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          Pornografiahan on tässä jutussa pelkkä ukkosenjohdatin. 
                           – V. Kuprijanov1 
 

1. JOHDANTO 

 

Pro gradu -tutkielmani lähtökohtana on oikeusjuttu, joka Venäjällä nostettiin kirjailija Vla-

dimir Sorokinia vastaan kesällä 2002. Sorokinia ja hänen kustantamoaan Ad Marginemia 

syytettiin pornografian levittämisestä romaanissa Goluboe salo (1999). Syytteen takana oli 

konservatiivinen, presidentti Vladimir Putinia ihannoiva nuorisoliike Iduščie vmeste (”Yh-

dessäkulkijat”). Oikeusjuttu ja siihen liittyneet tapahtumat – prosessia kutsuttiin venäläisissä 

tiedotusvälineissä yksinkertaisesti ”Sorokinin jutuksi” (’delo Sorokina’) – nostattivat Venä-

jällä laajan ja vilkkaan kirjasodan2 kaunokirjallisuuden moraalitehtävästä ja kirjailijan vas-

tuusta/vapaudesta. Työssä kysytään, miksi nimenomaan kirjailija Vladimir Sorokin ja ni-

menomaan romaani Goluboe salo aiheuttivat skandaalin, mitä argumentteja polemiikissa 

esiintyi ja miten tapahtumat heijastavat Venäjän yhteiskunnallista tilannetta, etenkin kauno-

kirjallisuuden nykyistä asemaa. 

Tutkielmassa esitetään, että skandaali kumpusi Venäjän lukuisista yhteiskunnallisista 

kipupisteistä ja historiallisista traumoista, ja näin ollen se kertoo osaltaan niistä ongelmista, 

joiden kanssa valtakunta 2000-luvulla joutuu painiskelemaan. ”Sorokinin juttu” laajeni pit-

kälti yli perinteisen pornografiakysymyksen; skandaalin aikana tuli tiedotusvälineissä käsitel-

tyä seksuaalisuuden ja kaunokirjallisuuden aseman lisäksi lukuisia yhteiskunnallisia kysy-

myksiä, kuten sananvapautta, ”älymystön” ja ”kansan” suhdetta toisiinsa, neuvostomennei-

syyden pimeitä puolia sekä Venäjän suhdetta länteen. Sorokin-skandaali asettuu tässä selke-

ästi kirjasotien historialliseen paradigmaan; kirjasodille on tyypillistä niiden aiheen kosketta-

vuus sekä menneisyyden että nykyhetken valossa (Niemi 1985: 44–47).  

Vladimir Sorokin (1955–) on ensimmäisestä julkaistusta romaanistaan – Očered’ (Jo-

no), Pariisi 1985 – lähtien herättänyt ristiriitaisia tunteita. Länsimaisissa kirjallisissa piireissä 

häntä arvostetaan, mutta kotimaassaan Sorokinin tuotantoa luki pitkään vain liberaalimpi 

älymystö; konservatiivinen intelligentsija pitää häntä mauttomana ja lahjansa hukanneena. 

Uusimpien teostensa myötä hänet on kuitenkin jossain määrin löytänyt myös tavallinen kan-

sa; esimerkiksi Goluboe salosta tuli heti ilmestyessään 1999 kulttikirja. Virallisia kirjalli-

suuspalkintoja romaani ei kuitenkaan saanut. Tätä monitasoista romaania on mahdoton sijoit-

taa mihinkään genreen tai kategoriaan. Sen tyylilajit vaihtelevat tieteiskirjallisuudesta Arba-
                                                
1 Literaturnaja gazeta 2002a. 
2 Termiä käsitellään tarkemmin luvussa 3. 
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tin lapset -tyyliseen kommunistijohtajakuvaukseen. Kirjassa esitellään eräänlainen vaihtoeh-

toinen, parodinenkin maailmanhistoria, jossa kloonatut klassikkokirjailijat (mm. Dostoevskij, 

Pasternak ja Nabokov) tuottavat kirjoitusprosessin oheistuotteena aivoistaan salaperäistä ”si-

nistä rasvaa” (’goluboe salo’). Tämä aine on mittaamattoman arvokasta, mutta saattaa väärin 

käytettynä tuhota maailman. Romaanin vaihtoehtotodellisuudessa mm. Anna Ahmatova on 

rääsyinen, rivosuinen juoppo, Neuvostoliitto on yhdessä Hitlerin kanssa voittanut toisen maa-

ilmansodan, ja Stalin ja ”kreivi” Hruščëv ovat rakastavaisia – viimeksimainittujen fyysisiä 

iloja kuvataan yksityiskohtaisesti sivuilla 256–262, joiden perusteella oikeusjuttu kesällä 

2002 nostettiin. Kriitikot eivät aikanaan kiinnittäneet juurikaan huomiota romaanin ”porno-

grafisiin” kohtauksiin; vielä vuonna 1999 keskeisenä nähtiin kaunokirjallisuustematiikka ja 

irvailu neuvostovenäläisen kirjallisuuden marttyyrihahmoilla, kuten Ahmatovalla. 

Sorokin on julkaissut kaikkiaan kahdeksan romaania (viimeisin, Put’ Bro, ilmestyi 

vuonna 2004), novelleja, runoutta, näytelmiä ja elokuvakäsikirjoituksia. Keväällä 2002 hän 

alkoi työstää oopperalibrettoa Bolšoj-teatterille; Leonid Desjatnikovin säveltämä ooppera 

Deti Rozentalja (”Rosenthalin lapset”) sai ensi-iltansa maaliskuussa 2005. Iduščie vmeste  

-liike oli arvostellut Sorokinia ja muutamia hänen kirjailijakollegoitaan (mm. Viktor Erofee-

via) jo aiemmin, mutta oopperasuunnitelma vaikuttaa olleen liikkeelle ns. viimeinen pisara. 

Bolšoj-teatteri edustaa venäläisen korkeakulttuurin ”kaikkein pyhintä”, ja venäläisiä perintei-

siä arvoja herjaavan kirjailijan oopperan päätyminen sen lavalle olisi jo sinällään skandaali 

(AiF 2002). Librettosopimuksesta kuultuaan Iduščie vmeste järjesti oopperan edessä kesä-

kuussa 2002 mielenosoituksen, jossa Sorokinin teosten kopioita revitiin ja nakeltiin WC-

altaan muotoiseen ”muistomerkkiin”. Samoihin aikoihin järjestön juristi jätti miliisille tutkin-

tapyynnön romaanista Goluboe salo. Syyte Sorokinia vastaan nostettiin heinäkuun alussa – 

ensi kertaa Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen kirjailija joutui oikeuteen pornografiasta. 

Myös Sorokinin novelleista Svobodnyj urok ja San’kina ljubov’ (julkaistu kokoelmassa Per-

vyj subbotnik, 2001) löydettiin pornografisia elementtejä, ja niistäkin aloitettiin oikeusproses-

si. Kaikki syytteet kirjailijaa vastaan kuitenkin kaatuivat kevääseen 2003 mennessä. 

 Rakenteeltaan työ jakaantuu teoriaosuuteen (luvut 2 ja 3) sekä empiiriseen osuuteen, 

jossa paneudutaan ”Sorokinin jutun” käsittelyyn venäläisissä lehdissä (luvut 4–6).  Tutkiel-

man materiaali on koottu Integrum-tietokannasta (ks. Mustajoki 2003); haku rajattiin valta-

kunnallisiin sanoma- ja aikakauslehtiin (’central’nye gazety i žurnaly’). Hakusanoilla ’soro-

kin’+’goluboe’+’salo’ löytyi 290 hakutulosta vuodelta 2002; suurin osa (105) heinäkuulta, 

jolloin oikeusjuttu nostettiin. Näistä 290 artikkelista lähempään tarkasteluun on valittu 69. 

Lisäksi materiaaliin kuuluu Sorokinin haastattelu, jota ei löyty Integrumista (OM 2002) sekä 
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eri hakusanoilla esiin noussut kirjailija Viktor Erofeevin avoin kirje presidentti Putinille 

(Vremja MN 2002d). Nämä kaikkiaan 71 artikkelia ovat ilmestyneet 31:ssä eri valtakunnalli-

sessa lehdessä. Lisäksi tutkimuksessa on käytetty itse romaania Goluboe salo (Sorokin 2002 

[1999]), muutamia muita kaunokirjallisia teoksia sekä lähdekirjallisuutta (joukossa myös ro-

maanin alkuperäisiä arvosteluja vuodelta 1999). Metodologisesti työ sijoittuu kirjallisuus-

sosiologian ja reseptiotutkimuksen alalle; taustana käytetään mm. H. R. Jaussin reseptioes-

teettistä teoriaa (Jauss 1995; ks. luku 3). Kirjallisuussosiologinenkin pohja on tarpeen, koska 

työn päämääränä on, lyhyesti sanoen, tutkia ei niinkään kaunokirjallisuutta sen vastaanoton 

kautta, vaan pikemminkin yhteiskuntaa kaunokirjallisuuden vastaanoton kautta – tässä tutki-

mus nähdäkseni eroaa ”puhtaasta” reseptiotutkimuksesta. Lisäksi pohditaan Sorokinin kirjal-

lista taustaa postmodernistisen kirjallisuusteorian valossa. Myös työn empiirinen osa sisältää 

jonkin verran historiallista ja aatteellista taustaa, mutta niin lyhyesti kuin mahdollista. 

 

 

2. SOROKININ KIRJALLISESTA TAUSTASTA JA TYYLISTÄ 

 

Luvussa 2 hahmotetaan Vladimir Sorokinin kirjallista tyyliä ja pohditaan, mitkä tehokeinot 

erityisesti saattoivat olla syynä Sorokinin päätymiseen oikeusprosessin kohteeksi. Sorokinin 

voi sijoittaa vaikeasti määriteltävän kirjallisen suuntauksen, venäläisen postmodernismin, 

alalle. Tarkemmin ottaen hänen tuotantonsa edustaa (ainakin useimpien tutkijoiden, joskaan 

ei kirjailijan itsensä mielestä) ns. moskovalaista konseptualismia (Berg 2000: 85; Kuricyn 

2000: 91; Pesonen 2005). Myönnettäköön, että ”Sorokinin kirjallisesta tyylistä” puhuminen 

on hieman ongelmallista; kirjailija itse väittää, että varsinaista tyyliä hänellä ei ole, vaan hän 

kokoaa teoksensa useista erilaisista tyylinpalasista, parodioiden, imitoiden ja ylipäänsä tasa-

vertaistaen lukuisia kirjallisia ja ei-kirjallisia genrejä ja tuotteita (Rasskazova 1992: 120). So-

rokinille tyypillistä on luoda illuusio jostakin tietystä genrestä ja sitten pala palalta, esimer-

kiksi silmitöntä väkivaltaa, säädytöntä kieltä tai seksikohtauksia käyttäen, pirstoa se palasiksi 

ja postmodernismin filosofian mukaisesti osoittaa vallitsevan maailman sääntöjen merkityk-

settömyys ja tuntemamme elämänpiirin tyhjyys (Kuricyn 2000: 96–97). Samansuuntaista fi-

losofiaa edustaa Venäjällä ns. sots-art-suuntaus, joka käyttää hyväkseen sosialistista realis-

mia. Sots-artia pidetäänkin yhtenä Sorokinin keskeisimmistä taiteellisista vaikutteista. 

Imitaation ja parodian kautta intertekstuaalisuus on Sorokinin tuotannossa hyvin 

olennaisessa asemassa (esimerkkinä Goluboe salossa esiintyvät lukuisat viittaukset venäläi-

sen kirjallisuuden historiaan; kirjailijakloonien tuotosten lisäksi mm. AAA:n eli Anna Ahma-
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tovan lähipiirin parodinen kuvaus). Sorokinilla intertekstuaalisuuteen yhdistyy ruumiillisuu-

den käsite, mikä on venäläisen kaunokirjallisuuden älyllis-henkiselle traditiolle hyvin vieras-

ta (Kuricyn 2000: 110). Nähdäkseni tämä ristiriita on selvästi ollut vaikuttamassa ”Sorokinin 

jutun” syntyyn. Ruumiillisuus näyttäytyy Sorokinin tuotannossa ruumiintoimintojen ja erit-

teiden yksityiskohtaisen kuvauksen lisäksi silkan tekstin ”ruumiillisena” kokemisena; hän 

saattaa esimerkiksi toistaa yhtä sanaa sivukaupalla. Tällöin teksti lakkaa olemasta järjen kaut-

ta hahmotettavaa, ja perinteisen lukukokemuksen paikan ottaa ruumiillinen lukemisen pro-

sessi; Kuricynin (2000: 114) mukaan Sorokinia voi lukea ymmärtämättä ensinkään sanojen 

merkitystä. Tässäkin voi nähdä yhden syysn kirjasotaan; kovin monet eivät Kuricynin (ibid.) 

mielestä kykene tämänkaltaiseen lukutekniikkaan, ja Sorokinin ehdottama side lukijan ja 

tekstin välillä saattaakin tuntua liian kiinteältä.  

Toinen syy skandaaliin lienee kielellinen. Perinteisesti (etenkin venäläiselle) kauno-

kirjallisuudelle vieraan sanaston käyttö (kirosanat, ruumiintoimintojen ja -eritteiden nimityk-

set ym.) kuuluu sorokinilaiseen ruumiillisuuden, rujouden, rumuuden, vastenmielisyyden ja 

negatiivisuuden estetiikkaan, jota Vladiv-Glover (1999) kutsuu nimellä ekskrementalismi 

(”ulosteismi”) – estetiikkaan, jolla pyritään nimenomaan täyteen katarsikseen, nollapistee-

seen, tyhjyyden kokemukseen. Sorokin itse kuvasi turhautuneisuuttaan klassisen venäläisen 

kirjallisuuden fyysisyyden puutteeseen: ”Tahtoisin täyttää venäläisen kirjallisuuden ruumiil-

lisuudella, luonnollisilla toiminnoilla, spermalla ja paskalla”, hän on lausahtanut (Moskovskij 

komsomolec 2002b). Vuoden 2002 kirjasodan aikana tätä kerettiläisen oloista ajatusta sitee-

rattiin ahkerasti Sorokinin vastustajien piirissä. Muutenkin Sorokinin ja hänen vastustajiensa 

erilaiset käsitykset kaunokirjallisuuden perimmäisestä olemuksesta vaikuttavat olevan skan-

daalin keskiössä; Sorokin puhuu kirjallisuudesta mielellään kokonaan yhteiskunnasta erilli-

senä ilmiönä eikä tunnusta ilmiön ”eettistä” puolta. ”Kysehän on sentään vain kirjaimista pa-

perilla”, hän miettii (Rasskazova 1992: 121). 

 

 

3. KAUNOKIRJALLISUUS SUHTEESSA LUKIJAAN JA YHTEISKUNTAAN 

 

Kolmas luku pohtii nk. kirjallisuusinstituution (ks. alempana) käsitettä, sääntöjä ja rajoja kir-

jallisuussosiologian ja reseptioteorian (vastaanottotutkimuksen) kautta. Nämä kaksi traditiota 

ovat toisiinsa moniselitteisessä suhteessa. Yleisimmin ajatellaan, että kirjallisuussosiologia 

on monitieteinen tutkimussuuntaus, jossa yhdistellään ja käytetään hyväksi kaikkia tutkimus-

kysymyksen edellyttämiä metodeja (Furuland 1991: 266), ja että reseptiotutkimus on joko 
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erkaantunut kirjallisuussosiologiasta itsenäiseksi tieteenhaarakseen (Niemi 1991: 23) tai ai-

nakin saanut kirjallisuussosiologiasta vaikutteita (Holub 1984: 45). Yhteistä molemmille tut-

kimussuunnille on kuitenkin huomion kiinnittäminen pelkän tekstin sijasta lukijaan, tai laa-

jemmin, kirjailijan, lukijan ja ympäröivän yhteiskunnan monitahoisiin suhteisiin.  

Sorokinin tutkiminen tässä kontekstissa on melkoisen paradoksaalista; kirjailijalla 

kun ei omien sanojensa mukaan ole minkäänlaista suhdetta lukijaan tai ympäröivään yhteis-

kuntaan, ja kirjallisuudessa teksti on hänelle ainoa olennainen asia. ”Ehkä siksi painosmäärä-

ni ovat Venäjällä niin pienet”, hän pohti vuonna 1992. (Rasskazova 1992: 121.) Tämä on 

vastakkaista, paitsi venäläisen kirjallisuuden yhteiskuntakeskeiselle perinteelle (Gudkov & 

Dubin 1994: 7, ks. myös luku 5), myös Sorokinin ”oman” koulukunnan, konseptualismin, 

ideoille. Bergin (2000: 88) mukaan konseptualistinen taide on hyvin riippuvainen vastaan-

otosta ja lukijakunnan reaktioista; vasta uudessa kontekstissa näennäisesti toisistaan riippu-

mattomat palaset ja tasot (ks. luku 2) muodostavat uuden, tarkoituksenmukaisen kokonaisuu-

den, ja tämän kollaasin koostamiseen tarvitaan lukijaa; sama pätee postmodernismille tyypil-

liseen intertekstuaaliseen leikkiin (Kuricyn 2000: 203). Tämän valossa Sorokinin asenne lu-

kijaa kohtaan näyttää vähintäänkin kyseenalaiselta. 

 Vastaanottotutkimus jakaantuu edelleen useisiin koulukuntiin; toiset tutkimustavat 

ovat teoreettisempia, toisen käytännönläheisempiä. Kirjasotien tutkimuksen kannalta hyödyl-

liseksi osoittautui H. R. Jaussin reseptioesteettinen teoria. Jaussin (1995) mukaan kunkin te-

oksen vastaanottoa määrittää se kaunokirjallinen odotushorisontti, joka yhteiskunnassa val-

litsee teoksen ilmestymishetkellä; kohua nostattavat teokset, joiden esteettinen välimatka 

yleisön odotuksiin ja ko. yhteiskunnassa vallitsevaan arvomaailmaan nähden on poikkeuksel-

lisen pitkä. Jauss itse käyttää esimerkkinä yhteiskunnan odotushorisontille vieraasta teoksesta 

Gustave Flaubertin Rouva Bovarya (Jauss 1995: 81), joka sekin nostatti 1800-luvun lopulla 

Ranskassa vilkkaan kirjasodan ja oikeusjutun sekä rohkean aiheensa (aviorikos) että tuoreen 

käsittelytavan (naisen suorahko näkökulma) vuoksi. Odotushorisontti luonnollisesti muuttuu 

ajasta ja paikasta riippuen (ibid.: 59–60); sama teos voidaan ottaa vastaan hyvinkin eri tavoin 

eri aikakausina ja eri yhteiskunnissa (esimerkiksi mainitun Rouva Bovaryn nostattamaa laajaa 

moraalista närkästystä olisi nykypäivänä vaikea ymmärtää). Odotushorisontin käsitteen kaut-

ta selittyy ”Sorokinin jutussa” mm. se, miksei kannetta nostettu seksuaalisluonteisia elokuvia 

tai mainoksia vastaan, joita niitäkin riittää (tätä ihmeteltiin yleisesti venäläisissä tiedotusväli-

neissä). Mielestäni tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että kaunokirjallisuuden odotusho-

risontti on Venäjällä varsin erilainen (kenties konservatiivisempi, vaativampi) verrattuna elo-

kuvaan. Tätä odotushorisonttia yritetään tutkielman myöhemmissä luvuissa hahmotella. 
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 Odotushorisontti on kiinteässä yhteydessä nk. kirjallisuusinstituution rajoihin ja ta-

poihin. Kirjallisuusinstituutio voidaan määritellä kirjailijoiden, lukijoiden ja yhteiskunnan eri 

osasten verkostoksi, jossa roolinsa on esim. kriitikoilla, kustantajilla, levittäjillä (kaupat, kir-

jastot) ja tutkijoilla (Eskola 1990: 162). Kirjallisuuden synty ja kulutus on hyvin riippuvaista 

näiden osasten välisistä, usein tiedostamattomista toimintasopimuksista (Niemi 1991: 13). 

Bergin (2000: 7) mukaan kirjallisuuden kentällä käydään jatkuvaa kamppailua, kun toimijat 

yrittävät saavuttaa vaikutusvaltaa edustamalleen diskurssille, kukin itselleen ominaisin kirjal-

lisin strategioin (ibid.: 20–23), jotka voivat muotoutua joko tiedostetusti tai tiedostamatta 

(ibid.: 308). Ns. imagonmuodostus voidaan nähdä tällaisen strategian ilmentymänä (Kuricyn 

2000: 103–104). Kirjallisilla strategioilla tavoitellaan erilaatuisia kulttuurillisia pääomia – 

omanarvontuntoa, rahaa, kunniaa ja valtaa (Berg 2000: 241) – ja ylipäätään oikeutta määritel-

lä ne normit, joiden mukaan kirjallinen yhteisö tai laajemmassa merkityksessä yhteiskunta 

elää ja toimii (ibid.: 309). Sorokinin käyttämä ns. konseptualistinen strategia on Bergin mu-

kaan osoittautunut toimivaksi 1990-luvun Venäjällä; konseptualistithan hyödyntävät työssään 

useita eri diskursseja (ks. yllä) ja saavuttavat näin valtaa kirjallisuuden kentän useilla nurkilla 

(ibid.: 260). Historiassa yleiset yritykset sensuroida kaunokirjallisuutta lukeutuvat myös yh-

teiskunnan eri valtakerrosten pyrkimyksiin säädellä ja hallinnoida kirjallisuuden kenttää (Ek-

holm 1996: 3–4); Niemen mukaan kaunokirjallisuuden kolme yleisintä tabualuetta ovat aina 

olleet seksuaalisuus, politiikka ja uskonto (Niemi 1991: 79). 

Nk. kirjasota voidaan nähdä tämän kirjallisen valtakamppailun konkreettisena ilmen-

tymänä. Niemen (1985) ja Armisen (1989) ajatuksia yhdistäen Garam määrittelee kirjasodan 

tai kulttuurikohun olevan ”jotakin sen tapaista kuin kulttuurinen teos tai tapahtuma, johon 

liittyvä laaja vastakkaisten mielipiteiden sävyttämä julkinen keskustelu vaikuttaa teoksen 

vastaanottoon ja laajenee myös ohi teokselle tyypillisen yleisön” (Garam 2002: 15). Tutkiel-

man kuluessa osoitetaan, että nämä kriteerit pätevät myös ”Sorokinin jutussa”. Ko. ilmiöiden 

paradigmassa ”Sorokinin juttua” verrataan lyhyesti oikeusjuttuihin D. H. Lawrencen Lady 

Chatterleyn rakastajan ja Hannu Salaman Juhannustanssien tiimoilta vuosina 1959 ja 1964. 

Kirjasota voi syntyä sensuuriyrityksestä, kuten Goluboe salon ja em. romaanien tapauksessa, 

tai siinä voidaan käydä vain laajaa yhteiskunnallis-kirjallista väittelyä ilman sensuurivaati-

muksia, kuten Väinö Linnan Tuntemattomasta sotilaasta (1954) tai Riitta Uosukaisen Liehu-

vasta liekinvarresta (1996). Kirjasodille tyypillistä on, että pohjimmiltaan niissä on kyse val-

lan muusta kuin varsinaisista kohukohtauksista; polemiikin kohteeksi joutuu lopulta koko 

teos ja sen edustama maailmankatsomus (vrt. Tarkka 1973: 160–203; Rolph 1961). Kirjasoti-

en syntyajankohdat heijastavat usein yhteiskunnassa tapahtuvia suurempia murroksia, jolloin 
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myös kaunokirjallinen traditio hakee uutta paikkaa ja tehtävää (Niemi 1991: 80). Sotia nos-

tattaneille teoksille luonteenomaista on vuorostaan uudenaikaisuus ja radikaalius niin muo-

don kuin sisällönkin tasolla; kiistelty teos saattaa esitellä uudenlaisen maailmankuvan, joka 

suurelle yleisölle tuntuu vielä vieraalta (Niemi 1991: 82; vrt. myös odotushorisontti, ks. yllä). 

Pekka Tarkan kaavan mukaan (Tarkka 1973: 162) kirjasota jakautuu neljään vaihee-

seen: teoksen esittely, ilmianto, tilanteen määrittely ja toiminnallinen vaihe. ”Sorokinin juttu” 

sopii tähän kaavaan hyvin, joskin muutamin omalaatuisin piirtein. Esittelyvaihe, joka yleensä 

toteutuu normaalien kirja-arvostelujen muodossa (ibid.), kesti Goluboe salon tapauksessa 

poikkeuksellisen pitkään, yli kolme vuotta. Ilmiantona pidän Iduščie vmeste -liikkeen mie-

lenosoitusta Bolšoj-teatterin edessä; tämä kiinnitti laajalti tiedostusvälineiden huomion. Ti-

lanteen määrittely ja toiminnallinen vaihe menevät ”Sorokinin jutussa” osin päällekkäin; toi-

minnallinen vaihe alkoi nähdäkseni Iduščie vmeste -liikkeen tutkintapyynnöstä kesällä 2002 

ja päättyi vasta seuraavana keväänä, kun syytteet Sorokinia vastaan hylättiin. Tilanteen mää-

rittely, eli rintamalinjojen muotoutuminen, jatkui koko skandaalin ajan, joskin kuumimpana 

heinä–syyskuussa. Toisin kuin perinteisissä kirjasodissa, esim. nk. Salamasodassa, rintama-

linjat eivät muodostuneet niinkään nuorison ja vanhemman sukupolven (Arminen 1989: 86–

87) tai ”älymystön” ja ”merkittävien kansanosien” (Tarkka 1973: 190) välille, vaan kulkivat 

sukupolvien ja intelligentsijan keskeltä. Toisella puolen olivat Iduščie vmeste -liikkeen nuo-

ret puritaanit, jotka saivat tukea intelligentsijan konservatiivisimmilta edustajilta, uskonnolli-

silta ja nationalistisilta piireiltä sekä eläkeläisiltä ja veteraaneilta; toisaalla olivat postmoder-

nistisen diskurssin kannattajat, poliittinen oppositio (mm. Jabloko-puolue) sekä liberaali in-

telligentsija, joka Bergin (2000: 260–261) mukaan Venäjällä muodostuu enimmäkseen nk. 

60-lukulaisista. 

Kirjasotien vaikutukset yhteiskuntaan ovat moninaiset. Vähintäänkin kaikkien osa-

puolten diskurssit saavat lisähuomiota, muutamat kenties lisää valtaa kirjallisuuden kentällä; 

esim. Lady Chatterleyn rakastajan nostattamaa oikeusjuttua Rolph (1961: takakansi) pitää 

perusteellisimpana seminaarina, jota koskaan on Lawrencen tuotannosta pidetty. Teosten 

markkinoinnissa skandaalit vaikuttavat olevan erityisen hyödyllisiä; Sorokinin teosten myyn-

ti nousi kesällä 2002 8-kertaiseksi (Novye Izvestija 2002e). Kirjailijat itse suhtautuvat skan-

daaleihin eri tavoin; useimmat pitävät parhaana omaksua marttyyrinroolin ja alleviivata sillä 

jutun absurdiutta (Niemi 1985: 42). Näin teki myös Sorokin, vaikkakin hänen käytöksensä ja 

retoriikkansa kirjasodan aikana toteuttivat myös syvempää PR-funktiota (ks. luvut 6 ja 7). 
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4. ”SOROKININ JUTTU” VENÄLÄISEN SEKSUAALISUUDEN NÄKÖKULMASTA 

 

Neuvostoliiton pysyvimpiä vaikutuksia oli ankaran seksofobian istuttaminen kansakunnan 

alitajuntaan; Konin mukaan koko Neuvostoliiton historia on täynnä silkkaa seksuaalisuuden 

eriasteista tukahduttamista (Kon 1995: 68). Mielihyvätarkoituksessa harrastettuun seksiin 

liittyvää yksilöllisyyden auraa ei pidetty luotettavana (ibid.: 76), joten Neuvostoliitossa seksi 

oli tarkoitettu vain ja ainoastaan neuvostokansan kasvattamiseen – kaikki muut seksuaalisuu-

den muodot, kuten pornografialla rohkaistu masturbaatio ja homoseksuaalisuus, olivat hyö-

dyttömiä ja niinmuodoin ehdottoman kiellettyjä (Goldschmidt 1999a: 508). Viimemainitut 

osoittautuivat myös käteviksi keppihevosiksi, kun valtio vainosi dissidenttejä (Kon 1995: 76–

78). Perestroika toi seksin esiin kaapin alta: mm. homoseksuaalisuus, eroottinen taide ja sek-

siin erikoistuneet lehdet tulivat nyt ihmisten ilmoille (Goldschmidt 1999b: 323). Mutta koska 

kansakunnalle ei ollut ehtinyt kehittyä tervettä seksuaalikulttuuria, seksuaalisuuteen liittyy 

nyky-Venäjällä lukuisia vaarallisia ja vastenmielisiä ilmiöitä: abortti on edelleen yleisin eh-

käisykeino, raiskaukset ja sukupuolitaudit ovat lisääntyneet, ja valistus on täysin lapsenken-

gissään (Kon 1995: 3, 202–203, 211–212). Näitä seksuaalisen vapautumisen lieveilmiöitä 

käytetään ahkeraan hyväksi, kun konservatiivit lietsovat julkisuudessa moraalista paniikkia; 

kommunistit ja nationalistit syyttävät mieluusti ongelmista lännen rappiollista vaikutusta 

(ibid.: 213). Esimerkiksi homoseksuaalisuus ei ole päätynyt siinäkään määrin hyväksytyksi 

osaksi yhteiskuntaa kuin länsimaissa, vaikka se dekriminalisoitiin ”jo” vuonna 1993; vielä 

vuonna 2001 21% (!) venäläisistä oli sitä mieltä, että kaikki homoseksuaalit tulisi likvidoida 

(White 2002: 44). Tässä valossa ei ole yllättävää, että oikeusjutun aiheeksi ”Sorokinin jutus-

sa” päätyi nimenomaan homoseksuaalinen kohtaus eikä esimerkiksi yksityiskohtainen kuva-

us, kuinka Hitler raiskaa Stalinin tyttären (Sorokin 1999[2002]: 321–324). Luonnollisesti 

kannattaa muistaa, että jo romaanin nimi viittaa homoseksuaalisuuteen; adjektiivi ’goluboj’ 

tarkoittaa venäjän puhekielessä homoseksuaalia (vrt. Mak-Kiengo 1997: 69). 

 Homofobian lisäksi venäläisessä kulttuurissa vallitsee neuvostoperintönä ruumiilli-

suuden pelko myös kielen tasolla (Kon 1995: 132). Kansan parissa pitkään kehittyneestä elä-

västä kirosanakulttuurista huolimatta ko. sanoja ei vieläkään oikein hyväksytä kirjoitettuun 

kieleen, ainakaan kaunokirjallisuuteen, joka on venäläisessä kulttuurissa vakiintunut eteeri-

seksi ja myyttiseksi taiteenlajiksi (Lineckij 1992: 226). ”Sorokinin jutussa” vastapooleina 

tässä suhteessa ovat luonnollisesti Sorokin, jolla omien sanojensa mukaan on venäläisiin ki-

rosanoihin ”varsin lämpimät välit” (Moskovskij komsomolec 2002b), ja traditionalistit, jotka 
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pelkäävät kirosanojen ennen pitkää tuhoavan venäläisen kaunokirjallisuuden (Trud 2002). 

Viimeksimainittuihin tietysti lukeutuu mitä suurimassa määrin myös Iduščie vmeste -liike. 

 Perestroikan myötä erotiikka tuli luvalliseksi kaunokirjallisuudessa, mutta puhdas 

pornografia ei ole vieläkään Venäjällä sallittua. Erotiikan ja pornografian erottaminen on kui-

tenkin osoittautunut varsin hankalaksi tehtäväksi. Venäjällä on viime vuosina luotu massiivi-

nen määrä lainsäädäntöä aiheesta; ”Sorokinin juttu” nostettiin rikoslain pykälän 242 perus-

teella (UKRF 1996), joka kieltää ”laittoman” pornografian levittämisen, mutta ”laillista” 

pornografiaa laissa ei määritellä, eikä enemmistö tuomareista katso voivansa erottaa näitä 

toisistaan (Kon 1999: 546). Venäjällä onkin nähty parhaaksi jättää asia ”spesialistien” huos-

taan; pornografiaoikeudenkäynneissä tuomari voi valintansa mukaan käyttää apuna ns. asian-

tuntijakomiteoita (Goldschmidt 1999: 510). Näin tehtiin myös ”Sorokinin jutussa” – joskin 

etenkin kirjallisuudentutkijoiden keskuudessa herätti huomiota ”asiantuntijoiden” kirjalli-

suustieteellisen osaamisen puute (mm. Novoe vremja 2002c). Eräs ”asiantuntijoista”, kulttuu-

riministeriön työntekijä V. Pogodin, jonka alustavan lausunnon perusteella syyte Goluboe 

salosta nostettiin, mm. sanoi, ettei kaunokirjallisuuden tutkimus sinänsä kuulu hänen tehtä-

viinsä, vaan hänen asiantuntemustaan kaivataan anatomisten yksityiskohtien arviointiin: ”En 

näe eroa säädyttömän kaunokirjallisuuden ja toisaalta pornografisten videoiden tai lehtien 

välillä.” (Vremja MN 2002b.) Sorokinin kaksi novellia (ks. luku 1) taas määriteltiin porno-

grafisiksi ohjeiston perusteella, joka oli alun perin luotu 1980-luvun puolivälissä ohjenuorak-

si pornografisten elokuvien tunnistamiseen (Èkspert 2002c). Vasta aivan oikeusjutun loppu-

vaiheessa Sorokinin teosta pääsivät arvioimaan seksologien lisäksi myös kirjallisuustieteili-

jät; mutta komitean loppupäätös (Goluboe salo ei ole pornografiaa) ei ollut yksimielinen. 

 Kaunokirjallisuuden ja pornografian välinen rajanveto ei tietystikään ole yksinkertais-

ta. Yleisimmin ”Sorokinin jutussa” vedottiin teoksen alkuperäistarkoitukseen; joko seksuaa-

lisluonteiset elementit muodostavat erottamattoman osan teoksen kokonaisuutta, rakennetta 

ja estetiikkaa, tai sitten niiden tarkoitus on vain kiihottaa lukijaa, auttaa tätä saavuttamaan 

orgasmi. Sorokin ei omien sanojensa mukaan koskaan ole asettanut teoksilleen jälkimmäistä 

päämäärää, eikä niistä näinmuodoin voi puhua samassa lauseessa pornografian tai juridisten 

prosessien kanssa (Kommersant’’ 2002b; Literaturnaja gazeta 2002b). Sorokin ja monet 

muut kirjallisuudentuntijat väittivät sitä paitsi kategorisesti, ettei kaunokirjallisuuden sinäl-

lään ole edes mahdollista olla pornografiaa; taiteenlaji on niin monitulkintainen, etteivät sa-

mat sanat koskaan tarkoita samaa kaikille (Èkspert 2002a; OM 2002: 62–65). Salon kohu-

kohtauksesta sanottiin lisäksi, ettei se edes missään tapauksessa täytä pornografian päämää-
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rää, ts. kiihota lukijaa; ”Sorokinia lukiessa ei koko touhua edes huvita harrastaa”, tuhahti kir-

jailija Vasilij Aksënov (Itogi 2002d). 

Huvittava elementti skandaalissa oli Sorokinin ja kustantamon Iduščie vmeste  

-liikkeeseen kohdistunut vastakanne (jonka tuomioistuin hylkäsi); he väittivät järjestön itse 

syyllistyneen pornografian levittämiseen kesäkuisessa mielenosoituksessaan, jossa osanotta-

jat olivat jakaneet ohikulkijoille otteita Sorokinin teoksista (ks. luku 1). Perusteena oli juuri 

se, että alkuperäisessä kontekstissaan, romaanin tai novellin osana, nämä otteet eivät olleet 

pornografiaa, mutta siitä irrotettuina hyvinkin (Tribuna 2002). Salon tapauksessahan tuo al-

kuperäiskontekstihan on siis konseptualismin periaatteiden (ks. luku 2) mukaan laadittu ro-

maani, jonka kohukohtauksessa – L. Novikovan laittamattoman määritelmän mukaan – Ka-

ma Sutra kohtaa NKP:n historiikin (Kommersant’’ 2002a). Sisällöllisiäkin merkityksiä koh-

taukselle voi etsiä (esim. Neuvostoliiton historiasta ja destalinisaatiosta, vrt. Finansovaja 

2002), mutta kohtauksen suurin merkitys vaikuttaa olevan nimenomaan tyylillinen. Mitä taas 

tulee nimenomaan kohtauksen homoseksuaalisuuteen – täytyy muistaa, ettei postmodernismi 

tunnusta radikaaleja oppositioita, ei välttämättä myöskään sukupuolten tai erilaatuisten aktien 

eroa (Kuricyn 2000: 22–24). Tällä perusteella hetero-, homo- ja lesboseksuaaliset aktit, jopa 

pedofilia, nekrofilia ja raiskaus, ovat kaikki keskenään tasaveroisia; yksikään ei ole parempi, 

huonompi tai kummempi toista. Loppujen lopuksi kaikki nämä palvelevat tekijänsä kauno-

kirjallisia tarkoitusperiä, vaikkakin noista tarkoitusperistä sinänsä voi olla monta mieltä. 

 

 

5. ”SOROKININ JUTTU” VENÄLÄISEN KAUNOKIRJALLISUUDEN KANNALTA 

 

Perestroikan jälkeen kaunokirjallisuuden asema on muuttunut Venäjällä radikaalisti. Myytti 

”maailman lukevimmasta kansakunnasta” (vrt. Vitrina 2002b) on kokenut kolauksen; kirjalli-

suuden myynti ja painosmäärät ovat laskeneet roimasti (ibid.), ja valtaenemmistö luetustakin 

kirjallisuudesta on ns. hömppää, kuten dekkareita ja trillereitä (Berg 2000: 183). Tämä ilmiö 

ei ole suinkaan uniikki: länsimaat ovat saaneet sopeutua siihen jo 1950–60-luvulta lähtien 

(ibid.: 204). Venäjää kirjallisuuskeskeisyyden murtumiselta puolestaan varjeli pitkään eris-

täytyneisyys maailmankulttuurista. Sensuurin poistuminen ja sitä myöten sanan ideologisen 

sisällön katoaminen ikään kuin veivät kaunokirjallisuudelta pohjan, ja nyt sen täytyy kilpailla 

monien muidenkin medioiden, etupäässä sähköisten, sekä muiden taiteenlajien, kuten musii-

kin ja elokuvan, paineessa. (Ibid.: 180–183; Berg 1997: 114–115.) Tässä tilanteessa mahdol-

lisesti kaunokirjallisuuden täytyykin yrittää säväyttää, jotta se ylipäänsä saisi äänensä kuulu-
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viin – tällainen tilanne on Niemen mukaan vallinnut muissa yhteiskunnissa, joissa korkea-

kulttuurin asema on kokenut voimakkaan laskun (Niemi 1991: 82). 

Kaunokirjallisuuden myyttinen asema kansakunnan tietoisuuden määrittäjänä kuiten-

kin osoittautui hyvin keskeiseksi kysymykseksi vielä ”Sorokinin jutussa”. Sorokinin sanojen 

mukaan ”kaikki tämä juontaa juurensa maamme ’hyperkirjallisuudellisuuteen’ (giperlitera-

turnost’) – kirjallisuus oli kaikkemme, se merkitsi meille enemmän kuin kirkko, oikeusistuin 

tai jopa Jumala” (Moskovskie novosti 2002b). Mihajlovin (1996: 441) mukaan uuden venä-

läisen kirjallisuuskäsityksen muotoutumisesta kamppailee kiihkeästi kaksi oppositiota: tradi-

tionalistit vastaan ”uusi aalto”, josta voidaan puhua myös postmodernistisena diskurssina. 

Edellisten mukaan kaunokirjallisuudelta saa ja täytyy vaatia yhteiskunnallista vastuuta, jäl-

kimmäiset taas näkisivät sen mieluusti yhteiskunnasta erillisenä, yksityisluonteisena ilmiönä, 

jollainen se on länsimaissa pitkään ollutkin (ibid.). Sanomattakin lienee selvää, että Vladimir 

Sorokin edustaa hyvin selkeästi jälkimmäistä kantaa (ibid.: 451), ja nähdäkseni hänen vastus-

tajansa polemiikissa vuorostaan edellistä. Iduščie vmeste -liikkeen varapuheenjohtaja Boris 

Jakemenko moitti Sorokinia, ei vain siitä, ettei tämä anna uudelle sukupolvelle mitään uutta 

maailmanselitysmallia, vaan myös tuhoaa sitä, mikä on vanhaa, kaunista ja hyvää (Literatur-

naja gazeta 2002d) – viitaten todennäköisesti Sorokinin anarkistiseen tapaan kohdella teok-

sissaan mm. venäjän kieltä (ks. luku 4) ja kaunokirjallisuuden klassikoita (ks. alempana). 

Kaunokirjallisuuden aseman merkitys näkyy mm. siinä, kuinka tiuhaan polemiikissa 

siteerattiin klassikoita argumenttien tehostajina – Puškin, Blok, Bulgakov, Cvetaeva, Ahma-

tova ja Evtušenko ovat näistä vain muutama esimerkki. Samoin Venäjän merkittävin kirjalli-

suuspalkinto, Booker-Smirnoff, on mielenkiintoinen osoitus aiheesta: vielä vuonna 1999 Go-

luboe salo pidettiin raivoisasti kaukana Booker-finaalista (vrt. Pesonen 2001), mutta syksyllä 

2002 Sorokinin tuore romaani Lëd yllättäen nostettiin mukaan kärkikuusikkoon. Palkintoraa-

din puheenjohtaja Vladimir Makanin myönsi melko suoraan, että pääsyynä tähän eivät suin-

kaan olleet romaanin kirjalliset ansiot, vaan valinta oli raadin protesti kirjailijavainolle (Ne-

zavisimaja 2002d). Jupakka voidaan nähdä myös signaalina siitä, että vuosikymmenen tauon 

jälkeen kaunokirjallisuuden asema on taas muuttumassa; kun valtio jälleen painostaa mediaa 

(ks. luku 6), kirjallisuus alkaa saada uutta funktiota (Itogi 2002a; Juntunen 2002). Iduščie 

vmesteä jopa kiitetään siitä, että nämä palauttivat kirjallisuuden jälleen yhteiskunnallisen 

huomion keskipisteeksi (Nezavisimaja 2002c; Zavtra 2002); joskaan mielestäni skandaali ei 

niinkään aloittanut uutta vaihetta kaunokirjallisuudessa, vaan heijastaa yleistä kehitystä. 

Kulttuuriministeri Mihail Švydkojn mukaan tässä epävarmassa tilanteessa olisi hyvin 

tärkeää määritellä, mikä on ja mikä ei ole kaunokirjallisuutta (Večernij 2002) – tämä voi liit-
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tyä myös yllämainittuun ns. hömppäkirjallisuuden nousuun. Sorokinin kustantaja Aleksandr 

Ivanov kuitenkin muistuttaa, ettei kirjallisuudelle voi luoda mitään pysyvää karsinaa, vaan 

sen säännöt venyvät ja muokkautuvat aina ajan kuluessa (Inostranec 2002). Goluboe salo ei 

ainakaan karsinoita kunnioita (ks. luku 1), ja muutenkin Sorokinin käsitykset hyvästä kauno-

kirjallisuudesta ovat varsin eläväiset. Hänen mukaansa kaikki, mikä mitenkään liittyy tekstiin 

ja tekstuaalisuuteen, voi hyvin olla kaunokirjallisuutta (Rasskazova 1992: 126); kirjallisuu-

dessa tulisi kuulua todellisuuden ääni kaikkine hajuineen, makuineen, eritteineen ja akteineen 

(Moskovskij komsomolec 2002b). Sorokinin mielestä Iduščie vmeste tahtoisi kaiketi tehdä 

kirjallisuudesta ”leikatun kollikissan kaltaisen – lihavan, unisen ja mukavuudenhaluisen” 

(Kommersant’’ 2002b). Itse kirjailija ei aio moiseen suostua; kaunokirjallisuus on ”vapaa 

eläin, jonka tulee saada itse päättää, mitä syö ja minne kakkaa” (Moskovskij komsomolec 

2002b). Samansuuntaisia mielipiteitä on myös kustantaja Ivanovilla, joskin vähemmän vä-

rikkäin metaforin ilmaistuina (Literaturnaja gazeta 2002c). Iduščie vmesten käsitykset hyväs-

tä kaunokirjallisuudesta sen sijaan ovat hämärähköt. Järjestön suosittelema kirjalista (Iduščie 

2004b) nimeää sekalaisen kavalkadin kirjailijoita Stephen Kingistä (!) Mihail Zoščenkoon, 

mikä herätti vastapuolella lievää hilpeyttä (Inostranec 2002). Lisäksi Sorokinin puolustajat 

muistuttavat lakkaamatta, että rakastetut klassikotkin aina Dostoevskijsta Ahmatovaan aihe-

uttivat skandaaleja omana aikanaan (mm. Literaturnaja gazeta 2002c; Vremja MN 2002d). 

Tämä viittaa siihen, että kaunokirjallisuuden rajat ovat aina suhteellinen kysymys ja lisäksi 

hyvin riippuvaisia siitä, ketkä kulloinkin ovat vallitsevassa asemassa niitä vetämään (Hawt-

horn 1987: 124). Yleisesti enemmistö polemiikissa vetoaakin ihmisten valinnanvapauteen. 

Goluboe saloa pidetään sensaatiomaisuudessaan romaanina, joka erinomaisesti sovel-

tuu kirjallisuuden rajojen tutkiskeluun (Novoe vremja 2002c). Romaani tekee raakaa pilaa 

kirjailijoiden epäjumalanpalvonnan lisäksi (ks. luvut 1 ja 2) koko kirjoitusprosessista (kirjai-

lijakloonien tuotokset) ja herjaa säälimättömästi venäläisen kulttuurin pyhää kehtoa, Bolšoj-

teatteria (vrt. kuvaus oopperasta Moskovan viemäriverkoston solmukohtana, jossa yleisö ui 

ulosteiden lomassa sukellusvarusteissa; Sorokin 1999[2002]: 163). Sorokinin itsensä mielestä 

romaanissa on kyse venäläisen kaunokirjallisuuden kuolemasta (Izvestija 2002a); itse tahtoi-

sin laajentaa käsitystä koko venäläisen kulttuurin ahdinkoon. Kirjassa pirstoutuvat venäläisen 

kulttuurin viimeisetkin tabut – mikä ei suinkaan tarkoita seksikohtauksia tai kirosanoja (joita 

monet muutkin kirjailijat hyödyntävät tehokeinoina), vaan käsitystä kaunokirjallisuudesta 

ihmiselämän ylimpänä määrittäjänä. Tämä saattaa olla syynä siihen, miksi kirja nähdään vas-

tenmielisenä ja peräti vaarallisena – se luo kokonaan uudenlaista, tabutonta todellisuutta. Ri-

vien välistä voi nähdä, ettei Iduščie vmesten itsensäkään mielestä pelkkä porno ollut syynä 
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oikeusjuttuun. Järjestön lehdistösihteeri Denis Zajcev ilmoitti, että kaikki voivat pitää tätä 

varoittavana esimerkkinä: ”Eräät marginaalikirjailijat ovat julkisesti uhanneet haudata venä-

läisen kirjallisuuden – nyt heidän aikansa lähestyy loppuaan” (Vremja novostej 2002b). 

 

 

6. ”SOROKININ JUTUN” YHTEISKUNNALLISIA ASPEKTEJA  

 

”Yhteiskunnallisilla aspekteilla” tarkoitan muutamia ”Sorokinin jutussa” selkeästi esiin nous-

seita, venäläisen yhteiskunnan rakenteeseen ja historiaan liittyviä ongelmia; erikoispaino täs-

sä luvussa on sananvapauskysymyksellä, poliittisilla konnotaatioilla, älymystö–kansa-

akselilla sekä Venäjän suhteella menneisyyteensä, nykyisyyteensä ja länteen. Lisäksi luvun 

lopussa käsitellään runsaasti esillä ollutta PR-näkökulmaa. 

 Sananvapauden puute neuvostoaikaan osoittautui olevan mitä kivuliaimmin kirjalli-

suusihmisten muistissa. Vaikka harvat tunnustivatkaan sinänsä pitävänsä Sorokinin tapaisesta 

kirjallisuudesta, lähes kaikki poliitikkoja myöten ilmaisivat jo silkasta periaatteesta jyrkän 

tuomionsa neuvostotyyppisille kirjailijavainoille; viittaukset natsi-Saksan kirjanpolttajaisiin 

olivat ahkerassa käytössä. Samoin Sorokinin nimi liitettiin useissa eri yhteyksissä sananva-

pauden marttyyreihin, kuten Brodskyyn, Mandel’stamiin, Solženicyniin ja Pasternakiin 

(esim. Vedomosti 2002b) – jopa siinä määrin, että polemiikin loppupuolella alkoi lehdistössä 

esiintyä jo tuskastuneita ääniä, joiden mukaan Sorokinin tapausta ei millään tavoin voi verra-

ta ko. kirjailijoiden aidosti surkeisiin kohtaloihin (Vërsty 2002; Vremja MN 2002c). Yllättä-

vää kyllä, itse asiassa venäläisten keskuudessa on nousussa vaatimus sananvapauden ”koh-

tuullisesta” rajoittamisesta, mikäli se on tarpeen kansallisen turvallisuuden säilyttämiseksi 

(Dewhirst 2002: 31). Sorokinin vastustajat muistivat myös korostaa sananvapauden suhteelli-

suutta ja kirjailijan vastuuta sen käytössä (Vitrina 2002b; Vërsty 2002). 

 Poliittinen näkökulma kulminoituu siihen, että vastakkain skandaalissa olivat myös 

valtakunnanpolitiikan vastapoolit: putinilainen Iduščie vmeste vs. esimerkiksi poliittista op-

positiota edustavat Jabloko-puolue ja nationalistipoliitikko, kirjailija Aleksandr Prohanov. 

Viimeksimainitun romaania Gospodin Geksogen, jonka Ad Marginem julkaisi vuonna 2002, 

pidettiin jopa yhtenä syynä skandaaliin; ko. kirjassa väitetään Kremlin, ei tšetšeeniterroris-

tien, olleen vastuussa moskovalaisten kerrostalojen räjäytyksistä 1999. Eräiden salaliittoteo-

reetikkojen mukaan valtio tahtoisi oikeusjutulla kostaa kustantamolle romaanin julkaisemisen 

ja lisäksi kääntää kansan huomion pois ”vaarallisesta” Prohanovista ”vaarattomampaan” So-

rokiniin (Moskovskie novosti 2002e; Novaja gazeta 2002a). Lisäksi huomioitiin, että putini-
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laiseen Venäjään kuuluu järjestyksen, siisteyden ja kultaisen keskitien tavoittelu kaikilla yh-

teiskunnan aloilla, ja nyt valtiovalta kurottautuu myös kulttuurin kentille, joskin vain kisälli-

ensä välityksellä (Inostranec 2002). Henkilökohtaisesti pidän hyvin epätodennäköisenä Ve-

näjän federaation presidentin aktiivista roolia jupakassa, mutta olen samaa mieltä siinä, että 

yhteiskunnallinen ilmapiiri on ollut epäsuoremmin vaikuttamassa sen syntyyn; ts. kaunokir-

jallinen odotushorisontti (ks. luku 3) Venäjällä näyttäisi tietyssä määrin vaativan kirjallisuu-

delta siisteyttä, järjestystä ja ennustettavuutta. Joka tapauksessa Sorokin ja kustantaja Ivanov 

käyttivät useissa yhteyksissä (vrt. esim. Moskovskie novosti 2002c; Vremja MN 2002a; 

Vremja novostej 2002b) hyväkseen hienovaraisia viittauksia poliittiseen ajojahtiin, vaikka 

toisaalla (Inostranec 2002) tunnustivatkin, etteivät siihen suoraan usko. 

 ”Älymystön” (intelligentsijan) ja ”kansan” monitulkintainen ja ristiriitainen keskinäi-

nen yhteys nousi myös esiin. Subjektiivisin kriteerein on lähes mahdotonta määritellä, ketkä 

edustavat kumpaa kategoriaa, mutta polemiikissa oli puolin ja toisin selvästi havaittavissa 

elitististä tarvetta suojella myyttistä ”kansaa” ilmiöiltä, joita se ei ymmärrä ja jotka voivat 

olla sille vahingoksi, ts. uuden aallon kirjallisuudelta, joka vaatii avautuakseen monitasoista 

tulkintaa ja laajaa sivistystä. ”Ei kaikilla pidä olla oikeutta lukea, mitä tahtovat”, toteaa esi-

merkiksi taiteilija Nikas Safronov (Večernjaja 2002). Iduščie vmeste väittää esiintyvänsä 

kansan puolesta, kun tahtoo luokitella Salon pornoksi ja saada sen pois kirjallisuushyllyistä; 

heidän vastustajansa taas kritisoivat liikettä siitä, että se vain onnistui tuomaan romaanin ka-

peista akateemisista älykköpiireistä suuren yleisön keskuuteen ja näin tuottamaan itse jäl-

kimmäiselle vahinkoa (Literaturnaja gazeta 2002c; Inostranec 2002). 

 Venäjän asema maailmanjärjestyksessä taas nousi ”Sorokinin jutussa” esiin monella 

tasolla. Ensinnäkin on aina vaikea länsikysymys; vastapareja tässäkin olivat lännessä suosittu 

Sorokin ja isänmaallinen Iduščie vmeste. Venäläisen postmodernismin rooli kotimaan tradi-

tioita rikkovana ja lännessä vahingollista Venäjä-kuvaa levittävänä suuntauksena oli esillä 

(esim. Literaturnaja gazeta 2002a) – jo vuonna 1999 Booker-juryn sihteeri totesi Sorokinin 

olevan ”kirjallisuutta länsimaisille slavisteille” (Pesonen 2001). Toisaalta myös Iduščie 

vmesten toimenpiteiden pelättiin vahingoittavan Venäjä-kuvaa maailmalla (Novye Izvestija 

2002b); lisäksi ärsyynnyttiin siitä, miten tunteenomaisesti länsimaiset tiedotusvälineet vai-

kuttivat suhtautuvan jupakkaan (Itogi 2002c; Vremja MN 2002c; Gudok 2002a). Toinen 

akuutti ongelma tuntuu Venäjällä olevan kunnollinen tilinteko oman lähimenneisyytensä, 

kommunismin, kanssa – mikä Genisin (1999c: 212–213) mukaan on näkynyt vuosikymme-

nen mittaan muissakin kirjallisuuspolemiikeissa. Goluboe salo piirtää kovin säälimättömän 

kuvan neuvostointelligentsijasta, -kulttuurista ja -historiasta ja lisäksi vihjaa Stalinin ja Hitle-
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rin varsin lämpimiin väleihin; viimeksimainittu on melkoisen julmaa leikkiä nykytilanteessa, 

kun fasismi on suosittu haukkumasana kaikkien osapuolten suissa (ks. yllä) ja toisaalta Stali-

nin arvo sotasankarina on nousussa (vrt. Paananen 2005: 18–19). A. Pumpjanskijn mukaan 

Salo voidaan hyvinkin nähdä neuvostomenneisyyden terävänä tilityksenä, mikä hänen mie-

lestään selittää tyhjentävästi skandaalin synnyn (Novoe vremja 2002b ja 2002c). Hyvän tii-

vistyksen aiheesta antoi Nikita Alekseev, jonka mukaan Iduščie vmeste ”ei tunne Sorokinia 

omakseen, venäläiseksi – mutta epävenäläisyydestä on hankala rangaista kirjailijaa, joten 

häntä täytyy syyttää pornografiasta” (Inostranec 2002). 

 Mitkä tahansa olivatkin skandaalin pohjimmaiset syyt, seurauksista ei ole epäilystä; 

jupakka toimi Sorokinille loistavana PR:nä – eikä vain rahallisesti (ks. luku 3). Sarkastisesti 

viitattiin mm. siihen, että länsimaissa ovat menneisyydessä nauttineet eniten arvostusta syys-

tä tai toisesta vainotut kirjailijat: ”Neuvostoaikaan Sorokinille olisi jo ehdotettu Nobelia.” 

(Moskovskie novosti 2002b.) Lisäksi mietittiin, missä määrin Iduščie vmeste tahtoi tempauk-

sella vain edistää omaa ”uraansa” (Literaturnaja gazeta 2002b). Suosittuja olivat myös teori-

at, joiden mukaan Iduščie vmeste, Ad Marginem ja Kreml olisivat yhdessä suunnitelleet koko 

jupakan, jotta valtiovalta voisi loppupeleissä profiloitua sananvapauden puolustajana (Vedo-

mosti 2002a). Joka tapauksessa etenkin Sorokinin puolue panosti taitavaan ja hienovaraiseen 

retoriikkaan ja onnistui hankkimaan kirjailijalle huomattavasti sympatiaa. 

  

 

7. YHTEENVETO 

 

Vladimir Sorokin valikoitui oikeusjutun kohteeksi useasta syystä. Näkyvin näistä on tietysti 

oopperalibretto, jota hän alkoi keväällä 2002 kirjoittaa – ristiriita Bolšoj-teatterin korkeakult-

tuurisen aseman ja Sorokinin tabuja rikkovan tyylin välillä osoittautui huutavaksi – mutta 

kirjasodan pohjalla oli paljon muutakin. Yhdyn V. Kuprijanovin mielipiteeseen, jonka mu-

kaan pornografia toimi jupakassa vain ”ukkosenjohdattimena” (Literaturnaja gazeta 2002a); 

viime kädessä kyse oli ristiriidasta kahden täysin vastakkaisen kaunokirjallisuuskäsityksen, 

jopa vastakkaisten maailmankuvien, välillä. 

Yhteneväisyydet Goluboe salon juonen ja tulevan oopperan välillä saattoivat vaikut-

taa teoksen valintaan syytteen kohteeksi. Tärkeämpiä olivat kuitenkin nähdäkseni romaanin 

avoimet (homo)seksuaaliset kuvaukset ja raisu kielenkäyttö, joita ei klassisessa venäläisessä 

kaunokirjallisuudessa ole totuttu näkemään. Mikä vielä merkittävämpää, Goluboe salossa 

Sorokin herjaa, ei vain historiallisia hahmoja (kuten Stalin ja Hruščëv), vaan kaunokirjalli-
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suuden kanonisoituja marttyyreja, kuten Ahmatovaa ja Mandel’štamia, repien näin koko 

kaunokirjallisuuden ilmiön alas jalustaltaan. Lisäksi akuutiksi romaanissa ja skandaalissa 

osoittautui suhtautuminen kommunismin henkiseen perintöön ja maan omaan problemaatti-

seen nykytilanteeseen. Tästä kaikesta luonnollisesti eniten loukkaantui isänmaallis-

konservatiivinen Iduščie vmeste. Skandaalin syntyyn oli nähdäkseni vaikuttamassa Venäjän 

nykyinen yhteiskunnallinen ilmapiiri, jossa perinteiden kunnioitus, vahvan valtion ja järjes-

tyksen periaate nähdään kansallisen turvallisuuden takeina – kaikille näillehän Sorokinin tuo-

tanto on suorastaan vastakkaista. Keskeisintä kirjasodassa oli mielestäni kysymys uuden ve-

näläisen kaunokirjallisuuden vallasta ja vastuusta; polemiikissa ilmenee juuri se oppositio, 

josta Mihajlov (1996: 441; ks. yllä) puhuu, s.o. traditionalistit vastaan ”uusi aalto” eli post-

modernistit. 

 Kirjasodan voittajaksi osoittautui Vladimir Sorokin, joka sai runsaasti tukea lähes 

kaikilta polemiikkiin osallistuneilta ääniltä – joskaan ei yleensä romaanin kaunokirjallisista 

ansioista (lähes päinvastoin), vaan sanan- ja valinnanvapauden periaatteen vuoksi. Kansalai-

silla täytyy olla rajoittamaton oikeus lukea, mitä tahtovat – vaikka sitten vastenmielistä ros-

kaa. Sorokinin puolue onnistui taitavin retorisin keinoin liittämään Sorokinin ”suurten” kir-

jailijoiden jatkumoon ja saamaan tälle näin mainetta sananvapauden marttyyrina. Nähdäkseni 

Sorokin onnistui saavuttamaan jonkinasteista kulttuurista pääomaa kaikilla Bergin (2000: 

241) mainitsemalla neljällä parametrilla (ks. luku 3) – omanarvontunnon, rahan, kunnian ja 

vallan. Hänen diskurssinsa kaunokirjallisuuden vapaudesta sai, ellei laajentunutta kannatusta, 

ainakin statusta ja huomiota. Häviäjien puolelle jäi Iduščie vmeste, josta puhuttiin sekä skan-

daalin aikana että sen jälkeen (Iduščie 2005a) hyvin negatiivisin, jopa halveksivin sanakään-

tein, ja järjestön edustama kanta kaunokirjallisuuden yhteiskunnallisesta vastuusta joutui vas-

taavasti naurettavaan valoon. 

 Näkisin, että skandaali itsessään on nyttemmin muodostunut jo erottamattomaksi 

osaksi itse romaania; kuten postmodernistisäveltäjä John Cagelle yleisön äänet ja penkkien 

narina ovat osa musiikkia (Kuricyn 2000: 38), tämä laaja postmodernistinen teksti koostuu 

mielestäni myös romaanin aiheuttamasta hälinästä, joka tuleville lukijoille enemmän tai vä-

hemmän määrittää lukukokemusta. Näin siis Iduščie vmeste -liike tahtomattaan teki Soro-

kinista ja hänen romaanistaan, paitsi tunnetumman, myös tavallaan kuolemattoman. 
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