
Tutkimus pyrkii selvittämään empiirisen aineiston ja teoreettisen analyysin avulla, 
kuinka hyvin Norman Hollandin, David Bleichin, Wolfgang Iserin ja Stanley Fishin 
teoriat selittävät lukijoiden tulkintoja kaunokirjallisista teksteistä. Teoreettinen 
analyysi tarkastelee erityisesti heidän käsityksiään kielen ymmärtämisestä 
Wittgensteinin Filosofisia tutkimuksia –teoksen valossa. Teoreettinen tarkastelu 
osoittaa, että monet näiden teoreetikoiden oletukset kielen luonteesta ovat 
ongelmallisia. Empiirinen aineisto taas osoittaa, että lukijat usein muodostavat 
tekstistä hyvin samankaltaisia tulkintoja. Näin ollen tutkimus kyseenalaistaa usein 
esitetyn oletuksen, jonka mukaan kaunokirjallisten tekstien tulkinnat ovat 
idiosynkraattisia. 
 Empiirinen aineisto koostuu 27 suomalaisen yliopisto-opiskelijan 
kirjallisista, vapaasti muotoilluista vastauksista kolmea novellia koskeviin 
kysymyksiin. Osa kysymyksistä koskee tekstissä laajasti käsiteltyjä asioita, osa taas 
liittyy joko hyvin lyhyesti mainittuihin tai epäsuorasti käsiteltyihin seikkoihin. 
Novellit ovat D. H. Lawrencen ”The Witch à la Mode”, Peter Taylorin ”Rain in the 
Heart” ja Milan Kunderan “The Hitchhiking Game”.  
 Fishin mukaan lukijat luovat sekä tekstin formaalit piirteet että tulkinnan 
tietyn tulkintastrategian mukaan. Yhtä mieltä olevat henkilöt muodostavat 
tulkintayhteisön. Lukijoiden vastaukset sisältävät kuitenkin yleensä sekä jaettuja että 
yksittäisiä tulkintoja. Niinpä on hyvin vaikea määrittää, ketkä kuuluisivat samaan 
tulkintayhteisöön. Koska myös vastakkaisiin tulkintoihin päätyneet henkilöt näyttävät 
kiinnittävän huomiota samoihin tekstin kohtiin ja tiedostavan vastakkaisen tulkinnan 
mahdollisuuden, ei vaikuta siltä, että he olisivat luoneet tekstin formaalit piirteet eri 
tavoin.  
 Iserin teorian mukaan tulkinta syntyy lukijan ja tekstin 
vuorovaikutuksesta, kun lukija määrittää tekstin implikaatiot ja näin täydentää tekstin 
”avoimet” kohdat. Iser uskoo, että teksti ohjaa tulkintaa, mutta koska hän myöskin 
ajattelee, että merkitys ei sisälly sanoihin, hän ei kykene selittämään, miten teksti 
ohjaa lukijaa. Lukijoiden tulkintojen samankaltaisuus sekä se, että yksimielisyys 
liittyy yleensä tekstissä laajasti käsiteltyihin asioihin, tukee kuitenkin Iserin oletusta 
siitä, että teksti ohjaa lukijaa.  
 Bleich puolestaan esittää, että tulkinta perustuu aina lukijan 
henkilökohtaisiin motiiveihin ja että kullakin henkilöllä on idiosynkraattinen 
kielijärjestelmä, jossa sanan oppimistilanne määrää sanan tärkeimmän merkityksen. 
Jotta sanojen henkilökohtaiset etymologiat saataisiin selville, Bleich kehottaa lukijoita 
kirjaamaan vapaan assosioinnin avulla kaikki henkilökohtaiset muistot ja 
tuntemukset, joita lukukokemus herättää. Bleichin teoria idiosynkraattisesta kielestä 
näyttää perustuvan erheelliselle käsitykselle ostensiivisten määritelmien roolista 
kielen käytössä. Lukijoiden vastaukset puolestaan osoittavat, että spontaanit 
assosiaatiot omaan elämään värittävät tulkintoja, mutta niitä näyttää esiintyvän varsin 
harvoin.  
 Hollandin mukaan tulkinta perustuu lukijan identiteetin tarpeisiin. 
Kielenkäyttöä ohjaavat jaetut säännöt, mutta kukin noudattaa niitä omalla tavallaan. 
Sanat merkitsevät ihmisille eri asioita. Tämän näkemyksen ongelma on se, että 
kielenkäyttö näyttää pikemminkin nojaavan nimenomaan yhteiseen tapaan noudattaa 
sääntöjä. 
 Wittgensteinin mukaan sanojen ymmärtäminen perustuu yhteisiin tapoihin 
käyttää sanoja sekä käsitykseemme ihmisistä. Tämä käsitys näyttää tarjoavan 
paremman lähtökohdan ymmärtää sekä tulkintojen samankaltaisuutta että niiden 
eroavuuksia kuin Hollandin, Bleichin, Fishin ja Iserin teoriat. 


