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Tutkielman lähtökohtana on oikeusjuttu, joka Venäjällä nostettiin kirjailija Vladimir Sorokinia 
vastaan kesällä 2002. Sorokinia ja hänen kustantamoaan Ad Marginemia syytettiin 
pornografian levittämisestä romaanissa Goluboe salo (1999), tarkemmin sanoen sivuilla 
256–262, joilla kuvataan kommunistijohtajien Stalinin ja Hruščëvin homoseksuaalinen akti. 
Syytteen takana oli konservatiivinen, presidentti Vladimir Putinia ihannoiva nuorisoliike 
Iduščie vmeste (”Yhdessäkulkijat”). Oikeusjuttu ja siihen liittyneet tapahtumat – prosessia 
kutsuttiin venäläisissä tiedotusvälineissä yksinkertaisesti ”Sorokinin jutuksi” (’delo Sorokina’) 
– nostattivat Venäjällä laajan ja vilkkaan ns. kirjasodan kaunokirjallisuuden 
moraalitehtävästä ja kirjailijan vastuusta/vapaudesta. Työssä selvitellään, miksi nimenomaan 
kirjailija Vladimir Sorokin ja nimenomaan romaani Goluboe salo aiheuttivat skandaalin, mitä 
argumentteja polemiikissa esiintyi ja miten tapahtumat heijastavat Venäjän yhteiskunnallista 
tilannetta, etenkin kaunokirjallisuuden nykyistä asemaa.  
 
Metodologisesti tutkielma sijoittuu kirjallisuussosiologian ja reseptiotutkimuksen 
(vastaanottotutkimuksen) alalle. Tutkielman aineisto – 71 lehtiartikkelia – on koottu 31 
venäläisestä valtakunnallisesta sanoma- ja aikakauslehdestä Integrum-tietokantaa 
hyväksikäyttäen. ”Sorokinin juttua” analysoidaan artikkeleiden valossa kolmesta 
näkökulmasta: suhteessa 1) seksuaalisuuden ja 2) kaunokirjallisuuden asemaan Venäjällä 
sekä lyhyemmin suhteessa 3) muutamiin yleisyhteiskunnallisiin aspekteihin. Taustaksi 
selvitellään venäläisen postmodernismin teoriaa ja nk. kirjallisuusinstituution toimintaa. 
Tutkielmassa esitetään, että skandaali kertoo osaltaan niistä ongelmista, joiden kanssa 
Venäjä 2000-luvulla joutuu painiskelemaan. ”Sorokinin juttu” laajeni pitkälti yli perinteisen 
pornografiakysymyksen; kirjasodassa tuli tiedotusvälineissä käsiteltyä seksuaalisuuden ja 
kaunokirjallisuuden aseman lisäksi mm. sananvapautta, tapauksen poliittisia konnotaatioita, 
”älymystön” ja ”kansan” suhdetta, neuvostomenneisyyden pimeitä puolia sekä Venäjän 
suhdetta länteen. Jupakka myös nähtiin erinomaisena PR:nä Sorokinille. 
 
Goluboe salo näyttää joutuneen oikeusprosessin kohteeksi, koska siinä a) tuodaan 
venäläiseen kaunokirjallisuuteen avoin ja yksityiskohtainen seksuaalisuuden ja 
ruumiintoimintojen kuvaus b) herjataan häpeämättömästi venäläisen kaunokirjallisuuden 
kanonisoituja klassikoita sekä kritisoidaan terävästi neuvostomenneisyyttä, jota Venäjä ei ole 
vielä kyennyt tyhjentävästi käsittelemään. Skandaalissa asettuivat vastakkain ns. 
traditionalistinen ja postmodernistinen kirjallisuuskäsitys; edellisen mukaan kirjailijoiden tulisi 
kantaa yhteiskunnallinen vastuunsa, jälkimmäinen tahtoo nähdä kaunokirjallisuuden 
itsenäisempänä ilmiönä. Tutkimuksen lopputuloksena valtaenemmistö aineistosta näyttää 
enemmän tai vähemmän puolustavan Sorokinia – tosin ei niinkään hänen romaaninsa 
kirjallisten ansioiden vuoksi (joita harvat kiittivät), vaan silkasta periaatteesta: sanan- ja 
valinnanvapautta ei tahdota nähdä enää kahlittavan. 
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Työn nimi suomeksi: ”Kansallisen kirjailijanmetsästyksen erityispiirteitä.  
Vuoden 2002 kirjasota Vladimir Sorokinin romaanista Goluboe salo.” 

 


