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Pulkkinen, Veijo, Aesthetics of suspicion. Textual variation and the identity of the
literary work
Faculty of Humanities, Literature, University of Oulu, P.O.Box 1000,  FI-90014 University of
Oulu, Finland
Acta Univ. Oul. B 94, 2010
Oulu, Finland

Abstract
Literary criticism lost its connection with textual criticism as formalist theories gained ground
after the 1950s. The formalist conceptions of the autonomy of the literary work, however, have
been subsequently questioned while the relationship between literary and textual criticism has
remained distant. The present study searches for the historical reasons for this, and with the help
of literary philosophy strives to revive the vanished relationship by demonstrating the essential
signification of textual criticism to literary criticism. 

In the Anglo-American context the literary critics’ disinterest in textual criticism has been
explained away as a vestige of New Critical literary theory. The present study brings a new
interdisciplinary viewpoint to this discussion by showing that Analytic Aesthetics has had a
central role in maintaining the separation of textual criticism and literary criticism. By examining
prominent theories of the ontology of the literary work the study reveals a tradition of a monolithic
conception of the literary work within Analytic Aesthetics that considers the literary work to have
only one stable text. In this tradition different phenomena of textual variation are marginalised as
inessential to the identity of the work. By the same token, textual criticism is cast out from the field
of literary criticism as being aesthetically insignificant. 

The study criticises the monolithic tradition for its historically limited conception of the work,
one that is grounded in the invention of print and the modern conception of the author. This
conception does not take into account the historically and constantly changing media of
production, recording and transmitting that affects the relationship between the concepts of work
and text. The monolithic conception is wholly unsuitable for the thinking of the works of oral
literature, medieval manuscript culture and contemporary hypertexts. Neither does it work well
with printed literature. This study demonstrates how this conception of the work supports a blind
faith approach to the stability of the printed text that gives a completely false impression of the
historical nature of the literary work. 

According to this study literary criticism should be based on an aesthetic of suspicion that
approaches every text with a critical attitude. The literary critic should examine the history of
textual transmission of the work under study and only then determine and justify from the
viewpoint of the given research frame the selection of which text versions the work’s
interpretation is based on. By examining unpublished as well as published versions of Aaro
Hellaakoski’s Me kaksi, the present study demonstrates in practice how taking textual variation
into account produces interpretations of the work that would not otherwise be possible when
working only with a single text version. 

Keywords: aesthetics, analytic philosophy, authorship, bibliography, book history,
identity, illustration, intention, interdisciplinarity,  literary criticism, literary works, New
Criticism, ontology, textual criticism, typography
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Tiivistelmä
Kirjallisuudentutkimus kadotti yhteyden tekstikritiikkiin formalististen teorioiden yleistyessä
1950-luvun jälkeen. Sittemmin formalistiset käsitykset teoksen historiattomuudesta ja autonomi-
suudesta on kyseenalaistettu, mutta suhde tekstikritiikkiin on jäänyt etäiseksi. Käsillä olevassa
tutkimuksessa etsitään historiallisia syitä tähän ja pyritään elvyttämään näiden tutkimusalojen
vuorovaikutusta osoittamalla kirjallisuuden filosofian keinoin tekstikritiikin olennainen merki-
tys kirjallisuudentutkimukselle. 

Angloamerikkalaisessa kontekstissa kirjallisuudentutkijoiden välinpitämättömyyden teksti-
kritiikkiä kohtaan on selitetty periytyvän uuskriittisestä kirjallisuusteoriasta. Tämä tutkimus tuo
keskusteluun uuden poikkitieteellisen näkökulman osoittamalla, että analyyttinen estetiikka on
ollut keskeinen tekijä tekstikritiikin ja kirjallisuudentutkimuksen välisen erottelun ylläpitämises-
sä. Tarkastelemalla keskeisiä kirjallisen teoksen ontologian teorioita tutkimus paljastaa analyytti-
sessa estetiikassa vallitsevan monoliittisen teoskäsityksen tradition, jossa teoksella ajatellaan
olevan vain yksi muuttumaton teksti. Tässä traditiossa erilaiset tekstuaalisen variaation ilmiöt
marginalisoidaan teoksen identiteetin kannalta epäolennaisina. Samalla tekstikriittinen tutkimus
rajataan pois kirjallisuudentutkimuksen alueelta esteettisesti merkityksettömänä. 

Tutkimus kritisoi monoliittisen tradition historiallisesti rajoittunutta teoskäsitystä, joka poh-
jautuu kirjapainotekniikkaan ja moderniin tekijäkäsitykseen. Tämä teoskäsitys ei huomioi teok-
sen historiallisesti muuttuvien tuottamisen, tallentamisen ja välittämisen välineiden vaikutusta
teoksen ja tekstin suhteeseen. Monoliittinen teoskäsitys ei sovellu esimerkiksi suullisen runou-
den, keskiajan käsikirjoituskulttuurin tai nykyajan hypertekstien tekstuaalisuuden ajattelemiseen,
muttei myöskään painetun kirjallisuuden tekstuaalisuuteen. Tutkimus osoittaa, miten tämä teos-
käsitys ylläpitää sokeaa luottamusta painettuun tekstiin, joka antaa virheellisen kuvan kirjallisen
teoksen historiallisesta luonteesta. 

Tutkimuksen mukaan kirjallisuudentutkimuksen tulisi perustua epäilyksen estetiikkaan, jos-
sa jokaiseen tekstiin suhtaudutaan kriittisesti. Kirjallisuudentutkijan olisi selvitettävä tutkimansa
teoksen tekstuaalisen transmission historia sekä määritettävä ja perusteltava tutkimusongelman-
sa näkökulmasta mihin teoksen tekstiversioihin hän perustaa tulkintansa. Tarkastelemalla Aaro
Hellaakosken Me kaksi -runoelman julkaisemattomia ja julkaistuja versioita tutkimuksessa osoi-
tetaan käytännössä, miten tekstuaalisen variaation huomioiminen tuottaa tulkintoja teoksesta,
jotka eivät olisi mahdollisia yksittäisen tekstiversion pohjalta. 

Asiasanat: analyyttinen filosofia, bibliografia, estetiikka, identiteetti, intentio,
kirjahistoria, kirjalliset teokset, kirjallisuudentutkimus, kirjan kuvitus, ontologia,
poikkitieteisyys, tekijyys, tekstikritiikki,  typografia, uuskritiikki
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Esipuhe 

Tutkimukseni sai alkunsa kirjeestä, jonka sain silloiselta ohjaajaltani professori 

Sinikka Carlssonilta vuonna 2001. Carlssonin kirjeen lisäksi kuoresta löytyi myös 

valokopio eräästä toisesta kirjeestä. Se oli päivätty Oulussa 26.10.1972 ja osoi-

tettu maantieteen professori Uuno Varjolle (1921–1987). Allekirjoittaja oli kirjal-

lisuuden professori Raoul Palmgren (1912–1995). Kuoressa oli liitteenä myös 

valokopio jonkinlaisesta käsin kirjoitetusta runoluonnoksesta. 

Carlssonin kirje antoi selityksen lähetykselle. Kyse oli luonnoksesta, joka oli 

löytynyt kirjoitettuna erääseen Kaarlo Hildénin (1886–1963) Yleisen talousmaan-

tieteen (1924) kappaleen takakannen aukeamaan. Kirja oli osa maantieteellistä 

kokoelmaa, jonka Aaro Hellaakosken (1893–1952) perikunta oli lahjoittanut Ou-

lun yliopistolle. Tämä antoi syytä otaksua, että kyseinen runoluonnos olisi Hel-

laakosken käsialaa. Varjo oli pyytänyt Palmgrenilta vahvistusta luonnoksen teki-

jyyteen ja tiedustellut samalla, olisiko sillä mitään kirjallista merkitystä tai julkai-

suarvoa. Kenties siitä saisi artikkelin paikalliseen kulttuurilehti Kaltioon? Tekijä-

kysymykseen Palmgren antoi vahvistuksensa, muttei nähnyt luonnoksessa mitään 

merkittävää Hellaakosken julkaistun tuotannon suhteen, jolloin sen julkaise-

miseenkaan ei ollut mitään syytä. Ei edes artikkelin yhteydessä. 

Yleinen talousmaantiede ja sen mukana Hellaakosken runoluonnos unohtui-

vat kirjaston kätköihin lähes 30 vuodeksi, kunnes jälleen tuli aika kysyä samat 

kysymykset. Tällä kertaa ne osoitettiin Carlssonille, joka kuitenkin ohjasi tiedus-

telut eteenpäin minulle muistaen, että olin tutustunut Hellaakosken tuotantoon 

laitoksemme Pohjoisen kirjallisuudenhistoria -hankkeen yhteydessä. Vastaleivottu 

maisteri joutui Palmgrenin suuriin saappaisiin. 

Minulla ei ollut mitään vastaansanomista tai lisättävää Palmgrenin vahvistuk-

seen runoluonnoksen tekijyydestä. Nyt jälkeenpäin, kun olen tutustunut Hellaa-

kosken käsikirjoituksiin laajemminkin, voin vieläpä jonkinlaisella varmuudella 

todeta, että kyse on saman miehen käsialasta. Luonnoksessa itsessään en minä-

kään nähnyt mitään mainittavaa artikkelin aihetta. Sitä vastoin kiinnostuin Palm-

grenin kirjeestä ja siitä tavasta, jolla hän arvioi luonnoksen merkitystä suhteessa 

Hellaakosken julkaistuun tuotantoon. Siitä kirjoitin artikkelin (Pulkkinen 2001). 

Päällimmäisenä huomioni kiinnittyi Palmgrenin käsitykseen julkaisematto-

man luonnoksen tai yleisemmin käsikirjoituksen ja julkaistun teoksen välisestä 

suhteesta. Jos kyseinen luonnos olisi ollut jonkin Hellaakosken julkaistun runon 

varhainen tai myöhempi versio, sillä olisi Palmgrenin mukaan ollut suurempi 

kirjallinen merkitys. Teoksen syntyprosessin eri vaiheista säilyneillä dokumen-
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teilla ei siten vaikuttaisi olevan itsenäistä kirjallista arvoa, varsinkaan, jos teos ei 

ole koskaan valmistunut. Mistä tällainen käsitys juontuu? Miksi vain julkaistuilla 

teoksilla on itsenäistä merkitystä ja luonnoksilla ja käsikirjoituksilla vain lainattua, 

toissijaista merkitystä?  

Palmgren ei kirjeessään tietenkään mene sen syvempiin pohdintoihin kirjalli-

sen teoksen olemuksesta, mutta joitakin vastauksen viitteitä siitä voidaan silti 

tavata. Loppukaneetissaan Palmgren nimittäin ottaa puheeksi Hellaakosken runo-

valikoimien tekstikriittisen epäluotettavuuden.  

Lopuksi: varhaistuotantoonsa – johon ko. runoluonnoskin kuuluu – kypsyys-
kauden Hellaakoski suhtautui perin kriittisesti ja halveksien, mikä ilmenee 
mm. siinä, että sotien jälkeen julkaistuihin valittuihin runoihin on varhaisista 
kokoelmista kelpuutettu vain harvoja runoja. Runoja on lisäksi korjailtu, mi-
kä tekee valittujen runojen laitokset tekstikriittisesti epäluotettaviksi. (Palm-
gren 1972.) 

Sinänsä toissijaisesta tekstikriittisestä huomiosta välittyy jotakin Palmgrenin te-

oskäsityksestä varsinkin, kun se tuodaan samaan yhteyteen näkemyksen kanssa, 

joka hänellä vaikuttaa olevan käsikirjoituksien epäitsenäisyydestä. Kirjallisen 

teoksen identiteetin määrittymisen kannalta julkaisemisesta tulee keskeinen tekijä. 

Juuri julkaiseminen erottaa valmiin teoksen keskeneräisestä käsikirjoituksesta. 

Julkaistuna teos saavuttaa yleisönsä ja kirjallisen maailman. Mutta julkaiseminen 

ei silti itsessään riitä teoksen identiteetin takeeksi. Tekijä voi Hellaakosken tavoin 

myöhemmin muokata teostaan, mikä tekee tällaisen näkemyksen mukaan myö-

hemmistä versioista aina hieman epäluotettavia, koska ne eivät vastaa alkupe-

räistä tekstiversiota, jollaisena teos ensimmäistä kertaa ilmestyi. Palmgrenin käsi-

tyksen mukaan kirjallinen teos näyttäisi näin ennen kaikkea olevan identifioita-

vissa sen ensimmäisen julkaistun tekstiversion kanssa. Sitä edeltävät luonnokset 

ja käsikirjoitukset sekä sitä mahdollisesti seuraavat muokatut versiot ovat ainoas-

taan toissijaisia, epäitsenäisiä tekstejä. 

Palmgrenin teoskäsityksessä kiinnostavinta oli mielestäni se, minkä se sulki 

ulkopuolelleen. Tämä teoksen ”toiseus” – joka uhkaa yhteen valmiiseen, julkais-

tuun ja pysyvään tekstiin identifioituvaa teosta – on toinen teksti. Näitä toisia 

tekstejä on siis sekä enemmän tai vähemmän keskeneräisten luonnosten ja käsi-

kirjoitusten piirissä että niiden julkaistujen tekstien keskuudessa, jotka tekijä on 

muokannut jo kertaalleen julkaisemiensa tekstien pohjalta. Toisen tekstin ilmaan-

tuminen teokselle aiheuttaa ikään kuin kriisin teoksen identiteetille. Se nostaa 

esille tekstikriittisen kysymyksen siitä, minkä tekstin kanssa teos tulisi identifioi-

da. Teos ei välttämättä tulekaan lukijalle minään annettuna yksikkönä, jonka luet-
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tuaan hän voisi todeta lukeneensa kyseisen teoksen. Teoksen revisioiminen tuot-

taa eräänlaisen käymistilan (sekä käymisprosessin että vierailutilan merkityk-

sessä), jossa lukija joutuu tekemään tietoisen tai tiedostamattoman valinnan siitä, 

minkä tekstin tulee lukeneeksi identifioiden sen samalla teoksen kanssa. 

Innostuin ajatuksesta. Voisiko kirjallisen teoksen käsitettä yrittää ajatella teks-

tuaalisen variaation näkökulmasta? Mitä uutta tietoa se voisi tuoda kirjallisen 

teoksen ontologisesta rakenteesta? Voisiko se kenties muuttaa niitä käsityksiä, 

joita meillä on kirjallisesta teoksesta? Päätin hakea spekulaatioilleni tukea josta-

kin todella olemassa olevasta käymistilasta tutustumalla johonkin uudelleenkirjoi-

tettuun teokseen, tekstuaalista variaatiota koskevaan tutkimukseen ja teoriaan 

kirjallisen teoksen identiteetistä. Siitä lähti liikkeelle tämä tutkimus. 

Tutkimustani ovat apurahoin ja stipendein tukeneet Oulun yliopiston Tyyni 

Tanin rahasto, Apteekin rahasto, humanistinen tiedekunta sekä Suomen Kulttuuri-

rahaston keskusrahasto sekä Pohjois-Pohjanmaan rahasto. Kiitokseni ansaitsee 

myös Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kirjallisuusarkisto, joka on antanut 

minun tutustua hallussaan oleviin Hellaakosken käsikirjoituksiin ja myöntänyt 

luvan niiden käyttöön osana tämän kirjan kuvitusta. Erityisesti haluan kiittää 

kaikkia heitä, joiden kanssa olen voinut vaihtaa ajatuksia tutkimukseeni liittyvistä 

kysymyksistä ja jotka ovat lukeneet ja kommentoineet tutkimukseni käsikirjoitus-

ta sen eri vaiheissa: dosentti Eero Jarvaa, FL Juri Joensuuta, dosentti Sanna Kar-

kulehtoa, FL Sakari Katajamäkeä, FM Jesse Keskiahoa, FM Hanna Miettistä, FT 

Erja Salmenkiveä sekä BA Jaakko Tuomivaaraa. Kiitos kuuluu myös kriittiselle ja 

kannustavalle ohjaajalleni dosentti Pekka Kuusistolle. Kiitokseni eivät enää tavoi-

ta alkuperäistä ohjaajaani professori Sinikka Carlssonia. Omistan tämän tutki-

muksen hänen muistolleen. 

Vantaalla 4. maaliskuuta 2010 Veijo Pulkkinen 
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Johdanto 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on herättää kirjallisuudentutkijat eräänlaisesta 

tekstuaalisesta horroksesta ravistamalla kirjallisuudentutkimukselle perus-

tavanlaatuista kirjallisen teoksen käsitettä. Etenkin strukturalististen ja jälki-

strukturalististen tutkimussuuntausten jälkeen kirjallisuudentutkimuksen tehtä-

väksi on ymmärretty tekstien tulkitseminen tai laajemmin tekstuaalisuuden tutki-

mus tekstien merkityksen muodostumisen prosessina. Tekstin käsitteen painottu-

misen myötä sana ”teos” on joidenkin korvissa voinut saada hieman huonon kai-

un. Se on ikään kuin jonkinlainen jäänne ajoilta, jolloin kirjallisuudentutkimuksen 

tarkoituksena oli selvittää teoksen merkitys palauttamalla se osaksi kirjailijan 

elämäkertaa. Teos onkin toisinaan nähty jopa tekstin ja tekstuaalisuuden käsittei-

den vastakohtana. (Barthes 1993/1968: 114; 1993/1971: 159–165; 1993/1973: 

182.) Tekstuaalisella horroksella en kuitenkaan tarkoita kirjallisuudentutkimuksen 

keskittymistä tekstien ja tekstuaalisuuden tutkimukseen. Kysymys ei siis ole kai-

puusta mihinkään vanhakantaiseen biografiseen tutkimukseen eikä kirjallisuuden-

tutkimuksen kohteen uudelleenmäärittelystä ylipäätään. Sen sijaan yritän purkaa 

kirjallisen teoksen käsitteeseen liittyviä ennakkoluuloja ja -oletuksia sekä osoittaa, 

että käsitteellä on yhä keskeinen funktio kirjallisuudentutkimuksessa ja että sen 

parempi tunteminen lisää myös huomattavasti ymmärtämystämme tekstien tulkit-

semisesta ja tekstuaalisuudesta yleensä. 

Tekstuaalisella horroksella tarkoitan kirjallisuudentutkijoiden piirissä valitet-

tavan usein esiintyvää välinpitämättömyyttä tulkittavan tekstin syntyvaiheista, 

tuotantoprosessista ja julkaisuhistoriasta, mikä johtuu tekstikriittisen tutkimuksen 

merkityksen vajaasta ymmärryksestä tai jopa täydestä tietämättömyydestä. Käy-

tännössä tämä tarkoittaa pahimmillaan sitä, että tutkija käyttää lähteenään ensim-

mäistä käsiinsä saamaa kirjaa tarkistamatta lainkaan, onko sen sisältämä teksti 

luotettava. Jos tekstikriittisestä tutkimuksesta ylipäätään tiedetään jotakin, se 

samastetaan tavallisesti pelkästään tekstikriittisten editioiden laatimiseen. Teksti-

kriittinen tutkimus ei kuitenkaan rajoitu pelkästään editorialiseen funktioonsa, 

vaan se voidaan ymmärtää teoksen tekstuaalisen transmission teoreettisten edelly-

tysten ja historiallisten ilmiöiden tutkimiseksi yleisemmällä tasolla (McKenzie 

2002/1981: 201–207; 1999/1984: 34, 61–62; McGann 1985b: 185–187; Shil-

lingsburg 2006: 26, 36).1 Yritän tutkimuksessani osoittaa, miksi tekstikritiikin 

                                                        
1. Tekstuaalisella transmissiolla tarkoitetaan teoksen tekstin siirtämistä yhdestä kirjallisesta dokumen-
tista toiseen. Kun kirjapainossa ladotaan ja painetaan kirja tekijän käsikirjoituksen pohjalta, on kyse 
tekstuaalisesta transmissiosta. Jos tuota kirjaa käytetään edelleen teoksesta tehtävän uuden laitoksen 
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perusteiden tuntemus ei ole ainoastaan hyväksi, vaan peräti edellytys uskottavan 

kirjallisuudentutkimuksen tekemiselle. 

Tekstikriitikoille kirjallisuudentutkijoiden horros ei ole mikään uutinen. Voi-

daan sanoa, että se on jopa toistuva vitsin aihe. Tekstikritiikin tarpeellisuus ja 

kirjallisuudentutkijoiden tekstuaalinen naivismi on tuotu esille lukuisissa esimer-

keissä epäonnisista kirjallisuudentutkijoista, jotka perustavat pitkälle vietyjä tul-

kintoja tekstikohtaan, jossa tosiasiassa onkin ollut kyse painovirheestä tai muusta 

ongelmallisesta tekstuaalisen variaation ilmiöstä.2 Tekstikriitikot eivät kuitenkaan 

toistuvista yrityksistä huolimatta näytä ainakaan angloamerikkalaisessa maail-

massa koskaan onnistuneen vakuuttamaan kirjallisuudentutkijoita tekstikriittisen 

tutkimuksen olennaisesta merkityksestä alalleen (ks. esim. Tanselle 1991: 133; 

Shillingsburg 2000/1997: 1; Greetham 1999: 2–3; Shillingsburg 2006: 76–77). 

Syy siihen, miksi viesti tekstikriittisen tutkimuksen merkityksestä ei ole men-

nyt perille, johtuu ymmärtääkseni siitä, että tämä varsin yksisuuntainen keskus-

telu on pysynyt vain kahden tutkimusalan – tekstikritiikin ja kirjallisuudentutki-

muksen – välisenä asiana. Tekstikriitikot eivät ole ottaneet huomioon kirjallisuu-

denfilosofian tai yleisemmin estetiikan tutkimuksen roolia tässä kysymyksessä. 

Lähtökohtani tutkimuksessani onkin se, että määrätynlainen kirjallisuudenfiloso-

fia on itse asiassa tarjonnut teoreettisen perustan ja oikeutuksen sille, miksi kirjal-

lisuudentutkijat eivät ole ottaneet tekstikriittistä tutkimusta vakavasti. Siksi kirjal-

                                                        
perustana, on kyse niin ikään tekstuaalisesta transmissiosta. Tekstuaalisesta transmissiosta on kyse 
myös siinä tapauksessa, että joku ottaa esimerkiksi asiakseen kopioida käsin jonkin kirjan sisältämän 
tekstin ruutuvihkoon. Teoksen tekstuaalisen transmission tunteminen on välttämätöntä tekstikritiikille, 
koska jokainen transmission vaihe altistaa tekstin tekstuaaliselle variaatiolle, kuten esimerkiksi tiedos-
tamattomille kopiointi- ja painovirheille, mutta myös tietoisesti tehdyille muutoksille. Näitä ovat esi-
merkiksi tekijän tekemät korjaukset ja laajemmat revisiot teoksensa myöhempiin laitoksiin. (Bowers 
1966/1959: 13; Reynolds & Wilson 1968: passim., erityisesti 137; Gaskell 1972: 343–357; Shillings-
burg 1986: 172; Greetham 1994/1992: 291.) 
2. Usein toistettu esimerkki on Francis Otto Mathiessenin (1902–1950) surullisenkuuluisa tulkinta 
Herman Melvillen (1819–1891) White-Jacket (1850) -teoksesta. Valitettavasti Mathiessen käytti 
White-Jacketin painosta, jossa oli vähintäänkin yksi virhe verrattuna teoksen ensimmäiseen painok-
seen. Painovirhe oli nimittäin vaihtanut yhden c-kirjaimen s-kirjaimeen. Alkuperäinen lause, jossa 
virhe ilmeni, kuului: ”coiled fish of the sea”, josta nyt tuli ”soiled fish of the sea”. Meren kippuraisista 
kaloista tuli siis meren likaisia tai tahraisia kaloja. Ilmaisu sijaitsee romaanin kohtauksessa, jossa 
minäkertoja on tippunut mereen ja pohtii tilannettaan: ”Ihmettelin olinko jo kuollut vai vasta kuole-
maisillani. Mutta yht’äkkiä jokin hahmoton muoto pyyhkäisi kylkeäni – joitakin hervottomia, meren 
likaisia kaloja; eloonpalamisen jännitys pisteli”. Mathiessen tekee pitkälle vietyjä johtopäätöksiä 
koskien Melvillen oudon sananvalinnan metafyysisiä, moraalisia ja psykologisia implikaatioita. 
(Harkness 1969/1959: 26–27.) Näin hän kirjoittaa The American Renaissance 
(1941) -teoksessaan: ”[T]uskin kukaan muu kuin Melville olisi kyennyt luomaan puistatusta, joka 
seuraa tämän kammottavan epämääräisyyden nimittämisestä joksikin ’meren likaisiksi kaloiksi’!” 
(Mathiessen 1941: 392.) 
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lisuudentutkijoiden yksipuolinen syyttäminen tekstuaalisesta naivismista ei riitä 

vakuuttamaan heitä tekstikriittisen tutkimuksen merkityksestä. Sen sijaan teksti-

kriittisen tutkimuksen merkitys on mielestäni osoitettava kirjallisuudenfilosofian 

kontekstissa kyseenalaistamalla tekstikriittisestä näkökulmasta se esteettinen 

teoria kirjallisen teoksen ontologiasta, joka ylläpitää sokeaa luottamusta teksteihin. 

Toisin sanoen kyseessä on poikkitieteinen ongelma, joka vaatii poikkitieteistä 

lähestymistapaa. 

Tutkimukseni tavoitteena on siis vakuuttaa kirjallisuudentutkijat tekstikritii-

kin olennaisesta merkityksestä kirjallisuudentutkimukselle. Osoitan ensinnäkin, 

että kirjallisuudentutkimuksen piirissä esiintyvä tietämättömyys tekstikritiikin 

esteettisestä merkityksestä johtuu määrätystä kirjallisen teoksen ontologiaa koske-

vasta historiallisesta käsityksestä, jota nimitän monoliittiseksi teoskäsitykseksi. 

Lyhyesti ilmaistuna monoliittisessa teoskäsityksessä kirjallisella teoksella katso-

taan olevan vain yksi olennaisesti muuttumattomana pysyvä teksti. Tämä käsitys 

on johtanut sokeaan luottamukseen niitä tekstejä kohtaan, joita luemme, analy-

soimme ja tulkitsemme. Toiseksi pyrin tavoitteeseeni keskittämällä tutkimukseni 

monoliittisen teoskäsityksen perinpohjaiseen kyseenalaistamiseen historiallisesta, 

teoreettisesta ja käytännön tulkinnan näkökulmasta. Kolmanneksi yritän hahmot-

taa lähestymistapaa kirjalliseen teokseen, joka ei perustu mihinkään valmiiksi 

annettuun näkemykseen kirjallisen teoksen ontologiasta, vaan tarkastelee sitä 

identifikaatioprosessin näkökulmasta. Kutsun tätä lähestymistapaa epäilyksen 

estetiikaksi. Siinä on kyse eräänlaisesta teksteihin ja tekstuaalisuuteen kohdistu-

vasta kriittisestä asenteesta, jonka sisäistäminen luo mielestäni paremmat edelly-

tykset vakuuttavan kirjallisuudentutkimuksen tekemiselle. 

Poikkitieteisyys ilmenee tutkimuksessani siten, että liikun kirjallisen teoksen 

käsitettä tarkastellessani pääasiassa neljän eri tutkimusalan, kirjahistorian, estetii-

kan, tekstikritiikin ja kirjallisuudentutkimuksen, piirissä. Poikkitieteinen tutkimus 

erotetaan tavallisesti monitieteisestä ja tieteidenvälisestä tutkimuksesta. Poikkitie-

teisellä tutkimuksella tarkoitetaan erillisiä tieteenaloja, jotka omista lähtökoh-

distaan tutkivat jotakin ilmiötä ilman, että ne yhdistyisivät millään tavoin toisiinsa. 

Tällaisesta lähtökohdasta voitaisiin tehdä esimerkiksi tutkimustuloksia vertailevaa 

ja kokoavaa tutkimusta. Tieteidenvälisyydellä tarkoitetaan tutkimusta, jossa eri 

tutkimusalat osallistuvat saman tutkimusongelman selvittämiseen yhdessä. Tie-

teidenvälisessä tutkimuksessa eri tutkimusalojen integroitumisen aste on suurem-

pi ja niiden rajat voivat hämärtyä, ilman että tutkimusalat kuitenkaan sulautuisivat 

toisiinsa. (Palmer 2001: ix–x; Moran 2002: 16; Pakkasvirta 2003; Mikkeli & 
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Pakkasvirta 2007: 63–67.) Poikkitieteisyys sen sijaan edellyttää Jussi Pakkasvir-

ran mukaan: 

yllämainittujen lisäksi käsitteellistä ja metodologista yhtenäisyyttä sekä pro-

sessia, jossa teoreettinen viitekehys yhdistää erilliset osa-analyysit. Jo tutki-

muksen lähtökohta, ei pelkästään päätepiste (loppuraportti), on monitieteinen. 

Tutkimusongelma ja itse tutkimusprosessi ikään kuin kuljetetaan eri tieteen-

alojen läpi. Poikkitieteisessä kysymyksenasettelussa perinteinen ja usein kei-

notekoinen tieteiden erottelu on tietoisesti unohdettu – tai tutkimuksellinen 

integraatio on viety niin pitkälle, että tieteiden väliset rajat katoavat. (Pakkas-

virta 2003.) 

Poikkitieteisen tutkimuksestani tekee ensinnäkin sen monitieteinen lähtökohta. 

Hypoteesini mukaan analyyttisen kirjallisuudenfilosofian monoliittinen traditio on 

ylläpitänyt tekstikritiikin ja kirjallisuudentutkimuksen välistä erottelua. Tu-

keutumalla tekstikriittisen tutkimuksen teoriaan pyrin kritisoimaan tätä kirjalli-

suudenfilosofian traditiota ja osoittamaan, että tekstikriittisella tutkimuksella on 

esteettistä merkitystä ja että se on näin olennainen osa kirjallisuudentutkimusta. 

Näin kyseenalaistan kirjallisuudentutkimuksen ja tekstikritiikin välisen perintei-

sen disiplinäärisen erottelun mutta tuon myös samalla tekstikriittisen näkökulman 

osaksi kirjallisuudenfilosofiaa. Tutkimusongelmani ja sen teoreettinen viitekehys 

rakentuvat näin alusta alkaen eri tutkimusalojen välisen vuorovaikutuksen ajatuk-

selle. Tämä poikkitieteinen lähestymistapa olisi myös pidettävä mielessä tutki-

mustani luettaessa. Kirjallisen teoksen tarkastelu eri tutkimusalojen näkökulmista 

muodostaa tutkimukseni kokonaisuudessa kompleksisen, mutta yhtenäisen argu-

mentin, jossa niillä kullakin on oma määrätty osansa. Tästä johtuu myös se, ettei 

yksittäisen tutkimusalan kohdalla asettamani kysymyksenasettelu avaudu täysin 

pelkästään tämän saman tutkimusalan kontekstissa, koska kysymykset tuodaan 

yhdestä tutkimusalasta toiseen. Kysymys on nimenomaan siitä, 

että ”[t]utkimusongelma ja itse tutkimusprosessi ikään kuin kuljetetaan eri 

tieteenalojen läpi” (mt.). 

Ensinnäkään en kirjahistoriaa hyödyntäessäni pyri varsinaisesti sanomaan mi-

tään uutta kirjan erilaisista historiallisista muodoista. Sitä vastoin tuon estetiikan 

piiristä kysymyksen kirjallisen teoksen identiteetistä kirjahistoriaan ja kysyn mitä 

uutta tietoa kirjahistorian alalla aiemmin tuotetun tiedon pohjalta voidaan saada 

teoskäsityksen historiallisuudesta. Tämä on uusi lähestymistapa, sillä tietääkseni 

kirjahistorian tai estetiikan piirissä ei aiemmin ole kirjoitettu teoskäsityksen histo-

riaa. Siksi on erityisen tärkeää pitää mielessä, että kirjan käsite ei ole sama asia 
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kuin teoksen käsite. Teoksella en tarkoita kirjaa enkä tekstiä, vaan käsitteellistä 

kokonaisuutta, joka määrittyy eri tavoin erilaisissa historiallisissa konteksteissa 

suhteessa tekstiin ja kirjaan. Teoksella voi olla useita erilaisia tekstiversioita. Toi-

saalta yksi ja sama teksti voi esiintyä erilaisissa kirjan muodoissa, kuten kirjakää-

rönä tai elektronisena tekstinä. Teoskäsityksellä puolestaan tarkoitan kulloises-

sakin historiallisessa tilanteessa vallitsevaa käsitystä kirjan, tai yleisemmin vies-

timen, tekstin ja teoksen käsitteiden välisistä suhteista. Kirjahistoriaa hyödyntäes-

säni en siis tuota niinkään kirjahistoriallista tietoa, vaan pikemminkin esteettisen 

teorianmuodostuksen historiallisuuden kannalta merkittävää tietoa. Sen tarkoituk-

sena on tarjota historiallinen konteksti, joka toimii perustana analyyttisen estetii-

kan monoliittisen tradition kritiikille. 

Vastaavalla tavalla tuon tekstikritiikin alalta kysymyksen kirjallisen teoksen 

tekstuaalisesta variaatiosta estetiikan tutkimuksen kontekstiin ja tarkastelen, miten 

tekstuaaliseen variaatioon on suhtauduttu erilaisissa teorioissa kirjallisen teoksen 

ontologiasta. Näin estetiikan kritiikkini merkitystä ei voi ymmärtää pelkästään 

tämän estetiikan tradition sisältä käsin, vaan se on suhteutettava paitsi tekstikri-

tiikkiin, myös kirjallisuudentutkimukseen. Pyrin tutkimuksessani osoittamaan, 

että tietty monoliittiseen teoskäsitykseen perustuva kirjallisuudenfilosofian tradi-

tio on ylläpitänyt tekstikritiikin ja kirjallisuudentutkimuksen erottelua mar-

ginalisoimalla tekstuaalisen variaation erilaiset ilmiöt esteettisesti merkityksettö-

minä. Jos tekstuaalisen variaation kysymyksen merkitystä arvioidaan tautologi-

sesti vain tämän tradition oman sisäisen logiikan näkökulmasta, se näyttäytyy 

väistämättä epäolennaisena. Mutta koska tutkimukseni poikkitieteinen argumentti 

koskee tämän kirjallisuudenfilosofian tradition vaikutusta tekstikritiikin ja kirjal-

lisuudentutkimuksen väliseen suhteeseen, ei kysymystä tekstuaalisen variaation 

merkityksestä voi hylätä pelkästään tähän kirjallisuudenfilosofian traditioon no-

jautuen.  

Se, miten nämä kaksi kysymyksenasettelua (teoskäsityksen historiallisuus ja 

tekstuaalisen variaation asema estetiikassa) kytkeytyvät toisiinsa, liittyy kysy-

mykseen siitä, miksi tekstuaalisen variaation ilmiöt pyritään tässä kirjallisuuden-

filosofian traditiossa marginalisoimaan esteettisesti epäolennaisina. Pyrin osoit-

tamaan, että tämä johtuu laajemmasta kulttuurissa vallitsevasta ja historiallisesti 

määrittyneestä monoliittisesta teoskäsityksestä, joka vaikuttaa kritisoimani esteet-

tisen tradition taustalla. Se, että teoskäsityksen historiallisuutta ei ole tässä traditi-

ossa otettu huomioon, näyttäytyy siten, että vallitseva moderni monoliittinen te-

oskäsitys otetaan annettuna. Näin kirjahistoriaa hyödyntämällä saamani tieto te-

oskäsityksen historiallisuudesta luo laajemman kontekstin, jossa kritisoimani 
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esteettinen traditio ja siinä esitetyt yksittäiset teoriat kirjallisen teoksen identitee-

tistä näyttäytyvät itsessään historiallisina ja rajallisina teoskäsityksinä monien 

historiallisten teoskäsitysten joukossa. Tämänkään vuoksi monoliittisen kirjalli-

suudenfilosofian kritiikkiäni ei voida ymmärtää pelkästään sen oman tradition 

sisältä käsin, vaan siinä on otettava huomioon myös poikkitieteiseen argument-

tiini sisältyvä laajempi historiallinen konteksti. 

Tutkimus jakaantuu kolmeen päälukuun. Ensimmäinen näistä on nimel-

tään ”Teoksen epookki”. Lähestyn siinä kirjallisen teoksen käsitettä historialli-

sesta näkökulmasta. Taustoitan aluksi historiallisesti tekstikritiikin, kirjallisuuden-

tutkimuksen ja kirjallisuudenfilosofian välisiä suhteita angloamerikkalaisessa 

yliopistomaailmassa, mikä auttaa ymmärtämään, miksi kirjallisuudentutkijat tun-

tevat nykyisin niin huonosti tekstikritiikkiä. Kirjallisuuden tutkimuksen työnjako 

siihen tulkintaan keskittyvään oppialaan, jonka ymmärrämme tällä hetkellä kirjal-

lisuudentutkimukseksi, sekä tekstikritiikkiin ja sen lähitieteisiin tapahtui tietyssä 

historiallisessa kontekstissa, ja tuo oppialakohtainen erottelu kantaa mukanaan 

yhä edelleen tuota historiallista taakkaa. Tarkoitan tällä taakalla monoliittista 

teoskäsitystä. Tuosta historiasta löytyy myös perustelu sille, miksi tekstikritiikin 

ja kirjallisuudentutkimuksen suhteen tiivistäminen täytyy mielestäni tapahtua 

kirjallisuudenfilosofian kautta. 

Ensimmäisen luvun varsinainen ydin muodostuu pyrkimyksestäni hahmottaa 

eräänlainen modernin monoliittisen teoskäsityksen genealogia. Tarkastelen kes-

keisiä kulttuurihistoriallisia käänteitä, jotka ovat vaikuttaneet siihen, miten kirjal-

linen teos on kulloinkin ymmärretty. Tärkeitä teoskäsityksen muuttumiseen vai-

kuttaneita historiallisia vaiheita ovat tekniset innovaatiot, kuten kirjoitustaito, 

koodeksimuotoinen kirja ja kirjapainotaito. Ne ovat uudistaneet teoksen tallenta-

miseen ja välittämiseen käytettävän viestimen välineellisiä tai muodollisia omi-

naisuuksia ja muokanneet näin myös teoksen käsitteellistä sisältöä. Myös kulttuu-

rin konventioilla ja ideologisella ulottuvuudella on osansa siinä, miten esimerkiksi 

teoksen eri ontologiset ulottuvuudet korostuvat eri aikakausina. Kiinnitän huo-

miota näissä kulttuurihistoriallisissa siirtymissä erityisesti teoksen ja tekstin käsit-

teiden välisen suhteen muuttumiseen sekä siihen, miten tekstuaaliseen variaatioon 

on kulloinkin suhtauduttu. 

Teoskäsityksen genealogian tarkastelun tarkoituksena on ensinnäkin kyseen-

alaistaa modernin monoliittisen teoskäsityksen yleispätevyys osoittamalla sen 

historiallisesti määrittynyt ja rajallinen luonne. Kulttuurissa kulloinkin vallitseva 

teoskäsitys on niin itsestään selvä, että se peittää usein näkyvistä sen, että jokai-

nen teoskäsitys on sidottu omaan kulttuurihistoriallisen epookin kontekstiin. Tä-



 21

mä on myös omiaan vääristämään kuvaa muista historiallisista teoskäsityksistä, 

koska se estää näkemästä, mikä niissä poikkeaa omasta teoskäsityksestä. Histori-

allisen kontekstin vaikutus ajatteluun ei ole mikään uusi asia, ja se on myös toisi-

naan otettu huomioon estetiikan teorioissa kirjallisen teoksen ontologiasta. On-

gelma on usein yritetty ratkaista sulkemalla historiallinen konteksti teorian ulko-

puolelle. Historiallisuuden pois sulkemisesta ei kuitenkaan mielestäni seuraa ylei-

sempää teoriaa kirjallisesta teoksesta, vaan päinvastoin teoria, joka nimenomaan 

jää oman kulttuurihistoriallisen epookin ilmentymäksi. Kritisoimassani kirjalli-

suudenfilosofian perinteessä tämä tarkoittaa nimenomaan modernille teoskäsityk-

selle ominaista monoliittisuutta, joka hankaloittaa tekstuaalisen variaation aseman 

ja merkityksen ymmärtämistä kirjallisen teoksen ontologian kannalta. Tästä niin 

kutsumastani teoksen epookista, eli teoksen kulttuurihistoriallisen kontekstin 

olennaisesta vaikutuksesta kirjallisen teoksen identifikaatioon, muodostuu kes-

keinen väline kritiikissäni estetiikan monoliittista traditiota kohtaan. 

Seuraava luku, ”Epäilyksen estetiikka ja analyyttisen kirjallisuudenfilosofian 

monoliittisen tradition kritiikki”, rakentuu nimensä mukaisesti monoliittisen teos-

käsityksen teorian kritiikille, jonka jäsennän kirjallisen teoksen eri ontologisten 

tasojen mukaan alkaen teoksen aineellisten esiintymien tasolta jatkaen abstraktilta 

tekstien tasolta eräänlaiselle ideaaliselle tasolle, jolla kuvataan teoksen identitee-

tin määrittymistä. Kritiikin kohteena on joukko analyyttisen estetiikan piirissä 

esitettyjä teorioita kirjallisen teoksen ontologiasta, joiden osoitan eroistaan huo-

limatta muodostavan yhtenäisen monoliittisen teoskäsityksen tradition. Tarkaste-

len sitä, miten nämä teoriat pyrkivät sulkemaan pois teoksen eri ontologisilla 

tasoilla esiintyvät tekstuaalisen variaation ilmiöt esteettisesti merkityksettöminä. 

Toisin sanoen havainnollistan näin teoksen epookin toteutumista ja kulttuurissa 

vallitsevan yleisemmän monoliittisen teoskäsityksen ilmenemistä yksittäisten 

teorioiden kohdalla. 

Tekstuaalisen variaation ilmiöiden poissulkeminen on erityisen merkittävää, 

koska juuri se palvelee tekstikritiikin erottamista kirjallisuudentutkimuksesta. 

Siksi pyrinkin tekstikriittiseen teoriaan tukeutumalla osoittamaan, ettei millään 

teoksen ontologisella tasolla ole sellaista variaation ilmiötä, jota voisi etukäteen 

pitää esteettisesti merkityksettömänä. Mistä tahansa muutoksesta, oli se kuinka 

pieni hyvänsä, voi olla hyvinkin merkittäviä seurauksia teoksen tulkinnan kan-

nalta. Kirjallisuudentutkijoille ehdottamani epäilyksen estetiikan lähtökohta on se, 

että jokainen teksti on mahdollisesti virheellinen tai ainoastaan yksi versio teok-

sesta, jolla voi olla useita erilaisia tekstiversioita. Tämän vuoksi mitään tekstiä ei 

tulisi ottaa annettuna, vaan kaikkiin teksteihin olisi syytä suhtautua varaukselli-
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sesti. Eikä varmuus tekstin korrektiudesta tai teoksen tekstuaalisesta identiteetistä 

tule tekstuaalisen variaation erilaisten ilmiöiden vähättelystä eikä sulkemisesta 

pois merkityksettöminä, vaan sen tekstuaalisen transmission historian selvittämi-

sestä ja sen tekstuaalisen identiteetin määrittämisestä. 

Yritän siis analyyttisen estetiikan monoliittisen tradition kritiikin ohessa 

hahmottaa teoreettisia perusteita, joilla kirjallisuudentutkijan tulisi lähestyä kirjal-

lista teosta. Se pohjautuu kirjallisen teoksen ymmärtämiseen identifikaatioproses-

sina eikä valmiina annettuun käsitykseen teoksen tekstuaalisesta identiteetistä. 

Tässä lähestymistavassa kirjallinen teos nähdään avoimena käsitteenä, joka voi-

daan määritellä eri tavoin. Kiinnostavaa ei ole se, miten teoksen identiteetti voi-

taisiin määritellä lopullisesti ja yleispätevästi, vaan itse määrittelyn prosessi. Kir-

jallisen teoksen identifikaatioprosessi on tapahtuma, joka muodostuu kahden 

tekijän – tekstuaalisen transmission historian ja vastaanottajan historiallisesti 

määrittyneen teoskäsityksen – leikkauspisteessä. Kyseessä on siis tapahtuma, 

jonka historiallisuus määrittyy kaksisuuntaisesti. Kirjallisen teoksen ontologian 

kannalta pidän tutkimukseni merkittävimpänä antina juuri tämän teoksen komp-

leksisen historiallisen luonteen esille tuomista, joka liittyy erityisesti vastaanot-

tajan historiallisen teoskäsityksen olennaisen roolin osoittamiseen teoksen tekstu-

aalisen identiteetin määrittymisessä. 

Tutkimukseni keskittyy angloamerikkalaisen analyyttisen estetiikan teorioi-

hin kirjallisen teoksen ontologiasta, ja sovellan sen kritiikkiin tekstikriittistä teo-

riaa, joka tulee niin ikään angloamerikkalaisesta perinteestä. Se, miksi valintani 

osuu juuri angloamerikkalaiseen traditioon, johtuu ensinnäkin siitä, että englanti-

laisen kielialueen kirjallisuudentutkimuksella on ollut kasvava vaikutus suomalai-

seen kirjallisuudentutkimukseen 1950-luvulta lähtien (Varpio 1986: 125–126, 

131–140). Estetiikalla ja kirjallisuudentutkimuksella on Suomessa ollut institutio-

naalisesti läheiset suhteet. Ainoastaan Helsingin yliopistossa estetiikasta on tullut 

itsenäinen oppiala, ja sekin tapahtui vasta vuonna 1969. Sitä ennen estetiikkaa on 

tutkittu ja opiskeltu etupäässä kirjallisuuden laitoksien yhteydessä. Kun analyytti-

nen suuntaus yleistyi suomalaisessa estetiikan tutkimuksessa 1960-luvulta lähtien, 

sillä oli näin vaikutuksia myös kirjallisuuden opiskeluun ja tutkimukseen. (Varpio 

1986: 159; Pitkänen 2002: 194–5, 197, 204–205.)3 Siinä määrin kuin voidaan 

                                                        
3. Yksi merkittävimmistä vaikutteista on Monroe C. Beardsleyn estetiikan oppikirja Aesthetics: Prob-
lems in the Philosophy of Criticism (1958), joka säilyi kirjallisuudentutkimuksen tutkintovaatimuk-
sissa 1990-luvulle asti (Riikonen 2002: 168). Pitkäsen mukaan juuri tämän teoksen Suomessa saama 
suosio selittää täkäläisen estetiikan ja kirjallisuudentutkimuksen ”kohtalonyhteyden” (Pitkänen 2002: 
198). Kirjallisen teoksen ontologiaa ovat Suomessa aiemmin käsitelleet muutamat estetiikan tutkijat. 
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ylipäätään puhua mistään suomalaisen kirjallisuuden kriittisten editioiden traditi-

osta, ei angloamerikkalaisella tekstikritiikillä ole tietääkseni ollut siihen vaikutus-

ta. Editointiperiaatteet eivät ole olleet kansallisessa mittakaavassa mitenkään 

yhtenäisiä eivätkä aina kovin systemaattisia edes yhden editointiprojektin sisällä. 

Jos jonkinlaista yhtenäisyyttä on haettava, vaikuttaisivat selvimmät vaikutteet 

suomalaisille kriittisille editioille tulevan saksalaisesta historiallis-kriittisen edi-

toimisen perinteestä. (Ks. esim. Ikola 1984; Riikonen 1999: 19–21; Hökkä 1999; 

Forssell 2008: 125–126, 127–128.) Ylipäätään keskustelu tekstikritiikistä on 

suomalaisessa kirjallisuudentutkimuksessa alkanut toden teolla viritä vasta aivan 

viime aikoina, kun vihdoin huomattiin, ettei kirjallisuudestamme ole olemassa 

kriittisiä laitoksia ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura käynnisti EDITH – suoma-

laisen kirjallisuuden kriittiset editiot -yksikön vuonna 2006 paikkaamaan tätä 

puutetta.4 

Toiseksi perustelen keskittymistä angloamerikkalaiseen analyyttiseen estetiik-

kaan sillä, että suurin osa kirjallisen teoksen ontologiaa koskevasta tutkimusta on 

tehty sen piirissä. Pääasiassa fenomenologiasta ja hermeneutiikasta ponnistavissa 

mannermaisen filosofian traditioissa estetiikan tutkimus on keskittynyt teoksen 

ontologian sijasta enemmän esteettisen kokemuksen, tulkinnan ja merkityksen 

muodostumisen kysymyksiin (Cazeaux 2000: xvi–xvii, 65–66, 368–369; Haapala 

& Lehtinen 2001). Kolmas peruste koskee angloamerikkalaisen estetiikan ja teks-

tikritiikin traditioiden historiallista yhteyttä kirjallisuudentutkimuksen alueen 

                                                        
Yksi varhaisimmista on Lauri Routila, joka artikkelissaan ”Taide, kieli ja taiteen kieli” (1972) lähes-
tyy aihettaan lähinnä fenomenologiseksi luonnehdittavasta näkökulmasta. Analyyttiseen kirjallisuu-
denfilosofiaan päin kallistunutta tutkimusta ovat tehneet muun muassa Markus Lammenranta tutki-
muksessaan Taideteos symbolina. Nelson Goodmanin taidefilosofia (1987), Veikko Rantala artikkelis-
saan ”The Work of Art: Identity and Interpretation” (1991) ja etenkin Arto Haapala väitöskirjassaan 
What Is a Work of Literature? (1989). Haapala ja Lammenranta ovat myös tehneet tutuksi angloame-
rikkalaista traditiota toimittamallaan käännösvalikoimalla Taide ja filosofia (1989), joka koostuu 
keskeisistä analyyttisen kirjallisuudenfilosofian artikkelista.  
4. Muista kotimaisista tekstikriittisistä editiohankkeista voidaan mainita vasta valmistunut kaksikym-
mentäosainen J. L. Runebergin koottujen teosten kriittinen editio (Svenska Litteratur Sällskapet i 
Finland ja Svenska Vitterhetssamfundet i Stockholm, 1933–2005), Zacharias Topelius Skrifter 
(Svenska Litteratursällskapet i Finland, 2005–) ja Anders Chydeniuksen kootut teokset (Anders Chy-
denius-säätiö, Chydenius-Instituutin Kannatusyhdistys ry. ja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, 
2006–). Myös Jean Sibeliuksen teoksista on käynnissä kriittisen edition laatiminen (Kansalliskirjasto, 
Sibelius-Seura ry. ja Breitkopf & Härtel, 1996–). EDITH-yksikkö on poikinut tekstikritiikin tunnet-
tuuden kannalta hyödyllisiä hankkeita, kuten toistaiseksi keskeneräisen projektin tekstikritiikin alan 
sanaston laatimiseksi, kansallisen tekstikritiikin ja sen lähitieteiden tutkijoita sekä tutkimus- ja edi-
tiohankkeita yhdistävän Variantti-verkoston sekä alaan liittyvää opetusta, työpajoja ja seminaareja. 
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määrittelyssä, joka on johtanut tekstikritiikin ja kirjallisuudentutkimuksen op-

pialojen erotteluun.5 

Tutkimuksen päättää luku ”Hellaakosken paperikori – Teos käymistilana”. 

Luvun tarkoituksena on summata näkemykseni kirjallisesta teoksesta identifikaa-

tioprosessina tarkastelemalla käytännön esimerkin avulla tekstuaalisen variaation 

esteettistä merkitystä teoksen kolmella eri ontologisella tasolla. Esimerkkinä käy-

tän Aaro Hellaakosken Me kaksi (1. painos 1920, 2. revisioitu laitos 

1945) -runoelman eri tekstiversioita. Olen rajannut esimerkkini yhteen teokseen 

sen vuoksi, että voin ottaa huomioon kaikki teoksen olemassa olevat tekstiversiot. 

Useamman rinnakkaisen teoksen tekstuaalisen transmission historian kartoittami-

nen vaatisi kohtuuttomasti tilaa ja aikaa. On esimerkiksi käytävä läpi teokseen 

liittyvä arkistomateriaali ja kartoitettava kaikki teoksen painosten ja laitosten eri 

tekstiversiot. Lisäksi tulee selvittää kaikkien eri versioiden välinen tekstuaalinen 

variaatio, mikä pitää tehdä käsin rivi riviltä, lause lauseelta, sana sanalta, piste 

pisteeltä. Tämä on erittäin paljon aikaa vievää tarkkaa työtä, joka ei kuitenkaan 

suoraan näy tutkimuksen lopputuloksessa. Mutta mikäli kaikkia teosten tekstiver-

sioita ei oteta huomioon, voisi käytetyn esimerkin analyysistä jäädä puuttumaan 

tulkinnan kannalta ratkaisevia variantteja. 

                                                        
5. Vaikka kysymyksenasetteluni on muotoiltu juuri angloamerikkalaista kontekstia silmällä pitäen, 
uskon, että sillä voi olla relevanssia myös muihin kielialueisiin sovitettuna. Esimerkiksi Ranskassa 
yleistyi 1960-luvulla samankaltainen lähiluvun periaate, jota uuskritiikissä oli harrastettu jo 1930-
luvulta lähtien. Näillä nouvelle critique -nimen saaneilla kirjallisuudentutkimuksen tekijöillä (esim. 
Roland Barthes, Lucien Goldmann, Charles Mauron, Georges Poulet, Jean Starobinski, Jean-Pierre 
Richard), jotka ammensivat niin fenomenologiasta, marxilaisuudesta kuin strukturalismistakin, oli 
ehkä enemmän erottavia kuin yhteisiä tekijöitä. On kuitenkin merkittävää, että he kaikki vastustivat 
vallassa olevaa perinteistä akateemista kirjallisuudentutkimusta. Uuskriitikoiden tavoin nämä yliopis-
tollisen tutkimuksen ulkopuolelta ponnistavat kirjallisuudentutkijat käänsivät selkänsä perinteiselle 
kirjallisuudenhistorialle ja filologisesti orientoituneelle tutkimukselle, jossa teoksen merkitys palautet-
tiin melkein jäännöksettömästi sen syntyprosessiin ja historialliseen kontekstiin. Sen sijaan etusijalle 
asetettiin teksti, jota pyrittiin tarkastelemaan itsenäisenä merkityksiä tuottavana rakenteena. (Davidson 
1968: 368–369, 375; Dosse 1998/1991: 201, 319, 386.) Käytännössä tämä tarkoitti tekstikriittisen 
tutkimuksen erottamista kirjallisuudentutkimuksen yhteydestä. Vaikka seuranneessa jälkistrukturalis-
tisessa teoriassa kyseenalaistettiin myöhemmin useita peruskäsityksiä, kuten juuri käsitys tekstin 
rakenteellisesta autonomiasta, eroa perinteiseen filologisesti orientoituneeseen kirjallisuu-
dentutkimukseen pidettiin edelleen yllä (ks. esim. Barthes 1993/1973: 172). Tämä kompleksinen 
suhde kirjallisuudentutkimuksen traditioon näkyy erityisen selvästi geneettiseksi kritiikiksi kutsutussa 
kirjallisuudentutkimuksen suuntauksessa, jonka tutkimuskohteena ovat kirjallisten teosten syntypro-
sessista jälkeen jääneet käsikirjoitukset ja muut vastaavat dokumentit. Geneettistä kritiikkiä on syytet-
ty paluusta vanhakantaiseen positivistiseen kirjallisuudentutkimukseen, jota vastaan se on puolustanut 
olemassaolon oikeutustaan tukeutumalla erityisesti jälkistrukturalistiseen teoriaan. Kuitenkin geneetti-
sen kritiikin tutkimusongelmille on löydettävissä selkeät edeltäjät perinteisestä filologisesta tutkimuk-
sesta. (Tadié 1987: 275; Lernout 2002: 55–56, 60–62.) 
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Me kaksi on siksi hedelmällinen tapaus, että se tarjoaa runsaasti esimerkkejä 

tekstuaalisen variaation eri tason ilmiöistä samalla, kun sen tekstiversioiden mää-

rä on hallittavissa tämän tutkimuksen puitteissa. Ensinnäkin Hellaakosken elinai-

kana julkaistut kaksi laitosta poikkeavat olennaisesti tekstiltään. Me kahden jul-

kaisemattomien käsikirjoitusversioiden avulla voidaan esimerkiksi havainnollis-

taa käsikirjoituksien ja julkaistujen kirjojen välisiä ontologisia eroja. Hellaakos-

ken omat kirjoitukset Me kahden tekstuaalisesta identiteetistä ja revisiosta yleensä 

tarjoavat mahdollisuuden tekijän näkemysten osuuden tutkimiseen teoksen identi-

fikaatioprosessissa. Myös laajemmat bibliografisten ominaisuuksien erot tulevat 

selkeästi esiin Me kahden eri versioissa. Me kahden kaksi ensimmäistä laitosta on 

painettu eri kirjaintyypillä, mikä antaa tilaisuuden typografisen eron merkityksen 

pohdinnalle teoksen tulkinnan kannalta. Laitosten kansikuvitus on myös olennai-

sesti erilainen, mikä puolestaan herättää kysymyksiä kirjan kuvituksen tulkintaa 

ohjaavasta luonteesta. 
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1 Teoksen epookki 

Tarkastelen tässä luvussa kirjallisen teoksen käsitettä poikkitieteisestä historialli-

sesta näkökulmasta. Hahmotan aluksi sitä historiallista taustaa, joka johti teksti-

kritiikin erottamiseen kirjallisuudentutkimuksen yhteydestä angloamerikkalai-

sessa yliopistomaailmassa 1900-luvun puoleenväliin tultaessa. Pyrin osoittamaan, 

ettei kyse ollut ainoastaan kirjallisuudentutkimuksen ja tekstikritiikin välillä teh-

dystä työnjaosta, vaan että analyyttisellä estetiikalla oli siinä olennainen osa. Ana-

lyyttinen kirjallisuudenfilosofia tarjosi teoreettisen perustan tälle kirjallisuuden-

tutkimuksen työnjaolle. Tässä perustassa on kysymys monoliittisesta teoskäsityk-

sestä, jossa teoksella nähdään olevan vain yksi pysyvä teksti. Luottamus tekstin 

pysyvyyteen loi edellytykset itsenäiselle kirjallisuudentutkimukselle, joka ei enää 

ollut riippuvainen historiallisista aputieteistä, joihin myös tekstikritiikki laskettiin, 

vaan pystyi tukeutumaan autonomisen teoksen käsitteeseen. 

Monoliittinen teoskäsitys ei kuitenkaan ollut analyyttisen kirjalli-suuden-

filosofian keksintöä, jonka se olisi tuonut osaksi kirjallisuudentutkimusta. Pi-

kemminkin voidaan sanoa, että analyyttinen estetiikka omaksui uuskriittiseltä 

kirjallisuudentutkimukselta käsityksen teoksen autonomiasta ja historiallisen 

kontekstin toisarvoisuudesta. Mutta monoliittinen teoskäsitys ei ollut myöskään 

uuskritiikin yksityisomaisuutta, vaan sen ilmentymiä voidaan nähdä useissa 1900-

luvun teorioissa tekstistä ja teoksesta, etenkin formalismin ja strukturalismin pii-

rissä. Monoliittisen teoskäsityksen juuria ei mielestäni ole järkevää yrittää paikan-

taa mihinkään yksittäiseen teoriaan kirjallisesta teoksesta, sillä siinä on kyse tie-

tystä yleisemmästä modernista teoskäsityksestä, joka vaikuttaa enemmän tai vä-

hemmän tiedostetusti kaikkien kirjallista teosta koskevien modernien teorioiden 

taustalla. Analyyttisen kirjallisuudenfilosofian merkitys kirjallisuudentutkimuksen 

työnjaolle onkin siinä, että suuri osa sitä on tiedostamattaan pitäytynyt monoliitti-

sen teoskäsityksen piirissä, vaikka useimmista uuskritiikiltä omaksutuista periaat-

teista onkin myöhemmin luovuttu niin kirjallisuudentutkimuksen kuin estetiikan 

saralla. Näin analyyttisen kirjallisuudenfilosofian monoliittinen traditio on teo-

reettisesti ylläpitänyt tekstikritiikin ja kirjallisuudentutkimuksen välistä erottelua. 

Tämän vuoksi on tarpeen selvittää, mistä yleisemmässä modernissa monoliittises-

sa teoskäsityksessä on kysymys. 

Jotta näkemykseni teoskäsityksen historiallisuudesta avautuisi helpommin, si-

tä voidaan verrata reseptioestetiikasta tuttuun käsitykseen, jonka mukaan vastaan-

ottajan kulttuurikonteksti vaikuttaa siihen, miten hän ymmärtää ja tulkitsee luke-

mansa kirjallisen teoksen (ks. esim. Jauss 1994/1970: 23–24). Roman Ingarden 



 28

käsitteli tätä ilmiötä jo 1930-luvulla kirjallisen teoksen ontologiaa koskevassa 

tutkimuksessaan Das literarische Kunstwerk (1931), ja erityisesti esteettistä ko-

kemusta käsittelevässä tutkimuksessaan Über das Erkennen des literarische Wer-

kes (1937). Ingarden kiinnittää huomiota siihen, miten kirjalliset teokset voivat 

muuttua ajan myötä, vaikka niiden ontologinen rakenne säilyy muuttumattomana. 

Näennäisen ristiriitaisen väitteen takana on erottelu teoksen teoreettisen tarkaste-

lun ja sen esteettisen vastaanoton välillä. Ensimmäisessä on kyse teoksesta, kun 

sitä tarkastellaan teoreettisesti ideaalina tai abstraktina ajattomana rakenteena. 

Jälkimäisessä on puolestaan kyse yksittäisten olemassa olevien historiallisten 

teosten lukemisesta. Teoksen abstrakti rakenne säilyy olennaisesti muuttumatto-

mana, mutta yksittäiset historialliset teokset voivat muuttua ajan myötä. Muuttu-

misella Ingarden tarkoittaa siis tässä yhteydessä teoksen vaihtelevaa konkretisoi-

tumista lukukokemuksessa. (Ingarden 1965/1931: 370, 380, 375–376.) Teoksen 

kuvaama maailma ja tapahtumat on esitetty vain osittain, ja lukijan on täydennet-

tävä ne mielessään. Muutos ei näin oikeastaan tapahdu itse teoksessa, vaan vas-

taanottajassa. Eri vastaanottajat konkretisoivat teokset omista lähtökohdistaan eri 

tavoin. (Mt. 371–372.) Tästä johtuu myös se, että teos ymmärretään eri tavoin eri 

aikakausina. 

On tunnettu tosiasia, että inhimillisen kulttuurin yhteisen kehityksen jokai-
sella epookilla on oma ominainen tapansa ymmärtää esteettiset ja ei-esteetti-
set arvot sekä omat määrätyt taipumuksensa täsmälleen sellaiseen eikä toisen-
laiseen tapaan käsittää ylipäätään maailma sekä erityisesti taideteokset. 
Useimpina aikoina olemme erityisen vastaanottavia määrätyille esteettisille 
arvokvaliteeteille samalla, kun olemme sokeita toisille. (Mt. 372–373.)6 

Vastoin Ingardenin näkemystä yritän tässä luvussa osoittaa, että teoskäsityksen 

historiallisuus pitää paikkansa myös niiden käsityksien suhteen, joita voidaan 

muodostaa teoksen ontologisesta rakenteesta. Toisin sanoen myös teoreettiset 

käsitykset teoksesta ovat olemukseltaan historiallisia, vaikka ne pyrkisivät ole-

maan mahdollisimman ajattomia ja yleispäteviä. Vastaanottajan epookki ei mää-

rittää hänen käsitystään kirjallisesta teoksesta ainoastaan yksittäisten teosten tul-

kinnan mielessä vaan myös yleisemmässä teoreettisessa mielessä. Siis siinä, mi-

ten teosta tarkastellaan teoreettisesti ideaalina tai abstraktina ajattomana raken-

teena. Myös teoreettisen teoskäsityksen voidaan näin sanoa sisältyvän vastaanot-

tajan odotushorisonttiin. Vastaanottajalla on aina jonkinlainen enemmän tai vä-

hemmän jäsentynyt käsitys kirjallisen teoksen ontologisesta rakenteesta – vastaus 

                                                        
6. Kaikki suomennokset VP, ellei toisin mainita. 
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kysymykseen ”mikä kirjallinen teos on?” On kuitenkin pidettävä mielessä, ettei 

tämä vastaanottajan käsitys teoksen ontologisesta rakenteesta ole välttämättä 

teoreettisesti muotoiltu ja argumentoitu esteettis-filosofinen kannanotto, vaan se 

voi olla pelkästään ympäröivästä kulttuurista reflektoimatta omaksuttu tapa tai 

tottumus. Se, miten valitsemme luettavamme kirjastoista, kuinka luemme ja miten 

puhumme kirjallisuudesta, tekijöistä, kirjoista, teksteistä ja teoksista; kaikki nämä 

toiminnot sisältävät oletuksia myös kirjallisen teoksen ontologisesta luonteesta. 

Odotushorisontin tavoin vastaanottajan teoskäsitys muotoutuu sen perusteella, 

mitä hän on kirjallisuudesta oppinut, lukenut, katsonut ja kuunnellut. 

Nimitän tätä vastaanottajan teoskäsitykseen vaikuttavaa odotushorisonttia te-

oksen epookiksi. Nimi on tietenkin laina Ingardenilta, mutta sen käsitteellinen 

sisältö ei ole täysin sama. Tarkoitan teoksen epookilla tarkalleen ottaen ilmiötä, 

jossa teoria kirjallisesta teoksesta ilmaisee historiallisuutensa, kun se pyrkii histo-

riallisen kontekstin poissulkemiseen. Tämä teoksen epookin toinen ulottuvuus, 

pyrkimys teorian historiattomuuteen, on niin ikään läsnä Das literarische Kunst-

werkissa. Ingarden nimittäin pyrkii tarkastelemaan kirjallisen teoksen ontologista 

rakennetta mahdollisimman yleispätevästä teoreettisesta näkökulmasta, minkä 

vuoksi hän näkee tarpeelliseksi rajata tutkimuskohteensa historiallisen kontekstin 

pois.7  

Meitä askarruttaa tässä yksinomaan valmis kirjallinen teos. ”Valmiiksi” puo-
lestaan ymmärrämme kirjallisen teoksen, kun kaikki siinä esiintyvät lauseet ja 
yksittäiset sanat ovat merkitykseltään ja sanaääniltään sekä vastaavalta järjes-
tykseltään yksiselitteisesti määrittyneitä ja kiinnittyneitä. Sitä vastoin meistä 
näyttää valmiin teoksen kannalta epäolennaiselta onko se tosiasiallisesti kir-
joitettu vai vain suullisesti esitetty, kunhan se vain – mahdollisissa uusiu-
tuvissa esityksissä – ilmenee ilman olennaisia muutoksia. Siten jätämme sekä 
itse kirjallisten teoksien syntymisvaiheen että kaikki taiteellista toimintaa 
koskevat kysymykset tarkastelun ulkopuolelle. (Mt. 17–18.) 

Vaikka Ingarden ei sitä tutkimuksessaan eksplisiittisesti nimeltä mainitsekaan, on 

tässä historiallisen kontekstin rajaamisessa tutkimuskohteen ulkopuolelle kyse 

niin kutsutusta fenomenologisesta epookista. Se on filosofinen menetelmä, jonka 

tavoitteena on puhdistaa tutkijan tietoisuus kaikista tutkimuskohdetta määrittä-

vistä ennakko-oletuksista ja -luuloista, olivat ne sitten arkielämän tottumuksia, 

uskomuksia tai tieteellisiä teorioita, käsityksiä tai faktoja. (Husserl 1982/1913: 

60–62; 1995/1950: 62–63; Fizer 1979: 352–353.) Fenomenologinen epookki Das 

                                                        
7. Yksityiskohtaisempi luenta epookin käsitteestä Das literarische Kunstwerkissa ks. Pulkkinen 2004. 
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literarische Kunstwerkissa on näin yksi esimerkki siitä, miten teoria kirjallisesta 

teoksesta pyritään teoksen epookissa irrottamaan historiallisesta kontekstista. 

Teoksen epookki koostuu siis fenomenologisen epookin kaltaisesta metodista 

tai teoreettisesta eleestä sekä tietyn kulttuurihistoriallisen kontekstin teosta koske-

vista esteettisistä ja ei-esteettisistä käsityksistä. Käsitteen tarkoituksena on kuvata, 

miten teoria kirjallisesta teoksesta välttämättä heijastaa oman aikansa käsityksiä, 

vaikka se pyrkii sulkemaan ne pois käsittelyn piiristä. Itse asiassa nimenomaan 

historiallisen kontekstin poissulkeminen johtaa teorian tahattomaan historiallisuu-

teen. Ingardenin teoriaan historiallisuus hiipii fenomenologisen epookin myötä, 

kun hän määrittää tarkastelukohteekseen ”valmiin” teoksen, jonka lauseet ja sanat 

ovat ”järjestykseltään yksiselitteisesti määrittyneitä ja kiinnittyneitä”, jotka ilme-

nevät ”ilman olennaisia muutoksia”. Toisin sanoen hänen lähtökohtanaan on käsi-

tys autonomisesta teoksesta, jolla voidaan ennalta olettaa olevan vain yksi pysyvä 

ja muuttumaton teksti. 

Se miksi muotoilen teoksen epookin käsitteen juuri Ingardenin teorian poh-

jalta, voidaan perustella sen keskeisellä asemalla 1900-luvun kirjalli-

suudentutkimuksen ja estetiikan teoriassa, vaikka sitä ei kenties aina tunnusteta 

tai tunnistetakaan. Ingardenilla on ollut vaikutusta muun muassa Prahan struktura-

lismiin ja Wolfgan Iserin kehittämään reseptioestetiikkaan (Iser 1990/1974: 274–

274; Wellek 1982/1979: 153; 1989: 8). Das literarische Kunstwerkilla oli myös 

suuri vaikutus uuskriittiselle kirjallisuusteorialle ja sitä kautta myös analyyttiselle 

estetiikalle siinä määrin kuin se omaksui uuskritiikin esteettisiä käsityksiä. René 

Wellek ja Austin Warren nojautuivat erittäin vahvasti Ingardenin teoriaan selvittä-

essään kirjallisen teoksen ontologista rakennetta ainakin 23 kielelle käännetyssä 

kirjallisuudentutkimuksen oppikirjassa Kirjallisuus ja sen teoria (Theory of Lite-

rature, 1942) (Wellek & Warren 1969/1942: 184). Vaikka Ingarden ei itse ollut 

aivan tyytyväinen siihen, miten Wellek tulkitsi hänen teoriaansa, Ingardenin ja 

niin kutsuttujen uuskriitikoiden vaaliman teoskäsityksen sukulaisuutta ei voida 

kieltää (Ingarden 1965/1931: esipuhe 3. painokseen).8 Wellekille Ingardenin teo-

ria tarjosi perustan lähiluennalle, joka oikeutti bibliografisen ja tekstikriittisen 

tutkimuksen poissulkemiseen ja kirjallisuudentutkimuksen rajoittamisen pelkäs-

tään valmiin, autonomisen tekstin tulkintaan. Tämä on myös se rooli, jonka ana-

lyyttinen kirjallisuudenfilosofia omaksui kirjallisuudentutkimuksen työnjaossa. 

Tämän teoksen epookin ulottuvuuden toteutumista tarkastelen myöhemmin yksi-

                                                        
8. Kyseinen teoksen ontologiaa käsittelevä luku pohjautuu Wellekin artikkeliin ”The Mode of Exis-
tence of a Literary Work of Art” (1942). 
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tyiskohtaisesti kolmannessa luvussa analyyttisen kirjallisuudenfilosofian mono-

liittisen tradition kritiikin yhteydessä. 

Teoksen epookin logiikka on yksinkertaisesti siinä, että kieltäydyttäessä tar-

kastelemasta kirjallisen teoksen käsitettä historiallisessa kontekstissa ei myöskään 

hahmoteta niitä muutoksia, joita teoksen käsitteen sisällössä tapahtuu eri aikakau-

sina. Pysyvän tekstin kaltaiset annettuina otetut teoksen ominaisuudet voivat tosi-

asiassa olla historiallisesti määrittyneitä. Tämä ei vain tule ilmi, ellei vaivauduta 

ottamaan selvää, onko tekstin pysyvyys aina ollut teoksen käsitettä määrittävä 

ominaisuus. Mutta sama pätee tietenkin myös päinvastoin. Eli sen osoittaminen, 

että monoliittisuus on nimenomaan modernia teoskäsitystä määrittävä piirre, ei 

voi perustua pelkästään modernien teorioiden analyysiin. On tarkasteltava teoksen 

käsitettä historiallisesta näkökulmasta ja verrattava modernia teoskäsitystä muihin 

historiallisten epookkien teoskäsityksiin. Keskityn tässä luvussa nimenomaan 

tähän teoksen epookin historiallisen ulottuvuuden tarkasteluun. 

Tarkastelen teoksen epookin historiallisuutta monitieteisesti. Tässä yhtey-

dessä se tarkoittaa estetiikan piiristä otetun kirjallisen teoksen identiteettiä koske-

van kysymyksen asettamista kirjahistorian tutkimuksen kontekstiin. Kirjahistori-

assa ei tarkastella esteettistä teoksen käsitettä, vaan kirjaa kulttuurisena objektina, 

jota tutkitaan esimerkiksi kirjan painamisen ja julkaisemisen, kirjan fyysisten 

ominaisuuksien sekä kirja-alan sosiaalisten vaikutusten näkökulmista (Feather 

1990: 830–831). Estetiikassa esitetty kysymys teoksen ontologiasta perustuu ylei-

sen ontologian tutkimusongelmiin, kuten minkälaisia olemassa olemisen katego-

rioita on olemassa, miten tietyn olion identiteetti määrittyy, miten se voidaan 

erottaa muista olioista. Kirjallisen teoksen kohdalla kysymys kuuluu ennen kaik-

kea, minkälaisen objektin kanssa kirjallinen teos voidaan identifioida. Voidaanko 

se identifioida tietyn yksittäisen fyysisen objektin kanssa, kuten veistokset usein 

samastetaan sen materiaalisen esineen kanssa, josta ne on veistetty? Vai onko 

kirjallinen teos esimerkiksi pikemminkin identifioitava sen tekstin kanssa? (Cur-

rie 1998: 394.) Pyrin osoittamaan tässä luvussa, että vastaus tähän esteettiseen 

kysymykseen määrittyy eri tavoin eri aikakausina, koska se objekti, jonka avulla 

kirjallinen teos tallennetaan ja välitetään vastaanottajilleen, muuttuu ajassa. Tämä 

merkitsee sitä, että esteettinen kysymys teoksen identiteetistä on olennaisella 

tavalla historiallinen kysymys. Sen vuoksi myös teoriassa kirjallisen teoksen iden-

titeetin määrittymisestä pitäisi ottaa huomioon identifikaatioprosessin historialli-

nen konteksti.  

Tarkastelen seuraavassa eritoten sitä, miten viestimen historiallinen muuttu-

minen vaikuttaa siihen, miten tekstin ja teoksen välinen suhde määrittyy eri aika-
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kausina. Millä tavoin käsitykset tekstistä, teoksesta sekä näiden välisestä suhtees-

ta ovat muuttuneet historian kulussa ja mitkä olivat ne pääasialliset tekijät, jotka 

vaikuttivat näihin muodonmuutoksiin? Näihin kysymyksiin pyritään vastaamaan 

tutkimalla kirjallisen teoksen käsitettä etupäässä kahden kulttuurihistoriallisen 

näkökulman – teoksen viestimen teknisen kehittymisen ja kulttuurissa vallitsevan 

ideologian tai eetoksen – valossa. Viestimen historialliset muodonmuutokset tar-

joavat mahdollisuuden teoksen bibliografisten ulottuvuuksien ja teoksen identifi-

oimisen välisen suhteen tarkasteluun. Minkälainen merkitys erilaisilla viestimillä 

kuten suullisella esityksellä, kirjakääröllä, käsin tehdyllä koodeksilla tai painetulla 

kirjalla on sen kannalta, miten teoksen tekstuaalinen identiteetti ymmärrettiin eri 

kulttuureissa? Teoskäsitys ei kuitenkaan muutu itsestään pelkästään teknisten 

innovaatioiden seurauksena. Uudet viestimet on otettava käyttöön, ja niiden hyö-

dyllisyys ja oletettu edistyksellisyys suhteessa aiempiin välineisiin on perusteltava. 

Kulttuurissa vallitseva teoskäsitys ei muutu yhdessä yössä, vaan se vaatii suku-

polvia kestävää työtä. Vasta sitten, kun vallitseva ideologia on omaksunut muut-

tuneen viestimen ja sen mahdollistama käsitys teoksesta on yleistynyt vallitsevak-

si eetokseksi, voidaan puhua muuttuneesta teoskäsityksestä. Toisin sanoen teoskä-

sityksen muutoksen edellytykset voivat olla implisiittisesti läsnä uuden viestimen 

teknisissä ominaisuuksissa, mutta niiden aktualisoituminen vaatii erilaisten kult-

tuuri-instituutioiden ja kulttuuristen käytäntöjen muutoksia. 

Korostettakoon siis vielä, että kirjan historiallisten muutosten tutkiminen on 

tässä luvussa toissijaista. Sen sijaan keskeisenä pyrkimyksenä on tuoda esteetti-

nen kysymys kirjallisen teoksen identiteetistä kirjahistorian kontekstiin ja tarkas-

tella kirjallisen teoksen ja teoskäsityksen historiallista olemusta. En siis tutki kir-

jaa viestimenä, vaan tarkoitukseni on sitä koskevan olemassa olevan tutkimustie-

don pohjalta hahmottaa ja vertailla historiallisia muutoksia siihen kytkeytyvän 

kirjallisen teoksen esteettisen käsitteen sisällössä. Tämä poikkitieteinen kysymyk-

senasettelu on uusi sekä kirjahistorian että estetiikan saralla. Kirjahistoriassa on 

tavallisesti painotettu esimerkiksi kirjan materiaalisten ominaisuuksien, kirjapai-

non, kirjakaupan ja lukemisen tutkimista. Ja kuten yllä on käynyt ilmi, ja jatkossa 

vahvistetaan, on estetiikan saralla teoksen käsitettä useimmiten pyritty tarkastele-

maan historiattomasti, ikään kuin teoskäsityksen historiallisilla muutoksilla ei 

olisi merkitystä teoksen identiteettiin. 
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1.1 Kirjallisuuden tutkimisen työnjako – tekstikritiikin, 
kirjallisuudentutkimuksen ja estetiikan suhteiden taustaa 

[O]n yhä vallitseva omituisuus, että moni kirjallisuudentutkija on paljon pe-
rusteellisemmin ottanut selvää käytetyn autonsa aikaisemmista omistajista ja 
mekaanisesta kunnosta tai koiransa kantakirjasta ja koulutuksesta kuin tarkis-
tanut sen tekstin pätevyyden, jonka varaan hän perustaa kriittiset teoriansa. 
Tutkimuksen historiasta on – zeitgeistiin suhteutettuna – turhaa etsiä vastaa-
via kulttuurillisen naiiviuden ja ammatillisen laiminlyönnin esimerkkejä. 
(Bowers 1966/1959: 5.) 

Näissä Fredson Bowersin moittivissa sanoissa tiivistyy angloamerikkalaisen teks-

tikritiikin ja kirjallisuudentutkimuksen suhde. Kirjallisuudentutkijoiden yleinen 

välinpitämättömyys tai suoranainen tietämättömyys tekstikriittisestä tutkimuk-

sesta herättää toisaalta tekstikriitikkojen piirissä ylemmyydentuntoista närkästystä 

ja huvittuneisuutta, mutta se antaa toisaalta myös aihetta tiettyyn huoleen teksti-

kritiikin asemasta suhteessa kirjallisuudentutkimukseen. Vaikka tekstikritiikin 

funktiona nähtäisiinkin vain tekstikriittisten editioiden tuottaminen, kuten Bowers 

itse teki, täytyy kirjallisuudentutkijoiden silti tietää tekstikritiikistä edes sen ver-

ran, että he ymmärtävät, miksi heidän tulisi ensisijaisesti käyttää lähdeteksteinään 

kriittisiä editioita. Ja tekstikritiikin perusteiden tuntemuksen merkitys korostuu 

entisestään sellaisten teosten kohdalla, joista kriittisiä editioita ei ole vielä saata-

villa. Mutta mistä kirjallisuudentutkijoiden välinpitämättömyys tai suoranainen 

tekstuaalinen naiivius johtuu? Miksi tekstikritiikki on vierasta kirjallisuudentutki-

joille? Miksei tekstikritiikki ole olennainen osa kirjallisuudentutkimusta? 

Tekstikriitikot ovat yrittäneet löytää selitystä oppialansa huonoon tuntemuk-

seen kirjallisuudentutkijoiden keskuudessa muun muassa angloamerikkalaisen 

yliopistomaailman historiasta ja uuskriittisestä teoriasta ja käytännöistä. Toisen 

maailmansodan jälkeen Yhdysvalloissa perustettiin useita uusia yliopistoja ja 

korkeakouluja, jotka tarjosivat mahdollisuuden kirjallisuudentutkimuksen insti-

tuutioiden ja käytäntöjen uudistamiselle. Hershel Parker esimerkiksi arvioi, että 

yksi syy uuskritiikin suosioon oli sen 1930-luvun lama-aikana syntyneessä lähilu-

vun metodissa, joka mahdollisti kirjallisuudentutkimuksen ja opettamisen ilman 

kunnollista yliopistollista kirjastoa. Ilman tarpeellisia painettuja ja painamattomia 

lähteitä on mahdotonta tehdä tyydyttävää historiallista tai biografista tutkimusta, 

mutta uuskriittisen tutkielman materiaaliksi riitti kirjallisuusteorian oppikirja ja 

edullinen taskukirjapainos primaarilähteestä. (Parker 1984: 20.)  

Jerome J. McGann katsoo Parkerin tavoin, että tekstikriittiseen tutkimukseen 

tutustuttavien kurssien puuttuminen kirjallisuudentutkimuksen opinto-ohjelmista 
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on seurausta uuskritiikin teoreettisesta asetelmasta. Hän viittaa René Wellekin ja 

Austin Warrenin oppikirjassa Kirjallisuus ja sen teoria tehtyyn erotteluun varsi-

naisen kirjallisuudentutkimuksen sekä niin sanottujen valmistelevien toimintojen 

välillä, joista jälkimmäiseen sisällytetään bibliografinen ja tekstikriittinen tutki-

mus. Vaikka Kirjallisuus ja sen teoria kuvaa McGannin mukaan kirjallisuuden-

tutkimuksen oppikirjaksi verrattain hyvin bibliografisen ja tekstikriittisen työn 

sisältöä, se ei kuitenkaan tunnusta sitä olennaista suhdetta, joka näillä valmistele-

villa toiminnoilla käytännössä on varsinaisen kirjallisuudentutkimuksen puolella 

tehtävään teosten analyysiin ja tulkintaan. Tämä on merkittävä puute, sillä Kirjal-

lisuudessa ja sen teoriassa bibliografisen ja tekstikriittisen tutkimuksen arvon ja 

relevanssin sanotaan määrittyvän nimenomaan sen mukaan, miten ne hyödyttävät 

teosten analyysiä ja tulkintaa. Wellekin ja Warrenin näkökulmasta bibliografinen 

ja tekstikriittinen tutkimus ovat ulkopuolisia aputieteitä, joilla on vain välillinen 

yhteys varsinaiseen kirjallisuudentutkimuksen ytimeen eli teosten arvottamiseen 

ja tulkintaan. (McGann 1985b: 180–181.) 

Jos Kirjallisuutta ja sen teoriaa luetaan valmistelevia operaatioita käsittele-

vää lukua pitemmälle, löydetään siitä sittenkin vihje, miten bibliografien ja teksti-

kriitikkojen työ voisi hyödyttää kirjallisuudentutkijoiden tekemiä tulkintoja. Arvi-

oidessaan biografisen ja psykologisen kirjallisuudentutkimuksen merkitystä Wel-

lek ja Warren nimittäin ottavat esille kysymyksen teoksen revisioista. Teoskeskei-

sen kirjallisuudentutkimuksen puolestapuhujina Wellek ja Warren näkevät biogra-

fisten ja psykologisten lähestymistapojen relevanteimpina kysymyksenasetteluina 

ne, jotka koskevat juuri teoksen tuottamisen näkökulmaa. 

Korjailujen, oikaisujen ja muun vastaavan tutkiminen on kirjallisuuden-
tutkimuksen kannalta hyödyllisempää, koska näillä keinoin saatu materiaali 
voi oikein käytettynä auttaa ymmärtämään taideteoksessa olevia, kritiikin 
kannalta merkitseviä aukkokohtia, epäjohdonmukaisuuksia, poikkeamia ja 
vääristymiä. (Wellek & Warren 1969/1942: 107.)9 

Bibliografisella ja tekstikriittisellä käsitteistöllä ja menetelmillä olisi tietenkin 

olennainen rooli tällaisessa teoksen kehkeytymisen ja muodonmuutoksien tekstu-

aalisen historian tutkimuksessa. Mutta viime kädessä tämäkin intressi jää varsi-

naisen tekstilähtöisen kirjallisuudentutkimuksen ulkopuolelle. Teoksen ulkopuoli-

sista ilmiöistä kiinnostuneet biografiset, psykologiset, historialliset, yhteiskunnal-

liset ja aatehistorialliset tutkimussuunnat ovat siksi toissijaisia. (Mt. 139.) 

                                                        
9. Kaikki Wellek & Warren -suomennokset Vilho Viksten ja Matti Suurpää. 
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Ja kuitenkin: kun maltillisemmin tutkitaan luonnoksia, hylkytavaraa, käyttä-
mättä jääneitä paloja ja katkelmia, ei niiden tuntemista loppujen lopuksi voi 
pitää valmiin teoksen ymmärtämisen tai arvostelemisen kannalta välttämättö-
mänä. Ne ovat kiinnostavia niin kuin mikä tahansa vaihtoehto, ts. ne saattavat 
auttaa lopullisen tekstin ominaisluonteen ymmärtämisessä. Mutta samaan 
päämäärään voidaan päästä keksimällä itse omia vaihtoehtoja, ovat ne sitten 
olleet tekijän mielessä tai ei. (Mt. 107–108.) 

Teoksen tekstuaalisen variaation tutkiminen rinnastetaan näin tyhjänpäiväiseen 

spekulaatioon. Bibliografisen ja tekstikriittisen tutkimuksen hyödyllisyys jää 

kirjallisuudentutkimuksen analyyseille ja tulkinnoille myös tässä suhteessa todel-

lakin miltei olemattomaksi. 

Uuskritiikin syyttäminen kirjallisuudentutkimuksen nykytilanteesta voi olla 

helppoa, mutta se on myös yksinkertaistus. Esimerkiksi David C. Greetham on 

tuonut esille sen, että uuskritiikki ja uusbibliografia – joksi tekstikritiikkiä tuol-

loin kutsuttiin – olivat pikemminkin toisiaan tukevia projekteja, joiden keskinäi-

nen työnjako hyväksyttiin kummassakin leirissä. Uuskritiikin lähiluvun mene-

telmä, joka perustui teoreettiseen käsitykseen valmiista autonomisesta teoksesta, 

loi kysyntää teosten laitoksille, jotka oli toimitettu sellaisella tavalla, että ne to-

della antoivat vaikutelman ”hyvin tehdystä uurnasta” tai ”verbaalisesta ikonista”. 

Uusbibliografian eklektisen toimittamisen käytäntö oli täydellinen vastine tälle 

tarpeelle, sillä se tuotti teoksista näennäisen stabiileja tekstejä, joista tekstuaalinen 

variaatio oli poistettu ja painettu erilleen viiteapparaattiin muiden huomautusten 

joukkoon. (Greetham 1996: 12; 1999: 51–53; ks. myös Searle 2004: 11.) 

Yhteistä tekstikriitikoiden näkemyksissä tekstikritiikin ja kirjallisuuden-

tutkimuksen välisestä suhteesta on se, että tutkimusalojen erottaminen lähtee 

kirjallisuudentutkimuksesta käsin. Greetham osoittaa aivan oikein, että työnjako 

sopi kyllä tekstikriitikoillekin aikanaan mainiosti. Mutta tässäkin juuri kirjallisuu-

dentutkimuksen tarpeet määrittivät tekstikritiikin tehtäväksi stabiilien tekstien 

tuottamisen, ja se erotettiin kirjallisuudentutkimuksesta juuri tämän tehtävän pe-

rusteella. Tekstikritiikin ja kirjallisuudentutkimuksen välinen suhde näyttäytyy 

kuitenkin mutkikkaampana, jos sen historian tarkastelu ulotetaan aikaan, jolloin 

tutkimusaloja ei oltu vielä erotettu toisistaan. Silloin saa vaikutelman, että paine 

eron tekemiseen kirjallisuudentutkimuksesta tuli pikemminkin tekstikritiikin ja 

sen lähitieteiden suunnalta. 

Jos tarkastellaan englannin kielen ja kirjallisuuden kehitystä yliopistollisena 

oppiaineena 1800-luvun lopulta alkaen huomataan, että tekstikritiikillä ja sen 

historiallisilla (literary scholarship) lähitieteillä on alusta lähtien ollut ongelmalli-
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nen suhde sen tapaisen tutkimuksen kanssa, jonka nykyään miellämme kirjalli-

suudentutkimukseksi (literary criticism).10 Vielä 1800-luvun puolivälissä englan-

tilaista kirjallisuutta pystyi opiskelemaan Yhdysvalloissa lähinnä niin sanotuissa 

vapaiden taiteiden collegeissa, joissa se palveli etupäässä kreikan ja latinan kielen, 

kirjoittamisen sekä puhetaidon opiskelua. Iso-Britanniassa englantilaista kirjalli-

suutta käsitteleviä kursseja saattoi vastaavasti tavata muun muassa teknillisissä 

oppilaitoksissa, iltakouluissa ja avoimissa korkeakouluissa, mutta ei yliopistoissa. 

Klassillisiin kieliin nähden niin englannin kuin muidenkin nykykielien kirjalli-

suuksia pidettiin ala-arvoisina ja ainoastaan ei-akateemisia harrastelijoita kiinnos-

tavina tutkimuskohteina. Kirjallisuudentutkimuksen legitimoiminen itsenäisenä, 

tieteellisesti vakuuttavana tutkimusalana tapahtui sittemmin jo asemansa vakiin-

nuttaneiden kielitieteen ja historian tutkimuksen menetelmien omaksumisen kaut-

ta. Kirjallisuuden opiskelun kannalta tämä tarkoitti keskittymistä joko tekstien 

pikkutarkkaan kieliopilliseen ja sanastolliseen analyysiin, teosten bibliografiseen 

ja tekstikriittiseen tutkimukseen, teosten ja tekijöiden synty- ja taustahistoriaan 

perehtymiseen tai laajojen kulttuuri- ja aatehistoriallisten kaarien hahmottamiseen. 

Itse kirjallisuudella tai kirjallisilla teoksilla oli tällaisessa tutkimuksessa useimmi-

ten vain välillinen rooli. (Wimsatt & Brooks 1957: 542–545; Eagleton 1997/1983: 

41–44; Williams 1991/1983: 178–181; Cain 1984: 89; Graff 1997/1987: 36, 55–

59.) 

Vielä 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä oli yleistä, että literary 

criticismiä, joka perustui teoksen tulkintaan esteettisenä objektina, kartettiin ellei 

suorastaan vastustettu, koska se koettiin luonteeltaan subjektiiviseksi ja epätie-

teelliseksi. Sen sijaan literary scholarshipin ajateltiin olevan objektiivista, koska 

se pysytteli tiukasti vain teosten lingvistisessä ja historiallisesti todennettavissa 

olevassa aineistossa. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen literary criticismin 

                                                        
10. Englannin termiä literary scholarship käytetään historiallisesti ja kielitieteellisesti suuntautuneesta 
kirjallisuudentutkimuksesta, johon myös bibliografinen ja tekstikriittinen tutkimus sisältyy. Oxford 
English Dictionaryn mukaan scholarship on aiemmin viitannut erityisesti antiikin kielten ja kirjalli-
suuden oppineisuuteen tai oppiin, josta nykyään käytetään tarkempaa nimitystä classical scholarship 
(OED: hakusana scholarship). Meikäläinen vastine tälle olisi saksalaisperäinen filologia-termi, kuten 
klassillisessa filologiassa. Lingvististä lähestymistapaa painottava sana filologia on kuitenkin siinä 
mielessä epäsopiva käännös, että scholarship-sanaa käytetään nykyään myös laajempana sateenvarjo-
käsitteenä, kun halutaan tuoda yhteen esimerkiksi kirjahistorian kaltaisia tekstikritiikin lähitieteitä, 
kuten termissä textual scholarship. Termille ei oikein tunnu löytyvän suoraa suomen kielistä käännös-
tä. ”Oppi” tai ”oppineisuus” on turhan arkaaisen kuuloinen käännös ja ”tutkimus” taas sekoittuu study- 
ja criticism-termien kanssa, joista varsinkin jälkimmäisellä on tärkeä merkitysero. Literary criticismil-
lä tarkoitetaan yksinomaan sitä tekstin tulkintaan keskittyvää tutkimusta, jonka tänään ymmärrämme 
kirjallisuudentutkimukseksi. Jotta literary scholarshipin ja literary criticismin välinen ero säilyisi 
selvänä, jätän nämä termit tässä kääntämättä. 
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asema literary scholarshipin piirissä voitiin jo tunnustaa, mutta samaan hengen-

vetoon muistettiin korostaa, että sen oli perustuttava literary scholarshipin pohja-

työlle (Graff 1997/1987: 136–137). Literary scholarshipin toimenkuva oli työnja-

on tässä vaiheessa jo selvillä, mutta kirjallisuudentutkimuksesta käytetyn literary 

criticism -nimityksen criticism-liitteen merkityssisältö oli vielä hyvin epämääräi-

nen. Sitä käytettiin hyvin erilaisissa merkityksissä ja eri asiayhteyksissä, jolloin 

sillä voitiin käytännössä tarkoittaa mitä tahansa. Mutta literary scholarshipin 

positivistisesta näkökulmasta määriteltynä literary criticism erottui tutkimuksena, 

joka faktojen sijaan perustui arvottamiseen. Ja arvottaminen nähtiin joko eettisenä, 

jolloin literary criticismin funktio oli didaktinen, tai esteettisenä, jolloin sen tar-

koituksena oli arvottaa taideteoksia. (Wallace 2002/2000: 306–307.) 

Voidaankin sanoa, että literary criticism pyrittiin jo alun pitäen erottamaan 

kielitieteellisesti ja historiallisesti painottuneesta literary scholarshipista ja näin 

ollen myös bibliografisesta ja tekstikriittisestä tutkimuksesta. Mutta sen sijaan, 

että kirjallisuudentutkijat olisivat vähätelleet tekstikritiikin merkitystä, literary 

scholarshipin edustajat kyseenalaistivat literary criticismin tieteellisen arvon. 

Tämä käy erityisen hyvin ilmi André Morizen opaskirjasta Problems and Methods 

of Literary History (1922). Johdannossa Morize toteaa, ettei kirjallisuushistoria, 

joka hänellä kattaa muun muassa bibliografisen tutkimuksen, kriittisen edition 

toimittamisen, lähde- ja vaikutustutkimuksen sekä aatehistoriallisen tutkimuksen, 

pyri määräämään, mitä kirjallisuudentutkimuksessa voidaan tai ei voida tehdä. 

Kirjallisuuden historian tarkoituksena on hänen mukaansa vain tarjota kirjallisuu-

dentutkijan henkilökohtaisille ja impressionistisille tulkinnoille materiaalinen 

perusta.  

Kirjallisuushistoria pyytää häntä [kirjallisuudentutkijaa] vain perustamaan 
henkilökohtaiset reaktionsa faktoihin, jotka on historiallisesti todennettu, 
määrittelemään selkeästi positionsa, sekä, välittäessään yleisölle puhtaasti 
henkilökohtaista reaktiotaan, olemaan uskomatta siihen tai uskottelematta 
muille, että hän antaisi mitään lisätietoa teoksesta tai sen kirjoittajasta. (Mori-
ze 1966/1922: 1–2.) 

Paljoa tämän enempää Morize ei kerro literary criticismin luonteesta. Literary 

criticismin muodollisesta tunnustamisesta huolimatta vaikuttaakin siltä, että Mo-

rizen tarkoituksena on vastaavalla tavalla, vaikkakin eri näkökulmasta kuin Wel-

lekin ja Warrenin Kirjallisuudessa ja sen teoriassa, nimenomaan erottaa näillä 

huomiolla kirjallisuushistoria teoksen tulkintaan perustuvasta kirjallisuudentut-

kimuksesta. 



 38

Akateemisten literary scholarshipin edustajien joukossa oli kuitenkin poik-

keuksia, jotka jo hyvin varhaisessa vaiheessa huomasivat, ettei pelkällä filologi-

sella analyysillä ja historiallisella taustatutkimuksella päästä kirjallisuuden kan-

nalta kovin kiinnostaviin tuloksiin. Esimerkiksi Martin Wright Sampsonin vuonna 

1895 esittämät ajatukset englantilaisen kirjallisuuden opetusohjelmista muistutta-

vat läheisesti vuosikymmeniä myöhemmin muotoiltuja uuskriittisiä teorioita. 

Hänen mielestään opiskelijan päätä ei kannattanut liikaa vaivata kirjallisuus-

historiallisilla yksityiskohdilla, kirjailijan elämäkerrallisilla tiedoilla tai hänen 

kirjoittamisensa moraalisilla tarkoitusperillä. (Graff 1997/1987: 122–124.)  

Kirjallisuudentutkimus tarkoittaa kirjallisuuden tutkimusta, ei biografiaa eikä 
kirjallisuushistoriaa (joka sivumennen sanottuna on erittäin tärkeää), ei kie-
lioppia, ei etymologiaa eikä mitään muuta kuin teoksien itsensä tutkimusta 
tarkasteltuna niin kuin niiden tekijät kirjoittivat ne, taiteena ja humaanisuuden 
transkriptioina, – ei logiikkana, ei psykologiana, ei etiikkana. (Sampson 1895, 
Graff 1997/1987: 123 mukaan.) 

Literary criticismin statuksen kannalta tärkein keskustelu käytiin kuitenkin maa-

ilmansotien välisenä aikana 1920- ja 1930-luvuilla. Merkittävää tässä keskuste-

lussa oli se, että samalla, kun literary criticismille pyrittiin luomaan literary scho-

larshipista erillistä itsenäistä statusta, sille pyrittiin löytämään teoreettista perus-

taa muista tutkimusaloista. Kirjallisuudentutkimuksen autonomisuus on näin alus-

ta lähtien määrittynyt tieteidenvälisesti. Esimerkiksi I. A. Richards määritteli 

criticism-käsitteen uudestaan teoksessaan Principles of Literary Criticism (1924) 

erottamalla siitä teoreettisen ja käytännöllisen ulottuvuuden. Richardsin mukaan 

criticismillä oli aina Aristoteleen Runousopista alkaen ollut teoreettinen puolensa, 

kuten kaikilla muillakin tieteenaloilla, mutta sitä ei ole vain osattu tunnistaa. Hä-

nen määritelmänsä mukaan criticismin tarkoituksena on erilaisten kokemusten 

erottaminen toisistaan ja niiden arvottaminen. Jotta criticism voisi olla tieteellises-

ti pätevää, on erotettava tutkimuskohteen kuvaus sen aiheuttamien kokemusten 

kuvauksesta. Edellisessä on Richardsin sanoin kyse criticismin teknisestä osuu-

desta ja jälkimäisessä kriittisestä osuudesta. Merkittävää Richardsin erottelussa 

oli se, että kriittinen, kokemusten arvottamista koskeva osuus ei hänen mukaansa 

vaatinut minkäänlaisia metafyysisiä tai eettisiä spekulaatioita, vaan ne voitiin 

selittää ja perustella psykologian avulla. Richardsilla kirjallisuudenteoriasta tuli 

näin psykologian haara. (Richards 1952/1924: 2, 23; Wallace 2002/2000: 307–

308.) 

Jälkikäteen arvioiden kirjallisuudentutkimuksen työnjaon kannalta kenties 

merkittävimmän criticismin määrittelyn esitti R. S. Crane artikkelissaan ”History 
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versus Criticism in the Study of Literature” (1935), sillä hän ei ainoastaan erotta-

nut literary scholarshipin ja literary criticismin toiminta-alueita, vaan johti siitä 

myös perusteet kirjallisuudentutkimuksen institutionaaliselle uudelleenjärjestämi-

selle. Richardsin tavoin myös Crane ajatteli, että kirjallisuudentutkimuksella on 

aina jonkinlainen teoreettinen perusta. Hän ei kuitenkaan identifioi criticismiä 

teoksen aiheuttamien kokemuksien kuvauksen kanssa, vaan pikemminkin sen 

kanssa, mitä Richards nimittää tekniseksi osuudeksi. Crane määrittelee kirjalli-

suudentutkimuksen esteettiseltä pohjalta diskurssiksi, joka koskee kirjallisia teok-

sia nimenomaan taiteen tuotteina. Tämä lähtökohta erottaa criticismin lukuisista 

muista tavoista tutkia kirjallisuutta, kuten psykologiasta, historiasta, sosiologiasta, 

etiikasta ja autobiografiasta. (Crane 1967/1935: 4, 11–13.) 

Cranen mukaan literary scholarship ja literary criticism eroavat toisistaan, 

koska ne tarkastelevat kahta eri teoksen merkityksen tasoa. Edellisessä teoksen 

merkitys nähdään aina suhteessa johonkin teoksen ulkopuoliseen kontekstiin: 

sosiaaliseen, historialliseen, biografiseen jne. Kyse on näin ikään kuin teoksen 

kulttuurillisesta merkityksestä. Jälkimmäisessä on kyse teoksen merkityksestä 

itsessään – enemmänkin siitä, mitä se tarkoittaa kuin esimerkiksi siitä, mikä sen 

yhteiskunnallinen merkitys on. Literary criticismin kohteena on näin teoksen 

semanttinen taso: kaikki tekijän tarkoittamat kirjaimelliset ja assosiatiiviset mer-

kitykset. (Mt. 15–16.) 

Tämän erottelun pohjalta Crane väittää, että literary scholarshipin merkitystä 

literary criticismin aputieteenä on liioiteltu. Sen paikka kuuluu historianlaitok-

selle, muiden historiatieteiden joukkoon, ja kirjallisuudentutkimuksen opetuksen 

yhteydessä kirjallisuuden historia tulisi nähdä mieluummin osana laajempaa kult-

tuurihistoriallista kontekstia kuin varsinaista kirjallisuudentutkimusta. Literary 

scholarshipin sijasta Crane näkisi, että kirjallisuuden laitoksilla olisi opetettava 

systemaattisesti estetiikan teoriaa. Teorian opiskelun tulisi olla sovellettavissa 

kirjallisuudentutkimuksen käytäntöön: kirjallisten tekstien lukemiseen ja niiden 

selittämiseen. Käytännön kirjallisuudentutkimuksen opetuksessa tulisi pitää huol-

ta, että tekstejä tarkastellaan nimenomaan taideteoksina eikä uppouduta historial-

listen, biografisten tai filologisten yksityiskohtien viidakkoon. (Mt. 19–23.) 

Tämän criticism-termin sisällön määrittelyn historia osoittaa mielestäni, mi-

ten kirjallisuudentutkimus päätyy tekemään selvän pesäeron literary scholarshi-

pin kanssa liittoutumalla estetiikan kanssa. Kirjallisuudentutkimuksen status itse-

näisenä oppialana määrittyy näin pikemminkin tieteidenvälisesti kuin pelkästään 

itsestään lähtien. Toisin kuin tekstikriitikot ovat halunneet nähdä, syy tähän eroon 

ei ole siinä, että kirjallisuudentutkijat olisivat aina olleet tietämättömiä literary 
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scholarshipin merkityksestä kirjallisuudentutkimuksen tekemiselle, vaan siinä, 

ettei literary scholarshipin piirissä tunnustettu teoksien tulkintaan keskittyvän 

kirjallisuudentutkimuksen arvoa. Estetiikalla oli olennainen osa kirjalli-

suudentutkimuksen kehittymisessä itsenäiseksi tutkimusalaksi. Estetiikka oli tie-

tenkin tavalla tai toisella assosioitu jo alusta asti criticism-termin kanssa, mutta 

Cranella estetiikassa ei enää ollut kyse subjektiivisista makuarvostelmista. Este-

tiikan teorian ja sen klassikoiden opiskelu tarjosi perustan kirjallisuudenteorian 

muodostamiselle. Esteettisessä diskurssissa tuli mahdolliseksi määritellä kirjalli-

suudentutkimuksen kohde tavalla, joka ei ollut enää riippuvainen esimerkiksi 

historiallisesta, sosiologisesta tai poliittisesta kontekstista. Kirjallista teosta voitiin 

ryhtyä tutkimaan sen itsensä vuoksi, taideteoksena. 

Olisi vaikeaa löytää ajankohtaa, joka olisi ollut sopivampi kirjallisuudentut-

kimuksen ja estetiikan yhteistyölle. Estetiikalla oli kirjallisuudentutkimuksen 

tapaan ollut vaikeuksia filosofian laitosten positivistisessa ilmapiirissä jo vuosisa-

dan alkupuolelta alkaen. Luonnontieteiden menestyksen innoittamana filosofias-

sakin etsittiin tieteellisen ajattelun perustaa matematiikan ja formaalien kielien 

tutkimuksesta. Perinteinen suuria systeemejä rakentamaan pyrkivä filosofia näh-

tiin epätieteellisenä metafysiikkana, joka ei voinut sanoa juuta eikä jaata todelli-

suudesta, koska sen väitteitä ei voitu todentaa sen kummemmin kuin osoittaa 

epätodeksikaan. Filosofia piti riisua kaikista sellaisista ongelmista, joita ei voinut 

palauttaa loogisiksi väitelauseiksi todellisuudesta. Angloamerikkalaisessa maail-

massa loogiseksi empirismiksi ja sittemmin analyyttiseksi filosofiaksi kutsutusta 

tutkimuksesta tuli ajattelun loogisten rakenteiden analyysiä. (Shusterman 1989: 4; 

Urmson 1989: 22; Wolterstorff 1989: 35–37.) Estetiikan ongelmat, jotka vielä 

tuolloin pyörivät kauneuden ja ylevän kaltaisten aiheiden ympärillä, niputettiin 

yhteen usein subjektiivisiksi ymmärrettyjen moraalikysymysten kanssa ja mar-

ginalisoitiin. Estetiikan opetus oli filosofian laitoksilla marginaalista eikä analyyt-

tisesti koulutettu filosofi voinut sulattaa, jos oikein ymmärtääkään esteettistä kir-

jallisuutta. (Urmson 1989: 20–21.) 

Analyyttisen filosofian kovinta ydintä on perinteisesti ollut tieteenfilosofia, 

joka on analysoinut luonnontieteiden väitelauseita ja niiden sisältämiä käsitteitä. 

Filosofia ymmärretään näin eräänlaiseksi toisen asteen tutkimukseksi, metatie-

teeksi. 1940-luvulle tultaessa analyyttisessä estetiikassa oltiin kiinnostuttu tutki-

maan luonnollisen kielen ilmiöitä, jolloin myös kiinnostus estetiikkaan heräsi 

filosofien keskuudessa uudestaan. Myös analyyttisessä estetiikassa filosofia ym-

märrettiin toisen asteen tutkimukseksi. Ensimmäisen asteen tutkittava kielellinen 

järjestelmä ja sen sisältämät käsitteet voitiin ymmärtää kahdella tapaa: joko nä-
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kemällä taiteet itsensä kielellisinä järjestelminä tai ottamalla kohteeksi taiteita 

koskevan tutkimuksen. (Shusterman 1986: 324; 1989: 7; Wolterstorff 1989: 37–

38.) Ja mikä olisi ollut sen parempi taiteentutkimuksen ala kuin itsenäiseksi op-

pialaksi pyrkivä kirjallisuudentutkimus, joka nimenomaan kaipasi teoreettisen 

perustansa määritellyksi tulemista? 

Toisaalta kirjallisuudentutkimuksen ja estetiikan yhteistyö ei olisi voinut al-

kaa paljoa huonompana ajankohtana. Ongelmana oli se, että kirjallisuudentutki-

mus oli juuri tehnyt pesäeron historiallisen tutkimuksen kanssa. Eikä analyyttinen 

estetiikka tarjonnut aivan sitä historiallista perspektiiviä, jonka voidaan olettaa 

Cranen implikoineen maininnallaan estetiikan klassikoiden lukemisesta. Estetiik-

kaa pidettiin nyt Monroe C. Beardsleyn tapaan ”metakritiikkinä”, ”kritiikin filo-

sofiana” ja ”kritiikin kritiikkinä”, jonka tarkoituksena ei ollut taiteen itsensä vaan 

taidetta käsittelevän diskurssin ja ajattelun tutkiminen. Estetiikan tehtävänä oli 

tarkastella, tuoda esiin ja tarpeen vaatiessa oikaista niitä ennakko-oletuksia, joita 

taiteen tutkimuksen periaatteiden ja käytäntöjen taustalla on. (Beardsley 1958: 4–

5; 1996/1970: 9–13.) Uuskriittisen kirjallisuudentutkimuksen ja analyyttisen este-

tiikan liitossa oli kyse kahden tutkimusalan kohtaamisesta, jotka molemmat piti-

vät historiallista näkökulmaa epäolennaisena. Tästä erinomaisia esimerkkejä ovat 

Beardsleyn yhdessä kirjallisuudentutkija William K. Wimsattin kanssa kirjoitta-

mat artikkelit ”The Intentional Fallacy” (1946) ja ”The Affective Fallacy” (1949), 

joista ensin mainitusta on tullut yhä jatkuvan intentio-debatin klassikko ja kulma-

kivi sekä kirjallisuudenteorian että estetiikan piirissä. Yhdessä artikkelit toimivat 

kuin kilpahevosen silmälaput, joiden tarkoituksena on keskittää kir-

jallisuudentutkijan katse teokseen itseensä estämällä tutkimuksen harhautuminen 

teoksen syntyyn vaikuttaneisiin historiallisiin seikkoihin ja tekijän intentioihin tai 

lukijan teokseen heijastamiin, mutta siihen kuulumattomiin, vaikutelmiin. 

Epähistoriallisesta tutkimusotteesta johtuen analyyttinen estetiikka ei voinut 

tuoda esiin sitä keskeisintä ennakko-oletusta, joka sisältyy kirjalli-

suudentutkimuksen teoskeskeiseen lähtökohtaan. Autonomisen teoksen käsite 

omaksuttiin kritiikittömästi vailla minkäänlaista historiallista kyseenalaistusta. 

Samalla tavoin kuin Ingardenin Das literarische Kunstwerkissa, teoksen au-

tonomisuus perustui pelkkään oletukseen teoksen tekstuaalisesta pysyvyydestä. 

Koska kirjallisuudentutkimus määritettiin ainoastaan tämän autonomisen objektin 

tutkimukseksi, tekstikritiikki ja sen lähitieteet rajattiin pois epärelevanttina. Näin 

katkesi myös yhteys tutkimusaloihin, joiden pohjalta tekstuaaliseen pysyvyyteen 

nojautuva käsitys teoksen autonomisuudesta olisi voitu kyseenalaistaa, osoittaa 

ennakko-oletukseksi ja oikaista. Beardsleyn kritiikin filosofiassa autonomisen 
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teoksen käsitteestä tuli puhtaasti muodollinen periaate, kun hän teoksessaan Aest-

hetics: Problems in the Philosophy of Criticism (1958) yleisti manifestin intentio- 

ja affektioharhasta koskemaan kaikkia taiteenlajeja. Näin Beardsleyn estetiikka 

tarjosi kirjallisuudentutkimuksen teorialle filosofisen perustan, mutta samalla se 

solutti uuskriittisen kirjallisuudenteorian yleisen estetiikan diskurssiin. Beards-

leyn kritiikin filosofian myötä angloamerikkalaiseen estetiikkaan juurtui näkemys, 

että kirjallisuudentutkimuksen kohteena on autonominen teos. 

Sittemmin kirjallisen teoksen autonomisuus ja historiallisuus on usein ky-

seenalaistettu niin kirjallisuudentutkimuksen kuin analyyttisen estetiikan piirissä. 

Tämä ei kuitenkaan ole johtanut tekstikritiikin ja kirjallisuudentutkimuksen lähen-

tymiseen. Ymmärtääkseni tämä johtuu siitä, että autonomisuus on kyseenalais-

tettu lähinnä teoksen merkityksen muodostumisen tasolla, esimerkiksi reseptioes-

tetiikan ja jälkistrukturalistisen tekstikäsityksen pohjalta. Autonomisen teoksen 

käsitteen perustalla olevaa monoliittista teoskäsitystä, joka näkee teoksen muo-

dostuvan vain yhdestä muuttumattomasta tekstistä, ei kuitenkaan ole kyseenalais-

tettu kirjallisuudentutkimuksen piirissä. Tästä kielii osittain sekin, että teoksien 

sijaan on ryhdytty puhumaan tekstien lukemisesta ja tulkinnasta. Ei olla kiinnos-

tuneita siitä, vastaako jokin käsillä oleva teksti teosta niin kuin sen tulisi, ja olisi-

ko kenties selvitettävä, onko teoksesta olemassa luotettavampia tekstiversioita. 

Uuskriittisen kirjallisuudentutkimuksen ja analyyttisen estetiikan perintö vaikut-

taa vielä, ja se pitää yllä sokeaa luottamusta tekstuaaliseen pysyvyyteen. Kuten 

edellä osoitin, on tähän tilanteeseen tultu kirjallisuudentutkimuksen itsenäisty-

misen myötä, joka tapahtui tieteidenvälisesti erottumalla tekstikritiikistä ja sen 

lähitieteistä ja liittoutumalla estetiikan kanssa. Tilanne on oikaistava poikkitie-

teisesti ja siinä on otettava huomioon tekstikritiikin ja kirjallisuudentutkimuksen 

lisäksi myös kirjahistoria ja kirjallisuudenfilosofia. On selvitettävä, mistä histori-

allisesti määrittyneessä monoliittisessa teoskäsityksessä on kyse, ja sen jälkeen on 

kyseenalaistettava siihen perustuva kirjallisuudenfilosofian traditio, joka on yllä-

pitänyt kirjallisuudentutkimuksen ja tekstikritiikin välistä erottelua. Sitä kautta 

tarjoutuu mahdollisuus tekstikritiikin ja kirjallisuudentutkimuksen suhteen uudel-

leenmäärittelylle, johon kirjallisuudentutkijat eivät voi enää suhtautua välinpitä-

mättömästi. 
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1.2 Monoliittisen teoskäsityksen genealogia 

Yritän tässä luvussa osoittaa, että niillä viestimillä, joita kulloisessakin epookissa 

käytetään tekstin tallentamiseen ja välittämiseen vastaanottajille on olennainen 

vaikutus siihen, miten kirjallisen teoksen identiteetti ymmärretään eri aikoina. 

Käytän tässä yhteydessä viestimen käsitettä, koska kirjan käsite on sellaisenaan 

liian suppea. On totta, että kirjasta voidaan puhua niin kirjakääröjen, koodeksi-

muotoisen kirjan, painetun kirjan ja jopa elektronisten kirjojen kohdalla. On myös 

varsin yleistä, että kirjaa käytetään synonyymisesti teoksen käsitteen kanssa, mikä 

osaltaan osoittaa, miten kirjan käsite hallitsee ajatteluamme kirjallisesta teoksesta. 

Kirjan rajoitukset tulevat kuitenkin selvästi esille tarkasteltaessa suullista runoutta, 

jota ei tallenneta millekään kirjoitusalustalle eikä siten myöskään levitetä min-

kään kirjaa muistuttavan välineen kanssa. Väline ei viestintävälineessä siten tar-

koita pelkästään konkreettista, kouriintuntuvaa esinettä, vaan myös viestintäkei-

noa. 

Modernin monoliittisen teoskäsityksen muodostumisessa voidaan erottaa 

kaksi keskeistä historiallista tapahtumaa tai vaihetta. Ensimmäisessä on kyse 

kirjapainotekniikan keksimisestä, yleistymisestä ja kehittymisestä. Toisessa on 

kyse modernin tekijäkäsityksen muotoutumisesta. Ennen kuin ryhdyn käsittele-

mään näitä modernia teoskäsitystä määrittäviä vaiheita, tarkastelen lyhyesti kahta 

teoskäsityksen genealogian kannalta merkittävää historiallista siirtymää. Aloitan 

tarkastelemalla niitä vaikutuksia, joita siirtymällä suullisesta runonlaulutraditiosta 

kirjalliseen kulttuuriin oli kirjallisen teoksen käsitteen kannalta. Kiinnitän tässä 

yhteydessä huomioita erityisesti siihen, miten oman epookin vallitseva teoskäsitys 

voi hankaloittaa ja vääristää sitä, miten erilaisiin viestimiin ja teoskäsityksiin 

perustuvat teokset hahmotetaan. Seuraavaksi syvennyn koodeksimuotoisen kirjan 

ominaisuuksiin ja kulttuuriseen merkitykseen. Näkökulmani on silloin se, miten 

keskiaikaisen koodeksin kulttuurisen merkityksen tulkinta muuttuu sen mukaan, 

perustuuko se pelkästään viestimen teknisiin ominaisuuksiin vai otetaanko huomi-

oon myös kulttuurikontekstin aatehistoriallinen ulottuvuus. 

Viestimen muodollisten ominaisuuksien ja niiden kulttuurillisen merkityksen 

tulkinnan välinen ero ja vuorovaikutus tulevat esille erityisesti modernin painetun 

kirjan kohdalla. Argumentoin sitä käsitystä vastaan, jonka mukaan kirjapainotaito 

olisi tehnyt kirjasta ja tekstistä jotenkin esineellisemmän. Pyrin osoittamaan, että 

niin kirjasta kuin tekstistäkin tuli sen sijaan entistä abstraktimpi kokonaisuus, kun 

sitä vertaa aiempiin viestimiin ja niihin perustuviin teoskäsityksiin. Tekstin luon-

teen muuttuminen painetun kirjan myötä yhä abstraktimmaksi johti myös tekstin 
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pysyvyyden ja luotettavuuden korostumiseen. Yritän kuitenkin osoittaa, ettei 

tekstin pysyvyys ja luotettavuus ole mikään mekaaninen seuraus painotekniikan 

soveltamisesta, vaan kulttuurisidonnainen käsitys. Kirjapainon seurauksena myös 

tekijän käsite koki olennaisen muutoksen, jonka yhteydessä nimenomaan teoksen 

abstrakti teksti määriteltiin tekijän omistusoikeuden kohteeksi. Tämä luottamus 

painetun kirjan tekstin pysyvyyteen ja uuden tekijän käsitteen yhdistelmä on se 

historiallinen tausta, joka teki mahdolliseksi käsityksen kirjallisen teoksen au-

tonomiasta. 

Luvun lopuksi hahmottelen vielä niitä muutoksia, joita kulttuurin digitalisoi-

tuminen tuottaa käsitykseen kirjallisesta teoksesta. Usein puhutaan elektronisten 

tekstien ja erityisesti hypertekstien tuomasta radikaalista muutoksesta tekstien ja 

tekstuaalisuuden representaatioon. Näiden uusien viestimien mukanaan tuomat 

mahdollisuudet asetetaan toistuvasti vastakkain painetun kirjan kanssa, joka näh-

dään olennaisesti stabiilina ja suljettuna rakenteena. Se, että keskityn kuitenkin 

tässä tutkimuksessa painettuun kirjaan, johtuu nimenomaan siitä, että haluan ky-

seenalaistaa juuri tämän käsityksen painetun kirjan pysyvyydestä. Tämä auttaa 

meitä ymmärtämään paremmin paitsi modernin monoliittisen teoskäsityksen his-

toriallista ja rajallista luonnetta myös omana aikanamme käynnissä olevaa teoskä-

sityksen murrosvaihetta. 

1.2.1 Pysyvän tekstin alkuperä ja viestimen historiallisuus 

Monoliittisen teoskäsityksen taustalla oleva tekstin pysyvyyden ihanne ei ole 

moderni keksintö, vaan sen syntyminen voidaan ajoittaa jo 300-luvulle eaa. Egyp-

tin Aleksandriaan. Viittaan tietenkin Ptolemaios I Soterin (n. 367/366–283/282) 

perustamaan Aleksandrian kirjastoon. Kirjaston jatkuvasti karttuva kokoelma oli 

perustana filologiselle tutkimukselle, jota voidaan pitää nykyaikaisen bibliogra-

fian ja tekstikritiikin esivaiheena. Kun käsikirjoituksia haalittiin kyseenalaisiakin 

keinoja kaihtamatta ympäri Välimeren aluetta, teoksista saatiin usein toisistaan 

poikkeavia tekstiversioita. (Parsons 1967/1952: 104; Pfeiffer 1978/1968: 104; 

Kivistö 2007a: 77–79.) Kirjurien virheet olivat varmasti jo aiemmin tulleet tu-

tuiksi, mutta Iliaan eri versioissa ilmenneen tekstuaalisen variaation laajuuden on 

täytynyt olla hälyttävä (Reynolds & Wilson 1968: 7; Blum 1991/1977: 109–110; 

Kivistö 2007b: 94–95). Tekstin pysyvyydestä tuli Aleksandriassa erityinen huo-

lenaihe, jonka vuoksi eri versioiden pohjalta ryhdyttiin laatimaan tekstikriittisiä 

laitoksia, joiden päämääränä oli rekonstruoida alkuperäinen teksti (Parsons 
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1967/1952: 106, 219–220; 263; Pfeiffer 1978/1968: 116; Reynolds & Wilson 

1968: 10; Blum 1991/1977: 11). 

Teoskäsityksen genealogian kannalta pysyvän tekstin ihanteen syntymisessä 

on kiinnostavaa, että se perustuu eräänlaiseen teoksen epookkiin. Hellenistisellä 

ajalla elettiin jo olennaisesti kirjallisessa kulttuurissa (Pfeiffer 1978/1968: 17, 

102). Tämä näkyy erityisesti siinä, että Iliaan tekstuaalisen variaation ymmärret-

tiin johtuvan kirjureiden tekemistä virheistä tai heidän ottamistaan vapauksista tai 

muista vastaavista tekstin transmission ongelmista. Pidettiin siis itsestään selvänä, 

että Ilias oli kirjoitettu teos, koska sen alkuperä arkaaisen Kreikan suullisessa 

runonlaulutraditiossa oli jo siihen mennessä unohtunut. Niinpä Aleksandrian filo-

logit heijastivat Iliaaseen oman kirjallisen kulttuurin epookin määrittämän teoskä-

sityksensä. He pyrkivät löytämään tai konstruoimaan alkuperäisen tekstin, vaikka 

mitään alkuperäistä yhtä tekstiä ei koskaan ole ollut olemassa. Eri käsikirjoitus-

versioiden muodostaman tekstuaalisen monimuotoisuuden filologit näkivät pel-

kästään vääristyminä, kun se tosiasiassa antoi oikeamman kuvan Iliaan luonteesta 

kirjallisena teoksena. 

Suullisessa kulttuurissa esitystilanteella voidaan sanoa olevan vastaava asema 

kuin kirjalla on kirjallisessa kulttuurissa. Kun ihmiset ovat luku- ja kirjoitustaidot-

tomia, esitystilanne on ainoa tapa välittää kulttuurille tärkeät tiedot ja taidot suku-

polvelta toiselle. Serbialaista eeppistä runonlaulutraditiota tutkineen Albert B. 

Lordin mukaan runouden vastaanottaminen ja esittäminen on yhteisöllinen tapah-

tuma, jossa yleisöllä on tärkeä rooli runon lopullisessa muodostumisessa. Runon-

laulaja muuntelee esityksensä pituutta sen mukaan, minkälaisesta tilaisuudesta on 

kysymys ja miten yleisö reagoi hänen lauluunsa. Suullisen esityksen tapahtuma-

luonne tekee näin jokaisesta runon esityksestä ainutkertaisen. Koska yleisön reak-

tio ja tilaisuuden luonne muuttuvat tapahtumasta toiseen, muuttuu myös esitys 

jokaisella esityskerralla. (Lord 1974/1960: 4, 16–17; 21–22, 25.) 

Esitystilanteen ainutkertaisuus johtuu myös siitä, että suullisen runonlaulutra-

dition eeppisillä runoilla ei ole mitään vakiintuneita tekstejä, jotka olisi toistettava 

sanantarkasti jokaisella kerralla. Sen sijaan runonlaulajat oppivat toisiaan kuunte-

lemalla joukon perinteisiä aiheita ja teemoja sekä niihin liittyviä henkilöitä ja 

paikannimiä. Lisäksi heidän mieliinsä iskostuu laulun vakiintunut rytmi ja mitta, 

jonka mukaan jokaisen esityksen on rakennuttava. Runonlaulaminen ei kuiten-

kaan ole puhdasta improvisaatiota, vaan laulajan apuna on suuri joukko valmiiksi 

muotoiltuja traditionaalisia säekokonaisuuksia. Nämä kaavat tai formulat ovat 

tärkeitä, koska jokainen esitys tapahtuu etukäteen valmistelematta. Formulat an-

tavat runonlaulajalle ikään kuin lisää miettimisaikaa. (Mt. 35–36, 69, 100.) 
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Eric A. Havelockin mukaan eepokset olivat arkaaisen Kreikan suullisessa tra-

ditiossa keino säilyttää ja tallentaa kulttuurille keskeiset uskonnolliset, moraaliset 

ja tekniset tiedot ja taidot. Kreikkalaisen kulttuurin eetos oli koodattuna eeposten 

tapahtumiin, henkilötyyppeihin ja heidän toimintamalleihinsa, ja kaikki kulttuurin 

jäsenet osasivat enemmän tai vähemmän esittää näitä eepoksia. (Havelock 1963: 

43, 61–63, 66, 134–135; 1982/1973b: 122–125; 1982/1976–1977: 186; 1986: 58.) 

Suullisessa traditiossa sille tärkeiden kulttuuristen koodien välittäminen on riip-

puvainen ihmisten muistista. Niinpä suullisessa traditiossa kehittyy erilaisia 

mnemoteknisiä keinoja tiedon tallentamiseen, uudelleen käyttöön ottamiseen ja 

välittämiseen. Näitä ovat juuri mainitut rytmillisyyden ja mitallisuuden periaatteet. 

Kyse ei siis ole pysyvän tekstin kaltaisen sisällön täsmällisestä toistamisesta, vaan 

kielen akustisten ominaisuuksien tasolla tapahtuvasta toistosta. Havelock näkee 

tämän toiston tuottaman mielihyvän olennaisena osana suullista runonlauluesitys-

tä, joka auttaa vastaanottajan sisäistämään välitettävää tietoa. (Havelock 1963: 

40–43; 1982/1966: 226, 232; 1982/1976: 115–116; 1982/1976–1977: 186; 

1982/1978: 167; 1986: 71.) 

On selvää, ettei suullisessa runonlaulutraditiossa esiintyvää eeposta voi pa-

kottaa moderniin käsitykseen autonomisesta teoksesta. Jos se yritettäisiin rajata 

yhteen pysyvään tekstiin, olisi luovuttava kaikista suulliselle teokselle ominaisista 

piirteistä: runonlaulajan roolista tradition välittäjänä ja muuntelijana, yleisön re-

aktioiden vaikutuksesta, esityskontekstista ja esitysten olennaisista variaatioista. 

Jos kirjallisen teoksen autonomisuus on teoksen välttämätön ominaisuus, ei tämän 

kaltaista suullista teosta voi pitää kirjallisena teoksena. Kirjallisuudentutkimuksen 

näkökulmasta tästä voitaisiin tehdä se johtopäätös, ettei suullinen runous ole kir-

jallisuutta. Päättelyä voitaisiin viedä vielä pitemmälle ja väittää, etteivät Iliaan ja 

Odysseuksen kaltaiset perimmältään suullisen runonlaulutradition tuottamat ee-

pokset oikeastaan ole kirjallisia teoksia. Tässä näkyy selkeimmin monoliittisen 

teoskäsityksen saneleman teoksen epookin historiallinen luonne: sen rajamaan 

alueeseen eivät sovi muut kuin sellaiset teokset, jotka vastaavat sen oman histori-

allisen kontekstin määrittämiä piirteitä. 

Sen sijaan, että kirjallista teosta yritettäisiin ajatella jotenkin puhtaana histo-

riattomana rakenteena, tulisi mielestäni ottaa huomioon teoksen viestimen histori-

allinen vaihtelu ja siitä seuraavat muutokset kulttuurissa vallitsevassa teoskäsi-

tyksessä. Suullista runoutta ei voi palauttaa yhteen pysyvään tekstiin. Sen sijaan 

pitäisi tiedostaa tekstin ja viestimen käsitteellinen ero. Viestimen käsite on määri-

teltävä tarpeeksi väljästi, jotta siihen voidaan sisällyttää erilaisille kirjallisille 

teoksille tallentamisen ja välittämisen kannalta olennaiset elementit. Nämä ele-
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mentit palvelevat vähintään kahta perusfunktiota: teoksen tallentamista ja sen 

välittämistä. Suullisessa runoudessa viestimen kannalta olennaisia ominaisuuksia 

ovat etenkin mainitut esitystilanteeseen kuuluvat elementit. Ne määrittävät sitä, 

miten teos välittyy vastaanottajille. Esitystilanne on samalla kertaa myös osa laa-

jempaa kokonaisuutta, joka tarjoaa keinot teoksen tallentamiselle. Siinä on siis 

kyse traditiosta, joka toimii eräänlaisen kulttuurillisen muistiorganisaation tavoin. 

Tallentaminen ja välittäminen voivat toteutua samalla viestimen elementillä kuten 

kirjoitetussa tekstissä, mutta ne voivat olla myös erillisiä. Näihin jälkimmäisiin 

viestimen piirteisiin palaamme luvun lopussa elektronisten tekstien yhteydessä. 

1.2.2 Kulttuurikontekstin osuus teoskäsityksen määrittymiseen 

Verrattuna siirtymään suullisesta runonlaulutraditiosta kirjoitettuun ilmaisuun 

kirjakäärön ja koodeksimuotoisen kirjan erot viestintävälineinä eivät ole teoskäsi-

tyksen genealogian kannalta niin huomattavia. Koodeksin ja kristillisen teoskäsi-

tyksen välisen suhteen tarkasteleminen havainnollistaa kuitenkin erityisen hyvin, 

miten teoskäsitys ei määrity mitenkään mekaanisesti pelkästään viestimen teknis-

ten ominaisuuksien perusteella. Historiallisen teoskäsityksen määrittymisessä on 

otettava huomioon myös kulttuurissa vallitsevan ideologian vaikutus. 

Siirtymä pakanallisesta antiikista kristittyyn myöhäisantiikkiin tapahtui sa-

moihin aikoihin koodeksin syrjäyttäessä kirjakäärön yleisemmin käytettynä kirjan 

muotona. Määritelmällisesti koodeksi on joukko papyruksesta, paperista tai per-

gamentista valmistettuja arkkeja, jotka on taitettu kahtia ja kiinnitetty yhteen tai-

toskohdastaan. Lisäksi koodeksi on yleensä suojattu kansilla. (Roberts & Skeat 

1983: 1.) Kyseessä on siis meille tutuin kirjan muoto. Pakanat suosivat kirjakää-

röä kirjoitusmateriaalinaan aina 300-luvulle asti, jolloin kristinusko laillistettiin ja 

sai pian Rooman valtionuskonnon statuksen. Kristittyjen piirissä koodeksia oli 

käytetty jo 100-luvulta lähtien. (Mt. 33–34, 38; Salmenkivi 2007: 50–51.) 

Kristittyjen omistautumista koodeksin käytölle on selitetty sen kompaktilla ja 

kattavalla rakenteella. Koodeksi on kääröä kompaktimpi, koska siihen tarvitsee 

käyttää lähes puolet vähemmän siitä papyrusmäärästä, joka kuluisi saman laajui-

sen käärön valmistamiseen. Koodeksia on myös helpompi säilyttää ja käsitellä 

kuin kääröä.11 Yksi koodeksi voi kattaa useita eri tekstejä, jotka vaatisivat useita 

                                                        
11. Koodeksin helpompi käytettävyys ei kuitenkaan ole niin itsestään selvää. Tämä käsitys voi mo-
nessa suhteessa perustua vain meidän koodeksiin tottuneiden ennakkoluuloihin. T. C. Skeat esittää 
mielenkiintoisen ajatuksen, että kirjakääröä voi olla jopa helpompi lukea kuin koodeksia. Kääröjä ei 
ensinnäkään ole ehkä tarvinnut lainkaan kääriä takaisin niiden lukemisen jälkeen, vaan ne ovat itses-
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erillisiä kääröjä. (Skeat 2004/1982: 68–70; Roberts & Skeat 1983: 47–49; Cavallo 

1999/1995: 84–85.) 

Keskiajalle tultaessa etenkin kattavuudesta oli tullut koodeksin keskeinen 

ominaisuus, joka määritti kirjan käsitteen käyttöä etenkin luonnon tai maaliman-

kaikkeuden metaforana (Gellrich 1985: passim.).12 Tässä mielessä kirjan teknolo-

gian historiallinen siirtymä kääröstä koodeksiin vihjaa muutoksista kirjallisen 

teoksen käsitteessä. Kirja kokonaisuutena, yhtenä esineenä, jonka kansien sisälle 

saatettiin sulkea pitkänkin teoksen koko teksti, mahdollisti kirjallisen teoksen 

identifioimisen kirjaesineen kanssa.13 Aiemmin saman teoksen kääröt voitiin ke-

rätä esimerkiksi yhteen laatikkoon, mutta ne olivat silti erillisiä, eikä niiden kes-

kinäinen järjestys saati lukumäärä ollut samalla tavoin suljettu. Kääröjen järjestys 

oli ilmaistava symbolisesti sanoin tai luvuin. Koodeksissa tekstit ja niiden keski-

näinen järjestys oli konkreettisesti sidottu ja suljettu yksiin kansiin. Kirjallisesta 

                                                        
tään kääriytyneet kokoon. Tämä perustuu siihen, että kääröjä säilytettiin rullalle käärittynä heti valmis-
tamisestaan lähtien. Siten niiden materiaali omaksui sen muodon ja pyrki takaisin rullalle, jos se oi-
kaistiin lukemista varten. Toisaalta kääröä lukiessa voidaan samalla kertaa tarkastella neljää palstaa 
(jotka tekstimäärältään vastaavat nykyisiä sivuja) samanaikaisesti, kun koodeksia lukiessa vain kahta 
sivua kerrallaan. (Skeat 2004/1990.) 
12. Koodeksin kattavuuden ideaan perustuu myös jälkistrukturalistisessa filosofiassa ja kirjallisuuden-
tutkimuksessa yleinen tapa luonnehtia kirjaa totaliteettina. Kirjan totaliteetilla viitattaan käsitykseen, 
jonka mukaan merkityksen muodostumisen hallitsevana keskuksena on läsnä oleva tietoisuus. Esi-
merkiksi käyvät käsitykset siitä, että ainoastaan kirjailijan intentiot määrittävät hänen teoksensa merki-
tykset, tai siitä, että ymmärtääksemme, mitä joku sanoo, meidän on tiedettävä, mitä hän ajattelee. Teos, 
teksti, lause tai mikä tahansa merkityskokonaisuus ymmärretään täten suljetuksi totaliteetiksi, jonka 
merkitys voi avautua vain sen luojasta käsin. Kirja on osuva metafora tälle totaliteetille ensinnäkin 
siksi, että se on koodeksin muodossa esine, joka konkreettisesti sulkee tekstin kansiensa sisälle ja 
erottaa sen muista teksteistä. Toiseksi kirjan käsite voidaan asettaa vastakkain tekstin tai kirjoituksen 
käsitteiden kanssa, joilla jälkistrukturalismissa kuvaillaan eräänlaista vapaata ja päättymätöntä merki-
tyksen muodostumisprosessia, jota ei voida rajata eikä hallita. Kolmanneksi kirjalla totaliteettina 
voidaan nähdä olevan historiallinen vastineensa etenkin keski- ja uudenajan maailman- sekä luonnon-
kirjojen metaforien kanssa. (Vrt. Derrida 1967: 15–18; Barthes 1993/1968: 114; Blanchot 1993/1969: 
423; Barthes 1993/1971: 159–165; 1993/1973: 182; Deleuze & Guattari 1992/1980: 24–26, 47–48.) 
13. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että näin olisi aina tehty. Ensimmäisiltä vuosisadoilta ei ole säilynyt 
paljoa näyttöä laajoista koodekseista. Suurempia koodekseja, jotka kattavat esimerkiksi kaikki Raama-
tun tekstit, alkaa ilmaantua vasta n. 500-luvulta alkaen. Skeatin mukaan kattavuuden piirre on keskei-
sin syy, miksi kristityt omaksuivat koodeksin. Vain koodeksiin oli mahdollista sisällyttää kanonisina 
pidetyt neljä evankeliumia ilman, että kirjasta olisi tullut liian vaikeakäyttöinen. Varhaisimmat säily-
neet fragmentit Uuden testamentin teksteistä ovat peräisin vain yhden evankeliumin sisältävistä koo-
dekseista. Skeatin mukaan tämä kuitenkin tukee hänen argumenttiansa eikä kumoa sitä. 100-luvulla 
eläneelle ihmiselle kirjakäärö oli luonnollisin ja automaattisin valinta kirjan muodoksi riippumatta 
siitä oliko hän pakana vai kristitty. Yksi evankeliumi olisi mahtunut hyvin kirjakääröön. Kysymys 
kuuluukin, miksi nämä säilyneet evankeliumit eivät sitten ole kirjakääröjä, vaan koodekseja? Skeat 
arvelee syyksi sen, että neljän evankeliumin koodekseja oli jo tuolloin olemassa ja että ne olisivat 
toimineet standardina myös yksittäisten evankeliumien kirjamuodosta päätettäessä. (Skeat 2004/1994: 
79–85.) 
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teoksesta tuli siten koodeksin myötä konkreettisempi ja yhtenäisempi ko-

konaisuus: teos saattoi näyttäytyä yhtenä käsin kosketeltavana esineenä. (Cavallo 

1999/1995: 86–87.) 

Moderniin painettuun kirjaan verrattuna keskiaikaisessa koodeksissa korostuu 

sen yksilöllisyys aineellisena esineenä. Painettu kirja ei silminnähden juurikaan 

eroa saman painoksen rinnakkaiskappaleista. Käsin valmistetut, kirjoitetut ja 

kuvitetut – toisinaan jopa jalometallein ja -kivin koristellut – käsikirjoitukset sen 

sijaan ovat parhaimmillaan taideteoksia itsessään. Yhden kirjan valmistamiseen 

saattoi hyvinkin kulua kokonainen vuosi, vaikka sen parissa työskenteli useita 

ihmisiä. Kirjan valmistamiseen sijoitettu aika ja vaiva teki siitä hyvin kalliin, 

puhumattakaan materiaalisista kustannuksista. Suuren kirjan pergamentin valmis-

tamiseen saattoi mennä satojen vasikoiden nahka. (Eisenstein 1979: 45–47.) Yli-

opistojen lukusaleissa kirjat saatettiin esimerkiksi kiinnittää ketjuilla pöytään, 

ettei niitä vietäisi toisiin tiloihin tai varastettaisi. Kirja ei näin useinkaan kulkenut 

lukijan mukana, vaan lukija meni kirjan luokse. Käsikirjoituksen teksti puolestaan 

on pikemminkin samastettavissa yksilöllisen kirjaesineen kanssa kuin tietyn ”lai-

toksen” kanssa. Vaikka yhden eksemplaarin pohjalta saatettiin tuottaa suuriakin 

määriä kopioita, niiden tekstit poikkeavat useimmiten toisistaan. (Mt. 72; Orton 

2005: 195.)14 

Kirjaesineen merkitystä keskiajan teoskäsitykselle on kuitenkin syytä arvi-

oida varauksellisesti. Viestimen tekniset muutokset vaikuttivat teoskäsitykseen, 

mutta vähintään yhtä suuri merkitys oli vallitsevalla kristillisellä ideologialla. Se 

piti nimittäin tarkan huolen siitä, että teoksen sisältö erotettiin sen materiaalisesta 

ruumista. Paavalin sanoin ”kirjain kuolettaa, mutta Henki tekee eläväksi”. (2 Kor. 

3:6).15 

                                                        
14. Äärimmäisen esimerkin tekstin ja kirjan samastamisesta voi löytää tietyistä anglosaksisista keski-
aikaisista käsikirjoituksista. Niiden mitallisissa esipuheissa ja kolofoneissa esiintyy toisinaan niin sa-
nottuja deiktisiä viittaussuhteita, joissa kirja näyttää puhuvan itsestään ensimmäisessä persoonassa. 
Eräässä englantilaisessa evankeliumien kopion lopetuksessa teksti mainitsee alkuperänsä kertomalla, 
että ”Wulfi kirjoitti minut” (Wulfi me wrat). Tämän kaltaista tekstiä ei periaatteessa voi kopioida, ellei 
kopioija satu olemaan juuri Wulfi. Teksti viittaa itseensä tekstinä, jonka Wulfi kirjoitti kyseiseen 
kirjaan eikä mihinkään toiseen kirjaan. Jos teksti siirretään toiseen kirjaan, se ei ole enää Wulfin 
tekemä ja viittaussuhde vääristyy. (Orton 2005: 195–197.) 
15. Kirja oli aineellisena esiintymänä maallinen houkutus, jota oli vastustettava. Esimerkiksi jo Johan-
nes Khrysostomos (n. 345–407) varoitti varakkaita kirjanomistajia korottamasta kirjoja esineinä niiden 
hengellisen sisällön yläpuolelle. ”Pyhiä kirjoituksia ei annettu meille vain siksi, että ne olisivat meillä 
kirjoina, vaan siksi, että voisimme kaivertaa ne sydämiimme.” (Homiliae in Johannem 32.3, PG 20: 
1515–1516, Jager 2001/2000: 18 mukaan.) 
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Sitaatti viittaa juutalaisten vanhan liiton ja kristittyjen uuden liiton väliseen 

eroon. Jumala antoi valitulle kansalleen kivitauluihin hakatun lain noudatettavaksi, 

mutta se ei tuo armahdusta toisin kuin usko, jonka Henki kirjoittaa ”sydämen 

lihatauluihin” (2 Kor. 3:2–3). Hengen ja kirjaimen vastakkainasettelu rinnastuu 

juutalaisten ja kristittyjen erilaiseen tapaan suhtautua pyhien tekstiensä materiaali-

seen muotoon. (Vrt. Jager 2001/2000: 10, 14.) Juutalaisten Toora ei ole pelkkä 

teksti, vaan se identifioituu olennaisella tavalla materiaalisen muotonsa kanssa. 

Jerusalemin hävittämiseen asti, vuoteen 70, Toora-kääröt kopioitiin yksinomaan 

yhdestä siellä säilytetystä arkki-kappaleesta. Temppelin hierarkia valvoi kopioi-

den tuotannon määrää ja tarkasti jokaisen kopion laadun. Tooran tuotannossa 

sovelletaan edelleen samoja tarkkoja periaatteita kuin ensimmäisen Tooran val-

mistamisessa 3300 vuotta sitten. Toora on kopioitava erittäin tarkasti sillä jos 

tekstissä on yhdenkin kirjaimen ero, Toora ei ole enää kelvollinen. Myös perga-

mentille ja käytettävälle musteelle on omat säädöksensä. (Lieberman 1950: 20–46; 

Jaffe 1997: 535; Sawyer 1999: 61.) 

Kristityillä ei ole vastaavaa yhtä pyhää tekstiä, joka olisi muita arvokkaampi. 

Uuden testamentin kaanonin muotoutuminen tapahtui karkeasti ottaen vuosien 

100–300 välillä. Lähtökohta oli suullisessa traditiossa, mutta pian käytettävissä 

oli alati lisääntyvä joukko kristillisiä tekstejä. (Moule 1962: 182; Skarsaune 2000: 

660–662.) Kaanonin kriteerit muotoiltiin eri tavoin eri aikoina ja paikoissa, mutta 

Uuden testamentin tutkija Bruce M. Metzger näkee niissä silti yhdenmukaisuutta. 

Ensinnäkin kaanoniin ehdolla olevan kirjoituksen tuli hengeltään olla teologisesti 

yhdenmukainen kirkon opin kanssa. Toiseksi tekstien tuli olla apostolista alkupe-

rää. Kolmas kriteeri oli pragmaattinen: tekstin käytön yleisyys eri seurakuntien 

keskuudessa oli ratkaiseva tekijä sen mukaan ottamisessa tai jättämisessä pois 

kaanonista. (Metzger 1992/1987: 251–254.) 

Uuden testamentin kaanonin ideassa voi nähdä yhteyden Paavalin erotteluun 

hengen ja kirjaimen välillä sekä eräänlaisen kristillisen teoskäsityksen muotoutu-

misen, joka määritti jatkossa myös keskiaikaista teoskäsitystä. Sen idea on pi-

kemminkin kattava kuin poissulkeva, vaikka jossakin vaiheessa piti asettaa raja 

sille, mitä tekstejä kaanoniin voitiin hyväksyä. Ensimmäisenä tätä ajatusta heijas-

taa päätös hyväksyä mieluummin kaikki apostolisiksi todetut evankeliumit eikä 

vain joitakin niistä. Evankeliumit ovat sisällöltään osittain päällekkäisiä, mistä 

seurasi ehdotuksia kaanonin tiukemmasta seulomisesta. Vaihtoehtoisena mallina 

tarjottiin pelkästään yhden parhaaksi katsotun evankeliumin valitsemista toisten 

kustannuksella tai yhden kattavan evankeliumin konstruoimista kaikkien olemas-

sa olevien evankeliumien pohjalta. (Mt. 262–263.) Kaikkien neljän evankeliumin 
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mukaan ottaminen luonnehtii Uutta testamenttia kirjallisena teoksena. Sen identi-

teetti ei määrity tietyn tekstin pohjalta, vaan sen pohjalta, mitä sen sisältämät 

tekstit kuvaavat: Jeesuksen elämää, tekoja ja opetuksia. Parhaan tekstin va-

litseminen tai yhden kattavan tekstin toimittaminen olisi saattanut johtaa Uuden 

testamentin identifioimiseen yhden ainoan oikeaksi määritellyn tekstin kanssa. 

Juutalaisten Tooran tavoin auktorisoitu teksti olisi kohonnut ikään kuin pyhäin-

jäännöksen asemaan. (Vrt. Moule 1962: 196; Metzger 1992/1987: 262.) 

Verrattuna edelleen Tooran tekstin virheettömyyden vaatimukseen kirkkoisät 

eivät olleet kovinkaan kiinnostuneita tekstikriittisistä kysymyksistä. Metzgerin 

mukaan erilaiset tekstiversiot tai variantit eivät vaikuttaneet kaanonin muodostuk-

seen. Jos kirjoituksissa esiintyi variaatiota, joka vaikutti opilliseen sisältöön, se 

tulkittiin pikemminkin harhaoppisten aikaansaannokseksi kuin kirjurien virheeksi. 

(Mt. 269–270.) Myös suhtautuminen erilaisiin käännöksiin viittaa siihen, että 

kirkkoisät pitivät tekstin sisältöä sen muotoa tärkeämpänä. Kirkkoisä Augustinus 

(354–430) näkee De doctrina christiana (392–427) -teoksessa erilaiset latinankie-

liset käännösratkaisut hyödyllisinä tulkittaessa tekstin epäselviä kohtia (Augus-

tinus DDC: II: 11.16–12.17–18). Verrattuna esimerkiksi sunnilakiin, joka kieltää 

Koraanin kääntämisen, kristittyjen suhtautuminen pyhien tekstien kääntämiseen 

on varsin myönteinen (Sawyer 1999: 76). 

Voidaan sanoa, että asia tai sisältö (res) oli kristillisessä teoskäsityksessä teks-

tuaalista muotoa tärkeämpi. Mary Carruthersin mukaan termi res viittaa retori-

sessa merkityksessä suhteeseen, jossa jokin asia voidaan ilmaista paremmin tai 

huonommin, muttei koskaan täydellisesti. Kyse ei siis ole asioiden tai esineiden ja 

niitä kuvaavien sanojen identtisestä suhteesta. Kirjallisen teoksen kannalta tämä 

tarkoittaa sitä, ettei sillä ole viime kädessä merkitystä, miten asia ilmaistaan, vaan 

mikä asia ilmaistaan. (Carruthers 2005/1990: 24–26; 180–181, 212–213, 215.) 

Tulemme huomaamaan, että modernissa teoskäsityksessä asian laita on täsmäl-

leen päinvastoin. 

Keskiajan auktorin (auctor) käsite havainnollistaa sisällön keskeistä merki-

tystä teoksen arvottamisessa. Sillä ymmärrettiin sekä tekijän että tekstin auktori-

teettia. Teksti oli auktoriteetti, koska sen oli kirjoittanut arvostettu auktori. Toi-

saalta auktori oli usein saavuttanut auktoriteettinsa juuri kirjallisen toimintansa 

perusteella. Käytännössä tekstin auktoriteetti oli keskiajalla tekijän auktoriteettia 

merkittävämmässä osassa. Teksti muodostui nimittäin todella harvoin auktoritee-

tiksi tekijän elinaikana. Tekijän kuolema oli lähestulkoon tekstin auktorisoimisen 

edellytys. (Minnis 1991/1988: 10–12; Carruthers 2005/1990: 189–190.) Tekijä 

ymmärrettiin auktoriksi silloin, kun hänen tekstinsä oli täynnä auktoriteetteja 
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(auctoritas) eli lausumia, joiden katsottiin olevan jäljittelyn arvoisia. Jäljittely ei 

merkinnyt sanantarkkaa plagioimista, vaan se tapahtui ad-res, eli tekstin asiasisäl-

lön pohjalta, jonka katsottiin olevan muistamisen arvoista. Auktorisoidut tekstit 

muodostivat näin eräänlaisen sosiaalisen muistin. Tekstin sosialisoiminen, sen 

omaksuminen osaksi kollektiivista muistia, tapahtui laatimalla sille kommentaa-

reja ja glossia. Teksti, joka tuotti tai ”kasvatti” (augur) kommentteja, oli omiaan 

saamaan auktoriteetin aseman. Keskiaikainen käsikirjoitus, jonka sivujen margi-

naalit on ahdettu täyteen eri tekijöiden eri vaiheessa lisäämiä pienempiä tekstejä, 

on konkreettinen ilmentymä tekstin sosialisoimisesta. Kaikista runsaimmin kom-

mentoidut tekstit olivat niitä, joilla oli suurin auktoriteetti, Raamatun kirjat ensisi-

jalla. (Minnis 1991/1988: 10; Carruthers 2005/1990: 190, 212–213, 215.) Aukto-

risoimisessa punnittiin teoksen olemassaolon oikeutus, sen lopullinen syy (causa 

finalis). Maallisten tekstien kohdalla syy oli tavallisesti sen filosofisessa tai mo-

raalisessa merkityksessä. Uskonnollisissa teksteissä päämääränä oli ihmisten 

johdattaminen pelastukseen. (Minnis 1991/1988: 29.) 

1.2.3 Painetun kirjan identiteetti 

Käsitys teoksen autonomisuudesta on moderni siksi, että se pohjautuu 1400-luvun 

loppupuolella keksittyyn ja yleistyneeseen kirjapainotekniikkaan. Kirjapainotek-

niikka mahdollisti kirjan käsitteen erottumisen yksittäisen fyysisen esiintymän 

välittömästä yhteydestä ja siitä tuli olemukseltaan abstrakti kokonaisuus.16 Siinä 

mielessä kirjapainon merkittävin ominaisuus ei ollut määrällinen, vaikka sillä oli 

merkitystä kirjojen yleistymisen kannalta. Käsikirjoituksia pystyttiin luostarikes-

kiajalla 1200–1300-luvulla valmistamaan sarjatuotantona erityisen pecia-

järjestelmän avulla, jolla kirja jaettiin osiin eri kirjureille kopioitavaksi. Kun ku-

kin kirjuri keskittyi vain yhden suhteellisen lyhyen katkelman toistuvaan kopi-

oimiseen, oli jälki tarkempaa ja tuotanto nopeampaa. Kirjapaino mahdollisti omaa 

luokkaansa olevan massatuotannon, ja se laski kirjojen hintoja ja lisäsi merkittä-

                                                        
16. Sinällään painotaito on tunnettu jo tuhansia vuosia. Kankaita painettiin ja rahoja lyötiin jo antii-
kissa. Tekstien toisintamiseen sitä hyödynsivät ensimmäisinä kiinalaiset, korealaiset ja japanilaiset 
500- ja 600-lukujen tienoilla. He kaiversivat merkkinsä puulevyille, joita saattoi yhdistelemällä käyt-
tää eri tekstien tuottamiseen. Korealaiset ja turkkilaiset ottivat 1400-luvun alkupuolella käyttöönsä 
siirtokirjakkeet. Ne eivät kuitenkaan perustuneet yksittäisiin kirjaimiin, vaan kokonaisiin sanoihin. 
Johannes Gutenbergin (n. 1400–1468) painotaidon sovelluksen 1450-luvulla tekee erityiseksi juuri 
aakkoskirjoituksen ja kirjakkeiden käytön yhdistäminen. Painettu sana purettiin siinä erillisiksi kirjai-
miksi. (Ong 1982: 118.) 
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västi kirjojen saatavuutta sekä määrällisellä että nimekkeiden tasolla. (Febvre & 

Martin 1990/1958: 26; Pollard 1978: 145.) 

Modernin monoliittisen teoskäsityksen genealogian kannalta kirjapainon 

merkitys on tuotantotekniikassa, jonka vuoksi painettu kirja poikkeaa laadullisesti 

käsin kopioidusta koodeksista. Painetussa kirjassa teksti asettuu periaatteessa 

samalla tavalla jokaisen saman painoksen kirjan kappaleen sivuille. Näin painettu 

kirja pystyi tavoittamaan suuren lukijakunnan, joka ainakin periaatteessa pääsi 

osalliseksi samasta tekstistä ja pystyi viittaamaan samaan tekstin kohtaan sivu-

numeroinnin perusteella. Käsikirjoituksissa se ei käynyt päinsä, koska niissä teks-

tit eivät sijoittuneet samoille sivuille toistensa kanssa. Keskiajalla samaan tekstiin 

viittaaminen sivunumeroinnin perusteella olisi tarkoittanut sitä, että lukijat lukivat 

samaa kirjan kappaletta. Silloin olikin yleistä, että oppineet joutuivat matkusta-

maan hyvinkin pitkiä matkoja päästäkseen lukemaan jotain tiettyä kirjaa. (Febvre 

& Martin 1990/1958: 87–89; Eisenstein 1979: 72, 81.) 

Käsikirjoitukset ovat aina yksilöllisiä kirjoja ja tekstejä. Käsin kopioiduissa 

kappaleissa toistuvat usein samat mallikappaleesta peräisin olevat virheet. Lisäksi 

niissä esiintyy usein myös uusia kirjurin aiheuttamia yksilöllisiä virheitä ja eroja. 

Nämä poikkeamat ovat yksittäisissä käsikirjoituksissa sirottuneet hajalleen eri 

paikkoihin. Kun painetussa kirjassa esiintyy virhe, se on yleensä monistuneena 

jokaisessa kirjan kappaleessa. Mutta toisaalta virhe on näissä kappaleissa täsmäl-

leen samassa paikassa. Kun löytää virheen yhdestä kirjasta, tietää, mistä etsiä sitä 

muista saman painoksen kappaleista. Errata-luettelo tuli toisin sanoen mahdolli-

seksi vasta kirjapainon myötä. (Mt. 80–81.)17 

Painetun kirjan ominaispiirteet viestimenä on kuitenkin mielestäni usein tul-

kittu väärin siten, että ne olisivat tehneet kirjasta aiempaa esineellisemmän koko-

naisuuden. Yksi tunnetuimmista tällaista tulkintaa esittäneistä tutkijoista on Wal-

ter J. Ong, jonka mukaan kirjapaino teki sanasta, tekstistä ja kirjasta enemmän 

esineen tai objektin kaltaisen. Hänen mielestään keskiajan käsikirjoituskulttuuri 

oli vielä säilyttänyt kirjan luonteen lausumana; ikään kuin yhtenä esiintymänä 

osana laajempaa keskustelua. Kirja toimi puhutun sanan tallennuksen välineenä. 

(Ong 1982: 125.)  

Tietenkin kirjoitus oli eristänyt sanan lausumisen ja keskustelun välittömästä 

auditiivisesta kontekstista jo heti sen käyttöönoton myötä, ja siirtänyt sen tilalli-

                                                        
17. Tosin errata-luettelon käytännöt eivät aina olleet mitenkään yksiselitteisiä. Luetteloita ei välttä-
mättä liitetty jokaiseen kirjan kappaleeseen. Jopa errata-luetteloissa saattoi olla tekstuaalista variaa-
tiota, minkä vuoksi toisissa kirjan kappaleissa mukana tulleet luettelot huomauttivat useammasta 
painovirheestä kuin toiset. (McKitterick 2004/2003: 123.) 
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seen, visuaalisesti havaittavaan muotoon. Mutta kirjapainon myötä kirjoituksen 

tilallisuus vahvistui. Kirjan painaminen ei ainoastaan kiinnitä tekstiä tiettyyn 

tilalliseen muotoon suhteessa paperin tyhjään alueeseen, vaan se myös moninker-

taistaa tuon kiinnitetyn muodon painoksen lukuisina identtisinä kirjan kappaleina. 

Ongin mukaan painetussa kirjassa ei ainoastaan teksti toistu identtisenä kappa-

leesta toiseen, vaan myös kirjaesineen fyysiset piirteet. Käsikirjoitukset eivät 

koskaan ole tässä fyysisessä mielessä identtisiä vaikka ne sisältäisivät saman 

tekstin. Kiinnittäessään tämän tekstin tilallisuuden kirjan painaminen aiheuttaa 

Ongin sanoin ”sulkeuman tunteen”. Tällä hän tarkoittaa sitä, että painettuna teksti 

näyttää valmiilta, se on saavuttanut tietyn lopullisuuden asteen. (Mt. 121, 126, 

132.) 

Keskiaikaista teoskäsitystä hahmotettaessa päädyin edellä korostamaan kes-

kiaikaisen kirjan esinemäisyyttä. Käsin valmistetut, kirjoitetut, kuvitetut, koristel-

lut ja sidotut kirjat ovat kaikki yksilöitä. Ong näyttää kuitenkin ajattelevan, että 

yksilöllisen käsikirjoituksen sijaan pikemminkin painettu kirja on enemmän esi-

neen kaltainen. Yritin myös osoittaa, että viestimen tekniset ominaisuudet eivät 

määritä tyhjentävästi teoskäsitystä, vaan kulttuurissa vallitsevalla ideologialla on 

myös osuutensa siinä. Tämä pätee myös toisin päin, eli tietyn historiallisen viesti-

men rakennetta ei voi palauttaa pelkästään sen historiallisessa kontekstissa vallin-

neeseen teoskäsitykseen. Ong vaikuttaa mielestäni tekevän näin, koska hän sa-

mastaa viestimen käyttöön liittyvien konventioiden luonteenpiirteet ja teoskäsi-

tysten sisältämät olettamukset viestimen rakennetta määrittävien piirteiden kanssa. 

Koska keskiaikainen kirjallinen kulttuuri oli suullisempaa kuin moderni paino-

kulttuuri, on tämä hänen mukaansa osoitus siitä, että painettu kirja on esineelli-

sempi kuin käsikirjoitus. Ong ei näin oikeastaan vertaakaan toisiinsa kahta eri 

historiallista kirjamuotoa viestiminä vaan suullisen ja kirjallisen kulttuurin välistä 

suhdetta (mt. 117). Näin kirjanpainaminen näyttäytyy hänelle ennen kaikkea kir-

joituskulttuurin ominaisuuksia vahvistavana ilmiönä.  

Mutta se, että kirjoja käytettiin käsikirjoituskulttuurissa suullisen viestinnän 

apuvälineenä tai jatkeena, ei vielä määritä niiden materiaalista identiteettiä. Esi-

merkiksi Durhamin piispa Richard de Bury (1287–1345) kirjoittaa teoksessaan 

Filobiblon (1345) vastoin Ongin käsitystä, että kirjalla on puhetta voimakkaampi 

vaikutus aisteihin (Müller 2002: 147). 

Puheen merkitys katoaa äänen myötä, ja mielessä piilevä totuus on kätkettyä 
viisautta, näkymätön aarre, mutta totuus, joka loistaa kirjoissa, ilmenee kai-
kille vastaanottavaisille aisteille. Se vetoaa näköön, kun kirjoja luetaan, kuu-
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loon, kun niitä kuunnellaan, ja tavallaan jopa tuntoon, kun niitä jäljennetään, 
sidotaan, korjataan ja pannaan talteen. (De Bury 2004: 15.)18 

Mielestäni keskiaikaisen käsikirjoituksen ominaislaatu yksilöllisenä ja konkreetti-

sena esineenä korostuu entisestään, kun sitä verrataan painetun kirjan pysyvyyden 

ja kiinnittyneisyyden ominaisuuksiin. Kirjapainon tuottamaa eroa käsinkirjoitetun 

ja mekaanisesti valmistetun kirjan välillä voidaan selvittää filosofisen identiteetin 

käsitteen avulla. Filosofiassa erotellaan tavallisesti toisistaan numeerinen ja laa-

dullinen identiteetti. Numeerisella identiteetillä tarkoitetaan ainutkertaista suh-

detta, joka jokaisella oliolla on välttämättä vain itseensä eikä mihinkään toiseen 

olioon. Kyse on eksaktista yksi–yhteen-vastaavuudesta, joka voi olla vain oliolla 

itsellään suhteessa itseensä. Käsikirjoituksessa korostuu sen numeerinen identi-

teetti. Jokainen käsikirjoitus eroaa silminnähden toisistaan, esimerkiksi käsialat 

vaihtelevat kirjasta toiseen. Samankin teoksen eri käsin kirjoitetut kopiot eivät 

usein poikkea vain tekstiltään, vaan myös sivunasettelultaan. Teksti asettuu eri 

tavoin eri sivuille. Käsikirjoitukset ovat olennaisella tavalla yksilöllisiä ja autent-

tisia dokumentteja. Niiden teksti voidaan kopioida, mutta niiden identiteettiä ei 

voida monistaa. Numeerisesti identtinen olio voi muuttua ajan myötä menettä-

mättä identiteettiään. Toisin sanoen käsikirjoitus on numeerisesti identtinen sen 

aineellisen esiintymän kanssa, josta se on valmistettu. Kun käsikirjoitus rappeutuu 

ajan myötä, se ei muutu toiseksi käsikirjoitukseksi, vaikka sen teksti lyhenisi. 

Vastaavalla tavalla ihminen ei muutu toiseksi ihmiseksi vaikka hänen kehonsa 

ajan myötä ikääntyy ja muuttuu. (Kirwan 1995; Williamson 1998.) 

Laadullisella identiteetillä tarkoitetaan eri olioiden vastaavuutta tiettyjen 

ominaisuuksiensa puolesta. Kyse on enemmän kuin yhden objektin välisestä suh-

teesta. Esimerkiksi identtiset kaksoset ovat laadullisesti hyvin paljon toistensa 

kaltaisia, mutta heitä on kuitenkin kaksi eivätkä he siten ole numeerisesti identti-

siä. Sama pitää paikkansa myös painetun kirjan kappaleiden kesken. Niiden sa-

mankaltaisuus on asteittaista ja jonkin kaltaista. Tietenkin myös painetuilla kirjan 

kappaleilla on kullakin oma numeerinen identiteettinsä. Laadullisen identiteetin 

kriteeri määritellään kuitenkin jonkin jaetun, yhteisen predikaatin avulla. Useasti 

laadullisen identiteetin kriteerit ilmaistaan essentialistisesti olennaisten ja epä-

olennaisten ominaisuuksien käsitteillä. Olennaisilla ominaisuuksilla tarkoitetaan 

niitä ominaisuuksia, jotka ovat kummallekin osapuolelle yhteisiä. Tietyllä kirjan 

painoksen kappaleilla on esimerkiksi sama teksti painettuina samalla sivunasette-

lulla samalle määrälle sivuja. Niissä on käytetty samoja kirjaintyylejä ja samaa 

                                                        
18. Suomentanut Kaisa Luntinen. 
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paperia, ja niin edelleen. Laadullisesti identtisten objektien sanotaan eroavan vain 

epäolennaisten ominaisuuksiensa perusteella – esimeriksi tietyssä kirjassa saattaa 

olla lukijan tekemiä alleviivauksia ja reunahuomautuksia tai sen sivut ovat kellas-

tuneet ja käpristyneet huonon säilytyksen johdosta. Laadullisen identiteetin näkö-

kulmasta kirjan kappaleen aineellista esiintymää määrittävät ainutkertaiset piirteet 

ovat näin ollen epäolennaisia. (Kirwan 1995; Williamson 1998.) 

Filosofisen identiteetin käsitteen näkökulmasta on siis harhaanjohtavaa luon-

nehtia painettua kirjaa luonteeltaan esineeksi tai objektiksi, kun sen identiteettiä 

määrittävät ominaisuudet ovat jaettuja ominaisuuksia. Sen sijaan käsikirjoitusten 

identiteetti, jonka Ong näkee vähemmän esineen kaltaisena samastuu olennaisella 

tavalla yksilöllisen materiaalisen muotonsa kanssa. Jos poltat tuon esineen, myös 

käsikirjoitus tuhoutuu. Mutta jos teet saman yhdelle 1000 kappaleen painoksen 

kirjan kappaleelle, kirja ei tuhoudu. Kirjapaino mahdollisti mekaanisen reproduk-

tion avulla kirjojen laadullisen identiteetin syntymisen, mikä vaikutti myös mo-

dernin teoskäsityksen muodostumiseen.19 Se ei kuitenkaan ollut näkemys teokses-

ta esineellisenä tai aineellisena objektina, vaan päinvastoin abstraktina objektina. 

1.2.4 Abstrakti teksti 

Kirjahistorioitsija Elizabeth L. Eisenstein on esittänyt kiinnostavan ajatuksen, 

jonka mukaan yksilöllisyyden tai omaperäisyyden ja kopion välinen käsitteellinen 

vastakohta olisi korostunut painettujen kirjojen myötä. Jos verrataan toisiinsa 

kahta samasta mallista kopioitua käsikirjoitusta, niin kirjureiden käsialoissa voi-

daan havaita eroja. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö antiikissa ja keski-

ajalla olisi pyritty kirjaintyyppien yhdenmukaistamiseen (ks. esim. Parkes 

1999/1995: 96). Painettuihin kirjoihin verrattuna yksilöllisen käsialan vaihtelu on 

kuitenkin silmiinpistävää. Merkittävää tässä on se, että käsikirjoituskulttuurissa 

vallitsi aina ero mallina olevan kappaleen ja siitä tehtävien kopioiden välillä. 

Painotyössä sitä vastoin käytetään valmiita kirjakkeita, jotka edustavat tiettyä 

kirjaintyyppiä. Painetusta kirjasta tulee näin ikään kuin tyypillisempi, koska pai-

netut kirjaimet edustavat paljon välittömämmin ja uskollisemmin kirjaintyyliä 

kuin käsinkirjoitetut kirjaimet, joissa esiintyy suurempaa variaatiota. (Eisenstein 

1979: 82–83.) 

Ongin tulkinnan mukaan irtokirjakkeiden käyttö olisi kuitenkin antanut vai-

kutelman, että kirja, tai tässä tapauksessa sen sisältämät yksittäiset sanat olisivat 

                                                        
19. Mekaanisen reproduktion tai uusintamisen käsitteestä katso Benjamin 1989/1936. 
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esineen kaltaisia. Käsin kirjoitettaessa kirjaimet eivät ole hänen mielestään ole-

massa ennen kirjoitusta toisin kuin kirjapainossa, jossa ne edeltävät painettavaa 

tekstiä kirjakkeina – yksikköinä, joista sanat muodostetaan. Tämä saa Ongin te-

kemään sen johtopäätöksen, että kirjapainotaidon myötä sanat ovat esineitä 

enemmän kuin koskaan aikaisemmin. (Ong 1982: 118.) 

On kuitenkin vaikeaa ymmärtää, miksi sanat, saati sitten kokonaiset tekstit tai 

kirjat, olisivat enemmän esineen kaltaisia sen vuoksi, että niiden painamiseen on 

käytetty aineellisia esineitä. Kirjakkeessa on yksi kirjaimen tai muun merkin pei-

likuva. Kirjake ei siis ole kirjain, vaikka latojat oppivat lukemaan suvereenisti 

latomansa tekstin myös nurin päin. Vasta painettu jälki muodostaa kirjaimen. 

Lisäksi se, mikä tässä tapauksessa itse asiassa muodostaa sanan, ei missään mie-

lessä muistuta aineellista esinettä. Kirjoitettu sana on kirjaimien muodostama 

ryhmä, jota määrittää niiden keskinäinen järjestys. Tuo järjestys on abstrakti suh-

de, eikä mikään esine. Kirjakkeet on järjestettävä tiettyyn keskinäiseen suhteeseen, 

jotta ne paperille painettuna jättäisivät jälkeensä tätä sanaa edustavan merkkijo-

non. 

Mielestäni kirjainmuotojen vakiintuminen typografiassa pikemminkin banali-

soi kirjan tekstin. Siitä tuli läpinäkyvää ja se vei katseen pois kirjaesineestä ja 

keskitti huomion tekstin sisältöön – siihen, mikä yhdisti saman painoksen lukuisia 

identtisiä kappaleita. Ei kirjaimen muoto, vaan niiden muodostama merkitys. 

Mekaanisen reproduktion myötä kirja ja teksti saivat abstraktimman tason. Typo-

grafia vei tekstin entistä korostuneemmin yksilöllisen esiintymän tasolta ylei-

semmälle tyypin tasolle. Erottui yksi abstrakti teksti, joka voitiin toistaa lukemat-

tomina laadullisesti identtisinä aineellisina kirjaesineinä. Asiaa voidaan selittää 

Ferdinand de Saussuren kielellisen merkin käsitteen avulla (Saussure 1971/1916: 

97–100). Käsikirjoituksissa, joissa käsialat voivat olla epäselviä ja vaihtelevia, 

kuluu psyykkistä energiaa ja aikaa pelkästään merkitsijän ulottuvuuden eli kirjai-

mien ja sanojen tulkintaan. Kirjaintyyppien standardoiminen ja kirjan ulkonäön 

yhdenmukaistuminen mahdollistivat lukemisen keskittymisen entistä paremmin ja 

nopeammin merkityn ulottuvuuteen; siis tekstin sisällön ja merkityksen tulkintaan. 

Ongin mukaan mekaaninen reproduktio päinvastoin teki kirjasta enemmän esi-

neen kaltaisen, koska siitä tuli samanlainen hyödyke kuin myöhemmin muista 

teollisesti tuotetuista kulutustavaroista (Ong 1982: 125). Hän siis vetoaa pelkäs-

tään mekaaniseen tuotantoprosessiin eikä kirjan erityispiirteisiin. Tämän ajatuk-

sen mukaan mekaanisesti sarjatuotannolla valmistettu hevosenkenkä on jotenkin 

enemmän esine kuin sepän käsin takoma vastineensa. 
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Toinen esineellisyyteen kytkeytyvä piirre on Ongin mielestä kirjan ulkoasu. 

Painettujen kirjojen yhtenäinen, järjestelmällinen ja siisti ulkoasu on korostuneen 

tilallinen. Tämän vuoksi painetut kirjat ovat myös helppo- ja nopealukuisempia 

kuin käsikirjoitukset. (Mt. 122.) Ainakin nykylukijan näkökulmasta on vaikeaa 

olla eri mieltä Ongin kanssa siitä, ettei painettuja kirjoja olisi helpompi ja nope-

ampi lukea kuin esimerkiksi keskiaikaisia käsikirjoituksia. Toisaalta keskiaikai-

nen oppinut voisi olla eri mieltä, jos hänen lukemistaan helpottivat erilaiset keski-

aikaisille kirjoille tyypilliset ominaisuudet, kuten kuvitukset, kommentaarit, eri 

väristen musteiden käyttö, ja niin edelleen (Vrt. Carruthers 2005/1990: 8–9).  

Olen kuitenkin eri mieltä Ongin kanssa siitä, että painetut kirjat olisivat käsi-

kirjoituksia esinemäisempiä siksi, että ne ovat järjestelmällisestä ja yhtenäisestä 

luonteestaan johtuen helpompia ja nopeampia lukea. Painettu kirja on pikemmin-

kin helppo- ja nopealukuinen siksi, että se kiinnittää mahdollisimman vähän 

huomiota itseensä esineenä. Painettu teksti on säännönmukaista, ja siitä voidaan 

lukea sanoja ja kokonaisia lauseitakin kerrallaan nopeasti silmäillen. Siinä ei ole 

lukemisen keskeyttäviä harakanvarpaita, joiden merkitystä olisi jäätävä arvaile-

maan. Painettu teksti on siinä mielessä miltei läpinäkyvää. Mutta jos kirja on 

vaikka kastunut ja sen muste levinnyt lukukelvottomaksi, kirja kiinnittää heti 

huomion itseensä. Lukukelvottomana kirjasta ei enää ole lukemisen välineeksi, se 

on latistunut pelkäksi esineeksi. 

Modernin monoliittisen teoskäsityksen perustana on nimenomaan tämä kirja-

painotekniikan tuottama käsitys tekstistä, joka painettujen kirjan kappaleiden 

visuaalisen yhdennäköisyyden ansiosta mahdollistaa tekstin irrottamisen yksittäi-

sistä aineellisista kirjan kappaleista abstraktiksi kokonaisuudeksi. Painettu kirjan 

kappale antaa olettaa, että kaikki muut saman painoksen kirjan kappaleet ovat 

täsmälleen samanlaisia. Se taas on pohjana sokealle luottamukselle siitä, että kun 

lukee yhden kirjan kappaleen sisältämän tekstin on lukenut teoksen, jota se edus-

taa. Pysyvän tekstin ideaali syntyi jo Aleksandriassa, mutta painetun kirjan myötä 

syntyi käsitys siitä, että pysyvä teksti on saavutettu. 

1.2.5 Painetun tekstin pysyvyyden ja luotettavuuden historiallisuus 

Edellä kirjanpainotaidon vaikutusta moderniin teoskäsitykseen on tarkasteltu 

suhteellisen historiattomasti pelkästään kirjan teknologian implikoimien ominai-

suuksien kautta. Yksi näistä keskeisimmistä ominaisuuksista on kirjapainon mah-

dollistama tekstin pysyvyys. Esimerkiksi Eisensteinin mukaan se mahdollisti 

täsmälleen saman tekstin toistettavuuden ja levittämisen ennen näkemättömissä 
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määrissä. Kirjapaino ikään kuin vapautti kirjan väistämättömästä korruptiosta, 

joka sisältyi kirjureiden tekemään kopiointiprosessiin. Painettu kirja olisi näin 

tuonut mukanaan luotettavammat tekstit. (Eisenstein 1979: 71–88, 113–126; 

Johns 1998: 10.) 

Adrian Johns on kuitenkin osoittanut, ettei kirjan painamisen mekaanisella 

prosessilla ole suoraa eikä välttämätöntä suhdetta tekstin luotettavuuteen. Useat 

modernin lukijan itsestään selvinä pitämät kirjan ominaisuudet olivat varhaismo-

dernille lukijalle epävarmoja. Kirjan sisältö ei välttämättä ollut sitä, mitä se ni-

miösivullaan lupasi. Kirjoittajasta ei voinut mennä takuuseen. Ei liiemmin kirjan 

painajasta, painopaikasta tai -ajasta. Luottamuksen saavuttaminen painetun kirjan 

tekstin pysyvyyteen oli Johnsin mukaan tulosta paljon työtä ja aikaa vaatineesta 

prosessista. (Mt. 2–5.) 

Teoksen kirjoittajalla ei varhaismodernissa kirjapainokulttuurissa ollut samaa 

asemaa kuin modernilla tekijällä, joka omistaa oikeudet teokseensa ja jonka tah-

toa noudatetaan kirjan tekstiä painettaessa. Joseph Moxonin (1627–1691) 

Mechanick Exercises on the Whole Art of Printing (1683–1684) oli ensimmäinen 

yksityiskohtainen selvitys lontoolaisesta kirjapainotoiminnasta. Siitä käy ilmi, 

ettei kirjan tekstiä ladottu koskaan automaattisesti tekijän käsikirjoituksen poh-

jalta. (Mt. 79.) Oli latojan ammattiylpeyden aihe lukea huolellisesti käsikirjoitus 

läpi sekä tehdä siihen tarpeelliset korjaukset ja oikaisut. Usein se oli myös tarpeen, 

sillä kirjoittajat eivät aina olleet kovinkaan tarkkoja tai edes kiinnostuneita oi-

keinkirjoituksen kaltaisista seikoista. (Mt. 87–88.) Myös oikolukijalla oli valta 

puuttua teoksen tekstiin. Periaatteessa painomestarin olisi tullut luettaa oikoluki-

jalla ääneen kirjan oikovedos, jolloin hän olisi voinut vähentää siihen jääneet 

virheet oikolukijan palkasta. Verrattuna paperin hintaan oikolukijan palkka oli 

kuitenkin niin pieni, ettei oikovedoksia useinkaan otettu. Virheet korjattiin len-

nosta niin, että painoksen ensimmäiset vedokset tarkistettiin painotyön ollessa 

koko ajan käynnissä (nk. stop-press correction -käytäntö). Seurauksena oli se, että 

kirjat koottiin lehdistä, jotka oli korjattu eri vaiheissa tai olivat kokonaan korjaa-

matta. Niinpä kirjan kaksi saman painoksen kappaletta eivät välttämättä olleet 

samanlaisia. (Hinman 1953: 281; Johns 1998. 91.) 

Niin kutsuttu Shakespearen postuumisti ilmestynyt ensimmäinen folio (Mr. 

William Shakespeares Comedies, Histories, & Tragedies, 1623) on esimerkki 

tällaisesta kirjasta. Noin 900 sivua ja 36 näytelmää käsittäneessä editiossa käytet-

tiin noin 600 erilaista kirjasinta. Lisäksi esiintyi epäyhtenäistä oikeinkirjoitusta ja 

välimerkkien käyttöä, virheellistä tekstin jaottelua, sivunasettelua, sivutusta sekä 

epäsäännöllistä oikolukemista. Kirjan painoksesta ei ole löydetty ainoatakaan 
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identtistä kappaleparia. Shakespearen kollegoiden John Hemingesin (n. 1556–

1630) ja Henry Condellin (k. 1627) toimittama ensimmäisen folion tapaus on 

merkittävä siksi, että se on ensimmäinen kerta, kun Shakespearen näytelmät on 

koottu samoihin kansiin. Voidaankin sanoa, että sen myötä muotoutui tekstikorpus, 

jonka ymmärrämme Shakespearen kaanoniksi. Ensimmäistä foliota edelsi erilaisia 

ilman lupaa julkaistuja, auktorisoimattomia kvarttoeditioita sekä näyttelijöitä 

varten kirjureilla laadittuja niin kutsuttuja foul-editioita. Nämä sisältävät kuiten-

kin huomattavasti erilaisia versioita, eikä niitä voida pitää sen alkuperäisempinä 

kuin ensimmäistä foliota. (Hinman 1953: 279; Johns 1998: 31, 91.) 

Modernista näkökulmasta epäilyttäviltä vaikuttavien kirjanpainamisen käy-

täntöjen ohella varhaismodernin kirjan luottamusta nakersi piratismi. Luvattomien 

käännösten, lyhennelmien, tiivistelmien ja erilaisten jäljitelmien julkaiseminen oli 

suorastaan rutiininomaista. Johnsin mukaan erittäin harva merkittävä teos välttyi 

kokonaan piratismilta. Hankaloittaakseen kirjan laitonta valmistamista painajat 

saattoivat kehottaa kirjoittajia muuntelemaan teostaan mahdollisimman paljon 

mahdollisimman usein. Kuten Johns toteaa, ainoa todella tehokas tapa varmistaa 

painettujen sivujen autenttisuus oli itse painotekniikan hylkääminen. Mekaanisesti 

uusinnettavissa oleva yhtenäisyys hylättiin allekirjoittamalla jokainen kappale 

käsin. Piratismilla ei ymmärretty ainoastaan luvatonta kopioimista, kuten nykyai-

kana, vaan se oli määre, joka voitiin leiman tavoin lyödä periaatteessa mihin ta-

hansa julkaisuun. Kaikki kirjan paino- ja julkaisuprosessiin liittyvät vähänkin 

epäilyttävät piirteet saattoivat joutua piratismisyytösten kohteiksi. Tätä myös 

käytettiin hyväksi, kun kiisteltiin teosnimekkeiden paino-oikeuksista. Piraatin 

määreet eivät siten ole mitään tietyn kirjan olennaisia ominaisuuksia, vaan ulko-

puolelta annettuja määreitä, joita voitiin liittää kirjaan kuin kirjaan. Onkin oletet-

tava, että varhaismoderni lukija ei pitänyt painetun kirjan pysyvyyttä ja luotetta-

vuutta mitenkään itsestään selvänä asiana. Kirjaan kohdistuva epäily myös vaikut-

ti niihin tapoihin, joilla kirjoja käytettiin. (Mt: 30–32, 174, 182.) 

Piratismin merkitystä ei pidä aliarvioida, sillä Johnsin mukaan moderni kirja-

painokulttuuri kehittyi juuri siihen reagoimalla. Leimatessaan epäilyttäviä kirjoja 

piraateiksi ja syyttäessään painajia luvattomasta painamisesta kirjanpainajat ja 

kirjakauppiaat tulivat samalla kehittäneeksi erilaisia sääntöjä, joista hiljalleen 

muotoutui kirja-alaa sääteleviä konventioita. (Mt. 34.) Keskeisimmäksi tekijäksi 

kirjan luotettavuuden konstruoimisessa varhaismodernissa Englannissa muodostui 

Stationer’s Company. Kuningatar Maria I (1516–1558) perusti sen 1557 tarkoi-

tuksenaan hallita, valvoa ja säädellä kirjapainoalan toimintaa. Sitä oli jo parisataa 

vuotta edeltänyt kuvittajien ja kirjoittajien kilta, mutta Stationer’s Company kattoi 
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lähes kaikki henkilöt, joiden työ vähänkin liittyi kirjan tuottamiseen tai myymi-

seen. Stationer’s Companya voisi verrata jonkinlaiseen ammattiliittoon siinä mie-

lessä, että se valvoi kirjanpainajien etuja ja tuli apuun alaan liittyvissä oikeuden-

käynneissä. Se saattoi joskus jopa maksaa eläkettä työkykynsä menettäneille jäse-

nilleen. Stationer’s Companyn menestys perustui läheiseen suhteeseen valtioval-

lan kanssa. Se oli tarpeeksi itsenäinen, jotta pystyi itse säätelemään ja valvomaan 

toimintaansa, mutta samalla yhteys valtioon teki mahdolliseksi Stationer’s Com-

panyyn kohdistuvien rikkomuksien tulkitsemisen rikoksiksi kruunua kohtaan. (Mt. 

59, 201, 262.) 

Keskeisin kirja-alan kontrollin väline oli Stationer’s Companyn yllä pitämä 

rekisteri, johon kirjattiin kaikki kirjanimekkeiden omistussuhteet. Jos kirjan-

painaja halusi painaa kirjan hänen oli osoitettava omistusoikeutensa nimekkee-

seen viemällä se rekisteriin. Sitä ennen oli kuitenkin selvitettävä, ettei samaa kir-

jaa ollut jo aiemmin merkitty rekisteriin. Saattoi nimittäin olla, että samalla ni-

mellä oli jo aiemmin julkaistu teos. Mutta omistukseensa saattoi myös ottaa tietyn 

aiheen, mikä esti muita julkaisemasta samasta aiheesta kirjoja, vaikka niiden teks-

ti olisi ollut aivan toinen. Rekisteri saattoi näin ulottua koskemaan kirjoja, joita ei 

ollut edes julkaistu vielä. Oli mahdollista, että yksi nimeke viittasi useampaan 

tekstiin ja yksi teksti puolestaan saattoi tulla tulkituksi useaan eri nimekkeeseen 

kuuluvaksi. Nimekkeiden omistusoikeudet aiheuttivat tietenkin paljon kiistoja, 

jotka pyrittiin sovittelemaan Stationer’s Companyn omassa oikeudessa. Tällaisten 

kiistelyjen ja oikeuden päätösten myötä syntyi eräänlainen käytännöllinen takso-

nomia, johon voitiin jatkossa viitata tekstien eron ja identiteetin kysymyksissä. 

Huomion arvoista on se, että kirjoittajat itse olivat erittäin harvoin mukana näissä 

tilaisuuksissa, joissa heidän tekstiensä identiteettejä määriteltiin. (Mt. 213–214, 

223, 226, 246.) 

Vastaavalla tavalla kuin keskiajan teoskäsitystä ei voi johtaa mekaanisesti kä-

sikirjoituskoodeksin teknisistä ja materiaalisista ominaisuuksista ei kirjapainotek-

niikka automaattisesti takaa kirjassa esiintyvän tekstin pysyvyyttä ja luotettavuut-

ta. Tekstin pysyvyys on näin pikemminkin kulttuurihistoriallinen konstruktio, 

joka kehittyi erilaisten konventioiden seurauksena kuin painetun kirjan viestimen 

ominaisuus. Jossakin vaiheessa kirjapainoalan pelisääntöjen vakinaistumisen ja 

teknisen kehittymisen myötä luottamuksesta tekstin pysyvyyteen tuli selviö, joka 

assosioitui painettuun kirjaan. Tämä on se luottamus tekstin pysyvyyteen, joka 

määrittää juuri modernia teoskäsitystä. Se on kuitenkin edelleen syytä erottaa 

kirjan viestimen ominaisuuksista. Vaikka painoalan piratismi on länsimaissa saatu 
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melko hyvin kitkettyä ja painoprosessiin on tullut varmuutta, siitä ei edelleenkään 

automaattisesti seuraa luotettavaa ja pysyvää tekstiä. 

1.2.6 Modernin tekijäkäsityksen muotoutuminen 

Moderni teoskäsitys ei perustu pelkästään painettuun kirjaan ja sen synnyttämään 

käsitykseen tekstin pysyvyydestä. Kirjapainoalan kehityksen seurauksena syntyi 

myös uusi käsitys tekijyydestä, joka on otettava huomioon, jotta saadaan oikea 

kuva modernista teoskäsityksestä. Tekijän käsitteen uudelleenmäärittelyn yhtey-

dessä määrittyi myös kirjoittajan suhde teokseensa uudestaan. Tekijän omistusoi-

keuden kohteeksi katsottiin nimenomaan teoksen abstrakti teksti. Tälle modernin 

tekijäkäsityksen ja abstraktin tekstin yhdistelmälle perustuu esteettinen käsitys 

kirjallisen teoksen autonomisuudesta. 

Antiikista lähtien kirjoittajan oli ollut hyvin vaikeaa säilyttää oikeutensa teks-

tiinsä ilman, että olisi säilyttänyt kaikki olemassa olevat käsikirjoitukset omassa 

hallussaan. Sellainen ratkaisu olisi kuitenkin merkinnyt radikaalia vastaanottajien 

määrän rajoittamista sekä tekstin että itse tekijän jäämistä tuntemattomaksi. Toi-

meentulon turvaamiseksi parhaaksi havaittu ratkaisu oli etsiytyä varakkaan pat-

ronaatin suosioon, jonka kustannuksella saattoi tulla toimeen kirjoittamalla häntä 

imartelevia säkeitä ja omistamalla hänelle kirjalliset tuotteensa. Patronaattijärjes-

telmässä kirjoittajalla oli tavallisesti omistusoikeus ainoastaan käsikirjoituksensa 

ensimmäiseen versioon, josta hän sai kertamaksun. Sen jälkeisiin kopioihin teki-

jällä ei ollut minkäänlaisia oikeuksia. (Febvre & Martin 1990/1958: 23–25.) 

1500-luvulla Euroopassa yleistyi niin kutsuttu privilegiojärjestelmä. Privile-

giot olivat yksityisoikeuksia kirjojen painamiseen ja myymiseen, joita Venetsian 

kaupunkivaltio ryhtyi 1400-luvulla myöntämään palkkiona palveluista tai roh-

kaisuna hyödyllisiin hankkeisiin. Privilegiot olivat eräänlaisia patentteja, jotka 

turvasivat mekaanisista keksinnöistä saatavan taloudellisen hyödyn. Pian niitä 

sovellettiin myös kirjallisiin teoksiin, joiden sisältöä ajateltiin keksintöinä tai 

ideoina. Tavallisimmin jonkin tietyn teoksen patentin sai kirjanpainaja, mutta 

joskus harvoin myös toimittajat, kääntäjät tai kirjoittajatkin pääsivät hyötymään 

niistä. (Rose 1994/1992: 9–13) Privilegiot saattoivat olla hyvinkin laajoja, kuten 

esimerkiksi 1500-luvun lopun Englannissa, jossa kruunun myöntämä yksinoikeus 

kaikkiin lakikirjoihin, almanakkoihin, nuotteihin, aapisiin, kielioppeihin, latinan-

kielisiin kirjoihin, rukouskirjoihin tai Raamattuihin saatettiin antaa yhden kirjan-

painajan haltuun. Kyse oli silloin oikeastaan kokonaisen kirjallisuudenlajin paino-

oikeudesta. (Feather 1988: 15, 23.) 
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Teoksen omistusoikeus tarkoitti yksinoikeutta tietyn teosnimekkeen painami-

seen. Englannissa käytetty termi copy viittasi alun perin siihen konkreettiseen 

käsikirjoitukseen, jonka kirjanpainaja osti kirjoittajalta sovitusta kertamaksusta. 

Kirjoittaja ei siten käytännössä ollut aivan vailla oikeuksia teokseensa, vaikka 

niitä ei oltu lakiin kirjattukaan. Tekijä oli käsikirjoituksensa ensimmäinen omis-

taja, mutta saadakseen sen painettua hänen oli yleensä luovuttava sen omistusoi-

keudesta. Myöhemmin copy ymmärrettiin yksittäiseksi teosnimekkeeksi tai kir-

jaksi, jonka paino-oikeuden kirjanpainaja tai kirjakauppias saattoi hankkia omak-

seen ja joka kirjattiin ylös Stationer’s Companyn rekisteriin. Vielä abstraktim-

maksi termi muuttui ensimmäisten varsinaisia tekijänoikeuksia käsittelevien oi-

keudenkäyntien jälkeen 1730-luvulla, jolloin termi alkoi esiintyä muodossa copy-

right. Silloin copy ei enää viitannut lainkaan aineelliseen kokonaisuuteen käsikir-

joituksena tai kirjana, vaan omaisuuteen, johon nykykielessä viitataan puhuttaessa 

immateriaalioikeuksista. (Rose 1999/1994: 223–224; Johns 1998: 104–105.) 

1600- ja 1700-lukujen taitteessa lukutaito yleistyi keskiluokassa ja syntyi tar-

ve uudelle kirjallisuudelle. Kirjanpainajat ja kirjakauppiaat eivät enää pärjänneet 

vanhojen nimekkeiden uusintapainoksilla, vaan heidän oli saatava uutta tekstiä. 

Samalla kirjoittajien arvostus kasvoi. Tältä ajalta tunnetaan myös ensimmäiset 

ammattimaiset kirjailijat, kuten Alexander Pope (1688–1744) ja Samuel Johnson 

(1709–1784), jotka pystyivät tulemaan toimeen pelkästään kirjoittamalla. He 

olivat kuitenkin poikkeuksia. (Feather 1988: 98; 1999/1994: 208–209.) Kirjailijan 

heikko asema käy ilmi Daniel Defoen (1659/1661–1731) kirjoituksesta An Essay 

on the Regulation of the Press, vuodelta 1704. Mark Rosen mukaan Englannin 

laki ei ollut siihen mennessä maininnut kirjallisen teoksen tekijää kuin rikosvas-

tuullisena henkilönä, joka voitaisiin tarpeen tullen tuomita herjaavien, kapinaan 

kiihottavien tai jumalaa pilkkaavien tekstien kirjoittamisesta. Defoe haki kirjoi-

tuksellaan tilanteeseen muutosta. Hänen mielestään tekijällä olisi myös oltava 

jonkinlaisia positiivisia oikeuksia. Jos kirjoittaa huonon kirjan ja tulee rangais-

tuksi, olisi Defoen mielestä vain kohtuullista, että hyvän kirjan kirjoittaessaan 

kirjoittajalla voisi olla mahdollisuus jonkinlaiseen palkintoon. Vaikka 1700-luvun 

alussa keskusteltiin valtion osuudesta yksityisomaisuuden turvaamisessa, on De-

foen kannanotto Rosen mukaan mieluummin vielä asetettava varhaismodernin 

tekijäkäsityksen viitekehykseen. Defoen lähtökohta ei ole kirjallisen tekijän oike-

us työnsä hedelmään, vaan patronaatin tapainen järjestelmä, jossa niin rangaistuk-

set kuin palkkiotkin annetaan ylhäältä päin. (Rose 1999/1994: 215–216.) 

Tekijyyden hahmottaminen laissa ainoastaan potentiaalisena rikoksentekijänä 

ja kirjoittajan menestyksen riippuvaisuus patronaattijärjestelmästä antaa kuvan 
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myös siitä, millä tavoin tekstiä tai teosta ajateltiin varhaismodernilla ajalla. Kir-

janpainajat ajattelivat niitä materiaalisina esineinä. Toisaalta tekstien tarkoituk-

sena nähtiin patronaatin nimen ja maineen ikuistaminen sekä vastaanottajien tun-

teiden liikuttaminen. Toisaalta tekstit saattoivat pyrkiä vallitsevan poliittisen tai 

uskonnollisen järjestelmän muuttamiseen. Varhaismodernilla ajalla tekstejä tai 

teoksia ei siten pidetty pelkästään itsenäisinä esineinä, vaan myös tekoina tai 

toimintana kuten Michel Foucault ja Rose ovat ehdottaneet. (Foucault 2006/1969: 

10; Rose 1999/1994: 213.)  

Nykyaikaiset tekijänoikeudet ja sen myötä moderni tekijäkäsitys kehittyivät 

myöhemmin 1700- ja 1800-luvuilla, kun syntyi painetta rajoittaa painajille ja 

kirjakauppiaille myönnettyjä privilegioita. Englannissa, Ranskassa ja Saksassa 

käytiin sarja oikeudenkäyntejä, joissa privilegioiden haltijat puolustivat absoluut-

tista omistusoikeuttaan teosnimekkeisiin ja huono-osaisemmat kirjanpainajat ja 

kirjakauppiaat ajoivat rajoitetun omistusoikeuden asiaa päästäkseen osallisiksi 

kirjamarkkinoista. Näiden kahden osapuolen välisissä kiistelyissä kirjan tekijän 

laillinen asema suhteessa työhönsä tuli määriteltyä aivan uudella tavalla. Samassa 

yhteydessä muotoutuivat myös modernit tekijä- ja teoskäsitykset. (Chartier 

1994/1992: 32–35; Johns 1998: 246–247.) 

Englannissa Stationer’s Companyllä oli monopoli kirjojen paino-oikeuksien 

jaossa. Järjestelmässä hävisivät provinssin kirja-alan ammattilaiset, sillä kaikki 

parhaat sopimukset menivät käytännössä aina lontoolaisille. Lontoon ulkopuoliset 

yrittäjät ryhtyivät 1700-luvun alussa vaatimaan oikeudenmukaisempaa järjestelyä. 

Syntynyt kiista keskittyi omistusoikeuden kysymykseen. Lontoolaiset puolustivat 

absoluuttista omistusoikeuttaan teoksen painamiseen ja provinssin kirjanpainajat 

ja kirjakauppiaat vaativat omistusoikeuden rajoittamista, jolloin muutkin voisivat 

myöhemmin päästä osalliseksi samasta nimekkeestä. (Rose 1994/1992: 4–5.) 

Rajoitetun omistusoikeuden kannattajat käyttivät aseenaan tekijän asemaa ja vaa-

tivat, että kirjallisen työn tekijällä tulisi olla luonnollinen oikeus oman työnsä 

hedelmään. Absoluuttista omistusoikeuttaan kirjanimekkeisiin puolustavat kirja-

kauppiaat ja kirjanpainajat vetosivat patentin tarjoamaan malliin kiistäessään, että 

tekijänoikeus voitaisiin ulottaa ideoiden tasolle. Ideathan ovat universaaleja ja si-

ten kaikille ihmisille yhteisiä. Omistusoikeutta tuli heidän mukaansa tarkastella 

rajallisena privilegiona kuten patenttia. Siis omaisuutena, josta tekijä saattoi halu-

tessaan luopua. Rajoitetun omistusoikeuden kannattajat vastasivat tähän tuomalla 

aivan uudenlaisen teoskäsityksen. He väittivät, ettei tekijänoikeuden kohteena 

ollut sen kummemmin fyysinen kirjaesine kuin sen kommunikoimat ideatkaan, 

vaan kokonaisuus, jossa ajatus yhdistyy tyyliin. (Mt. 91.) 
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Myöhäiskeskiajalla ja varhaisrenessanssissa tekijän käsite oli alkanut osoittaa 

merkkejä yksilöllistymisestä. Kirjoihin esimerkiksi ilmestyi tekijän kuvia, minkä 

voidaan katsoa heijastavan teoksen ja sen tekijän keskinäisen suhteen vahvistu-

mista. Sama tekijyys toimi tuolloin myös yhä useammin kirjaksi sidottujen teksti-

kokoelmien periaatteena. Aiemmin kirjat koottiin pikemminkin eri aiheiden poh-

jalta riippumatta siitä, kuka ne oli kirjoittanut. (Chartier 1994/1992: 52–53, 55–

57.) Foucault’n mukaan tieteellisen ja kirjallisen diskurssin tekijäfunktiot kokivat 

muutoksen 1600–1700-luvuilla. Ennen kirjallinen teksti ei ollut riippuvainen 

tekijästä, vaan traditio, eli tieto sen oletetusta tai todellisesta iästä, riitti sen aukto-

riteetin takeeksi. Tieteellinen argumentaatio puolestaan oli keskiajalla pätevää 

ainoastaan perustamalla väitteet tunnustettuihin auktoreihin. Esimodernina aikana 

tieteellisen tiedon kriteeriksi tuli argumentin looginen koherenssi. Väite todisti 

itsensä, eikä se tarvinnut arvostettua nimeä tuekseen. Samoihin aikoihin kirjalli-

nen teos voitiin kuitenkin enää hyväksyä vain, jos tekijä oli tiedossa. Toisin sa-

noen, jos sille oli aluksi osoitettavissa mahdollinen rikosvastuun kantaja ja myö-

hemmin tekijänoikeuden haltija. (Foucault 2006/1969: 10–11.) 

Kirjallisen teoksen muotoileminen tyylin ja ajatuksen yhdistelmäksi 1700-lu-

vun juridis-esteettisissä kiistoissa määritteli tekijän omaisuuden nimenomaan 

omaperäisyytenä. Keskeisenä filosofisena perusteluna toimi John Locken (1632–

1704) ajatus siitä, että työn tekijällä oli luonnonoikeus työnsä hedelmään. Hänen 

mukaansa yksityisomaisuus syntyy, kun työntekijä ottaa luonnontilassa olevan 

materiaalin ja sekoittaa siihen omaa työtänsä tuottaen näin henkilökohtaista omai-

suutta. Locke kirjoitti omistusoikeudesta vain fyysisen työn yhteydessä, mutta 

tekijänoikeuskeskusteluissa sillä perusteltiin myös tekijän oikeus henkisestä työs-

tä saatavaan hyötyyn. Etenkin viljelystä ja kasvien kasvattamisesta omaksuttujen 

metaforien myötä kirjallista teosta ruvettiin ajattelemaan orgaanisena kokonaisuu-

tena, jolla on alkuperä tekijän omaperäisessä ja yksilöllisessä mielikuvituksessa. 

Omaperäisyys oli tärkeää sen vuoksi, että kuka tahansa saattoi omistaa säkillisen 

perunoita, mutta samaa ei voitu sanoa kirjallisesta teoksesta. Todellisen tekijän 

katsottiin olevan sellainen, joka on oppinut ja laajasti lukenut, mutta ei jäljittele 

orjallisesti vanhoja mestareita, vaan luo omaehtoisesti uutta ja omaperäistä kirjal-

lisuutta. (Rose 1994/1992: 114–118.) Teoksen ja tekijyyden ajatteleminen or-

gaanisten metaforien ja omaperäisyyden käsitteen keinoin tulee erityisen selvästi 

esille yhdessä kuuluisimmista uuden tekijäkäsityksen puolustuspuheista: Edward 

Youngin (1683–1765) tutkielmassa Conjunctures on Original Composition (1759). 
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Mutta on [heitä], jotka kirjoittavat tarmolla ja menestyksellä maailman Iloksi 
ja omaksi Maineekseen. Nämä ovat ne kunniakkaat hedelmät, joissa Nerous 
vallitsee. Neron mieli on hedelmällinen ja miellyttävä pelto. Miellyttävänä 
kuin Elysium, ja hedelmällisenä kuin Tempen laakso, se nauttii jatkuvasta 
Keväästä. Tuossa Keväässä Alkuperäiset ovat rehellisimmät Kukat: Jäljitel-
mät kasvavat nopeammin, mutta kukkivat heikommin. Jäljitelmiä on kahden-
laisia: toinen jäljittelee Luontoa, toinen Tekijöitä. Ensimmäisiä kutsumme Al-
kuperäisiksi, ja toisille varaamme Jäljittelyn termin. [...] Alkuperäiset ovat, ja 
niiden tulisi olla, suuria Suosikkeja, koska ne ovat suuria Hyväntekijöitä. Ne 
laajentavat Kirjallisuuden Valtakuntaa, ja liittävät uuden provinssin sen aluee-
seen. Jäljittelijät vain antavat meille jonkinlaisia Toisintoja siitä, jota meillä jo 
oli mahdollisesti parempana[.] (Young 1996/1759: 9–10.) 

Youngin tutkielma otettiin innostuneesti vastaan Saksassa, missä tekijän asema 

vastasi 1700-luvun alun Englannin tilannetta. Myös siellä kirjoittajat kokivat vää-

ryyttä, kun kirjamarkkinat kasvoivat räjähdysmäisesti uuden keskiluokkaisen 

lukijakunnan syntyessä ja kirjanpainajat ja kirjakauppiaat rikastuivat heidän it-

sensä eläessä niukkuudessa. (Woodmansee 1984a: 430–433, 442.) Tekijän oike-

uksien kohentaminen noudatti niin ikään samaa kaavaa Englannissa käydyn pro-

sessin kanssa. Taloudellis-lainopillinen tekijän ja teoksen uudelleenmäärittely 

kävi käsikädessä esteettis-ontologisen väittelyn kanssa. Kirjakauppiaat puolusti-

vat etujaan määrittelemällä teoksen fyysiseksi esineeksi, jonka omistuksesta tekijä 

saattoi halutessaan luopua. Ideoitahan ei kukaan voinut saksalaistenkaan mielestä 

omistaa. Tekijänoikeuksien puolestapuhujien olikin jälleen osoitettava, että teosta 

ei voinut identifioida sen paremmin fyysisen objektin kanssa kuin universaalien 

ideoidenkaan kanssa. (Mt. 442–443.) 

Soveltamalla Youngin ajatusta teoksesta organismina, joka kasvaa tekijän si-

säisestä neroudesta, Johann Gottlieb Fichte (1762–1814) pystyi määrittelemään 

uudestaan kirjallisen teoksen eri omistussuhteet. Teoksessaan Beweis der Un-

rechtmässigkeit des Büchernachdrucks. Ein Räsonnement und eine Parabel (1791) 

Fichte erottaa teoksen fyysisen ulottuvuuden sen ideaalista ulottuvuudesta. Seu-

raavaksi hän jakaa edelleen ideaalisen ulottuvuuden materiaaliin ja muotoon. 

Ideaalisen ulottuvuuden materiaalia ovat teoksen sisältö ja sen esittämät ideat. 

Muotoa puolestaan ovat ne keinot ja tavat, joilla ideat esitetään. Toisin sanoen 

esityksen sanojen ja lauseiden muodostumisperiaatteet. Tämän ontologisen erotte-

lun pohjalta määrittyvät teoksen omistusoikeudet. Kun kirja myydään, ostaja voi 

tehdä sen fyysisellä ulottuvuudella eli kirjaesineellä mitä tahtoo. Myös teoksen 

ideaalisen ulottuvuuden materiaalinen puoli eli teoksen sisältö ja ideat siirtyvät 

ostajan vapaasti hyödynnettäviksi. Teoksen muotoa ei kuitenkaan Fichten teori-
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assa voi myydä, vaan se säilyy ikuisesti tekijän henkisenä omaisuutena. (Fichte 

1964/1791; Woodmansee 1984a: 444–446.) 

Moderni käsitys omaperäisiä teoksia luovasta tekijästä synnytti käsityksen ai-

nutkertaisesta ja autenttisesta teoksesta. Omaperäisyyden käsite erotti todellisen 

tekijän pelkästä plagioijasta ja toi näin esille uuden tekijän ja teoksen välisen 

suhteen. Teoksen ainutlaatuisuus oli seurausta tekijänsä omaperäisyydestä. Tällä 

oli myös vaikutuksensa siihen, miten teoksia luettiin. Yleisen runousopin orjalli-

sen jäljittelemisen sijasta ryhdyttiin kiinnittämään huomiota tekijöiden yksilölli-

seen poetiikkaan. Tekijästä tuli oman teoksensa auktoriteetti, jonka puoleen oli 

käännyttävä etsiessä vastauksia siihen, miten teosta olisi tulkittava tai millä tavoin 

se poikkesi edeltävästä kirjallisuuden traditiosta. (Brewer 2002: 246.) 

Samasta lähtökohdasta kehittyi myös toinen tapa suhtautua kirjallisiin teok-

siin ja taiteeseen yleensä. Yhdessä uuden tekijäkäsityksen kanssa kehittyi myös 

moderni käsitys teoksen autonomisuudesta ja esteettisen asennoitumisen intressit-

tömyydestä. Nykyaikainen taidejärjestelmä eri taiteenlajeineen erotettuna kä-

sityötaidoista ja tieteen tekemisestä oli vastikään saanut muotonsa 1700-luvun 

alkupuolella. Yksi keskeinen määritelmä esiintyy Abbé Charles Batteaux’n 

(1713–1780) Les beaux arts réduits à un même principe (1746) -teoksessa, missä 

taiteet niputetaan nimenomaan yhden periaatteen alle. Batteaux’n mukaan taiteen 

tehtävänä on jäljitellä luontoa. (Woodmansee 1984b: 24–25.) Saksassa filosofi 

Moses Mendelssohn (1729–1786) omaksui myös taiteen imitaatioteorian lisäten 

siihen täydellisyyden käsitteen. Hänen mukaansa teoksen jäljittelyn kaikinpuoli-

nen täydellisyys on se, mikä herättää meissä mielihyvän tunteen. Autonomisen 

käänteen taiteenteoria näki Martha Woodmanseen mukaan ensimmäisen kerran 

Karl Philipp Moritzin (1756–1793) artikkelissa ”Versuch einer Vereinigung aller 

schönen Künste und Wissenschaften unter dem Begriff des in sich selbst Vollen-

deten” (1785). Moritz omaksuu Mendelssohnilta teoksen täydellisyyden käsitteen 

mutta hylkää jäljittelyn käsitteen, joka tekee taiteesta välineellistä. Taideteosta ei 

tule arvioida sen mukaan, miten se jäljittelee luontoa, vaan sitä tulee tarkastella 

intressittömästi vain suhteessa itseensä. (Mt. 28–30.) 

Kauneuteen syventymisellä vieritän tarkoitusperän itsestäni takaisin itse koh-

teeseen: tarkastelen sitä jonakin, joka pikemminkin täydellistyy itsessään 

kuin minussa, joka siis itsenään muodostaa kokonaisuuden, ja joka oman it-

sensä vuoksi tuottaa minulle mielihyvää; ei niin että minulla olisi suhde kau-

niiseen kohteeseen, vaan kohteella on paremminkin suhde minuun. Koska 

kauneus on arvokasta itsensä vuoksi, kun taas hyöty pelkästään minun vuok-
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seni; näin kauneus antaa minulle korkeamman ja epäitsekkäämmän mielihy-

vän kuin paljaana hyötynä. (Moritz 1962/1785: 3.) 

Morizin näkemyksessä taiteen intressittömyydestä voidaan nähdä selvä katkos 

varhaismoderniin teoskäsitykseen, jossa teosta pidetään tekona tai toimintana, 

jolla on päämäärä ja tarkoitus itsensä ulkopuolella. Hänen artikkelinsa voidaan 

nähdä modernismin estetiikan kulmakivenä. Esteettisen suhtautumisen intressit-

tömyyden teoria sai hieman myöhemmin tunnetun muotoilunsa Immanuel Kantin 

(1724–1804) Arvostelukyvyn kritiikissä (Kritik der Urteilskraft, 1790). Kantin 

teoria puolestaan on vaikuttanut esimerkiksi 1800-luvun l’art pour 

l’art -liikkeeseen ja myöhemmin 1900-luvulla formalismin eri muotoihin, kuten 

uuskriittiseen kirjallisuudentutkimukseen ja strukturalismiin. Etenkin 1900-luvun 

jälkipuoliskolla teoria autonomisen taideteoksen intressittömyydestä sai anti-

intentionalistisia piirteitä, jolloin tekijän ja teoksen välinen suhde koki arvonalen-

nuksen. 

On kuitenkin hyvä muistaa, että käsitys teoksen autonomisuudesta kytkeytyy 

olennaisella tavalla moderniin tekijäkäsitykseen. Foucault tuo esille tämän dilem-

man alun perin 1969 Ranskan tiedeakatemiassa pitämässään esitelmässä ”Mikä 

tekijä on?” 

Ensimmäinen on teoksen käsite. On todellakin tapana sanoa (ja myös tämä on 
erittäin tuttu teema), että kirjallisuudentutkimuksen tehtävä ei ole selvitellä 
teoksen ja tekijän suhteita eikä muotoilla tekstien avulla jokin ajatus tai koke-
mus, vaan pikemminkin on analysoitava teoksen rakennetta, arkkitehtuuria, 
sisäistä muotoa ja sisäisten suhteiden leikkiä. Mutta voidaan yhtä hyvin ky-
syä: ”Mikä on teos? Mikä on tämä kummallinen ykseys, jota kutsutaan teok-
seksi? Mistä osista se muodostuu? Eikö teos ole se, minkä tekijä on kirjoitta-
nut?” (Foucault 2006/1969: 8.)20 

Kuten edellä on käynyt ilmi, oli kirjallisen teoksen identiteetti varhaismodernina 

aikana varsin hämärä ja neuvoteltavissa oleva asia. Se saattoi kirjanpainajien ja 

kirjakauppiaiden kädenväännöissä määrittyä milloin mitenkin, yleensä ilman että 

tekijän näkemystä olisi otettu huomioon. Mutta modernien tekijänoikeuksien 

myötä teos määrittyi lopulta ideaaliseksi sisällöksi, jolle tekijä antaa sanallisen 

muodon. Teos voitiin identifioida tietyn ainutkertaisen ja omaperäisen abstraktin 

tekstimuodon kanssa. Foucault’n mukaan kyse ei ole lihaa ja verta olevasta histo-

riallisesta kirjailijasta, vaan eräänlaisesta epäpersoonallisesta tekijäfunktiosta, 

jonka tekijän erisnimi saa erilaisissa kirjallisuutta koskevissa diskursseissa. Vaik-

                                                        
20. Suomentanut Markku Lehtinen. 
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ka tekijä voidaan aina sulkea ulos kirjallisen teoksen luennasta ja tulkinnasta, se 

ei merkitse sitä, ettei tekijällä olisi olennainen merkitys modernissa kirjallisuus-

instituutiossa. Etenkin modernissa teoskäsityksessä tekijän käsitteellä on identi-

fioiva funktio, joka määrittää teoksen rajat suhteessa muuhun kirjallisuuteen ja 

muihin teoksiin. (Foucault 2006/1969: 9–10.) 

1.2.7 Teos digitalisoituvassa kulttuurissa 

Vaikka keskityn tässä tutkimuksessa kirjapainotekniikkaan perustuvan modernin 

monoliittisen teoskäsityksen kritiikkiin, on syytä tarkastella lyhyesti omana ai-

kanamme käynnissä olevaa kulttuurin digitalisoitumista ja sen vaikutusta kirjalli-

sen teoksen käsitteelle. Digitaaliseen teknologiaan perustuvien hypertekstien koh-

dalla korostetaan usein niiden soveltuvuutta erilaisten tekstin muuttumisen ilmiöi-

den esittämiseen. Tätä vasten tekstin pysyvyyttä korostava painettu kirja ymmär-

retään ikään kuin viestimenä rajoittuneemmaksi. Edellä olen pyrkinyt osoittamaan, 

että tekstin pysyvyys ei sinänsä ole mikään puhtaasti painetun kirjan tekninen 

ominaisuus, vaan tuota viestintä koskeva kulttuurihistoriallisesti muotoutunut 

käsitys. Yritän seuraavassa perustella, miksi tekstin pysyvyys tai muuttuvuus 

eivät myöskään ole parhaita tapoja määritellä painetun kirjan ja uusien digitaalis-

ten viestimien välistä eroa. Sen sijaan näen keskeisen eron siinä, että digitaalitek-

niikka on vienyt tekstin käsitteen entistä korkeammalle abstraktiotasolle. 

Jo ennen digitaalista teknologiaa painettu kirja sai 1900-luvulla uusia muoto-

ja sähköisten viestintävälineiden myötä. Näitä ovat esimerkiksi äänikirjat, jotka 

ovat äänilevyjen tai -nauhojen tapaisille välineille tallennettuja ääneen luettuja 

kirjoja. Tekstejä on myös voitu lukea ääneen radiossa ja niitä on voinut esittää 

televisiossa. Tällöin on suurella ihmisjoukolla ollut mahdollisuus seurata samaa 

tekstiä samaan aikaan, vaikka he olisivat tilallisesti hyvinkin etäällä toisistaan. 

Elektronisten medioiden määrittämä kulttuuri ei kuitenkaan ole juurikaan vaikut-

tanut niihin käsityksiin kirjallisen teoksen luonteesta, jotka muotoutuivat var-

haismodernina aikana.  

Sen sijaan digitalisoimisen merkitystä viestintäteknologisena innovaationa 

voidaan hyvinkin verrata kirjapainotaitoon. Digitaaliteknologia on vienyt kaikki 

analogiset elektronisen teknologian viestintä- ja tallennusvälineet astetta korke-

ammalle abstraktiotasolle. Ykkösistä ja nollista koostuva binaarikoodi on yhtei-

nen kieli, joka ei pohjimmiltaan tee eroa sen suhteen, mistä siihen muunnettava 

tieto on peräisin. Ääntä, kuvaa, tekstiä ja niin edelleen voidaan kaikkia tallentaa ja 

käsitellä numeerisena tietona. Kirjapaino mahdollisti tekstien ja kuvien entistä 



 70

helpomman massatuotannon. Voitiin tuottaa suuria määriä lähes identtisiä kirja-

esineitä ja tekstejä. Tekstin digitalisoiminen sen sijaan mahdollistaa täsmälleen 

saman tekstin kopioimisen periaatteessa lukemattomiksi kopioiksi ilman, että 

siihen kuluisi paljoa aikaa, voimia, materiaalia tai rahaa. Verrattuna musteena ja 

paperina toistettavaan tekstiin elektroninen teksti vaikuttaa tulevan riippumatto-

mammaksi materiaalisista välineistään. Jos elektroninen teksti viedään tie-

toverkkoon, se on mahdollista lukea samanaikaisesti kaikilla siihen kytketyillä 

tietokoneilla tai elektronisilla lukulaitteilla. Teksti voidaan silloin pitää suljettuna, 

jolloin lukijat voivat ainoastaan lukea sitä. Mutta se voidaan yhtä hyvin jättää 

avoimeksi, jolloin eri käyttäjät pääsevät halutessaan muokkaamaan sitä. Tekstiä 

voidaan myös jakaa niin, että jokainen käyttäjä voi kopioida tekstin omalle ko-

neelleen. Tietokoneiden, tietoverkon ja elektronisen tekstin yhdistelmä on mah-

dollistanut tekstin transmission ilman, että täytyisi lähettää mitään fyysistä esi-

nettä paikasta toiseen. (Bolter 1991: 42; Landow 1996: 218–220; 2006: 37.) 

Elektronisilla teksteillä on omalaatuinen ontologinen status. Kun teksti tal-

lennetaan paperille kynällä kirjoitettuna, painettuna tai tulostettuna, se on suoraan 

luettavissa tallennusmateriaalistaan. Samaa ei voi sanoa elektronisesta tekstistä. 

Elektroninen teksti ei koskaan ole suoraan luettavissa tallennusvälineestä (esim. 

magneettiset levykkeet ja nauhat, optiset levykkeet, massamuistit) ilman elektro-

nista lukulaitetta (esim. tietokoneet, elektroniset kirjat, kämmenmikrot, mp3-

soittimet, kännykät), joka kääntää koodatun informaation ja tulostaa sen tekstinä 

esimerkiksi tietokoneen näytölle, tulostimella paperille, videotykillä kankaalle tai 

miksei myös puhesyntetisaattoriohjelmalla tai -laitteella ääneksi. Lukija ei silloin 

koskaan lue tai vastaanota tekstin ensisijaista tallennettua versiota, vaan aina tiet-

tyä tulostettua versiota siitä. (Bolter 1991: 41–42, 87; Landow 1996: 218; 2006: 

35.) 

Vaikka tallennettu elektroninen teksti pysyisi muuttumattomana, voivat sen 

tulostetut versiot olla hyvinkin erilaisia. Tietenkin erilaisten tulostusvälineiden 

kuten paperitulostimen tai näytön väliset erot ovat huomattavia. Mutta sama teksti 

voi näyttää erilaiselta myös saman näytön kehyksissä. Näyttöjen ominaisuuksia 

kuten kontrastia, valoisuutta tai väritasapainoa voidaan usein säätää. Kuitenkin 

myös tekstin muodollisia ominaisuuksia voi olla mahdollista muokata. Käyttäjä 

voi esimerkiksi suurentaa tai pienentää kirjainkokoa itselleen sopivaksi, hän voi 

valita mieluisan kirjaintyypin ja ehkäpä myös vaihtaa taustan ja tekstin värejä. 

(Landow 2006: 36.) Elektronisen tekstin kohdalla tulisi mielestäni siten tehdä 

erottelu vähintään kolmen eri välineellisen tason välillä, jolla se esiintyy eri olo-

muodoissa (Taulukko 1). 
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Taulukko 1. Elektronisen tekstin välineelliset ja olomuotojen tasot. 

Välineelliset tasot Olomuoto 

Tallennusväline Aineellisina merkkijälkinä 

Luku-/prosessointilaite Sähköisenä 

Tulostuslaite Valona, musteena, paperina, jne. 

Käsikirjoituksessa tai painetussa kirjassa viestin palvelee samalla kertaa tekstin 

tallennus- ja välitysfunktiota. Kirjan tallennusväline ja ”tulostuslaite” ovat olen-

naisesti sama asia, eikä mitään niitä yhdistävää luku- ja prosessointilaitetta tarvita, 

ellei sitten haluta ajatella, että kirjakäärön tai koodeksin muodolliset ominaisuudet 

vastaavat niitä. Sama teksti voidaan painaa vaikka tuhannen kappaleen painokse-

na tai kopioida se käsin yhteen tai useampaan ruutuvihkoon. Painettu kirja ja 

varsinkin useamman vihkon kokonaisuus poikkeavat tekstin välittämisen ominai-

suuksiltaan, kuten luettavuudeltaan (käsiala voi olla epäselvä, muste on voinut 

imeytyä sivun läpi), mutta kummatkin ovat tallennusvälineitä yhtä kaikki. Tieten-

kin myös alun perin elektronisesti tuotetun tekstin tallennusvälineenä voidaan 

käyttää mustetta ja paperia, jos teksti tulostetaan paperille ja sen jälkeen tuhotaan 

sen elektroninen versio. Kyseessä ei kuitenkaan enää silloin ole elektroninen teks-

ti, vaan paperitulosteesta on tullut tekstin ainoa tallenne. 

Painetun kirjan formaattiin tottunut lukija ei aina huomaa tehdä eroa elektro-

nisen tekstin eri välineellisten esiintymistasojen kesken, vaan toisinaan tekstin 

tulostusväline samastetaan kirjan tapaan sen tekstuaalisten ominaisuuksien kanssa. 

Elektronisiin teksteihin nihkeästi suhtautuvat lukijat nimittäin ottavat ensimmäi-

senä yleensä esille näyttöpäätteiden huonon tason. Kirjailija E. Anne Proulx’n 

sanoin: ”Kukaan ei tule koskaan istumaan alas ja lukemaan romaania pienestä 

tuikkivasta näytöstä. Ei koskaan.” (Sit. O’Donnell 1996: 3.) Vaikka elektroniset 

tekstit tarjoaisivatkin painettuun kirjaan nähden muita etuja, näyttää tekstien tu-

lostuslaitteiden laatu vielä muodostavan esteen niiden laajamittaiselle hyödyntä-

miselle. Tekniikka kehittyy kuitenkin jatkuvasti, ja ehkä tulostuslaitteet saavutta-

vat joskus vielä painetun kirjan käyttömukavuuden, elleivät jopa ylitä sitä. (Lan-

dow 1996: 209–210, 2006: 4–5; Kirja 2010: 23–24.) 

Toisaalta elektronisten tekstien riippumattomampi luonne materiaalisesta vä-

lineestä houkuttaa sen puolestapuhujia lausuntoihin, jotka vievät elektronisen 

tekstin olemuksen ehkä liiankin abstraktille tasolle. Kirjan tulevaisuutta pohti-

vassa tutkimuksessa Kirja 2010 todetaan, että toisin kuin painettua kirjaa, ”elekt-

ronista tekstiä ei voi omistaa esineenä” (Kirja 2010: 35). Vaikka elektroninen 

teksti on painettua kirjaa abstraktimpi siinä mielessä, että siinä tekstin tallennus-
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väline on erotettu sen tulostusvälineestä, se ei kuitenkaan ole riippumaton fyysi-

sistä välineistä. Elektronisiin teksteihin verrattavien digitaalisten tuotteiden, kuten 

pelien, musiikin tai elokuvien tapauksissa, tallennusvälineestä on usein tehty 

omistettava esine. Olkoonkin, ettei jollakin CD- tai DVD-levyllä tee mitään ilman 

asianmukaista välinettä, jolla sitä voisi hyödyntää, voi siitä muodostua samanlai-

nen fetissi kuin kirjasta bibliofiileille. Tuotteen omistusoikeutta ja sen kopioiden 

tuottamista pyritään toisinaan myös rajaamaan asentamalla erilaisia kopioin-

tisuojauksia juuri fyysiseen tallennusvälineeseen. 

Digitaalisuuden mahdollisuuksia hyödyntäviä elektronisia tekstejä kutsutaan 

hyperteksteiksi. Lyhyesti määriteltynä hypertekstillä tarkoitetaan elektronisten 

linkkien välityksellä yhdistettyjä erillisten tekstijaksojen kokonaisuutta. Toisinaan 

tällaisia tekstejä nimitetään myös hypermedioiksi etenkin, jos ne hyödyntävät 

myös muita ilmaisun muotoja, kuten ääntä ja liikkuvaa tai liikkumatonta kuvaa. 

(Landow 2006: 2–3, 9–13.) 

Hypertekstit muodostavat tekstien ja linkkien verkoston, jossa lukija voi use-

assa tapauksessa valita itse reittinsä tekstin läpi. Tällöin lukija osallistuu itse teks-

tin kokonaisuuden jäsentämiseen sen mahdollisista vaihtoehdoista. Lukeminen ei 

kulje vain yhteen suuntaan, vaan linkkejä voidaan esimerkiksi seurata myös takai-

sin päin ja voidaan käydä tarkastamassa, mitä haarautuvien linkkivaihtoehtojen 

takaa on löydettävissä. Siihen nähden, että painettua kirjaa luetaan tavallisesti 

yhtenäisesti alusta loppuun, hyperteksti on lukukokemuksena epälineaarisempi 

kokonaisuus. Koska teksti voi muotoutua eri tavoin sen mukaan, miten lukija 

suunnistaa linkkien verkostossa, hyperteksti antaa vaikutelman rakenteeltaan 

avoimesta järjestelmästä. Internetin yhteydessä yksittäinen hyperteksti voidaan 

linkittää myös toisiin hyperteksteihin. Linkin luominen ja sen käyttäminen hyper-

tekstidokumentista toiseen on yhtä vaivatonta kuin yksittäisen hypertekstidoku-

mentin sisäistenkin linkkien tapauksessa. Tämän on sanottu häivyttävän teoksen 

välisiä rajoja. Hypertekstin käyttäjälle voidaan myös antaa mahdollisuus tekstin 

muokkaamiseen ja kirjoittamiseen, mikä puolestaan hämärtää tekijän ja lukijan 

roolijakoa. (Slatin 1991: 159–161; Eskelinen 1999: 131–132; Kirja 2010: 34–35.) 

Digitaalisesta kirjallisuudesta käydyssä keskustelussa hyperteksti on usein 

asetettu vastakkain painetun kirjan kanssa. Perinteisessä kirjassa kiinnitetään 

tällöin huomiota Marshall McLuhanin, Eisensteinin ja Ongin tapaisten tutkijoiden 

korostamiin painetun tekstin yhtenäisyyden ja pysyvyyden ominaisuuksiin (Mc-

Luhan 1987/1964: 157–163, 170–178; Eisenstein 1979: 71–88, 113–126; Ong 

1982: 121, 126, 132). Hyperteksti nähdään sitä vastoin välineenä, joka kyseen-

alaistaa lähes kaikki kirjapainon muokkaamat käsitykset tekstuaalisuudesta, teks-
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teistä, teoksista, tekijyydestä, lukemisesta ja lukijasta. Teoreettinen viitekehys hy-

pertekstin ja painetun kirjan vastakkainasettelulle on löytynyt etenkin ranskalai-

sesta jälkistrukturalistisesta filosofiasta ja kirjallisuudentutkimuksesta. Jälkistruk-

turalismi soveltuu hypertekstin puolestapuhujille hyvin siksi, että siinä pyritään 

usein purkamaan vallitsevia ajattelun muotoja, joista keskeisiksi ovat osoittautu-

neet juuri teksteihin, tekijyyteen ja lukemiseen liittyvät käsitykset. Useimmat 

jälkistrukturalistiset teoriat eivät kuitenkaan rajoitu mihinkään tiettyyn kirjoitta-

misen tai ilmaisun viestimeen, vaikka esimerkkitapaukset ja analyysin kohteet 

saattavatkin etupäässä olla peräisin painetun kirjallisuuden kontekstista. Pikem-

minkin esimerkiksi Barthesin tekstin, Derridan arkkitekstin tai Deleuzen ja Guat-

tarin rihmaston kaltaiset käsitteet pyrkivät ylittämään yksittäisten viestimien ja 

konkreettisten tekstiesiintymien väliset rajat (Derrida 1967: 83, 88–89, 100; Bart-

hes 1993/1971: 160–161; 1993/1973: 182; Deleuze & Guattari 1992/1980: 25–

33). Tämän kaltaisilla käsitteillä pyritään kuvaamaan niitä abstrakteja merkityk-

sen muodostumisen prosesseja, jotka vaikuttavat aistein havaittavien tekstien ja 

muiden merkkijärjestelmien pinnan alla. Hypertekstin puolestapuhujat näkevät 

hypertekstin poikkeuksellisena viestimenä; eräänlaisena jälkistrukturalististen 

teorioiden konkretisoitumana, jossa abstraktit ajatukset muuttuvat tekstuaalisiksi 

käytännöiksi. (Bolter 1991: 161–164; 1996: 255–256; Landow 2006: 1–5.) 

Tietokonehypertekstin ja kriittisen teorian monissa rinnakkaisuuksissa on 
useita kiinnostavia kohtia, joista tärkein on kenties se tosiasia, että kriittinen 
teoria sisältää lupauksen hypertekstin teoretisoinnista ja hyperteksti pitää si-
sällään lupauksen teorian ruumiillistamisesta ja siten sen eri näkökulmien tes-
taamisesta, erityisesti näkökulmien, jotka koskevat tekstuaalisuutta, kerrontaa 
ja lukijan ja kirjoittajan rooleja tai funktioita. Käyttämällä hypertekstiä, digi-
taalista tekstuaalisuutta ja Internetiä kriittisen teorian opiskelijoilla on nyt la-
boratorio, jossa testata sen ideoita. Kaikista tärkeintä on kenties se, että hy-
pertekstin lukemisen kokemus tai hypertekstin kanssa lukeminen selvittää 
huomattavasti monia kriittisen teorian merkittävimpiä ajatuksia. Kuten J. Da-
vid Bolter osoittaa selittäessään, miten hypertekstuaalisuus ruumiillistaa jäl-
kistrukturalistisia käsityksiä avoimesta tekstistä, ”se mikä on luonnotonta 
painettuna tulee luonnolliseksi elektronisessa viestimessä eikä se tarvitse enää 
lainkaan sanallisia selityksiä, koska se voidaan näyttää” [Bolter 1991: 143.]. 
(Landow 2006: 2.) 

Kiinnostavaa ajatuksessa hypertekstistä jälkistrukturalismin käytännön ulottuvuu-

tena on mielestäni se, miten se kuvaa teoskäsityksen muuttumista abstraktim-

maksi. Tämä saattaa aluksi tuntua ristiriitaiselta, sillä hypertekstinhän väitetään 

juuri konkretisoivan jälkistrukturalistisia teorioita. Mutta jos tätä konkretisointia 
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tarkastellaan laajemmin suhteessa painettuun tekstiin, voidaan havaita sen taus-

talla teoskäsityksen muuttuvan aiempaa abstraktimmaksi. 

Merkittävimmät jälkistrukturalistiset tekstiä ja tekstuaalisuutta koskevat teo-

riat on kirjoitettu painetun kirjoituksen ja kirjallisuuden kontekstissa. Ne kuvaavat 

painetun empiirisen tekstin pintatason tuolla puolen olevia abstrakteja, tulkinnalli-

sia rakenteita ja merkityksen muodostumisen prosesseja. Digitalisoitumisen myö-

tä tekstin esiintymä on irronnut kiinteästä materiaalista, ja samalla sille on ryhdyt-

ty antamaan määreitä, jotka ovat peräisin tekstin abstraktista tulkinnallisesta ta-

sosta. Landowin ja Bolterin tapaiset tutkijat näkevät, että nämä jälkistruktura-

listiset teoriat painetun tekstin tuonpuoleisista prosesseista ja rakenteista kuvaa-

vatkin nyt elektronisen tekstin tai hypertekstin aistein havaittavia pintatason ilmi-

öitä. Yksinkertaisimmillaan tämä voi tarkoittaa esimerkiksi intertekstuaalisuuden 

tulkitsemista kirjallisiksi viitteiksi, jotka hypertekstissä toteutuvat eri tekstejä 

yhdistävinä elektronisina linkkeinä (esim. Landow 2006: 55). Aiemmin lukijan 

tietoisuudessa tapahtunut tulkinnallinen assosiaatio on nyt muuttunut valmiiksi 

annetuksi elektroniseksi poluksi tekstistä toiseen. 

Mutta, jos painetun tekstin abstrakti taso on konkretisoitunut hypertekstin 

pintatason kuvaukseksi, eikö se implikoi, että hypertekstin pintatason tuolla puo-

len on jokin vielä abstraktimpi taso? Mitä on hypertekstin pintatason tuolla puo-

len? Kysymys ei viittaa hypertekstin välineelliseen (mekaaniseen ja ohjelmoinnin) 

tasoon, vaan merkityksen muodostumisen prosesseihin ja rakenteisiin, jotka ovat 

hypertekstin pintatason ja välineellisen tason tuolla puolen. Tässä mielessä voi-

daan nähdä viitteitä uudenlaisesta aiempaa abstraktimmasta teoskäsityksestä. 

Näkemyksellä jälkistrukturalististen teorioiden konkretisoitumisesta hyper-

teksteissä on kuitenkin ongelmansa. Ensinnäkin tällaisissa abstrakteja rakenteita 

kuvaavien käsitteiden ja hypertekstin pintatason ilmiöiden rinnastamisessa on 

vaarana se, että lähtökohtana oleva teoria latistuu. Valtarakenteita ravistelemaan 

pyrkivät jälkistrukturalistiset käsitteet kesytetään ja valjastetaan teknologisten 

innovaatioiden markkinointipuheiksi. Toisaalta olisi kyettävä luomaan uusia kä-

sitteitä uuden hypertekstin tuolla puolen vaikuttavan abstraktimman tason kuvaa-

miseen. Siinä vaiheessa käsitteiden välille voi muodostua sekaannusta. 

Mutta mikä on avoimen, muuttuvan, päivitettävän ja verkostomaisen hyper-

tekstin suhde teoksen käsitteeseen? Se on selvää, että ainakaan hypertekstiteosta 

ei identifioida minkään yhden, pysyvän tekstin kanssa. Teosta voitaisiin ajatella 

esimerkiksi ohjelmoituna tekstiverkostona, joka mahdollistaa erilaisten teksti-

esiintymien tuottamisen. Mutta silloin olisi otettava huomioon, että myös tuota 

ohjelmoitua tekstiverkostoa voidaan muuttaa ja että siitä voi olla olemassa erilai-
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sia versioita. Espen J. Aarseth esimerkiksi mainitsee, että hänellä on ollut käytös-

sään versio Michael Joycen hyperromaanista Afternoon (1987), joka oli käyttö-

ominaisuuksiltaan rajoitetumpi kuin teosta analysoineiden Stuart Moulthorpin, 

Bolterin ja George P. Landowin käyttämät versiot (Aarseth 1994: 70). Siten myös 

hypertekstien kohdalla voidaan ottaa esille kysymys tekstuaalisesta variaatiosta. 

Eri versiot ja päivitykset rinnastuvat painetun kirjan erilaisiin painoksiin ja laitok-

siin. Molemmissa tapauksissa variaatio voi vaikuttaa siihen, minkälaisia tulkintoja 

teoksista tehdään, kuten Aarsethin kohdalla kävi ilmi. Hypertekstien tapauksessa 

uudelleenkirjoituksen ilmiöstä on vain tullut entistä monimutkaisempi. Tekstuaa-

linen variaatio ei enää tapahdu ainoastaan tekstin esiintymien tai painotuotteen 

bibliografisella tasolla, vaan siihen on tullut lisäksi koodin tasolla tapahtuvan 

ohjelmoinnin taso. Voidaan siis puhua tekstin pysyvyydestä myös hypertekstien 

yhteydessä. Vaikka ne olisivatkin avoimia ja epälineaarisia tekstejä luettavan 

tekstin tasolla, ne voivat olla hyvinkin suljettuja ohjelmoidun koodin tasolla. (Vrt. 

Cayley 1999.)21 

Hypertekstit tulevat melko varmasti muuttamaan vallitsevia käsityksiä teok-

sesta ja tekstin pysyvyydestä, elleivät ole sitä jo tehneet. Internetissä jatkuvasti 

päivittyvät hypertekstit luovat itselleen tietyn odotushorisontin, jossa tekstiltä ei 

edes oleteta pysyvyyttä, vaan päivittämistä. Mutta missä vaiheessa hypertekstien 

tekstuaalisen muutoksen hyväksyminen alkaa yleisesti vaikuttaa myös painettujen 

tekstien vastaanottoon, on vielä avoin kysymys. Tietenkin lukijat ovat tottuneet jo 

esimerkiksi sanomalehdistä jatkuvasti lukemaan oikaisuja ja korjauksia edellis-

päivien lehtiin. On kuitenkin eri asia, milloin ja miten tiedostetaan myös painet-

tuina julkaistujen kirjallisten teosten tekstuaalinen variaatio. Hypertekstin teoree-

tikotkaan eivät aina tunnu tiedostavan, että myös kirjojen tekstin pysyvyys on 

kyseenalaista. Miksi vastakkainasettelua – pysyvä painettu teksti/muuttuva hyper-

teksti – ylläpidettäisiin muuten niin aktiivisesti? Samalla tavoin kuin käsin val-

mistetun koodeksin ja painetun kirjan tapauksissa on myös elektronisten tekstien 

ja hypertekstien kohdalla syytä epäillä viestimen kulttuurisesta merkityksestä 

tehtyjä tulkintoja, jotka perustuvat pelkästään sen teknisiin ominaisuuksiin. Teks-

tuaalinen variaatio ja pysyvyys koskevat kaikkia viestimiä. Niiden ilmenemis-

                                                        
21. On myös olemassa hypertekstejä, joiden koodi on avoin. Äärimmäisessä tapauksessa, jossa luki-
jalla on vapaa pääsy hypertekstin ”luettavan pintatason” lisäksi sitä järjestävään ohjelmoidun koodin 
tasoon, hypertekstiteoksen identiteetti on varsin hataralla pohjalla, kun teoksen kaikki mahdolliset 
elementit ovat muutettavissa, vaihdettavissa, lisättävissä ja tuhottavissa. (Eskelinen 1999: 139.) Täl-
löin teoksessa ei ole mitään suljettua ja suojattua identiteettiä, vaan se altistuu verrattain passiivisesti 
muutokseen. 
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muodot vaihtelevat viestimien ominaisuuksien mukaan, mutta niiden merkitys 

kulttuurissa vallitsevan teoskäsityksen mukaan. 

On tärkeää pitää mielessä, etteivät perinteiset teoskäsitykset murene miten-

kään luonnollisesti tai välttämättömästi pelkästään hypertekstien teknisten mah-

dollisuuksien vuoksi. Elektroniset tekstit ovat kuitenkin vain välineitä ja niiden 

kulttuurillinen vaikutus määrittyy sen mukaan, mihin ja miten niitä käytetään. Di-

gitalisointia, elektronista tekstiä ja hypertekstin tai -median mahdollisuuksia voi-

daan hyödyntää – ja niitä hyödynnetään jo – myös tekstin pysyvyyden aikaan-

saamiseksi. Jos ajatellaan painettua kirjaa, suuri osa tekstuaalisesta variaatiosta 

aiheutuu painovirheistä ja muista tahattomista kömmähdyksistä. Kaikki tällaiset 

virheet ovat esteitä tekstin pysyvyydelle, jos teksti on tarkoitus tallentaa mahdol-

lisimman virheettömänä. Virheen paikantaminen laitoksesta vaatii uuden laitok-

sen tuottamista, jossa voi olla jälleen uusia virheitä. Tuloksena on joukko kirjoja, 

jotka poikkeavat toisistaan hieman. Kaikkea muuta kuin pysyvää tekstiä. Elektro-

nisen tekstin virheiden korjaaminen on vaivattomampaa ja pysyvä teksti – se 

muoto, jossa teksti halutaan lopullisesti saada pysymään – voidaan toteuttaa pal-

jon helpommin. Ei olekaan mikään ihme, että yhä useampi tekstikriittinen editio 

tuotetaan myös elektronisena versiona, ellei jopa pelkästään sähköisessä muodos-

sa.22 

                                                        
22. Hypermedia on oivallinen väline kirjallisen teoksen tekstuaalisen transmission eri vaiheiden jäljen-
tämiseen, tallentamiseen, kokoamiseen ja niiden välisten tekstuaalisten erojen esille tuomiseen. Eri 
tekstiversioista voidaan tehdä koodatut (esimerkiksi SGML, XML tai TEI) transkriptiot, jotka mahdol-
listavat esimerkiksi erilaisia hakutoimintoja ja tilastollisten analyysien tekemisen. Harvinaisista pai-
noksista ja käsikirjoituksista voidaan tehdä faksimilejäljennökset, jotta lukija voi saada käsityksen 
teoksen bibliografisen ulkoasun muutoksesta eri aikoina. Kaikki nämä tekstiversiot ja dokumentit ovat 
käsillä yhdessä ja samassa virtuaalisessa arkistossa. Niiden keskinäinen vertailu esimerkiksi helpottuu, 
kun eri dokumentteja voidaan avata rinnakkain näytölle. Niihin voidaan lisätä linkit, jotka avaavat 
ikkunat bibliografisiin, tekstikriittisiin ja kirjallisuustieteellisiin kommentaareihin. (McGann 2001: 
12–14.) Tällaisena tekstikriittisesti toimitetuttuna digitaalisena arkistona hypermedia voi myös vaikut-
taa tulevaan käsitykseen kirjallisesta teoksesta. Se ei niinkään uhmaa tai kyseenalaista kirjan olemas-
saoloa teknisenä välineenä tai kulttuurisena instituutiona kuin auttaa näkemään ja ymmärtämään 
paremmin kirjallisen teoksen olemisen monimuotoisuuden. Kirjallinen teos voi olla olemassa paitsi 
erilaisina teksteinä, myös erilaisten viestimien välityksellä. 
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2 Epäilyksen estetiikka ja analyyttisen 
kirjallisuudenfilosofian monoliittisen 
tradition kritiikki 

Olen edellä taustoittanut historiallisesti angloamerikkalaisessa yliopistomaail-

massa tapahtunutta institutionaalista muutosta, jossa kirjallisuudentutkimus irtau-

tui literary scholarshipin tutkimusaloista ja samalla tekstikritiikistä. Esitin, että 

analyyttisella kirjallisuudenfilosofialla oli tässä kirjallisuuden tutkimuksen tie-

teidenvälisessä työnjaossa olennainen osa, koska se tarjosi teoreettisen perustan 

kirjallisuudentutkimuksen itsenäistymiselle. Hypoteesini mukaan tämä teoreetti-

nen perusta on pitänyt yllä tekstikritiikin ja kirjallisuudentutkimuksen erottamista, 

koska sen mukaan kirjallisen teoksen tekstuaalisen variaation ilmiöt eivät ole 

esteettisesti merkittäviä eivätkä siten kuulu autonomista esteettistä objektia tutki-

van kirjallisuudentutkimuksen piiriin. 

Osoitin myös, että käsitys kirjallisen teoksen autonomisuudesta perustuu his-

toriallisesti määrittyneelle modernille teoskäsitykselle, vaikka teoksen autonomi-

suudella onkin pyritty nimenomaan tarkastelemaan teosta itsessään historiallisesta 

kontekstistaan erotettuna. Sellaisena se ilmentää nimenomaan painettuun kirjaan 

ja moderniin tekijäkäsitykseen pohjautuvaa monoliittista teoskäsitystä. Tarkastelin 

tämän teoksen epookiksi kutsumani ilmiön historiallista ulottuvuutta. Toisin sano-

en sitä laajempaa erilaisten historiallisesti määrittyneiden teoskäsitysten kenttää, 

joka rajautuu teoksen autonomisuuden käsitteen myötä juuri moderniin monoliit-

tiseen teoskäsitykseen. 

Tässä luvussa näkökulma on teoksen epookin toisessa ulottuvuudessa eli sii-

nä, miten epookin määrittämä historiallinen teoskäsitys vaikuttaa yksittäisiin teo-

rioihin kirjallisen teoksen ontologiasta, vaikka niissä pyrittäisiin nimenomaan 

historiallisen kontekstin pois sulkemiseen.23 Osoitan, että angloamerikkalaisessa 

                                                        
23. En puutu tässä tutkimuksessa lainkaan laajaan ja ongelmalliseen kysymykseen kirjallisen teoksen 
geneerisen identiteetin määritelmästä taideteoksena. Tämän vuoksi en käsittele esimerkiksi Arthur C. 
Danton tai George Dickien institutionaalisia taideteorioita. Ne tarjoavat paljon tietoa taiteen ja ei-
taiteen välisestä erosta eli kysymykseen siitä, mitä taide on, muttei juuri mitään kirjallisen teoksen 
ontologiasta ja tekstuaalisesta identiteetistä – toisin sanoen kysymykseen siitä, mikä kirjallinen teos on. 
(Vrt. Thomasson 2004: 78. Ks. myös Genette 1997/1994: 4–7.) Kirjallisella teoksella tarkoitan ylei-
sesti ottaen teosta, jonka ensisijaisena ilmaisuvälineenä on kieli. Teoksen käsite on siten taideteoksen 
käsitettä laajempi. Esimerkiksi tieteellistä artikkelia voidaan tässä mielessä pitää teoksena yhtä hyvin 
kuin runoa. Olisi sinänsä kiinnostavaa pohtia niitä vaikutuksia, mitä genrellä voisi olla tekstuaalisen 
variaation ilmenemismuotoihin. Onko esimerkiksi joissakin genreissä suurempi tai pienempi todennä-
köisyys tekstuaaliseen variaatioon? Onko variaatiolla joissakin lajityypeissä suurempi vaikutus teks-
tien tulkintaan? Siedetäänkö joissakin genreissä variaatiota enemmän kuin toisissa? Mutta sellaista 
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analyyttisessä estetiikassa voidaan hahmottaa yksittäisten teorioiden huomattavis-

takin eroista huolimatta erityinen kirjallisuudenfilosofian monoliittinen traditio, 

jossa kirjallisella teoksella katsotaan olevan vain yksi muuttumattomana pysyvä 

teksti. Aloitan tämän tradition tarkastelun Monroe C. Beardsleyn esteettisestä 

teoriasta, joka oli keskeisenä lähtökohtana kirjallisuudentutkimuksen ja analyytti-

sen kirjallisuudenfilosofian vuorovaikutukselle. Vaikka Beardsleyn edustama 

käsitys teoksen autonomisuudesta ja historiattomuudesta on sittemmin toistuvasti 

kyseenalaistettu, tulemme huomaamaan, että sen lähtökohtana oleva luottamus 

tekstin pysyvyyteen ei ole muuttunut miksikään. Juuri tämän luottamuksen jat-

kuminen on ymmärtääkseni ylläpitänyt kirjallisuudentutkimuksen ja tekstikritiikin 

välistä erottelua. 

Myös tämän luvun kysymyksenasettelu on välttämättä poikkitieteinen. Tämä 

poikkitieteisyys ei johdu ainoastaan siitä, että analyyttisen kirjallisuudenfilosofian 

keskeisenä tehtävänä on nähty toisen tutkimusalan, kirjallisuudentutkimuksen, 

perustavien käsitteiden filosofinen analyysi. Poikkitieteiseksi kysymyksenasette-

lun tekee ennen kaikkea se, että tuon kirjallisuudenfilosofian kontekstiin teksti-

kriittisen kysymyksen tekstuaalisesta variaatiosta. Käännän näin tavallaan kirjalli-

suudenfilosofian nurin päin tuomalla sen marginalisoiman kysymyksen tekstuaa-

lisesta variaatiosta kirjallisuudenfilosofian keskiöön. Selvitän, miten moderni 

monoliittinen teoskäsitys ilmenee tämän kirjallisuudenfilosofian tradition yksittäi-

sissä teorioissa niiden tapojen kautta, joilla ne käsittelevät erilaisia tekstuaalisen 

variaation ilmiöitä: miten ne otetaan tai jätetään ottamatta huomioon ja miten 

niiden esteettistä merkitystä vähätellään tai kiistetään kokonaan. Nämä ovat sa-

malla juuri niitä teoksen epookin rajanvetoja, jotka palvelevat tekstikritiikin pois-

sulkemista kirjallisuudentutkimuksen alueelta. Siksi yritän näissä kohdissa tuoda 

ilmi, miten erilaisilla tekstuaalisen variaation ilmiöillä voi olla vaikutusta kirjalli-

sesta teoksesta tehtävään tulkintaan. Toisin sanoen pyrin osoittamaan, että teksti-

kriittisellä tutkimuksella on esteettistä merkitystä ja että se siksi on myös olennai-

nen osa kirjallisuudentutkimusta. 

Koska tämän analyyttisen kirjallisuudenfilosofian kritiikkini perimmäisenä 

tarkoituksena on nimenomaan osoittaa tekstikritiikin merkitys kirjallisuuden-

tutkimuksen kannalta, sen merkitys ei avaudu pelkästään analyyttisen estetiikan 

tradition kontekstin sisältä käsin. Siten kysymystä tekstuaalisen variaation esteet-

tisestä merkityksestä ei ole mielekästä tautologisesti sivuuttaa epäolennaisena 

                                                        
genreä, jossa ei esiintyisi tekstuaalista variaatiota, ei ole. Siksikin on mielekästä olla rajaamatta tässä 
käsiteltävää ontologiaa yksinomaan sanataideteoksia koskevaksi. 
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vain sen vuoksi, että juuri tässä samaisessa kirjallisuudenfilosofian traditiossa 

oletetaan lähtökohtaisesti, että kysymys on jo selvitetty. Kritiikkini tarkoituksena 

on nimenomaan kyseenalaistaa tämä kirjallisuudenfilosofian rajanveto, ja osoittaa, 

että tämä oletus on historiallisesti määrittynyt ennakkoluulo, joka ei ole kestävä 

siinä määrin kuin kirjallisuudenfilosofian tarkoituksena on valaa kirjallisuuden-

tutkimuksen teoreettista perustaa. Tämä ei missään nimessä tarkoita sitä, että 

filosofien olisi lähdettävä selvittämään yksittäisten teosten tekstuaalisen transmis-

sion historiaa ennen kuin he voisivat alkaa pohtimaan kirjallisen teoksen identi-

teetin määrittymistä. Sen sijaan teoriassa kirjallisen teoksen ontologiasta olisi 

mielestäni otettava huomioon, että teoksella voi olla useampia erilaisia tekstiver-

sioita, mikä tekee teoksen identiteetin määrittämisestä huomattavasti kompleksi-

sempaa kuin sen olettaminen, että teoksella on aina tai useimmiten vain yksi teks-

ti. Teoria, joka huomioi useamman tekstiversion mahdollisuuden, tulee toimeen 

myös teosten kanssa, joilla on vain yksi tekstiversio, mutta monoliittinen teoria, 

joka perustuu siihen, että teoksella on vain yksi muuttumaton teksti, ei voi ottaa 

huomioon revisioituja teoksia. 

Teoriaa kirjallisen teoksen ontologiasta ei näin pidä mielestäni arvioida aino-

astaan siinä suhteessa, kuinka hyvin se vastaa yhtenäisen filosofisen ajatusjärjes-

telmän vaatimuksia, vaan myös suhteessa sen tehtävään nimenomaan kirjallisuu-

denfilosofiana. Kirjallisuudenfilosofian kritiikkini ammetaa näin koko ajan posi-

tiostani kirjallisuudentutkijana. Tämän vuoksi en pyri varsinaisesti esittämään 

monoliittisia tai muita teorioita korvaavaa teoriaa kirjallisen teoksen ontologisesta 

rakenteesta ja identiteetistä. Sen sijaan esitän, että kirjallisuudentutkimuksen läh-

tökohtana tulisi olla tietty epäilyksen estetiikka, jonka voidaan sanoa edeltävän 

teoriaa kirjallisen teoksen ontologiasta ja identiteetistä. Tämä tarkoittaa ensinnä-

kin tekstikriittistä epäluottamusta tekstin pysyvyyteen. Toisin sanoen mitään teks-

tiä ei saisi ottaa annettuna, vaan jokaiseen tekstiin tulisi lähtökohtaisesti suhtautua 

epäillen: käsillä oleva teksti on aina mahdollisesti vain yksi versio teoksen lukui-

sista tekstiversioista, ja tämä versio voi olla jossakin suhteessa virheellinen. Toi-

seksi on epäiltävä valmiiksi annettua teoskäsitystä eli teoriaa tai näkemystä kirjal-

lisen teoksen ontologisesta rakenteesta ja identiteetistä. Edellisessä luvussa käsi-

teltiin jo sitä, miten jokainen teoskäsitys on väistämättä historiallisesti määrittynyt. 

Teoskäsitys on aina jossakin määrin rajallinen, ja se määrittää myös näkemystä 

kirjallisen teoksen tekstuaalisesta identiteetistä. Epäilyksen estetiikka on ennen 

kaikkea tämän historiallisen rajallisuuden tunnustamista: kirjallisuudentutkimuk-

sella ei ole pysyvää perustaa missään teoriassa kirjallisen teoksen ontologiasta tai 

identiteetistä. Pysyvän teoreettisen perustan puuttuminen ei kuitenkaan missään 
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nimessä tarkoita, ettei kirjallisen teoksen ontologia tai teoksen identifioiminen 

olisi mahdollista. Epäilyksen estetiikalla haluan korostaa nimenomaan teoksen 

ontologian ja identiteetin prosessiluonnetta. Tässä prosessissa historiallisella kon-

tekstilla ja vastaanottajalla on olennainen osa, ja siksi sen ymmärtäminen on eri-

tyisen tärkeää kirjallisuudentutkijalle. 

Väärinkäsityksien välttämiseksi sanottakoon vielä erikseen, että epäilyksen 

estetiikalla en pyri esittämään mitään uutta tekstikritiikin teoriaa. Epäilyksen 

estetiikan teksteihin kohdistuva kriittinen asenne on tekstikriitikoille selviö. Teks-

tikritiikki perustuu siinä mielessä lähtökohtaisesti eräänlaiselle epäilyksen estetii-

kalle. Epäilyksen estetiikalla ehdotan kirjallisuudentutkijoille lähtökohdaksi teks-

teihin kohdistuvaa metodista epäilyä sen sijaan, että tekstien luotettavuus otettai-

siin annettuna tosiasiana. Toisin sanoen kyseessä on tekstikritiikin lähtökohtana 

olevan tutkimusasenteen sovittamisesta kirjallisuudentutkimuksen käyttöön ja sen 

kirjallisuudenfilosofisesta perustelemisesta. 

Tämä luku jäsentyy kirjallisen teoksen ontologisten rakennetasojen mukaan 

alkaen teoksen materiaalisesta ulottuvuudesta ja edeten abstraktin tekstin kautta 

vastaanottajan roolin pohtimiseen teoksen identifikaatioprosessissa. Pyrin aluksi 

osoittamaan, miten analyyttisen kirjallisuudenfilosofian monoliittisessa traditiossa 

painottuu abstraktin tekstin käsite, minkä vuoksi kirjallisen teoksen materiaalisen 

ulottuvuuden esteettistä merkitystä ei ole otettu riittävästi huomioon tai se saate-

taan jopa tyystin kieltää. Tämä erottelu esteettisesti merkittävän abstraktin tekstin 

ja toisarvoisen fyysisen tason välillä on toiminut teoreettisena lähtökohtana teks-

tikritiikin erottamiseksi kirjallisuudentutkimuksen alueesta. Lisäksi se on nähdäk-

seni johtanut väärinkäsitykseen viestimen ontologisesta statuksesta. Vastoin yleis-

tä käsitystä tulen argumentoimaan, että useat niin kutsutut tekstin ”materiaaliset” 

ominaisuudet ovat itse asiassa abstrakteja ominaisuuksia. 

Seuraavaksi tarkastelen tekstin ja teoksen käsitteiden suhdetta. Vahvana osoi-

tuksena modernin teoksen epookin vaikutuksesta analyyttiseen kirjallisuudenfilo-

sofiaan otan esille teoksen autonomista asemaa koskevan kritiikin. Analyyttisessa 

estetiikassa teoksen autonomisuus on pyritty kyseenalaistamaan osoittamalla 

teoksen identiteetin riippuvuus sen historiallisesta luomiskontekstista. Tämän 

kritiikin toteutustapa on kuitenkin ainoastaan tukenut monoliittista teoskäsitystä ja 

samalla vienyt pois huomion kirjallisen teoksen todellisesta historiallisesta luon-

teesta. 

Kaikista selkeimmin teoksen epookin vaikutus näkyy siinä, miten monoliitti-

sessa kirjallisuudenfilosofiassa on suhtauduttu tekstuaaliseen variaatioon. Sen 

voidaan sanoa miltei konkreettisesti määrittäneen rajat kirjallisen teoksen tekstu-
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aalisen identiteetin ajattelulle. Nämä disiplinääriset rajat on ylitettävä, jos tarkoi-

tuksena on ottaa huomioon tekstuaalisen transmission historian ja vastaanottajan 

olennainen merkitys kirjallisen teoksen tekstuaalisen identiteetin määrittymiselle. 

Tarkastelenkin luvun loppuosassa kolmea esteettistä ja tekstikriittistä teoriaa kir-

jallisen teoksen ontologiasta, jotka ilmentävät pikemminkin eräänlaista ”jälkimo-

dernia” teoskäsitystä, jossa teoksella voi olla useampia kuin yksi tekstiversio. 

2.1 Kirjallisen teoksen materiaalisuus 

Teoksen epookki toteutuu analyyttisen estetiikan monoliittisessa traditiossa kirjal-

lisen teoksen materiaalisen ulottuvuuden merkityksen kadottamisena, unohtami-

sena tai vähättelynä, jonka juuret ovat modernissa teoskäsityksessä. Tämä väite 

saattaa vaikuttaa ristiriitaiselta edellisessä luvussa Walter J. Ongin näkemystä 

kohtaan esittämäni kritiikin kanssa. Ongin mukaan painettu kirja on luonteeltaan 

fyysisempi tai esinemäisempi kuin esimerkiksi keskiaikaiset käsikirjoitukset. 

Argumentoin sitä vastoin, että moderni kirjapainotekniikka teki kirjan ja tekstin 

käsitteistä entistä abstraktimpia kokonaisuuksia. Alusta loppuun käsin valmistettu 

papyruskäärö tai keskiaikainen koodeksi on aina yksilöllinen fyysinen esine. Ai-

nutlaatuisuus ulottuu jopa tekstiin asti, sillä kopioiminen käsin altisti samasta 

eksemplaaristakin tehdyt tekstin kopiot yksilöllisille virheille. Mekaaninen repro-

duktio sen sijaan antaa vaikutelman modernin kirjan kappaleiden välisten yksilöl-

listen erojen häviämisestä. Säännönmukainen ulkoasu ja typografia tekevät kirjan 

kappaleista lähes identtisiä, jolloin kirjan käsite on alkanut vastaamaan pikem-

minkin kirjajoukon jakamia yhteisiä abstrakteja ominaisuuksia kuin yhtä aineel-

lista kirjan kappaletta. Näennäinen ristiriita syntyy siis siitä, että olen kritisoinut 

Ongia painetun kirjan laadullisten ominaisuuksien fyysisyyden korostamista ja 

olen nyt ryhtymässä kritisoimaan monoliittista kirjallisuudenfilosofiaa siitä, että 

se ei ota tarpeeksi huomioon teoksen materiaalista ulottuvuutta. 

Ristiriita häviää, kun ymmärretään, että kritisoin Ongia nimenomaan painetun 

kirjan mekaanisesti reprodusoitavien ominaisuuksien materialistisesta tulkinnasta, 

kun ne mielestäni on ymmärrettävä laadullisesti identtisinä ja toistettavina omi-

naisuuksina, jotka mahdollistavat tekstin ja kirjan käsitteiden abstrahoinnin. Ong 

ei siis tosiasiassa lainkaan korostanut kirjan materiaalista ulottuvuutta, joka tar-

koittaisi yksittäisten kirjaesineiden toistamattomissa olevan numeerisen identitee-

tin painottamista. Seuraavassa tarkoitukseni on aluksi tarkastella kirjallisuu-

denfilosofian suhdetta materiaalisuuteen nimenomaan tämän kirjan numeerisesti 

identtisen fyysisen objektin merkityksessä. Siinä suhteessa ristiriitaa ei näin ole 
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lainkaan olemassa. Mutta tulen myöhemmin vielä palaamaan yksityiskoh-

taisemmin kysymykseen painetun kirjan laadullisista ominaisuuksista, koska 

Ongin tavoin myös jotkut tekstikriitikot ovat esittäneet siitä materialistisia tulkin-

toja. 

Materiaalisen ulottuvuuden ajattelun osalta modernilla teoskäsityksellä on ol-

lut kaksi merkittävää vaikutusta analyyttisen estetiikan monoliittiselle teorialle 

kirjallisen teoksen ontologiasta. Ensimmäinen näistä koskee kirjallisen teoksen 

materiaalisen ulottuvuuden esteettistä merkitystä. Toisessa on kysymys teoksen 

aineellisen esiintymän ja sen viestimen välisestä ontologisesta erosta. 

Tarkastelen teoksen materiaalisen ulottuvuuden esteettistä merkitystä kah-

dessa erillisessä alaluvussa. Ensimmäisessä on kyse tekstuaalisesta naivismista, 

joka on seurausta materiaalisuuden sulkemista pois kirjallisen teoksen esteetti-

sestä merkityksestä. Taiteen luokittelussa erilaisiin taidelajeihin niiden ontologi-

sen luonteen pohjalta kirjallisen teoksen on useimmiten nähty kuuluvan eri kate-

goriaan kuin esimerkiksi maalaukset tai veistokset, jotka ovat samastettavissa 

niiden fyysisten objektien kanssa, joista ne on tehty. Tarkastelen Beardsleyn teori-

asta alkaen, miten fyysinen objekti koetaan epäolennaiseksi abstraktia tekstiä 

painottavissa teorioissa. Sillä ei nähdä olevan esteettistä merkitystä, joka vaikut-

taisi teoksen identiteettiin ja sen tulkintaan. Tältä pohjalta kirjallisen teoksen 

transmission materiaalisia ehtoja käsittelevä tekstikriittinen tutkimus on voitu 

määrittää esteettisesti epärelevantiksi. Pyrin osoittamaan, että tällainen kirjalli-

suudenfilosofia johtaa sokeaan luottamukseen tekstuaalisesta pysyvyydestä, josta 

voi seurata vakavia ongelmia kirjallisuudentutkimukselle. 

Toisessa alaluvussa kirjallisen teoksen materiaalista ulottuvuutta lähestytään 

käsikirjoituksien ontologisen statuksen ja niiden esteettisen merkityksen näkökul-

masta. Tarkastelen käsikirjoituksen materiaalisuutta Nelson Goodmanin autografi-

sen ja allografisen objektin erottelun näkökulmasta. Erottelullaan Goodman on 

pyrkinyt osoittamaan teoksen tuotannonhistorian ja sen fyysisen ulottuvuuden 

esteettisen merkityksen maalausten ja veistosten kaltaisille autografisille objek-

teille. Yritän osoittaa, että myös kirjallisen teoksen tutkiminen autografisen objek-

tin näkökulmasta voi olla esteettisesti perusteltua ja merkittävää. 

Kirjallisen teoksen materiaalisuutta käsittelevän luvun lopuksi esittelen viesti-

men käsitteen, jonka vastineita ei liiemmin ole näkynyt analyyttisen estetiikan 

eikä edes tekstikriittisen tutkimuksen alalla. Kyseessä on käsitteellinen erottelu 

teoksen yksittäisen aineellisen esiintymän ja sen ilmaisuvälineen välillä, jota 

esiintymä edustaa. Tämän eron hämärtymistä voidaan myös pitää seurauksena 

painetun kirjan määrittämästä modernista teoskäsityksestä, joka mahdollistaa 
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puhumisen kirjasta sekä yksittäisenä kirjan kappaleena että koko joukkona saman 

kirjan kappaleita. Analyyttisessä estetiikassa aineellisen esiintymän edustamat 

olennaiset ominaisuudet samastuvat pääosin teoksen tekstin ominaisuuksien kans-

sa. Viestimen ominaisuudet jäävät tämän identifikaation varjoon. Sen sijaan teks-

tikritiikissä on kiinnitetty huomiota kirjan bibliografisiin ominaisuuksiin ja niiden 

tuottamiin merkityksiin. Tämä bibliografinen ulottuvuus on kuitenkin Ongin ta-

voin tulkittu olemukseltaan materiaaliseksi, mikä ontologisesta näkökulmasta ei 

ole aivan ongelmatonta. Richard Wollheimin estetiikkaan esittelemän tyypin ja 

esiintymän käsiteparia hyödyntäen osoitan, että tekstin ohella myös viestimen 

ominaisuuksia voidaan tarkastella teoksen identiteetin kannalta merkittävinä omi-

naisuuksina. Samalla käsiteparilla pyrin myös tuomaan selkeyttä viestimen ja sen 

ominaisuuksien ontologiseen statukseen. 

2.1.1 Esteettinen objekti ja tekstuaalinen naivismi 

Monroe C. Beardsley lähestyy kritiikin filosofiassaan teoksen materiaalista ulot-

tuvuutta enemmän diskursiivisena kuin ontologisena kysymyksenä. Sen sijaan, 

että hän pyrkisi kuvaamaan taideteoksen olemisen tapaa hän yrittää selvittää, 

mikä on taiteentutkimuksen varsinainen kohde. Näin teoksen eri ulottuvuuksien 

tarkastelu ei niinkään tähtää esimerkiksi eri taidelajien erotteluun, vaan viime 

kädessä siinä on kysymys kritiikin ja muiden tieteen- ja tutkimusalojen välisestä 

rajanvedosta. 

Beardsleyn mukaan taiteentutkimuksen kohteena on taideteos esteettisenä ob-

jektina. Esteettisen objektin hän määrittää erottamalla toisistaan sellaiset lauseet, 

jotka käsittelevät teosta fyysisenä objektina, ja lauseet, jotka käsittelevät teosta 

esteettisenä objektina. Erottelun perustaksi hän esittää ne keinot, joilla objektia 

koskevat väitteet voidaan osoittaa oikeiksi tai vääriksi. Esimerkiksi maalauksen 

ikää koskevia väitteitä ei välttämättä voi todentaa pelkästään taulua katsomalla, 

vaan siihen vaaditaan joskus kemiallista analyysiä ja historiallista taustatutkimus-

ta. Sen sijaan maalauksen sommittelun kaltaisia asioita koskevat väitteet ovat 

todennettavissa pelkästään katsomalla teosta. Vastaavalla tavalla sävellyksen tai 

tietyn instrumentin voidaan sanoa kuulostavan tietynlaiselta, sillä voi olla tietyn-

lainen ”sointi”. Tällä voidaan tarkoittaa eri asioita sen mukaisesti kuvaillaanko 

kohteen esteettisiä vai fyysisiä ominaisuuksia. Esteettisen objektin tapaukses-

sa ”soinnin” tulisi olla kuultavissa paljailla korvilla. Fyysisen objektin kohdalla 

voidaan puhua fysiikan termein ääniaalloista ja niiden värähtelytaajuuksista, jotka 

ovat mitattavia, mutteivät välttämättä aistein erotettavissa. Kritiikin tutkimuskoh-
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de ei näissä tapauksissa ole teos fyysisenä objektina, vaan havainto-objektina. 

(Beardsley 1958: 30–32.)24 

Ongelma taiteentutkimuksen diskurssin pohjalta tehdyssä erottelussa fyysisen 

ja esteettisen objektin välillä on se, että fyysisen objektin näkökulmasta saavutettu 

tieto voi olla hyvinkin relevanttia esteettisen objektin identiteetin kannalta. Erityi-

sen hyvin ongelma tulee ilmi kirjallisuudentutkimuksen kohdalla. Beardsleyn 

mukaan kirjallisuus on poikkeuksellinen taiteenlaji siinä, ettei sillä ole lähestul-

koon mitään tekemistä teoksen materiaalisen ulottuvuuden kanssa. Hän tiedostaa 

kyllä, että ilman minkäänlaisia aineellisuuden muotoja kirjallisia teoksia ei voisi 

lainkaan tallentaa, välittää eikä vastaanottaa. Kirjalliset teokset eivät kuitenkaan 

ole identtisiä ääniaaltojen, musteen ja paperin, aivojen sähköimpulssien, tai mui-

den vastaavien transmission materiaalisten muotojen kanssa: ”Kun kirjallisuuden-

tutkija kirjoittaa Autiomaasta tai Neljästä kvartetista, hän ei kirjoita mistään nois-

ta asioista.” (Mt. 32.) Beardsley on kuitenkin tietoinen siitä, että kirjallista teosta 

voidaan tutkia myös materiaalisesta näkökulmasta. Kyse ei vain hänen mielestään 

silloin ole varsinaisesta kirjallisuudentutkimuksesta. 

Kirjallisuudenhistorioitsija voi tietenkin avustavalla tavalla olla tekemisissä 
mustemerkkien kanssa. Bibliografia on tiede, joka käsittelee kirjallisten teks-
tien materiaalista transmissiota. Voi olla esimerkiksi kiinnostavaa huomata, 
että tietyt Shakespearen kvartot, jotka on päivätty 1600 ja 1608, on tosiasias-
sa painettu 1619, tai että ensimmäisen folion painaminen häiriytyi. Mutta 
nämä kysymykset eivät ole kriittisiä kysymyksiä: bibliografin työ on kirjalli-
suudentutkimukseen nähden valmistelevaa, sillä hän ei pyri puhumaan näy-

                                                        
24. Veikko Rantala jättää Beardsleyn tapaan tarkastelematta teoksen materiaalisen ulottuvuuden 
mahdollista esteettistä merkitystä, koska hän näkee sen epäolennaisena taideteoksen identiteetille. 
Päinvastoin kuin Beardsley, Rantala pyrkii nimenomaan osoittamaan tekijän intentioiden olennaisen 
osuuden teoksen identiteetille. Rantala soveltaa teoriaansa semioottista toiminnan teoriaa, ja hän näkee 
teoksen identiteetin määrittyvän syntaktisen järjestelmän luomisella, jonka avulla tekijä ilmaisee 
symbolisen merkityksen. Tämän symbolin oikea tulkinta on se, mikä määrittää teoksen identiteettiä, ja 
se vastaa tekijän lopullista teoksen merkitystä koskevaa intentiota. (Rantala 1991: 274–275, 280–281, 
283–284, 287.) Ongelmana Rantalan teoriassa on mielestäni se, että hän korostaa ylenpalttisesti tätä 
teoksen toiminnallisen rakenteen abstraktia luonnetta. Esimerkiksi hänen toteamuksensa siitä, et-
tä ”Tekijä tyypillisesti valmistaa syntaktisen järjestelmän – joka voi olla ruumiillistuneena materiaali-
seen artifaktiin” (mt. 274), tai ”Usein on olennaisempaa, että on olemassa syntaktinen järjestelmä kuin, 
että on olemassa materiaalinen artifakti” (mt. 276) antaa olettaa, että teos voitaisiin jotenkin tallentaa 
tai välittää ilman minkäänlaista materiaalista viestintä. En kuitenkaan usko, että Rantala tosissaan olisi 
sitä mieltä, että teos voisi tulla toimeen ilman minkäänlaista materiaalista ulottuvuutta. Tekstikritiikin 
näkökulmasta hänen teoriansa on kuitenkin kestämätön, koska se ottaa huomioon vain teoksen abst-
raktin rakenteen. Tämä käy ilmi esimerkiksi siitä, miten hän näkee teoksen olevan identtinen saussure-
laisen kielellisen merkin kanssa, joka on olennaisesti abstrakti kokonaisuus. (Mt. 277.) Saussuren 
kielellisen merkin käsitteessä ei nimittäin oteta laisinkaan huomioon sanojen tai merkkien yksittäisiä 
materiaalisia esiintymiä ja niistä johtuvaa variaatiota. 
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telmästä tai runosta, vaan määrittämään ”autenttisen tekstin”, toisin sanoen 
päättämään, mikä on se, mistä kirjallisuudentutkija tulee puhumaan. (Mt. 32.) 

Beardsleyn esimerkki on sikäli merkittävä, että se on niitä harvinaisia kertoja, kun 

analyyttisessä estetiikassa on puhetta bibliografisesta tai tekstikriittisestä tutki-

muksesta. Se on kuitenkin myös esimerkki, jonka tarkoituksena on eksplisiittisesti 

erottaa nämä tutkimusalat kirjallisuudentutkimuksesta ja samalla estetiikasta kri-

tiikin kritiikkinä. Esimerkin harvinaisuutta voidaan siinä mielessä kaiketi pitää 

tämän erottamisen onnistumisen osoituksena. 

Bibliografisen ja tekstikriittisen tutkimuksen erottamista kirjallisuuden-

tutkimuksesta ei voi kuitenkaan pitää kovin onnistuneena, jos se perustellaan sillä, 

ettei kysymys ”tekstin autenttisuudesta” ole kriittinen tai esteettisesti merkittävä 

kysymys. Beardsleyn näkemyksen taustalla saattaa tietenkin vaikuttaa literary 

scholarshipin positivistinen tutkimusasenne ja sen jyrkkä suhtautuminen teoksen 

tulkintaan keskittyvään kirjallisuudentutkimukseen, mistä oli puhe edellisen luvun 

alussa. René Wellek esimerkiksi kertoo intellektuaalisessa autobiografiassaan, 

miten vielä 1930- ja 1940-luvun vaihteessa kirjallisuudenhistorioitsija saattoi 

loukkaantua syvästi, jos vihjattiin, että hänenkin tutkimuksessaan on hitunen tul-

kintaa (criticism) (Wellek 1982/1979: 155). 

Tekstikritiikin piirissä on kuitenkin jo pitemmän aikaa korostettu editoimisen 

tulkinnallista luonnetta. Esimerkiksi George Thomas Tansellen mukaan jokainen 

tekstikritiikin tuottama teksti on aina jo tulosta kirjallisuudentutkimuksesta (lite-

rary criticism) tulkintojen tekemisen merkityksessä, koska se heijastaa editoijan 

omaksumaa esteettistä positiota ja näkemystä siitä, mistä luotettava ja luettava 

teksti muodostuu. Siksi kenenkään – varsinkaan kirjallisuudentutkijan – ei kan-

nattaisi sokeasti luottaa mihinkään tekstikriittiseen laitokseen, vaan jokaisen olisi 

viime kädessä pyrittävä tekemään tekstikriittiset päätökset itse. (Tanselle 

1992/1989: 35; 1998a 133; vrt. Bowers 1966/1959: 3, 10, 12–13.) 

Tietenkin voidaan sanoa, että Tanselle ei puhu samoilla estetiikan ja kritiikin 

käsitteillä kuin Beardsley. Tulkintoja sisältävä päätöksenteko, johon Tanselle 

viittaa, koskee teoksen tekstuaalista identiteettiä, joka voidaan määritellä eri ta-

voin vastaamaan esimerkiksi tekijän intentiota tai jotakin sen historiallisista jul-

kaisumuodoista, kuten sen ensipainosta. Mutta väitteitä ”tekstin autenttisuudesta” 

ei voida todentaa kuin historiallisella tarkastelulla, joka ei Beardsleyn mukaan ole 

tulkinnallista eikä siksi käsittele teosta esteettisenä objektina. 

Beardsleyn esteettisen ja kritiikin määritelmässä on kyse puhtaasti diskursii-

visesta jaosta, jossa teoksen tekstuaalisen variaation problematiikka suljetaan 
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tietoisesti pois kirjallisuudentutkimuksen ja kritiikinfilosofian keskuudesta. Hän 

tuo itse esimerkissään implisiittisesti esille, että kirjan fyysisen ulottuvuuden 

historiallisella tutkimuksella voi ainakin olla esteettisesti merkittäviä lopputulok-

sia. Bibliografinen tutkimus määrittää teoksen ”autenttisen tekstin”, joka on kir-

jallisuudentutkimuksen kohde: esteettinen objekti, ”mistä kirjallisuudentutkija 

tulee puhumaan”. Ongelmana Beardsleyn bibliografian ja kirjallisuudentutkimuk-

sen erottelussa on se, että se perustuu 1950-luvulla vallinneeseen uuskriittiseen 

näkemykseen kirjallisuudentutkimuksen työnjaosta eikä kirjallisen teoksen mate-

riaalisen tason ja muiden mahdollisten tasojen välisten suhteiden ontologiseen 

analyysiin. Estetiikan luulisi kirjallisuudentutkimuksen perusteita ja ennakkoluu-

loja tutkivana kritiikin kritiikkinä olevan kiinnostunut niistä periaatteista, joiden 

mukaan kritiikin esteettinen objekti on konstituoitu.  

Aesthetics-teoksen toisen luvun loppuviitteissä Beardsley tosin huomauttaa 

lyhyesti, ”että bibliografisen tutkimuksen merkitys ei liity intention ongelmaan: 

bibliografi ei pyri selvittämään, mitkä Shakespearen intentiot olivat, vaan mitä 

hän todella kirjoitti” (Beardsley 1958: 68). Beardsley vaikuttaa olevan tietoinen 

siitä, että teksti voidaan editoida eri periaattein, ja hänellä näyttää myös olevan 

mielipide siitä, mikä niistä on paras vaihtoehto. Mutta hän ei kerro, mikä vaikutus 

näillä eri toimitusperiaatteilla voi olla esteettisen objektin identiteetille. Onko 

kyseessä enää esteettinen objekti, jos sen tekstuaalinen identiteetti on määritetty 

intentionaalisin perustein? Entä onko kritiikki enää kritiikkiä, jos se perustuu 

tekstiin, joka on toimitettu intentionaalisin perustein? Kysymys on merkittävä, 

koska 1950-luvulta 1980-luvulle asti angloamerikkalaisella kielialueella vallitseva 

tekstikritiikin suuntaus (niin kutsuttu eklektinen editointi) perustui nimenomaan 

tekijän intentioihin.25 

Kirjallisuudentutkimuksen esteettisen objektin määritteleminen Beardsleyn 

diskursiivisin perustein johtaa tekstuaaliseen naivismiin, jossa teksti otetaan an-

nettuna. Kriittisesti laadittujen editioiden tapauksessa tämä tarkoittaa sitä, että 

kirjallisuudentutkijan on vain luotettava siihen, että toimittaja tai toimittajat ovat 

hänen puolestaan ottaneet selvää teoksen tekstuaalisesta historiasta ja pyrkineet 

määrittämään sen tekstuaalisen identiteetin. Jos teoksesta ei ole käytettävissä 

kriittisiä laitoksia, kirjallisuudentutkijan on sokeasti uskottava käsillä ole-

van ”tekstin autenttisuuteen”. Silloin ollaan tilanteessa, missä kriitikko tietyssä 

mielessä kirjoittaa fyysisestä objektista, vaikka tarkoitus olisi kirjoittaa teoksesta.  

                                                        
25. Eklektisestä editoinnista ks. luku ”Transmission historia, intentio ja eklektinen teksti”. 
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Tekstikritiikissä tästä yksittäisestä teoksen aineellisesta esiintymästä käyte-

tään dokumentin käsitettä. Se voi olla tekijän omakätisesti kirjoittama käsikirjoi-

tus, mutta yhtä hyvin painetun kirjan yksittäinen kappale. Dokumentin identiteet-

tiä määrittävät ensisijaisesti sen partikulaariset ominaisuudet. Se on siis numeeri-

sesti identtinen partikulaarinen objekti. Tekstit ovat luonteeltaan laadullisesti 

identtisiä siinä mielessä, että niitä voidaan toistaa erilaisissa fyysisissä esiinty-

missä. Dokumentin tapauksessa kuitenkin korostetaan tekstin ja tietyn yksittäisen 

fyysisen esiintymän suhdetta siinä määrin, että dokumentin tekstin ajatellaan 

muuttuvan, jos kirjoitusalusta muuttuu niin paljon, että se vaikuttaa tekstin näky-

vyyteen. Esimerkiksi jos kirjaimia tai sanoja katoaa musteen hankautuessa pois. 

Jos tarkoituksena on puhua teoksesta eikä yksittäisestä dokumentista, tutkijan 

olisi otettava huomioon teoksen mahdollinen tekstuaalinen variaatio ja selvitet-

tävä itselleen, mikä tekstiversio tai tekstiversioiden yhdistelmä oikeastaan edustaa 

teosta. Jos hän tyytyy teoksen ensimmäisenä vastaan tulevaan materiaaliseen 

manifestaatioon, kirjallisuudentutkija kirjoittaa teoksesta vain siinä määrin kuin 

se on mahdollista tämän yksittäisen dokumentin pohjalta. (Vrt. Tanselle 

1992/1989: 48, 52; 1998c: 264.) Bibliografinen ja tekstikriittinen tutkimus on 

toistuvasti löytänyt esimerkkejä siitä, miten modernitkin kirjapainon tuotteet voi-

vat olla yksilöllisiä. Kohopainon aikana, jolloin kirjakkeet ladottiin käsin oli 

mahdollista, että latomusta saatettiin korjata kesken painoksen ottamista. Seura-

uksena samaan painokseen tuli toisistaan poikkeavia kirjan eksemplaareja. Mutta 

myös nykyaikaisin painolevyjä hyödyntävillä tekniikoilla painettujen kirjojen 

välillä voi esiintyä variaatiota. Painolevyjä voidaan nimittäin vielä muuttaa ja 

korjata jälkeenpäin ja ottaa uusia painoksia – usein vieläpä ilmoittamatta mitään 

näistä muutoksista. (Bowers 1966/1959: 26.) Näin kirjallisuudentutkija, joka tyy-

tyy vain ensimmäiseen käsillä olevaan kirjan eksemplaariin, saattaa tietämättään 

kirjoittaa nimenomaan tuon yksittäisen eksemplaarin edustamien materiaalisten 

muotojen sattumanvaraisuuksista eikä itse teoksesta. 

2.1.2 Autografinen ja allografinen objekti sekä käsikirjoitusten 

esteettinen merkitys 

Nelson Goodman kritisoi estetiikassaan Beardsleyn edustamaa teoskeskeistä nä-

kemystä, jonka mukaan esteettinen objekti olisi rajattava havainto-objektin mu-

kaan. Pelkällä katsomisella ei Goodmanin mielestä voida ottaa huomioon kaikkia 

teoksen esteettisesti merkittäviä ominaisuuksia. Argumenttinsa tueksi hän johtaa 

esimerkin käytännön ongelmasta, jonka taiteen keräilijät, museoiden kuraattorit ja 
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taidehistorioitsijat toisinaan kohtaavat. Miten voidaan erottaa kaksi maalausta, 

jotka ”pelkästään katsomalla” näyttävät identtisiltä, mutta joista ensimmäisen 

tiedetään historiallisen dokumentaation perusteella olevan aito ja toinen on todet-

tu röntgenkuvauksen, mikroskooppisen tutkimuksen ja kemiallisen analyysin 

avulla väärennökseksi? Goodmanin mukaan kaikki keinot, joilla teokset voidaan 

erottaa toisistaan, ovat esteettisesti merkittäviä, koska ne vaikuttavat siihen, miten 

teoksia katsotaan ja arvotetaan. (Goodman 1985/1968: 99–101, 103–105, 111–

112.) 

Esimerkillä Goodman osoittaa, että autenttisuuden käsitteellä on esteettistä 

merkitystä. Samalla hän purkaa rajoja, joita formalistisissa teoskäsityksissä on 

vedetty estetiikan, taiteidentutkimuksen ja muiden alojen välille. Kaikilla näkö-

kulmilla taideteokseen voi olla esteettistä merkitystä, tarkasteltiin sitä sitten fyysi-

senä, historiallisena tai esteettisenä objektina. Esimerkki on kuitenkin rajallinen, 

sillä väärentäminen – tai pikemminkin väärennettävyys – palvelee Goodmanin 

teoriassa myös taidelajien erotteluperiaatteena. 

Sävellysten ja kirjallisten teosten kaltaiset taideteokset poikkeavat maalauk-

sista ja veistoksista siinä, ettei niitä voi Goodmanin mukaan väärentää. Tietenkin 

joku voi esimerkiksi yrittää uskotella, että jokin aiemmin tuntematon sävellys tai 

teksti on Jean Sibeliuksen (1865–1957) tai Aleksis Kiven (1834–1872) tekemä. 

Mutta Finlandian (1889) tai Seitsemän veljeksen (1870) tarkassa kopioimisessa ei 

ole kyse samasta asiasta kuin Akka ja kissa (1885) -maalauksen kopioimisessa ja 

sen väittämisessä aidoksi Akseli Gallen-Kallelaksi (1865–1931). Sävellyksen 

nuottien tai tekstin kopiot ovat yhtä aitoja teoksen esiintymiä kuin niiden alkupe-

räiset käsikirjoitukset, mutta maalauksen tai veistoksen kopiot ovat aina vain 

alkuperäisen teoksen jäljennöksiä. Goodman nimittää näitä kahta eri taiteenlajia 

autografiseksi ja allografiseksi taiteeksi. Teos on autografinen, jos se on väären-

nettävissä. Ontologisessa katsannossa tämä merkitsee sitä, että autografiset teok-

set ovat olennaisella tavalla samastettavissa fyysisen objektinsa kanssa. Ja tästä 

seuraa, että tuotannonhistorialla on olennainen merkitys autografisen taideteoksen 

autenttisuuden varmentamisessa. Autografiset teokset ovat näin olennaisella taval-

la historiallisia objekteja. (Goodman 1985/1968: 112–117.) 

Allografisessa taiteessa teoksen materiaalisella ulottuvuudella ei sen sijaan 

ole Goodmanin teoriassa lainkaan merkitystä, vaan ainoastaan niillä ominaisuuk-

silla, jotka ovat siirrettävissä yhdestä aineellisesta esiintymästä toiseen. Tähän 

olennaisten piirteiden toistettavuuteen perustuu mahdottomuus väärentää allogra-

fisia teoksia. Allografisista objekteista voidaan luoda eräänlaiset ”piirustukset”, 

joita Goodman nimittää notaationaliseksi skeemaksi. Notaationalisessa skeemassa 
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on ilmaistu kaikki ne ominaisuudet, jotka ovat välttämättömiä teoksen reproduk-

tiolle. Näin ollen voidaan erottaa teoksen olennaiset ominaisuudet sen epäolennai-

sista ominaisuuksista. Notaationalinen skeema ei ole välttämätön kaikille teoksille, 

mutta esimerkiksi musiikissa sitä vastaavat sävellyksen nuotit. Kirjallisen teoksen 

tapauksessa kieli edustaa notaationalista systeemiä ja sillä laadittu teksti notaatio-

naalista skeemaa. (Mt. 115–117, 120–122.) 

Olettakaamme, että tietystä kirjallisesta teoksesta on olemassa erilaisia käsin-
kirjoitettuja kopioita ja useita laitoksia. Näiden välisillä eroavuuksilla kä-
sialassa tai kirjainkoossa tai -tyylissä, musteen värissä, paperin laadussa, si-
vujen määrässä tai sommittelussa, kunnossa, jne. ei ole merkitystä. Ainostaan 
sillä on merkitystä, mitä voidaan kutsua oikeinkirjoituksen samuudeksi: ek-
saktilla kirjaimien, sanavälien ja välimerkkien järjestyksen vastaavuudella. 
Mikä tahansa sarja – jopa tekijän käsikirjoituksen tai tietyn edition väärennös 
– joka tällä tavoin vastaa korrektia kopiota, on myös itse korrekti, eikä mi-
kään ole sen alkuperäisempi teos kuin tällainen korrekti kopio on. Ja koska 
mikä tahansa, mikä ei ole teoksen originaali, ei onnistu täyttämään näin eks-
plisiittisen korrektiuden vaatimusta, ei tuosta teoksesta voi olla petollista jälji-
telmää eikä väärennöstä. Oikeinkirjoituksen todentaminen tai oikein lausumi-
nen on kaikki, mitä vaaditaan esiintymän identifioimiseksi tai uuden esiinty-
män tuottamiseksi. Tosiasia, että kirjallinen teos on määrätyssä notaatiossa, 
joka koostuu tietyistä merkeistä tai kirjaimista, jotka yhdistetään sarjaksi, tar-
joaa keinot teoksen konstitutiivisten ominaisuuksien erottamiseen kaikista 
kontingenteista ominaisuuksista – toisin sanoen, vaadittujen piirteiden ja sal-
litun variaation rajojen vakiinnuttamiseksi kussakin tapauksessa. Pelkästään 
todentamalla, että käsillä olevan kopion oikeinkirjoitus on korrekti, me 
voimme arvioida, täyttääkö se kaikki teoksen vaatimukset. (Mt. 115–116.) 

Mikä tekee Goodmanin allografisen taiteen määritelmästä radikaalin, on se, että 

hän vaatii teoksen esiintymiltä eksaktia vastaavuutta sen notaationalisen skeeman 

kanssa. Toisin sanoen sävellyksen esityksessä on soitettava täsmälleen oikein 

kaikki nuotit eikä kirjan painoksessa saa olla ensimmäistäkään painovirhettä, 

muussa tapauksessa kyseessä on toinen teos. (Mt. 117, 122.) Tätä esiintymän 

ehdottoman korrektiuden vaatimusta on usein kritisoitu siitä, ettei sitä ole useim-

miten käytännössä mahdollista toteuttaa. Goodmanin mukaan teoreettisten käsit-

teiden muotoilun ei kuitenkaan tarvitse täysin vastata arkikielen käytäntöjä. 

(Goodman 1985/1968: 120; 1972: 84.) Tämä on kiinnostava toteamus, sillä Good-

man johtaa autografisen ja allografisen eron nimenomaan käytännön ongelmasta, 

mutta päätyy allografisen taiteen osalta teoreettiseen positioon, joka on käytännön 

näkökulmasta kestämätön. 
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Vaikka Goodman ei yritäkään sovittaa allografisen objektin määritelmää ar-

kikielen käytäntöihin, se muistuttaa kirjallisen teoksen osalta paljon Beardsleyn 

esteettisen objektin määritelmää, joka perustuu kritiikin diskurssiin. Molemmissa 

tapauksissa teoksen esteettisesti relevantti taso erotetaan tarkasti sen materiaali-

sesta ulottuvuudesta. Kirjallisen teoksen tapauksessa sekä Beardsleyn esteettinen 

objekti että Goodmanin allografinen objekti samastetaan yhden muuttumattoman 

tekstin kanssa. Goodmanilla se muodostuu notaationalisesta skeemasta, Beards-

leyllä ”autenttisesta tekstistä”. Lisäksi tämä teksti nähdään olennaisesti historiat-

tomana rakenteena. Toisin kuin autografisten teosten kohdalla, tuotannonhisto-

rialla ei Goodmanin mukaan ole esteettistä merkitystä allografisen objektin identi-

teetille. Vastaavasti Beardsley erotti kritiikin puhtaasti esteettisen näkökulman 

historiallisesta näkökulmasta, jossa teosta tarkastellaan fyysisenä objektina.  

Allografisen objektin notaationalinen skeema tuo autografisen objektin au-

tenttisuuden tavoin kysymyksen teoksen identiteetistä estetiikan keskiöön. Mikä 

muodostaa teoksen identiteetin? Mitkä ominaisuudet ovat välttämättömiä teoksen 

identiteetin määrittämiseksi ja mitkä eivät? Goodmanin jälkeen kysymys kirjalli-

sen teoksen identiteetistä on analyyttisessä estetiikassa asetettu pitkälti juuri näis-

sä muodoissa. Beardsleyn estetiikassa teoksen identiteetistä oltiin kiinnostuneita 

lähinnä kritiikin diskurssin kohteen määrittelyn vuoksi, mutta Goodmanin lähtö-

kohta on pikemminkin ontologisessa analyysissä. Kysymys teoksen identiteetistä 

on muuttunut puhtaasti filosofiseksi ongelmaksi.  

Toisin kuin Beardsleyllä Goodmanin teoria sisältää ajatuksen siitä, että kirjal-

lisen teoksen tekstiesiintymien keskinäisellä vertailemisella on esteettistä merki-

tystä. Mutta tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että tekstikritiikistä tulisi esteettisesti 

merkittävää tutkimusta. Tekstikriittinen toimittaminen perustuu tekstin ja teoksen 

käsitteen erottelulle, jossa teos voi manifestoitua erilaisina tekstiversioina. Teksti-

kritiikin tehtävänä on selvittää, mikä näistä teksteistä tai minkälainen editoitu 

tekstikokonaisuus vastaa parhaiten teosta. Goodmanilla tekstien vertailu ei kyt-

keydy tähän tekstiversioiden aiheuttamaan tekstuaalisen identiteetin problema-

tiikkaan, vaan kysymykseen siitä, miten teos voidaan erottaa muista teoksista ja 

yksilöidä. Kun Goodman identifioi teoksen tekstin kanssa, seuraa siitä, että teok-

sen yksilöllinen identiteetti määritellään tekstin tasolla. Toisin sanoen teoksella ei 

voi olla tekstiversioita eikä teksteillä variantteja, koska poikkeaminen tekstistä 

tuottaa aina toisen teoksen. Periaatteessa tämä tarkoittaa sitä, että yksi painovir-

hekin tuottaa toisen teoksen. Tekstikritiikin tehtävänä olisi tällöin tekstuaalista 

variaatiota selvittämällä erottaa toisistaan teoksia. Tekstikriittisen laitoksen laati-

minen sen sijaan tuottaisi aina uuden teoksen, ellei kyse olisi diplomaattisesta 
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editiosta, joka pyrkii olemassa olevan tekstidokumentin uskolliseen toisintami-

seen. 

Vaikka Goodman erottaa allografisen objektin identiteetin kannalta olennai-

sen notaationalisen skeeman sen kontingenteista ominaisuuksista, se ei tarkoita 

sitä, ettei kirjallisen teoksen materiaalisella ulottuvuudella olisi lainkaan esteet-

tistä merkitystä. Teoksen aineellisia esiintymiä, kuten käsikirjoituksia ja editioita, 

voidaan nimittäin tarkastella autografisina objekteina (Goodman 1985/1968: 118–

119). Käsikirjoitukset vertautuvat näin yksittäisinä esineinä maalausten, piirustus-

ten ja veistosten kaltaisiin teoksiin ja teoksen laitokset ja painokset painografiik-

kaan, jonka Goodman luokittelee niin ikään autografiseksi taidemuodoksi (mt. 

114, 118–120).  

Käsitteellinen erottelu autografisten ja allografisten objektien välillä on ollut 

keskeinen Ranskassa 1970-luvun alussa perustetussa geneettisessä kritiikissä. 

Autografian ja allografian termejä käytetään kuitenkin siinä hieman eri merkityk-

sessä kuin Goodmanin esteettisessä teoriassa. Geneettisen kritiikin tutkimuskoh-

teena on kirjallisen teoksen syntyprosessi, jota pyritään hahmottamaan erilaisten 

säilyneiden luonnosten, muistiinpanojen ja käsikirjoitusten pohjalta. Usein tällai-

sessa geneettisessä dokumentissa on useamman henkilön tuottamaa kirjoitusta, 

kuten silloin, kun esimerkiksi kustannustoimittaja kommentoi reunahuomautuksin 

kirjailijan käsikirjoitusta. Autografia- ja allografia-termejä on tässä yhteydessä 

käytetty erottamaan toisistaan tekijän omakätisesti kirjoittama teksti ja jonkun 

toisen kuin tekijän samaan dokumenttiin kirjoittama kirjoitus. (Gresillon 1994: 

241.) Autografian käsite on näin melko lähellä Goodmanin termille antamaa mää-

ritelmää, mutta allografian käsitteellinen sisältö on erilainen. Ranskan allographe 

vaikuttaa olevan neologismi, sillä en ole onnistunut löytämään sitä yleisimmistä 

ranskalaisista sanakirjoista. Sen sijaan Oxford English Dictionary tarjoaa allogra-

fille kahta eri merkitystä, jotka selittävät myös Goodmanin ja Gresillonin käsittei-

den eroa. Etymologisesti sana on johdettu kreikan ’toista’ ja ’kirjoitusta’ tarkoitta-

vista sanoista. Ensimmäisessä merkityksessään allografilla tarkoitetaankin toisen 

kirjoitusta, etenkin sellaisessa yhteydessä, kun joku tekee allekirjoituksen toisen 

puolesta. Tämä vastaa termin käyttöä geneettisessä kritiikissä. Goodmanin käsite 

on puolestaan todennäköisesti johdettu allografin kielitieteellisestä merkityksestä, 

jossa sillä tarkoitetaan yksittäistä muotoa, jolla kirjain tai aakkonen voi esiintyä. 

(OED: hakusana allograph.) 

Varsinaisesti Goodmanin jaottelun yhteys geneettiseen kritiikkiin näyttäytyy 

sen tutkimusaineiston ontologisen luonteen määrittelyssä. Geneettisessä kritii-

kissä on yleisesti korostettu käsikirjoitusaineiston ainutlaatuista luonnetta suh-
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teessa julkaistuihin ja painettuihin teksteihin. Modernit käsikirjoitukset nähdään 

yksityisinä, julkaisemattomina, keskeneräisinä ja jopa ei-kommunikatiivisina 

käsitöinä, joita ei ole tarkoitettu luettavaksi, vaan luomisen instrumenteiksi (Vrt. 

Hay 1989: 8–9; Biasi 1990: 7; Contat 1991: 12; 1996/1992: 206). Esimerkiksi 

Louis Hayn mukaan pelkkä verbaalisen tekstin käsite on riittämätön kuvamaan 

kaikkia käsikirjoitussivun merkitysulottuvuuksia. Toisin kuin toistettavuuteen 

perustuva typografinen painosivu, autografinen käsikirjoitussivu muodostaa ai-

nutlaatuisen semioottisen kokonaisuuden, jossa kirjoitus ei jäsenny ainoastaan 

verbaalisena semanttisena järjestelmänä tai allografisena objektina (Goodmanin 

antamassa merkityksessä), vaan myös graafisena tilaan asettumisena. Käsikirjoi-

tuksessa kirjoitus näyttäytyy eri kirjoitusmerkkien, korjausmerkintöjen ja mahdol-

listen piirustuksien visuaalisena konstellaationa, joka ilmentää jokaisen kirjoitta-

jan yksilöllisiä kirjoituksen käytäntöjä. (Hay 2002: 167–171.) Alain Rey puoles-

taan vertaa käsin kirjoitettua käsikirjoitusta kiinalaiseen ja japanilaiseen kalligra-

fiseen runoon, joka on samanaikaisesti verbaalinen ja visuaalinen taideteos. Käsin 

piirretty jälki paljastaa sekä tahdonalaisia kirjoitustekniikoita että tahattomia vies-

tejä esimerkiksi kirjoituksen rytmin vaihteluista ja jopa terveyden- ja mielentilan 

ailahteluista. (Rey 1989: 43; ks. myös Hay 1989: 13.) 

Toisin kuin Beardsleyn teoria esteettisestä objektista, Goodmanin autografi-

sen ja allografisen objektin erottelu tarjoaa perustan, jolla myös kirjallisen teok-

sen aineellisen objektin tutkimista voidaan pitää esteettisesti merkittävänä. Olen 

kuitenkin sitä mieltä, että nämä käsitteet eivät kirjallisen teoksen kohdalla sulje 

toisiaan pois, vaan täydentävät toisiaan. Luonnosten ja käsikirjoitusten kaltaisten 

geneettisten dokumenttien ja painettujen tekstien välisten erojen liika painottami-

nen voi johtaa näiden teoksen eri ulottuvuuksien välisen yhteyden hämärtymiseen. 

Geneettisessä kritiikissä esimerkiksi on usein painotettu käsikirjoitusaineiston ja 

julkaistujen tekstien välistä eroa, kun on haluttu korostaa oman tutkimusalan eri-

tyisyyttä suhteessa valtavirran kirjallisuudentutkimukseen. Julkaistuja tekstejä on 

pidetty valmiina ja stabiileina rakenteina, kun taas geneettistä aineistoa on kuvattu 

prosessin ja muutoksen vertauskuvastolla. Geneettistä prosessia on tutkittu pää-

asiassa kahdesta eri näkökulmasta. Ensinnäkin sitä on tarkasteltu teleologisesti 

jatkumona, joka ensimmäisistä ideoiden kirjaamisista päätyy eri vaiheiden kautta 

valmiiseen tekstirakenteeseen. Vaihtoehtoisesti käsikirjoitukset on käsitetty itses-

sään arvokkaana tutkimuskohteena. Kiinnostavaa ei silloin ole suora reitti ensim-

mäisestä luonnoksesta valmiiseen tekstiin, vaan kaikki kirjoitusprosessin aikana 

toteutuneet vaihtoehtoiset yritykset ja erehdykset. Tämä käsikirjoitusten muodos-

tama avant-texte tai esiteksti on asetettu vastakkain valmiin ja julkaistun teoksen 
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käsitteen kanssa. (Bellemin-Noël 1972: 15; 1979: 116; Debray-Genette 1979: 48; 

Hay 1985: 154; Biasi 1990: 28–29; Contat, Hollier & Neefs 1996: 2; Ferrer 

1996/1994: 227–228.) 

Teoksen muutosprosessi ei kuitenkaan rajoitu pelkästään julkaisua edeltävään 

syntyvaiheeseen. Kuten myöhemmin tulemme näkemään, teoksen muodonmuu-

tokset jatkuvat usein tekijän revisioina. Ne voivat edelleen ilmetä erilaisina käsi-

kirjoituksina tai painettuihin kirjoihin tehtyinä reunamerkintöinä ja korjauksina, 

mutta myös myöhempien painettujen ja julkaistujen tekstiversioiden muodossa. 

Vaikka moderni painettu kirja on omiaan korostamaan tekstin abstraktia allogra-

fista rakennetta, se ei tarkoita, ettei myös painettuja tekstiesiintymiä voisi tarkas-

tella osana muutosprosessia. Toisaalta myös jokaista julkaisemista edeltävästä 

syntyprosessista säilynyttä dokumenttia voidaan tarkastella allografisesta näkö-

kulmasta, vaikka kyseessä olisi pelkkä tekstifragmentti. Fragmenttikin on sellai-

senaan omalakinen rakenne, josta voidaan tehdä lukemattomia kopioita. Frag-

menttina tai keskeneräisenä tekstinä se määrittyy vasta, kun sitä verrataan tietyn 

tekstikokonaisuuden ihannetta tai olemassa olevaa saman tekstin täydellisempää 

versiota vasten. Muutosprosessissa on kyse näiden kahden tekstirakenteen välisen 

suhteen ajallisesta tulkinnasta, jossa yhden rakenteen katsotaan tulleen toiseksi. 

Mikään ei tietenkään estä myös painettujen ja julkaistujen tekstiversioiden tarkas-

telua tästä muutosprosessin näkökulmasta. Synty- tai muutosprosessia voidaan 

siis tarkastella niin autograafisten kuin mekaanisesti reprodusoitujen dokumentti-

en pohjalta. Ero on siinä, että käsikirjoitusaineistossa muutos on useimmiten sil-

minnähden havaittavissa samalla sivulla tehtyinä korjauksina, korvauksina, pois-

toina, lisäyksinä ja niin edelleen. Näin yhdellä sivulla on ikään kuin useampi eri 

tekstiversio. Teoksen laitosten tai painosten väliset tekstuaaliset erot näyttäytyvät 

sitä vastoin vasta verratessa niitä keskenään. 

2.1.3 Tyyppi/esiintymä-jako ja viestimen käsite 

Richard Wollheim käy Art and Its Objects (1968) -teoksessaan yksityiskohtaisesti 

läpi niin kutsutun ”fyysisen objektin hypoteesin”, jonka mukaan teos olisi identti-

nen sen manifestoiman aineellisen esineen kanssa. Maalausten ja veistosten ta-

paisten teosten kohdalla Wollheim on valmis hyväksymään hypoteesin, mutta 

sellaisten teosten tapauksessa, joilla on useampia kuin yksi aineellinen esiintymä 

teoksen identifiointi on ongelmallisempaa. Wollheim osoittaa ensin, että kirjallista 

teosta ei voi identifioida minkään yksittäisen esiintymän, kuten esimerkiksi sen 

käsikirjoituksen kanssa, koska silloin esiintymän tuhoutuminen tarkoittaisi myös 
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teoksen tuhoutumista. Tuho on tietenkin varma, jos kyseessä on teoksen ainoa 

esiintymä. Mutta näin ei kirjallisten teosten tapauksessa useimmiten ole, vaan teos 

jatkaa olemistaan yksittäisen esiintymän häviämisestä huolimatta. (Wollheim 

2000/1968: 5–7.) 

Kiinnostavampi fyysisen objektin hypoteesin variaatio on ajatus teoksesta sen 

kaikkien olemassa olevien esiintymien luokkana. Tämän ajatuksen mukaan teos 

on olemassa niin kauan kuin sillä on olemassa keskenään identtisiä aineellisia 

esiintymiä. Wollheim hylkää tämän hypoteesin sillä perusteella, että se sotii peri-

aatetta vastaan, jonka mukaan teos voidaan saada jossakin vaiheessa valmiiksi. 

Olemassa olevien esiintymien luokkana teos laajenee, kun siitä otetaan ajan mit-

taan uusia painoksia. Näin tekijä ei olisi tavallaan saanut teostaan valmiiksi ennen 

kuin kaikki painokset olisi lopullisesti otettu. (Mt. 8–9.) 

Valmiiksi saamisen periaate ei sinällään ole kaikista paras perustelu fyysisen 

objektin hypoteesin kumoamiseksi. Jos teosta lähestytään vastaanottajan näkökul-

masta, teosta voidaan todella ajatella laajenevana ja supistuvana kokonaisuutena 

sen mukaan, miten se voidaan ottaa vastaan sen kulloinkin olemassa olevien 

esiintymien kautta. Tämän ei tietenkään tarvitse tarkoittaa sitä, että teos olisi yksi 

yhteen identifioitava sen materiaalisten esiintymien kanssa. Mutta esiintymät ovat 

teoksen materiaalinen perusta, joka on välttämätön teoksen identifioimiseksi. Sen 

välityksellä teos kiinnittyy maailmaan ja altistuu sitä myöten kaikkien aineellisten 

objektien tavoin ajallisuuden mukanaan tuomiin muutoksiin. Yhtenä hetkenä se 

voi olla olemassa vain käsikirjoituksen välityksellä, mutta toisena jo useamman 

sadan kappaleen painoksen tai jopa useamman erilaisen laitoksen välityksellä. 

Varsinkin, jos teoksen myöhemmät esiintymät ovat jollakin olennaisella tapaa 

erilaisia kuin aiemmin tuotetut esiintymät, voidaan todellakin ajatella, ettei teos 

ole täysin valmis: teos voi näin ajan myötä muuttua.  

Oikea perustelu aineellisten objektien luokka -hypoteesin kumoamiseksi on 

tietenkin se, ettei luokka ole enää mikään fyysinen objekti. Aineellisen objektin 

hypoteesin mukaan teos on identtinen sen materiaalisten esiintymien kanssa. Te-

osta voidaan ajatella fyysisten objektien luokkana ainoastaan, jos sen jäsenet ovat 

kaikilta ominaisuuksiltaan täysin identtisiä. Käytännössä tämä ei kuitenkaan 

yleensä pidä paikkaansa. Objektien ominaisuuksia ei myöskään voi jakaa yhtei-

siin olennaisiin ominaisuuksiin ja eroaviin epäolennaisiin ominaisuuksiin niin, 

että ainoastaan olennaisia ominaisuuksia pidettäisiin luokan kriteereinä. Tämä 

luokkakriteeri ei enää olisi identtinen kaikkien luokan jäsenten fyysisten ominai-

suuksien kanssa, vaan se olisi jonkinlainen abstrakti luokkakäsite. (Mt. 9.) Mainit-

takoon tässä vain lyhyesti, että juuri tällaisena abstraktina luokkakäsitteenä teosta 
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voidaan ajatella muuttuvana kokonaisuutena, joka voi laajentua ja supistua ajan 

kuluessa. Palaan tähän ajatukseen vielä myöhemmässä vaiheessa. 

Wollheimin mukaan useampia esiintymiä omaavia teoksia tulisi fyysisen ob-

jektin hypoteesin sijaan kuitenkin ajatella tyyppeinä. Filosofi Charles S. Peircen 

kehittämä käsitepari tyyppi ja esiintymä on ollut varsin suosittu analyyttisen este-

tiikan piirissä. Omat sovelluksensa siitä ovat Wollheimin lisäksi kehittäneet aina-

kin Charles L. Stevenson, Gregory Currie, Jerrold Levinson ja Joseph Margolis. 

Peirce havainnollisti esiintymän ja tyypin eroa niillä kahdella tavalla, jolla johon-

kin tiettyyn sanaan voidaan viitata. Suomen kielessä on esimerkiksi vain yksi 

sana ”koira”, mutta Kennelliiton jäsenlehdessä voi todennäköisesti tavata saman 

sanan lukuisia kertoja. Ensimmäisessä näistä on kyse ”koira”-sanan abstraktista 

tyypistä ja jälkimmäisessä tämän tyypin fyysisistä esiintymistä musteena paperilla. 

(Wetzel 1998.) 

Tyyppi/esiintymä-jaolla Wollheim pyrkii selvittämään kaksi teoksen identi-

teettiin ja individuaatioon liittyvää ongelmaa. Ensimmäinen kysymys koskee 

tyypin identifiointia, mikä hänen mukaansa on melko lailla sama asia teoksen 

tyypin luomisen kanssa. Kirjallisen teoksen tapauksessa esiintymää voivat vastata 

esimerkiksi sen käsikirjoitus tai painetut kirjan kappaleet. Wollheim katsoo, että 

tyyppi syntyy silloin, kun tekijä laatii tietyn järjestyneen sanallisen kokonaisuu-

den. Se voi olla aluksi olemassa vain tekijänsä mielessä, mutta todennäköisemmin 

se syntyy teoksen käsikirjoituksena. Tyypin syntyminen on näin olennaisella ta-

valla kytköksissä sen ensimmäisen esiintymän tuottamiseen. Loput esiintymät 

tuotetaan yksinkertaisesti kopioimalla ensimmäisen esiintymän sanajärjestys. 

(Wollheim 2000/1968: 79–80.)  

Kirjalliseen teokseen sovellettuna tyyppi/esiintymä-jako ei näin äkkiseltään 

vaikuta poikkeavan kovinkaan paljoa siitä, miten Goodman määritteli teoksen 

allografisena objektina. Käsitellessään ominaisuuksia, joita esiintymillä on oltava 

vastatakseen kirjallisen teoksen tyyppiä, Wollheim kirjoittaa etupäässä tekstin 

sanajärjestyksestä. Mutta toisin kuin Goodman, Wollheim ei eksplisiittisesti rajaa 

kirjallisen teoksen ominaisuuksia ainoastaan sen tekstiin. Tämä käy ilmi toisesta 

teoksen identiteettiin liittyvästä ongelmasta, joka koskee sitä, minkälaisia ominai-

suuksia tyyppiin voidaan liittää. Yleisemmällä tasolla Wollheim nimittäin toteaa 

tyypin ominaisuuksista, että periaatteessa kaikki sellaiset objektin ominaisuudet, 
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jotka ylipäätään ovat siirrettävissä, voidaan myös siirtää esiintymästä tyyppiin, 

mukaan lukien objektin fyysiset ominaisuudet. (Mt. 81–82.)26 

Vaikka Wollheim sivuaa mainitussa teoksessaan vain lyhyesti näitä kahta kir-

jallisen teoksen identiteetin kannalta keskeistä kysymystä, on kiinnostavaa huo-

mata, että hän samalla eksplisiittisesti jättää vastaamatta kolmanteen kysymyk-

seen, joka kytkeytyy teoksen erilaisten tekstiversioiden ongelmaan. 

Nämä kaksi kysymysryhmää eivät ole täysin erillisiä: kuten voimme todeta 
siitä, että on olemassa kolmas kysymyksien ryhmä näiden kahden välillä, jo-
ka koskee sitä, miten me määrittelemme, ovatko kaksi partikulaaria saman 
tyypin esiintymiä vai eivät. Nämä jälkimmäiset kysymykset, jotka ilmaantu-
vat selvästi esimerkiksi kääntämisen yhteydessä, aion sivuuttaa. Mainitsen 
nämä ainoastaan asettaakseni perspektiiviin ne, joita aion käsitellä. (Mt. 79.) 

Wollheimin viittaus kääntämiseen vihjaa siitä, ettei hän välttämättä näe käännök-

siä Goodmanin tavoin täysin toisina teoksina (vrt. Goodman & Elgin 1988: 57–

58). Sen sijaan vaikuttaa siltä, että teoksen semanttisella ulottuvuudella on teok-

sen identiteetille kenties tärkeämpi merkitys kuin pelkällä tekstin täsmällisellä 

vastaavuudella. Käännöksessä kun menetetään aina tekstin kielikohtainen soinnil-

linen ja rytmillinen ulottuvuus, jolla silläkin on vaikutusta vähintäänkin konnota-

tiiviseen merkitysulottuvuuteen. 

Kysymys kahden erikielisen esiintymän vastaavuudesta saman tyypin kanssa 

voidaan muotoilla kysymykseksi kahden samankielisen, mutta tekstiltään erilai-

sen esiintymän vastaavuudesta saman tyypin kanssa. Kuinka paljon variaatiota 

tyyppi voi sietää esiintymiltään ennen kuin ne synnyttävät jo uuden tyypin? Tämä 

kysymys kytkeytyy myös Wollheimin ensimmäiseen ongelmaan teoksen identi-

teetistä, joka määrittyy sen luomisaktin kautta: luoko tekijä uuden teoksen, jos 

hän revisioi kertaalleen julkaistua teostaan sen myöhempien laitosten yhteydessä? 

Vai onko kyse edelleen samasta luomisaktista, joka tulee päätepisteeseen vasta 

nyt? Jos viimeiseen kysymykseen vastattaisiin myöntävästi, niin mitä se tarkoit-

taisi teoksen ensimmäisen laitoksen suhteen? Tulisiko siitä nyt kenties vain kes-

keneräinen tekstiversio? Nämä ovat kaikki kysymyksiä, jotka problematisoivat 

teoksen identiteetin ja individuaation periaatteita. Siksi ei ole aivan merkitykse-

töntä, että Wollheim sivuuttaa juuri tämän kysymysryhmän. Tässä mielessä hänen 

voidaan nähdä jatkavan Beardsleyn ja Goodmanin jalanjäljillä tekstuaalisen vari-

                                                        
26. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että tyypillä olisi välttämättä oltava kaikki ominaisuudet, joita sen 
esiintymällä on. Joissakin taiteissa on peräti välttämätöntä, ettei tiettyjä esiintymän ominaisuuksia 
yleistetä tyypin ominaisuuksiksi. Esimerkiksi Laurence Olivierin ei välttämättä aina tarvitse olla 
Hamletin roolissa. 
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aation ilmiöiden esteettisen merkityksen marginalisoimisessa. Olennaisena näh-

dään teoksen yksinkertaisen identiteetin määritteleminen ja tässä suhteessa erilai-

set tekstuaalisen variaation ongelmat näyttäytyvät vain aksidentaalisina ja toisar-

voisina. 

Kirjallisen teoksen materiaalisen ulottuvuuden esteettisen merkityksen ajatte-

lemisen suhteen Wollheimin tyypin ja esiintymän määritelmässä on kuitenkin 

paljon potentiaalia. Merkittävintä siinä on näkemys siitä, että mitkä tahansa esiin-

tymän ominaisuuksista ovat periaatteessa siirrettävissä tyypin ominaisuuksiksi. 

Tämä tekee mahdolliseksi kirjallisen teoksen materiaalisten ja abstraktien tasojen 

tarkastelemisen vuorovaikutuksessa olevana kokonaisuutena sen sijaan, että ne 

erotettaisiin kategorisesti toisistaan, kuten Beardsleyn ja Goodmanin teorioissa.  

Bibliografisessa ja tekstikriittisessä tutkimuksessa kirjan tuotantoprosessin 

tuntemista on aina pidetty tärkeänä kirjan fyysisen ulkoasun ymmärtämisen kan-

nalta. Teoksen transmission aikana tapahtuneet muutokset kirjan materiaalisissa 

yksityiskohdissa voivat johtua esimerkiksi kirjapainotekniikan, kirjakaupan, teki-

jänoikeuksien sekä kirjanpainon konventioiden tapaisista sosiohistoriallisista 

olosuhteista ja ilmiöistä. Teos voi ilmestyä hyvinkin erinäköisinä kirjoina eri ai-

koina, ja se vaikuttaa myös siihen, miten sitä luetaan. Erityisesti D. F. McKenzie 

ja Jerome J. McGann ovat tuoneet esille kirjan bibliografisten ominaisuuksien 

merkityksen myös teoksen vastaanotolle ja merkityksen muodostumiselle. Teok-

sen transmission selvittäminen ei näin saisi tarkoittaa ainoastaan sen tekstuaalisen 

variaation kartoittamista, vaan myös sen niin kutsuttujen bibliografisten ominai-

suuksien, kuten musteen ja paperin laadun ja typografian sekä kuvituksen muu-

tokset tulisi ottaa huomioon.27 Tekstikriitikot erottavatkin usein toisistaan tekstin 

materiaalisen tai bibliografisen tason ja sen verbaalisen tai lingvistisen tason. 

(McKenzie 1999/1984: 21, 23, 25; McGann 1991: 9–10, 13.)28 

                                                        
27. Kirjallisen teoksen redusoiminen pelkäksi verbaaliseksi tekstiksi jättää huomiotta kokonaisen 
kirjallisen tradition, joka perustuu leikittelyyn kielen, kirjoituksen ja kirjan materiaalisuuden kanssa. 
Yksi loistavimmista esimerkeistä on Laurence Sternen Tristram Shandy – elämä ja mielipiteet (The 
Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman, 1759–1767) -teoksen 36. kirjan lopun kuuluisat 
marmoroidut sivut. Teoksen kertoja sanoo marmoroitujen sivujen olevan ”monenkirjava vertauskuva 
teoksestaan” (motly emblem of my work), jonka opetus on lukijan tavoittamattomissa. 1700-luvun 
painotekniikalla ei ollut mahdollista valmistaa identtisiä marmoroituja sivuja, joten jokaisesta marmo-
rointikuviosta tuli väistämättä ainutkertainen. Tristram Shandyn marmoroidut sivut pyrittiin kuitenkin 
kätkemään painetun kirjan mekaanisesti reprodusoitavaan asuun. Kirjanpainajan oli erikseen mar-
moroitava sivut ja liitettävä ne jokaiseen kirjan kappaleeseen. Erityistä vaivaa nähtiin sen eteen, että 
marmorointi keskitettiin samojen marginaalien sisään kirjan tekstin kanssa ja sivunumero leimattiin 
siihen käsin. (Moss 1981–1982: 182–183; Fanning 2003: 391.) 
28. Näistä tekstin kahdesta ulottuvuudesta käytetään hieman eri nimiä. McGannin terminologiassa 
löytyy erottelu tekstin ”bibliografisen” ja ”lingvistisen koodin” välillä, kun esimerkiksi Peter Shil-
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Ontologisesta näkökulmasta kirjallisen teoksen bibliografisen ulottuvuuden 

määritelmässä on kuitenkin ongelmallista sen samastaminen teoksen fyysisen 

ulottuvuuden kanssa. Tässä on kyse samankaltaisesta painetun kirjan laadullisten 

ominaisuuksien materiaalisesta tulkinnasta, josta olen edellisessä luvussa kritisoi-

nut Walter J. Ongia. Esimerkiksi Peter L. Shillingsburg määrittelee materiaalisen 

tekstin käsitteen lingvistisen tekstin ja dokumentin yhdistelmäksi. 

[F]yysinen muoto […] tarjoaa välittömän kontekstin ja tekstuurin Lingvisti-
selle Tekstille. Sen vuoksi on hyödyllistä, että käytettävissä on termi Lingvis-
tisen Tekstin ja Dokumentin yhdistelmälle. Minä kutsun sitä Materiaaliseksi 
Tekstiksi. Näyttää olevan selvää, että lukija ei lukiessaan reagoi pelkästään 
Lingvistiseen tekstiin, vaan myös Materiaaliseen Tekstiin. Vaikka se olisikin 
alitajuista saadessaan vaikutteita paperin ja musteen laadusta, typografisesta 
ulkoasusta, dokumentin koosta, painosta ja pituudesta, ja sidonnan tyylistä ja 
laadusta sekä ehkä myös kaikista näistä yhdessä lukija saa jonkinlaisen tun-
teen tekstin auktoritatiivisuudesta tai yhtenäisyydestä (tai sen puutteesta). 
(Shillingburg 1991: 54.) 

Kaikki Shillingsburgin mainitsemat painetun kirjan identiteettiä määrittävät omi-

naisuudet, kuten paperin ja musteen tai sidonnan laatu, paperin paino ja kirjan 

koko, eivät ole puhtaasti fyysisiä ominaisuuksia, jotka määrittelisivät dokumentin 

numeerista identiteettiä (vrt. myös Shillingsburg 2006: 63–65, 72). Sen sijaan ne 

ovat ominaisuuksia, jotka Wollheimin sanoin ovat siirrettävissä tyypin ominai-

suuksiksi. Ne määrittävät kirjan laadullista identiteettiä, joka yhdistää saman kir-

jan painoksen konkreettisia esiintymiä eli kirjan kappaleita. Jotta jokin dokument-

ti voidaan identifioida saman kirjan kappaleeksi, sillä tulisi olla paitsi sama ling-

vistinen teksti myös sama typografinen ulkoasu, sivukoko, paperin laatu ja niin 

edelleen.29 Puhuminen tekstin materiaalisuudesta tai ylipäätään esiintymän mate-

riaalisista muodoista, jotka ovat siirrettävissä tyypin ominaisuuksiksi, ei sovi 

yhteen esiintymän fyysisten ominaisuuksien ainutkertaisuuden ajatuksen kanssa. 

Jokainen dokumentti on numeerisesti identtinen fyysinen objekti. Sellaisena sillä 

on välttämättä partikulaarisia ominaisuuksia, joita muilla fyysisillä objekteilla ei 

ole, vaikka ne olisivatkin saman tyypin esiintymiä. Näin ne ominaisuudet, jotka 

                                                        
lingsburg erottaa toisistaan ”materiaalisen tekstin” ja ”lingvistisen tekstin”. (McGann 1991: 13; Shil-
lingsburg 1991: 41.) 
29. Esimerkiksi vanhojen kirjojen kohdalla bibliografisella koolla ei tarkasti ottaen edes viitata sent-
teinä tai tuumina mitattavaan kokoon, vaan siihen kuinka monesti lähtökohtana oleva paperinvalmista-
jalta maksimikoossa saatu arkki on taitettu, jotta on saavutettu vaadittu sivukoko. Lähtökohtana oleva 
arkin koko vaihteli nimittäin aiemmin paperin valmistajasta riippuen. Vaihtelua esiintyy nykyäänkin 
käytössä olevien erilaisisten standardikokojen vuoksi, mutta ei tietenkään enää saman standardin 
puitteissa (GT: hakusanat paperikoko, standardikoko). 
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voidaan siirtää esiintymästä tyypin ominaisuuksiksi, ovat ikään kuin jo etukä-

teen ”tyypillisiä” ominaisuuksia. Toisin sanoen sellaisia ominaisuuksia, jotka 

eivät ole sidottuja minkään partikulaarisen esiintymän numeeriseen identiteettiin. 

Nämä erilaisissa esiintymissä toistettavissa olevat ominaisuudet ovat jaettuja 

ominaisuuksia, jotka määrittävät esiintymien laadullista identiteettiä. Siinä mie-

lessä kaikkia esiintymän ominaisuuksia ei voida siirtää tyypin ominaisuuksiksi, 

varsinkaan sen partikulaarisia fyysisiä tai materiaalisia ominaisuuksia. Siksi teks-

tikriitikoiden puhe tekstin ”materiaalisuudesta” sen toistettavien bibliografisten 

ominaisuuksien yhteydessä tulisi monessa tapauksessa ymmärtää sanan metafori-

seksi käytöksi. 

Sen sijaan, että laadulliset bibliografiset ominaisuudet samastettaisiin kirjalli-

sen teoksen materiaalisen ulottuvuuden kanssa, ne on ontologiselta luonteeltaan 

mielekkäämpi ajatella osana kirjallisen teoksen abstraktia ulottuvuutta. Sellaisina 

bibliografiset ominaisuudet vastaisivat pikemminkin tekstiä tyyppinä tai allografi-

sena rakenteena, jolla voi olla yksittäisiä aineellisia esiintymiä. Modernissa paine-

tussa kirjassa abstraktia ”kirjaa” vastaavat kaikki ne toistettavat ominaisuudet, 

jotka tekevät yksittäisistä kirjan esiintymistä saman kirjan: sen teksti ja sen bib-

liografiset ominaisuudet. Mekaaninen reproduktio mahdollistaa tekstin lisäksi 

myös kirjan bibliografisten ominaisuuksien yhdenmukaisen toistumisen paljon 

tarkemmin kuin käsin valmistettujen koodeksien ja kääröjen kohdalla. Tämä lie-

nee myös yksi selitys sille, miksi näitä kahta kirjan merkitystasoa, yksittäistä 

aineellista esiintymää ja abstraktia tyyppiä, ei yleensä eroteta.  

Olen nimittänyt tätä kirjallisen teoksen ”bibliografista” aspektia viestimeksi. 

Viestimen termin käsitteelliseen sisältöön lasken kirjan lisäksi myös kaikki muut 

mahdolliset viestintävälineet, joilla teksti voidaan säilyttää ja välittää vastaanotta-

jille. Edellisessä luvussa on jo selvitetty pääpiirteissään kirjallisen teoksen viesti-

men teknisen kehityksen historiallisia siirtymävaiheita ja miten se on vaikuttanut 

kulttuurissa vallitsevaan teoskäsitykseen, etenkin teoksen ja tekstin suhteen ajatte-

lemiseen. Teoreettisesta näkökulmasta tarkastellen viestin on kirjallisen teoksen 

välttämätön ominaisuus. Mitään tekstiä ei voida tallentaa tai välittää ilman min-

käänlaista viestintä, oli kyseessä sitten ihmisen muistiin tallennettu runo, joka 

voidaan tilaisuuden tullen lausua ääneen, tai palvelimen kovalevylle tallennettu 

teksti, joka voidaan lukea miltä tahansa Internetiin kytketyn tietokoneen näytöltä. 

Mielestäni ei ole riittävää, että viestin redusoidaan tekstin aineelliseksi esiinty-

mäksi, joka voi olla suullinen tai kirjallinen. Sama teksti voidaan tallentaa ja välit-

tää erilaisilla viestimillä, ja niiden välineelliset eroavaisuudet vaikuttavat tekstin 

välittymiseen. Ensinnäkin viestimet poikkeavat tekstuaalisen kapasiteetin ja py-



 100

syvyyden säilyttämisen ominaisuuksiltaan. Toiseksi viestimet eroavat sen suhteen, 

missä määrin niiden välineelliset tai ”bibliografiset” ominaisuudet voidaan erottaa 

tekstin sisällöllisistä ominaisuuksista. Esimerkiksi suullisen runonlaulutradition 

esityksestä on erittäin vaikeaa ellei mahdotonta erottaa pelkkä tekstisisältö sen 

esityksen ominaisuuksista, kun modernin kirjan tapauksessa tämä tapahtuu suo-

rastaan tiedostamatta. Kolmanneksi viestimet korostavat aineellisen esiintymän 

ainutkertaisuutta eri tavoin. Mitä vähemmän viestimessä on täsmällisesti toistet-

tavia ominaisuuksia, sitä enemmän siinä korostuvat esiintymästä toiseen varioivat 

ominaisuudet. Saman kopistin samasta mallikäsikirjoituksesta tekemät kaksi ko-

piota varioivat todennäköisesti sekä tekstiltään että graafisilta ominaisuuksiltaan 

enemmän kuin kaksi saman painoksen kirjan kappaletta. 

Kirjallisen teoksen viestimen käsitteellä on yhtäläisyyksiä musiikillisen teok-

sen esitykseen, jonka suhdetta teoksen identiteettiin on käsitelty verrattain paljon 

analyyttisessä estetiikassa. Äärimmäinen esimerkki tästä on J. O. Urmsonin näke-

mys kirjallisesta teoksesta olennaisesti suullisesti esitettävänä teoksena. Hänen 

mielestään kirjallinen teos on musiikillisten ja näytelmien tavoin ensisijaisesti 

esitettävä teos. Mahdolliset kirjoitetut tekstit vastaavat siten esimerkiksi näytel-

män käsikirjoitusta tai sävellyksen nuotteja. Itsekseen äänettömästi lukeminen on 

tässä mielessä toissijainen toiminto, joka rinnastuu esimerkiksi nuottien lukemi-

seen. (Urmson 2006/1977.) Mielestäni Wollheimin näkemys on tätä uskottavampi. 

Hänen mukaansa niin musiikillinen kuin teatteriesitys on ymmärrettävä teoksen 

tulkinnoiksi, koska käsikirjoitukset tai nuotit eivät sisällä yksityiskohtaista, kaiken 

kattavaa ohjeistusta esityksien toteuttamiseksi (Wollheim 2000/1968: 82–83). 

Muun muassa Nicholas Wolterstorff ja Jerrold Levinson katsovat kuitenkin, että 

sävelrakenteensa lisäksi musiikillinen teos implikoi tietyn esitystavan ohjeistuk-

sen. Sävellyksessä voi olla tarpeen ottaa huomioon teoksen esitykseen vaikuttavia 

ominaisuuksia, joita ei välttämättä ole sisällytetty sen nuotteihin ja niitä seuraa-

viin ohjeisiin, vaan jotka säveltäjä on ottanut annettuna ja olettaa, että ne toiste-

taan mainitsemattakin. Esimerkiksi barokkimusiikkia esitettäessä on instru-

mentaatiossa toisinaan pyritty käyttämään periodisoittimia, jotka ovat peräisin 

samalta aikakaudelta kuin sävellyskin tai jotka on valmistettu samoja periaatteita 

ja materiaaleja käyttäen. Näin musiikillisen teoksen katsotaan vaativan sävelten 

lisäksi myös niiden alkuperäisen soinnin mahdollisimman tarkkaa toistamista. 

(Wolterstorff 1980: 69–70; Levinson 1990/1980: 78–79, 88.) 

Suullisessa runonlaulutraditiossa yhtäläisyydet musiikillisen teoksen esityk-

seen ovat ilmeisiä, koska siinäkin teos välitetään esityksien avulla, joista ei välttä-

mättä ole edes mielekästä yrittää erottaa esityksen musiikillisia ominaisuuksia sen 
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kirjallisista ominaisuuksista. Itse asiassa Wolterstorff korostaa musiikillisen esi-

tyksen kohdalla soittamisen ja esityksien historiallisia traditioita, jotka ylläpitävät 

esityksiin sisältyviä kirjoittamattomia sääntöjä (Wolterstorff 1980: 71). Myös 

suullisessa runonlauluperinteessä laulu- ja kerrontatekniikat sekä eeposten teemat 

ja niiden variointi opitaan tradition sisältä käsin.  

Modernissa kirjallisessa teoksessa lähin vastine musiikillisen teoksen soinnil-

liselle ulottuvuudelle löytyy kirjan viestimen ominaisuuksista. Kirjallisuuden 

historiasta voidaan antiikista lähtien löytää viitteitä tietynlaisesta leikittelystä 

kielen ”materiaalisilla” ominaisuuksilla. Kirjapainon aikakaudella tämä leikittely 

kohdistuu usein kirjan bibliografiseen ulottuvuuteen. Christopher Fanningin mu-

kaan voidaan jopa puhua tietystä kirjallisuuden ”tuhertelijoiden” traditiosta, jossa 

kirjailijat, kuten François Rabelais (n. 1494–1553), Jonathan Swift (1667–1745), 

Alexander Pope ja Laurence Sterne (1713–1768), ovat erilaisia typografisia teho-

keinoja hyödyntäen luoneet teoksiinsa tekstin ”materiaalisuutta” kommentoivia 

metafiktiivisiä tasoja. (Fanning 2003: 361, 363–369.)  

Jos esimerkiksi Sterne ei olisi itse kiinnittänyt erityistä huomiota kirjansa ul-

koasun toteutukseen, vaan olisi ottanut annettuna painon tarjoamat typografiset 

perusratkaisut, hän tuskin olisi saanut tekstilleen haluamaansa ilmettä. Vastaavasti 

voidaan olettaa, että kirjoittaja, joka ei ollut kiinnostunut teoksensa graafisesta 

ulkoasusta, jätti siitä huolehtimisen kirjapainon henkilökunnalle. Nyt voidaan 

kysyä onko oikein olettaa Wolterstorffin tapaan, että jotakin barokin sävellystä 

olisi välttämättä esitettävä periodisoittimin? Se, että säveltäjä ottaa annettuna 

orkesterilla sävellyshetkellä käytössä olevat instrumentit, ei tee niiden sointimaa-

ilmasta teoksen olennaista ominaisuutta, joka rinnastuisi sävellyksen intentionaa-

liseen rakenteeseen. Pikemminkin minusta vaikuttaa siltä, että vasta tietoinen 

poikkeaminen annetusta voidaan katsoa osaksi sävellystä. 

Ilmeisesti Wolterstorffin ajatuksena on, että tuo poikkeama syntyy historialli-

sesti, kun esitetään satoja vuosia vanhoja sävellyksiä modernein soittimin. Asia ei 

kuitenkaan ole näin yksinkertainen. Se, minkä säveltäjä ottaa aikanaan annettuna, 

on enemmän tai vähemmän sama, jonka kuuntelijat ottavat annettuna, eli histori-

allisen kulttuurikontekstin määrittämät musiikilliset tottumukset ja konventiot. 

Totutusta poikkeamisen efekti syntyy, kun vastaanottaja kohtaa hänelle oudom-

man instrumentaation. Vastaanottajan näkökulmasta voidaan siis ajatella, että teos 

olisi esitettävä kulloinkin tavanomaisimmin käytetyin instrumentein, jos säveltäjä 

on ottanut aikanaan sointimaailman annettuna. Vanhempien sävellysten esittämi-

sessä periodisoittimin ja mahdollisimman autenttisissa ympäristöissä ei mielestäni 

ole niinkään paljon tekemistä tekijän implikoimien teosten ominaisuuksien kanssa 
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kuin kiinnostuksesta teoksen vastaanoton historiallisuuteen. Me haluamme kuulla, 

miltä teos kuulosti tuolloin. Mutta tämä toive ei tietenkään voi täysin toteutua, 

sillä me emme koskaan voi päästä samaan aikalaisten historiallisesti viattomaan 

teoksen kokemukseen. Se on meille historiallisesta välttämättömyydestä johtuen 

vieras ja eksoottinen suhteessa aikamme totuttuun sointimaailmaan. 

Vastaanoton historiallisen kontekstin näkökulmasta myös kirjallisten teosten 

viestimen bibliografisella ulottuvuudella on merkitystä, vaikka tekijä ei olisi tie-

toisesti pyrkinytkään esimerkiksi poikkeukselliseen typografiseen ulkoasuun. 

Teoksen historialliseen transmissioon ja sen viestimien bibliografiseen ulottuvuu-

teen tutustuminen voi auttaa ymmärtämään, miten teosta luettiin ja tulkittiin sen 

aikalaisvastaanotossa ja miten se poikkeaa teoksen myöhemmästä vastaanoton 

historiasta. Tähän tarpeeseen toimitetaan harvinaisista dokumenteista diplomaatti-

sia editioita ja faksimile-laitoksia. Edellisessä pyritään etupäässä tietyn käsikirjoi-

tuksen tai painoksen kappaleen tekstin uskolliseen toisintamiseen rivinvaihtoja, 

välimerkkejä ja jopa virheitä myöten. Jälkimmäisessä on tavallisesti kyse valoku-

vauksella tai muulla menetelmällä toteutetusta tarkasta dokumentin jäljennöksestä. 

Teoksen viestimen historialliseen transmissioon tutustuminen on myös siinä mie-

lessä ensisijaista, että vasta siihen tutustumalla voidaan ylipäätään määrittää, onko 

esimerkiksi typografisella ulottuvuudella olennainen merkitys tietyn teoksen iden-

titeetille vai ei. Jokin teoksen myöhempi uudelleen ladottu laitos ei siihen riitä, 

sillä se ei välttämättä noudata lainkaan alkuperäisiä ratkaisuja. Siksi on esimer-

kiksi selvitettävä, missä määrin kirjan painotekniset ratkaisut poikkesivat vallitse-

vista konventioista ja mikä osuus tekijällä oli kirjan tuotantoprosessissa. Jos pelk-

kä tekijän oletus sävellyksen sointivärin toistamisesta riittää esitystavan tunnus-

tamiseksi teoksen olennaiseksi ominaisuudeksi, pitäisi tieto siitä, että kirjailijat 

toisinaan tietoisesti hyödyntävät typografisia tehokeinoja, riittää kirjallisen teok-

sen bibliografisen ulottuvuuden merkityksen tunnustamiseksi. Kirjallisen teoksen 

viestimen sivuuttaminen teoksen identiteetin kannalta merkityksettömänä on mo-

dernin tekstikeskeisen teoskäsityksen ennakkoluulo. 

2.2 Monoliittinen teoskäsitys 

Käsittelin edellä analyyttisen estetiikan monoliittisen tradition rajanvetoa kirjalli-

sen teoksen materiaalisen ja abstraktin tekstin välillä, mikä osoittautui myös pe-

rustaksi kirjallisuudentutkimuksen ja tekstikritiikin väliselle työnjaolle. Tämän 

erottelun lähtökohtana oli kirjallisen teoksen identiteetin kannalta olennaisena 

nähty abstrakti teksti, jonka suhteen tekstin yksittäiset aineelliset esiintymät ovat 
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toissijaisia. Tarkastelen seuraavassa tarkemmin tätä monoliittiselle teoskäsityk-

selle keskeistä abstraktin tekstin käsitettä. 

Aloitan tarkastelemalla Nicholas Wolterstorffin teoriaa teoksen identiteetistä 

joukkona kriteereitä, jotka määrittävät, mikä on ja mikä ei ole tekstin korrekti 

esiintymä. Periaatteessa tämä teoria tarjoaa ontologisen perustan tekstikritiikin 

auktorisoidun tekstin käsitteelle. Toisin sanoen sille, minkä ymmärretään olevan 

teoksen autenttinen teksti. Analyyttisen estetiikan traditio ei näytä näin olevan 

aivan irti tekstikritiikin maailmasta. Osoitan kuitenkin, että Wolterstorffin kriteerit 

ovat nimenomaan modernin monoliittisen teoskäsityksen määrittämiä, mikä ei ole 

aivan ongelmatonta. 

Tekstin käsitteen kohdalla nousee myös esille kysymys tuotannonhistoriasta. 

Tämä on käsite, jonka avulla analyyttisen estetiikan piirissä on haastettu autono-

misen teoksen käsite. Kirjallisen teoksen tapauksessa teoksen tuotannonhistorian 

olennaisen merkityksen demonstroimiseen on miltei yksinomaan sovellettu kuvit-

teellista esimerkkiä kahdesta eri teoksesta, jolla on täsmälleen sama teksti. Ajatus-

leikki toimii varsin hyvin analyyttisenä argumenttina, mutta väitän, että se itse 

asiassa estää näkemästä kirjallisen teoksen todellisen historiallisen luonteen, joka 

näyttäytyy ennen kaikkea sen tekstuaalisen transmission historiassa.  

Lopuksi hahmotan sitä monoliittisen teoskäsityksen määrittämää rajaa, joka 

estää ajattelemasta kirjallisen teoksen tekstuaalista transmissiota. Tällä tarkoitan 

analyyttisen kirjallisuudenfilosofian monoliittisen tradition tapaa käsitellä teksti-

versioiden ongelmaa. Kuten teoksen materiaalisen ulottuvuuden marginalisoimi-

sessakin, toimii myös abstrakti pysyvä teksti perustana kirjallisen teoksen tekstu-

aalisen identiteetin muuttumisen ajattelemisen esteenä. 

2.2.1 Tekstin korrekti esiintymä 

Edellä esitelty Nelson Goodmanin notaationalisen skeeman teoria, joka identifioi 

kirjallisen teoksen yhden allografisen tekstirakenteen kanssa, on äärimmäinen 

esimerkki monoliittisesta teoskäsityksestä. Äärimmäiseksi Goodmanin näkemyk-

sen tekee se, että hänen mukaansa jokaisen tekstiesiintymän on vastattava täydel-

lisesti teoksen allografista rakennetta, muuten seurauksena on väistämättä toinen 

teos. Goodmanin määritelmä tekstistä ”oikeinkirjoituksen samuutena” on sinänsä 

varsin käyttökelpoinen, jos se vain erotetaan huolellisesti sekä teoksen että teksti-

esiintymän käsitteistä. Itse asiassa se ei poikkea kovinkaan paljon monissa muissa 

esteettisissä teorioissa eikä edes tekstikritiikissä esiintyvistä tekstin käsitteen mää-

ritelmistä. Toisin sanoen ollaan melko yhtä mieltä siitä, että tekstin identiteetti 
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muodostuu abstraktista lingvistisestä rakenteesta, jossa kirjaimet, sanat, lauseet ja 

niitä suuremmat kokonaisuudet ovat välimerkkeineen tietyssä tarkoin määriteltä-

vässä järjestyksessä. Tämä rakenne on siinä mielessä syntaktisesti suljettu, että jos 

yhdenkin kirjaimen paikkaa muutetaan, on tuloksena periaatteessa toinen teksti. 

Mutta jos kahden tai useamman esiintymän tekstit vastaavat täysin toisiaan, voi-

daan sanoa, että ne ovat saman tekstin esiintymiä. Koska teksti voi tällä tavoin 

toistua useammassa kuin yhdessä esiintymässä, se on abstrakti rakenne, joka ei 

ole sidottu mihinkään yksittäiseen aineelliseen esiintymään. 

Se, että Goodman identifioi tekstin ja teoksen, ei käytännön näkökulmasta 

olisi niin ongelmallinen, ellei hän samalla samastaisi tekstin allografista raken-

netta sen yksittäisen esiintymän kanssa. Toisin sanoen dokumentin teksti edustaa 

välittömästi vain yhtä tiettyä allografista rakennetta. Tästä on seurauksena se, ettei 

abstraktilla tekstillä voi olla virheellistä esiintymää. Esiintymät ovat Goodmanin 

teoriassa ikään kuin ensisijaisessa asemassa. Vasta niiden perusteelta voidaan 

abstrahoida niitä vastaava tekstin allografinen rakenne. 

On tietenkin totta, että dokumentin tekstillä on oma abstrakti rakenteensa, jo-

ka voidaan toistaa virheineen juuri sellaisena kuin se tietyssä dokumentissa esiin-

tyy. Mutta tämä ei sulje pois sitä mahdollisuutta, että tekstillä voisi olla virheelli-

siä ja virheettömiä esiintymiä. Luemme päivittäin tekstejä, joissa esiintyy esi-

merkiksi lyöntivirheitä. Mutta useimmiten me emme takerru niihin, vaan kor-

jaamme ne kielellisen kompetenssimme pohjalta. Näin me abstrahoimme virheel-

lisen esiintymän pohjalta virheettömän abstraktin tekstin. 

Richard Wollheim sivusi tätä kysymystä pohtiessaan tyypin ja sen ominai-

suuksien välistä suhdetta. Varsin suurpiirteisesti hän totesi, että kirjallisen teoksen 

tyypilliset ominaisuudet määrittyvät sen ensimmäisen esiintymän luomisen, eli 

yleensä tekijän käsikirjoituksen kirjoittamisen myötä. Sen tekstin tarkka kopioi-

minen riittää siis täyttämään korrektin esiintymän kriteerit. 

Nicholas Wolterstorff tarttuu tähän kysymykseen teoksessaan Works and 

Worlds of Art (1980). Hänen estetiikassaan kysymys korrektista esiintymästä on 

jopa niin keskeinen, että se määrittää kahden eri teostyypin välistä ontologista 

eroa. Maalausten ja veistosten tapaisissa teoksissa, jotka ovat olennaisesti yhtä 

yhden aineellisen esiintymän kanssa, ei ole edes mielekästä kysyä ovatko niiden 

esiintymät teoksen korrekteja esiintymiä. (Wolterstorff 1980: 71–73.) Sen sijaan 

esimerkiksi musiikillisilla, kirjallisilla ja erilaisilla näyttämötaiteen teoksilla, mut-

ta myös valetuilla veistoksilla sekä painografiikan teoksilla, on lukuisia esiinty-

miä, jotka eivät välttämättä ole kaikki samanlaisia. Siksi on tarpeen, että tämän 

kaltaisille teoksille on olemassa kriteerit, joiden mukaan voidaan määrittää, onko 
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teoksen esiintymä korrekti vai ei. Wolterstorff nimittääkin tällaisten teoksien 

muodostamaa ontologista kategoriaa normilajiksi. (Mt. 57–58, 60, 62.) 

Wolterstorffin ratkaisu kysymykseen esiintymän kriteereistä on yksinkertai-

nen. Hän katsoo, Wollheimin tavoin, että korrektin esiintymän kriteerit määritty-

vät samalla, kun teoksen ensimmäinen esiintymä luodaan. Hän käyttää esimerk-

kinä sävelteosta, mutta toteaa samassa, että saavutetut johtopäätökset voidaan 

ulottaa koskemaan myös muita normilajeihin kuuluvia teoksia. Säveltäessään 

säveltäjä valitsee tietyn joukon ominaisuuksia, joista tulee teoksen ominaisuuksia. 

Sävellyksessä näitä ominaisuuksia ovat muun muassa sävelet ja niiden aika-arvot, 

mutta myös joissakin tapauksissa ominaisuudet voivat olla sävellysten esittämi-

seen liittyviä implisiittisiä ominaisuuksia, kuten esimerkiksi edellä viestimen 

käsitteen yhteydessä käsitelty instrumentaatio. Nämä ominaisuudet ovat normatii-

visia siinä mielessä, että ne määrittävät teoksen tulevien esitysten esiintymien 

korrektiuden. Ainoastaan vaadittavat ominaisuudet toistava esitys on teoksen 

korrekti esiintymä. (Mt. 62–63.) Vastaavasti kirjailija valitsee kirjoittaessaan tie-

tyn joukon sanoja ja välimerkkejä, jotka määrittävät tulevan teoksen normatiiviset 

ominaisuudet. Kirjallisen teoksen korrektin esiintymän tuottamiseen riittää, kun 

kopioi täsmällisesti käsikirjoituksen sana sanalta. (Mt. 97–98.) 

Wolterstorffin teorian ymmärtämisen kannalta on mielestäni keskeistä, ettei 

hän identifioi teoksen korrektin esiintymän kriteereitä minkään fyysisen doku-

mentin kanssa. Hän nimittäin ottaa esille sen mahdollisuuden, että tekijä voi itse 

tuottaa teoksestaan virheellisen esiintymän. Wolterstorff käyttää edelleen esi-

merkkinä musiikillista teosta ja toteaa, että säveltäjältä on voinut vahingossa jää-

dä virheitä nuottikäsikirjoitukseen. Esiintymä, joka toistaisi käsikirjoituksen vir-

heineen kaikkineen ei näin olisi teoksen korrekti esiintymä, koska käsikirjoitus 

itsessään ei ole kaikilta osin tietoisesti valittujen sävelten ja muiden olennaisten 

ominaisuuksien korrekti esiintymä. Wolterstorffin mukaan tällaisessa tapauksessa 

voidaan kuitenkin seurata kustantamoiden julkaisemista edeltäviä korjauskäytän-

töjä, jotka hänen mukaansa perustuvat tekijän intentioihin. Näin saadaan aikaan 

korjattu käsikirjoitus, joka vastaa tekijän valintoja ja voi toimia korrektien in-

stanssien tuottamiseen prototyyppinä. (Mt. 68–69.) Kyseessä on siten pikemmin-

kin tekijän luomistyössään tuottamasta abstraktista intentionaalisesta rakenteesta 

kuin tietystä yksittäisestä esiintymästä, johon tuo rakenne voi olla tallennettuna 

enemmän tai vähemmän tarkasti. 

Tekstikriittisestä näkökulmasta arvioituna Wolterstorffin teoria kirjallisesta 

teoksesta normilajina on huomattavasti mielekkäämpi kuin Beardsleyn tai Good-

manin teoriat, jotka eivät onnistu tekemään riittävää eroa tekstin ja sen esiintymän 
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välillä. Wolterstorff erottaa selkeästi tekstin abstraktin toistettavan rakenteen sitä 

edustavista esiintymistä, joiden tekstit voivat olla keskenään erilaisia. Vaikka 

nämä kaikki esiintymät voidaankin ymmärtää saman teoksen esiintymiksi, se ei 

tarkoita, että ne kaikki olisivat korrekteja. On jopa aivan mahdollista, että kaikki 

esiintymät ovat ei-korrekteja. Tekstikritiikille ominainen epäluottamus kaikkiin 

tekstiesiintymiin perustuu juuri tämän mahdollisuuden tiedostamiseen. Minkään 

dokumentin tekstiä ei tule ottaa annettuna, vaan on selvitettävä, onko se korrekti 

vai ei. 

Määritellessään korrektin esiintymän kriteerit Wolterstorff itse asiassa hah-

mottelee ontologista perustaa tekstikritiikissä käytetylle auktoritatiivisen tekstin 

käsitteelle. Korrektin esiintymän kriteerit muodostavat tekstikriittisen toimittami-

sen periaatteen. Tekijän luoma abstrakti intentionaalinen teksti on eräänlainen 

ideaali, jonka tekstikriittisen toimittamisen tulisi pyrkiä saavuttamaan olemassa 

olevan tekstuaalisen ja historiallisen evidenssin pohjalta. Tekijän intentio ei kui-

tenkaan ole ainoa mahdollinen tekstin auktorisoimisen periaate. Sen rinnalle voi-

daan ainakin ottaa tekstin historiallisesti korrekti muoto, joka voisi vastata esi-

merkiksi teoksen ensipainoksen tekstiä, korjattuna tai korjaamattomana.30 Usein 

nämä kaksi periaatetta kietoutuvat enemmän tai vähemmän toisiinsa. 

Tekstin historiallisuus tuo usein mukanaan elementtejä, jotka eivät kuulu sii-

hen abstraktiin tekstin rakenteeseen, jollaiseksi tekijä on sitä ajatellut. Näitä voi-

vat olla esimerkiksi painotalojen kulttuurissidonnaiset konventiot sekä epätäydel-

lisen aineellisen maailman hallitsemattomat sattumanvaraisuudet, esimerkiksi 

painovirheet. 1600-luvulta 1900-luvun alkuun asti oli varsin yleistä, että kirjailijat 

jättivät tekstinsä oikeinkirjoituksesta huolehtimisen painotalojen tehtäväksi 

(Thorpe 1972: 164–165). Mikä tällaisessa tapauksessa vastaa tekijän intentionaa-

lista tekstiä, alkuperäinen käsikirjoitus (jos se on säilynyt) vai painettu teksti? 

                                                        
30. Tällaista tekstin historiallista muotoa painottaa esimerkiksi saksalaisella kielialueella vallassa 
oleva historiallis-kriittinen tekstikritiikin suuntaus. Perustekstin valitsemisen, apparaatin rakentumisen 
ja terminologian käytännöt ovat 1800-luvulta saakka vaihdelleet melkoisesti, mutta periaate, että 
kaikki tekstiversiot ovat yhtä merkittäviä, on säilynyt verrattain yhtenäisenä. Tästä johtuu se, että 
historiallis-kriittisessä editiossa erilaiset historialliset tekstivariantit esittelevällä apparaatilla on vähin-
tään yhtä merkittävä osa kuin editoidulla lukutekstillä. Periaatteessa lukuteksti voidaan toimittaa 
minkä version pohjalta tahansa, mutta usein päädytään varhaisimpaan tekstiversioon. Toisin kuin 
angloamerikkalaisessa traditiossa oli pitkään yleistä, ei historiallis-kriittisessä editiossa yhdistellä 
tekstikohtia tekstin transmission eri vaiheista. Eklektisen tekstin sijaan pitäydytään mahdollisimman 
tarkasti toimitetun tekstin historiallisessa muodossa. Ainoastaan selvät virheet korjataan. Historiallis-
kriittisessä editoinnissa koetaan tärkeäksi, että lukijat voivat päästä edition avulla käsiksi tekstiin siinä 
muodossa kuin aikalaiset vastaanottivat sen. (Plachta 1997/1995: 504–507, 512–515; Gabler 
1998/1995: 2–3.) 
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Kummankin puolesta voidaan esittää hyviä argumentteja. Käsikirjoitus vastaa 

oletettavasti tekstiä niin kuin tekijä sen kirjoitti ilman ulkopuolisten puuttumista 

siihen. Teksti olisi näin kirjoitusvirheitä lukuun ottamatta pelkästään tekijän in-

tentionaalisen toiminnan tuote. Toisaalta painettua versiota voidaan myös pitää 

kokonaisuudessaan tekijän tarkoittamana tekstinä, koska hän on tietoisesti käyttä-

nyt hyödykseen painotalon tarjoamaa palvelua. Hyväksymällä tekstinsä oikeinkir-

joituksen tekijä ikään kuin ottaa vastuun siitä. Tämä ei kuitenkaan muuta mik-

sikään sitä historiallista tosiasiaa, että teksti ei enää ole tulos vain yhden tekijän 

työstä ja intentiosta. 

Ongelmaan voidaan ajatella vähintään kolme erilaista ratkaisua, joissa kor-

rektin tekstin kriteereitä painotetaan eri tavoin. Jos meitä kiinnostaa tekijä kirjoit-

tajana sekä hyvässä että pahassa, teksti olisi rekonstruoitava käsikirjoituksen poh-

jalta. Siitä voitaisiin korjata ilmiselvät kirjoitusvirheet, jotka ovat lipsahduksia 

eivätkä vain johdu tekijän idiomaattisesta ilmaisutavasta tai tietämättömyydestä. 

Mutta jos meitä kiinnostaa enemmän tekijän intentioiden mukainen teksti, meidän 

on tingittävä autonomisen tekijän ajatuksesta ja pyrittävä rekonstruoimaan korrek-

ti teksti etupäässä painetun tekstiesiintymän pohjalta. Siinäkin saattaa olla esi-

merkiksi painovirheitä tai latojan tulkintavirheitä, jotka voidaan mahdollisesti 

oikaista käsikirjoituksen perusteella. Koska painettu teksti noudattaa painotalossa 

laadittua oikeinkirjoitusta, rekonstruoimme oikeastaan sekä tekijän, latojan tai 

latojien että muiden kirjan tuotantoon osallistuneiden intentioita. Kolmas vaihto-

ehto olisi jonkinlainen yhdistelmä, jossa päädyttäisiin kahteen erilaiseen tekstiin. 

Se voitaisiin toteuttaa esimerkiksi kahtena itsenäisenä tekstinä tai sitten jom-

panakumpana tekstinä, joka olisi varustettu tekstikriittisellä apparaatilla, joka 

esittää asianmukaisissa kohdissa vaihtoehtoisen tekstiversion variantit. Itse asias-

sa jälkimmäinen vaihtoehto antaa edition käyttäjälle mahdollisuuden konstruoida 

useita erilaisia tekstiyhdistelmiä tarjottujen tekstivarianttien pohjalta. 

Viimeisen vaihtoehdon kohdalla tullaankin sen kysymyksen eteen, voiko te-

oksella olla useampia korrektin esiintymän kriteereitä. Toisin sanoen voiko teok-

sella olla useampia kuin yksi teksti? Vaikka Wolterstorff erottaa aivan oikein abst-

raktin tekstin käsitteen sen esiintymän käsitteestä, hän samastaa silti Goodmanin 

tavoin tekstin ja teoksen käsitteet. Tekstin korrektin esiintymän kriteerit ovat hä-

nellä samalla teoksen korrektin esiintymän kriteereitä. Teoksen tekstuaalinen 

variaatio rajoittuu Wolterstorffin teoriassa yhdestä abstraktista tekstistä tuotettujen 

dokumenttien tekstien väliseksi variaatioksi. Teoksella ei voi olla useita abstrakte-

ja tekstejä, joilla voi edelleen olla korrekteja ja ei-korrekteja esiintymiä. 
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Wolterstorffin teoria kirjallisesta teoksesta normilajina on täysin modernin 

monoliittisen teoskäsityksen määrittämä. Teoksen samastaminen yhden tekijän 

intentioiden määrittämän korrektin tekstin kanssa juontuu tietenkin tekijänoikeuk-

sien myötä 1700- ja 1800-luvun aikana kehittyneeseen käsitykseen tekijästä itse-

näisenä ja luovana yksilönä, jolla on oikeus työnsä tulokseen. Tekijän omaisuu-

tena kirjallinen teos määriteltiin nimenomaan tiettynä ainutkertaisena, mutta eri-

laisina materiaalisina esiintyminä toistettavissa olevana abstraktina tekstimuotona. 

Tämä jätti ideat sinänsä kaikkien yhteiseksi omaisuudeksi ja konkreettiset kirja-

esineet kirjamarkkinoilla omistajaa vaihtaviksi hyödykkeiksi. Kuten huomattiin, 

tämä kirjallisen teoksen identiteetin määrittäminen sen tuottamiseen osallistuvien 

henkilöiden työnkuvan ja omistusoikeuksien mukaan ei ole aina niin selkeä edes 

modernien teosten kohdalla. Vielä heikommin se soveltuu esimerkiksi suulliseen 

runonlaulutraditioon, jossa sekä viestin että tekijäkäsitys ovat täysin erilaisia. 

Suullisen runouden traditiossa tietyn tekijän määrittämän korrektin tekstiesiinty-

män ajatus on usein mahdottomuus. Pikemminkin olisi puhuttava tradition mää-

rittämistä korrektin esityksen kriteereistä, joissa pääosissa ovat tietyt yhteiset 

tarinat, joita runonlaulaja esittää muunnellen ja sovitellen perinteisiä runolaulun 

metrisiä kaavoja. Wolterstorffin korrektin esiintymän kriteerit istuvat myös huo-

nosti keskiajan käsitykseen sosiaalisesta auktorisoinnista. Siinä teoksen sisällöllä 

– sen filosofisella, moraalisella ja uskonnollisella opetuksella – on usein tekijää 

suurempi auktoriteetti, jonka kunnioittaminen vaatii myöhemmiltä kommentaatto-

reilta epäselvien tekstikohtien kirjoittamista auki.  

Teoksen tai tekstin esiintymällä ei näin ole absoluuttisia tai universaaleja kri-

teereitä. Ne muuttuvat historiallisesti ja niille voidaan löytää erilaisia vaihtoehtoi-

sia kriteereitä jopa yksittäisten teosten kohdalla. Tämä on toinen ulottuvuus siitä 

tekstikriittisestä epäluottamuksesta, joka kohdistuu kaikkiin teoksen tekstiesiin-

tymiin. Sen lisäksi, ettei minkään dokumentin tekstiä tule ottaa annettuna, on 

myös suhtauduttava varauksellisesti kaikkiin korrektin esiintymän kriteereihin. 

On kysyttävä kuka tai mikä (esimerkiksi ryhmä tai instituutio), missä ja milloin 

on määrittänyt teoksen korrektin esiintymän kriteerit, ja mitä tarkoitusta varten. 

2.2.2 Tuotannonhistoria 

Viittasin aiemmin siihen, miten Nelson Goodmanin autografisen ja allografisen 

objektin erottelu toi kysymyksen teoksen identiteetistä analyyttisen estetiikan 

keskiöön. Goodmania seuranneessa traditiossa tätä kysymystä on lähestytty kah-

desta pääasiallisesta suunnasta. Ensinnäkin identiteettiä voidaan tarkastella laa-
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dullisesti tekstuaalisen variaation ongelman kautta, kuten Wolterstorff teki määri-

tellessään teoksen korrektin esiintymän kriteerit. Hän kyseenalaisti Goodmanin 

teorian ei-korrektien instanssien olemassaolon pohjalta erottamalla selkeästi toi-

sistaan tekstin ja sen esiintymän käsitteet (Wolterstorff 1980: 98). 

Tätä suositumpi lähestymistapa on ollut muotoilla kysymys kirjallisen teok-

sen identiteetistä kysymykseksi teoksen yksilöllisestä, numeerisesta identiteetistä. 

Goodman osoitti, että teoksen tuotannonhistorialla on olennainen osuus autografi-

sen taiteen identifioimisen kannalta, kun meidän pitää erottaa toisistaan kaksi 

taulua, joista toinen on aito, mutta toinen väärennös. Samalla hän kuitenkin väitti, 

ettei tuotannonhistorialla ole samanlaista merkitystä allografisen teoksen identi-

teetille. Wolterstorff toi kyllä esille tuotannonhistorian merkityksen teoksen iden-

titeetille, mutta hän teki sen korrektien esiintymien kriteereiden määrittelyn yh-

teydessä. Sen sijaan Richard Wollheim oli ensimmäisiä, jotka sovelsivat Good-

manin omaa autografisen objektin historiallisuuden osoittamiseen käyttämää stra-

tegiaa allografiseen objektiin kysymällä, miten voidaan erottaa kaksi kirjallista 

teosta toisistaan, jos niillä on täsmälleen sama teksti. 

Havainnollistaakseen argumenttiaan Wollheim käyttää esimerkkiä, joka on 

vakiintunut osaksi analyyttisen estetiikan diskurssia. Kyseessä on ongelma, joka 

syntyy siitä mahdollisuudesta, että kahdella eri kirjallisella teoksella voi olla täs-

mälleen sama teksti. Tämän ongelman yhteydessä viitataan usein Jorge Luis Bor-

gesin (1899–1986) fiktiiviseen ”Pierre Menard” (”Pierre Menard, autor del Quijo-

te”, 1939) -novelliin, jonka voidaan tulkita aiheuttavan samankaltaisia identiteetin 

määrittelyn ongelmia. Koska kyse ei kuitenkaan ole suoraan Borgesin novelliin 

perustuvasta esimerkistä eikä etenkään Wollheimin tapauksessa ole täysin selvää, 

pohjaako hän esimerkkinsä siihen, kutsun tätä ongelmaa mieluummin ”saman 

tekstin -argumentiksi.” Wollheimin muunnelma tästä on seuraavanlainen: 

[K]uvittele lyhyt lyyrinen runo, nelisäe, joka on kirjoitettu joskus 1500-lu-
vulla kuolemattomalla osalla englannin kieltä. Ja oleta sitten, että 1900-luvun 
varhaisina vuosina epäaidosti naiivi runoilija kirjoitti omasta päästään nuo 
muutamat samat säkeet, samalla oikeinkirjoituksella, ja teki sen täysin tietä-
mättömänä edeltäjästään. Emmekö niiden ortografisesta identiteetistä huoli-
matta sanoisi, että meillä on tässä kaksi runoa, tudorilainen runo ja Yrjöjen 
aikainen runo? Ja jos sanoisimme, tekisimme todellakin niin erilaisten tuotan-
nonhistorioiden vuoksi. (Wollheim 2000/1980: 170.) 

Esimerkki kahdesta tekijästä, jotka toisistaan tietämättään kirjoittavat saman teks-

tin, osoittaa kätevästi, että teoksen syntyhistorialla on merkitystä teoksen identi-

teetin määrittämisen kannalta. Tekijyydellä ja kirjoittamisen historiallisella kon-
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tekstilla on olennainen merkitys teoksen tekstin tulkinnalle, vaikkei niihin ensisi-

jaisesti kiinnitettäisikään huomiota. Toisaalta ”saman tekstin -argumentti” tuo ilmi 

myös analyyttisen estetiikan luonteen muuttumisen spekulatiivisempaan suuntaan. 

Wollheimin kuvitteellinen esimerkki, joka perustuu Goodmanin itse esittämään 

esimerkkiin väärentämisestä, on tietenkin taloudellista analyyttistä argumentaatio-

ta, jossa kritisoitava teoria voidaan kyseenalaistaa sen sisältä käsin. Mutta tässä 

sisäänpäin kääntyvässä argumentoinnin muodossa on ongelmana se, että kirjalli-

sen teoksen historiallisuutta ei ajatella sille ominaisesta historiallisuudesta lähtien, 

vaan maalausten kaltaisten autografisten teosten tuotannonhistorian ehdoilla. Sen 

sijaan, että lähtökohdaksi otettaisiin esimerkiksi todellisia historiallisia esimerk-

kejä kirjallisen teoksen tekstuaalisesta transmissiosta, kirjallisen teoksen historial-

lisuuden ontologinen erityislaatuisuus pyritään häivyttämään pois. 

”Saman tekstin -argumentin” aiheuttamat hankaluudet kirjallisen teoksen his-

toriallisuuden merkityksen ajattelemiselle näkyvät erityisen selvästi Jerrold Le-

vinsonin esteettisessä teoriassa. Wollheimin tapaan myös hän katsoo, että kirjalli-

sen teoksen identiteettiä määrittää tekstin lisäksi sen tuotannonhistoria. Mutta 

tuotannonhistoria ei Levinsonin mukaan toimi ainoastaan teoksen numeerisen 

identiteetin kriteerinä, jolla se voidaan erottaa toisista teoksista. Hänen mielestään 

se määrittää laadullisena kriteerinä myös teoksen tekstiesiintymien identiteettiä. 

Toisin sanoen Levinson yrittää hämärtää autografisen ja allografisen taideteoksen 

välistä ontologista eroa osoittamalla, että kirjallisen teoksen jokainen autenttinen 

esiintymä kytkeytyy vastaavalla tavalla tekijän alkuperäiseen läsnäoloon ja luo-

misaktiin kuin maalaus, jonka tekijä on omakätisesti tuottanut. 

Jos kopioin käsin kirjoittamalla Blackin runon, joka on juuri ilmestynyt At-
lantic Review’ssä, en ole tuottanut aitoa esiintymää Whiten sanallisesti ident-
tisestä runosta, joka yhteensattumalta on juuri ilmestynyt Pacific Review’ssä. 
(Levinson 1990/1980b: 99.) 

Esimerkillään Levinson haluaa osoittaa, että pelkästään rakenteeltaan saman teks-

tin kopioiminen ei tuota teoksen aitoa esiintymää, jos jäljentäjä ei pidä mielessä 

oikeaa yhteyttä laatimansa jäljennöksen ja sen tekstin alun perin luoneen tekijän 

välillä. Koska Levinson esimerkissään ajatteli Blackiä, hän ei voinut kopioida 

Whiten runoa, vaikka kopioikin saman tekstin. Jos hän olisi ajatellut Whitea, 

mutta kopioinut runon Atlantic Review -lehdestä, hän ei olisi kopioinut kumman-

kaan runoa. Kausaalinen yhteys lehden julkaiseman runon ja sen tekijän välillä 

viittaa nimittäin edelleen Blackiin. (Mt. 100–102.) 
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Yksinkertaisesti ilmaistuna Levinson määrittelee autenttisuuden käsitteen uu-

destaan tarkoittamaan tiettyä intentionaalista suhdetta, jossa tekstin kopioija tie-

dostaa kopioimansa tekstiesiintymän vastaavan tietyn henkilön tiettynä aikana 

luoman teoksen esiintymää. Määritelmässä ei sinänsä ole vikaa. Kuten edellisessä 

alaluvussa jo kävi ilmi, on tarpeen selvittää, mitkä ovat autenttisen tekstin kritee-

rit, mikäli tarkoituksena on tuottaa korrekti tekstiesiintymä. Ongelma on siinä, 

että intentionaalisuus kiinnittyy Levinsonin mukaan jollakin mystisellä tavalla 

materiaaliseen tekstiesiintymään. 

Levinsonin tapa yksilöidä teoksen tekstiesiintymien identiteetti kytkemällä ne 

kausaalis-materiaalisesti tuotannonhistoriaan johtaa käytännössä kummallisiin 

johtopäätöksiin. Kuinka usein esimerkiksi kirjapainon työntekijät ovat tietoisia 

siitä kenen tekstejä ovat painamassa? Ovatko heidän tuottamansa esiintymät enää 

teoksen esiintymiä, jos he eivät työskennellessään pitäneet mielessä tekijän alku-

peräistä luomisaktia? Vai onko heitä kenties pidettävä vain osana mekaanista 

tuotantokoneistoa, jota esimerkiksi kustantaja tai joku muu käyttää ja valvoo pi-

täen mielessä tekstin alkuperäisen tekijyyden? Entä miten käy silloin, jos emme 

tunne tekijää, kuten anonyymien tai pseudonyymien kirjoittajien tapauksissa? 

Voidaanko Jukka Larssonin Viettelijä (1987) tai Eva Weinin Puolimaailman nai-

nen (1990) todella lukea vasta silloin, kun ollaan selvillä siitä, että ne ovat Pirkko 

Saision salanimillä kirjoittamia romaaneja?31 Mitä jos kustantaja julkaisi ja kir-

janpainajat painoivat nämä teokset tietämättä todellista tekijää? Olisivatko nuo 

tekstit enää Saision teoksia, koska ne tuotettiin väärä nimi mielessä? 

Hieman yksinkertaistaen voidaan sanoa, että kyseessä on vastaava tilanne 

kuin esimerkiksi erisnimeä käytettäessä. Käyttöyhteys ja puhujan intentiot määrit-

tävät nimen kulloistakin sisältöä tai viittauskohdetta, vaikka itse nimi säilyy 

muuttumattomana. Sen sijaan, että teoksen tekstiesiintymän identiteetti tai autent-

tisuus määrittyisi sen kopioijan ajatellessa teoksen alkuperäisen esiintymän luo-

misaktia, sanoisin mieluummin, että tekstiesiintymän edustama abstrakti teksti on 

jälkikäteen identifioitavissa tietyn teoksen luomis- ja tuotantoprosessin kanssa. 

Tässä on syytä pitää mielessä tekstiesiintymän ja abstraktin tekstirakenteen sekä 

teoksen käsitteen väliset erot. Mikään ei estä minua käyttämästä Blackin runon 

tekstiesiintymää lukeakseni Whiten runoa tai toisin päin, koska tiedän, että niillä 

on täsmälleen sama teksti. Kun luen Blackin runon tekstiesiintymää Whiten ru-

nona, asetan sen edustaman abstraktin tekstirakenteen tietoisuudessani toiseen, 

Whiten luomisaktin määrittämään kontekstiin, joka määrittää sen tulkintaa histo-

                                                        
31. Saision leikittelystä tekijyyden käsitteellä ks. esim. Koivisto 2006. 



 112

riallisesti tuotettuna teoksena. Abstraktin tekstin näkökulmasta on aivan yhdente-

kevää, mitä esiintymää käytän ja mitä tuon esiintymän kopioija on ajatellut sitä 

jäljentäessään, kunhan se vain on tekstin korrekti esiintymä. 

Teoksen käsitteen näkökulmasta on oltava jonkinlainen käsitys tekstin alku-

perästä, sen tekijyydestä ja historiallisesta syntykontekstista. Nämä tiedot on ta-

vallisesti ilmoitettu modernin kirjan nimiölehdellä tekijän, kustantajan ja kirjapai-

non niminä kirjan julkaisu- ja painovuosineen ja -paikkoineen. Toisaalta edes 

modernien kirjojen nimiölehtien tiedot eivät ole aina paikkaansa pitäviä, kuten 

mainituissa Viettelijän ja Puolimaailman naisen tapauksissa. Silti niitä luettiin ja 

kriitikot pystyivät arvostelemaan niitä Larssonin ja Weinin teoksina sen vähäisen 

informaation pohjalta, jonka kirjat lyhyine tekijäesittelyineen ja -kuvin tarjosivat. 

Mielestäni on tärkeää ymmärtää, että nämä luennat ja tulkinnat teoksista Larsso-

nin ja Weinin teoksina eivät olleet virheellisiä, sillä ne olivat käytännössä ainoat 

mahdolliset luennat sillä hetkellä. Itse asiassa ne olivat myös tavallaan Saision 

tarkoittamia luentoja, koska hän tarkoituksella harhautti lukijoitaan. Myöhemmin, 

kun Saisio paljastui todelliseksi tekijäksi, teoksten tuotannonhistoria muuttui. 

Tämä ei kuitenkaan tehnyt tyhjäksi aiempia luentoja ja tulkintoja, vaan Saision 

leikittely modernin tekijäkäsitteen ja tekijän sukupuolen kysymyksillä voidaan 

ymmärtää vain näiden kahden eri tuotannonhistorian väliseksi jännitteeksi. 

Tekstin tai tekstiesiintymän suhde teoksen käsitteeseen ei ole kausaalisesti si-

dottu, vaan arbitraarinen. Toisin sanoen niiden välinen suhde ei näin määrity defi-

nitiivisesti minkään yksittäisen tekstiesiintymän tuottamisena, vaan pikemminkin 

jälkikäteen lukijan identifioidessa tekstin jonkin totena pitämänsä tuotannonhisto-

rian kanssa. Tekstiesiintymän tai tekstin ja teoksen tuotannonhistoriat eivät näin 

kytkeydy toisiinsa millään materiaalisella välttämättömyydellä, kuten autografis-

ten objektien tapauksessa, jossa teoksen aineellinen esiintymä on numeerisesti 

identtinen tekijänsä käsien tuote. Kirjallisen teoksen teksti, tai yleisemmin allo-

grafinen objekti, ei ole samalla tavalla sidottu tuotannonhistoriaansa. Juuri tämän 

ansiosta myös ”saman tekstin -argumentti” toimii esimerkkinä. Kaksi eri tekijää 

voivat periaatteessa toisistaan tietämättä kirjoittaa saman tekstin, mutta kaksi eri 

tekijää eivät edelleenkään voi maalata samaa taulua, joka on numeerisesti identti-

nen objekti – toisin sanoen yksi esine. ”Saman tekstin -argumentti” osoittaa, että 

tekstin käsite ei ole riittävä määrittämään kirjallisen teoksen yksilöllistä identi-

teettiä, vaan tuotannonhistorialla on olennainen merkitys myös allografiselle ob-

jektille. Tämä ei kuitenkaan mielestäni kyseenalaista autografisen ja allografisen 

objektin välistä keskeistä eroa niin kuin usein esitetään, eikä todellakaan tee kir-

jallisista teoksista autografisia objekteja, kuten Gregory Currie on väittänyt (Cur-
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rie 2004: 23). Autografisen ja allografisen objektin erottelu soveltuu näistä muu-

toksista huolimatta edelleen erottamaan toisistaan numeerisen identiteetin määrit-

tämät yksilölliset teokset laadullisen identiteetin määrittämistä toistettavista teok-

sista.  

Abstraktin rakenteen historiallisuuden tunnustaminen ei siis vielä tee raken-

teesta numeerisesti identtistä materiaalista objektia. Siksi allografista teosta ei 

edelleenkään voi väärentää samassa mielessä kuin autografista teosta. Levinson 

on kuitenkin eri mieltä. Levinsonin mukaan kirjallinen teos väärennetään silloin, 

kun tietyn tekstin väitetään olevan jonkun muun kirjoittama kuin se tosiasiassa on. 

Toisin sanoen teoksen luomisaktista annetaan silloin väärää tietoa. (Levinson 

1990/1980b: 102.) Sikäli tämä muistuttaa maalauksen väärentämistä, että myös 

siinä objektin tekijän ilmoitetaan olevan toinen kuin se todellisuudessa on. Kirjal-

lisen teoksen tekstin kopioiminen tuottaa kuitenkin täysin aidon esiintymän, toisin 

kuin maalauksen kopioiminen. Tämä on keskeisin syy, miksi Goodman pyrkii 

selittämään autografisen ja allografisen eroa käyttämällä väärentämistä esimerk-

kinään. Myös tämä ero perustuu numeerisen identiteetin ja laadullisen identiteetin 

erotteluun. On kuitenkin huomioitava, että Goodmanin taideväärennöstä koskeva 

esimerkki on rajallinen. Siinä Goodman asettaa rinnakkain kaksi samanlaista 

teosta, joista vain toinen on aito. Väärennöksellä pyritään näin väittämään, että 

tämä numeerisesti identtinen objekti on tuo toinen numeerisesti identtinen objekti. 

Tietenkin on olemassa myös maalaustaiteen väärennöksiä, joissa väitetään tiettyä 

taulua esimerkiksi Rembrandtiksi, vaikkei hän olisi koskaan sellaista maalannut. 

Tällaisia väärennöksiä on tehty myös kirjallisista dokumenteista, kuten esimer-

kiksi Hitlerin päiväkirjoista. Objektille pyritään tällaisissa tapauksessa luomaan 

rahallista arvoa kytkemällä ne ennestään jollakin tavalla merkittävien tekijöiden 

piiriin. Näissä on yksinomaan kyse Levinsonin peräänkuuluttamasta tuotannon-

historian väärentämisestä eikä niinkään objektin väärentämisestä Goodmanin 

tarkoittamassa mielessä. Plagioinnissa on kyse samasta asiasta, mutta toisin päin. 

Myös siinä teoksen tekijäksi väitetään eri henkilöä, joka sen on todellisuudessa 

tehnyt. Nyt vain vilpilliselle ”tekijälle” pyritään tuottamaan ansiota esittämällä 

hänet merkittäväksi koetun objektin luojana. Koska totuuden vääristely kohdistuu 

plagioinnissa ensisijaisesti tuotannonhistoriaan eikä objektiin, se on myös mah-

dollista niin kuvataiteiden kuin kirjallisuudenkin kohdalla. 

Suurin hankaluus ”saman tekstin -argumentissa” on kuitenkin sen lähtökoh-

tana oleva ajatus tekstin pysyvyydestä; siitä, että teoksella on vain yksi muuttu-

maton teksti. Eikä tämä teksti ole ainoastaan yhden teoksen teksti, vaan se toistuu 

myöhemmässä historiallisessa kontekstissa täsmälleen samanlaisena toisen te-
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oksen tekstinä. Kirjallisen teoksen ontologisen luonteen ja erityisesti sen historial-

lisuuden ajattelemisen lähtökohtana tämä monoliittinen teoksen ja yhden muut-

tumattoman tekstin samastaminen on vakavasti harhaanjohtava. Jokainen, joka on 

vähänkin tutustunut tekstuaalisen transmission ongelmiin, tietää, että yhden ja 

saman teoksen tekstin pysyminen täysin muuttumattomana painoksista ja laitok-

sista toiseen on kaikkea muuta kuin varmaa. Kirjallisen teoksen tuotannon ja 

transmission materiaalinen ja historiallinen luonne on tästä syystä olennaisesti 

erilainen kuin maalauksilla tai veistoksilla. Maalaus on monoliittinen siinä mie-

lessä, että se ei voi irtautua esiintymästään. Kun maali vanhenee ja sen värit haa-

listuvat, se tapahtuu myös teokselle. Kun esine lopulta tuhoutuu, tuhoutuu maala-

uskin. Kirjallinen teos ei koskaan ole samalla tavalla ajallisesti ja tilallisesti pai-

kannettavissa yhteen aineelliseen esiintymään eikä useimmiten edes yhteen abst-

raktiin tekstirakenteeseen. Tuotannonhistorian todellinen merkitys kirjallisen 

teoksen identiteetille ei tule esille spekuloimalla saman tekstin esiintymistä kah-

dessa eri teoksessa, vaan sen tiedostamisella, että teoksella voi olla useampia kuin 

yksi tekstiversio. Tekstuaalinen variaatio on nimenomaan kirjalliselle teokselle 

ominainen ilmiö, joka tuo esille tuotannonhistorian ja tekstuaalisen transmission 

historian merkityksen, eikä sillä ole suoraa vastinetta autografisen taiteen piirissä. 

2.2.3 Revisioidun teoksen ongelma 

Teoksen revisiointi on ilmiö, joka tuo erityisen hyvin esille kirjallisen teoksen 

identiteetin historiallisen luonteen. Edellä käsiteltyjen korrektin esiintymän kritee-

rien yhteydessä tekstuaalista variaatiota tarkasteltiin ainoastaan tekstiesiintymien 

tasolla. Niissä oli kyse etupäässä tekstuaalisista eroista, jotka syntyvät intentio-

naalisen abstraktin tekstirakenteen epätäydellisestä toteutumisesta aineellisina 

esiintyminä. Variantit ovat silloin esimerkiksi tekijän itsensä tekemiä epäintentio-

naalisia kirjoitusvirheitä, painovirheitä tai oikolukijan tai latojan käsikirjoi-

tuksesta tekemiä virhetulkintoja. 

Revisioissa sen sijaan on kyse tekijän tietoisesti tekstiin tekemistä muutok-

sista. Esimerkiksi kun teoksesta on tekeillä uusi laitos, tekijä saattaa poistaa teks-

tistä kohtia, jotka eivät häntä enää tyydytä, lisätä sinne uusia jaksoja tai vaihtaa 

ilmaisuja toisiksi, ja niin edelleen. Seurauksena on tietenkin uusia ja erilaisia 

tekstiesiintymiä. Nämä esiintymät eivät kuitenkaan ole välttämättä ei-korrekteja, 

vaikka ne poikkeavat alkuperäisen käsikirjoituksen tai ensipainoksen abstraktin 

tekstin määrittämistä korrektin esiintymän kriteereistä. Revisiointi tuottaa nimit-

täin uuden intentionaalisen abstraktin tekstirakenteen ja samalla uudet korrektin 
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esiintymän kriteerit. Uusien esiintymien korrektius on näin määriteltävä suhteessa 

revisioituun tekstirakenteeseen eikä sitä edeltävään tekstirakenteeseen. Teoksen 

revisioinnista seuraa tekstuaalista variaatiota sekä esiintymien että abstraktin teks-

tin tasolla. Tätä variaatiota ei enää voi sulkea teoksen ulkopuolelle epäintentio-

naalisena virheenä, vaan se jakaa intentionaalisuuden itsensä osiin. 

Tuotannonhistoria ei itsessään ole ratkaisu kirjallisen teoksen identiteetin 

määrittelylle, vaan jakaantumalla revisioissa se kyseenalaistaa teoksen identiteetin 

sisältä päin. Tämä tuo esille kirjalliselle teokselle ominaisen riippuvuuden vas-

taanottajan identifikaatioprosessista. Emme voi ottaa mitään tekstiesiintymää an-

nettuna, sillä se ei välttämättä edusta abstraktia tekstiä korrektisti. Vaikka tietty 

esiintymä osoittautuisikin korrektiksi tekstin esiintymäksi, emme silti voisi nojau-

tua pelkästään siihen, koska teoksella voi olla muitakin tekstiversioita. Eri teksti-

versioiden olemassaolo vaatii teoksen tekstuaalisen identiteetin määrittämistä. On 

toisin sanoen päätettävä, mikä tekstiversio tai tekstiversioiden joukko on auktori-

tatiivinen. 

Tekstin auktorisoiminen on teoksen identiteetin kannalta perustavanlaatuinen 

tapahtuma siinä mielessä, että se määrittää teoksen luettavan tekstin konstituution 

ja vaikuttaa siten siitä tehtäviin tulkintoihin. Tämän vuoksi myös tekstin auktori-

soimisen perusteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Revisiot ovat yksilöiden yk-

silöllisiin teoksiin tekemiä muutoksia, mikä tekee niistä yksilöllisiä historiallisesti 

määrittyneitä tapahtumia. Se asettaa rajoituksia auktoritatiivisen tekstin kriteerien 

määrittämiselle, koska ne eivät välttämättä automaattisesti sovellu kaikkiin teok-

siin kaikkina aikakausina. 

Teoksen tekstuaalisen identiteetin yksilöllinen määrittyminen on ongelma 

analyyttiselle kirjallisuudenfilosofian monoliittiselle traditiolle, koska se vastustaa 

yleispätevien auktorisointikriteerien muodostamista. Kirjallisen teoksen identitee-

tin kriteerit olisi pystyttävä määrittämään universaalisti sitoutumatta mihinkään 

tiettyyn aikaan ja paikkaan. Käytännössä tämä näyttää jättävän monoliittiselle 

estetiikan traditiolle kaksi tapaa lähestyä revisioidun kirjallisen teoksen ongelmaa. 

Ensimmäisessä näistä ongelma sivutetaan tyystin, koska se ei tarjoa yleistämisen 

mahdollisuuksia. Näin tekee Gregory Currie tutkimuksessaan An Ontology of Art 

(1989). 

Onko Lady Chatterleyn rakastajan bowdlerisoitu versio teoksen esiintymä? 
Onko hirveän huono Hammerklavier-sonaatin esitys (jossa on enemmän vää-
riä kuin oikeita nuotteja) teoksen esiintymä? Tällaiset kysymykset vaikuttavat 
tuskin olevan ratkaistavissa yleisellä tavalla; meidän on nojauduttava vahvasti 
intuitioon ratkaistaksemme ne yksittäistapauksina. Joka tapauksessa tällaiset 
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kysymykset ovat suhteellisen vähäpätöisiä. Mitä tarvitsemme, on siedettävän 
selkeä käsitys siitä, mitä vaaditaan, että jokin on teoksen korrekti esiintymä. 
[...] Onko opiskelijan harjoitustyönään tekemä huonolaatuinen kopio Guerni-
casta teoksen esiintymä? Kysymykseen voi olla yhtä vaikea löytää vastausta 
(ja se on yhtä epäkiinnostava) kuin analoginen kysymys, joka tulee esille 
Hammerklavier-sonaatin kauhean esityksen kohdalla. (Currie 1989: 123–124.) 

Sanottakoon aluksi, ettei Currien tarkoituksena ole ilmeisesti Lady Chatterleyn 

rakastajan (1928) bowdlerisoidulla versiolla viitata niinkään revisioinnin aiheut-

tamaan tekstuaalisen variaation ongelmaan kuin teoksen ei-korrektien esiintymien 

aiheuttamiin vaikeuksiin. Mutta jos hän olisi ollut hiukan kiinnostuneempi si-

vuamastaan ilmiöstä, hän olisi kenties huomannut, että version käsite viittaa abst-

raktiin tekstiin eikä tekstin esiintymän käsitteeseen. 

Tekstiversio, oli se sitten revisioitu tai bowdlerisoitu, implikoi, että teoksella 

on olemassa vähintään kaksi erilaista tekstiä ja siten kaksi erilaisin intentioin 

määrittynyttä tuotannonhistoriaa. Sekä Lady Chatterleyn rakastajan sensuroimat-

tomalla ensipainoksella että sen myöhemmillä bowdlerisoiduilla laitoksilla voi 

olla sekä ei-korrekteja että korrekteja esiintymiä. Kummassakin tapauksessa kor-

rektin esiintymän kriteerit määrittyvät niiden erilaisten abstraktien tekstirakentei-

den pohjalta, jotka perustuvat erilaisiin intentioihin. Mutta kysymys siitä, onko 

sensuroitu teksti enää auktoritatiivinen, on eri tason kysymys. Siinä ei enää ole 

kysymys tekstiesiintymien korrektiudesta, vaan niistä perusteista, joilla määritel-

lään auktorisoitu teksti. Nämä eivät kuitenkaan ole ratkaistavissa intuitioiden 

pohjalta, vaan silloin pitää ottaa huomioon transmission historian faktoja, kuten 

bowdlerisoiko D. H. Lawrence (1885–1930) itse teoksensa tai antoiko hän suos-

tumuksen siihen, että joku toinen teki sen hänen puolestaan, vai tehtiinkö se hä-

nen tahdostaan riippumatta?  

Se, ettei Currie huomaa tai huomioi tätä olennaista eroa kahden eri tekstiver-

sion variaation ja saman tekstin eri esiintymien variaation välillä, johtunee siitä, 

että hän etukäteen olettaa näiden kysymysten olevan ”suhteellisen vähäpätöisiä”. 

Sitä ne ovat suhteessa teoksen korrektin esiintymän kriteereihin, jotka hän on jo 

kirjallisen teoksen osalta tutkimuksensa tässä vaiheessa määritellyt. Wolterstorffin 

tavoin hän ajattelee, että esiintymän on vastattava tekijän tuottamaa intentionaa-

lista tekstirakennetta. Tämä ei kuitenkaan vielä riitä yhdistämään esiintymää tiet-

tyyn teokseen, vaan siihen tarvitaan niin sanottu heuristinen polku, jolla Currie 

tarkoittaa tekstin suhdetta teoksen tuotannonhistoriaan. Osoittaakseen tuo-

tannonhistorian merkityksen teoksen yksilölliselle identiteetille Currie soveltaa 
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tietenkin ”saman tekstin -argumenttia”. (Mt. 7, 68–70, 75–76, 89, 94, 95–96, 

122–123.)  

Kohdatessaan revision ongelman Curriella on siis jo kaikki tarvittava kirjalli-

sen teoksen identiteetin määrittelemiseksi. ”Saman tekstin -argumentti” mahdol-

listaa teoksen tuotannonhistorian yleistämisen yksinkertaiseksi identiteetin ra-

kenne-elementiksi, jota voidaan soveltaa teokseen kuin teokseen. Se perustuu 

kuitenkin autografiselle objektille ominaiseen teoksen ja aineellisen esiintymän 

väliseen monoliittiseen suhteeseen. Samalla se vaatii silmien sulkemista kirjalli-

sen teokselle ominaisten tuotannon- ja tekstuaalisen transmission historian ilmiöi-

den edessä. 

Toinen tapa lähestyä kysymystä kirjallisen teoksen revisioista on määritellä 

Nicholas Wolterstorffin ja Jerrold Levinsonin tapaan siitä syntyvät uudet tekstira-

kenteet kokonaan uusiksi teoksiksi. Wolterstorff ei Currien tavoin sivuuta revision 

ongelmaa epäolennaisena, vaan perustelee, miksi teos ei voi muuttua. Hän lähes-

tyy kysymystä teoksen muuttumisesta yleisemmällä tasolla pohtien normatiivisten 

tai olennaisten ominaisuuksien asemaa teoksen identiteetissä. Jos pidämme olen-

naisena, että teoksella on tietyt olennaiset ominaisuudet yhtenä hetkenä, sillä on 

Wolterstorffin mukaan oltava samat ominaisuudet kaikkina hetkinä. Mikäli omi-

naisuudet muuttuvat, ne eivät ole olennaisia ominaisuuksia. Mutta jos emme pidä 

olennaisena, että teoksella on samat olennaiset ominaisuudet kaikkina hetkinä, 

ongelma syntyy siitä, miten teoksen esiintymä voi säilyä sen esiintymänä. Sillä 

jos esiintymällä on teoksen olennaiset ominaisuudet hetkenä A, miten se voi enää 

olla teoksen esiintymä hetkellä B, jolloin teoksella ei enää ole samat olennaiset 

ominaisuudet? (Wolterstorff 1980: 89–90.) 

Kun kirjallisen teoksen normatiiviset ominaisuudet määrittyvät luomisaktissa, 

joka manifestoituu tekijän käsikirjoituksena, tarkoittaa teoksen muuttumattomuus 

käytännössä sitä, ettei tekijä voi revisioida teostaan. Wolterstorffin teoriassa teos 

on olennaisesti identtinen tiettynä hetkenä luodun abstraktin tekstirakenteen kans-

sa, jota tekijä ei voi enää muuttaa jonakin myöhempänä ajankohtana. Teoksella ei 

näin voi olla erilaisia tekstiversioita, joissa tekijä olisi muuttanut muulla tavalla 

kuin pelkästään oikaisemalla alkuperäisestä intentiostaan poikkeavia virheitä. 

Wolterstorffin teorian mukaan teoksen revisioiminen on näin aina uusi luomisti-

lanne, joka tuottaa uuden intentionaalisen tekstirakenteen, uudet korrektin in-

stanssin kriteerit ja johtaa uuden teoksen syntymiseen. 

Wolterstorffin tavoin myös Levinson näkee teoksen olennaisesti muuttumat-

tomana kokonaisuutena. Valitettavasti Levinson tarkastelee muutoksen mahdolli-

suutta ainoastaan musiikillisen teoksen transkription näkökulmasta kahdessa ar-
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tikkelissaan ”What a Musical Work Is?” (1980) ja ”What a Musical Work Is 

Again?” (1990), joten hänen näkemyksensä kirjallisen teoksen revisioinnista on 

jossakin määrin tulkinnanvarainen. Hän on kuitenkin sanonut, että musiikillista 

teosta koskevat johtopäätökset voidaan tarpeellisin muutoksin ulottaa koskemaan 

muita saman tyyppisiä teoksia, näiden joukossa myös kirjallista teosta 

(1990/1980a: 88 alaviite 35; Levinson 1990a: viii). Oletan, että tämä koskee myös 

hänen transkriptiota koskevaa pohdintaansa. Se tuo esille ongelman, joka sisältyy 

tällaiseen tiettyyn taidelajiin kuuluvan teoksen ominaispiirteiden yleistämiseen. 

Edellä on jo tullut ilmi, minkälaisia ongelmia seuraa siitä, kun kirjallisen teoksen 

tuotannonhistoriaa yritetään ajatella ”saman tekstin -argumentti” autografisesta 

taiteesta haetun mallin mukaan. Vastaavalla tavalla musiikillisen teoksen esitystä 

varten tehty transkriptio soveltuu huonosti kuvaamaan kirjallisen teoksen trans-

mission ilmiöitä. 

Transkriptiolla tarkoitetaan musiikissa sävellyksen vapaata sovittamista esi-

merkiksi toiselle soittimelle, ja Levinson itse sanoo siihen kuuluvan teoksen uu-

delleen ajattelemista ja uudelleen kirjoittamista erilaiselle esiintymiskokoon-

panolle (Levinson 1990b: 233). Kyse on siis tietynlaisesta revisiosta. Transkrip-

tiota ei Levinsonin mielestä voi pitää samana teoksena, koska siinä ei enää täyty 

teoksen esitystavan rakenteen kriteeri, joka hänen mielestään on teokselle olen-

nainen ominaisuus (Levinson 1990/1980a: 87). Vaihtoehtoisesti transkriptiota 

voitaisiin ajatella alkuperäisen teoksen myöhemmin tehtynä laajennuksena, joka 

antaa valinnan varaa niille kriteereille, joiden pohjalta teoksen esitys voidaan 

toteuttaa. Tässä mielessä teos olisi muuttunut, koska sillä oli yhtenä hetkenä aino-

astaan yksi mahdollinen esitystapa, mutta toisella hetkellä kaksi vaihtoehtoista 

esitystapaa. Levinson kuitenkin vierastaa tällaista mallia, koska siinä teoksen 

esteettiset ominaisuudet ovat vähemmän spesifisiä. Parhaiten transkriptio olisi 

Levinsonin mukaan ymmärrettävissä erillisenä musiikillisena teoksena. Tosin hän 

ei näe sitä täysin itsenäisenä teoksena, vaan se on alkuperäiseen teokseen nähden 

johdettu ja toissijainen. (Levinson 1990b: 234–235.) 

Transkriptio on sikäli ongelmallinen esimerkki teoksen revisiosta, että sille on 

vaikea keksiä mitään täsmällistä vastinetta kirjallisen teoksen yhteydessä. Keskei-

sin alkuperäistä musiikillista teosta ja siitä tehtyä transkriptiota yhdistävä ominai-

suus on tonaalinen rakenne, jonka perusteella niiden voidaan Levinsonin mukaan 

hieman epätäsmällisemmässä kielenkäytössä sanoa olevan sama teos. (Mt.) Vas-

taava rakenne kirjallisessa teoksessa olisi sen teksti. Mutta miten kirjallisesta 

teoksesta voidaan tehdä jonkinlainen ”transkriptio” kajoamatta sen tekstuaaliseen 

rakenteeseen? Vanhan tekstin kieliasun modernisoiminen muuttaisi kieliopillisia 
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rakenteita, välimerkkien käyttöä ja sanojen oikeinkirjoitusta. Kääntäminen toiseen 

kieleen vaihtaisi koko lingvistisen järjestelmän ja näin tuottaisi aivan erilaisen 

tekstuaalisen rakenteen. Ainoastaan sen semanttisen ulottuvuuden voidaan jossa-

kin määrin ajatella pysyvän samana. Lähinnä transkriptiota lienee puuttuminen 

kirjallisen teoksen typografiseen ulkoasuun tai sen lausuntaesitykseen. Tämä on 

kuitenkin rajallinen analogia. Vaikka myös tämän kaltaisista revisioista on löydet-

tävissä esimerkkejä, kirjallisen teoksen revisioissa on kyse ennen kaikkea sen 

tekstin muuttamisesta.32 Siinä mielessä revisiointi vaikuttaa aina paljon radikaa-

limmin kirjalliseen teoksen identiteettiin kuin sävellyksen uudelleen sovittaminen.  

Tämän vuoksi on myös vaikea kuvitella, mitä Levinsonin version käsite voisi 

tarkoittaa kirjallisen teoksen yhteydessä. Se, kuinka paljon alkuperäisen sävellyk-

sen esitystavan rakenteesta poiketaan, määrittää Levinsonin mukaan version ja 

transkription käsitteitä. Versiossa on kyse ainoastaan pienistä varianteista, jotka 

esimerkiksi korostavat tiettyjä yksityiskohtia. Transkriptiossa kuitenkin koko 

sävellys sovitetaan uusiksi erilaiselle soitinarsenaalille, jolloin teoksen peruskon-

septi muuttuu toiseksi, vaikka tonaalinen rakenne pysyisikin samana. (Mt.) Vas-

taavasti kirjallisen teoksen tapauksessa versio ei voisi olla mikään, joka muuttaa 

teoksen tekstuaalista rakennetta. Se ei voisi olla tekstiversio, vaan esimerkiksi 

erilaisella kirjaintyylillä painettu ”versio” samasta tekstistä.  

Jos katsomme, että Levinsonin transkriptiota koskevan näkemykset on sovel-

lettavissa myös kirjallisen teokseen, revisiosta tehtävät johtopäätökset ovat hänen 

kohdallaan samanlaiset kuin Wolterstorffin. Kirjallinen teos ei voi muuttua, koska 

sillä ei voi olla kuin yksi tekstirakenne. Tekstirakenteen muuttaminen on tulosta 

uudesta luomistyöstä, joka tuottaa aina uuden tekstin ja sitä myötä uuden teoksen. 

Wolterstorffin ja oletettu Levinsonin ajattelumalli poistaa monia ongelmia, joita 

kirjalliselle teokselle ominaiset tuotannon- ja tekstuaalisen transmission historian 

ilmiöt aiheuttavat kirjallisen teoksen identiteetin määrittelylle. Keskeisimpinä 

niistä se säilyttää tekstin ja teoksen välisen monoliittisen suhteen sekä tuotannon-

historian ja tekijän intentioiden jakamattomuuden. Tämä tarkoittaa myös sitä, että 

teos voidaan säilyttää autonomisena kokonaisuutena, jonka tekstuaalinen identi-

teetti ei ole riippuvainen vastaanottajan auktorisoinnista.  

Todellisuudessa näennäisesti yksikertainen ratkaisu määritellä jokainen revi-

sio uudeksi teokseksi on kuitenkin vain yksi monista auktorisointimalleista. Ni-

                                                        
32. Esimerkiksi William Congreve (1670–1729) työskenteli vuoden 1710 koottujen teostensa oktaa-
voeditiossa yhteistyössä painotalon kanssa uudistaakseen näytelmänsä näyttämöohjeiden ja vuorosa-
nojen keskinäistä typografista esitystapaa. (McKenzie 2002/1981.) 
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menomaan tässä näennäisessä yksinkertaisuudessa ovat sen suurimmat ongelmat. 

Se ei perustu yksittäisten kirjallisten teosten tuotannon- ja tekstuaalisen transmis-

sion erityispiirteisiin, vaan modernia teoskäsitystä määrittäviin ennakko-

oletuksiin tekstuaalisesta pysyvyydestä ja autonomisen tekijän luomistyöstä. Nä-

mä oletukset ovat siinä mielessä läpinäkymättömiä, että ne kätkevät ongelmat, 

joita revisiot aiheuttavat kirjallisen teoksen yksinkertaiselle identiteetille. Useista, 

ellei useimmista, kirjallisista teoksista on kuitenkin olemassa revisioituja teksti-

versioita eikä niitä käytännön elämässä mitenkään yksiselitteisesti käsitellä uusina 

teoksina. Modernin teoskäsityksen vaikutuksesta asia jää monesti jopa kokonaan 

huomioimatta. Toinen läpinäkymättömyyden ongelma tässä ennalta määritetyssä 

auktorisoinnissa on sen oman auktorisointiluonteen verhoutuminen eräänlaiseen 

itsestäänselvyyteen. Koska se ei perustu revision ongelmien analyysiin, se ei tar-

joa mahdollisuutta vaihtoehtoisten auktorisointimallien esille tulemiseen erilaisten 

tapausten kohdalla. 

2.3 Auktorisaatio ja tekstuaalinen identiteetti 

Olen edellä pyrkinyt osoittamaan, miten analyyttisessä estetiikassa on yksittäisten 

teorioiden eroista huolimatta hahmoteltavissa selkeä jatkumo, jossa kirjallisella 

teoksella ajatellaan olevan vain yksi teksti. Olen selittänyt tätä teoksen epookilla, 

jossa tutkimus samalla kertaa ottaa annettuna tietyt historiallisesti määrittyneet 

ennakkoluulot, kun se yleispätevyyden nimissä sulkee pois yksittäisiä teoksia 

sekä teoskäsitystä määrittävän historiallisen kontekstin. Analyyttisen estetiikan 

monoliittisen tradition kirjallisen teoksen ontologiaa ja identiteettiä koskevaa 

ajattelua on ohjannut painetun kirjan ja modernin tekijäkäsitteen määrittämä teos-

käsitys. Ongelma ei ole ainoastaan se, että tekstuaalista pysyvyyttä painottava 

monoliittinen teoskäsitys soveltuu huonosti muihin kuin modernin painetun kirjan 

valtakaudella tuotettuun kirjallisuuteen. Monoliittinen teoskäsitys tuntuu vaka-

vasti rajoittavan ymmärrystä myös modernin kirjallisen teoksen ontologisesta 

luonteesta ja tekstuaalisesta identiteetistä. Tämä näkyy erityisesti siinä, miten 

tässä traditiossa on käsitelty tekstuaalisen variaation kysymystä. 

Kysymykset tekstuaalisesta variaatiosta ja kirjallisen teoksen tekstuaalisesta 

identiteetistä ovat luonteeltaan historiallisia. Tämä oli syy siihen, miksi Monroe 

Beardsley sulki ne alun perin pois kirjallisesta teoksesta esteettisenä objektina. 

Historiallisella näkökulmalla ei hänen mielestään ole esteettistä merkitystä, koska 

se tarkastelee teosta fyysisenä objektina. Beardsleyn jälkeen historiallisuus on 

tullut mukaan analyyttiseen estetiikkaan teoksen tuotannonhistorian käsitteen 



 121

muodossa. Kirjallisen teoksen historiallisuuden ymmärtämisen kannalta tämä on 

kuitenkin harhaanjohtava käsite, sillä se perustuu autografiselle taiteelle ominai-

seen teoksen ja aineellisen objektin identtiseen suhteeseen. Esimerkiksi maalauk-

sen tapauksessa vastaanottajan kohtaama objekti on yksi ja sama fyysinen esine, 

jonka taiteilija aikanaan maalasi. Tuotannonhistoria kytkeytyy olennaisella tavalla 

tämän yhden esineen historiaan. Kirjallisella teoksella ei kuitenkaan ole vastaa-

vanlaista yhtä ainoaa objektia. Sillä on aineellisia tekstiesiintymiä, jotka edustavat 

abstrakteja tekstiversioita, jotka puolestaan edustavat teosta.  

Toisin kuin maalaus, joka on objektinsa, kirjallisen teoksen ja sen objektin 

välistä suhdetta voidaan pikemminkin kuvata edustamisen käsitteellä. Edustami-

nen tarkoittaa pikemminkin likimääräistä suhdetta kuin yksi yhteen identtistä 

suhdetta. Kaikki objektin ominaisuudet kun eivät välttämättä ole teoksen ominai-

suuksia. Edustaminen tarkoittaa siten paitsi yhteyttä, myös olennaista katkosta 

objektin ja teoksen välillä. Yhteys kirjallisen teoksen ja sen objektin välillä täytyy 

muodostaa tämän katkoksen vuoksi. Toisin sanoen se vaatii identifikaatiota. Edus-

tussuhdetta voidaan tarkastella kahdella eri teoksen tasolla. Kirjallisen teoksen 

tuotannonhistorian käsitteellinen ulottuvuus rajoittuu ensimmäiselle näistä kah-

desta identifikaation tasoista. Tätä tarkasteltiin analyyttisessä estetiikassa korrek-

tin esiintymän kriteerien määrittämisen yhteydessä. Tuotannonhistoria kattaa vain 

yhden korrektin tekstin kriteerit, mutta jättää huomioimatta tai sulkee pois kysy-

myksen myöhemmistä revisioista, jotka synnyttävät uusia abstrakteja tekstiraken-

teita ja korrektin esiintymän kriteereitä. Tuotannonhistoriassa on näin kyse yhden 

tekstin tuotannonhistoriasta eikä koko teoksen ”tuotannonhistoriasta”. Tästä laa-

jemmasta, koko teoksen kattavasta ”tuotannonhistoriasta” käytän seuraavassa 

nimitystä tekstuaalisen transmission historia. 

Kirjallisen teoksen tekstuaalisen transmission historian esteettisen merkityk-

sen tarkasteleminen vaatii siirtymistä tekstikriittisen tutkimuksen puolelle. Tämä 

poikkitieteinen siirtymä merkitsee samalla analyyttisen estetiikan monoliittisen 

tradition kirjallista teosta koskevan ajattelun rajojen ylittämistä. Nämä ovat juuri 

ne rajat, jotka Beardsley veti esteettisen objektin ympärille. Eristäessään teoksen 

sen esteettisesti merkityksettömänä pitämältään historialliselta kontekstilta hän 

sulki myös pois tekstikriittisen näkökulman analyyttiseen kirjallisuudenfilosofi-

aan. Siksi kirjallisen teoksen historiallisuutta luonnehtivat revision ilmiöt sekä 

niistä seuraavat tekstin tai tekstien auktorisoimisen ongelmat ovat jääneet huomi-

oimatta. Tässä mielessä analyyttisessä estetiikassa myöhemmin tehtyä teoksen 

historiallisen kontekstin rajausta yhden tekstin tuotannonhistoriaan sekä tekstuaa-

lisen variaation rajaamista ainoastaan korrektien ja ei-korrektien esiintymien on-
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gelmaksi voidaan pitää nimenomaan historiallisesti paikannettavan institutio-

naalisen rajanvedon säätelemänä ajatteluna. 

Aloitan kirjallisen teoksen tekstuaalisen transmission esteettisen merkityksen 

tarkastelun analyyttistä estetiikkaa kirjallisuudenfilosofisesti lähimpänä olevasta 

niin kutsutusta eklektisen editoimisen teoriasta. Se oli perustana valtaosalle ang-

loamerikkalaisella kielialueella toimitetuille tekstikriittisille laitoksille 1950-

luvulta 1990-luvulle. Kirjallisen teoksen ontologian näkökulmasta tarkastellen 

eklektisessä metodissa on kaksi keskeistä piirrettä, jotka yhdistävät sitä monoliit-

tiseen teoskäsitykseen ja rinnastavat sen sitä kautta myös analyyttisen estetiikan 

monoliittiseen traditioon. Ensinnäkin editoinnin päämääränä on palauttaa teos 

yhteen tekstimuotoon, jos se on vain suinkin mahdollista. Toiseksi tämän teksti-

muodon tulee perustua tekijän intentioihin. Nämä yleiset tekstin auktorisoimisen 

periaatteet ovat yhteisiä kaikille eklektistä teoriaa soveltaville tekstikriitikoille. 

Kirjalliselle teokselle ominaisen historiallisen luonteen hahmottamisen kannalta 

on kuitenkin tärkeämpää tarkastella niitä erimielisyyksiä, jotka koskevat eklekti-

sen teorian yleistettävyyttä. Pyrin osoittamaan, ettei edes yhden tekstikriittisen 

suuntauksen sisällä ole olemassa yleisesti hyväksyttyjä tieteellisiä kriteereitä, joita 

mekaanisesti soveltaen saataisiin aikaan definitiivinen tekstikriittinen editio. Tä-

mä tuo esille teoksen tekstuaalisen identiteetin tulkinnallisen luonteen. 

Merkittävää tässä on se, että perinteisesti kirjallisen teoksen tulkinnan on aja-

teltu lähtevän valmiina annetusta tekstistä. Vaikka uuskriittiset ja strukturalistiset 

käsitykset autonomisesta teoksesta ja tekstistä on jo moneen otteeseen kyseen-

alaistettu osoittamalla vastaanottajan ja historiallisen kontekstin olennainen osuus 

merkityksen muodostumisessa, on käsitys teoksen tekstuaalisen identiteetin au-

tonomisuudesta säilynyt kirjallisuudenfilosofian ja -tutkimuksen piirissä varsin 

koskemattomana. Jos teoksen tekstuaalisen identiteetin määrittyminen on olennai-

sesti tulkinnallinen prosessi, ei kirjallisuudentutkimus voi enää hyväuskoisesti 

rajoittua valmiina annettujen tekstien analyysiin ja tulkintaan. Myös tekstin alku-

perään on kiinnitettävä huomiota: siihen, mistä tekstit meille tulevat, miten ne on 

konstituoitu, kenen toimesta ja mitä tarkoitusta varten. Koska teoksen teksti tai 

tekstit voidaan auktorisoida eri tavoin, olisi kirjallisuudentutkijan suotavaa selvit-

tää ovatko hänen käyttämänsä tekstin tai tekstien auktorisointiperiaatteet so-

pusoinnussa hänen tulkintansa teoreettisten ja metodologisten periaatteiden kans-

sa. Epäilyksen estetiikassa ei näin ole kyse ainoastaan tekstien autenttisuuden 

varmistamisesta, vaan sen on ulotuttava koskemaan myös teoksen tekstuaalista 

identiteettiä määrittäviä auktorisointiperiaatteita. Teoksen näennäisesti valmiina 
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annettu tekstuaalinen identiteetti on ikään kuin purettava ja konstruoitava uudel-

leen tulkinnan viitekehyksestä lähtien. 

Tällainen epäilyksen estetiikka ei voi pohjautua teoriaan ennalta lukkoon lyö-

dystä teoksen tekstuaalisesta identiteetistä. Sen sijaan olisi pyrittävä hahmotta-

maan kirjallista teosta identifikaatioprosessina; eräänlaisena avoimena rakenteena, 

joka voidaan rakentaa, purkaa ja rakentaa uudestaan eri periaatteiden mukaan. 

Identifikaatioprosessin kuvaamiseksi on otettava huomioon kaksi perustavaa toi-

siinsa vaikuttavaa tekijää. 

Ensimmäisessä on kyse teoksen tekstuaalisen transmission historiasta. Teks-

tuaalinen transmissio on tässä yhteydessä käsitettävä laajassa merkityksessä: se 

pitää sisällään kaikki mahdolliset tekstiversiot ja -variantit, joilla teosta on tallen-

nettu ja välitetty. Siihen kuuluvat niin teoksen geneettisestä prosessista jälkeen 

jääneet enemmän tai vähemmän keskeneräiset ja julkaisemattomat tekstit kuin 

erilaiset julkaistut tekijän auktorisoimat tai auktorisoimattomat tekstiversiot sekä 

niiden intentionaaliset ja epäintentionaaliset variantit. Eri tekstiversioiden lisäksi 

tekstuaalisen transmission historiassa esiintyvää variaatiota ja muutosta on myös 

voitava tarkastella niin yksittäisten materiaalisten esiintymien tasolla kuin ylei-

semmällä viestimen tasolla. Tekstuaalisen transmission historia muodostaa erään-

laisen pohjarakenteen, joka edeltää teoksen identifikaatiota ja jonka identifikaatio 

asettaa tietynlaiseen asentoon määrittämällä auktorisointiprosessissa eri tekstiver-

sioiden väliset hierarkkiset suhteet. 

Toisessa identifikaatioprosessiin vaikuttavassa tekijässä on kyse siitä, mitä 

olen kutsunut vastaanottajan teoskäsitykseksi. Olen ensimmäisessä luvussa tar-

kastellut teoskäsitystä historiallisesti muuttuvana ilmiönä, joka on kytköksissä 

paitsi viestimen tekniseen kehitykseen myös kulttuurissa vallitseviin yleisempiin 

ideologisiin käsityksiin. Käsillä olevassa luvussa olen puolestaan pyrkinyt tarkas-

telemaan modernin monoliittisen teoskäsityksen ilmenemistä ja vaikutusta ana-

lyyttisen estetiikan traditiossa. Vastaanottajalla on aina jonkinlainen enemmän tai 

vähemmän jäsentynyt käsitys kirjallisen teoksen ontologisesta rakenteesta – vas-

taus kysymykseen ”mikä kirjallinen teos on?” Sen ei tarvitse olla teoreettisesti 

muotoiltu eikä argumentoitu kirjallisuudenfilosofinen kannanotto, vaan se voi olla 

pelkästään ympäröivästä kulttuurista sen enempää reflektoimatta omaksuttu tapa 

tai tottumus. Se, miten valitsemme luettavamme kirjastoista, kuinka luemme ja 

miten puhumme kirjallisuudesta, tekijöistä, kirjoista, teksteistä ja teoksista; kaikki 

nämä toiminnot sisältävät oletuksia myös kirjallisen teoksen ontologisesta luon-

teesta. 
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Jos teoksen teoria ei pysty tuomaan esille tätä teoskäsityksen olennaista 

osuutta teoksen identiteetin määrittämisessä, vaan jää pelkästään teoksen identifi-

ointiin sen pohjarakenteen tasolla, se jää epookkinsa vangiksi ja väistämättä rajal-

liseksi. Teoksen teorian historiallista rajallisuutta ei voi kuitenkaan ylittää rajoja 

pois pyyhkimällä tai historiallisuuden pois sulkemisella. Päinvastoin tulee lähteä 

oman historiallisen position tunnustamisesta ja ottaa sen rajallisuus olennaisena 

osana teoksen identifikaationprosessia. Kirjallisen teoksen transmission historia ja 

vastaanottajan historiallinen teoskäsitys muodostavat ne puitteet, joissa kirjallinen 

teos kulloinkin identifioidaan. 

Hahmottelen tämän luvun jälkimmäisellä puolella tällaista identifikaatio-

prosessin mallia tarkastelemalla teoksen ontologioita, joissa kirjallisen teoksen 

tekstuaalista identiteettiä on ajateltu samansuuntaisesti. Aloitan kolmella esteetti-

sellä teorialla, jotka ovat läheisesti tekemisissä analyyttisen tradition kanssa. 

Kahdessa ensimmäisessä on kyse analyytikoksi tunnustautuvista, mutta tuotan-

nossaan runsaasti mannermaisesta perinteestä ammentavista Joseph Margoliksen 

ja Richard Shustermanin teorioista. Heidän teoriansa erottuvat monoliittisesta 

traditiosta etenkin siinä, että ne korostavat teoksen tulkinnallista luonnetta eivätkä 

pyri redusoimaan kirjallisen teoksen tekstuaalista identiteettiä yhteen tekstiversi-

oon. Samoilla linjoilla on myös ranskalainen strukturalistisesta taustastaan tunnet-

tu kirjallisuudentutkija Gerard Genette, joka pohjaa yleisen taideteoriansa Nelson 

Goodmanin autografisen ja allografisen objektin jaotteluun. Näiden esteettisten 

teorioiden lisäksi myös tekstikritiikin piirissä on 1980-luvun jälkeen muotoiltu 

teorioita, joissa kirjallista teosta on pyritty ajattelemaan pikemminkin erilaisten 

tekstiversioiden pohjalta kuin tarpeesta varmistaa sille pysyvä tekstuaalinen iden-

titeetti. Nämä teoriat liittyvät yleisempään muutokseen angloamerikkalaisessa 

tekstikritiikissä, jossa kriittisen edition painopiste on siirtynyt tekijän intentioiden 

rekonstruktiosta palvelemaan lukijoiden vaihtelevia käyttötarkoituksia. 

2.3.1 Transmission historia, intentio ja eklektinen teksti 

Eklektisen tekstikritiikin teorian tarkasteleminen tuo esille kaksi toisiinsa kietou-

tuvaa estetiikan kannalta merkittävää historiallista muuttujaa. Näistä ensimmäi-

sessä on kyse teoksen tekstuaalisesta transmissiosta ja toisessa teoksen tekstin 

auktorisoimisen periaatteista. Molemmat vaikuttavat kirjallisen teoksen tekstuaa-

lisen identiteetin määrittymiseen ja sitä kautta lopulta myös teoksesta tehtävään 

tulkintaan. 
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Teoksen tekstuaalista transmissiota voidaan itsessään tarkastella kahdesta his-

toriallisesta näkökulmasta, jotka vastaavat viestimen kahta perusfunktiota: infor-

maation tallentamista ja sen välittämistä. Ensinnäkin tekstuaalisen transmission 

tallentamisen historiallinen ulottuvuus tulee esille kirjallisen teoksen tuotannon 

sosiohistoriallisesti muuttuvissa käytännöissä. Välittymisen kannalta tekstuaali-

nen transmissio on historiallista siinä mielessä, että teos voidaan vastaanottaa eri 

tavoin vuosien varrella tuotettujen erilaisten painosten ja laitosten sekä niiden 

edustamien tekstiversioiden vuoksi. Yksi keskeisimmistä historiallisista muuttu-

jista on tekijän intentioiden asema, mikä tarkoittaa sitä, että tekijän intentiot mani-

festoituvat teoksen tekstuaalisessa transmissiossa eri tavoin eri aikakausina. Teki-

jän intentioita vastaavan tekstin auktorisoiminen vaatii siten tutustumista teoksen 

tekstuaalisen transmission sosiohistorialliseen kontekstiin.  

Tekstin auktorisoimisen historiallisuus ei kuitenkaan juonnu yksinomaan te-

oksen tekstuaalisesta transmissiosta. Auktorisoimisen periaatteet ovat myös itses-

sään historiallisesti määrittyneitä. Eklektisen toimittamisen teoriassa tämä koskee 

erityisesti intention käsitteen määrittelyä. Tekijän revisioiden vuoksi teoksen teks-

tuaalisessa transmissiossa voi esiintyä useita erilaisia intentioita, eikä tekstikritii-

kissä ole yksimielisyyttä siitä, mikä näistä eri intentioista on teoksen tekstuaalisen 

muodon kannalta ratkaisevin. Näin tekstikriitikon käsitys intentioiden ja tekstuaa-

lisen transmission välisestä suhteesta vaikuttaa siihen, mikä teksti tai mitkä tekstit 

valitaan kriittisen edition lähtökohdaksi, toisin sanoen sen perustekstiksi.33 Teks-

tin auktorisaatio ei siis perustu ainoastaan teoksen tekstuaalisen transmission 

historian selvittämiseen, vaan myös sen tulkintaan, joka on aina osaksi myös tul-

kitsijan oman historiallisen kontekstin määrittämä. 

Eklektisen toimittamisen teoria perustuu W. W. Gregin artikkelissa ”The Ra-

tionale of Copy-Text” (1950) esittämään tulkintamalliin, jonka tarkoituksena on 

helpottaa auktorisoidun tekstin määrittämistä. Gregin lähtökohtana on nimen-

omaan huomio tuolloin vallinneen tekstikriittisen editointikäytännön auktorisoin-

timallin ja tekstuaalisen transmission historiallisuuden välisestä yhteenso-

pimattomuudesta. Editio laadittiin silloin yleensä viimeisen tekijän elinaikana 

julkaistun laitoksen pohjalta. Viimeisen tekstiversion valinnan katsottiin varmis-

tavan sen, että tekijän tekemät revisiot ja näin tekijän lopullinen intentio tulisi 

                                                        
33. Perustekstillä tarkoitetaan kriittisen edition lähtökohdaksi valittavaa tiettyä teoksen olemassa 
olevaa tekstiversiota, johon teoksen tekstuaalisen transmission historian tutkimukseen perustuvan 
evidenssin nojalla tehdään tarpeelliset korjaukset, lisäykset ja poistot. 
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säilytetyksi toimitetussa tekstissä, johon korjattiin ainoastaan ilmiselvät virheet. 

(Greg 1950: 19–20.) 

Greg totesi, ettei tämä niin sanottu parhaan tekstin teoria soveltunut hänen 

tutkimaansa 1500- ja 1600-lukujen englantilaiseen kirjallisuuteen, koska sen ai-

kaiset painotalot ottivat vapauden muuttaa painamiensa tekstien välimerkkejä, 

tavutusta ja muita oikeinkirjoitusseikkoja omia käytäntöjään vastaaviksi. Sen 

sijaan vaikutti siltä, että tekstille pysyttiin muutoin varsin uskollisena. Tukeutu-

malla tähän tietoon tekstuaalisen transmission sosiohistoriallisista erityispiirteistä 

Greg esittää, ettei perustekstin auktoriteetin välttämättä tarvitse perustua vain 

yhdelle olemassa olevalle tekstiversiolle, kuten parhaan tekstin teoriassa. Auktori-

sointi voidaan hänen mukaansa jakaa eri tekstiversioiden kesken erottamalla toi-

sistaan tekstin substanssien ja aksidentaalien ulottuvuudet. Substansseilla tarkoite-

taan tekstin merkityssisältöön vaikuttavia kielellisiä aineksia eli pääasiassa sanoja 

ja niitä suurempia kokonaisuuksia. Aksidenteilla puolestaan viitataan merkityksen 

ilmaisemisen muodolliseen ulottuvuuteen eli jo mainittuihin oikeinkirjoituksen 

välineisiin. (Mt. 19–22, 26.) 

Gregin mukaan modernin tekstikriittisen toimittamisen tavoitteena on re-

konstruoida mahdollisimman tarkasti se teksti, jonka tekijä itse kirjoitti. Renes-

sanssin englantilaisen kirjallisuuden tapauksessa tämä tarkoittaa sitä, että edition 

perusteksti on tarpeen vaatiessa konstruoitava eri olemassa olevien tekstiversi-

oiden pohjalta. Tekstin aksidentaaleille alkuperäisin vaihtoehto olisi siten teoksen 

ensimmäisen laitoksen käsikirjoitus, jossa välimerkit ja muut vastaavat elementit 

ovat tekijän omaa käsialaa. Tuolta ajalta ei kuitenkaan yleensä ole säilynyt käsi-

kirjoituksia, joten käytännössä lähimmäksi tekijän alkuperäistä tekstiä päästään 

ottamalla perustekstiksi teoksen ensimmäinen painos. Substanssien suhteen on 

kuitenkin selvitettävä onko tekijä revisioinut teostaan myöhempien laitoksien 

yhteydessä. Mikäli näin on tapahtunut, tulee nämä muutokset tehdä valittuun 

perustekstiin. (Mt. 21–22, 29.)  

Perustekstin aksidentaalien valinnan suhteen Gregin teoria tarjoaa varsin me-

kaanisesti sovellettavan ohjeistuksen. Sitä vastoin substanssien valitseminen revi-

sioitujen teosten kohdalla pakottaa tekstikriitikon omaehtoiseen harkintaan ja 

päätöksentekoon. Jos revisiot ovat niin laajoja, että voidaan Gregin tavoin puhua 

jo toisesta teoksesta (kuten silloin, kun uusi laitos on painettu uuden käsikirjoituk-

sen pohjalta), voi olla tarpeen ottaa perustekstiksi teoksen myöhempi laitos. Min-

kä laitoksen editoija valitseekin perustekstikseen, hänen on silti selvitettävä eri 

versioissa esiintyvien varianttien auktoritatiivisuus. Revisiot eivät nimittäin Gre-

gin mukaan ole aina peräisin pelkästään tekijän kynästä, vaan painoprosessin 
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aikana myös muut tahot ovat voineet lisätä tekstiin substansseja. Mikäli myöhem-

mässä tekstissä oleva tekstikohta ei ole auktoritatiivinen, on revisioitua perusteks-

tiä käytettäessä istutettava siihen ensimmäisen laitoksen vastaava tekstikohta. 

Mutta jos kummankin laitoksen tekstikohta on auktoritatiivinen, on pitäydyttävä 

myöhemmässä variantissa. Varioivien tekstikohtien tapauksessa auktoritatiivisuus 

määrittyy siten ensinnäkin tekijän autenttisen tekstin pohjalta ja toiseksi tekijän 

siitä viimeksi tekemän version mukaan. Kun tekstikriittisen laitoksen teksti konst-

ruoidaan näin eklektisesti eri olemassa olevista tekstiversioista, on tekstin oikein-

kirjoitus saatettava yhtenäiseen muotoon. Silloin noudatetaan myös istutettujen 

tekstikohtien osalta perustekstin mallia. Tämän lisäksi on tietenkin myös korjatta-

va painovirheet sekä muut vastaavat poikkeamat, jotka voidaan osoittaa virheelli-

siksi. (Mt. 29–32.) 

Gregin seuraajan, Fredson Bowersin, sanotaan usein tulkinneen ”The Ra-

tionale of Copy-Textin” intentionaalisesta näkökulmasta. Esimerkiksi Jerome 

McGann kritisoi Bowersin käännettä siitä, että tekijän intentiosta tehdään perusta 

perustekstin ja tekstivarianttien valinnalle (McGann 1992/1983: 28; vrt. Gabler 

1996/1993: 206.) Vaikka Greg ei artikkelissaan itse eksplisiittisesti perustele co-

py-tekstin teoriaa tekijän intentioilla, vaan tekstillä niin kuin tekijä on sen kirjoit-

tanut eli historiallisella autenttisuudella, on tekijän autenttisen tekstin konstruoi-

misella ja hänen intentioidensa täyttämisellä lopputuloksena olevan eklektisen 

edition kannalta vain vivahde-ero. Greg ei edes tarkasti ottaen pyrkinyt re-

konstruoimaan tekstiä historiallisena tuotteena niin kuin tekijä sen kerran tai use-

ammin varioiden kirjoitti, vaan tarkoituksena oli tekstin konstruoiminen historian 

ylittävänä ideaalina: tekstinä, jota ei koskaan ole ollut mutta jonka olisi pitänyt 

olla. Ideaalisen eklektisen tekstin postuloiminen implikoi näin vähintäänkin sen 

oletuksen, että tekijällä oli yhden yhtenäisen tekstin tuottamisen intentio. 

Bowersin intentionalistisen tulkinnan sijasta kritiikki hänen copy-tekstiteo-

rian yleistyksestä kaikkiin myöhempiin kirjallisuuden periodeihin on osuvampaa. 

Tekstikritiikin esittelyssään, teoksessa The Aims and Methods of Scholarship in 

Modern Languages and Literatures (1963), Bowers seuraa kriittisen edition laa-

timisessa melko tarkasti Gregin tarjoamaa mallia. Bowers huomauttaa, että teks-

tien toimittamisen prosessit voivat vaihdella erityisongelmien tapauksissa, kuten 

myös eri periodien vaatimusta vuoksi, mutta siitä huolimatta yleiset periaatteet 

pysyvät samoina (Bowers 1963: 24). Ainoa ”[k]riittinen editio” on Bowersin sa-

noin sellainen laitos, ”joka tavoittelee ja palauttaa tekijän täydet intentiot, löydet-

tiin ne mistä tahansa, ja yhdistää ne oikeaoppiseksi synteesiksi” (mt. 25). 
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Gregin tavoin myös Bowers katsoo tekstikriittisen toimittamisen koostuvan 

kahdesta päävaiheesta, joista ensimmäisessä on kyse dokumenteissa esiintyvien 

tekstikohtien auktoriteetin määrittämisestä ja toisessa näiden tekstikohtien yh-

teensovittamisesta yhden lopullisen tekstin kokonaisuudeksi. Edelleen Bowers 

seuraa Gregiä siinä, että perustekstin auktoriteetti jakaantuu substansseihin ja 

aksidentaaleihin. Substanssit on varioivien tekstikohtien osalta valittava niin, että 

ne mahdollisimman tarkasti edustavat tekijän viimeisiä intentioita. (Mt. 29–30; 

1977: 204–205.) Aksidentaalien suhteen on Bowersin mukaan pyrittävä rekonst-

ruoimaan ne välimerkit ja se oikeinkirjoitus, joka kaikista selkeimmin edustaa 

tekijän idiosynkraattista tapaa kirjoittaa. Juuri nämä piirteet häviävät usein kirjan 

painamisen myötä, koska oikolukijat pyrkivät korjaamaan tekstin oikeinkirjoitusta. 

Bowersin mukaan tekijät antavat usein tässä vaiheessa periksi, jolloin lopullista 

painettua tekstiä ei yleensä voi pitää aksidentaalien suhteen auktoritatiivisina. 

Perustekstiksi on siten valittava alkuperäisin auktoritatiivinen teksti, joka on lä-

himpänä tekijän kadonnutta käsikirjoitusta tai – mikäli sellainen on käytettävissä 

– tuo käsikirjoitus itse. (Bowers 1963: 26–27; 1977: 205.) 

Myös Bowers erottaa myöhemmissä laitoksissa tehdyt revisiot niiden laajuu-

den mukaan. Kriteerinä Bowersilla on se teksti, jonka pohjalta revisiot on tehty. 

Jos teoksen uutta laitosta varten ei ole jouduttu laatimaan uutta käsikirjoitusta, 

tulisi hänen mukaansa edelleen käyttää perustekstinä ensimmäisen laitoksen käsi-

kirjoitusta tai sille lähintä painosta. Bowers poikkeaa kuitenkin Gregistä siinä, että 

laajat revisiot eivät tuota kokonaan uutta teosta. Jos revisioidulle laitokselle on 

olemassa oma käsikirjoituksensa tai voidaan osoittaa, että sellainen on ollut käy-

tössä, on teoksella katsottava olevan kaksi yhtä lailla auktoritatiivista tekstiä. 

Tällöin voidaan laatia itsenäinen kriittinen laitos jommastakummasta versiosta tai 

rinnakkaiseditio, jossa kummatkin tekstit ovat mukana omina kokonaisuuksinaan. 

(Bowers 1963: 29–30, 38.)  

Vaikka Bowersin ihanteena on yhden eklektisen tekstin laatiminen, se ei siis 

tarkoita, että selkeästi pluraalit teokset olisi pakotettava samaan muottiin. Teok-

sella voi olla useampia tekstejä kuin yksi. Teoksen pluraliteetti on myös intentio-

naalisuuden merkitsemää, sillä Bowersille uuden käsikirjoituksen laatiminen 

konstituoi rinnakkaisen tekstin, joka manifestoi tekijän muuttuneita intentioita 

teoksensa suhteen. Yksinkertaisen tuotannonhistorian tapauksessa, missä teoksel-

la on vain yksi käsikirjoitus ja myöhempiä ”vähäisempiä” revisioituja tekstikohtia, 

jakaantuu intentionaalisuus alkuperäisen intention ja myöhempien lopullisten 

intentioiden kesken. Pluraalin teoksen kohdalla sama periaate näyttäisi kahdentu-

van kahden eri käsikirjoituksen myötä. Vaikka revisioiden laajuudella pitäisi teok-
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sen tekstuaalisen identiteetin määrittymisen kannalta olla olennaisin merkitys, saa 

Bowersin ajattelusta kuitenkin sen vaikutelman, että intention kahdentuminen 

määrittyy verrattain mekaanisesti nimenomaan uuden käsikirjoituksen ilmestymi-

senä. 

Historiallisesta näkökulmasta arvioituna intentionaalisuus ei ole Bowersin 

teorian ongelmallisin piirre, koska sitä sovelletaan kirjallisuuteen, joka on tuotettu 

juuri modernin teos- ja tekijäkäsityksen valtakautena. Kyseenalaisempaa Bower-

sin sovelluksessa on se, että hän adoptoi modernin kirjallisuuden editoimista var-

ten auktorisointimallin, joka perustuu Elisabethin aikaisen englantilaisen näytel-

mäkirjallisuuden tekstuaalisen transmission sosiohistoriallisiin erityispiirteisiin. 

Tätä ovat kritisoineet muun muassa Philip Gaskell ja James Thorpe.  

Kriittisten editioiden toimittajat valitsevat Gaskellin mukaan useimmissa ta-

pauksissa käsikirjoituksen sijasta jonkin teoksen varhaisista laitoksista. Syy tähän 

on ensinnäkin siinä, että julkaisijat ja painajat ovat 1700-luvun alusta olleet uskol-

lisempia tekijän välimerkkien käytölle lyriikan kohdalla ja 1800-luvun loppu-

puolelta saakka myös proosan kohdalla. Toiseksi tekijän voidaan useammassa 

tapauksessa olettaa tarkastaneen painetun tekstin ennen sen julkaisemista. Näin 

tekijä on myös hyväksynyt ne mahdolliset muutokset, joita kirjanpainajat ovat 

esitelleet tekstin oikeinkirjoitukseen. Muussa tapauksessa tekijä on vaatinut käsi-

kirjoituksen kirjoitusasun palauttamista. (Gaskell 1972: 339–340; 1978: 3–6.) 

Thorpe on perustekstin valinnassa samoilla linjoilla Gaskellin kanssa. Hän katsoo, 

etteivät tekijät 1600-luvulta 1900-luvun alkuun yleensä olleet kovinkaan kiinnos-

tuneita teoksiensa oikeinkirjoituksesta, vaan jättivät ne useimmiten painotalojen 

yhdenmukaistettavaksi ja viimeisteltäväksi. Siten palaaminen käsikirjoituksen 

oikeinkirjoitukseen ei Thorpen mukaan palvele tekijän lopullisen intention tavoit-

telemista. (Thorpe 1972: 164–165.) Toimittaja ei voi näin automaattisesti soveltaa 

copy-tekstiteorian auktorisointimallia, vaan hänen on otettava selvää sen aikaisis-

ta sosiohistoriallisista konventiosta, jotka vaikuttivat editoimansa teoksen paino- 

ja julkaisuprosesseihin. Lisäksi on tietenkin selvitettävä, missä määrin editoitava-

na olevan teoksen tekijä pitäytyi näissä konventioissa. Eli pyrkikö hän vastoin 

tavanomaisia käytäntöjä valvomaan, että esimerkiksi hänen välimerkkinsä tulivat 

painotalosta muuttumattomina. (Gaskell 1972: 342.) 

Se, mikä teoksen olemassa olevista tekstiversioista parhaiten representoi teki-

jän intentioita vaihtelee tekstuaalisen transmission kulttuurihistoriallisen konteks-

tin mukaan. Tiettyjen historiallisten konventioiden yleistäminen ja niiden mekaa-

ninen soveltaminen toiseen historialliseen kontekstiin voi johtaa vääriin johtopää-

töksiin. Siksi auktoritatiivisen tekstin valinta tulisi ensisijaisesti perustua teoksen 
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oman tekstuaalisen transmission erityispiirteisiin. Mutta joissakin tapauksissa 

tämä transmissio on säilynyt epätäydellisesti, esimerkiksi silloin, kun alkuperäistä 

käsikirjoitusta ei ole enää saatavilla. Tällöin aikalaiskonventioiden tuntemuksesta 

voi olla apua. Tämä oli ymmärtääkseni myös Gregin copy-tekstiteorian tarkoitus: 

tietyn kulttuurihistoriallisesti rajallisen mallin yleistäminen siinä tuotettujen teos-

ten tekstuaalisten transmissioiden representoimien konventioiden pohjalta, johon 

voidaan nojautua tapauksissa, joissa samaan aikalaiskontekstiin kuuluvan editoi-

tavan teoksen oma transmissio on epäselvä. Tämä tarkoittaa toisaalta sitä, että 

yksittäisen teoksen transmission historian erityispiirteet menevät aina yleistetyn 

mallin edelle, mikä on ainoastaan toissijainen varakäytäntö.  

Vaikka teoksen tekstuaalisen transmission historia olisi hyvin tiedossa ja ole-

massa olevista tekstiversioista pystyttäisiin selvästi erottamaan auktorisoidut teks-

tikohdat auktorisoimattomista tekstikohdista ja eri vaiheissa syntyneistä virheistä, 

ei tekijän intentioiden määrittämän tekstiversion rekonstruoiminen ole vielä mi-

tenkään yksiselitteistä. Jos tekijä on jossakin vaiheessa revisioinut teostaan eikä 

pelkästään korjannut tekstissä esiintyviä virheitä, hän on muuttanut näkemystään 

teoksen tekstuaalisesta identiteetistä. Tekijällä on siten ollut yhtenä hetkenä yh-

denlainen tekstiä koskeva intentio ja toisena hetkenä toisenlainen tekstiä koskeva 

intentio. Mikäli pyrkimyksenä on palauttaa teos yhteen intentionaaliseen tekstira-

kenteeseen, pitää ratkaista, mikä näistä eri intentiosta ensisijaisesti määrittää teok-

sen identiteettiä. Kyse ei siis ole päätöksestä, joka voidaan tehdä yksinkertaisesti 

nojautumalla historialliseen todistusaineistoon, vaan siinä tekstuaalinen transmis-

sio tuodaan esille tietyssä tulkinnallisessa viitekehyksessä, jossa se asettuu ulko-

puolelta annettuun muotoon. 

Tämä voidaan nähdä toteutuvan jo ”The Rationale of Copy-Textissä”. Vaikka 

Gregin lähtökohtana on tarjota malli, jonka avulla voidaan paremman puutteessa 

ratkaista auktoritatiivisen tekstin ongelma, se implikoi yleisemmän käsityksen 

tekijän intentioiden ja kirjallisen teoksen tekstuaalisen identiteetin välisestä suh-

teesta. Greg esimerkiksi kritisoi toimittajia, jotka pitäytyvät uskollisesti vain yh-

dessä parhaaksi havaitsemansa tekstin ilmiselvien virheiden korjaamisessa siitä, 

etteivät he uskalla liittää perustekstiinsä aiempia tai myöhempiä auktorisoituja 

tekstikohtia. Tämän ”seurauksena monet toimittajat eivät ole tuottaneet lainkaan 

laitoksia tekijöidensä teoksista, vaan ainoastaan editioita tietyistä noiden teoksien 

auktoriteeteista” (Greg 1950: 29).  

Tietyssä mielessä Gregin käsitys siitä, mitä tekijän eri intentioista tulisi edi-

toimisessa seurata, ei olennaisesti poikennut parhaan tekstin teoriasta. Kummassa-

kin tapauksessa pyrkimys oli rekonstruoida tekijän teosta koskevat lopulliset in-
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tentiot. Mutta Greg ymmärsi eri tavoin intention ja tekstin historiallisuuden väli-

sen suhteen. Parhaan tekstin teoriassa kunnioitettiin tekstin määrätyssä historialli-

sessa tilanteessa jäsentynyttä muotoa, vaikka se ei olisikaan kaikin puolin ollut 

auktoritatiivinen. Gregin mukaan teos on kuitenkin olemukseltaan historiallisuu-

den ylittävä ideaali kokonaisuus, joka on erotettava sen yksittäisistä olemassa 

olevista tekstiversioista. Teos on niissä läsnä vain osittain auktorisoitujen teksti-

kohtien kautta. Tämä käsitys historiallisuuden tuolla puolen olevasta pelkästään 

tekijän intentioiden määrittämästä kirjallisesta teoksesta on se auktorisointiperiaa-

te, joka Gregin teoriassa motivoi tekstuaalisen transmission tulkintaa. Se oikeut-

taa sellaisen tekstin konstruoimiseen, jota ei historiallisesti ole koskaan ollut ole-

massa, mutta jonka ajatellaan edustavan sitä tekstiä, jonka tekijä olisi kirjoittanut, 

jos olisi kyennyt hallitsemaan painotalojen kulttuurisidonnaisia konventioita ja 

aineellisen maailman sattumanvaraisuuksia. 

Teoksen tekstuaalisen transmission historiaan perustuvasta copy-tekstiteori-

asta huolimatta Gregin voidaan myös katsoa lankeavan modernin teoskäsityksen 

määrittämään teoksen epookkiin. Tämä johtuu 1500- ja 1600-luvun sosiohistorial-

lisen kontekstin ja Gregin auktorisointiperiaatteen historiallisesta yhteensovitta-

mattomuudesta. Auktorisoitu teksti, jonka Greg pyrkii saamaan esiin var-

haismodernista aineistosta perustuu vasta 1700- ja 1800-luvun aikana syntynee-

seen käsitykseen itsenäisesti teoksensa luovasta ja sen omistavasta tekijästä. Näin 

esimerkiksi Shakespearen näytelmiin sovellettuna copy-tekstin teoria heijastaa 

teokseen sellaisen esteettisen kategorian tekijästä, joka ei voinut olla kenenkään 

mielessä silloin, kun teosta tuotettiin. (Vrt. De Grazia & Stallybrass 1993: 274–

279; McKitterick 2004/2003: 225.) 

Toimittajan auktorisointiperiaatteiden vaikutus teoksen tekstuaalisen trans-

mission historian tulkintaan tulee myös esille Thorpen näkemyksessä tekijän in-

tention ja teoksen tekstuaalisen identiteetin suhteesta. Yllä todettiin, että Thorpe 

on samoilla linjoilla Gaskellin kanssa siitä, että modernin kirjallisuuden tapauk-

sessa jokin teoksen varhaisimmista laitoksista on todennäköisesti auktoritatiivi-

sempi kuin sen käsikirjoitus. Tästä transmission historiallisuutta koskevasta yk-

simielisyydestä huolimatta Thorpen auktorisointiperiaatteet poikkeavat olennai-

sella tavalla Gaskellin periaatteista, jotka noudattavat eklektistä traditiota. Thor-

pen mukaan eklektismi rikkoo kirjallisen teoksen olennaisen integriteetin vali-

koimalla tekstikohtia eri auktoritatiivisista tekstiversioista. Tämä näkemys perus-

tuu teoskäsitykseen, joka on täysin erilainen kuin se, mikä on eklektisen teorian 

taustalla. Thorpen ajattelu perustuu teoksen syntyprosessin ja julkaistun tekstin 

väliseen ontologiseen erotteluun. Julkaisemattomassa vaiheessa teos on ainoas-
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taan potentiaalinen teos, joka on eräänlaisessa tulemisen tilassa niin kauan kuin 

tekijä vielä muotoilee sitä mielessään tai luonnoksien avulla. Aktuaaliseksi teos 

muuttuu silloin, kun tekijä katsoo tekstinsä täyttävän intentionsa ja hän on valmis 

kommunikoimaan sen yleisölleen. Teoksella on näin Thorpen mukaan oma inten-

tionaalinen ”integriteettinsä”, jonka tekijä on sille antanut julkaistessaan sen tie-

tyssä tekstuaalisessa muodossa. (Thorpe 1969/1965: 129.) 

Koska integriteetti on sidottu julkaisuhetkeen, teos on Thorpen teoriassa ensi-

sijaisesti historiallisesti määrittynyt kokonaisuus. Julkaisuaktin painottamisesta on 

myös seurauksia revisioiden ajattelemiselle. Jos julkaiseminen määrittää teoksen 

identiteettiä, silloin tekstin revisioiminen ja uudelleenjulkaiseminen tuottavat aina 

toisen teoksen. Nämä eri teokset ovat Thorpen mukaan yhtä auktoritatiivisia ja 

niillä on oma integriteettinsä, kuten millä tahansa yksittäisellä teoksella. (Mt. 137.) 

Teoksen historiallinen julkaisuajankohta määrittelee ja rajaa teoksen tekstuaalisen 

muodon. Thorpe on näin samoilla linjoilla analyyttisen estetiikan monoliittisen 

tradition kanssa siitä, että teoksella ei voi olla kuin yksi teksti. Mutta ero on siinä, 

että teoksen teksti saa Thorpen mukaan lopullisen muotonsa vasta julkaisuaktissa, 

joka pysäyttää sitä edeltäneen muodonmuutosten prosessin. Analyyttisessa este-

tiikassa teoksen valmistuminen assosioidaan lopullisen käsikirjoituksen kanssa. 

Tekstin manifestoituminen kirjan painoksena on kuitenkin Thorpen mukaan 

yleensä aina jossakin määrin virheellinen ja vaatii tekstikritiikkiä tullakseen oi-

kaistuksi. Teoksen teksti ei siten ole sidottu täsmälleen siihen muotoon, jossa se 

tulee painetuksi, vaan siihen ideaaliseen muotoon, jonka tekijä tiettynä historialli-

sena hetkenä päätti julkaista teoksenaan. Analyyttisin termein ilmaistuna tekstikri-

tiikin tehtäväksi jää näin ainoastaan korrektin tekstiesiintymän kriteerien määrit-

täminen. 

Greg–Bowers-tradition merkittävimmän puolustajan ja jatkajan George Tho-

mas Tansellen mukaan Thorpen lähestymistapa on hyväksyttävissä vain silloin, 

jos tarkoituksena on teoksen tietyn historiallisen dokumentin tekstin tai tekijän 

kehitysvaiheen manifestoivan intention rekonstruoiminen. Siinä on kyse doku-

mentaarisesta editoinnista, joka palvelee käyttäjien historiallisia intressejä. Mutta 

jos tarkoituksena on kirjallisen teoksen toimittaminen käsitteen kirjallisuuden-

filosofisessa merkityksessä, on Tansellen mukaan parasta edelleen seurata eklek-

tistä teoriaa ja tavoitella tekijän lopullista intentiota. (Tanselle 1992/1989: 89–90.) 

Tämä johtuu Tansellen näkemyksestä kirjallisen teoksen ontologisesta luon-

teesta, joka on olennaisesti erilainen kuin Thorpella. Tansellen mukaan teos on 

historiansa joka vaiheessa saavuttamaton kokonaisuus. Tämä ei koske ainoastaan 

teoksen manifestaatiota musteena ja paperina tai jossakin vaihtoehtoisessa aineel-
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lisen esiintymän muodossa. Jokainen tekstin aineellistuma ja sen edustama abst-

rakti tekstirakenne on Tansellen mielestä kyseenalaistettavissa ja siten myös jolla-

kin tavalla paranneltavissa. Se tekee hänen teoskäsityksestään olennaisesti idealis-

tisen. Kirjallinen teos on eräänlainen ikuisesti saavuttamaton ideaali, joka on 

joskus ollut olemassa – mutta vain ja ainoastaan – tekijänsä mielessä. (Mt. 13–14, 

25, 68–69.) 

Eklektinen menetelmä ei kuitenkaan Tansellen mukaan ole epähistoriallinen. 

Historiallisuus ymmärretään vain siinä hieman eri tavoin. Jos Thorpella historial-

lisuus merkitsee ennen muuta tiettyä yksittäistä julkaisuhetkeä, joka määrittää 

tekstin ja intention rajat, Tansellella historiallisuus merkitsee tekijän ajallista ole-

mista kirjoittavana ja muuttuvana ihmisenä, jonka mukana myös hänen teosta 

koskevat intentionsa muuttuvat. Eklektinen editoiminen on historiallisesti perus-

teltua, jos toimittajan ratkaisuja eivät ohjaa tekstikriitikon omat esteettiset tai 

muut vastaavat mielipiteet, vaan ne perustuvat tekijän historiallisesti rekonst-

ruoituun käsitykseen teoksestaan täydellisenä ja valmiina kokonaisuutena (Tan-

selle 1992/1989: 90).  

Esimerkiksi revisioitujen tekstikohtien valintaa ei tehdä sen mukaan, mikä 

toimittajan mielestä vaikuttaisi muodostavan taiteellisesti parhaan teoskokonai-

suuden. Pääosassa ei myöskään ole joidenkin yleisten esteettisten kriteerien mää-

rittämä teoksen muoto, vaan tekijän sille asettama intentionaalinen muoto, vaikka 

se sotisi yleisiä esteettisiä normeja vastaan. Kiinnostavaa tässä on kuitenkin se, 

että eklektisen toimittamisen peukalosäännön mukaan revisioiduista tekstikohdis-

ta valitaan yleensä myöhempi versio. Syyksi Tanselle ilmoittaa Greg–Bowers-

traditiota seuraten, että tekijän oletetaan myöhemmässä vaiheessa olevan kyp-

sempi. Eikö tämä ole kuitenkin vain automatisoitu periaate, joka implikoi esteetti-

siä ja muita valintaperusteita? Kypsyyshän lienee kyky muuttaa teosta parempaan 

suuntaan mahdollisimman monella tasolla, myös esteettisellä. Joka tapauksessa 

sääntöä on seurattava, vaikka toimittajan oma maku tai muu arvostelukyky väit-

täisi kypsemmän revision pilanneen teoksen. (Tanselle 1976: 169.) 

Tanselle mainitsee kaksi peruspoikkeusta, joissa ei voida valita viimeistä auk-

toritatiivista tekstikohtaa. Ensimmäisessä on kyse jo edellä esille tullut tapaus, 

jossa muutokset ovat niin laajoja, että ne tekevät tekstistä toisen teoksen. Tällöin 

lopullisia intentioitakin on katsottava olevan enemmän kuin yksi. Toisessa poik-

keuksessa on kyse siitä, ettei aina voida löytää lainkaan yhtä lopullista intentiota. 

Jäsentääkseen intention käsitettä Tanselle hyödyntää Michael Hancherin tekemää 
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jakoa ohjelmalliseen, aktiiviseen ja lopulliseen intentioon.34 Tansellen sovelluksi-

na ohjelmallisella intentiolla tarkoitetaan yleistä suunnitelmaa, joka tekijällä on 

teoksensa suhteen; aktiivisella intentiolla sitä verbaalista muotoa, jonka tekijä 

antaa teokselleen; ja lopullisella intentiolla niitä vaikutuksia, joita tekijä on ha-

lunnut teoksellaan saada aikaan lukijoissaan. Tekstikritiikissä ollaan pääosin kiin-

nostuneita kahdesta ensimmäisestä intention kategoriasta. Lopullisen intention 

käsite varataan hieman toisenlaiseen käyttöön. Sillä tarkoitetaan tekijän viimeistä 

aktiivista intentiota, joka toteuttaa teoksen ohjelmallisen intention ja antaa sille 

päätepisteen. (Mt. 174–175.) Tekstikriittinen intention käsite jakaantuu näin Tan-

sellen ajattelussa osiin, jossa on alkuperäinen yleinen suunnitelma ja sen toteutu-

mia tai aktualisoitumia erilaisina tekstuaalisina muotoina. Teos on tekijän inten-

tionaalisena rakenteena jollakin tavalla jännittyneenä ohjelmallisen ja aktiivisen 

intention väliin. Kaikki teosta koskevat intentiot eivät kuitenkaan kuulu teokseen, 

vaan ainoastaan lopullinen intentio, joka täyttää ohjelmallisen intention. 

Ohjelmallisen ja aktiivisen intention jaottelulla Tanselle voi käsitteellisesti 

erottaa kaksi eri revision kategoriaa, joista ensimmäinen säilyttää ohjelmallisen 

intention ja toinen ei. Ensimmäistä hän nimittää horisontaaliseksi revisioksi, kos-

ka se ei kajoa ohjelmallisen intention suuntaan. Toinen on nimetty vertikaaliseksi 

nimenomaan siksi, että se muuttaa ohjelmallisen intention suuntaa ja tuottaa näin 

täysin toisen teoksen. Horisontaalinen revisio tuottaa lopullisen intention, mutta 

vertikaalinen tuottaa uuden intention, jolla voi vastaavasti myöhemmin olla omia 

horisontaalisia revisioita. (Mt. 193, 195.) Lopullinen intentio puuttuu Tansellen 

mukaan tekijältä ensinnäkin sellaisten käsikirjoitusten tapauksissa, joita ei ole 

tarkoitettu julkaistavaksi. Esimerkkinä voidaan mainita vaikkapa päiväkirjat ja 

muut vastaavat yksityiset kirjoitukset. Lopullisen intention puuttuminen vaikuttaa 

näin julkaisemisen aikomuksen puuttumiseen. Kun käsikirjoitusta ei ole viimeis-

telty julkaisukuntoon, se sisältää yleensä muun muassa vääriä aloituksia, ylipyy-

hittyjä sanoja ja epätavallista välimerkkien käyttöä, joista on vaikea päätellä, mikä 

edustaa tekijän lopullisia tarkoitusperiä. (Mt. 203.) 

Artikkelissa ”Texts of Documents and Texts of Works” (1981) Tanselle erot-

taa yksityisten dokumenttien toimittamisen teoksien toimittamisesta juuri julkai-

suintention puuttumisen perusteella. Yksityisten dokumenttien toimittamisessa 

olisi pyrittävä dokumentin tekstuaalisten ja bibliografisten yksityiskohtien mah-

dollisimman uskolliseen toisintamiseen. Toisin sanoen tarkoituksena on doku-

mentin säilyttäminen sellaisenaan ilman minkäänlaisia toimittajan tekemiä täy-

                                                        
34. Hancher esittää intentioteoriansa artikkelissaan ”Three Kinds of Intention” (1972). 
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dentäviä tai viimeisteleviä muutoksia. Ajatuksena on, että keskeneräisissä doku-

menteissa pienimmälläkin yksityiskohdalla voi olla jonkin tulkinnan kannalta 

olennainen merkitys. Julkaisemiseen tähtäävän lopullisen intention läsnäolo puo-

lestaan on välttämätön teokselle. Silloin käsikirjoitus on viimeistelty julkaisukun-

toon, mutta siitä huolimatta siinä saattaa olla virheitä, jotka on korjattava. Teksti-

kriitikon on pyrittävä laatimaan teksti, joka vastaa tekijän intentioita eikä uskolli-

sesti jäljentämään minkään dokumentin tekstiä, vaikka kyseessä olisikin viimeis-

telty käsikirjoitus. Toisin sanoen viimeistelemättömät ja keskeneräiset yksityiset 

dokumentit on jätettävä sellaiseksi kuin ne ovat, mutta lopulliset ja viimeistellyt 

käsikirjoitukset vaativat korjausta. Toimittajan kannalta olennaisesti keskeneräi-

nen on käytännöllisesti muodoltaan valmis, kun olennaisesti viimeistelty on käy-

tännöllisesti viimeisteltävä. (Tanselle 1990/1981: 16.) 

Julkaisemisen intentio näyttäisi tältä pohjalta määrittävän keskeneräisen do-

kumentin ja viimeistellyn teoksen välistä eroa. Tanselle huomauttaa kuitenkin, 

että keskeneräisyys voi myös ulottua julkaistujen ja painettujen tekstien alueelle. 

Jos tekijä revisioi teostaan useaan kertaan ja muuttaa tiettyjä tekstikohtia ensiksi 

toiseen suuntaan ja myöhemmin palauttaa ne ennalleen, se on Tansellen mukaan 

osoitus tekijän epäröimisestä revisioissaan. Epäröinti tahtoo sanoa, ettei tekijä ole 

selvillä, mitä hän on ajamassa takaa. Hänellä ei Tansellen mielestä ole silloin 

lopullista intentiota lainkaan. (Tanselle 1976: 203.) On siis revisioita, jotka mani-

festoivat lopullisen intention, ja revisioita, jotka nakertavat pohjaa intentioiden 

lopullisuudelta. Tämä ero käy ilmi revisioiden suunnasta. Jos revisio kehittää 

tekstiä eteenpäin uuteen muotoon, kyseessä on suunta kohti lopullista intentiota. 

Mutta jos revisio kääntyy taaksepäin ja mitätöi edellisessä laitoksessa tehdyn 

revision, se mitätöi samalla myös lopullisen intention. 

Näiden tekstikriittisten auktorisointimallien tarkastelulla olen toivoakseni 

voinut osoittaa, ettei kirjallisen teoksen ”tuotannonhistoria” ole palautettavissa 

yksinkertaiseksi luomisprosessiksi, jossa tekijä määrittää tekstin korrektin esiinty-

män kriteerit laatimalla käsikirjoituksen. Kirjalliselle teokselle ominainen histori-

allisuus kytkeytyy sen tekstuaaliseen transmissioon, joka usein käsittää useita 

erilaisia enemmän tai vähemmän korrekteja sekä auktorisoituja ja auktorisoi-

mattomia tekstiversioita. Tekstuaalisen transmission epäluotettavuuden vuoksi 

kirjallisen teoksen tekstiä ei koskaan voi ottaa sellaisenaan annettuna, vaan se 

vaatii auktorisointia. Toisin sanoen vastaanottajalla on olennainen osa kirjallisen 

teoksen tekstuaalisen identiteetin määrittymisessä. 

Puhun nyt yleisemmin vastaanottajasta, koska tekstuaalisen identiteetin mää-

rittäminen ei ole pelkästään tekstikriitikoiden huolen aihe. Ensinnäkin tämä joh-
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tuu tietenkin siitä, ettei läheskään kaikista teoksista ole olemassa kriittisiä editioi-

ta. Suomessa niitä on vieläpä erittäin harvasta teoksesta. Toinen syy on se, että 

tekstikritiikki ei ole mikään objektiivinen tieteenala, joka perustuisi pelkkiin his-

toriallisiin ja materiaalisiin faktoihin. Edellä kävi ilmi, miten erilaisiin editointi-

ratkaisuihin voidaan päätyä, vaikka tavoitteena oli tekijän intention mukaisen 

tekstin rekonstruoiminen. Syy ei ole ainoastaan siinä, että jokaisella teoksella on 

omanlaisensa transmission historia ja siihen liittyvät erityisongelmansa, joiden 

ratkaisemiseen ei usein ole mitään yleisiä menetelmiä. Merkittävämpää on se, että 

erilaiset editointiperiaatteet seuraavat erilaisia näkemyksiä kirjallisen teoksen 

ontologiasta, intention käsitteestä ja historiallisuudesta. Nämä ovat myös ne kaksi 

kriittisen edition ulottuvuutta, jotka kirjallisuudentutkijan olisi alistettava epäilyk-

sen estetiikalle. Missä määrin toimitukselliset ratkaisut perustuvat teoksen tekstu-

aalisen transmission erityispiirteisiin ja missä määrin joihinkin yleisten periaattei-

den soveltamiseen? Ja minkälaisia teoreettisia käsityksiä (teoksen ontologiasta, 

intentioista, historiallisuudesta ja niin edelleen) edition metodisten ratkaisujen 

taustalla on ja missä määrin ne palvelevat tai haittaavat vastaanottajan lukemista 

ja tulkintaa? 

Estetiikan näkökulmasta merkittävin tekstikriittisestä tutkimuksesta tehtävä 

johtopäätös on se, että teoksen tulkinta ei lähde valmiina annetusta tekstistä, vaan 

se alkaa jo tekstin auktorisoinnissa. Tämä huomio ei kyseenalaista ainoastaan 

jakoa tekstikriittisen ja muiden ”valmisteleviin operaatioihin” tutkimusalojen 

ja ”varsinaisen” teoksen tulkintaan tähtäävän kirjallisuudentutkimuksen välillä, 

vaan saa myös epäilemään monoliittista käsitystä valmiista, suljetusta ja autono-

misesta teoksesta. 

2.3.2 Monitekstinen teos 

Analyyttisen estetiikan monoliittisessa traditiossa kirjallisen teoksen tekstuaalista 

identiteettiä on käsitelty perimmiltään dualistisena rakenteena, joka jakaantuu 

yhteen abstraktiin tekstiin ja sen aineellisiin esiintymiin: esteettiseen ja fyysiseen 

objektiin (Beardsley); notaation skeemaan ja sen esiintymään (Goodman); tyyp-

piin ja esiintymään (Wollheim, Levinson, Currie) tai lajiin ja esiintymään (Wol-

terstorff). Tekstin ontologisen statuksen määrittelemisessä ja siinä, missä määrin 

sen materiaaliset manifestaatiot voivat poiketa sen asettamista kriteereistä, on 

esiintynyt vaihtelua, mutta kaksitasoinen ajattelumalli on pysynyt samana. Tällai-

nen rakenne on kuitenkin riittämätön, mikäli tarkoituksena on ottaa huomioon 

kirjallisen teoksen tekstuaalisen transmission historia, jossa sillä voi olla useam-
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pia tekstiversioita. Jos abstrakti teksti määrittää tiettyjen aineellisten esiintymien 

yhteistä identiteettiä, täytyy olla jokin yleisempi käsite, joka kattaa ne eri teksti-

versiot, joiden ymmärretään kuuluvan samaan teokseen. 

Joseph Margolis on taideteoriassaan esittänyt yhden mallin, jolla tällaista 

monitekstistä teosta voidaan ajatella. Se perustuu Charles L. Stevensonin kehittä-

mään megatyypin käsitteeseen. Stevenson itse käyttää megatyyppiä havainnollis-

taakseen, miten käännöstä toiseen kieleen voidaan pitää alkuperäisteoksen esiin-

tymänä. Hänen ajatuksena on, että erikieliset tekstit, jotka sinänsä ovat erillisiä 

tyyppejä, voivat kuulua samaan megatyyppiin, jos ne jakavat saman semanttisen 

ulottuvuuden. (Stevenson 1957: 337.) Margolis laajentaa megatyypin käsitteen 

koskemaan yleisemmin kaikkia sellaisia tapauksia, joissa kahden tai useamman 

esiintymän katsotaan edustavan samaa teosta, vaikka ne olisivatkin joiltakin omi-

naisuuksiltaan erilaisia. Esiintymä voi näin kuulua tiettyyn megatyyppiin, jos sillä 

on jokin sellainen ominaisuus, jonka katsotaan kuuluvan tuon megatyypin esiin-

tymien ominaisuuksiin. Tyypin ja esiintymän suhteeseen verrattuna megatyypin ja 

esiintymän suhde poikkeaa siinä, että tyypin esiintymällä on oltava vähintään 

kaikki tyypin määrittämät ominaisuudet, mutta megatyypin esiintymällä ei tarvit-

se olla kaikkia megatyypin ominaisuuksia. Kaksi saman megatyypin esiintymää 

voivat jakaa tietyt ominaisuudet, mutta niillä voi olla myös erillisiä ominaisuuksia, 

jotka ne voivat edelleen jakaa joidenkin muiden saman kaltaisten esiintymien 

kanssa. (Margolis 1980: 54.) 

Monitekstisen teoksen ajattelemisen kannalta megatyypin käsitteellä on selviä 

ansioita etenkin, jos sitä käytetään yhdessä tyypin ja esiintymän käsitteiden kans-

sa. Ottamalla käyttöön megatyypin käsitteen voimme puhua teoksesta, jolla on 

useita erilaisia tekstiversioita ja niiden aineellisia esiintymiä. Tämä ei millään 

tavoin estä käyttämästä tyypin ja esiintymän käsitteitä entiseen tapaan yhden 

abstraktin tekstin ja sen materiaalisten manifestaatioiden välisen suhteen kuvaa-

miseen. Sen sijaan megatyypin ja tyypin välisen suhteen avulla voidaan ajatella 

teosta kokonaisuutena, jolla on useita erilaisia abstrakteja tekstejä, joilla puoles-

taan on materiaalisia manifestaatiota. Margoliksen käsitys tyypin ja esiintymän 

suhteesta poikkeaa kuitenkin olennaisella tavalla tavanomaisesta, ja se tekee myös 

hänen megatyypin sovelluksestaan ongelmallisen. 

Margoliksen estetiikka perustuu ontologiseen erotteluun numeerisesti ident-

tisten reaalisten objektien ja sellaisten objektien välillä, joita hän kutsuu kulttuuri-

sesti ilmeneviksi objekteiksi. Ontologisesti tarkastellen kaikki olemassa olevat 

objektit ovat Margoliksen mukaan partikulaareja. Toisin sanoen tyypeillä, luokilla 

tai universaaleilla ei ole reaalisia vastineita, vaan ne ovat ainoastaan tietoisuu-
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dessa aktualisoituvia käsitteitä. Tämä ei tarkoita sitä, etteivät käsitteet olisi ole-

massa. Kyse on pikemminkin eräänlaisesta jaosta maailmaan sinänsä ja sen hal-

tuunotosta tai tulkinnasta kulttuurisessa kontekstissa. (Mt. 32, 40.) 

Pysyäkseen uskollisena tälle ontologiselle lähtökohdalleen Margolis määritte-

lee uudestaan tyypin ja esiintymän välisen suhteen. Koska kaikki objektit ovat 

ensisijaisesti partikulaarisia objekteja, niillä ei voi olla erillisiä tyyppejä, jotka ne 

jakaisivat joidenkin toisten partikulaaristen objektien kanssa. Sitä vastoin jokai-

nen objekti on samalla kertaa esiintymä ja itsensä tyyppi. Margolis käyttää tästä 

yhdistelmästä nimitystä tyyppiesiintymä. (Mt. 20, 22–23.) 

Kulttuurikontekstissa tehdään kuitenkin jatkuvasti identifikaatioita, joissa 

tyyppiesiintymiä niputetaan niiden yhtäläisyyksien mukaan piittaamatta niiden 

partikulaarisista eroista. Pidämme esimerkiksi saman kirjan yksittäisiä kappaleita 

identtisinä, vaikka ne ovat erillisiä numeerisesti identtisiä fyysisiä objekteja. Tä-

mä ei Margoliksen mukaan ole mahdollista minkään tyyppiesiintymiä edeltävän 

ideaalisen objektin vuoksi, vaan tiettyjen yhteisten ominaisuuksien perustalta, 

joita yksittäisillä tyyppiesiintymillä katsotaan olevan. Margolis nimittää tätä yh-

teisten ominaisuuksien ilmenemistä tyyppiesiintymissä ruumiillistumiseksi. (Mt. 

21.) 

Ongelma Margoliksen megatyypin sovelluksessa on se, että hän korvaa abst-

raktin tyypin käsitteen identiteettifunktion ruumiillistumisen käsitteellä, joka sitoo 

esiintymien välisen identifikaation partikulaaristen objektien aineelliselle tasolle. 

Tämän vuoksi hänen on kirjallisen teoksen eri tekstiversioiden välisiä suhteita 

analysoidakseen luotava primaariesiintymän ja lisäesiintymän käsitteet. Primaari-

esiintymällä Margolis tarkoittaa teoksen ensisijaista – ja mitä ilmeisemmin myös 

ensimmäistä – esiintymää, joka toimii sitä seuraavien lisäesiintymien esikuvana ja 

identiteetin perustana. Esimerkkinä primaariesiintymästä hän pitää teoksen käsi-

kirjoitusta, jonka määrittämät ominaisuudet toistuvat sen pohjalta tuotetuissa 

lisäesiintymissä. Monoliittisesta traditiosta tämä teoria eroaa siten, että teoksella 

voi megatyyppinä olla useita erilaisia primaariesiintymiä ja niiden lisäesiintymiä. 

(Mt. 55, 57, 60.)  

Vaikka olenkin täysin samaa mieltä Margoliksen kanssa siitä, että kirjallisen 

teoksen identifikaation lähtökohtana on aina yksi tai useampi partikulaarinen 

aineellinen objekti, on tekstiversioiden identiteetin määrittymisen kuvauksen 

kannalta hedelmällisempää säilyttää esiintymän ja megatyypin kaltaisten käsittei-

den ohella myös abstraktia tyyppiä vastaava käsite. Tämä johtuu siitä, että teksti 

on olemuksellisesti abstrakti ja esiintymistään erillinen toistettava objekti, joka 

aktualisoituu vasta tietoisuudessa. Se ei välttämättä ole etukäteen ruumiillistu-
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neena mihinkään tiettyyn yksittäiseen primaariesiintymään tai lisäesiintymään. 

Kun huomaamme kirjassa esimerkiksi selkeän lyöntivirheen, pystymme usein 

korjaamaan tekstin mielessämme sellaiseksi kuin se tekijän intentioita tai kulttuu-

rin konventioita koskevien käsitysten mukaan kuuluisi olla. Tällä korjatulla teks-

tillä, joka määritelmällisesti on uusi teksti, ei etukäteen ollut mitään fyysistä esiin-

tymää. Tietoisuutemme fysiologisesta perustasta tuli sen yksityinen ja hetkellinen 

esiintymä. 

Primaariesiintymän ja lisäesiintymän käsitteet soveltuvat huonosti myös epäi-

lyksen estetiikkaan, koska ne assosioivat tekstin pysyvyyden esiintymien aineelli-

seen pysyvyyteen. Epäilyksen estetiikka perustuu tekstin valmiina annetun identi-

teetin kyseenalaistamiseen alkaen sen yksittäisen aineellisen esiintymän tasolta. 

Tässä suhteessa partikulaaristen, numeerisesti identtisten objektien ensisijai-

suuden painottaminen Margoliksen tapaan on asianmukaista. Esiintymät voivat 

varioida juuri niiden partikulaarisesta luonteesta johtuen. Mutta epäilyksen motii-

vi – se, vastaako käyttämäni dokumentin teksti sitä tekstiä, joka minun tulisi lukea, 

vai onko juuri tässä kappaleessa jokin ainutkertainen virhe, joka erottaa sen muis-

ta saman tekstin esiintymistä – erottaa epäilyksen estetiikan Margoliksen lähtö-

kohdasta. Margoliksen teoriaa soveltaen meidän tulisi tarkistaa käyttämämme 

dokumentin korrektius primaariesiintymää vasten. Mutta epäilyn periaate koskee 

myös tuota primaariesiintymää. Korrekti teksti on samalla kertaa lähtökohta, jon-

ka perustalta jokaisen esiintymän korrektiutta voidaan epäillä, sekä päämäärä, 

johon voidaan pyrkiä olemassa olevan todistusaineiston pohjalta eikä mihinkään 

yksittäiseen ensisijaiseen primaariesiintymään tukeutuen. 

Margoliksen näkemys kirjallisen teoksen tekstuaalisen identiteetin raken-

teesta jää sekin kaksitasoiseksi, vaikka hän ottaa käyttöön megatyypin käsitteen. 

Monoliittisissa teorioissa tekstuaalinen variaatio jäi yhden abstraktin tekstin ja sen 

manifestaatioiden väliseksi suhteeksi eli kysymykseksi tyypin korrektista ja ei-

korrektista esiintymästä. Megatyypin avulla tekstuaalisen variaation tarkastelemi-

nen voitaisiin ulottaa tyypin tasolle koskemaan myös erilaisia abstrakteja teksti-

versioita. Tyyppi-esiintymän ja ruumiillistumisen käsitteillä Margolis kuitenkin 

latistaa abstraktin tekstien tason esiintymien tasolle. Seurauksena tästä on se, että 

kaikki tekstuaalinen variaatio asettuu samalle partikulaaristen esiintymien tasolle, 

oli kyseessä tietyn painoksen yhdestä kirjan kappaleessa esiintyvästä yhden kir-

jaimen rapautumisesta pois tai huomattavista tekijän intentionaalisista revisioista. 

Lisäksi primaari-instanssin käsite viitaa tiettyyn naiiviin käsitykseen tekstin pysy-

vyydestä siinä mielessä, että jokin teoksen instansseista on se korrekti instanssi, 

jota vasten muut voidaan tarkistaa. 
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Richard Shusterman esittää tutkimuksessaan The Object of Literary Criticism 

(1984) varsin omaperäisen ratkaisun kirjallisen teoksen tekstuaalisen variaation ja 

revision ongelmille. Shustermanin teoria on varsin ansiokas analyyttisessä kon-

tekstissa sen vuoksi, että hän esimerkiksi korostaa kirjallisen teoksen visuaalisen 

ulottuvuuden merkitystä. Toisin sanoen, kirjoitetussa muodossaan teoksen typo-

grafisilla ratkaisuilla voi myös olla esteettinen funktio. Lisäksi Shusterman osoit-

taa tutkimuksessaan analyyttiseen traditioon verrattuna huomattavaa tekstikritii-

kin ja erilaisten tekstuaalisen variaation ilmiöiden tuntemusta, mikä antaa hänen 

teorialleen hyvän lähtökohdan. 

Shusterman erottaa toisistaan kysymykset teoksen ontologisesta statuksesta ja 

teoksen identiteetistä. Ontologia koskee teoksen olemassaoloa: minkälainen ob-

jekti se on ja mitä vaaditaan, jotta sen voidaan sanoa olevan olemassa tai ei. Iden-

titeetin Shusterman puolestaan ymmärtää kysymykseksi niistä ominaisuuksista, 

joita teoksella on oltava ollakseen juuri se teos, joka se on. (Shusterman 1984: 53, 

79, 110.) Nämä kysymykset voidaan kääntää myös käsillä olevan tutkimuksen 

kysymykseksi kirjallisen teoksen tekstuaalisesta identiteetistä eli siitä miten teok-

sen ja sen tekstin tai tekstien välinen suhde ymmärretään, sekä kysymykseksi 

auktorisoinnin kriteereistä. Shustermanin ratkaisut molempiin kysymyksiin poh-

jautuvat kirjallisen teoksen tekstuaalisen variaation huomioon ottamiselle. 

Shusterman ei ole tyytyväinen teorioihin, jotka pyrkivät määrittelemään teok-

sen olemista tietyn abstraktin tekstin tai tekstijoukkojen kokonaisuuden käsitteen 

avulla. Sen sijaan hän esittää, että teos on pikemminkin eräänlainen verbaalinen 

formula tai kaava. Formulan suomentaminen kaavaksi saattaa sekoittaa formulan 

esimerkiksi Goodmanin skeeman käsitteen kanssa. Nämä ovat kuitenkin miltei 

vastakohtaisia käsitteitä. Verbaalisella kaavalla Shusterman tarkoittaa varsin sa-

mankaltaista ajatusta, jota suullisen runouden yhteydessä käytetyllä formulan 

käsitteellä ymmärretään. Teoksen yksittäinen tekstiversio on esiintymä teoksen 

yleisestä verbaalisesta kaaviosta, joka voi toteutua lukemattomin erilaisin tavoin. 

Shustermanin näkemys teoksen tekstuaalisesta identiteetistä on siten kaksitasoi-

nen: siinä on yksi abstrakti verbaalinen kaava ja sen yksittäisiä varioivia aineelli-

sia esiintymiä. 

Esimerkiksi lauseita ”John ja Mary menivät naimisiin”, ”Mary ja John olivat 
naimisissa”, ”Marie et John se sont marriés” voidaan pitää kolmena erilaisena 
muotoiluna samasta verbaalisesta kaavasta. Tällaista formulaa tai kaavaa voi-
daan pitää perustavana formulana tai säätelevänä kaavana sitä noudattavien 
lauseiden tuottamiseksi. (Mt. 107.) 
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Verbaalinen kaavaa ei välttämättä vaadi konkreettista esiintymää ollakseen ole-

massa, vaan se voi olla olemassa pelkästään tekijänsä päässä, ennen kuin hän on 

esimerkiksi lausunut runonsa tai kirjoittanut sen paperille. Kun yksittäinen esiin-

tymä tästä verbaalisesta kaavasta on päätynyt paperille, voidaan sen pohjalta 

Shustermanin mukaan toteuttaa erilaisia yksittäisiä esiintymiä. Ensimmäinen 

esiintymä on näin tietyssä mielessä määrittänyt tuon verbaalisen kaavan. (Mt. 

108.) 

Teoksen olemisen kuvaaminen verbaaliseksi kaavaksi selittää, miten teoksella 

voi olla erilaisia tekstiversioita ja silti teos voi pysyä samana teoksena. Ongel-

mana siinä on kuitenkin se, että verbaalinen kaava tekee teoksesta ikään kuin 

yhden suuren myllyn, joka jauhaa eri tason tekstuaalisen variaation ilmiöt yhden-

tekeväksi massaksi. Itse asiassa verbaalinen kaava vaikuttaa pikemminkin olevan 

tällaisen massan tuotantokone, joka tuottaa muodonmuutoksia mistä tahansa sa-

nasta, lauseesta tai pitemmästä tekstikokonaisuudesta. Yhdestä sanasta voi olla 

lukemattomia muunnelmia alkaen esimerkiksi yhden kirjaimen väärin kirjoittami-

sesta sen kääntämiseen kaikille tunnetuille kielille. Tästä voidaan edetä tekemään 

sama yhden lauseen jokaiselle sanalle, vaihdellen vielä lauseen sanajärjestystä. 

Lopuksi sama voidaan tehdä jokaiselle teoksen lauseelle vaihdellen vielä näiden 

keskinäistä järjestystä teoksen rajoissa. Koko se ääretön määrä tekstiversioita, 

joita tämä mahdollistaa, ovat periaatteessa yhtä kaikki saman teoksen tekstejä. 

Verbaalisen kaavion mahdollistama loputon versioituminen voi kuvata teok-

sen olemista, mutta se ei kuvaa vielä teoksen identiteettiä. Shustermanin mukaan 

juuri identiteetin kysymys tuo järjestystä äärettömään muuntumiseen. Juuri identi-

teetin käsite määrittää, mikä yksittäinen esiintymä vastaa verbaalista kaavaa ja 

mikä ei. (Mt. 110, 118.) Shusterman ei kuitenkaan usko, että voitaisiin antaa mi-

tään universaalia identiteetin määritelmää, jonka perusteella voitaisiin erotella 

teoksen autenttisen tekstit epäautenttisista. Hänen mukaansa se voidaan määrittää 

vain yksittäisten teosten kohdalla yksittäisiä teoksia tutkimalla. Joskaan sekään ei 

tuota lopullista identiteetin määritelmää, koska teoksen identiteetin määrittäminen 

on luonteeltaan kontekstisidonnaista ja siksi aina kyseenalaistettavissa. (Mt. 139–

140.) 

Tämän vuoksi Shusterman kuvaa yksittäisen teoksen identiteettiä vaihtelualu-

een käsitteellä. Teoksen identiteetin määrittäminen vaihtelualueena ei sido teok-

sen esiintymiä mihinkään tiettyihin ominaisuuksiin. Pikemminkin se pyrkii anta-

maan kuvan siitä, missä määrin esiintymissä voi ilmetä muunnoksia kuvaamalla 

yksittäisiä esiintymien ääripäitä alkaen täysin korrektista esiintymästä ja päätyen 

hädintuskin saman teoksen kanssa identifioitavaan esiintymään. Se, kuinka paljon 
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ei-korrekteja ominaisuuksia teoksen esiintymältä sallitaan määrittyy eri tavoin eri 

käyttöyhteyksissä. Esimerkiksi peruslukijalle saattaa kelvata käännös tietystä 

romaanista, kun tutkija tarvitsee siitä alkuperäiskielisen kriittisen edition. (Mt. 

140–143.) 

Shustermanin teoria kirjallisen teoksen ontologisesta statuksesta ja identitee-

tistä jättää teoksen käsitteen äärettömän avoimeksi. Teoksen tekstuaalisen identi-

teetin kriteerit ovat kontekstisidonnaisia, eikä niitä voida määritellä yleispätevästi 

eikä lopullisesti edes yhden teoksen osalta. Mikä jää kirjallisuudenfilosofian teh-

täväksi, on Shustermanin mukaan analysoida sitä, miten kirjallisuuden tutkija 

käytännössä konstituoi teoksen identiteetin tulkinnan ja arvottamisen yhteydessä. 

(Mt. 145–147.)  

Shusterman ei kuitenkaan enää palaa tulkintaa ja arvottamista käsittelevissä 

luvuissaan lainkaan kysymykseen tekstuaalisesta variaatiosta. Näin emme saa 

koskaan tietää, miten kirjallisen teoksen tekstuaalinen identiteetti määritellään ja 

konstituoidaan tulkinnan tai arvottamisen yhteydessä. Ei myöskään selviä, minkä-

laisia seurauksia teoksen ontologisesta luonteesta verbaalisena kaavana voisi olla 

tulkinnalle tai arvottamiselle. Pikemminkin Shustermanin käsittelystä jää sellai-

nen vaikutelma, että teoksen ontologisella statuksella ei ole käytännössä merkitys-

tä kirjallisuudentutkimukselle. Tarkastellessaan erilaisia tulkinnan ja arvottamisen 

teorioita ja käytäntöjä hän ilmeisesti olettaa, että kysymys tekstuaalisesta variaati-

osta on jo ratkaistu. Se on jo tapahtunut jossakin jonkun toimesta, eikä sillä ole 

merkitystä, millä perustein se on tehty. Shustermanin teoria ylläpitää tavallaan 

näin edelleen tekstikritiikin ja kirjallisuudentutkimuksen välistä eroa, koska hän 

ottaa annettuna kirjallisuudentutkijoiden ja esteetikoiden erilaiset teoriat tulkin-

nasta ja arvottamisesta, kritisoimatta lainkaan niitä kirjallisen teoksen ontologisen 

luonteen yksinkertaistamisesta. 

Gerard Genette soveltaa Margoliksen tapaan megatyypin käsitettä esteetti-

sessä teoriassaan kirjallisen teoksen tekstuaalisesta identiteetistä. Toisin kuin 

Margolis Genette ei hylkää tyypin ja esiintymän välistä jaottelua, vaan näkee 

kirjallisen teoksen näiden käsitteiden loogisia suhteita vastaavana kolmetasoisena 

rakenteena. Genetten taideteosta koskevan teorian lähtökohtana on Goodmanin 

erottelu autografisen ja allografisen objektin välillä, mutta hänellä ei ole aikomus-

takaan pitäytyä Goodmanin nominalismissa. Hän omaksuu Goodmanin tekstin 

määritelmän lähes sellaisenaan, mutta hän ei kelpuuta tekstin kanssa identifioitua 

teoksen käsitettä. Konkreettinen syy on yksinkertaisesti siinä, että kirjallisilla 

teoksilla voi olla useampia kuin yksi tekstiversio. 
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Genetten mukaan allografiset objektit ovat ideaalisia objekteja, jotka aktuali-

soituvat tietoisuudessa näiden objektien materiaalisten manifestaatioiden perustal-

ta tapahtuvassa reduktiossa. Reduktion käsitteen hän lainaa fenomenologiasta ja 

tarkoittaa sillä mentaalista prosessia, jossa esiintymästä erotetaan toisistaan sen 

konstitutiiviset ja kontingentit ominaisuudet. Kirjallisen teoksen tapauksessa tämä 

tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että materiaalisessa kirjankappaleessa ajattelemme 

siihen tallennetun tekstin olevan teoksen kannalta olennaisin ominaisuus. Sen 

sijaan esimerkiksi paperin värin tai kirjan tuoksun ymmärretään tavallisesti ole-

van teoksen kannalta toissijaisia ominaisuuksia. Tekstin ideaalisuudella ei näin 

ole mitään tekemistä platonilaisten ajattomien tai ikuisten objektien kanssa, vaan 

siinä on kyse temporaalisesta prosessista. Ideaali teksti edellyttää reduktion läht-

köhtana toimivaa materiaalista objektia sekä reduktion suorittavaa tietoisuutta, 

jotka ovat molemmat olemukseltaan ajallisia. (Genette 1997/1994: 82, 87, 89, 

100–104.) 

Ideaalinen teksti ja sen materiaaliset manifestaatiot kuuluvat siihen, mitä Ge-

nette kutsuu teoksen immanenssiksi eli teoksen läsnäolon muodoksi. Tämän käsit-

teen alla hän analysoi niitä erilaisia tapoja, joilla teoksen ja sen materiaalisen 

objektin suhteet toteutuvat. Esimerkiksi autografisten maalausten kohdalla imma-

nenssin objekti on identtinen sen manifestaation kanssa, toisin kuin allografisten 

objektien tapauksessa, jossa yhdellä immanenssin objektilla on yleensä useita 

manifestaatioita. (Mt. 24.) On kuitenkin olemassa erilaisia teoksia, jotka eivät ole 

yhteismitallisia immanenssin objektin kanssa, vaan hämärtävät tai ylittävät jolla-

kin tapaa immanenssin objektin ja sen manifestaation välisen suhteen. Näitä teok-

sia Genette luonnehtii transkendenssin käsitteellä. Kirjallinen teos, jolla on use-

ampia kuin yksi tekstiversio, eli toisin sanoen monta immanenssin objektia, on 

esimerkki tällaisesta teoksen transkendenssista. (Mt. 24–25, 161–164.) 

Stevensonin megatyypin käsitettä Genette käyttää sellaisten teosten määrit-

tämiseen, joilla on useampia kuin yksi immanenssin objekti. Genette tosin nimit-

tää tätä käsitettä mieluummin arkkityypiksi. Genetten sovelluksesta tekee erikoi-

sen se, että hän pitää monitekstisen kirjallisen teoksen loogista rakennetta analo-

gisena genren käsitteen kanssa. Genret ovat teosten luokkia, jotka tiettyjen omi-

naisuuksien perusteella kokoavat yhteen eri teoksia, ja näillä teoksilla on omat 

immanenssin objektinsa. Monitekstisen teoksen tapauksessa kyseessä on Genetten 

mukaan genrerakenne, jota diskursiiviset käytännöt käsittelevät ikään kuin se olisi 

yksittäinen teos. Teoksen käsite ei enää määritä siihen kuuluvien yksittäisten im-

manenssin objektien yksilöllistä identiteettiä, vaan tarjoaa niille yhteisen identi-
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teetin luokkana. Tosin sanoen teoksen käsite siirtyy immanenssin ja tyypin tasolta 

transkendenssin ja arkkityypin tasolle. (Mt. 112, 206–208.) 

Yksi luokan käsitteen tärkeimmistä kirjalliselle teokselle mukanaan tuomista 

määreistä on sen muuttumisen mahdollisuus. Edellä kävi ilmi, miten kysymys 

kirjallisen teoksen revisioista ratkaistiin analyyttisen estetiikan monoliittisessa 

traditiossa pääasiassa kahdella tavalla. Ensimmäisessä koko ongelman merkitys 

teoksen identiteetin kannalta asetettiin yleistettävyyden nimissä kyseenalaiseksi. 

Toisessa vaihtoehdossa teoksen muuttumisen katsottiin olevan mahdotonta, koska 

tekstin muuttuminen toisi mukanaan myös teoksen muuttumisen. Wolterstorffin 

teorian mukaan revisiot eivät olleet mahdollisia, koska teoksen esiintymässä on 

oltava kaikki teoksen ominaisuudet jokaisena hetkenä. Näin teoksen revisiot tuot-

tavat aina uuden teoksen. 

Mutta jos teoksen käsite ymmärretään Genetten tavoin megatyypin tai arkki-

tyypin kaltaiseksi loogiseksi rakenteeksi, jolla voi olla erilaisia tekstityyppejä, 

teos voidaan revisioida ilman, että uudet tekstiversiot tuottaisivat uusia teoksia. 

Genetten mukaan monitekstinen teos ei arkkityyppinä ole individuaali, jonka 

ominaisuudet voitaisiin rajata yhtä tarkasti kuin immanenssin objektin ominaisuu-

det. Tekstityypin ja sen esiintymien suhde sen sijaan on tarkasti määriteltävissä. 

Jos esiintymän teksti poikkeaa pisteenkin verran tyypin määrittämästä tekstistä, se 

edustaa periaatteessa jo toista tekstityyppiä. Teoksen ja sen immanenssin objek-

tien suhde puolestaan on avoin siinä mielessä, että sillä voi olla useampia erilaisia 

tyyppitekstejä, ja niiden lukumäärä voi ajan myötä jopa vaihdella. Tyyppien omi-

naisuuksien ei tarvitse olla toistensa kanssa identtisiä, vaan riittää, että niillä on 

tarvittava määrä yhteisiä ominaisuuksia, jotta niitä voidaan diskursiivisissa käy-

tännöissä pitää saman teosluokan jäseninä. Esiintymillä ei näin tarvitse kaikkina 

aikoina olla kaikkia teoksen ominaisuuksia, ainoastaan niiden tekstityyppien omi-

naisuuksia, joiden esiintymiä ne ovat. Toisin kuin Wollheim esitti teoksen fyysi-

sen objektin hypoteesin kritiikin yhteydessä teosta ei määritä mikään valmiuden 

periaate siinä mielessä, ettei se voisi kasvaa ja supistua sen mukaan, kun siitä 

julkaistaan uusia laitoksia ja painoksia. Jos uuden esiintymän ominaisuudet poik-

keavat aiempien tyyppien ominaisuuksista, se ei välttämättä johda kokonaan uu-

den teoksen, vaan uuden tyypin syntymiseen. Ja tämän uuden tyypin ilmaantumi-

nen muuttaa teosta siinä mielessä, että sen immanenssin objektien lukumäärä 

lisääntyy. Vastaavasti teoksen immanenssin objektien määrä voi pienentyä, jos 

tyyppitekstin kaikki esiintymät tuhoutuvat eikä sitä enää voida millään keinoin 

rekonstruoida. (Mt. 111–112, 206, 209.) 
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Epäilyksen estetiikan näkökulmasta Genetten teoria tarjoaa käsittelemistäni 

teorioista parhaan analyysin kirjallisen teoksen eri ontologisten tasojen välisistä 

loogisista suhteista. L'Oeuvre de l'art: Immanence et transcendence 

(1994) -teoksessa hän tarkastelee yksityiskohtaisesti ja lukuisin esimerkein näitä 

erilaisia tasoja unohtamatta käsitellä niillä esiintyviä tekstuaalisen variaation eri 

muotoja. Genette esimerkiksi kirjoittaa kokonaiset luvut tekstin kriittisestä etab-

loinnista sekä revisioista ottaen huomioon sekä tekijän intentiot että niistä poik-

keavat vastaanottajien intressit tunnustaen samalla, ettei tekstin auktorisoinnille 

ole löydettävissä universaaleja kriteereitä (Mt. 116–118, 182–185). Genette tekee 

tiettäväksi myös sen, että arkkityypin identiteetin määrittyminen luokkana voi 

tapahtua eri tavoin. Hän mainitsee esimerkiksi temaattisen yhtenäisyyden, saman 

tekijyyden ja saman geneettisen alkuperän. Lisäksi nämä määrittelyperiaatteet 

ovat historiallisesti muuttuvia. Toisin kuin modernissa tekijän yksilöllisyyteen 

perustuvassa kirjallisuusinstituutiossa, suullisessa runonlaulutraditiossa ja keski-

aikaisessa kirjuritraditiossa nimenomaan traditio salli teoksen yhtenäisyyden, 

vaikka sillä oli lukuisia eri tekstiversioita ja tekijöitä. (Mt. 203–205.) 

Ongelmana Genetten teoriassa on mielestäni kuitenkin sen lähtökohta, jonka 

mukaan vastaanottajat pitäisivät jotenkin itsestään selvänä, että kirjallisella teok-

sella voi olla erilaisia versioita, ilman että se millään tavalla asettaisi kyseenalai-

seksi teoksen identiteettiä. Genette esimerkiksi toteaa, että viime kädessä yleisön 

uteliaisuus oikeuttaa kaikkien tekstivarianttien representaation kriittisissä editi-

oissa (mt. 185). Jos teoksesta on olemassa erilaisia versioita, meidän moderni 

makumme pitää kirjan painosta vajavaisena, jos siinä on vain yksi teoksen teksti-

versio, ja suosii mieluummin editioita, jotka kattavat kaikki olemassa olevat teks-

tiversiot (mt. 213). Genette tietää myös kertoa, että moderni maku suosii ”frag-

mentaarista, viimeistelemätöntä, järjestämätöntä ja varioivaa”, mikä tulee esille 

siitä miltei ”perverssistä mielihyvästä”, jota yleisö kokee editioiden yhteydessä, 

jotka pyrkivät teoksen geneettisten dokumenttien representaatioon (mt. 196). 

Genetten mukaan vallitseva kulttuurinen konsensus edellyttää, että teoksesta pu-

hutaan samana teoksena huolimatta sen erilaisista tekstiversioista. ”[T]ullakseen 

vakuuttuneeksi tästä tosiasiasta on vain konsultoitava kortistoja, monografioita tai 

koottujen teosten kokoelmia.” (Mt. 203.)  

Genetten teoria tarjoaa erinomaisen yleisen rakennemallin, jonka avulla kir-

jallisen teoksen tekstuaalisen transmission eri elementtien keskinäisiä suhteita 

voidaan kuvailla. Mutta teoksen identifikaatioprosessin suhteen se uhkaa jäädä 

ainoastaan tämän modernin maun ilmentämän teoskäsityksen sanelemaksi teori-

aksi. Genette ei näytä ottavan huomioon sitä, että vastaanottaja voi identifioida 
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teoksen eri tavoin, vaikka hän olisikin tietoinen sen olemassa olevista erilaisista 

tekstiversioista. Lähimpinä esimerkkeinä voidaan mainita angloamerikkalaisen 

eklektisen tekstikritiikin tradition edustajat. Greg, Bowers, Gaskell, Tanselle ja 

moni muu ovat täysin tietoisia siitä, että teoksella voi olla paljonkin erilaisia teks-

tiversioita, mutta silti he ovat taipuvaisia identifioimaan teoksen mieluummin 

yhden intentionaalisen tekstin kanssa kuin minkään luokkakäsitteen kanssa. Tätä 

taipumusta olen yrittänyt selittää nimenomaan modernilla monoliittisella teoskäsi-

tyksellä.  

Näennäinen ristiriita modernin teoskäsityksen ja Genetten modernin maun 

välillä johtuu tässä siitä, että käytämme sanaa moderni eri merkityksessä. Teoskä-

sityksen yhteydessä moderni viittaa nimenomaan painetun kirjan ja modernin 

tekijäkäsityksen vaikutuksesta syntyneeseen teoskäsitykseen. Genette vaikuttaa 

puolestaan puhuvan modernista mausta kahdessa eri merkityksessä. Ensinnäkin 

hän huomauttaa fragmenttien yhteydessä modernin maun juurien olevan romantii-

kassa, mikä viittaa antiikista perittyjen teoksen kompositiota tai sommittelua kos-

kevien esteettisten ihanteiden muuttumiseen ja myöhempään kehittymiseen mo-

dernismiksi ja postmodernismiksi. Toisessa merkityksessä Genette tarkoittaa mo-

dernilla maulla omana aikanamme vallitsevaa tietoisuutta teoksen tekstuaalisesta 

variaatiosta, sekä siitä johtuvaa tarvetta tutustua kaikkiin teoksen tekstiversioihin. 

Sanoisin, että tässä on kyse miltei epäilyksen estetiikkaan verrattavissa olevasta 

asenteesta. Itse nimittäisin modernia makua tässä yhteydessä mieluummin jälki-

moderniksi kuin moderniksi teoskäsitykseksi. 

Se, ettei Genette vaikuta tunnistavan painettuun kirjaan perustuvaa modernia 

monoliittista teoskäsitystä, ei ole aivan vailla merkitystä. Sitä voidaan yrittää 

selittää saman kaltaisella teoksen epookilla kuin edellä kuvattujen monoliittisten 

teorioiden kohdalla, joissa vallitseva teoskäsitys peittää alleen poikkeavat tavat 

määrittää kirjallisen teoksen identiteetti. Genetten tapauksessa jälkimoderni teos-

käsitys jättää varjoonsa modernin monoliittisen teoskäsityksen. Genette tunnistaa 

arkkityypin luokan identiteettiä määrittävien ominaisuuksien historialliset erot 

suullisen runonlaulu- ja kirjuritraditioiden sekä sen välillä, mitä hän kutsuu mo-

derniksi mauksi. Mutta monoliittinen teoskäsitys jää huomioimatta, koska siinä 

identifikaatio ei perustu luokkaidentiteettiin. Syy tähän on nähdäkseni tietyn me-

tateoreettisen tason puuttumisessa, jonka avulla voitaisiin ottaa huomioon ylei-

semmän kulttuurissa vallitsevan historiallisen teoskäsityksen vaikutus erilaisiin 

teorioihin teoksen identiteetistä. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, miten Genette 

hylkää Goodmanin nominalistisen teorian tekstin ja teoksen identtisestä suhteesta 

sillä perusteella, ettei se vastaa vallitsevia kulttuurisia ja diskursiivisia käytänteitä 
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(mt). Goodmanin teoria ei todellakaan vastaa niitä käytänteitä, joita Genette pitää 

vallitsevina, mutta sen voidaan sanoa vastaavan hyvinkin niitä uuskritiikin ja 

eklektisen tekstikritiikin ideaaleja ja niiden sanelemia käytänteitä, jotka olivat 

ajankohtaisia Goodmanin kulttuurikontekstissa hänen laatiessa teoriaansa. Sellai-

sena Goodmanin teoria ilmentää yleisempää modernia monoliittista teoskäsitystä 

samalla tavoin kuin Genetten teoria ilmentää jälkimodernia teoskäsitystä. 

En ole Genetten tavoin vakuuttunut siitä, että olemme jo täysin siirtyneet mo-

dernista monoliittisesta teoskäsityksestä jälkimoderniin teoskäsitykseen, jossa 

teoksen tekstuaalisen variaation ajatellaan itsestään selvästi määrittävän kirjalli-

sen teoksen identiteettiä. Elämme mielestäni pikemminkin murrosvaihetta, jossa 

näiden historiallisten teoskäsitysten erojen tunnistaminen on erityisen tärkeää. 

Mutta näiden erojen tunnistamisen merkitys ei tule vähenemään jälkimodernin 

teoskäsityksen vallitsevan aseman myötä, koska yhden teoskäsityksen hegemoni-

alla on taipumus hämärtää historiallisia eroja. Siksi mielestäni tulisi ottaa parem-

min huomioon vastaanottajan historiallisesti määrittyneen teoskäsityksen olennai-

nen osa kirjallisen teoksen identifikaatioprosessissa. Ei tulisi selittää ainoastaan 

vallitsevien diskursiivisten käytäntöjen taustalla olevia ontologisia tai loogisia 

rakenteita, vaan myös niiden eroja suhteessa muihin historiallisiin teoskäsityksiin 

ja niiden määrittämiin diskursiivisiin käytäntöihin. 

2.3.3 Vastaanottajan rooli 

Pyrittäessä ajattelemaan vastaanottajan teoskäsityksen osuutta kirjallisen teoksen 

identifikaatioprosessissa voidaan mallia hakea uudemmasta tekstikritiikin teorias-

ta. Samalla tavoin kuin esteettisetkin teoriat, myös tekstikritiikin teoriat ilmentä-

vät kulttuurissa vallitsevia käsityksiä kirjallisesta teoksesta. Estetiikassa käsityk-

set tulevat esille yksittäisissä teorioissa kirjallisesta teoksesta: niissä tavoissa, 

miten teos identifioidaan ja miten sen tekstuaalista identiteettiä pyritään ajattele-

maan. Esteettisen teorian funktiona pidetään usein erilaisten kulttuuristen diskurs-

sien ja käytäntöjen kuvaamista ja joskus jopa ohjaamista, sekä niiden filosofisen 

perustan hahmottamista. 

Tekstikritiikissä voidaan vastaavasti erottaa teoksen ontologiaa koskeva teoria, 

joka esiintyy toisinaan vain implisiittisesti kriittisen editoimisen periaatteita kos-

kevassa teoretisoinnissa. Yksinkertaisesti ilmaistuna tekstikriittisen toimittamisen 

periaate sisältää näkemyksen kirjallisen teoksen identiteetistä sekä siitä, miten 

teoksen tekstuaalisen transmission representaatio olisi toteutettava, jotta teoksen 

identiteetti siitä parhaiten välittyisi. Kulttuurissa vallitseva yleinen teoskäsitys 
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vaikuttaa siihen, miten tuo teoksen identiteetti kulloinkin määrittyy. Yhtenä aika-

na lukijat voivat pitää olennaisena sitä, että teos on palautettava yhdeksi tekstiksi, 

toisena aikana heitä voivat kiinnostaa enemmän teoksen erilaiset tekstiversiot. 

Tekstikriittinen editio on teoksen ontologiaa koskevan teorian käytännön sovellus, 

jossa teoksen tekstuaalinen transmission historia jäsentyy konkreettisesti kulttuu-

rissa vallitsevan teoskäsityksen määrittämään muotoon. 

Eklektiseen teoriaan verrattuna vastaanottajan merkitys on korostunut merkit-

tävällä tavalla myöhemmissä angloamerikkalaisen tekstikriittisen toimittamisen 

teorioissa 1980-luvun alkupuolelta lähtien. Mannermaisella kirjallisuu-

dentutkimuksella ja tekstikritiikillä on ollut suuri vaikutus tähän muutokseen. Se 

näkyy esimerkiksi kahdessa uudemman tekstikritiikin kulmakivinä pidetyssä 

työssä: Jerome J. McGannin Critique of Textual Criticism (1983) -teoksessa, joka 

pyrki kyseenalaistamaan eklektisen metodin ja erityisesti tekijän intentiot ainoana 

tekstin auktorisointiperusteena, sekä saksalaisesta tekstikritiikin perinteestä am-

mentavan Hans Walter Gablerin toimittamassa tekstikriittisessä editiossa James 

Joycen (1881–1941) Odysseuksesta (Ulysses, 1922) Ulysses. A Critical and Sy-

noptic Edition (1984), joka puhtaan etabloidun lukutekstin rinnalla esitti synopti-

sena tekstinä teoksen eri geneettiset vaiheet.35 Angloamerikkalainen tekstikritiikki 

ei kuitenkaan kokenut mitään teoreettista paradigman muutosta siinä mielessä, 

että eklektinen teoria olisi kokonaan korvattu jollakin yksittäisellä uudella teorial-

la. Pikemminkin kyseessä oli siirtyminen tekstikriittisiä editointiperiaatteita kos-

kevasta yksimielisyyden ihanteesta metodisen moninaisuuden ja eriävien mielipi-

teiden kunnioitukseen. 

Tekstikriittisten editointiperiaatteiden moninaisuuden ajatus on vaikuttanut 

käsitykseen kriittisen edition funktiosta. Vaikka toimittamisen lähtökohdaksi on 

käytännössä valittava jokin tietty tekstikriittinen menetelmä, pyritään nykyään 

yhä useammin luomaan editioon sellainen apparaatti, jonka avulla sen käyttäjä 

voi tarkoitusperiensä mukaan mahdollisimman pitkälle itse muodostaa näkemyk-

sensä teoksen tekstuaalisesta identiteetistä. On tosin väitetty, että vaihtoehtoisia 

lukumalleja olisi mieluusti tuotu esille myös eklektisen menetelmän voimantun-

                                                        
35. Gablerin Ulysses-editiossa kulkee rinnakkain kaksi erillistä tekstiä: aukeaman versosivulla on 
synoptinen apparaatti ja rektosivulla löytyy selkeämpi lukuteksti. Lukutekstissä on pyritty tavoitta-
maan tekijän intentiot, mutta synoptinen apparaatti sisältää kaikki olemassa olevat Odysseuksen teks-
tivariantit yhtenä jatkuvana tekstinä. Sen sijaan, että Gabler olisi toimittanut eklektisen perustekstin ja 
sijoittanut karsitut variantit erilliseen kirjan lopussa olevaan viiteapparaattiin, synoptisessa apparaatis-
sa ei ole lainkaan hylättyjä tekstikohtia. Pelkän intentionaalisen tekstin tavoittelemisen sijasta Gabler 
pyrkii esittämään Odysseuksen tekstin eri tasoista koostuvana jatkuvana kirjoitusprosessina, josta 
lopullinen intentio on vain yksi osa. (Gabler 1984: vii–viii; Greetham 1994/1992: 345, 411.) 
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non päivinä, jos vain painetun kirjan rajallinen formaatti olisi antanut sille sijaa 

(Tanselle 1998c: 262). 

On totta, että viimeisen kymmenen vuoden aikana kriittisten editioiden digi-

taaliset sovellukset ovat tulleet yhä yleisemmiksi. Ne eivät enää ole sidottuja 

musteen ja paperin rajoittavaan muotoon. Etenkin suurten tekstimäärien ja va-

rianttien hallintaan hypertekstieditiot vaikuttavat erittäin käyttökelpoisilta niiden 

mahdollistaessa esimerkiksi eri tekstikohtien tarkastelemisen rinnakkain samanai-

kaisesti samassa tilassa. Digitaalisessa tekstikriittisessä editiossa, arkistossa tai 

tietokannassa runsaan sivumäärän fyysinen kömpelyys tai hintavuus ei ole enää 

rajoite. Siihen voidaan periaatteessa sisällyttää kaikki mahdollinen aineisto käsi-

kirjoituksineen, varioivine laitoksineen ja painoksineen, arvosteluineen, tut-

kimuksineen sekä kriittisine kommentteineen. Varsinkin vanhemmassa kirjalli-

suudessa, jota tekijän oikeudet eivät enää kahlehdi, voidaan tekstit ja harvinaiset 

dokumentit viedä Internetiin vapaasti kaikkien luettavaksi ja tutkittavaksi sekä 

elektronisina transkriptioina että faksimileja vastaavina kuvatiedostoina. (Shil-

lingsburg 1999/1996: 23–25.) Editorialiselta kannalta merkittävin ominaisuus on 

varmaankin se, että digitaalisessa editiossa on mahdollista erottaa tekstuaalisen 

transmission aineisto erilaisista vaihtoehtoisista editointiperiaatteista. Näin käyttä-

jä voi halutessaan järjestää edition aineiston esimerkiksi teoksen geneettisiä vai-

heita, julkaisuhistoriaa tai alkuperäistä tai lopullista intentiota valaisevien periaat-

teiden mukaan. (McGann 2006: 25–29.) 

Eklektisen ja myöhempien tekstikriittisten teorioiden ja menetelmien välistä 

olennaista eroa ei voi kuitenkaan tyhjentävästi palauttaa tähän viestimen tekni-

seen kehittymiseen. Ero on mielestäni näiden teorioiden ja menetelmien lähtökoh-

tana olevassa muuttuneessa teoskäsityksessä. Verrattuna eklektiseen teoriaan 

myöhempiä tekstikriittisiä teorioita luonnehtii teoksen tekstuaalisen transmission 

asettaminen etusijalle tekijän intentioihin nähden. Uusi teknologia vain aktualisoi 

tämän teoskäsityksen tarjoamalla sen representaatioon paremmin soveltuvat väli-

neet. Vaikka eklektisen menetelmän edustajien piirissä on mitä luultavammin aina 

suhtauduttu epäillen definitiivisen edition toteutumismahdollisuuksiin, on se siitä 

huolimatta pysynyt tavoiteltavana ideaalina.36 Ideaalina on aina ollut yksi pysyvä 

teksti. Ainoastaan siitä on kiistelty, miten tuo teksti tulisi konstruoida. Painettu 

                                                        
36. Esimerkiksi Bowers ei aristellut puhua definitiivisestä editiosta, joka poikkeaa käyttötarkoituksel-
taan rajoitetuimmista käytännön editioista. Viimeksi mainitut ovat laajalle yleisölle suunnattuja editi-
oita, joissa vanhan teoksen teksti on esimerkiksi saatettu modernisoida nykylukijalle ymmärrettäväm-
pään muotoon. Definitiivisessä editiossa teksti puolestaan on toimitettu niin, että sitä ei toivon mukaan 
tarvitse enää tehdä uudelleen. (Bowers 1969: 26.) 
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kirja on formaattina periaatteessa täydellinen tällaiselle editiolle, koska sen edus-

taman teoskäsityksen juuret ovat painetussa kirjassa. Teoksen tekstuaalisen trans-

mission representaatioon tarkoitettu kriittinen apparaatti tekstivariantteineen 

ja -versioineen on pidetty puhtaaseen lukutekstiin nähden enemmän tai vähem-

män toissijaisena, mistä on osoituksena sen marginaalinen lukutekstistä erotettu 

asema editiossa. (Shillingsburg 2006: 18, 25–26.) 

Tarjoamalla käyttäjille suuremman roolin ja vapauden teoksen tekstuaalisen 

identiteetin määrittämisessä ja lukukokemuksensa muodostumisessa uudemmat 

tekstikriittiset editiot vaikuttavat siirtävän toimituksellista vastuuta editoijalta 

vastaanottajalle. Eklektisen teorian puolestapuhujat ovat pitäneet editoimiseen 

liittyvää tekstien auktorisointia ja sen edellyttämää valinnan vastuuta olennaisena 

osana tekstikriittistä työtä (Bowers 1963: 39–40; Shillingsburg 2006: 25–26). 

Myöhemmissä teorioissa editoijan vastuu ei enää ole ensisijaisesti tekijän intenti-

oiden välittämisessä lukijoille, vaan se on keskittynyt teoksen tekstuaalisen mate-

riaalin uusintamiseen ja sen tekstuaalisen historian representaatioon (Shillings-

burg 2006: 19–20, 26, 77 viite 27). McGann esimerkiksi katsoo, ettei editio saa 

rajoittua pelkästään tekijän elinaikana julkaistuihin teoksen laitoksiin, vaan myös 

sen reseption kannalta merkittävät postuumisti julkaistut tekstiversiot olisi otetta-

va huomioon, mukaan lukien tekstikriittiset editiot (McGann 1992/1983: 90–91; 

1991: 62). Pisimmälle tässä tekstuaalisen transmission representaation kattavuu-

dessa lienee mennyt John Bryant, joka ajattelee myös, että eri kielille tehdyt 

käännökset sekä erilaiset sovitukset esimerkiksi näyttämölle, sarjakuvaksi ja elo-

kuvaksi ovat teoksen olennaisia versioita (Bryant 2005/2002: 1, 62, 93). 

Teoksen tekstuaalisen transmission mahdollisimman laajasti huomioon otta-

van ja tekstuaalisen identiteetin määritystapojen moninaisuutta korostavan teksti-

kriittisen edition taustalla on tietenkin täysin erilainen käsitys tekijyydestä ja kir-

jallisen teoksen identiteetistä kuin eklektisessä teoriassa. McGann esimerkiksi 

pitää sekä tekijyyttä että teosta sosiaalisesti ja historiallisesti määrittyneinä pro-

sesseina. Tekijyys jakaantuu hänen mukaansa niiden toimijoiden kesken, jotka 

osallistuvat tavalla tai toisella teoksen syntymiseen, painamiseen, julkaisemiseen 

ja myöhempiin muodonmuutoksiin. Tekijyys ei ole näiden tekijöiden henkilökoh-

tainen ominaisuus, vaan se muodostuu heidän keskinäisistä vuorovaikutus-

suhteista ja erilaisten sopimuksellisten suhteiden kautta. (McGann 1992/1983: 

53–55.) McGannin tekstiä koskevan historiallis-materialistisen käsityksen mu-

kaan erilaisilla kulttuuri- ja aikasidonnaisilla käytänteillä – ja miksei jopa epäin-

tentionaalisilla virheilläkin – on yhtä olennainen asema teoksen merkityksen ra-

kentumisessa kuin tekijän toteutuneilla intentioilla. (McGann 1991: 62). 



 151

McGannilla teoksen identiteetti ei ole irrallaan sen tekstuaalisen transmission 

historiasta, vaan oikeastaan se samastuu siihen. Hän katsoo, että tekstuaalisessa 

transmissiossa esiintyvässä variaatiossa ja jatkuvassa muutoksessa on kyse kirjal-

lisen teoksen olemusta määrittävän periaatteesta, jota hän kutsuu tekstuaaliseksi 

tilaksi tai ehdoksi 

Tekstuaalisen tilan ainoa muuttumaton laki on muutoksen laki. Se on kuiten-
kin laki, joka kaikkien lakien tavoin toimii tietyissä rajoissa. Jokainen teksti 
astuu maailmaan määrättyjen sosiohistoriallisten ehtojen vallitessa, ja kun 
nämä ehdot voidaan ja tulisikin määritellä ja kuvitella eri tavoin, ne perusta-
vat horisontin, jossa eri tekstien elämänhistoriat voivat kehkeytyä. Muutoksen 
laki julistaa, että nämä historiat tulevat osoittamaan lakkaamattoman tekstu-
aalisen kehityksen ja mutaation prosessin – prosessin, joka voidaan pysäyttää 
ainoastaan, jos tietyn teoksen kaikki tekstuaaliset muodonmuutokset vaipuvat 
olemattomuuteen. Tekstien ja tekstuaalisuuksien tutkimiseksi on siten tutkit-
tava näitä monimutkaisia (ja usein lopultaan avoimia) tekstuaalisen muutok-
sen ja varianssin historioita. (McGann 1991: 9.) 

Tekstuaalinen muutos tapahtuu kahdella tasolla, joista ensimmäinen koskee eten-

kin kirjallisuudentutkimusta. Siinä on kyse teoksen reseptiosta eli siitä, miten 

tekstien tulkinta voi muuttua esimerkiksi eri historiallisina aikakausina, vaikka 

luettava teksti pysyisikin samana. Tekstikritiikin kannalta keskeisempi muutoksen 

ulottuvuus koskee kuitenkin tekstin itsensä muuttumista sekä lingvistisellä että 

bibliografisella tasolla. (Mt. 9–10.) McGannin mukaan tekstikritiikin tarkoituk-

sena ei ole pelkästään editioiden tuottaminen, vaan nimenomaan tämän tekstuaali-

sen tilan tutkiminen, jonka representaatioon myös editioiden tulisi pyrkiä. (Mt. 

185.) 

McGannin tavoin myös John Bryant ymmärtää jatkuvan muutoksen ja variaa-

tion teoksen tekstuaalisen identiteetin perustaksi. Tekstuaalisen tilan sijaan Bryant 

kuvaa teoksen olemista virtaukseksi, joka erottaa ja yhdistää erilaisia tekstiversi-

oita toisiinsa.37 Bryantille virtaus ei kuitenkaan ole pelkkä kielikuva, vaan fakta, 

                                                        
37. Bryantin virtauksen käsite (fluid) saattaa ulkoisesti tuoda mieleen Margoliksen myöhemmässä 
tuotannossaan (erityisesti teoksissa The Flux of History and the Flux of Science, 1993 ja Interpretation 
Radical But Not Unruly, 1995) keskeiseksi muodostuneen virtauksen käsitteen (flux). Margolis tar-
koittaa virtauksella filosofista käsitystä olemisesta jatkuvassa muutoksessa olevana tilana, vastakoh-
tana sille näkemykselle, että todellisuus rakentuisi joistakin olennaisesti muuttumattomana pysyvistä 
olioista. Tässä mielessä Bryantin käsitys kirjallisesta teoksesta virtauksesta istuu Margoliksen laajem-
paan ontologiseen muottiin. Vaikka Margolis on kirjoittanut virtauksesta myös esteettisen diskurssin 
kontekstissa, hän ei valitettavasti analysoi virtausta samassa merkityksessä kuin Bryant käsitettä 
käyttää eli teoksen versioitumisesta johtuvana jatkuvana muuttumisena. Margolis rajoittuu nimittäin 
eksplisiittisesti kuvailemaan sitä, miten teoksen tulkinnat voivat muuttua historian kuluessa, vaikka ne 
perustuvat samaan muuttumattomaan tekstiin. (Margolis 1995: 27; 122–123.) 
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joka koskee kaikkia kirjallisia teoksia (Bryant 2005/2002: 1, 116). Hänen mu-

kaansa kaikilla teoksilla on tai on ollut vähintään kaksi erilaista tekstiversiota. 

Kaikki olemassa olevat ja hävinneet julkaistut ja julkaisemattomat tekstit, teksti-

versiot ja -fragmentit ovat olennainen osa teoksen tekstuaalisuutta. (Mt. 1, 62, 93.) 

Bryant määrittelee niin ikään tekstikritiikin funktion uudelleen tekstuaalisen 

variaation tutkimukseksi yleensä. Eklektisessä teoriassa pyrkimyksenä oli variaa-

tion karsiminen yhden mahdollisimman korrektin tekstin laatimisen varjolla. Nyt 

on Bryantin mukaan pidettävä kaikkia tekstiversioita yhtä merkittävinä. Aiemmin 

variantit olivat ongelmia ja toissijaisia poikkeustapauksia. Virtaavan tekstin teori-

assa tämä asetelma on kääntynyt nurin: tutkimuksen keskiössä on revision pro-

sessi sinänsä ja kaikki mahdolliset tekstuaalisen variaation ilmiöt. (Mt. 2.) Revi-

siota tutkittaessa kohde ei Bryantin mukaan ole materiaalisissa teksteissä, vaan 

niiden välisissä eroissa. Tällä hän ei kuitenkaan tarkoita tekstien välisiä eroja, 

vaan niiden välille muodostuvia yhteyksiä, jotka tekevät eri versioista saman 

teoksen tekstejä. Näiden tekstien erojen ja yhteyksien taustalla on jonkinlainen 

voima, jota Bryant nimittää metaforisesti energiaksi. (Mt. 62.) 

Tämän näkemyksen mukaan kirjallinen teos ei ole käsitteellinen olio [kuten 
Tansellen abstrakti intentionaalinen teksti] tai edes erillisten aktuaalisten esi-
neiden tai tapahtumien joukko [kuten McGannin sosiohistoriallinen tuotanto-
konteksti], vaan pikemminkin energiavirta. Toisin sanoen ilmiö, josta kirjalli-
nen teos koostuu ei ole parhaiten ymmärrettävissä tuotettuna teoksena (oeuv-
re), vaan työnä itsenään (travaille), ihmisten ja kulttuurin tekstin luomisen 
voimana. Valitsen tämän einsteinilaisen energian metaforan materian sub-
stanssina painottaakseni sitä ajatusta, että teksti on ajan mukana vaihtuvien 
yksilöiden ja yhteiskunnan virtausten fyysinen manifestaatio. (Mt. 61.) 

Bryantin mukaan tekstikriittisen edition tulisi tuoda tekstin virtaavuus lukijan 

eteen mahdollisimman täydellisenä. Toimittajan tehtävänä on opastaa edition 

käyttäjää lukemaan virtaavaa tekstiä osallistumalla itse aktiivisesti teoksen tekstin 

tuottamiseen ja siihen sisältyviin historiallisiin valintoihin. (Mt. 114–115.) Pyrki-

myksenä on saada esiin revisioiden taustalla vaikuttava näkymätön energia, joka 

syntyy yksilöiden ja kulttuurin vuorovaikutuksessa tuottaen muutoksia teksteihin. 

Tottumaton lukija voi olla herkästi eksyksissä ja ahdistua valtavan tekstimäärän 

edessä, ja siksi Bryant kehottaa toimittajia esittämään potentiaalisia ja hypoteetti-

sia tulkintoja virtaavan tekstin liikkeistä. Toisin sanoen toimittajan olisi jäsennet-

tävä teoksen tekstuaalista variaatiota sen valistuneen näkemyksen mukaan, joka 

hänellä on teoksen revision motiiveista tai kulttuurisista vaikutteista kirjoittaen 

näin näkyviin tekstin näkymättömän virtaavuuden. Bryant tähdentää kuitenkin 
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sitä, että toimittajan tarjoamat luennat ovat vain malleja, joiden opastuksella luki-

ja voi ryhtyä omien lukustrategioiden kehittelemiseen ja teoksen tekstin konstru-

oimiseen. (Mt. 144–145.) 

McGannin ja Bryantin teoriat ovat Genetten arkkityypin teorian tavoin tapoja 

määritellä teoksen identiteetti siinä missä sen samastaminen yhden tekijän tarkoit-

taman tekstirakenteenkin kanssa. Ne ovat jälkimodernia teoskäsitystä ilmentäviä 

tulkintoja teoksen tekstuaalisesta olemuksesta, jotka perustuvat tekstuaaliseen 

moninaisuuteen, jossa teoksen identiteettiä pidetään pikemminkin muuttuvana 

prosessina kuin stabiilina kokonaisuutena. Teoksen käsitteen kanssa identifioitu-

vat tekstuaalisen tilan ja virtauksen käsitteet ovat ajatusmalleja, jonka mukaan 

teoksen tekstuaalista transmissiota jäsennetään, miten sitä pitäisi tulkita ja miten 

se pitäisi esittää editioissa. Yhtäältä ne toimivat perustana erilaisia käyttötar-

koituksia palvelevalle jälkimodernille editiolle. Mutta toisaalta ne ontologisoivat 

näin muutoksen käsitteen. Siitä tulee teoksen olemusta määrittävä käsite, mikä 

näkyy siinä, että muutos esitetään tekstikritiikin varsinaisena tutkimuskohteena ja 

viime kädessä myös tekstikriittisen edition ensisijaisena lähestymistapana. 

Laajemmasta historiallisesta perspektiivistä tarkastellen Genetten, McGannin 

ja Bryantin teoriat ovat vain yksi tapa nähdä teoksen identiteetti. Niiden edistyk-

sellisyys johtuu siitä, että ne kuvaavat parhaiten omana aikanamme yleistymässä 

olevia käsityksiä teoksesta ja tekstuaalisuudesta, ja ne pystyvät jossakin määrin 

ottamaan huomioon ja sisällyttämään itseensä tässä suhteessa rajallisemmat edel-

tävät teoriat. Mutta määrittäessään teoksen identiteetin arkkityypiksi, tekstuaali-

seksi tilaksi tai virtaukseksi nämä teoriat jäävät yksinomaan jälkimodernin teos-

käsityksen ilmauksiksi. Ne eivät pyri ylittämään omaa historiallista kontekstiaan 

teoriana kirjallisesta teoksesta. Tai jos pyrkivätkin, ne jäävät oman teoksen epoo-

kin vangiksi. 

Ratkaisua tähän ongelmaan ei tarvitse hakea kaukaa. Ajatusta tekstikriittisestä 

editiosta, joka pyrkii teoksen koko siihenastisen tekstuaalisen transmission histo-

rian representaatioon ja sallii näin käyttäjän päättää itse siitä, minkä periaatteen 

mukaan hän jäsentää teoksen tekstuaalisen identiteetin, voidaan soveltaa kirjalli-

sen teoksen identiteettiin. Teosta voidaan tarkastella identifikaatioprosessina, 

jossa identiteetti ei määrity yksinomaan teoksen tekstuaalisen transmission histo-

riassa manifestoituvien materiaalisten ja loogisten suhteiden pohjalta, vaan ni-

menomaan kanssakäymisessä vastaanottajan kanssa. Tällaisessa identiteetin mää-

rittelyssä vastaanottajalle annetaan aiempaa olennaisempi asema osana teoksen 

ontologiaa. Tässä suhteessa Peter L. Shillingsburgin tapa lähestyä kirjallista teosta 

performatiivin käsitteen näkökulmasta on mielestäni parempi ratkaisu kuin teok-
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sen identifioiminen jonkin yksittäisen käsitteen kanssa.38 Tietenkin performatiivi 

on myös käsite siinä missä arkkityyppi, tekstuaalinen tila tai virtaus, mutta se on 

siinä mielessä erilainen, että se pyrkii nimenomaan kuvaamaan vastaanottajan 

roolia identifikaatioprosessissa. Shillingsburg ei näin identifioi teosta minkään 

tietyn tekstimuodon tai sosiohistoriallisesti määrittyneen tekstuaalisen tilan tai 

virtauksen tapaisen käsitteen kanssa, vaan pyrkii hahmottamaan yhteistä perustaa, 

joka mahdollistaa tällaisten erilaisten identifikaatioiden tekemisen. Tämä tulee 

epäsuorasti esille hänen teoksen käsitteelle antamastaan määritelmästä. 

Teos = Se mikä on manifestoituneena ja implikoituneena tekstien materiaali-
sissa ja lingvistisissä muodoissa, joiden ajatellaan olevan yhden kirjallisen 
kokonaisuuden varioivia muotoja. Termi Teos sisältää Versioiden (Ideaatioi-
den) käsitteitä, jotka tehdään konkreettiseksi tai Materiaaliseksi Tuotannon 
Performanssilla ja käsitteellistetään uudelleen Vastaanoton Performanssilla. 
(Shillingsburg 1991: 81.) 

Shillingsburgin määritelmän ajatus on hieman vaikeasti tavoitettava, koska teok-

sen käsitteelle ei anneta mitään varsinaisesti kiinnityskohtaa. Se on pikemminkin 

erilaisten identifikaatioprosessien muodostama verkosto, jonka jokaista solmu-

kohtaa kuvaavat verbit kuten ”ajatellaan olevan”, ”tehdään konkreettiseksi”, ”kä-

sitteellistetään uudelleen”. Teos on siis toiminnallinen rakenne, joka tulee ymmär-

rettäväksi vasta, kun se asetetaan toiminnan kontekstiin ja toimijan yhteyteen, 

joka antaa sille sisällön. 

Shillingsburgin teoria perustuu teoksen materiaalisen ulottuvuuden ja sitä 

määrittämään pyrkivien versioiden, tuotannon ja vastaanoton performanssien 

vuorovaikutuksen analyysiin ja käsitteelliseen erotteluun. Verrattuna edellä käsi-

teltyihin teorioihin Shillingsburg ei tarjoa mitään uutta näkemystä tekstin materi-

aalisesta ja abstraktista ulottuvuudesta. Kiinnostavampaa on se, mitä hän kirjoit-

taa teoksen toiminnallisesta tasosta. Sitä Shillingsburg tarkastelee kolmen eri 

performanssin käsitteen avulla, jotka jakavat teoksen kanssa pääasiallisesti teke-

misissä olevat toimijat eri kategorioihin. Näitä ovat luomisen performanssi, tuo-

tannon performanssi ja vastaanoton performanssi. 

Luomisen ja tuotannon performansseissa on oikeastaan kyse tuotannonhisto-

riasta ja tekstin korrektin esiintymän kriteerien määrittämistä vastaavista käsitteis-

                                                        
38. Performatiivi viittaa J. L. Austinin puheaktiteoriaan, jonka mukaan kielenkäytössä on tiettyjä 
kielellisiä tekoja, joilla pyritään muuttamaan maailmaa eikä vain esimerkiksi kuvailemaan sitä. Tällai-
sia ovat muun muassa julistukset, vihkimiset ja kastamiset. Austinin mukaan kielelliset teot voivat 
toteutua myös kirjoitetussa muodossa, minkä osoituksena hän näkee erityisesti allekirjoitukset. (Austin 
1976/1966: 1–11; 60–62.) 
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tä. Siinä mielessä ne ovat toiminnallisia vastineita tekstin abstraktille ja materiaa-

liselle ulottuvuudelle. Luomisen performanssissa käsitteellinen teksti saa muoton-

sa tekijän tietoisuudessa intentionaalisena tekstirakenteena. Mutta kun tekijä kir-

joittaa tekstinsä ylös ja tuottaa tekstin esiintymän, on siinä kyse pikemminkin 

tuotannon performanssista. Luomisen performanssi on tavallisimmin rajattu vain 

tekijää koskevaksi, kun tuotannon performanssiin osallistuu useimmiten myös 

muita henkilöitä, kuten kustannustoimittajia, kirjanpainajia ja niin edelleen. Käsi-

teparin hyödyllisyys on ilmeinen eroteltaessa tekijän intentioita muiden teoksen 

synty- ja julkaisuprosessiin osallistuneiden toimijoiden intentioista. (Mt. 57–58.) 

Myös vastaanoton performanssi tuottaa oman tekstinsä. Lukija voi kohdata 

teoksen ainoastaan jonkin fyysisen dokumentin välityksellä. Dokumentin teksti 

on dokumentissa ainoastaan kokoelma materiaalisia muotoja, jotka on dekoodat-

tava lukuprosessissa, jotta niistä saataisiin esiin niihin sisältyvä lingvistinen teksti. 

Tämä vastaanoton performanssin ensimmäisen vaiheen tuloksena on se, mitä 

Shillingsburg kutsuu reseptiotekstiksi. (Mt. 58–59.) Vastaanoton performanssi 

vastaa melko tarkasti sitä mentaalista operaatiota, jota Genette kutsuu reduktioksi. 

Keskeisin ero on siinä, että Shillingsburg sisällyttää reduktioon virheen mahdolli-

suuden. Reseptiotekstin dekoodaamiseen eivät vaikuta ainoastaan materiaalisen 

tekstin laatu, vaan myös lukijan kyvyt sekä keskittymistason kaltaiset subjektiivi-

set ja ympäristölliset tekijät. Näin lukijat tulkitsevat väistämättä aina hieman eri 

tekstejä, sillä lukijan reaktiot eivät Shillingsburgin mukaan kohdistu teokseen 

itseensä, vaan reseptiotekstiin, jonka lukija on dekoodannut lukemansa materiaa-

lisen tekstin pohjalta. (Mt. 62.) 

Shillingsburgin merkittävin panos kirjallisen teoksen ontologialle on mieles-

täni hänen ajatuksensa vastaanoton performanssin sekä auktorisoinnin ja version 

käsitteiden suhteesta. Shillingsburgin mukaan auktorisointi ja versio ovat ne pää-

asialliset käsitteet, joilla jäsennetään teoksen tekstuaalista variaatiota (mt. 49). 

Auktorisoinnissa tekstuaalisen transmission historia jaetaan niihin teksteihin, 

jotka katsotaan kuuluvan teokseen, ja niihin, jotka eivät siihen kuulu (mt. 67). 

Kuten olemme edellä nähneet, voidaan teoksen teksti tai tekstit auktorisoida use-

alla eri tavalla riippuen tekstikriitikon teos- ja tekijäkäsityksistä. Greg–Bowers–

Tanselle-tradition auktorisointi perustuu tekijän intentioihin, kun esimerkiksi 

McGannilla tekstin auktorisointi tapahtuu pikemminkin teoksen tuottavan sosio-

historiallisen kontekstin pohjalta. Edellisessä näkemyksessä auktorisoitu teksti on 

ideaalinen kokonaisuus, jolla ei ole täsmällistä typografista esitystapaa, kun jäl-

kimmäisessä se voidaan katsoa tarpeelliseksi toistaa kriittisessä editiossa tietyssä 
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täsmällisessä historiallisessa muodossa jopa virheineen. (Vrt. Shillingsburg 1986: 

13–15.) 

Auktorisoinnin käsite ei Shillingburgin mukaan ole yksistään riittävä, mikäli 

katsotaan että teoksella on useampi kuin yksi teksti. Hänen mukaansa silloin on 

välttämätöntä muodostaa jonkinlainen version käsite. Shillingsburg analysoi ver-

sion käsitettä kolmen alakäsitteen (potentiaalinen, kehittyvä ja yritetty versio) 

avulla, joiden tarkoituksena on hahmottaa versiota suhteessa siihen asemaan, joka 

sillä on teoksen syntyprosessissa. (1991: 50–51.) Näiden erotteluiden tarkoituk-

sena ei ole määritellä ehdottomasti, minkä version kanssa teos olisi identifioitava. 

Pikemminkin niiden tarkoituksena on toimia välineinä, joilla erilaiset identifikaa-

tiomallit voidaan tehdä ymmärrettäviksi. 

Niitä tapoja, joilla teos identifioidaan tietyn tekstiversion kanssa, Shillings-

burg tarkastelee ykseyden käsitteen avulla. Jokaisen identifikaation lähtökohtana 

on teoksen versioiden moninaisuus, joka järjestetään tietyn ykseyden periaatteen 

mukaan. Näitä periaatteita on Shillingsburgin mukaan neljä: sisällön, ajan, funk-

tion ja materiaalin ykseys. Sisällön ykseydellä määritellään sen muutoksen raja, 

jonka ylittäminen tuottaa uuden version sijasta kokonaan toisen teoksen. Ajan 

ykseydellä tehdään usein ero kahden version välillä niiden ajallisen etäisyyden 

perusteella. Tekijän ei enää uskota silloin pystyvän samastumaan nuoremman 

itsensä kanssa ja jatkamaan teostaan siitä, mihin viimeksi jäi. Sen sijaan ajatellaan, 

että tekijän käsitys teoksestaan on ajan kuluessa muuttunut niin paljon, että hän 

kirjoittaa pikemminkin uutta teosta kuin hioo vanhaa. Funktion ykseyden avulla 

voidaan erottaa toisistaan versiot niiden käyttötarkoituksen tai kohdeyleisön 

muuttumisen perusteella. Siten tekijän itsensä muokkaama (esimerkiksi lapsia 

varten yksinkertaistettu) versio ei olisi enää saman teoksen versio. Materiaalin 

ykseydellä pyritään samastamaan teoksen version käsite sen materiaalisen tekstin 

kanssa. Teoksen versio olisi tällöin sidottu siihen muotoon, jossa se on julkaistu. 

Muutokset esimerkiksi typografisessa ulkoasussa tuottaisivat tällöin teoksen toi-

sen version. (Mt. 69–71.) 

Shillingsburg korostaa, ettei teoksen identifioimista yhden tai useamman ver-

sion kanssa voida perustella jostakin teoksen yleispätevästä olemuksesta lähtien, 

vaan siinä on kyse mielipiteestä. Versiot eivät ole faktoja teoksesta, vaan siihen 

heijastettuja näkemyksiä teoksen ja tekstien välisistä suhteista. (Mt. 73.) Hänen 

teoskäsityksensä korostaa lukijan roolia teoksen identifikaatiossa. Sekä teoksen 

että version käsite ovat yhtä riippuvaisia reseption performanssista kuin luomisen 

performanssistakin. Tekijän näkökulmasta teos on hänen mielikuvituksensa tuote, 

joka manifestoituu erilaisissa materiaalisissa teksteissä. Lukijan näkökulmasta 
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teos on kuviteltu kokonaisuus, joka välittyy niiden erilaisten materiaalisten toteu-

tumien kautta, joiden ajatellaan edustavan yhtä ja samaa kirjallista teosta. Lukija 

on teoksen suhteen eräänlainen funktionaalinen tekijä, joka määrittää teoksen 

funktionaalisen olemassaolon järjestämällä teoksen varioivan materiaalin tietyn 

versiokäsityksen mukaan. Teos ei siten Shillingsburgin mukaan ole sidottu aineel-

liseen olemassaoloonsa. Hän ei myöskään väitä, että sillä olisi yhtä ideaalia muo-

toa. Teos on fyysisissä ilmentymissään olemassa vain osittain ja vaatii toteutuak-

seen lukijan vastaanoton performanssin, joka tuottaa abstraktin teoksen niiden 

pohjalta. Lopputulokseen vaikuttavat sekä käytetyt materiaaliset tekstit että lu-

kijan vastaanoton performanssin kyvyt. (Shillingsburg 1986: 45–46; 1991: 73–75.) 

Teoksen ontologian tarkastelemisessa performanssina sen sijaan, että se pyrit-

täisiin samastamaan tietyn yksittäisen loogisen rakenteen tai prosessin kanssa ku-

ten megatyypin, arkkityypin, tekstuaalisen tilan tai virtauksen kanssa on se etu, 

että se jättää teoksen identiteetin avoimeksi. Shillingsburg ei kuitenkaan jätä teok-

sen ontologisen luonteen tarkastelua tähän avoimuuteen, kuten Shusterman tekee 

määrittämällä teoksen kielellisen kaavan ja vaihtelualueen käsitteillä. Sen sijaan 

hän pyrkii hahmottamaan niitä seurauksia, joita tästä avoimuudesta on teoksen 

tekstuaalisen identiteetin määrittymiselle sen eri ontologisilla tasoilla. Perfor-

manssin käsitteellä voidaan kuvata toimintaa tietyissä rakenteellisissa rajoissa, 

johon toimija tuo vaihtelevat toimintaperiaatteet mukanaan. Nämä rajat ovat teok-

sen tekstuaalisen transmission historia, ja toimija on vastaanottaja, joka tietyssä 

historiallisessa kontekstissa kohtaa teoksen jossakin tietyssä tekstuaalisen trans-

mission historian vaiheessa. Vastaanottaja ei ole passiivinen suhteessa teoksen 

tekstuaaliseen transmissioon, vaan jäsentää sitä sen mukaan, minkälainen teoskä-

sitys hänellä on. 

Yleisemmästä teoreettisesta perspektiivistä tarkastellen teoksen identiteetti ei 

näin ole avoin pelkästään siinä mielessä, että sille voi ilmestyä uusia abstrakteja 

tekstejä ja niiden esiintymiä tai että teoksen abstraktien tekstien määrä voi pienen-

tyä niiden esiintymien täydellisen tuhoutumisen myötä. Teoksen tekstuaalinen 

transmission historia näyttäytyy eri tavoin sen mukaan, miten se aktualisoituu 

vastaanotossa. Teoksen identiteetti on ikään kuin avoin tai toistaiseksi määritte-

lemätön. Jos se täytetään esimerkiksi tekijän intentioiden määrittämällä abstraktin 

tekstin käsitteellä, se jäsentää teoksen tekstuaalisen transmission historian materi-

aalin tiettyyn hierarkkiseen järjestykseen. Siihen verrattuna transmission historia 

näyttäytyy hyvinkin toisenlaisena, jos se täytetään McGannin tekstuaalisen tilan 

käsitteellä. Ongelmana edellä tarkastelluissa teorioissa verrattuna teoriaan teok-

sesta performanssina on siis mielestäni se, että niissä teoksen identiteetille varattu 



 158

avoin tila on määritelty valmiiksi ja ne on siksi ikään kuin suljettu vastaanottajien 

erilaisten historiallisesti määrittyneiden teoskäsitysten mukanaan tuomilta muu-

toksilta teoksen tekstuaaliseen identiteettiin. Shillingsburgin teoria tarjoaa mallin, 

jonka avulla voidaan analysoida erilaisten teorioiden vaikutusta siihen, miten 

teoksen tekstuaalisen transmission historia näyttäytyy niissä. Mutta sen avulla 

voidaan myös tarkastella esimerkiksi yksittäisen teoksen tekstuaalisen transmissi-

on historian suhdetta siitä tehtyihin tulkintoihin ja sitä tapaa, millä nämä tulkinnat 

määrittävät, rajaavat ja asettavat teoksen transmission historian tiettyyn asentoon. 

Ennen kaikkea performanssin käsitteen avoimuus kontekstualisoi kirjallisen teok-

sen. Teos ei ole autonominen kokonaisuus, vaan se aktualisoituu vastaanotossa. Ei 

ainoastaan tulkinnan merkityksessä, vaan vastaanotossa konstituoituu myös teok-

sen tekstuaalinen identiteetti. 
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3 Hellaakosken paperikori – teos käymistilana 

Tämän luvun tarkoituksena on hahmottaa kirjallisen teoksen identifikaatioproses-

sia käytännön tulkinnan tekemisen kannalta. Jos edellinen luku perustui pitkälle 

analyyttisen kirjallisuudenfilosofian monoliittisen tradition kritiikin ja kirjallisen 

teoksen identiteetin purkamisen varaan, niin pyrin nyt rakentavampaan lähes-

tymistapaan. 

Hahmotin edellä kirjallisuudentutkimuksen eräänlaiseksi perustattomaksi pe-

rustaksi tiettyä tekstikriittistä asennetta, jota kutsuin epäilyksen estetiikaksi. Väi-

tin, että tällainen asenne palvelee kirjallisuudentutkijaa paremmin kuin jokin val-

miiksi annettu näkemys kirjallisen teoksen ontologiasta ja identiteetistä. Epäilyk-

sen estetiikka kohdistuu pääasiassa kahteen suuntaan. Ensinnäkin on suhtau-

duttava kriittisesti jokaiseen käsillä olevaan tekstiin, koska teoksen käsite ei ole 

identtinen minkään yksittäisen tekstidokumentin tai esimerkiksi kirjan painoksen 

tai laitoksen kanssa. Teoksen tekstuaalinen identiteetti on konstruoitava teoksen 

tekstuaalisen transmission historian tutkimuksen pohjalta. Toinen epäilyksen koh-

de olivat puolestaan ne kriteerit, joilla tuo teoksen tekstuaalinen identiteetti konst-

ruoidaan. Viime kädessä tämä tarkoittaa teoskäsityksen kyseenalaistamista siinä 

mielessä, että tiedostetaan teoskäsityksen historiallisesti määrittynyt ja rajallinen 

luonne sekä sen olennainen tulkinnallinen vaikutus tekstuaalisen identiteetin kon-

struktiossa. 

Se, ettei ole olemassa yleispäteviä teoksen tekstuaalisen identiteetin määrit-

tämisen kriteereitä eikä sen konstruoiminen koskaan tapahdu lopullisesti, ei tar-

koita sitä, ettei tekstuaalisen identiteetin konstruoiminen olisi mahdollista. Epäi-

lyksen estetiikan tarkoituksena on nimenomaan tuoda esille teoksen tekstuaalisen 

identiteetin jatkuvan uudelleen konstruoimisen tarve. Kirjallisuudentutkijan tulisi 

konstruoida teoksen tekstuaalinen identiteetti siten, että se vastaa hänen tutkimuk-

sensa tarpeita. Jos hän on esimerkiksi kiinnostunut tekijän intentioista, on joh-

donmukaista, että hän pyrkii selvittämään, mitkä teoksen eri tekstiversioista ja 

varianteista ovat auktoritatiivisia ja mitkä eivät. Jos hänen tutkimuksensa kytkey-

tyy olennaisella tavalla teoksen aikalaisvastaanoton kysymyksiin, voi puolestaan 

olla tarpeen antaa suurempi rooli teoksen varhaisille painoksille ja laitoksille. 

Vastaavasti teoksen geneettisten vaiheiden tutkimus edellyttää tutustumista teok-

sen säilyneisiin luonnoksiin, käsikirjoituksiin ja muuhun sitä valottavaan aineis-

toon. Koska nämä eri lähestymistavat konstruoivat eri tavoin teoksen tekstuaali-

sen identiteetin, on tärkeää pitää mielessä, että esitetyt tulkinnatkin ovat tämän 

rajallisesti konstruoidun tekstuaalisen identiteetin rajoittamia. 
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Epäilyksen estetiikan käytännön sovelluksen kohteena on Aaro Hellaakosken 

runoelma Me kaksi. Kartoitan sen tekstuaalisen transmission historiaa ja analysoin 

siinä esiintyviä erilaisia tekstuaalisen variaation ilmiöitä. Tarkoituksena on näin 

havainnollistaa konkreettisen esimerkin avulla, minkälaisia vaikutuksia kirjallisen 

teoksen eri ontologisilla tasoilla esiintyvillä tekstuaalisen variaation ilmiöillä voi 

olla tulkintaan. Kuten sanottua, kirjallisen tekstuaalisen identiteetin konstruoimi-

nen on aina rajallista, niinpä pyrkimyksenäni ei ole ratkaista lopullisesti kysy-

mystä Me kahden tekstuaalisesta identiteetistä. Esitän kuitenkin teoksesta tulkin-

nan, jonka perustuu nimenomaan Me kahden tekstuaaliselle variaatiolle. Tällä en 

halua ainoastaan tuoda esille tekstuaalisen variaation vaikutusta teoksen tulkinnan 

kannalta, vaan myös sen että tekstuaalinen variaatio voi itsessään olla lähtökohta 

teoksen tulkinnalle. Toisin sanoen pyrin osoittamaan, että tekstuaalinen variaatio 

voi tulla osaksi teoksen tematiikkaa. 

3.1 Käymistila 

Aaro Hellaakosken runoelma Me kaksi ilmestyi ensimmäisen kerran Kustannus-

liike Minerva Oy:n julkaisemana vuonna 1920. Kaksikymmentäviisi vuotta myö-

hemmin teoksesta julkaistiin toinen laajennettu laitos. Silloin kustantajana toimi 

WSOY. Näiden tekijänsä elinaikana julkaistujen laitosten lisäksi Me kaksi on 

vuonna 1997 ilmestynyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kustantamassa Suo-

malaisen kirjallisuuden klassikoita -sarjassa. Siinä se julkaistiin Runot 1916–1928 

-otsikon alla samoissa kansissa muiden Hellaakosken alkukauden runokokoel-

mien kanssa. Sarjan toimitusperiaatteiden mukaisesti myös Me kaksi julkaistiin 

ensipainoksen mukaisena tekstinä. 

Yksittäisistä Me kahden runoista Hellaakoski on julkaissut erilaisia versioita 

eri yhteyksissä. Ensimmäisessä valikoimassaan Valitut runot vuodelta 1940 Hel-

laakoski esitti varhaisimmat kokoelmansa melko karsitussa muodossa. Me kahta 

jäi siihen edustamaan ainoastaan neljä runoa, joihin hän oli tehnyt muutoksia 

verrattuna ensipainoksen versioihin. Kyseiset runot olivat: ”Lentävä Hollantilai-

nen”, ”Työlamppu”, ”Arabialainen laulu” sekä ”Ritari Rankki”. Me kahden toi-

sessa laitoksessa Hellaakoski muokkasi edelleen näitä runoja. Siinä yhteydessä 

tehdyt muutokset säilyivät myös seuraavissa julkaisuissa. Sellaisina nämä neljä 

runoa edustivat Me kahta myös Hellaakosken myöhemmässä Runot-valikoimassa 

(1947). Me kahden toista laitosta Hellaakoski laajensi joukolla runoja, jotka olivat 

peräisin ensipainoksen jälkeen ilmestyneistä kokoelmista. Elegiasta oodiin (1921) 

toi mukanaan runot ”Päämiehet”, ”Rajasuutari”, ”Kultakausi” (jonka nimi muut-
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tui ”Paperikaudeksi”), myöhemmin ”Käsi pieni” -nimen saaneen ensimmäisen 

osan sikermästä ”Erotiikkaa” sekä runon ”Syys-ilta”. Kokoelmasta Maininki ja 

vaahtopää (1924) Hellaakoski liitti kokonai-sen ”Kantaatti” -sikermän. Jääpeilis-

tä (1928) tuli lopuksi mukaan vielä runo ”Kuolemanlaulaja”. Myös nämä runot 

kokivat muutoksia ilmestyessään Me kahden toisen laitoksen yhteydessä. 

Me kahteen liittyviä julkaisemattomia tekstejä on Suomalaisen Kirjallisuuden 

Seuran kirjallisuusarkiston kokoelmissa kahdenlaatuisia. Ensimmäisen painoksen 

käsikirjoitus ei tiettävästi ole säilynyt, mutta toisen laitoksen eräänlainen ”proto-

tyyppi” on säilynyt. Kyseessä on eräänlainen korrehtuuri Me kahdesta, joka on 

toiminut toisen laitoksen painamisen lähtökohtana.39 Sen runkona toimii kappale 

ensipainosta, johon Hellaakoski on liittänyt irrallisina sivuina Valituissa runoissa 

ilmestyneet neljä muuttunutta runoa sekä samalla tavoin Elegiasta oodiin, Mai-

ninki ja vaahtopää ja Jääpeili-kokoelmien ne sivut, jotka sisältävät Me kahden 

toisen laitoksen lisäykset. Tähän toisen laitoksen prototyyppiin Hellaakoski on 

sitten lyijykynällä merkinnyt tarvittavat muutokset ja kirjoittanut uudet lisäykset. 

Kaikki muutokset eivät kuitenkaan vastaa toisen laitoksen lopullista muotoa, joten 

viime kädessä tässä dokumentissa on kyseessä Me kahden kolmas tekstiversio. 

Tämän dokumentin lisäksi kirjallisuusarkistolta löytyy Elegiasta oodiin ja Jääpei-

li-kokoelmien käsikirjoitukset, joista on myös löydettävissä poikkeavia julkaise-

mattomia käsikirjoitusversioita niistä runoista, jotka ilmestyivät muunneltuina Me 

kahden toisessa laitoksessa.40 

Nämä ovat ne tunnetut eri tekstiversiot ja -variantit, jotka muodostavat Me 

kahden tekstuaalisen transmission tähänastisen historian. Jokaisella kirjallisella 

teoksella on tekstuaalisen transmission historiansa, oli kyseessä Homeroksen Ilias 

tai vain yhtenä käsikirjoitusversiona pöytälaatikossa oleva runo. Kaikki materiaali, 

jolla teosta on välitetty vastaanottajille, muodostaa teoksen transmission historian 

aineiston. Jos ajatellaan Iliaan äärimmäistä esimerkkiä, voidaan ymmärtää, miten 

tekstuaalisen transmission historia voi olla paitsi erittäin pitkä ja monipolvinen 

myös epätäydellisesti säilynyt. Kuinka paljon erilaisia säilyneitä käsikirjoituksia 

ja niiden fragmentteja on jäljellä eri aikakausilta? Kuinka paljon erilaisia kään-

nöksiä on olemassa? Kuinka paljon erilaisia versioita? Jokainen tekstiversion tu-

houtuminen tai katoaminen, jokaisen uuden kopion, painoksen tai käännöksen 

                                                        
39. Hellaakoski, Aaro: Me kaksi. Korjausvedoksia, 86 liuskaa. Käsikirjoituskokoelma. Kl. 11544. 
Laatikko 2. SKS KIA. Helsinki. 
40. Hellaakoski, Aaro: Elegiasta oodiin. Käsikirjoitus. Käsikirjoituskokoelma. Kl. 11535. Laatikko 1. 
SKS KIA. Helsinki; Hellaakoski, Aaro: Jääpeili. Käsikirjoitus, 98 liuskaa. Käsikirjoituskokoelma. Kl 
11540. Laatikko 1. SKS KIA. Helsinki. 
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ilmestyminen muuttaa teoksen olemassaolon perustaa. Oma osuutensa on myös 

niillä erilaisilla viestimillä, joilla teoksen teksti tallennetaan ja pyritään välittä-

mään eteenpäin sukupolvelta toiselle (muun muassa suullisesti, käsikirjoituksina, 

painettuina kirjoina, erilaisina äänikirjoina, mikrofilmeinä, elektronisina tek-

steinä). Ne muuttavat teoksen vastaanottamisen käytäntöjä ja voivat siten vaikut-

taa myös teoksen sisällön tulkintaan. Tekstuaalinen transmissio on ikään kuin 

tarina teoksen materiaalisen olemassaolon muodonmuutoksista. 

Kirjallisen teoksen olemista voidaan kuvata eräänlaiseksi käymistilaksi. Se 

on tila, jossa voidaan käydä, mutta käyminen siinä muuttaa tilan luonnetta. Riip-

puu tilan käyttäjästä, minkälaiseksi se muodostuu. Kirjallisen teoksen tapauksessa 

tilan muodostaa sen tekstuaalinen transmissio. Se pitää sisällään kaikki teoksen 

menneet, olevat ja tulevat viestimet sekä niiden yksittäiset aineelliset esiintymät. 

Teoksen tilallinen ulottuvuus – sen tekstuaalinen transmissio – muodostaa teoksen 

historiallisesti määrittyneen ontologisen perustan. Teos voi olla olemassa ja se 

voidaan välittää vastaanottajille vain, jos sillä on jonkinlainen aineellinen esiin-

tymä.  

Käyttäjällä ja kävijällä tarkoitetaan kirjallisen teoksen tapauksessa tietenkin 

teoksen vastaanottajaa. Vastaanottaja määrittää teoksen tilaa kahdella tapaa. En-

sinnäkin vastaanottaja kohtaa teoksen aina tietyssä historiallisessa tilanteessa, 

joka rajoittaa ajallisesti tekstuaalista transmissiota. Teoksesta on tuolla hetkellä 

olemassa vain tietyt viestimet ja niiden materiaaliset manifestaatiot. Vastaanottaja 

ei tuossa tilanteessa pääse käsiksi menneisiin eikä tuleviin esiintymiin. Esimer-

kiksi lukija, joka 1920-luvulla tutustui Me kahteen, luki varsin erilaista teosta 

kuin 1940-luvun lopun vastaanottaja. Ensimmäisellä oli saatavilla ainoastaan 

teoksen ensipainos, mutta vuoden 1945 jälkeen lukija saattoi periaatteessa ensi-

painoksen lisäksi tutustua Me kahteen toisen laajennetun laitoksen sekä niiden 

muutaman Valituissa runoissa julkaistun ja hiukan muuttuneen runon perusteella. 

Käytännössä Me kahden ensipainos oli jo 1945 ollut pitkään loppuunmyytynä 

(Hellaakoski 1945: 5). Niinpä teoksen ensimmäisen painoksen tekstiin tutustumi-

nen oli pitkään mahdollista lähinnä joillekin bibliofiileille ja tutkijoille, kunnes se 

julkaistiin uudestaan 1990-luvulla. Kirjallisen teoksen tekstuaalisen transmission 

historian ja vastaanottajan elinkaari eivät siis ole yhteneviä eivätkä yhdensuuntai-

sia. Pikemminkin teoksen ja vastaanottajan aikajanat risteävät. Tuon leikkauspis-

teen rajaama teoksen tekstuaalisen transmission vaihe määrittää, minkälaisen 

kuvan vastaanottaja voi saada teoksesta. Vastaanottajat ovat näin teoksen suhteen 

historiallisesti eriarvoisissa asemissa.  
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Toiseksi vastaanottaja määrittää teoksen tilaa teoskäsityksensä pohjalta. Edel-

lä on käsitelty historiallisesta ja teoreettisesta näkökulmasta, miten eri teoskäsi-

tykset jäsentävät teoksen ja sen tekstien välistä suhdetta. Mutta sama kysymys 

nousee esille jokaisella kerralla, kun vastaanottaja kohtaa kirjallisen teoksen esiin-

tymän, tiedosti vastaanottaja tämän itse tai ei. Erityisesti tämä koskee Me kahden 

kaltaisia revisioituja teoksia, joilla on useampi kuin yksi auktoritatiivinen teksti-

versio. Tulisiko teokselle määrittää yksi oikea tekstiversio, jonka kanssa se olisi 

identtinen? Se voisi olla esimerkiksi ensimmäinen tai viimeinen versio. Ehkä 

jonkinlainen välimuoto näistä voisi myös tulla kysymykseen. Vai olisiko se kat-

sottava teokseksi, jolla on useampi kuin yksi teksti? Olisi tietenkin mahdollista 

laatia kriittinen editio, jossa tavalla tai toisella otettaisiin huomioon kaikki tunne-

tut Me kahden tekstivariantit. Olisiko se silloin lähempänä sitä, mitä Me kaksi on 

teoksena? Mikä teksti tai tekstijoukko meidän tulisi lukea, jotta voisimme sanoa 

lukeneemme Me kahden? 

Esipuheessaan Me kahden toiseen laitokseen Hellaakoski kertoi tehneensä 

tekstiinsä runokieltä koskevia muutoksia sekä laajennuksia, jotka olivat peräisin 

muista kokoelmista. Hän korosti kuitenkin, ettei teos ollut hänen mielestään olen-

naisesti muuttunut toiseksi. Ovathan lisäyksetkin ”melkein kaikki vanhaa perua ja 

kuuluvat samaan aihepiiriin”, kuten Hellaakoski sen itse ilmaisi. Hän ei kuiten-

kaan pyrkinyt lakaisemaan ensipainosta uuden laitoksen tieltä, vaan kehotti luki-

jaa vertailemaan, josko ”kirja [on] yllä mainituilla toisarvoisilla muutoksilla ma-

taltunut tai syventynyt, löyhtynyt vai lujittunut”. (Hellaakoski 1945: 5–6.) 

Kaisa Kantola rajaa väitöskirjassaan Olen, enkä ole. Minuus ja oleminen Aaro 

Hellaakosken runoudessa (1972) Me kahden tulkinnan teoksen jälkimmäiseen 

laitokseen. Lähdeluettelonsa alaviitteessä Kantola vetoaa mainittuun esipuheeseen 

ja ilmoittaa käyttävänsä Me kahden ”II painosta siksi, että Hellaakoski itse pitää 

sitä koostumukseltaan alkuperäisempänä kuin I painosta” (Kantola 1972: 360, 

alaviite 2). Toisin sanoen Kantola luottaa teoksen tekstuaalisen identiteetin kysy-

myksessä tekijän sanaan ja auktoriteettiin. 

Artikkelissaan ”Hellaakosken modernistista estetiikkaa” (1977) Päivi Huuh-

tanen ilmeisesti perustaa arvionsa Me kahden tekstuaalisesta identiteetistä myös 

Hellaakosken esipuheeseen, vaikka hän ei sitä erikseen mainitsekaan. Huuhtanen 

päätyy kuitenkin päinvastaiseen tulkintaan Me kahden alkuperäisestä tekstis-

tä. ”Käytän lähtökohtana Me kaksi -kokoelman 1. painosta, koska 2. painokseen 

lisätty 20-luvun alun materiaali viittaa jo runoelman kokoonpanossa tapahtunee-

seen näkökulman avartumiseen, mikä ei vastaa alkuperäistä valintalinjaa.” (Huuh-

tanen 1977: 161, alaviite.) Huuhtanen valitsee tulkitsemansa tekstiversion histori-



 164

alliselta pohjalta. Tekstien ilmestymisajankohta on hänelle tärkeämpi auktorisoin-

tiperiaate kuin tekijän mielipide. 

Kantolan ja Huuhtasen esimerkit tuovat esille, miten erilaiset auktori-

sointiperiaatteet voivat johtaa erilaisiin tulkintoihin kirjallisen teoksen tekstuaali-

sesta identiteetistä. Kantolan tulkinta perustuu tekijän intentioihin, kun Huuhtasen 

näkemys pohjautuu tekstin julkaisuhistoriaan. Tietenkin heillä on myös tutkimuk-

sissaan erilaiset kysymyksenasettelut, menetelmät ja tavoitteet, jotka myös osal-

taan ohjaavat heidän tekstivalintojaan. Yhteistä Kantolalle ja Huuhtaselle on kui-

tenkin se, että he kummatkin pyrkivät rajaamaan teoksen yhteen tekstiin. Unto 

Kupiainen on sitä vastoin Hellaakoskesta kirjoittamassaan elämäkerrassa ottanut 

huomioon kaikki Me kahden julkaistut tekstiversiot. Myös hänen voidaan katsoa 

tavallaan luottavan tekijän sanaan seuratessaan Hellaakosken esipuheessaan an-

tamaa kehotusta, vertailla Me kahden eri versioita (Kupiainen 1953: 382). Mutta 

kukaan ei ole ottanut huomioon Me kahden julkaisemattomia tekstiversioita. 

Omista lähtökohdistaan kaikki kolme päätyvät tulkitsemaan Me kahta eri tekstien 

tai tekstikokonaisuuksien pohjalta – tekstien, jotka ovat kuitenkin kaikki painettu-

ja ja julkaistuja. 

Teoksen tilan määrittyminen riippuu siis ensinnäkin siitä, minkälaisissa muo-

doissa teos on tarjolla vastaanottajalle, ja toiseksi siitä, mitä näistä muodoista 

vastaanottaja on valmis käyttämään. Kirjallisen teoksen käymistilassa on näin 

kyse teoksen tekstuaalisen identiteetin määrittämisestä. Kirjallisen teoksen käy-

mistilaa voidaan havainnollistaa seuraavalla kaaviolla Me kahden jakaantumisesta 

kolmelle ontologiselle tasolle (Kaavio 1). 

 

Kaavio 1. 

Kaavio esittää kirjallisen teoksen rakenteena, joka koostuu aineellisesta, abstrak-

tista ja ideaalisesta tasosta. Kyseessä on kolme eri ontologista kategoriaa, joiden 

avulla teoksen olemista voidaan analysoida. Näitä ontologisia kategorioita vastaa 

kolme kirjallisen teoksen eri tasoja kuvaavaa käsitettä: esiintymä, viestin ja teos. 
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Ontologisten kategorioiden ja niitä vastaavien teosta kuvaavien käsitteiden välille 

on kuvattu Me kahden jakaantuminen eri ontologisille tasoille ideaalisena teokse-

na, abstrakteina viestiminä ja aineellisina esiintyminä. 

Aineellisten esiintymien tasolla teos on olemassa erilaisina materiaalisina 

manifestaatioina, joista jokainen on ainutkertainen numeerisesti identtinen objekti. 

Esimerkiksi Me kahden ensipainoksen (MK1) kaikki olemassa olevat kappaleet 

muodostavat tämän viestimen aineellisten esiintymien tason. Yksittäisten kappa-

leiden numeerista identiteettiä alleviivaten olen kuvannut ne kaavioon nume-

rosarjalla yhdestä kolmeen ja eteenpäin (1, 2, 3...). Luettelemani aineellisten 

esiintymien joukossa on kaksi poikkeusta. Lyhenne MKp viittaa Me kahden toi-

sen laitoksen korrehtuuriin tai ”prototyyppiin”, kuten olen sitä edellä kuvaillut. 

Kyseessä on käsikirjoitusten tapaan ainutkertaisesta objektista sekä aineellisten 

esiintymien että viestimien tasolla. Ei nimittäin ole olemassa toista vastaavaa 

esiintymää, siksi MKp esiintyy identtisenä kummassakin ontologisessa tasossa. 

Viimeisenä esiintymien sarjoissa on pelkkä kysymysmerkki. Viittaan sillä nii-

hin tuntemattomiin aineellisiin esiintymiin, joita teos voi tulevaisuudessa saada 

osakseen. Kysymysmerkki toistuu vastaavasta syystä myös viestimen tasossa. 

Tulevat viestimet ja niiden esiintymät eivät tarkoita yksinomaan esimerkiksi tule-

vaisuudessa mahdollisesti laadittavia erilaisia elektronisia tekstiversioita, hyper-

tekstiversioita tai kriittisiä editioita Me kahdesta. On myös pidettävä mielessä, 

että Me kaksi voi jossakin vaiheessa ilmestyä sellaisessa muodossa, jota emme voi 

tänään edes kuvitella. Olisiko esimerkiksi Walt Whitman (1819–1892) voinut 

aavistaa, että hänen tuotantonsa saa joskus elektronisen arkiston muodon? Mutta 

teoksen tulevat muodot eivät myöskään suuntaudu yksinomaan eteenpäin tulevai-

suuteen. Voidaan myös ajatella tilannetta, jossa esimerkiksi arkiston kätköistä 

löytyy yllättäen Me kahden käsikirjoitus, joka poikkeaa merkittävällä tavalla kai-

kista aiemmin tunnetuista tekstimuodoista; tai teoksen toisen laitoksen kappale, 

johon Hellaakoski on omakätisesti tehnyt muutoksia suunnitteilla olevaa kolmatta 

revisioitua laitosta varten. Dokumentteina ne sijoittuisivat menneisyyteen, mutta 

reseptiohistoriallisesti ne olisivat ikään kuin teoksen uusia, tulevia versioita. MK? 

edustaa kaaviossa näin yleisemmin teoksen ontologisen rakenteen avoimuutta 

tekstuaalisen transmission historiassa. 

Abstraktien viestimien tasolla olen jakanut Me kahden eri tekstien ja viesti-

mien muodostamien kokonaisuuksien mukaan. Näitä ovat vasemmalta oikealle 

päin lukien: Me kahden ensimmäinen painos (MK1), Elegiasta oodiin (EO), Mai-

ninki ja vaahtopää (MV), Jääpeili (JP), Valitut runot (VR), Me kahden proto-

tyyppi (MKp), Me kahden toinen laitos (MK2), Me kahden kolmas laitos (MK3), 
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sekä toistaiseksi tuntemattomia tulevaisuudessa ilmestyviä teksti- ja viestimen 

muotoja (MK?). Sulut EO:n, MV:n ja JP:n ympärillä viittaavat siihen, että nämä 

viestimet kuuluvat omiin samannimisiin teoskokonaisuuksiinsa ja ovat vain siltä 

osin Me kahden välitöntä tekstuaalista historiaa kuin ne sisältävät tekstivariantteja 

samoista runoista, jotka myöhemmin julkaistiin Me kahden toisen laitoksen yh-

teydessä. 

Aineellisten esiintymien ja abstraktien viestimien tasot muodostavat teoksen 

käymistilan tilallisen ulottuvuuden, sen tekstuaalisen transmission aineiston. Ne 

ovat ikään kuin teoksen objektiivisesti eksistoiva ulottuvuus, josta kaksi samanai-

kaista vastaanottajaa voivat ainakin periaatteessa olla samaa mieltä. Teos on tiet-

tynä hetkenä olemassa tietynlaisina viestiminä, jotka ovat manifestoituneina tiet-

tynä määränä yksittäisiä aineellisia esiintymiä. Teoksen ideaalitasossa on jo kyse 

subjektiivisemmasta tulkinnallisesta ulottuvuudesta. Se edustaa näkemystä, jonka 

vastaanottaja muodostaa teoksen tekstuaalisesta identiteetistä. Yksinkertainen 

esimerkki olisi se, että lukijalla on hallussaan kappale Me kahden ensipainosta. 

Hän lukee sen ja olettaa, että hänen kappaleensa vastaa sitä, mitä tuon kirjan tu-

leekin pitää sisällään. Toisin sanoen lukija olettaa, että siinä on sama teksti kuin 

muissakin Me kahden ensipainoksien kappaleissa. Näin lukija abstrahoi luke-

mansa kirjaesiintymän Me kahden ensipainoksen edustaman viestimen abstraktio-

tasolle. Jos lukija ei ole tietoinen Me kahden muista tekstiversioista, hän saattaa 

edetä identifikaatioprosessissaan teoksen ideaaliselle tasolle ja olettaa näin muo-

dostaneensa käsityksen koko teoksesta. Mutta, jos lukija on tietoinen esimerkiksi 

Me kahden toisesta laitoksesta, hän saattaa tutustua myös siihen. Jälleen hän 

hankkii käsiinsä kappaleen tuota kirjaa ja saa käsityksen siitä tekstinä ja viestin-

kokonaisuutena. Tuntiessaan nyt kaksi eri kirjaversiota samasta teoksesta lukija 

voi päätyä erilaisiin ratkaisuihin sen suhteen, miten hän identifioi kirjallisen teok-

sen tekstuaalisen identiteetin. Ensimmäinen tai toinen laitos, kenties molemmat, 

voivat tulla kyseeseen. Teoksen ideaalinen taso ei näin ole mikään ajaton 

ideamaailman olio, vaan lukijan identifikaatioprosessin tuote, joka on juurtuneena 

yhteen tai useampaan teoksen aineelliseen esiintymään ja näiden pohjalta tehtyi-

hin abstraktioihin ja identifikaatioihin. 

Teoksen ideaalista tasoa ei kuitenkaan voi pitää täysin subjektiivisena eikä re-

lativistisena, sillä vastaanottajan identifikaatioprosessia ohjaa aina jossakin mää-

rin hänen historiallisesti määrittynyt teoskäsityksensä. Ideaalisen tason voidaan 

näin ymmärtää tarkoittavan myös tiettyä yleistä teoksen ideaalia eli ihannetta, 

johon vastaanottaja pyrkii palauttamaan teoksen. Tämä teoskäsitys vaihtelee 

enemmän tai vähemmän yksilöllisesti, mutta se ilmentää tavallisesti myös kult-
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tuurissa vallitsevia yleisiä käsityksiä kirjallisesta teoksesta. Esimerkiksi edelli-

sessä luvussa kuvaamani käsitykset kirjallisen teoksen identiteetistä tekijän inten-

tioita vastaavana abstraktina tekstinä (Wolterstorff, Tanselle), tekstuaalisena tilana 

(McGann), virtauksena (Bryant), megatyyppinä (Margolis) tai arkkityyppinä (Ge-

nette) ovat tällaisia teoskäsityksiä, joissa teoksen tekstuaalinen identiteetti jäsen-

tyy eri tavoin. Kirjallisen teoksen ideaali taso on näin eräänlainen vastine Shil-

lingsburgin performanssin käsitteelle. Se viittaa kirjallisen teoksen identiteetin 

rakenteelliseen avoimuuteen, ei valmiiksi määriteltyyn identiteettiin. Se ei kuvaa 

teoksen olemista tai sitä, mikä teos on. Tämä johtuu siitä, että teos aktualisoituu 

ainoastaan historiallisesti määrittyneissä identifikaatioprosesseissa, jotka ovat 

yksittäisiä, erilaisia ja rajallisia. Teos ei siten ole olemassa ilman vastaanottajaa ja 

hänen teoskäsitystään. Teoksen ideaalisella tasolla yritän näin pikemminkin kuva-

ta yleiseisesti teoksen olemisen ehtoja kuin teoksen olemista yksittäisinä toteutu-

mina. 

Kaaviossa ontologiset kategoriat ja niitä vastaavat kirjallisen teoksen eri ole-

misen tasoja kuvaavat käsitteet näyttäytyvät paljon selvärajaisempina, yksinker-

taisempina ja staattisempina kuin ne todella ovatkaan. Viivat eri elementeistä 

toisiin kuvaavat identifikaatioprosessissa tapahtuvaa reduktion liikettä yksityi-

sestä yleiseen – aineellisesta abstraktiin ja edelleen kohti ideaalista. Mutta kuten 

seuraavassa tullaan selvittämään, suuntautuu identifikaation liike myös jatkuvasti 

toisin päin. Eri ontologiset kategoriat limittyvät toisiinsa, ja teoksen, viestimen ja 

aineellisen esiintymän tasot määrittyvät aina osittain toistensa kautta. Kaaviota ei 

pidäkään ymmärtää lopulliseksi teoksen rakenteen kuvaukseksi, vaan pikemmin-

kin eräänlaiseksi verkoksi, jonka avulla tai jota vasten teoksen identifikaa-

tioprosessia voidaan hahmottaa. Se koostuu joukosta identifikaation lankoja ja 

näiden risteämiä, joissa teoksen eri olemisen tavat määrittyvät hetkellisesti. Mää-

ritelmät ovat ikään kuin identifikaatioiden solmukohtia, joita voidaan kiristää, 

löysätä ja siirrellä. 

Koska teoksen ontologiaa tarkastellaan prosessina, käsittelyssä painottuu 

staattisten ontologisten tasojen sijasta niiden välillä liikkuvien ja niitä yhteen 

kytkevien identifikaatioprosessien kuvaus. Se heijastuu myös käsillä olevan luvun 

rakenteeseen. Sitä ei ole jaettu teoksen ontologisten tasojen mukaan, vaan pi-

kemminkin näiden tasojen välisten suhteiden mukaan. Painopiste ei ole yksittäi-

sissä ontologisissa kategorioissa sinänsä vaan siinä, miten nämä kategoriat määrit-

tävät toisiaan ja limittyvät keskenään. Kaikkien Me kahden eri ontologisten ta-

sojen ja niiden elementtien välisiä suhteita ei ole mahdollista analysoida. Tämä 

johtuu siitä, että nämä suhteet ovat tulkinnallisia. Jokaista kahden tai useamman 
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elementin keskinäistä suhdetta voitaisiin siten tarkastella useamman eri teoskäsi-

tyksen näkökulmasta, mikä olisi todennäköisesti loputon tehtävä. Sen sijaan kes-

kityn seuraavassa analysoimaan Me kahden käymistilan jäsentymistä tekstuaali-

sen variaation näkökulmasta. Siltikään en tutki kaikkia elementtien välisiä suhtei-

ta, vaan keskityn ainoastaan tekstuaalisen variaation kannalta keskeisiin suhteisiin. 

Näitä ovat etenkin eri viestimien väliset erot ja niiden tuottamat merkitykset. 

Siten esimerkiksi kahden käytännössä identtisen Me kahden ensipainoksen aineel-

lisen esiintymän kappaleen keskinäistä suhdetta ei ole kiinnostavaa analysoida, 

mutta kylläkin MK1:n ja MK2:n viestimien välistä typografista eroa. Näissä teks-

tuaalisen variaation eri ilmiöiden analyyseissä tavoittelen niiden mahdollista mer-

kitystä teoksen tulkinnan kannalta. 

Lähden liikkeelle teoksen perustavimmalta ontologiselta tasolta eli aineellis-

ten esiintymien tasolta. Kuitenkin teoksen muut tasot ovat myös mukana tavalla 

tai toisella jo tällä tasolla. Ennen kuin voidaan edes ottaa puheeksi kirjallisen 

teoksen aineellinen taso on jo alustavasti ajateltu kirjallista teosta myös muilla 

ontologisilla tasoilla. Erilaisia identifikaatioita on aina jo tapahtunut ennen kuin 

niitä voidaan alkaa tarkemmin erittellä toisistaan. Tarkastelen erityisesti aineelli-

sen esiintymien tason ja abstraktien viestimien sekä tekstin tasojen keskinäistä 

vuorovaikutusta identifikaatioprosessissa. Liikun aluksi yleisemmällä ontologi-

sella alueella, mutta asian edetessä otan myös Me kahden aineellisten esiintymien 

väliset erot tarkasteltavaksi. 

Aineellisten esiintymien tasolta edetään seuraavaksi abstraktin viestimen ta-

son ja teoksen ideaalisen tason väliseen suhteeseen. Keskityn tarkastelemaan Me 

kahden ensimmäisen ja toisen laitoksen välistä typografista eroa. Typografisen 

eron merkityksen tulkitsemisen kautta pyrin osoitamaan, miten viestimen graafi-

sella ulottuvuudella voi olla merkitystä teoksen sisällön tulkinnan kannalta. Jos 

typografisella erolla on merkitystä, ei ole aivan yhdentekevää mitä laitosta lukee. 

Jos lukija tutustuu vain yhteen laitokseen, jää kuva teoksen typografisesta ulottu-

vuudesta yksipuoliseksi ellei mitättömäksi. Teoksen yksittäisen viestimen typo-

grafinen ulottuvuus kun ei saa merkitystään ainoastaan suhteestaan typografian 

historiaan, vaan myös suhteesta mahdollisiin muihin saman teoksen viestimien 

typografisiin ratkaisuihin. Typografinen merkitys on niin sanotusti diakriittistä. Se 

ilmenee erojen kautta, kuten esimerkiksi kontrastina totutun ja epätavallisen typo-

grafian välillä. 

Esittelin yllä, miten Me kahden tekstuaalinen transmissio tai lähinnä sen kak-

si tekijän elinaikana ilmestynyttä laitosta saivat aikaan erilaisia identifikaatiopro-

sesseja. Kaisa Kantola, Päivi Huuhtanen ja Unto Kupiainen tulkitsivat kukin ta-
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vallaan omista lähtökohdistaan Me kahden tekstuaalisen identiteetin. Kantola 

päätyi käyttämään Me kahden jälkimmäistä laitosta, Huuhtanen ensimmäistä pai-

nosta, ja Kupiainen käytti molempia. Heillä oli ainakin periaatteessa edessään 

samat tekstit, mutta he päätyivät silti eri lopputuloksiin määritellessään Me kah-

den tekstuaalisen identiteetin. Tutkijoiden osittain tutkimusaiheiden määrittelemät 

teoskäsitykset ohjasivat Me kahden tekstin valintaa. Vaikka kaikki kolme päätyi-

vät erilaisiin ratkaisuihin, voitiin teoskäsityksistä löytää myös yhteisiä piirteitä. 

Ensinnäkin kaikki ottivat huomioon ainoastaan Me kahden julkaistut tekstiversiot 

jättäen näin julkaisemattomat käsikirjoitukset ja luonnokset teoksen tekstuaalisen 

olemisen ulkopuolelle. Toiseksi jokainen myös tavalla tai toisella nojautui perus-

teluissaan Me kahden toisen laitoksen esipuheeseen. Kantolan, Huuhtasen ja Ku-

piaisen identifikaatioprosesseja näyttää ohjaavan kirjapainokulttuurin ja modernin 

tekijäkäsityksen määrittämät monoliittisen teoskäsityksen ja kirjallisuusinstituu-

tion konventiot, kuuluuhan kohdeteoskin samaan periodiin. Keskeisimmät näistä 

ovat teoksen julkaisuajankohdan määrittämä historiallisuus ja tekijän intentiot. Ne 

tarjoavat kriteereitä teoksen tekstuaalisen identiteetin määrittämiseen. 

Käsittelen näitä kriteereitä kahdessa erillisessä alaluvussa. Ensimmäisessä 

tarkastelen sitä, minkälaisen näkemyksen Me kahden toisen laitoksen esipuhe 

tarjoaa teoksen tekstuaalisesta identiteetistä. Toisessa pyrin laajempaan aineistoon 

tukeutuen selvittämään, minkälainen käsitys Hellaakoskella yleensä oli kirjallisen 

teoksen ontologiasta ja erityisesti sen tekstuaalisesta identiteetistä. Me kahden 

esipuheen ja Hellaakosken teoskäsityksen tutkimista puoltaa tekijän erityisasema 

modernissa kirjallisuusinstituutiossa teoksensa tekstuaalisen identiteetin määrittä-

jänä. Tätä tekstuaalista identiteettiä ei pidä sekoittaa tekstin merkityksen tulkin-

taan. Uuskriittisen, strukturalistisen tai jälkistrukturalistisen teorian kyseenalais-

tama tekijän intentio kytkeytyy tekijän näkemykseen tekstinsä merkityksestä eikä 

niinkään siitä, minkä tekstimuodon kanssa teos olisi identifioitava. Tekijänoikeus-

laki on yksi keskeisimmistä moderneista instituutioista, jotka kytkevät teoksen 

tekstuaalisen identiteetin päätösvallan yksinomaan tekijälle ja tekijöille itselleen. 

Vain tekijällä on oikeus päättää tekstinsä julkaisemisesta, sen muuttamisesta ja 

uudelleen julkaisemisesta. Toisaalta, tekijänoikeudet eivät ole ikuisia. Tekijän-

oikeuksien rauettua voi kysymys teoksen tekstuaalisesta identiteetistä nousta 

esille etenkin kriittisiä laitoksia laadittaessa, jos teoksesta on olemassa useampia 

erilaisia tekstiversioita. Kuten edellisessä luvussa olen osoittanut, on tällaisissa 

tapauksissa tekijän intentioilla yhä merkitystä, joskin niiden seurauksista teoksen 

tekstuaalisen identiteetin määrittämiseen voidaan olla hyvin eri mieltä. 
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Luvun päättää tekstuaaliseen variaatioon perustuva tulkintani Me kahdesta. 

Sen tarkoituksena on havainnollistaa, miten uudelleenkirjoitus voi itsessään tulla 

teoksen tulkinnan lähtökohdaksi. Teoksen jakaantuminen erilaisiksi tekstiversi-

oiksi on erityisen hedelmällinen Me kahden kannalta, koska se rinnastuu teoksen 

yleisempään kahtia jakaantuneen identiteetin tematiikkaan. Tätä tematiikkaa tar-

kastellaan paitsi runoelman kertomuksen, myös Hellaakosken tekijäkuvan ja itse 

tekstiversioiden näkökulmista. Merkittävintä mielestäni on se, että tällainen uu-

delleenkirjoituksen temaattinen tulkinta ei ole mahdollinen ilman teoksen eri 

versioiden lukemista rinnakkain. Keskittyminen pelkästään yhden teoksen teksti-

version lukemiseen voi näin rajata etukäteen pois tulkinnan mahdollisuuksia. 

3.2 Aineellisesta esineestä teoksen abstraktiin tasoon 

Teoksen materiaalinen ja fyysinen taso on aineellisena esiintymänä teoksen konk-

reettisin ulottuvuus. Aineellinen ulottuvuus on teoksen vastaanottamisen ja säily-

misen edellytys. Teos voidaan ainakin toistaiseksi vastaanottaa vain aistien väli-

tyksellä: näkemällä, kuulemalla ja koskemalla. Mutta miksei myös haistamalla tai 

maistamalla (painotuoreella kirjalla on oma hajunsa, kuten myös vanhalla nah-

kasidoksella; ja ainakin tietokoneen paperitulostimelle on saatavissa syötävää 

mustetta ja paperia).41 Teoksella on näin oltava jokin ajallis-tilallinen aistein ha-

vaittava olomuoto, jonka vastaanottaja voi kohdata ruumiillisesti. Ensikos-

ketuksena teokseen aineellinen ulottuvuus on meitä lähimpänä ja siten ikään kuin 

välittömästi ja reflektoimatta havaittavissa. Tämän vuoksi saattaa jäädä huomaa-

matta, että kulttuurikonteksti ja siihen nivoutuva teoskäsitys vaikuttavat teoksen 

identifikaatioon jo sen perustavalta aineelliselta tasolta lähtien. 

Pohjimmiltaan aineellisessa tasossa on kysymys puhtaasti fyysisestä materi-

asta. Pelkkinä aineellisina objekteina tarkastellen teoksen esiintymät eivät näin 

poikkea millään olennaisella tavalla muista aineellisista objekteista, kuten vaikka 

kivistä tai puista. Tämä on ymmärtääkseni Joseph Margoliksen lähtökohta, kun 

hän pitää taideteokset mukaan lukien kaikkia objekteja ontologiselta statukseltaan 

partikulaarisina tyyppiesiintyminä. Mutta tällainen määritelmä edellyttää mieles-

täni jo eron tietyn objektin kokonaisuuden ja muiden objektien kokonaisuuksien 

välillä. Määritelmä ottaa nimittäin fyysisten objektien ajallis-tilalliset rajat annet-

                                                        
41. Syötävää mustetta ja paperia käytetään etupäässä kakkujen koristeluun valokuvilla. Yhdysvalloissa 
on useita yrityksiä, kuten Kopykake ja Tasty Foto Art, jotka tarjoavat erilaisia syötäviä papereita ja 
musteita, jotka sopivat käytettäviksi yleisimpien tulostimien kanssa. 
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tuina. Tämä näkökulma tai havainnon taso on ihmisaistien määrittämä. Kyse on 

ikään kuin alastomasta katseesta, joka näkee ulottuvuudet, rajat ja värit, mutta on 

riisuttu kaikista merkityksistä. Tällainen havainto ei kuitenkaan ole passiivinen, 

koska se tuottaa erot partikulaareina havaittavien objektien välillä ja luo edelly-

tykset niiden numeeriselle identifikaatiolle. Näkemys teoksen aineellisesta ulottu-

vuudesta nojautuukin materiaalisen aktuaalisesti eksistoivan todellisuuden ja 

kulttuurissa tuotettujen abstraktioiden erotteluun. Ajatus partikulaarisista objek-

teista edellyttää näkemyksen maailmasta, jossa havainnosta voidaan riisua tai 

sulkeistaa kaikki sitä jäsentävät kulttuuritekijät. Tämä vajaa tai rajoitettu havainto 

määrittyy näin kulttuurin kautta sen poissaolona. 

Mutta ihminen voi nykyään ylittää aistiensa rajalliset kyvyt modernin tieteen 

ja teknologian tarjoamin keinoin. Jos materiaalisia objekteja tarkastelee tarkem-

min niiden molekyyli- ja atomitasolla, käyvät rajat tämän ja tuon objektin välillä 

epäselvemmiksi. Itse asiassa on jo vaikea erottaa suullisen runon aineellisesta 

esiintymästä, mikä kuuluu ääneen teosobjektina ja mikä ei. Sama materia voi 

kuljettaa yli lentävän lentokoneen aiheuttamia ääniaaltoja. Ilmassa on aina jonkin 

verran kosteutta ja muita aineita. Kuuluvatko nämä suullisesti esitetyn teoksen 

esiintymään partikulaarina aineellisena objektina? 

Mutta onko näin perustavalla aineellisella tasolla enää mitään merkitystä kir-

jallisen teoksen identiteetin kannalta? Tietyllä tapaa on kyllä. Esimerkiksi histori-

allisten dokumenttien ikää määriteltäessä joudutaan toisinaan turvautumaan fyy-

sis-kemiallisiin analyyseihin, joissa niitä tutkitaan puhtaasti aineellisina objek-

teina. Esimerkiksi Kuolleen meren kääröjen ikää selvitettäessä on historiallisten, 

arkeologisten, lingvististen ja paleografisten menetelmien lisäksi turvauduttu 

myös radiohiilimittauksiin. Näiden dokumenttien tapauksessa iän määrityksellä 

on ollut merkitystä esimerkiksi Raamatun tekstien kannalta. Qumranin alueelta 

löydettyjen kääröjen joukossa on Vanhan testamentin tekstiversioita, jotka ovat 

tuhat vuotta vanhempia kuin aiemmin tunnetut dokumentit. Näiden dokumenttien 

tekstit ovat vaikuttaneet esimerkiksi uuteen Raamatun käännökseen. (Sollamo 

1991: 9–10; Sussman & Peled 1993: 25–26.) 

Aineellisella tasolla voi siis olla merkitystä teoksen identiteetille aivan sen 

esiintymän fyysis-kemiallisen koostumuksen tasolla. Mutta on tietenkin selvää, 

että ennen kuin dokumentin materiaalista koostumusta tutkitaan, edellytetään jo 

hyvin paljon asioita, jotka eivät ole johdettavista teoksen aineellisesta tasosta. 

Pelkästään aineellisen ulottuvuuden ajatteleminen atomi- tai molekyylitasolla on 

jo kulttuurihistoriallisesti määrittynyttä. Analysoitavan näytteen ottaminen tietystä 

teoksen esiintymästä edellyttää, että osaamme erottaa teoksen esiintymän muista 
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partikulaarisista objekteista ja oikean teoksen esiintymän muista mahdollisista 

esiintymistä. Vaikka puhtaasti aineellinen ulottuvuus teoreettisesti ajatellen olisi-

kin ainoa teoksen reaalisesti olemassa oleva ontologinen taso, sen identifioiminen 

on mahdollista vasta modernin tieteen ja teknologian mahdollistamassa maail-

mankuvassa ja sen perustalla muodostetun teoskäsityksen myötä. 

Jos siirrytään ajattelemaan teoksen aineellista ulottuvuutta atomien ja mole-

kyylien tasolta partikulaaristen objektien tasolle, huomaamme että teoksen aineel-

lisen esiintymän määrittäminen kulttuuriobjektina erotuksena muista aineellisista 

objekteista edellyttää identifikaatioprosessia. Tässä suhteessa pidän Margoliksen 

ajatusta kulttuurisesti ilmenevistä objekteista oikean suuntaisena. Kirjaesineen 

tunnistaminen kirjaksi muiden esineiden joukosta on mahdollista vain tietyn kult-

tuurikontekstin pohjalta. Primaarissa suullisessa kulttuurissa varttunut ihminen, 

joka ei aiemmin ole koskaan nähnyt kirjaa, kirjoitusta tai kenenkään kirjoittavan 

eikä kuullut niistä puhuttavan, tuskin oivaltaa, mikä kirja on, jos sellaisen kohtaa. 

Katsellessaan, taivutellessaan, haistellessaan ja ehkä maistellessaankin sileitä 

valkeita sivuja ja kovia tai pehmyitä kansia hän ehkä tunnistaa sen ihmisen teke-

mäksi esineeksi – artefaktiksi. Mutta on epätodennäköistä, että hän ymmärtää sen 

käyttötarkoitusta. Hän ei näin tarkasti ottaen kohtaa kirjaesineen aineellista esiin-

tymää, vaan hänelle entuudestaan tuntemattoman esineen, joka vaikuttaa artefak-

tilta. Jo esineen tunnistaminen ihmistyöksi erotettuna luonnon olioista, kuten 

kivistä ja puista, on identifikaatioprosessi. Artefakti kulttuuriesineenä implikoi 

käsityksen luonnon ja kulttuurin välisestä suhteesta, joka sekin varioi etnografi-

sesti, historiallisesti ja kulttuurisesti. 

Jotta voimme kohdata materiaalisen objektin nimenomaan teoksen aineelli-

sena esiintymänä, meidän täytyy jossakin määrin ennalta tietää, minkälaisissa 

materiaalisissa muodoissa teoksen esiintymiä voi esiintyä. Tämä ei kuitenkaan 

tarkoita sitä, ettemme voisi tunnistaa uusia, meille ennen tuntemattomia sovelluk-

sia teoksen esiintymiksi. Identifikaatioprosessissa on mielestäni olennaista merki-

tyksellisen muodon tunnistaminen. Teos voidaan vastaanottaa vain, jos se välite-

tään jonkinlaisessa aineellisessa muodossa. Aineen koostumuksella sinällään ei 

välittämisen kannalta ole olennaista merkitystä. Se voi olla valoa, ilmaa, mustetta 

ja paperia tai nahkaa, puuta tai kiveä, ja niin edelleen. Sen on vain kyettävä säilyt-

tämään sille annettu muoto tunnistettavana niin kauan, kunnes se välittyy vas-

taanottajalle. Aineellisen esineen tunnistaminen kirjalliseksi teokseksi on sen 

tunnistamista kielelliseksi esitykseksi. Tunnistamme materiassa kielellisiä muoto-

ja. Tavoitamme esimerkiksi ääniä, jotka muistuttavat sanoja ja lauseita, tai huo-

maamme puun kappaleessa kaiverruksia tai toisella materiaalilla siihen tehtyjä 
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merkkejä, jotka näyttävät kirjaimilta ja kirjoitukselta. Ei ole aina välttämätöntä 

edes ymmärtää tiettyä kieltä, jotta voi tunnistaa puheen tai kirjoituksen kielelli-

seksi järjestelmäksi. Mutta sen tunnistaminen vaatii, että osaamme ainakin jotakin 

kieltä ja meillä on jonkinlainen käsitys siitä, mitä kirjoitus on. 

Kirjallisen teoksen aineellisessa tasossa on siis materiaalisen ulottuvuuden li-

säksi kyse myös eriasteisista identifikaatioprosesseista. Kun puhutaan teoksen 

materiaalisesta ulottuvuudesta tai kirjasta aineellisena esineenä, se implikoi jo 

näitä identifikaatioita. Siten oikeastaan on kyse pikemminkin teoksen abstraktin 

tason ja aineellisen esiintymän tason välisestä vuorovaikutuksesta. Teoksen esiin-

tymän puhtaasti materiaalisesta tasosta ei mielestäni voi puhua muuten kuin jon-

kinlaisen sulkeistamisen avulla, joka on aina etukäteen määrittynyt sulkeisiin 

asetettavan abstraktin tason lähtökohdasta. Tämä tulee usein esiin, kun puhutaan 

teoksen materiaalisista manifestaatioista, kuten kirjoista. 

Otetaan esimerkiksi dokumentin käsite siinä merkityksessä kuin George 

Thomas Tanselle ja Peter L. Shillingsburg sen määrittelevät. He näkevät doku-

mentin ainutkertaisena aineellisena objektina, johon tallennettu materiaalinen 

teksti on huolellisesti erotettava siitä lingvistisestä tekstistä, jota se edustaa 

enemmän tai vähemmän täydellisesti. Dokumentti edustaa molempien mukaan 

eräänlaista tekstin ja fyysisen objektin yhdistelmää. (Tanselle 1992/1989: 35, 48, 

52; Shillingsburg 1991: 54; Tanselle 1998a: 133; 1998c: 264.) Yhtäältä teksti 

määrittää aineellisen kappaleen identiteettiä juuri kirjallisena dokumenttina. Do-

kumentissa on oltava kielellisiksi merkeiksi tunnistettavia materiaalisia muotoja 

tai niiden jäänteitä. Toisaalta teksti kiinnittyy dokumentissa aineena ja sitoo sen 

tilaan ja aikaan: maalliseen katoavaisuuteen, ainutkertaisuuteen ja sattumanvarai-

suuteen. Dokumentin käsitteessä aineellinen objekti ja teksti määrittävät näin 

toisiaan teoksen eri ontologisilta ulottuvuuksista peräisin olevilla ominaisuuksilla.  

Dokumenttia eivät määritä ainoastaan tekstin abstraktin tason ominaisuudet, 

vaan myös kyseisen viestimen laadulliset ominaisuudet. Shillingsburg luettelee 

kirjojen lisäksi tietokonelevykkeiden, äänilevyjen ja -nauhojen tapaisia esimerk-

kejä erilaisista dokumenteista. Vaikka kirjasta tai levystä olisi tuhannen kappaleen 

painos, on jokainen yksittäinen dokumentti siis yksilöllinen aineellinen objekti 

huolimatta siitä, että niissä toistuisi sama teksti. Shillingsburg erottaa tarkasti 

dokumentin edustaman materiaalisen tekstin tietyn painoksen edustamasta abst-

raktista tekstistä, mutta dokumenttien muiden ominaisuuksien yhteiset piirteet ei-

vät saa osakseen samaa tarkkuutta. Kiinnitin jo edellisessä luvussa viestimen 

käsitteen yhteydessä siihen, miten paperin ja musteen laatu, typografinen ulkoasu, 
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koko, paino ja pituus sekä sidonta ovat kaikki Shillingsburgin mukaan dokumen-

tin fyysisistä identiteettiä määrittäviä ominaisuuksia. 

Mutta jos kirja kastuu, paperissa ja musteessa tapahtuu selkeitä fyysisiä muu-

toksia. Jopa dokumentin paino ja mitat voivat vääristyä. Näin voimme mielestäni 

periaatteessa erottaa yhdestä ja samasta dokumentista sen alkuperäiset muodolli-

set tai laadulliset ominaisuudet ja onnettomuuden jälkeiset ominaisuudet. Ne ovat 

ominaisuuksia, jotka määrittävät dokumentin aineellista esiintymää kahtena eri 

ajallisena hetkenä. Toinen näistä ominaisuuksien kokoelmista voi olla lähempänä 

tiettyä abstraktia muotoa, jota dokumenttia valmistettaessa on tavoiteltu: minkä-

laista kirjaintyyliä käytetään, mitä kokoa, mitä mustetta, minkä painoista ja tyyp-

pistä paperia, minkä kokoinen kirjasta tulee, minkälaiset kannet jne. Tämä abst-

rakti muoto vastaa ontologiselta tasoltaan lingvistisen tekstin tasoa ja kirjallisen 

teoksen abstraktia ulottuvuutta. Lingvistisen tekstin lisäksi voidaankin kirjallisen 

teoksen abstraktilla ulottuvuudella puhua kirjan ominaisuuksista. Samalla tavalla 

kuin lingvistinen teksti määrittelee teoksen esiintymän aineellisia tunnistettavia 

kielellisiä muotoja määrittelevät kirjan ominaisuudet esiintymän aineellisuuden 

muotoa. 

Periaatteessa voidaan sanoa, että teoksen viestimen abstraktit laadulliset kri-

teerit määrittävät ne muodolliset piirteet, jotka ovat ominaisia tietylle joukolle 

teoksen yksittäisiä aineellisia esiintymiä.42 Siten jonkin tietyn aineellisen esiinty-

män piirteet, jotka eivät ole edustettuina myös muissa esiintymissä ovat vain tuo-

hon objektiin kuuluvia ainutkertaisia piirteitä, jotka ovat samastettavissa sen ai-

neellisuuteen partikulaarina objektina. Esimerkiksi Oulun yliopiston kirjaston 

kokoelmien Me kahden ensipainoksen kappaleesta (nide 28605) puuttuu palanen 

etukannesta (Kuva 1). 

Kaikki esiintymien yhteiset ominaisuudet eivät kuitenkaan välttämättä ole in-

tentionaalisia. Vaikka Me kahden ensipainoksen sidoksella on taipumus vanhen-

tuneena ratketa, se ei todennäköisesti ollut valmistajien varta vasten suunnittele-

ma kirjan piirre. Sidoksen laatua voidaan kuitenkin ajatella ominaisuutena, joka 

                                                        
42. Viestimen abstraktia tasoa voidaan verrata deskriptiivisen bibliografian ideaalin kopion (ideal 
copy) käsitteeseen. Ideaalilla kopiolla tarkoitetaan vaihtelevasti sitä tietyn kirjan laitoksen tai julkai-
suerän kappaletta tai niiden kopioiden yhteistä muotoa, joka täydellisimmin vastaa painajan ja julkai-
sijan intentioita. (Gaskell 1972: 315; Tanselle 1980: 46; Greetham 1996/1994: 7, 153.) Toisin sanoen 
ideaalin kopion käsitteen tarkoituksena on identifioida ne fyysisten kappaleiden manifestoimat laadul-
liset ominaisuudet, jotka edustavat painajan ja kustantajan intentoimaa viestimen muotoa. McKitterick 
kritisoi ideaalin kopioin käsitettä liian ehdottomaksi. Hänen mukaansa painajat ja kustantajat eivät 
useimmiten edes ole odottaneet, että kirja voidaan painaa eksaktisti yhdessä tietyssä lopullisessa ja 
viimeistellyssä muodossa. (McKitterick 2004/2003: 137.) 
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kuuluu viestimen abstraktiin ulottuvuuteen, jos se määrittää koko joukkoa yksit-

täisiä kirjaesineitä. 

 

Kuva 1. Viljo Kojon piirtämä Me kahden ensipainoksen (1920) kansi. 

Viestimen laadullisia ominaisuuksia arvioitaessa on pidettävä mielessä käsillä 

olevan viestimen ominaislaatu. Kirjoitan tässä nimenomaan modernin painetun 

kirjan ominaisuuksista viestimenä. Modernin teoskäsityksen genealogiaa hahmot-

taessani toin esille, miten kirjapainotekniikka teki kirjan käsitteestä luonteeltaan 

abstraktimman kokonaisuuden. Tällä tarkoitin nimenomaan kirjan esiintymien 

mekaanisesta reproduktiosta johtuvaa ulkoasun yhdenmukaistumista. Mutta antii-

kin kirjakääröjen tai keskiajan koodeksien kohdalla ei voida samalla tavoin puhua 

kirjan laadullisista ominaisuuksista abstraktina kokonaisuutena, joka olisi erotet-

tavissa esiintymän ominaisuuksista, koska kirjat olivat käsin valmistettuja ainut-

kertaisia esineitä. Voidaan kuitenkin ajatella, että esimerkiksi pecia-järjestelmän 

avulla olisi voitu määrittää melko pitkälle standardit tuotettavien kirjojen eri omi-

naisuuksille ja saada näin aikaan joiltakin osiltaan melko yhdenmukaisia kopioita. 
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Toisaalta yksittäisen käsikirjoituksen ominaisuuksia, kuten esimerkiksi musteen 

laatu, voidaan irrottaa yksittäisestä esiintymästään, kun jäljitetään tietyn käsikir-

joituksen alkuperää. Viime kädessä käsikirjoituksia on kuitenkin ymmärtääkseni 

lähtökohtaisesti parempi pitää kirjoina, jotka samastuvat ainutkertaisen esiinty-

mänsä kanssa. 

Teoksen aineellisen ja abstraktin ulottuvuuden eroa voidaan kuvailla Nelson 

Goodmanin tekemällä erottelulla autografisten ja allografisten objektien välillä. 

Teokset, jotka voidaan väärentää, ovat autografisia, ja ne, joiden väärentämisessä 

ei ole mitään mieltä ovat allografisia. Kirjalliset teokset lukeutuvat Goodmanin 

mukaan jälkimmäiseen ryhmään. Ei ole tietenkään mitään järkeä yrittää väärentää 

Me kahta ja väittää sitä aidoksi. Kuka tahansa voi ottaa jonkin Me kahden tekstin, 

kopioida sen vihkoonsa ja väittää aidoksi. Eikä kukaan kiistä sen aitoutta, ellei 

siinä satu olemaan kirjoitusvirheitä. Kirjallisen teoksen aineelliset esiintymät 

voidaan kuitenkin väärentää, samoin kuin esimerkiksi sävellyksen käsikirjoitukset 

tai rakennuksen alkuperäiset piirustukset. Silloin ei Goodmanin mukaan väären-

netä teosta, vaan ne fyysiset objektit, jotka sattuvat olemaan tietyn teoksen esiin-

tymien ohella myös autografisia objekteja. Autografinen objekti ei nimittäin aina 

ole taideteos, pikemminkin päinvastoin: kauppalaputkin ovat useimmiten autogra-

fisia objekteja. Kuitenkin etenkin tunnetut ja kanonisoidut kirjallisten teosten 

käsikirjoitukset voivat saada ympärilleen autografisten teosten auraa muistuttavan 

sädekehän. Ne ovat haluttua arvotavaraa ja keräilykohteita. Mutta se ei johdu 

pelkästään siitä, että ne ovat tekijänsä henkilökohtaisesti tuottamia. Usein ne si-

sältävät myös jälkiä teoksen syntyvaiheista. Pelkkä teksti, joka vastaa painettua ja 

julkaistua teosta, on käsikirjoituksessa kenties vähiten kiinnostava osa. Kiinnosta-

vampia ovat mahdolliset poikkeamat tekstistä ja eri merkitysulottuvuudet, jotka 

liittyvät käsikirjoitukseen dokumenttina. Käsikirjoitusten autografiset ulottuvuu-

det voivat tarjota lisää tietoa ja jopa muuttaa käsitystä kirjallisesta teoksesta allo-

grafisena objektina.  

Kirjallisen teoksen käsikirjoituksien identiteetti määrittyy näin sen autografi-

sen ja allografisen ulottuvuuden vuorovaikutuksena. Tästä voidaan ottaa esi-

merkki Elegiasta oodiin ja Jääpeili-teosten käsikirjoitukset. Käsikirjoituksien 

numeerinen identiteetti määrittyy tietenkin autografisesti niiden tuotannonhisto-

rian kautta. Voidaan esimerkiksi käsialaa tutkimalla osoittaa, että ne ovat Hellaa-

kosken kirjoittamia. Mutta näiden dokumenttien tekstuaalinen identiteetti on riip-

puvainen niiden suhteesta teoksen abstraktiin allografiseen ulottuvuuteen, joka on 

jossakin määrin tulkinnanvarainen. Elegiasta oodiin ja Jääpeili-teosten säilynee-
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seen arkistoaineistoon sisältyy käsikirjoituksia, joilla on yhteys Me kahteen. 43 

Tämä yhteys ei kuitenkaan ole itsestään selvä. Käsikirjoitukset on kirjoitettu Ele-

giasta oodiin ja Jääpeili-kokoelmien kokonaisuuksia varten. Siten ne on kirjoitet-

tu arvatenkin vasta Me kahden ensipainoksen ilmestymisen jälkeen. Mutta, koska 

Hellaakoski sisällytti osan niissä esiintyvistä runoista Me kahden jälkimäiseen 

laitokseen, aktualisoitui niiden yhteys Me kahteen vasta jälkikäteen. Toisaalta 

Hellaakoski mainitsee toisen laitoksen esipuheessaan, että nämä runot olisivat, 

Jääpeilistä epilogiksi lisättyä ”Kuolemanlaulajaa” lukuun ottamatta, kuuluneet jo 

alun perin Me kahden kokonaisuuteen (Hellaakoski 1945: 5). Elegiasta oo-

diin -kokoelman käsikirjoituksien joukossa ovat myös Me kahdessa ilmestyneet 

runot ”Syys-ilta”, ”Kultakausi”, ”Päämiehet”, ”Rajasuutari”. Me kahdessa ”Käsi 

pieni” -nimellä ilmestyneestä runosta on myös käsikirjoitusversio, joka sisältyy 

Elegiasta oodiin -teoksen ”Erotiikkaa”-sarjaan sen ensimmäisenä osana. Näiden 

käsikirjoitusten identiteetti voi tulkinnasta riippuen määrittyä esimerkiksi ainoas-

taan suhteessa Elegiaan ja oodiin ja Jääpeiliin tai ne voidaan vaihtoehtoisesti 

ymmärtää osallistuvan myös Me kahden tekstuaalisen identiteetin rakentumiseen. 

Nämä Hellaakosken omakätiset käsikirjoitukset tarjoavat näkymän runojen 

syntyprosessiin. Esimerkiksi ”Syys-ilta”-runon käsikirjoituksesta näkee, miten 

Hellaakoski työstää runonsa sanastoa (kuva 2).44 Hän on ensin kirjoittanut yhden 

suhteellisen valmiin version musteella, johon hän on jälkeenpäin tehnyt muutok-

sia lyijykynällä. Käsikirjoituksessa on muitakin kiinnostavia korjauksia ja variant-

teja, mutta tässä yhteydessä riittäköön esimerkiksi runon ensimmäinen säkeistö. 

Siinä toisen säkeen toinen sana kuuluu musteella kirjoitetussa varhaisemmassa 

muodossa ”soittaessa”. Myöhemmin Hellaakoski on lyijykynällä vetänyt sanan 

yli ja kirjoittanut sen päälle ”roiskiessa”. 

                                                        
43. Kl. 11535, Elegiasta oodiin. Käsikirjoitus; Kl. 11540. Numeroimaton sivu, alkaa sanoilla ”Syksyn 
lehdet, kaduilta ne kootaan”. Sekä numeroidut sivut 7, 15, 25–29, 32–33, 37–39. Laatikko 1. Jääpeili. 
Käsikirjoitus. 98 l. Sivut 50–51. 
44. Käsikirjoituksen ensimmäisen säkeistön transkriptio: ”Syksyn lehdet, kaduilta ne kootaan / sateen 
soittaessa roiskiessa, rattahitten / rautapyöräin kiviin jyristessä. / Syksyn lehdet, katuojista ne kootaan, 
/ repaleiset äijät niitä nostaa / likaisihin kuormarattaisiin.” 
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Kuva 2. ”Syys-illan” käsikirjoitus (julkaistu SKS:n kirjallisuusarkiston luvalla). 

Runosta on käsikirjoitusten joukossa myös puhtaaksi kirjoituskoneella kirjoitettu 

versio. Siinä ”roiskiessa” on muuttunut lopulliseen muotoonsa ”räiskyessä”, jossa 

se julkaistiin sekä Elegiasta oodiin että Me kahden yhteydessä. Alkuperäinen 
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kepeän tuntuinen metaforinen ilmaus ”soittaessa” vaihtuu näin aluksi konkreetti-

semmaksi kuvaksi, joka sopii paremmin runon tummaan sävyyn. ”Roiskimisen” 

muuttumisessa ”räiskymiseksi” on enää kysymys runon soinnillisesta yhtenäisyy-

destä. ”Oi”-äänteellä ei ole soinnillisia vastaavuuksia säkeistössä toisin 

kuin ”äi”-äänteellä, joka toistuu kolmannen säkeistön sanassa ”rautapyöräin”. 

Lisäksi ”-ssä”-pääte resonoi niin ikään kolmannen säkeistön ”jyristessä”-sanan 

päätteen kanssa. Koneella kirjoitettuunkin versioon Hellaakoski on lisännyt lyijy-

kynällä korjauksia. Esimerkiksi mainitun säkeistön viimeisen säkeen ensimmäi-

sen sanan hän on kirjoittanut koneella muotoon ”likaisiin”. Hän palauttaa sen 

kuitenkin takaisin aiempaan vanhahtavaan muotoon: ”likaisihin”. 

Kun verrataan toisiinsa Elegiasta oodiin ja Me kahden toisessa laitoksessa 

ilmestyneitä ”Syys-illan” versioita, ei tapaa kuin yhden pienen eron. Runon ensin 

painetussa versiossa ensimmäisen säkeistön viidennellä rivillä ensimmäinen sana 

kuuluu ”repalaiset”, kun Me kahden yhteydessä sana on muodossa ”repaleiset”. 

Näiden varianttien kohdalla tulee ilmi epäilyksen estetiikan tärkeys. Jos lukija 

tukeutuu pelkkään Elegiasta oodiin -kokoelman painettuun tekstiin, hän saattaisi 

olettaa, että vieras kirjoitusasu johtuu vain Hellaakoskelle tyypillisestä tavasta 

muunnella sanoja runon tarpeen mukaan. Ei kuitenkaan ole riittävää vertailla vain 

painettuja tekstiversioita keskenään. Kun sana esiintyy myöhemmin vähem-

män ”idiomaattisessa” kirjoitusasussa, saattaa lukija tulla yhdistäneeksi muutok-

sen laajempaan runokielen modernisointiin, jota Hellaakoski teki Me kahdelle sen 

toisen laitoksen yhteydessä.45 Käsikirjoitukset Elegiasta oodiin tekevät kuitenkin 

selväksi, että ensipainoksessa kyseessä on mitä ilmeisemmin painovirhe. Sekä 

käsin että koneella kirjoitetussa käsikirjoitusversiossa sana esiintyy muo-

dossa ”repaleiset”. Näin autografisiin käsikirjoituksiin tutustuminen voi joskus 

selvittää tekijän tekstin allografista muotoa koskevia intentioita, jotka jäävät hä-

märäksi pelkästään painettujen julkaisujen pohjalta. 

Me kahden prototyyppi (MKp) on kiinnostava tapaus, koska siinä yhdistyvät 

sekä autografisten käsikirjoitusten että allografisten painettujen kirjojen ominai-

suudet. Sellaisena se havainnollistaa hyvin aineellisten esiintymien ja abstraktin 

viestimen tasojen välistä ontologista eroa. Jos tukeudumme tyypin ja esiintymän 

käsitepariin, voimme ajatella painettuja kirjan kappaleita tyypin esiintyminä. 

Tyyppi muodostuisi sitten kaikista niistä laadullisista ominaisuuksia, jotka määrit-

tävät sen esiintymien joukkoa. Painetun kirjan esiintymien tapauksessa tämä tar-

                                                        
45. Hellaakosken runokielen modernisoinnista ks. Hellaakoski 1945: 5 sekä Kupiainen 1953: 6. luku. 
Modernisointiin palataan tarkemmin myös seuraavissa alaluvuissa. 
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koittaa esimerkiksi sen typografista ulkoasua, tekstiä, sivumäärää, sivukokoa, 

paperilaatua, musteen laatua, mahdollista kuvitusta, sidostyyppiä ja niin edelleen. 

Nämä kirjan laadulliset tai tyypilliset ominaisuudet, jotka ovat tunnistettavissa sen 

jokaisessa aineellisessa esiintymässä yhdessä ja erikseen, määrittävät teoksen 

viestimen ominaispiirteitä. 

Teoksen abstraktilla tasolla on hyvä tehdä ero ainakin tekstin ja viestimen 

muiden abstraktien ominaisuuksien välillä. Viestimen yksittäisiä laadullisia omi-

naisuuksia voidaan tietenkin erottaa jostakin tietystä viestimestä ja nähdä niiden 

toistuvan myös joissakin muissa viestimissä. Usein sarjassa julkaistaviin teoksiin 

sovelletaan samoja graafisia malleja esimerkiksi kansiin, typografiaan, sivunaset-

teluun ja niin edelleen. Tässä mielessä sarjajulkaisujen yksittäiset erot, eli niiden 

identiteetit näyttäisivät määrittyvän juuri niiden sisältämän erilaisen tekstin poh-

jalta. Hienorakenteisempi esimerkki on kahden saman painoksen välisen kirjan 

kappaleen välinen tekstuaalinen variaatio, joka voi olla tulosta esimerkiksi kesken 

painoprosessin ladontaan tehdyistä muutoksista. Kaksi esiintymää voivat poiketa 

vain esimerkiksi yhden sanan oikeinkirjoituksen kohdalla, mutta olla muuten 

täsmälleen samanlaisia. Niillä on minimaalisen erilaiset tekstit, mutta viestimil-

tään yhteinen identiteetti. Toisaalta on myös mahdollista, että kaksi erilaista vies-

tintä sisältävät saman tekstin. Ajatellaan vaikka alun perin perinteisenä kirjana 

julkaistua teosta ja sen transkriptiota elektroniseksi tekstiksi.  

Me kahden toisen laitoksen prototyypissä voidaan tunnistaa viestimen tyypil-

lisiä piirteitä, jotka ovat osallisina useammassa kuin yhdessä viestintyypissä. Me 

kahden ensipainoksen laadulliset ominaisuudet muodostavat enemmistön näiden 

tyypillisten piirteiden joukossa. Hellaakoski on käyttänyt ensipainoksen kappalet-

ta prototyypin runkona ja lisännyt siihen sivuja Elegiasta oodiin, Maininki ja 

vaahtopää, Jääpeili sekä Valitut runot -kokoelmien kappaleista. Lisäksi joukossa 

on myös kirjoituskoneella puhtaaksi kirjoitettu versio ”Arabialaisesta laulusta”.  

Tällaisen kollaasin reprodusoiminen ei olisi aivan mahdoton tehtävä. Siinä 

mielessä Me kahden prototyyppiä voidaan viestimen abstraktilla tasolla tarkastella 

myös tyyppinä. Mutta olennainen osa prototyypin piirteistä on täysin ainutkertai-

sia ja siten identtisiä pikemminkin aineellisen esiintymänsä kanssa kuin minkään 

tyypillisen viestimen kanssa. Ainutkertaisissa piirteissä on tietenkin kyse Hellaa-

kosken omakätisistä merkinnöistä, korjauksista ja lisäyksistä kokoomansa proto-

tyypin sivuille. Näistä voidaan ottaa esimerkiksi Me kahden ensipainoksen sivu-

jen aukeama, sivut 18–19 (Kuva 3).  



 181

 

Kuva 3. Me kahden toisen laitoksen ”prototyypin” aukeama, jossa Hellaakosken teke-

miä lisäyksiä. (Julkaistu SKS:n kirjallisuusarkiston luvalla). 
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Aukeamaa voidaan tarkastella useammasta näkökulmasta. Jokainen niistä on 

osaltaan tapa määrittää dokumentin ja sen tekstin identiteettiä. Aukeamaa voidaan 

ensinnäkin tarkastella autografisena objektina, jolloin se näyttäytyy mekaanisesti 

tuotettuna sivuparina, joille Hellaakosken lyijykynämerkinnät antavat tietyn ai-

nutkertaisuuden ja autenttisuuden auran. Toiseksi, vastaavalla tavalla kuin sivuu-

tamme asiaankuulumattomina kirjaston kirjoihin tehdyt marginaalihuomautukset, 

lyijykynämerkinnät voidaan jättää huomioimatta ja lukea aukeamaa vain siinä 

suhteessa kuin se edustaa Me kahden ensipainosta. Sitä vastaavat esimerkiksi 

paperin ja musteen laatu, typografia, sivukoko ja painettu teksti. Tässä on kyse 

Me kahden ensipainoksen abstraktista viestimen tasosta. 

Kolmanneksi sekä painettua että käsin kirjoitettua tekstiä voidaan tarkastella 

yhdessä siten, että huomioidaan ainoastaan lisäyksillä ja korvauksilla tavoiteltu 

tekstimuoto. Revisioitu teksti vastaa täsmälleen Me kahden toisen laitoksen sivuja 

20–21. Tässä viimeisessä näkökulmassa on puolestaan kyse kirjallisen teoksen 

abstraktin tekstin tasosta. 

3.3 Typografisen eron tulkinnallinen merkitys 

Yksi huomattavammista muutoksista Me kahden ensimmäisen ja toisen laitoksen 

välillä on typografinen. Ensimmäinen painos on ladottu goottilaisella fraktuuralla, 

kun toisen laitoksen kirjaintyyppinä on käytetty groteskia Gill Sansia. Typografi-

nen ero on kuin yöllä ja päivällä: fraktuuraa voidaan syystä sanoa mutkikkaim-

maksi mahdolliseksi kirjaintyypiksi varsinkin, kun groteskit edustavat selkeälin-

jaisinta ja yksinkertaisinta kirjaintyyliä. Lukukokemuksen kannalta tällä typogra-

fisella erolla on tietenkin merkitystä ainakin lukijalle, jonka silmä ei välttämättä 

ole kovinkaan harjaantunut lukemaan nykyään harvemmin käytettyä fraktuuraa. 

Mutta Me kahden laitosten väliselle typografiselle erolle voidaan myös hakea 

teoksen tulkintaan vaikuttavia merkityksiä. 

Hellaakoski oli runouden saralla ensimmäisiä suomalaisia typografisia kokei-

lijoita. Jääpeilissä Hellaakoski leikitteli tekstinasettelun kanssa, mutta sen lisäksi 

hän käytti hyväkseen erilaisia kirjaintyyppejä. Niiden joukosta löytyvät myös 

fraktuura ja groteskit. Postuumisti julkaistussa Runon historiaa -teoksessa (1964) 

Hellaakoski kertoo tutustuneensa laajasti ranskalaisiin modernisteihin, niin ru-

noilijoihin kuin maalareihin, ja keskustelleensa niistä lankonsa Wäinö Aaltosen 

(1894–1966) kanssa. Kubismin ja futurismin innoittamana Hellaakoski haa-

veili ”kokonaan uudesta tyylistä, joka käyttäisi hyväkseen painoasunkin teknilli-

siä mahdollisuuksia, saadakseen sielunilmeen värähdyksen kiinni sanaan. Onhan 
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runo nykyisin painotuote. Miksei se jo syntyessään ajattelisi typografista muoto-

ansa!” (Hellaakoski 1964: 61, 63.) Hellaakoski on myös kirjoittanut typografiaa 

sivuavan esseen ”Kirjojen ulkoasusta ja koristelemisesta”, joka sisältyy teokseen 

Kuuntelua – Esseitä teoksista ja tekijöistä (1950). Esseen kirjoitusvuodeksi on 

merkitty 1923 eli kolme vuotta Me kahden ensipainoksen jälkeen. Siinä Hellaa-

koski esittää huolensa suomalaisen kirjatuotannon tilasta. Koneellisen ladonnan 

kaltaisten teknisten innovaatioiden myötä kirjoja tuotetaan kyllä paljon, mutta 

niiden laatu on heikentynyt. Hän kiinnittää huomiota kirjojen kansiin, sidontaan 

sekä tekstin typografiaan ja kuvitukseen. Kuvituksen hyödyistä kirjalle hän ei ole 

vakuuttunut. 

Mutta otettakoon puhdasverinen esimerkki kirjakoristelusta. Sellaista edustaa 
kirja, joka on kaunistettu yksinomaan typografisin keinoin. Sellainen kauneus 
kuuluu jo sinänsä kirjaan, joka on kirjapainotuote. Ja koska se on yhteensi-
dottu ja kansilla varustettu teos, on sen ulkoasu tähtäävä yhteen ainoaan pää-
määrään: kirjaan painettuna teoksena. Ulkoasu on teos sinänsä, jos sen kir-
jasimet, paperin koko, ladonnan suhteet, nimilehti, kansi, jos kaikki tuo on 
yhtä kokonaisuutta, yhtä kiteytymää. – Kirjassa voi olla kaksi eri teosta: si-
sältö ja ulkoasu. Tietysti parasta jos ne molemmat ovat sopusoinnussa keske-
nään, edustaen molempien yhteyttä. Mutta ne voivat myöskin kuulua aivan 
eri maailmoihin häiritsemättä toisiaan. Kauneus on yksi, vaikka sen muodot 
ovat monet! Ja typografinen kauneus on luonteeltaan ikäänkuin abstraktista, 
se ei hitustakaan kahlehdi lukijan mielikuvitusta eikä sido niitä aistimuksia, 
joita hän on tekstistä saanut. Typografinen kauneus siis sekä kuuluu kirjaan 
painettuna teoksena että sopii kaunokirjalliseen teoksen luonteeseen: se pitää 
lukijan kauneusvaistot valveilla. (Hellaakoski 1950: 14–15.) 

Hellaakosken näkemyksen mukaan typografia voi yhtä hyvin muodostaa yhden 

esteettisen kokonaisuuden tekstin kanssa kuin olla muodostamatta. Sen sijaan 

kirjan kuvitus vaikuttaa väistämättä ja yleensä haitallisesti tekstin tulkintaan. (Mt. 

15–16.) 

Mutta missä määrin Hellaakosken ajatukset ovat sovellettavissa hänen omien 

teostensa tulkintoihin? Me kahden typografisen eron merkityksen kohdalla nousee 

ensimmäisenä esille kysymys intentionaalisuudesta. Olivatko Me kahden ensipai-

noksen ja toisen laitoksen typografiset ratkaisut tietoisia valintoja vai välttä-

mättömyyksiä? Tämän kysymyksen edessä ollaan valitettavasti ilman todistusai-

neistoa. Epätietoisuus Me kahden typografisen eron intentionaalisuudesta ei kui-

tenkaan estä lukijaa näkemästä siinä merkityksiä. Typografisen eron merkityksiä 

Me kahden eri laitoksissa voidaan hakea ainakin kolmesta eri suunnasta: typogra-

fian historiasta, Jääpeilin typografisista kokeiluista sekä Me kahden teksteistä.  
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Fraktuura on goottilainen kirjaintyyli, joka kehittyi karoliinisen minuskelin 

pohjalta 1100-luvulla. Goottilaisessa kalligrafiassa kirjaimista tuli kapeampia ja 

tiiviimpiä. Esimerkiksi o-kirjaimen kaari muuttui pyöreästä ovaalin muotoiseksi. 

Tietyt kirjaimet, kuten i, n ja m, saivat pylvään päätteeksi pääteviivan ja jalka 

kaartui alaspäin suuntautuneessa vedossa. Rivien välit kaventuivat ja ylä- sekä 

alapidennykset katkaisivat horisontaalisen tyhjän tilan korostaen tekstin vertikaa-

lisuutta. Seurauksena tekstin ulkoasusta tuli visuaalisesti tummempaa ja raskaam-

paa. Joissakin tapauksissa, kuten liturgisissa teksteissä käytetyssä tekstuurassa, 

myös lukemisesta tuli vaikeampaa. (Kapr 1983/1971: 57, 59.) Kuten Goethea 

siteeraava Albert Kapr toteaa, nämä goottilaisen kirjaintyylin erityispiirteet saavat 

merkityksen osana laajempaa keskiaikaista kulttuurikontekstia sekä sen ideologi-

sia ja esteettisiä arvoja. 

Goottilaisten kirjoitusten erityispiirteenä on niiden vertikaalisuus, ja ylöspäin 
kurkottamisen vaikutelma avautuu kaikista selvimmin verrattaessa sitä gootti-
laiseen arkkitehtuuriin. Goethe sanoi tästä: ”Koristelussaan saksalainen kir-
joitus on kuin goottilaiset rakennukset, jotka kääntävät katseen ylöspäin ja 
täyttävät meidät hämmästyksellä ja ihailulla.” Goottilaisten katedraalien ko-
hottava taipumus oli tarkoitettu osoittamaan uskovaisille heidän voimatto-
muutensa tuonpuoleisen maailman kasvojen edessä; tekstuuran kirjaintyylin 
tumma pinta antaa esimakua pyhästä ja ylimaallisesta mystiikassa. (Mt. 62.) 

Goottilaisten kirjaintyylien käyttö jatkui myös painettujen kirjojen kaudella. Gu-

tenberg painoi 42-rivisen Raamattunsa juuri tekstuuraa jäljittelevällä kirjaintyy-

pillä. Renessanssin aikana, ja Italiassa jo hieman aiemmin, pyrittiin kuitenkin 

eroon goottilaisista kirjaintyyleistä, jotka muistuttivat liikaa keskiajan skolastises-

ta ilmapiiristä. (Mt. 62–63.) Romaanisella kielialueella yleistyi antiikvan käyttö, 

mutta goottilaisen kirjaintyylin arvostus säilyi saksalaisten keskuudessa, joiden 

parissa se kehittyi fraktuuraksi. Esteettiset ja ideologiset arvot säätelivät 1400- ja 

1500-luvulla antiikvan ja fraktuuran käyttöä. Vasta kehitetty antiikva pohjautui 

karolingiseen kalligrafiaan, jota erehdyttiin pitämään 100-luvulta eaa. peräisin 

olevana roomalaisena kirjaintyylinä. Se oli olennaisessa yhteydessä humanismiin, 

jossa ajattelulle etsittiin tukea mieluummin antiikista kuin keskiajan perinnöstä. 

Olikin tavallista, että uusista ideoista ja ajatuksista innostuneet kirjoittajat ja luki-

jat suosivat mieluummin antiikvaa kuin skolastiseen keskiaikaan assosioituvaa 

goottilaista kirjaintyyliä. Sen sijaan fraktuuralla oli saksalaisten keskuudessa tiet-

tyä konservatiivista arvovaltaa, joka näkyi esimerkiksi teologien ja juristien miel-

tymyksestä painattaa sillä kirjansa. (Mt. 91–92.) 
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Antiikvan ja fraktuuran vastakkainasettelu heijastaa Saksassa myös katolilai-

suuden ja protestantismin eroa. Vuoden 1525 epäonnistuneen talonpoikaiskapinan 

jälkeen useat humanistit, jotka olivat aluksi kannattaneet reformaatiota, palasivat 

katolisen kirkon ruotuun. Tämän jälkeen yhä useammat katoliset julkaisut painet-

tiin eri antiikvan muodoilla, kun protestantit pitäytyivät fraktuurassa. (Mt. 95–96.) 

Fraktuura sai Saksassa nationalistisia mielleyhtymiä vielä 1800-luvun alussa Na-

poleonin (1769–1821) hyökättyä Preussiin. Uusklassismin myötä antiikvan käyttö 

oli yleistynyt, mutta ranskalaismiehityksen aikana kirjanpainajat kokivat fraktuu-

raan palaamisen isänmaallisena tekona. (Mt. 182.) Myöhemmin, 1920- ja 1930-

luvulla, myös natsit hyödynsivät fraktuuran kansallisia konnotaatioita, joskin he 

luopuivat siitä 1940-luvulla (mt. 211).  

Fraktuuran yhteys Saksan historiaan on sikäli kiinnostava, että Goethen Faus-

tia (1808, 1832) on pidetty yhtenä Me kahden esiteksteistä. Timo Tiusanen on 

tarkastellut teosten rinnakkaisuuksia tutkielmassaan ”Faust ja Mefisto, Sydän ja 

Järki” (1977). Osoittaakseen kytkennän Goetheen ja etenkin Faust-aiheeseen 

Tiusanen tuo esille Hellaakosken kotikirjastoon lukeutuvat erilaiset Faust-laitok-

set. Näistä kiinnostavimmaksi osoittautuvat alkukieliset niteet, joihin Hellaakoski 

on itse askarrellut ja kuvittanut kansipaperit. Varsinkin ensimmäisen osan tekstiin 

Hellaakoski on tehnyt runsaasti merkintöjä. (Tiusanen 1977: 49–50.) Tiusanen ei 

kuitenkaan kiinnitä huomiota siihen vastaavuuteen, että kyseiset Philipp Reclam 

Junior Universal-Bibliothekin Leipzigissa (ilmeisesti 1918 ja 1920) painetut 

Faust-niteet ovat Me kahden ensipainoksen tapaan ladottu fraktuuralla. Tämä 

vastaavuus vahvistaa toisaalta Tiusasen tulkintaa ja toisaalta antaa uuden merki-

tysulottuvuuden Me kahden typografialle.  

Goethen ja Faustin suhteen fraktuuralla on tietty merkitys. Ensinnäkin Goethe 

painatti teoksensa mieluiten fraktuuralla, vaikka suosikin nuoruudessaan uusklas-

sismin vaikutuksesta aluksi antiikvaa (Kapr 1983/1971: 181). Toinen seikka liit-

tyy itse Faust-aiheeseen. Yhden selityksen mukaan legenda Faustista perustuisi 

historialliseen henkilöön Johann Fustiin (k. n. 1466), joka toimi Gutenbergin 

rahoittajana. He painoivat yhdessä 42-rivisen Raamatun, jonka kirjaintyylinä siis 

käytettiin fraktuuraa. Gutenberg ei kuitenkaan pystynyt vastaamaan rahoituksen 

ehtoihin, jolloin kaikki painovälineet siirtyivät Fustin omistukseen. Myöhemmin 

Fustin tyttärenpoika kirjoitti isoisästään kirjapainon todellisena keksijänä. Jo tässä 

vaiheessa nimi esiintyi useammin muodossa Faust kuin Fust. Taikuus ja liitto 

paholaisen kanssa tulivat tarinaan mukaan, kun Fustin kerrottiin myyneen Raa-

mattuja Pariisin kirjamarkkinoilla. Suojellakseen keksintöään hän väitti kirjoja 

käsin kopioiduiksi. Ihmiset rupesivat kuitenkin epäilemään Fustia noituudesta, 
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kun hän pystyi tuottamaan Raamattuja niin paljon ja niin nopeasti. (Smeed 1975: 

99–109.) 

Jääpeilin typografiaa tulkitsemalla voidaan yrittää määrittää niitä mahdollisia 

merkityseroja, joita Hellaakoski näki erilaisten kirjaintyylien välillä. Me kahden 

ensipainoksen suhteen tällainen vertailu on tietenkin jälkikäteistä, koska Jääpeili 

ilmestyi vasta kahdeksan vuotta myöhemmin. Mutta koska Me kahden typogra-

fista eroa tarkastellaan sen ensipainoksen ja toisen laitoksen välisenä suhteena, se 

määrittyy nimenomaan jälkikäteen vuodesta 1945 lähtien. Merkille pantavaa Jää-

peilissä on, että käytetyt kirjaintyylit jakaantuvat neljään ryhmään teoksen osasto-

jen mukaan. Tässä järjestelyssä voidaan jo havaita muodollista säännönmukai-

suutta. Kirjaintyylit nimittäin muuttuvat yksinkertaisemmasta, selkeä-

linjaisemmasta, avoimesta ja valoisammasta asteittain kohti monimutkaisempaa, 

vaikeaselkoisempaa, tiiviimpää ja tummempaa. Ensimmäisessä osastossa käyte-

tään groteskia kirjaintyyliä, toisessa antiikvaa, kolmannessa kursivoitua antiikvaa 

ja viimeisessä fraktuuraa. Kaikki otsikot on ladottu yhdenmukaisesti groteskein 

kapiteelein. Kokoelman osastoja ei ole nimetty, vaan ne on merkitty pelkästään 

roomalaisin luvuin. Tämä pakottaa etsimään eri osastojen teemoja niiden sisältä-

mien runojen yhteisten piirteiden joukosta. 

Kokoelman avausruno näyttää välittömästi tukevan ajatusta groteskin va-

loisasta ja avarasta vaikutelmasta. ”Kevätmatka” on täynnä heräävän kevään va-

loa ja kirkkaita värejä. Mutta lukiessa eteenpäin kuva hämärtyy jo ensimmäisen 

osaston runoissa. Kyse ei olekaan helposta kirjaintyylien ulkomuodon ja kokoel-

man tekstien temaattisesta ryhmittelystä. Ensimmäisen osaston runot on ryhmi-

telty vuoden kierron muotoon. ”Kevätmatkaa” seuraa ”Suvikuut”, neljännessä 

runossa kesä taittuu, kun ”Ensimmäinen tähti” syttyy, ja ”Pantomiimissa” on kyse 

kuolevan luonnon danse macabresta ennen talven tuloa. Tunnetussa typografisia 

tehokeinoja hyödyntävässä runossa ”Sade” viittaa nimenomaan syyssatee-

seen. ”Suksilaulussa” lumi peittää maata ja tunnelma on jälleen valoisampi, mikä 

korostuu seuraavan runon kevätmasennusta vasten. ”Huhtikuussa” luonto riisuu 

talvivaippansa ja paljastaa kuolleen alastoman ruumiinsa. Osaston runot eivät 

odotetusti asetu aivan saumattomasti tähän vuodenkierron tematiikkaan. Esimer-

kiksi runoparin ”Metsämajalla” ja ”Kuutamo metsässä” tulkitseminen vuodenai-

kojen vaihtelun viitekehyksessä olisi hieman kaukaa haettua. Jokin typografisesti 

leikittelevä ”Dolce far niente” muodostaa kuitenkin selvästi parin ”Sade”-runon 

kanssa, mikä selittää sen sijainnin tässä osastossa. Yleensäkin runojen ryhmittely 

osastoiksi tapahtuu usein jälkikäteen, eivätkä niiden yhteiset piirteet ole aivan 

välittömästi havaittavissa. Yksi todennäköinen syy näiden ”irrallisten” runojen 
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joutumiselle ensimmäiseen osastoon on siinä, että ne sopivat siihen paremmin 

kuin mihinkään seuraavista osastoista. 

Toisen osaston tematiikka on varsin yhtenäinen. Runot ovat onnellisuuden-

tunteen värittämiä rakkausrunoja sekä eroksen että agapen merkityksessä. 

Kolmas osasto muodostaa myös verrattain yhtenäisen kokonaisuuden. Ky-

seessä on joukko satiirisia ja humoristisia runoja, sitä ironista Hellaakoskea, jota 

esiintyy jo esikoiskokoelmasta lähtien. Kursiivin käyttöä voisi tässä yhteydessä 

puoltaa näiden runojen epätasaisuus ja muodollinen hiomattomuus. Kursiivihan 

jäljittelee käsin kirjoitettua kursiivia, joka kiireessä kirjoitettuna ei ole niin huoli-

teltua kuin tavallisesti. Etymologisesti sana kursiivi pohjautuu latinan juoksemista 

tarkoittavaan currere-verbiin. Esimerkiksi sikermä ”Pikkupätkiä” koostuu toisaal-

ta runoiksi ”jätetyistä” lauseista, jotka olisivat voineet tiivistyä hyviksi aforis-

meiksi, mutta toisaalta joukossa on myös turhanpäiväistä viisastelua. 

Viimeisessä osastossa kokonaisuutta määrittää ylevää sävyä tavoitteleva paa-

toksellisuus, joka tulee osittain runojen suurista ja vakavista aiheista ja osittain ar-

kaaisen sävyisestä tyylistä. Siellä on uskonnollisia aiheita, kuten ”Tietäjät”, ”Veis-

täjä”, ”Rukous” ja ”Ylösnousemus”. Ja siellä on kuoleman kohtaamisesta kertovia 

runoja, kuten ”Muuan isä”, ”On nähty”, ”Kuolemanlaulaja” ja ”Valtamerellä”. 

Fraktuuran käyttö tukee hyvinkin tämän osaston patriarkaalisen totista sävyä, kun 

ajattelee, miten saksalaiset teologit ja lakimiehet hakivat tuosta kirjaintyylistä 

teksteilleen auktoriteettia ja uskottavuutta. 

Jääpeilin kolmen jälkimmäisen osaston sisällöt vastaavat tavallaan typografi-

sen ulkoasun muuttumista valoisammasta hämärämmäksi ja raskaammaksi. Toi-

sen osaston kevyttä ja hieman naiivia tunnelmaa seuraa satiiristen ja ironisten 

runojen joukko, ja kokoelma loppuu vakaviin aiheisiin. Näiden kolmen osaston 

kokonaisuutta vasten ensimmäinen osasto näyttäytyy ikään kuin jonkinlaisena 

johdantona, jossa käydään sama tunnekirjo läpi pienemmässä mittakaavassa. 

Ensimmäisen osaston sisäinen muutos valoisasta pimeään ja kevyestä raskaaseen 

toistuu myöhempien osastojen kokonaisuuksien välisissä eroissa ja kattaa näin 

koko kokoelman. Typografisesti tämä kattavuuden ajatus voidaan nähdä toistuvan 

siinä, että ensimmäisen osaston groteskin kirjaintyylin käyttö ulottuu koko koko-

elman otsikoihin osastosta riippumatta. 

Me kahden typografista eroa voidaan yrittää tulkita Jääpeilin kirjaintyylien 

käytön pohjalta. Tässä viitekehyksessä fraktuuran ja groteskin välillä saattaisi olla 

kyse kirjaintyylien visuaalisen avaruuden vaihtelusta suhteessa sisällön tumman-

puhuvuuteen. Me kahden lopun sävy nimittäin muuttuu ratkaisevalla tavalla teok-

sen toisessa laitoksessa, kuten Unto Kupiainen on huomannut (Kupiainen 1948: 
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92–93). Me kahden lopussa Hellaakoski piirtää lukijan eteen synkän kuvitelman 

maailman tuhoutumisesta ja kaiken elämän katoamisesta tyhjään, kylmään 

avaruuteen (Kuva 4). 

Kuva 4. Me kahden ensimmäisen painoksen sivulta 102. 

Toisessa laitoksessa Hellaakoski on korvannut ”nuolen” ”pommilla”, mikä kytkee 

tuomiopäivän näyn vuonna 1945 ajankohtaiseen atomiaseeseen. Kiinnostavampaa 

on kuitenkin se, että Hellaakoski ei lopeta toista laitosta tähän nihilistiseen maa-

ilmanlopun toiveeseen, vaan liittää siihen epilogin. Kyseessä on runo ”Kuo-

lemanlaulaja”, joka siis ilmestyi alun perin Jääpeilissä, sen viimeisessä fraktuu-

ralla painetussa osastossa. Kupiainen on oikeassa sanoessaan, ettei uusi epilo-

gi ”kiellä entisen näkemyksen ehdottomuutta, mutta se kääntää näkökulman kuo-

leman taustasta elämään”. (Kupiainen 1948: 93.) Jäljelle jäävä kuva lopusta ei ole 

enää tämän jälkeen täysin pimeä, vaan se asettuu uuteen viitekehykseen. Viimei-

nen sana ei jää tuhoa manaavalle äänelle, vaan sen manaajaa kommentoivalle 

puhujalle. 
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Kuva 5. Me kahden toisen laitoksen ”Epilogi” sivuilta 125–126. 

”Kuolemanlaulajan” siirtyessä Jääpeilistä Me kahden kontekstiin sen luonne 

muuttuu. Kokoelman yhteydessä yksittäisillä runoilla on itsenäisempi ja omava-

raisempi asema kuin runoelmassa, jossa tekstin tulisi muodostaa eeppinen koko-

naisuus. Jääpeilin viimeinen osasto kuitenkin vahvistaa kuoleman tematiikan ja 

typografian osalta sitä synkkää sävyä, joka ”Kuolemanlaulajassa” on päällimmäi-

senä irrallaankin luettuna. Kuolema on siinä elämää rytmittävä ja määrittävä teki-
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jä. Sitä vastoin miltei sama runo näyttäytyy paljon valoisampana Me kahden kon-

tekstissa, koska siinä viitekehys on vielä ”Kuolemanlaulajaakin” synkempi.46 

Me kahden jälkimmäiseen laitokseen lisätty epilogi esittelee myös toisen 

mahdollisen tavan tulkita laitosten välistä typografista eroa (Kuva 5). Tällä kertaa 

tulkinta perustuu Me kahden tekstin revisioimiseen, joskin sillä on edelleen jotain 

tekemistä myös Jääpeilin kanssa. Epilogilla – kuten myös prologilla, esipuheilla, 

johdannoilla, päätännöillä, jälki- ja loppusanoilla ja niin edelleen – on erityinen 

asema suhteessa teoksen ydintekstiin. Se on eräänlainen reunateksti, tai parateksti, 

joka ei pelkästään seuraa ydintekstiä ja jatka kerrontaa siitä, mihin se jäi.47 Samal-

la kertaa, kun epilogi on osa teosta, se myös kääntyy taaksepäin ja kommentoi 

teosta kokonaisuudessaan. Me kahden tapauksessa tämä tekstilaji saa aivan erityi-

sen merkityksen, koska epilogi ilmestyy teokseen vasta 25 vuotta sen ensijulkai-

sun jälkeen. ”Kuolemankylväjä” ei kommentoi ainoastaan Me kahden loppua ja 

tarinaa kokonaisuudessaan, vaan se voidaan lukea myös varttuneemman Hellaa-

kosken kommenttina nuoremmasta Hellaakoskesta ja hänen tekstistään: ”Mitä teit, 

sen allekirjoitan. / Mitä aiot, siin’ olen myötä.” 

Tekstilajinsa puolesta Me kahden epilogi kiinnittää huomiota myös sen varsi-

naista tekstiä edeltäviin alkuteksteihin. Teoksessa on jo ensipainoksesta lähtien 

ollut ”Esittely”, mutta se ei ole niin kiinnostava kuin vasta toisessa laitoksessa 

ilman otsikkoa ilmestynyt esipuhe. Esipuheessaan Hellaakoski tekee selvityksen 

niistä muutoksista, joita hän on tehnyt Me kahteen. Näistä muutoksista ja niiden 

syistä ovat Me kahden typografisen eron tulkinnan kannalta kiinnostavampia ne, 

jotka koskevat teoksen runokieltä. ”Näin vanhaa tekstiä”, kirjoittaa Hellaa-

koski, ”ei tekijä tietenkään malta laskea käsistään aivan muuttelematta. Nuorukai-

sen sananvalintaa ja säetekniikkaa on lievästi autettu.” (MK2: 5.) 

Kupiainen on perinpohjaisesti selvittänyt näitä runokielen muutoksia Hellaa-

koski-elämäkerrassaan. Kiinnostavimpia hänen huomioistaan ovat ne, jotka kos-

kevat Me kahden vanhahtavaa kieltä. Me kahden runokielen ikääntynyt sävy juon-

tuu kahdesta eri seikasta. Ensinnäkin Hellaakoski on ilmeisen tietoisesti tavoitel-

lut arkaaiselta kuulostavia sanontoja. Kuten Kupiainen toteaa, ”ne tuntuvat so-

pivan tähän teokseen samantapaisesti kuin esim. vanhaan virsikirjaan sopivat sen 

arkaismit”. (Kupiainen 1953: 378.) Tältä pohjalta voidaan fraktuuran valitsemi-

nen ensipainoksen kirjaintyyliksi tulkita typografisen vastineeksi runokielen ar-

                                                        
46. ”Miltei sama runo” tarkoittaa sitä, että Hellaakoski lisäsi Me kahden yhteydessä ”Kuo-
lemanlaulajaan” vain toisen säkeistön neljännen säkeen alkuun sanan ”elon,” ja pilkun. Jääpeilissä 
vastaava säe kuuluu pelkästään ”ihmiskohtaloitten”. Säe on siinä sisennetty. (Hellaakoski 1928: 58.) 
47. Paratekstin käsitteestä ja sen eri muodoista ks. Genette 1987. 
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kaaiselle sävylle. Se, miksi toinen laitos on painettu groteskilla, voidaan puoles-

taan tulkita niiden modernisaatioiden kautta, joita Hellaakoski teki Me kahden 

runokieleen. 1900-luvun alussa suomi oli runouden kielenä voimakkaassa kehi-

tysvaiheessa, mikä näkyy muun muassa sanastossa, suhtautumisessa riimisääntö-

jen lievennyksiin ja lyhentymämuodoissa (ks. myös Leino 1982: 116, 249, 254–

255, 257, 321). Ilmaisut, jotka olivat täysin tyydyttäviä vuonna 1920 saattoivat 

parikymmentä vuotta myöhemmin näyttää hyvinkin kömpelöiltä. Näitä ta-

hattomia ”arkaismeja” Hellaakoski pyrki modernisoimaan. 

Seuraava Kupiaisen selonteko Hellaakosken modernisoimisista koskee etu-

päässä Valittuja runoja, mutta kuten hän itsekin toteaa, ne soveltuvat myös Me 

kahteen. 

Kautta linjan on tapahtunut sellaisia yleisen runokielen kehityksen huomioon 
ottavia korjauksia kuin h:n jättäminen pois yksikön illatiivin päätteestä kah-
den vokaalin väliltä; siten ”sakkahan” esiintyy nyt muodossa ”sak-
kaan”, ”rantahan” muodossa ”rantaan” jne. Vastaavasti on ”ajanmukaistettu” 
verbien h:lliset muodot: ”vieköhön” – ”vieköön”, [”]saanahet” – ”saaneet”. 
Mutta missä h:llinen muoto on loppusointusanana tai missä rytmi vaatii kaksi 
tavua, jotka sen avulla ovat olemassa, on se säännöllisesti säilytetty. Samaten 
vaihtelun vuoksi esim. sellaisissa säkeissä kuin: ”Pois pakoon, pakohon kau-
pungista.” Niin ikään on Hellaakoski suorittanut –vi-päätteisten verbimuoto-
jen ”modernisoinnin”: ”kääntyvi” – ”kääntyy”, ”katsovi” – ”katsoo” jne. 
Mutta kun hän muuttaa muodon ”lennähtävi” muodoksi ”lennähtääpi” (”Ele-
gia”), ei asia kyllä paljon parane. Sanalyhennyksiin ei runoilija ole puuttunut; 
loppuunsaakka hän muuten siinä kulkee omaa tietään ”rikkoen” sovinnaisen 
runousopin määräyksiä, ”täst’ helvetinmoisesta”, kautt’ partani”, ”ett’ pur-
jeet”, ”tuul’ viuhuu” jne. Vielä postuumissakin kokoelmassakin esiintyy esim. 
yhdyssana ”veshelmet”. Edelleen mainittakoon niin sanoaksemme ”yleiskor-
jauksista” pilkutuksen lisääminen asian selventämiseksi tai osoittamaan – lä-
hinnä ajatuksen vaatimaa – kesuuraa, varsinkin ”ja” -sanan edellä, mutta 
myös muuallakin. Toisaalta on runoilija myös poistanut mielestään tarpeet-
tomia pilkkuja. Missään kohti hän ei ole kirjoittanut tai korjannut 
runojaan ”kielioppi kourassa”. Niin ikään on korjauksien joukossa vähäisiä 
sananmuutoksia ja sanajärjestyksen vaihdoksia. Suurimmat korjailut ovat ta-
pahtuneet poistamalla joko runon keskeltä tai lopusta säkeistöjä. Sellaisia-
kaan ei kyllä ole kuin aivan muutama. […] Runoilijan ”Me kaksi” -
teokseenkin tekemät sanonnalliset ”peruskorjaukset” ovat samat kuin ”Valit-
tuihin runoihin”. […] Mutta vaikka tekijä onkin hieman poistanut lyhennyk-
siä, ei hän ole niitä kohtaan ollut kovin ankara. Niitä on uudessakin laitokses-
sa suhteellisen runsaasti, monta kertaa ”oikun ja vapauden” saneleman ru-
nousopin mukaisesti. (Kupiainen 1953: 367, 378.) 
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Aina keskiaikaan asti viittaavan fraktuuran korvautuminen groteskilla voidaan siis 

katsoa liittyvän Me kahden runokielen modernisoimiseen. Tätä tukee osaltaan se, 

että juuri groteskit kirjaintyylit assosioituvat erittäin vahvasti modernismiin. Gro-

teskien juuret ovat 1800-luvun alussa, jossa niitä käytettiin pääasiassa otsikoissa 

ja mainoskäytössä, silloinkin lähinnä vain versaaleita. Varsinaisesti groteskit 

yleistyivät 1900-luvulla. Me kahden toinen laitos on painettu Eric Gillin (1882–

1940) vuonna 1928 suunnittelemalla Gill Sansilla, joka on yksi tunnetuimmista 

groteskeista. Sen edeltäjänä oli Edward Johnstonin (1872–1944) Lontoon liiken-

nelaitokselle suunnittelema groteski, joka otettiin käyttöön 1916. (Itkonen 

2004/2003: 42, 49.) Jääpeilissä kaksi modernistisinta runoa ”Sade” ja ”Dolce far 

niente” sijoittuvat osastoon, joka on painettu juuri groteskilla. 

Totuus Me kahden typografisesta erosta voi olla tarua tylsempi. Ehkä päätös 

toisen laitoksen painamisesta groteskilla johtui yksinkertaisesti siitä, että frak-

tuura koettiin jo liian vanhanaikaiseksi ja vaikealukuiseksi, eivätkä lukijat enää 

mielellään lukeneet sellaista. Mutta huolimatta siitä, mitkä olivat kirjan tekijöiden 

motiivit ja intentiot typografisten valintojen taustalla, on hyvä pitää mielessä Hel-

laakosken sanat: ”Kirjassa voi olla kaksi eri teosta: sisältö ja ulkoasu. Tietysti 

parasta jos ne molemmat ovat sopusoinnussa keskenään, edustaen molempien 

yhteyttä.” Tuo yhteys ulkoasun ja sisällön välillä säilyy tulkinnallisena. Sitä voi-

daan pitää merkityksellisenä tai merkityksettömänä. Kummatkin näkemykset ovat 

tulkintoja. Me kahden tapauksessa toisen laitoksen typografinen asu ei sellaise-

naan näyttäydy mitenkään silmiinpistävän erikoiselta ratkaisulta, joka houkuttelisi 

sen tulkintaan toisin kuin ensipainoksen tapauksessa. Epäilyksen estetiikalla, 

jonka tarkoituksena on ottaa huomioon teoksen tekstuaalisen variaation mahdolli-

suuden ohella myös sen viestimen ominaisuuksien erot, on tässä suhteessa tärkeä 

rooli typografisen merkityksen esille tuomisessa. Me kahden toisen laitoksen 

erityisyys tulee esille nimenomaan silloin, kun sitä tarkastelee rinnakkain ensipai-

noksen kanssa. Se luo erityisen selkeän typografiansa vuoksi jyrkän kontrastin 

ensipainokseen nähden. Tämä ero tuo itsessään merkityslisän typografian tulkin-

taan, mikä ei ole saavutettavissa vain yhden laitoksen perustalta. 

Uusien laitoksien laatimisessa joudutaankin Me kahden kaltaisissa tapauk-

sissa tekemään vaikeita typografiaan liittyviä päätöksiä. Uudet laitokset ovat siinä 

mielessä typografisen merkityksen tulkintoja. Otetaan esimerkiksi Suomalaisen 

Kirjallisuuden Seuran Suomalaisen kirjallisuuden klassikoita -sarjassa julkaistu 

Hellaakoski-kokoelma Runot 1916–1928. Jo takakannessa mainostetaan, että 

Jääpeilissä säilytetään sen alkuperäiset typografiset kokeilut. Muutoin alkuperäis-

tekstin typografiaa on kyllä pyrittykin jäljittelemään, mutta viimeisen osaston 
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kohdalla fraktuura on korvattu lihavoidulla groteskilla. Vastaavasti on tehty Me 

kahden kohdalla, joka kuitenkin tekstiltään vastaa ensipainosta. Teoksen esittelys-

sä Hellaakosken varhaistuotantoon Pertti Lassila toteaa, että Jääpeilin fraktuuran 

käytöllä pyritään arkaaiseen vaikutelmaan. Mutta tekijän oletetut intentiot saavat 

väistyä nykylukijan yhtä oletetun mukavuudenhalun tieltä. Fraktuuran korvaami-

sen syyksi riittää, että Gill Sans on nykylukijalle tutumpi. (Lassila 1997: xv.) 

3.4 Esipuhe teoksen tekstuaalisen identiteetin määrittäjänä 

Kirjallisten teosten myöhemmät laitokset sisältävät usein jonkinlaisen esipuheen, 

jos niitä on jollakin tavalla muutettu. Tavallisesti esipuheet johdattavat revisioitu-

jen teosten tekstuaaliseen historiaan eli niiden muodonmuutosten eri vaiheisiin. 

Esipuheissa pyritään myös määrittelemään eri tekstiversioiden suhde teokseen. 

Tällöin on varsin luonnollista, että esipuheen yhteydessä julkaistun tekstin katso-

taan parhaiten vastaavan teosta. Se, miten tämä vastaavuus argumentoidaan, toi-

mii tavallaan teoksen identiteetin määrittäjänä. Etenkin tekijän itsensä kirjoitta-

mana revisioidun teoksen esipuhe on usein ensimmäinen tulkinta sen tekstuaali-

sesta identiteetistä. 

Kun tekijälle tarjoutuu mahdollisuus valittujen tai koottujen teostensa julkai-

semiseen, hän ei aina malta pidättäytyä tekstinsä muokkaamisesta. Sellaisessa 

vaiheessa tekijällä onkin tavallisesti jo enemmän mainetta ja useampia julkaistuja 

teoksia takanaan, joista koota ja valita. Maine ja teokset, tekijän ja teosten identi-

teetti ovat koottujen tai valittujen teosten julkaisemisen perusteen ohessa keskei-

sellä sijalla myös perusteltaessa tekstiin tehtyjä muutoksia. ”Tekijän sanoissaan” 

Runoja 1934–1964 (1964) ja Runoja 1934–1968 (1974) -kokoelmille Arvo Turti-

ainen (1904–1980) on kirjoittanut havainnollisesti tekijäkuvalle ja teoksen identi-

teetille aiheutuvista ongelmista, jotka seuraavat tekstin revisioista.48 ”Mutta mitä 

loppujen lopuksi”, kysyy Turtiainen ”olisi korjattu, paranneltu runo?” ja jatkaa: 

                                                        
48. Turtiaisen ”Tekijän sanat” teoksiin Runoja 1934–1964 (1964) ja Runoja 1934–1968 (1974) ovat 
omalla tavallaan mielenkiintoiset, sillä kyseessä on periaatteessa sama teksti, joka pienin muutoksin 
muuttuu kymmenessä vuodessa myöhemmän valikoiman esipuheeksi. Lainaan kumpaakin ”Tekijän 
sanaa” alleviivaten 1974 muutetut ilmaisut ja asettaen niiden tilalle tulleet vastineet [→] tai tekstiin 
lisätyt [+] sanat hakasulkeissa. X:llä merkitään poistetut ilmaisut. 

 
Suunnitellessani tämän kokoelman [→ edellisen koottujen runojeni, Runoja 1934–1964,] jul-
kaisemista, kuvittelin aluksi, [x] että nyt [x] minulle [+ olisi] tarjoutuu [→ tarjoutunut] tilai-
suus [+ sen yhteydessä] korjata, ehkä parannellakin niitä tuotantoni osia, joiden kohdalla olen 
[→ olin] silloin tällöin tuntenut tyytymättömyyttä. Ajattelin myös suorittaa [→ suorittaa myös] 
jonkin verran karsintaa. (Turtiainen 1964: 5; 1974: 5.) 
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Voidaanko sellaista yleensä pitää edes samana runona kuin alkuperäinen? An-

taisiko se lähimainkaan totuutta vastaavan kuvan runoilijasta sellaisena mitä49 

hän oli runon syntymähetkellä? Myös tuotannon karsiminen herättää kysy-

myksiä. Millä perusteella se olisi suoritettava? Eikö se, siitäkin huolimatta et-

tä sen suorittaisi siihen eniten oikeutettu: runoilija itse, olisi omiaan vain 

hämmentämään aikalaisten runoilijasta ja hänen tuotannostaan muodostamaa 

kokonaiskuvaa? (Turtiainen 1964: 5.) 

Runoilijaa näyttää revisioissa askarruttavan pääasiassa kaksi erillistä, vaikkakin 

toisiinsa liittyvää ongelmaa. Ensimmäinen on runon tai yleisemmin kirjallisen 

teoksen ontologinen status ja toinen on ongelma, jota voidaan kutsua historialli-

seksi. Mikä on runon historiallisuuden merkitys? Olisiko se säilytettävä sellai-

sessa muodossa kuin se alun perin vastaanotettiin: dokumenttina ajastaan ja teki-

jänsä biografiaan sisältyvästä tietystä esteettis-teknisestä kehitysvaiheesta? Vai 

voidaanko runoa jälkikäteen muuttaa, jos se ei enää vastaa tekijän tai lukijan 

muuttuneita makuarvoja?50 Yleisinä periaatteina – jotka eivät toteudu aina käytän-

nössä51 – nämä vaihtoehdot jakavat kokoomateoksen joko tekijän historiallisen 

                                                        
 

Kuten muutoksien logiikasta (tekstin referenssin muutos ”tämän” → ”edellisen” ja muutokset preesen-
sistä imperfektiin) voi päätellä on Turtiainen kirjoittanut uusiksi vuoden 1964 kokoelman esipuheen 
vaihtamalla tarkastelijan näkökulman vuoteen 1974, jolloin jälkimmäinen teksti on allekirjoitettu. 
Turtiainen hyväksyy pienin ajan mukanaan tuomin varauksin kaikki, mitä sanoo kokoelmastaan 1964 
myös 1974 julkaistua kokoelmaa koskeviksi lauseiksi. (Turtiainen 1974: 6.) 
49. Vuoden 1974 versiossa sana ”mitä” on korvattu sanalla ”kuin” (Turtiainen 1974: 5). 
50. Esimerkiksi Jarkko Laine perustelee toimituskäytäntöjään vaihtelevasti toisaalta tekijän viimeisiä 
intentioita kunnioittaen, toisaalta pitäytymällä alkuperäisversioon. Kielen modernisaatiota puolestaan 
sanelee eräänlainen häveliäisyys nykylukijan silmien alla. 
 

Lehtonen teki 1930-luvulla julkaistuja Koottuja teoksiaan varten runoihinsa paljon korjauksia 
ja muutoksia, monet runot hän suorastaan kirjoitti uudelleen. Ylipäätään häntä näyttävät vie-
roksuttaneen samat seikat kuin minua tätä valikoimaa tehdessäni: sanonnan kömpelyys, koko 
runon läpi kulkeva teennäisyys, imeläksi saostuva sentimentaalisuus. Osa korjauksista on to-
della parantanut tekstiä, osa tuntuu kiusallisen mestaroivilta. Mikäli korjattu versio on muuttu-
nut ilmeeltään olennaisesti, uudeksi runoksi, ja paremmaksi, olen valinnut sen. Jos korjaukset 
sitä vastoin ovat olleet vain ”kosmeettisia”, olen valinnut alkuperäisen runon. Uskon, että tä-
mä menettely on runoilijan edun mukainen. 

Alkuperäiskokoelmista ottamieni runojen oikeinkirjoitusta olen nykyaikaistanut sa-
maan tapaan kuin Lehtonen itse Koottuihinsa. Olen myös vaihtanut muutaman nykylukijasta 
koomiselta näyttävän sanan toiseen samanmerkityksiseen sanaan; esim. ”kusta tulee” → ”mis-
tä tulee”. Harvennetut sanat olen muuttanut kursivoiduiksi. (Laine 1984: 439.) 

51. P. Mustapään Kootut runot (1948) on esimerkki ”kootuista teoksista”, joissa ei toteudu periaatteel-
linen ero koottujen ja valittujen välisestä käsitteellisestä erottelusta. Ensipainoksen alkulauseessa 
Mustapää sanoo vieroksuvansa nuorempana kirjoittamiaan runoja, joista useimpia hän ei enää edes 
tunnista omikseen. Mutta huolimatta siitä, että voisi nyt Koottujen yhteydessä revisioida – tai kuten 
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kehityksen osoittavaksi kootuiksi teoksiksi tai tuotannon parhaimmiston ja usein 

tekijän kannalta imartelevimman puolen näyttäväksi valituiksi teoksiksi. Kun 

edellistä hallitsee historiallinen intressi, määrittää jälkimmäistä usein esteettinen 

ja tietyssä mielessä historiaton runokäsitys, joka toisinaan sallii jälkikäteisen 

muuntelun ja hiomisen. 

Turtiainen ei suoraan käsittele teoksen identiteetin ongelmaa, mutta sen sijaan 

lausuessaan mielipiteensä historiallisesta ongelmasta hän ilmaisee epäsuorasti 

teoksen olennaisten ja vähemmän olennaisten piirteiden välisen jaottelun. Perus-

taen näkemyksensä omiin teoksiinsa Turtiainen katsoo varovaisenkin runojen 

karsinnan ja varsinkin laajamittaisen korjausoperaation vaarantavan teoksiensa 

yhteyden syntykontekstiinsa. Teosten ja niiden alkuperäisen ajankohdan kannalta 

poistot saattavat kadottaa jotakin olennaista. Kaikesta huolimatta myös Turtiainen 

on tehnyt joitakin toisarvoisiksi ja vähäisiksi määrittelemiään poistoja ja muutok-

sia runoihinsa. (Mt. 5–6.) 

Vähättelemällä runoihin tekemiään muutoksia Turtiaisen voidaan edellä sano-

tun perusteella tulkita pitäytyvän uskollisena runojen historialliselle kuvalle. Syitä 

tähän on kaksi ja ne ovat yhteydessä toisiinsa. Ensimmäinen on ontologinen: Teos 

on olennaisesti historiallinen. Se on sidottu historialliseen kontekstiinsa, josta sen 

muoto- ja merkitysrakenteet syntyvät ja selittyvät. Toista voidaan nimittää vas-

tuullisuudeksi: kirjoittaja on vastuussa lukijoittensa historiallisesta tasa-arvosta. 

Tekstin jälkikäteinen muuttaminen, vaikka se tekijän taitojen kehittyessä paran-

taisikin teosta, asettaa lukijat eriarvoiseen asemaan. Ei niinkään siksi, että myö-

hemmät lukijat saavat luettavakseen paremman version teoksesta, vaan siksi, että 

he saavat luettavakseen version, jonka identiteettiä määrittävä historiallinen kon-

teksti on erilainen. Etusijalle asetetaan ihanteellisen esteettisen muodon sijasta te-

oksen historiallisesti määrittynyt muoto. Tällainen historiallinen teoskäsitys im-

plikoi ajatuksen teoksesta olennaisesti muuttumattomana ykseytenä. Käytännössä 

teoksen julkaiseminen, sen ensipainos, määrittää teoksen tekstuaalisen identiteetin. 

Siinä julkaistun tekstin muodossa teos esittää historiallisesti sidotun muotonsa 

lukijoille. 

                                                        
hän itse sen ilmaisee, ”korjailla” – tuotoksiaan, on Mustapää ”tyytynyt vain muoto seikkojen paikkai-
lemiseen sekä helposti suoritettavaan lyhentelyyn”. Lisäksi alkuperäiskokoelmien muodostamista 
kokonaisuuksista on poistettu melkoinen määrä runoja. (Mustapää 1957/1948: 5.) Näin koottujen ja 
valittujen teoksien välinen ehdoton ero rupeaa uudelleenkirjoittamisen myötä hiljalleen hämärtymään. 
Kysymys on pikemminkin näkökulmasta, jolloin tullaan Turtiaisenkin esittämän ongelman yti-
meen. ”Voidaan kiistellä siitä muodollisesta seikasta, onko näin toimitettu teos siis varsinaisesti ’Koo-
tut runot’”, Mustapää haastaa ja tarjoaa oman näkemyksensä: ”Kenties ei kirjallishistoriallisessa 
mielessä, mutta lukijan ja kirjoittajan kannalta kyllä.” (Mt. 6.) 



 196

Kaikki tekijät eivät kuitenkaan ole Turtiaisen kanssa samalla tavalla vastuun-

tuntoisia lukijoidensa edessä. Joitakin saattaa huolettaa teoksen historiallista iden-

titeettiä enemmän oma kirjailijaidentiteetti, joka ensisijaisesti muodostetaan kir-

joitetun tuotannon perustalta. Tunnetuin kotimainen esimerkki tällaisesta tapauk-

sesta lienee Uuno Kailas (1901–1933). Viimeiseksi jääneeseen Runoja-

valikoimaan (1932) Kailas kirjoitti uudestaan tuotantonsa sen osan, jonka katsoi 

parhaiten vastaavan omaa runoilijakuvaansa. ”Mikäli valikoimani, samalla kuin 

sisältää tuotantoni taiteellisen ydinaineksen, on myöskin muodostunut tekijänsä 

sielun ja persoonallisuuden kuvastimeksi, sikäli on kysymys sen laajuudesta oi-

kein ratkaistu”, kirjoitti Kailas valikoimansa esipuheessa. (Kailas 1932: 14.) Lo-

pullisesta kuvasta hän jätti pois erityisesti varhaistuotantoaan. Esikoiskokoel-

mansa julkaisun hän koki jälkeenpäin olleen ”kokonaan erehdys”, kuten hän sen 

itse ilmaisi. Kailaan esipuheesta välittyy näkemys, että teoksen historiallinen 

konteksti saattaa jopa estää teosta saavuttamasta olemustaan. Tämä liittyy tekijän 

taloudellis-materiaalisiin olosuhteisiin. Kailas toteaa, että hän on toimeentulon 

pakosta joutunut kirjoittamaan ja julkaisemaan sellaista, mitä on myöhemmin 

joutunut katumaan. Taiteen tekemisen tulisi hänen mukaansa olla riippumatonta 

aineellisista murheista, jolloin se voisi kasvaa vapaasti kohti täydellisyyttään. 

Jokaisen alkuperäiskokoelmansa keskeneräiseksi kokeneelle Kailaalle tarjoutunut 

mahdollisuus tuotantonsa viimeistelyyn ja revisoimiseen oli taivaanlahja. Mutta 

sekään ei riittänyt tuotantoaan parantamaan pyrkivälle runoilijalle: hän toivoi, että 

olisi voinut polttaa nuo keskeneräiset kokoelmansa. Niistä lukija voi edelleen 

saada väärän kuvan Kailaan tuotannosta. Päinvastoin kuin Turtiainen Kailas vai-

kuttaa ajattelevan, että hänen teoksiensa historiallinen syntykonteksti, niin kuin se 

ensipainoksista välittyy, ei pelkästään rajoita niiden olemuksen tavoittamista, 

vaan suorastaan vääristää sitä. Esipuheessaan Kailas esittääkin pyynnön, ettei 

mitään koottuja teoksia koskaan hänen nimissään julkaistaisi. (Mt. 12–14.) 

Vaikka Kailas näki tuotantonsa merkityksen nimenomaan persoonallisuutensa 

heijastuksena ja sen uudelleenkirjoittaminen palveli ensisijaisesti hänen kirjailija-

kuvaansa, hän ei suinkaan ollut vastuuntunnoton lukijoitansa kohtaan. Kailas 

tunsi varmasti vastuuta lukijoistaan siinä kuin Turtiainenkin, mutta vain eri syystä. 

Kailas oli huolissaan teostensa esteettisestä muodosta. Kun hän koki sen myö-

hemmin virheelliseksi, hän katsoi velvollisuudekseen sen korjaamisen. Teoksella 

oli niin sanotusti oikeus tulla mahdollisimman täydelliseksi riippumatta historial-

lis-materiaalisista vastoinkäymisistä. Kailas ei siten katsonut olevansa vastuussa 

siitä, että hänen teostensa historiallinen kontekstin välittyy tasapuolisesti, vaan 
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siitä, että hänen lukijansa saavat mahdollisimman täydellisen esteettisen koke-

muksen. 

Kailaan esipuheen implikoima teoskäsitys on olemuksellisesti ideaalinen. Se 

on ideaalinen siinä mielessä, että teoksella on jokin ihanteellinen esteettinen muo-

to, jonka se voi toteuttaa paremmin tai huonommin. Tämä puolestaan on mahdol-

lista vain, jos teosta ajatellaan ideaalina kokonaisuutena eikä esimerkiksi histori-

allisesti tiettyyn aikaan sidottuna muotona, kuten esimerkiksi ensipainoksen teks-

timuotona. Teos ei kuitenkaan ole Kailaan näkemyksen mukaan riippumaton his-

toriallisuudesta, vaikkakin se on sille toissijaista. Teoksen luominen, sen muok-

kaaminen ja hiominen kohti täydellisyyttään on historiallis-materiaalisesti sidot-

tua. Teoksen historiallis-materiaalinen syntyperä voi nimenomaan olla esteenä 

teoksen ideaalin olemuksen tavoittamisessa. Teos syntyy historiallisessa konteks-

tissa, jonka se on ylitettävä tullakseen itsekseen: ideaaliseksi ja ajasta riippumat-

tomaksi esteettiseksi rakenteeksi. Sama koskee Kailaan näkemystä tuotannon ja 

kirjailijakuvan suhteesta. Toisin kuin Turtiainen, joka pitäytyi uskollisena tuotan-

non ja tekijäkuvan historiallisuudelle, Kailas kokee myös persoonallisuuden ja 

kirjailijakuvan olevan jossakin määrin historiattomia. 

Vaikka Turtiaisen teoskäsitys on historiallinen ja Kailaan ideaalinen, näkevät 

kummatkin kirjallisen teoksen olemuksellisesti ykseytenä. Ihanteena on teos, jolla 

on vain yksi teksti. Turtiaiselle se on teoksen ensimmäinen julkaistu painos, Kai-

laalle se on viimeinen maallisista murheista riippumattomana viimeistelty versio. 

Vaihtoehtoiset versiot ovat Turtiaiselle joko merkitykseltään ”toisarvoisia”, mikäli 

niiden variaatio on vain ”vähäistä” tai sitten kokonaan toisia teoksia, joilla on uu-

det historialliset syntykontekstit. Kailaalle puolestaan viimeisteltyä teosta edeltä-

vät versiot ovat ”epätoivon aihe”, jotka hän soisi mieluiten poltettavan, jos siihen 

vain olisi mahdollisuus. Teoksen ykseyden vaatimus edellyttää näin sekä Kailaan 

että Turtiaisen käsityksissä vaihtoehtoisten tekstiversioiden mitätöimistä. Histori-

allisessa teoskäsityksessä tekstiversioiden väliset erot pyyhitään pois tekemällä 

ero teoksen olennaisten ja epäolennaisten elementtien välillä ja toteamalla, että 

tekstiin tehdyt muutokset eivät epäolennaisina muuta teosta. Ideaalisen teoskäsi-

tyksen tapauksessa ei jää jäljelle kuin irtisanoutuminen toisista tekstiversioista eli 

tekstuaalisen variaation symbolinen polttohautaus. 

Hellaakosken esipuheessa Me kahden toiseen laitokseen nämä kaksi teosta 

määrittävää käsitettä, esteettinen ja historiallinen, kietoutuvat toisiinsa varsin 

erikoislaatuisella tavalla. Kummatkin näkökulmat kytkeytyvät esipuheessa kysy-

myksiin historiallisesta tekijäkuvasta ja teoksen alkuperäisestä muodosta. Kiin-

nostavinta Hellaakosken esipuheessa on kenties se, että kysymystä Me kahden 
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tekstuaalisesta identiteetistä ei ratkaista, vaan se jätetään avoimeksi. Hellaakoski 

avaa esipuheensa kertomalla, miten Me kaksi oli aikanaan tarjolla useammallekin 

kustantajalle, jotka kuitenkin torjuivat sen. Teos pääsi lopulta painoon, ja vuoteen 

1945 mennessä se oli ollut jo pitkään loppuunmyytynä. Oli kysyntää uudelle pai-

nokselle. Sitten seuraa selvitys toiseen laitokseen tehdyistä muutoksista: 

Näin vanhaa tekstiä ei tekijä tietenkään malta laskea käsistään aivan muutte-
lematta. Nuorukaisen sananvalintaa on lievästi autettu. Lisäksi runoelman 
keskiosa on laajennettu, siinä määrin, että kahdeksasta ”laulusta” näkyy pai-
suneen kymmenen. Kokonaisuuden sävy ja johtolanka ei tällä sentään ole 
muuttunut. Lisäykset ovat nimittäin melkein kaikki vanhaa perua ja kuuluvat 
samaan aihepiiriin, ovatpa aikanaan osaksi olleet ehdolla tähän kokonaisuu-
teen, vaikka karsiutuivat myöhemmin pois, lähinnä syystä, että runoelman 
eepillinen linja olisi yksinkertaisempi ja selvempi. Nyt on ”Elegiasta oodiin” 
palauttanut kappaleita 7. ja 8. lauluun; ”Maininki ja vaahtopää” toi mukaan 4. 
laulun. Myöhempiä ovat vain puolisen tusinaa uutta säkeistöä siellä täällä ja 
lopuksi epilogi, joka on otettu ”Jääpeilistä”.  

Tunnen elävästi, että runokin on jossain määrin ajan ja paikan sanelema, enkä 
ole, kuten näkyy, mitään varsinaista uudestimuokkausta rohjennut tehdä. Jä-
tän lukijan ratkaistavaksi, onko kirja yllämainituilla toisarvoisilla muutoksilla 
mataltunut tai syventynyt, löyhtynyt vai lujittunut. 

Tekijä ainakin aavistelee, että eräs nuoruus – jota ei kukaan kadehtine – on 
nyt entistä oleellisemmin siirretty näitten kansien sisälle. (MK2: 5–6.) 

Verrattaessa lopullista esipuhetta sen Me kahden prototyyppiin sisältyvään, lyijy-

kynällä kirjoitettuun luonnokseen voidaan arvella, ettei Hellaakoski kenties alun 

perin ajatellut uudistaa teostaan (Kuva 6).52 Luonnos on lopullista versiota suppe-

ampi ja sisältää vain ilmeisen keskeiset huomautukset toiseen laitokseen tehdyistä 

lisäyksistä. Huomattavaa luonnoksessa on se, että Hellaakoski ei ota lainkaan 

puheeksi sitä mahdollisuutta, että hänen tekemänsä lisäykset saattaisivat jollakin 

tavalla vaikuttaa hänen menneeseen tai nykyiseen tekijäkuvaansa. Samoin kuin 

julkaistussa esipuheessa hän selvittää huomattavimpien lisäysten alkuperän ja 

kiistää niiden muuttavan teoksen ”sävyä tai johtolankaa”. Hellaakoski jättää luon-

noksessa kuitenkin kertomatta kaikista uudistuksista, jotka eivät ole alun perin 

                                                        
52. Transkriptio: ”’Me kaksi’, joka alkuaan sisälsi / hiukan [epäselvä sana] / kahdeksan laulua, / 
ilmestyy nyt / keskiosiltaan hiukan laajennet- / tuna. Runoelman sävy ja johto- / lanka ei tällä ole 
muuttunut. / Lisäykset ovat nimittäin peräi- / sin osaksi samaan aikaan synty- / neestä kokoelmasta 
Elegiasta oo- / diin, osaksi (neljäs laulu) sen ai- / kaisesta aihepiiristä, joka [rivien väliin lisätty: tässä 
muodossaan] ilmestyi / vasta Mainingin ja vaahtopään / yhteydessä. Tuntuvasti myöhempi / on vain 
Jääpeilistä otettu epilogi. / Jätän lukijan ratkaistavaksi, onko / kirja näillä muutoksilla löyhtynyt / vai 
vahvistunut.” 
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ehkä olleet lainkaan Me kahteen kuuluvia. Hän myöntää Jääpeilistä peräisin ole-

van epilogin olevan ”tuntuvasti” myöhempi, mutta ei kerro niistä noin puolesta 

tusinasta uudesta säkeistöstä tai sananvalinnan ja säetekniikan muutoksista, jotka 

julkaistu esipuhe paljastaa. Nämä erot esipuheessa ja sen luonnoksessa on mah-

dollista tulkita siten, että Hellaakoski ei ehkä aluksi aikonut lainkaan lisätä uusia 

säkeistöjä tai muokata Me kahden runoasua, vaan ikään kuin pelkästään entisöidä 

teoksensa palauttamalla siihen lisäykset, jotka ovat jo alun perin olleet siihen 

ehdolla, kuten hän sittemmin esipuheessaan totesi. Erot voisivat näin ymmär-

rettynä tukea ajatusta siitä, että Me kaksi on alun perin ollut laajempi kokonaisuus 

kuin, mitä sen ensipainos antaa olettaa. 

Julkaistun esipuheen maininta, ”ovatpa aikanaan osaksi olleet ehdolla tähän 

kokonaisuuteen, vaikka karsiutuivat pois”, viittaa myös siihen, että Hellaakos-

kella on ennen ensipainosta ollut vähintäänkin mielessään – ehkä jopa käsikirjoi-

tuksenakin – Me kahden laajempi tekstiversio. Historiallisesti tarkastellen Me 

kahden revisioimisen asetelma kääntyy näin päinvastaiseksi: ensipainos onkin Me 

kahden revisioitu versio ja teoksen 25 vuotta myöhemmin julkaistu toinen laitos 

kokonaisuudeltaan alkuperäisempi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että toisesta 

laitoksesta tulisi nyt jotenkin alkuperäisempi tekstiversio. Pikemminkin näyttää 

siltä, että Me kahdesta ei ole lainkaan olemassa sellaista alkuperäistä versiota, jota 

ei olisi revisioitu. Toisaalta tämä tarkoittaa myös sitä, ettei teoksesta ole myös-

kään olemassa viimeistä, lopullista versiota. Sekä ensimmäisen että toisen laitok-

sen tekstit ovat revisioituja versioita, sillä ensimmäinen poistaa ne jaksot, jotka 

toinen palauttaa. Jos Hellaakoski olisikin toisessa laitoksessa tyytynyt vain palaut-

tamaan ensipainosta varten poistetut jaksot, saattaisi se kenties olla tekstiltään 

alkuperäisempi, mutta Hellaakosken runokieleen tekemät muutokset sekä lisätyt 

puolitusinaa säkeistöä ja epilogi tekevät siitäkin revisioidun version. 

Alkuperäisen tekstiversion ratkaisemattomuus kytkeytyy myös kysymyksiin 

historiallisesta tekijäkuvasta ja tekstin jälkikäteisestä parantelusta. Edellä tarkas-

teltujen Turtiaisen ja Kailaan esipuheiden perusteella saattaisi ajatella, että histo-

riallinen teoskäsitys, jossa pyritään pitäytymään teoksen alkuperäisessä ensipai-

noksen muodossa, ja ideaalinen teoskäsitys, jossa puolestaan tähdätään mahdolli-

simman viimeisteltyyn esteettiseen muotoon, olisivat toistensa vastakohtia. Hel-

laakosken esipuheessa kummankin teoskäsityksen tavoitteet pyritään sovittamaan 

yhteen. 
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Kuva 6. Me kahden toisen laitoksen ”prototyypin” nimiökääntiö, johon Hellaakoski on 

luonnostellut Me kahden toisen laitoksen esipuhetta. (Julkaistu SKS:n kirjallisuusar-

kiston luvalla). 

Tekstin muodon täydellisyyteen tähtäävä esteettinen revisioiminen perustellaan 

vaihtelevasti milloin tekijän muuttuneella maulla, milloin lukijan mieltymyksiin 

vedoten. Molemmat ovat tavallaan läsnä Hellaakosken esipuheessa. Jo toisessa 

kappaleessa hän viittaa muuttuneeseen makuunsa ja teknisen taitonsa kehittymi-

seen sillä, ettei ole malttanut jättää muuttelematta ja auttamatta ”nuorukaisen 
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sananvalintaa ja säetekniikkaa”. Esipuheensa lopussa hän puolestaan jättää luki-

jan päätettäväksi, ovatko tehdyt muutokset parantaneet teosta vai ei. Mutta samal-

la, kun Hellaakosken esipuhe kääntää nurin alkuperäisen ja viimeisen tekstiversi-

on vastakohdat, nyrjähtää myös oletus esteettisen korjailun jälkikäteisyydestä. Me 

kahden ensipainoksen revisioiminen oli nimenomaan esteettisesti motivoitunutta: 

se oli runoelman eeppisen linjan selkiyttämistä ja yksinkertaistamista. Toisessa 

laitoksessa Hellaakoski palautti tuolloin poistamiaan jaksoja, mutta hioi teoksen 

runokieltä. Kummatkin laitokset ovat omalla tavallaan viimeistellympiä versioita. 

Ja samalla kertaa kumpikaan ei ole esteettiseltä muodoltaan toista viimeistellympi. 

Hellaakoski jättää syystä tekstiversioiden esteettisen vertailun lukijan kontolle. 

Turtiaisen tavoin myös Hellaakoski ajattelee teoksen olevan ainakin ”jossain 

määrin” sidottu historialliseen kontekstiinsa. Hän korostaa, etteivät ”toisarvoiset” 

muutokset ole ”varsinaista uudestimuokkausta”. Me kahden revisiot ovatkin koh-

distuneet vain teoksen epäolennaisiin piirteisiin, eivätkä ne ole muuttaneet sen 

varsinaista olemusta. Hellaakoski siis parantelee ja lisäilee teostaan, mutta kiistää 

sen aiheuttavan muutoksia teoksen identiteettiä osittain määrittelevään historialli-

seen kontekstiin. Päinvastoin, Hellaakoski ”aavistelee” revisioiden tehneen teok-

sesta historiallisesti entistä todistusvoimaisemman. Laajennettu laitos antaakin nyt 

ensipainosta luotettavamman ja alkuperäisemmän kuvan tekijästään. Mutta jälleen 

kerran on toistettava, ettei alkuperäistä Me kahta yksinkertaisesti ole. Kummatkin 

laitokset ovat omalla tavallaan historiallisesti tarkempia. Ensimmäinen painos on 

se tekstiversio, jossa teos ilmestyi ensi kerran suomalaisen kirjallisuuden näyttä-

mölle. Se on julkaisu- ja reseptiohistoriallisesti varhaisempi. Toinen laitos on 

puolestaan kokonaisuutena varhaisempi. Vaikka toinen laitos on julkaistu myö-

hemmin, se tarjoaa näköalan Hellaakosken käsitykseen teoksestaan vuoden 1920 

tienoilla. Toinen laitos näyttää, mitä Hellaakoski kirjoitti vuoden 1920 tienoilla, 

kun ensimmäinen näyttää, mitä hän julkaisi 1920. 

Teoksen kaksi julkaistua laitosta muodostavat tekstuaalisen kokonaisuuden, 

jota ei voida millään yksinkertaisella tavalla jakaa ja erottaa omiksi kokonaisuuk-

sikseen historialliselta tai esteettiseltä perustalta. Tekstiversioiden historiallinen ja 

esteettinen arvottaminen riippuu käytetyistä kriteereistä. Hellaakoski ei esipu-

heessaan lopulta tarjoa lukijoilleen näitä kriteerejä, vaan hänen kehotuksensa 

muutosten esteettiseen arviointiin pätee myös laajemmin. Lukijan on hankittava 

ratkaisunsa perusteet teoksen identiteetin määrittelemiseksi jostakin muualta. 

Hellaakosken lause, ”runokin on jossain määrin ajan ja paikan sanelema”, voi-

daankin nyt ymmärtää laajemmin kuin pelkkänä teoksen sitoutumisena historialli-

seen syntykontekstiinsa. Aika ja paikka eivät olekaan enää yksi, vaan jossakin 
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määrin suhteellisia määreitä. Riippuu lukijan ajasta ja paikasta, miten teoksen 

identiteetti määrittyy. Miten lukija identifioi Me kahden tekstin, riippuu siitä, 

mikä teksti hänelle on tarjolla kussakin paikassa kulloisenakin hetkenä. Vuodesta 

1920 vuoteen 1945 ei ollut kuin yksi painos tarjolla. Siitä eteenpäin oli kaksi 

erilaista julkaistua laitosta ja vähintään kolme erilaista identifikaation mahdolli-

suutta: ensimmäisen laitoksen teksti, toisen laitoksen teksti tai molemmat. Identi-

fikaation mahdollisuudet moninkertaistuvat vielä, mikäli otetaan huomioon myös 

yksittäisten runojen erilaiset julkaistut ja julkaisemattomat versiot sekä Me kah-

den prototyypin tekstiversio. 

3.5 Hellaakosken teoskäsitys 

Ratkaisua Me kahden tekstuaaliseen identiteettiin voidaan yrittää hakea Hellaa-

kosken teoskäsitystä jäljittämällä. Me kahden esipuheesta sai sen vaikutelman, 

ettei tekstuaalinen variaatio ole mikään ongelma teoksen identiteetille. Toisin kuin 

Turtiainen Hellaakoski ei painottanut teoksen ensipainoksen muodon ensisijai-

suutta, vaikka hänkin ajatteli historiallisen kontekstin olevan olennainen osa teos-

ta. Historiallinen todenmukaisuus näytti ainakin tekijäkuvan suhteen olevan jota-

kin, mitä voidaan jälkeenpäin tarkentaa. Vaikka Hellaakoski kokikin tässä suh-

teessa toisen laitoksen ensipainosta tarkemmaksi tekstiversioksi, ei hän kuiten-

kaan pyrkinyt mitätöimään aiempaa julkaisuhistoriaansa. Hellaakosken näkemyk-

set tekijäkuvan ja teoksen ajallisesta kontekstisidonnaisuudesta ovatkin jossakin 

Turtiaisen ja Kailaan käsitysten välimaastossa: ne eivät ole aivan historiattomia, 

mutta eivät vääristy revisioistakaan. Jos tarkoituksena on muodostaa laajempi 

kuva siitä, mitä Hellaakoski ajattelee kirjallisen teoksen olemuksesta ja revisioista 

on kuitenkin etsiydyttävä hänen muiden kirjoitustensa pariin. 

Keskeisin teksti, jossa Hellaakoski tarttuu kysymykseen teoksen ja tekijäku-

van jälkikäteisestä muuttamisesta, on osuvasti nimetty essee ”Kailaan itsekritii-

kistä”, joka ilmestyi vuonna 1950 kokoelmassa Kuuntelua. Esseitä teoksista ja 

tekijöistä. Siinä Hellaakoski tarkastelee nimenomaan Kailaan Runoja-valikoi-

maan tekemiä muutoksia ja pohdiskelee runoilijan motiiveja niiden tekemiseen. 

Esseetä sävyttää tietty närkästys siitä, ettei Kailas ollut uskollisempi historialli-

selle runoilijakuvalleen. Valikoitu kuva esitti Hellaakosken mielestä jotakin kei-

notekoista ideaalista toiveminää, josta ei enää pystynyt Kailasta tunnistamaan. 

Tässä näkyy Kailaan traagillinen eroavaisuus Siljosta, jonka jokainen runo oli 
ainutkertainen. Siljossa runo ja mies olivat yhtä, Kailaassa ei edes hänen lop-
puvaiheillaan. Hän oli toiveminän tavoittelija runon avulla. Hän yritti epätoi-
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von vimmalla muuntaa henkilöään noin ja näin, kunnes nöyrimmillään pääsi 
haaveeseen ja kohtasi siellä sielunsa unen, Kauneuden Olennon. (Hellaakoski 
1950b: 248–249.) 

Vuonna 1932 Kailaan runotekninen taituruus oli maan parhaimmistoa. Kun hän 

silloin karsi pois tuotannostaan aloittelijana tekemänsä kömmähdykset ja hioi 

jäljelle jääneen runouden huippuunsa, muodostui lopputuloksen pohjalta Hellaa-

kosken mielestä vääristynyt kirjailijakuva, joka oli luonnoton ja miltei pelottava. 

(Mt. 216, 222.) Ottaessaan vertailukohteeksi Siljon, joka ei varhaisen kuolemansa 

vuoksi edes saanut mahdollisuutta tuotantonsa revisointiin, Hellaakoski asettaa 

tavallaan ihanteeksi runoilijan, joka ei epäröi, peru puheitaan tai kyseenalaista 

kirjallista identiteettiään. Hellaakoski ihaili Kailaan tavoin siljolaista eettistä rigo-

rismia, joka vaati ehdotonta aitoutta ja kompromissitonta uskollisuutta omalle 

sisäiselle itselleen. Tähän Kailas oli kuitenkin jo alusta lähtien kykenemätön väit-

tää Hellaakoski tukeutuen Tatu Vaaskiven (1912–1942) psykoanalyyttiseen tut-

kielmaan Kailaan runoista, jossa runoilija määritellään skitsaffiniseksi jo lähtö-

kohdiltaan jakautuneeksi persoonallisuudeksi. (Vaaskivi 1935; Hellaakoski 1950b: 

213–215.) 

Hellaakosken käsitys kirjallisen teoksen ontologiasta tulee selkeimmin esille 

silloin, kun hän analysoi Kailaan valikoimaansa tekemiä revisioita. Edelleen ha-

vaitaan erottelu teoksen olennaisten ja toisarvoisten muutosten välillä käyttökel-

poiseksi välineeksi. Ja edelleen myös historiallinen tekijäkuva seuraa mukana 

teoksen ontologisen ytimen määrittelyssä. 

Vähimmän on silloin runon luonnetta muutettu, kun mestari tyytyi vain tiivis-
tämään sepitelmiensä runkoa joko jättämällä toisarvoisia säkeitä tai värsyjä 
pois tai sulattamalla niitä yhteen. Sellainen on vain plastillisen rakenteen te-
hostamista, ja sillä voi olla vastaansanomaton oikeutuksensa, koska Kailaassa 
oli plastikkoa jo alun perin. 

Hieman toinen on asianlaita silloin, kun runoon on puserrettu aivan uusia, sen 
dramaattista liikuntaa tehostavia ja siten sen ytimiä muuntavia aineksia. Entä 
rytmin muutannat? Entä uudet nimet? Entä vielä uudet loppuasetelmat? Tosin 
ei runon luonne siitä muutu, jos sen toisarvoinen loppulisäke (= erehtynyt 
loppu) leikataan pois, kuten myöhäis Kailas miltei erehtymättömän varmalla 
silmällä osasi tehdä. Mutta uudestirunoilua on se, kun lopusta, osapuilleen sa-
moja sanoja käyttäen, kehitetään esille uusia mahdollisuuksia. Sellaisista uu-
sinnoista ei esimerkkejä puuttunut, joskohta nekin rajoittuivat kolmeen ensi 
kokoelmaan. (Mt. 246.) 

Teoksen toisarvoisen ja olennaisen muuttamisen raja on hienovarainen. Se on 

käännekohta, kriittinen piste, joka saattaa murtaa teoksen identiteetin. Runo näyt-
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tää silti sallivan varsin runsaasti taivuttamista ennen katkeamistaan. Kailaan har-

joittama rakenteen tiivistäminen, säkeiden poistaminen ja yhdisteleminen eivät 

Hellaakosken näkemyksen mukaan vaikuta runon olennaiseen rakenteeseen, mi-

käli se pitäytyy teoksen ja tekijäkuvan asettamissa historiallisesti määrittyneissä 

rajoissa. Jos muutokset tuovat johdonmukaisesti esiin Kailaan alkuperäistä runoi-

lijalaatua, ne voidaan hyväksyä. ”Uusilla mahdollisuuksilla” puolestaan voidaan 

ymmärtää revisioiden tuottamia uusia merkityksiä, joita runossa ei aiemmin ole 

ollut. Teos ei enää taivu tekijän alkuperäisten aikomusten mukaan, vaan vääristää 

niitä. Uusien merkitysten synnyttäminen, vaikkakin vain aiempaa sanastoa uudel-

leen järjestäen, muuttaa runon olemusta. Ne vaikuttavat tyylillisiä parannuksia 

huomattavasti enemmän runon tulkintaan. 

Merkille pantavaa Kailas-esseessä on Hellaakosken revisiota kuvaava sanasto. 

Ilmaisut, kuten ”Muoto on taottu” (mt. 216), ”valettu uudelleen” (mt. 216), ”Ai-

van kepeillä toisarvoisilla viilan pyyhkäisyillä” (mt. 220), ”uudestivalettu” (mt. 

221), ”valaa uudeksi” (mt. 223), ”hienomekaaninen naputtelu pikkuvasaralla” (mt. 

224), ”viilausta vailla” (mt. 227), ”viilailu” (mt. 233), ”viilailtava” (mt. 

244), ”hionta” (mt. 246) ja ”sulattaa” (mt. 246), ovat metallisepän työhön viittaa-

via metaforia. Kailaan tapauksessa ne voisivat viitata erityisesti kuvanveistoon 

Hellaakosken toistuvasti määritellessä häntä plastikoksi. Sattumaa tai ei, mutta 

plastillinen – tai plastinen, kuten se nykymuodossaan kirjoitetaan – tarkoittaa 

kuvanveistoon kuuluvan tai liittyvän, kaunisliikkeisyyden ja veistosta muistutta-

van lisäksi myös muovailtavaa tai muovautuvaa (NS: hakusana plastillinen). 

Runon kohdalla muovailtavuudella on kuitenkin rajansa. Tämä käy ilmi Ru-

non historiaa -teoksesta, jossa Hellaakoski muistelee omien kokoelmiensa synty-

vaiheita. Uusi runo -kokoelman yhteydessä Hellaakoski selvittää runojensa kirjoi-

tusprosessia ja käyttää siinä samaa metallityön sanastoa kuin Kailaan revisioita 

kuvatessaan. 

Uudestivalanta, jos sitä tarvitaan, on voimille ottavinta työtä. Siihen tarvitaan 
perusteellinen tulessa sulatus ja uusi luomiskamppailu. Temppu on hiukan 
helpompi siinä tapauksessa, että yksikin värsy on onnistunut ja sellaisenaan 
kelpaa uuden luomuksen ytimeksi. 

Jos runon kokonaisrakenne on jo ensi otteella likipitäen onnistunut, saattaa 
lopputaonta useasti viedä vielä pitkät ajat iltapäiviä jos öitäkin. Se työ on kir-
joituskoneen avulla suoritettavaa muodon keskittämistä ja selventämistä, näi-
tä ennen kaikkea, sillä yksinkertaisuus ja selvyys ovat hyvän taiteen aatelis-
merkki. Toisaalta saattaa vielä detaljityönä tapahtua paljon lopullista sanojen 
etsintää. Olen sitä mieltä, ettei luonnoksen ollenkaan välttämättä tarvitse 
merkitä runon tai muun taideteoksen tuoreinta astetta. Päinvastoin elävimmät, 
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tuoreimmat, syvimmät sanat, ne jotka samalla tekevät hämärän kohdan sel-
väksi, löytyvät usein vasta pitkän etsinnän tuloksena. (Hellaakoski 1964: 87, 
89.) 

Sepän työhön vertaaminen selkiyttää Hellaakosken pragmaattista käsitystä kirjal-

lisen teoksen identiteetistä ja sen suhteesta revisioihin. Siinä runon tekemisestä 

erottuu kaksi olennaisesti poikkeavaa työvaihetta: valaminen ja lopputaonta. Ver-

taukseen sisältyy ajatus siitä, että kahdella runolla voi periaatteessa olla sama 

materiaali, mikä kävi ilmi myös ”Kailas”-esseestä. Runon sanat ovat ikään kuin 

metallia, jota voidaan sulattaa ja valaa johonkin tiettyyn muottiin. Kun materiaali 

on jähmettynyt ja jäähtynyt, se on olennaisesti kiinnittynyt muotoonsa ja sellai-

sena muuttumaton. Valaminen on teoksen kriittinen piste, käännekohta, joka mää-

rittää sen identiteetin pysyvästi. Mikäli valos epäonnistuu tai ei muuten tyydytä, 

voidaan materiaali sulattaa ja valaa se uudelleen. Tuloksena on kuitenkin uusi 

runo. Onnistunutta valosta seuraa lopputaonta eli runon lopullinen hionta ja vii-

meistely, joka on runon olemukseen nähden toisarvoista. Tässä vaiheessa runo 

pakotetaan eräänlaista minimalistista estetiikkaa noudattaen selvempään ja yksin-

kertaisempaan muotoon, jonka yhteydessä voi vielä tapahtua sanojen muutoksia, 

vaihtoja ja poistoja. 

Runon syntyprosessia kuvaava metallityön sanasto on sopusoinnussa myös 

Me kahden uudelleenkirjoittamisen kanssa. Runon lopputaonta, jossa pyritään 

selkeyttämiseen ja yksinkertaistamiseen, sopii myös luonnehdintaan Me kahden 

ensipainoksen karsimisen kanssa. Esipuheessaan Hellaakoski käytti nimittäin 

täsmälleen samoja sanoja kirjoittaessaan karsinnan tähdänneen teoksen eeppisen 

rakenteen yksinkertaistamiseen ja selventämiseen. Näin tulkittuna ensipainoksen 

revisiointi ei ollut mitään uudelleenvalantaa, vaan pikemminkin jonkinlaista uu-

delleentaontaa.  

Samaan seikkaan voisi viitata myös se, että Hellaakoski ei ajattele ensimmäi-

sen luonnoksen välttämättä edustavan runon ”tuoreinta astetta”. Tuoreus on mer-

killinen sanavalinta tässä yhteydessä, sillä se tuntuisi nykylukijan mielessä viit-

taavan mieluummin uuteen kuin alkuperäiseen, ennemmin vastavalmistuneeseen 

kuin ensin valmistuneeseen. Nykysuomen sanakirjan mukaan tuore voi kuitenkin 

myös tarkoittaa sellaista, ”joka ei (vielä) ole menettänyt alkuperäisiä ominaisuuk-

siaan”, joka on ”alkuperäiseltä laadultaan (vielä) muuttumaton” ja ”uuden veroi-

nen.” (NS: hakusana tuore.) Hellaakosken tapa käyttää tuoreuden käsitettä voisi 

viitata pyrkimykseen korvata sillä alkuperäisyyden käsite ja sen implikoiman 

ajatusmallin luonnoksen ja ensimmäisen version ensisijaisuudesta runon olemuk-

sen paljastumisessa. Se ei olisi ristiriidassa Hellaakosken käsityksen kanssa Me 
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kahden toisen laitoksen revisioista, jotka hän ajattelee pikemminkin alkuperän 

palauttavana kuin sitä uudistavana. Toisin sanoen ne tekevät toisesta laitoksesta 

ensipainosta tuoreemman version. Version, joka on pitkän etsinnän päätteeksi 

tuonut tuoreen ja selvän kuvan tekijänsä nuoruudesta. Samalla alkuperäisyyden 

käsite kierähtää nurin: Me kaksi ei niinkään ole toisessa laitoksessaan säilynyt 

tuoreena uudelleenkirjoituksesta huolimatta, vaan täsmälleen sen ansiosta. Me 

kahden uudelleenkirjoittaminen on ikään kuin teoksen tuoreuttamista tai raikas-

tamista. Tuulettamista, joka nuorentaa sen vanhentunutta kieli- ja runoasua muut-

tamatta kuitenkaan sen olemuksellista ydintä. Hellaakosken näkökulmasta Me 

kahden revisiointi vain kiillottaa himmentyneen pronssin, korkeintaan hioo siihen 

jääneet saumat ja paikkaa kolot. 

Runon tai yleisemmin kirjallisen teoksen historiallisuus, eli sen oleminen ajan 

ja paikan sanelemana, on näin Hellaakosken mukaan jakaantunut teoksen valami-

sen ja lopputaonnan vaiheisiin. Teoksen olennaisesti muuttumaton olemus viittaa 

sen historialliseen muuttumattomuuteen: itsensä kanssa identtinen teos voidaan 

valaa vain kerran. Toinen valu, jolla on välttämättä toinen ajankohta ja uusi muot-

ti, tekee siitä olennaisesti toisen teoksen. Lopputaonnan suhteen oleminen ajan ja 

paikan sanelemana tarkoittaa kuitenkin vanhentumisen mahdollisuutta, mutta 

vastaavasti myös mahdollisuutta uudelleentaontaan ja teoksen ilmaisun raikasta-

miseen ilman, että teos olennaisesti muuttuisi miksikään muuksi kuin se jo on. 

Kailas-esseetä vasten on havainnollistavaa lukea, mitä Hellaakoski kolme 

vuotta aiemmin kirjoitti oman 1947 julkaistun Runot-valikoiman kokoamisesta ja 

sen runojen revisioinnista. Unto Kupiainen kävi niihin aikoihin kirjeenvaihtoa 

Hellaakosken kanssa saaden luettavakseen ja arvioitavakseen muotoutuvan vali-

koiman korjattuja runoversioita. Aaro Hellaakoski -tutkimuksessaan Kupiainen 

lainaa laajasti yhtä näistä kirjeistä. Siitä ilmenee, etteivät kirjallisuudentutkijan ja 

runoilijan käsitykset valikoiman toimittamisesta käyneet kovinkaan hyvin yksiin. 

Tutkijana Kupiainen olisi Hellaakosken mukaan halunnut sisällyttää valikoimaan 

enemmän runoja, jotta sen pohjalta olisi välittynyt yksityiskohtaisempi ja ilmeik-

käämpi tekijäkuva. Kupiainen varoitteli Hellaakoskea myös tiivistämästä runo-

jaan, ettei niiden visuaalinen ja auditiivinen aines supistuisi liikaa, jolloin runojen 

ilmaisuvoima ja alkuelämys saattaisivat kadota. Muutoksiensa suhteen Hellaa-

koski ei kuitenkaan antanut Kupiaisen arvioitten vaikuttaa, vaan piti päänsä huo-

maten heidän katselevan valikoimaa eri näkökulmasta – kirjallisuushistoriallisesta 

ja esteettisestä. (Kupiainen 1953: 383–384.) 
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En yleensä tykkää ’kootuista’ enkä tiiliskivenpaksuisista ’valituistakaan’. Ja 
kun sen kursailematta sanon muille, sanon sen itsellenikin päin naamaa. Kun 
minulla kerta on tällainen onni ja tilaisuus päästä valitsemaan, tottakai sen 
teen! Samalla teen sen palveluksen lukijoilleni, ettei heidän tarvitse kahlata 
läpi kaikkea soopaani, saadakseen käsiinsä sen ytimen ja nähdäkseen sen hui-
put. […] 

Minun tolkkuni mukaan ei runokirja, ei varsinkaan tällainen valikoiman luon-
toinen, ole tutkijaa varten levitetty materiaalikokoelma, joskohta kokonaisku-
van takia täytyy sellaistakin ottaa mukaan, joka runona ei olisi painatuksen 
arvoista. Sinun täytyy myöntää, että tällaista tavaraa kirjassani on ylenkylläi-
sesti mukana. En ole yrittänyt antaa väärää kuvaa naamastani. (Hellaakosken 
kirjeestä Unto Kupiaiselle 14.9.1947 teoksessa Kupianen 1953: 384.) 

Hellaakosken sanankäänteet muistuttavat Kailaan esipuheessaan antamaa selvi-

tystä valikoimansa revisioista. Kailaan tavoin myös Hellaakoski kokee valikoi-

man tekemisen onnekkaaksi tilaisuudeksi. Kummatkaan kun eivät pidä kootuista 

teoksista. Kailas siksi, että häpeää varhaistuotantoaan, joka sietäisi tulla hävite-

tyksi. Hellaakoski ei puolestaan anna suoraa perustelua, mutta taipuessaan otta-

maan kirjallisuushistoriallisista syistä valikoimaan mukaan sellaista, ”joka runona 

ei olisi painatuksen arvoista”, hän viittaa todennäköisesti pois jääneen materiaalin 

esteettisesti heikkoon tasoon. Mikäli arvelu osuu oikeaan, ei Hellaakoski ole niin-

kään kaukana Kailaasta, joka myös tahtoi koottujen sijasta mieluummin jälkikä-

teen mestaroida runojensa ulkoasua ja valikoimalla karsia pois tuotantonsa heikot 

oksat. Yksi Hellaakosken perusteluista on lukijoille tehty ”palvelus”, joka on 

sisällöltään täsmälleen sama kuin Kailaalla: lukijoiden ei tarvitse vaivautua seulo-

maan tuotannon parhaimmistoa heikompien esitysten seasta. Hellaakoskelle vali-

koiman kokoaminen ja uudelleenkirjoittaminen on jälleen tasapainottelua histori-

allisen tekijäkuvan ja esteettisen muodon tavoittamisen kanssa. Etusijalle hän 

asettaa tällä kertaa esteettisen periaatteen, joskin hän yrittää parhaansa mukaan 

ottaa huomioon myös tekijäkuvan välittymisen. Hän kiistää, että yrittäisi antaa 

väärän kuvan itsestään, kuten hän esseessään pari vuotta myöhemmin väittää 

Kailaan tehneen. 

Voidaan kysyä: eikö Hellaakoski tuomitse Kailaan revisioinnin omien näke-

mystensä mukaan, joita hänellä on tekijäkuvan ja teoksen historiallisuudesta? 

Kailasta ohjasi kuitenkin erilainen näkemys teoksesta, joka oli olemukseltaan 

ideaalinen. Ja jos Kailaan käsitys runoilijakuvastaankin oli ideaalinen ja irrallinen 

historiallisesta todellisuudesta, kuten Hellaakoski itse väittää, niin eivätkö Kailaan 

revisiot anna juuri oikeanlaisen kuvan tekijästään? Kuvan tekijästä, jolla on idea-

listinen käsitys tekijyydestä tuonpuoleisuuteen heijastettuna ihanneminänä – täy-
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dellisen runokirjan kirjoittajasta. Hellaakosken kriittinen suhtautuminen Kailaan 

revisioihin tuo esille sen tosiasian, etteivät lukijat aina ota tekijän omaa näke-

mystä teoksensa identiteetistä annettuna. Lukija ei välttämättä kohtaa teosta avoi-

min mielin pelkkänä passiivisena vastaanottajana. Vaikka kaikilla lukijoilla ei 

olisikaan Hellaakosken tapaan vahvaa näkemystä kirjallisen teoksen olemuksesta, 

on heillä aina jonkinlainen käsitys siitä. 

3.6 Paperikori 

”Kuolemanlaulaja”-runon yhteydessä tuli esille, miten Me kahden toiseen laitok-

seen lisätty epilogi ja esipuhe ikään kuin kommentoivat jälkikäteen nuoremman 

Hellaakosken tekstiä. Tämä tarjoaa yhden lähtökohdan tekstienväliselle luennalle, 

jossa monitekstisen teoksen eri versioita luetaan rinnakkain. Seuraava luenta poh-

jautuu etupäässä Me kahden ensipainoksen ja toisen laitoksen väliseen tekstuaali-

seen eroon. Tarkoituksena on osoittaa, miten eri tekstiversioiden erot voivat vai-

kuttaa tulkinnan lopputulokseen ja teoksen identiteetin määrittämiseen. Sen sijaan, 

että Me kaksi pyrittäisiin identifioimaan jonkin tietyn tekstiversion kanssa voi-

daan teoksen tekstuaalista variaatiota ajatella sen identiteettiä määrittävänä tekijä-

nä. 

Temaattisesti tarkasteltuna Me kaksi on runoelma ihmisen kaksijakoisesta 

luonteesta. Se on dualistisen ihmiskuvan allegoria, jossa pääosissa ovat riitaisat 

veljekset Sydän ja Järki. Heissä henkilöityvät persoonallisuuden yhteen sovitta-

mattomat ainekset: eteenpäin vievä, ruumiin jäsentämä tunne- ja viettielämä sekä 

sen suuntaa määräämään pyrkivä tietoisuus. Ihmisen sisäistä ristiriitaa kuvaten 

veljekset kulkeutuvat tarinan kaaressa erilleen, palaten eri vaiheiden kautta myö-

hemmin jälleen yhteen. Rakenteeltaan runoelma koostuu luvuista, joita Hellaa-

koski nimittää lauluiksi. Osa lauluista vie eeppisesti tarinaa eteenpäin, kun osa 

koostuu myös itsenäisinä kokonaisuuksina toimeen tulevista runoista. Me kahden 

yhteydessä kuitenkin myös näillä runoilla on määrätty tarkoituksensa veljesten 

elämänvaiheiden ja sisäisten tuntojen esille tuomisessa. 

Minuuden jakaantumisen tematiikka yhdistyy merkillisellä tavalla Me kahden 

revisioihin. Revisiot tuottavat Me kahden tulkinnalle uuden kerroksen. Tuo kerros 

ei kuitenkaan välity kokonaisuudessaan, ellei teoksen kumpaakin laitosta lueta 

rinnakkain vertaillen tekstien välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä. Tässä suhteessa ko-

konaisuus on enemmän kuin osiensa summa. Lähtökohdaksi revisioiden konteks-

tin tuottamasta merkityslisästä voidaan ottaa Me kahden ensimmäisen painoksen 

neljännen laulun ensimmäinen säkeistö, joka ikään kuin etiäisen tavoin ennustaa 
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tekijänsä paluuta tekstinsä äärelle 25 vuotta myöhemmin. Kyseessä on tilanne, 

jossa veljekset ovat viettäneet viimeisen yhteisen yön ennen eroamistaan. Järki on 

jäänyt yksin riutumaan krapulassaan. Resignoituneena hän on hyväksynyt väistä-

mättömän eron ja luopunut Sydämen ympäripuhumisesta. Vain etäinen toive vel-

jen paluusta jää jäljelle. Hänellä on aina oleva sija miehenpuolikkaan rinnalla 

(Kuva 7). 

Kuva 7. Me kahden ensimmäisen painoksen neljännen laulun ensimmäinen säkeistö 

sivulta 33. 

Luojan luoma ykseys viittaa ihmisen psykofyysiseen kokonaisuuteen tai tunteen 

ja järjen yhteen kuuluvuuteen, mutta se voidaan traditionaalisen rinnastuksen 

perusteella ymmärtää myös teoksen ykseytenä. Taiteen tekemisen vertautuessa 

Jumalan luomistyöhön aika ei jaa ainoastaan ihmistä, vaan sen mukana myös 

ihmisen teot ja teokset. Me kahden jakaantuminen on niin ikään aikaan sidottua. 

Esimerkiksi vuonna 1925 olisi ollut vähintäänkin epäuskottavaa tulkita säkeistön 

mainitseman jakaantumisen viittaavan Me kahden tekstuaaliseen jakaantumiseen.  

Tulkinnalla ei niin sanotusti ollut vielä kaikupohjaa, koska toista tekstiver-

siota ei ollut ainakaan yleisesti saatavilla. Mutta viimeistään vuonna 1945 tälle 

tulkinnalle oli perusta – ehkä jo viisi vuotta aiemmin Valittujen ilmestyessä. Laa-

jennetun laitoksen teksti toimii nyt ikään kuin heijastuspintana, jonka kautta ensi-

painoksen tekstin merkitykset resonoivat aivan toisella tavalla. Me kahden teks-

tien välisistä eroista muodostuu teokselle tulkintakonteksti. Tilannetta voidaan 

verrata keskiajalla yleiseen Raamatun typologiseen tulkintaan, missä Vanhan 

testamentin lait, tapahtumat ja henkilöt tulkittiin Uuden Testamentin kautta Kris-

tuksen tulemisen ennusmerkkeinä. Tällainen tulkinta oli mahdollinen erottamalla 

yksittäisten tekstien kirjaimellinen merkitys eri tekstien välille luodusta yhteisestä 

allegorisesta merkityksestä. (Minnis 2000: 232–233.) Vastaavalla tavalla voidaan 

Me kahden ensipainoksen säkeet ”Ma varron, ma varron sittenkin, / ja jos luokse 
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hän, oven auki hän tapaa” lukea anakronisen vertauskuvallisesti. Ikään kuin ensi-

painoksen tekstin merkitys olisi jäänyt avoimena odottamaan tekijänsä paluuta, 

jotta sen merkitys voisi täydentyä toisen laitoksen revisioissa. Ja hän palasi. Mutta 

paluu ei osoittautunut yhdentymiseksi, vaan Me kahden kahdentumiseksi. Hellaa-

koski palasi tekstinsä äärelle ja kirjoitti uusiksi myös näiden säkeiden merkitykset. 

Ne eivät merkinneet enää yksinkertaisesti veljesten välistä eroa, vaan rupesivat 

kertomaan myös omasta kirjoittumisestaan. 

Ensipainoksessa krapula-aamun kohtaus jakaantuu kolmannen laulun lopun 

ja neljännen laulun alun välille. Laulujen vaihtuminen erottaa toisistaan myös 

veljekset, sillä kolmannessa laulussa Sydän-veli on vielä läsnä, mutta neljännessä 

laulussa hän on jo lähtenyt tiehensä. Me kahden laajennetussa laitoksessa tämä 

ero kasvaa entisestään, kun Hellaakoski lisää siihen väliin kokonaisen uuden lau-

lun. Aiemmasta neljännestä laulusta tuleekin nyt viides laulu. Uusi laulu koostuu 

runosikermästä ”Kantaatti”, joka on peräisin Mainingista ja vaahtopäästä. Moti-

voidakseen näiden runojen istuttamisen Me kahteen Hellaakoski on joutunut te-

kemään lisäyksiä ja muutoksia niitä kehystävien kolmannen ja viidennen laulun 

eeppiseen kerrontaan. Krapula-aamun kohtauksessa Hellaakoski assosioi nyt 

veljesten eron kirjoittamisen kanssa. Kirjoittamisesta tulee erottava tekijä. Se 

erottaa veljet toisistaan, mutta tekee eron myös Me kahden tekstien välillä, sillä 

kirjoittamisen teema ilmestyy juuri Hellaakosken revisioiden kautta. Silloin kun 

Hellaakoski kirjoittaa uusiksi, rupeaa myös Sydän-veli kirjoittamaan. Lainaan 

rinnakkain ensimmäisen ja toisen laitoksen varioivat säkeistöt kolmannen laulun 

loppupuolelta (Kuvat 8a ja b). 

    a)                                                                        b) 

Kuva 8. Me kahden ensimmäisen painoksen säkeistö sivulta 28 (a) ja sitä vastaava 

säkeistö Me kahden toisen laitoksen sivulta 30 (b), mihin Hellaakoski on lisännyt kir-

joittamisen teeman. 

Toisen laitoksen kolmannen laulun loppuun lisätyssä uudessa säkeistössä ”Kan-

taatti”-sikermä selittyykin sitten Sydän-veljen kirjoittamaksi: ”Hänen on tämä 

vuodatus, tottakai”. (MK2: 30.) Krapula-aamun kohtaus löytyy molemmista Me 

kahden laitoksesta, mutta kirjoituksen aihe vain jälkimmäisestä. Kirjoituksen aihe 
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on tietenkin sellaisenaan luettavissa ja tulkittavissa jo pelkän toisen laitoksen 

pohjalta. Sellaisenaan, pelkästään Me kahden toisesta laitoksesta luettuna, kirjoi-

tuksen aihe ei voi kuitenkaan saada sitä temaattista lisämerkitystä, jonka se saa 

revisioiden kontekstissa. Kirjoituksen aihe näyttäytyy revisioituna lisäyksenä 

vasta silloin, kun todetaan, ettei sitä ole teoksen ensimmäisessä painoksessa.  

Kirjoituksen aihe yhdistää Me kahden merkityssisällön teoksen kirjoittami-

seen. Siinä tulkinnalle avautuu mahdollisuus Me kahden päähenkilöiden ja tekijän 

väliseen rinnastukseen. Nuoremman, ensipainoksen julkaisseen Hellaakosken ja 

vanhemman, teosta laajentaneen Hellaakosken välinen ero vertautuu näin toisis-

taan eroaviin veljeksiin. Revisiointi ei siten vaikuta teoksen tulkintaan ainoastaan 

muuttamalla merkityksiä tekstin tasolla eli esimerkiksi korvaamalla sanoja toisilla 

tai poistamalla tai lisäilemällä niitä. Revisiointi itsessään voi performatiivisena 

tapahtumana osallistua teoksen merkityksen muodostumiseen; ei siis ainoastaan 

aiheuttamalla muutoksia tekstissä, vaan tullessaan samalla kertaa osaksi tekstin 

tematiikkaa. Erityisen selvästi tämä tulee esille viidennen laulun alkuun lisätyssä 

säkeistössä (Kuva 9, vrt. Kuva 10). 

Kuva 9. Me kahden toisen laitoksen sivulle 47 lisätty paperikoria käsittelevä säkeistö. 

Paperikoria voidaan lukea paitsi Hellaakosken revisioiden metaforana myös kir-

jallisen teoksen vertauskuvana. Esineenä paperikori viittaa käyttöyhteytensä osal-

ta uudelleenkirjoittamisen mahdollisuuteen. Kirjoituspöydän alla tai vieressä 

paperikori täyttyy toisinaan erilaisista hylätyistä tekstien luonnoksista ja käsikir-

joituksista. Paperikoriin joutuneet tekstit eivät kuitenkaan välttämättä päädy aina 

roskiin asti. Ei ole vaikea kuvitella tilannetta, jossa kirjoittaja kaivaa paperikoris-

taan uudestaan esille jonkin sinne heittämänsä tekstiversion ja aloittaa sen pohjal-

ta uuden tekstiversion kirjoittamisen. Tuoreiden ideoiden puutteessa paperikorikin 

voi näin toimia pöytälaatikon tavoin uuden tekstin lähtökohtana. 
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Kuva 10. Me kahden ”prototyypin” sivu, johon Hellaakoski on lisännyt paperikoria 

käsittelevän säkeistön. (Julkaistu SKS:n kirjallisuusarkiston luvalla). 
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Jos paperikoria ajatellaan hieman muodollisemmin, voidaan sen käyttöyhteyden 

pohjalta abstrahoida käsitteellinen rakenne, joka sopii Me kahden revisioiden 

kuvaamiseen. Paperikori on näkökulmasta riippuen eräänlainen hylkäämisen ja 

huolimisen tai jättämisen ja palaamisen välitila. Esineen tasolla paperikoriin voi-

daan heittää luonnospaperi, mutta sitä ei vielä ehdottomasti hylätä. Vasta silloin, 

kun paperikorin sisältö tyhjennetään ja tuhotaan, on luonnoksesta täysin luovuttu. 

Paperikori säilyttää näin aina uudestaan huolimisen mahdollisuuden. Välitilana 

paperikori ei merkitse ehdotonta hylkäämistä, jättämistä, huolimista eikä palaa-

mista, vaan eräänlaista ratkaisematonta jännitettä näiden vastakohtien välillä. 

Me kahden tekstissä tämä paperikorin käsitteellinen rakenne näyttäytyy kah-

della eri tavalla. Ensinnäkin Sydän-veli hylkää kirjoittamansa runot paperikoriin 

ja Järki-veli poimii ne sieltä esiin. Järki-veli ei tietenkään jatka niiden kirjoitta-

mista tai tuota niiden pohjalta uutta tekstiä, mutta lukiessaan niitä hän ottaa ne 

uudestaan käyttöön ja arvottaessaan ne omia tuotoksia paremmiksi hänen voidaan 

ymmärtää hyväksyvän ne. Revisioiden kannalta tässä on merkittävämpää se, että 

tekstin paperikoriin hylänneen ja sen uudelleen käyttöön ottavan henkilön ei vält-

tämättä tarvitse olla sama henkilö. Lukijat voivat nähdä sellaisessakin tekstissä tai 

tekstin piirteessä arvoa ja merkitystä, jota tekijä itse pitää merkityksettömänä. 

Toiseksi paperikori edustaa tekstissä asemointinsa osalta jättämisen ja palaamisen 

välitilaa. Paperikori on keskeisellä paikalla kohtauksessa, jossa Sydän jättää Järki-

veljensä. Paperikori sijaitsee täsmälleen tämän erotapahtuman keskellä: se maini-

taan ensimmäisen kerran kolmannen laulun lopussa, jossa Sydän siis esiintyy 

viimeisen kerran ennen lähtöään, ja esiintyy uudestaan viidennen laulun ensim-

mäisessä säkeistössä. Näin paperikorin esiintymät tekstissä ikään kuin muodosta-

vat laidat, jotka sulkevat sisäänsä neljännen laulun eli Sydän-veljen hylkäämät 

runot. Mutta Sydän-veljen lähtö ei ole jäännöksetön eikä välttämättä lopullinen. 

Järki-veli jää ovi auki paperikorin äärelle vartomaan, jos hänen veljensä joskus 

palaisi. Lohtunaan hänellä on Sydämen jälkeensä jättämät kirjoitukset. 

Paperikorin metaforan avulla Me kahden veljesparin suhde voidaan rinnastaa 

nuoren ja vanhemman Hellaakosken väliseen suhteeseen. Paperikori yhdistää ja 

erottaa kaksi veljeä: paperikorin äärellä läsnä olevan, runot vastaan ottavan ja 

heikommilla kirjoittajan lahjoilla siunatun Järki-veljen ja poissa olevan, runot 

kirjoittaneen, kirjoittajana kykenevämmän Sydän-veljen. Paperikori yhdistää ja 

erottaa myös kaksi eri Hellaakoskea. Ensinnäkin se erottaa nuoren Hellaakosken 

vanhasta, koska paperikoria ei ollut Me kahden ensimmäisessä painoksessa. Toi-

saalta samainen paperikori myös yhdistää vanhemman Hellaakosken nuoremman 
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yhteyteen, koska siitä tulee teoksen toisessa laitoksessa esipuheen ja epilogin 

ohella keskeisin nuoren Hellaakosken kirjoittamista kommentoiva jakso. 

Hellaakosken tuotantoa laajemmin tarkasteltaessa revisiointi yhdistyy kirjoit-

tamisen pariin palaamiseen ylipäätään. Hellaakoski nimittäin lakkasi kirjoitta-

masta runoutta vuonna 1928 saatuaan Jääpeilin julkaistua. Yli kymmeneksi vuo-

deksi venyneen tauon aikana hän keskittyi työhönsä maantiedon ja luonnon-

historian opettajana. Vuonna 1939 Anna-Maria Tallgren (1886–1949) sai ylipu-

huttua Hellaakosken kokoamaan Valitut runonsa. Yleisesti ajateltiin, että Hellaa-

koski olisi jo runonsa kirjoittanut. Vuoden 1940 valikoimaa pidettiin yhtenä osoi-

tuksena siitä. (Repo 1953: xxiii.) Hellaakoski muisteli itsekin ajatelleensa ”hy-

mähtäen, että näyttäähän siitä sentään tulevan melko kelvollinen hautakivi eräälle 

elävälle ruumiille” (Hellaakoski 1964: 75). Kupiaisen mukaan runojen läpi käy-

minen sekä niiden parhaimmiston valikoiminen ja hiominen kokoelmaa varten 

toimi kuitenkin jonkinlaisena kipinänä, joka sai Hellaakosken syttymään uudes-

taan kirjoittamiselle. Alku oli kuitenkin kankea. Runoilijan panos sotaponnistuk-

siin, isänmaallisista sotarunoista koostuva Vartiossa. Runoja sodan vuosilta 

(1941), on kenties kaikkein heikointa Hellaakoskea. Silloin olisi ollut syytä todeta, 

kuten Järki Me kahdessa: ”Mun kynästäni kurjempaakin sait / kuin sinulle uhrasi 

mennyt veli.” Vasta seuraava kokoelma Uusi runo (1943) onkin Kupiaisen mu-

kaan uuden tuotantokauden varsinainen alkupiste. (Kupiainen 1953: 382.) 

”Niin on tämä aika, se jakaa voi / sen, jonka luojamme yhdeks loi. –” (MK1: 

33.) Hellaakoski kirjoitti tämän säkeen uusiksi Me kahden toisessa laitoksessa. 

Ensipainoksessa vastaava säe aloitti neljännen laulun. Nyt ”Kantaatti”-sikermän 

jälkeen ensimmäiseksi säkeistöksi oli lisätty yllä lainattu paperikorin ylistys. Pois-

tamalla säkeestä ”olla”-verbin ja toistamalla ”niin”-sanan vanhempi Hellaakoski 

ikään kuin vahvistaa nuoremman itsensä toteamuksen: ”Niin, niin, tämä aika, se 

jakaa voi” (MK2: 47.) Ajan jakava voima näytti ulottuvan myös Hellaakoskeen 

itseensä. Yli kymmenen vuoden tauko kirjoittamisessa jätti jälkensä. Sinä aikana 

maailma ehtii muuttua ja mies sen mukana, kuten Hellaakoski kirjoittaa Runon 

historiaa -teoksessa. 

Olin mykkä raato mykässä purkissa. Kun sieltä lopuksi putosin todellisuuteen, 
oli maailma muuttunut toiseksi, ja samoin olin itse muuttunut. 

Näinä näennäisesti martoina vuosina oli ilmeisesti tapahtunut ensinnäkin kah-
den ihmisen vähittäinen yhteenkasvu, joten äänestäni, kun se kerran taas ka-
jahti, täytyi tulla jonkun verran kaksoisääni. Toiseksi: harjoituksen puutteessa 
tekotaito unohtui perusteellisesti; niinpä sekin oli sittemmin opeteltava al-
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keista lähtien, tosin Jääpeilin tekijän kokemusten opastamana. (Hellaakoski 
1964: 73.) 

Hellaakosken hiljaiset vuodet koskettivat myös hänen kirjailijakuvaansa. Siis sitä 

kuvaa, joka välittyy hänen tekstiensä, ei niinkään hänen henkilönsä, pohjalta. 

Tavallisesti puhutaan Hellaakosken kahdesta eri vaiheesta: varhais- ja kypsyys-

kauden tuotannoista. Erottelun perusteena ei ole vain muodollinen jako kirjoitus-

taukoa edeltävään ja sitä seuraavaan vaiheeseen, vaan Hellaakosken runouden on 

nähty muuttuvan myös luonteeltaan. Hellaakoskesta saa runoilijana varsin erilai-

sen kuvan riippuen siitä, kumman pään tuotantoa tulee lukeneeksi. Sydän- ja Jär-

ki-veljien tavoin kirjoittaminen erottaa nuoren ja kypsän Hellaakosken toisistaan. 

Yksi keskeisimmistä muutoksista näkyy runojen minäkäsityksessä. Vaikka 

muutos on tapahtunut pikemminkin asteittain kehittyen, on ero nuoren ja kypsän 

Hellaakosken välillä huikea. Hellaakosken varhaistuotannossa minuus on indivi-

dualistinen kokemuksen keskipiste, joka nousee ympäröivän maailman vastakoh-

daksi. Erityisesti ensimmäisissä kokoelmissa esiintyy itsetietoinen, ylpeä ja uh-

makas minä. Pian minuuden kokemukseen ilmestyy kuitenkin säröjä. Etenkin Me 

kahdessa tämä minuus näyttää toisinaan jakaantuvan erilliseksi sisäiseksi ja ul-

koiseksi minuudeksi, jotka ovat toistensa kanssa ristiriidassa. Maailman ja minän 

vastakohta asettuu näin ikään kuin minän sisäpuolelle. Itseys rakentuu todelli-

semmasta sisäisestä minästä ja valheellisemmasta maailmallisesta minästä. Myö-

häistuotannossa maailma tai eräänlainen olemisen kaikkeuden kokemus valtaa 

yhä enemmän alaa minuudesta. Painopiste ei enää ole sisäisessä itseyden koke-

muksessa, vaan se siirtyy loppua kohden yhä enemmän syrjemmälle. Tai pikem-

minkin vaikuttaa siltä, että tuo minuuden keskipiste liukenisi vähitellen – ei ole-

mattomiin, vaan jonkinlaiseen panteistiseen olemisen kokemukseen. (Vrt. esim. 

Kupiainen 1953: 480; Repo 1953: xxv–xxvi, xxviii–xxix; Marjanen 1958: 120–

121.) 

Kiinnostavan paralleelin asiaan luovat myös Wäinö Aaltosen pronssiveistok-

set nuoresta ja kypsästä Hellaakoskesta (Kuva 11).53 Ensimmäinen on valmistunut 

vuonna 1919 eli vuotta aiemmin kuin Me kahden ensipainos ilmestyi. Jälkimmäi-

nen puolestaan valmistui samana vuonna 1945 kuin Me kahden toinen laitos il-

mestyi. Asiayhteyttä korostaa se, että ensimmäistä veistosta käytettiin kuvituksena 

Valituissa runoissa, joka esittää siis valikoiman nuoren Hellaakosken tuotannosta. 

                                                        
53. Olen asettanut tässä kuvat rinnakkain ja kääntänyt vuoden 1945 veistoksen kuvan peilikuvakseen 
katsomaan vasemmalle, jotta yhteys Me kahden toisen laitoksen kansikuvaan olisi mahdollisimman 
selkeä. 
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Myöhemmin, kun Hellaakoski julkaisi kootut Runonsa, jossa oli mukana myös 

kypsyyskauden tuotantoa, oli myös uudempi kuva mukana.  

 

Kuva 11. Aaro Hellaakosken kootuissa Runoissa (1953) olevat kuvat Wäinö Aaltosen 

kahdesta Hellaakoski-veistoksesta. 

Veistoksien yhteys Me kahteen kirkastuu, kun näkee toisen laitoksen kansikuvan, 

joka sekin on Aaltosen käsialaa (Kuva 12). Kuva on samalta vuodelta kuin veistos 

kypsästä Hellaakoskesta. Se esittää kasvoja ja päänprofiilia, jotka on kuvattu sekä 

edestä että sivulta niin, että ne leikkaavat toisensa keskeltä.54 Varsinkin sivulta 

kuvatun pään profiilista tunnistaa Hellaakosken piirteet, kun niitä vertaa kypsyys-

kauden veistokseen. 

                                                        
54. Ulla Vihannan tulkinnan mukaan Me kahden toisen laitoksen kannessa olisi edestäpäin kuvattuna 
Wäinö Aaltosen omat kasvot ja sivustapäin Hellaakosken pää. Tulkinnallaan hän korostaa Aaltosen ja 
Hellaakosken hengenheimolaisuutta. Minän jakautuneisuus ja vastakohdat olivat keskeisiä teemoja 
molempien tuotannossa. Lisäksi Aaltonen toisti Me kahden päällekkäin ja limittäin asettuvien hahmo-
jen ideaa myös muissa teoksissaan. Esimerkiksi samana vuonna piirretyssä Suomen taiteen vuosikirjan 
kannessa Jean Sibelius on esitetty hyvin samaan tapaan. Hellaakosken profiililla oli myös erityistä 
merkitystä Aaltoselle, joka näki siinä heijastuvan jotakin Hellaakosken sisäisestä eettisestä rigoris-
mista. Hellaakosken piirteitä onkin löydettävissä myös Aaltosen tuotannosta, jolla ei suoraan ole 
mitään tekemistä Hellaakosken kanssa. Esimerkiksi Savonlinnan Tuomiokirkon Kirkkopuistossa 
olevan vuonna 1921 suunnitellun sankaripatsaan esikuvana on ollut Hellaakoski. (Vihanta 1988: 45–
51.) 
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Kuva 12. Wäinö Aaltosen kansikuva Me kahden toiseen laitokseen (1945). 

Valokuvissa veistosten sävyerot vastaavat Me kahden kannessa olevien päiden 

sävyeroa: nuorempi Hellaakoski on vanhempaa huomattavasti tummempi. Yhdis-

tettynä ”Kuolemanlaulaja”-epilogin tulkintaan voidaan Me kahden kansikuvaa 

tulkita siten, että siinä kypsä Hellaakoski katsoo kohti nuorta, synkkää ja pessi-

mististä itseään. Joka tapauksessa se tarjoaa lähtökohdan minän jakautumisen ja 

itsereflektion tematiikan tulkintaan. Veistokset tuovat vain tähän lisäksi ajallisen 

ulottuvuuden. Toisaalta kahdentumisen tematiikka saa ajallisen ulottuvuutensa 

myös siitä, että se esiintyy kansikuvan aiheena vasta teoksen toisessa laitoksessa. 

Ensimmäisessä laitoksessa kansikuvana on Viljo Kojon laivaa kuvaava tussipii-

rustus (ks. Kuva 1 edellä). Se on omiaan viemään teoksen tulkintaa ”Lentävän 

hollantilaisen” kautta kapinan teeman suuntaan. Aaltosen kansikuva alleviivaa Me 
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kahden minän jakautumisen teemaa ja yhdistää sen vielä Hellaakosken runoilijan 

kuvaan. 

Edellä on jo käsitelty Hellaakosken runokielen modernisaatiota Valittujen ja 

Me kahden yhteydessä. Suomen runokielen kehittymisellä ei kuitenkaan voida 

selittää Hellaakosken tekemiä muutoksia Me kahden laajempiin kokonaisuuksiin, 

joissa ei ollut kyse säetekniikasta. Mainingista ja vaahtopäästä, Elegiasta ja oo-

dista sekä Jääpeilistä lisätyt runot sekä muutamat uudet säkeistöt vihjaavat sen 

sijaan muuttuneeseen näkemykseen teoksen kokonaisrakenteesta. Vanhempi Hel-

laakoski ei ollut enää samaa mieltä Me kahden kokonaisuudesta sen nuoremman 

itsensä kanssa, joka sen alun perin julkaisi. Palatessaan paperikorinsa äärelle toi-

sen laitoksen yhteydessä Hellaakoski siis hyväksyi uudestaan Me kahden osaksi 

sellaisia runoja, jotka hän oli aiemmin hylännyt. Ja yhden kokonaisuuden näistä 

runoista muodostaa ”Kantaatti”. Runosikermä, jonka Sydän-veli hylkää paperiko-

riin mutta jonka Järki-veli myöhemmin nostaa sieltä esille. 

Mikä siis on paperikorin merkitys, kun Hellaakoski lisää sen Me kahteen uu-

delleenkirjoituksen yhteydessä? Se ei ole vanhaa perua oleva lisäys, joka olisi 

alun perin kuulunut Me kahteen, vaan uusi, tuoreeltaan lisätty säkeistö. Voidaan 

kuvitella, että kirjoituksen aiheen lisääminen osaksi Me kahden jakautumisen 

teemaa tuli Hellaakosken mieleen teoksen revisioinnin yhteydessä. Jos hän oli 

joskus omakohtaisesti kokenut ristiriidan sisäisen ja ulkoisen minuutensa välillä 

ja osaltaan sen pohjalta kirjoittanut Me kahta, voidaan myös ajatella, että Hellaa-

koski 25 vuotta myöhemmin näkisi sanoissaan uusia ajankohtaisia merkityksiä, 

jotka kuvaisivat hänen ja nuoremman itsensä välistä ajallista erilleen kasvua. 

Revisioidessaan teostaan ja lisäillessään sinne vanhoja runoja ja uusia säkeitä hän 

ehkä tahtoi kirjata myös tämän jakaantumisen teeman variaation osaksi Me kahta 

lisäämällä siihen kirjoittamisen aiheen.  

Ehkä. Emme tiedä varmasti, koska siitä ei ole jäänyt minkäänlaista eksplisiit-

tistä näyttöä. Se voidaan vain tulkita. Se on tulkinnan mahdollisuus, joka on kir-

jautuneena Me kahden revisioiden kontekstiin: Hellaakosken paperikoriin. Tuo 

paperikori voidaan ottaa tulkinnan lähtökohdaksi, tulkinta-avaimeksi, jonka kaut-

ta koko Me kahden jakaantumisen tematiikkaa luetaan. Me kaksi osoitti, miten 

tekstin paperikorista uudestaan käyttöön ottavan henkilön ei välttämättä tarvitse 

olla sama henkilö, joka sen sinne hylkäsi. Vastaavalla tavalla revisioiden tuotta-

mien merkitysten tulkintojen ei tarvitse olla niiden tuottajan hyväksymiä. Revisi-

oiden myötä Hellaakoski on voinut tiedostamattaan tuottaa merkityksiä, jotka 

heijastuvat tekstin rakenteeseen, ja sen kautta antaa myös hänen revisioilleen uu-

sia merkityksiä. Kyseessä on eräänlainen merkityksen ylijäämä, josta tekijä ei 
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kenties ole itse tietoinen ja siten ikään kuin hylkää tekstinsä intentionaalisesta 

merkitysrakenteesta. Nämä merkitykset ovat kuitenkin edelleen tekstissä toisten 

tulkittavissa. Revisioiden yhteydessä Me kahden merkityksen ylijäämä on erään-

lainen ”jakojäännös”, joka seuraa teoksen tekstuaalisesta kahdentumisesta. Merki-

tys, joka syntyy teoksen tekstiversioiden välisten erojen tulkinnasta Hellaakosken 

uudelleenkirjoittamisen kontekstissa. Hellaakosken paperikori edustaa tätä jakajaa: 

välitilaa, jossa tekstit ja niiden merkitykset on toistaiseksi hylätty mutta voidaan 

potentiaalisesti ottaa uudelleen käyttöön ja palauttaa voimaan. Sellaisena paperi-

kori on ennen kaikkea lukijan ja teoksen välisen vuorovaikutuksen tila. Mutta 

tällaisen tulkinnan mahdollisuus ei koskaan avaudu, jos tyydytään lukemaan vain 

jompaakumpaa laitosta. Siinä mielessä epäilyksen estetiikka on edellytys myös 

kokonaan uudenlaiselle tulkinnan mahdollisuudelle. 
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Päätäntö 

Kirjallisuudentutkimus on monipuolistunut uuskritiikin ajoista paljon. Struktura-

ismin ja jälkistrukturalismin myötä tapahtuneen tekstin käsitteen uudelleen-

määrittelyn jälkeen käsitys tekstin merkityksen muodostumisesta ja tulkitsemisen 

strategioista on muuttunut monimuotoisemmaksi ja kompleksisemmaksi. Au-

tonomisen teoksen käsitteen sijasta on ruvettu mieluummin puhumaan interteks-

tuaalisuudesta, ja yksittäisten teosten lähiluvun sijasta teoksia luetaan yhä use-

ammin toisten tekstien konteksteissa, olivat ne sitten verbaalisia tai ei-verbaalisia 

tekstejä. Vaikka autonomisen teoksen käsite onkin näin kyseenalaistettu teoksen 

merkityksenmuodostumisen tasolla, se ei kuitenkaan ole välttämättä merkinnyt 

monoliittisen teoskäsityksen kyseenalaistamista. 

Teoksen autonomisuus ja monoliittinen teoskäsitys eivät ole sama asia. Kuten 

olen yrittänyt osoittaa, kirjapainotekniikkaan ja moderniin tekijäkäsitykseen pe-

rustuva monoliittinen teoskäsitys on edellytys autonomisen teoksen käsitteen 

muodostumiselle. Teoksen autonomisuus ei sen sijaan ole edellytys monoliittiselle 

teoskäsitykselle. Monoliittinen teoskäsitys tarkoittaa käsitystä, jonka mukaan 

teoksella on vain yksi muuttumaton teksti. Tällä tekstillä tarkoitetaan lingvististä 

tekstiä, tai toisinaan jopa dokumentin tekstiä. Jälkistrukturalistinen tekstikäsitys ei 

kyseenalaista tätä käsitystä teoksen ja tekstin suhteesta, vaan se voi pikemminkin 

hämärtää niin kutsutun lingvistisen tekstin ja teoksen käsitteen välistä merki-

tyseroa yleistämällä tekstin käsitteen koskemaan tekstuaalisuutta merkityksen 

muodostumisen prosessin mielessä. Kirjallisuudentutkimuksessa tapahtunut teok-

sen käsitteen korvautuminen tekstin käsitteellä viestii mielestäni tästä. Kun teks-

tillä tarkoitetaan jotakin teoksen kaltaista tulkinnallista kokonaisuutta tai sitten 

yleisempää merkityksenmuodostumisen prosessia, joka ei rajoitu yhteen kirjaan 

tai teokseen, puhuminen tietyn yksittäisen teoksen erilaisista tekstiversioista vai-

keutuu. On tärkeää ymmärtää, että tekstuaalisesta variaatiosta johtuva mahdolli-

suus tulkita teosta eri tavoin on täysin eri asia kuin tietyn yksittäisen tekstin moni-

tulkintaisuus. Nämä asiat ja niitä kuvaavat käsitteet eivät kuitenkaan sulje toisiaan 

pois. Ne eivät myöskään ole toistensa vastakohtia. Sen sijaan teoksen tulkinnalli-

sesta ulottuvuudesta tulee aiempaa paljon kompleksisempi kokonaisuus, kun ote-

taan huomioon sekä teoksen kaikki yksittäiset tekstiversiot ja niiden monitulkin-

taisuudet että näiden yksittäisten tekstien tekstuaalisesta variaatiosta johtuvat 

tulkinnalliset erot. 

Perinteisellä lingvistisen tekstin käsitteellä, joka määrittää tiettyä selvästi ra-

jattavissa olevaa tekstikokonaisuutta, on yhä tärkeä funktio. Sen avulla voidaan 



 222

erottaa saman teoksen eri tekstiversiot toisistaan. Teos on puolestaan käsite, joka 

määrittää näiden erilaisten tekstiversioiden identiteettiä. On siis oltava tarkkana, 

kun puhumme tekstistä. Tarkoitammeko silloin esimerkiksi Aaro Hellaakosken 

Me kahden tapauksessa teosta, jonka Hellaakoski kirjoitti ja jolla on erilaisia teks-

tiversioita? Vai tarkoitammeko vain tiettyä yksittäistä tekstiversiota, esimerkiksi 

Me kahden ensipainoksen tekstiä? Se, että säilytämme lingvistisen tekstin käsit-

teen tälle jälkimmäiselle merkitykselle, ei mitenkään kyseenalaista sitä, että 

voimme edelleen tutkia Me kahden tekstuaalisuutta termin jälkistrukturalistisessa 

merkityksessä. Voimme edelleen tarkastella esimerkiksi vain yhtä teoksen lingvis-

tistä tekstiversiota ja osoittaa, miten siltä pohjalta voidaan tuottaa erilaisia tulkin-

toja erilaisissa intertekstuaalisissa konteksteissa. Mutta säilyttämällä lingvistisen 

tekstin ja teoksen käsitteiden merkityseron voimme laajentaa tämän monitulkin-

taisuuden tarkastelun myös teoksen omien tekstiversioiden tuottamaan monitul-

kintaisuuteen. 

Olen tässä tutkimuksessani yrittänyt luoda siltaa tekstikritiikin ja kirjallisuu-

dentutkimuksen välille tuomalla esille tekstuaalisen variaation tutkimisen esteet-

tistä merkitystä. Näin tehdessäni olen päätynyt korostamaan kirjallisen teoksen 

historiallisesti kompleksista luonnetta. Yksi keskeisimmistä ajatuksista on ollut se, 

että teoksen identiteetti kytkeytyy aina historiallisesti määrittyneeseen ja siksi 

olennaisesti rajalliseen kontekstiin. Juuri tämän vuoksi kirjallisen teoksen ontolo-

giasta tai sen tekstuaalisesta identiteetistä on vaikeaa sanoa mitään yleispätevää. 

Jokainen luonnehdinta, joka pyrkii historiallisen kontekstin merkityksen poissul-

kemiseen, on vaarassa muodostua latteudeksi, joka kertoo enemmän tuon saman 

historiallisen kontekstin määrittämän ajattelun rajoista kuin teoksen universaalisti 

paikkansa pitävistä ominaisuuksista. Tämä huomio ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 

kirjallista teosta tulisi ajatella pelkästään nykyajan välittömässä kontekstissa. 

Yleisempään teoriaan voidaan pyrkiä, mutta sen tulisi mielestäni lähteä nimen-

omaan ajattelun historiallisuuden tunnistamisesta ja tunnustamisesta eikä sen 

välttelemisestä. 

Kirjallisen teoksen ajattelemisen historiallisuutta olen yrittänyt valottaa poik-

kitieteisestä näkökulmasta. Jo tutkimukseni lähtökohtana oleva hypoteesi muo-

dosti tällaisen viitekehyksen, jossa kirjallisen teoksen identiteetin määrittämisen 

merkitystä ja vaikutusta tarkasteltiin tietyssä kulttuurihistoriallisessa kontekstissa. 

Esitin, että analyyttisen kirjallisuudenfilosofian monoliittinen traditio on 1950-

luvun puolestavälistä alkaen tarjonnut kirjallisuudentutkimukselle teorian kirjalli-

sen teoksen ontologiasta, joka on ylläpitänyt tekstikritiikin ja kirjallisuudentut-

kimuksen erottelua. Eikä tämä viitekehys rajoitu pelkästään menneeseen, vaan 
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tuon kirjallista teosta koskevan ajattelun kritiikin tarkoituksena on nimenomaan 

ollut nykyiseen tilanteeseen vaikuttaminen. Kirjallisuudentutkimus ja kirjallisuu-

denfilosofia, joka ei tunnista tekstikritiikin olennaista merkitystä kir-

jallisuudentutkimukselle, on edelleen tuon monoliittisen tradition perillinen. Ta-

voitteeni on ollut saattaa kirjallisuudentutkijat tietoisuuteen tämän tradition edus-

tamasta teoskäsityksestä ja sen kirjallisuudentutkimuksen kannalta ongelmallisista 

ominaisuuksista. 

Se, mikä monoliittisessa teoskäsityksessä on ongelmallista jakaantuu kahteen 

eri kirjallisen teoksen historiallisuutta koskevaan näkökulmaan. Näistä ensim-

mäistä käsittelin luvussa ”Teoksen Epookki”. Toin siinä estetiikan kysymyksen 

teoksen identiteetistä kirjahistorian kontekstiin ja pyrin ensinnäkin osoittamaan, 

että monoliittinen käsitys kirjallisesta teoksesta, jossa teoksella ajatellaan olevan 

vain yksi pysyvä teksti, on kirjapainotekniikan ja modernin tekijäkäsityksen tuote. 

Sellaisena se kytkeytyy olennaisesti moderniin kulttuurihistorialliseen kontekstiin. 

Ongelma tässä on se, että omana aikana vallitseva teoskäsitys on niin itsestään 

selvä, että sen ominaisuuksilla on taipumus vaikuttaa siihen, miten muiden kult-

tuurihistoriallisten aikakausien teoksia ajatellaan. Nimitin tätä ilmiötä teoksen 

epookiksi ja tarkastelin, minkälaisia erilaisia muotoja se sai suullisen runonlau-

lutradition ja kirjallisen kulttuurin, keskiajan käsin valmistetun koodeksin ja pai-

netun kirjan sekä kulttuurin digitalisoitumisen välisissä siirtymissä. Yritin osoittaa, 

että kirjallisen teoksen tallentamiseen ja välittämiseen käytetyn viestimen ominai-

suudet eivät yksinään vaikuta siihen, miten teoskäsitys määrittyy. Kulttuurissa 

vallitsevat erilaiset ideologiset järjestelmät ja konventiot ovat siinä yhtä olennai-

sessa roolissa. Näin voidaan yleisemmässä kulttuurihistoriallisessa mielessä sanoa 

kirjallisen teoksen tekstuaalisen identiteetin määrittyvän sen transmissioon kulloi-

sessakin kulttuurihistoriallisessa aikakaudessa käytettävien viestimien ja siinä 

vallitsevien teoskäsityksien välisessä vuorovaikutuksessa. 

Toinen näkökulma kirjallisen teoksen historiallisuuteen, joka tuo esille mono-

liittisen teoskäsityksen ongelmallisuuden, tulee esille kirjallisen teoksen tekstuaa-

lisen transmission historian esteettisen merkityksen yhteydessä. Toin teoksen 

epookkia käsittelevässä luvussa esille, miten käsitys tekstin pysyvyydestä ei ollut 

mekaaninen seuraus kirjapainon teknisestä innovaatiosta, vaan kulttuurillinen 

konstruktio, joka yhdessä modernin tekijäkäsitteen kanssa tuotti käsityksen mono-

liittisesta teoksesta. Oletus tekstin pysyvyydestä on kuitenkin iskostunut niin 

syvälle moderniin teoskäsitykseen, että se on synnyttänyt sokean luottamuksen 

käytettävien tekstien ja teoksien välisestä vastaavuudesta. Luvussa ”Epäilyksen 

estetiikka ja analyyttisen kirjallisuudenfilosofian monoliittisen tradition kritiikki” 
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pyrin osoittamaan, että analyyttisen kirjallisuudenfilosofian monoliittinen traditio 

on teoreettisesti tukenut tätä tekstin pysyvyyttä koskevaa ennakko-oletusta ja näin 

ylläpitänyt kirjallisuudentutkimuksen ja tekstikritiikin erottelua. Aluksi se tarjosi 

mahdollisuuden kirjallisen teoksen tarkastelemiseen historiallisesta kontekstistaan 

erotettuna autonomisena objektina. Myöhemmin teoksen autonomisuus kyseen-

alaistettiin. Ongelmana oli vain, että kyseenalaistaminen perustui autografisen 

teoksen historiallisen luonteeseen, jossa teos on olennaisesti identtinen ainutker-

taisen fyysisen manifestaationsa kanssa. Argumentoin, että tuotannonhistorian 

käsite on pikemminkin estänyt kuin edistänyt kirjallisen teoksen todellisen histo-

riallisen luonteen esille tuomista, mikä näyttäytyy sen tekstuaalisen transmission 

historiassa. Mikäli kysymystä tekstuaalisesta variaatiosta on lainkaan pidetty 

esteettisesti merkittävänä monoliittisessa kirjallisuudenfilosofian traditiossa, se on 

rajoittunut abstraktin tekstin ja sen korrektien esiintymien kriteereiden määrittä-

misen ongelmaan. Tietoisuus kirjallisen teoksen transmission historian ilmiöistä 

sen sijaan tuo esille revisioiden tuottamien tekstiversioiden ongelman, joka ni-

menomaan kyseenalaistaa monoliittisen teoskäsityksen. Käytännössä tämä tar-

koittaa kirjallisuudenfilosofian monoliittisen tradition ajattelun rajojen ylittämistä 

ja tekstikriittisen tutkimuksen esteettisen merkityksen huomioon ottamista. 

Tukeutumalla tekstikriittiseen tutkimukseen osoitin, että kirjallisen teoksen 

todellinen historiallinen luonne kytkeytyy sen tekstuaaliseen transmission histori-

aan. Teoksen tallentamisen sosiohistoriallisesti vaihtelevat konventiot, intentio-

naaliset revisiot ja esimerkiksi puhtaasti mekaanisten painovirheiden kaltaiset 

sattumat tuottavat erilaisia tekstuaalisen variaation ilmiöitä, minkä vuoksi teoksel-

la on hyvin vaihtelevalla tavalla erilaisia tekstiversioita. Tämä teoksen tuottami-

sen ja reprodusoimisen historia on yksi kirjallisen teoksen historiallisuutta määrit-

tävä ulottuvuus. Toinen on tähän ensimmäiseen ulottuvuuteen pohjautuvan teok-

sen auktoritatiivisen tekstin tai tekstijoukon määrittämisen historiallinen luonne. 

Kriittisessä editoimisessa käytetyt tekstin auktorisointiperiaatteet muuttuvat sen 

mukaan, miten niiden perustana olevat historiallisesti määrittyneet teoskäsitykset 

muuttuvat. Voidaan siis sanoa, että kirjallisen teoksen tekstuaalinen identiteetti 

määrittyy kahden historiallisen tekijän – tekstuaalisen transmission historian sekä 

vastaanottajan ja hänen historiallisen kontekstinsa määrittämän teoskäsityksen – 

leikkauspisteessä. 

Tähän historialliseen kompleksisuuteen perustaen pyrin hahmottamaan kirjal-

lisuudentutkimuksen lähtökohdaksi tiettyä asennetta tai lähestymistapaa kirjalli-

seen teokseen, jota kutsun epäilyksen estetiikaksi. Ensinnäkin siinä on kyse kriit-

tisestä asenteesta kaikkia tekstejä kohtaan, oli kyseessä esimerkiksi yksittäinen 
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tekstiesiintymä tai tietyn painoksen tai laitoksen edustama tekstiversio. Ajatuk-

sena oli, ettei mitään tekstiä tule ottaa annettuna, vaan kirjallisuudentutkijan olisi 

tutustuttava teoksen tekstuaalisen transmission historiaan ja pyrittävä selvittä-

mään, minkälaiset tekijät ovat siinä esiintyvien tekstiversioiden ja varianttien 

taustalla. Toiseksi olisi syytä suhtautua kriittisesti valmiiksi annettuihin aukto-

risointiperiaatteisiin, joiden mukaan teoksen tekstuaalinen identiteetti määritetään. 

Tämä koskee niin kriittisen editoimisen periaatteita kuin esteettisiä teorioita teok-

sen identiteetistä. Koska mitään yleispäteviä sääntöjä ei ole olemassa, olisi kirjal-

lisuudentutkijan mielestäni itse arvioitava, mitkä auktorisointiperiaatteet soveltu-

vat parhaiten hänen hankkeelleen perustellen ne sekä tutkittavan teoksen tekstuaa-

lisen transmission erityisluonteella että hänen tutkimusongelmansa asettamilla 

vaatimuksilla. 

Viimeisessä luvussa annoin esimerkin siitä, mitä epäilyksen estetiikan sovel-

taminen käytännön kirjallisuudentutkimukseen voisi tarkoittaa. Selvitin siinä 

Hellaakosken Me kaksi -runoelman tekstuaalisen transmission historiaa sekä ana-

lysoin kirjallisen teoksen eri ontologisilla tasoilla esiintyviä tekstuaalisen variaa-

tion ilmiöitä ja niiden suhdetta tulkintaan. Epäilyksen estetiikan tekstiin kohdistu-

van kriittisen asenteen hyödyllisyys tuli esille tekstuaalisen eron merkityksen 

tunnistamisessa. Luennan rajoittaminen yhteen tekstiversioon jättää pimentoon 

erilaisia tekstiversioita, jotka voivat auttaa esimerkiksi auktoritatiivisten teksti-

kohtien todentamisessa, mutta ne voivat myös tehdä mahdolliseksi kokonaan 

uusien merkityksien muodostumisen. Tarkastelin näitä tekstuaaliseen eroon perus-

tuvia merkityksiä ensinnäkin teoksen viestimen bibliografisiin ominaisuuksiin 

lukeutuvan typografisen ulkoasun näkökulmasta ja toiseksi teoksen tematiikan ja 

Hellaakosken revisioinnin rinnastavan tulkinnan kannalta. Kummatkin näkökul-

mat tarjosivat Me kahteen tulkinnan ulottuvuuksia, jotka eivät olisi lainkaan mah-

dollisia pelkästään yhteen tekstiversioon tukeutumalla. 

Olen tutkimuksessani näin yrittänyt osoittaa historiallisesti, teoreettisesti ja 

käytännön tutkimuksen esimerkillä, että tekstikriittisellä tutkimuksella on olennai-

nen merkitys kirjallisuudentutkimuksen kannalta. Mikäli näillä argumenteilla on 

minkäänlaista vaikutusta kirjallisuudentutkijoihin, olisi toivottavaa, että ne saat-

taisivat yhdessä Suomessa käynnissä olevan tekstikriittisen tutkimuksen nousun 

kanssa olla vaikuttamassa siihen, että tekstikriittinen näkökulma voisi tulevaisuu-

dessa saada jalansijaa suomalaisen kirjallisuudentutkimuksen ja sen opetuksen 

piirissä. Näkisin, että esimerkiksi tekstikritiikin perusteiden opettamisen kirjalli-

suudentutkimukseen sovellettuna tulisi sisältyä kirjallisuudentutkimuksen perus-

opintoihin. Vastaavalla tavalla kuin lähdekritiikki on olennainen osa kaikkea va-
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kavasti otettavaa tutkimusta, on kirjallisuudentutkijan vähintäänkin kyettävä ot-

tamaan selvää tutkimuskohteensa tekstuaalisen transmission historiasta ja peruste-

lemaan lähteenä käyttämänsä tekstin tai tekstijoukon valinta. Tämä on pelkkä 

tutkimusta valmisteleva toimenpide, mutta sillä voi myös olla kauaskantoisia 

vaikutuksia sitä seuraaviin tulkintoihin. Se, miten kirjallisuudentutkimus hyödyn-

tää tekstikriittistä tutkimusta eritoten ottamalla tulkinnoissa huomioon teoksen 

erilaiset tekstiversiot ja variantit, on uusi tutkimusalue, jota mielestäni pitäisi 

nimenomaan kartoittaa kirjallisuudentutkijoiden eli tekstien tulkinnan ammatti-

laisten näkökulmasta. Tekstikritiikki itsessään on siinä mielessä neutraalia, ettei se 

lähtökohtaisesti kytkeydy mihinkään tiettyyn kirjallisuudentutkimuksen teoreetti-

seen lähestymistapaan. Siksi se tarjoaa mahdollisuuden rikastuttaa mistä tahansa 

teoreettisesta viitekehyksestä tehtyä tulkintaa. Mutta näkisin, että kirjallisuuden-

tutkimuksen piirissä löytyisi myös mahdollisuus tekstikritiikin itsensä tutkimiseen 

ja konkreettiseen editioiden tekemiseen. Voisi jopa olla paikallaan pohtia, sovel-

tuisiko esimerkiksi jonkin teoksen kriittisen edition toimittaminen sellaisenaan 

opinnäytteeksi, kuten monissa muissa maissa. 



 227

Lähteet 

Painamattomat lähteet 

Käsikirjoitukset 

Hellaakoski, Aaro Me kaksi. Korjausvedoksia, 86 liuskaa. Käsikirjoituskokoelma. Kl. 
11544. Laatikko 2. Helsinki, SKS KIA (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjalli-
suusarkisto). 

Hellaakoski, Aaro Elegiasta oodiin. Käsikirjoitus. Käsikirjoituskokoelma. Kl. 11535. 
Laatikko 1. Helsinki, SKS KIA. 

Hellaakoski, Aaro Jääpeili. Käsikirjoitus, 98 liuskaa. Käsikirjoituskokoelma. Kl. 11540. 
Laatikko 1. Helsinki, SKS KIA. 

Hellaakoski, Aaro Valitut runot. Korjausvedoksia, 149 liuskaa. Runoteos. Painettu v. 1940. 
KL. 11559. Laatikko 4. Helsinki, SKS KIA. 

Kirjeet 

Kupiainen, Unto (1947) Niittylahti, 10.9.1947. Aaro Hellaakosken saamia kirjeitä, 443/33: 
1–34. Helsinki, SKS KIA. 

Palmgren, Raoul (1972) Oulu, 26.10.1972. Käsikirjoituskokoelma. Oulun yliopiston kirjas-
to. 

Painetut lähteet 

Aarseth, Espen J. (1994) Nonlinearity and Literary Theory. Teoksessa: George P. Landow. 
Baltimore (toim.) Hyper/Text/Theory. Maryland & London, Johns Hopkins University 
Press: 51–86. 

Augustinus, Aurelius (DDC) De doctrina christiana. URL: <http://www.sant-
agostino.it/latino/dottrina_cristiana/index2.htm> Viitattu 7. 3. 2007. 

Austin, J. L. (1976/1966) How to Do Things With Words. The William James Lectures 
Delivered at Harvard University in 1955. J. O. Urtison & Marina Sbisà (toim.). Ox-
ford & New York, Oxford University Press. 

Barthes, Roland (1993/1968) Tekijän kuolema (La mort de l'auteur). Teoksessa: Lea Rojo-
la (toim.) Tekijän kuolema, tekstin syntymä. Suomentaneet Lea Rojola & Pirjo Thorel. 
Tampere, Vastapaino: 111–117. 

Barthes, Roland (1993/1971) Teoksesta tekstiin (De l'œuvre au texte). Teoksessa: Lea 
Rojola (toim.) Tekijän kuolema, tekstin syntymä. Suomentaneet Lea Rojola & Pirjo 
Thorel. Tampere, Vastapaino: 159–168. 



 228

Barthes, Roland (1993/1973) Tekstin teoria (Texte [théorie du]). Teoksessa: Lea Rojola 
(toim.) Tekijän kuolema, tekstin syntymä. Suomentaneet Lea Rojola & Pirjo Thorel. 
Tampere: Vastapaino: 171–190. 

Beardsley, Monroe C. (1958) Aesthetics: Problems in the Philosophy of Criticism. New 
York, Chicago, San Francisco & Atlanta, Harcourt, Brace & World. 

Beardsley, Monroe C. (1996/1970) The Possibility of Criticism. Ann Arbor, UMI. 
Bellemin-Noël, Jean (1972) Le texte et l’avant-texte. Les brouillons d’un poème de Milosz. 

Paris, Larousse. 
Bellemin-Noël, Jean (1979) Lecture psychoanalytique d’un brouillon de poème: ”Eté” de 

Valéry. Teoksessa: Louis Hay (toim.) Essais de critique génétique. Paris, Flammarion: 
101–149. 

Benjamin, Walter (1936/1989) Taideteos teknisen uusinnettavuutensa aikakaudella (Das 
Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit). Teoksessa: Markku 
Koski, Keijo Rahkonen & Esa Sironen (toim.) Messiaanisen sirpaleita. Kirjoituksia 
kielestä, historiasta ja pelastuksesta. Suomentanut Raija Sironen. Helsinki, Kansan 
Sivistystyön Liitto ja Tutkijaliitto: 139–173.  

Biasi, Pierre-Marc De (1990) La critique génétique. Teoksessa: Daniel Bergez (toim.) 
Introduction aux méthodes critques pour l’analyse littéraire. Paris, Bordas: 5–40. 

Blanchot, Maurice (1993/1969) The Infinite Conversation (L’Entretien infini, Paris, Édi-
tions Gallimard). Engl. kääntänyt Susan Hanson. Minneapolis & London, University 
of Minnesota Press. 

Blum, Rudolf (1991/1977) Kallimachos. The Alexandrian Library and the Origins of Bib-
liography (Kallimachos und die Literaturverzeichnung bei den Griechen). Engl. 
kääntänyt Hans H. Wellisch. Madison, Wisconsin, University of Wisconsin Press. 

Bolter, Jay David (1991) Writing Space. The Computer, Hypertext, and the History of 
Writing. Hillsdale, New Jersey, Hove & London, Lawrence Erlbaum Associates, Pub-
lishers.  

Bolter, Jay David (1996) Eksphrasis, Virtual Reality, and the Future of Writing. Teoksessa: 
Geoffrey Nunberg (toim.) The Future of the Book. Berkeley & Los Angeles, Califor-
nia, University of California Press: 253–272. 

Bowers, Fredson (1966/1959) Textual Criticism and Literary Criticism. London, Cam-
bridge University Press.  

Bowers, Fredson (1963) Textual Criticism. Teoksessa: James Thorpe (toim.) The Aims and 
Methods of Scholarship in Modern Languages and Literatures. New York, Modern 
Language Association of America. 

Bowers, Fredson (1969) Practical Texts and Defninitive Editions. Teoksessa: Fredson 
Bowers & Charlton Hinman Two Lectures on Editing. Columbus, Ohio State Univer-
sity Press: 21–70. 

Bowers, Fredson (1977) A Note on the Editorial Method. Teoksessa: Fredson Bowers & 
Ignas K. Skrupskelis (toim.) William James: A Pluralistic Universe. Cambridge, Mas-
sachusetts & London, Harvard University Press: 203–211. 



 229

Brewer, John (2002/1997) Authors, Publishers, and the Making of Literary Culture (alupe-
rin teoksessa: The Pleasures of the Imagination: English Culture in the Eighteenth 
Century, Glasgow, Harper Collins). Teoksessa: David Finkelstein (toim.) Book Histo-
ry Reader. New York, Routledge: 241–249. 

Bryant, John (2005/2002) The Fluid Text. A Theory of Revision and Editing for Book and 
Screen. Ann Arbor, University of Michigan Press. 

Cain, William E. (1984) The Crisis in Criticism. Theory, Literature and Reform in English 
Studies. Baltimore & London, Johns Hopkins University Press. 

Carruthers, Mary J. (2005/1990) The Book of Memory: A Study of Memory in Medieval 
Culture. Cambridge Studies in Medieval Literature 10. Cambridge University Press. 

Cavallo, Guglielmo (1999/1995) Between Volumen and Codex: Reading in the Roman 
World. Teoksessa: Guglielmo Cavallo & Roger Chartier (toim.) A History of Reading 
in the West (Histoire de la lecture dans le monde occidental, Giuseppe Laterza & Figli 
Spa: Roma-Bari). Cambridge, U.K., Polity Press: 64–89. 

Cayley, John (1999) Koodeksiavaruuden tuolla puolen: kirjallisen kybertekstin mahdolli-
suudet. Parnasso 3: 290–302. 

Cazeaux, Clive (2000) The Continental Aesthetics Reader. London, Routledge. 
Chartier, Roger (1994/1992) The Order of Books. Readers, Authors, and Libraries in Eu-

rope Between the Fourteenth and Eighteenth Centuries (L’orde des livres). Engl. 
kääntänyt Lydia G Cochrane. Cambridge, U.K., Polity Press. 

Contat, Michel (1991) Introduction – La question de l’auteur au regard des manuscrits. 
Teoksessa: Michel Contat (toim.) L’auteur et le manuscrit. Paris, Presses Universi-
taires de France: 7–34. 

Contat, Michel; Hollier, Denis & Neefs, Jacques (1996) Editors’ Preface. Teoksessa: Mi-
chel Contat, Denis Hollier & Jacques Neefs (toim.) Drafts. Yale French Studies 89, 
Engl. kääntänyt Alyson Waters. Yale University Press: 1–5. 

Crane, R. S. (1967/1935) History versus Criticism in the Study of Literature (alun perin 
julkaisussa: English Journal 24). Teoksessa: R. S. Crane: The Idea of the Humanities 
and Other Essays. Critical and Historical, Vol. 2. Chicago & London, University of 
Chicago Press: 3–24. 

Currie, Gregory (1989) An Ontology of Art. Basingstoke, Macmillan. 
Currie, Gregory (1998) Analytic Ontology. Teoksessa: Michael Kelly (toim.) Encyclope-

dia of Aesthetics, vol. 3. New York & Oxford, Oxford University Press: 394–396. 
Currie, Gregory (2004) Arts and Minds. Oxford, Clarendon Press. 
Davidson, Hugh M. (1968) The Critical Position of Roland Barthes. Contemporary Litera-

ture 9:3: 367–376. 
Debray-Genette, Raymonde (1979) Génétique et poètique: le cas Flaubert. Teoksessa: 

Louis Hay (toim.) Essais de critique génétique. Paris, Flammarion: 21–67. 
De Bury, Richard (2004) Filobiblon – Rakkaus kirjoihin (Philobiblon, 1344). Suomentanut 

Kaisa Luntinen. Helsinki, Artemisia edizioni. 
De Grazia, Margreta & Stallybrass, Peter (1993) The Materiality of the Shakespearean 

Text. Shakespeare Quarterly 44: 3: 255–283. 



 230

Deleuze, Gilles & Guattari, Felix (1992/1976) Rihmasto. Johdanto (Paris: Éditions de 
Minuit. Myös teoksessa: Mille plateaux. Capitalisme et schizophrénie 2, Paris: Édi-
tions de Minuit, 1980). Suomentanut Jussi Vähämäki. Teoksessa: Jussi Kotkavirta, 
Keijo Rahkonen & Jussi Vähämäki (toim.) Gilles Deleuze: Autiomaa. Kirjoituksia 
vuosilta 1967–1886. Helsinki, Gaudeamus: 22–52.  

Derrida, Jacques (1967) De la grammatologie. Paris: Éditions de Minuit. 
Derrida, Jacques (1972) Signature événement contexte. Teoksessa: Marges de la philoso-

phie. Paris, Les Éditions de Minuit. 
Dosse, François (1998/1991) History of Structuralism. Volume 1. The Rising Sign, 1945–

1966 (Histoire du strucuralisme, I. Le champ du signe, 1945–1966, Éditions La 
Découverte, Paris). Engl. kääntänyt Deborah Glassman. Minneapolis & London, Uni-
versity of Minnesota Press. 

Eagleton, Terry (1997/1983) Kirjallisuusteoria. Johdatus (Literary Theory. An Introduc-
tion. Basil Blackwell). Suomentaneet Y. Hosiaisluoma, R. Koli, M. Kylmänen, M. 
Lehtonen, T. Ovaska, E. Puoskari, M. Savolainen. Tampere, Vastapaino. 

Eisenstein, Elizabeth L. (1979) The Printing Press as an Agent of Change. Communica-
tions and Cultural Transformations in Early-Modern Europe, vol. 1–2. Cambridge, 
London, New York, Melbourne, Cambridge University Press. 

Eskelinen, Markku (1999) Digitaalinen dominantti, bioteksti ja psykosomaattinen käyttö-
liittymä. Teoksessa: Aki Järvinen ja Ilkka Mäyrä (toim.) Johdatus digitaaliseen kult-
tuuriin (1999). Vastapaino, Tampere: 129–143. 

Fanning, Christopher (2003) Small Particles of Eloquence: Sterne and the Scriblerian Text. 
Modern Philology 100: 3: 360–392.  

Feather, John (1988) A History of British Publishing. New York & London, Routledge. 
Feather, John (1990) The Printed Book. Teoksessa: Martin Coyle (toim.) Encyclopedia of 

Literature and Criticism. London, Routledge: 825–836. 
Feather, John (1999/1994) From Rights in Copies to Copyright: The Recognition of Au-

thors’ Rights in English Law and Practice in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. 
Teoksessa: Martha Woodmansee & Peter Jaszi (toim.) The Construction of Authorship. 
Textual Appropriation in Law and Literature. Durham & London, Duke University 
Press: 191–210. 

Febvre, Lucien & Martin, Henri-Jean (1990/1958) The Coming of the Book. The Impact of 
Printing 1450–1800 (L'apparition du livre, Paris, Éditions Albin Michelet). Engl. 
kääntänyt David Gerard. London & New York, Verso. 

Ferrer, Daniel (1996/1994) Clementis’s Cap: Retroaction and Persistence in the Genetic 
Process. (La toque de Clementis. Rétroaction et rémanence dans les processus généti-
ques). Teoksessa: Michel Contat, Denis Hollier & Jacques Neefs (toim.) Drafts, Yale 
French Studies 89. Kääntänyt Marlena G. Corcoran. Yale University Press: 223–236. 

Fichte, Johann Gottlieb (1964/1791) Beweis der Unrechtmässigkeit des Büchernachdrucks. 
Ein Räsonnement und eine Parabel. Teoksessa: Reinhard Lauth & Hans Jacob (toim.) 
J. G. Fichte: Werke 1791–1794, vol. 1. Stuttgart-Bad Cannstatt, Friedrich Frommann 
Verlag: 409–426. 



 231

Fizer, John (1979) Εποχη, Artistic Analysis, Aesthetic Concretization: Reflection Upon 
Roman Ingarden’s Reflection. Teoksessa: John Odmark (toim.) Language, Literature 
and Meaning I. Problems of Literary Theory. Linguistic and Literary Studies in East-
ern Europe, vol. 1. Amsterdam, John Benjamins B. V.: 351–371. 

Forssell, Pia (2008) J. L. Runebergs samlade skrifter i textkritisk belysning. Helsingin 
Yliopisto, Helsinki. 

Foucault, Michel (2006/1969) Mikä tekijä on? (Qu’est-ce qu’un auteur?, Éditions Galli-
mard, Paris. Buffalon yliopistossa esitetty versio esitelmästä, jonka Foucault esitti 
alun perin Ranskan filosofisessa yhdistyksessä). Suomentanut Markku Lehtinen. Nuo-
ri Voima 1: 7–14.  

Gabler, Hans Walter (1984) Foreword. Teoksessa: Hans Walter Gabler, Wolfhard Steppe 
& Claus Melchior (toim.) James Joyce: Ulysses. A Critical and Synoptic Edition. New 
York & London, Garland Publishing: vii–viii. 

Gabler, Hans Walter (1996/1993) On Textual Criticism and Editing: The Case of Joyce's 
Ulysses. Teoksessa: George Bornstein & Ralph G. Williams (toim.) Palimpsest. Edi-
torial Theory in the Humanities. Ann Arbor, University of Michigan Press: 195–224. 

Gabler, Hans Walter (1998/1995) Introduction: Textual Criticism and Theory in Modern 
German Editing. Teoksessa: Hans Walter Gabler, George Bornstein & Gillian Borland 
(toim.) Contemporary German Editorial Theory. Ann Arbor, University of Michigan 
Press: 1–16. 

Gaskell, Philip (1972) A New Introduction to Bibliography. Oxford, U. K., Oxford Univer-
sity Press. 

Gaskell, Philip (1978) From Writer to Reader. Studies in Editorial Method. Oxford, U. K., 
Oxford University Press. 

Gellrich, Jesse M. (1985) The Idea of the Book in the Middle Ages. Language Theory, 
Mythology, and Fiction. Ithaca & London, Cornell University Press.  

Genette, Gerard (1987) Seuils. Paris, Éditions du Minuit. 
Genette, Gerard (1997/1994) The Work of Art: Immanence and Transcendence (L’ouvre de 

l’art: immanence et transcendence, Paris, Éditions du Seuil). Engl. kääntänyt G. M. 
Goshgarian. Ithaca & London, Cornell University Press. 

Goodman, Nelson (1985/1968) Languages of Art. An Approach to a Theory of Symbols. 
Indianapolis, Hackett Publishing Co. 

Goodman, Nelson (1972) Problems and Projects. Indianapolis & New York, Bobbs–
Merrill Company. 

Goodman, Nelson & Elgin, Catherine Z. (1988) Reconceptions in Philosophy and Other 
Arts and Sciences. London, Routledge. 

Graff, Gerald (1997/1987) Professing Literature. An Institutional History. Chicago & 
London, University of Chicago Press. 

Greetham, D. C. (1994/1992) Textual Scholarship: An Introduction. New York & London, 
Garland Publishing. 

Greetham, D. C. (1996) Editorial and Critical Theory: From Modernism to Postmodernism. 
Teoksessa: George Bornstein & Ralph G. Williams (toim.) Palimpsest. Editorial 
Theory in the Humanities. Ann Arbor, University of Michigan Press: 9–28. 



 232

Greetham, D. C. (1999) Theories of the Text. Oxford, New York, Oxford University Press. 
Greg, W. W. (1950) The Rationale of Copy-Text. Studies in Bibliography 3: 19–36. 
Grésillon, Almuth (1994) Éléments de critique génétique. Lire les manuscrits modernes. 

Paris, Presses universitaires de France. 
GT=Graafinen tietokirja (toinen painos 1960, ensimmäinen painos 1956). Toim. Paavo 

Virusmäki. Helsinki, WSOY.  
Haapala, Arto (1989) What Is a Work of Literature? Acta Philosophica Fennica, vol. 46. 

Helsinki, Societas Philosophica Fennica. 
Haapala, Arto & Lehtinen, Markku (2001) Johdanto: Katsaus fenomenologian syntyyn ja 

kehitykseen Saksassa ja Ranskassa. Teoksessa: Arto Haapala & Markku Lehtinen 
(toim.) Elämys, taide, totuus. Kirjoituksia fenomenologisesta estetiikasta. Helsinki, 
Helsingin yliopistopaino: ix–lxii. 

Hancher, Michael (1972) Three Kinds of Intention. Modern Language Notes 87: 827–851. 
Harkness, Bruce (1969/1959) Bibliography and the Novellistic Fallacy (alun perin julkai-

sussa: Studies in Bibliography XII). Teoksessa: O. M. Brack, Jr. & Warner Barnes 
(toim.) Bibliography and Textual Criticism. English and American Literature, 1700 to 
the Present. Chicago & London, Chicago University Press: 23–40. 

Havelock, Eric A. (1963) Preface to Plato. Cambridge, Massachusetts & London, England, 
The Belknap Press of Harvard University Press. 

Havelock, Eric A. (1982/1966) Preliteracy and the Presocratics. Teoksessa: The Literate 
Revolution in Greece and Its Cultural Consequences (alun perin julkaisussa: Institute 
of Classical Studies Bulletin 13). Princeton, New Jersey, Princeton University Press: 
220–260. 

Havelock, Eric A. (1982/1973) The Character and Content of the Code. Teoksessa: The 
Literate Revolution in Greece and Its Cultural Consequences (alun perin ilmestynyt 
teoksessa: Prologue to Greek Literacy, Lectures in Memory of Louise Taft Semple. 
University of Cincinnati Classical Studies, vol. 2. University of Oklahoma Press). 
Princeton, New Jersey, Princeton University Press: 122–149. 

Havelock, Eric A. (1982/1976–1977) The Preliteracy of the Greeks. Teoksessa: The Lite-
rate Revolution in Greece and Its Cultural Consequences (alun perin julkaisussa: New 
Literary History 8) Princeton, New Jersey, Princeton University Press: 185–207. 

Havelock, Eric A. (1982/1978) The Alphabetization of Homer. Teoksessa: The Literate 
Revolution in Greece and Its Cultural Consequences (alun perin teoksessa: Eric A. 
Havelock & Jackson P. Hershbell (toim.) Communication Arts in the Ancient World. 
New York, Hastings House). Princeton, New Jersey, Princeton University Press: 166–
184. 

Havelock, Eric A. (1982) The Greek Alphabet. Teoksessa: The Literate Revolution in 
Greece and Its Cultural Consequences (alun perin julkaistu nimellä: The Technology 
of the Greek Alphabet teoksessa: Origins of Western Literacy. Toronto, The Ontario 
Insitute for Studies in Education). Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 
77–88. 

Havelock, Eric A. (1986) The Muse Learns to Write. Reflections on Orality and Literacy 
from Antiquity to the Present. New Haven & London, Yale University Press. 



 233

Hay, Louis (1985) ’Le texte n’existe pas’. Reflexions sur la critique génétique. Poètique 62: 
146–158. 

Hay, Louis (1989) L’écrit et l’imprimé. Teoksessa: Luis Hay (toim.) De la lettre au livre. 
Sémiotique des manuscrits littéraires. Textes et manuscrits. Paris, Éditions du CNRS: 
7–34.  

Hay, Louis (1996/1992) History of Genesis? Teoksessa: Michel Contat, Denis Hollier & 
Jacques Neefs (toim.) Drafts, Yale French Studies 89. Kääntänyt Ingrid Wassenaar. 
Yale University Press: 191–207. 

Hay, Louis (2002) La littérature des écrivains. Questions de critique génétique. Paris, Jose 
Corti. 

Hellaakoski, Aaro (1920) Me kaksi. Helsinki, Kustannusliike Minerva. 
Hellaakoski, Aaro (1921) Elegiasta oodiin. Hämeenlinna, Karisto. 
Hellaakoski, Aaro (1924) Maininki ja vaahtopää. Hämeenlinna, Karisto. 
Hellaakoski, Aaro (1928) Jääpeili. Helsinki, Otava.  
Hellaakoski, Aaro (1940) Valitut runot. Helsinki, WSOY. 
Hellaakoski, Aaro (1941) Vartiossa. Runoja sodan vuosilta. Helsinki, WSOY. 
Hellaakoski, Aaro (1943) Uusi runo. Helsinki, WSOY. 
Hellaakoski, Aaro (1945) Me kaksi. Toinen, laajennettu laitos. Helsinki, WSOY.  
Hellaakoski, Aaro (1947) Runot. Helsinki, WSOY.  
Hellaakoski, Aaro (1950a) Kirjojen ulkoasusta ja koristelemisesta. Teoksessa: Kuuntelua – 

Esseitä teoksista ja tekijöistä. Helsinki, WSOY: 11–19. 
Hellaakoski, Aaro (1950b) Kailaan itsekritiikistä. Teoksessa: Kuuntelua. Esseitä teoksista 

ja tekijöistä. Helsinki, WSOY: 212–251. 
Hellaakoski, Aaro (1964) Runon historiaa. Helsinki, WSOY. 
Hellaakoski, Aaro (1997) Runot 1916–1928. Suomalaisen kirjallisuuden klassikoita. Hel-

sinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.  
Hinman, Charlton (1953) Variant Readings in the First Folio of Shakespeare Variant Read-

ings in the First Folio of Shakespeare. Shakespeare Quarterly 4: 3: 279–288. 
Husserl, Edmund (1982/1913) Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology and to a Phe-

nomenological Philosophy, First Book: General Introduction to a Pure Phenomenol-
ogy (Ideen zur einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie, 
Erstes Buch: Allgemeine Einführung in die reine Phänomenolgie). Engl. kääntänyt F. 
Kersten. Dordrecht, Boston & London, Kluwer Academic Publishers. 

Husserl, Edmund (1995/1950) Fenomenologian idea. Viisi luentoa (Die Idee der Phäno-
menologie). Suom. Juha Himanka, Janita Hämäläinen & Hannu Sivenius. Helsinki, 
Loki-kirjat. 

Huuhtanen, Päivi (1977) Hellaakosken modernistista estetiikkaa. Kirjallisuudentutkijain 
Seuran vuosikirja 30. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura: 45–69. 

Hökkä, Tuula (1999) Kirjoituksen päättymättömyys. Teoksessa: Tuula Hökkä (toim.) 
Eeva-Liisa Manner: Kirkas, hämärä, kirkas. Kootut runot. Helsinki, Tammi: 5–21. 

Ikola, Osmo (1984) Porthanin koottujen teosten julkaiseminen. Historiallinen aikakauskir-
ja 1: 65–66. 



 234

Ingarden, Roman (1965/1931) Das literarische Kunstwerk. Mit einem Anhang von den 
funktionen der Sprache im Theaterschauspiel. Tübingen, Max Niemayer Verlag. 

Iser, Wolfgang (1990/1974) The Implied Reader. Patterns of Communication in Prose 
Fiction from Bunyan to Beckett (Der implizite Leser: Kommunikationsformen des 
Romans von Bunyan bis Beckett. München, Wilhelm Fink). Baltimore & London, 
Johns Hopkins University Press. 

Iser, Wolfgang (1989) Prospecting. From Reader Response to Literary Anthropology. 
Baltimore & London, Johns Hopkins University Press. 

Itkonen, Markus (2004/2003) Typografian käsikirja. Helsinki, RPS-yhtiöt. 
Jaffe, Martin S. (1997) A Rabbinic Ontology of the Written and Spoken Word: On Dis-

cipleship, Transformative Knowledge, and the Living Texts of Oral Torah. Journal of 
the American Academy of Religion 65: 3: 525–549. 

Jager, Eric (2001/2000) The Book of the Heart. Chicago & London, University of Chicago 
Press. 

Jauss, Hans Robert (1994/1970) Literary History as a Challenge to Literary Theory. Teok-
sessa: Toward an Aesthetic of Reception. Theory and History of Literature, vol. 2. 
Engl. kääntänyt Timothy Bahti. Minneapolis, University of Minnesota Press: 3–45.  

Johns, Adrian (1998) The Nature of the Book. Print and Knowledge in the Making. Chica-
go & London, University of Chicago Press. 

Kailas, Uuno (1932) Runoja. Helsinki, WSOY. 
Kantola, Kaisa (1972) Olen, enkä ole. Minuus ja oleminen Aaro Hellaakosken runoudessa. 

Helsinki, WSOY. 
Kapr, Albert (1983/1971) The Art of Lettering – The History, Anatomy, and Aesthetics of 

the Roman Letter Forms (Schriftkunst – Gechsichte, Anatomie und Schönheit der la-
teinischen Buchstaben, Dresden: VEB Verlag der Kunst). Engl. kääntänyt Ida Kimber. 
München, New York, London & Paris, K. G. Saur. 

Kirja 2010 = Lauri Saarinen, Juri Joensuu & Raine Koskimaa (toim.) Kirja 2010. Kirja-
alan kehitystrendit, 2000. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 70. (Teoksen 
tekstien kirjoittajia ei ole yksilöity. Viitteet rajoittuvat kahteen ensimmäiseen lukuun, 
jonka kirjoittajiksi on nimetty Juri Joensuu, Raine Koskimaa, Yrjö Repo ja Jali Heil-
mann.) Jyväskylän yliopisto. 

Kirwan, Christopher (1995) Identity. Teoksessa: Ted Honderich (toim.) The Oxford Com-
panion to Philosophy. Oxford, New York, Oxford University Press. 

Kivistö, Sari (2007a) Kirjallisuuden esityspaikkoja ja instituutioita. Teoksessa: Sari Kivistö, 
H. K. Riikonen, Erja Salmenkivi & Raija Sarasti-Wilenius: Kirjallisuus antiikin maa-
ilmassa. Helsinki, Teos: 68–83. 

Kivistö, Sari (2007b) Kirjailijan asema. Teoksessa: Sari Kivistö, H. K. Riikonen, Erja 
Salmenkivi & Raija Sarasti-Wilenius: Kirjallisuus antiikin maailmassa. Helsinki, Te-
os: 84–97. 

Koivisto, Päivi (2006) Tekijän ylösnousemus: Saisio–Larsson–Wein–Saisio. Teoksessa: 
Kaisa Kurikka & Veli-Matti Pynttäri (toim.) Tekijyyden tekstit. Helsinki, Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura: 275–302. 



 235

Kupiainen, Unto (1948) Suomalainen lyriikka Juhani Siljosta Kaarlo Sarkiaan. Helsinki, 
WSOY. 

Kupiainen, Unto (1953) Aaro Hellaakoski. Ihminen ja runoilija. Helsinki, WSOY. 
Laine, Jarkko (1984) Toimittajan jälkilause. Teoksessa: Jarkko Laine (toim.) Joel Lehtonen: 

Runot. Helsinki, Otava. 
Lassila, Pertti (1997) Aaro Hellaakosken alkukauden runot. Teoksessa: Aaro Hellaakoski: 

Runot 1916–1928. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura: vii–xvi. 
Lammenranta, Markus (1987) Taideteos symbolina. Nelson Goodmanin taidefilosofia. 

Helsingin Yliopiston Yleisen kirjallisuustieteen, teatteritieteen ja estetiikan laitoksen 
monistesarja 15. Helsinki, Helsingin Yliopiston Yleisen kirjallisuustieteen, teatteritie-
teen ja estetiikan laitos.  

Landow, George P. (1996) Twenty Minutes Into the Future. Teoksessa: Geoffrey Nunberg 
(toim.) The Future of the Book. Berkeley & Los Angeles, California, University of 
California Press: 209–237. 

Landow, George P. (2006) Hypertext 3.0. Critical Theory and New Media in an Era of 
Globalization. Baltimore, Johns Hopkins University Press. 

Leino, Pentti (1982) Kieli, runo ja mitta. Suomen kielen metriikka. Helsinki, Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura.  

Lernout, Geert (2002) Genetic Criticism and Philology. Text: An Interdisciplinary Annual 
of Textual Studies 14: 53–75. 

Levinson, Jerrold (1990/1980a) What a Musical Work Is (alun perin julkaisussa: Journal 
of Philosophy 77). Teoksessa: Music, Art, and Metaphysics. Essays in Philosophical 
Aesthetics. Ithaca & London, Cornell University Press: 63–88. 

Levinson, Jerrold (1990/1980b) Autographic and Allographic Art Revisited (alun perin 
julkaisussa: Philosophical Studies 38). Teoksessa: Music, Art, and Metaphysics. Es-
says in Philosophical Aesthetics. Ithaca & London, Cornell University Press: 89–106. 

Levinson, Jerrold (1990a) Preface. Teoksessa: Music, Art, and Metaphysics. Essays in 
Philosophical Aesthetics. Ithaca & London, Cornell University Press: ix–x. 

Levinson, Jerrold (1990b) What a Musical Work Is Again. Teoksessa: Music, Art, and 
Metaphysics. Essays in Philosophical Aesthetics. Ithaca & London, Cornell University 
Press: 215–263. 

Lieberman, Saul (1950) Hellenism in Jewish Palestine. New York, Jewish Theological 
Seminary of America. 

Lord, Albert B. (1974/1960) The Singer of Tales. New York, Atheneum. 
Margolis, Joseph (1980) Art & Philosophy. Atlantic Highlands, New Jersey, Humanities 

Press. 
Margolis, Joseph (1995) Interpretation Radical But Not Unruly. The New Puzzle of the 

Arts and History. Berkeley, Los Angeles & London, University of California Press. 
Marjanen, Kaarlo (1958) Rajain särkijä. Aaro Hellaakoski. Teoksessa: Näkökulma. Tutkis-

teluja, esseitä, arvosteluja. Helsinki, WSOY: 104–133. 
Mathiessen, F. O. (1941) American Renaissance. Art and Expression in the Age of Emer-

son and Whitman. London, Oxford & New York, Oxford University Press. 



 236

McGann, Jerome J. (1992/1983) A Critique of Modern Textual Criticism. Charlottesville 
and London, University Press of Virginia. 

McGann, Jerome J. (1985a) Introduction. Teoksessa: Jerome J. McGann (toim.) Textual 
Criticism and Literary Interpretation. Chicago & London, University of Chicago 
Press: vii–xi. 

McGann, Jerome J. (1985b) The Monks and the Giants. Textual and Bibliographical Stu-
dies and the Interpretation of Literary Works. Teoksessa: Jerome J. McGann (toim.) 
Textual Criticism and Literary Interpretation. Chicago & London, University of Chi-
cago Press: 180–199. 

McGann, Jerome J. (1988) Social Values and Poetic Acts. The Historical Judgment of 
Literary Work. Cambridge, Massachusettes, London, England, Harvard University 
Press. 

McGann, Jerome J. (1991) The Textual Condition. Princeton, New Jersey, Princeton Uni-
versity Press. 

McGann, Jerome J. (2001) Radiant Textuality. Literature After the World Wide Web. New 
York & Houndmills, Basingstoke, Hampshire, Palgrave. 

McGann, Jerome J. (2006) From Text to Work: Digital Tools and the Emergence of the 
Social Text. Romanticism on the Net 41–42. URL: <http://www.erudit.org/revue/ron/ 

 2006/v/n41-42/013153ar.html> Viitattu 20. 3. 2009. 
McKenzie, D. F. (2002/1981) Typography and Meaning: The Case of William Congreve 

(alun perin julkaisussa: Giles Barber & Bernhard Fabian (toim.) Buch und Buchhandel 
in Europa im achtzehnten Jahrhundert, 4. osa teoksesta: Wolfenbütteler Schriften zur 
Geschichte des Buchwesens. Hamburg, Hauswedel). Teoksessa: Peter D. McDonald & 
Michael F. Suarez (toim.) D. F. McKenzie: Making Meaning. ”Printers of the Mind” 
and Other Essays. S. J. Amherst & Boston, University of Massachusetts: 198–236. 

McKenzie, D. F. (1999/1984) Bibliography and the Sociology of Texts. Cambridge Univer-
sity Press. 

McKitterick (2004/2003) Print, Manuscript and the Search for Order 1450–1830. Cam-
bridge University Press. 

McLuhan, Marshall (1987/1964) Understanding Media. The Extentsions of Man. London, 
Routledge & Kegan Paul. 

Metzger, Bruce M. (1992/1987) The Canon of the New Testament. Its Origin, Development, 
and Significance. Oxford, Clarendon Press. 

Mikkeli, Heikki & Pakkasvirta, Jussi (2007) Tieteiden välissä? Johdatus monitieteisyyteen 
ja poikkitieteisyyteen. Helsinki, WSOY. 

Minnis, A. J. (1991/1988) Medieval Theory of Authorship. Scholastic Literary Attitudes in 
the Later Middle Ages. Alderhot, Wildwood House. 

Minnis, A. J (2000) Quadruplex Sensus, Multiplex Modus: Scriptural Sense and Mode in 
Medieveal Scholastic Exegesis. Teoksessa: Jon Whitman (toim.) Interpretation and 
Allegory: Antiquity to the Modern Period. Brill's Studies in Intellectual History vol. 
101. Leiden, Koninklijke Brill NV: 231–256. 

Moran, Joe (2002) Interdisciplinarity. London & New York, Routledge. 



 237

Moritz, Karl Philipp (1962/1785) Versuch einer Vereinigung aller schönen Künste und 
Wissenschaften unter dem Begriff des in sich selbst vollendeten. Teoksessa: Hans Jo-
achim Schrimpf (toim.) Karl Philipp Moritz: Schriften zur Aesthetik und Poetik. 
Tübingen; Max Niemayer Verlag: 3–9.  

Morize, André (1966/1922) Problems and Methods of Literary History: With Special Ref-
erence to Modern French Literature; a Guide for Graduate Students. Boston, Ginn 
and Company. 

Moss, Roger B. (1981–1982) Sterne’s Punctuation. Eighteen-Century Studies 15: 2: 179–
200. 

Moule, C. F. D. (1962) Birth of the New Testament. London, Adam & Charles Black. 
Mustapää, P. (1957/1948) Kootut runot. Toinen, korjattu ja lisätty painos. Helsinki, WSOY. 
Müller, Jan-Dirk (2002/1994) The Body of the Book. The Media Transition from Manu-

script to Print (alun perin teoksessa: Hans Ulrich Gumbrecht & K. Ludwig Pfeiffer 
(toim.) Materialities of Communication. Stanford University Press). Teoksessa: David 
Finkelstein (toim.) Book History Reader. Engl. kääntänyt William Whobrey. New 
York, Routledge: 143–150.  

NS: Nykysuomen sanakirja (1985). Toim. Matti Sadevuori et al. 3 nidettä. Helsinki, 
WSOY.  

O’Donnell, James J. (1996) The Pragmatics of the New: Trithemius, McLuhan, Cassiodo-
rus. Teoksessa: Geoffrey Nunberg (toim.) The Future of the Book. Berkeley & Los 
Angeles, California, University of California Press: 37–62. 

OED: Oxford English Dictionary (2007). Oxford University Press. URL: <http://diction 
 ary.oed.com.proxy.pc124152.oulu.fi:8080/entrance.dtl> Viitattu 24.4.2010. 
Ong, Walter J. (1982) Orality & Literacy. Technologizing the Word. London, Methuen & 

Co. 
Orton, Peter (2005) Deixis and the Untransferable Text: Anglo-Saxon Colophons, Verse-

Prefaces and Inscriptions. Teoksessa: Stephen Kelly & John J. Thompson (toim.) Im-
agining the Book. Medieval Texts and Cultures of the Northern Europe. Turnhout, 
Belgium, Brepols: 195–207. 

Pakkasvirta, Jussi (2003) Monitiede vai monta tiedettä? Näkökulmia poikkitieteiseen kult-
tuuri-, yhteiskunta- ja aluetutkimukseen. Verkkokirja <URL: http://www.helsinki. 

 fi/hum/renvall/monitieteisyys/> Viitattu 9.12. 2009. 
Palmer, Carole L. (2001) Work at the Boundaries of Science. Information and the Interdis-

ciplinary Research Process. Dordrecht & Boston & London, Kluwer Academic Pub-
lishers. 

Parker, Hershel (1984) Flawed Texts and Verbal Icons. Literary Authority in American 
Fiction. Evanston, Illinois, Northwestern University Press. 

Parkes, M. B. (1999/1995) Reading, Copying and Interpreting a Text in the Early Middle 
Ages. Teoksessa: Guglielmo Cavallo & Roger Chartier (toim.) A History of Reading 
in the West (Histoire de la lecture dans le monde occidental, Giuseppe Laterza & Figli 
Spa: Roma-Bari). Cambridge, U.K., Polity Press: 90–119. 



 238

Parsons, Edward Alexander (1967/1952) The Alexandrian Library. Glory of the Hellenic 
World. Its Rise, Antiquities and Destructions. New York, American Elsevier Publish-
ing Company.  

Pfeiffer, Rudolf (1978/1968) History of Classical Scholarship. From the Beginnings to the 
End of the Hellenistic Age. Oxford, Clarendon Press.  

Pitkänen, Risto (2002) Analyyttinen estetiikka. Teoksessa: Oiva Kuisma (toim.) Suomalai-
nen estetiikka 1900-luvulla. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura: 194–261. 

Plachta, Bodo (1997/1995) German Literature. Teoksessa: D. C. Greetham (toim.) Scho-
larly Editing. A Guide to Research. New York, The Modern Language Association of 
America: 504–529. 

Pollard, Graham (1978) The Pecia System in the Medieval Universities. Teoksessa: M. B. 
Parkes & Andrew G. Watson (toim.) Medieval Scribes, Manuscripts & Libraries. Es-
says Presented to N. R. Ker. London, Scholar Press: 147–161. 

Pulkkinen, Veijo (2001) Käsikirjoitus, teos ja tekstin käymistila. Synteesi 4: 55–62. 
Pulkkinen, Veijo (2004) Teoksen epookki. Sen aika ja ajattomuus Roman Ingardenin Das 

literarische Kunstwerkissa. Teoksessa: Veijo Pulkkinen et al. (toim.) Lukulampun va-
lo. Liisi Huhtalan juhlakirja. Oulu, Taideaineiden ja antropologian painos, Oulun yli-
opisto: 287–307. 

Rantala, Veikko (1991) The Work of Art: Identity and Interpretation. Semiotica 87: 271–
292. 

Repo, Eino S. (1953) Kypsä Hellaakoski. Teoksessa: Aaro Hellaakoski: Runot. Helsinki, 
WSOY: xxiii–xxxii. 

Rey, Alain (1989) Tracés. Teoksessa: Louis Hay (toim.) De la lettre au livre. Sémiotique 
des manuscrits littéraires. Textes et manuscrits. Paris, Éditions du CNRS: 35–56. 

Reynolds, L. D. & Wilson, N. G. (1968) Scribes & Scholars. A Guide to the Transmission 
of Greek & Latin Literature. London, Oxford University Press. 

Richards, I. A. (1952/1924) Principles of Literary Criticism. London, Routledge and Ke-
gan Paul. 

Riikonen, H. K. (1999) Porthanin kootut teokset – ikuisuusprojektin antia. Tieteessä tapah-
tuu 6: 19–21. 

Riikonen, H. K. (2002) Estetiikan tutkimus ja opetus Suomessa 1960- ja 1970-lukujen 
vaihteessa. Teoksessa: Oiva Kuisma (toim.) Suomalainen estetiikka 1900-luvulla. 
Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura: 162–193. 

Roberts, Colin H. & Skeat, T. C. (1983) The Birth of the Codex. London, British Academy, 
Oxford University Press. 

Rose, Mark (1994/1992) Authors and Owners. The Invention of Copyright. Cambridge, 
Massachusettes; London, England, Harvard University Press. 

Rose, Mark (1999/1994) Author in Court: Pope vs. Curll (1741). Teoksessa: Martha 
Woodmansee & Peter Jaszi (toim.) The Contruction of Authorship. Textual Appropri-
ation in Law and Literature. Durham & London, Duke University Press: 211–230. 

Routila, Lauri (1972) Taide, kieli ja taiteen kieli. Teoksessa: Markku Envall, Aarne Kin-
nunen & Yrjö Sepänmaa (toim.) Estetiikan kenttä. Helsinki, WSOY: 151–170. 



 239

Salmenkivi, Erja (2007) Kirja antiikin aikana. Teoksessa: Sari Kivistö, H. K. Riikonen, 
Erja Salmenkivi & Raija Sarasti-Wilenius: Kirjallisuus antiikin maailmassa. Helsinki, 
Teos: 46–55. 

Saussure, Ferdinand De (1971/1916) Cours de linguistique générale. Charles Bally & 
Albert Sechehaye (toim.), Albert Riedlinger. Paris, Payot.  

Sawyer, John F. (1999) Sacred Texts and Sacred Languages. London, Routledge.  
Searle, Leroy F. (2004) Emerging Questions. Text and Theory in Contemporary Criticism. 

Teoksessa: Raimonda Modiano, Leroy F. Searle & Peter Shillingsburg (toim.) Voice, 
Text, Hypertext. Emerging Practices in Textual Studies. Seatle & London, University 
of Washington Press: 3–21. 

Shillingsburg, Peter L. (1986) Scholarly Editing in the Computer Age. Theory and Practice. 
Athens & London, University of Georgia Press. 

Shillingsburg, Peter L. (1991) Text as Matter, Concept, and Action. Studies in Biblio-
graphy 44: 31–82. 

Shillingsburg, Peter L. (1999/1996) Principles for Electronic Archives, Scholarly Editions, 
and Tutorials. Teoksessa: Richard J. Finneran (toim.) The Literary Text in the Digital 
Age. Ann Arbor, University of Michigan Press: 23–35. 

Shillingsburg, Peter L. (2000/1997) Resisting Texts. Authority and Submission in Con-
structions of Meaning. Ann Arbor, University of Michigan Press. 

Shillingsburg, Peter L. (2006) From Gutenberg to Google. Electronic Representations of 
Literary Texts. Cambridge University Press. 

Shusterman, Richard (1984) The Object of Literary Criticism. Elementa: Schrifter zur 
Philosophie und ihrer Problemgeschichte XXIX. Amsterdam, Rodopi; Würzburg, 
Könighausen und Neumann. 

Shusterman, Richard (1986) Poetics and Current Analytic Aesthetics. Poetics Today 7: 2: 
323–329. 

Shusterman, Richard (1989) Introduction: Analysing Analytic Aesthetics. Teoksessa: 
Richard Shusterman (toim.) Analytic Aesthetics. Oxford, U.K., Basil Blackwell: 1–19. 

Skarsaune, Oskar (2000) Biblical Interpretation. Teoksessa: Philip Francis Esler (toim.) 
Early Christian World. London, Routledge: 660–689.  

Skeat, Theodore Cressy (2004/1982) The Lenght of the Standard Papyrus Roll and the 
Cost-Advantage of the Codex (alun perin julkaisussa: Zeitschrift für Papyrologie und 
Epigraphik 45). Teoksessa: Collected Biblical Writings of T. C. Skeat. Leiden, Brill 
Academic Publishers: 65–70. 

Skeat, Theodore Cressy (2004/1990) Roll Versus Codex – a New Approach? (alun perin 
julkaisussa: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 84). Teoksessa: Collected Bib-
lical Writings of T. C. Skeat. Leiden, Brill Academic Publishers: 71–72. 

Skeat, Theodore Cressy (2004/1994) The Origin of the Christian Codex (alun perin julkai-
sussa: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 102). Teoksessa: Collected Biblical 
Writings of T. C. Skeat. Leiden, Brill Academic Publishers: 79–87. 

Slatin, John (1991) Reading Hypertext: Order and Coherence in a New Medium. Teokses-
sa: Paul Delaney & George P. Landow (toim.) Hypermedia and Literary Studies. 
Cambridge, Massachusetts & London, MIT Press: 153–169. 



 240

Smeed, J. W. (1975) Faust in Literature. London, New York & Toronto, Oxford Universi-
ty Press. 

Sollamo, Raija (1991) Johdanto. Teoksessa: R. Sollamo (toim.) Kuolleen meren kirjakää-
röt. Qumranin tekstit suomeksi. Helsinki, Yliopistopaino: 9–14. 

Stevenson, Charles L. (1957) On 'What is a Poem?' The Philosophical Review LXVI: 329–
362. 

Sussman, Ayala & Peled, Ruth (1993) Treasures from the Judean Desert. Teoksessa: A. 
Sussman & R. Peled (toim.) Scrolls from the Dead Sea. Washington, Archetype Press: 
23–29. 

Tadié, Jean-Yves (1987) La critique littéraire au XXe siècle. Paris, Pierre Belfond. 
Tanselle, G. Thomas (1976) The Editorial Problem of Final Authorial Intention. Studies in 

Bibliography 29: 167–211. 
Tanselle, G. Thomas (1980) Concept of ”Ideal Copy”. Studies in Bibliography 33: 18–53. 
Tanselle, G. Thomas (1990/1981) Texts of Documents and Texts of Works. Teoksessa: 

Textual Criticism and Scholarly Editing. Charlottesville and London, University Press 
of Virginia: 3–23. 

Tanselle, G. Thomas (1986) Historicism and Critical Editing. Studies in Bibliography 39: 
1–46. 

Tanselle, G. Thomas (1992/1989) A Rationale of Textual Criticism. Philadelphia, Universi-
ty of Pennsylvania Press. 

Tanselle, G. Thomas (1991) Textual Criticism and Literary Sociology. Studies in Biblio-
graphy 44: 83–143. 

Tanselle, G. Thomas 1998a: A Description of Descriptive Bibliography. Teoksessa: Litera-
ture and Artifacts. Charlottesville: The Bibliographical Society of the University of 
Virginia, 127–156. 

Tanselle, G. Thomas (1998b) Editing Without a Copy-Text. Teoksessa: Literature and 
Artifacts. Charlottesville, The Bibliographical Society of the University of Virginia: 
236–257. 

Tanselle, G. Thomas (1998c) Critical Editions, Hypertexts, and Genetic Criticism. Teok-
sessa: Literature and Artifacts. Charlottesville, The Bibliographical Society of the 
University of Virginia: 258–271.  

Thomasson, Amie L. (2004) The Ontology of Art. Teoksessa: Peter Kivy (toim.) The 
Blackwell Guide to Aesthetics. Malden, USA; Oxford, U. K.; Carlton, Australia, 
Blackwell Publishing: 78–92. 

Thorpe, James (1969/1965) The Aesthetics of Textual Criticism (alun perin julkaisussa: 
PMLA LXXX). Teoksessa: O. M. Brack, Jr. & Warner Barnes (toim.) Bibliography 
and Textual Criticism. English and American Literature, 1700 to the Present. Chicago 
& London, University of Chicago Press: 102–138. 

Thorpe, James (1972) Principles of Textual Criticism. San Marino, California, The Hun-
tington Library. 

Tiusanen, Timo (1977) Faust ja Mefisto, Sydän ja Järki. Teoksessa: Linjoja. Tutkielmia 
kirjallisuudesta ja teatterista. Helsinki, Otava: 49–56. 

Turtiainen, Arvo (1964) Runoja 1934–1964. Helsinki, Tammi. 



 241

Turtiainen, Arvo (1974) Runoja 1934–1968. Helsinki, Tammi. 
Urmson, J. O. (2006/1977) Literature. Teoksessa: Eileen John & Dominic McIver Lopes 

(toim.) Philosophy of Literature. Contemporary and Classic Readings. Oxford, U.K., 
Blackwell Publishing: 88–92. 

Urmson, J. O. (1989) The Methods of Aesthetics. Teoksessa: Richard Shusterman (toim.) 
Analytic Aesthetics. Oxford, U.K., Basil Blackwell: 20–31. 

Vaaskivi, T. [Tatu] (1935) Uuno Kailas. Valvoja-Aika: 135–150. 
Varpio, Yrjö (1986) Suomalaisen kirjallisuudentutkimuksen historia. Helsinki, WSOY. 
Vihanta, Ulla (1988) Tuntematon Wäinö Aaltonen. Taustaa kirjankansi- ja runokuvituksil-

le sekä niiden luonnoksille. Teoksessa: Outi Flander & Aune Jääskinen (toim.) Wäinö 
Aaltonen väreissä. Maalauksia ja piirustuksia. Helsinki, Suomen taideakatemia: 43–
56. 

Wallace, Martin (2000/2002) Criticism and the Academy. Teoksessa: A. Walton Litz, 
Louis Menand & Lawrence Rainey (toim.) The Cambridge History of Literary Criti-
cism. Vol. VII, Modernism and the New Criticism. Cambridge University Press: 269–
321. 

Wellek, René (1942) The Mode of Existence of a Literary Work of Art. Southern Review 7: 
735–754. 

Wellek, René (1982/1979) Prospect and Retrospect (alun perin julkaisussa: The Yale Re-
view 69). Teoksessa: The Attack on Literature and Other Essays. Chapel Hill, Univer-
sity of North Carolina: 146–158. 

Wellek, René & Warren, Austin (1969/1942) Kirjallisuus ja sen teoria (Theory of Litera-
ture). Suomentaneet Vilho Viksten & Matti Suurpää. Helsinki, Otava. 

Wetzel, Linda 1998: Type/Token Distinction. Teoksessa: Edward Craig (toim.) Routledge 
Encyclopedia of Philosophy, vol. 9. London & New York, Routledge: 509–511. 

Williams, Raymond (1991/1983) Writing in Society. London & New York, Verso. 
Williamson, Timothy 1998: ”Identity”. Teoksessa: Edward Graig (toim.) Routledge Encyc-

lopedia of Philosophy. London & New York, Routledge. 
Wimsatt, William K. Jr. & Beardsley, Monroe C. (1946) The Intentional Fallacy. Sewanee 

Review LIV: 468–488. 
Wimsatt, William K. Jr. & Beardsley, Monroe C. (1949) The Affective Fallacy. Sewanee 

Review 57: 31–55. 
Wimsatt, William K. & Brooks, Cleanth (1957) Literary Criticism. A Short History. Lon-

don, Routledge & Kegan Paul. 
Wollheim, Richard (2000/1968) Art and Its Objects. Cambridge University Press. 
Wollheim, Richard (2000/1980) Are the Criteria of Identity For Work of Art Aesthetically 

Relevant? Teoksessa: Art and Its Objects (artikkeli lisätty toiseen laitokseen 1980, en-
simmäinen laitos 1968). Cambridge University Press: 167–176. 

Wolterstorff, Nicholas (1980) Works and Worlds of Art. New York, Oxford University 
Press. 

Wolterstorff, Nicholas (1989) Philosophy of Art after Analysis and Romanticism. Teok-
sessa: Richard Shusterman (toim.) Analytic Aesthetics. Oxford, U. K., Basil Blackwell: 
32–58. 



 242

Woodmansee, Martha (1984a) The Genius and the Copyright: Economic and Legal Condi-
tions of the Emergence of the ”Author”. Eighteenth Century Studies 17: 4: 425–448. 

Woodmansee, Martha (1984b) The Interest in Disinterestedness: Karl Philipp Moritz and 
the Emergence of the Theory of Aesthetic Autonomy in Eighteenth-century Germany. 
Modern Language Quarterly 45: 1: 22–47. 

Young, Edward (1996/1759) Conjectures on Original Composition. In a Letter to the 
Author of Sir Charles Grandison (London, A. Millar and R. and J. Dodsley). Rep. Cri-
ticismOn-line. <URL: http://rpo.library.utoronto.ca/display/displayprose.cfm? 

 prosenum=16> Viitattu 25.7.2007. 



A C T A  U N I V E R S I T A T I S  O U L U E N S I S

Book orders:
Granum: Virtual book store
http://granum.uta.fi/granum/

S E R I E S  B  H U M A N I O R A

80. Loukusa, Soile (2007) The use of context in pragmatic language comprehension in
normally developing children and children with Asperger syndrome/high-
functioning autism. An application of relevance theory    

81. Karkulehto, Sanna (2007) Kaapista kaanoniin ja takaisin. Johanna Sinisalon, Pirkko
Saision ja Helena Sinervon teosten queer-poliittisia luentoja    

82. Nerkko-Runtti, Arja (2007) Lågorna är många. Studier i språket i den svenska
psalmen 1819–1986    

83. Suvilehto, Pirjo (2008) Lasten luova kirjoittaminen psyykkisen tulpan avaajana.
Tapaustutkimus pohjoissuomalaisen sairaalakoulun ja Päätalo-instituutin 8–13-
vuotiaiden lasten kirjoituksista    

84. Rehumäki, Pekka (2008) Tasa-arvoa tanssilattialla. Käsityöväen sivistysseurat
1840-luvulta 1870-luvun alkuun    

85. Rauniomaa, Mirka (2008) Recovery through repetition. Returning to prior talk
and taking a stance in American-English and Finnish conversations    

86. Bērziņš, Valdis (2008) Sārnate: living by a coastal lake during the East Baltic
Neolithic

87. Komulainen, Kauko (2009) Ihanteiden Ikaros. Markku Lahtelan Se-romaani ja
1960-luvun representaation kriisi    

88. Ylitalo, Riikka (2009) The Realisation of Prominence in Three Varieties of
Standard Spoken Finnish   

89. Palola, Elina (2009) Arkaismi, konteksti ja kirjuri. Sananloppuisen k:n merkintä
Christfrid Gananderin kansanrunokokoelmassa    

90. Remes, Hannu (2009) Muodot kontrastissa. Suomen ja viron vertailevaa
taivutusmorfologiaa    

91. Segler-Heikkilä, Lena (2009) Den skönlitterära översättningens anpassning till en
ny kultur. Kulturspecifika drag i finlandssvensk prosa och deras översättning till
tyska    

92. Jomppanen, Marjatta (2009) Pohjoissaamen ja suomen perusinfinitiivi vertailussa
leat ja olla -verbien yhteydessä   

93. Saunavaara, Juha (2010) In search of suitable political leadership. Japanese
conservatives in occupation plans and policies 1942–1947    



A
B
C
D
E
F
G

UNIVERS ITY OF OULU  P.O.B . 7500   F I -90014  UNIVERS ITY OF OULU F INLAND

A C T A  U N I V E R S I T A T I S  O U L U E N S I S

S E R I E S  E D I T O R S

SCIENTIAE RERUM NATURALIUM

HUMANIORA

TECHNICA

MEDICA

SCIENTIAE RERUM SOCIALIUM

SCRIPTA ACADEMICA

OECONOMICA

EDITOR IN CHIEF

PUBLICATIONS EDITOR

Professor Mikko Siponen

University Lecturer Elise Kärkkäinen

Professor Pentti Karjalainen

Professor Helvi Kyngäs

Senior Researcher Eila Estola

Information officer Tiina Pistokoski

University Lecturer Seppo Eriksson

University Lecturer Seppo Eriksson

Publications Editor Kirsti Nurkkala

ISBN 978-951-42-6208-1 (Paperback)
ISBN 978-951-42-6209-8 (PDF)
ISSN 0355-3205 (Print)
ISSN 1796-2218 (Online)

U N I V E R S I TAT I S  O U L U E N S I SACTA
B

HUMANIORA

B
 94

AC
TA

 Veijo Pulkkinen

OULU 2010

B 94

Veijo Pulkkinen

EPÄILYKSEN ESTETIIKKA
TEKSTUAALINEN VARIAATIO JA KIRJALLISEN 
TEOKSEN IDENTITEETTI

HUMANISTINEN TIEDEKUNTA
KIRJALLISUUS
OULUN YLIOPISTO      


	Abstract
	Tiivistelmä
	Esipuhe
	Sisällys
	Johdanto
	1 Teoksen epookki
	1.1 Kirjallisuuden tutkimisen työnjako – tekstikritiikin,kirjallisuudentutkimuksen ja estetiikan suhteiden taustaa
	1.2 Monoliittisen teoskäsityksen genealogia
	1.2.1 Pysyvän tekstin alkuperä ja viestimen historiallisuus
	1.2.2 Kulttuurikontekstin osuus teoskäsityksen määrittymiseen
	1.2.3 Painetun kirjan identiteetti
	1.2.4 Abstrakti teksti
	1.2.5 Painetun tekstin pysyvyyden ja luotettavuuden historiallisuus
	1.2.6 Modernin tekijäkäsityksen muotoutuminen
	1.2.7 Teos digitalisoituvassa kulttuurissa


	2 Epäilyksen estetiikka ja analyyttisenkirjallisuudenfilosofian monoliittisentradition kritiikki
	2.1 Kirjallisen teoksen materiaalisuus
	2.1.1 Esteettinen objekti ja tekstuaalinen naivismi
	2.1.2 Autografinen ja allografinen objekti sekä käsikirjoitustenesteettinen merkitys
	2.1.3 Tyyppi/esiintymä-jako ja viestimen käsite

	2.2 Monoliittinen teoskäsitys
	2.2.1 Tekstin korrekti esiintymä
	2.2.2 Tuotannonhistoria
	2.2.3 Revisioidun teoksen ongelma

	2.3 Auktorisaatio ja tekstuaalinen identiteetti
	2.3.1 Transmission historia, intentio ja eklektinen teksti
	2.3.2 Monitekstinen teos
	2.3.3 Vastaanottajan rooli


	3 Hellaakosken paperikori – teos käymistilana
	3.1 Käymistila
	3.2 Aineellisesta esineestä teoksen abstraktiin tasoon
	3.3 Typografisen eron tulkinnallinen merkitys
	3.4 Esipuhe teoksen tekstuaalisen identiteetin määrittäjänä
	3.5 Hellaakosken teoskäsitys
	3.6 Paperikori

	Päätäntö
	Lähteet



