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Non serviam

— S. Dedalus & Lucifer1

1. Johdanto

Karl Marx puhui luokkataistelusta, mutta ranskalaisen uuden romaanin isä Alain

Robbe-Grillet kirjoittaa romaanissaan Djinn: un trou rouge entre les pavés disjoints

(“Djinn: punainen aukko irronneiden katukivien keskellä”,2 1981): "La lutte des sexes

[- -] est le moteur de l’histoire” (19). [Sukupuolten välinen taistelu - - on histo-

rian / tarinan liikkeellepaneva voima.]3 Kumpikin viittaa osittain samaan asiaan —

olemassaolevien valtarakenteiden kumoamiseen — mutta Robbe-Grillet'n lausumal-

la on myös spesifimpi puolensa: sukupuolten välisen taistelun rooli kirjallisten teks-

tien — erityisesti hänen omiensa — synnyssä. Tässä tutkielmassa ei tulla tekemään

eroa näiden kahden näkökulman välillä, vaan pyritään omalta osaltaan pohtimaan

sitä, miten kirjallisuus voi kohdistamalla kriittisiä operaatioita kulunutta kieltä vastaan

päästä lähemmäs sitä todellisuutta, jonka jo luulimme lopullisesti kadonneen.

Tutkielmassa kadonnutta todellisuutta etsitään Robbe-Grillet’n romaanista Djinn.

                                           

1 James Joyce, A Portrait of the Artist as a Young Man (1916 / 1987, Grafton Books, London, 108;
Taiteilijan omakuva nuoruuden vuosilta, suom. Alex Matson, 3. painos, Tammi, Helsinki 1982, 129).

2 Alaotsikko voitaisiin kääntää myös “punainen rako yhteensopimattomien katukivien välissä.” Kumpi-
kin käännös jättää osan alkukielisen otsikon merkitysvivahteista pois. Kyseistä romaania ei ole suo-
mennettu, kuten ei valitettavasti mitään muutakaan Robbe-Grillet’n kirjallista teosta, lukuun ottamatta
romaania Dans le labyrinthe (1959), jonka suomennos Labyrintissä ilmestyi 1964.

Tutkielmassa esiintyvät kääntämättömien teosten suomenkieliset vastineet (lainausmerkeissä) ovat
omia käännöksiäni. Joitakin nimiä olen tosin poiminut Leena Laaksosen Parnassossa (5 / 1993) il-
mestyneestä Robbe-Grillet -haastattelusta. Lainausmerkeissä olevat elokuvien nimien suomennokset
ovat myös omia käännöksiäni; jos teos on ollut Suomessa levityksessä ja käännetty suomeksi, nimi
on kursiivilla — ja siis “virallinen”.

3 Kaikki Djinn-käännökset ovat minun. Tästä lähtien kyseiseen romaaniin viitataan isolla D-kirjaimella
ja sen perässä olevalla sivunumerolla, esim. D19. Tekstissä jätetään yksinkertaisuuden vuoksi teok-
sen alaotsikko pois. Myös muut käännökset ovat minun, ellei toisin mainita.
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1.1. Tutkimuksen aihe ja tavoitteet

Djinn-romaania on ehdotettu kuuluvaksi mitä moninaisimpiin genreihin. Sen on

sanottu olevan uuden romaanin (nouveau roman) esimerkillinen edustaja, science

fiction -romaani, rakkauskertomus, vakoilutarina, mysteeri, ranskan kielen oppikirja

tai puhdasta fantasiakirjallisuutta.1 Teoksen humoristisuudesta ja viihdyttävyydestä

näyttävät lähes kaikki olevan yhtä mieltä.2 Kukaan ei ole kuitenkaan määritellyt

Djinniä poliittiseksi teokseksi, vaikka luulisi, että edellä mainittu Marx-alluusio saisi

lukijan kiinnittämään huomiota tähän piirteeseen. Itse asiassa Jean Duffy mainitsee

asiasta, mutta vain kieltääkseen tämänkaltaisen näkemyksen:

Le lecteur qui voudrait voir Djinn comme un roman politique essayerait d’etablir un rapp-

ort entre cette parodie de la fameuse phrase de Marx et la réunion révolutionnaire sur la

mécanisation et l’aliénation. En vain — l’importance de la phrase [- -] est

métafictionnelle. Robbe-Grillet joue sur les différents sens du mot “histoire” dans cette

phrase qui constitue un commentaire sur la façon dont le récit est composé. (Duffy 1986,

43.)

[Lukija, joka haluaisi nähdä Djinnin poliittisena romaanina, yrittäisi asettaa tämän paro-

disen mukaelman kuuluisasta Marxin lauseesta mekanisaatiota ja vieraantumista käsitte-

                                           

1 Ks. esim. Josipovici 1981, 536; Gray 1982, 573–574; Otten 1982, 300; Stoltzfus 1984, 19–20; Siepe
1984, 437, 446–447; Duffy 1986, 36; Thoreau 1988, 102; Havercroft 1990, 44. Vuonna 1982 New
Yorkin yliopistossa pitämässään esitelmässä Robbe-Grillet itse korosti teoksen rakkaustarina- ja
science fiction -elementtejä (1986, 29–30).

2 Aivan täyttä yhteisymmärrystä ei tästäkään asiasta ole. Piatier (1981, 15) löytää Robbe-Grillet’n
romaanista synkkiä kuoleman sävyjä, jotka hänen mukaansa nousevat selvästi esiin kieliopillisen
leikittelyn alta. Ramsay (1992, 219, 239) puolestaan löytää romaanista kuoleman lisäksi pelon, väki-
vallan, raiskauksen, dominoinnin, perversion ja insestin tematiikkaa.

Amerikkalainen John Perreault puolestaan aloitti kirja-arvostelunsa “Robots in Love” seuraavasti:
“Alain Robbe-Grillet is still associated with the so-called New Novel: cold, boring, intellectual, plotless,
and in French.” (The Village Voice, October 5, 1982 / sit. Rosset, Barney 1986  “Publishing the New
Novel.” — Three Decades of the French New Novel, 57–62; 57.) Tämä lienee oudoin kommentti, mitä
Djinn-romaaniin liittyen on sanottu. Jos “uusi romaani” määritellään edellisen kaltaisella tavalla, ei
Djinn taatusti voi olla sellainen; jos taas Djinn määritellään “uudeksi romaaniksi” (kuten järkevää on),
eivät ainakaan kaikki “uudet romaanit” ole “kylmiä ja tylsiä”. Huomautettakoon kuitenkin, että
Perreaultin arvostelu Djinnistä ei varsinaisesti ollut negatiivinen (1982 / sit. Rosset 1986, 62). Joka
tapauksessa arvostelun avaus toistaa piintynyttä käsitystä siitä, että Robbe-Grillet’n taide on kylmän
intellektuaalista, eikä näin ollen voi kiinnostaa kuin tutkijoita. Vrt. Robbe-Grillet 1963, 118–119.
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levän vallankumouksellisen kokouksen yhteyteen. Turhaan — lauseen merkitys - - on

metafiktiivinen. Robbe-Grillet leikkii sanan “histoire” eri merkityksillä tässä lauseessa,

joka kommentoi tapaa, jolla koko kertomus on koostettu.]

Turhaan?… Duffy on väärässä. Nimenomaan sanan “histoire” ambivalenssi viittaa

siihen oleelliseen asiantilaan, että kieltä ei voi erottaa todellisuudesta. Marx-mukael-

ma kommentoi tapaa, jolla koko todellisuutemme on muodostettu. Vallankumous-

teeman merkityksellisyydestä kertoo toisaalta myös se, että vallankumouksellinen

kokous, jota Duffy niin väheksyy, on sijoitettu täsmälleen romaanin puoliväliin.

Djinnin poliittisuutta ja vallankumouksellisia pyrkimyksiä korostaa myös

Robbe-Grillet’n ilmoitus, että teoksen alaotsikko ”un trou rouge entre les pavés

disjoints” viittaa Pariisin toukokuun 1968 opiskelijamellakoiden huumassa syntynee-

seen iskulauseeseen “sous les pavés, la plage” [katukivien alla, hiekkaranta]. Toisin

sanoen harmaan ja vakiintuneen järjestyksen alta löytyy vapaus, joka hellittämättö-

mästi vaatii esiintuloaan. (Robbe-Grillet 1986, 30.)

Duffy menee tässäkin kohtaa harhaan kieltäytyessään hyväksymästä kyseistä

poliittista viittausta (tai sitten hän ei ole siitä tietoinen, vaikka esimerkiksi Christian

Rullier (1981, 861) mainitsee iskulauseesta jo 1981 kirjoittamassaan Djinn-artikkelis-

sa). Duffyn (1986, 45) mukaan irronneiden katukivien teeman merkitys on teoksessa

se, että sillä ei ole mitään merkitystä: “on peut écrire des phrases qui ne veulent

absolument rien dire” [on mahdollista kirjoittaa lauseita, jotka eivät halua sanoa

yhtään mitään]. Jotain lauseella on kuitenkin haluttu sanoa, sillä New Yorkin yliopis-

tossa 1982 pidetyssä konferenssissa, jossa Robbe-Grillet puhui Djinnin alaotsikon

yhteydestä Pariisin toukokuun tapahtumiin, hän myös valitteli sitä, että romaanin
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amerikkalainen käännös jätti tämän hänelle tärkeän alaotsikon kokonaan pois

(Robbe-Grillet 1986, 30).1

Djinn on poliittinen teos monessa mielessä. Huumori ja logiikan nyrjähdykset

ovat teoksen ase taistelussa kielen jähmettyneisyyttä, yhteiskuntamme stereotypioita

ja ihmisten orjuuttamista vastaan. Kaikki kolme tasoa ovat teoksessa konkreettisesti

mukana, sillä ne ovat samalla yksi ainoa taso: nyky-yhteiskunnassa media ja mai-

nostoimistot, hallitukset ja Hollywood, orjuuttavat ihmisiä, käyttävät valtaansa luo-

malla stereotypioista valheiden kudelmaa, joka ei enää viittaa mihinkään todelliseen,

sillä kielestä on tullut näiden toimien myötä jähmettynyttä, vieraantunutta ja abstrak-

tia. Kielestä on tullut fragmentoitunutta ja konemaista, sanoista kulutushyödykkeitä.

Tätä vastaan taistelee romaani Djinn ja romaanin päähenkilö Djinn, sekä organisaa-

tio, jonka palveluksessa edelliset näyttävät olevan. Djinn saakoon puheenvuoron:

« Le machinisme,2 tout d’abord, est responsable de la division du travail en menus

fragments dépourvus de tout sens. [- -] Ainsi, dans tous les cas, le résultat lointain de

notre travail (objet manufacturé, service, ou étude intellectuelle) nous échappe

entièrement. Le travailleur n’en connaît jamais ni la forme d’ensemble ni l’usage final,

sauf d’une façon théorique et purement abstraite. [- -] Personne, dans aucun domaine,

ne produit plus rien de complet. Et la conscience de l’homme elle-même est en miettes.

Mais dites-le vous bien: c’est notre aliénation par la machine qui a suscité le capitalisme

et la bureaucratie soviétique, et non pas l’inverse. C’est l’atomisation de tout l’univers qui

a engendré la bombe atomique. [- -] » (D77-78)

[« Koneistuminen ennen kaikkea on vastuussa työn jakautumisesta mitättömiin osiin

vailla minkäänlaista merkitystä. - - Niinpä, joka tapauksessa, työmme etäinen lopputulos

                                           

1 Myös Ramsay (1992, 219) protestoi Duffya vastaan, todeten että perversissä alaotsikossa on kyse
naisen sukupuolielimistä ja laittomasta (insestisestä) tunkeutumisesta feminiiniseen.

2 Seuraavassa yksi esimerkki siitä, mitä sukupuolten välinen taistelu Robbe-Grillet’lla — jolle sex ja
text ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa — voisi tarkoittaa: Le machinisme, koneistuminen, jota vas-
taan organisaatio taistelee on sanana maskuliini, kuten on myös le ordre, järjestys. La organisation,
organisaatio, on taas feminiini, kuten myös sana la machination, salajuoni, salainen hanke, jota
Djinnin edustama organisaatio toteuttaa. Haluttaessa Djinniä voidaan siis helposti lukea myös femi-
nistisessä mielessä vallankumouksellisena, fallogosentrismia vastaan suunnattuna romaanina.
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(tehdastuote, palvelu tai älyllinen tutkimustyö) karkaa kokonaan käsistämme. Työntekijä

ei koskaan tunne lopullisen kokonaisuuden muotoa, eikä sen lopullista käyttöä, paitsi

teoriassa ja pelkästään abstraktisti. - - Kukaan ei tuota enää millään alalla mitään

kokonaista. Ja ihmisen itsensä tietoisuus on pirstaleina. Mutta sanokaa minun sanoneen:

meidän vieraantumisemme, jonka koneet ovat aiheuttaneet, on synnyttänyt kapitalismin

ja neuvostobyrokratian, eikä päinvastoin. Juuri maailmamme atomisoituminen on synnyt-

tänyt atomipommin. - - »]

Vallankumouksellisen organisaation tunnuslauseena onkin: « pour une vie plus libre

et débarrassée de l’impérialisme des machines » (D77) [vapaamman elämän ja

koneiden imperialismista vapautumisen puolesta]. Taistelu vieraantumista ja

jähmettyneisyyttä vastaan koskee niin kieltä kuin maailmaa yleensäkin, ja sen on

oltava jatkuvaa. Tämä on myös Robbe-Grillet’n näkemys:

Merkitys ei ole koskaan jähmettynyt, se on jatkuvasti liikkeessä. En tarkoita vain käsittei-

den merkityksiä vaan kaikenlaisten asioiden, myös fyysisten paikkojen, kaupunkien

merkitysten liikettä.1 Elämää on se, että asiat ovat liikkeessä. (Laaksonen 1993, 271.)

Vallankumouksellisen organisaation tavoitteena on saada asiat liikkeeseen,

palauttaa niiden luonnollinen elävä liike. Organisaatio — joka eroaa radikaalisti

järjestyksestä ja järjestyksenvalvojista — ei kuitenkaan ole vain Djinnin fiktiiviseen

maailmaan kuuluva seikka, vaan myös romaanin yleisempi teema ja sen rakentumis-

periaate. Toisaalta organisaatio on tässä tutkielmassa systeemin ja struktuurin

termeistä eroava filosofinen käsite, jota myös Gilles Deleuze on käyttänyt.2

Kuten Robbe-Grillet’lle ja Djinnille, myös Deleuzen filosofialle on ominaista

olevan liikkeen korostaminen, sekä vallankumouksellinen pyrkimys, pyrkimys irrot-

                                           

1 Vrt. Italo Calvinon hämmentävä Le città invisibili (1972, Einaudi, Torino; Näkymättömät kaupungit,
suom. Jorma Kapari, Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki 1976), jossa niin kaupunkien kuin kielen-
kin merkitykset ovat toden totta jatkuvassa liikkeessä.

2 Lähinnä teoksessa Le bergsonisme (1966); myöhemmin Deleuze on käyttänyt organisaatio-käsitettä
aivan eri merkityksessä, ‘konsistenssin’ vastakohtana.
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tautua ideologioista salakavalimmasta: porvarillisesta maailmankatsomuksesta, jota

nykyään kutsutaan kapitalismiksi tai markkinataloudeksi. Ideologioita vastustava liike

ei viime kädessä kuitenkaan voi olla ulkoista, systeemin mekaanista liikettä — eikä

varsinkaan idealistista ja abstraktia dikotomisiin yleiskäsitteisiin perustavaa dialek-

tista liikettä. Deleuzen filosofiaa luonnehtiikin idealismia ja hegeliläistä dialektiikkaa

vastustava, omintakeinen moninaisuutta ja sisäistä tulemisen liikettä korostava

empirismi (ks. Deleuze & Parnet 1977 / 1987, vii–viii, 54–59; Deleuze 1968 / 1994,

xx–xxi; Deleuze 1953 / 1991), naturalismi (ks. Deleuze 1969 / 1982, 307–324;

Deleuze & Guattari 1980, 284–380) ja filosofinen materialismi.

Materialismilla tarkoitetaan tässä filosofiaa, jossa hengelle tms. ei anneta min-

käänlaista etusijaa materiaan nähden (vrt. Hardt 1993, 74). Vaikka idealismi tai logo-

sentrismi, jossa näin on tehty, on ollut hallitseva suuntaus filosofiassa, on historiassa

aina ollut myös vastafilosofian — “toisen ontologian” — edustajia Lucretiuksesta

Nietzscheen, Spinozasta Bergsoniin; tämän linjan jatkajana Deleuze itsensä näkee

(ks. esim. Deleuze & Parnet 1977 / 1987, 14–15; Deleuze 1966 / 1988, 7; sekä Hardt

1993, 124).

Hyvässä Deleuze-kommentaarissaan Gilles Deleuze. An Apprenticeship in

Philosophy (1993) Michael Hardt pyrkii esittämään johdonmukaisen filosofisen

kehityskulun, joka on löydettävissä Deleuzen varhaistuotannosta. Hänen mukaansa

Deleuzen “oppivuodet filosofiassa” saavat muotonsa välttämättömistä siirtymistä

Bergsonista Nietzscheen ja Nietzschestä Spinozaan (ks. esim. Hardt 1993, xiv, 124–

125).1 Välttämättömistä siksi, että Deleuze hylkää jo alusta alkaen filosofian historian

valtalinjan edustajat ja ennen kaikkea hegeliläisen dialektiikan (Deleuze 1973 / sit.

                                           

1 Näin siitäkin huolimatta, että Deleuzen Le bergsonisme (1966) ilmestyi vasta teoksen Nietzsche et
la philosophie (1962) jälkeen. Ks. tarkemmin Hardt 1993, 2, 124–125.
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Hardt 1993, x)1. Hardtin (1993, xi–xiv) mukaan Deleuze kykenee irrottautumaan

hegeliläisestä noidankehästä, joka saattaa helposti koitua jälkistrukturalismin

kohtaloksi: jälkistrukturalismin voimakas anti-hegelismi saattaa johtaa helposti post-

hegelismiin, mutta Deleuzen radikaali irrottautuminen Hegelin dialektisen negaation

perinteestä tuottaa Hardtin mielestä tulosta.2

Hegeliläiseen dialektiikkaan pohjaava metodi saattaisi olla houkutteleva vaih-

toehto Djinn-romaanin tulkinnan apuvälineeksi. Näkemykseni mukaan hegeliläiseen

dialektiikkaan tai edes post-hegeliläiseen “poissaolon metafysiikkaan” perustuva

tulkinta Djinnistä ei kuitenkaan voi olla tyydyttävä. Toisin sanoen, jos romaanista

abstrahoidaan yleiskäsitteitä (tai fiktiivisiä maailmoja), jotka asetetaan romaania

tulkittaessa dikotomisiksi oppositiopareiksi, suistetaan romaanin olemuksellinen

piirre — sisäinen liike — sille kuuluvalta paikaltaan, jolloin teoksen kumouksellinen

voima jää vain näennäiseksi. Samalla joudutaan helposti tulkinnalliseen umpikujaan.

Seuraan siis edellä hahmoteltua Deleuzen filosofian yleislinjaa myös tässä

tutkielmassa. Tarkoituksena ei kuitenkaan ole soveltaa mitään deleuzelaista systee-

miä analysoitavaan teokseen. Syy miksi Gilles Deleuze nousee työssäni esiin ei ole

sattumanvarainen, vaan pikemminkin välttämätön. Tätä selvittääkseni on aiheellista

tarkastella syitä, jotka johtivat Djinnin valitsemiseen tutkielman aiheeksi, ja ongelmia,

jotka teos välittömästi asetti eteeni.

                                           

1 “Lettre à Michel Cressole.” — Michel Cressole,  Deleuze. Editions Universitaires, Paris 1973. 110.

2 Vaikka pääosin yhdynkin Hardtin esittämiin näkemyksiin, suhtaudun kuitenkin erittäin suurella va-
rauksella teoksen loppupuolella esitettyihin pragmaattisiin ja liberalistis-demokraattisiin tulkintoihin
Deleuzen (ja Spinozan) filosofiasta. Hardt (1993) kirjoittaa mm. “the rule of the multitude is
democracy” (110) ja “filling out the passage from multiplicity to multitude remains for us the central
project for a democratic political practice” (122). Nähdäkseni tämä tarkoittaa sitä, että deleuzelaisesta
filosofiasta olisi tehtävä demokratian — joka on ideologia par excellence — juoksupoika. Tässä
mielessä Hardtin teos on ontologian valepukuun puettu vastenmielinen poliittinen ohjelmanjulistus:
“this vision of democracy coincides with that of liberalism” (120), “The expression of power free from
any moral order is the primary ethical principle of society” (109). Voi kuinka hyvin Hardt onkaan
kyennyt irrottautumaan ideologioista!
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Robbe-Grillet’n romaaneista valitsin juuri Djinnin ensinnäkin siksi, että verrat-

tuna hänen muihin (aikaisempiin) teoksiinsa sitä on tutkittu suhteellisen vähän.

Toisin sanoen, sitä ei vielä ole voitu heittää “ratkaistujen romaanien roskapönttöön”.1

(Romaani pyrkii kaikin tavoin vastustamaan tulkintaa — siinä hyvin onnistuen.)

Toinen syy miksi valitsin Djinnin on se, että kyseinen teos on mainio johdatus uuteen

romaaniin ja Robbe-Grillet’n tuotantoon.

This brief novel displays a number of traits that could serve as introduction to the

nouveau roman: temporal fluidity, narrative holes, duplication of characters and events,

chosiste set pieces, variations of gommage, an overall texture suggesting the primacy of

form (Danner 1981, 285).

Vastaavasti myös Robbe-Grillet itse on Grayn (1982, 573) mukaan todennut teoksen

olevan “an ideal introduction to the study of his other works”.2

Kolmas ja ehdottomasti tärkein syy valintaani oli kuitenkin se, että Djinn on to-

della hämmästyttävä romaani: aina kun lukija luulee löytäneensä järkevän selityksen

romaanin tapahtumille, jokin uusi ja yllättävä seikka vetää maton hänen jalkojensa

alta (vrt. esim. Owen 1985, 115–116). Perinteisen lukutavan mukaan teos on fantas-

tinen vaativimmassakin Tzvetan Todorovin (1970, 37–38) tarkoittamassa mielessä:

poeettinen ja allegorinen tulkinta vaikuttaa mahdottomalta, ja lisäksi sekä lukija että

päähenkilö on kykenemätön tulkitsemaan tapahtumien todellista luonnetta. Lisäksi

teos on täynnä salapoliisiromaaneille tyypillistä suspensea, joka säilyy poikkeukselli-

sesti — ja paradoksaalisesti — vielä senkin jälkeen, kun romaani on luettu loppuun.3

                                           

1 “Let us not rush to consign it to the dustbin of solved novels” (Brooks 1985, 200).

2 Gray (1982, 573–574) ei yhdy tähän väitteeseen, sillä hänen mukaansa teoksesta saatava nautinto
on pääasiassa intertekstuaalista, joten Robbe-Grillet’n muun tuotannon tunteminen on tässä avuksi.
Grayn mukaan teos on ennen kaikkea parodinen: Robbe-Grillet parodioi siinä itseään. Samoin
ajattelee Clerval (1981, 127). Vrt. Ball 1983, 15.

3 Niinpä Djinn todistaa, että suspensen ei tarvitse välttämättä olla salapoliisiromaaneista tuttua
pseudo-suspensea. Vrt. Whiteside (1988).
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Voidaankin sanoa, että viime kädessä Djinn valitsi minut: vaikka tiesin, että

kysymys on “vain” kirjallisuudesta, teos jäi hellittämättömästi vaivaamaan mieltäni.

Teoksen luokitteleminen fantastiseksi tai suorastaan merkityksettömäksi hölynpölyk-

si ei käynyt päinsä, sillä hölynpölyllä (non-sens) näytti tässä tapauksessa olevan

hyvinkin tärkeä merkitys (sens). Lähdin selvittämään mistä lopulta oli kysymys tässä

omituisessa kirjassa, jonka juoni oli jossain aivan muualla kuin fiktiivisen maailman

sisäisissä tapahtumissa.

Luovuin pian yrityksistä konstruoida fiktiivisen maailman tapahtumista kohe-

rentti tulkinta. Sain ajan myötä todeta: Kieli on kuin vesi, merkitys kuin Proteus. Kos-

ka Djinnin synnyttämä kokemus oli hyvin todellinen, ja vieraantunut ainoastaan, jos

tällä ymmärretään liiallista ja levottomuutta herättävää läheisyyttä teoksen kanssa,

en kuitenkaan halunnut alistua Hegelin ja Saussuren perinnöstä kumpuavaan todelli-

suudesta vieraannuttavaan jälkistrukturalistiseen diskurssiin, jonka mukaan “ei ole

signifioitua, vaan ainoastaan loputon signifioijien ketju”, ja koska “kaikki on tekstiä”

“koko olemassaolomme on pelkkää simulaatiota”. Niinpä sen sijaan, että olisin hur-

jastellut muskeliveneellä vihoviimeistä ympyrää, päätin sukeltaa. Uskoin vakaasti,

että uimataidottomalle ei ole mitään iloa veneestä, joka vuotaa.

Kuten Szanto (1972, 150) korostaa, Robbe-Grillet’n fiktioissa oleellista on

nimenomaan tunnelma (mood), jonka teksti synnyttää, ei niinkään juoni tai henkilöt,

niinkuin ne traditionaalisessa mielessä ymmärretään. Niinpä kysymys “mitä tässä

kirjassa tapahtuu?” sai rinnalleen kysymyksen “miten tämä kirja tapahtuu?”, jolloin

huomio kiinnittyi pikemmin tapahtumiin kuin olioihin.

Kiinnitettäessä huomiota kirjallisuuteen tapahtumana korostuu spatiaalisuu-

den sijasta temporaalinen; nimenomaan korostuu kvantitatiivisen ajan sijasta aika

tulemisena. Niinpä esimerkiksi prosesseja korostava Szanto (1972, 151) toteaa

psykologisen ajan olevan Robbe-Grillet’n romaanien strukturoiva voima. Szanton
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näkemyksen ongelmana on kuitenkin se, että strukturoivan voiman ankkuroiminen

johonkin tiettyyn pisteeseen (point of view), lukijan tai päähenkilön tietoisuuteen, ei

Djinnin tapauksessa enää riitä; ainoastaan Robbe-Grillet’n varhaisimpia teoksia voi

lähestyä Szanton esittämällä tavalla (tämä ei tietenkään ole Szanton syy, sillä hänen

artikkelinsa ilmestyi jo 1972).

Olisin tietenkin voinut ottaa tutkielmaani lukijalähtöisen tarkastelutavan (ääri-

relativistisia loppupäätelmiä pelkäämättä), mutta minusta tuntui siltä, että tuleminen

kirjallisuudessa on jotakin “persoonattomampaa” kuin yksittäiset subjektiiviset tulkin-

nat jostakin teoksesta. Lukiessani Djinniä en aina oikein tuntenut itseäni taideteok-

sesta erilliseksi ja kokonaiseksi subjektiksi, joka kykenisi matkan päästä tulkitse-

maan teosta.1 Tämä huimaus johtui selvästi Djinnistä, vaikka se aktualisoituikin mie-

lenhäiriöinä omassa päässäni. Kirjallisuudentutkijana päätin keskittyä lähinnä kirjan

tutkimiseen.

Djinnin esiin nostamat ongelmat näyttivät olevan oleellisesti samoja, joita

Gilles Deleuze on filosofiassaan pohtinut. Toisaalta Djinn näytti vaativan tapahtumi-

sen ja tulemisen huomioivaa lähestymistapaa, joka on Deleuzen filosofialle tyypilli-

nen. Lisäksi Deleuze hylkää ne kulttuuriset tukipilarit, joihin suuri osa ranskalaista

nykyfilosofiaa pohjaa. Alexandre Kojèven Ranskaan 1930-luvulla tuoman, mm.

Jacques Lacanin teorioihin vaikuttaneen, hegelismin lisäksi Deleuze nimittäin hylkää

myös Saussuren kieliteoriaan pohjaavan filosofian, joka, korostaessaan signifioijaa

yli signifioidun, johtaa helposti tekstualismiin (Bogue 1989, 2–4; Bogue 1991, 78;

Deleuze & Guattari 1980, 84–85: ongelmalliset signifioijan ja signifioidun käsitteet

Deleuze korvaa Louis Hjelmslevin käsitteillä expression ja contenu). Aivan kuten

                                           

1 Haluan kuitenkin jo tässä vaiheessa irrottautua joskus apokalyptisiakin sävyjä saavasta “pirstoutu-
neen ja voimattoman subjektin” tutkimussuuntauksesta, jolle pyrin etsimään vaihtoehtoa. Tätä
aikamme oiretta tarkastelee mm. Liisa Saariluoma teoksessaan Postindividualistinen romaani (SKS,
Helsinki 1992).
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hegelismiin nojaava Djinn-tulkinta on houkutteleva, mutta ongelmallinen, on sitä

myös tekstualistinen lähestymistapa. Kummassakin tapauksessa on suuri vaara

joutua umpikujaan. Deleuzen bergsonilaisesta ajan ja tulemisen problematiikasta

kumpuavassa näkemyksessä (vrt. Douglass 1992)1 onkin Djinnin arvoituksen koh-

danneelle lukijalle jotain hyvin tuttua ja samalla jotain hyvin vapauttavaa:

[- -] Deleuze, unlike many deconstructionists, believes that there is something outside the

text, and that thought need not be restricted to a critique of metaphysical oppositions

embedded in language (Bogue 1989, 78).

Deleuze ei kuitenkaan ole merkittävin tähän tutkielmaan vaikuttaneista

ajattelijoista, sillä juuri ennen työn aloittamista katsoin 17 päivän aikana 26 fiktio- ja

dokumenttielokuvaa sekä katkelmaa sisältäneen retrospektiivin Pier Paolo Pasolinin

elokuvatuotannosta. Ei siis ole ihme, että tärkeän pohjavirran tutkielmaan synnytti

Pasolinin — “todellisuudella puhujan”2 — materialistinen pyhän filosofia, jota hänen

elokuvansa oivallisesti ilmaisevat. Semminkin kun Pasolinin elokuvia katsoessani

törmäsin samankaltaisiin ongelmiin kuin olin kohdannut Djinnin yhteydessä. Kyse ei

siis ollut vain yhtä kirjallista teosta koskevasta ongelmakentästä, vaan yleisemminkin

relevantista taiteen problematiikasta. Lisäksi vakuutuin siitä, että nämä taidetta

koskevat ongelmat eivät liittyneet pelkästään lukijan / katsojan omiin tulkintoihin

teoksesta, vaan johonkin, joka on myös itse teoksessa. Vaikutti myös siltä, että taide

teoksessa on — Bergsonia mukaillen3 — jotakin, joka on enemmän kuin se, mitä

                                           

1 Artikkelissaan Douglass (1992, 59–60) korostaa mielestäni aivan oikein deleuzelaisen filosofian
bergsonilaista peruslähtökohtaa, mutta samalla kyseenalaisesti yleistäen samastaa Deleuzen filoso-
fian — ja vieläpä kaiken jälkistrukturalistisen filosofian — bergsonilaiseen vitalismiin.

2 Vrt. Pokkinen 1994, 12. Julkaisutiedot ks. sivun 13 alaviite 1.

3 “Matter, in our view, is an aggregate of “images.” And by “image” we mean a certain existence
which is more than what the idealist calls a representation, but less than that which the realist calls a
thing, — an existence placed half-way between the “thing” and the “representation.” This conception
of matter is simply that of common sense.” (Bergson, Henri 1911  Matter and Memory, xi–xii / sit.
Douglass 1992, 51.)
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idealisti kutsuisi representaatioksi, mutta jotakin vähemmän kuin se, mitä realisti

kutsuisi olioksi. Tämä jokin vaikutti olevan ikään kuin välitilassa.

Tutkielman tärkein käsite onkin välitila. Koska se edustaa liikettä ja määräyty-

mättömyyttä ei sitä voi määritellä millään yksinkertaisella tavalla. Joka tapauksessa

välitila käsitteenä eroaa radikaalisti yleiskäsitteistä, jotka korvaavat (merkityksen)

sisäisen liikkeen ulkoisella liikkeellä (esim. dialektisella liikkeellä). Deleuze määritte-

lee filosofisen käsitteen seuraavasti:

Le concept dit l’événement, non l’essence ou la chose. C’est un Evénement pur [- -]. Le

concept est [- -] à la fois absolu et relatif [- -]. Les concepts sont des centres de

vibrations [- -]. (Deleuze & Guattari 1991, 26, 28.)

Käsite tarkoittaa tapahtumaa, ei olemusta tai asiaa. Se on puhdas Tapahtuma [- -].

Käsite on [- -] yhtä aikaa absoluuttinen ja suhteellinen [- -]. Käsitteet ovat värähtely-

keskuksia [- -]. (Deleuze & Guattari 1991 / 1993, 31–33.)

Välitilan käsite on tällainen käsite, joka on pikemminkin tapahtuma kuin olio. Se on

tulemista ja välittömyyttä.

Djinn-romaanissa välitila ilmenee monella eri tavoin ja romaanin välitilaa

onkin lähestyttävä monesta erilaisesta näkökulmasta (myös hyvin vähäpätöisiltä

näyttävien detaljien kautta, sillä tuleminen kielessä ei kysy kvantiteettia). Tulen tar-

kastelemaan romaania mm. pelin, järjestyksen ja epäjärjestyksen sekä organisaati-

on, toiston ja muunnelman sekä liukuman, androgynian ja genre-tematiikan kannalta.

Esittelen romaanin yhteyksiä erilaisiin mytologioihin ja myös sen muihin interteks-

teihin. Käsittelen romaania Sigmund Freudin ”Das Unheimliche” -artikkelin kannalta.

Samassa yhteydessä nousee esiin myös Robbe-Grillet’n romaanin yhteys E. T. A.

Hoffmannin tuotantoon. Tutkielman loppupuolella hypätään Möbiuksen renkaalle,

jolla tanssiaiset ovat jo alkaneet. Tanssiaiset tulevat osoittautumaan menestykseksi,

sillä kaikki ovat paikalla: romaanihenkilöt, kirjailija — ja lukija kutsuvieraana.
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Yhteenvetona tutkielman tavoitteista voidaan todeta seuraavaa: Vaikka runoi-

lija Pasolini ei varsinaisesti kuulu tämän tutkimuksen aihepiiriin, on Pasolinin ja

Deleuzen välillä selvä filosofinen yhteys.1 Niinpä “minun Deleuzessani” onkin aina jo

mukana hieman Pasolinia. Voidaankin sanoa, että toisaalta tässä tutkielmassa pyri-

tään etsimään sitä pyhää välitilaa, josta myös Pasolinin elokuvat avautuvat katsojan

silmien eteen — välitilaa, jossa taide vaikuttaa. Tässä suhteessa uskon Djinn-

romaanilla olevan hyvät edellytykset toimia suunnannäyttäjänä. Toisaalta yritän

osoittaa että, nostaessaan esiin vaikeita ja perustavanlaatuisia kysymyksiä kielen ja

kirjallisuuden luonteesta — kenties kokonaisvaltaisemmin kuin yksikään toinen

Robbe-Grillet’n romaani — varsin minimalistinen ja yksinkertaisella kielellä kirjoitettu

Djinn on, ei pelkästään metakirjallinen, vaan myös metafilosofinen teos; se ei ole

vain kielen oppikirja tai nouveau roman, se on luettavissa myös johdantona Gilles

Deleuzen filosofiaan.

1.2. Alain Robbe-Grillet’n taiteesta ja sen tutkimuksesta

Alain Robbe-Grillet (s. 1922) on herättänyt jo yli 40 vuotta levottomuutta kirjallisissa

piireissä. Myös elokuvataiteen alueella hän on kunnostautunut perinteisten taidekä-

sitysten kyseenalaistajana.2 Robbe-Grillet'n ilmestymistä taidemaailmaan vuonna

1953 pidettiin valitettavana onnettomuutena, eikä suhtautuminen hänen tuotantoon-

sa ole vieläkään varauksettoman positiivista. Ristiriitaiseen vastaanottoon on ollut

                                           

1 Esim. Jukka Sihvonen ja Ville Pokkinen ovat kiinnittäneet huomiota Deleuzen ja Pasolinin väliseen
yhteyteen. Ks. Sihvosen artikkeli “Kohti pyhän praksista. Pasolini ja todellisuuden kosketus”
(Lähikuva, 3 / 1994, 3–9) ja Pokkisen artikkeli “Pyhän Teresan ruumiissa. Merkintöjä pyhästä St.
Paolon kanssa” (Lähikuva, 3 / 1994, 10–21), sekä Sihvosen väitöskirja Exceeding the Limits. On the
Poetics and Politics of Audiovisuality (SETS, Turku 1991, 73–131). Ks. myös Deleuzen elokuvaa
käsittelevien teosten Pasolini-viittaukset: Cinéma 1. L’image-mouvement (Les Éditions de Minuit
1983, 104–111) ja Cinéma 2. L’image-temps (Les Éditions de Minuit 1985, mm. 226–229).

2 Epäsovinnaisen elokuvailmaisun kannalta lähin vertailukohta Robbe-Grillet’n elokuville lienee Jean-
Luc Godardin tuotanto (ja siitäkin lähinnä vuoden 1968 jälkeen syntyneet elokuvat).
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syynä Robbe-Grillet'n peräänantamaton taistelu kirjallista älymystöä vastaan.1

Hänen perusperiaatteensa on aina ollut se, että jokaisen uuden teoksen on oltava

uusi muoto:

Uudeksi romaaniksi kutsun teosta, joka keksii, sepittää. Se etsii jatkuvasti uusia muotoja

löytääkseen toisia merkityksen systeemejä, jotka sallivat ymmärtämisen, mutta eivät

täydellisesti. (Laaksonen 1993, 272.)2

Mutta uusi muoto vaikuttaa aina aluksi enemmän tai vähemmän muodottomalta,

kuten Robbe-Grillet (mm. 1963, 17) itsekin on korostanut. Tyypillinen kaava Robbe-

Grillet'n uuden teoksen ilmestyttyä onkin ollut se, että ensin se tuomitaan kirjailijan

heikoimpana — ja usein käsittämättömänä — työnä, jonka jälkeen se vähitellen

siirtyy tekijän arvostettujen töiden korpukseen, jota sitten käytetään perusteena

seuraavan teoksen tuomitsemiseen.3

                                           

1 Tosin Fletcher (mm. 1983, 86) on huomauttanut myrkyllisesti, että nykyään Robbe-Grillet kuuluu
itse tähän intelligentsiaan, josta käsin hän terrorisoi itsevaltaisesti Ranskan kirjallista elämää.

2 Robbe-Grillet painottaa kuitenkin, että hän ei ole formalisti: “I think that it was Nathalie Sarraute
who, already at the beginning, remarked that the word “formalist” was wrongly being applied to those
people who were inventing new forms, because on the contrary, the formalists are those who
reproduce already existing forms.” (Robbe-Grillet et al. 1986b, 182; ks. myös Robbe-Grillet 1963, 39–
44.) On myös muistettava, että Robbe-Grillet ei erota muotoa ja sisältöä toisistaan (Robbe-Grillet
1963, 41).

Muodon ja sisällön erottelun, sekä tulkinnan ongelmallisuudesta taiteessa ja sen kritiikissä ks. myös
Susan Sontagin artikkeli “Against Interpretation” (1964), joka löytyy esim. kokoelmasta 20th Century
Literary Criticism, edited by David Lodge, Longman Group Ltd, London 1972, 652–660.

Sontagin mukaan erityisen ongelmallista on tulkinnan kohdistuminen sisältöön, ja hän peräänkuulut-
taakin muodon huomioon ottamista analyysissa (tämän ei tarvitse olla formalismia). Sontag korostaa
tässä suhteessa elokuvan merkitystä, sillä sen läsnäoleva voima ehkäisee halua tehdä tulkintoja. Hän
puolustaa myös taidetta, joka toimii yhdellä tasolla. Nämä ovat seikkoja, joita myös Robbe-Grillet on
aina korostanut (ks. esim. Robbe-Grillet 1963).

Sitä, kuinka kirjallisuuden tulkinta voi johtaa naurettavuuksiin, kuvaa Nathalie Sarrauten riemastutta-
va romaani Les fruits d’or (1963, Éditions Gallimard, Paris; Kultaiset hedelmät, suom. Pentti Holappa
& Olli-Matti Ronimus, Kirjayhtymä, Helsinki 1964), joka jokaisen kirjallisuudentutkimusta opiskelevan
tulisikin ensi töikseen lukea.

3 Hyvä esimerkki tästä on La jalousie, jota pidettiin sen ilmestyttyä vuonna 1957 täysin ei-luettavana
kirjana. Mm. Le Monde -lehden arvostelija kirjoitti, että onneksi kustantaja ilmoitti kansilehdellä
teoksessa olevan kolme henkilöä, sillä hän itse ei ollut löytänyt niitä kuin kaksi. Oletettavasti sama Le
Monden kriitikko epäili myös, että hän oli saanut kopion, jonka sivut olivat painovaiheessa menneet
sekaisin. Nykyään La jalousie on kirjailijan menestynein romaani, ja siitä on tullut hyvinkin luettava,
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Nykyään Robbe-Grillet'n varhaistuotanto — ns. nouveau roman -kausi —

nauttii kirjallisuuspiirien yksimielistä arvostusta, mutta hänen elokuviinsa ja myöhem-

pään kirjalliseen tuotantoonsa suhtautuminen on ollut ja on vieläkin hyvin risti-

riitaista. Eikä kielellisten kokeilujen peräänantamattomuus ole useinkaan ollut ainoa

syy kritiikkiin, vaan ärtymystä on uudemmassa tuotannossa herättänyt myös Robbe-

Grillet’n viehtymys stereotyyppiseen eroottiseen, toisinaan jopa sadomasokistiseen,

kuvastoon (vrt. esim. Bolgár 1967, 122, 137).1 Tutkimuksessa onkin usein tapana

jaotella Robbe-Grillet’n kirjallinen tuotanto kahteen kauteen: nouveau roman -kausi

kattaa hänen neljä ensimmäistä teostaan Les gommesista (1953, “Kumit”) Dans le

labyrinthe -romaaniin (1959, Labyrintissä), ja nouveau nouveau roman -kausi

puolestaan sisältää hänen myöhemmän tuotantonsa, lähtien romaanista La maison

de rendez-vous (1965, “Ilotalo” tai “Kohtaamisten talo”).2 Tämä jako antaa kritiikille

helpon mahdollisuuden hyväksyä varhaiset teokset, mutta hylkiä myöhempiä.

                                                                                                                                       
sillä sitä on käytetty jopa ranskan kielen oppikirjana. (Laaksonen 1993, 268; Robbe-Grillet 1977, 3;
Leki 1983, 18; Robbe-Grillet 1986, 25.)

Robbe-Grillet on muotoillut asian seuraavasti: “[- -] I, personally, have always been reproached for not
writing as well as I did the year before. Those critics who had authoritatively scorned La jalousie, for
instance, claimed, when I published Project pour une révolution à New York, that it was a pity that I
had not continued to write along the same wonderful lines as La jalousie. But what precisely is
important for an artist is that he disappoints his public in order to prevent it from becoming
tranquilized.” (Robbe-Grillet et al. 1986b, 183.)

1 Esimerkiksi John Fletcher (1983, 84) tuomitsee Robbe-Grillet'n uudemman tuotannon seuraavasti:
“It is one thing to explore the mind of a man who derives satisfaction from torturing a young girl with
burning cigarette ends, as is the case with The Voyeur, and quite another to present such obscenities
as if they were fantasies we all indulge in, which is what Robbe-Grillet asserts in later works.”

Ramsay (1992, 157, 180–181) kritisoi Fletcherin vanhakantaisia moralistisia näkemyksiä, pitäen niitä
vahingollisina sukupuolisen tasa-arvon ja vapautumisen kannalta.

2 Ks. esim. Stoltzfus 1985, 13; Leki 1983, 80. Vrt. Tom Bishopin (“Opening Remarks,” 1986, 17–18
— Three Decades of the French New Novel, 13–19) kriittinen huomautus termistä nouveau nouveau
roman; Bishopin mukaan se, että tämä ylimääräinen ja turha termi keksittiin, vain todistaa uuden ro-
maanin elinvoimaisuudesta ja siitä, että uusi romaani ei ole koskaan ollut monoliittinen kokonaisuus,
vaan on pysynyt jatkuvassa liikkeen tilassa.

Kolmen viimeisimmän Robbe-Grillet’n teoksen — “pseudo-omaelämäkerrallisten” Le miroir qui revient
(1984, “Itseään heijastava peili”), Angélique ou l’enchantement (1987, “Enkeli tai hurmio”) ja Les
derniers jours de Corinthe (1994, “Korintin / Corinthen viimeiset päivät”) — voidaan kuitenkin ajatella
muodostavan oman romanesque-kautensa.



- 16 -

Jakoa puolustaa kuuden vuoden aukko ensimmäisen kauden viimeisen ja

toisen kauden ensimmäisen teoksen välillä. Tänä aikana Robbe-Grillet työskenteli

elokuvan parissa,1 mikä kieltämättä vaikutti hänen uudempiin kirjallisiin teoksiinsa.

Esimerkiksi stereotyyppiset postikorttimaisemat ja henkilöt, joita hän käytti elokuvas-

saan L’immortelle (1963, “Kuolematon”), siirtyivät keskeiseksi materiaaliksi myös

hänen kirjallisiin teoksiinsa. Jako saattaa kuitenkin rajoittaa Robbe-Grillet -tutkimusta

niputtaessaan tietyt teokset yhteen; tällainen niputus determinoi suuressa määrin

teoksiin otettavia lähestymistapoja. Jokainen Robbe-Grillet’n nouveau roman -kau-

den romaani on oma ainutlaatuinen manifestaationsa Robbe-Grillet’n projektista,

eikä näistä neljästä teoksesta löydy juuri sen enempää yhteisiä piirteitä kuin kahden

eri kaudelta olevan teoksen väliltäkään löytyisi. Esimerkiksi stereotyyppisyys oli

läsnä jo nouveau roman -kauden teoksissa, mutta kritiikki ei vain kiinnittänyt siihen

huomiota. Robbe-Grillet -tutkimusta ovatkin siis määränneet pikemminkin kriitikoiden

odotukset kuin itse Robbe-Grillet’n teokset. Syynä tähän on ollut se, että Robbe-

Grillet’n teokset näyttävät jättävän suuren tulkinnanvapauden lukijalleen.2 Ainakin

yhtä oikeutettua kuin on puhe nouveau romanista ja nouveau nouveau romanista,

olisikin Robbe-Grillet’n yhteydessä puhua “nouveau critique”- ja “nouveau nouveau

critique” -kausista (tämän jatkuessa ad infinitum).3

                                           

1 John J. Michalczykin teos The French Literary Filmmakers (The Art Alliance Press, Philadelphia
1980, 97–118) sisältää hyvän johdatuksen Robbe-Grillet’n elokuviin. Ks. myös Roy Armesin The
Films of Alain Robbe-Grillet (John Benjamins, Amsterdam 1981) ja William Van Wertin The Film
Career of Alain Robbe-Grillet (G. K. Hall, Boston 1977). Teosten kuitenkin ollessa hieman
vanhentuneita uusi kattava Robbe-Grillet’n elokuvia käsittelevä monografia — jollaisesta ainakaan
minulla ei ole tietoa — olisi tervetullut.

2 Oman näkemykseni mukaan tulkinnanvapaus ei ole viime kädessä kovin suuri, vaan kaikki Robbe-
Grillet’n teokset suuntautuvat kohti yhtä tiettyä näkemystä maailmasta, joka itsessään kuitenkin
sisältää liikkeen kohti vapautta. Vrt. Walker (1987, 3): “Each new novel offers a new image of the
author’s project: but it is always provisional, tentative, inconclusive.”

3 Toisaalta Robbe-Grillet on aina pyrkinyt olemaan askeleen edellä kritiikin esittämiä teorioita (ks.
esim. Robbe-Grillet 1977, 18). Fletcherin (1983, 18–19) mukaan tämä kilpajuoksu — etenkin Jean
Ricardoun kanssa — on ollut tuhoisaa Robbe-Grillet’n kirjallisen tuotannon kannalta.
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Robbe-Grillet’n teoksia on siis lähestytty vaihtelevin tavoin. Roland Barthes

oli ensimmäinen vaikutusvaltainen kirjallisuusteoreetikko, joka ymmärsi Robbe-

Grillet'n vallankumouksellisuuden.1 Barthes ylisti varhaisten teosten esinekuvausta

ja kielen neutraalisuutta. Barthesin analyysit tarjosivat ensimmäisen koherentin tul-

kintastrategian Robbe-Grillet'n romaanien lukemiseen, mutta samalla ne synnyttivät

monia väärinkäsityksiä, joiden takia romaaneja alettiin pitää steriileinä, kylminä ja

epähumaaneina (Leki 1983, 7). Vaikka Barthesin näkemys Robbe-Grillet'sta

chosistina vanheni nopeasti yksipuolisena ja riittämättömänä tulkintatapana, hänen

ajatuksensa Robbe-Grillet'sta école du regardin ("katseen koulukunnan") perusta-

jana loi kuitenkin tietoteoreettista pohjaa Robbe-Grillet'n taiteelle ja sen tulkinnalle

(ks. Fletcher 1983, 18).

Vuonna 1963 Bruce Morrissette julkaisi ensimmäisen monografian Robbe-

Grillet'n tuotannosta.2 Sen lähestymistapa oli psykologinen ja humanistinen — vas-

takkainen Barthesin näkemyksille. Morrissette painotti Robbe-Grillet'n fiktiivisen

maailman subjektiivisuutta ja sen pakkomielteisiä kertojia. Vaikka Morrissette on

myöhemmin joutunut korjaamaan joitakin käsityksiään, yhä vieläkin hän pyrkii

                                                                                                                                       

1970-luvulla Robbe-Grillet alkoi kuitenkin kyseenalaistaa myös jälkistrukturalistien — joihin mm.
Ricardou on laskettavissa — toistamia iskulauseita. Pseudo-omaelämäkerrallisissa teoksissaan (joi-
den parissa hän alkoi työskennellä vuonna 1977) hän käänsi selkänsä tälle “anti-ortodoksiselle” kirjal-
lisuudentutkimukselle, muttei silti sitoutunut traditionaalisempaankaan suuntaukseen. (Walker 1987,
2–3.) Myös Djinnissä ilmenee kriittinen ja parodinen suhtautuminen joihinkin jälkistrukturalistisiin
näkemyksiin.

Michel Rybalka (1986, 32) on korostanut “kriitikoilta huomaamatta jäänyttä Robbe-Grillet’n tuotannon
tavallisuudesta poikkeavaa jatkuvuutta ja äärimmäistä koherenssia” — vaikka jakaakin Robbe-
Grillet’n teokset käytännöllisistä syistä viiteen kauteen (jotka vastaavat karkeasti kritiikin suhtautu-
mista niihin).

1 Barthesin kolme tärkeää artikkelia Robbe-Grillet'sta: "Littérature objective" (1954, Les gommesista),
"Littérature littérale" (1955, Le voyeurista) ja "Le Point sur Robbe-Grillet" (1962), joka oli kirjoitettu
Morrissetten tutkimuksen (1963) esipuheeksi, ja jossa Barthes asettui vastustamaan Morrissetten
näkemyksiä, julistaen, että on kaksi Robbe-Grillet’ta: Morrissetten perinteinen ja Barthesin vallan-
kumouksellinen Robbe-Grillet. Nämä Barthesin esseet löytyvät kokoelmasta Essais critiques, Éditions
du Seuil, Paris 1964.

2 Les Romans de Robbe-Grillet. Editions de Minuit, Paris.
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löytämään Robbe-Grillet'n tuotannosta jatkuvuutta ja merkityksiä perinteisessä

mielessä. Ben Stoltzfusin (1985, 13) mukaan hän on kenties tunnetuin tällaisen

"rekuperatiivisen" Robbe-Grillet -tutkimuksen edustaja.

Stephen Heath puolestaan esitteli vuonna 1972 lingvistiikkaan pohjaavan

teoriansa Robbe-Grillet'n tuotannosta.1 Hän painotti kielen materiaalisuutta maail-

massa, joka jatkuvasti pyrkii karkaamaan otteestamme, sekä tekstin ja sen lukemi-

sen prosessiluonnetta. Jean Ricardoun anti-mimeettinen lähestymistapa vei lingvisti-

sen näkemyksen äärimmäisyyteen.2 Ricardou korosti kielen merkkien keskinäistä

leikkiä ja kielen generatiivisuutta. Kielen takana ei hänen mukaansa ollut mitään

todellisuutta. Ann Jefferson puolestaan pyrki palauttamaan refleksiivisyyden käsit-

teelle mielekkyyden, jonka Ricardoun melkeinpä fanaattisen anti-mimeettiset

näkemykset olivat siltä muiden tutkijoiden silmissä vieneet.3

Monet tutkijat ovat pyrkineet yhdistämään nämä kirjallisuuden kaksi puolta —

mimeettisyyden ja refleksiivisyyden näkökulmat. Nykyään mm. Ben Stoltzfus (1985)

edustaa tätä suuntausta.4 Myöskään Ilona Leki (1983) selkeässä yleisesityksessään

Robbe-Grillet'sta ei sitoudu mihinkään tiettyyn äärinäkemykseen, vaan sallii monen-

laiset lähestymistavat. Hän pyrkii kehittämään jokaiseen Robbe-Grillet'n teokseen

juuri siihen sopivan tulkintastrategian. Fletcher (1983) pyrkii lähestymään Robbe-

Grillet’n tuotantoa ilman kirjallisen tradition tai sofistikoituneiden teorioiden paino-

lastia. Raylene Ramsayn (1992) näkemyksiä voisi puolestaan luonnehtia lähinnä

jälkistrukturalistisiksi, sillä vaikutteita on ammennettu mm. Jacques Derridalta.

                                           

1 The Nouveau Roman. A Study in the Practice of Writing. Elek, London, 67–152.

2 Mm. Pour une théorie du Nouveau Roman. Éditions du Seuil, Paris 1971.

3 The Nouveau Roman and the Poetics of Fiction. Cambridge University Press, Cambridge 1980.

4 Tosin hänen ensimmäinen tutkimuksensa Alain Robbe-Grillet (Southern Illinois University Press,
Carbondale, 1964) sortui pahanlaatuiseen freudilaiseen psykologisointiin, joka ratkaisevalla tavalla
latisti mm. Le voyeur -romaanin tulkinnan.



- 19 -

Ramsay käsittelee mielenkiintoisessa teoksessaan modernin tieteen — mm. kvantti-

mekaniikan — yhteyksiä dekonstruktioon ja Robbe-Grillet’n tuotantoon, sekä Robbe-

Grillet’n tuotannon vallankumouksellisuutta feministisessä mielessä. Mainittakoon

vielä lopuksi varsinkin Saksassa suosittu pedanttinen Robbe-Grillet’n romaanien

struktuurien tutkimus, joka omasta näkökulmastani katsoen vaikuttaa erehdyttävästi

Sisyfoksen työltä.

Robbe-Grillet -tutkimuksesta voidaan siis löytää kolme erilaista perinnettä.

Ensimmäinen perinne korostaa Robbe-Grillet’n teosten objektiivisuutta, toinen puo-

lestaan niiden subjektiivisuutta. Kolmas näkemys hylkää mimeettisyyden ja korostaa

teosten lingvististä puolta, kieltä. Oman näkemykseni mukaan kielen mimeettisyys tai

representatiivisuus on ontologisesta näkökulmasta hyvin ongelmallinen lähtökohta,

sillä en näe kieltä ja maailmaa erillisinä kenttinä tai tasoina, joiden välille voidaan

vetää yhtäläisyysmerkkejä. Tällaiset kentät ja siteitä niiden välille voi toki muodos-

taa, mutta silloin kyseessä on konstruktio, joka on jälkikäteinen sille prosessille, jota

lukeminen tai maailmassa oleminen alkuperäisesti on (eikä tämä konstruktio Djinnin

tapauksessa toimi toivotulla tavalla, sillä — Stoltzfusin (1984, 20) sanoin — Djinn

kieltää mimesiksen). Teksti on osa maailmaa, ei siitä irrallinen. (Vrt. Harger-Grinling

& Chadwick 1986, 25.)

Ei tietenkään ole välttämätöntä tyytyä mainittuun naiiviin näkemykseen

mimesiksestä ja representaatiosta, johon Harger-Grinlingin & Chadwickin (1986, 25)

mukaan on ollut syynä saussurelainen kielitiede. Kuitenkin myös esim. Riffaterren

(1984) hahmottelema näkemys mimesiksestä tulkinnallisena diskurssina on kykene-

mätön käsittelemään kieltä aitona osana maailmaa — ja Riffaterren (1984, 159)

tapauksessa tämä johtaa tekstualismiin.

Vaikka hylkäänkin mimeettisyyden jälkikäteisenä konstruktiona tai prosessina,

ei näkemykseni ole myöskään lingvistinen. Minua kiinnostaa välitila: kielen (kielisys-
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teemin) ja maailman välitila, subjektiivisen ja objektiivisen välitila, välitila tapahtu-

mana, jossa merkitys syntyy. Näkemykseni mukaan Robbe-Grillet’n teokset ovat aina

pyrkineet kohti välitilaa — kohti todellista realismia (ks. Robbe-Grillet 1963, 143).

Tämä täytyy erottaa kirjallisesta realismista, jota Robbe-Grillet vastustaa:

Olen vain kiinnostunut todellisesta maailmasta, todellisista kontakteistani maailmaan. En

ole kiinnostunut realistisesta ideologiasta, jossa maailman omituisuus häviää täysin. [- -]

Kun jollakin Balzacin henkilöistä on luonne, tämä luonne on massiivinen. Eli henkilöllä ei

ole ristiriitaisuuksia, ei puutteita, ei mitään. Saituri on kokonaisuudessaan saita, hänellä

on saiturin puku, saiturin elkeet, saiturin puhetapa. Mutta tiedämme hyvin, ettei tällaista

ole olemassa. (Laaksonen 1993, 271.)

Robbe-Grillet’n teoreettisten kirjallisuusesseiden kokoelma Pour un nouveau

roman (1963, “Uuden romaanin puolesta”), joka ymmärrettiin, väärin, uuden romaa-

nin sääntökokoelmaksi,1 hyökkäsikin ennen kaikkea traditionaalisen romaanin sulje-

tun maailman ideologiaa vastaan, joka ei enää 1900-luvulla — kvanttimekaniikan ja

psykoanalyysin kaudella — kykene lainkaan kuvaamaan todellista maailmaa ja

ihmisten kokemusta siitä. Kirjallisuus oli kuitenkin Robbe-Grillet’n mukaan (Rans-

kassa) pysähtynyt 1800-luvulle. Oli suunnattava kohti uutta realismia, joka kieltää

kaiken ennakkoon oletetun metafysiikan: uusi realisti on materiaalisen maailman ja

visionäärisen läsnäolon luoja (Robbe-Grillet 1963, 141). 1800-luvun puolivälin

jälkeisen ajan kirjailijat Robbe-Grillet jakaakin kahteen leiriin. Toisaalta ovat ne, jotka

itsepintaisesti uusintavat porvarillista ideologiaa omissa teoksissaan.

                                           

1 Enemmän kuin mikään yhteinen estetiikka, nouveau roman -ryhmän kirjailijoita yhdisti kritiikin
syytökset heidän romaaniensa rakenteettomuudesta, epävakuuttavista henkilöistä ja ajan kuvauksen
sekavuudesta — sekä yhteinen kustantamo: Minuit (Leki 1983, 7–8). Ryhmään kuuluivat Robbe-
Grillet’n lisäksi mm. Michel Butor, Claude Simon, Robert Pinget, Marguerite Duras, Samuel Beckett ja
Nathalie Sarraute. Jos Robbe-Grillet on uuden romaanin isä, niin Sarraute on sen äiti, sillä hänen
teoksensa Tropismes (esim. Les Éditions de Minuit, Paris 1957; Tropismeja, suom. Leena Kirstinä,
Arvi A. Karisto Oy, Hämeenlinna 1968) ilmestyi ensimmäisen kerran jo niinkin varhain kuin vuonna
1939. Beckett puolestaan oli eräänlainen nouveau romanin adoptoitu isoisä.
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Et ceux, d’autre part, qui voudront explorer [- -] les oppositions insolubles, les

éclatements, les apories diégétiques, les cassures, les vides, etc., car ils savent que le

réel commence juste au moment où le sens vacille. (Robbe-Grillet 1984, 212.)

[Ja toisaalta taas ovat ne, jotka haluavat tutkia - - ratkaisemattomia vastakohtaisuuksia,

hajoamisia, diegeettisiä aporioita, halkeamia, tyhjiä tiloja jne., sillä he tietävät, että

todellisuus alkaa täsmälleen siinä missä merkitys alkaa horjua.]

Todellisuus voi siis löytyä vasta kun jähmettynyt merkitys — ennakkoon oletettu

“todellisuus” — suistetaan liikkeeseen. “Reality [- -] is what happens when things

ceace to be intelligible in conventional ways” (Walker 1987, 1).

1.3. “En ole koskaan puhunut mistään muusta kuin itsestäni” — Robbe-

Grillet’n teoreettisista näkemyksistä

Taiteilija on luoja, mutta hän ei ole jumala. Taiteilija voi luoda vain itsensä kautta,

hän on riippuvainen omasta paikastaan (ajastaan) maailmassa. Tässä mielessä tai-

teilijan teokset ovat riippuvaisia taiteilijan henkilökohtaisista kokemuksista, olivatpa

nämä kokemukset sitten todella tapahtuneita tai eivät: kuvitelmat, unet, pakko-

mielteet jne. ovat aivan yhtä todellisia ihmisen mielessä kuin muistotkin. Niinpä

Robbe-Grillet onkin kirjoittanut: “Je n’ai jamais parlé d’autre chose que de moi” [En

ole koskaan puhunut mistään muusta kuin itsestäni] (Robbe-Grillet 1984, 10).1

Vaikka Robbe-Grillet -tutkimuksessa ei alkuaikoina juurikaan kiinnitetty huo-

miota omaelämäkerrallisuuteen, on tämä kuitenkin piirre, joka on ollut alusta lähtien

mukana Robbe-Grillet’n teoksissa. Robbe-Grillet kirjoitti ensimmäisen romaaninsa

Un régicide ("Kuninkaanmurha") jo vuonna 1949, mutta kustantamot hylkäsivät

teoksen. Robbe-Grillet antoi julkaista romaanin vasta vuonna 1978. Jo siinä on

                                           

1 Omia näkemyksiään tuotantonsa omaelämäkerrallisuudesta Robbe-Grillet esittelee mm. Laaksosen
(1993, 275–276) haastattelussa.
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mukana suuri määrä niitä teemoja, jotka ovat tyypillisiä koko Robbe-Grillet’n muulle

tuotannolle, mm. huomattava määrä omaelämäkerrallista aineistoa. Lekin (1983,

158–159; vrt. Rybalka 1986, 38) mukaan Un régicide, jossa paljastuu välähdyksiä

Robbe-Grillet’n sisäisestä maailmasta, onkin selkeä todiste kirjailijan tuotannon

jatkuvuuden puolesta.1

Omaelämäkerrallisuuden lisäksi — siihen liittyen — Robbe-Grillet on korosta-

nut myös uuden romaanin subjektiivisuutta. Kyseessä ei kuitenkaan ole romanttinen

myytti nerollisesta taiteilijasta, joka painii omassa ainutlaatuisessa subjektiivisuudes-

saan ja luo sen tuloksena mitä hämmästyttävimpiä näkyjä korkeammasta todellisuu-

desta, päinvastoin (vrt. Robbe-Grillet 1963, 10).2 Kyse on lähinnä Robbe-Grillet’n

teoreettisista näkemyksistä, jotka ovat saaneet voimakkaita vaikutteita Edmund

Husserlin fenomenologiasta:

Mitä tulee kirjailijan tietynlaiseen läsnäoloon tekstissä, olen alusta saakka vaatinut sub-

jektiivisuutta uudessa romaanissa. Subjektiivisuuden tulee alituisesti kohdistua ulkomaa-

ilmaan, toisin sanoen kohdistua asioihin. Tätä nimitetään lyhyesti sanottuna ulkokohtai-

seksi subjektiivisuudeksi eli se on kohdistettu ulkomaailmaan. Tämä on erittäin tärkeää,

koska asia liittyy fenomenologiaan. (Laaksonen 1993, 273.)

Robbe-Grillet’n “jokamiehen” fenomenologiassa on oleellista se, että ihmisen tietoi-

suus ei ole sisäänrakennettua, vaan tietoisuus on välttämättä tietoisuutta jostakin.

Ihmisen tietoisuus suuntautuu siis ulkomaailmaa kohti. Tätä kutsutaan intentionaa-

lisuudeksi. Maailmaa ei näin ollen voi tavoittaa kuin ihmisen omasta rajoittuneesta

perspektiivistä käsin, aistihavaintojen kautta. Tietoisuuden aktit saattavat suuntautua

                                           

1 Onkin varsin todennäköistä, että Robbe-Grillet -tutkimus — ja kenties myös Robbe-Grillet’n
kirjallinen ura — olisi muotoutunut hyvin erilaiseksi, jos tämä teos olisi julkaistu ensimmäisenä.

2 Vrt. myös Mistaccon (1976, 36–37) Robbe-Grillet -haastattelu, jossa Robbe-Grillet hieman johdatel-
tuna tunnustaa subjektiivisuutta korostavien teoreettisten kirjoitustensa olleen ylilyöntejä. Loppujen
lopuksi Robbe-Grillet irtautuu tässä vain ekspressioteorian mukaisesta esseiden tulkinnasta — siis
juuri nerollisen taiteilijan myytistä.



- 23 -

reaalisten kohteiden lisäksi myös irreaalisiin kohteisiin. Tästä on seurauksena se,

että unet, mielikuvat, muistot, näköharhat jne. ovat tietoisuudelle aivan yhtä todellisia

kuin "objektiivinen" maailma. Tämä piirre onkin tuttu jokaisesta Robbe-Grillet'n teok-

sesta. (Ks. Laaksonen 1993, 273–74.)

Subjektiivisuuteen liittyy Husserlin näkemys aikatietoisuudesta — ajanvirran

mentaalisesta kokemisesta tietoisuudessa.1 Käsitys ihmisen sisäisestä ajasta onkin

aina ollut tärkeällä sijalla Robbe-Grillet'n taiteessa. Tässä suhteessa Robbe-Grillet'n

kirjalliset teokset pyrkivät lähentymään elokuvaa, jonka Robbe-Grillet näkee läsnä-

olon taiteena par excellence (ks. Robbe-Grillet 1963, 130–133). Robbe-Grillet'n käsi-

tystä elokuvasta preesenskerrontana voidaan soveltaa myös hänen kirjallisiin teok-

siinsa, vaikka luonnollisesti elokuvan ja kirjallisuuden välillä on eroja. Kirjallisuudes-

sa voidaan käyttää eri aikamuotoja ja toisaalta elokuvan oleellisin piirre — kuvan ja

äänen voimakas läsnäolo — puuttuu kirjallisuudelta. Lisäksi elokuva on katsojan

kannalta sidottu aikaan, kun kirjan lukija voi puolestaan pitää lukemisen välillä tauko-

ja, palata aikaisemmille sivuille jne. Mutta uuden romaanin perusluonne ja -pyrkimyk-

set ovat samat kuin elokuvankin. Esimerkiksi La jalousiesta (1957, “Mustasukkai-

suus”2) Robbe-Grillet sanoo näin:

[- -] il était absurde de croire que dans le roman La Jalousie [- -] existait un ordre des

événements, clair et univoque, et qui n’était pas celui des phrases du livre [- -] il

n’existait pour moi aucun ordre possible en dehors de celui du livre. (Robbe-Grillet 1963,

132.)

                                           

1 Ks. esim. Edmund Husserlin vuonna 1905 pitämistä luennoista koottu teos The Phenomenology of
Internal Time-Consciousness (transl. by James Churchill, Indiana University Press, Bloomington, Ind.
1964) tai On the Phenomenology of the Consciousness of Internal Time (1893–1917, transl. by John
Barnett Brough, Kluwer Academic Publishers, 1991).

2 Käännös on siinä mielessä huono, että jalousie tarkoittaa mustasukkaisuuden lisäksi tietynlaista
ikkunankaihdinta, salusiinia. Salusiineista romaanissa puhutaan, mutta mustasukkaisuuteen ei käy-
tännössä viitata lainkaan (eksplisiittisesti). Käännös siis väistämättä latistaa teoksen tulkinnan. Jos
teos joskus kuitenkin käännetään suomeksi, ehdotan nimeä “Mustasukkaisuuden verho”.
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[- - oli mieletöntä olettaa, että romaanissa La Jalousie - - olisi ollut selkeä ja yksiselittei-

nen tapahtumien järjestys, joka ei olisi ollut juuri kirjan lauseiden järjestys - - minulle ei

ollut mitään mahdollista järjestystä kirjassa olevan järjestyksen ulkopuolella.]

Robbe-Grillet'n mukaan teoksen tapahtumat tapahtuvat täsmälleen siinä järjestyk-

sessä kuin ne tekstissä esiintyvät ja ne tapahtuvat näkymättömän kertojan mielessä

— siis kirjoittajan ja lukijan mielessä (Robbe-Grillet 1963, 132-133). Sama pätee

kaikkiin Robbe-Grillet'n teoksiin. Robbe-Grillet on aina jaksanut korostaa sitä, että

lukijan kokemus on aina preesensissä — tässä ja nyt (ks. esim. Kangasluoma 1993).

Romaani muodostuu mentaalisessa ajanvirrassa lukijan mielessä aivan samoin kuin

unet tai maailman jäsentäminen aistihavaintojen pohjalta — siis subjektiivisesti. Leki

(1983, 72) huomauttaakin, että Robbe-Grillet'n mielisana maintenant [nyt, tällä

hetkellä] pyrkii hävittämään romaaneista kaiken muun ajan paitsi sen, joka kuluu

romaanin lukemiseen.

Myös ihmisen oleminen maailmassa (Martin Heideggerin in der Welt sein) on

aina kiinnostanut Robbe-Grillet'ta. Maailma ei kätke mitään taaksensa, toteaa

Robbe-Grillet (1963, 18): “[- -] le monde n’est ni signifiant ni absurde. Il est, tout

simplement.” [- - maailma ei ole merkityksellinen eikä liioin absurdi. Yksinkertaisesti

se vain on.] Mutta kun ihminen suuntautuu maailmaa kohti, hän samalla alkaa antaa

sille merkityksiä. Ihminen järjestää maailmaa mielessään ja luo sille muodon.

Toisaalta ihminen on osa tätä maailmaa, hän ei voi irrottautua siitä. Tätä ajatusta

Robbe-Grillet on toisinaan ilmaissut esiintymällä fiktiivisten teostensa sisällä omana

itsenään.1 Taiteilija ei voi irrottautua omista teoksistaan, omasta maailmastaan.

                                           

1 Esimerkiksi elokuvassa Trans-Europ-Express (1966) Robbe-Grillet on junamatkalla junamatkasta
kertovaa elokuvaa suunnitteleva elokuvaohjaaja. Catherine Robbe-Grillet, Alainin vaimo, toimii
hänen sihteerinään.

Toinen esimerkki: Romaanissa Topologie d’une cité fantôme (1976, 36, “Aavekaupungin topologia”)
kertoja kuvailee erästä edessään aukeavaa näkyä, kun yhtäkkiä hänen näkökenttäänsä peittämään
ilmestyy tuuheahiuksisen miehen pää (jota väitetään kertojaksi). Robbe-Grillet on kuuluisa tuuheista
hiuksistaan ja ruokkoamattomasta parrastaan. (Ks. Leki 1983, 120.)
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Niinpä Robbe-Grillet on toisaalta teostensa maailman sisällä ja toisaalta niiden

ulkopuolella (ulkopuolella siksi, että hän on antanut teoksille jonkinlaisen muodon —

olipa se kuinka avoin tahansa). Lukijan tilanne on samankaltainen: myös hän antaa

teokselle muodon, mutta voi myös joskus löytää itsensä teoksen maailman sisältä,

Robbe-Grillet'n maailmasta.

Ranskalaisen strukturalismin esille nostama ja jälkistrukturalisminkin esillä pi-

tämä saussurelainen käsitys kielen arbitraarisuudesta ja systeemiluonteesta on vai-

kuttanut myös Robbe-Grillet'n käsityksiin kielestä (kuten myös hänen parole’iinsa).

Ferdinand de Saussure ajatteli, että kielen takana on vain "irrationaalinen" maailma,

järjestäytymätön massa vailla muotoa, jossa ei voi esimerkiksi olla mitään distinktiivi-

siä ideoita. Kielen kautta tämä maailma saa muotonsa, ja tällöin syntyvä systeemi on

pohjimmiltaan mielivaltaisesti muodostunut.1 Tässä valossa Robbe-Grillet'n tuotanto

näyttäytyy yrityksenä paljastaa kielisysteemin — joka on eräänlaista ideologiaa —

mielivaltaisuus ja ”muodoton” maailma sen takana; maailma itsessään on vailla

merkityksiä, ja uusien muotojen avulla Robbe-Grillet etsii uusia tapoja havainnoida

maailmaa (vrt. Stoltzfus 1985, 18–19).

Dans le labyrinthe -romaanin (1959, Labyrintissä) esipuhe on usein käsitetty

väärin, on luultu Robbe-Grillet'n olevan esineiden objektiivinen kuvailija — chosisti

— jonka tekstit tulisi ymmärtää pelkkinä neutraaleina esineiden kuvauksina. Robbe-

Grillet varoittaa lukijaa:

Il s’agit [- -] ici d’une réalité strictement matérielle, c’est-à-dire qu’elle ne prétend à

aucune valeur allégorique. Le lecteur est donc invité à n’y voir que les choses, gestes,

paroles, événements, qui lui sont rapportés, sans chercher à leur donner ni plus ni moins

de signification que dans sa propre vie, ou sa propre mort. (Robbe-Grillet 1959, 7.)

                                           

1 Ks. Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale (mm. Payot, Paris 1960). Teos julkaistiin
postuumisti 1916 oppilaiden luentomuistiinpanojen pohjalta, eikä ole lainkaan selvää missä määrin
teos ilmaisee de Saussuren todellisia käsityksiä kielestä.
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Tässä on [- -] kysymys täysin materiaalisesta todellisuudesta, toisin sanoen se ei tavoit-

tele mitään vertauskuvallista arvoa. On siis toivottavaa, että lukija ei näkisi kerrotussa

kuin esineitä, eleitä, sanoja, tapahtumia, yrittämättä antaa niille sen suurempaa tai sen

pienempää merkitystä kuin omassa elämässään tai omassa kuolemassaan. (Robbe-

Grillet 1959 / 1964, 5.)

Tarinan (tai pikemminkin tekstin) takaa ei siis ole syytä etsiä mitään metaforisuutta.

Mutta viimeiset sanat paljastavat Robbe-Grillet'n tarkoituksen: lukijan on tarkastel-

tava — ja hän joka tapauksessa tarkastelee — romaania aivan kuten hän tarkastelee

maailmaakin, oman subjektiivisuutensa kautta. Ja tällöin hän väistämättä antaa teks-

tille merkityksiä. Hän ei siis löydä merkityksiä. Toisaalta on kuitenkin muistettava,

että kaikki romaanissa kuvattu on läpäissyt kirjailijan subjektiivisen tietoisuuden, eikä

romaani näin ollen pyri puhtaaseen objektiivisuuteen. Mutta havainnon vapauteen se

pyrkii.

En kuitenkaan itse kannata äärirelativistista näkemystä kirjallisuuden tulkitse-

misesta, johon subjektiivisuuden korostaminen näyttäisi johtavan. Väitänkin, ettei

kirjoittamisessa / lukemisessa viime kädessä olekaan kyse subjektiivisuudesta, vaan

objektiivisen ja subjektiivisen välitilasta — jatkuvasta liikkeestä merkityksen ja

maailman välillä. Jokainen luotu struktuuri (organisaatio), jollainen taideteos siis on,

on subjektiivisen ja objektiivisen tuolla puolen. Tämänkaltainen ajatus lienee ollut

myös Roland Barthesilla, joka teoksessaan Le plaisir du texte esittää seuraavan

metaforan:

Sur la scène du texte, pas de rampe: il n’y a pas derrière le texte quelqu’un d’actif

(l’ecrivain) et devant lui quelqu’un de passif (le lecteur); il n’y a pas un sujet et un objet.

Le texte périme les attitudes grammaticales: il est l’œil indifférencié dont parle un auteur

excessif (Angelus Silesius): « L’œil par où je vois Dieu est le même œil par où il me voit.

» (Barthes 1973, 29.)

Tekstin näyttämöä eivät reunusta parrasvalot: tekstin takana ei ole mitään aktiivista

(kirjoittaja) eikä sen edessä mitään passiivista (lukija); sillä ei ole subjektia eikä objektia.

Teksti jättää huomiotta kieliopilliset asenteet: se on kuin eriytymätön katse, josta koh-
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tuuttomuuksiin kurottava kirjailija (Angelus Silesius) sanoo: “katse, jolla minä näen

Jumalan, on juuri sama katse, jolla hän näkee minut”. (Barthes 1973 / 1993, 25–26.)

Vaikka Robbe-Grillet on — mm. erinäisten alter egojensa muodossa — löydettävissä

jokaisesta teoksestaan (niin myös Djinnistä), haluan antaa taideteokselle (ja jopa sen

“omaelämäkerrallisuudelle”) tietynlaisen autonomisen aseman, joka on välitila itse.

— Välitila ennen romaanin aina epätäydellistä tulkintaa, jonka kirjailija / lukija siitä

tekee.

Dans les constructions romanesques futures, gestes et objets seront là avant d’être

quelque chose; et ils seront encore là après, durs, inaltérables, présents pour toujours et

comme se moquant de leur propre sens, ce sens qui cherce en vain à les réduire au rôle

d’ustensils précaires [- -] (Robbe-Grillet 1963, 20).

[Tulevaisuuden romaanisommitelmissa eleet ja objektit ovat ennen kuin ne ovat jotakin;

ja ne pelkästään ovat vielä jälkeenkin päin, kovina, järkähtämättöminä, alituisesti läsnä-

olevina ja omaa merkitystään pilkaten, sitä merkitystä, joka turhaan pyrkii alistamaan

niitä arveluttavaan välinerooliin - -.]

Taideteos välitilassa on taiteen tapahtumista subjektiivisen ja objektiivisen tuolla

puolen.

Omaelämäkerrallisen materiaalin lisäksi — jälleen siihen liittyen — Robbe-

Grillet’n romaanit ovat täynnä aineistoa, joka on peräisin länsimaisen yhteiskunnan

kollektiivisesta (ali)tajunnasta. Kyse on erityisesti stereotyyppisestä (mutta myös

mytologisesta) kuvastosta. Robbe-Grillet käyttää teostensa materiaalina stereoty-

pioita tai fragmentteja hallitsevan ideologian “psyykestä”, mutta pyrkii organisoimaan

teoksensa niin, että tämä materiaali paljastaa todellisen luonteensa: Robbe-Grillet

pyrkii teoksissaan, rikkomalla (ideologisen) ”deterministisen ja karteesisen logiikan”,

rikkomaan myös käyttämänsä stereotypiat (ks. Robbe-Grillet 1977, 10–11; Robbe-

Grillet 1979, 93; sekä mm. Stoltzfus 1985, 18–19).
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Koko Robbe-Grillet'n tuotanto on ollut taistelua suljetun maailman — ideolo-

gian — ajatusta vastaan. Siihen perustuu hänen käsityksensä uudesta romaanista

ikuisesti uusiutuvana, kaikista sitoumuksista kieltäytyvänä taiteena. Robbe-Grillet

(mm. 1977, 2) on usein toistanut Claude Simonin Paul Valéry -sitaattia: “Kaksi vaa-

raa uhkaa maailmaa. Järjestys ja epäjärjestys."1 Robbe-Grillet itse on jatkanut:

"Teksti on liikettä järjestyksen ja epäjärjestyksen välillä" (Ramsay 1992, 245).

Robbe-Grillet'n tuotanto onkin jatkuvaa taistelua pois järjestyksestä epäjärjestyk-

seen, ja toisaalta epäjärjestyksestä järjestykseen.

Tässä vaiheessa pyydän lukijaa tutustumaan tutkielman lopussa olevaan

“juonitiivistelmään” (Liite 1) ellei Robbe-Grillet’n romaani Djinn: un trou rouge entre

les paves disjoints ole jo entuudestaan tuttu.

Johdannon päätteeksi ja sukelluksen alkajaisiksi… lyhyt satu — palapelin

ensimmäinen pala: Skorpioni saapuu joen rannalle ja haluaa päästä sen toiselle

puolelle. Mutta koska skorpioni ei osaa uida, se anelee kuljetusapua sammakolta,

jonka näkee tyytyväisenä uiskentelevan vedessä. Mutta pyyntöihin sammakko

vastaa: "Et kai sinä minua niin typeränä pidä, että siihen suostuisin. Pistäisit minua

heti, jos antaisin sinun hypätä selkääni." Skorpioni kuitenkin tähän: "Et kai sinä

minua niin typeränä pidä, että sen tekisin. Silloinhan hukkuisimme molemmat." Sam-

makko miettii hetken ja suostuu lopulta kuljettamaan skorpionin joen ylitse. Matkan

puolivälissä sammakko kuitenkin tuntee kivuliaan pistoksen niskassaan, ja tajuaa

että skorpioni oli sittenkin pistänyt. Hädissään sammakko kysyy: "Miksi sinä pistit

                                           

1 “Deux dangers ne cessent de menacer le monde: l’ordre et le désordre.” Claude Simonin romaanin
Le vent: tentative de restitution d’un retable baroque (1975, Les Éditions de Minuit, Paris, 7) motto.
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minua? Eihän siinä ole mitään järkeä!" Skorpioni vastaa: "Olet oikeassa, ei siinä

mitään järkeä olekaan. Mutta luonnolleni en minäkään voi mitään."1

                                           

1 En tiedä mistä tämä satu on peräisin. Se vaikuttaa erehdyttävästi Aisopoksen faabelilta. En ole kui-
tenkaan löytänyt kyseistä tarinaa suomennetuista Aisopos-kokoelmista. Muistaakseni en ole koskaan
lukenut Aisoposta muulla kuin suomen kielellä. Näin ollen kyseessä ei ehkä olekaan Aisopoksen oma
tarina, vaan kenties jonkun aivan muun jutunkertojan Aisopos-mukaelma. Ehkä kyseessä on jopa
suomalaista perua oleva eläintarina. Epäilyksiä tämän olettamuksen suhteen herättää kuitenkin se,
että skorpionit eivät ole Suomessa kovin yleinen eläinlaji. Saattaa kuitenkin olla niin, että olen sekoit-
tanut skorpionin johonkin toiseen eläimeen. Epävarmaa on myös se, onko skorpionin ja sammakon
kohtaaminen todellisessa maailmassa mahdollista. Uskon että sellaista tapahtuu.
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my novels always contain those

characters who organize order,

and those characters who

organize disorder

— Alain Robbe-Grillet1

2. Pelin säännöt

2.1. Le Rendez-vous — ranskan kielioppi ja nouveau roman kohtaavat

Robbe-Grillet’n romaania Djinn: un trou rouge entre les pavés disjoints on

luonnehdittu monin eri tavoin. Weinrichin (1983, 211) määrityksen mukaan kyseessä

on toisaalta lingvistis-didaktinen romaani ja toisaalta humoristinen ja antirealistinen

science fiction -vakoiluromaani. Siepe puolestaan ilmaisee asian seuraavasti:

On the one hand the text is accounted for as a highly sophisticated “nouveau roman” for

the literary connoisseur, on the other hand as a pragmatically constructed school-book

for learners of French as a foreign language (Siepe 1984, 437).

Romaanin olemus näyttää siis olevan hyvin kaksijakoinen, ja vaikuttaisi siltä, että

näitä kahta puolta — fiktiivistä kirjallisuutta ja kielen oppikirjaa — on vaikea yhdistää

(vrt. esim. Siepe, 437). Varsinkin kun Robbe-Grillet itse on puhunut tässä yhtey-

dessä kielen alueista, jotka ovat keskenään teoreettisesti yhteensovittamattomia (ks.

esim. Bertrand & Debyser 1982, 55; vrt. Robbe-Grillet et al. 1986b, 190–191).

“Kaksijakoisuuden” perusteellinen analyysi paljastanee kuitenkin sen, että kyse on

lähinnä teoreettisesta konstruktiosta.

                                           

1 Robbe-Grillet 1977, 8.
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2.1.1. Kielioppi on todellisuutta — fiktiossakin

Djinn alkaa prologilla, jossa salaperäinen minä-kertoja kertoo tapahtumien taus-

toista: Hänen mukaansa on ilmeistä, että käsillä olevaa Simon Lecœurin tarinaa ei

voi määritellä puhtaaksi fiktioksi. Kertomus tuo mieleen kielen oppikirjan, sillä mitä

pidemmälle tarinassa edetään, sitä vaikeammiksi kieliopilliset seikat käyvät: verbit

esitellään helpoimmasta konjugaatiosta vaikeimpaan, eri aikamuodot ja modukset

esitellään järjestelmällisesti indikatiivin preesensistä alkaen, myös relatiivipronomi-

nien käyttö vaikeutuu loppua kohden jne. Vaikka hämärissä olosuhteissa kadonneen

tekijän todellisesta henkilöllisyydestä ei ole varmuutta, selvää kuitenkin on, että hän

toimi ennen katoamistaan muutamia kuukausia Pariisin Ranskalais-amerikkalaisessa

koulussa — joka sijaitsee osoitteessa Ecole franco-américaine de Paris (E. F.-A. P.),

56, rue de Passy, 75016 (tämä kerrotaan alaviitteessä) — opettaen siellä modernia

ranskan kieltä ja kirjallisuutta (“le français littéraire moderne”). Nimekseen hän oli

ilmoittanut « Robin Körsimos, dit [alias] Simon Lecœur ». Miehen vuokraamasta

asunnosta — joka sijaitsi osoitteessa 21, rue d’Amsterdam — oli löydetty 2-rivivälillä1

kirjoitettu 99-sivuinen ja kahdeksaan lukuun jaettu kertomus, joka karkeasti vastaa

amerikkalaisen lukukauden kahdeksaa viikkoa. Oletus, että kyseessä on ranskan

kielen oppikirja, saa vahvistusta siitä, että kyseinen kahdeksan lukua käsittävä tarina

on todellakin äskettäin ilmestynyt New Yorkissa Holt, Rinehart and Winstonin

kustantamana (tämä kerrotaan alaviitteessä). (D7–D10)

Onko tällaisen esipuheen esittämiin tietoihin luottaminen? Onhan jo kirjalli-

seksi kliseeksi muodostunut se, että kirjailija koettaa keksimillään pikkutarkoilla

faktatiedoilla yms. luoda illuusiota tekstin dokumentaarisesta luonteesta (ks. Walker

1987, 4). Josipovicin (1981, 536) mukaan esipuhe tuokin mieleen Borgesin ja

                                           

1 “Double interligne” (D9). Ranskan verbi interligner merkitsee “kirjoittaa rivien väliin”. Onkin syytä
huomioida tarkkaan, mitä Djinnin ”rivien” väliin on kirjoitettu.
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Nabokovin — ja hehän tunnetusti ovat suuria kirjallisia huijareita. Tästä huolimatta,

hieman ennen kuin Djinn ilmestyi Ranskassa, Yhdysvalloissa todellakin ilmestyi

ranskan kielen oppikirja, joka sisälsi nuo kahdeksan salaperäistä lukua. Kirjan nimi

oli Le Rendez-vous (1981, “Kohtaaminen”) ja sen oli kuin olikin kustantanut Holt,

Rinehart and Winston, New York. Mitä oli tapahtunut?

Kuuluisa ranskalainen avantgarde-kirjailija ja kokenut amerikkalainen kielten-

opettaja ja oppikirjojen tekijä kohtaavat. Opettaja ehdottaa kirjailijalle, että tämä

kirjoittaisi romaanin, jonka kieliopillinen kehitys kunnioittaisi oppikirjoista tuttua

järjestystä. Kirjailija innostuu haasteesta… Tuloksena Alain Robbe-Grillet’n ja Yvone

Lenardin yhteistyöstä syntyi amerikkalaisen yliopiston vuoden mittaiselle ranskan

jatkokurssille tarkoitettu oppikirja, joka Robbe-Grillet’n kirjoittaman kertomuksen

lisäksi sisälsi Lenardin laatimat harjoitustehtävät, sanaston1 ja kertaavan kieliopin.

(Walker 1987, 5, 57; Danner 1981, 285-286.)2 Teoksessa on myös Lenardin

kirjoittama johdanto sekä Robbe-Grillet’n lyhyt esipuhe (Gray 1982, 573).

Nyt näyttääkin siltä, että yhden romaanin sijasta onkin tarkasteltava kahta

lähes samanlaista tekstiä. Sekä Le Rendez-vous että Djinn sisältävät siis saman,

kieliopillisesti yhä vaikeammaksi käyvän, kahdeksaan lukuun jaetun kertomuksen.3

                                           

1 Kaksikielinen sanasto käsitti noin 2800 sanaa (Bertrand & Debyser 1982, 52).

2 Valitettavasti en ole saanut käsiini oppikirjaversiota, joten tässä yhteydessä joudun tyytymään toisen
käden lähteisiin, mm. Walkerin (1987) ja Dannerin (1981) artikkeleihin.

Itse asiassa Le Rendez-vous ei ole ensimmäinen Robbe-Grillet’n teos jota on käytetty kielenopetuk-
sessa hyväksi. Myös La jalousie on saanut tämän kunnian (Leki 1983, 18). Tärkeänä erona näiden
teosten välillä on kuitenkin se, että La jalousie on julkaistu ensin romaanina, ja vasta myöhemmin
otettu oppikirjakäyttöön, kun taas Le Rendez-vous’n / Djinnin tapauksessa asia on päinvastoin.

3 Tarkkaan ottaen oppikirjaversiossa jokainen luku oli jaettu kahteen osaan, jonka jälkeen seurasi
harjoitustehtäviä (Walker 1987, 57).

Luku kahdeksan on Robbe-Grillet’lle tärkeä luku: kahdeksikko voidaan asettaa myös kallelleen, jolloin
siitä tulee äärettömän merkki (ks. Owen 1985, 121). Esimerkiksi romaanissa Le voyeur (1955, “Tirkis-
telijä”) kahdeksikko oli keskeisessä asemassa. Amerikkalainen kahdeksan viikon lukukausi on kuvit-
teellinen (Owen 1985, 114).
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Ero näiden teosten välillä on se, että romaaniversiossa ei ole Lenardin johdantoa

eikä Robbe-Grillet’n esipuhetta, kuten ei myöskään kielioppiharjoituksia, mutta näi-

den tilalle on teokseen ilmestynyt prologi ja epilogi, joissa siis pohditaan salaperäi-

sen käsikirjoituksen mysteeriä. Lisäksi teosten nimet eroavat toisistaan.1

Seuraavassa tarkastelen hieman Simon Lecœurin tarinan kieliopillista kehi-

tystä, sillä tämän huomiotta jättäminen johtaisi, ellei virheelliseen niin ainakin yksi-

puoliseen tulkintaan teoksesta (esim. fantastisena romaanina). Didaktinen ja siihen

kytkeytyvä tekstuaalinen puoli ovat oleellinen osa romaania. Toisaalta on selvää,

että koska kieliopillinen eteneminen tehdään prologissa selväksi, teoksen tulkin-

nassa ei ole kysymys näiden elementtien löytämisestä tai keksimisestä. Nämä ovat

kuitenkin hyvä lähtökohta ja pohja tulkinnalle.

Ensimmäinen luku esittelee -er -päätteisiä verbejä (esim. arriver – saapua)

indikatiivin preesensissä. Tosin kappaleessa esiintyy myös joitakin epäsäännöllisiä

verbejä, mutta ne ovat kaikkein tavallisimpia (être – olla, avoir – olla jklla, faire –

tehdä, venir – tulla, dire – sanoa ja aller – mennä), jotka tavallinenkin kielen oppikirja

esittelisi jo alkuvaiheessa. Kappaleen loppupuolella esitellään ensimmäisen konju-

gaation verbejä, joiden vartalossa tapahtuu aksenttien muutoksia (esim. espérer –

toivoa, odottaa). Toisessa luvussa alkaa esiintyä yhdistetyn perfektin (passé

composé) muotoja. Myös epäsäännöllisiä verbejä esiintyy vähitellen yhä enemmän.

Kolmas luku tuo tekstuaaliseen leikkiin mukaan mm. säännölliset -ir -päätteiset

verbit (esim. reussir – onnistua) ja imperfektin sekä pluskvamperfektin. Neljännessä

luvussa opetetaan käyttämään historiallista perfektiä (passé simple), ja sitä

verrataankin muihin menneen ajan aikamuotoihin. Myös modaaliverbien käyttö

                                           

1 Alkuperäisessä Minuit’n Djinn-painoksessa kerrotaan, että löydetyn käsikirjoituksen päällä lukee nimi
Le Rendez-vous (vrt. esim. Whiteside 1988, 81), mutta käyttämästäni kirjakappaleesta tämä kohta
puuttuu. Saattaa olla niin, että Robbe-Grillet on jostakin syystä halunnut “poistaa” tämän yhteyden
oppikirjaan.
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lisääntyy. Viides luku lisää repertuaariin huomattavan määrän -re -päätteisiä ja -oir

-päätteisiä verbejä. Luvun alussa harjoitellaan kysymyslauseita, ja luvun lopussa

opetellaan muodostamaan erilaisia kieltolauseita. Kuudennen luvun alussa kerronta

muuttuu kolmanteen persoonaan, aikaisemman ensimmäisen persoonan kerronnan

sijasta. Lisäksi kerronta tapahtuu nyt menneen ajan aikamuodoin. Kieliopillisena

asiana on esittelyvuorossa subjunktiivin käyttö. Luvun lopussa kerronta palaa

ensimmäiseen persoonaan ja preesensiin. Futuuri ja konditionaali otetaan käyttöön

seitsemännessä luvussa. (Tässä vaiheessa erilaisia aikamuotoja on jo niin paljon,

ettei päähenkilö enää kykene hallitsemaan niitä, ja konditionaalin moninainen käyttö

sekoittaa asioita entisestäänkin.) Relatiivipronominien käyttö alkaa olla jo vaativalla

tasolla. Kahdeksannessa luvussa kertoja on naispuolinen, mikä ilmenee aluksi vain

partisiipin perfektin feminiinisestä päätteestä (esim. arrivée – saapunut). Luvussa

käytetään paljon pronominaaliverbejä ja me-muotoa (nous). Feminiiniset ilmaukset

korostuvat (Owen 1985, 115). Kahdeksannen luvun loppuun mennessä kaikki

oleelliset kieliopin asiat on käyty läpi, II futuuri (futur antérieur) ja subjunktiivin

imperfekti (l’imparfait du subjonctif) mukaan lukien. 1

Eräänä Le Rendez-vous / Djinn -teoksen edeltäjänä voi nähdä Eugène

Ionescon kirjoittamat absurdit dialogit (Exercices de conversation et le diction

françaises pour étudiants américains, laajennettu ja tarkastettu versio, 1974),2 jotka

käydään kielten oppikirjoista tutuissa paikoissa ja tilanteissa (ravintolassa, matkatoi-

mistossa, teatterissa, taksia tilatessa jne.). Näissä 31:ssä hauskassa dialogissa käy-

dään läpi ranskan kieliopin alkeet, samaan tapaan kuin Robbe-Grillet’n teoksessa.

                                           

1 Kieliopillisten muutosten paikantamisessa apunani toimivat Walkerin (1987, 146–171) tekstiseli-
tykset.

2 Löytyy Ionescon kootuista teoksista: Théâtre d’Eugène Ionesco V, Éditions Gallimard, Paris 1974.
Ks. myös alkuperäinen versio: Benamou, Michel & Ionesco, Eugène, Mise en train. Première année
de français. The Macmillan Company, London 1969.
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Harald Weinrich (1983), korostaessaan kirjallisuuden ja (konkreettisen) runouden

merkitystä jo kielen alkeiden opetuksessa, ottaakin esimerkeikseen juuri kyseiset

Ionescon ja Robbe-Grillet’n teokset.

Ionescon dialogeissa seikkailevat henkilöt nimeltään Marie-Jeanne ja Jean-

Marie, joten tässäkin suhteessa teosten välillä on yhtäläisyyksiä; Robbe-Grillet’n

romaanissahan esiintyvät nimet Jean, Marie ja Jeanne. Myös (ajan) logiikan näkö-

kulmasta Ionesco näyttää tehneen jonkinlaista pioneerityötä suhteessa Robbe-

Grillet’n teokseen. Seuraava hykerryttävä katkelma aivan Ionescon teoksen alusta

käynee esimerkistä. Kyseessä on kohtaaminen; sama teema, joka hallitsee Le

Rendez-vous / Djinn -romaania: sovittuun tapaamiseen voi saapua joko etuajassa,

myöhässä tai juuri oikeaan aikaan.

Jean-Marie: Bonjour, Marie-Jeanne.

Marie-Jeanne: Bonjour, Jean-Marie. Où allez-vous?

Jean-Marie: Je vais en classe et vous?

Marie-Jeanne: Je vais en classe. Ah, voilà Philippe. Où va-t-il si vite?

Jean-Marie: Il se dirige vers le collège.

Marie-Jeanne: Nous aussi, nous y allons, mais pas aussi vite que lui. Je suis en avance.

Jean-Marie: J’ai peur d’être en retard. Pourtant nous suivons le même cours, nous

devons y être à la même heure.

Marie-Jeanne: Alors c’est peut-être moi qui suis en retard.

Jean-Marie: Et moi en avance.

Marie-Jeanne: Sommes-nous logiques?

Jean-Marie: Je ne le pense pas.

Marie-Jeanne: Cela ne fait rien, l’important c’est d’être en bonne santé.

(Ionesco 1974, 261.)1

Jos Simon Lecœur olisi Djinnissä osannut suhtautua asioihin yhtä optimisti-

sesti ja huolettomasti, hän olisi saattanut välttyä monelta harmilta. Tai ehkä ei sitten-

                                           

1 Jätän tämän suomentamatta. Ranskan kielen taidottomat saakoot tästä intoa kielenopiskeluunsa.
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kään, sillä Ionescon dialogeihin verrattuna Robbe-Grillet’n teksti on didaktisuuden

kannalta korotettu toiseen potenssiin (vrt. Bertrand & Debyser 1982, 53; Thoreau

1988, 100): didaktisuus teoksessa on kirjoittautunut ikään kuin yhdelle tasolle, jossa

sekä amerikkalainen yliopisto-opiskelija että Simon Lecœur saavat kumpikin opas-

tusta ranskan kielen taidossa. Eikä tämä opetus pitäydy pelkässä kieliopissa, vaan

“vaikeustasoja” löytyy useita lisää. Näillä vaativammilla “tasoilla” ei Simon enää

selviäisikään täysin pistein itse opettamansa kielen (D8) tentistä. Amerikkalainen

Djinn nöyryyttää ranskankielistä Simonia tämän omalla erikoisalalla:

[- -] elle me tutoie avec une parfaite impertinence.

« Excuse-moi, dis-je, je suis un idiot. » Elle retrouve aussitôt son ton sévère et sans

réplique: « Pour la bonne règle, dit-elle, tu es toujours obligé de me dire vous. »

« O. K. », dis-je sans abandonner mon apparente bonne humeur. Pourtant, toute cette

mise en scène commence à m’agacer. Djinn le fait sans doute exprès, car elle ajoute,

après un instant de réflexion: « Et ne dis pas O. K., c’est très vulgaire, surtout en

français. »

J’ai hâte de terminer cette entrevue déplaisante: je n’ai rien à esperer, après un tel

accueil. Mais, en même temps, cette jeune fille insolente exerce sur moi une trouble

fascination. « Merci, dis-je, pour les leçons de français. » (D16-17)

[- - hän sinuttelee minua harvinaisen julkeasti.

« Anna anteeksi, sanon, olen typerys. » Samassa hän palaa ankaraan ja vastaan

sanomattomaan äänensävyynsä: « Oikeiden sääntöjen mukaan, hän sanoo, sinun tulee

aina teititellä minua. »

« OK », sanon hylkäämättä näennäistä hyvää tuultani. Kuitenkin koko tämä näytelmä

alkaa vähitellen ärsyttää minua. Djinn tekee tämän selvästikin tahallaan, sillä hän lisää,

pienen harkinnan jälkeen: « Äläkä sano OK, se on hyvin sivistymätöntä, varsinkin

ranskaksi. »

Haluan lopettaa tämän epämiellyttävän tapaamisen niin pian kuin mahdollista: minulla

ei ole mitään odotettavaa tuollaisen vastaanoton jälkeen. Mutta samaan aikaan tämä

hävytön nuori nainen vetää minua puoleensa hämmentävällä lumovoimallaan. « Kiitos,

sanon, ranskan oppitunneista. »]



- 37 -

Ja Simon on koukussa — kielen koukussa. (Kuten Walker (1987, 150) huomauttaa-

kin, lumovoima on peräisin Djinnistä, joka on siis koko käsillä oleva teksti, ei pelkäs-

tään yksi tietty henkilö.) Paluuta ei enää ole: « Impossible pour toi de nous quitter.

C’est trop tard, la sortie est gardée. Je te présente Laura, elle est armée. » (D17)

[Sinun on mahdotonta lähteä luotamme. Se on liian myöhäistä, uloskäynti on vartioi-

tu. Saanko esitellä, Laura, hän on aseistettu.] Simonista tuleekin kielenopiskelijan

kohtalontoveri, ja toisaalta myös tavallisen lukijan kohtalontoveri. Simon etsii yhteyt-

tä Djinniin, kielenopiskelija yhteyttä kieleen ja lukija etsii ratkaisua arvoitukseen,

jonka teksti asettaa. Viime kädessä kaikki etsivät ratkaisua kielen arvoitukseen.

Kyseessä on eräänlainen aarteenetsintä tai initiaatioriitti, kuten Simon epäileekin

(D65–66).

Robbe-Grillet opettaa siis lukijoitaan nokkelan humoristisella tavalla esimer-

kiksi välttämään anglismeja. Tällä saralla Simonilla (jonka “heijastuksena” Lauraa voi

pitää) onkin vielä opittavaa:

« Hello, Laura. Comment allez-vous? », dis-je dans mon meilleur style de trileur1 sobre.

« Comment allez-vous », affirme-t-elle en écho, d’une manière toute anglo-saxonne.

(D17)

[« Hello, Laura. Hyvää päivää, kuinka voitte? », sanon cooleimmalla dekkarityylilläni.

« Hyvää päivää, kuinka voitte? », hän vahvistaa kaikuna, tyypilliseen anglosaksiseen

tapaan.]

Toisaalta Simon on kuitenkin nopea ja innokas oppimaan — ja varsinkin päätte-

lemään: “Elle est sans grade dans l’organisation, puisqu’elle me vouvoie.” (D17)

[Hän on ilman arvoa organisaatiossa, koska kerran teitittelee minua.] Näin on

amerikkalaiselle yliopisto-opiskelijalle opetettu lähes kädestä pitäen teitittelyn ja

sinuttelun välistä eroa (ks. myös D39). Samaan humoristiseen tyyliin tulevat tutuiksi

                                           

1 Englanninkielinen sana thriller ranskalaisessa kirjoitusasussa.
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myös esimerkiksi ranskan kielen tavallisimmat idiomit. Sanaston laajentamisen ja

jalostamisen tärkeää tehtävää ei myöskään ole unohdettu (Owen 1985, 115). Kertoja

esimerkiksi esittää ilmaisun poser un lapin [antaa odottaa] vaihtoehtoisena

sanonnalle faire faux bond [pettää] (D122). Kaksi kertaa Simonia korjataan ilmai-

susta mort en mer: parempi olisi ilmaista asia sanonnalla Péri en mer1 (D38, D93,

vrt. D119). Tekstistä löytyy myös — tyypilliseen kielten oppikirjojen tyyliin — ranskan

kielen sanoja, jotka muistuttavat englanninkielisiä sanoja, mutta joilla on kuitenkin eri

merkitys kuin läheisillä sukulaisillaan, kuten esimerkiksi éventuel [todennäköinen]

(D18) (Owen 1985, 115).

Seuraavissa luvuissa tarkastelen vielä joitakin esimerkkejä siitä, miten Robbe-

Grillet sekoittaa kieliopillisen didaktisuuden ja fiktiivisen maailman keskenään, tar-

koituksenaan demonstroida sen avulla mm. muodon ja sisällön erottamattomuutta

kirjallisuudessa. Samalla myös monet muut dikotomiat kyseenalaistuvat. Romaani

näyttää pyrkivän väkisin kohti välitilaa.

2.1.2. Franglais: juopunut pursi seilaa Atlantilla

Eräs erikoinen piirre Le Rendez-vous / Djinn -romaanissa on se, että Robbe-Grillet

viljelee siinä itsetiedostavaan tyyliinsä hyvin paljon niin sanottua franglaisia —

englannin kielestä (tai alun perin muistakin kielistä) peräisin olevia sanoja, joiden

kirjoitettu asu on muunnettu ranskan kielen ääntämyksen mukaiseksi.2

En vérité, les filles ne sont plus comme autrefois. Elles jouent aux ganstères,

aujourd’hui, comme des garçons. Elles organisent des rakètes. Elles font des holdeups

et du karaté. (D18, kursiivit minun.)

                                           

1 Iso kirjain on tarkoituksellinen; syy selviää myöhemmin. Myös mm. sivulta D60 löytyy suora viittaus
opettajan ja oppilaan suhteeseen.

2 Franglaisia ovat toki myös sanat, joiden kirjoitusasu ei muutu. Djinnissä esim. trench-coat (D12).
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[Totta vieköön, tytöt eivät ole enää niin kuin ennen vanhaan. Nykyisin he leikkivät

gangstereita, aivan kuin pojat. He suunnittelevat raketteja. He tekevät aseellisia ryöstöjä

ja harrastavat karatea.]

Epäilyksiä franglaisin käytön merkityksellisyydestä romaanissa herättää myös seu-

raava Robbe-Grillet’n “rakkaudentunnustus” ranskan kieltä kohtaan:

[- -] there is one thing which I have always rigorously and even maniacally respected,

and that is French grammar. I refer constantly to a grammar book and dictionaries when

I write. I take great care to use words in their true meaning. This grammar, this

vocabulary, this French language are for me, in a way, law. (Robbe-Grillet 1986, 28.)

Miksi siis Robbe-Grillet käyttää anglismeja, vaikka hän kuitenkin painottaa oikeaop-

pista ranskan kielen käyttöä? Voidaan toki sanoa, että Robbe-Grillet pilailee Simonin

kustannuksella (Simonhan näitä anglismeja käyttää), mutta tämä kelpaa korkeintaan

osaselityksestä.

Djinn-romaanissa Robbe-Grillet pyrkii humoristisella tavalla murtamaan kan-

sallisia stereotypioita (ks. mm. Owen 1985, 115). Seuraavassa esimerkissä Simon

pohtii tätä kansallisten stereotypioiden ongelmaa:

J’entre dans un café, et je commande un express noir. Les Français n’aiment que le

café italien; le café « français » n’est pas assez fort. Mais le plus mauvais de tous, pour

eux, est le café américain… [- -]

Paradoxe: pour ne pas être remarqué, en France, on demande un expresso italien.

Est-ce que cela existe, « les Français », ou « les Américains » ? Les Français sont

comme ça… Les Français s’habillent de cette façon-ci, ils marchent de cette manière-

là… Pour manger, oui, c’est peut-être encore vrai, mais de moin en moins. Au-dessus du

comptoir, il y a la liste des prix affichée au mur; je lis: hot-dog, pizza, sandwiches,

rollmops, merguez… (D22–23)

[Astun sisään kahvilaan, ja tilaan mustan espresson. Ranskalaiset pitävät ainoastaan

italialaisesta kahvista; « ranskalainen » kahvi ei ole tarpeeksi vahvaa. Mutta kaikkein

kehnointa heidän mielestään on amerikkalainen kahvi… - -

Paradoksi: jos ei halua tulla huomatuksi Ranskassa, pitää pyytää italialaista expressoa.

Onko oikeastaan olemassa « ranskalaisia » tai « amerikkalaisia » ? Ranskalaiset ovat
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tällaisia… Ranskalaiset syövät tätä, mutteivät tuota… Ranskalaiset pukeutuvat tällä

lailla, he kävelevät tuolla tavalla… Mitä syömiseen tulee, tuo kyllä ehkä vielä pätee,

mutta yhä vähemmän ja vähemmän. Myyntitiskin yläpuolella on seinään kiinnitetty

hinnasto; luen: hot-dog, pizza, sandwiches, rollmops, merguez…]

Robbe-Grillet onnistuu jaksossa ilmaisemaan hyvin vähäisin keinoin stereotypioiden

taipumusta kätkeytyä kieleen ja ajatteluun: Ranskalainen kahvi on jo alun alkaenkin

lainausmerkeissä — siis tunnistettu stereotypiaksi — toisin kuin amerikkalainen (ja

italialainen) kahvi; amerikkalainen saa lainausmerkkinsä vasta myöhemmin. Simonin

tilaama espresso (un express noir) puolestaan muuttuu ensin italialaiseksi kahviksi

(le café italien; jopa määräinen muoto tässä ilmaisee jotakin stereotypioiden

luonteesta) ja lopulta italialaiseksi expressoksi (un expresso italien). Kielen ja

kansallisuuden yhdistäminen vie stereotyyppisen ajattelun loogiseen loppuunsa,

mutta toisaalta korostaa vieraskielisten ilmaisujen leviämistä kielenkäyttöön.

Lainatun jakson loppu nostaakin esiin vielä kansallisia stereotypioitakin syn-

kemmän vaihtoehdon: kansainväliset stereotypiat, lähinnä angloamerikkalaisen kult-

tuurin hegemonian. Hinnastossa olevat vieraskieliset, pääasiassa englanninkieliset

ruokalajit ovat säilyttäneet oikean kirjoitusasunsa; Robbe-Grillet on jättänyt sanat

koskemattomiksi, eikä niissä tällöin ole mitään ranskalaista. Kun Simon myöhemmin

poikkeaa kahvilassa, ongelmaan on kuitenkin jo puututtu:

« Madame, s’il vous plaît, donnez-moi une pizza.

— On n’en fait plus depuis des mois, répondit la dame grise. Le service d’hygiène nous

en a interdit la vente. » (D94)

[« Rouva, voisitteko tuoda minulle yhden pizzan.

— Niitä ei ole tehty enää kuukausiin, vastasi harmaantunut nainen. Terveysviranomai-

set ovat kieltäneet meitä myymästä niitä. »]

Jos Robbe-Grillet ei yleensä halua itseään järjestyksenvalvojiin samaistetta-

vankaan, tässä yhteydessä on oikeutettua olettaa, että kielipoliisin toimi ei ole hänel-
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le pelkkä vitsi. Koko teoksen läpi kulkeva pizza-motiivi voidaankin ymmärtää tältä

kannalta. Ensimmäisen kerran ruokalajin terveellisyys kyseenalaistuu, kun Marie ja

Jean vievät Simonin syömään. Jean haluaa pizzan, mutta Marie vastaa: “Non, [- -] tu

sais bien qu’ils les remplissent exprès de bactèries et de virus.” (D46) [Ei, - - sinä

tiedät hyvin, että ne ahdetaan tahallaan täyteen bakteereja ja viruksia.] Syytä onkin

olla varovainen, jos Marien kertoman rakkaustarinan loppuun on uskominen: “Quand

elle a su la fin tragique de son amant, elle s’est suicidée, en mangeant une pizza

industrielle.” (D49) [Kun hän sai tietää rakkaansa traagisesta lopusta, hän teki itse-

murhan syömällä teollisesti tuotetun pizzan.] Kun lämpimät juustoleivät on syöty,

lasten on vielä aivan pakko palata naureskellen aiheeseen. Simon ei kuitenkaan

ymmärrä mitä hauskaa lapset pizzassa näkevät (D55). Lopulta Jean rauhoittelee

Simonia:

« Non, dit-il, ne craignez rien. La pizza, c’était pour vous faire enrager. D’ailleurs, cela

fait plusieurs mois qu’on ne vend plus, dans ce café, que des croque-monsieur et des

sandouiches. [- -] » (D55–56)

[« Ei, hän sanoo, älkää yhtään huolehtiko. Pizzan tarkoituksena oli vain vimmastuttaa

teitä. Sitä paitsi, jo useiden kuukausien ajan tässä kahvilassa on myyty ainoastaan läm-

pimiä juustoleipiä ja kerrosvoileipiä. - - »]

Kun Simon huomaa Jeanin äänenmurroksen, hän keksii samalla selityksen siihen,

miksi pizza niin huvittaa lapsia: “[- -] le mot « pizza » doit comporter des sonorités

particulièrement redoutables pour ses cordes vocales.” (D56) [ - - sanan « pizza »

täytyy sisältää hänen äänihuulilleen erityisen vahingollisia äänteitä.] Simon on oikeil-

la jäljillä: “pizza” on ranskan kielelle vieras sana. Sitä paitsi lämpimät juustoleivät

(croque-monsieur) maistuvat ainakin yhtä hyvälle ja lisäksi ne näyttäisivät olevan

terveydelle vaarattomampia kuin pizzat.1

                                           

1 Pizza-motiivi toistuu lisäksi sivuilla D91–92 ja D123. Myös elokuvassa L’Eden et après (1971, Eden
ja sen jälkeen) tarjoillaan teollisesti tuotettuja pizzoja.
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Robbe-Grillet taistelee siis ironian ja satiirinkin sävyttämin keinoin puhtaan

ranskan kielen puolesta, angloamerikkalaista hegemoniaa vastaan; olematta kuiten-

kaan puritaani tai šovinisti (vaikkakin myrkytettyjä pizzoja ilmeisesti käytetään —

ehkä hieman kovaotteisesti — vihollisvakoojien murhaamiseen; D123). Tältä

kannalta katsoen franglais olisi yksi niistä keinoista, joilla Robbe-Grillet tuo omaa

sanomaansa esille. Franglais voisi merkitä myös ylikansalliseen moderniin länsimai-

seen kulttuuriin kirjoittautuneiden stereotypioiden1 “kansallistamista”, jolloin niiden

ominaislaatu tulee selvästi esille. Poikkeava kirjoitustapa herättää lukijan huomion.

Franglaisin tärkein merkitys piilee kuitenkin välitilassa. Toisaalta sanat ovat

peräisin vieraasta kielestä, mutta Robbe-Grillet kirjoittaa ne itsepäisesti oikeaoppi-

seen ranskan kielen asuun, kuten esimerkiksi hauskassa kerrosvoileipien tapauk-

sessa muotoon “sandouiches” (D56). Sanat siis heilahtelevat kahden lingvistisen

systeemin välissä (Walker 1987, 7). Walkerin (1987, 7) mukaan franglaisin käyttö

johtaa siihen, että teoksen näkökulma ei ole täysin ranskalainen muttei amerikkalai-

nenkaan. Näin ollen se jää välitilaan — ikäänkuin Atlantin valtamerelle, kahden

mantereen väliin. Maa on hävinnyt jalkojen alta, kuten kieleltä väitetään nykyään

hävinneen kiinteä perusta. Mutta — kuten myös Simon tulee vielä huomaamaan

(D102) — kielen todellinen elementti onkin vesi!

Walker (1987, 151) kiinnittää tässä yhteydessä huomiota myös nykypäivän

ongelmaan, joka syntyy kun maskuliinisia ammattia tms. ilmaisevia substantiiveja

joudutaan käyttämään naisiin viitatessa, esim. une femme professeur [naisprofes-

sori] tai Madame le Docteur [naislääkäri]. Niinpä Robbe-Grillet huvittelee —

kielellisesti aivan oikein — lisäämällä gangsteri-sanan perään feminiinisen päätteen.

                                           

1 Robbe-Grillet on sanonut: “The consciousness of modern man is on the walls of the city…” (Ramsay
1992, 244). Roland Barthes puhuisi tässä yhteydessä moderneista myyteistä: ks. Mythologies,
Éditions du Seuil, Paris 1957; Mytologioita, suom. Panu Minkkinen, Gaudeamus, Tampere 1994.
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Sukupuolten välistä taistelua tämäkin: tasa-arvoa vaatiessaan feministinen liike

saattaa murentaa myös patriarkaalista kieltä, joka alkaa paljastua perustaltaan

kyseenalaiseksi (vrt. naispalomies tai palonainen, naispuhemies tai puhenainen).

Tämän seurauksena kieli voi muuttua radikaalistikin. Luonnollisesti ongelma on

ranskassa syvemmällä kielen rakenteessa kuin suomen kielessä. Esimerkiksi Simon

joutuu hämmentyneenä toteamaan Djinnistä: “elle est le chef” [hän on päällikkö /

tyttö on esimies] (D14). Tekstissä luodaan siis jatkuvasti välitilaa myös kahden

sanasuvun välille: la lutte des sexes onkin myös la lutte des genres.

Kuten franglais heilahtelee kahden lingvistisen systeemin välillä, ja kuten

teksti heilahtelee maskuliinin ja feminiinin (le / la & il / elle) välillä, heilahtelee myös

sana ‘Djinn’: se on amerikkalaisen naisen nimi Jean ääntämistään vastaavassa rans-

kalaisessa kirjoitusasussa. Ranskassa Jean on taas miehen nimi. Niinpä ei ole

oikeastaan kovin suuri yllätys, että Djinnin ulkonäkö kuvaillaan androgyniseksi (mm.

D13), onhan hänen nimensä — Jean — toisaalta naisen, toisaalta miehen nimi. Li-

säksi Djinn on välitilassa siinäkin suhteessa, että nimi sisältää amerikkalaisen ääntä-

myksen, mutta ranskalaisen kirjoitusasun. Tämä puolestaan tarkoittaa sitä, että

kyseessä oleva teksti on puheen ja kirjoituksen välitilassa — tai se ainakin leikkii

tällä välitilalla (esim. keskeiset hangar [varasto] ja en gare [rautatieasemalla] eivät

ääntämykseltään juurikaan eroa toisistaan). Walker (1987, 7) huomauttaakin, että

Djinnissä korostuu kielen semioottinen materiaali kokonaisuudessaan: kirjaimet ja

äänteet.

Robbe-Grillet’n romaanin eräänä edeltäjänä voikin nähdä Raymond

Queneaun teoksen Zazie dans le métro (1959), jossa Queneau leikkii nimenomaan

sillä suurella ääntämyksen ja kirjoituksen erolla, joka on tyypillinen ranskan kielelle.

Queneau käyttää romaanissaan myös paljon englannin kielen sanoista väännettyjä

hullunkurisia transkriptioita, siis franglaisia. Eräs näistä väännöksistä tuo mieleen
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Robbe-Grillet’n romaanin nimihenkilön: bloudjinnzes (blue-jeans). Farkut —

bloudjinnzes — joita Zazie Queneaun romaanissa himoitsee ovat nimenomaan

“amerikkalaista ylijäämävarastoa”. Sanan alkuperästä muistutetaan myös aivan

eksplisiittisesti: “Elle [Zazie] ose pas énoncer le mot disyllabique et anglo-saxon qui

voudrait dire ce qu’elle veut dire (Queneau 1959 / 1991, 45).” (“Hän ei uskaltanut

lausua alkuperältään anglosaksista kaksitavuista sanaa joka tarkoitti sitä mitä hän

tarkoitti (Queneau 1959 / 1995, 52).”) Queneaun romaanista löytyy vastine myös

aikaisemmin käsitellylle Djinnin “pizza-teemalle” (ks. erit. Queneau 1959 / 1991,

119–120; Queneau 1959 / 1995, 152–153). Kaiken lisäksi romaanien henkilö-

hahmoista löytyy yhtäläisyyksiä: Robbe-Grillet’n pikkuvanha mutta vallaton Marie on

Queneaun romaanin päähenkilön Zazien toisinto (Bertrand (1982, 57) toteaa tosin

Marien olevan “anti-Zazie”). (Vrt. mm. Ball 1983, 3, 15.)

2.1.3. Simon oppii kiellon

Toisena esimerkkinä siitä, miten Robbe-Grillet nivoo kieliopillisen didaktisuuden

osaksi romaanin tapahtumia tarkastelen Djinnin jaksoa, jota Debyser nimittää kiellon

isotopiaksi (une isotopie de la négativité) (Bertrand & Debyser 1982, 54).1 Kyseessä

on kohtaus, jossa Jean saattelee Simonin kokoukseen, jonka tarkoituksena on

selvittää salaperäisen organisaation tavoitteita ja Simonin tehtävää siinä.

Debyser (1982, 54) huomioi, että jo matkalla kokoukseen Simon saa Jeanilta

paljon neuvoja, jotka sisältävät kiellon. Esimerkiksi: “Ne vous en faites pas.”2 (D67)

[Älkää huoliko.] “Ne va pas si vite. [- -] Ne me le demandez pas.” (D69) [Älä mene

                                           

1 Artikkeli jakaantuu erillisiin Bertrandin ja Debyserin kirjoittamiin jaksoihin. Yksinkertaisuuden vuoksi
viittaan tässä yhteydessä artikkeliin vain Debyserin nimellä. Bertrandin jakson tullessa myöhemmin
kysymykseen, viittaan siihen vastaavasti vain Bertrandin nimellä.

2 Esimerkki ranskan kielen tyypillisistä idiomeista, joita Robbe-Grillet oikeaoppisen kielenopettajan ta-
voin ujuttaa paljon tekstiinsä.
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niin nopeasti. - - Älkää minulta kysykö.] “Ne vous arrêtez pas. [- -] Ne faites pas de

bruit. Nous sommes les derniers. Ne nous faisons pas remarquer.” (D70–71) [Älkää

pysähtykö. - - Älä metelöi. Olemme viimeisiä. Älkäämme herättäkö huomiota.] Kiel-

teiset käskymuodot tulevat siis tutuiksi, niin teitittelyn, sinuttelun kuin me-muodonkin

osalta.

Myös Simon, kuvaillessaan omaa tilannettaan, alkaa käyttää paljon kielto-

ilmaisuja, mikä loppuu vasta sitten, kun hän kuulee Djinnin äänen (D70–72). Ihana

Djinn on paikalla! Mutta hyvin nopeasti Simon palaa kieltolauseisiin, sillä hän

muistaa olevansa sokea (hänen on käytettävä Marien ja Jeanin kehotuksesta mustia

laseja, joiden takaa ei näe mitään), jolloin läsnäolevasta Djinnistä tulee hänelle ikään

kuin poissaoleva (D72). Poissaolo konkretisoituu kun Simon uskaltautuu raottamaan

tummia lasejaan, ja huomaa, että Djinnin vallankumouspuhe tuleekin pöydällä

olevasta kovaäänisestä (D75). Djinn ei olekaan paikalla. Jaksoa siis dominoi

poissaolon ja negaation teema, jossa kieliopillinen elementti yhdistyy narratiiviseen

elementtiin (vrt. Debyser 1982, 53–54). Teema kertautuu vielä Djinnin puheessa.

Seuraava esimerkki on sen loppupuolelta:

« La machine vous surveille; ne la craignez plus! La machine vous donne des ordres; ne

lui obéissez plus! La machine réclame tout votre temps; ne le lui donnez plus! La

machine se croit supérieure aux hommes; ne la leur préférez plus! » (D80)

[« Kone pitää teitä silmällä; älkää enää pelätkö sitä! Kone antaa teille käskyjä; älkää

enää totelko sitä! Kone vaatii kaiken aikanne; älkää enää antako sille sitä! Kone pitää

itseään ihmistä ylempänä; älkää enää suosiko sitä ihmisten kustannuksella!]

Debyser (1982, 54) korostaa Robbe-Grillet’n taitoa luoda dramaattista

suspensea etukäteen määräytyneestä kieliopin aineksesta: mukana ovat kaikki

mahdolliset kieltolauseiden muodot ja kieltävät sanat (rien – ei mikään, personne –

ei kukaan jne.), kuin myös suuri määrä sanastollista aineistoa, joka ilmaisee

negaation, puutteen, menetyksen, keskeytymisen ja poissaolon teemaa (esim. en
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vain – turhaan, se taire – olla vaiti, se arrêter – pysähtyä, immobile – liikkumaton,

impatient – kärsimätön, indocile – tottelematon, silence – äänettömyys, jalousie –

mustasukkaisuus, méfiance – epäluuloisuus, sans visage – ilmeetön, anonyme –

tuntematon, puhumattakaan vieläkin ilmeisemmistä tapauksista).

Tarkasteltavan jakson “poissaolon ja negaation teemaan” liittyy kuitenkin

erottamattomasti läsnäolon teema. Simonille nauhoitettu puhe edustaa merkkiä

Djinnin poissaolosta, koska hän korostaa näköaistia kuulo- ja tuntoaistin kustannuk-

sella. Näin ollen Simon ei osaa kiinnittää huomiota kielen viimekätiseen materiaali-

seen läsnäoloon. Kielen maailmassa seikkaillessaan päähenkilöllämme on vielä

paljon opittavaa.

2.1.4. Oppii Simon jotain aikamuodoistakin

Ranskan aikamuotojen käyttö ei ole yksinkertainen asia, eikä Robbe-Grillet tee siitä

Djinnissä yhtään sen helpompaa — päinvastoin (vrt. Thoreau 1988, 99). Robbe-

Grillet vie romaanissa aiheen niin pitkälle, että päähenkilökään ei enää selviä siitä

kunnialla. Robbe-Grillet’lle aikamuodon valinta on — on aina ollut — aivan yhtä

merkittävä tapahtuma kuin mikä muu fiktiivisen maailman tapahtuma tahansa.

Djinnissä hän sekoittaa ajan ja aikamuodot keskenään — sana temps tarkoittaa

kumpaakin (vrt. D118: “[- -] Jean mélange les temps. C’est cela qui dérègle les

choses et les rend peu compréhensibles.” [- - Jean sekoittaa ajanhetket ja

aikamuodot. Se sotkee asiat ja tekee ne hankaliksi käsittää.]) — ja tämä luo omalta

osaltaan vaikutelmaa teoksen fantastisuudesta. Debyserin (1982, 55) mukaan

Robbe-Grillet’n tapa opettaa aikamuotoja on pedagogisesti huomattavasti

motivoivampi ja tehokkaampi kuin perinteinen tapa tyyliin “quand le téléphone a

sonné je dormais” [kun puhelin soi, minä olin nukkumassa].
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Hyvä esimerkki Robbe-Grillet’n aikamuotojen käytöstä on neljän kappaleen

jakso, jonka aikana Robbe-Grillet siirtyy — pienten liukumien avulla — ensimmäisen

persoonan futuuri- ja preesenskerronnasta imperfektin kautta kolmannen persoonan

passé simpleen (historiallinen perfekti).

Mais il me semble, inexplicablement, que je connais dèjà la suite: poussant du pied le

battant de la porte entrouverte, je pénétrerai dans cette maison inconnue, avec l’enfant

inanimé que je tiendrai avec précaution dans mes bras. A l’intérieur, tout sera obscur et

désert. [- -]

Je le sais. Je m’en souviens… Je me rappelle toute cette maison, avec une précision

hallucinante,1 tous ces événements qui auraient donc déjà eu lieu, par la suite desquels

je serais déjà passè, auxquels j’aurais déjà pris une part active… Mais quand était-ce?

Tout en haut de l’escalier, il y avait une porte entrouverte. Une jeune fille grande et

svelte, aux cheveux très blonds, se tenait dans l’entrebâillement, comme si elle attendait

l’arrivée de quelqu’un. Elle était vêtue d’une robe blanche, en tissu léger, vaporeux,

translucide, dont les plis, flottant au gré d’une improbable brise, accrochaient les reflets

de cette lumière bleue qui tombait on ne savait d’où.2

Un indéfinissable sourire, très doux, jeune, lointain, disjoignait ses lèvres pâles. Ses

grands yeux verts, encore élargis par la pénombre, brillaient d’un éclat étrange,

« comme ceux d’une fille qui serait venue d’un autre monde », pensa Simon Lecœur dès

qu’il l’aperçut. (D107–108)

[Mutta selittämättömällä tavalla minusta tuntuu, että tiedän jo mitä seuraa: sysäten

jalallani puoliavoimen oven reunaa, tulen astumaan sisään tähän tuntemattomaan taloon

pitäen elotonta lasta varovaisesti käsivarsillani. Sisäpuolella tulee olemaan hämärää ja

aivan autiota. - -

Tiedän sen. Muistan sen… Muistan tämän talon täysin, ällistyttävällä tarkkuudella;

kaikki nämä tapahtumat, jotka täten olisivat jo toteutuneet, joiden jatkumon läpi olisin jo

kulkenut ja joihin itse olisin jo ottanut aktiivisesti osaa… Mutta koska se oli?

Aivan portaiden yläpäässä oli puoliavoin ovi. Pitkä ja hoikka nuori nainen, jolla oli hyvin

vaaleat hiukset, seisoi paikallaan ovenraossa, aivan kuin hän olisi odottanut jonkun

tulevan. Hänet oli puettu valkoiseen, harsomaiseen, ilmavaan, läpikuultavaan leninkiin,

                                           

1 Vrt. Jean, joka pystyy näkemään tulevaisuuden tapahtumat täsmällisen tarkasti (D112).

2 Huom. epämääräinen subjekti “on”.
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jonka laskokset, aaltoillen ihmeenomaisesti tuulenvireen mukana, tarttuivat tuohon

sinisenä laskeutuvaan valonkajoon, jonka alkuperästä ei ollut tietoa.

Määrittelemätön hymy, hyvin lempeä, nuorekas, etäinen, irrotti hänen kalpeat huulensa

toisistaan. Hänen suuret vihreät silmänsä, puolipimeässä entistäkin laajemmat, säteilivät

omituista valoa, « aivan kuin tytöllä, joka olisi tullut toisesta maailmasta », aprikoi Simon

Lecœur alettuaan vähitellen nähdä hänet kunnolla.]

Erityisesti imperfekti-muodot aikaansaavat liukuman: ensin ne näyttävät viittaavan —

muistikuvina — edeltäneeseen preesens-kerrontaan, mutta vähitellen imperfekti

alkaa toimia menneen ajan kerronnan kuvailevana aikamuotona, jolloin yksittäinen

tapahtuma on puolestaan ilmaistava passé simple -muodolla, joka puolestaan tavalli-

sesti esiintyy kolmannen persoonan kerronnassa (Walker 1987, 168). Esimerkki

havainnollistaa kielen häilyvää ominaislaatua — pohjimmiltaan kieli on jatkuvaa

liikettä, tulemista. Myös ensimmäisen persoonan ja kolmannen persoonan — siis

subjektin ja objektin — välinen ero häilyy. Tätä vielä korostaa liukuman keskellä

oleva epämääräinen subjekti ‘on’. Robbe-Grillet’n tekniikka tuo mieleen M. C.

Escherin maalaukset,1 kuten Walker (1987, 168) huomauttaakin.

Toinen esimerkki aikamuotojen opettamisesta on jakso, jossa pieni Marie har-

joittaa Simonia tarinankerronnan jalossa taidossa — toisin sanoen opettaa tälle

passé simplen käyttöä. Passé simple on kirjallisen tyylin aikamuoto, jota puhekieli ei

käytä, paitsi esim. TV-uutisten luvussa. Se edellyttää menneen tapahtuman tai toi-

minnon lopullista päättymistä: toiminnalla ei ole mitään liittymäkohtaa nykyhetkeen.

Tämä tarkoittaa sitä, että yhteys menneen ja nykyisen hetken välillä kielletään, mikä

on filosofisesti enemmän kuin kyseenalaista. Robbe-Grillet onkin tässä Djinnin

                                           

1 Esim. kuvan, jossa linnuista tulee vähittäisten muutosten myötä kaloja (Sky and Water I, 1938) tai
kuvan, jossa pienestä kylästä tulee vähittäisten muutosten myötä kiinalainen (Metamorphosis I,
1937). Järisyttävä työ on Metamorphosis III (1967 / 68), joka alkaa sanalla “metamorphose” ja myös
päättyy siihen. Ääripäiden välillä vähittäiset muunnokset tuottavat mm. ampiaisia, sisiliskoja, kaloja,
lintuja, laivoja, hevosia, shakkilaudan ja pikkukylän. (M. C. Escher: Art and Science. Ed. by H. S. M.
Coxeter et al. North-Holland, Amsterdam 1986. 166, 171, 306–307.)
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jaksossa ironisimmillaan, sillä hän on itse aina vastustanut historiallista perfektiä,

joka esittää maailman suljettuna, lukkoonlyötynä:

Itse asiassa voidaan kysyä, onko kenelläkään oikeutta käyttää fiktiossa historiallista

perfektiä? Minulla ei ole. Mielestäni vain Jumalalla on oikeus siihen. Vain Jumala —

sikäli kuin uskomme häneen — voi asettua tuomariksi. (Laaksonen 1993, 272.)

Omaelämäkerrallisessa teoksessaan Robbe-Grillet (1984, 28) on ilmaissut asian

seuraavasti: “Ce passé « simple » est seulement simple — et sûr, et plein — comme

la tombe.” [Tämä “yksinkertainen” perfekti on yhtä yksinkertainen — varma ja totaali-

nen — kuin kuolema.] (Ks. myös esim. Robbe-Grillet 1963, 118.) Robbe-Grillet’n

kielteiseen käsitykseen historiallisesta perfektistä on mitä luultavimmin vaikuttanut

Roland Barthesin (1953, 45–60) teoksessaan Le degré zéro de l’écriture aiheesta

esittämät näkemykset. Historiallinen perfekti yhdessä kolmannen persoonan kerron-

nan kanssa on vallitsevan, porvarillisen järjestyksen keino, jonka avulla arvoista

tehdään universaaleja; historiallinen perfekti on menneisyyden haltuunoton väline

(Stoltzfus 1984, 23; vrt. TV-uutiset). Niin vain kuitenkin on, että myös passé simple

on Djinn-romaanissa esiteltävä: kielenopettajan velvollisuus on käydä läpi kaikki

aikamuodot. Mutta pirunsarvet on kiillotettu.

Marie pyytää Simonia kertomaan science fiction -romanssin (histoire d’amour

et de science-fiction). Simon käy tuumasta toimeen, mutta Marie ei ole tyytyväinen

vähään:

« Voilà. Un robot rencontre une jeune dame… »

Mon auditrice ne me laisse pas aller plus loin.

« Tu ne sais pas raconter, dit-elle. Une vrai histoire, c’est forcément au passé.

— Si tu veux. Un robot, donc, a rencontré une…

— Mais non, pas ce passé-là. Une histoire, ça doit être au passé historique. Ou bien
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personne ne sait que c’est une histoire. »1

Sans doute a-t-elle raison. Je réfléchis quelques instants, peu habitué à employer ce

temps grammatical, et je recommence:

« Autrefois, il y a bien longtemps [- -]. » (D51)

[« No niin. Robotti tapaa nuoren naisen… »

Kuulijani ei anna minun jatkaa pidemmälle.

« Sinä et tiedä miten pitää kertoa, hän sanoo. Oikean kertomuksen on oltava pakos-

takin menneessä muodossa.

— Kuten haluat. Robotti, siispä, on tavannut erään…

— Mutta ei, ei tuollaisella perfektillä. Tarinan täytyy olla historiallisessa perfektissä. Tai

muuten kukaan ei tiedä, että se on tarina. »

Epäilemättä hän on oikeassa. Tottumattomana käyttämään tätä aikamuotoa mietin

muutaman tuokion ja aloitan uudestaan:

« Olipa kerran, kauan kauan sitten - -. »]

Tuolla tyylillä Simon saa jatkaa. Kotvasen aikaa tarinaa kerrottuaan Simon kysyy

Marielta, miten hän suoriutuu tehtävästään. Vaikkei tarina kovin hääppöinen ole-

kaan, ainakin historiallisen perfektin muodot ovat oikein, toteaa Marie (D52). Simon

jatkaa, ja saa tarinansa lopulta päätökseen, jolloin Marie on heti kritisoimassa.2

Mutta Simon on vielä niin historiallisen perfektin lumoissa, että haluaa käyttää tätä

hyvin muodollista aikamuotoa puheessaankin. Marie yhtyy leikkiin mukaan.

                                           

1 Robbe-Grillet leikkii sanalla histoire, joka tarinan lisäksi tarkoittaa myös historiaa, joka taas määritel-
mänsä mukaan on välttämättä menneisyyttä.

Toisaalta Robbe-Grillet kääntää tässä ympäri tavallisen tilanteen, jossa hänen mukaansa (Robbe-
Grillet 1977, 4–5) aikuiset (koululaitoksen palveluksessa) opettavat lapsia kertomaan oikeanlaisia —
porvarillisen ideologian mukaisia — tarinoita, jolloin lasten luonnollisuus tuhotaan; Robbe-Grillet lisää,
että näin tekevät jopa vasemmistolaisesti ajattelevat opettajat. (Vrt. Robbe-Grillet 1986, 24: “It is
impossible to write a text which, as a narration, is based on the old established order when its purpose
is to show that this order is wavering.”) Robbe-Grillet (1977, 4) toteaa, että porvarilliselta ideologialta
säästyneen lapsen tarinat muistuttaisivat enemmän uutta romaania kuin perinteistä balzacilaista
romaania.

2 Stoltzfus (1984, 21–22) ja Walker (1987, 159) huomauttavat, että Marien Simoniin kohdistama
kritiikki on samanlaista kuin on ollut perinteistä kirjallisuutta puolustavien kriitikoiden arvostelu uutta
romaania kohtaan. Simonin kertoma tarina voidaankin nähdä — rakkaus- ja robottiteemoineen sekä
“traagisine” loppuineen — koko Robbe-Grillet’n romaanin pienoiskuvana, upotuksena (mise en
abyme) (vrt. Thoreau 1988, 101).
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« La fin est idiote [- -] Quand le héros meurt, à la fin, les auditeurs ne sont pas émus du

tout.

— Quand le héros mourut, tu ne fus pas émue? », plaisantè-je. [- -]

« J’eus quand même un certain plaisir à vous écouter, cher ami, lorsque vous nous

racontâtes ce bal, où ils firent connaissance et fleuretèrent. Quand nous eûmes fini notre

dîner, Jean et moi, nous le regrettâmes, car vous abrégeâtes alors votre récit: nous

sentîmes aussitôt votre soudaine hâte… » (D54)

[« Loppu on typerä - - Kun sankari lopussa kuolee, kuulijat eivät ole ollenkaan liikuttu-

neita.

— Kun urho menehtyi, sinäkö et tullut liikutetuksi? », pilailen. - -

« Sain kuitenkin tietynlaista nautintoa kuunnellessani teitä, rakas ystävä, kun kerroitte

meille tanssiaisista, joissa he tekivät tuttavuutta ja liehittelivät toisiaan. Kun me — Jean

ja minä — olimme nauttineet ateriamme loppuun, jouduimme sitä heti harmittelemaan,

sillä samalla hetkellä lyhensitte kertomustanne: havaitsimme välittömästi äkillisen

kiireenne… »]

Passé simple -aikamuodon teennäisyys tulee tekstissä siis selvästi ja tarkoi-

tuksella esiin. Saussurelaisin termein voidaankin sanoa, että Robbe-Grillet seuraa

kielisysteemin — langue’in — sääntöjä johdonmukaiseen loppuunsa saakka, mutta

tällöin hän joutuu rikkomaan parole’ia — ihmisten todella käyttämää kieltä vastaan.

Kyseisessä jaksossa Robbe-Grillet siis demonstroi sitä, miten ranskan kieltä ei tulisi

puhua (ks. Siepe 1984, 440–441), ja samalla myös sitä, että sääntöjen looginen

seuraaminen johtaa kieleen, jota ei todellisuudessa ole. Kieli ei ole pelkkää

järjestystä, vaan siinä on aina mukana epäjärjestyksen elementti.1

Walkerin näkemys passé simple -leikittelystä on hieman erilainen, mutta myös

hän viittaa kielenkäytön teennäisyyteen, nyt vain eri näkökulmasta:

                                           

1 Duffy (1986, 48) väittää jakson demonstroivan ajatusta, että kaikki kerronta on sallittua, kunhan vain
kieliopin sääntöjä ei rikota (perustelu: Marie vaatii Simonin käyttämään soveliasta aikamuotoa, mutta
ei ihmettele Simonin tarinan omituisia detaljeja). Tulkinta on huono — ja itse asiassa jopa aivan
väärä, sillä jaksossa rikotaan kieliopin sääntöjä, kuten myöhemmin tullaan huomaamaan.
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Marie, commenting on events in the story, recounts them in the present tense, as we

spontaneously tend to when recapitulating a narrative. Simon points up the oddness of

this custom by replying in the past historic — whose strangeness in speech is no more

bizarre, all things considered, than so many of our reflex responses to narrative

convention. (Walker 1987, 159.)

Walker ehkä hieman liioittelee historiallisen perfektin “normalisoitumista”, mutta siinä

mielessä hän on oikeassa, että loogisesti ajatellen tarinan jälkikäteinen arviointi

pitäisi oikeastaan tehdä menneen ajan aikamuodoin, semminkin kun itse tarina oli

kerrottu niitä käyttäen.

Passé simple -oppitunnin päätteeksi Marie lisää vielä ilkikurisesti:

Plus tard, je veux faire des études pour devenir héroïne de roman. C’est un bon métier,

et cela permet de vivre au passé simple. Tu ne trouves pas que c’est plus joli? (D54–55)

[Myöhemmin haluan opiskella romaanin sankarittareksi. Se on hyvä ammatti, joka sallii

elämisen historiallisessa perfektissä. Eikö se sinustakin olisi hauskempaa?]

Robbe-Grillet rakentaa tässäkin näppärästi loogisia ristiriitaisuuksia. Todellisuudes-

sa ihmisen on mahdotonta elää historiallisessa perfektissä (vrt. Ball 1983, 8). Mariel-

le sen ei pitäisi kuitenkaan olla mikään ongelma, sillä hänhän on jo romaanihenkilö.

Ongelma se kuitenkin on, sillä Robbe-Grillet ei salli Marien elää historiallisessa

perfektissä, vaikka tämä onkin nimenomaan romaanihenkilö. Marien nokkeluus

viittaakin myös ironisesti siihen, että hän ei ole “kunnollinen”, traditionaalisen ja

oikeaoppisen romaanin sankaritar, vaan “huono” nouveau romanin henkilö.

Marien lausahdus sisältää toisaalta myös eksistentiaalisen elementin. On vai-

kea elää nykymaailmassa, joka tuntuu merkityksettömältä ja absurdilta, ja vieläpä yk-

silönä, joka yhtä mittaa kokee kadottavansa oman minuutensa (kuten Simon); hel-

pompi olisi elää suljetussa balzacilaisessa maailmassa, jossa “saiturilla on saiturin

puku, saiturin elkeet, saiturin puhetapa…” Mutta toisaalta — Robbe-Grillet’n sanoin:
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Se mikä on jännittävää on elävä ihminen, joka ei ole koskaan lopullisesti valmis. Ihmi-

nenhän jatkuvasti luo itseään. Jokainen ihminen on projekti, kaikenlaisten ristiriitaisuuk-

sien projekti. (Laaksonen 1993, 171)

Meidän on siis loppujen lopuksi syytä olla tyytyväisiä siihen, että elämme

preesensissä, emmekä historiallisessa perfektissä. Sama koskee myös kirjallisia

henkilöitä. Koska ihmisen ei ole mieltä elää elämäänsä esim. kioskikirjallisuuden

suljetussa kliseemaailmassa, ei Robbe-Grillet salli sitä myöskään romaani-

henkilöilleen — jolloin ne paradoksaalisesti saavat vapauden.

2.1.5. Painovirhepaholainen iskee, kielikone nikottelee

Tässä luvussa haluan erityisesti puhua eräästä painomerkistä. Kyseessä on gravis

(accent grave) e-kirjaimen päällä ilmaisussa “plaisantè-je” (D54). Mielenkiintoiseksi

tämän graviksen tekee se, että sen tilalla pitäisi olla akuutti (accent aigu). Onko kyse

painovirheestä?

Tarkkaan ottaen Le rendez-vous’n teksti ja Djinnin sisäkertomus eivät ole

aivan täysin identtisiä keskenään. Djinn sisältää useita “painovirheitä” ja ehkä myös

painovirheitä.

It is noticeable that the Minuit edition of Djinn contains a number of misprints and, though

they are not present in the American edition, there is a temptation to conclude that errors

which may have originated in careless typesetting have been consciously preserved to

test the reader’s linguistic awareness (Owen 1985, 115).

Owen puhuu lingvistisestä koneesta, johon joutuessaan teksti alkaa käyttäytyä

omituisesti: franglais (esim. “holdeupes”, D18 tai “sandouiches”, D56) ei ole oikeaa

ranskan kieltä, muttei myöskään oikeaa englannin kieltä jne. Myös painovirheet

myötävaikuttavat epävarmuuden tunteen syntymiseen ja lingvistisen turvallisuuden-

tunteen katoamiseen. Owenin mukaan yllättävän suuri osa näistä painovirheistä ovat
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sellaisia “sanoja”, jotka äännetään samoin kuin oikeatkin sanat äännettäisiin.1

Tällaisia ovat ‘ou’ (D45, po. ‘où’), ‘a’ (D60, po. ‘à’), ‘dons’ (po. ‘dont’), ‘on’ (D139, po.

‘ont’) ja ‘ils porte’ (D110, po. ‘il porte’ tai ‘ils portent’). (Owen 1985, 119.)

Owenin väite joutuu kuitenkin hieman kyseenalaiseen valoon, sillä neljä

virhettä näistä on korjattu Walkerin editoimassa Le Rendez-vous’n laitoksessa,2 ja

ennen kaikkea siksi, että yhtä virhettä ei löydy edes käyttämästäni Minuitin

painoksesta.3 Kyse siis saattaa olla todellisista painovirheistä. Itse tulkitsen tilanteen

niin, että ‘dons’ todellakin on ollut tahaton painovirhe,4 ja ehkä myös ‘a’ on sellainen,

mutta loput esimerkit on kuitenkin syytä ottaa vakavasti, sillä nämä “virheet” ovat

kaikki todellisia ranskan kielen sanoja ja ne myös tuottavat tekstille huojumista,

tunnetta välitilasta.5 Tarkastelen seuraavassa näitä virheitä lyhyesti.

‘Ou’ esiintyy seuraavassa yhteydessä: “Je reconnais immédiatement le café

ou j’ai rencontré l’étudiante en médecine à la veste rouge…” (D45) [Tunnistin

välittömästi kahvilan tai tapasin punatakkisen lääketieteen opiskelijan…] Periaat-

teessa virke siis merkitsee jotain tässäkin muodossaan: rinnastuskonjuktio ‘ou’ [tai]

yhdistää kaksi moitteetonta ranskan kielen lausetta. Kuitenkin konteksti vaatii, että

sanan ‘ou’ paikalla pitäisi olla ‘où’ [jossa]. Mutta oleellista on, että lause voisi olla

joko tai (ou)! ‘Ou’ voidaankin lukea Robbe-Grillet’n kirjoittamana metatason vaihto-

ehtona: valitse joko ‘tai’ tai väärin kirjoitettu ‘jossa’. Tätä metatasoa ei kuitenkaan voi

                                           

1 Vrt. Queneaun Zazie dans le métro.

2 Methuen’s Twentieth Century Texts, Methuen Educational Ltd, London 1987.

3 Sivulla D105 on kaksi ‘dont’-sanaa, muttei yhtäkään ‘dons’-sanaa. Käyttämäni Djinnin kappale
lienee tullut painosta Owenin kappaletta myöhemmin.

4 Voisi ajatella myös niin, että Robbe-Grillet haluaa jokaisen painoksen Djinnistä olevan erilainen. Tä-
mä kuvaisi sitä, että kieli ei koskaan pysy aloillaan. Ehdotus on toki kovin hypoteettinen. Kuitenkin
tätä ideaa voisi ajatella ilmentävän se seikka, että alkuperäisessä Minuit’n painoksessa ollut sisä-
kertomuksen nimi “Le Rendez-vous” on poistettu myöhemmästä painoksesta.

5 Ehkä myös ‘a’ (D60) voitaisiin tulkita näin, verbimuotojen välitilana (infinitiivi tai yhdistetty perfekti).
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erottaa tekstin tasosta, ja näin on syntynyt looginen ongelma — yksi niistä monista,

jotka Djinn lukijalleen synnyttää.

Aivan kertomuksen lopussa esiintyvä ‘on’ voidaan selittää myös välitilaan

viittaavana tahallisena painovirheenä: “Quand mes yeux on été habitués à la

pénombre, j’ai enfin remarqué l’homme, en face de moi.” (D139) [Kun silmäni olivat

tottuneet hämärään, havaitsin vihdoin miehen minua vastapäätä.] Virke on ymmär-

rettävä (ja suomennettava) ikään kuin epämääräistä subjektia tarkoittavan ‘on’-sanan

(vrt. englannin one) paikalla olisi ‘ont’ [ovat]. Muuten se olisi kieliopillisesti virheelli-

nen, eikä se tarkoittaisi mitään mielekästä. Epämääräinen subjekti ‘on’ herättää kui-

tenkin idean siitä, että romaanin tarkkailevan minä-kertojan minuus on epämääräi-

nen — ja tämähän on romaanin tärkeimpiä teemoja. Romaanin alussa, jossa esiintyy

muuten samanlainen virke, mutta preesens-muodossa (D11–12), minä-kertoja kuvit-

telee vielä omaavansa yhtenäisen minuuden. Kohti romaanin loppua tämä minä-

kertojan eheä minuus tulee yhä kyseenalaisemmaksi — mm. sukupuolisesti ambi-

valentiksi. Toisaalta ‘on’ tuo mieleen ajatuksen välitilasta aktiivisen ja passiivisen,

subjektin ja objektin tai subjektiivisen ja objektiivisen välillä.

Samankaltainen subjektin epämääräisyys on kyseessä myös seuraavassa

“painovirheessä” — ‘ils porte’:

— Vous savez donc aussi qu’il s’appelle Jean?

— Comment s’appellerait-il, autrement? Quel nom bizarre voudriez-vous qu’ils porte?

Tous les petits garçons se nomment Jean. Toutes les petites filles s’appellent Marie.

(D110)

[— Te siis tiedätte myös, että hän on nimeltään Jean?

— Mikä hänen sitten pitäisi olla nimeltään? Mitä ihmeen nimeä te oikein haluaisitte

hänen / heidän käyttävän? Kaikkia pieniä poikia kutsutaan nimellä Jean. Kaikkien pien-

ten tyttöjen nimi on Marie.]
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Tässä tapauksessa epämääräisyys koskee yhden ja monen välistä ristiriitaa. ‘Ils

porte’ [he käyttää] on (kieliopillisesti väärä) yksikön ja monikon välimuoto, sen tilalla

pitäisi olla joko yksikkö ‘il porte’ [hän käyttää] tai monikko ‘ils portent’ [he käyttävät].

Jokainen näistä kolmesta tapauksesta lausutaan kuitenkin samalla tavalla. Lukija

joutuu ongelmalliseen tilanteeseen, sillä kieli näyttää karkaavan hänen otteestaan:

This demonstration that a set of sounds can have different meanings and be represented

in different ways on paper is not just a test for the learner but is also part of the process

of highlighting the imprecision and inconsistency that, in Robbe-Grillet’s eyes, constitute

the reality of language. Like the ‘djinn’, language can slip through the fingers. (Owen

1985, 119.)

Tahallisella virheellään Robbe-Grillet ei ilmaise ainoastaan kirjoituksen ja pu-

heen välistä ristiriitaa, vaan esimerkki kuvaa myös hyvin sitä, miten liukumat ylei-

semminkin toimivat Robbe-Grillet’n teksteissä. Tässä tapauksessa liu’utaan yksikös-

tä monikkoon välimuodon kautta — ja ilman tätä välimuotoa ei olisi liukumaakaan.

Sama pätee muihinkin liukumiin: välitila tuottaa liikkeen. Kyseessä oleva virhe kuvaa

myös sitä, miten me lukiessamme hahmotamme lukemaamme aikaisemman perus-

teella, mutta samalla joudumme jatkuvasti muuntamaan käsityksiämme uuden ainek-

sen edessä.1

Eräs syy varsinkin tälle “painovirheelle” löytyy Robbe-Grillet’n vuonna 1976

pitämästä esitelmästä, jossa hän kommunikaatioteoriaan viitaten puhui kielen

redundanssista:

                                           

1 Walker (1987, erit. 8–23) käsittelee Le Rendez-vous’ta paljolti tältä lukijalähtöiseltä kannalta. Vrt.
Cesare Segren näkemys lukemisprosessista teoksessa Structures and Time. Narration, Poetry,
Models (transl. by John Meddemmen, The University of Chicago Press, Chicago and London 1979,
10–12). Tiukasti ottaen Segren näkemys luettaessa syntyvästä teoksen synteesistä (memorial
synthesis) on ongelmallinen, eikä sitä voi pitää ontologis-tietoteoreettisesti täysin pätevänä. (Sitä
paitsi Segren (1979, 11) esittämä kaavakuvio lukemisprosessista on epäonnistunut, sillä sen mukaan
synteesi “supistuisi pisteeksi” kun teos on luettu.) Djinnissä mikään lopullinen synteesi — ainakaan
tarinan kannalta — ei ole mahdollinen, kuten mm. Duffy (1986, 42–43) toteaa. Vrt. myös Husserlin
aikatietoisuuden teoria, jonka yhteydessä hän tarkasteli retentioita ja protentioita musiikissa.
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If I say in French, “Les petits garçons pleurent,” the “les” indicates the plural. Therefore,

the “s” which comes at the end of “petits,” the “s” at the end of “garçons,” and the “nt” on

“pleurent” are completely redundant: they transmit no new information. (Robbe-Grillet

1977, 14.)

Ilmaukset “ils portent” ja “il porte” sisältävät redundanssia, jota ei välttämättä tarvita:

näitä ilmauksia huomattavasti enemmän informaatiota sisältää ilmaus “ils porte”. “Ils”

viittaa monikkoon, ja “porte” yksikköön. Näin Robbe-Grillet kykenee viittaamaan

näillä kahdella sanalla yhtä aikaa sekä aikaisemmin sanottuun, että seuraavaksi

sanottavaan.

“Painovirheen” kaikkein oleellisin merkitys on kuitenkin siinä, että se virittää

välitilan erityisesti yksilön ja lajin tai subjektiivisen ja intersubjektiivisen (tai objek-

tiivisen) välille, ts. ylittää numeraalisen erottelun: Jean on yksi ja jokainen on Jean

(Robbe-Grillet siinä missä lukijakin).1 Tämä paradoksi tulee tekstissä eksplisiittisesti

esille. Myös romaanin jatkuva leikki teitittely- ja sinuttelumuotojen välillä (jota

erityisesti Marie ja Jean harrastavat; ks. esim. D39, D69–71) viittaa samaan yhden ja

monen tematiikkaan: ranskan (yksikön) teitittelymuoto on samanlainen kuin monikon

toisen persoonan muoto.

Jean edustaa välitilaa siinäkin mielessä, että hänellä on äänenmurros:2

Sa voix est, en effet, en pleine mue; et il craint le ridicule des intonations cassées, qui se

produisent à l’improviste au milieu de ses phrases. (D56)

                                           

1 Laaksosen (1993, 272–273) haastattelussa Robbe-Grillet puhui Gustave Flaubertin Madame
Bovaryn alussa olevasta salaperäisestä me-kertojasta: “Jo tämä “me” yksinään on eräänlainen vallan-
kumous. Kyseessä on ihminen, joka puhuu ja joka on sijoitettu kertomukseen.” Oletettavasti vallanku-
mouksellisuus oli Robbe-Grillet’n mielestä siinä, että me-kertoja on erottamattomammin lukijan ja
tekijän kanssa yhtä kuin kolmannen persoonan kertoja, ja ennen kaikkea siksi, että se yhdistää tekijän
ja lukijan toisiinsa. Myös Robbe-Grillet käyttää me-kertojaa Djinnissä, sen kehyskertomuksessa.

2 Thoreau (1988, 97) luokittelee tämän takia Jeanin semioottisessa nelikentässään kategoriaan “ei-
maskuliininen”.
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[Hänellä on itse asiassa äänenmurros pahimmillaan; ja hän pelkää tekevänsä itsensä

naurettavaksi puhemelodian särkymisillä, joita hänelle sattuu äkkiarvaamatta keskellä

lauseita.]

Se että Jean varoo ääntänsä on vain Simonin oletus, eikä se pidä paikkaansa aina-

kaan Robbe-Grillet’n suhteen, jolla näyttää myös olevan jonkinlainen äänenmurros.

Simon puhuu Jeanista, mutta kyse on myös Robbe-Grillet’n — kirjailijan — äänestä:

“sa voix [- -] hésite sans cesse entre le grave et l’aigu” (D62) [hänen äänensä - -

empii lakkaamatta matalan ja kimeän välimailla].

Tämä nimenomainen “matalan” graviksen (accent grave) ja “kimeän” akuutin

(accent aigu) välitila tulee konkreettisesti esiin tärkeimmäksi katsomassani “painovir-

heessä”: ilmaisussa ‘plaisantè-je’ [pilailen] (D54) graviksen paikalla pitäisi olla akuut-

ti.1 Eräs tärkeistä amerikkalaisen oppikirjaversion ja Minuit-version välisistä eroista

onkin juuri tässä: alkuperäinen ilmaus Le Rendez-vous’ssa on “dis-je en plaisant-

ant”2 [sanon pilaillen] (Brooks 1985, 201). Tämä myös todistaa lopullisesti, että kyse

ei ole painovirheestä: Robbe-Grillet on kiinnittänyt kohtaan erityistä huomiota, ja

halunnut, että oppikirjaversion oikeakielinen ja puheenomaisempi muoto vaihdetaan

harvinaisempaan kirjalliseen inversiomuotoon, jonka painomerkki on kaiken lisäksi

väärä, jolloin teksti empii “matalan” ja “kimeän”, graviksen ja akuutin välillä.

Tarkasteltavana oleva kohta on peräisin jo aikaisemmin käsitellystä passé

simple -jaksosta, jossa Simon käyttää lähinnä vain kirjallisuudessa esiintyvää histo-

riallista perfektiä puhuessaan Marielle. Toisaalta hän on minä-kertoja, joka ilmaisee

preesens-muodolla lukijalle pilailevansa näin tehdessään. Tämän seurauksena

syntyy omituinen efekti: Simonin fiktiivisen maailman sisäinen puhe on kirjallisempaa

                                           

1 Tämän “painovirheen” Walker on onneksi jättänyt editiossaan korjaamatta, kuten myös aikaisemmin
käsitellyn ‘ou’-sanan (kyseisen edition sivut 90 ja 85).

2 Le Rendez-vous’n sivu 55.
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kuin hänen kirjallinen raportointinsa tapahtumista (hänhän tämän käsikirjoituksen on

— ainakin prologin mukaan — kirjoittanut), joka preesensin takia vaikuttaa lukijalle

läsnäolevan henkilön puheelta. Tekstuaalinen taso sekoittuu fiktiivisen tason kanssa

— tasojen välille syntyy värähtelyä, välitila.

Tämä tulkinta pätee erityisesti oppikirjaversioon, jossa Simonin ilmaisu on

puhekielenomainen “dis-je en plaisantant”. Mutta tilanne mutkistuu, jos sama asia

ilmaistaan muodossa ‘plaisanté-je’, sillä kyse on I:n konjugaation verbistä, jonka

1:sen persoonan preesensin inversiomuoto esiintyy vain kirjallisuudessa ja juhlavas-

sa tyylissä. Lisäksi tämä muoto vaatii ylimääräisen akuutin. Tässä muodossa ilmaisu

siis olisi aivan yhtä kirjallinen kuin historiallinen perfektikin. Mutta Robbe-Grillet’lla

akuutin paikalla onkin gravis, jolloin muoto on periaatteessa kirjallinen, mutta ei

toisaalta sitä ole, koska se on virheellinen. Tällöin voi väittää, että edellä esitetyn tul-

kinnan värähtely säilyy yhä, mutta sen lisäksi meillä on konkreettisesti edessämme

välitilassa oleva kirjallinen muoto — “plaisantè-je” — joka värähtelee kieliopin

sääntöjen ja taiteellisen vapauden välillä, “matalan ja kimeän välimailla” (D62).

Siepe (1984, 441, 452, 451) tulkitsee Djinnin mm. juuri tämän kohdan

perusteella metapoeettiseksi ja metakielellis-didaktiseksi teokseksi: kielen oppikirjan

lisäksi Djinn on kerronnan oppikirja. Sitä se onkin — tai oikeastaan se on teos, joka

pyrkii osoittamaan mitä kieli, kirjoittaminen, kirjallisuus ja lukeminen todellisuudessa

on. Tämä pyrkimys näkyy käsittelemistäni “painovirheistä” parhaiten juuri tässä vii-

meisessä. Kuitenkin tähän mennessä esitetyt tulkinnat ovat vasta osa “painovirheen”

aiheuttamista toimintahäiriöistä. Analyysia on siis jatkettava.

Robbe-Grillet on halunnut korvata Le Rendez-vous’ssa olleen alkuperäisen

ilmaisun nimenomaan kirjallisella muodolla, sillä hän olisi voinut valita paikalle vaik-

kapa jonkun muun kuin I:n konjugaation verbin, tai olla muuttamatta mitään. Tämän

takia voidaankin väittää, että Robbe-Grillet haluaa korostaa tekstuaalisuutta ja
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itseään tekstin kirjoittajana. Samalla säilyy kuitenkin myös Simonin osuus tekstin

muotoutumisessa. Tämän tuloksena syntyy välitila todellisuuden ja fiktion välille. Tä-

män välitilan perinpohjainen analyysi voidaan tehdä kuitenkin vasta kun tarkastelem-

me Djinnin prologin ja epilogin merkitystä suhteessa Le Rendez-vous -oppikirjaan (ja

samalla tietenkin myös Djinnin sisäkertomukseen). Eräs elementti tästä teoksen

“omaelämäkerrallisuudesta” (tai Robbe-Grillet’n läsnäolosta tekstissä) kuitenkin

nousee jo tässä vaiheessa esiin.

“Painovirheen” avulla Robbe-Grillet vie itsensä tekstuaaliselle tasolle, jolla

Simon operoi. Simon kylläkin pilailee Marielle, mutta viimeksi nauraa Robbe-Grillet.

Hän on se, joka varsinaisesti pilailee ilmaisussa “plaisantè-je” [pilailen]. Hän pilailee

Simonin tavoin historiallisella perfektillä, mutta hän pilailee myös siinä kohdassa,

jossa se on Simonille mahdotonta:1 Robbe-Grillet pilailee vaihtamalla kielioppia

uhmaten akuutin gravikseen. Niinpä Robbe-Grillet on Simon (tai Simon on Robbe-

Grillet) siinä mielessä, että heillä on yhteinen ääni, mutta toisaalta Robbe-Grillet’n ja

Simonin välillä on ero — différance.2 Tämä ero ei kuitenkaan ole tasojen tms. välinen

ero, vaan se on ero, joka on sisäinen; se on ero yhdellä ainoalla tasolla, jossa kaikki

sekoittuu keskenään. Tätä eroa voisi kutsua vaikkapa kohtaamisen momentiksi3,

jossa oleminen korvautuu tulemisella. Gravis akuutin paikalla on välitila, jossa

kohtaavat Robbe-Grillet ja Simon, järjestys ja epäjärjestys, lukija ja Robbe-Grillet,

sääntö ja vapaus, Simon ja lukija, kimeä ja matala jne. Tässä välitilassa Robbe-

Grillet kohtaa myös tekstinsä kanssa.

                                           

1 Saman asian voisi ilmaista myös käänteisesti: Simon pilailee siinä kohdassa, jossa se on Robbe-
Grillet’lle mahdotonta. Vaikka kirjailijaa ja kertojaa ja päähenkilöä ei voi täysin erottaa toisistaan, niitä
ei silti voi myöskään täysin samastaa toisiinsa.

2 Olla-verbi identiteetin merkityksessä sisältää samuuden elementin lisäksi myös eron elementin:
olla-verbin avulla kaksi eri asiaa samaistetaan (tai sama asia ilmaistaan kahdella eri tavalla).

3 “momentti (lat. mome’ntum = liike, lyhyt hetki), hetki, tuokio; asiaan vaikuttava seikka; tekijä; vaihe”
(Uusi sivistyssanakirja, Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki 1991, 417).
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2.1.6. Kielioppi on fiktiota — todellisuudessakin

Palaamme vielä lyhyesti Simonin kertomaan tarinaan, jossa — vaikka tarinan pitäisi

olla absoluuttisesti passé — nykyhetki tunkee väistämättömästi esiin. Siis poissaole-

va mennyt aika (jolla ei passé simple -aikamuotonsa takia ole mitään yhteyttä nyky-

hetkeen) pyrkii tulemaan läsnäolevaksi. Samalla tämä merkitsee myös minä-kertojan

läsnäoloa — minän läsnäoloa siinä maailmassa, jonka pitäisi olla nähty ylhäältä

päin, Jumalan tai kaikkitietävän kertojan (Robbe-Grillet puhuisi tässä kohdassa

Balzacista) näkökulmasta. Näin on ensinnäkin siksi, että Simon kertoo tarinaa suulli-

sesti: se ei ole (fiktiivisellä tasolla) kirjoitettua, vaan puhuttua kieltä. Toisaalta histori-

allisen perfektin implikoima varmuus siitä, “miten kaikki tapahtui” murtuu Simonin ha-

paroivan tarinoimisen myötä. Erityisesti ajatusta nykyisyyden / kerronnan ja men-

neen / kerrotun sekoittumisesta demonstroi kuitenkin Simonin anakronismien käyttö:

vaikka Simon kertoo “kauan sitten menneestä ajasta” — mm. ritareista ja aatelis-

neidosta — hän käyttää moderneja termejä, kuten Lähi-itä ja palestiinalaiset (D51–

53; Walker 1987, 159). Lisäksi hän kertoo robotista, joita “kauan sitten” tuskin vielä

osattiin rakentaa — ei ainakaan sellaisia jotka rakastuvat traagisesti. Simon vieläpä

mainitsee 17. ristiretken, vaikka tähän päivään mennessä niitä lasketaan olleen

vasta seitsemän tai kahdeksan. Tämä anakronistinen leikki korostaa kertoja-minän

oman aikakauden (ja sen stereotypioiden) vaikutusta tarinan muotoutumisessa.

Samalla se korostaa historiallisen perfektin epäluonnollisuutta. Historiallinen perfekti

on konstruktio, jolla ei ole mitään tekemistä todellisuuden liikkeen kanssa.

Djinn on kerrottu lähes kokonaisuudessaan minä-muodossa, ja kuten olemme

huomanneet, tämä minä voi olla Robbe-Grillet siinä missä Simonkin. Tässä yhtey-

dessä mielenkiintoinen on Walkerin (1987, 163) huomio, että silloin kun kerronta

tapahtuu kolmannessa persoonassa, lukijalle tulee tunne siitä, että jokaisen kolman-

nen persoonan takana väijyy ensimmäinen persoona (ks. myös Havercroft 1990, 45;
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vrt. Duffy 1986, 48).1 Kyse on jälleen välitilasta subjektiivisen ja objektiivisen välillä,

joka Robbe-Grillet’lle merkitsee lähinnä fenomenologista näkemystä maailmasta,

ulkokohtaista subjektiivisuutta (ks. Laaksonen 1993, 273). Kaikkein voimakkaimmin

tämä välitila subjektiivisen ja objektiivisen välillä tulee Robbe-Grillet’lla esiin romaa-

nissa La jalousie, jossa kerronta tapahtuu kolmannessa persoonassa, mutta kaikki

on kerrottu ikään kuin ensimmäisessä persoonassa, ikään kuin mustasukkaisen

aviomiehen subjektiivisen tajunnan läpi. Myös läsnäolevan ja poissaolevan välitila on

tässä romaanissa oleellinen: romaanista puuttuu “minä”, joka siinä periaatteessa pi-

täisi olla, mutta kerronta on kuitenkin läsnä. La jalousien kerronnassa onkin ky-

seessä puhdas anonyymi läsnäolo (Blanchot 1959, 200).2 Itse asiassa subjektiivisen

ja objektiivisen välitila on kaiken kirjallisuuden ominaisuus: kolmannen persoonan

kerronta ei voi olla kantamatta aina mukanaan myös ensimmäistä persoonaa —

enemmän tai vähemmän anonyymiä (kirjailijan, romaanihenkilön, lukijan…) läsnä-

oloa. Näin siis todellisuus murtaa kieliopillisia konstruktioita, jotka pyrkivät ehdotto-

miin erotteluihin. Teksti(n liike) ei suostu alistumaan systeemisyyden pakkopaitaan.

                                           

1 Whiteside (1988, 79–80) ehdottaa varsin heikoin perustein, että kun 1. persoonan kerronta vaihtuu
3. persoonan kerrontaan (D83) kertojaksi vaihtuisi tässä kohdassa Jean-poika. Havercroft (1994, 114)
puolestaan pitää selvänä, että Simon itse jatkaa kertojana; nyt hän vain viittaa itseensä “väärällä”
tavalla.

2 Yleensä kertojana on kuitenkin pidetty mustasukkaista aviomiestä. Tämä on yksinkertaistus.
Jacques Leenhardtin marxilainen tulkinta tästä tropiikkiin sijoittuvasta romaanista onkin tervetullut
poikkeus, sillä se ei samasta kertojaa mustasukkaiseen aviomieheen vaan yhdistää sen valkoisen ko-
lonialistin pelkoon valtansa menettämisestä (Lecture politique du roman, Éditions de Minuit, Paris
1973).

Vuonna 1982 pitämässään esitelmässä Robbe-Grillet kertoo La jalousie -romaaniin liittyvästä huvitta-
vasta tapauksesta, joka sai hänet ymmärtämään, että yhteiskunnan ideologioista ei voi täysin irrottau-
tua. Robbe-Grillet oli kirjoittanut romaaninsa takakanteen, että kertoja oli mustasukkainen aviomies,
vaikka sitä ei itse teoksessa koskaan kerrota. Omien sanojensa mukaan hän teki näin jotta kriitikot —
ideologian vahtikoirat — kykenisivät edes jollakin tavalla ymmärtämään teosta. Pian teoksen
ilmestymisen jälkeen Maurice Blanchot lähetti kiivaan haukkumakirjeen teoksen julkaisijalle, jossa
hän valitti, että takakansiteksti vääristää Robbe-Grillet’n romaanin tulkinnan: on häpeällistä ja typerää
rajoittaa kerronnan näkökulma mustasukkaiseen aviomieheen. Robbe-Grillet kirjoitti Blanchot’lle
kirjeen, jossa hän paljasti itse kirjoittaneensa takakansitekstin, mutta että Blanchot oli ehdottomasti
oikeassa. Takakannen tekstiä ei vain ollut tarkoitettu sellaisille — kuten Blanchot — jotka todella
lukevat kirjoja. (Robbe-Grillet 1986, 25–26.)
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Toisesta näkökulmasta katsoen voitaisiin myös sanoa, että kerronta tapahtuu

aina hieman kertojan sivusta — kerronta ja kertoja (tai puhuja) eivät ole identtisiä;

kerronnalle ei ole osoitettavissa selvästi määritettyä paikkaa. Tätä ajatusta

demonstroi kohtaus Djinnin alusta, jolloin Simon huomaa katsovansa naisen sijasta

mallinukkea. Ääni jonka hän oli luullut kuuluvan nuorelle naiselle, onkin peräisin

nuken lähellä olevasta kovaäänisestä:

D’où vient cette voix? Les sons ne sortent pas du mannequin lui-même, c’est probable,

mais d’un haut-parleur dissimulé juste à côté. (D15)

[Mistä tuo ääni tulee? Äänet eivät ole todennäköisesti peräisin mallinukesta itsestään,

vaan kovaäänisestä, joka on piilotettu johonkin aivan lähistölle.]

Merkittävää on nimenomaan se, että ääni ei tule mallinuken sisään piilotetusta

mikrofonista (joka selittäisi paremmin Simonin sekaannusta).

Kuten jo aikaisemmin totesimme, Jean on monellakin tavalla välitilassa oleva

romaanihenkilö. Samoin on Simon. Toisaalta Simon on todellinen henkilö (niin

todellinen kuin fiktiivinen henkilö vain voi) fantastisen maailman sisällä, ja toisaalta

hän ei ole mitään muuta kuin yksi aikamuotoihin ja sanojen sukuihin verrattavissa

oleva kielen funktio tekstissä. Hän joutuu elämään näiden kahden ääripään välissä.

Välitilan aiheuttaman eksistentiaalisen ja eksistentialistisen tuskan tai haikeuden

Simon ilmaiseekin lukijalle eksplisiittisesti: “J’ai toujours été romanesque et

chimérique, c’est certain” (D22) [Olen aina ollut romanttinen / romaanimainen ja

haaveellinen / kuviteltu, se on varmaa]. Paljon paremmin ei romaanihenkilö itsestään

voisikaan sanoa. Simon asettuu lauseen myötä välitilaan, mutta myös me lukijat

koemme saman kohtalon: vaikka tiedämme Simonin olevan kirjallinen henkilö —

romaanimainen ja kuviteltu — luemme lauseen (myös) ikään kuin hän olisi
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romanttinen ja haaveellinen reaalimaailman henkilö.1 Simonin välitila vastaa lukijan

kokemusta myös siinä mielessä, että ihmisen tietoisuus ei voi koskaan olla täysin

vapaa kielen vallasta:

[- -] the book [Djinn] is an experience in human freedom: How can a free consciousness

live within a language already representing a law which cannot be circumvented?

(Robbe-Grillet 1986, 28.)

Olen yllä esitellyt joitakin esimerkkejä siitä, kuinka todellisuus jatkuvasti työn-

tyy Djinnissä esiin kieliopin takaa sitä murtaen. Langue’in systeemisyys näyttäytyy

kykenemättömänä ilmaisemaan sitä, mikä kielessä ja elämässä on elävää — välitilan

loputonta liikettä. Robbe-Grillet kuitenkin tavoittaa sen, joka loputtoman ovelasti vält-

tää kaikkia määritelmiä (Josipovici 1981, 536) — tulemisen. Eivät edes etukäteen

asetetut ehdot siitä, että romaanin tulee seurata kieliopillista kehitystä rajoittaneet

Robbe-Grillet’ta — päinvastoin. Le Rendez-vous’n esipuheessa Robbe-Grillet tote-

aakin, että kaikki hänen teoksensa tottelevat varsin tiukkoja etukäteen asetettuja

ehtoja, joiden myötä hänen vapautensa luoda itse asiassa puhkeaa kukkaan

(Robbe-Grillet & Lenard 1981, vii / sit. Walker 1987, 5). Stoltzfus ilmaisee asian

seuraavasti:

He sees them [imposed determinants] as a creative humus out of which his freedom as

an artist can flower; and he views the constraints not as limitations, but as generative

forces (Stoltzfus 1984, 19).

                                           

1 Barthes (1973, 76; 1973 / 1993, 64) kirjoittaa teoksessaan Le plaisir du texte seuraavasti:
“Beaucoup de lectures sont perverses, impliquant un clivage. [- -] le lecteur peut dire sans cesse: je
sais bien que ce ne sont que des mots, mais tout de même… (je m’émeus comme si ces mots
énonçaient une réalité).” (“Lukeminen on usein perverssiä, koska se edellyttää jakautumista,
halkeamaa. [- -] lukija voi jatkuvasti sanoa: tiedän hyvin, että nämä ovat vain sanoja, mutta siitä
huolimatta… (olen liikuttunut siitä, että nämä sanat ikään kuin esittävät todellisuuden).”)
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Djinnissä kieliopin säännöistä tuli siis se generatiivinen aines, joka määrää —

kykynsä mukaan — tekstin kehitystä. Samalla kieliopista tuli “jännitysromaanin”

keskeinen aihe.1

Erikoinen oppikirjan ja romaanin yhdistelmä on hämmentänyt mm. Fletcheriä

(1983, 91), sillä hän ei ole osannut sijoittaa Djinniä Robbe-Grillet -bibliografiassaan

romaanien kategoriaan, vaan nimekkeen Sekalaiset (Miscellaneous) alle. Mutta

niinpä Otten (1982, 300) puhuukin uudesta hybridigenrestä, romaani-kieliopista (the

novel-grammar). Walkerin (1987, 6) mukaan teoksen kahden erilaisen elementin

välinen loputon leikki osoittaa todeksi Robbe-Grillet’n väitteen siitä, että tekstin

merkitys ei koskaan jähmety paikalleen. Oman näkemykseni mukaan näin on

nimenomaan siksi, että Djinnissä näitä kahta elementtiä ei kerta kaikkiaan voi

erottaa toisistaan — kuten ei voi muotoakaan erottaa sisällöstä. Tekstin kaikki

erilaiset ainekset operoivat yhdellä ja samalla tasolla.2

2.2. Todellisuuden fiktiivisyys ja fiktion todellisuus

Tässä luvussa tarkastelen fiktiivisten henkilöiden ja kirjailijan välille kehittyviä suh-

teita Djinnissä — ensin Robbe-Grillet’n ja Djinnin päähenkilön Simonin välistä eri-

koista tekijyyssuhdetta, jonka teospari Le Rendez-vous – Djinn synnyttää, ja lopuksi

Robbe-Grillet’n suhdetta muihin Djinnin henkilöihin. Lukijaa ei myöskään unohdeta.

                                           

1 Robbe-Grillet (1983, 16–18) on sanonut, että salapoliisiromaanit eivät kiinnosta häntä, sillä harvoin
niiden sisältämä arvoitus liittyy tekstiin tai kertomuksen struktuuriin itseensä. Djinnistä kuitenkin löyty-
vät, äärimmäisyyteen vietynä, juuri ne kaksi piirrettä — avoin loppu (merkityksen disseminaatio) ja
arvoituksen tekstuaalisuus — jotka Robbe-Grillet asettaa vähimmäisehdoksi “dekkareille”, joita hän
suostuu lukemaan.

2 Djinn onkin esimerkki teoksesta, joka on erityisen hankala kääntää muille kielille niin, ettei sen tai-
teellinen arvo kärsisi.
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2.2.1. Kirjailija kutoo verkkoaan — kenelle kuuluvat tekijänoikeudet?

Le Rendez-vous / Djinn -romaani on Robbe-Grillet’lle tyypilliseen tapaan täynnä in-

tertekstuaalisia viitteitä hänen omiin teoksiinsa (kuten myös muiden kirjailijoiden

teoksiin sekä länsimaisen kulttuurin myytteihin ja stereotypioihin). Lisäksi reaalimaa-

ilma — ja samalla myös Robbe-Grillet itse — työntyy jatkuvasti esiin tekstinsä takaa.

Omaelämäkerrallisuuden kannalta teosparin Le Rendez-vous – Djinn välinen suhde

on kuitenkin erityisen mielenkiintoinen. Kahden erilaisen teoksen avulla Robbe-

Grillet synnyttää varsin poikkeuksellisen (muttei ainutlaatuisen) verkoston, joka

yhdistää kirjallisen ja reaalimaailman toisiinsa — ehkä erottamattomalla tavalla. Kyse

on jälleen välitilan demonstraatiosta; tässä lähinnä fiktion ja todellisuuden välitilasta.

Vaikka Le Rendez-vous ja Djinn julkaistiin jokseenkin samoihin aikoihin, teok-

set poikkeavat toisistaan merkittävästi: “Hors-texte and context make them different

books” (Gray 1982, 573). Kuten Walker (1987, 6; vrt. Ball 1983, 2) huomauttaa,

Minuit’n julkaisema Djinnin nide (Minuit’lle tyypillisine sini-musta-valkoisine kansi-

neen) viestittää siitä, että kyseessä on avantgardistinen teos, kun taas Le Rendez-

vous synnyttää kielen oppikirjana (harjoitustehtävineen) aivan toisenlaisia odotuksia.

Vielä kontekstiakin tärkeämpi seikka on se, että tekstiä, joka on (lähes) samanlainen

kummassakin teoksessa, kehystää Djinnissä salaperäisen minä-kertojan kirjoittama

prologi ja epilogi, kun Le Rendez-vous’n alussa on puolestaan kirjailijan kirjoittama

esipuhe.

Walkerin (1987, 5) mukaan Robbe-Grillet tekee itsekin selvän eron Pariisissa

julkaistun Djinnin, ja muualla, ei-ranskankielisessä maailmassa, julkaistujen (rans-

kankielisten) editioiden välillä: Robbe-Grillet’n vaatimuksesta Ranskan ulkopuolella

saa julkaista ainoastaan Le Rendez-vous’n sisältämän tekstin, ilman Djinniin
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kuuluvaa prologia ja epilogia.1 Myös Siepe (1983, 437) mainitsee asiasta: Robbe-

Grillet nimenomaisesti kielsi prologin ja epilogin käytön opetustarkoituksessa,

“oletettavasti didaktisista syistä”. Siepelle lähettämässään kirjeessä Robbe-Grillet

painottaa oppikirjan ja romaanin eroa:

Publier une édition scolaire comportant le prologue et l’épilogue n’aurait, de mon point

de vue d’auteur, aucun sens. En particulier à cause de de l’inacceptable complication,

sur le plan diégétique comme sur le plan grammatical, des pages par lesquelles

débuterait alors la lecture. (Robbe-Grillet 2. 11. 1983 / sit. Siepe 1984, 446.)

[Omasta tekijän näkökulmastani katsoen ei olisi mitään järkeä julkaista oppikirjaksi

versio, joka sisältäisi prologin ja epilogin. Näin on erityisesti siksi, että se johtaisi lukemi-

sessa eteen tulevien asioiden liialliseen monimutkaistumiseen niin tekstin diegeettisellä

kuin kieliopillisellakin tasolla.]

Didaktinen intressi tuskin kuitenkaan on — “tekijän näkökulmasta” — ainoa syy

Robbe-Grillet’n menettelylle. Kyse on myös Robbe-Grillet’n pelaamasta pelistä todel-

lisuuden ja fiktion välillä: opetustarkoituksessa maailmalla leviävä Le Rendez-vous

vahvistaa Djinnin fiktiivisessä prologissa esitettyjen kielen oppikirja -oletusten toden-

peräisyyttä.

Kaksi seikkaa kiinnittää huomiota Le Rendez-vous’n esipuheessa. Ensinnäkin

Robbe-Grillet korostaa siinä kiihkeästi, että tapahtumat joista teoksessa kerrotaan

ovat todella olleet olemassa:

Même si les événements qu’on y rencontre paraissent déroutants [- -], ils se sont

néanmois imposés à moi avec une force irrécusable, même contre toute raison. [- -] Que

personne ne vienne me dire, à présent, que ces choses-là n’ont pas existé. (Robbe-

Grillet & Lenard 1981, vii–viii / sit. Bridge 1984–85, 9.)

                                           

1 Walker tarkoittaa ilmeisesti pelkästään ranskankielisiä editioita (kuten omaansa), sillä Djinn on
kokonaisuudessaan käännetty ainakin saksaksi (1983, Suhrkamp, Frankfurt) ja englanniksi (1982,
transl. by Yvone Lenard and Walter Wells, Grove Press, Inc., New York), eikä Robbe-Grillet’lla
ainakaan vielä vuoden 1982 syksyllä ollut mitään uuttakaan englanninkielistä painosta vastaan (ks.
Robbe-Grillet 1986, 30).
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[Huolimatta siitä, että tapahtumat, joita siellä tulee vastaan vaikuttavat hämmentäviltä

- -, eivät ne silti voineet olla vaikuttamatta minuun epäämättömällä voimallaan, vieläpä

kaiken järjen vastaisesti. - - Älköön siis kukaan tulko sanomaan minulle nyt, että nuo

tapahtumat eivät olleet olemassa.]

Robbe-Grillet painottaa esipuheessa myös, että kieliopin systeemisyyden ja oman

kirjailijanvapautensa tuloksena on syntynyt luotu, mutta totuudellinen maailma (“la

vérité du monde ainsi créé”) (Robbe-Grillet & Lenard 1981 / sit. Bertrand 1982, 55).

Robbe-Grillet’lle on siis huomattavan tärkeää korostaa Le Rendez-vous’n sisältämän

tarinan totuudellisuutta.

Toinen huomioitava seikka Robbe-Grillet’n esipuheessa on se, että hänen

mukaansa edes Le Rendez-vous ei ole pelkkä oppikirja, vaan oleellinen osa hänen

kirjallista tuotantoaan (Robbe-Grillet & Lenard 1981, xi / sit. Danner 1981, 285). Le

Rendez-vous on siis osa Robbe-Grillet’n luomaa kirjallista universumia, jossa eri

teokset liittyvät toisiinsa omaelämäkerrallisten ja intertekstuaalisten viitteiden avulla.

Omaelämäkerralliset viitteet liittävät kirjalliseen universumiin myös reaalimaailman

Robbe-Grillet’n.1

Kaksi mainittua seikkaa — tarinan todellisuusluonne ja sen kuuluminen kiinte-

ästi taiteilijan muuhun tuotantoon — yhdistyvätkin Robbe-Grillet’n omaelämäkerralli-

sessa teoksessaan Le miroir qui revient (1984, 10; “Itseään heijastava peili”) esittä-

mässä lausumassa “en ole koskaan puhunut mistään muusta kuin itsestäni”. Robbe-

Grillet on korostanut usein tätä seikkaa myös haastatteluissaan: “Ja väitän, että ‘Le

Miroir’2 ei ole yhtään enempää omaelämäkerrallinen kuin ‘La Jalousie’, ‘Le Voyeur’

                                           

1 Tai jos biografismi tuntuu tässä liian ahdistavalta, voidaan myös sanoa “sisäistekijän nimeltä
‘Robbe-Grillet’.” Fyysisen tekijän ja ‘sisäistekijän’ erottelua ei tässä tehdä, sillä se olisi jälleen yksi
hankala ja ylimääräinen abstraktio, joista tässä tutkielmassa yritetään vähitellen päästä eroon.

2 Joka siis on Robbe-Grillet’n varsinaisen omaelämäkerrallisen trilogian ensimmäinen osa.
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tai ‘Labyrintissa’ “ (Laaksonen 1993, 275). Robbe-Grillet käsittää termin omaelämä-

kerrallisuus kuitenkin eri tavoin kuin se perinteisesti ymmärretään:

Kertoakseen itsestään kirjailijan on pakko myös keksiä asioita, koska minuus (soi-même)

on muodostunut joukosta asioita, joista monet ovat totta ja toiset valhetta, jotkut ovat

luettuja jne. (Laaksonen 1993, 275).

Robbe-Grillet puhuukin “uudesta omaelämäkerrasta” — joka poikkeaa perinteisestä

siinä, että se avoimesti tunnustaa edellä kuvatun asiantilan. Rybalka (1986, 38)

puolestaan käyttää Robbe-Grillet’n yhteydessä termiä phantasmic autobiography, ja

määrittelee omaelämäkerrallisuuden seuraavasti: “Autobiography [- -] is a text made

out of other texts and it implies a textualization of that which has been lived by the

writer.” Termi phantasmic viittaa siihen, että unet, pakkomielteet jne. ovat kirjailijan

mielessä aivan yhtä todellisia kuin muistotkin. Rybalka näkeekin Djinnin / Le

Rendez-vous’n omaelämäkerrallisena teoksena:1

[- -] a novel such as Djinn owes, it seems to me, a large part of its value to the fact that it

is a return to the source of Robbe-Grillet’s imagining and, specifically, to the fact that,

under the guise of grammar, Robbe-Grillet yields the fragments of a phantasmic

autobiography (Rybalka 1986, 37).

Samankaltainen on myös Piatierin (1981, 15) näkemys. Le Rendez-vous onkin näh-

tävä omaelämäkerrallisena teoksena.2 Le Rendez-vous’n tapauksessa voidaan myös

                                           

1 Rybalkan esitelmä on vuodelta 1982, ennen kuin yksikään osa Robbe-Grillet’n varsinaisesta “uudes-
ta omaelämäkerrasta” oli ilmestynyt.

2 Omaelämäkerrallisuutta voidaan nähdä esimerkiksi myös siinä, että Djinnissä / Le Rendez-vous’ssa
Robbe-Grillet paljastaa avoimesti niitä kirjallisia keinoja, joiden avulla hänen aikaisemmat romaanin-
sa ovat syntyneet. Ball (1983, 5) vertaa tässä suhteessa Djinniä romaaniin Projet pour une révolution
à New York (1970, “Suunnitelma vallankumouksesta New Yorkissa”): romaanien tekstuaalinen aineis-
to on hyvin samanlaista (mallinukkeja, äänitettyjä puheita, kaksoisolentoja jne.), mutta aineiston käsit-
tely erilainen. Djinnissä kirjalliset keinot on esitetty itsetietoisemmin: “Here he is looking at his own
repertoire and denouncing some of his own stylistic devices. [- -] here the author brings into the
foreground devices from his earlier texts and plays his narrative game, so to speak, cartes sur table.”
(Ball 1983, 4–5.)

Robbe-Grillet’n haastattelut, jotka ovat täynnä “biografeemeja”, ovat tärkeä osa omaelämäkerrallista
universumia, jota Robbe-Grillet rakentaa ympärilleen (Rybalka 1986, 38). Toisaalta monet Robbe-
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todeta, että koska teosta on todellisuudessa käytetty kielen oppikirjana, Robbe-

Grillet on eräällä tavalla toiminut myös kirjailijanroolinsa ulkopuolella, kielenopetta-

jana. Opettajan rooli ei olekaan Robbe-Grillet’lle vieras, sillä hän on hyvin ahkerasti

vieraillut eri yliopistoissa luennoimassa kirjallisuudesta (lähinnä tietenkin omista

teoksistaan ja niihin liittyvistä kerronnan teorioista).

Le Rendez-vous’n tapauksessa narratiivinen asetelma — kirjailijan ja tekstin

suhde sekä kerrontatilanne — on varsin yksinkertainen. Tarina, jonka on kirjoittanut

Robbe-Grillet, on pääasiassa kerrottu minä-muodossa. Aivan alkusivuilla selviää,

että tarinan minä-kertoja on Boris. Myöhemmin paljastuu, että Boris olikin ollut vain

koodinimi, ja että päähenkilön oikea nimi on Simon Lecœur. Tarinan edetessä

kerronta vaihtuu muutamaan otteeseen kolmannen persoonan kerronnaksi, ja

viimeinen kappale on puolestaan naispuolisen minä-kertojan kertoma. Missään

yhteydessä ei tule esille se, että tarina olisi Simon Lecœurin kirjoittama.

Djinnissä asetelma muuttuu ratkaisevasti. Prologi ja epilogi tuovat mukaan

fiktiiviseen henkilöön, Simon Lecœuriin liittyvää biografista aineistoa, joka huomatta-

vasti monimutkaistaa tarinaa. Tällä kertaa (Le Rendez-vous’n) tarina paljastuu heti

alussa Simonin kirjoittamaksi: tämän kotoa oli löydetty 99-sivuinen koneella

kirjoitettu teksti, jonka salaperäinen minä-kertoja (liittolaisineen, sillä välillä kertoja

puhuu me-muodossa; ellei hän sitten tarkoita lukijaa…) asettaa nyt lukijoiden

arvioitavaksi. Biografisista tiedoista suuri osa on hyvin epävarmoja; edes tarinan

kirjoittajan todellisesta identiteetistä ei ole täyttä varmuutta:

                                                                                                                                       
Grillet’n haastatteluissa esittämät teoreettiset näkemykset kirjallisuudesta ja maailmassa olemisesta
saavat Djinnissä / Le Rendez-vous’ssa ilmaisunsa fiktiivisessä muodossa (esim. “kartesiolaisen logii-
kan” kritiikki, vrt. D118). Toisinaan on kyse vain hienovaraisista viittauksista (esim. informaatioteorian
kohina, Robbe-Grillet 1977, 8 — nauhurin reistailu vallankumouksellisessa kokouksessa, D75) tai
Robbe-Grillet’n haastatteluissaan usein käyttämistä lausahduksista (“lutte des sexes…”).

“Uuden omaelämäkerran” synnyttämästä välitilasta, ks. esim. Raylene O’Callaghan, “The Art of the
(Im)possible: The Autobiography of the French New Novelists”, Australian Journal of French Studies,
Vol. XXV, No. 1 / 1988, 71–91.
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De l’auteur lui-même, nous savons peu de chose. Sa véritable identité, déjà, est

problématique. (D7–8)

[Tekijästä itsestään tiedämme vain vähäisiä seikkoja. Jo hänen todellinen henkilöllisyy-

tensä on pulmallinen kysymys.]

Joka tapauksessa lukijalle paljastuu, että ennen katoamistaan Simon oli ollut rans-

kan kielen ja modernin ranskalaisen kirjallisuuden opettaja Ranskalais-amerikkalai-

sessa koulussa, jossa häntä kutsuttiin nimellä Yann (nimi kuitenkin kirjoitettiin Ján).

Koulun osoite ilmoitetaan alaviitteessä (D8), jolloin ekstratekstuaalinen todellisuus

tunkeutuu tekstiin ja tekstin autenttisuus korostuu (vrt. Havercroft 1994, 122).

Simonin ammatti liittää hänet luonnollisesti Robbe-Grillet’n yhteyteen — onhan

Robbe-Grillet ollut varsin ahkera luennoitsija.1

Samoin kuin Le Rendez-vous’ssa myös Djinnin prologissa korostetaan erityi-

sesti sitä seikkaa, että kyseessä oleva teksti ei ole puhdasta fiktiota. Prologi alkaa

seuraavasti:

Il n’existe rien — je veux dire aucune preuve décisive — qui permette à qui que ce soit

de classer le récit de Simon Lecœur dans la catégorie des pures fictions romanesques.

On peut au contraire affirmer que des éléments nombreux et importants de ce texte

instable, lacunaire, ou comme fissuré, recoupent la réalité (la réalité connue de tous)

avec une insistance remarquable, troublante par conséquent. (D7)

[Ei ole olemassa mitään — tarkoitan minkäänlaista eittämätöntä todistetta — joka sallisi

kenenkään luokitella Simon Lecœurin kertomuksen puhtaasti fiktiivisten romaanien jouk-

koon. Voi päinvastoin väittää, että tämän horjuvan, aukkoisen tai ikään kuin murtuneen

tekstin monilukuiset ja merkittävät ainekset yhtyvät toistuvasti todellisuuden (kaikkien

tunteman todellisuuden) asiantiloihin huomiotaherättävällä peräänantamattomuudella,

joka vaikuttaa omituiselta.]

                                           

1 Jopa Minuit-kustantamon, Robbe-Grillet’n asemapaikan jo 50-luvulta lähtien, ja Ranskalais-amerik-
kalaisen koulun, Simonin työpaikan, osoitteista löytyy kummallinen yhtäläisyys, jonka — kun tietää
Robbe-Grillet’n innostuksen tekstuaalisiin liukumiin — voi nähdä merkityksellisenä: Minuit’n osoite on
7, rue Bernard-Palissy — 75006 Paris; koulun osoite taas 56, rue de Passy, 75016.
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Bertrand (1982, 55) korostaa, että toisin kuin Le Rendez-vous’n tapauksessa

Djinnissä kieliopillisen kehityksen idea kuuluu fiktiivisen maailman sisään, sillä asia

tulee esiin prologissa. Voidaankin hyvin olettaa, että Simon — ranskan kielen

opettaja — on kirjoittanut teoksen ainakin osittain oppikirjakäyttöön.

En lisant son récit, on a d’abord l’impression d’avoir affaire à un livre scolaire, destiné à

l’enseignement du français, comme il doit en exister des centaines. (D9)

[Kun lukee hänen kertomustaan, syntyy heti vaikutelma, että on tekemisissä ranskan

kielen opettamiseen tarkoitetun koulukirjan kanssa, jollaisia täytyy löytyä sadoittain.]

Alaviitteessä kerrotaan, että tämä oletus osuu oikeaan:

Notre thèse se voit d’ailleurs confirmée par la récente parution de ces huit chapitres chez

un éditeur scolaire d’outre-Atlantique: Holt, Rinehart and Winston, CBS Inc., 383

Madison Ave, New York N. Y. 10017. (D10)

[Väitteemme näyttää sitä paitsi varmentavan se, että nämä kahdeksan lukua ovat

hiljattain ilmestyneet Atlantin toisella puolen erään koulukirjakustantamon julkaisemana:

Holt, Rinehart and Winston, CBS Inc., 383 Madison Ave, New York N. Y. 10017.]

Tässä vaiheessa huomataan helposti ensimmäinen looginen ristiriita Djinnis-

sä: fiktiivinen henkilö on kirjoittanut tekstin, joka on julkaistu reaalimaailmassa. Ball

(1983, 2) huomauttaakin, että amerikkalaisen kustantajan todellinen osoite voidaan

lukea pikemminkin fiktiona kuin faktana. Todellisuus ja fiktio menee yhä enemmän

sekaisin, kun epilogissa huomautetaan, että teksti on jaoteltu kahdeksaan lukuun,

jotta se vastaisi amerikkalaisen yliopiston lukukauden kahdeksaa viikkoa. Totta on

se, että amerikkalaisissa yliopistoissa käytetty Le Rendez-vous oli todellisuudessa

jaettu kahdeksaan lukuun. Kahdeksanviikkoinen lukukausi on kuitenkin kuvitteellinen

(Owen 1985, 114). Tämä aiheuttaa melkeinpä tunteen siitä, että reaalimaailma on

virheellinen, ei kirjallisessa teoksessa esitetty asiantila. Yksi syy siihen, miksi Djinnin

sisäkertomusta ei voi sijoittaa (kirjallisen maailmansa sisällä!) “puhtaasti fiktiivisten

romaanien” (D7) kategoriaan on siis siinä, että samaa tekstiä on käytetty kielen-
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opetuksessa reaalisessa maailmassa. Kieliopillisen vaikeustason kasvaminen — jota

siis epilogissakin tarkkaan selostetaan — ei siten ole vain kirjallinen seikka, vaikka

se kuuluukin kirjallisen maailman sisään.

Toisaalta tarinan erikoislaatuisuus herättää epäilykset siitä, että kyse ei ehkä

olekaan pelkästä fiktiivisen kertomuksen sisältävästä koulukirjasta:

Néanmoins, le contenu anecdotique de ces pages demeure très éloigné de celui,

volontairement anodin, que l’on rencontre en général dans les ouvrages du même type.1

Le degré de probabilité des événements2 est ici presque toujours trop faible par rapport

aux lois du réalisme traditionnel. Aussi n’est-il pas interdit de voir un simple alibi dans

cette prétendue destination professorale. Derrière cet alibi, doit se cacher autre chose.

Mais quoi? (D10)

[Kuitenkin näiden sivujen tarinasisältö jää erittäin kauas sellaisista suruttoman merki-

tyksettömistä kertomuksista, joihin yleensä törmää tämäntapaisissa tuotteissa. Tapah-

tumien todennäköisyyden aste on tässä aivan liian vähäinen traditionaalisen realismin

lakien kannalta. Niinpä ei ole mahdotonta nähdä oletettu kielen opettamistarkoitus pelk-

känä tekosyynä. Tämän syyn taakse täytyy olla kätkeytyneenä jotakin muuta. Mutta

mitä?]

Tarinan todellisuutta korostettaessa on sävy Djinnin prologissa samanlainen kuin

Le Rendez-vous’n esipuheessa. Mutta minkälaisesta todellisuudesta Djinnissä on

oikein kyse? Hullun todellisuudesta?

[- -] on pourrait lire ce récit comme [- -] un récit plein de bruit et de fureur raconté par un

idiot [- -] (Clerval 1981, 129).

                                           

1 Yksi niistä syistä, joiden takia Lenard ehdotti Robbe-Grillet’lle oppikirjan kirjoittamista, oli juuri se,
että aikaisemmat opetustarkoitusta varten kirjoitetut tekstit olivat kirjalliselta kannalta yleensä latteita
ja mielenkiinnottomia (Walker 1987, 5).

2 Robbe-Grillet viittaa tässä informaatioteoriaan, jota hän vuonna 1976 pitämässään esitelmässä
käytti demonsroidakseen näkemyksiään kirjallisuudesta. Lyhyesti ilmaistuna kysymys on siitä, että
merkitys ja informaatio ovat vastakkaisia käsitteitä: kun esitetty tapahtuma on epätodennäköinen, on
sen sisältämä informaatio suuri mutta merkitys vähäinen, kun taas tapahtuma on hyvin todennäköi-
nen sen merkitys on suuri, mutta informaatio minimaalinen. Robbe-Grillet’n taide pyrkii luonnollisesti
maksimoimaan informaation ja minimoimaan merkityksen. (Robbe-Grillet 1977, 6–7.)
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[- - tämän kertomuksen voisi lukea - - tavattoman levottomana ja kiihkeänä vähämielisen

selostamana kertomuksena - -.]

Epilogissa todellakin kerrotaan, että Simon oli alkanut käyttäytyä oudosti työpaikal-

laan, sitten ilmoittamatta mitään syytä jäänyt tulematta työpaikalleen ja lopulta ka-

donnut tyystin Kristuksen taivaaseenastumisen päivän tienoilla (D141–143). Selitys

ei kuitenkaan ole tyydyttävä, ja tähän on monia syitä. Esimerkiksi: Miten jakomielinen

(esiintyy tarinassaan miehenä ja naisena jne.) hullu, joka ei hallitse lainkaan ympäril-

lään olevaa todellisuutta, kykenisi kirjoittamaan niin kurinalaisesti kieliopillista kehi-

tystä seuraavan tarinan kuin Le Rendez-vous on? Jos väitetään, että juuri tämä on

osa hänen hulluuttaan, oletus kirjoittajan hulluudesta maistuu väljähtyneeltä tauto-

logialta. Bertrand antaakin ongelmaan aivan toisenlaisen vastauksen:

De quelle réalité s’agit-il? Non pas bien sûr celle d’une adéquation entre le texte et le

monde, car l’illusion référentielle du discours est bien une illusion [- -]; mais plutôt la

réalité du texte lui-même [- -]. (Bertrand 1982, 56.)

[Mistä todellisuudesta on kysymys? Ei ollenkaan tekstin ja maailman välisen vastaavuu-

den todellisuudesta, sillä diskurssin referentiaalisuuden illuusio on todellakin illuusio - -;

vaan sen sijaan itse tekstin todellisuudesta - -.]

Tämä tekstin todellisuus on Simonin todellisuus. Simon on samaan aikaan sekä

tekstuaalinen funktio että fiktiivinen henkilö. Hämmentäväksi tilanteen tekee se, että

reaalimaailman henkilö — Le Rendez-vous’n kirjoittaja — kuuluu tekstuaaliseen

todellisuuden sisään. Robbe-Grillet samastuu fiktiiviseen henkilöön nimeltä Simon

Lecœur, ja samalla myös Simonin tekstuaaliseen funktioon.1

Djinnistä löytyy myös jakso, jossa eksplisiittisesti käy selväksi kuinka reaali-

maailma ja fiktio sekoittuvat keskenään. Romaanin alkupuolella Simon on eksynyt

                                           

1 Vaikka Spear (1994, 61–62) ei varsinaisesti kannatakaan Simonin ja Robbe-Grillet’n samastamista,
hän näkee Simonin luonteenkuvauksessa selvän Robbe-Grillet’n omakuvan (D141–142).
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kadulle, jonka nimi on Rue Vercingétorix III. Simon korostaa, että se on todellinen

(“véritable”) katu (ei umpikuja), mutta toisaalta hän kertoo myös, ettei ole ollut tietoi-

nen siitä, että on olemassa toinen ja vielä kolmaskin Vercingétorix (D26). Myöhem-

min romaanissa Simon seikkailee “samalla” seudulla:

— « Comment t’appelles-tu?

— Je m’appelle Jean, monsieur.

— Tu habites dans ce quartier?

— Non, monsieur, j’habite dans le quatorzième. » [- -]

« Rue Vercingétorix », précise le gamin, de sa voix qui passe brusquement de l’aigu au

grave, en plein milieu d’un mot aussi bien.1

Le nom du chef gaulois me surprend: je crois qu’il y a justement une rue Vercingétorix

qui donne cette avenue-ci, et je ne pense pas qu’il y en ait une autre ailleurs, dans Paris

en tout cas. C’est impossible que le même nom soit utilisé pour deux rues différentes de

la même ville; à moins que deux Vercingétorix n’existent aussi dans l’histoire de France.

Je fais part de mes doutes à mon compagnon.

« Non, répond-il sans hésiter, il n’y a qu’un seul Vercingétorix, et une seule rue à Paris.

Elle se trouve dans le quatorzième arrondissement. » (D97–98)

[— « Mikä sinun nimesi on?

— Minun nimeni on Jean, herra.

— Asutko täällä päin?

— En, herra, asun neljännessätoista. » - -

« Rue Vercingétorix », täsmentää pojanviikari äänellä, joka muuttuu äkillisesti kimeästä

matalaan, jopa kesken sanan.

Gallialaisen päällikön nimi hämmästyttää minua: luulenpa että yksi Vercingétorixin katu

yhtyy juuri tähän puistokatuun, enkä oikein usko, että toista sen nimistä katua olisi

muualla, ei ainakaan Pariisissa. On mahdotonta, että samaa nimeä käytettäisiin kah-

desta eri kadusta samassa kaupungissa; jollei sitten Ranskan historiassa ole myös kahta

Vercingétorixia. Ilmaisen epäilykset kumppanilleni.

« Ei, hän vastaa epäröimättä, ei ole kuin yksi Vercingétorix ja yksi sen niminen katu

Pariisissa. Se sijaitsee neljännessätoista arrondissementissa. »]

                                           

1 Huom. Jeanin välitila, ja samalla myös “Rue Vercingétorixin” välitila. Kieliopillisena aiheena jaksos-
sa on subjunktiivin käyttö — eräänlainen (subjektiivisen ja objektiivisen) välitila sekin.
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Pian Jean vie Simonin pienelle kujalle, joka näyttäisi olevan sama kuin aikaisempi

Rue Vercingétorix III. Fiktiivinen teksti siis sisältää tosiasioita reaalimaailman asian-

tiloista, mutta ei ota niitä tosissaan. Rue Vercingétorix “III” on vähintään yhtä todelli-

nen kuin Rue Vercingétorix, joka todellakin sijaitsee Pariisin 14. piirissä — kaukana

sieltä, missä Simon liikuskelee (jos hän todella vaeltaa “Gare du Nordin” lähei-

syydessä…).

Lyhyesti ilmaistuna abstrakti dikotomia todellisuus vs. fiktio rikkoutuu seuraa-

valla tavalla: Djinn sisältää tekstin, joka on olemassa reaalimaailmassa — missä sitä

käytetään kielen oppikirjana — mutta jonka (Djinnissä) on kirjoittanut fiktiivinen

henkilö, Simon Lecœur (jolla on paljon yhteistä kirjailija Robbe-Grillet’n kanssa). Ts.

todellisuus löytyy fiktion sisältä. Toisaalta Djinnissä on kyse fiktiivisen henkilön koke-

muksista, siis fiktiivisistä tapahtumista. Nämä fiktiivisen henkilön kokemukset ovat

kuitenkin todellisia myös Robbe-Grillet’lle, reaalimaailman asukille (Robbe-Grillet &

Lenard 1981, vii–viii / sit. Bridge 1984–85, 9). Eli: Djinnissä todellinen on fiktiota ja

fiktio on todellista. Tämä johtopäätös sopii hyvin Robbe-Grillet’n teoreettisiin näke-

myksiin omaelämäkerrallisuudesta. Ennen kaikkea todellisen ja fiktion sekoittumises-

sa on kuitenkin kyse kirjallisuudelle ominaisesta välitilasta — oli kysymys sitten

tekijästä, lukijasta tai romaanihenkilöstä.1

                                           

1 Kiinnostava kysymys on, miksi Robbe-Grillet on uudemmassa Djinnin painoksessa poistanut suoran
Le Rendez-vous -viittauksen. Käyttämästäni kappaleesta puuttuu prologin lopusta seuraava virke:
“Tout en haut de la première feuille figure ce simple titre: Le Rendez-vous (D10 / sit. Siepe 1984,
442)” [Päällimmäisen paperin yläreunassa lukee tämä yksinkertainen otsikko: Kohtaaminen].

Robbe-Grillet (1983, 20) on sanonut kärsivänsä aivan yhtä paljon siitä, että Djinn luokitellaan kielen
oppikirjaksi, kuin siitä, että se luokitellaan salapoliisiromaaniksi. Ilmeinen syy kyseiseen poistoon on
siis se, että Robbe-Grillet ei halua Djinniä pidettävän (pelkkänä) kielen oppikirjana. Koska alaviittees-
sä kuitenkin mainitaan Le Rendez-vous’n julkaisutiedot, ei Djinnin yhteys siihen kuitenkaan katoa.
Yhteydestä tulee vain hienovaraisempi, jopa mielenkiintoisempi.
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2.2.2. “…ei taistelua, ilman yhteistä rintamaa”1

Simon pyrkii jatkuvasti kertomuksellistamaan Djinnissä vastaantulevia käsittämättö-

miä tapahtumia. Simonin funktio tekstissä näyttää täten olevan järjestyksen ylläpito.

Tässä roolissa Simon samastuu tekstuaalisuuden (ja yleisönsä) armoilla olevan kir-

jailijan lisäksi myös lukijaan. Bertrandin (1982, 56) mukaan Djinnin sisäkertomuksen

kertoja on samalla kertaa toimija ja tarkkailija, kertoja ja tulkitsija; hän on oman

tarinansa sokea analyytikko, joka edustaa tekstissä lukijan kohtaloa: Robbe-Grillet’n

uuden romaanin lukijaa. Myös Simonilla on omat epäilyksensä asiasta:

En même temps, ces ténèbres auxquelles je me condamne, et au milieu desquelles je

me complais sans aucun doute, me paraissent convenir parfaitement à l’incertitude

mentale dans laquelle je me débats depuis mon réveil. Ma cécité volontaire en serait

une sorte de métaphore, ou d’image objective, ou de redoublement… (D101–102)

[Samanaikaisesti tämä pimeys / tietämättömyys, johon tuomitsen itseni, ja joka selväs-

tikin tuottaa minulle mielihyvää, näyttää minusta sopivan täydellisesti henkiseen epävar-

muuden tilaan, jossa olen ponnistellut heräämisestäni lähtien. Vapaaehtoinen sokeuteni

olisi näin jonkinlainen metafora, tai objektiivinen korrelaatti, tai kahdentuminen…]

Ehkä Simonkin on näin ollen lukijan “metafora” tai “kahdentuma” — lukijan, joka luki-

essaan saa nautintoa omasta tietämättömyydestään. Walkerin (1987, 40) mukaan

Simon on lukijan peili ja kyseessä oleva teksti on tarina lukijasta (“story of the

reader”). Walker (1987, 40) viittaa seuraavaan Djinn-otteeseen, joka kuvastaa luki-

jan tilannetta, kun hän tekee sopimuksen kirjan lukemisesta.

J’aime la liberté. J’aime être responsable de mes actes. J’aime comprende ce que je

fais… Et, cependant, je donne mon accord à ce marché bizarre. (D19)

                                           

1 Kenen joukoissa seisot, sanat Aulikki Oksanen.
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[Pidän vapaudesta. Pidän siitä, että olen itse vastuussa teoistani. Pidän siitä, että

ymmärrän mitä teen… Ja, siitäkin huolimatta, annan suostumukseni tähän omituiseen

kauppaan.]

Hyvin tämä Simonin pohdinta voisi kuvastaa myös Robbe-Grillet’n — kirjailijan —

tilannetta: kirjailija joutuu kirjoittaessaan (ainakin jossain määrin) alistumaan kielen

sääntöihin, joiden avulla hän on kuitenkin vapaa luomaan. Simonin päättely loppuu-

kin seuraavasti:

De toute façon, si je suis libre, j’ai le droit de faire ce que j’ai envie de faire, même

contre ma raison. (D19)

[Olipa asian laita kuinka hyvänsä, jos olen vapaa, minulla on oikeus tehdä mitä minua

huvittaa, jopa vastoin omaa järkeäni.]

Tummat lasit silmillään kulkeva sokea Simon, joka suunnistaa eteenpäin valkoisen

kepin avulla, voidaankin nähdä kirjailijan metaforana tai kahdentumana. Tämä sopii

erityisesti sellaiseen kirjailijaan, joka etsii kirjoittaessaan, ja joka antaa myös tekstin

itsensä määrätä tapahtumien kehitystä. Tällainen — lukijaa paljon muistuttava —

kirjailija on luonnollisesti juuri Robbe-Grillet.1

On kuitenkin yksinkertaistus väittää, että Simon on ainoa henkilö / tekstuaali-

nen funktio, johon Robbe-Grillet samastuu. Myös romaanin muut henkilöt on nähtä-

                                           

1 Stoltzfus (1984, 22) puolestaan samastaa Simonin uuteen romaaniin: “Simon is like the “nouveau
roman,” groping for meaning, not knowing where it is going, discovering meaning as it (he)
progresses.” Tämä on ongelmallista siinä mielessä, että Simon — kuten lukija ja väistämättä myös
kirjailija — antaa tekstille merkityksiä, joita siinä itsessään ei välttämättä ole. Uusi romaani — ainakin
Djinn — kieltää (tietyn) merkityksen, niinkuin se traditionaalisessa mielessä ymmärretään, joten
Stoltzfusin samastus on huolimaton.

Ben Stoltzfus, joka on eräs pätevimmistä Robbe-Grillet -tutkijoista, sortuu omassa Djinn-artikkelis-
saan hämmästyttävään huolimattomuuteen nimenomaan tässä merkitys-kysymyksessä. Stoltzfus te-
kee sattumanvaraisesti poimimistaan romaanin aineksista erittäin pitkälle meneviä tulkintoja ja yleis-
tyksiä tapahtumien kulusta. Tämän takia William Brooks (1985, 197–200) hyökkääkin rajusti — tosin
ehkä liiankin rajusti — Stoltzfusin artikkelia vastaan.
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vissä Robbe-Grillet’n / kirjailijan alter egoiksi, kahdentumiksi tai heijastuksiksi, esi-

merkiksi Marie, joka harrastaa tarinoiden kertomista ja valehtelua:

« En classe de logique, nous faisons cette année des exercices de mensonge au second

degré. Nous étudions aussi le mensonge du premier degré à deux inconnues. Et

quelquefois, nous mentons à plusieurs voix, c’est très excitant. Dans la classe

supérieure, elles font le mensonge du second degré à deux inconnues et le mensonge

du troisième degré. Ça doit être difficile. J’ai hâte d’être à l’année prochaine. » (D44)

[« Tänä vuonna me teemme logiikan tunneilla toisen asteen valehteluharjoituksia. Opis-

kelemme myös ensimmäisen asteen valehtelua kahdella tuntemattomalla. Ja joskus me

valehtelemme moniäänisesti, se on hyvin stimuloivaa. Ylemmällä luokalla tytöt harjoitte-

levat toisen asteen valehtelua kahdella tuntemattomalla ja kolmannen asteen valehtelua.

Sen täytyy olla vaikeaa. Tuskin maltan odottaa ensi vuotta. »]

Marien harrastus vertautuu kirjailijan työhön, joka voi olla varsinaista valehtelua — ja

kuten Robbe-Grillet’lla: toisen tai jopa kolmannen asteen valehtelua. Simon toteaa-

kin: “Marie, comme tous les enfants et les poètes, se plaît à jouer avec le sens et le

non-sens” (D55) [Marie, kuten kaikki lapset ja runoilijat, tuntee mieltymystä järjellä ja

järjettömyyksillä leikkimiseen]. Owenin (1985, 122; vrt. myös 120) mielestä Robbe-

Grillet’n yhteys Marieen on kaikista tekijän ja henkilöiden välisistä identifikaatioista

merkittävin, mutta hänen perustelunsa on heikko,1 enkä voi yhtyä tähän väitteeseen.

Kaikki yhteydet kirjailijan ja hänen henkilöidensä välillä ovat yhtä merkittäviä. Niinpä

Robbe-Grillet muistuttaa myös Jeania: kummatkin ovat kimeän ja matalan välitilassa

ja lisäksi Jean on se, joka ohjaa sokean Simonin liikkeitä (ks. esim. D101–102).

Djinn, koska edustaa geniusta (kuten tulemme myöhemmin huomaamaan), on

                                           

1 Perusteeksi Owen esittää epilogista löytyvän kohdan, jossa sanotaan että kaikista henkilöistä aina-
kin Marie on todella olemassa (D146). Minusta kyseessä on jälleen yksi Robbe-Grillet’n sukkeluus,
jolla ei ole merkitystä siinä mielessä, että Robbe-Grillet samastaisi itsensä erikoisesti juuri Marieen.
Mainittu epilogin kohta selittyy mielestäni sillä, että se viimeistäänkin karkottaa itsepintaisen lukijan
ajatukset siitä, että romaanin omituiset tapahtumat selittyisivät Simonin unennäöllä. Itse asiassa se
saattaa herättää ajatuksen siitä, että Simon ei ollutkaan todellinen henkilö, vaikka koko prologi ja
epilogi tähän asti on yrittänyt juuri sitä todistella. Mutta Marie oli? Siis: jälleen yksi koiruus tulkintaa
vastaan.
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samoin Robbe-Grillet’n / taiteilijan metafora tai kahdentuma. Jopa anatomian oppi-

kirjaa lukeva punatakkinen tyttö kahvilassa liittyy Robbe-Grillet’n henkilöön (D23–25,

D45, D57–58, D60). Ensinnäkin siinä mielessä, että myös hän ohjaa Simonin

liikkeitä; ja toiseksi siksi, että tyttö tutkii paksua anatomian kirjaa, joka viittaa Robbe-

Grillet’n (ja tohtori Morganin) tutkimuksiin tekstuaalisilla ruumiilla.1

Kahdeksannesta luvusta löytyy kohta, jossa feminiininen kertoja2 samastuu

kirjailijaan:

Simon, qui entendu souhaiterait m’accompagner, a proposé que nous y allions à pied. Je

devrais d’ailleurs plutôt écrire: « Simon a décidé que nous irions à pied », car sa

constante fantaisie, paradoxalement, s’alliait à un assez fort autoritarisme. (D124,

kursiivi minun)

[Simon, joka tottakai halusi saattaa minut, ehdotti että me menisimme sinne jalkaisin.

Oikeastaan minun pitäisi mieluummin kirjoittaa: « Simon päätti, että me menemme sinne

jalkaisin », sillä hänen jatkuva fantisointinsa, paradoksaalisesti, yhdistyi varsin voimak-

kaaseen autoritaarisuuteen.]

Toisaalta huomaamme, että esimerkissä myös Simon yhtyy kirjailijaan: tekstinsä

tuottajana kirjailijalla on — mielikuvituksen lisäksi — tiettyä autoritaarisuutta (ks.

Walker 1987, 170). Kyseessä onkin yksi niistä leikillisistä paradokseista, joita Djinn

on täynnä. Tämä paradoksi kuvastaa ajatusta, että Robbe-Grillet on läsnä jokaises-

sa romaanin henkilössä / tekstuaalisessa funktiossa. Sen lisäksi, että kyse on tekstin

ja tekijän kohtaamisesta, kyse on myös maskuliinisen ja feminiinisen kohtaamisesta.

Varsinaisesti le rendez-vous merkitsee lemmenkohtausta, ja romaanin seitsemäs

luku päättyykin Simonin ja Djinnin rakasteluun (oletettavasti). Tämän jälkeen

kertomuksen viimeisessä luvussa Simon ja Djinn ovat yhtä (ainakin siinä mielessä

                                           

1 Vrt. Ben Stoltzfusin (1985) Robbe-Grillet -teoksen alaotsikko: The Body of the Text.

2 Djinn? Miten vain halutaan.
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että minä-kertoja on naispuolinen, mutta Simon on yhtä kaikki tekstin kirjoittanut —

oletettavasti; vrt. D141). Samalla Simon ja Djinn ovat myös yhtä kirjailijan kanssa.

Robbe-Grillet ei siis Djinnissä samastu pelkästään Simoniin, vaan myös mm.

Jeaniin, Djinniin ja Marieen. Pelkästään Djinnin prologissa mainittu Simonin “lempini-

mi” Ján muodostaa tekstuaalisen liukuman Simonista Jeaniin, ja täten myös Djinniin.

Kun Simonin funktio tekstissä on pyrkimys kohti järjestystä, Djinnin funktio on

päinvastainen.1 Se, että Robbe-Grillet samastuu heihin kumpaankin, vastaa Robbe-

Grillet’n teoreettisia näkemyksiä järjestyksestä ja epäjärjestyksestä.

Vielä on syytä lyhyesti kiinnittää huomiota useissa Robbe-Grillet’n romaaneis-

sa esiintyneeseen tohtori Morganiin, jolla on tapana tehdä tekstuaalisilla ruumiilla

erilaisia sadistisia kokeita.2 Djinnissä tämä Morgan — joka on siis Robbe-Grillet’n

alter ego (huom. kirjaimet rg nimen keskellä) — esiintyy mm. kirurgina ja taksi-

kuskina (D137), sekä Simonin lääkärinä (D145). Robbe-Grillet on itse sanonut

romaaninsa henkilöistä:

[- -] tous les personnages semblent être des robots fabriqués par le même Dr
 Morgan, et

qu’il est en train d’expérimenter… (Robbe-Grillet 1983, 18).

                                           

1 “One of my students, a young Cuban girl, once pointed out to me that the maintenance of order in
my works was always confided to a male adult of the white race, and probably not by chance. I had
not realized it myself. [- -] The organizers of disorder are, on the contrary, nearly always, and even
always, the student claimed, women, children, or colored people.” (Robbe-Grillet 1977, 9–10.) Vrt.
esim. La jalousie, jossa valkoisen miehen pakkomielteisen järjestyksenhalun vastapainona ovat —
vaimon lisäksi — tropiikin uhkaavat sävelet: “Les sons, en dépit d’évidences reprises, ne semblent
liés par aucune loi musicale. Il n’y a pas d’air, en somme, pas de mélodie, pas de rythme.” (Robbe-
Grillet 1957, 195.) [Ääniä, selvästä toistosta huolimatta, ei näytä liittävän toisiinsa mikään musiikin
laki. Siinä ei kerta kaikkiaan ole säveltä, ei melodiaa, ei rytmiä.]

2 Ks. erityisesti Souvenirs du triangle d’or (1978, “Muistikuvia kultaisesta kolmiosta”), esim. 155: “le
sinistre docteur Morgan et ses expériences textuelles” [synkeä tohtori Morgan ja hänen tekstuaaliset
kokeensa]. Tohtori Morgan esiintyy myös romaanissa Projet pour une révolution a New York (1970,
“Suunnitelma vallankumouksesta New Yorkissa”).

Se että, Robbe-Grillet ei malta olla sotkematta seksuaalisuutta tekstuaalisuuteen, tuottaa joskus hyvin
hämmentäviä ja — ainakin ensivaikutelmaltaan — vastenmielisiä “tekstuaalisia kokeita”, joiden
pääarkkitehtina on juuri tohtori Morgan. Ks. esim. Souvenirs, 214.



- 82 -

[- - kaikki henkilöt näyttävät olevan juuri tohtori Morganin keksimiä robotteja, joilla hän

on tekemässä kokeita…]

Djinn onkin täynnä viitteitä nukkeihin ja robotteihin. Lisäksi 8. luvun feminiininen

kertoja paljastaa, että Simon oli väittänyt hänen olevan pelkkä robotti, jolla tohtori

Morgan tekee kokeita, ja tältä myös kertojasta tuntuu romaanin lopputunnelmissa

(D136–137). Walkerin (1987, 38) mukaan Morgan ja hänen robottinsa muodostavat

metaforan kirjailijasta ja hänen luomista henkilöistään. Tohtori Morgan on kuitenkin

— tietystä erikoisasemastaan huolimatta — vain yksi monista Djinn-romaanin henki-

löistä / tekstuaalisista funktioista, joihin Robbe-Grillet samastuu; sellainen tohtori

Morgan on esimerkiksi siinä mielessä, että hän taksikuskina vie — kiertotietä —

naispuolisen kertojan rautatieasemalle, jonne Simonkin on koko romaanin ajan pyrki-

nyt, ja itse asiassa vasta nyt myös Simonin on mahdollista päästä perille (D128).

Tohtori Morgan voidaan toki (metaforisesti) nähdä myös Robbe-Grillet’n /

kirjailijan tekstuaalisena vastineena, Robbe-Grillet’n peilikuvana tekstissä. Djinnissä

tulee toistuvasti vastaan tekstejä, jotka on kirjoitettu samalla, vasenkätisen taakse-

päin nojaavalla käsialalla. Merimiestä esittävän valokuvan alareunassa oleva kirjoi-

tus « Pour Marie et Jean, leur papa chéri » [Marielle ja Jeanille, heidän rakas isänsä]

(D39, D93) ja Simonin (oletettavasti) Djinniltä saama kirje on kirjoitettu samalla

käsialalla:

Plus curieusement encore, l’écriture ressemble en tous points (même encre, même

plume, même main) à celle de la dédicace sur la photographie du marin… (D39–40)

[Mikä vieläkin oudompaa, kirjoitustapa muistuttaa joka suhteessa (sama muste, sama

kynä, sama käsiala) sitä, jolla merimiehen valokuvan omistuskirjoitus on kirjoitettu…]

Kaiken lisäksi, kun Simon törmää kolmannen kerran valokuvaan merimiehestä, hän

tunnistaa sen alareunassa oman käsialansa, joka on, niin kuin vasenkätisillä,

kallistunut väärään suuntaan. Ehkä kyseessä onkin tohtori Morganin käsiala, jonka
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peilikuva on oikeakätisen Robbe-Grillet’n — reaalimaailman kirjailijan — käsiala.

Joka tapauksessa myös käsiala yhdistää Djinnin henkilöitä toisiinsa ja korostaa

näiden tekstuaalista luonnetta, sekä samalla yhteyttä kirjailijaan (jonka voi olettaa

kirjoittaneen tekstin “samalla musteella, samalla kynällä, samalla käsialalla”).

Lois Oppenheim erottaa referentiaalisuutta ja ei-referentiaalisuutta koskevan

kiistan kolmannesta vaihtoehdosta, jota uuden romaanin viimeisin, autobiografinen

vaihe erityisesti korostaa.

[- -] those works [- -], works in some cases more autobiographical than fictional, are

implicitly concerned with questions of authorial “voice”, the transparency of language

onto empirism and the dissemination of meaning in personal usage. [- -] we will see that

characterization, that most commonly cited bête noire of the Nouveau Roman, has, in a

sense, merely been reduced to the author him- or herself. (Oppenheim 1986, 11–12.)

Jotta ei päädyttäisi biografismiin, kirjailijaa ei saa kuitenkaan ensisijaistaa tekstiinsä

nähden. Eikä näin oikeastaan tapahdukaan, kun myös lukija muistetaan ottaa

huomioon, kuten Brooks Djinniä tarkastellessaan tekee:

The narrative is subversive. There are constant shifts between author, narrator, and

narratee, any or all of whom may additionally situate themselves in such a way as to be

allegorical representatives of the reader himself [- -]. (Brooks 1985, 199.)1

Vain yhteisessä rintamassa kirjailija ja henkilöhahmot / tekstuaaliset funktiot — sekä

lukija! — voivat irrottautua abstraktioista, esim. referentiaalisuuden illuusiosta tai

todellisuuden ja fiktion keinotekoisesta ja yksinkertaistavasta dikotomisuudesta.2

                                           

1 Brooks viittaa seuraaviin Djinnin sivuihin: D18, D57, D60, D65, D83, D94–95.

2 Vrt. Teemu Ikosen pro gradu -työ Narratologian metodologiasta käsitteellisten oppositioiden järjestel-
mänä. Huomautuksia kertomuksen teorian tulevaisuudeksi (Yleisen kirjallisuustieteen, teatteritieteen
ja estetiikan laitos, Helsingin yliopisto, Helsinki 19. 4. 1993), jossa kritisoidaan narratologian käyttä-
mien abstraktien dikotomioiden lisäksi narratologian pyrkimystä inhimillistää teksti, ts. pyrkimystä
konstruoida kaiken kirjoitetun taakse erillinen (fiktiivinen) puhuva subjekti.

Kaikkitietävän kertojan “ylimaallisesta” koherenssiudesta ja kompetenssista, sekä kirjailijan ja romaa-
nihenkilön väärästä erillisyydestä traditionaalisessa romaanissa, vrt. myös Robbe-Grillet 1986, 22–23.
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2.3. Järjestys, epäjärjestys ja organisaatio

Tässä luvussa tulen tarkastelemaan systeemisyyden ja epäjärjestyksen suhdetta

Robbe-Grillet’lla. Peli- ja organisaatio-käsitteiden avulla pyrin selvittelemään pro-

login ja epilogin suhdetta sisäkertomukseen Djinnissä. Esittelen myös erilaisia pele-

jä, joita Djinnistä on abstrahoimalla löydettävissä. Suhteessa näihin romaanin koko-

naisuus näyttäytyy lukijalle erikoisena “metapelinä” — tai yksinkertaisesti: leikkinä.

2.3.1. Paidia ja ludus — peleissä on eroja

Jo Djinnin alkusivuilla Simon epäilee joutuneensa jonkinlaisen juonittelun kohteeksi:

hänet pakotetaan pelaamaan peliä, jonka sääntöjä hän ei oikein tunne. Simon on

valmis pelaamaan peliä omilla säännöillään. Pelissä, johon Simon joutuu, eivät

hänen tuntemansa säännöt kuitenkaan päde. Simon tuntee olonsa uhatuksi (esim.

D15). Saman turvattomuuden tunteen kokee myös romaanin lukija.

Romaanin useat peli-viittaukset (esim. D13, D57, D123) herättävät lukijassa

ajatuksen, että kyseessä todellakin on jonkinlainen peli. Jotta asiasta ei jäisi epäilys-

tä, Djinnin epilogi päättyy seuraavaan lauseeseen:

Ayant intercepté en douceur ce trop curieux gardien de l’ordre, ils l’ont ramené, de

nouveau, à la case de départ. (D146)

[Keskeytettyään tyynesti liian uteliaan järjestyksenvalvojan etenemisen, nämä palauttivat

hänet vielä kerran takaisin lähtöruutuun.]

Djinn on siis peli, mutta minkälainen peli? Kuka peliä pelaa, ja millä tuloksella? Miksi

juuri “lähtöruutu” on romaanin viimeinen sana?
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Caldwellin (1992, 549) mukaan pelien kaksi rakenteellista perusperiaatetta

ovat säännöt (rules) ja osanottajien keskinäinen vastakkaisuus (opposition),1 joten

jos Robbe-Grillet’n tekstit ovat pelejä, niistä täytyy löytyä jotkut säännöt ja toisiaan

vastaan taistelevat pelaajat. Caldwell jatkaa pelien määrittelyä seuraavasti:

Games (jeux) are not objects but activities, not merely sets of parts but the processes by

which the relations between these parts change in time.2 [- -] The rules of a game

establish the potential field of relations between the various kinds of movement in the

game; they prescribe the types of permissible operations and the different conditions

under which these operations may be undertaken. Rules [- -] must exist in a clear and

unambiguous formulation before any new game (partie) is played. (Caldwell 1992, 549.)

Sääntöjen on siis oltava ante res: niiden on oltava määrättyjä ennen kuin romaani al-

kaa. Voimme tietenkin väittää, että kirjallinen kerronta perustuu aina tiettyjen etukä-

teen asetettujen sääntöjen noudattamiseen (ja niiden rikkomiseen), mutta kuka pys-

tyy kirjaamaan kaikki nämä säännöt? Djinnin tapauksessa kaikkein selvin etukäteen

asetettu sääntö onkin se, että ranskan kielioppi piti esittää siinä alkaen helpoimmista

asioista ja päätyen vaikeimpiin. Tämä itsessään sisältää jo toisen sääntökokoelman:

“The French language — French vocabulary and grammar — constitutes a kind of

established order” (Robbe-Grillet 1986, 28). Voidaan siis ajatella, että Djinn-pelin

säännöt ovat yhtä kuin kielisysteemin — synkronisen langue’in — säännöt ja niiden

järjestelmällinen esittäminen tekstin edetessä. Aikaisemmin on kuitenkin todettu, että

romaani rikkoo jatkuvasti langue’in — ja jopa oikeakielisyyden — sääntöjä, muista

säännöistä (esim. kirjallisen realismin tai arkilogiikan säännöistä) puhumattakaan.

Myös Caldwell huomauttaa, että sääntöjen rikkominen on Robbe-Grillet’n tekstien

yleinen piirre:

                                           

1 Pelien ominaispiirteistä, ks. myös Deleuze (1969 / 1982, 74–75).

2 Aarne Kinnunen kirjoittaa teoksessaan Kertomuksen opissa. Avoimen maailman hahmotuksesta
(WSOY, Porvoo, Helsinki, Juva 1989) peleistä ja pelikonstruktiosta hyvin eri tavoin kuin Caldwell.
Hänen mukaansa (78) aika ei ole peleille ominainen piirre.
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Robbe-Grillet’s texts may well commence by presenting dispositifs, rules to govern their

text-production, but they soon seem to abandon any and all rules in a mobile, shifting,

unstructured fictional invention (Caldwell 1992, 549).

Caldwell (1992, 549–550) vetoaakin Roger Caillois’n tekemään erotteluun

paidia (kreikk.) vs. ludus (lat.):1 pikemmin kuin pelkän sääntöjen ohjaaman pelin

(ludus), Robbe-Grillet’n teokset tuovat mieleen paidian, pelin tai leikin ilman sääntöjä

— tilan jossa pelitoimintaa organisoivia konventioita ei vielä esiinny. Paidia kulkee

kuitenkin väistämättä kohti ludusta, ja samoin tekevät Caldwellin mukaan Robbe-

Grillet’n tekstit:

While a ludic activity may originate as free-play, as it is repeated, it develops a

convention, a tradition, a set of rules. [- -] Ludus requires memory; paidia has none.

Robbe-Grillet’s texts are more aptly described not as exercises of free invention, but as

peculiar, dynamic games, games which continue to formulate their body of rules as their

narratives unfold. [- -] As do other forms of play, Robbe-Grillet’s fictions begin as paidia,

and end as ludus. (Caldwell 1992, 550.)

Caldwell päätyy väittämään, että tekstin säännöt voidaan rekonstruoida sen jälkeen

kun teos on luettu, sillä silloin paidiasta on tullut ludusta:

A text’s complete set of rules (its limitations, prohibitions, ist active repertory of

operations) may be reconstructed after one has completed reading it. As the text unfolds,

it may have been free to adopt a new rule at any moment (this is the text’s free-play); at

its conclusion, however, only the particular rules which determine ist course need to be

considered in describing its game. (Caldwell 1992, 550.)

Lopuksi Caldwell (1992, 550) esittää kaavion, jossa paidia samastetaan lukemiseen,

ja ludus puolestaan kritiikkiin ja tutkimukseen (criticism). Nämä kaksi toimintaa

lähestyvät tekstiä siis vastakkaisilta suunnilta.

                                           

1 Ks. Roger Caillois, Les Jeux et les hommes (Le masque et le vertige), Gallimard, Paris 1958, 52–
66. Tähän teokseen viittaa myös Debyser (1982, 55), jolle Djinn on ludusta.
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Caldwellin näkemys on monessakin suhteessa kyseenalainen ja altis kritii-

kille. Ensinnäkään ei ole lainkaan selvää, että tekstin huolellisenkaan lukemisen jäl-

keen sen “täydellinen sääntökokoelma” olisi rekonstruoitavissa. Mikä tällainen “täy-

dellinen sääntökokoelma” voisi olla? Metaforisessa mielessä Caldwellin ilmaus olisi

ehkä hyväksyttävissä. Kuitenkin myös Caldwellin käsitys siitä, että paidia on samas-

tettavissa lukemiseen ja ludus tutkimukseen on ongelmallinen, sillä se johtaa hel-

posti (ei kuitenkaan välttämättä) siihen, että tutkimus samastuu pelkäksi synkronisen

tason tutkimukseksi, joka kieltää liikkeen ensisijaisuuden. Samalla herää helposti

oletus siitä, että teksti sulkeutuu kun se on luettu loppuun. Ainakaan Djinnin tapauk-

sessa tämä ei pidä paikkaansa — ei oikeastaan edes Caldwellin tarkoittamien

sääntöjen suhteen.

Vakavin ongelma Caldwellin näkemyksessä on se, että hän itse asiassa vesit-

tää oman erottelunsa, väittämällä että tutkia voi vain ludusta (kirjaa ei voi tutkia ellei

ole lukenut sitä ensin, mutta kun kirja on luettu loppuun siitä on Caldwellin mukaan

väistämättä tullut ludusta). Jotain Caldwell näkemyksellään kuitenkin saavuttaa:

Unlike the Balzac Game, for example, where a reader knows in advance the rules he

must play by, the Robbe-Grillet Game requires that one learn the rules while playing.

Balzac may surprise one with new and deft moves, but he will not propose new games.

Robbe-Grillet’s moves, on the other hand, change the rules, and thus change the game.

[- -] Robbe-Grillet’s fiction both makes and breaks rules. His game may best be

described as a game of games, a series of operations which form new games by

modifying old ones. (Caldwell 1992, 551.)

Balzacin romaanien peli on siis alusta asti ludusta, kun taas Robbe-Grillet’n romaa-

nien peli alkaa paidialla, ja vasta luettaessa — sitä mukaan kun säännöt tulevat

tutuiksi — liikkuu kohti ludusta.
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2.3.2. Leikki peleillä

Jos Caldwellin näkemys sääntöjen tutuksi tulemisesta oletetaan oikeaksi, Djinniä

voidaan tarkastella pelinä (ludus) kunhan vain löydetään vastakkaiset osapuolet tätä

peliä pelaamaan (Caldwellin toinen ehto peleille). Varsin luonnollinen taistelupari

näyttäisi olevan lukija / tutkija vs. kirjailija / kirjallinen teos, ja tähän tapaukseen

näyttäisi sopivan hyvin myös Caldwellin luonnehdinta “pelien pelistä”, jota Robbe-

Grillet’n teoksissa pelataan. Lukija lukee Djinniä tuntemiensa romaanikonventioiden

valossa. Vähä vähältä näitä konventioita kuitenkin rikotaan. Lukijan oletukset osoit-

tautuvat jatkuvasti vääriksi, ja pian lukija tuleekin oletustensa suhteen yhä varovai-

semmaksi. Hän alkaa etsiä sääntöjä (meta)pelille, joka toistuvasti rikkoo konventio-

naalisten pelien sääntöjä.

Hyvä esimerkki “odotusten ja (väärien) tunnistusten” pelistä on Djinnin alku-

kohtaus, jossa Simon luulee tapaamaansa henkilöä ensin mieheksi, koska tämä on

pukeutunut kuin gangsteri ja koska Jean on Ranskassa miehen nimi; sitten naiseksi,

koska henkilö puhuu naisen äänellä, jolloin Simon suin päin rakastuu tämän ihastut-

tavaan hymyyn. Paljastuu kuitenkin ettei kyse ole kummastakaan sukupuolesta,

vaan elottomasta mallinukesta. Seuraavassa kerroksessa Simon näkee samanlaisen

nuken, mutta se puolestaan paljastuu eläväksi. (D12–16) Simonin ennakko-

odotukset johtavat hänet vääriin tunnistuksiin. Walker (1987, 8) korostaakin

odotusten ja tunnistusten läheistä yhteyttä: esimerkiksi kun luulemme tietävämme

kenen tai minkä kanssa olemme tekemisissä, päättelemme siitä yksioikoisesti, mitä

tulee tapahtumaan.

Romaanissa Simon tulee jatkuvasti harhautetuksi, koska hän tekee liiallisia

oletuksia. Kun Marie on toistanut Simonille sanaa “évidemment” [luonnollisesti]

tarpeeksi monta kertaa, Simon olettaa tämän jatkuvan edelleenkin, mutta näin ei

tapahdukaan (D38). Mutta heti kun Simon ei enää ole varuillaan, sanoo Marie jälleen
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“évidemment” (D39). Simonin onkin todettava Mariesta: “ses réponses déçoivent

toujours mon attente” (D38) [hänen vastauksensa pettävät aina odotukseni]. Samoin

Jean pettää Simonin odotukset. Kun Jean sanoo ensin, että “rakkaus on sokea” ja

sitten, että “on surullista olla sokea”, Simon olettaa Jeanin täydentävän syllogismin

lausumalla, että “rakkaus on surullista” (D62). Näin ei käy.

Lukija on aivan samassa asemassa kuin Simon: hänenkin odotuksensa ja

tunnistamisensa kyseenalaistetaan jatkuvasti.

It is precisely the interaction between our expectations and the text’s actual development

that constitutes the essence of the reading experience, in this text as in any other. What

makes Le Rendez-vous the fascinating text it is is the fact that Robbe-Grillet draws our

attention to these mechanisms even while we are being manipulated by them. (Walker

1987, 10.)

Tämä peli jatkuu romaanin viimeiseen sanaan (“lähtöruutu”) asti, joka vielä sekin

synnyttää varomattomassa lukijassa väärän “tunnistuksen”, kuten myöhemmin tulem-

me huomaamaan.

Läheisessä yhteydessä “odotusten ja tunnistusten” peliin on genre-peli, jota

Djinnissä myös selvästi pelataan: Robbe-Grillet tarjoaa lukijalle jatkuvasti vihjeitä

siitä, mihin kirjalliseen genreen Djinn olisi luokiteltava. Tämä peli alkaa kun Simon

saapuu romaanin alussa tapaamispaikalle, hylättyyn varastorakennukseen. Ensim-

mäinen eksplisiittinen genre-viittaus liittyy Simonin kohtaaman henkilön ulkonäköön:

Son visage est peu visible, à cause des lunettes, entre le col relevé du trench-coat et le

bord du chapeau rabattu sur le front. L’ensemble fait irrésistiblement penser à quelque

vieux film policier des années 30. (D12)

[Hänen kasvonsa eivät näy kunnolla trenssin ylöskäännetyn kauluksen ja alas otsalle

taivutetun hatunlierin välissä olevien tummien lasien takaa. Yhdistelmä tuo vastustamat-

tomasti mieleen jonkin vanhan 30-luvun salapoliisielokuvan.]
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Kun Simonin edessä oleva henkilö paljastuu mallinukeksi, on lukijan hylättävä oletus

siitä, että kyseessä olisi chandlermainen dekkari. Myöhemmin tekstistä löytyy mm.

vakoilu- ja jännitysromaanin, unikertomuksen ja kummitustarinan, historiallisen

romanssin ja rakkausromaanin, fantasian ja yliluonnollisen kertomuksen, sekä

science fictionin piirteitä. Duffy (1986, 41) huomauttaa myös romaanin yhteyksistä

keijukaistarinoihin ja lastenkirjallisuuteen, joissa mysteereillä on suuri osuus. Viitteitä

erilaisiin kirjallisuusgenreihin onkin Djinnissä niin paljon, että Simonin on todettava:

“je ne vois rien de ce genre” (D30) [en näe mitään sen tapaista / en käsitä mitään

tästä genrestä].

Hyvänä esimerkkinä siitä, kuinka eri genret kohtaavat ja luovat ristiriitaisia

merkityksiä — sisäisesti ristiriitaisia genre-koodien yhdistelmiä —, Walker (1987, 14)

näkee Simonin Marielle kertoman tarinan, joka yhdistää historiallisen romanssin ja

science fiction -tarinan, ja siitä erityisesti seuraavan virkkeen:

Elle le trouvait un peu raide, mais charmant sous ses manières guindées, qui lui

donnaient beaucoup de distinction. (D51–52)

[Tyttö piti häntä hieman jäykkänä / kankeana, mutta hurmaavana väkinäisen / luonnot-

toman käytöksensä takana, mikä antoi vaikutelman huomattavasta hienostuneisuu-

desta / distinktiosta.]

Jos virke luetaan romanssigenren koodien läpi, aatelistytön ihastuksen kohde sopii

kohteliaan kosijan stereotyyppiin, mutta science fiction -tarinassa sanoilla “raide” ja

“quindées” on aivan eri konnotaatio: tytön kosija onkin robotti (Walker 1987, 14–15).

Jos Djinn ajatellaan metapeliksi (suhteessa genrekoodeihin) kohdistuu huomio

distinktioon, joka ei löydykään viime kädessä hurmaavan ja jäykän välisestä erosta,
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vaan aatelismiehen ja robotin vastakkaisuudesta — toisin sanoen kahden kirjallisen

genren ristiriidasta yhden ainoan virkkeen sisällä.1

Edellisessä esimerkissä tietyn genren mukainen lukutapa onnistuu vain kun

toinen, aivan yhtä läsnäoleva, mahdollisuus siirretään (hetkeksi) sivuun. Genre-

määrittelyn väliaikaisuus ja paikallisuus (rajoittuneisuus) pätee — lievemmässä ja

ulkoisemmassa muodossa — myös silloin, kun jokin valittu jakso sisältää “selkeästi”

vain yhteen tiettyyn genreen viittaavan tunnusmerkin, sillä tätä tunnusmerkkiä ei

ympäröi kyseiseen genreen sopiva aineisto, vaan sitä ympäröivät genre-tunnuksen

kumoavat, toisiin, yhteensovittamattomiin genreihin viittaavat tunnusmerkit.

Djinn onkin (populaari)genreihin nähden välitilassa; tietyn genren piirteitä voi-

daan löytää siitä vain väliaikaisesti ja paikallisesti, sulkeistamalla muut mahdollisuu-

det pois. Kokonaisuudessaan romaani ei kuulu mihinkään tiettyyn (populaari)kirjal-

lisuuden genreen, eikä se ole myöskään minkään tietyn genren parodia.2

In its borrowing, parody, and “improper” mixture of previous generic norms, in its blurring

of the boundaries between these forms, the novel evokes and undoes certain binary

dualities [- -] that have formerly characterized the delineation of particular genres

(Havercroft 1994, 118–119).

Perimmältään Djinn ei ole edes monen eri (populaari)genren yhdistelmä tai parodia,

vaan se on tässä suhteessa määrittelemätön (uusi) romaani, joka ivaa kaikkea

                                           

1 Distinktio löytyy siis samuudesta. Vrt. Deleuzen spinozalainen ontologia, joka perustuu olevan
univokaalisuudelle ja moninaisuudelle siinä. Samaan saman moninaisuuteen liittyy myös seuraava
balzacilaista (“saiturilla saiturin vaatteet…”) romaania vastaan kohdistettu Simonin nokkeluus, jossa
hän kuvailee tarinansa aatelisneitoa: “La jeune mariée, qui s’appelait Blanche, pour compenser, parce
qu’elle avait des cheveux très noirs [- -].” (D52) [Morsian, jonka nimi oli Lumivalko ihan vain
tasapainon vuoksi, sillä hänellä oli yönmustat hiukset - -.]

2 Havercroft (1994, 121) kritisoikin monien Djinn-tutkimusten tapaa käsitellä genre-ongelmaa: “Critical
studies of Djinn usually accentuate the predominance of one or two of its generic ancestors, but such
analyses generally do not explain the means by which the characteristic markers of these different
genres are at once recalled and contested.”
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genreluokittelua — tehden sen mahdottomaksi (vrt. Havercroft 1990, 50).1 Robbe-

Grillet onkin todennut seuraavasti:

Je ne crois pas aux catégories, c’est-à-dire que j’y crois pour, justement, ce qui, pour

moi, est le contraire des œuvres d’art, pour ce qui est fermé. Tandis qu’au contraire, les

rapports que j’entretiens avec les genres, avec les contrats de genre, sont des rapports

pervers. (Robbe-Grillet 1983, 19.)

[En usko luokitteluihin, toisin sanoen uskon niihin, oikeutetusti, jonain sellaisena, joka on

minulle taideteoksen vastakohta, jonain sellaisena, joka on sulkeutunut. Kun taas minun

ylläpitämäni suhteet genreihin, genresopimuksiin, ovat päinvastoin turmeltuneita

suhteita.]

Genre-peli Djinnissä päättyy siis pattitilanteeseen, vaikka genrekoodeilla leikittelyä

katsottaisiinkin metatasolta. Itse asiassa näin on siksi, että tavalliset genre-pelit

(esim. fantasia-kirjallisuudelle tyypilliset koodit, joiden avulla genre tunnistetaan ja

teosta tulkitaan) joilla pelataan — ja joiden sääntöjä ei kunnioiteta — on mahdoton

erottaa siitä genre-pelistä, jota pelataan (vrt. edellä esitetyn esimerkin sana

“distinction”, joka toimii “kahdella tasolla” samaan aikaan).2

Lukijan / tutkijan ja kirjailijan / tekstin väliseen “peliin” liittyy myös lukijan

pyrkimys konstruoida romaanista koherenttia tarinaa. Tällöin minimaalisena sääntö-

kokoelmana voisi kenties pitää (arki)logiikkaa. Simon lukijan kumppanina yrittää

konstruoida loogista jatkumoa tapahtumista, mutta se ei onnistu alkuunkaan (ks. erit.

D57–61, D65–66). Itsepäinen lukija saattaisi ehkä kyetä mielekkään tarinan konst-

ruointiin kuudenteen lukuun asti (vrt. Duffy 1986, 42).3 Tämän jälkeen kaikki kuiten-

                                           

1 Vrt. Jost 1986,47: “[- -] what characterizes the Nouveau Roman is precisely that it is not constrained
by rules of a genre.”

2 Genre-pelistä ja “odotusten ja tunnistusten” pelistä, ks. Walker 1987, 8–16. Ks. myös Havercroft
1994.

3 Brooks (1985, 200) ehdottaa, että tämä olisi mahdollista seitsemännen luvun loppuun asti, jos
oletetaan että Simon on nähnyt unta (painajaista?) varastorakennuksen lattialla. Walker (1987, 25)
puolestaan ehdottaa mahdollisuutta “naturalisoida” tarina kuvittelemalla se sairaan mielen kirjoitta-
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kin hajoaa käsiin, sitä pahemmin, mitä tiukemmin lukija on aikaisemmin pitänyt kiinni

kausaalis-temporaalisesta jatkumosta. Viimeistään seitsemännessä luvussa esiin-

tyvät aikaan liittyvät paradoksit tekevät tämän mahdottomaksi (ks. erit. D118–119).

Toisaalta esimerkiksi Djinnin väite, että Simon onkin Jeanin kuvitelmaa, vasta

houkutteleekin yltiöpäisiin tulkintoihin:

— Il [Jean] se rappelle, avec une précision extraordinaire, ce qui n’est pas encore

arrivé: ce qui lui arrivera demain, ou même ce qu’il fera l’année prochaine. Et vous

n’êtes, ici, qu’un personnage de sa mémoire malade. Quand il se réveillera, vous

disparaîtrez aussitôt de cette pièce, dans laquelle, en fait, vous n’avez pas encore

pénétré… (D112)

[— Hän muistaa hämmästyttävän tarkasti asiat, jotka eivät vielä ole edes tapahtuneet:

sen, mitä hänelle tapahtuu huomenna tai jopa sen, mitä hän tulee tekemään ensi

vuonna. Ettekä te ole, täällä, mitään muuta kuin eräs henkilöhahmo hänen sairaassa

muistissaan. Kun hän herää, te tulette välittömästi katoamaan tästä huoneesta, jonne te

ette itse asiassa ole vielä edes astunut sisään…]1

Toisaalta kyse on leikillisestä viittauksesta lukijaan (joka voi nähdä henkilöhahmon

tulevaisuuteen lukiessaan tekstiä, joka on kirjoitettu futuurissa)2, mutta tässä yhtey-

dessä oleellista on se, että jos tämän väitteen avulla yritetään loogisesti selittää

Djinnin tarinaa, päädytään todelliseen umpikujaan — kuten Simon:

— Vous disiez tout à l’heure que je viendrai ici dans quelques jours. Pourquoi? Que

viendrais-je donc y faire?

— Vous ramènerez dans vos bras un petit garçon qui doit d’ailleurs être votre fils.

— Jean est mon fils?

                                                                                                                                       
maksi. Tämä ei tietenkään ratkaisisi mitään. Sitä paitsi kahdeksas kappale herättää epäilyksiä tämän-
kin tulkinnan mahdollisuudesta, kuten myös Walker (1987, 25) toteaa. Vrt. Bertrand 1982, 57.

1 Luonnollisemman lukutavan mukaan Djinn, joka tässä lainauksessa teitittelee Simonia, viittaa myös
viimeisessä virkkeessä pelkästään Simoniin, mutta sinänsä (tämän yksittäisen) virkkeen voisi tulkita
myös monikoksi (siis: “- - astuneet sisään…”), jolloin myöskään Jean ei vielä olisi astunut kyseiseen
huoneeseen. Tällaisen tulkinnan mahdollisuus osoittaa, kuinka tietyt (deiktiset) elementit, esimerkiksi
persoonapronominit, ovat itsessään hyvin monimerkityksellisiä. Kirjallisuudessa tämä piirre korostuu
erityisesti.

2 Näin on tarinan tasolla, mutta diskurssin tasolla tämä ei enää pidä paikkansa.



- 94 -

— Il « sera » votre fils, comme le prouve cette dédicace sur la photographie. Et vous

aurez aussi une petite fille, qui s’appellera Marie.

— Vous voyez bien que c’est impossible! Je ne peux pas avoir, la semaine prochaine,

un enfant de huit ans, qui n’est pas encore né aujourd’hui, et que vous auriez néanmoins

connu, vous, il y a plus de deux années! (D118)

[— Te sanoitte juuri äsken, että minä tulen tänne muutaman päivän kuluttua. Miksi?

Mitä minä sitten tulisin tekemään täällä?

— Te tulette takaisin kantaen sylissänne pientä poikaa, jonka täytyy sitä paitsi olla juuri

teidän poikanne.

— Onko Jean minun poikani?

— Hän « tulee olemaan » teidän poikanne, kuten jo tämä valokuvan omistuskirjoitus

todistaa. Ja teillä tulee olemaan myös pieni tytär, jonka nimeksi tulee Marie.

— Kyllä te tiedätte aivan hyvin, että tuo on täysin mahdotonta! Minulla ei voi olla ensi

viikolla 8-vuotiasta lasta, joka ei tänä päivänä ole vielä edes syntynyt ja jonka te olisitte

siitä huolimatta tuntenut jo yli kaksi vuotta sitten!]

Romaani ei kerta kaikkiaan suostu alistumaan edes logiikan edessä; kaikki yritykset

konstruoida loogista tarinaa epäonnistavat. Djinniä moiset yritykset huvittavat: “Vous

raisonnez vraiment comme un Français: positiviste et cartésien…” (D118) [Te

todellakin järkeilette aivan kuin ranskalainen: positivisti ja kartesiolainen…] Tarinan

konstruoimisessa on siis hylättävä arkilogiikka, muuten päädytään pattitilanteeseen.

Itse asiassa on hylättävä tarinan konstruoimisen ensisijaisuus.1

Samalla tavalla lukija joutuu pattitilanteeseen, jos hän alkaa pelata dikotomi-

oilla, joita teksti näyttäisi auliisti tarjoavan lukijan käyttöön. Tällainen dikotomia on

mies vs. nainen (sex) tai maskuliininen vs. feminiininen (gender). Näiden jähmetty-

neiden, vakiintunutta järjestystä edustavien käsitteiden sijasta olisikin lähdettävä

androgynian käsitteestä, joka on liikettä itseään, välitilaa — jos halutaan edes jollain

tavalla välttää umpikuja. Toisin sanoen: jos halutaan välttää modernia ja jopa

                                           

1 Loogisen tarinajatkumon konstruoimisen ongelmallisuudesta Djinnissä, ks. myös Walker 1987, 16–
26.
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jälkimodernia filosofiaa hallinneen hegeliläisen dialektiikan loppumaton ulkoinen liike

(vrt. Hardt 1993, x–xiv).1

Jean Duffy (1986) on tarkastellut Djinniä Roland Barthesin teoksessaan S / Z

(1970)2 esittämien kirjallisuuden koodien avulla. Yksi kerrallaan Duffy käy kaikki

koodit läpi ja tarkastelee kuinka ne sopivat Djinniin.3 Duffy joutuu toteamaan, että

yksikään koodi ei toimi Robbe-Grillet’n romaanissa, ei ainakaan samalla tavalla kuin

Barthesin analyysissa Balzacin novellista Sarrasine (1830). Djinn rikkoo kaikkia

Barthesin käyttämiä koodeja. Niinpä Duffy päätyy seuraavaan johtopäätökseen:

Le lecteur de Robbe-Grillet n’aura pas la satisfaction du lecteur de Balzac qui peut sans

grande difficulté produire une interprétation cohérente des indices de code. Chez Robbe-

                                           

1 Sex ja gender termien samastamista dikotomioihin mies vs. nainen ja maskuliininen vs. feminiini-
nen voi aivan hyvin kritisoida, sillä se on yksinkertaistus. Gender-termistä voidaan puolestaan väittää,
että se sisältää liikkeen. — Se todellakin sisältää liberalistisen markkinaideologian saneleman ulkoi-
sen liikkeen kuluttajien taivaassa. Sex puolestaan edustaa luonnon (muuttumatonta) järjestystä. Siis
Luonto ja Talous — kummatkin luonnollisia järjestyksiä. Täten myöskään dikotomian sex vs. gender
liike ei voi olla mitään muuta kuin dialektista ulkoisuuden liikettä. Androgynian käsitteessä liike on
sisäistä dikotomioista vapaata liikettä. Kyse on deleuzelaisesta käsitteestä, joka ei jähmety — joka on
pikemminkin tapahtuma kuin olio. Kyse on organisaatiosta, joka ei perusta sukupuolittamiseen.

2 Éditions du Seuil, Paris.

3 Hermeneuttisen koodin, tekstin aukkojen, arvoitusten ja tulkinnan koodin, Duffy liittää Simonin (ja
lukijan) pyrkimykseen ymmärtää tarinan tapahtumia, sekä Robbe-Grillet’n leikittelyyn erilaisilla
genreillä ja kirjallisuuden stereotypioilla. Toisin kuin Balzacilla, Djinnissä arvoitus ei ratkea, aukot
eivät täyty, hypoteesien sekamelska, vyyhti ei selviä. Proaireettinen koodi, joka antaa lukijalle mah-
dollisuuden jaksottaa kertomusta tapahtumasekvensseihin, toimii Duffyn mukaan Djinnissä kuuden-
nen luvun loppuun saakka, mutta tämän jälkeen loogista jatkumoa ei voi tarinasta enää konstruoida.
Djinnistä ei siis voi tehdä lopullista ratkaisevaa proaireettista synteesiä. Symbolisen koodin, jonka
avulla etsitään teoksen symbolista merkitystä, Duffy liittää mm. universaalidikotomiaan mies vs.
nainen. Djinnissä sukupuolinen ambiguiteetti ei ratkea kuten Balzacin Sarrasinessa, eikä symbolisuut-
ta näin ollen löydy, sillä tekstuaalinen leikki palaa aina takaisin tekstiin. Seeminen koodi, jonka pitäisi
auttaa lukijaa mm. erittelemään henkilöitä toisistaan, toimii Djinnissä päinvastoin kuin traditionaalises-
sa romaanissa: henkilöille annetut attribuutit johtavat henkilöiden välisiin liukumiin, ei erotteluihin.
Kulttuurikoodin kannalta Djinn poikkeaa traditionaalisesta kirjallisuudesta siinä, että Robbe-Grillet
nostaa kulttuuriset stereotypiat esiin niitä rikkoen, kun ne esim. Balzacilla uppoavat tarinan sisään.
Lopuksi Duffy tarkastelee Djinniä lingvistisen koodin kannalta, ja toteaa, että romaani rikkoo kaikkia
muita koodeja paitsi tätä viimeistä, Duffyn itse Barthesin listaan lisäämää koodia (itse asiassa
olemme jo todenneet, että tässäkään tapauksessa koodi ei säily murtumatta). (Duffy 1986, 39–49.)

Duffyn artikkelin tarkoitus on verrata strukturalismin ja Robbe-Grillet’n välistä suhdetta, mutta mitään
kovin ihmeellistä hän ei aiheestaan onnistu sanomaan. Duffyn artikkelin ongelmana on yksin-
kertaisesti se, että hän käyttää siinä vanhentuneita, täysin eri tarkoituksiin kehiteltyjä koodeja.
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Grillet le lecteur assiste à une mise en jeu gratuite des codes narratifs. Le texte de

Robbe-Grillet ne se résout pas en des significations globales. Comme dans tout jeu, le

résultat n’est jamais définitif, le jeu peut toujours être recommencé. (Duffy 1986, 49.)

[Robbe-Grillet’n lukija ei saa sitä tyydytystä, jonka Balzacin lukija saa voidessaan tuottaa

vaikeuksitta koodien ilmaiseman koherentin tulkinnan. Robbe-Grillet’n teoksissa lukija on

mukana kerronnallisista koodeista vapaan pelin synnyttämisessä. Robbe-Grillet’n teksti

ei muutu kaikenkattaviksi merkityksiksi. Kuten kaikissa peleissä, tulos ei ole koskaan

lopullinen, peli voi aina alkaa uudestaan.]

Ero balzacilaisen suljetun maailman romaanin ja Djinnin välillä on siis se, että

Djinnissä ei ole ratkaisua. Sen tapahtumia ei voi konstruoida millään mielekkäällä ta-

valla. Jos tätä yritetään, tullaan alituisesti päätymään pattitilanteeseen. Loogista rat-

kaisua ei ole. Tällöin ei nähdäkseni voi olla myöskään sulkeutunutta sääntökokoel-

maa. Oma näkemykseni onkin, että kokonaisuutena Djinn säilyttää paidia-luonteen-

sa. Siitä ei koskaan tulee ludusta. Romaani ei etene pelkästään epäjärjestyksestä

järjestykseen, vaan myös järjestyksestä epäjärjestykseen.

Duffy (1986, 49) löytää Djinnistä (romaanin viimeisen sanan lisäksi) jakson,

jonka asetelmaa voi hänen mukaansa verrata shakkipeliin.

Chaque couple — un aveugle et son guide — est isolé de ses voisins par un espace

libre, toujours à peu près le même, comme si l’on avait pris soin de ranger, sur des

cases bien délimitées, une série de statuettes identiques. (D74)

[Jokainen pari — sokea ja hänen oppaansa — on erotettu muista lähelläolevista aina

jokseenkin samansuuruisella tyhjällä tilalla, ikään kuin selvästi rajattuihin ruutuihin olisi

huolellisesti järjestetty sarja identtisiä pienoisveistoksia.]

Jakso kuitenkin paljastaa, että päinvastoin kuin Duffy olettaa (vrt. Walker 1987, 162),

Djinn ei ole ludusta. Shakkipeli-vertaus ontuu, sillä pelinappulat ovat kaikki saman-

laisia! Simon näkee muissa “nappuloissa” itsensä moninkertaistuneena 20–30-ker-

taisesti (D74). Vaikka “nappuloiden” vaatteet eivät ole aivan samanlaisia (D74), ei

eroa voi silmillä havaita (D79, D85; ero on “vain” kielellinen). Djinnistä ei siis ole
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shakkipeliksi mm. siitä syystä, että henkilöt sekoittuvat toisiinsa (ks. esim. Duffy

1986, 44!): Djinn on valkea kuningas siinä missä musta kuningatarkin jne.1 Tästäkin

näkökulmasta romaani siis säilyttää paidia-luonteensa.

Vastaava tilanne syntyy, jos yritetään ajatella Djinniä eräänlaisena yhden siir-

ron pelinä. Lähtöruutu olisi tällöin hylätty varasto — hangar — jossa Simonille anne-

taan tehtävä: hänen on mentävä rautatieasemalle — en gare — joka olisi siis pelin

tavoite. Tämä päämäärä toteutuu romaanin kahdeksannessa luvussa. Mutta kuinka

suuresta siirrosta on todella kysymys? Äännettyinä “hangar” ja “en gare” kuulostavat

samanlaisilta, joten kysymys on vain pienestä tekstuaalisesta liukumasta. Varsinai-

sena siirtona liukumaa ei voi pitää, sillä kyse ei ole kiinteästä — numeerisesta —

erottelusta kahden paikan välillä (vrt. Deleuze 1969 / 1982, 74), varsinkin kun

kahdeksannen luvun lopussa ollaan jälleen hylätyssä varastossa. Hangar ja en gare

sekoittuvat toisiinsa — paidia säilyy.

Edellä on selvinnyt, että jos Djinn nähdään sääntöjen ohjaamana pelinä

(ludus) on tuloksena aina pattitilanne — tarkasteltiinpa romaania mistä näkökul-

masta hyvänsä. Pattitilanteen näyttää “ratkaisevan” romaanin viimeinen virke: on

palattava lähtöruutuun. Lähes jokainen Djinnistä kirjoittanut henkilö ottaa romaanin

viimeisen virkkeen tosissaan, annettuna.2 On alettava alusta. Ja päädyttävä jälleen

pattitilanteeseen. Loputtomiin. On tehtävä samat virheet uudestaan. Loputtomiin.

Tämä ei ole mikään ratkaisu, eikä tähän ole pakko tyytyä.

Ensinnäkin on syytä huomata kuka romaanin lopussa palautetaan lähtöruu-

tuun: järjestyksenvalvoja. Toiseksi on syytä olla samastamatta itseään tähän jär-

                                           

1 Jos sekoittumista ei tapahtuisi, tässä yhteydessä voisikin kehitellä mukavan perinteistä symbolistista
tulkintaa: Djinn — musta kuningatar — on feminiinisen yömaailman paholaismainen ja viettelevä
edustaja, Simon — valkea kuningas — on taas maskuliinisen valon ja järjen edustaja…

2 Vrt. esim. Owen 1985, 121; Harger-Grinling & Chadwick 1986, 29; Walker 1987, 22.
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jestyksenvalvojaan. On toki ymmärrettävää, että tutkijat näkevät tässä surullisessa

Sisyfos-tyypissä itsensä. Se on Robbe-Grillet’n ilmeinen tarkoituskin. Brooks (1985,

201), jonka mielestä Ben Stoltzfusin tapa palauttaa tulkinnassaan järjestys Djinniin

on vastenmielinen, kirjoittaakin seuraavasti: “The Stoltzfus method and Robbe-

Grillet’s response to it are devastatingly caricatured at the very end of the epilogue

[- -].”

Jos teoksen loppua tarkastellaan hieman tarkemmin, huomataan että vastak-

kain ovat vakiintuneen järjestyksen edustaja ja vallankumouksellisen organisaation

edustaja:

A partir de l’atelier abandonné, les enquêteurs ont retrouvé sans mal le café-brasserie où

l’on ne sert pas de pizza. Un policier a surveillé cet établissement pendant plusieurs

jours. La petite Marie, toujours en robe 1880, y est entrée le 21 au soir (elle venait,

saura-t-on plus tard, régler une ancienne dette). A sa sortie, le policier l’a prise en

filature. Il l’a suivie jusqu’à l’impasse Vercingétorix. Vers le milieu de la longue ruelle,

des gens à nous sont intervenus. Ayant intercepté en douceur ce trop curieux gardien de

l’ordre, ils l’ont ramené, de nouveau, à la case de départ. (D146)

[Aloittaen hylätystä työpajasta tutkijat löysivät vaikeuksitta sen kahvilan, jossa ei tarjoilla

pizzaa. Poliisi vartioi tätä liikeyritystä / vakiintunutta järjestelmää useiden päivien ajan.

Pikku Marie, yhä vieläkin 1880-luvun vaatteissaan, astui sinne sisään 21. päivän iltana

(hän tuli selvittämään vanhan velkansa, kuten myöhemmin saadaan tietää). Tytön

lähdettyä ulos poliisi alkoi varjostaa häntä. Poliisi seurasi häntä aina Vercingétorixin

umpikujaan asti. Pitkän kujan puolivälin tienoilla meidän väkeämme tuli väliin. Keskey-

tettyään tyynesti liian uteliaan järjestyksenvalvojan etenemisen, nämä palauttivat hänet

vielä kerran takaisin lähtöruutuun.]

Alkuun palautetaan siis vain ideologian vahtikoira, jonka nenän edestä pieni Marie

pääsee karkuun. Tässä on helppo nähdä Robbe-Grillet’n toivekuva siitä, kuinka

kirjallisuudentutkijat painiskelevat hänen töidensä parissa loputtomiin, saamatta niitä

alistumaan vakiintuneen järjestyksen muotoihin.
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Mutta mitä tarkoitetaan “meidän väellämme”? “Meidän väkemme” on organi-

saation palveluksessa, se lienee selvää, mutta sen lisäksi “gens à nous” viittaa meis-

sä kaikissa oleviin Jeaneihin! (Vrt. Jeans à nous – “meidän Jeanimme”.) (Vrt. mm.

Owen 1985, 122.) Epilogin lopulla onkin yhteys romaanin kohtaan, jossa Djinn

toteaa, että “kaikkien pienten poikien nimi on Jean, kaikkien pienten tyttöjen nimi on

Marie” (D110). Meissä kaikissa on Marieta, loputtomien tarinoiden nokkelaa kerto-

jaa; ja meissä kaikissa on Jeania, välitilassa, liikkeen autenttisessa mutta hämmen-

tävässä tulemisen tilassa elävää pientä poikaa. Kyse on vain siitä, miten vapauttaa

nämä rasavillit kahleistaan, johon ideologiat ja oma järjestyksenhalumme ovat ne

pakottaneet. Jos vapautuminen onnistuu, voidaan Djinniä tarkastella paidiana —

pelinä ilman sääntöjä, leikkinä. Robbe-Grillet ainakin tekee parhaansa antaakseen

meille tämän mahdollisuuden, ja jos sitä ei ota vastaan, lopussa löytää helposti

itsensä lähtöruudusta niin, että mitään ei ole jäänyt käteen. Kuitenkin jokainen

Djinnin lukija käy Vercingétorixin kujalla. On sääli, jos sinne pääsy estyy myöhemmin

järjestyksenhalun voittaessa “Jeanit meissä”.

Itse asiassa voidaan väittää, että Djinnissä lähtökohtana on ludus, josta

vähitellen tulee paidiaa (vrt. siirtymä bridgen peluusta tyynysotaan). Prologi nimittäin

kertoo lukijalle säännöt (kieliopillinen kehittyminen) ja pelin päämäärän (lukijan pitää

selvittää kuka Simon todella on ja mitä hänelle on tapahtunut). Vähitellen lukijalle

pitäisi käydä selväksi se, että sääntöjä ei aina noudateta, ja varsinkin se, että

ratkaisua ei ole. Niinpä ei ole arvoitustakaan — on vain tekstuaalinen leikki, jossa

vanhat merkitykset hajoavat, järjestys alkaa murtua, lähestytään välitilaa. Itse

asiassa Djinnin viittaukset leikkiin (D43, D55, D95) ovat ehkä merkittävämpiä kuin

peli-viittaukset. Myös aikaisemmin mainitut peli-viittaukset voitaisiin kääntää

pikemminkin sanalla “leikki” — paitsi sitä viimeistä.



- 100 -

On kuitenkin liioiteltua väittää, että teksti etenisi yksinomaisesti kohti epäjär-

jestystä. Näin ei ole, sillä esimerkiksi jonkin asian toisto synnyttää eräänlaisen

säännön tai lain — jota voi myöhemmin rikkoa. Tämän takia otan käyttöön termin

organisaatio, jota termiä myös Robbe-Grillet on paljon käyttänyt. Lisäksi Djinnissä

Simon ja Djinn (muiden muassa) ovat organisaation palveluksessa. Käsite liittyy

läheisesti myös Gilles Deleuzen filosofiaan.

2.3.3. Organisaatio ja sen vallankumouksellisuus

Lokakuussa 1976 Robbe-Grillet piti Chicagon yliopistossa esitelmän aiheesta “Order

and Disorder in Film and Fiction”. Bruce Morrissette käänsi esitelmän englanniksi ja

se julkaistiin vuonna 1977. Esitelmänsä alussa Robbe-Grillet tekee erottelun kahden

järjestyksen välille:

In my opinion the role of the writer — or of any other artist — is to be a creator of forms,

an organizer of forms [- -]. Here then are two conceptions of order which are

fundamentally opposed: one is established order, the other is created order, that is, the

movement of organization created by the very work of the writer. (Robbe-Grillet 1977, 3.)

Vakiintunut järjestys eroaa luodusta järjestyksestä siinä, että jälkimmäinen tunnustaa

oman keinotekoisuutensa, mutta edellinen peittää sen (Robbe-Grillet 1977, 3).

Vakiintuneella järjestyksellä Robbe-Grillet tarkoittaa yhteiskunnan vallanpitäjien

luonnollisena esittämää järjestystä:

This is what Marx called ideology. In sum, ideology is established order which is masked

as natural order, which pretends to be not a creation of the society but, on the contrary, a

sort of divine law dictated, so to speak, by God [- -]. Every society pretends that its laws

are natural and tries to make them endure. Tries, I say, and succeeds rather well thanks

to the reproducers of ideology — our schools, our universities, and the like. (Robbe-

Grillet 1977, 4.)1

                                           

1 Roland Barthes (1973, 46–47; 1973 / 1993, 40) kirjoittaa teoksessaan Le plaisir du texte
ideologioista hyvin samalla tavalla: “Les systèmes idéologiques sont des fictions [- -], des romans —
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Vaikka Robbe-Grillet kritisoi “luonnollisena esitettyä järjestystä” ideologisena, ei

tämä kuitenkaan tarkoita sitä, ettei luonnollisia asioita olisi: “It’s very important to

determine what is natural and what is ideological, because you have to admit that

there are things which are natural (Robbe-Grillet 1979, 92).” Luonnollisena esite-

tyssä, ylhäältä annetussa järjestyksessä katoaa kuitenkin luonnollisten asioiden

omituisuus, jolloin tätä järjestystä on helppo käyttää ideologisiin päämääriin.

Kirjallisuus on eräs niistä instituutioista, jotka uusintavat vakiintunutta ideologiaa.

Balzacilainen “kaikkitietävä” narratiivi säilyttää voimansa niin kauan kuin kausaa-

lisuuden ja kronologian välille ei tehdä eroa (Robbe-Grillet 1977, 4–5). Esimerkiksi

La jalousie kuitenkin erotti kausaalisuuden ja kronologian, jolloin syntyi uudenlainen

järjestys, joka ei ole luonnollinen — mutta ei se ole myöskään epäluonnollinen:

[- -] it is not natural, but it is not unnatural either; it is no more or less natural than

traditional order. But this new order has the great advantage of calling attention to its

own artificiality, of pointing to its mask with its finger, instead of hiding behind [- -] an

ideological trap. (Robbe-Grillet 1977, 5.)1

Koska uusi romaani kieltää luonnollisen järjestyksen, lukijan ei enää tarvitse uusin-

taa ikuisiksi ja muuttumattomiksi väitettyjä lakeja:

The new narrative mode will place the reader before a kind of emptiness or vacuum,

facing the possibility of creating his own order [- -], and, consequently, facing the

possibility of changing the world, only not once and for all (Robbe-Grillet 1977, 5–6).

                                                                                                                                       
mais des romans classiques, bien pourvus d’intrigues, de crises, de personnages bons et mauvais
[- -]: la fiction, c’est ce degré de consistance où atteint un langage lorsqu’il a exceptionnellement pris
et trouve une classe sacerdotale (prêtres, intellectuels, artistes) pour le parler communément et le
diffuser. [- -] s’il a le pouvoir pour lui, il s’étend partout dans le courant et le quotidien de la vie
sociale, il devient doxa, nature [- -].” (“Ideologiset järjestelmät ovat fiktioita [- -], romaaneja — mutta
klassisia romaaneja, täynnä juonittelua, kriisejä, hyviä ja pahoja henkilöitä [- -]: fiktio on se
konsistenssin aste, jonka kieli saavuttaa, kun se on poikkeuksellisella tavalla hyytynyt ja kun se löytää
oman sakraalin luokkansa (papit, intellektuellit, taiteilijat) puhumaan ja kierrättämään sitä yleisesti.
[- -] jos sillä on valtaa takanaan, se levittäytyy kaikkialle sosiaalisen elämän yleiseen ja arkiseen
kulkuun, siitä tulee doxaa, luontoa [- -].”)

1 Järjestys vs. epäjärjestys -dikotomian “väärästä ongelmasta”, ks. Deleuze 1966 / 1988, 17–21.
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Robbe-Grillet’n romaanin lukijalla on siis vapaus itse luoda tekstille oma

järjestyksensä, mutta esimerkiksi Djinnin narraatio on organisoitu niin, että mikään

lukijan luoma järjestys (epäjärjestyksen vastakohtana) ei säily, vaan lopulta hajoaa.

Juuri tästä organisaatiossa on kyse: Djinnin organisaatio ei salli pysäyttää liikettä,

joka kielessä ja maailmassa on ensisijaista.

[- -] there is a pattern, a very solid structure in my books. This structure, however, cannot

be assisilated to one meaning, to one single meaning, because this structure is mobile.

(Robbe-Grillet 1986a, 63.)

Robbe-Grillet puhuu teoksistaan — Deleuzen tyyliin — sotakoneina, jotka taistelevat

järjestystä vastaan (1977, 11–12). Djinn-romaani, samoin kuin Djinn ja hänen edus-

tamansa organisaatio ovat tällaisia sotakoneita.

On kuitenkin huomattava, että vaikkei organisaatio representoi mitään luon-

nollista järjestystä vaan taistelee sellaista vastaan, epäjärjestystä organisaatio tuot-

taa vain ennakkoonasetetun järjestyksen näkökulmasta (sillä epäjärjestys sisältää jo

oletuksen järjestyksestä; ks. Deleuze 1966 / 1988, 17). Järjestyksen tai epäjärjes-

tyksen sijaan organisaatio onkin “järjes(täy)tymistä” puhtaana tapahtumana.

Michael Hardt, joka näkee organisaation käsitteen perustavana Gilles

Deleuzen filosofiassa, määrittelee sen suhteessa järjestykseen seuraavasti:

By the order of being, of truth, or of society I intend the structure imposed as necessary

and eternal from above, from outside the material scene of forces; I use organization, on

the other hand, to designate the coordination and accumulation of accidental (in the

philosophical sense, i. e., nonnecessary) encounters and developments from below, from

within the immanent field of forces. [- -] organization, the composition of creative forces,

is always an art. (Hardt 1993, xv.)

Tässä yhteydessä Hardtin määritelmä on mielekäs yleistys deleuzelaisesta organi-

saatiosta. Deleuzen “bergsonismin” mukaan (1966 / 1988, 38) on kaksi erilaista
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moninaisuutta (multiplicity)1. Järjestyksen moninaisuus on ulkoisen epäjatkuvaa,

kvantitatiivista ja numeerista moninaisuutta:2

[- -] a multiplicity of exteriority, of simultaneity, of juxtaposition, of order, of quantitative

differentiation, of difference in degree; it is a numerical multiplicity, discontinuous and

actual (Deleuze 1966 / 1988, 38).

Organisaation moneus on puolestaan sisäisen jatkuvaa, kvalitatiivista ja ei-numeeris-

ta moninaisuutta:

[- -] an internal multiplicity of succession, of fusion, of organization, of heterogeneity, of

qualitative discrimination, or of difference in kind; it is a virtual and continuous multiplicity

that cannot be reduced to numbers (Deleuze 1966 / 1988, 38).

Organisaation moneuden ja järjestyksen moneuden välisen erottelun avulla voimme

tarkastella niitä kahta kehää, jotka Djinnistä on löydettävissä.

Djinnin epilogi päättyy siis siihen, että järjestyksenvalvoja palautetaan lähtö-

ruutuunsa. Kyse on ulkoisuuden kehästä, ulkoisuuden kentästä. Tällä ulkoisuuden

kentällä pelataan ludusta, ja sitä pelataan erityisesti dikotomioiden avulla, jolloin peli

päättyy aina pattitilanteeseen. Tämän seurauksena tekstuaalinen ruumis kuolee; tut-

kijat löytävät ruumiin, jonka kuolinsyytä ei tiedetä, mutta joka ilmeisesti on murhattu

(D143–144). Syntyy poliisitapaus; syntyy arvoitus, joka pitää selvittää kartesiolai-

seen logiikkaan ja kausaliteettiin pohjaten. Mutta juuri silloin murha pannaan täytän-

töön: murhan tekevät murhatutkijat itse! Tilanne muistuttaa Les gommesin murha-

tapausta: salapoliisi alkaa tutkia oletettua murhaa, mutta tutkimustensa kuluessa

                                           

1 Valitettavasti en saanut käsiini alkukielistä Deleuzen teosta.

2 Tällainen ulkoinen ja epäjatkuva moninaisuus on ylikorostunut nykymaailmassa. Eräs tähän johtanut
syy on digitaalisuuden levittäytyminen mitä moninaisimmille elämänalueille: viihde-elektroniikan ja
tietokoneiden lisäksi myös tieteen kehittelemät mallit perustuvat yhä enemmän digitaalisuudelle. Esi-
merkiksi aivoja ja ajattelua saatetaan verrata nykyään “on-off” -periaatteella toimiviin tietokoneisiin.
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tulee itse tappaneeksi murhaajana pitämänsä henkilön, joka kuitenkin on juuri se,

jonka murhaa hän oli tutkimassa.

Organisaatiolla ei ole Djinnin murhatutkimusten kanssa mitään tekemistä

(paitsi huvittunut sivustakatsojan rooli), sillä organisaatiolla on kopio sekä Simonin

kirjoittamasta tekstistä, että Simonin asunnon avaimen kopio (D143)! Todennäköi-

sesti Simon on heidän huostassaan.

Djinnistä löytyy siis myös toinen kehä, sisäisyyden kehä. Simon Lecœurin tari-

na — “Le Rendez-vous” — loppuu lähes samoihin sanoihin kuin millä se alkaakin.

Erona on se, että alussa jakso on preesensissä, kun se lopussa on menneessä

muodossa, ja (ainakin) nyt minä-kertojana on nainen (tai mies, joka käyttää itsestään

feminiini-muotoja).1 Jos myös se, mitä näiden kahden jakson välissä on, otetaan

huomioon, ei alkua ja loppua voi erottaa toisistaan, vaan kyse on liukumasta. Kyse

on sisäisestä, jatkuvasta liikkeestä, jota ei voi jakaa dikotomioihin, sillä se on ei-nu-

meraalinen. Kyse on deleuzelaisesta organisaatiosta, sotakoneesta. Paidiaa leikki-

välle Djinnissä on kyseessä elävä tekstuaalinen ruumis, organisaatio, joka ottaa paik-

kansa lukijan mielessä tapahtumana, tulemisena (ja pysyy siellä myös sen jälkeen

kun teksti itse on loppunut).

Lukijan mielessä Djinnin organisaatio pyrkii taistelemaan lukijan omaa järjes-

tyksenhalua vastaan. Näin ollen käy selväksi myös se, että organisaatio voi olla

radikaalimpi kuin kirjailija, joka sen on luonut, sillä kirjailijakin järjestää teoksensa

aina jollakin tavalla, ja jopa tavalla, joka aina on jossakin määrin ideologian saastut-

tama.2 Joka tapauksessa sotakoneen, organisaation, kehä on vallankumouksellinen.

                                           

1 Onko oikeastaan mitään perusteita olettaa, että ensimmäisen luvun alku olisi miespuolisen minä-
kertojan kertomaa? Romaanin lopussa toistuva jakso voisi alussakin olla naisen kertoma.

2 Vrt. (tutkielmassa jo aikaisemminkin mainittu) Robbe-Grillet’n kirjoittama La jalousien takakansi-
teksti (Robbe-Grillet 1986, 25–26; ks. myös Robbe-Grillet 1977, 11–12, 19–20).



- 105 -

Se ei vielä / enää pidä sisällään herran ja orjan hegeliläistä taistelua vallasta.

Tulemisessaan organisaatio kumoaa vallan absoluuttisesti. Tällöin lukijalla on

mahdollisuus — vaikkakin vain väliaikaisesti — irrottautua ideologioiden hampaista,

jolloin myös uusien järjestysten luominen tulee mahdolliseksi:

The reader must quit his role of policeman and recognize that the eccentric story-line of

Djinn cannot be reduced to a ‘sensible’ explanation; instead, he must exercise his mental

and imaginative freedom in deciding what are the really important clues and connections

(Owen 1985, 122).

Deleuze esittää teoksessaan Logique du sens (1969 / 1982, 75–76) ajatuksen

ideaalisesta pelistä tai leikistä, jossa jokainen siirto tottelee vain omaa sääntöänsä,

ennakkoon oletettuja sääntöjä ei ole; heitot tai siirrot eivät myöskään ole toisistaan

erillisiä, numeerisesti erotettavissa, vaan ne kaikki ilmaisevat yhtä ja samaa onto-

logista kokonaisuutta; tässä pelissä ei ole myöskään voittajia tai häviäjiä. Tämä peli

tai leikki on paidiaa puhtaassa muodossaan. Deleuzen mukaan (1969 / 1982, 76)

tällainen peli kuuluu vain taiteelle ja ajattelulle: se on itse asiassa ajattelun

todellisuus — ja juuri siksi se on todellisuutta.

Ce jeu qui n’est que dans la pensée, est qui n’a pas d’autre résultat que l’œuvre d’art, il

est aussi ce par quoi la pensée et l’art sont réels, et troublent la réalité, la moralité et

l’économie du monde (Deleuze 1969 / 1982, 76).

[Tämä leikki, joka ei ole olemassa kuin ajattelussa, ja jonka ainoa mahdollinen tulos on

taideteos, on juuri se, jonka takia ajattelu ja taide ovat todellisia ja jonka takia ne voivat

sekoittaa todellisuuden, moraalin ja maailman talouden.]

Esimerkkinä tällaisesta leikistä Deleuze esittää Lewis Carrollin teoksessa Alice’s

Adventures in Wonderland (1865) pelattavan “vaalikilpajuoksun”.

‘What is Caucus-race?’ said Alice [- -]

‘Why,’ said the Dodo, ‘the best way to explain it is to do it.’ [- -]

First it marked out a race-course, in a sort of circle, (‘the exact shape doesn’t matter,’ it

said,) and then all the party were placed along the course, here and there. There was no
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‘One, two, three, and away!’, but they began running when they liked, and left off when

they liked, so that it was not easy to know when the race was over. (Carroll 1865 / 1986,

26.)

Juuri tällaisesta leikistä on myös Djinnissä kysymys. Carrollin Alice (ja Through the

Looking-Glass) onkin yksi Djinnin tärkeimmistä interteksteistä.1 Kuten Alicessa,

nonsense ja järjettömyydet saavat sijansa myös Djinnissä, ja ne ovat itse asiassa se

pohja, joka luo järjen, mielen koko tekstille.

Vaikka organisaation liike ei pysähdykään, eräässä mielessä Djinnin sisäker-

tomus kuitenkin loppuu. Toisin sanoen romaani on siinä mielessä perinteinen, että

sillä on alku, keskikohta ja loppu, täsmälleen mainitussa järjestyksessä2 (se ei ole

esimerkiksi “sattumanvaraisesti” kasattu kokoelma fragmentteja, jotka voitaisiin

esittää missä järjestyksessä tahansa, teoksen siitä suuremmin kärsimättä). Tekstin

alussa olevassa jaksossa varastorakennuksen sisällä kuuluu tippuvan veden ääni

(D11). Lopun vastaavassa jaksossa tätä kohtaa ei ole. Samoin on käynyt alussa

kuvatuille metallikehikoille ja ruostuneelle rautaromulle (D11): lopussa niitä ei enää

mainita. Walkerin (1987, 171) mukaan kyse on romaanin perusaineksena toimineista

tekstuaalisista generaattoreista, jotka ovat tehneet tehtävänsä romaanin päättyessä.

Rautakehikko onkin helppo samastaa kielioppiin tai langue’iin. Ruostunut rautaromu

voidaan ajatella ideologisten stereotypioiden kuvana. Näistä aineksista romaanissa

synnytetään subversiivinen organisaation liike. Romaanin lopussa tätä ainesta ei

enää tarvita — välitilassa ainoastaan liike säilyy.

Tässä luvussa on tarkasteltu lähinnä välitilan sitä puolta, jonka seurauksena

välitila tunnistetaan, toisin sanoen niitä loogisia nyrjähdyksiä, joita vastakkaisilta

                                           

1 Carrolliin viittaavatkin Djinnin yhteydessä ainakin Clerval (1981, 127), Piatier (1981, 15) ja Harger-
Grinling & Chadwick (1986, 28).

2 Vrt. Jean-Luc Godardin kuuluisa lausuma “elokuvassa pitää olla alku, keskikohta ja loppu, mutta ei
välttämättä tässä järjestyksessä”.
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näyttävien asioiden erottamattomuus synnyttää. Haluan lopuksi esittää vielä yhden

esimerkin loogisista ongelmista, joilla Robbe-Grillet on koko kirjallisen uransa ajan

leikkinyt, ja jotka ovat aina tähdänneet omituiseen välitilaan. Esimerkki on peräisin

Robbe-Grillet’n ensimmäisestä julkaistusta romaanista, Les gommesista (“Kumit”):

Romaanin päähenkilö, etsivä Wallas, etsii varsinaisten poliisitutkimustensa lomassa

juuri tietynlaista pyyhekumia. Eräästä kaupasta Wallas löytää kumin, josta teksti on

pyyhkiytynyt osittain pois, vain sanan kaksi keskimmäistä kirjainta — di — ovat

nähtävissä; näiden kirjainten edessä on täytynyt olla vähintään kaksi kirjainta, ja

samoin kirjainten jäljessä (Robbe-Grillet 1953 / 1973, 132). (Poispyyhkiytynyt sana

on ilmeisesti — ainakin Wallasille ja Morrissettelle (1975, 63) se on — “Oidipus”).

Voiko jokin muu kuin pyyhekumi itse pyyhkiä pyyhekumin pinnalta tekstin pois? Jos

tätä yritetään, niin eikö silloin pyyhekumi itse pyyhi itseään pois? Voiko pyyhekumi

pyyhkiä itseään? Pyyhekumi on romaanissa siis samaan aikaan sekä subjekti että

objekti, tai oikeastaan se ei ole kumpaakaan, vaan näiden välitilassa. Se on tasolla,

jolla normaalien käsitedikotomioiden kanssa syntyy loogisia ristiriitoja.1

                                           

1 Kvanttimekaniikan ns. kööpenhaminalaiseen tulkintaan liittyvä Schrödingerin kissa -paradoksi ja
tilafunktion romahtaminen ovat verrattavissa välitilaan, joka dikotomisuuden (havainnon) takia “tu-
houtuu”. Raylene Ramsay käsittelee teoksessaan Science, Sexuality and Subversion Robbe-Grillet’n
yhteyksiä mm. kvanttimekaniikkaan.
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This Text is a Pre-Text.

(An inter-text; self quotation.)

Writing is a re-writing.

— Alain Robbe-Grillet1

3. Liukumia ja intertekstejä

Djinn-romaani on niin täynnä erilaisia intertekstuaalisia viitteitä, että artikkelissaan

“Djinn: vers une théorie de la ré-écriture” (1981) Christian Rullier kehittelee nimen-

omaan sen pohjalta näkemystä kirjallisuudesta “uudelleen-kirjoittamisena”. Rullier

(1981, 858) jakaa intertekstuaalisuuden kahteen päätyyppiin: “yleinen intertekstu-

aalisuus” (intertextualité générale) merkitsee kirjailijan oman tuotannon ulkopuolelle

viittaamista, kun taas “rajoittunut intertekstuaalisuus” (intertextualité restreinte)

tarkoittaa kommunikoimista jonkun kirjailijan oman teoksen kanssa. Tarkasti ottaen

Rullier’n näkemyksessä ei oikeastaan ole kyse viittaamisesta, vaan tekijän tuotan-

toon kuuluvien ja kuulumattomien tekstien uudelleen-kirjoittamisesta (Rullier 1981,

858). Tässä mielessä kannatan Rullier’n näkemystä, mutta en halua tässä tutkiel-

massa puuttua intertekstuaalisuus-termin teoreettiseen puoleen tämän enempää.

Joka tapauksessa Rullier (1981, 863) ehdottaa, että lause “La lutte des sexes [- -]

est le moteur de l’histoire” [Sukupuolten välinen taistelu on historian / tarinan

liikkeellepaneva voima] (D19) voitaisiin lukea myös “la lutte des textes est le moteur

du roman” [tekstien välinen taistelu on romaanin liikkeellepaneva voima]. Kuten

tullaan huomaamaan, näin asia tietyssä mielessä onkin.

                                           

1 Ramsay 1992, 244.
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Tässä luvussa ei pyritä esittämään likimainkaan “täydellistä” intertekstuaalis-

ten viitteiden verkostoa Djinnissä,1 vaan tarkastellaan muutamia sellaisia “yleisiä

intertekstejä”, joilla on merkitystä teoksessa jatkuvasti toistuvan välitilan rakenteen

kannalta. Samalla tarkastellaan myös teoksen “sisäisten” ja “ulkoisten” liukumien

toimintaa. Tarkastelu keskittyy lähinnä Djinnissä esiintyvien nimien liukumiin, sillä ne

ovat romaanin liukumista näkyvimmällä sijalla. Nimien perinpohjaisen analyysin

avulla voidaan jopa saada kokonaiskuva teoksen rakenteesta ja merkityksestä.

Aloitamme romaanin nimihenkilöstä.

3.1. Henkiolennon arkeologiaa: djinn-sanan alkuperä ja myöhemmät vaiheet

Djinn-romaanin alussa Boris saapuu hylättyyn varastorakennukseen, jossa hänen on

määrä mitä ilmeisimmin tavata henkilö nimeltä Jean. Pian Boris näkeekin edessään

liikkumattoman hahmon, jonka olettaa mieheksi: “Monsieur Jean, je présume?” (D12)

[Herra Jean, otaksun?] Kun vastaus viimein saapuu, Boriksen yllätys on suuri:

« Ne prononcez pas Jean, mais Djinn. Je suis américaine. » [- -] La voix est en effet

celle d’une jeune femme [- -]. (D12)

[« Älkää lausuko sitä Jean, vaan Djinn. Olen amerikkalainen. » - - Ääni kuuluu todellakin

nuorelle naiselle - -.]

                                           

1 Mainittakoon nyt kuitenkin ne Rullier’n mainitsemat intertekstit, jotka eivät muutoin esiinny tässä
tutkielmassa: Hanns Heinz Ewersin novelli La mort du Baron Jésus Maria Von Friedel (L’araignée,
Marabout, Coll. « Littérature fantastique »; androgynian teema), Adolfo Bioy Casaresin romaani La
invención de Morel (1968; esim. Alianza Editorial, Madrid 1991; ajan teema; ainakin tämän teoksen
Robbe-Grillet (1983, 16) on itsekin ilmaissut tuntevansa) ja Jorge Luis Borgesin lyhyt tarina Las
ruinas circulares (1941; kokoelmassa Ficciones, esim. Alianza Editorial, Madrid 1981, 61–69).

Haluan täydentää listaa vielä Carl Jonas Love Almqvistin romaanilla Drottningens juvelsmycke eller
Azouras Lazuli Tintomara (1834): Teoksen päähenkilö, hermafrodiitti Tintomara, on samaan aikaan
sekä poliittinen että eroottinen voimapesäke, joka rikkoo vallitsevan järjestyksen; temaattisen tason
lisäksi androgynia on organisoiva periaate myös komposition tasolla.

Simon Lecœur itse mainitsee muuten Samuel Beckettin (D103), viitaten ilmeisesti näytelmän En
attendant Godot (Huomenna hän tulee) henkilöihin (ks. Walker 1987, 167; vrt. D61; Walker 1987,
161).
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Mutta miksi nainen ei kiinnitä huomiota sanaan Monsieur, ihmettelee Boris (D13).

Robbe-Grillet’n romaanin nimihenkilö Djinn on siis amerikkalainen nuori

nainen — korostuksesta päätellen kotoisin Bostonista1 (D16). Vai onko hän sittenkin

brittiläinen?

Elle avait un léger accent étranger, anglais peut-être, à moins que ce ne fussent là les

intonations chantantes des sirènes ou des fées. (D109)

[Hänen puheessaan oli hienoinen vieras korostus, ehkä englantilainen, ellei sitten ollut

kysymys seireenien tai haltijattarien sointuvista sävelistä.]

Kuka tai mikä tämä salaperäinen Djinn lopultakin on?

« Vous êtes un elfe? demanda Simon.

— Un esprit, un elfe, une fille, comme vous voudrez. [- -] » (D109)

[« Oletteko haltija? kysyi Simon.

— Henki, haltija, tyttö, miten vain haluatte. - - »]

Valaistusta Robbe-Grillet’n Djinnin “identiteettiin” saamme tutkimalla sanan etymolo-

giaa. Esittelen myös joitakin tutkimuksen kannalta merkittäväksi katsomiani yhteyk-

siä, joissa kyseinen sana tai sen johdannaiset ovat esiintyneet. Tarkastelen myös

verkostoa, jota Robbe-Grillet romaanissaan eksplisiittisesti rakentaa Djinn-nimen

ympärille.

                                           

1 Bostonilaisuus on mitä ilmeisimmin viite Henry Jamesiin, joka asui joitakin vuosia Bostonissa ja
kirjoitti teoksen nimeltä The Bostonians (1886). Jamesin The Turn of the Screw (1898) puolestaan
toimii eräänä Djinnin pohjatekstinä. Djinnin kahdeksannessa luvussa kerrotaan lehti-ilmoituksesta,
jossa etsitään hoitajaa kahdelle lapselle (D122). Jamesin romaani puolestaan kertoo kotiopettajatta-
resta, joka hoitaa kahta lasta. Kumpikin romaani sisältää mystisiä tapahtumia, joiden todenperäisyy-
destä ei ole tietoa. Marien ja Jeanin 1800-luvun vaatetus on todennäköisesti myös peräisin Jamesin
teoksesta. Ks. tarkemmin Rullier 1981, 859–861.
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3.1.1. Aavikon hurjista asukeista hengen jättiläisiksi

Nykyranskan sana djinn merkitsee haltijaa tai pahaa henkeä, demonia. Ranskaan

sana on tullut arabian kielestä.1 Arabian kielen sana djinn taas on peräisin ajalta

ennen islaminuskoa, jolloin sillä tarkoitettiin autiomaata asuttavia ihmisille vihamieli-

siä henkiolentoja (Grand Dictionnaire Encyclopédique Larousse, 3325). Djinn on

kollektiivisana, joka siis viittaa kokonaiseen laumaan tällaisia henkiolentoja; sanaan

voidaan tarvittaessa lisätä päätteitä, jolloin myös yksikkömerkitys (djinnî) tai esim.

feminiinisyys saadaan ilmaistua (Palva 1995). Djinnit voivat olla siis myös naispuo-

lisia. Djinn-sanan (myös muotoa djânn käytetään) on väitetty olevan johdos sanasta

idjtinân, joka merkitsee “olla salainen, kätketty” (Encyclopaedia of Islam, Vol. II, 547).

Esi-islamilainen käsitys djinneistä kesyttämätöntä ja ihmisille vihamielistä

luontoa edustavina autiomaan nymfeinä ja satyyreinä on vain eräs osa monipuolista

djinn-mytologiaa (Encyclopaedia of Islam, Vol. II, 547). Kuitenkin lähinnä juuri tässä

roolissa djinnit esiintyvät Victor Hugon vaikuttavassa ja elämysvoimaisessa runossa

Les Djinns (1828), joka on inspiroinut myös Robbe-Grillet’ta.2 Runon puhujan

luonnehdinta lähestyvästä djinnien laumasta ei olekaan kovin mairitteleva:

Quel bruit dehors! Hideuse armée

De vampires et de dragons! (Hugo 1828 / 1929, 169)

[Mikä meteli ulkona! Iljettävä armeija

Vampyyrien ja lohikäärmeiden!]

                                           

1 Sana esiintyi ensimmäisen kerran vuonna 1671 Bernier’llä muodossa djen, vuonna 1674
Thévenot’lla muodossa djinn (Nouveau Dictionnaire étymologique et historique, 241).

Rullier (1981, 859) huomauttaa hienoisesta erosta amerikkalaisittain äännetyn Jeanin ja ranskalaisen
djinn-sanan välillä: edellisessä tapauksessa “i” äännetään pitkänä, jälkimmäisessä lyhyenä. Tässä on
jälleen kyse hiuksenhienosta liukumasta, jossa selkeää distinktiota ei voi tehdä, mm. siksi, että
romaanissa “Jean” kirjoitetaan “Djinn”.

2 Les Djinns on eräs Hugon itämaisista runoista, jotka julkaistiin kokoelmassa Les Orientales tammi-
kuussa 1829. Robbe-Grillet on vahvistanut olleensa Djinniä kirjoittaessaan hyvinkin tietoinen tästä
runosta (Rullier 1981, 859).
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On kuitenkin virheellistä ajatella, että djinnit olisivat olleet yksinomaan pahoja hen-

kiä. Vaikka ne toisaalta, edustaessaan ihmiselle tuntematonta luontoa, herättivät pel-

koa, olivat ne toisaalta esi-islamilaisessa maailmassa henkiä, jotka inspiroivat runoi-

lijoita. Jopa Muhammedin on sanottu toimineen tällaisten djinnien innoittamana.

Djinnit eivät siis olleet pahoja tai hyviä, vaan tässä suhteessa indifferenttejä. (Palva

1995.)

Jos tarkastelemme Hugon runoa kokonaisuudessaan huomaammekin, että

siinä puhujan suhtautuminen djinneihin on loppujen lopuksi ambivalenttia. Raivoisan

djinnien hyökkäyksen jälkeen runo seestyy, päättyen hiljaisuuteen mistä se alkoikin.

Runo alkaa seuraavin säkein:

Murs, ville.

Et port,

Asile

De mort,

[- -]. (Hugo 1828 / 1929, 167.)

[Muurit, kaupunki.

Ja satama,

Turvapaikka

Kuolemalta, - -.]

Tämän jälkeen hiljaisuus rikkoutuu — djinnit saapuvat! Säkeet tulevat yhä pidemmik-

si. Djinnien meteli käy helvetilliseksi. Ja sitten…ne lähtevät pois. Vähitellen äänet

käyvät yhä kaukaisemmiksi, säkeet yhä lyhyemmiksi. Runo loppuu seuraavasti:

J’écoute : —

Tout fuit,

Tout passe;

L’espace

Efface

Le bruit.

(Hugo 1828 / 1929, 171.)
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[Kuuntelen: —

Kaikki mennyttä,

Kaikki poissa;

Avaruus

Pyyhkii pois

Äänen.]

Jokin on kuitenkin muuttunut: puhuja jää kuuntelemaan avaruuden hiljaisuutta, jonne

djinnien raivoisa mekastus on haihtunut, kun hän runon alussa vain kätkeytyi muuri-

ensa suojiin. Hugon runon voikin mielestäni nähdä (kauhu)romanttisena kuvauksena

nerollisesta inspiraatiosta tai luomisen tuskasta.1

Vaikka runon alussa djinnit herättävät puhujassa pelkoa ja kauhua, asetelma

ei ole sama enää lopussa. Eräänlaisena analogiana tulkinnalleni voidaan nähdä

erinyiden (kostottarien) muuttuminen eumenideiksi (armottariksi) kreikkalaisessa

mytologiassa. Erinyit ja eumenidit ovat itse asiassa saman olennon kaksi vastak-

kaista puolta,2 ja sovitusrituaalia, jolla erinyiksistä tulee eumenideja, voidaan —

riittisine menoineen — verrata luomisprosessiin (Simonsuuri 1995).

Hugolle djinnit edustavat siis myös geniusta — romanttisen nerollista henkeä.

Djinnî-sanan eräs merkitys onkin siittäjä tai synnyttäjä (begetter, Walker 1988, 250).

Tässä yhteydessä arabit ajattelivat djinnien olevan (miehisen sukupuolen) suojelus-

henkiä, ja tässä merkityksessä sana siirtyi antiikin roomalaisille muuntuen muotoon

genius (Walker 1988, 250).3

                                           

1 Harger-Grinling & Chadwick (1986, 25–26) näyttävät olevan eri mieltä. Heidän mukaansa Hugon
djinnit ovat pelkoa herättäviä pimeyden käskyläisiä, kaiken tuhoava raivotarten lauma. Samoin
Havercroft (1990, 47; 1994, 110) asettaa Hugon pahansuovat djinnit vastakkain Tuhannen ja yhden
yön tarinoiden hyväntahtoisten lampunhenkien kanssa. Ei maailma kuitenkaan ole näin yksin-
kertainen — ei edes Tuhannen ja yhden yön tarinoissa.

2 Robert Gravesin (1955 / 1992  The Greek Myths, Combined Edition, Penguin Books, London 1992,
122) mukaan erinyitä kutsuttiin eumenideiksi, koska oli epäviisasta kutsua niitä “kostottariksi”.

3 Täyttä yksimielisyyttä tästä etymologisesta siirtymästä ei ole. Eräiden lähteiden mukaan täysin pois-
suljettu mahdollisuus ei ole sekään, että sana djinn olisi peräisin latinan genius-sanasta (Encyclo-
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Alun perin genius oli roomalaisille naispuolisen suojelushengen junon miehi-

nen vastine (Walker 1988, 250). Genius ajateltiin suojelushengeksi, joka lohdutti

ihmistä tämän murheissa ja yllytti häntä jaloihin tekoihin. Ajan myötä kuvaan astui

myös toinen genius, joka puolestaan yllytti pahoihin tekoihin. Nyt yksilön luonteen ja

kohtalon ajateltiin riippuvan kahden geniuksen välisen taistelun tuloksesta. Myöhem-

min genius identifioitui kreikkalaisten daemoniin. (Jobes 1961, 645.) Kun genius

alkoi merkitä inspiraation suojelushenkeä, patriarkaalinen yhteiskunta oli jo täysin

unohtanut sen yhteyden junoon (Walker 1988, 250).

Ranskan kielen sana génie — haltija, hengetär tai nerous, kyky — on peräisin

latinan kielen sanasta genius. Ranskaan on siis saapunut kaksi arabian kielen

djinnistä alkunsa saanutta sanaa — djinn ja génie — joilla on hieman erilaiset merki-

tyssisällöt. Robbe-Grillet’n Djinn onkin ehdottomasti myös Génie, sanan kaikissa

merkityksissä.

Kuten Les Djinns -runossa, myös Djinn-romaanissa on luomisen teema läsnä,

vaikka Robbe-Grillet ei esitäkään sitä yhtä myrskyisin vedoin kuin Hugo. Kun Hugo

näkee luomisen tuskallisena tapahtumana, Robbe-Grillet näkee sen välttämättömä-

nä kirjallisuudessa ja taistelussa kielen kangistumista vastaan. Robbe-Grillet’lle tuho

ei ole negatiivinen asia, sillä vain se vapauttaa luomaan. Robbe-Grillet’n Djinn on

siten ennen kaikkea positiivinen voima, joka pitää sisällään vain sen tuhon elemen-

tin, jonka luominen välttämättä vaatii. Djinn on viime kädessä koko Robbe-Grillet’n

romaanin voimapesäke, jonka toiminnan myötä tekstin synty tulee mahdolliseksi.

Sekä Robbe-Grillet’n Djinn että Hugon djinnit ovat uhka tutulle järjestykselle ja

rauhalle, mutta samalla ne luovat jotain uutta. Teosten väliltä löytyy kuitenkin myös

                                                                                                                                       
paedia of Islam, Vol. II, 547). Tässä yhteydessä asialla ei kuitenkaan ole suurta merkitystä, sillä joka
tapauksessa on selvää, että jokin yhteys näillä sanoilla on. Toisaalta varhaisimmat tunnetut djinnin
esiasteet ovat peräisin jo Assyriasta n. 900-luvulta e.a.a. (Walker 1988, 250). Kysymys onkin yleis-
seemiläiseen maailmankuvaan liittyvästä perinteestä (Palva 1995).
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muita yhteisiä piirteitä. Hugon runo alkaa hiljaisuudesta ja siihen se myös päättyy.

Samaa voi sanoa myös Robbe-Grillet’n teoksesta. Hylätty varastohalli, johon pää-

henkilö romaanin alussa saapuu on hiljainen. Romaani myös päättyy vastaavalla

tavalla varastorakennukseen ja hiljaisuuteen. Huomauttaessaan, että Hugon runon

säkeet monimutkaistuvat kielellisesti kahdeksan säkeistön ajan, yhdistää Rullier

(1981, 859; vrt. myös Ball 1983, 14–15) tämän piirteen Robbe-Grillet’n Djinnin

kahdeksaan lukuun: Rullier’n mukaan on kyse rakenteen uudelleen-kirjoittamisesta

(ré-écriture structurelle).

Harger-Grinling & Chadwick (1986, 26) väittävät, että siinä missä Hugon

runollisen inspiraation lähde Les Orientales -kokoelmaan oli itä, Robbe-Grillet valit-

see lännen: hänen Djinninsä on amerikkalainen nainen, joka puhuu ranskaa

vieraalla korostuksella, eikä ilmesty päähenkilölle usvaan verhoutuneena haamuna,

vaan mallinukkena. Mutta Djinn ilmestyy Simonille myös “usvaan verhoutuneena

haamuna” (D108–109). Väitänkin, että Robbe-Grillet valitsee sekä idän että lännen

mytologiat. Aivan samoin kuin hän valitsee sekä korkea- että populaarikulttuurin.

3.1.2. Djinnit levittäytyvät maailmalle

Arabien djinn-perinne on hyvin monipuolista, mutta se voidaan kuitenkin karkeasti

jakaa kolmeen alueeseen: esi-islamilaiseen perinteeseen, islaminuskon esittämiin

virallisiin tulkintoihin ja satujen esittämään maagiseen perinteeseen. On kuitenkin

muistettava, että nämä kolme aluetta ovat sekoittuneet toisiinsa, joten erottelu on

pelkkä abstraktio. (Encyclopaedia of Islam, Vol. II, 547.) Ensimmäistä aluetta — esi-

islamilaista käsitystä — olemme jo tarkastelleet. Nyt esittelen lyhyesti kahta muuta

perinnettä, ja sen lisäksi myös hieman ei-arabialaista djinn-perinnettä, sikäli kuin se

valaisee Djinn-romaanin kannalta mielenkiintoisia djinnien ominaisuuksia.
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Jo Muhammedin aikana djinnit olivat alkaneet muuttua epämääräisiksi ja per-

soonattomiksi jumaliksi. Muslimien mukaan djinnit ovat älyllisiä, muotoaan muuttavia

ja näkymättömiä olioita, jotka oli luotu savuttomasta tulesta, erotuksena ihmisistä ja

enkeleistä, jotka luotiin savesta ja valosta. Yleisen kiinnostuksen kohteena ovat

olleet lukuisat tarinat djinnin ja ihmisen välisestä rakkaudesta. Myös pyhimysten ja

djinnien väliset suhteet ovat kiinnostaneet. (Encyclopaedia of Islam, Vol. II, 547.)

Robbe-Grillet’n romaani on toisaalta tällainen rakkaustarina, mutta kuten myöhem-

min selviää, yksinkertainen tulkinta inhimillisen Simonin ja henkiolento Djinnin

rakkaudesta on hieman lattea ja harhaanjohtava. Toisaalta Djinnissä vihjataan myös

siihen, että Simon olisi jonkinlainen pyhimys: hän katoaa Kristuksen taivaaseen-

astumisen päivän tienoilla (D143). Lisäksi romaanista löytyy paljon muitakin

uskonnollisia viitteitä: krusifikseja, pyhiä oksia jne. Robbe-Grillet’lle tämä kuvasto

edustaa kuitenkin “vain” uskonnollis-myyttisiä stereotypioita (vrt. esim. Ramsay

1992, 244), mutta siinä mielessä Simon on pyhimys, että hänet ikään kuin vihitään

pyhään tietoon. Minkään uskonnon kanssa tällä ei tietenkään ole mitään tekemistä.

Folkloressa djinnit liittyvät magiikkaan. Esimerkiksi Tuhannen ja yhden yön ta-

rinat on täynnä djinnejä, joista joskus on ihmiselle haittaa, joskus hyötyä. Usein

djinneistä puhutaan kiertoilmaisuin — esimerkiksi “ne jotka ovat meitä parempia” (az

mâ bihtarân). Ilmaus tuo mieleen eumenidit. (Encyclopaedia of Islam, Vol. II, 547–

548.)

Turkkilaisessa kansanperinteessä kollektiivisesti elävät ja kumpaakin suku-

puolta edustavat djinnit (joita toisinaan kutsutaan nimellä peri) toimivat öisin. Ne

kokoontuvat usein esim. pimeissä ja hylätyissä rakennuksissa tai romuhuoneissa.

Sairauksista, joita djinnit saattavat ihmisille aiheuttaa, yleisimpiä ovat erilaiset

halvaukset. (Encyclopaedia of Islam, Vol. II, 548.)
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Djinn-romaanin tapahtumat sijoittuvat pimeisiin ja hylättyihin rakennuksiin:

varastohalli, jonne romaanin kuluessa palataan useaan otteeseen ja Marien ja

Jeanin “asuttama” autiotalo, jossa vieraillaan kahdesti, ovat juuri sellaisia paikkoja,

joissa djinnit voisivat viettää salattua elämäänsä. Juuri näissä paikoissa Djinn

ilmestyykin Simonille. Kummassakin tapauksessa on jo pimeää (D11, D115). Kolmas

vastaavanlainen paikka (ellei kyseessä sitten ole “sama” varastorakennus, jossa

Djinn apureineen romaanin alussa piti majaansa) voisi olla rakennus, jossa pidetään

vallankumouksellinen kokous. Siellä Djinn esiintyy pelkän äänen välityksellä. Myös

Mariella ja Jeanilla on se djinnien piirre, että he välttävät kirkasta valoa (D45).

Romaanin kuluessa Simon menettää tajuntansa monta kertaa (D32, D68,

D81, D120), samoin Jean (D27, D103). Myös kahdeksannen luvun naispuoliselle

kertojalle käy samoin (D137). Jeanin tajunnanmenetykset saavat “selityksensä”

tekstissä (D111), mutta Simonin tapauksessa näyttäisi siltä, että djinnit todellakin

olisivat täydessä työn touhussa. Etenkin ensimmäinen tajunnanmenetys on selvästi

djinnien tekosia:

Toute la scène est tellement irréelle, fantomatique, pétrifiée, que le son de ma propre

voix sonne étrangement faux pour moi-même,1 et comme improbable, dans cet espace

frappé d’enchantement, sous l’insolite lumière bleuâtre…

Comme il n’y a pas d’autre solution que de hasarder encore quelques mots, je

prononce, à grand-peine, cette phrase banale:

« Ton frère est tombé. »

Mes syllabes tombent, elles aussi, sans éveiller de réponse ni d’echo, comme des

objets inutiles, privés de sens. Et le silence se referme. Ai-je vraiment parlé? Le froid,

l’insensibilité, la paralysie commencent à gagner mes membres. (D32)

[Koko tämä kohtaus on niin epätodellinen, aavemainen, jähmettynyt, että jopa oma ää-

neni kuullostaa minusta merkillisen vieraalta ja olemattomalta tässä lumotussa paikassa,

joka hohtaa kummallista sinertävää valoa…

                                           

1 Vrt. Jeanin äänenmurros ja välitila “akuutin” ja “graviksen” välillä.
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Koska ei ole muuta mahdollisuutta kuin kokeilla rohkeasti vielä joitakin sanoja, lausun,

vaivalloisesti, seuraavan arkipäiväisen lauseen:

« Veljesi kaatui. »

Myös nämä sanani kuoleutuvat, tuottamatta sen enempää vastausta kuin kaikuakaan.

Ne häviävät kuin tarpeettomat ja merkityksettömät esineet. Hiljaisuus laskeutuu jälleen.

Puhuinko minä tosiaan? Kylmyys, tunnottomuus, halvaantuminen leviää kaikkialle ruu-

miinjäseniini.]

Djinnit asuttavat myös afrikkalaista mytologiaa tai tarinaperinnettä. Pohjois-

Afrikassa elävän nomadikansan, tuaregien, kertomusperinteessä yleinen on tarina

nuoresta tytöstä, jonka djinn kidnappaa. Tuaregien kielen temašekin sana aljin on

johdos arabiasta. Vaikka yhteyksiä arabialaiseen perinteeseen löytyykin, tuaregien

djinn kuitenkin eroaa eräässä suhteessa ratkaisevasti arabialaisesta serkustaan:

tuaregien uskomusten mukaan djinnit ovat kuolleiden miesten haamuja, jotka tulevat

kummittelemaan sen naisen telttaan, jonka kanssa he ovat eläneet. (Casajus 1984,

226–227.)1 Egyptistä löytyy vastaavankaltainen perinne (Encyclopaedia of Islam,

Vol. II, 547).

Kahvilassa Marie kertoo Simonille ihmeellisen tarinan (“histoire à dormir

debout”, D49), jonka mukaan mustalaiset (“bohémiens”) olivat kidnapanneet hänet ja

Jeanin isältään Simonilta kun he vielä olivat pikkuisia (D49–50). Aivan hyvin asialla

saattoivat olla myös djinnit (tai organisaatio). Ehkä myös Simonin katoaminen

                                           

1 Kookkaat ja vaaleaihoiset tuaregit ovat berberikansa, joka asuu Saharan ja Sahelin alueilla
Nigerissä, Malissa, Algeriassa, Libyassa ja Nigeriassa. Temašekin kieli, jolla on oma aakkosto
tifinagh, kuuluu berberikieliin. Tuaregit ovat ainoa berberikansa, joilla on kirjallista perinnettä. Tuaregit
ovat islamilaisia, mutta heidän yhteisössään naisilla on merkittävä asema. Esimerkiksi vain miehet
peittävät kasvonsa hunnulla. Tästä on peräisin tuaregien omakielinen nimi kel tagilmus (“huntu-
kansa”). “Hunnutetuista miehistä” kirjoittivat arabialaiset historioitsijat jo 300-luvulla. (Suomalainen
tietosanakirja 8: 169, Weilin+Göös ja Almagest Oy, Helsinki 1993.)

Naisten korkeaa yhteisöllistä asemaa kuvastaa myös tarina djinnistä, joka kidnappaa nuoren tytön.
Tytön veljet eivät — vaikka rakastavatkin kovasti kaunista sisartaan — kykene häntä pelastamaan,
vaan nimenomaan tyttö itse tappaa djinnin, joka vain olisi halunnut ruveta tytön isäksi tai aviomie-
heksi. Ks. tarkemmin Casajus 1984. Casajuksen mukaan tarina varoittaa ylettömästä eksogamiasta.

Kaikki tuaregit eivät ole nomadeja. Dominique Casajuksen artikkeli tarkastelee kuitenkin nimenomaan
nomadiseudulla esiintyviä kertomuksia — joista siis eräs yleinen on tarina djinnistä (1984, 218).
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selittyy sillä, että djinnit kidnappaavat hänet… Toisaalta Marie väittää, että kahvilan

tarjoilija on merimiehen haamu, joka on tullut kummittelemaan entisen tyttöystävänsä

työpaikalle, jossa myös hän itse oli ollut joskus auttamassa (D46, D49).

Hugon runo ei selvästikään ole ainoa lähde, josta Robbe-Grillet on tietonsa

djinneistä ammentanut. Bridge (1984–85, 10) epäileekin aivan syystä, että Robbe-

Grillet on Djinniä kirjoittaessaan käyttänyt apunaan Laroussen mytologia-hakuteosta.

Viittauksissa ei ole kuitenkaan kysymys pelkästä lisämausteesta, vaan muodos-

taessaan Djinniin mytologista verkostoa ja liittyessään läheisesti romaanin rakentee-

seen, niillä on oma tärkeä merkityksensä Robbe-Grillet’n romaanissa.

Kuriositeettina vielä mainittakoon, että nimi “Djinn” kuuluu myös Ranskan

ilmailuhistoriaan: se oli ensimmäisen suihkukäyttöisen helikopterin nimi (Larousse:

La Grande Encyclopédie, 1341).1 Vaikka ilmeisesti mitään muita ilmailuviitteitä ei

Robbe-Grillet’n romaanissa olekaan, huomautettakoon tässä kuitenkin että hangar

— hylätty varasto, jonne Boris / Simon romaanin alussa saapuu ja jossa hän tapaa

Djinnin — varsinaisesti merkitsee lentokonehallia. Tällöin Djinn voitaisiin ajatella —

deleuzelaiseen tyyliin — hurjasti pyörivän potkurinsa avulla myrskyä tuottavaksi

sotakoneeksi, “sotahelikopteriksi”.2

                                           

1 “Helikopterin roottoria voidaan pyörittää [- -] ohjaamalla suihkumoottorin pakokaasut roottorin lapo-
jen kärkiin, josta ne purkautuvat suuttimen kautta ulos ja aiheuttavat lapoja pyörittävän voimaparin”
(Suomalainen tietosanakirja, 2: 501). “Djinn”, joka toimi juuri edelläkuvatulla tavalla, sai ensilentonsa
15. joulukuuta 1953 (Larousse: La Grande Encyclopédie, 1341). Samana vuonna ilmestyi ensim-
mäinen Robbe-Grillet’n romaani, Les gommes. Robbe-Grillet’lla “lapoja pyörittävänä voimaparina”
ovat usein olleet mm. dikotomiat sattuma–determinismi, kaaos–järjestys tai aika–avaruus. Myös su-
kupuolten — maskuliinin / maskuliinisuuden ja feminiinin / feminiinisyyden — välinen taistelu on täl-
lainen voimapari. Kun moottori käynnistetään, voimapari alkaa pyöriä vinhasti. Usein syntyy romaani.

2 Vrt. Hugon tuulispää-djinnit, joiden aiheuttama myrskytuuli saattaa repiä jopa taloja irti perustuk-
siltaan (Hugo 1828 / 1929, 169).
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3.1.3. Andro-Djinn vastaa sukupuolten väliseen taisteluun

Länsimaissa kerrotaan tarinaa, jonka mukaan arabian kielen sanat tarkoittavat aina

myös omaa vastakohtaansa, jotain seksuaalista ja lisäksi jotain kameliin liittyvää.

Länsimaalaiselle syntyvä tunne sanojen vastakohtaisuudesta selittyy osaksi

arabialaisen perinteen vieraudella, mutta toinenkin syy löytyy: pinnalta katsoen

vastakohtaiset merkitykset yhdistyvätkin syvemmällä tasolla. Esimerkiksi “suurta iloa”

ja “suurta surua” tarkoittavan sanan vastakohtaisille merkityksille löytyy selitys sanan

alkuperäisestä merkityksestä “suuri emootio”. “Kameli-merkitys” tulee runouden

perinteestä, jossa kameliin viitattiin erilaisin metaforin, jotka varsinaisesti eivät tar-

koittaneet kamelia. (Palva 1995.) Sanojen seksuaalinen konnotaatio lienee puoles-

taan suhteellisen yleisinhimillistä.

Robbe-Grillet’n Djinn on kuin tällainen arabialainen sana: merkityksiltään

ambivalentti ja tekstuaalisen ominaisluonteensa lisäksi myös seksuaalinen olento.

(Vain “kameli-merkitys” jää puuttumaan.) Aivan kuin sattumalta arabian kielen djinn-

sanaa läheisesti muistuttava djins viittaakin sukupuoleen ja seksuaaliseen

(Encyclopaedia of Islam, Vol. II, 550). Robbe-Grillet’n Djinn on seksuaalinen olento

nimenomaan siksi, että salaperäisyys verhoaa hänen sukupuolensa. Toisaalta Djinn

on andro-Djinn mm. siitä syystä, että tekstillä ei oikeastaan ole sukupuolta. Itse

asiassa teksti voi antaa nautintoa ainoastaan silloin kun sillä ei ole sukupuolta —

silloin kun se on jossain mielessä määrittelemätön. Seuraavassa pyrin osoittamaan,

että tämä todellakin on Djinnin teesi.

Djinn-romaanin ensimmäinen luku käsittelee kieliopin kannalta maskuliinin ja

feminiinin sekä sinuttelun ja teitittelyn välistä eroa. Lisäksi ranskan kieli ja kulttuuri

asettuu siinä vastakkain englannin kielen ja angloamerikkalaisen kulttuurin kanssa.

Luku näyttäisi siis rakentuvan oppositioparien varaan. Luvun lopussa Djinn “arvaa”,

että Simon (ja lukija) otaksuu asian olevan juuri näin:
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« Tu penses quelque chose, que tu caches, dit Djinn. — Oui, dis-je. — Et c’est quoi?

— C’est sans rapport avec le travail. »

Djinn ôte alors ses lunettes noires, laissant admirer ses jolis yeux pâles. [- -] Et

renonçant au tutoiement hiérarchique, elle murmure de sa voix douce et chaude:

« Maintenant, vous dites ce que vous pensez. »

« La lutte des sexes, dis-je, est le moteur de l’histoire. » (D19, kursiivit minun)

[« Sinulla on jotain sellaista mielessäsi, jota et kerro, Djinn sanoo. — Niin on, minä

sanon. — Ja mitähän sitten? — Sillä ei ole mitään tekemistä työn kanssa. »

Silloin Djinn ottaa mustat lasit silmiltään, antaen mahdollisuuden ihailla niiden vaaleaa

kauneutta. - - Luopuen hierarkisoivasta sinuttelusta, hän kuiskaa viehkeällä ja

lämpimällä äänellään: « Nyt kerrotte mitä teillä on mielessänne. »

« Sukupuolten välinen taistelu, minä sanon, on historian / tarinan liikkeellepaneva

voima. »]

Simonin Marx-mukaelma näyttäisi antavan vihjeen siitä, että Djinniä on tarkasteltava

dialektisesti: vastakohtien välinen taistelu johtaa vastakohtien yhdistymiseen korke-

ammalla tasolla. Maskuliinin ja feminiinin välisen eron havainnollistaminen johtaakin

romaanissa androgynian teemaan.1

Tekstuaalisen generoituvuuden näkökulmasta androgynian teema nousee

Robbe-Grillet’n romaanissa esiin seuraavalla tavalla: Boris / Simon tunnistaa edes-

sään seisovan olennon mieheksi [andro], mutta olento vastaakin naisen äänellä

[gyne] “Älkää lausuko sitä Jean, vaan Djinn” [gyne], korjaamatta kuitenkaan sanaa

“monsieur” [andro] (D12–13). Simonin mielestä Djinnin androgyninen ulkonäkö

[andro+gyne] ja hänen sointuva äänensä tuo mieleen elokuvanäyttelijä Jane Frankin

[gyne+andro] (D13). Toisaalta tämä tyttö on Simonin esimies [gyne+andro] (D14).

Lopulta Simonin edessä oleva olento paljastuu mallinukeksi [androgyne]:

                                           

1 Termi androgyyni tulee kreikan kielen sanoista ανήρ, genet. ανδρός— mies — ja γυνή — nainen.
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C’est ne pas une femme, ni un homme. J’ai devant moi un mannequin en matière

plastique pour vitrine de mode. L’obscurité explique ma méprise. Le joli sourire de Jane

Frank est à porter au crédit de ma seule imagination. (D14)

[Se ei ole nainen eikä mies. Edessäni on muovinen mallinukke, sellainen joita on

muotiliikkeiden näyteikkunoissa. Paikan hämäryys selittää erehdykseni. Jane Frankin

kauniin hymyn voi laittaa pelkän mielikuvitukseni tilille.]

Tapa, jolla androgynian teema tuodaan tekstiin (eli Simonin mieleen) näyttää olevan

dialektisen prosessin tulosta. Mutta viimeisessä vaiheessa tämä kyseenalaistuu: ei

ole mitenkään ajateltavissa (ainakaan humanistisen perinteen näkökulmasta), että

muovinen mallinukke voisi olla miehen ja naisen dialektinen synteesi — uusi

ihminen.

Djinnin androgyniassa ei ole kysymys ulkoisen dikotomian — sukupuolten —

yhdistymisestä, vaan sisäisestä moninaisuudesta: androgynian tila on monipuolinen

ja määräytymätön. Kun Simon näkee “todellisen” Djinnin, hän luulee tätä ensin

mallinukeksi, mutta huomaa erehdyksensä ajoissa: “Ce faux mannequin de cire est

une vraie femme.” (D16) [Tämä väärä vahanukke-mannekiini on todellinen nainen.]1

Myöhemmin, kun Simonille esitellään Laura, joka on pukeutunut täsmälleen samalla

tavalla kuin Djinn, Simonille tulee “kummallisia asioita” mieleen:

Laura n’est que le mannequin inanimé du rez-de-chaussée, qui, montant les marches à

ma suite, se trouve de nouveau en face de moi. (D18)

[Laura on vain alakerran eloton mallinukke, joka, kiivettyään portaat minun perässäni,

seisoo jälleen minun edessäni.]

“Todellinen nainen” on tässä vaiheessa täynnä määrittelemättömyyttä; sen olemi-

sesta on tullut tulemista. Elottoman ja elollisen välistä leikkiä synnyttää osaltaan se,

                                           

1 Olla-verbiä käytetään tässä ikään kuin kysymys olisi identiteetistä — ja oikeastaan niin onkin.
Ajatus, että identiteetti sisältää aina jo eron, saa tässä yhden ilmaisunsa. Vrt. myös seuraava Djinn-
lainaus.
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että ranskan mannequin-sana tarkoittaa sekä elävää mannekiinia että mallinukkea.1

Kaiken lisäksi se voi merkitä tahdotonta ja johdateltavaa ihmistä, jollainen Simon on.

Jo ensimmäisessä kappaleessa Simonin ja Djinnin identiteetit alkavatkin sekoittua:

he ovat kummatkin pitkiä ja hoikkia ja heillä on kummallakin vaaleat silmät (D8, D12–

14, D19). Lisää yhtäläisyyksiä paljastuu myöhemmin romaanin kuluessa (esim. sama

käsiala, D39–40, D42, D117).

Androgyniasta tulee romaanissa aidosti kolmas vaihtoehto. Se ei ole pelkkä

miehen ja naisen yhdistelmä, vaan vielä määräytymätön välitila, pikemminkin tapah-

tuma kuin tietty määrätty olio.2 Mallinukke ei oikeastaan ole kumpaakaan suku-

puolta, koska se on eloton, mutta toisaalta se kätkee kuitenkin jotain vaatteiden (vrt.

gender) alle. Mallinukke voi säilyttää salaisuuden, määräytymättömyyden ihmistä

helpommin. Toisaalta mallinukke voi kuitenkin olla elävä mannekiini. Djinn rikkoo

elävän ja elottoman välisen opposition (ks. Havercroft 1994, 111, 119). Avainsana

on siis ratkaisemattomuus.3

Mallinuket ja androgynia liittyvät myös androidi-teemaan, joka nousee romaa-

nissa esille erityisesti Simonin Marielle ja Jeanille kertomassa romanttis-historialli-

sessa science fiction -kertomuksessa, jossa robotti rakastuu hovineitoon (D51–54).

Androidi-teema rikkoo ihmisen ja koneen dikotomian: androidi ei ole ihminen, mutta

                                           

1 Tätä ambiguiteettia Robbe-Grillet on käyttänyt hyväkseen aikaisemmin mm. elokuvassa
Glissements progressifs du plaisir (1974, Nautinnon asteittaiset liukumat).

2 On perusteltua väittää, että androgynia-myyttien synty liittyy toiseuden tajuamiseen, mutta oman
näkemykseni mukaan androgynian idea ei perimmältään ole kaksipuolinen (mies vs. nainen), vaan
monipuolinen. Androgyninen tila on määräytymätön, ei-determinoitunut luovuuden tila, jossa toiseus
ei välttämättä tarkoita dikotomisuutta.

Mm. A. J. L. Busstin (“The Image of the Androgyne in the Nineteenth Century”, 1967, 4 — Romantic
Mythologies, ed. by Ian Fletcher, Routledge & Kegan Paul, London 1967, 1–95) mukaan androgynian
idea on löydettävissä lähes kaikista mytologioista ja uskonnoista kautta aikojen.

3 Kuriositeettina mainittakoon, että Bridge (1984–85, 10) vertaa Zurvan-jumalaa — androgynistä ajan
personifikaatiota — Djinniin; Zurvanin pojat — Ahura Mazda ja Ahriman — ovat hyvän ja pahan
vastakohtaiset alkuprinsiipit.
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se ei ole myöskään kone, koska se toimii ja tuntee kuin ihminen.1 Sillä ei kuitenkaan

ole varsinaisesti sukupuolta, vaan se on androgyninen (vrt. Havercroft 1990, 48).

(Toki sille voidaan antaa tiettyjä sukupuolirooleja, jolloin kysymys on vallankäytöstä.)

Dikotomia ihminen vs. kone liittyy luonnollisesti myös vapauden ja deterministisyy-

den väliseen abstraktiin dikotomiaan, joka Djinnissä kyseenalaistuu esim. viidennes-

sä luvussa, jossa Djinn puhuu nauhurin välityksellä koneista vapautumisen puolesta.

Cependant, quelque chose me choque dans ces belles paroles; c’est le sort qui nous

est fait, à nous, les agents d’exécution de programme: notre rôle se trouve en totale

contradiction avec les buts qu’il propose. Jusqu’à présent du moins, on ne nous l’a guère

appliqué, ce programme. On nous a au contraire manipulés sans aucun égard pour notre

libre arbitre. (D79)

[Jokin minua kuitenkin häiritsee näissä kauniissa sanoissa; se jokin on meille, suunni-

telman toimeenpaneville agenteille, määrätty kohtalo: meidän roolimme näyttää olevan

täydellisessä ristiriidassa toimintamme päämäärän kanssa. Ainakaan tähän mennessä

ohjelmaa ei ole juurikaan sovellettu meihin. Meitä on päinvastoin manipuloitu vailla

minkäänlaista kunnioitusta vapaata tahtoamme kohtaan.]

Kuitenkin organisaatio pyrkii vapautukseen (ja onnistuu siinä). Simon ei vain vielä

ymmärrä, että kone josta pitää vapautua on myös hänessä itsessään: hänen on

kyettävä irrottautumaan totunnaisista ajatustottumuksista ja lukkoonlyödystä ideolo-

giasta. Toisaalta hän ei koskaan voi olla absoluuttisen vapaa. Kieli on aina jossain

määrin pakkopaita, varsinkin kirjalliselle henkilölle.

Vaikka Djinnin ensimmäisessä luvussa esitellään kielen ja “maailman” diko-

tomisuutta, samalla se myös kiistetään. Androidi–androgynia-teema on tässä suh-

                                           

1 Merkittävin tätä teemaa käsittelevä elokuva lienee Ridley Scottin Blade Runner, mutta ainoastaan
ohjaajan omana versiona (1991): kaupallinen Hollywood-versio (1982) tuhoaa elokuvan ytimen —
epävarmuuden siitä, onko päähenkilö itse androidi (replikantti). Myös deterministisyyden ja vapauden
välinen ristiriita saa “oikeassa” versiossa varsin onnistuneen käsittelyn. Elokuva perustuu Philip K.
Dickin romaaniin Do Androids Dream of Electric Sheep? (1968). (Elokuvan kaksi eri versiota muuten
herättävät kysymyksen alkuperäisyydestä, sillä tekijä sai oman visionsa julki vasta yhdeksän vuotta
“väärän” kaupallisen version jälkeen. Ja kuinkas muuten kuin markkinoiden ehdoilla.)
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teessa oleellinen, ja teema käy yhä merkittävämmäksi, mitä pidemmälle romaanissa

edetään. Havercroftin (1990, 49) mukaan mies vs. nainen -erottelun hylkäävä andro-

gynisyys on teoksessa itse asiassa se, joka synnyttää myös muiden tekstuaalisten

dikotomioiden (minä vs. toinen, individuaalinen vs. kollektiivinen, ihminen vs. kone,

todellinen vs. fantasia) rikkoutumisen.

The androgyne image thus reflects a shift away from one way of relating concepts (male

versus female) towards another; a plurality which simultaneously upholds a “both / and”

and a “neither / nor.” The borrowing and rewriting of the impossible androgynous referent

in Djinn form part of a movement beyond the tidy, patriarchal closure of binary

categories [- -]. (Havercroft 1990, 50.)1

Robbe-Grillet on monissa yhteyksissä vastustanut dialektisena ymmärrettyä

“sukupuolten välistä taistelua” (Mistacco 1976, 42–43; Ramsay 1992, 247–250).2 Oli

“sukupuolten välisen taistelun” voittaja kuka tai mikä hyvänsä, ainakaan se ei ole kir-

jallisuus, “kirjallisuudellisuus”. Kirjallisuus voi vietellä vain silloin kun sillä on salai-

suus. Niinpä Djinn kiinnostaakin Simonia nimenomaan androgynian, epävarmuuden

elementin takia, ja samasta syystä Djinn kiinnostaa lukijaa. Simonin lausahdus “su-

kupuolten välisestä sodasta” johtuukin toisaalta hänen kyvyttömyydestään ymmärtää

välitilaa (vielä tässä vaiheessa romaania); toisaalta se on kommentti kielen dikotomi-

                                           

1 Erinomaisessa artikkelissaan Djinnistä Havercroft (1990) tarkastelee deiktisten elementtien (erityi-
sesti persoonapronominien je, il, elle ja nous) avulla tuotettua tekstin häilyvyyttä, joka johtaa sen
aidosti androgyniseen tilaan: “The vacillation of the pronominal deictics, accompanied by a perplexing
profusion of proper names and intertextual references, brings about the erasure of the traditional
binary opposition between the feminine and the masculine, in a parodic refusal to uphold “proper”
gender roles and conceptions of sexual difference (Havercroft 1990, 39).”

Deiktisillä elementeillä tarkoitetaan sellaisia kielen elementtejä, joilla ei ole kiinteää referenttiä, vaan
jotka ovat riippuvaisia tilanteesta, jossa ne lausutaan; persoonapronominien lisäksi sellaisia ovat mm.
demonstratiivipronominit, aikamuodot, useat muut aikaan ja paikkaan liittyvät ilmaisut, sekä mää-
räinen artikkeli, kun sitä käytetään asiasta, jota ei ole aikaisemmin mainittu (Havercroft 1990, 40, 51).

2 Myös mm. Jacques Derrida (Derrida & McDonald 1982, 72) on kritisoinut tällaista näkemystä: “[- -]
when sexual difference is determined by opposition in the dialectical sense (according to the Hegelian
movement of speculative dialectics which remains so powerful even beyond Hegel’s text), one
appears to set off “the war between the sexes”; but one precipitates the end with victory going to the
masculine sex.”
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suudesta, joka on joskus riittämätön tapa kuvata todellisuutta. Lisäksi se on Robbe-

Grillet’n ironinen piikki tietynlaista feminismiä vastaan, itseironiaakaan unohtamatta.1

Binaaristen oppositioiden tilalle Robbe-Grillet tarjoaa liukumien liikettä:

[- -] it is rather a question of series of slippages, of a series of decentralizations, of

displacements. [- -] It is a question of never placing any statue in position, but continuing

to slip. [- -] I think I avoid the Hegelian system of dialectic — of thesis, antithesis,

synthesis — which Hegel calls Aufhebung [- -]. (Robbe-Grillet 1977, 16–17.)

Havercroftin (1990, 48; vrt. 1994, 111) mukaan Djinnissä onkin kysymys “tekstuaa-

listen entiteettien värähtelevästä kuorosta” (“oscillating chorus of textual entities”).

Seuraava, myös Havercroftin siteeraama, Derridan kuvaus “koreografisesta teks-

tistä” sopii täydellisesti Djinnin androgyniseen tekstiin:

[- -] I have felt the necessity for a chorus, for a choreographic text with polysexual

signatures [- -] beyond the binary difference that governs the decorum of all codes,

beyond the opposition feminine / masculine, beyond bi-sexuality as well, beyond

homosexuality and heterosexuality which come to the same thing. [- -] I would like to

believe in the multiplicity of sexually marked voices [- -], this indeterminable number of

blended voices, this mobile of non-identified sexual marks whose choreography can

carry, divide, multiply the body of each “individual” [- -]. (Derrida & McDonald 1982, 76)2

Djinn toteuttaa kaikki Jacques Derridan toiveet.

                                           

1 “First of all, I don’t believe much in the difference between the sexes. That is to say, as a result of
my entire biological background — since I only studied biology, not literature [huom: tässä Robbe-
Grillet korostaa ovelasti oman kirjallisen tuotantonsa realistisuutta ja materiaalista peruslähtökohtaa]
— I know that the sexes are not separate. There aren’t Men and Women. [- -] At the present time, the
problem is falsified by the women’s liberation movements which, by means of their demands, have
made of Woman a being apart. [- -] Very well, society has classified women, etc. But it is a social
classification. I don’t think it exists in reality.” (Mistacco 1976, 42.)

2 Derrida ei kyseisessä haastattelussa käytä androgynia-sanaa lainkaan, ikään kuin hän välttelisi sitä.
Uskon syynä olevan varovainen huolenpito siitä, että hän ei käsitteellistäisi androgynian vielä mää-
räytymätöntä välitilaa (vrt. Derrida & McDonald 1982, 75).



- 127 -

3.1.4. “Rakkaani Djinn”

Djinn-romaani on ollut Robbe-Grillet’lle pitkäaikainen projekti (ks. Robbe-Grillet

1986, 28). Jo vuonna 1961 Robbe-Grillet suunnitteli elokuvaa La Japonaise [“Japa-

nitar”], jonka juoni perustui kielen opettamiselle: nuori japanilainen lääketieteen opis-

kelija saapuu Eurooppaan ja tutustuu Jean-nimiseen poikaan, joka lupaa opettaa

hänelle ranskan kieltä. Pian kieliopinnot menettävät kuitenkin viattoman luonteensa,

sillä keskustelut alkavat toistaa teemoja, jotka vihjaavat intiimiin — mutta vielä

kuvitteelliseen — kanssakäymiseen. Suhde päättyy intohimomurhaan.1 (Robbe-

Grillet 1961, 44.) Rakenteen lisäksi myös tämän elokuvasuunnitelman2 juoni muis-

tuttaa joissain suhteissa Djinn-romaania. Kaiken lisäksi kielen opettajana toimii Jean,

aivan kuten Djinnissä. Jälkimmäisessä “opettajan” (oletettu) sukupuoli ja kansalli-

suus on vain vaihtunut. Feminiininen Jean ei kuitenkaan ole Robbe-Grillet’lla mikään

uusi ilmiö, jo romaanissa Les gommes esiintyy Jean-niminen henkilö, joka on nais-

puolinen: entinen postivirkailija Mme Jean (Robbe-Grillet 1953 / 1973, 192–197).

Djinn-projektin pitkäikäisyydestä kertoo myös se seikka, että “Djinn” esiintyy

Robbe-Grillet’n tuotannossa jo vuonna 1976. Erikoisessa kollaasiromaanissa

Topologie d’une cité fantôme (“Aavekaupungin topologia”)3 Robbe-Grillet kertoo

                                           

1 “Jean croyait lui apprendre l’amour, tandis que la petite Japonaise croyait seulement apprendre le
français; en fait, elle apprenait à mourir” (Robbe-Grillet 1961, 44). [Jean kuvitteli opettavansa pienelle
japanittarelle rakkautta, kun taas tyttö uskoi oppivansa vain ranskaa; itse asiassa hän oppi kuole-
maan.]

2 Elokuva ei koskaan toteutunut. Itse asiassa koko projekti perustui täydelliseen väärinkäsitykseen.
Kaupallisessa japanilaisessa elokuvayhtiössä luultiin Robbe-Grillet’n olevan menestynyt auteur, joten
häntä pyydettiin saapumaan Japaniin kirjoittamaan elokuvakäsikirjoitusta. Kun tuottajat näkivät käsi-
kirjoituksen, he tyrmistyivät ja ehdottivat siihen “joitakin muutoksia”, jotta elokuvan rakenne saataisiin
täyttämään kaupalliset normit. Robbe-Grillet poistui Japanista. (Alain Robbe-Grillet 1978  “Le projet
de la Japonaise…” — Ks. Obliques. 47.)

La Japonais’n yhteydestä Djinniin on huomauttanut myös Ball (1983, 15–16).

3 Topologie on kokoelma Robbe-Grillet’n aikaisemmin (ja myöhemmin) julkaistuja tekstejä, jotka alku-
peräisessä muodossaan ovat olleet eri taiteilijoiden tekemien maalausten, valokuvien jne. “kuvateks-
tejä”. Romaanissa nämä tekstit on järjestetty viiteen erilaiseen “topologiseen avaruuteen”. Romaanin
päättävä “Coda” on ainoa pelkästään tätä teosta varten tehty teksti (ks. Leki 1983, 118).
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henkilöstä nimeltä Robert de Berg ja samassa yhteydessä esiintyy myös Djinn-

niminen henkilö:

Pendant l’entracte, dans le foyer grouillant de spectateurs, je rencontre le peintre Robert

de Berg, demi-frère de mon amie Djinn (Robbe-Grillet 1976, 95).

[Väliajalla tapasin katsojien täyttämässä lämpiössä Robert de Bergin, taidemaalarin, joka

on minun ystävättäreni / rakkaani Djinnin velipuoli.]

Robert de Berg viittaa amerikkalaiseen pop-taiteilijaan Robert Rauschenbergiin, jon-

ka kanssa Robbe-Grillet oli työskennellyt.1 Tämän on todennut myös Robbe-Grillet

itse, kuten myös sen, että nimi on “enemmän tai vähemmän Robbe-Grillet -nimen

anagrammi” (Mistacco 1976, 39). Koska herra taiteilija Robert de Berg on mitä

ilmeisimmin humalassa (Robbe-Grillet 1976, 95–96), tulkitsee Havercroft (1994,

110–111) mainitun “ystävätär Djinnin” giniksi. Myös Djinn-romaani sisältää tämän

“päihtymys-seemin” (semé of intoxication), Djinn on Simonin “alkoholi-huimauksen”

(an alcoholic vertigo) aiheuttaja (Havercroft 1994, 110). Epäilemättä Djinnissä onkin

jotain dionyysistä. Kuitenkin Topologien Djinn viittaa myös Jean de Bergiin, kuten

Robbe-Grillet itsekin on todennut (Mistacco 1976, 39).

Vuonna 1956 ilmestyi Minuit’n kustantamana kirja nimeltä L’image (“Kuva”),

jonka tekijäksi ilmoitettiin Jean de Berg. Omaelämäkerrallisessa teoksessa

Angélique ou l’enchantement (“Enkeli tai hurmio”) Robbe-Grillet (1987, 169) väittää,

että Catherine Robbe-Grillet, Alainin vaimo, on teoksen kirjoittaja. Toisaalta on aivan

yhtä mahdollista, että Robbe-Grillet on kirjoittanut teoksen itse. Catherine itse on

väittänyt olevansa teoksen tekijä (Ramsay 1992, 203). Varmaa on kuitenkin se, että

                                           

1 Yhteistyön tuloksena syntyi teos Traces suspectes en surface (1978, “Epäilyttävät jäljet pinnassa”),
joka koostui Rauschenbergin litografioista ja Robbe-Grillet’n tekstistä (teksti sisältyy Topologie-romaa-
niin). Teoksesta otettiin n. 35 kappaleen painos, ja vuonna 1982 siitä (myymättömiä kappaleita oli
vielä jäljellä!) pyydettiin n. 10 000 dollaria (Robbe-Grillet et al. 1986a, 68). Teoksen syntyhistoriasta,
ks. Robbe-Grillet et al. 1986a, 68–69.
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tavalla tai toisella Robbe-Grillet on ollut osallinen teoksen syntyyn.1 Jos oletetaan

Catherinen olleen L’imagen kirjoittaja Jean de Berg, Robbe-Grillet viittaa Topologien

Djinnillä omaa vaimoonsa (vrt. Siepe 1984, 453). Toisaalta Jean on Ranskassa

miehen nimi — ja ainakin Spearin (1994, 64) näkemyksen mukaan L’imagen

pehmoporno on kuvattu miehisestä näkökulmasta, jolloin Catherine Robbe-Grillet

olisi ottanut ikään kuin väärän position.

Jean-nimen feminiininen vastine on Jeanne, ja myös Jeanne de Berg on jul-

kaissut kirjan: Cérémonies de femmes (1985, “Naisten seremonioita”)2. Tällä kertaa

seksuaaliset fantasiat on nähty naisen näkökulmasta (Spear 1994, 65–66). Tämän

teoksen tekijä on epäilemättä Catherine Robbe-Grillet (vrt. Ramsay 1992, 203).

Jeanin lisäksi Djinnissä esiintyykin myös nimi Jeanne (D42–43), sekä myös

Catherinea hieman muistuttava Caroline: “mon amie Caroline” [ystävättäreni

Caroline] (D124). Lisäksi Catherine Robbe-Grillet on elokuvanäyttelijätär kuten Jane

Frank (etunimi on Jeanin anagrammi) — ja Djinn (D119). Robbe-Grillet’n elokuvassa

Trans-Europ-Express (1966) Catherine (muiden muassa) matkustaa samaa Pariisi–

Amsterdam-väliä kuin Caroline Djinnissä. Myös Alain näyttelee elokuvassa — rooli-

nimellä Jean! Hän työstää yhdessä Catherinen (tai roolihahmo Lucetten) kanssa

elokuvakäsikirjoitusta, joka näyttää toteutuvan samassa junassa, jossa he itse

matkustavat.

Tässä esitetty nimien verkosto osoittaa Robbe-Grillet’n tuotannon jatkuvuutta

ja “omaelämäkerrallisuutta”. Topologie-romaanista alkanut viittausketju heijastaa toi-

saalta myös Djinnissä esiintyvää sukupuolista ambiguiteettia: Jeanne, Jean ja Djinn

                                           

1 Esimerkiksi Fletcher (1983, 90; vrt. 57–58) lukee teoksen Robbe-Grillet’n tuotantoon. Ks. myös
Ramsay 1992, 156, 263, 202–203.

2 Grasset, Paris.
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menevät sekaisin keskenään, mutta myös Catherine ja Alain Robbe-Grillet’n kanssa,

niin että on vaikea sanoa, mitä sukupuolta tietyn teoksen kirjoittaja on ollut (tämä

koskee erityisesti siis L’image-teosta). Djinn-romaanissa sama ongelma koskee

kertojaa.

3.2. Nomen est omen — mutta mikä niistä?

Djinn-romaanin nimihenkilöä voidaan ehkä luonnehtia androgynisessä liminaalisuu-

den tilassa eläväksi myyttisen hengen materialisoitumaksi tekstissä.1 Rullier (1981,

867) vertaakin androgynistä Djinniä Kristukseen — ja Kristuksen elämähän tunne-

tusti oli todellista liminaalisuuden tilassa olemista. Seuraavassa tutkitaan vuorostaan

mikä on miehiään (?) romaanin toinen päähenkilö. Onko Boriksen oikea nimi

todellakin Simon Lecœur?

3.2.1. “Quel est le vrai nom de Boris?”2

Boris on Simonin koodinimi tai organisaation tunnussana kun Simon romaanin

alussa saapuu Djinnin puheille (D12, D39). Toisaalta prologissa kerrotaan, että

Simonin kotoa oli löytynyt Ranskan passi, joka kuului Boris Koershimen -nimiselle

Kievissä syntyneelle elektroniikkainsinöörille; kuva esitti Simonia, mutta poliisin

mukaan passi oli karkea väärennös (D8). Marien mukaan taas Simon on venäläinen,

koska hänen nimensä on Boris — Boris Lecœurovich (D46). Kahdeksannen luvun

feminiinisen kertojan mukaan Simon Lecœur tunnettiin myös nimellä Boris, mutta

syytä tähän hän ei tiennyt (D121). Toisaalta Boris on myös sen venäläisen laivasto-

upseerin nimi, joka oli pyytänyt poliittista turvapaikkaa Haagissa ja mennyt naimisiin

                                           

1 Liminaalisuuden tilasta, ks. tarkemmin Simonsuuri 1994, 26–34.

2 “Mikä on Boriksen oikea nimi?” Le Rendez-vous’n eräässä harjoituksessa esitetään tämä usko-
mattoman naiivi kysymys (Robbe-Grillet & Lenard 1981, 37 / sit. Brooks 1985, 199).
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Marien tädin kanssa; tosin Carolinen veljen Josephin ja Jeannen tytär Marie väittää,

että todellisuudessa Boris-setä on neuvostoliittolainen agentti, joka toisinajattelijan

valepuvussa pyrkii levittämään tyytymättömyyttä ja epäjärjestystä atomiteollisuudes-

sa toimivien työläisten parissa (D130–131).

Boris on Robbe-Grillet’n teoksissaan käyttämistä nimistä yksi tavallisimpia. Se

esiintyy jo hänen ensimmäisessä romaanissaan Un régicide.1 Boris onkin Robbe-

Grillet’n alter ego, yksi niistä. Owen (1985, 118–119) ehdottaa samaa nimestä Robin

(ROBbe-Grillet). Robin Körsimos on nimi, jolla Simon oli kirjoittautunut sisään työ-

paikkaansa Ranskalais-amerikkalaiseen kouluun, joten pikemmin kuin ukrainalainen,

Boris alias Robin alias Simon lienee unkarilainen, suomalainen tai jopa kreikka-

lainen — tosin viimeinen vaihtoehto ei ole uskottava, sillä kyseinen mies on pitkä,

vaaleahiuksinen ja vihreäsilmäinen (D8).2

Simonin aliakset eivät kuitenkaan lopu tähän. Hänen työtoverinsa ja oppi-

laansa kutsuivat häntä yksinkertaisesti nimellä “Yann”, jonka he kuitenkin kirjoittivat

muotoon Ján (D8). Tšekin kielen Ján ja bretonin kielen Yann kuulostavat puolestaan

                                           

1 Tosin Robbe-Grillet muutti vielä julkaisemattoman romaaninsa päähenkilön nimen Philippesta
Borikseksi vasta vuonna 1957 (Alain Robbe-Grillet 1978  “Un régicide.” — Ks. Obliques. 161–168;
161).

Muita teoksia, joissa Boris esiintyy ovat esim. La maison de rendez-vous (ks. 161) ja Projet pour une
révolution à New York (ks. 209).

2 Koska nimi Körsimos rikkoo suomen ja unkarin kielen vokaalisointu-sääntöjä, on epätodennäköistä
myös se, että Simon olisi suomalainen: supisuomalaisen Simonin nimi tulisi ilmeisesti olla Simo
Sydänmaa. Lisäksi jos Simonilla olisi ollut jonkinlaista tajua suomen kielestä, ei hän ehkä olisi
kohdannut niin suuria vaikeuksia 3. persoonan kanssa: hänen ei olisi tarvinnut huolehtia siitä, onko
hänen romaanin alussa näkemänsä henkilö mies vai nainen. Vai onko Simonilla (Robbe-Grillet’lla)
nimenomaan taju siitä, että il ja elle pronominien sijasta voisi käyttää pelkästään yhtä pronominia,
“hän”? Kun Havercroft (esim. 1994, 111) korostaa minä-pronominin “androgyniaa”, vastaavaa voi
suomen kielen tapauksessa väittää myös hän-pronominista. Ehkäpä Körsimos onkin yhdyssana,
jolloin suomen (tai unkarin) vokaalisointu-sääntö ei ole voimassa, kuten Sydänmaakin osoittaa.

Duffy (1986, 40–41) ehdottaa, että Simonin kansallisuutta ei voi määrittää siksi, että hän ei ole synty-
nyt maan päällä: hän on tullut ulkoavaruudesta — tai ehkä manalasta tai tulevaisuudesta. Lieneekö
Duffy löytänyt totuudenjyvän, sillä eräässä amerikkalaisessa tieteiselokuvassa ulkoavaruuden olennot
puhuivat selvää suomen kieltä…
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ranskan kielen Jeannelta (Owen 1985, 118). Jeanne on siis Marien äiti Djinnin

kahdeksannessa luvussa (D140), mutta Marie mainitsee Jeannen aikaisemmassakin

vaiheessa:

— « Ça ne fait rien, dit-elle, puisque Jeanne et Joseph sont là.

— Qui sont Jeanne et Joseph?

— Eh bien, Joseph c’est Joseph, et Jeanne c’est Jeanne. »

Je termine moi-même sa phrase: « …évidemment. » (D42–43)

[— « Ei se haittaa, hän sanoo, sillä Jeanne ja Joseph ovat täällä.

— Keitä ovat Jeanne ja Joseph?

— No, Joseph on Joseph, ja Jeanne on Jeanne. »

Täydennän itse hänen lauseensa loppuun: « …luonnollisesti. »]

Marien tautologia kuvaa omalla tavallaan nimien olemusta tässä romaanissa, ja

kirjallisuudessa yleensäkin.1 Jeannen maskuliininen vastine on Jean. Näin ollen

Yann, Ján ja Jeanne yhdistävät Simonin Jeaniin, joka on äänenmurroksesta (sekä

muistihäiriöistä ja tajunnanmenetyksistä) kärsivä pieni poika, tai Djinniin. Sekä Jean

että Djinn ovat ei-maskuliinisia. Onko Simonkin kenties androgyyni?

Djinn muistuttaa androgynisen ulkonäön omaavaa Jane Frankia (D13),

samoin Caroline ja kahdeksannen luvun feminiininen minä-kertoja (D133). Laura

muistuttaa Djinniä, kuten myös kaikki mallinuket (D17–18). Simon taas muistuttaa

erehdyttävästi Djinniä (mm. D86–87 & D144), joten hän muistuttaa myös kaikkia

muita mainittuja naisia, Simonia ei voi erottaa heistä (vrt. Havercroft 1990, 46). Tämä

asia onkin kummastuttanut tutkijoita:

La chose est à ce point troublante qu’on a pu penser un moment qu’il s’agissait d’un seul

et même personnage: le charmant professeur de l’Ecole franco-américaine aurait été

une femme travestie. (D145)

                                           

1 Walker (1987, 156) huomauttaa, että kahden täysin ylimääräisen henkilön esitteleminen rikkoo tra-
ditionaalisen realistisen romaanin konventioita.
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[Tämä seikka on siinä määrin hämmentävä, että hetken ajan ajateltiin kyseessä olevan

yksi ja sama henkilö: Ranskalais-amerikkalaisen koulun hurmaava opettaja olisikin ollut

mieheksi naamioitunut nainen.]

Muutamaa viikkoa ennen Simonin katoamista hänet kuitenkin tutki koulun lääkäri,

tohtori Morgan —  lingvististen lakien tohtori, kuten Thoreau (1988, 97) ehdottaa —

joka vakuutti, että Simon oli miespuolinen (D145). Mutta, kuten myös Havercroft

(1990, 46) mainitsee, tohtori Morgan ei ole niitä miehiä, joihin kannattaa silmittömästi

luottaa…

Myöskään se seikka, että kahdeksannen luvun minä-kertoja on feminiininen,

ei ole riittävä todiste siitä, että Simon ei olisi sitä kirjoittanut:

Là s’arrête le récit de Simon Lecœur.

Je dis bien « le récit de Simon Lecœur », car personne — ni chez nous ni du côté de la

police — ne pense que le chapitre 8, rédigé au féminin, ait vraiment été écrit par

quelqu’un d’autre: il s’intègre trop visiblement à l’ensemble, tant du point de vue

grammatical que selon la logique des parcours et des retournements narratifs. (D141)

[Tähän päättyy Simon Lecœurin kertomus.

Sanon todellakin « Simon Lecœurin kertomus », sillä ei kukaan — ei meidän joukos-

samme, eikä poliisinkaan puolella — usko, että 8. luvun, joka on kirjoitettu feminiinisin

ilmaisuin, olisi todella kirjoittanut joku muu: se sulautuu liian selvästi kokonaisuuteen,

niin kieliopillisesta näkökulmasta kuin myös tarinan etenemisen ja kerronnan käänteiden

logiikan kannalta.]

Jos Simon ei olisi androgyyni, olisiko hän voinut kirjoittaa kahdeksannen luvun?

Epäilyksiä herättää myös Simonin eräs sukunimi: Koershimen. Nimi sisältää kolme

elementtiä: “cœur” [sydän] + she + men (vrt. Siepe 1983, 444; Havercroft 1990, 47).

Pidemmälle nimeä on turha tulkita — idea ei varmasti jää epäselväksi. Sydän-teema

myös yhdistää Simonin sukunimet toisiinsa: Lecœur, Körsimos, Lecœurovich.

Havercroft (1990, 47) tekeekin hieman anatomisia tutkimuksia Djinnin tekstuaalisella

ruumiilla: “[- -] at the “heart” of Djinn, there is simply the “I” of Simon
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Lecœur / Körsimos / Koershimen, an absent, empty centre which produces a

vacillating series of lacunae.”

Simon Lecœurin epämääräinen identiteetti, sukupuolinen ambivalenssi ja

androgyninen ulkonäkö vastaa Djinnin ominaisuuksia. Olisi houkuttelevaa ajatella,

että seitsemännen luvun lopun rendez-vous [lemmenkohtaus] tapahtuisi miehen ja

naisen (käsitteiden Mies ja Nainen) välillä, jolloin heidän yhtymisensä tuottaisi

täydellisen androgynisen ihmisen. Tämänkaltainen romanttinen androgynia-käsitys

on ollut hyvin yleinen kautta aikojen, mutta se ei missään nimessä ole ainoa

mahdollinen käsitys (ks. esim. Havercroft 1990, 41–44), eikä siitä ole tässäkään

tapauksessa kysymys:

The identity anomalies go beyond this binary construction, however, as Simon and Djinn

are both already androgynous and plural entities. This textual depiction of androgyny is

not an instance of the harmonious completion of the male by the incorporation of

traditionally female qualities [- -], nor is it a case of an “incomplete” female being made

“whole” by a union with a man or by the acquisition of so-called “male” characteristics.

(Havercroft 1990, 48; kursiivi minun.)

Seitsemännen luvun loppua, jossa Simon antautuu (tekstin?) nautintoon (“plaisir”,

D120), voi ajatella hetkeksi, tapahtumaksi, jolloin Simon vihdoin löytää oman minuu-

tensa, androgynisyytensä. Hän löytää oman luovuutensa. Hän löytää itsestään sekä

yin- että yang-elementit (vrt. Djinn ja Ján / Yann)1, jotka molemmat ovat välttämättö-

miä luomisprosessissa. Nyt Simonista tulee henkilö, jonka takana Robbe-Grillet voi

huoletta seistä:

Probably true eroticism can only be obtained by the individual whose nature is not too

massively at one pole or the other [- -]. Eroticism, like literature, could develop in those

in whom the preponderance is uncertain [- -]. (Ramsay 1992, 247–248.)

                                           

1 Djinniä ei kuitenkaan tule samastaa Jiniin eikä Simonia Jangiin.
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3.2.2. Sokeuden erikoisesta vaikutuksesta näkökyvyn parantumiseen

Kun Simon antautuu nautintoon, löytää minuutensa tai löytää luovuutensa, hän

samalla hetkellä paradoksaalisesti vaikenee — hän katoaa kerronnan keskuksesta:

kahdeksannen luvun kertoja on Amerikasta Ranskaan saapunut nuori nainen.

Simonin kohtalo tuo mieleen Oidipuksen. Onko Simon ehkä uudestisyntynyt

Oidipus? Vaikka prologissa kielletään se mahdollisuus, että Simon olisi kreikkalai-

nen (D8), ainakin Simon itse tuntee — kävellessään pitkin Pariisin katuja mustat lasit

silmillään ja valkoinen keppi kädessään — sukulaisuutta tähän myyttiseen kunin-

kaaseen:

« Je dois avoir un sacré complexe d’Œdipe », se dit-il en souriant [- -]. Mais bientôt le

sourire s’évanouit, chassé par cette réflexion intérieure:

« Il ne faut pas que je rie: c’est triste d’être aveugle. » … (D96)

[« Minulla taitaa olla riivatunmoinen Oidipus-kompleksi », hän mietti hymyillen - -. Mutta

pian hymy hävisi sisäisen moitteen karkoittamana:

« Minun ei tulisi nauraa: on surullista olla sokea. » …]

Djinnin epilogissa kerrotaan, että Simonia hoitanut tri Morgan oli päätynyt saman-

tapaisiin johtopäätöksiin:

Ce praticien — le docteur Morgan — soignait Simon pour des troubles de la vue,

troubles aigus, semble-t-il, bien que probablement d’origine nerveuse. Le disparu

prétendait en effet souffrir de brusques baisses de sa vision (diminution de la luminosité

des images rétiniennes), de plus en plus fréquentes et pouvant aller jusqu’à la cécité

totale, durant parfois de longues minutes. Morgan, féru de psychanalyse, avait tout de

suite pensé à un banal complexe d’Œdipe.

Le malade s’était contenté de lui répondre, en riant, qu’il n’avait rien à faire à Cologne.

Cette plaisanterie absurde, jointe au thème des pavés disjoints, continuait de plonger le

docteur dans une grande perplexité, et dans de nouveaux soupçons. (D145)

[Tämä lääkäri — tohtori Morgan — hoiti Simonin silmävaivoja, nähtävästi akuutteja

vaivoja, vaikka ne todennäköisesti olivatkin hermoperäisiä. Kadonnut väitti näet kärsi-

vänsä yhä useammin toistuvasta äkillisestä näkökyvyn heikkenemisestä (verkkokalvolla
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nähtävien kuvien hämärtyminen), joka saattoi edetä aina täydellisen sokeuden tilaan asti

ja joka toisinaan saattoi kestää hyvinkin pitkiä hetkiä. Psykoanalyysia rakastava Morgan

oli välittömästi ajatellut arkipäiväistä Oidipus-kompleksia.

Potilas oli tyytynyt vastaamaan naureskellen, että hänellä ei ollut mitään tekemistä

Kölnissä. Tämä absurdi sutkaus, liitettynä yhteen irrallisten katukivien teeman kanssa,

herätti tohtorissa yhä suurempaa hämmennystä ja yhä voimakkaampia epäilyksiä.]

Viitteet Oidipus-kompleksiin saattavat herättää lukijassa halua tulkita Simonin

käyttäytymistä, Simonin harhanäkyjä ja Simonin unia psykoanalyyttisesta tai psyko-

logisesta näkökulmasta. Tämä on kuitenkin virhe moneltakin kannalta. Mitä harha-

näkyjä? Mitä unia? Kuka väittää, että Simon näkee unta tai harhoja? Lukija itse.

Simon ei ole (pelkästään) syvä psykologinen henkilö, vaan (myös) litteä tekstuaa-

linen funktio; kaikki mitä Simon on, näkyy tekstissä. Duffy (1986, 44) huomauttaa,

että Djinn-romaani on täynnä psykologisia “selityksiä”, jotka ovat ikään kuin ansoja

lukijalle, joka ei osaa olla varuillaan: rationaalinen psykologinen tulkinta romaanista

ei ole mahdollinen tai ainakin se ainakin jää liian skemaattiseksi. Jos romaanin

tapahtumia pyritään selittämään psykologisesti, päädytään pattitilanteeseen.1

Oidipus-kompleksi -viitteissä ei siis ole kysymys psykoanalyyttisen tulkinnan

oikeuttamisesta. Itse asiassa päinvastoin: Simonilla ei omien sanojensa mukaan

ollut mitään tekemistä Kölnissä; kyse on selvästi “freudilaisesta lipsahduksesta”2:

Simon tarkoittaa Wieniä, sillä Simonilla ei ole mitään tekemistä “freudilaisen katu-

kiveyksen” kanssa. Katukiveyshän on Robbe-Grillet’lle vakiintuneen järjestyksen ja

ennakkoon asetetun totuuden metafora. Simon ei vakiintuneesta psykoanalyysista

                                           

1 Havercroft (1994, 113) puolestaan todistelee psykologisen tulkinnan mahdottomuutta seuraavasti:
“The semantic depth of this overdetermined diagnosis is soon denied, as Morgan bases his amusing
conclusion entirely on physical symptoms (vision problems, of course), which are not at all related to
any “real” psychological disturbance.”

Psykoanalyyttinen tutkimus Djinnistä voisi itse asiassa olla varsin hupaisa, mutta se on mahdollinen
vain jos analyysin kohteena ei ole Simon, vaan itse teksti kokonaisuudessaan, tekstin liikkeet ja
pakkomielteet (siis lukija?).

2 Paradoksaalista? Juuri niin.
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paljon perusta. Simon hankkiikin Oidipus-kompleksinsa aivan muualta kuin Freudin

teorioista:

Robbe-Grillet is taking something of a liberty in alluding to the later part of the hero’s life

and borrowing the label to depict a compulsion to impersonate a blind man being led by

a child… (Walker 1987, 165.)

Romaani Les gommes rakentui Sofokleen näytelmän Kuningas Oidipus tavoin. Sa-

manlaisesta “rakenteen uudelleenkirjoittamisesta” — ré-écriture structurelle (Rullier

1981, 859–860) — on kysymys myös Djinnissä, mutta tällä kertaa Robbe-Grillet ei

pitäydy vain Sofokleen kuuluisimmassa näytelmässä. Yleisesti Djinnissä on kyse

Oidipus-tarinan myyttisestä rakenteesta kokonaisuudessaan, liminaalisuuden omitui-

sesta tilasta; erityisesti siinä on kyse Sofokleen Oidipus Kolonoksessa -näytelmästä.

Tämän takia Simonin “freudilainen lipsahdus” oli välttämätön: “Cologne” pitää

sisällään viittauksen Kolonokseen (ransk. Colone).1

Kuningas Oidipus -näytelmän suhteen Djinn vaikuttaa lähinnä parodialta. Ku-

ningas Oidipus rakentuu salapoliisiromaanin tavoin: aikaisemmin tehty rikos pyritään

rekonstruoimaan uudestaan. Robbe-Grillet ei ole koskaan tyytynyt teoksissaan tällai-

seen rakenteeseen (vrt. Robbe-Grillet 1983). Robbe-Grillet’n ensimmäinen julkaistu

romaani, Les gommes, onkin salapoliisiromaanin parodia, jossa erikoisagentti

Wallasin piintynyt tarve uusintaa Oidipuksen kohtaloa johtaa hänet tutkimuksissaan

rikokseen, jota hän itse on tutkimassa.2 Tapahtumien kausaalisuhteet siis kääntyvät

                                           

1 Itse asiassa myöskään Kolonos ei ole säilynyt täysin viattomana paikkana, jonne psykoanalyysi ei
olisi tunkeutunut, sillä Jacques Lacan on, muista freudilaisista poiketen, ollut erityisen kiinnostunut
nimenomaan Oidipuksen viime hetkistä Kolonoksessa. Johdatuksena tähän aihepiiriin, ks. esim.
Shoshana Felman, Jacques Lacan and the Adventure of Insight. Psychoanalysis in Contemporary
Culture, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts and London, England 1987, 131–154.

2 Les gommes -romaanin riemastuttavimmat jaksot ovat ne, joissa Wallas kohtaa “sfinksin”.
Romaanin “sfinksi” on juopunut jutunkertoja paikallisessa kahvilassa. Hän kysyy arvoituksen: “Mikä
eläin on isänmurhaaja aamulla, sukurutsainen päivällä ja sokea illalla?” Koska Wallas ei kiinnitä
juopuneen puheisiin huomiota, tämä jatkaa inttämistä: “Ei ole vaikeaa: isänmurhaaja aamulla, sokea
päivällä… Ei… Sokea aamulla, sukurutsainen päivällä, isänmurhaaja illalla. No, mikä eläin?” Ei
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nurin; tai oikeastaan salapoliisiromaanin ja Sofokleen näytelmän kaksi tasoa (itse

tapahtumat ja niiden rekonstruointi) yhtyvät Robbe-Grillet’n romaanissa yhdellä

ainoalla tasolla. Samanlainen yhden tason rakenne toistuu myös Djinnissä, jossa

Simon etsii jatkuvasti totuutta; hän etsii romaanissa jopa totuutta itsestään. Totuus

on kuitenkin nimenomaan (tapahtumien rekonstruoinnin) tapahtumista, eikä se ole

löydettävissä tapahtumia rekonstruoimalla. Etenkään sellaista Simonin etsimää

tiettyyn yhteen merkitykseen perustuvaa rekonstruoitua totuutta ei ole. Simon, eikä

sen paremmin lukijakaan, kykene rekonstruoimaan tapahtumista selkeää jatkumoa.

Yksi syy tähän on Jeanin (ja Simonin?) kyky muistaa tulevaisuus. Tämä asiantila

puolestaan pitää pilkkanaan seuraavia Kuningas Oidipus -näytelmän sanoja:

Mit’ auttaa pelko ihmistä, kun sattumus

kaikk’ ohjaa, mitään edeltä ei tietää voi? (Sofokles [1966], 109.)

Toisaalta Kuningas Oidipus -näytelmän keskeisenä teemana ovat sukulai-

suussuhteet ja niiden ongelmallisuus: kuka minä olen? Sukulaisuussuhteet eivät ole

aivan selvät Djinnissäkään: toisaalta Jean on Marien veli, mutta toisaalta tämän

aviomies (D37); toisaalta lasten isä on kuollut (D36–37), toisaalta Simon on (tai tulee

olemaan) heidän isänsä (D40, D118); jne. Kaiken lisäksi Jann (Yann eli Ján eli

Simon) on arabialaisen mytologian mukaan djinnien isä (Jobes 1961, 863; vrt.

Bridge 1984–85, 10). Mutta Djinnissä näiden sekaannusten funktio on synnyttää pa-

radoksaalista tilaa, välitilaa — tilanne ei siis ole niin vakava miltä saattaisi näyttää

(vrt. Havercroft 1994, 123).

Simon kohtaa Djinnissä myös determinismin ja sattuman välisen ristiriidan

voimakkaana. Lisäksi hänestä tulee sokea. Nämäkin ovat teemoja, jotka ovat tuttuja

                                                                                                                                       
vastausta. “Oletko kuuro? Hei, kaveri. Kuuro päivällä ja sokea illalla? Ja ontuu aamulla.” Wallas
poistuu, mutta seuraavana päivänä (aivan romaanin lopussa) hän palaa kahvilaan, ja kysyy siellä yhä
istuvalta juopuneelta, miten arvoitus menikään. Juoppo miettii: “Mikä eläin on musta, kuusijalkainen
ja lentää?” Wallas vastaa: “Ei, se oli jokin muu juttu.” (Robbe-Grillet 1953 / 1973, 234, 262.)
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jo Kuningas Oidipus -näytelmästä, mutta ne kristallisoituvat Djinnissä tavalla, joka

liittyy läheisesti Oidipuksen viimeisiin hetkiin Kolonoksessa.

Toisaalta Djinn voidaan nähdä — monia taiteilijoita innostaneen, kreikkalai-

seen mytologiaan pohjaavan tulkinnan mukaisesti (Simonsuuri 1994, 155) — arvoi-

tuksellisena ja eroottisena sfinksinä, jolla on hallussaan rakkauden arvoitus. Robbe-

Grillet’n (1986, 29) mukaan Djinnissä onkin kysymys rakkauden arvoituksesta, siitä

miksi joku on niin erityinen, että millään muulla ei enää ole mitään merkitystä: että ei

enää kerta kaikkiaan ymmärrä. Lisäksi, koska Djinn on androgyninen ja kenties

sokea (D12) ja koska hän mitä ilmeisimmin omaa salaista tietoa, hänet voidaan

samastaa myös Teiresiaan tietäjähahmoon. Teiresias on välittäjähahmo jumalien ja

ihmisten, elävien ja kuolleiden sekä naisten ja miesten välillä (Simonsuuri 1994,

164). Djinnistä voidaan sanoa samaa: hän on henkiolento, mallinukke tai mannekiini

sekä androgyyni. Tällöin Simon edustaisi Oidipusta, häntä jonka on tultava

Teiresiaan kaltaiseksi. Kun Oidipus edustaa inhimillistä, tietoista ja rajallista tietoa,

Teiresias edustaa puolestaan jumalallista ja alitajuista tietoa (Simonsuuri 1994, 164).

Samanlainen suhde on Djinnin ja Simonin välillä: Djinn moittii Simonia siitä, että hän

ajattelee kuin positivisti ja kartesiolainen (D118). Simonin on kyettävä ylittämään

numeraalinen, ulkoisuuteen perustuva tieto, ja löydettävä sisäinen tieto. Ja hän

onnistuu, kuten onnistuu Oidipuskin.

Kun Simonista tehdään valesokea,1 jota Jean-poika vielä toisesta kädestä

kiinni pitäen opastaa, Simon toteaa:

Quant à ma récente transformation en ce personnage classique d’aveugle quidé par un

enfant, elle représentait sans aucun doute une façon d’éveiller la compassion des gens,

et par conséquent d’endormir leur méfiance. (D66)

                                           

1 Vastaavanlainen valesokea liikuskelee myös elokuvassa Trans-Europ-Express.
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[Mitä tulee hiljattaiseen muuntumiseeni täksi klassiseksi hahmoksi — sokeaksi, jota

lapsi johdattaa — näyttää selvältä, että sen tarkoituksena oli herättää ihmisissä myötä-

tuntoa ja siten haihduttaa heidän epäluulojaan.]

Hieman yllättäen Havercroft (1994, 123) väittää, että kyseessä on Teiresiaan hah-

mo,1 vaikkakin hän huomauttaa myös, että Simonin itseaiheutettu (vale)sokeus viit-

taa Oidipus-hahmoon. Näkemykseni mukaan kyse on nimenomaan Sofokleen näy-

telmän Oidipus Kolonoksessa alkukohtauksesta, jossa Antigone johdattaa sokean

Oidipuksen Kolonoksessa sijaitsevaan erinyiden / eumenidien uhrilehtoon (Sofokles

[1994], 12–14; vrt. Walker 1987, 161). Se että Jean on poika, kun taas Antigone

tyttö, on mielestäni harvinaisen mitätön seikka Djinn-romaanin kaltaisessa tapauk-

sessa, jossa sukupuolet ovat hyvin häilyviä. Ei siis ole mitään syytä väittää, että

kyseessä olisi pikemmin Teiresias kuin Oidipus (sillä tässä mainittu seikka on ainoa

asia, joka sen puolesta voisi puhua). Toki kyseessä on myös muistuma romaanista

Dans le labyrinthe, jossa pieni poika johdattaa eksynyttä sotilasta pitkin kaupungin

katuja. Djinnissä Jean johdattaa sokean Simonin ensin vallankumouksellisen

organisaation kokoukseen (D71), myöhemmin salaperäiselle Vercingétorixin kujalle

(D101). Kaikki mainitut paikat ovat välitilaa edustavia paikkoja, ne edustavat

korkeampaa tietoa ja irtautumista tavallisesta (yhteiskunnallisesta) järjestyksestä.

Kun Simon saapuu Jeanin johdattamana Vercingétorixin kujalle, hän tuntee ikään

kuin uivansa uudessa elementissä: hän voisi juosta, vaikka onkin sokea (D102–103).

Simon alkaa vihdoin Nähdä. Simon alkaa ymmärtää Oidipuksen sanoja: “Sanani

näkevät sen, mikä silmiltä kätketty on” (Sofokles [1994], 17).

                                           

1 “This reference to the Oedipus myth recalls the image of the blind Tiresias guided by a young boy.
Unlike Tiresias, Simon is by no means a wise prophet, but both of them are disbelieved when they
recount their stories (the female “I” of the eight chapter doubts the authenticity of Simon’s bizarre
tales, just as Oedipus refuses to believe Tiresias’ claim that he (Oedipus) is the murderer he seeks).
(Havercroft 1994, 123.)
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Sofokleen näytelmä Oidipus Kolonoksessa tapahtuu siis erinyiden / eumenidi-

en uhrilehdossa. Oidipus rukoilee jumalattaria antamaan hänelle viimeisen lepopai-

kan heidän luotaan (Sofokles [1994], 18). Jumalat vapauttavat hänet kirouksesta,

jolloin Oidipuksessa eheytyy myös se puoli, jota Teiresias oli edustanut (Simonsuuri

1994, 165). Näytelmän lopussa Oidipus astelee omin neuvoin paikalle, jossa hänen

on määrä jättää maallisen elämän tuskat.

Oidipus oli kadonnut. Häntä ei näkynyt enää missään! [- -] kuinka kuoli Oidipus — sitä ei

tiedä kukaan kuolevainen, paitsi kuninkaamme Theseus. [- -] Jonkun jumalolennon on

täytynyt hänet hakea ellei sitten Maa itse ole avannut porttejaan ja sulkenut kuolevan

suojiinsa. [- -] aivan kuin olisi hän astunut läpi näkymättömän portin, näkymättömään

maailmaan. (Sofokles [1994], 104–105.)

Samalla tavalla Simonkin ymmärtää jumalallisen, intuitiivisen tiedon antautuessaan

Djinnin — jota voi djinninä verrata myös erinyiksiin / eumenideihin (vrt. Encyclo-

paedia of Islam, Vol. II, 548) — edessä (D120). Kuten Oidipus, myös Simon lähestyy

jumalien tilaa; jumalien tilaa, joka “merkitsee yhtä kuin olla poissa, hävitä näkyvistä

ja kuitenkin olla läsnä” (Simonsuuri 1994, 166). Antautuessaan nautintoon Simon

saavuttaa vihdoin rajatilan, yhteyden jumalolentoon, näkymättömään. Samalla

hetkellä hän katoaa. Simonista on tullut jumalolento, henkiolento.

3.2.3. “Péri en mer” — Simonin perikato?

Omituisella matkallaan kirjallisessa ihmemaassa Simon törmää toistuvasti valoku-

vaan noin 30-vuotiaasta miehestä, joka vaikuttaa vaatetuksensa perusteella olevan

laivaston aliupseeri. Valokuva on kehystetty, ja mustan kehyksen alle on sujautettu

siunattu puksipuun oksa.1 Kuvan alla on omistuskirjoitus: “Pour Marie et Jean, leur

                                           

1 Palmusunnuntain messussa on tapana siunata puksipuun oksia, jonka jälkeen ne laitetaan kuolleita
sukulaisia esittävien kuvien kehysten väliin (Walker 1987, 155).

Vrt. romaanissa Dans le labyrinthe (Labyrintissa) esiintyvä sotilaan valokuva (Robbe-Grillet 1959, 66–
69; 1959 / 1964, 46–48).
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papa chéri” [Marielle ja Jeanille, heidän rakastava isänsä] (D39, D93, D117).

Valokuva kantaa mukanaan salaperäistä kohtaloa: sen esittämä henkilö on ilmeisesti

hukkunut merillä (“Péri en mer”, D38, D93, D119). Mutta kuka tämä henkilö on?

Kuoliko hän todella? Vai ainoastaan hävisi jonnekin? Ja mihin hän lopulta hukkui?

Kuoli? Hävisi? Mikä on tämä arvoituksellinen kuva (“cliché inconnu”, D117)?

Ensimmäisen kerran Simon joutuu valokuvan kanssa tekemisiin talossa, johon

hän on tuonut tajuttoman Jeanin. Simon olettaa, että paikalle ilmestyvä pieni Marie

on Jeanin sisko. Simon kyselee Marielta heidän vanhemmistaan. Marie vastaa, että

äiti on “lähtenyt pois, eikä palaa”, isä taas on kuollut (D36–37). Hieman myöhemmin

keskustelu siirtyy valokuvaan:

« Si vous voulez voir son portrait, il est accroché au mur », dit mon interlocutrice en

guise de conclusion. Comment a-t-elle deviné que je pense encore à son père? (D38)

[« Jos haluatte nähdä hänen muotokuvansa, se on ripustettu seinälle », sanoo keskuste-

lukumppanini ikään kuin asia olisi sillä selvä. Miten hän arvasi, että ajattelen yhä hänen

isäänsä?]

Aikaisemman keskustelun perusteella Simon (kuten helposti lukijakin) olettaa Marien

tarkoittavan isäänsä, vaikkei Marie sitä selvästi ilmaisekaan. Itse asiassa voisi olla

kysymys myös Jeanista, josta viimeksi on keskusteltu. Simon tarkastelee valokuvaa,

ja jatkaa sitten kyselyään.

« Il était marin?

— Evidemment.

— Il est mort en mer? »

Je suis persuadé qu’elle va de nouveau dire « Evidemment », avec son imperceptible

haussement des épaules. Mais, en fait, ses réponses déçoivent toujours mon attente. Et,

cette fois, elle se contente de rectifier, comme une institutrice corrigeant un élève: « Péri

en mer », ce qui est l’expression juste quand il s’agit d’un naufrage. (D38)

[« Oliko hän merimies?

— Luonnollisesti.
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— Kuoliko hän merillä? »

Olen vakuuttunut, että hän sanoo uudestaan « Luonnollisesti », miltei huomaamatto-

masti olkapäitään kohauttaen, kuten hänellä on tapana. Mutta hänen vastauksensa

todellakin pettävät aina odotukseni. Tällä kertaa hän tyytyy oikaisemaan, niin kuin koulun

opettaja korjaa oppilasta: « Hukkunut merillä », joka on oikea ilmaisu kun on kysymyk-

sessä haaksirikko.]1

Robbe-Grillet leikittelee tässä tekstinsä pedagogisella funktiolla viemällä didaktisen

elementin — jälleen kerran — fiktiivisen maailman sisään. Mutta herää epäilys, että

tämän takana täytyy olla jotain muutakin.

Kun Simon, Marie ja Jean käyvät kahvilassa syömässä, Marie väittää paikan

tarjoilijan olevan valokuvan esittämä mies (ja “koska valokuvan mies on kuollut, tar-

joilijan täytyy olla tämän haamu, joka palaa tarjoilemaan vanhaan työpaikkaansa”).

Simonin mielestä yhdennäköisyys ei kuitenkaan ole aivan ilmeinen. Juuri ennen tätä

kohtausta Marie on ilmoittanut jäljittelemättömään tapaansa, että Simon on

venäläinen — nimeltään Boris Lecœurovich. (D46-47)

Toisen kerran Simon huomaa laivaston aliupseeria esittävän valokuvan kahvi-

lassa, jota hoitaa ikääntynyt nainen. Puksipuun oksista on vuosien saatossa tippunut

puolet lehdistä pois. Tällä kertaa valokuvan henkilö muistuttaa Simonin mielestä tar-

joilijaa, joka oli tarjoillut hänelle, kun hän kävi edellisen kerran kahvilassa Jeanin ja

Marien kanssa. (D90, D92) Simonin katsellessa kuvaa, nainen aloittaa keskustelun.

« C’est mon père que vous regardez. Il était russe. » [- -]

Pour dire quelque chose, il demanda bêtement si le marin était mort en mer:

« Péri en mer, rectifia la dame.

— Vous vous appelez Marie?

— Evidemment! », dit-elle en haussant les épaules. (D93)

                                           

1 Sanonnan “Péri en mer” olen kääntänyt “hukkunut merillä” nimenomaan siksi, että “hukkunut” voi
tarkoittaa myös kadonnutta.
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[« Te katselette minun isääni. Hän oli venäläinen. » - -

Sanoakseen jotakin hän kysyi typerästi, oliko merimies kenties kuollut merillä.

« Hukkunut merillä, oikaisi nainen.

— Onko teidän nimenne Marie?

— Luonnollisesti! », hän sanoi kohauttaen olkapäitään.]

Tässä on jälleen esimerkki toistosta ja liukumista, joilla Robbe-Grillet pelaa kirjallista

peliään. Tässä kohtauksessa toistetaan samoja sanoja, idiomeja ja teemoja, joita

käytettiin aikaisemmin kohtauksessa tyttö-Marien kanssa.1 Toisaalta nyt esitellään

myös korvaavia sanoja aikaisemmin esiintulleille sanoille. Jälleen löydämme siis

pedagogisen intressin, mutta mitä muuta alkaa hahmottua? Ainakin meillä on ketju

tarjoilija–merimies–Marien isä–venäläinen–Simon.

Kolmannen kerran Simon näkee valokuvan talossa, johon hän on toistami-

seen tuonut tajuttoman Jeanin. Tällä kertaa Simon tapaa talossa Djinnin. Seinällä

oleva valokuva kiinnittää kuitenkin Simonin huomion, ja hän tarkastelee sitä kyntti-

länvalossa. Simonin yllätys on suuri. (Vai onko se sittenkään yllätys?)

Il l’aurait presque parié: c’était là sa propre photographie. Il n’y avait pas à s’y

méprendre. La figure était parfaitement reconnaissable, bien que peut-être vieillie de

deux ou trois ans, ou à peine plus, ce qui lui conférait un air de sérieux et de maturité.

[- -] il ne pouvait détacher les yeux de son double, qui lui souriait imperceptiblement,

d’un air à la fois fraternel et moquer. (D117)

[Hän olisi melkeinpä voinut lyödä siitä vetoa: se oli hänen oma valokuvansa.

Erehtymisen mahdollisuutta ei ollut. Kasvot olivat täysin tunnistettavissa, vaikka kenties

muutamaa vuotta vanhemmat — tuskin paljoa enempää — ja tämä antoi kasvoille niiden

totisen ja kypsän ilmeen. - - hän ei voinut irrottaa katsetta kaksoisolennostaan, jonka

kasvoilla karehtiva hymy oli samaan aikaan sekä veljellinen että pilkallinen.]

                                           

1 Kysymys, onko Marie näissä kohtauksissa sama henkilö, jääköön ratkaisematta.
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Valokuva on ajan myötä hieman kellastunut. Kuvan alapuolella olevasta tekstistä

Simon tunnistaa oman käsialansa, joka on kallistunut taaksepäin kuten vasen-

kätisillä yleensä (D117). Aavemaisen kaunis Djinn (ks. esim. D111) selittää:

« Vous voyez, dit-elle, c’est une photo de vous, dans quelques années. [- -]

Vous aussi vous êtes mort! N’avez-vous pas remarqué le portrait encadré de bois noir, et

le buis bénit qui veille sur votre âme?

— Et de quoi donc suis-je mort? De quoi serais-je mort? Ou plutôt, de quoi mourrai-je?

s’écria Simon de plus en plus exaspéré.

— Péri en mer », répondit Djinn avec calme. (D118-119)

[« Katsokaahan, hän sanoi, se on kuva teistä, muutaman vuoden kuluttua. - -

Myös te olette kuollut! Ettekö huomannut muotokuvan mustaa puukehystä ja siunattua

puksipuun oksaa, joka pitää huolta sielustanne?

— Mihin minä sitten olen kuollut? Mihin minä olisin kuollut? Tai oikeastaan, mihin minä

tulen kuolemaan? parahti Simon yhä enemmän ja enemmän raivoissaan.

— Hukkunut merillä », vastasi Djinn tyynesti.]

Tämä on jälleen hyvä esimerkki teoksessa käytetystä kieliopillisesta — tässä tapauk-

sessa aikamuotojen — muuntelusta, ja erityisesti siitä, miten tällainen muuntelu

johtaa Simonin (ja lukijan) “krono-loogiseen” umpikujaan.1 Ei siis ole ihme, että

Simon menettää malttinsa: Simon hyökkää kohti Djinniä, mutta tämä sulkeekin hänet

syliinsä; Simon antautuu hurmioon, eikä hän enää tämän jälkeen esiinny romaanissa

omalla äänellään (D120). Epilogissa kerrotaan hänen kadonneen Kristuksen

taivaaseenastumisen päivän tienoilla (D143).

Piatier (1981, 15) näkee Robbe-Grillet’n Djinnissä hyvin synkkiä kuoleman

sävyjä, jotka kielioppi peittää: valokuva edustaa hänen mukaansa kuoleman kuvaa,

niin merimiehen, Simon Lecœurin kuin Robbe-Grillet’n itsensäkin kuolemaa — ja

                                           

1 Piatier (1981, 15) otsikoikin osuvasti Djinnin arvostelun Le Monde-lehdessä: “Robbe-Grillet
ensorcelle la grammaire” [Robbe-Grillet noituu kieliopin].

Owen (1985, 120) paljastaa taikatempun: ristiriitaisuudet syntyvät siitä, että Robbe-Grillet käsittelee
kaikkia aikamuotoja yhtä faktuaalisina.
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sen pelkoa; Piatierin mielestä Robbe-Grillet ei koskaan aikaisemmin ole teoksissaan

ollut näin syvällä omassa ahdistuksessaan.1 Kiistatta tämä näkemys on jokseenkin

uskottava, etenkin kun Robbe-Grillet viljelee kuolema-teeman yhteydessä harvinai-

sen paljon uskonnollisia viittauksia. Myös lausahdukset “Quand les gens meurent,

c’est définitif” (D37) [Kun ihmiset kuolevat, se on lopullista] ja “Tous les lits ne

seront-ils pas des lits de mort, un jour ou l’autre?” (D110) [Eivätkö kaikki vuoteet ole

kuolinvuoteita, jonain päivänä?] todistavat näkemyksen puolesta. Kuolema-teema on

selvästi Djinnissä mukana, mutta olisi liian yksipuolista tulkita romaania pelkästään

tältä kannalta. Yksinomaan kuolemasta ei ole kyse edes lausahduksessa “Péri en

mer”.

Voidaan helposti huomata, että la mer — meri — äännetään samoin kuin la

mère — äiti. Tämän liukuman jälkeen näyttää siltä, että Simonilla todellakin olisi pa-

hemmanlaatuinen Oidipus-kompleksi, kuten tohtori Morgan oli epäillyt (D145), mutta

kuten aikaisemmin on jo todettu, tohtori Freudia tuskin kuitenkaan välttämättä tarvit-

see kutsua apuun. Joka tapauksessa, jos “mer” yhdistetään äitiin, voidaan “Péri” yh-

distää isään (père). Tällöin lauseen “Péri en mer” liukumineen voi tulkita androgyni-

sen tilan ilmaisuksi. Mutta vielä tämäkään ei ole kaikki, mitä lauseesta saadaan irti.

Robbe-Grillet valmistelee “Péri en mer” -lausahdusta huolellisesti, ennen kuin

se lausutaan romaanissa ensimmäisen kerran. Kirjoitustekniikka, jota Robbe-Grillet

käyttää Djinnissä tuleekin tässä yhteydessä oivallisesti esiin: Robbe-Grillet rakentaa

tekstiään generoiden aikaisemmin esiintyneistä sanoista ja nimistä muunnelmia sa-

nojen monimerkityksellisyyden avulla, mutta lisäksi myös ääntämyksen, kirjoitus-

asun, kieliopillisten variaatioiden ja ajatuksellisten assosiaatioiden avulla (Owen

                                           

1 Gray (1982, 574) ei näe asiaa aivan yhtä synkästi, vaikka huomioikin kuolema-elementin: “As for
the plot, suffice is to say that it is mainly complot, playing blandly on eros and thanatos [- -].”

Vrt. myös Ramsay 1992, 219, 239.
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1985, 117). Owenin (1985, 117) mukaan Djinnissä sekaannusta aiheuttaa nimen-

omaan se, että sanoille on annettu mahdollisimman suuri vapaus generoida

merkityksiä.

Ennen kuin Marie kertoo Simonille merimiehen kohtalosta, Simon kyselee

Marielta tämän vanhemmista (“maman”, “papa”, D36). Pian esiintyvät sanat “père” ja

“mère” (D37). Kun Simon kysyy Marielta, missä hän ja hänen veljensä asuvat, Marie

vastaa: “Jean n’est pas mon frère [- -], c’est mon mari” (D37) [Jean ei ole veljeni - -,

hän on minun mieheni]. Jeanin on välttämättä oltava aviomies (“mari”), sillä hän on

Marien ja “Marie”-nimen maskuliininen vastine, joka saadaan muodostettua poista-

malla feminiininen pääte “-e” (ks. Owen 1985, 119; Walker 1987, 155) — tai toisaal-

ta, koska “mari” esiintyy tekstissä “Marie”-nimeä ennen, päinvastoin Marien on vält-

tämättä oltava “mari”-sanan feminiininen vastine “Marie”. Hetken kuluttua Simon

näkee valokuvan laivaston — “la marine” — aliupseerista (D38). Kyse on ääntämyk-

sellisestä yhteydestä sanaan “mari” ja samanaikaisesta siirtymisestä feminiiniseen

sanaan. Heti perään seuraa “la marine” sanan maskuliininen muoto “marin” —

merimies (D38). Sanojen “mari” ja “marin” välisen liukuman tekee sulavammaksi

“marine”, sillä muuten äänteellinen ero olisi suhteellisen suuri. Owenin (1985, 119)

mukaan Simonin on seuraavaksi kysyttävä, onko kyseinen henkilö kuollut merillä

(“mort en mer”, D38), jotta äänteellinen yhteys sanaan “marin” säilyisi. Joka tapauk-

sessa Marie korjaa: “Péri en mer” (D38). Yhteys isään syntyy. Valokuvan alla lukee «

Pour Marie et Jean, leur papa chéri » (D39). Hukkunut (“péri”) isä (“père”, “papa”) on

myös rakastava (“chéri”). Lopuksi Marie vielä ilmoittaa, että nyt Simon on heidän

isänsä (D40). Myöhemmin Djinn vahvistaa väitteen (D118). Simon on siis lasten

“père”. Hän on myös “presque parié” — melkein “parié” (D117; esiintyy sanonnassa

“Il l’aurait presque parié” [Hän olisi melkeinpä voinut lyödä siitä vetoa]). Niinpä hän

on myös “Péri en mer” (D119). Mutta perimmiltään Simon on Péri! Hän on peri.
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Sana péri on partisiipin perfekti verbistä perir [menehtyä, kuolla, nääntyä,

läkähtyä], mutta sillä on ranskan kielessä myös toinen merkitys. Péri on alun perin

ollut maskuliininen tai feminiininen, mutta myöhemmin pelkästään feminiininen sana,

joka tarkoittaa siivekästä mytologista olentoa. Sana on tullut ranskaan persian

kielestä. (Nouveau Dictionnaire étymologique et historique, 552.)

Persian ja turkin kielten sana peri ja arabian kielen sana pari (englanniksi peri,

ja ranskaksi siis péri) viittaavat populaarien uskomusten, legendojen ja tarinoiden

yliluonnolliseen olentoon, joka joidenkin traditioiden mukaan on hyväntahtoinen,

joidenkin traditioiden mukaan pahantahtoinen henki. Se kuvataan usein siivekkäänä

(persian par merkitsee siipeä), joskus jopa enkelinkaltaisena oliona. Erilaisissa

ihmetarinoissa esiintyvä peri auttaa hyviä, mutta rankaisee huonoja ihmisiä. Usko-

musten mukaan perin ja ihmisen välinen avioliitto on mahdollinen. Seksuaaliset rak-

kaussuhteet perin ja ihmisen välillä ovat suosittua tarina-ainesta. Niiden toteutumi-

nen vaatii kuitenkin monien maagisten esteiden voittamista. (The Encyclopaedia of

Islam, Vol. VIII, 271-272.)

Lause “Péri en mer” esiintyy romaanissa neljä kertaa (myös D46) ja joka kerta

Péri on kirjoitettu isolla alkukirjaimella (sana on aina lauseen alussa) — ikään kuin

kyseessä olisi erisnimi. Kun Marie korjaa Simonia, että ilmaisun “mort en mer” sijaan

on sanottava “Péri en mer”, saattaakin olla kysymys peristä merellä, ei Simonin

olettamasta “täsmällisestä ilmaisusta haaksirikosta puhuttaessa” (D38). Simonin

katoamisessa ei siis olekaan kysymys perikadosta, vaan päinvastoin: antautuessaan

nautintoon Simon vapautuu generatiivisesta sellistään (la cellule génératrice; Robbe-

Grillet’n paljon käyttämä termi, ks. esim. 1976, 17–25), umpikujistaan joihin hän on

joutunut, ja onnistuu suuntaamaan katseensa merelle, jolloin hän löytää kielen

todellisen ominaislaadun (vrt. katukivien välissä olevaan punaiseen rakoon liittyvä
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iskulause “sous les pavés, la plage” [katukivien alla, hiekkaranta]). Samalla hänestä

itsestään tulee peri, Djinnin kaltainen henkiolento.

Péri voidaankin nähdä djinnin vastineena, ja viime kädessä nämä voidaan sa-

mastaa, sillä djinn- ja peri-sanoja käytetään usein — niin arkipäivän puheessa kuin

fantastisissa ja yliluonnollisissa tarinoissakin — toistensa synonyymeinä (erityisesti

turkkilaisessa traditiossa) (The Encyclopaedia of Islam, Vol. II, 548). Perit ja djinnit

— Simonin ja Djinnin mytologiset vastineet — voidaan siis samastaa toisiinsa, jolloin

myös jo androgynisiksi todettujen Simonin ja Djinnin välinen yhteys vahvistuu

entisestäänkin. Sekä djinn että peri viittaavat yliluonnolliseen olentoon, joka on

ambivalentti hyvyyden ja pahuuden suhteen, ja jolla on mahdollisuus seksuaaliseen

kanssakäymiseen ihmisen kanssa. Sitä, että Djinn(-nimi) saa romaanissa mitä

moninaisimpia eri muotoja, Owen perustelee seuraavasti:

[- -] it is the property of spirits to reform themselves endlessly into new shapes, and

therefore eminently reasonable that the name of Jean / Djinn should do likewise in

Robbe-Grillet’s novel. (Owen 1985, 118.)

Oleellista on kuitenkin huomata, että sama pätee myös Simoniin, joka on peri!

Joidenkin myyttien mukaan perit ovat langenneiden enkelien jälkeläisiä, jotka

joutuvat tekemään maallisia katumusharjoituksia, ennen kuin he voivat päästä

takaisin paratiisiin; tien taivaaseen peri löytää taikasauvan avulla (Jobes 1961,

1255). Sokean Simonin valkoinen keppi voidaan nähdä kirjailijan kynän metaforana

(vrt. esim. Owen 1985, 121; Rullier 1981, 867), mutta toisaalta se voidaan ymmärtää

nimenomaan perin taikasauvaksi. Mainitut kaksi konnotaatiota vahvistavat toistensa

metaforista voimaa.
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Robbe-Grillet on tuotantonsa alusta lähtien käyttänyt meren ja vankilan

teemoja. Kuten François Jost (1986, 51) huomauttaa, jo Robbe-Grillet’n ensimmäiset

runot vuodelta 1946 käsittelivät näitä teemoja.1 Jostin (1986, 49) mukaan voidaan

yksinkertaistaen sanoa, että Robbe-Grillet’n myöhäisteokset syntyvät kahden

vastakkaisen voiman — keskihakuisen ja keskipakoisen voiman — välisestä

taistelusta. Tällöin vankila, huone tms. edustaa edellistä ja esim. meri jälkimmäistä

voimaa. Djinnissä myös rautatieasema voisi meren ohella edustaa vapauttavaa

elementtiä. Voimat eivät kuitenkaan ole toisistaan erotettavissa. Tällaista paradok-

saalista tilannetta kuvaavat useat René Magritten maalaamat taulut, joita Robbe-

Grillet onkin paljon käyttänyt teostensa tausta-aineksena.2

Dikotomisen kielisysteemin kannalta voidaan sanoa, että seitsemännen luvun

lopussa materiaalinen ja maskuliininen Simon siirtyy pois kerronnan keskuksesta

“peri-feriaan”, jolloin tilalle tulee aikaisemmin immateriaalisena, poissaolevana ja

(kielen ilmaisuissa) feminiinisenä esiintynyt “Djinn”. Loppujen lopuksi teos on

kuitenkin dikotomioiden maskuliininen vs. feminiininen ja henki vs. ruumis kannalta

kokonaisuudessaan pelkkää rendez-vous’ta — välitilaa, tulemista. Seitsemännen

luvun lopussa tapahtuva käänne on vain “juonen” tasolla oleva ilmaus siitä, mistä

Djinn-romaanissa on kokonaisuudessaan kyse. Joka tapauksessa voidaan hyvällä

syyllä sanoa, että kyseessä on peripetia (kr. ����������).

Itse asiassa péri-sanaa käytetään aikaisemmin esiteltyjen merkitysten lisäksi

ranskan kielessä (kuten monissa muissakin kielissä) myös sanojen etuliitteenä.

Käyttö on peräisin kreikan kielen sanasta ����, joka tarkoittaa “ympärillä”, kaikkial-

la. Tämä merkitys kuvaa hyvin henkiolentojen yleistä ominaispiirrettä.

                                           

1 Alain Robbe-Grillet 1946  “Trois poèmes.” — Ks. Obliques. 159–160. Myös romaani Un régicide
(1949) kietoutuu meri-teeman ympärille.

2 Esim. romaanissa Souvenirs du triangle d’or (1978) ja elokuvassa La belle captive (1983).
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Djinn-romaanin Djinn ja Simon ovat monin tavoin osoittautuneet likipitäen sa-

maksi “henkilöksi”. Vielä on mainitsematta yksi mytologinen linkki, joka heitä yhdis-

tää. Djin-sana nimittäin merkitsee myös slaavilaista jättiläistä (Jobes 1961, 454).

Djinnissä Simonin mahdollinen slaavilaisuus tulee useassa yhteydessä esiin (mm.

D8), ja toisaalta Simonin sekä Djinnin pituuteen kiinnitetään romaanissa huomiota:

« Vous êtes assez joli garçon, dit-elle, mais vous êtes trop grand pour un Français. » [- -]

« Je ne suis pas un géant. » En fait, j’ai à peine un mètre quatre-vingts, et elle-même

n’est pas petite. (D13–14)

[« Olette melko mukavannäköinen nuori mies, hän sanoo, mutta olette liian pitkä ranska-

laiseksi. » - - « En minä nyt mikään jättiläinen ole. » Itse asiassa, olen tuskin metri kah-

deksankymmentä, eikä tyttö itsekään ole aivan lyhyt.]

Kuten Thoreau (1988, 102) ehdottaa, Djinn ja Simon saattavat olla yksi ainoa hen-

kilö. Oli niin tai näin, heidän olemuksensa ja ominaisuutensa ovat yhteneväiset.

Ainoastaan dikotomisen kielisysteemin tekemä keinotekoinen ero maskuliinin ja

feminiinin välillä erottaa heitä.1

3.3. Populaarikulttuurin stereotypiat ja myyttinen voima

Kuten edellä on todettu Djinn on täynnä viitteitä vanhoihin mytologioihin. Tavallisesti

tällainen intertekstuaalisuus kirjallisuudessa luo teokselle ylevyyden auraa. “Oppi-

neet” viittaukset antavat teokselle korkeakirjallisen leiman. Jos Robbe-Grillet’n

Djinnistä on tällaista ylevyyttä löydettävissä, se on ainakin verhottu banaalisuuden

kaapuun. Banaalin tunteen varmistamiseksi Djinn on täynnä myös nykyajan populaa-

rikulttuurin mytologioita, ja varsinkin sen jähmettyneitä muotoja — stereotypioita.

Samoin romaani käyttää sumeilematta hyväkseen populaarikirjallisuuden kuluneim-

                                           

1 Edellä sanotun perusteella voidaan todeta Stoltzfusin (1984, 25) menevän pahasti harhaan, kun hän
väittää Simonin katoamisen johtuvan siitä, että Robbe-Grillet tuomitsee hänet unohdukseen
(“banishes him into oblivion”).
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pia kliseitä. Robbe-Grillet’lle tämä ei ole ongelma: hän ei tee eroa korkeakulttuurin ja

populaarikulttuurin välille, sillä hänen mukaansa kummatkin käsittelevät pohjimmil-

taan aivan samoja teemoja (Mistacco 1976, 39–40).

Kysymys on ihmisen tarpeesta hahmottaa ympäröivää maailmaa erilaisten

myyttien avulla. Liiallinen järjestyksenhalu saattaa kuitenkin pakottaa myyttisen

voiman jähmettyneeseen muottiin, jolloin syntyy stereotypioita, jotka yksinkertai-

suutensa vuoksi vääristävät kuvaamme maailmasta (varsinkin jos emme ole tietoisia

niiden keinotekoisuudesta). Vaikka Robbe-Grillet ei suostu moralisoimaan, juuri

tässä pisteessä kriittinen näkökulma on otettava esiin (Mistacco 1976, 41). Mm.

Stoltzfusin mukaan Robbe-Grillet’n taide on vallankumouksellista, koska se taistelee

kielen jähmettymistä vastaan (vrt. esim. Robbe-Grillet 1979, 93) :

[- -] the artist’s parole, i.e., his unique, specific, individual utterance, plays with society’s

langue, i.e., with the language we all share, in order to expose ideology’s arbitrary base.

If parole is the breach in the wall of the prison-house of langue, then we have an

aggressive art that parodies establishment values and tortures the body of its texts. [- -]

Robbe-Grillet’s art also satirize society’s collective unconscious [- -]. (Stoltzfus 1985, 18–

19.)

Myös Djinnissä Robbe-Grillet pyrkii rikkomaan stereotypioita, mutta hän ei tee

sitä esittämällä niiden tilalle mitään tiettyä Totuutta tai edes väittämällä stereotypioita

valheellisiksi, vaan näyttämällä niiden maailmaa yksinkertaistavan ja jähmettävän

olemuksen ja itsestään selvän tavan, jolla niitä käytetään. Duffy (1986, 46) toteaa

monien kulttuuristen stereotypioiden herättävän Djinnissä huomiota sen takia, että

ne ovat edeltävistä tai seuraavista tapahtumista irrallisia huomautuksia. Niin tai näin,

joka tapauksessa ne herättävät tavalla tai toisella lukijan huomion. Tässä joitakin

esimerkkejä näistä triviaaleina esitetyistä, mutta omituisista (ei välttämättä totuuden-

vastaisista) kansallisista stereotypioista:

[- -] très peu de gens, en France, écrivent avec la main gauche [- -]. (D41)
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[ - - hyvin harvat ihmiset kirjoittavat Ranskassa vasemmalla kädellä - -.]

— Tu es russe, parce que ton nom est Boris. (D46)

[— Sinä olet venäläinen, koska sinun nimesi on Boris.]

(Il n’existe pas, chez nous, de signal musical pour les aveugles, comme c’est le cas dans

beaucoup de villes du Japon.) (D62)

[(Meillä ei ole äänimerkkejä sokeille, kuten on monissa japanilaisissa kaupungeissa.)]

« [- -] les taxis jaunes sont toujours ceux qui servent aux enlèvements. C’est une

tradition chez nous.1

« Il faudra dorénavant vous méfier davantage: il disparaît chaque jour à Paris, de cette

manière, une bonne douzaine de jolies filles. Elles passeront le reste de leur brève

existence dans les luxueuses maisons de plaisir de Beyrouth, de Macao et de Buesnos

[sic.] Aires. [- -] » (D129)

[« - - keltaiset taksit ovat juuri niitä, joita aina käytetään kidnappauksissa. Meillä päin se

on perinne.

« Teidän täytyy vastedes olla enemmän varuillanne: joka päivä Pariisissa katoaa, juuri

tuolla tavalla, runsas tusina kauniita tyttöjä. He tulevat viettämään lopun lyhyestä

elämästään ylellisissä ilotaloissa Beirutissa, Macaossa ja Buenos Airesissa. - - »]

Comme le garçon de café était peu loquace, maussade, avec une tête plutôt sinistre,

Simon a prétendu que c’était un agent soviétique [- -]. (D123)

[Koska kahvilan tarjoilija oli vähäpuheinen, kärttyisä, ja oikeastaan aika häijyn näköinen,

Simon väitti, että tämä oli venäläinen agentti - -.]

Tässä yhteydessä on hyvä huomioida myös aikaisemmin käsitelty kohtaus, jossa

Simon eksplisiittisesti miettii kansallisten stereotypioiden merkitystä (D22–23).

Edellä olevista esimerkeistä kahdessa viimeisessä on piirteitä siitä, miten tie-

tynlainen miehille suunnattu kioskikirjallisuus maailmaa hahmottaa. Kuten aikaisem-

                                           

1 Tässä tarkoitetaan New Yorkin keltaisia takseja (ks. D126). Kidnappauksiin niitä käytetään
Ranskassa.
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min onkin tullut esille Robbe-Grillet leikittelee Djinnissä systemaattisesti erilaisilla

populaarikirjallisuuden käyttämillä genrekoodeilla.1 Duffy (1986, 41–42) korostaakin

sitä, kuinka genrelainat tekevät meidät tietoisiksi kuluneista stereotypiosta, joiden

läpi katsomme maailmaa. Yksi tällainen helppo stereotypia, jota Robbe-Grillet pyrkii

rikkomaan, on dikotomia Mies vs. Nainen. Esimerkiksi jakso, jossa Simon on

huolestunut siitä, että “tytöt eivät ole enää niin kuin ennen vanhaan” (D18), korostaa

humoristisella tavalla tätä seikkaa.2

Djinn-romaanin intertekstinä on siis nykyajan länsimaisen kulttuurin triviaali-

maailma. Samaan aikaan sen intertekstinä on myös laaja mytologinen korpus. Kuten

Marie on mytomaani (mythomane, D60), on sitä myös Robbe-Grillet. Esimerkiksi

Bridge (1984–85, 10) löytää Djinnistä viitteitä kristinuskon lisäksi kreikkalaiseen,

pohjoismaalaiseen (elfe, haltija), kelttiläiseen (Morrigan tai Morgan le Fay, paranta-

ja)3 ja persialaiseen mytologiaan. Monimuotoista mytologista aineistoa Robbe-Grillet

käyttää hyvin vapaasti sekoittaen sitä keskenään ja sekoittaen sitä länsimaisen

populaarikulttuurin kanssa. Esimerkiksi androgynian teema Djinnissä ei liity vain

(menneisyyden) mytologioihin, vaan mukana on myös stereotyyppinen ulottuvuus:

androgyninen elokuvanäyttelijä Jane Frank tuo mieleen kuolemattoman Greta

Garbon ja hänen androgyniset kasvonsa, joista on tullut (populaari)kulttuurisessa

tietoisuudessa pikemminkin klisee, kuin myytti. Kuitenkin, kuten esimerkiksi Peter

von Baghin (1990) essee “Greta Garbon kasvot” osoittaa, kun kyseiset kasvot koh-

dataan silmästä silmään, myyttisyys herää jälleen eloon, triviaali väistyy mysteerin

                                           

1 Djinn sisältää paljon triviaalikirjallisuudesta tuttuja tilanteita. Duffy (1986, 42) löytää ja nimeää
seuraavat: salaperäinen tapaaminen (D17–19), kiihkeä rakastuminen (D21–22), salainen tehtävä
(D18, 27), velvollisuuksista harhautuminen (D27–32), naamioituminen (D57–63), matka tuntematto-
maan kohteeseen (D63–68), vallankumouskokous (D71–81).

2 Tarkemmin stereotypioista Djinnissä, ks. esim. Duffy 1986, 39–42, 45–46.

3 Vrt. Robbe-Grillet 1987, 81.
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voimasta. (Luonnollisesti paras paikka tämän toteamiseksi on elokuvateatteri.)1

Samalla tavalla, vaatimalla lähikosketusta, myyttinen voima Djinnissä murtaa

stereotypiat. Tässä Robbe-Grillet onnistuu nimenomaan sekoittamalla triviaalimaail-

man elementteihin myyttisiä ja mysteerin elementtejä. Hyvästä esimerkistä käy

täyteen ladattu “andro-Djinn” läntisine ja itäisine “puoliskoineen”. Djinnin tekstuaali-

nen ruumis (lat. corpus) on siis toisaalta länsimaisen kulttuurin pienoiskuva — ja

toisaalta sen kritiikki.

S. M. Bridge (1984–85) on kiinnittänyt huomiota silmiinpistäviin samankaltai-

suuksiin Djinn-romaanin ja C. G. Jungin teoksessaan Gegenwart und Zukunft (1957,

“Nykyaika ja tulevaisuus”)2 esittämän länsimaisen kulttuurin kritiikin välillä. Tässä

teoksessa Jung (1957 / 1974, 310 [544]3) katsoo maailman jakautumisen itään ja

länteen johtuvan siitä, että moderni ihminen ei ole tietoinen omasta varjopuolestaan.

Samalla ihmisestä on tullut pelkkä vieraantunut anonyymi yksikkö, jota koneet

hallitsevat:

In dieser Wirklichkeit ist der Mensch der Sklave und das Opfer jener Maschinen, die für

ihn Raum und Zeit erobern [- -]. Alle seine Errungenschaften [- -] verkleinern ihn, wie

dies das Schicksal des Arbeiters unter der Herrschaft der « gerechten » Güterverteilung

aufs deutlichste demonstriert: [- -] seine Bewegungsfreiheit vertauscht er gegen die

Fesselung an den Arbeitsort, er verliert alle Mittel, seine Lage zu verbessern, wenn er

sich nicht durch erschöpfende Akkordarbeit will ausbeuten lassen, und wenn er

irgendwelche geistigen Ansprüche anmelden sollte, so werden ihm politische

Glaubenssätze eingetrichtert, allenfalls unter Beigabe einigen Fachwissens. (Jung

1957 / 1974, 296–297 [524].)

                                           

1 Greta Garbon kasvoista on kirjoittanut myös mm. Roland Barthes Mythologies-teoksessaan
(Éditions du Seuil, Paris 1957).

2 Jung kirjoitti tekstin vuonna 1956 ja se ilmestyi ensimmäisen kerran lehdessä Schweizer Monats-
hefte, XXXVI / 12, März 1957, Zürich. Teksti käännettiin vuonna 1958 englanniksi nimellä The
Undiscovered Self. (Bridge viittaa englanninkieliseen laitokseen.)

3 Kappaleen numero. (Jungin kootut tekstit on numeroitu kappaleittain.)
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[Tässä todellisuudessa ihminen on koneiden orja ja uhri, koneiden jotka riistävät häneltä

kaiken ajan ja tilan - -. Kaikki hänen saavutuksensa - - tekevät hänet yhä mitättö-

mämmäksi, kuten « oikeudenmukaisen » tavaranjaon alaisuudessa toimivien työläisten

kohtalo selvästi osoittaa:  - - hän vaihtaa liikkumisvapautensa työpaikan kahleisiin; hän

menettää kaikki keinot parantaa tilannettaan, jos hän ei salli riistettävän itseään

uuvuttavalla urakkatyöllä; ja jos hän esittäisi joitain älyllisiä ehdotuksia, hänen suunsa

tukittaisiin kuluneilla poliittisilla Totuuksilla, ja annettaisiin parhaassa tapauksessa jotakin

fakkitietoutta siinä sivussa.]

Bridgen (1984–85, 9) mukaan tämänkaltaisten lausumien yhteys Djinnin nauhoitet-

tuun puheeseen, jossa hän vetoaa “vapaamman elämän ja koneista vapautumisen

puolesta” (D77–81), näyttää selvältä.1

Jungin (1957 / 1974, 333 [582]) mukaan ratkaisu ongelmiin löytyy kun ihmiset

tiedostavat myös psyyken varjopuolen merkityksen, eivätkä enää yritä tukahduttaa

sitä. Tämä ymmärrys ei ole saavutettavissa pelkän järjen avulla, vaan siihen tarvi-

taan myyttistä ymmärrystä, sillä myytti on alkuperäinen ilmaus ihmismielen sisällöstä

(Jung 1957 / 1974, 329–330, 335 [574, 585]). Kuten Bridge (1984–85, 10) ehdottaa,

tämä näyttäisi todellakin pitävän yhtä Robbe-Grillet’n romaanin kanssa: Simon yrit-

tää romaanissa jatkuvasti “käyttää järkeään”, siinä surkeasti epäonnistuen. Esimer-

kiksi androgynian myyttinen rakenne on arkilogiikan kannalta paradoksaalinen, joten

voidaankin ehkä sanoa, että Djinnin lukeminen vaatii myyttistä ymmärrystä —

ymmärrystä välitilasta.

                                           

1 Mahdollisista Djinn-romaanin muista Jung-yhteyksistä, ks. Bridge 1984–85, 9–11. Jotkut Bridgen
ehdotukset menevät ehkä hieman liian pitkälle. Epäilyttävä on esimerkiksi Bridgen (1984–85, 10–11)
tulkinta salaperäisen puhelinnumeron 765-43-21 (D94, D126) merkityksestä: hänen mukaansa
numerosarja on kolmen alkemistisen käsitteen yhdistelmä. Puhelinnumero esiintyy kuitenkin jo
Robbe-Grillet’n romaanissa La maison de rendez-vous (1965, 80, vrt. 141), tosin käänteisessä
järjestyksessä. Pikemmin kyse onkin viittauksesta tähän aikaisempaan romaaniin (numero on
huumausaineita vastustavan yhdistyksen, “Société pour la lutte contre les stupéfiants”, puhelin-
numero) — ja kohtaamiseen yleensä — kuin alkemistiseen symboliikkaan. Romaanissa Dans le
labyrinthe (Labyrintissa) esiintyy puolestaan numero 12345; tällä kertaa kyseessä on sotilaan
varusnumero (1959, 144; 1959 / 1964, 99). Lisäksi Djinnissä esiintyy kellonaika 12.34 (D100).
Lieneekö näillä numerosarjoilla alkemistista symboliarvoa?
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Bridge on kuitenkin liian innokas jungilaistamaan romaania — hän näkee

Djinnin psykologisena romaanina (ja Simonin psykologisena henkilönä): hän tutkii

romaanin jungilaiseksi olettamaansa psykologista sisältöä ts. pyrkii omalla tavallaan

antamaan romaanin tapahtumille tietyn, lukkoonlyödyn, merkityksen. Tämän takia

Brooks (1985, 196–197) kritisoikin varsin voimakkaasti Bridgen artikkelia. Sitä paitsi

jos myytti on jonkun suuren selittämättömän (rakkaus, seksuaalisuus, kuolema)

kohtaamista, sen myyttinen voima on juuri siinä, että lukkoonlyöty merkitys häviää,

joten Bridgen merkityksiä lukkoonlyövät ja psykologisoivat tulkinnat eivät tee oikeutta

Djinnille. Toisaalta intertekstuaaliset lainat Jungilta eivät tee Robbe-Grillet’sta

jungilaista. Ja vaikka Djinn pakottaa lukijan välitilaan ja tämän myötä pakottaa hänet

myös tiedostamaan myyttisen, selittämättömän, ei ole mieltä tulkita Djinniä psyko-

logisesti.

Djinnissä stereotyyppisen oleminen muuttuu myyttisen tulemiseksi — tässä on

sen myyttinen voima. Myyttinen tapahtuma on ihmiselämän ristiriitaisuuksien paljas-

tumisessa, mysteerissä jne., mutta mikä tärkeintä Djinnin tapauksessa, myös välitilan

loogisessa yhteensovittamattomuudessa, joka luo myyttistä tulemista.

Tästä näkökulmasta esimerkiksi Oidipus-myytin insestiteema sosiaaliseen ja

yhteisölliseen liittyvänä tragediana on erotettava luonnolliseen (tulemiseen) liittyväs-

tä totunnaisten jaotteluiden kannalta loogisesti ristiriitaisesta tapahtumasta, jossa

Oidipuksen äiti on samalla hänen vaimonsa, ja Oidipuksen lapset samalla hänen

sisaruksiaan. Orfeuksen katse (sillä hetkellä kun Orfeus katsoo taakseen hän me-

nettää katseensa kohteen ainiaaksi) ja Sisyfoksen työ (sillä hetkellä kun kivi on

ylhäällä, se vierii alas) ovat vastaavanlaisia myyttisiä tapahtumia — kuten myös väli-

tilan olennot, esimerkiksi kentauri (eläimeksi-tuleminen) tai androgyyni (seksuaali-

seksi-tuleminen). Samoin metamorfoosit, vaikkakin ovat narratiiveja tulemisesta,

sisältävät elementin, joka tekee ne eläviksi, kuolemattomiksi aina ja aina uudelleen.
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Nykyajalle tärkeä myyttinen välitilan olento on puolestaan androidi, jossa kyseen-

alaistuvat dikotomiat kuollut–elävä ja kone–ihminen — ja “andro-Djinnissä” lisäksi

myös mies–nainen.

Kuten myös Kirsti Simonsuuri (1994, 19) on todennut, myyttien välittämä

totuudellisuus on pyhää liittäessään ihmisen käsitteellisen maailman johonkin, jota

hän ei vielä voi ymmärtää. Djinn romaanina (ja tietenkin myös “Djinn”) sekoittaa

arkipäivän banaliteetit mysteeriin ja myyttiseen, ja tällä erikoisella tavalla se saa

yhteyden pyhään — eli yhteyden elämään, sillä yhteys tulemiseen karkottaa

myyttisellä voimallaan pahimmankin kuolonkankeuden.
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In place of a hermeneutics we

need an erotics of art

— Susan Sontag1

4. Pinnan arkkitehtuuri

Tässä luvussa tarkastelen Djinn-romaanin rakennetta käsitteen omituinen avulla,

jonka jälkeen pyrin tekemään lopullisen tulkintani romaanista tanssina Möbiuksen

renkaalla, jolla tarkoitan sitä, että Djinnissä ei ole ensinnäkään kysymys tavanomai-

sista kolmiulotteisista fiktiivisistä maailmoista, eikä toiseksi myöskään abstraktien ja

dikotomisten käsitteiden välisestä taistelusta.

4.1. Kohti omituisen arkkitehtuuria

Useat tutkijat — mm. Harger-Grinling ja Chadwick sekä Whiteside — ovat pitäneet

Djinniä fantastisena teoksena. Fantastinen on kuitenkin mitä kiistanalaisin käsite tai

genre. En halua sulkea pois fantastisen mahdollisuutta Djinnissä, mutten myöskään

halua itse käyttää termiä, sillä sanalla fantastinen on liian selvä konnotatiivinen yh-

teys fantasiaan, jonka kanssa romaanilla Djinn ei ole mitään tekemistä.2 Tämän takia

käytän itse mieluummin käsitettä omituinen. Kuitenkin tarkastelen tässä luvussa

lyhyesti Anna Whitesiden (1988) fantastisen käsitteelle perustavaa artikkelia, sillä se

on hyvä johdanto omituiselle. Viime kädessä Whitesiden perusoletukset, teoreettiset

                                           

1 “Against Interpretation” (1964). Ks. esim. 20th Century Literary Criticism, edited by David Lodge,
Longman Group Ltd, London 1972, 652–660; 660.

2 Fantasian määritteleminen eskapismina antaa siitä ehkä liian negatiivisen kuvan. Kuitenkin tämän
näkemyksen pohjana on oletus, joka voidaan nähdä fantasiaa määrittäväksi piirteeksi: fantasiamaail-
malla on mimeettinen suhde “todellisen” maailman kanssa, ts. nämä kaksi oletetaan ja näiden kahden
välillä voidaan tehdä vertailuja (sillä selviä eroja löytyy).
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painotukset sekä johtopäätökset poikkeavat kaikki omista näkemyksistäni, mutta

siitäkin huolimatta hänen artikkelinsa paljastaa mielestäni jotakin olennaista Djinn-

romaanista, ja erityisesti sen reseptiosta: Djinnistä ei voi konstruoida ristiriidatonta

fantastista maailmaa.

Whiteside käsittelee artikkelissaan kahta toisiinsa liittyvää kysymystä:

IS THE FANTASTIC A READERLY CATEGORY, or is it a property intrinsic to such

texts? Could one perhaps extend the usual definition of the fantastic as stemming not

just from hesitation as Todorov suggests,1 but rather from an unresolved hermeneutic

dilemma? (Whiteside 1988, 79.)

Jos fantastinen juontaa alkunsa “ratkaisemattomasta hermeneuttisesta dilemmasta”,

sellainen teksti, joka väistää johdonmukaisesti ristiriidattoman fiktiivisen maailman

konstruoimista on Whitesiden (1988, 79) mukaan fantastinen. Tekstin sisäiset ristirii-

taisuudet ovat vastuussa fantastisen efektin synnystä:

The kind of internal contradictions I have in mind generate what could be called an

or / and reader response that lasts beyond the end of the act of reading. Internal

contradiction is thus used in such texts as an inclusive system, designed to resist any

final resolution. (Whiteside 1988, 79.)

Whiteside pyrkii artikkelissaan osoittamaan, että Djinniä — paradigmaattista esi-

merkkiä fantastisesta2 — lukiessa eksklusiivisesta joko / tai -tulkinnasta (either / or)

kehittyy vähitellen inklusiivinen tai / ja -tulkinta (or / and), jonka mukanaan tuoma

epäröinti jatkuu vielä lukemisen jälkeenkin. Lähtökohtana Djinnin tulkinnalle on

lukijan epäröinti luonnollisen ja yliluonnollisen selityksen, fiktiivisen totuuden ja

epätotuuden, sekä todellisen ja unen välillä. (Whiteside 1988, 79.)

                                           

1 Ks. Todorov 1970, 37–38.

2 Samaa mieltä on myös Laurence M. Porter (“Defining literary genres…”, L’esprit Créateur, Vol.
XXVIII, No. 3, Fall 1988, 5–7; 7).
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Lukijan pyrkimys konstruoida Djinnistä johdonmukaista tarinaa on tuomittu

epäonnistumaan. Whiteside esittää listan keinoista, joilla Robbe-Grillet on saanut

tämän aikaan:

[- -] how does Robbe-Grillet manipulate the reader away from his inveterate tendency to

resolve all doubt, thereby making this story resist classification as either possible but

stange, or impossible and so marvellous? The answer is quite simple… in a sense: he

sustains the intermediate mode of the fantastic by circularity, blanks, [- -] contradiction,

doubt, paradox, litotes and hyperbole, [- -] ambiguity and polysemy. In short, by making it

impossible for us to resolve our doubts; however often we reread, the balance between

probable and improbable is perfectly sustained and we will never know what to believe

and what not to believe. (Whiteside 1988, 80.)

Koska Djinn ei suostu tekstinä alistumaan lukijan edessä, Whiteside (1988, 81) esit-

tää, että epäröinti kahden toisensa poissulkevan tulkinnan välillä (either / or) vaihtuu

epäröinniksi vaihtoehtoisten tulkintojen mahdollisuuden ja kaikkien mahdollisten

tulkintojen yhtaikaisen hyväksymisen välillä (or / and). Whiteside korostaa, että

kyseessä on nimenomaan tai / ja -syndrooma, eikä ja / tai -syndrooma:

[- -] we try first to decide which interpretation to believe and which not to believe, and

only as a result of failure do we give ourselves up to defeat and to the realization that no

interpretation can exclude another [- -] (Whiteside 1988, 82).

Koska mikään tulkinta ei näytä olevan toista uskottavampi, on lukijan yritettävä hy-

väksyä ne yhtaikaa (Whiteside 1988, 82). Tällöin teoksesta on mahdoton konstruoi-

da minkäänlaista ristiriidatonta fiktiivistä maailmaa ja tekstin värähtely jatkuu loputto-

miin.

There is no valid explanation, no hope of eliminating this version for that, this

interpretation for that. Different possibilities coexist beyond reading, and their infinite

validity forever prevents the reader of the fantastic from whittling the polyvalent text to a

“normalized” monovalent reader-constructed sub-version. The fantastic as a genre

frustrates our reductionist reading habits [- -]. (Whiteside 1988, 85.)
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Fantastisessa on siis kysymys “ratkaisemattomasta hermeneuttisesta dilemmasta”,

ei mistä tahansa lukijan epäröinnistä.

Artikkelin lopussa Whiteside antaa vastauksen alussa esittämäänsä kysymyk-

seen siitä, onko fantastinen ensisijaisesti tekstiin vai lukijan reseptioon liittyvä asia:

The reader’s fantastic world is a world without end, because no single dominant solution

can ever be found to force the fantastic text into the strait jacket of monovalence. In this

sense, I believe the fantastic is not just a property intrinsic to certain texts, but is, in fact,

a readerly category. (Whiteside 1988, 85–86.)

Oikeastaan Whiteside ei olisi lukijalähtöisestä näkökulmastaan johtuen voinutkaan

päätyä toisenlaiseen lopputulokseen: jo “ratkaisematon hermeneuttinen dilemma”,

joka itsessään vaatii tulkitsijan, pitää sisällään vastauksen Whitesiden kysymykseen.

Whitesiden loogisesti johdonmukaisen (kehä)päätelmän myötä tekstin osuus fantas-

tisen efektin tuottajana jää kuitenkin liian vähälle huomiolle. Whitesidelle fantastinen

merkitsee lukijan toivottomuutta tekstin edessä, ei itse tekstistä löytyvää ominaisuut-

ta. Käsitellessäni seuraavassa luvussa omituista, en tee eroa sen välille, onko

omituinen tekstin ominaisuus vai onko se tekstin tuottama tunne. Joka tapauksessa

ymmärrän omituisen välitilan tapahtumana, joka ei riipu tietystä yksittäisestä

lukijasta. Deleuzelaisittain voisi puhua affekteista ja persepteistä, jotka ovat teoksen

ominaisuuksia:

Ce qui se conserve, la chose ou l’œuvre d’art, est un bloc de sensations, c’est-à-dire un

composé de percepts et d’affects.

Les percepts ne sont plus des perceptions, ils sont indépendants d’un état de ceux qui

les éprouvent; les affects ne sont plus des sentiments ou affections, ils débordent la

force de ceux qui passent par eux. Les sensations, percepts et affects, sont des êtres qui

valent par eux-mêmes et excèdent tout vécu. (Deleuze & Guattari 1991, 154–155.)1

                                           

1 Persepteistä ja affekteista taiteessa, ks. tarkemmin Deleuze & Guattari 1991, 154–188.
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Säilyvä esine eli taideteos on aistimusblokki, toisin sanoen tietty perseptien ja affektien

sommitelma.

Perseptit eivät ole sama asia kuin havainnot, ne ovat riippumattomia ne kokevan

tilasta; affektit ovat aina voimakkaampia kuin niiden välittämät tunteet tai aistimukset.

Aistimukset, perseptit ja affektit ovat itseisarvoisia olentoja, jotka ovat enemmän kuin

kaikki eletty. (Deleuze & Guattari 1991 / 1993, 168.)

Whitesidea kohtaan esittämäni kritiikki ei varsinaisesti koske lukijakeskei-

syyttä, vaan referentiaalisuuden ylikorostamista. Siinä Whiteside on oikeassa, että

lukiessaan Djinniä lukija joutuu tekemisiin “ratkaisemattoman hermeneuttisen

dilemman” kanssa, mutta juuri ratkaisemattomuus pakottaa lukijan / tutkijan ottamaan

uudenlaisen — ei-referentiaalisen — lähestymistavan tekstiin. Whiteside on kyvytön

etenemään näin pitkälle, koska hänellä fantastinen liittyy läheisesti nimenomaan

fiktiivisiin maailmoihin. Teoksen tulkinta merkitsee hänelle lähinnä ristiriidattoman

fiktiivisen maailman konstruoimista. Ei ole epäilystäkään etteikö tämä olisi Djinnin

tapauksessa mahdotonta, pyrkiihän koko romaani hylkäämään yksinkertaisen

referentiaalisuuden tekstin ja kolmiulotteisen maailman (todellisen, fiktiivisen, fantas-

tisen — miten vain) välillä. Teos operoi vain yhdellä tasolla, mutta Whiteside ei

ymmärrä tehdä tätä johtopäätöstä.

4.2. Omituisen logiikkaa: Freudin das Unheimliche ja Djinn

Vuonna 1919 Sigmund Freud julkaisi artikkelin nimeltään “Das Unheimliche”. Siinä

hän käsittelee ilmiötä, jossa jokin tuttu asia herättää omituisen tai kummallisen

pelottavan tunteen. Tätä ilmiötä Freud kutsuu nimellä das Unheimliche (adjektiivi

unheimlich), ja sen toimintaa ja esiintymistä hän tutkii niin kirjallisuudessa kuin

todellisessa elämässäkin. Artikkeli voidaan nähdä yhdeksi Robbe-Grillet’n Djinnin

intertekstiksi, joka Christian Rullierin (1981, 859) luokittelua seuraten voitaisiin

sijoittaa kategoriaan ré-écriture structurelle [rakenteen uudelleenkirjoittaminen].

Robbe-Grillet ei toki uusinna romaanissaan Freudin artikkelia, vaan niitä (loogisia)
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mekanismeja — ja kirjallisia keinoja — joita Freud esittää unheimlich-tunteen

synnyttäjiksi. Robbe-Grillet (1986, 29) on itse asiassa viitannut Freudin (ja

Heideggerin) termiin Unheimlichkeit Djinnistä puhuessaan: romaanin pääasiallisena

teemana Robbe-Grillet pitää maailman omituisuuden ja vierauden tajuamista. Myös

Rullier (1981, 861) viittaa Djinnin yhteydessä ohimennen Freudin termiin unheimlich.

Samoin Robbe-Grillet’n romaanin interteksteiksi voidaan ajatella Freudin

artikkelissaan käsittelemät E. T. A. Hoffmannin — unheimlichin mestarin (Freud

1919 / 1947, 246) — tekstit, lyhyt tarina Der Sandmann (1817) ja romaani Die

Elixiere des Teufels (1815–1816),1 siinä määrin Djinn toistaa kyseisten teosten

unheimlichia tuottavia motiiveja. Piatierin (1981, 15) mukaan Djinn onkin omitui-

suudessaan verrattavissa juuri Hoffmannin tarinoihin. Yhteisten motiivien lisäksi

tarkastelen tässä luvussa unheimlichin logiikkaa yleisemminkin.

Ensi alkuun Freud kiinnittää artikkelissaan huomionsa unheimlich-sanan ety-

mologiaan. Aivan ilmeisesti unheimlich on sanan heimlich [salainen, kotoisa] vasta-

kohta. Heimlichin yhteys puolestaan sanaan das Heim [koti] on selvä. Täten

unheimlich viittaisi johonkin vieraaseen, ei kotoisaan, mutta toisaalta myös julkiseen,

esillä olevaan. Freud (1919 / 1947, 235) kiinnittääkin huomiota Schellingin määritel-

mään, jonka mukaan “unheimlich on jotain sellaista, jonka olisi pitänyt jäädä salai-

seksi ja kätketyksi, mutta joka kuitenkin on tullut esille”. Tällöin unheimlichin on

oltava toisaalta myös tuttua.

                                           

1 Der Sandmann sisältyy Hoffmannin kokoelmaan Nachtstücke ja se on suomennettu hieman huvitta-
valla nimellä Sannoittaja (kokoelmassa Saksalaisia kertomuksia, suom. J. A. Hollo, runot suom. Yrjö
Kaijärvi, valikoinnin suorittanut ja jälkikirjoituksen laatinut Yrjö Hirn, Kustannusosakeyhtiö Otava, Hel-
sinki 1952, 294–322). Die Elixiere des Teufels (ks. esim. E. T. A. Hoffmann, Werke I, Deutsche Buch-
Gemeinschaft, Berlin, Darmstadt, Wien 1963, 327–604) on suomennettu nimellä Paholaisen eliksiirit
(suom. Arnold Laurell, 2. painos (1. painos vuodelta 1930) Karisto Oy, Hämeenlinna 1989).
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[- -] das Wörtchen heimlich unter den mehrfachen Nuancen seiner Bedeutung auch eine

zeigt, in der es mit seinem Gegensatz unheimlich zusammenfällt. Das heimliche wird

dann zum unheimlichen [- -]. (Freud 1919 / 1947, 235.)

[ - - heimlich-sanan monien merkitysvivahteiden joukossa yksi näyttää osuvan yhteen

vastakohtansa unheimlich-sanan kanssa. Niinpä siitä mikä on heimlich, tulee un-

heimlichia.]

Unheimlich-sana on siis ambivalentti, ja vaikuttaa siltä, että kyseessä oleva ilmiö on

oikeastaan paljastumisen prosessi tai siirtymä tutusta, mutta piilossa olevasta

asiasta sen levottomuutta herättävään esilläoloon. Freud ilmaisee asian seuraavasti:

Also heimlich ist ein Wort, das seine Bedeutung nach einer Ambivalenz hin entwickelt,

bis es endlich mit seinem Gegensatz unheimlich zusammenfällt. Unheimlich ist

irgendwie eine Art von heimlich. (Freud 1919 / 1947, 237.)

[Niinpä heimlich on sana, jonka merkitys kehittyy kohti ambivalenssia, kunnes se lopulta

osuu yhteen vastakohtansa unheimlich-sanan kanssa. Unheimlich on jollakin tavalla

heimlichin alalaji.]

Ottamatta kantaa siihen, onko unheimlich heimlichin alalaji vai ei, on joka tapaukses-

sa selvää, että näiden periaatteessa vastakkaisten käsitteiden välisessä suhteessa

on jotakin erikoista, sanoisinko: omituista.

Nykysuomen sanakirjan (IV, 73–74) mukaan sana omituinen tarkoittaa ‘kum-

mallista’, ‘merkillistä’, ‘erikoista’, ‘ihmeellistä’ tai ‘outoa’. Sanalla on kuitenkin kaksi

muuta merkitystä, joista kumpikin on erikoisella tavalla ristiriidassa sanan tutuimman

merkityksen kanssa ja myös keskenään. Omituinen voi viitata jonkun ‘omaan’ tai ‘eri-

tyiseen’, jolloin esim. jokin henkilön piirre nähdään erikoisena, muista (tai tavallisuu-

desta) poikkeavana, vieraana, mutta jollekin kuuluvana. Kolmanneksi omituinen voi

merkitä ‘ominaista’, ‘luonteenomaista’, ‘tunnusmerkillistä’, ts. omituinen on individuoi-

va piirre, josta jokin tunnistetaan. Tämä viimeinen omituisen merkitys ei enää kanna

mukanaan viittausta mihinkään ‘outoon’ tai ‘ihmeelliseen’. Omituinen-sanan merkitys
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on siis ambivalentti hyvin samalla tavalla kuin on sanan unheimlich merkitys. Siitä

huolimatta, että sanakirja antaa unheimlichille merkitykset ‘kammottava’ ja ‘pelotta-

va’, on unheimlichin paras käännös juuri omituinen, sillä kumpikin näistä sanoista

sisältää itsessään mm. opposition tuttu–vieras, joka on tässä yhteydessä olennai-

sempaa kuin pelko tai kauhu. Myös Freud puhuu pikemminkin unheimlichin aiheutta-

masta levottomuuden kuin kauhun tunteesta.

Etymologisen tutkimusretkensä jälkeen Freud siirtyy artikkelissaan tarkastele-

maan tilanteita ja tapauksia, jotka saattavat aiheuttaa omituisen tunteen. Ensimmäi-

nen esiintuleva tapausluokka on sellaisen asian kohtaaminen, joka vaikuttaa

elävältä, mutta ei todellisuudessa sitä ole tai päinvastoin. Esimerkiksi elävän

näköiset koneet, vahanuket ja automaatit voivat tuottaa omituisen kokemuksen,

kuten myös esim. epileptisen kohtauksen näkeminen. Perustana on epäröinti siitä,

onko kyseessä elävä ihminen vai mekaaninen kone. (Freud 1919 / 1947, 237–238.)1

Kone–ihminen-teema on yksi tärkeimpiä Djinnin teemoja — ja erityisesti häm-

mennystä aiheuttaa juuri se, ettei voi päätellä kummasta on kulloinkin kysymys. Luki-

jaa hämmentää myös se, että vaikka Djinn ja hänen organisaationsa taistelee ko-

neistumista vastaan, se tekee alaisistaan robotinkaltaisia olioita. Toisin sanoen se,

että kyseessä ei ole mustavalkoinen dikotomia tyyliin hyvä vs. paha, vaan ratkaise-

maton huojunta kahden ääripään välillä, aiheuttaa omituisen kokemuksen — niin

Simonille kuin lukijallekin. Robbe-Grillet käyttää efektiä koko teoksen ajan, mutta jo

aivan teoksen alussa omituisen tunne synnytetään mallinuken avulla: saapuessaan

kohtauspaikalle Simon luulee mallinukkea ensin mieheksi, ja sitten naiseksi. Lopulta

se paljastuu elottomaksi, ja ensimmäinen omituisen kokemus on syntynyt (D14).

                                           

1 Itse asiassa Freud viittaa tässä yhteydessä E. Jentschin tutkimukseen “Zur Psychologie des
Unheimlichen” (Psychiatr.-neurolog. Wochenschrift, Nr. 22 & 23, 1906), eikä pidä epäröintiä ihmisen
ja koneen välillä omituisen merkittävimpänä aiheuttajana. Tämä siksi, että Freudilla on artikkelissaan
aivan omat päämääränsä, joihin tämä ajatus ei kovin hyvin sovellu. Minulle se taas sopii.
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Etenkin kun Simonin seuraavaksi kohtaama Djinn on pukeutunut täsmälleen samoin

kuin mallinukke. Teoksen edetessä epävarmuus lisääntyy entisestäänkin. Jo sana

mannequin herättää omituisen tunnetta, koska se voi viitata sekä elävään malliin että

mallinukkeen. Lisäksi se tarkoittaa johdateltavaa, tahdotonta ihmistä jollainen

Simonista näyttää tulevan. Jean puolestaan aiheuttaa Simonissa (ja ehkä lukijas-

sakin) hämmennystä, koska tämä “kuolee vähän väliä” (“meurt souvent”, D35).

Samoin kuin Simon rakastuu ensisilmäyksellä mallinukkeen, jonka kuvittelee

aivan ihailemansa filmitähden Jane Frankin näköiseksi (D13), rakastuu päähenkilö

E. T. A. Hoffmannin (1817 / 1963, 629–630, 636, 631–633) tarinassa Der Sandmann

Olimpia-tyttöön, joka on kaunis kuin nukke — ja kyseessä on kuin onkin nukke;

mutta nukke on niin elävän näköinen, että päähenkilö seurustelee ja tanssii tämän

kanssa professori Spalanzanin, nuken omistajan, järjestämillä kutsuilla. Djinnissä

vastaava tapaus sisältyy Simonin kertomaan rakkaustarinaan robotin ja aatelis-

neidon välillä (D51–54).

Elävän nuken teema ei kuitenkaan Freudin (1919 / 1947, 238, 242–243)

mielestä tuota viime kädessä sitä omituisen tunnetta, joka Hoffmannin teoksen

lukemisesta syntyy: älyllinen epävarmuus ei selitä omituisen tunteen syntyä, sillä

tarinalle löytyy hänen mielestään järjellinen selitys. Jos näin olisi, Djinn eroaisi tässä

suhteessa Hoffmannin tarinasta: Djinnissä järjellistä selitystä tapahtumien kulusta ei

ole olemassa. Mielestäni Der Sandmannin tapahtumat eivät kuitenkaan täysin selity

päähenkilön hulluudella, kuten Freud uskoo.

Joka tapauksessa Freud kiinnittää huomionsa tarinan Nukku-Matti-motiiviin:

Nukku-Matilla on tapana heittää kourallinen hiekkaa sellaisten lasten silmiin, jotka

eivät suostu menemään nukkumaan, ja tämän seurauksena lasten silmämunat kirpo-

avat verisinä päästä (Hoffmann 1817 / 1963, 610). Myöhemmin tarinassa paljastuu,

että öisin silmiä luokseen huhuileva Nukku-Matti onkin pelottava asianajaja
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Coppelius; lopulta Coppelius “paljastuu” optikko Coppolaksi, joka on tehnyt silmät

mm. nukelle, johon päähenkilö rakastuu (Hoffmann 1817 / 1963, 612, 616, 635).

Freud (1919 / 1947, 243) löytää tästä teemasta selvän kastraatiokompleksin:

hän vertaa silmien menetystä kastraatioon, ja viittaa luonnollisesti tällöin myös

Oidipukseen. Tohtori Morgan oli myös epäillyt Simonin silmävaivojen syyksi tyypil-

listä oidipuskompleksia, mutta kuten on jo todettu Simonilla “ei ole mitään tekemistä

Kölnissä” (D145), eikä varsinkaan Wienissä! Kyseessä saattaa todellakin olla

Robbe-Grillet’n pirullisen humoristinen viittaus Freudin tulkintaan Hoffmannin tari-

nasta: “Psykoanalyytikot, Nukku-Matista juuri ja juuri selvisitte, mutta tulkaapa kokei-

lemaan Djinniä.” Robbe-Grillet nimittäin tuntee Freudin artikkelin (ks. Robbe-Grillet

1986, 29) lisäksi myös Hoffmannin kertomuksen erinomaisen hyvin: Omaelämäker-

rallisen teoksen Le miroir qui revient alussa pienellä Alainilla on aivan samanlaisia

kokemuksia, kuin Hoffmannin tarinan päähenkilöllä oli lapsena (Robbe-Grillet 1984,

8–9; Hoffmann 1817 / 1963, 612); ja kaiken lisäksi hän on häpeämättömästi kertonut

näistä kokemuksista myös haastatteluissaan (ks. Houppermans 1994, 81–82), joka

luonnollisesti on omituinen ele sekoittaessaan fiktion ja todellisuuden.

Kiinnostavaa on myös se, kuinka samalla tavalla Robbe-Grillet käyttää nimiä

ja identiteettien liukumia kuin Hoffmann: Simon Lecœur on Robin Körsimos on Boris

Koershimen on Boris Lecœurovich… Yhteys optikko Coppolan ja Simonin silmä-

vaivoja hoitaneen tohtori Morganin välillä ei ole myöskään aivan vähäinen. Djinnin

tohtori Morgan saattaa itse asiassa olla organisaation johtaja, joka on luonut Djinn-

robotin — kuten Coppola ja Spalanzani Olimpian — ja joka viime kädessä ohjaa

myös Simonin toimia. Tässä yhteydessä on syytä korostaa mannekiini-teemaa.

Mannekiini on ehkä tärkein Djinnissä oleva metafora kielelle, sillä se voi olla elävä

tai kuollut. Se voi olla nainen tai mies, tai ei kumpaakaan. Se voi olla myös
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androgyyni. Mannekiini voi olla elävä representaatio kuolleesta kielestä, mutta ei

koskaan vain sitä, sillä se säilyttää ambivalenssinsa.

Toisena kirjallisuusesimerkkinä Freud käsittelee Hoffmannin romaania Die

Elixiere des Teufels. Sen tapahtumat ovat mystisiä, mutta lopussa kaikelle annetaan

luonnollinen selitys. Tästä huolimatta lukijalle jää levoton tunne siitä, että kaikki ei

ole oikein. Lukija jää täydelliseen hämmennyksen tilaan. Freud löytää tälle syyn:

Der Dichter hat zu viel Gleichartiges gehäuft; der Eindruck des Ganzen leidet nicht

darunter, wohl aber das Verständnis (Freud 1919 / 1947, 246).

[Kirjailija on kasannut liian paljon samankaltaista aineistoa; kokonaisvaikutelma ei siitä

kärsi, mutta ymmärtäminen kylläkin.]

Djinnistä voidaan löytää vastaava rakenne. Romaanin kahdeksas luku voidaan ym-

märtää selityksenä aikaisemmille tapahtumille, ainakin tältä aluksi vaikuttaa. Nais-

puolinen kertoja selittää Simonin olevan kovin mielikuvitusrikas ja innokas kerto-

maan tarinoita (D121). Itse asiassa myös Simon itse on tietoinen vaarasta, joka

tähän liittyy:

Mon imagination trop vive risque d’entraîner des erreurs dans mes jugements, et même

de lourdes bévues dans mes actes. (D22)

[Liian vilkas mielikuvitus saattaa johtaa minut arviointivirheisiin ja jopa vakaviin erehdyk-

siin omassa toiminnassani.]

Vielä Epilogikin korostaa, että Simon saattoi olla henkisesti sairas. Romaanin seitse-

män ensimmäistä lukua voitaisiin siis tulkita hullun kirjoittamaksi, niin paljon kahdek-

sannessa luvussa on “realistista” aineistoa, jonka pohjalta sairas mieli saattaisi kek-

siä juuri sellaisia seikkailuja, joita Simonilla on ollut. Mutta epäilyksiä tämän tulkin-

nan kannalta herättää ensinnäkin se, että romaani tarjoaa tätä yksinkertaista ratkai-

sua kuin tarjottimella, liian avoimesti. Toisaalta lukija jää tämän hypoteesin suhteen

epäluuloiseksi, sillä kahdeksannen luvun naiskertojalla itsellään on hämmästyttävän



- 170 -

paljon samanlaisia kokemuksia, kuin Simonilla on aikaisemmin ollut (vrt. D141).

Kyse ei voi olla “objektiivisesta” näkökulmasta (vrt. Walker 1987, 25–26). Erityisesti

liiallinen toisto tekee tästä ratkaisusta epäuskottavan — aivan kuten romaanissa Die

Elixiere des Teufels.

Toiston ja kaksoisolennon teemat ovatkin sekä Hoffmannin että Robbe-

Grillet’n romaanin strukturoivaa ainesta. Djinn, Simon, kahdeksannen luvun feminii-

ninen kertoja ja Caroline muistuttavat kaikki androgynistä elokuvanäyttelijää Jane

Frankia. Vastaavalla tavalla myös samat tapahtumat, lauseet, sanat, esineet jne.

toistuvat Djinnissä jatkuvasti. Esimerkiksi se, että lause “Péri en mer” [Hukkunut

merillä] toistuu neljä kertaa kolmen eri naisen lausumana (D38, D46, D93, D119) luo

omituisen tunteen, koska on epätodennäköistä, että täysin toisistaan erilliset ihmiset

sanoisivat täsmälleen saman asian — ja varsinkin kun he kaikki viittaavat, ilmeisesti,

eri henkilöön! Niinpä juuri tämän lauseen avulla syntyykin omituinen yhteys näiden

naisten välille (vrt. Walker 1987, 156).

Freudin (1919 / 1947, 246) mukaan kaksoisolento-teemaan liittyy minän

hajoaminen tai vaihtuminen. Tämä on prosessi, jonka Simonkin joutuu käymään läpi,

jotta hänestä voisi kasvaa uusi ihminen / kirjallinen henkilö. Otto Rankiin viitaten1

Freud (1919 / 1947, 247) huomauttaa kaksoisolentoteeman liittyvän peileihin, varjoi-

hin, kuolemanpelkoon ja — mikä kiinnostavaa — suojelushenkiin. Djinn-romaani on

suojelushenkiä täynnä: toisaalta sellaisia ovat Djinn ja Péri, toisaalta taas lapset

voidaan nähdä Simonin (hieman kurittomina) suojelushenkinä.

Toiston teemaan liittyen Freud kertoo artikkelissaan varsin samanlaisesta

kokemuksesta kuin Simonilla on Djinnissä:

                                           

1 Otto Rank, “Der Doppelgänger”, Imago III, 1914.
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Als Ich einst an einem heißen Sommernachmittag die mir unbekannten, menschenleeren

Straßen einer italienischen Kleinstadt duchstreifte, geriert ich in eine Gegend, über deren

Charakter ich nicht lange in Zweifel bleiben konnte. Es waren nur geschminkte Frauen

an den Fenstern der kleinen Häuser zu sehen, und ich beeilte mich, die enge Straße

durch die nächste Einbiegung zu verlassen. Aber nachdem ich eine Weile führerlos

herumgewandert war, fand ich mich plötzlich in derselben Straße wieder, in der ich nun

Aufsehen zu erregen begann, und meine eilige Entfernung hatte nur die Folge, daß ich

auf einem neuen Umwege zum drittenmal dahingeriert. Dann aber erfaßte mich ein

Gefühl, das ich nur als unheimlich bezeichnen kann [- -]. (Freud 1919 / 1947, 249.)

[Kun kerran eräänä kuumana kesäpäivänä vaeltelin erään italialaisen pikkukaupungin

minulle tuntemattomia ja autioita katuja, huomasin tulleeni seudulle, jonka luonteesta

minulla ei kauan voinut olla epäilystä. Siellä oli nähtävissä ainoastaan meikattuja naisia

pienten talojen ikkunoissa ja minä kiirehdin kääntyäkseni seuraavassa kadunkulmassa

pois tältä kapealta kadulta. Mutta kun olin jonkin aikaa harhaillut ympäriinsä, löysin

yhtäkkiä itseni jälleen tältä samalta kadulta, jolla minä nyt aloin herättää huomiota, ja

kiireisen poistumiseni ainoana seurauksena oli se, että saavuin uuden kiertotien kautta

vielä kolmannen kerran samaan paikkaan. Silloin jouduin sellaisen tunteen valtaan, jota

voin kuvailla vain sanalla omituinen - -.]

Tapaus herättää tunteen siitä, että jokin johdatti Freudia syrjäiselle kujalle. Samoin

Simonia näyttää Djinnissä jokin vievän jatkuvasti samalle hylätylle kujalle, joka vai-

kuttaa kaiken lisäksi olevan umpikuja. Mietimme: mikä omituinen voima vie Freudia

ja Simonia kerta toisensa jälkeen samalle syrjäiselle kujalle? Freudin mukaan

tahaton toisto on omituisen syntymisen vaatimus:

[- -] es nur das Moment der unbeabsichtigten Wiederholung ist, welches das sonst

Harmlose unheimlich macht und uns die Idee des Verhängnisvollen, Unentrinnbaren

aufdrängt, wo wir sonst nur von “Zufall” gesprochen hätten. (Freud 1919 / 1947, 250.)

[ - - juuri tämä tarkoitukseton ja tahaton toistuminen on se tekijä, joka tekee muutoin

harmittoman omituiseksi, ja joka herättää meissä ajatuksen jostain kohtalokkaasta ja

väistämättömästä, siinä missä muuten puhuisimme pelkästä “sattumasta”.]

Simonille (ja lukijalle) tämä tunne on tuttu. Erityisesti jos toisiaan muistuttavat, mutta

toisistaan riippumattomat tapahtumat sattuvat ajallisesti lähellä toisiaan, syntyy omi-
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tuisen efekti (Freud 1919 / 1947, 250). Omituinen ei siis ole mitään uutta, vaan van-

han ja (tiedostamattomasti) tutun hämmentävää paluuta (vrt. Freud 1919 / 1947,

254).

Omituisen tunteita tuottavat erityisesti myös kuolema, kuollut ruumis, kuolleen

paluu sekä henget ja haamut (Freud 1919 / 1947, 254). Kaikki mainitut asiat esiinty-

vät myös Djinnissä. Kuitenkin esimerkiksi kuolemaa on käsitelty tavalla, joka ei

paljon jätä sijaa tiedostamattomalle kuolemanpelolle tms., joka saattaisi aiheuttaa

omituisen tunnetta. Tekstissä tuodaan eksplisiittisesti esiin jokseenkin kaikki vaihto-

ehdot, joita kuolemaan liittyen voi mietiskellä: kuolla voi useita kertoja (D35); kun

ihminen kuolee, se on lopullista (D34, D37); kuolleista voi herätä (tai nousta ylös)

(D40, D143); ihminen on aina jo kuollut (D119); kuolleet voivat kummitella (D46,

D119); jne. Vaikka kaikki tämä kuolemaan liittyvä spekulaatio on aivan pinnassa,

omituisen tunne syntyy silti. Se syntyy teeman toistumisesta ja vaihtoehtojen yhteen-

sovittamattomuudesta, loogisista paradokseista — ei “tukahdutetun paluusta”, kuten

Freud (1919 / 1947, 254) väittää. Ei ainakaan tässä tapauksessa.

Omituisen efekti syntyy myös kun toden ja kuvitellun raja hämärtyy:

[- -] einer besonderen Hervorhebung würdig scheint, daß es nämlich oft und leicht

unheimlich wirkt, wenn die Grenze zwischen Phantasie und Wirklichkeit verwischt wird,

wenn etwas real vor uns hintritt, was wir bisher für phantastisch gehalten haben, wenn

ein Symbol die volle Leistung und Bedeutung des Symbolisierten übernimmt und

dergleichen mehr (Freud 1919 / 1947, 258).

[ - - erityisen korostamisen arvoiselta tuntuu se seikka, että usein ja helposti omituinen

syntyy, kun raja fantasian ja todellisuuden välillä pyyhkiytyy pois, kun jokin sellainen, jota

olemme siihen asti pitäneet mielikuvituksellisena, näyttäytyy meille todellisena, kun sym-

boli ottaa haltuunsa symboloitavan koko kapasiteetin ja merkityksen, ja niin edelleen.]

Djinnissä fantasian ja todellisuuden välinen raja on pyyhitty pois. Tekstissä kaikki on

yhtä konkreettista.
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Freud (1919 / 1947, 261, 264) erottaa kirjallisuuden ja todellisuuden tuotta-

man omituisen; kirjallisuudessa omituinen on yleisempää, sillä se kattaa kaikki

todellisuudessakin mahdolliset tapaukset ja sen lisäksi muuta. Erottelu on kyseen-

alainen (jos vähänkin epäilee kirjallisuuden referentiaalisuutta). Joka tapauksessa

Freud päätyy erottelun myötä seuraavaan paradoksaaliseen johtopäätökseen:

Das paradox klingende Ergebnis ist, daß in  der  Dichtung  v ieles nicht  unheiml ich

ist ,  was unheiml ich  wäre,  wenn  es sich  im  Leben  ereignete,  und  daß in

der  Dichtung  v iele  Mögl ichkei ten  bestehen,  unheiml iche  W irkungen  zu

erzielen,  die  f ürs Leben  wegfal len  (Freud 1919 / 1947, 264).

[Paradoksaalinen tulos on se, että  ki r jal l isuudessa  moni  sel lainen  asia  ei  ole

omi tuinen,  joka  ol isi  omi tuinen  jos se  tapahtuisi  elämässä,  ja  että

toisaal ta  ki r jal l isuudel la  on  pal jon  sel laisia  keinoja  saav ut taa  omi tuisia

v aikutelmia,  jotka  eiv ät  ole  elämässä  mahdol l isia.]

Tällä Freud tarkoittaa sitä, että yliluonnolliset tapahtumat fiktiossa eivät aiheuta omi-

tuisen tunnetta jos maailma tunnistetaan mielikuvituksen tuotteeksi, kuten esimerkik-

si saduissa. Myöskään silloin kun kyse on poeettisesta todellisuudesta ei omituisen

tunnetta synny (esim. Danten Jumalainen näytelmä tai Shakespearen Hamlet).1

Tilanne muuttuu, kun kirjailija väittää puhuvansa todellisesta maailmastamme ja silti

käyttää omituisen tunteen tuottamiseen efektejä, jotka tuskin olisivat mahdollisia

todellisuudessa. Freudin mukaan kyse on lukijan taikauskoisuudesta, hyväksikäyttä-

misestä ja pettämisestä. (1919 / 1947, 264–265)

Djinnin tapaus näyttäisi olevan juuri kuvatun kaltainen. Robbe-Grillet väittää,

että hän puhuu todellisesta maailmasta. Lisäksi Djinnin maailma vaikuttaa arkimaail-

mamme kaltaiselta. Viimeistään silloin kun teos on luettu loppuun lukija ymmärtää,

että aivan arkikäsitystemme mukaisesta todellisuudesta ei ollut kysymys. Freudin

                                           

1 Vrt. Todorov 1970, 37–38.
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(1919 / 1947, 266) mukaan tekstin omituisuuden pitäisi tällöin hävitä. Näin ei

kuitenkaan käy — pikemminkin päinvastoin. Se että edes yliluonnollinen selitys ei

kelpaa, vasta omituisen tunteen tuottaakin. Omituinen säilyy lukemisen jälkeenkin.

Tästä syystä näkisin omituisen oleellisena elementtinä liikkeen, jota ei voi

pysäyttää. Elämme maailmassa, jonka perimmäinen olemassaolon tapa on liike, tule-

minen, mutta ajattelussamme pyrimme pysäyttämään tämän liikkeen, ja hahmotta-

maan maailmasta staattisen kuvan (jolloin liikkeestä tulee ulkoista ja mekaanista).

Siksi tämä oma olemisemme liike on meille vierasta, vaikka elämme siinä / siitä /

sitä. Kun kohtaamme liikkeen — oman olemisemme liikkeen — jota emme kykene

pysäyttämään, koemme tunteen jota voi kutsua omituiseksi. Olevan unohdettu liike

paljastuu.

Toisto on liikettä, joka on kaikkein merkittävimmässä roolissa, kun omituisen

tunne syntyy. Yksi syy siihen, miksi saman toistuminen synnyttää omituisen tunteen

on siinä, että toistuminen sisältää itsessään sekä saman että toisen. Asiassa, joka

toistuu on aina mukana huomattava määrä samaa kuin “alkuperäisessä”, mutta

samalla siinä on oltava jotain “alkuperäisestä” poikkeavaa, sillä muuten sitä ei voisi

erottaa “alkuperäisestä”, eikä se täten olisi toistoa. Tämä sisäisen ristiriidan rakenne

on sama kuin omituinen-sanassa, jota se toistaa.1

Toiston ja siihen liittyvä muunnelman ja liukuman rakenne tuottaa siis suuren

osan Djinnin aiheuttamasta omituisen tunteesta. Epäröinti, ratkaisematon huojunta

kahden (miksei useammankin) mahdollisuuden (esim. kone–ihminen, maskuliininen–

                                           

1 Toistosta on hieman vaikea puhua viittaamatta alkuperäiseen, joka puolestaan implikoi sen, että on
olemassa jokin etukäteen asetettu tai oletettu pohja, johon “uutta” asiaa (kopiota alkuperäisestä) ver-
rataan. Tästä ei missään nimessä ole kysymys. Toisto-sanan voisikin ehkä korvata hieman tarkoituk-
seensopivammalla sanalla “uusiutuminen”. Sen lisäksi, että sana viittaa tapahtumaan tai prosessiin,
se myös sanana sisältää itsessään vastakkaiset elementit — “(täysin) uuden” (eli toisen) ja “vanhan
uudestaan” (eli saman) — hieman samalla tavoin kuin sanat “omituinen” ja “unheimlich”. Yksinkertai-
suuden vuoksi tyydyn kuitenkin puhumaan toistosta.



- 175 -

feminiininen) välillä, yhdistyy tähän liukumien leikkiin. Itse asiassa kahden mahdolli-

suuden välisessä huojunnassa ja loogisissa paradokseissa saattaa usein olla kysy-

mys toiston ja muunnelman rakenteen “alalajista”: lähes samankaltaiset asiat toistu-

vat, mutta ne ovat kuitenkin keskenään yhteensovittamattomia, ristiriitaisia.1

Liiallinen yhteys ja samanaikainen liiallinen ero synnyttävät omituisen tunteen.

Liiallinen yhteys pitää huolen siitä, että toiston, muunnelman ja liukuman rakenteet

operoivat yhdellä tasolla.2 Liiallinen ero pitää huolen siitä, että tanssi jatkuu

loputtomiin.

4.3. Tanssi Möbiuksen renkaalla

Djinnin omituisten kohtaamisten omituinen maailma ei ole arkiajattelun tai tieteen

numeraalinen maailma. Djinnissä henkilöiden lukumäärä ei ole eksaktisti laskettavis-

sa. Myöskään tapahtumapaikkoja ei voi erottaa toisistaan samalla tavalla kuin

arkimaailmassa on tapana erottaa vaikkapa koti ja työpaikka. Samoin käy ajalle:

mennyt ei ole erotettavissa tulevaisuudesta (ks. erityisesti 7. luku). (Vrt. Havercroft

1990, 41.) Lisäksi monenlaiset dikotomiat rikkoutuvat romaanissa: valkoinen ei ole

vain valkoista ja musta vain mustaa; länsi ei ole vain länsi, itä vain itä. Eikä pidä

unohtaa kirjailijan, henkilöhahmojen, tekstin ja lukijan (joskus ranskan kielen

opiskelijan) roolien sekoittumista Djinnissä. Artikkelissaan “Les délices de Babel”

(“Baabelin nautinnot”) Thoreau3 (1988, 96–97) puhuu androgynisestä maailmasta

(monde androgyne), jota dikotomisuus ei ole jähmettänyt: “un univers qui confond

                                           

1 “Non opposita sed diversa is the formula of the new logic.” (Gilles Deleuze 1968 / 1990
Expressionism in Philosophy: Spinoza. (Ransk. alkuteos Spinoza et le problème de l’expression,
Minuit, Paris 1968.) Zone Books, New York 1990, 60.)

2 Tilannetta voi verrata näkemykseen olevan univokaalisuudesta, jonka Deleuze (1968 / 1990, mm.
48–49, 63–67) kaivaa esiin Spinozan filosofiasta.

3 Artikkeli on syntynyt opiskelijoiden ryhmätyön tuloksena. Ryhmän jäsenet olivat: Lohra Chouaki,
Mennouha Adj. Amar, Annick Hellier Dell’Aquila, Virginie Kouvahé, Josefina Lazara, Oster Mondet,
François Thoreau, José Vecino (1988, 103).
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tout, où, par la magie de la langue, tout devient compatible et possible” [maailma,

jossa kaikki sekoittuu ja jossa kielen taikavoima tekee kaikesta yhteensopivaa ja

mahdollista]. Niinpä Robbe-Grillet’n on mahdollista kirjoittaa: “C’est peut-être

impossible, mais c’est vrai” (D128) [Se on ehkä mahdotonta, mutta se on totta].

Djinnin maailma on mahdoton, jos sen kuvitellaan olevan referentiaalisessa

suhteessa kolmiulotteiseen avaruuteen, josta aika on eliminoitu omaksi erilliseksi

elementikseen. Djinnin tapauksessa voitaisiin ehkä puhua lingvistisestä avaruudesta

(vrt. Owen 1985, 117). Robbe-Grillet onkin korostanut sitä, että kirjallisuudessa on

täysin mahdollista kirjoittaa “sataa” ja heti sen perään “aurinko paistaa”:1

Now, from the point of view of referential functioning, I obtain something which would be

impossible in communication but which will be quite possible in literature [- -]. The

referential function has not, I would say, completely disappeared, but it has become

considerably diminished, even with respect to communication or the language of

communication. (Robbe-Grillet 1977, 17–18.)

Djinn (tai kirjallisuus yleisemminkään) ei ole kommunikaatiota tavanomaisessa mie-

lessä, eikä sen välittämällä viestillä ole yhtä tiettyä merkitystä. Djinn on teksti, joka

on koettava — ei vain luettava. Mutta tällöin sillä on oma maailmansa, eikä tässä

maailmassa ole kyse pelkistä lingvistisistä suhteista. (Lukeminen tuskin koskaan on

pelkästään lingvististen suhteiden selvittämistä.) Tämän takia ehdotankin, että

Djinnin mahdollinen maailma on kaksiulotteinen — yhden tason maailma. Tätä

näkemystä kannattavat myös Harger-Grinling ja Chadwick (1986). Djinnin yhden

tason maailma on syntynyt kielen taikavoimasta ja sitä voi hyvinkin kutsua

androgyniseksi.

                                           

1 Vrt. Dans le labyrinthe (Robbe-Grillet 1959, 9; 1959 / 1964, 7).
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4.3.1. Robbe-Grillet’n värioppia — keisari näkee punaista

Kuten tutkielman alussa jo todettiin, Djinn-romaanin alaotsikko “un trou rouge entre

les pavés disjoints” (“punainen rako irronneiden katukivien välissä”1) viittaa vuoden

1968 opiskelijamellakoiden huumassa syntyneeseen iskulauseeseen “sous les

pavés, la plage” [katukivien alla, hiekkaranta] (ks. myös Harger-Grinling & Chadwick

1986, 26). Katukivet edustavat valtaa ja järjestynyttä yhteiskuntaa, distinktiivisten ja

hierarkkisten (yleis)käsitteiden maailmaa.2 Tällaiseen maailmaan vallaton pikku-

Marie ei suhtaudu kovin vakavasti:

Elle me tire par la main la grande avenue, marchant d’un pas vif, ou sautillant par

moment à cloche-pied, sur les pavés inégaux. (D43)

[Hän kiskoo minua kädestä kohti leveää puistokatua, edeten vilkkain askelin, tai välillä

hyppien yhdellä jalalla epätasaisesti olevien katukivien päällä.]

Marielle kaduista tulee leikkikenttä — terrain de jeu (Ball 1983, 7–8); langue’ista

tulee tanssilattia, jolla Robbe-Grillet’n parole tanssii. Koska katukivet ovat epätasai-

sesti, niiden välistä on aina löydettävissä halkeama tai rako:3

[- -] in an ordinary, familiar city, we suddenly enter a street we do not know, the

cobblestones of this street are loose, and between them we can see another world. [- -]

under the established order, grey and made of concrete, there is freedom which insists

on emerging. (Robbe-Grillet 1986, 30.)

Punainen rako onkin useasti nähty porttina fantastiseen ihmemaailmaan (mm. Otten

1982, 300). Varsinaisesti punainen rako ei ole kuitenkaan portti, jonka toiselta

puolelta löytyy ihmemaa. Kun Simon ensimmäisen kerran saapuu kapealle kujalle,

                                           

1 Kahden aikaisemman käännösehdotuksen välimuoto.

2 Huomaamme että järjestäytynyttä yhteiskuntaa vastaan voi hyökätä niiden omilla aseilla. Robbe-
Grillet’lle katukiviä ovat erityisesti länsimaisen kulttuurin stereotypiat.

3 Myös dekonstruktiosta kovin tuttu teema.
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jossa Jean kompastuu irralliseen katukiveen ja kaatuu punertavan mutalammikon

viereen (D27–28), ei hän ensimmäistä kertaa törmää omituisiin tapahtumiin. Niitä

Simon on kohdannut aivan alkusivuilta asti. Punainen rako on välitilan metafora,

metafora kyseessä olevan tekstin olemuksesta (vrt. esim. Thoreau 1988, 96;

Stoltzfus 1984, 20; Rullier 1981, 861). Ehkä se on myös Robbe-Grillet’lle tyypillinen

“« fixateur » d’une signification volatile” [helposti haihtuvan signifikaation « kiinnite »]

(Bertrand 1982, 58).

Kun Simon ensimmäistä kertaa tarkastelee lammikon “likaista vettä” (“eau

sale”) ja huomaa sen olevan punaista ja tahmeata, hän pelästyy ja hänet “valtaa

käsittämätön ahdistus”, joka ehkä johtuu nesteen väristä (D28). Mitä on tämä

levottomuutta herättävä neste? Kun Jean myöhemmin kaatuu samalla (“samalla”)

salaperäisellä kadulla, Simon tarkastelee nestettä tarkemmin:

[- -] le liquide visqueux avec lequel je me suis souillé les doigts, en palpant le sol à

proximité de la blouse de toile grise, n’est pas du sang, bien que sa couleur puisse y

faire penser, ainsi que sa consistance.

Ce n’est qu’une flaque ordinaire de boue rougeâtre, teintée par des poussières de

rouille, laquelle sera sans doute demeurée dans ce creux de pavage depuis la dernière

pluie. (D106)

[- - tahmea neste, johon tahrasin sormeni tunnustellessani maaperää harmaan pellavata-

kin läheisyydessä, ei ole verta, vaikka sen väristä voisi niin päätellä, kuten myös sen

koostumuksesta.

Se on vain tavallinen lätäkkö ruosteisen pölyn värjäämää punertavaa mutaa, jota on

ilmeisesti viime sateen jäljiltä jäänyt tähän katukiveyksessä olevaan koloon.]

Hyvä selitys, mutta tämä seuraava tuskin on mutaa:

Elle [Djinn] ne portait pas de blessure visible, mais une flaque de sang, coagulé déjà,

avait pris naissance sous la poitrine et s’était répandue sur le ciment noirâtre, tout autour

de l’épaule gauche. [- -] il se trouvait de nouveau en présence du mannequin en carton-

pâte. Cependant, la flaque rouge sombre n’était pas de la matière plastique: Simon en
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contrôla, du bout des doigts, le caractère légerement humide et visqueux. On ne pouvait

affirmer, néanmoins, que ce fût du véritable sang. (D87–88; vrt. D144)

[Hänessä ei ollut näkyvää haavaa, mutta rintakehän alle oli muodostunut verilätäkkö. Nyt

jo jähmettynyttä verta oli levinnyt tummalla sementillä myös kaikkialle vasemman

olkapään ympärille. - - hän huomasi jälleen olevansa vastakkain paperimassasta valmis-

tetun mallinuken kanssa. Tummanpunainen lätäkkö ei kuitenkaan ollut muovia: tarkis-

tettuaan asian sormenpäillään, Simon totesi aineen olevan hieman kosteaa ja jähmeää.

Ei kuitenkaan voinut vannoa, että se olisi ollut todellista verta.]

Tietenkään kirjallisuudessa veri ei ole koskaan todellista. Oleellisempaa on

kuitenkin punaisen nesteen määrittelemättömyys. Thoreau (1988, 96) ehdottaa, että

neste on veden eli elämän ja veren eli kuoleman välitilassa. Toisaalta, jos se olisikin

verta, se voisi myös silloin olla sekä elämän että kuoleman neste.1 Djinnissä

salaperäinen neste säilyttää joka tapauksessa salaisuutensa. Punaisen nesteen

ominaisuudet ovat tärkeämpiä kuin nesteen nimeäminen joksikin tietyksi aineeksi:2

nestemäisyys ja tahmeus ovat tyypillisiä kielen olemukseen viittaavia ominaisuuksia,

punainen taas on Robbe-Grillet’lle vallankumouksen ja välitilan väri. Näistä syistä —

tuntemattoman pelosta — Simon siis hermostui nähdessään ensimmäisen kerran

punaisen “mutalammikon” katukivien välissä.

Robbe-Grillet’n maailmassa musta ja valkoinen eivät ole erillisiä, vaan ne se-

koittuvat toisiinsa. Simonin kertomassa historiallisessa science fiction -romanssissa

aatelisneidon nimi on Blanche (“Lumivalko”), mutta hänellä on — kompensaation

vuoksi (“pour compenser”) — yönmustat hiukset (D52). Sokeana kulkiessaan

Simonilla on mustat lasit päässään ja valkoinen keppi kädessään (ks. esim. D56–

                                           

1 Lisäksi veri on siitä mielenkiintoinen neste, että kun se on “sisällä” se viittaa elämään, mutta kun se
on “ulkona” se viittaa kuolemaan.

2 Esimerkiksi Bridge (1984–85, 11) ehdottaa Jungiin (The Psychology of the Transference, London
1983, 106) viitaten seuraavaa: “The strange ‘liquide visqueux’ which is not blood can be recognized
as the ‘aqua permanens’ of alchemy, ‘forma ignae verae aquae’ in which the man who is no more
must be protected if the new man is to be born [- -].”
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57). Sekoittamalla mustan ja valkoisen keskenään Robbe-Grillet pyrkii irti dikotomi-

suudesta ja onnistuu siinä, sillä tuloksena hän saa punaista.

Jo Instantanés-kokoelman (1962, “Tuokiokuvia”) novellissa La chambre

secrète esiintyy tämä rakenne: Robbe-Grillet’n punainen sisältää mustan ja valkoi-

sen toisiinsa sekoittuneina. Novelli alkaa seuraavalla virkkeellä: “C’est d’abord une

tache rouge, d’un rouge vif, brillant, mais sombre, aux ombres presque noires”

(Robbe-Grillet 1962, 97) [Ensin on punainen läikkä, kirkkaanpunainen, loistava, mut-

ta tumma, lähes mustien varjojen peittämä]. Jatkossa leikittely valkoisen ja mustan,

valon ja varjon välillä jatkuu, mutta novellin todellinen tekstuaalinen generaattori on

punainen läikkä.

Punaisen värin vallankumouksellista voimaa kuvaavat myös vuodelta 1978

peräisin olevat Robbe-Grillet’n kollaasit, joissa hän on maalannut punaisella maalilla

erilaisia läikkiä ja aukkoja sanomalehdistä revittyjen palasten päälle (Robbe-Grillet

1978, I–VIII). Sanomalehdet edustavat luonnollisesti mustavalkoista maailmaa

(“mustaa valkoisella”, kuten on tapana sanoa) ja Robbe-Grillet’n maalaamat punaiset

läikät puolestaan Robbe-Grillet’n pyrkimystä irrottautua tästä ideologioiden —

etukäteen asetetun järjestyksen — maailmasta.

Myös Rue Vercingétorix III edustaa vallankumouksellista välitilaa ja autentti-

suutta aivan samalla tavalla kuin sen katukiveyksessä oleva punainen rakokin. Jo

aikaisemmin on käsitelty sitä, kuinka kadun nimi sekoittaa todellisuuden ja fiktion:

kyseinen katu on olemassa Pariisissa, mutta se ei ole “III” — Pariisissa on vain yksi

Rue Vercingétorix ja Ranskan historiassa on vain yksi Vercingétorix, kuten myös

Jean toteaa (D98).

Vercingétorix (n. 72–46 e. a. a.) oli gallialainen sotapäällikkö, joka yhdisti

keskenään vastakkaiset gallialaiset heimot ja nostatti heidät yhteiseen vastarintaan
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Julius Caesaria ja Rooman valtakunnan laajentumispyrkimyksiä vastaan. Vaihtele-

van sotamenestyksen jälkeen hän kuitenkin hävisi ylivoimaiselle viholliselle. Julius

Caesar otti Vercingétorixin vangiksi ja kuuden vuoden kuluttua mestautti hänet

voitonjuhlan jälkeen Roomassa. (Grand Dictionnaire Encyclopédique Larousse,

10702.) Yhteys Vercingétorixin ja Robbe-Grillet’n välillä on selvä.

4.3.2. Stairway to…?

Hyvin voidaan esittää hypoteesi, että Rue Vercingétorix III on paikka, jossa Djinn-

romaani suurimmaksi osaksi tapahtuu. Djinnin ensimmäinen kohtaus tapahtuu

varastossa (hangar) (D11, vrt. mm. D60). Myöhemmin kyseistä paikkaa sanotaan

myös työpajaksi (atelier) (mm. D57, D146). Kun Simon saapuu Vercingétorixin ajan

hylkäämälle kadulle, hän kuvailee:

Les maisons sont basses (un étage au plus) et pauvres, sans lumières aux fenêtres. Il y

a surtout ici, d’ailleurs, des hangars et des ateliers. (D25)

[Talot ovat matalia (korkeintaan kaksikerroksisia) ja kehnoja, ikkunoissa ei näy valoja.

Sitä paitsi täällä on lähinnä vain varastoja ja työpajoja.]

Toisaalta varaston lattialla on lätäkkö (D11), kuten Vercingétorixin kadulla, jne.

Toisin sanoen romaanin tapahtumat tapahtuvat välitilassa, jossa paikkoja ei voi sel-

keästi erottaa toisistaan. Sen lisäksi, että Rue Vercingétorix III edustaa kapinaa val-

taa vastaan, vallan kumoamista, se edustaa myös kaiken tavanomaisen topografian

kieltoa romaanissa. Tarkkaan ottaen kysymys on topografian täydellisestä korvaami-

sesta topologialla, ts. avaruuden kvantitatiivisten ominaisuuksien (esim. mitattavissa

olevien etäisyyksien) syrjäyttämisestä kvalitatiivisten ominaisuuksien tieltä (vrt.

Mistacco 1976, 37).

Erittäin edustava esimerkki Djinnin maailman kaksiulotteisuudesta on “portai-

den teema”, joka esiintyy ensimmäisen kerran romaanin ensimmäisessä luvussa.



- 182 -

Voisi jopa väittää, että kyseessä on avain koko romaaniin: avain Djinnin hämmentä-

vään maailmaan. Simonille on paljastunut, että hänen edessään seisoo miehen tai

naisen sijasta mallinukke. Jostain tuleva ääni kehottaa Simonia nousemaan seuraa-

vaan kerrokseen.

« Au bout de l’allée centrale,1 dit la voix, il y a un escalier. Vous montez au deuxième

étage. Les marches ne vont pas plus haut. » Heureux de quitter ma poupée sans vie,

j’exécute ces instructions avec soulagement.

Arrivé au premier étage, je vois que l’escalier s’arrête là. C’est donc un second étage à

l’américaine. Cela me confirme dans mon opinion: Djinn n’habite pas en France.

Je suis maintenant dans une sorte de vaste grenier, qui ressemble tout à fait au rez-de-

chaussée: mêmes vitrages sales et même disposition des allées parmi les empilements

d’objets en tous genres. Il fait juste un peu plus clair.

Je tourne mes regards à droite et à gauche, à la recherche d’une présence humaine

dans ce fouillis de carton, de bois et de fer.

Soudain, j’ai la troublante impression d’une scène qui se répète, comme dans un

miroir: en face de moi, à cinq ou six pas, se dresse le même personne immobile,2 avec

son imperméable à col relevé, ses lunettes noires et son chapeau de feutre à bord

rabattu sur le front, c’est-à-dire un second mannequin, reproduction exacte du premier,

dans une posture identique. (D15–16)

[« Keskellä olevan käytävän päässä, ääni sanoo, on portaat. Kiipeätte toiseen ker-

rokseen. Askelmat eivät johda sen pidemmälle. » Koska haluan mielelläni päästä eroon

elottomasta ihmisnukestani, täytän tämän käskyn huojentuneena.

Saavuttuani ensimmäiseen kerrokseen, huomaan portaiden loppuvan siihen. Mutta

amerikkalaisittainhan tämä on toinen kerros. Tämä vahvistaa näkemykseni: Djinn ei asu

Ranskassa.

Olen nyt eräänlaisella valtavalla ullakolla, joka muistuttaa tarkalleen pohjakerrosta:

samat likaiset ikkunaruudut ja samalla tavalla järjestetyt käytävät kaikenlaisista tavarois-

ta pinottujen kasojen seassa. Valoa on vain hieman enemmän.

Käännän katseeni oikealle ja vasemmalle, etsien tästä pahvin, puun ja raudan seka-

melskasta ihmisen läsnäoloa.

                                           

1 Vrt. välitila.

2 Simonin peilikuva?
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Yhtäkkiä minulle tulee hämmentävä tunne kohtauksesta, joka toistaa itseään — niin

kuin peilissä: minun edessäni, viiden tai kuuden askeleen päässä, seisoo sama liikkuma-

ton henkilöhahmo, sadetakkeineen, ylöskäännettyine kauluksineen, mustine laseineen,

huopahattuineen ja otsalle taivutettuine hatunlierineen. Siis toinen mallinukke, ensim-

mäisen täydellinen kopio, täsmälleen samassa asennossa.]

Hauskalla tavalla Robbe-Grillet opettaa amerikkalaiselle kielen opiskelijalle

kulttuuris-lingvististä eroa amerikkalaisen kielenkäytön ja ranskan kielen välillä: kun

Ranskassa sanotaan premier étage [ensimmäinen kerros], Amerikassa puhutaan

toisesta kerroksesta (second floor); ranskassa rez-de-chaussée merkitsee ensim-

mäistä kerrosta. Tähän sekaannukseen vetoaa myös Simon huomatessaan, että

portaat päättyvät ensimmäiseen kerrokseen, vaikka hänen oli määrä nousta toiseen

kerrokseen. Mutta kyse ei ole vain tästä: “his explanation is in fact a rationalization

to reassure him in a space that does not conform to his expectations” (Harger-

Grinling & Chadwick 1986, 29). Simonin “noustessa portaita” ensimmäisestä

kerroksesta toiseen hän saapuukin ensimmäiseen kerrokseen. Toisin sanoen

ensimmäinen kerros on samalla myös toinen kerros. Simon ei oikeastaan ole

liikkunut paikaltaan: hänen edessään seisoo yhä mallinukke, kuten aikaisemminkin.

Ehkä hän on nyt kuitenkin — paradoksiin törmänneenä — päässyt lähemmäksi

autenttista (tekstin) kokemisen tilaa, jossa selkeiden distinktioiden teko ei ole enää

mahdollista. Mallinukke herää eloon (D16). Kuten Harger-Grinling & Chadwick

(1986, 29) huomauttavat, Simonin ja lukijan menettäessä vähitellen luottamustaan

omiin havaintohinsa, he sotkeutuvat yhä enemmän tekstiin. Eikä syvyyttä ole:

tekstissä on vain yksi taso, jossa kieli tanssii maagista tanssiaan toistaen, varioiden

ja muuntaen omaa koreografiaansa. Liike tekstissä on sisäistä, ei ulkoista ja

numeraalista liikettä: Simon ei siirry ensimmäisestä kerroksesta toiseen, vaan

värähtelee näiden välitilassa — tasolla jossa yläpuoli ei eroa alapuolesta.
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4.3.3. Uudelleenlöydetty kieli

Kuten mm. Duffy (1986, 45) ja Ball (1983, 3) ovat huomauttaneet, irrallisten katu-

kivien teema Djinnissä on kaiken muun ohessa myös intertekstuaalinen viite Marcel

Proustin romaanisarjan Kadonnutta aikaa etsimässä viimeiseen osaan Le temps

retrouvé (1927, “Uudelleenlöydetty aika”).

Ikävissään ja intonsa täysin kadottaneena Marcel on päätynyt toteamaan, että

hänestä itsestään ei ole kirjailijaksi. Hän ei enää kykene löytämään kirjallisuudesta

mitään iloa. Syy on joko hänen omassa lahjattomuudessaan tai sitten itse kirjallisuu-

dessa, jolla ei olekaan todellisuuden kanssa niin paljon tekemistä kuin Marcel oli

luullut. Mutta samassa Marcel kompastuu epätasaisesti leikattuihin katukiviin.

Marcelin täyttää valtava ilo ja kaikki epäilykset katoavat. Elävät muistikuvat mennei-

syydestä palaavat Marcelin mieleen. (Proust 1927, vol. 1, 236, vol. 2, 7.)

Robbe-Grillet’n ja Proustin katukivillä on kuitenkin suuri ero. Toisin kuin

Proust, Robbe-Grillet kieltää kaiken humanistisen syvyyden metafysiikan.1 Proust

nauttii esteettisestä kuvasta, joka syntyy kahden toisistaan erillään olevan todelli-

suuden yhteen vetämisestä (Harger-Grinling & Chadwick 1986, 27).

Fantasy in Proust lies not in the difference between the present and the remembered

world, but in the mind of the narrator, which holds in one moment two separate worlds

(Harger-Grinling & Chadwick 1986, 28).

Proustin tekniikka vie hänet pois nykyhetkestä ja tekstistä. Robbe-Grillet’lla kaikki on

läsnä — tässä ja nyt; Robbe-Grillet’n ainoa todellisuus on teksti, sen takana ei ole

mitään, ei maailmaa, ei mitään toista paikkaa (vrt. Harger-Grinling & Chadwick 1986,

25). Astuessaan katukiveykselle Simon ei — toisin kuin Marcel — siirry uuteen

                                           

1 Vrt. Robbe-Grillet’n essee “Nature, humanisme, tragédie” vuodelta 1958. Essee sisältyy kokoel-
maan Pour un nouveau roman (Robbe-Grillet 1963, 45–67).
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kaukaiseen maailmaan (Harger-Grinling & Chadwick 1986, 28). Mennyttä ei voi

erottaa nykyisestä, eikä kuvitteellista todellisesta — mitään perspektiiviä tai syvyyttä

ei ole. Tästä syystä Robbe-Grillet’n tekstin takana ei myöskään ole mitään salaisuut-

ta (vrt. D68). Ainoa salaisuus on teksti itse ja se on täysin näkyvissä: ainoa salaisuus

on kielen salaisuus.

Kielen salaisuus saattaa kuitenkin jäädä täydelliseen pimentoon, vaikka se

olisikin täysin näkyvissä. Näköaisti ei riitä: kieli on myös tunnettava. Djinnissä

Simonista tehdään sokea, jotta hän voisi paremmin toimia organisaatiossa, jotta hän

voisi paremmin tuntea sen maailman jossa liikkuu.

[- -] when he cannot rationally see where he is going, he can imaginatively and sensually

explore a fantasy that now lacks depth and perspective. [- -] Instead of three dimensions

he now has only two, and this allows him to focus on the texture of the surfaces. (Harger-

Grinling & Chadwick 1986, 30.)

Kun kolmiulotteisuutta ja poissaoloa edustava näköaisti korvataan tuntoaistilla, löy-

tyy myös kielen läsnäolo ja välittömyys — kohtaamisesta tulee todellinen.1 Sillä

“kaikkein syvintä on iho” (“le plus prodond, c’est la peau”; Deleuze 1969 / 1982,

126).

[- -] je me hasarde de plus en plus hardiment sur ce terrain plein de surprises, auquel

mes pieds s’habituent peu à peu. Bientôt, je m’y sens tout à fait à l’aise. Je croirais

presque nager dans un nouvel élément… (D102)

[- - antaudun yhä rohkeammin ja rohkeammin tämän yllätyksiä täynnä olevan maaperän

johdateltavaksi ja vähä vähältä minun jalkani tottuvat siihen. Pian tunnen oloni hyvinkin

kotoisaksi. Minusta tuntuu melkein kuin uisin uudessa elementissä…]

                                           

1 Näköaisti on länsimaisessa kulttuurissa saanut ehkä kohtuuttomankin suuren merkityksen. Räikeänä
esimerkkinä on psykoanalyysi, mutta myös suuri osa filosofiasta perustuu katseen ja näkemisen
ensisijaisuudelle. Näköaistin ensisijaisuudesta on (näkevän) vaikea päästä eroon. Varsinkin television
aikakaudella.
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Luopuessaan (hetkeksi) pakkomielteestään arvioida kaikkea ulkoapäin ja ottaessaan

kiinni, osallistuessaan, Simon tuntee: välitila on välittömyyttä.

Tapahtumat vallankumouksellisessa kokouksessa Djinn-romaanin puolivälis-

sä käsittelevät fiktiivisen maailman ja tekstin ongelmallista poissaolon ja läsnäolon

tematiikkaa. Djinnin kohtaamista jo pitkään odottanut sokea Simon ohjataan kokous-

paikalle, missä Simon vihdoin kuulee kiihkeästi kaipaamansa äänen. “Djinn est là,

dans la salle, sa jolie voix s’élève à quelques mètres de moi” (D71) [Djinn on täällä,

salissa; hänen hurmaava äänensä tulee muutaman metrin päästä]. Mutta sen sijaan,

että kuuntelisi läsnäolevia sanoja, Simon kiinnittää huomionsa niiden taakse

konstruoimaansa poissaolevaan kolmiulotteiseen maailmaan:

Tout à coup, je prends conscience de ma frivolité: je n’écoute même pas ce qu’elle dit!

Charmé par ses intonations exotiques, tout occupé à imaginer le visage et la bouche

d’où celles-ci proviennent (est-ce qu’elle sourit? Ou bien prend-elle son faux air dur pour

chef de gang?), j’ai omis l’essentiel: m’intéresser à l’information contenue dans ses

paroles; je les savoure au lieu d’en enregistrer le sens. Alors que je me prétendais si

impatient d’en apprendre davantage sur mon futur travail!

Et voilà que Djinn, à présent, s’est tue. (D72–73)

[Äkkiä huomaan kevytmielisyyteni: en edes kuuntele mitä hän sanoo! Lumoutuneena hä-

nen eksoottisesta puhetavastaan ja kiireisenä kuvittelemaan kasvoja ja suuta, josta

sanat ovat peräisin (nauraako hän? Entä onko hänellä yhä yllään tuo epäaito kova-

naamaisen jengipomon look?), olen laiminlyönyt oleellisen: hänen sanojensa antaman

informaation seuraamisen; nautiskelen sanoista sen sijaan että kiinnittäisin huomiota

niiden merkitykseen. Ja niin malttamaton kuin väitinkin olevani kuulemaan lisää

tulevasta työstäni!

Ja nyt Djinnin ääni on vaiennut.]

Itseironian lisäksi jaksossa voi nähdä Robbe-Grillet’n piikin jälkistrukturalismia koh-

taan, jossa nautinnon korostaminen on usein johtanut itse kielen merkityksen katoa-
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miseen: sanojen substantiaalisuus, sanojen materiaalisuus on unohdettu.1 Simonin

synti on perinteisempi: hän ei kiinnitä kieleen lainkaan huomiota, vaan sen takana

olevaan olemattomaan todellisuuteen. Niinpä Simon ei kuule enää Djinnin ääntä.

Koska Simon ei löydä Djinniä kielestä itsestään ja koska hän turvautuu

vieläpä näköaistiinsakin, hän kadottaa Djinnin kokonaan:

Je ne comprends pas tout de suite ce qui se passe… Mais bientôt je dois me rendre à

l’évidence: il y a bien une table de conférencier, mais personne derrière! Djinn n’est pas

là du tout, ni nulle part ailleurs dans la salle.

C’est un simple haut-parleur qui diffuse son allocution, enregistrée je ne sais où ni

quand. L’appareil est posé sur la table, parfaitement visible, presque indécent. (D75)

[Ensin en lainkaan ymmärrä mitä tapahtuu… Mutta pian minun täytyy uskoa se todeksi:

luennoitsijan pöytä siellä kyllä on, mutta ei ketään sen takana! Djinn ei olekaan siellä,

eikä missään muuallakaan salissa.

Pelkkä kovaääninen välittää hänen ties missä ja ties koska äänitetyn puheensa. Kone

on asetettu pöydälle, missä se on — miltei julkealla tavalla — täysin näkyvissä.]

Nyt kun puhe jälleen jatkuu ja Simonin illuusio Djinnin fyysisestä läsnäolosta

(“l’illusion de la présence physique”, D76) on kadonnut, Simon pystyy vihdoin

keskittymään sanoihin (vaikka ei vielä tässä vaiheessa onnistukaan saamaan niistä

nautintoa). Kolmiulotteisuutta ja poissaoloa edustava näköaisti on korvautunut

kuuloaistilla, joka voi edustaa sekä läsnä- että poissaoloa. Mutta vasta romaanin

myöhemmässä vaiheessa Simon löytää todellista läsnäoloa edustavan tuntoaistin

avulla kielen todellisen salaisuuden — salaisuuden, johon myös hän itse kuuluu.

                                           

1 Kuten on jo aikaisemminkin todettu, Robbe-Grillet on sanoutunut irti eräistä jälkistrukturalismin
piirteistä ja sanojen käyttö niiden todellisessa merkityksessä onkin Robbe-Grillet’lle erityisen tärkeää
(Walker 1987, 2–3; Robbe-Grillet 1986, 28). Sanojen tai käsitteiden todellinen merkitys, niiden
materiaalisuus ja sisäinen liike, säilyy kun niille ei anneta yhtä tiettyä merkitystä, joka viittaa tiettyyn
maailmassa olevaan asiantilaan tai — mikä vieläkin turmiollisempaa — muihin, yhtä jähmettyneisiin
käsitteisiin tai sanoihin. Sanojen ulkoisen liikkeen ja sisäisen liikkeen välillä on siis huomattava ero.
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4.3.4. Tanssiinkutsu

Tähän asti Djinnin maailmaa on tarkasteltu lähinnä paikan, avaruuden termein: on

puhuttu kaksiulotteisesta tasosta. Näin on jouduttu tekemään selkeyden vuoksi. Var-

sinaisesti Djinnin maailma, tila, ei kuitenkaan ole sen enempää avaruudellinen kuin

ajallinenkaan. Djinnin maailma ei ole mikä tahansa kaksiulotteinen taso. Se ei esi-

merkiksi ole videopeli, niin kuin Harger-Grinling ja Chadwick (1986, 31) ehdottavat.1

Djinnin yhden tason maailma ei sijaitse numeraalisessa ja kvantitatiivisessa maail-

massa. Topografian tilalle on tultava topologia ja sen kvalitatiivinen maailma, jossa

etäisyydet ja mittaukset menettävät merkityksensä.2 Djinnin maailmassa alapuoli on

yhtä kuin yläpuoli, sisäpuoli yhtä kuin ulkopuoli — vastakohdat eivät ole toisistaan

erillisiä: Djinnissä kielen oppikirja kohtaa romaanin, fiktio kohtaa todellisuuden, itä

                                           

1 Muutamista hyvistä huomioista huolimatta Harger-Grinlingin ja Chadwickin artikkeli Djinnistä on
varsin huolimattomasti kirjoitettu, eikä asioita ei ole maltettu miettiä loppuun asti. Artikkelissa on
useita kohtia, joista olen eri mieltä — kuten esimerkiksi parivaljakon esittämät tulkinnat Djinnin
kaksiulotteisen maailman merkityksestä.

Harger-Grinlingin ja Chadwickin (1986, 30–31) ensimmäinen ehdotus on se, että Djinn on kirjallinen
vastine Pac Man -videopelille, ja tämän tulkinnan tueksi he esittävät kaksi heikkoa perustetta: 1)
Djinnin vallankumouspuhe on etukäteen äänitetty ja kuullaan nauhurin välityksellä; 2) Simon tuntee
eräässä vaiheessa olonsa hyönteiseksi videoruudulla, jota Djinn katselee jossain muualla (D15; tässä
lienee muuten kysymyksessä viittaus La jalousie -romaanin hyönteiseen, johon tekstissä oleva
“anonyymi läsnäolo” kiinnittää pakkomielteisesti huomiota).

Sen verran Harger-Grinling ja Chadwick (1986, 31) tajuavat itsekin, että ymmärtävät esittää vielä
toisen tulkinnan: koska Robbe-Grillet korostaa todellisen ja fantasian sekoittumista, he päättelevät
pessimistisesti, että romaanissa on kyse TV-sukupolven todellisuudesta, simulacrumien todellisuu-
desta. (Oma näkemykseni on täysin vastakkainen.) Vaikka Harger-Grinling hyökkäävät voimakkaasti
saussurelaista kielikäsitystä vastaan (signifioija vs. signifioitu), he itsekin tukeutuvat siihen tyypilliseen
jälkistrukturalistiseen tapaan: kun signifioitua ei enää ole, signifioija on ottanut signifioidun paikan.
Huvittava seikka on se, että Harger-Grinling ja Chadwick (1986, 31) kuvittelevat pääsevänsä irti
saussurelaisesta kielikäsityksestä korvaamalla sanan analogy sanalla homology.

Myös Kathryn J. Crecelius (L’Esprit Créateur, Vol. XXVIII, No. 3, Fall 1988, 91–92; 92) kritisoi kirja-
arvostelussaan Harger-Grinlingin ja Chadwickin tulkintojen huolimattomuutta.

2 Topologia on eräs matematiikan haara, joka tutkii geometristen entiteettien laadullisia ominaisuuk-
sia ja keskinäisiä suhteita riippumatta niiden muodosta ja koosta. Topologiset ominaisuudet ovat täten
niitä, jotka säilyvät muuttumattomina huolimatta vääntymisestä, venymisestä tai kiertymisestä. Ensi-
sijaisesti topologiassa ollaan kiinnostuneita sidoksellisuudesta ja jatkuvuudesta. Topologia ei tutki ai-
noastaan spatiaalista jatkuvuutta, jonka voimme kokea omassa maailmassamme (Möbiuksen ren-
gas), vaan myös toisenlaisia, fyysisesti mahdottomia jatkuvuuksia (esimerkiksi Kleinin pullo, yksi-
puolinen pinta, joka kulkee itsensä läpi tekemättä itseensä kuitenkaan reikää). (Mistacco 1980, 373.)
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kohtaa lännen, korkeakulttuuri kohtaa populaarikulttuurin, tulevaisuus kohtaa men-

neisyyden, puhe kohtaa kirjoituksen, kirjailija kohtaa lukijan, individuaalinen kohtaa

kollektiivisen, henki kohtaa ruumiin, kuollut kohtaa elävän, nainen kohtaa miehen,

järjestys kohtaa epäjärjestyksen, romaanihenkilö kohtaa tekstin, jne. Lisäksi aika

kohtaa avaruuden. Djinnin maailma on yksipuolinen pinta. Tällainen yksipuolinen

pinta on Möbiuksen rengas. Djinn on tanssia Möbiuksen renkaalla.

Möbiuksen rengas on siis topologinen avaruus, jossa sisäpuoli ja ulkopuoli

ovat yhdistyneet, kadonneet. Se on mahdollinen kolmiulotteisessa avaruudessam-

me. Tällä seikalla on etunsa ja haittansa. Etuna on havainnollisuus, Möbiuksen

renkaan yksipuolista pintaa ei ole vaikea käsittää. Samalla syntyy kuitenkin vaara,

että Djinnin tanssit Möbiuksen renkaalla käsitetään avaruudelliseksi tapahtumaksi.1

Jotta avaruudelliset termit eivät täysin dominoisi, haluan aivan lyhyesti käsitellä

Djinnin välitilaa myös ajan termein.

Aika on Djinnissä tärkeä teema.2 Romaanin alussa Simonille annetaan

tehtävä: hänen on määrä tavata eräs henkilö rautatieasemalla varttia yli seitsemän

(D24). Simonilla on kiire: “Le temps presse” (D26) [Aika käy vähiin / tiivistyy].

Myöhemmin käy ilmi, että Amsterdamin juna saapuukin itse asiassa 19.12 (D27;

Jean puolestaan väittää että Amsterdamin juna saapuu 12.34; D100). Kun kello on

yhdeksän yli seitsemän, Simon on jo myöhästynyt: “De toute façon, le train est

manqué” (D28) [Joka tapauksessa olen myöhästynyt junasta]. Tekstin edetessä

Simonin ajan taju katoaa täysin: “Et je ne possède plus la moindre idée de l’heure”

                                           

1 Ymmärrettävyyden kustannuksella olisin voinut hylätä Möbiuksen renkaan ja puhua “tanssista
Kleinin pullossa”, sillä Kleinin pullo on topologinen avaruus, joka ei voi esiintyä kolmiulotteisessa
avaruudessa. Kleinin pullo saadaan, kun äärellisen levyisen Möbiuksen renkaan reunat (tai oikeas-
taan reuna, sillä niitä on vain yksi) tuodaan yhteen, mutta niin että pinta ei rikkoudu (Marjorie
Senechal 1986  “Escher Designs on Surfaces.” — M. C. Escher: Art and Science. Ed. by H. S. M.
Coxeter et al. North-Holland, Amsterdam 1986. 97–109; 104).

2 Bridgen (1984–85, 11) laskelmien mukaan Djinn sisältää 18 huomautusta ajan pysähtymisestä tai
sekaantumisesta ja 20 muuta viittausta kellonaikaan.



- 190 -

(D69) [Eikä minulla ole enää pienintäkään aavistusta ajasta]. Myöhemmin Simon

huomaa, että hänen kellonsa on pysähtynyt (D90). Kun Simon katsoo päiväsaikaan

ulos ikkunasta, hän yllättyy:

Dehors, il faisait nuit noire. [- -] La nuit serait-elle venue si vite? Ou bien le temps1

s’écoulerait-il « ici » selon d’autres lois? Simon voulut consulter sa montre-blacelet. Il ne

fut même pas surpris en constatant qu’elle était arrêtée. Les aiguilles marquaient 12

heures juste. C’était aussi bien minuit que midi. (D115–116)

[Ulkona oli pilkkopimeää. - - Olisiko yö tullut niin nopeasti? Vai noudattiko ajan kulumi-

nen « täällä » joitain aivan muita lainalaisuuksia? Simon katsoi rannekelloaan. Hän ei

ollut edes hämmästynyt todetessaan, että se oli pysähtynyt. Viisarit osoittivat täsmälleen

kello kahtatoista. Se tarkoitti aivan yhtä hyvin keskiyötä kuin keskipäivääkin.]

Mistä oikein on kysymys? Jokin sotkee selvästi aikaa ja tilaa (D83–84) ja Simonin

aikataulussa on jonkinlainen aukko (D86). Simon on joutunut ajan sisäpuolelle, jossa

aika ei ole enää mitattavissa:

Au bout d’un temps sans doute très long (mais impossible à mesurer de façon certaine)

[- -]. (D109)

[Jonkin ajan, epäilemättä aika pitkän ajan kuluttua (jota kuitenkin oli mahdotonta mitata

millään varmalla tavalla) - -.]

[- -] comme si le présent se dédoublait, se fendait par le milieu en deux parties jumelles

[- -]. (D105)

[- - aivan kuin nykyhetki jakautuisi kahtia / aukeaisi, halkeaisi keskeltä kahteen osaan - -.]

Djinn voidaan ajatella kertomukseksi, jossa Simon vähitellen kadottaa ajan ja siirtyy

sen sisäpuolelle. Mutta toisaalta koko romaani tapahtuu ajan sisäpuolella. Näin voi-

daan väittää, vaikka romaanin alkupuolella aika näyttääkin etenevän normaalien la-

                                           

1 Robbe-Grillet leikkii sanan le temps monimerkityksellisyydellä: “ajan” lisäksi se voi tarkoittaa “aika-
muotoa”.
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kien mukaan. Jo alusta asti aika on ikään kuin väärää aikaa: yhdeksän yli seitsemän

Simon on jo myöhästynyt 19.12 saapuvasta junasta (D27–28; vrt. myös keinotekoi-

nen kellonaika 12.34; D100). Djinnin aika tottelee aikamuotoja. Niinpä esimerkiksi

ranskan kielen II futuuri — le futur antérieur (“j’aurai eu”, “minulla on ollut”) — joka

ilmaisee tulevaisuudessa jo päättynyttä tekemistä, on yksi syy siihen, miksi 7. luvus-

sa menneisyys ja tulevaisuus sekoittuvat keskenään. Koska aikamuotojen välillä

olevaa aikaa ei voi mitata, Djinnin “aika” on kvalitatiivista, ei kvantitatiivista. Siksi

kello kaksitoista voi merkitä samalla hetkellä sekä yötä että päivää.

Myös Simon Lecœurin tarinan ensimmäinen lause osoittaa, että romaanissa

(tai ainakin Simonin tarinassa) on kokonaisuudessaan kyse ajan sisäpuolesta:

“J’arrive exactement à l’heure fixée: il est six heures demie. Il fait presque nuit déjà.”

(D11) [Saavun täsmälleen määrättyyn aikaan: kello on kuusi kolmekymmentä. On jo

melkein pimeä.] Ilmaus “à l’heure fixée” tarkoittaa “sovittuun aikaan”, mutta se

voitaisiin kääntää myös “liikkumattomaan / kiinteään aikaan”. Toisin sanoen Simonin

saapuessa hylättyyn varastorakennukseen aika on jo pysähtynyt. Romaanin lopussa

kello on yhä kuusi kolmekymmentä (D139). Välissä olevat tapahtumat ovat kuulun-

eet ajan sisäpuoleen — sisäisen kvalitatiiviseen ja ei-numeeriseen organisaation

moneuteen, tulemiseen.

Vastaavanlainen ajan sisäpuoli on kyseessä myös romaanissa Les gommes,

jonka alussa erikoisagentti Wallasin kello pysähtyy hetkellä, jolla Daniel Dupontia

vastaan tehdään murhayritys (Robbe-Grillet 1953 / 1973, 45). Wallas lähetetään

tutkimaan Dupontin “murhaa”, mutta romaanin lopussa nimenomaan Wallas ampuu

erehdyksessä Dupontin. Wallasin kello alkaa jälleen käydä (Robbe-Grillet

1953 / 1973, 253). Wallas tekee murhan ajan sisäpuolella, jossa kohtalo ei erotu

tahdon vapaudesta. Le voyeur (1955) puolestaan jakaantuu kahteen osaan, joiden

välissä on muutama tyhjä sivu. Koko romaani rakentuu näiden tyhjien sivujen ympä-
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rille: tapahtuiko sadistinen murha todella vai onko kyse vain sairaasta mielikuvituk-

sesta? Myös tässä aukossa on kyseessä ajan sisäpuoli, tulemisen piste, josta kaikki

spekulaatio kumpuaa. Djinnistä löytyy suora viite kyseiseen sen aukkoon: “Il y a

ensuite un très long silence qui me paraît comme un trou dans le temps, ou comme

un espace blanc entre deux chapitres (D55).” [Sitten seuraa hyvin pitkä hiljaisuus,

joka tuntuu minusta kuin aukolta ajassa tai tyhjältä tilalta kahden kappaleen

välissä.]1

Djinnin kellonaika kuusi kolmekymmentä viittaa La jalousie -romaaniin, jossa

se toistuu jatkuvasti.

Il est six heures et demie.

Toute la maison est vide. Elle est vide depuis le matin.

Il est maintenant six heures et demie. Le soleil a disparu derrière l’éperon rocheux [- -].

(Robbe-Grillet 1957, 143–144.)

[Kello on kuusi kolmekymmentä.

Koko talo on tyhjä. Se on ollut tyhjä aamusta lähtien.

Kello on nyt kuusi kolmekymmentä. Aurinko on kadonnut kallionkielekkeen taakse - -.]

Tämä lyhyt jakso sisältää kahdentoista tunnin aukon: ensimmäinen kellonaika viittaa

aamuun, toinen iltaan. Päiväntasaajalla yö saapuu ja päivä valkenee aina kello

kuuden maissa, joten romaanissa esiintyvä kellonaika viittaa hetki sitten tapahtu-

neeseen muutokseen — joko pimeydestä valoon tai valosta pimeyteen. Myös

                                           

1 Ajan sisäpuolesta, vrt. myös Jorge Luis Borgesin lyhyt tarina El milagro secreto (1943, Salainen
ihme) — tarina kuolemaantuomitusta miehestä, joka pyytää Jumalalta vuoden lisäaikaa saadakseen
näytelmänsä valmiiksi. Luoti ammutaan — ja aika pysähtyy…vuodeksi. Sen aikana mies saa näytel-
mänsä valmiiksi. (Ks. Ficciones, Alianza Editorial, Madrid 1981, 165–174; suomeksi Haarautuvien
polkujen puutarha. Esseitä, juttuja, tarinoita. Valinnut ja espanjan kielestä suomentanut Matti Rossi.
WSOY, Porvoo — Helsinki 1969, 48–55.)
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Djinnissä kellonajalla kuusi kolmekymmentä on samankaltainen merkitys: se on

päivän ja yön välitila, hämärän “epäpuhdasta” ja määrittelemätöntä aikaa.1

Djinnin ajan sisäpuoli ei siis ole ajallista eikä sen tasomaailma ole tilallista

siinä (kvantitatiivisessa) mielessä kuin me ajan ja tilan tavallisesti käsitämme.

Uudessa romaanissa “tila tuhoaa ajan ja aika turmelee tilan” (Robbe-Grillet 1963,

133; “[- -] l’espace détruit le temps, et le temps sabote l’espace”). Djinnin “aika” ja

“tila” kuuluvat kvalitatiiviseen — ja miksei voisi sanoa myös: virtuaaliseen.

Käsitellessään virtuaalista Deleuze ja Guattari kirjoittavat:

Mais, quand nous montons vers le virtuel, quand nous nous tournons vers la virtualité

qui s’actualise dans l’état de choses, nous découvrons une tout autre réalité où nous

n’avons plus à chercher ce qui se passe d’un point à un autre, d’un instant à un autre [- -]

« ne se soucie pas de l’endroit où il est, et se fiche de savoir depuis combien de temps il

existe »,2  si bien que l’art et même la philosophie peuvent l’appréhender mieux que la

science [- -]. Ce n’est plus le temps qui est entre deux instants, c’est l’événement qui est

un entre-temps: l’entre-temps n’est pas de l’éternel, mais ce n’est pas non plus du temps,

c’est du devenir. (Deleuze & Guattari 1991, 149.)

Mutta noustessamme virtuaalista kohti, kääntyessämme asiantilassa aktualisoituvaa

virtualiteettia päin, kohtaamme aivan toisen todellisuuden, jossa meidän ei enää tarvitse

etsiä sellaista, joka kulkee pisteestä tai hetkestä toiseen [- -] ilmiön “paikalla” enempää

kuin sen “kestollakaan” ei enää ole merkitystä.3 [- -] Kyse ei enää ole ajasta kahden

hetken välillä; kyse on tapahtumasta joka on ajan sisäpuoli, sijoittuu ajan itsensä väliin:

jonnekin joka ei ole ikuisuutta mutta ei enää aikaakaan, vaan tulemista. (Deleuze &

Guattari 1991 / 1993, 161.)

                                           

1 La jalousiessa pysähtynyttä aikaa kuvaa se, että päiväntasaajalla päivät ovat aina suunnilleen yhtä
pitkiä; vuodenaikoja ei siis siinä mielessä ole. Tämä rikkoo Robbe-Grillet’n mukaan järjestyksen, jolle
perinteinen eurooppalainen humanistinen kirjallisuus on paljon perustanut — nimittäin vuodenaikojen
kierron. La jalousie organisoituu toisella tavalla: “[- -] the days simply repeat each other with
variations, constituting metaphors arranged in the order of metonymy.” (Robbe-Grillet 1977, 9.)

2 Lainaus on peräisin James Gleickin teoksesta La théorie du chaos, 236.

3 “…jotenka taide ja myös filosofia voivat käsittää enemmän kuin tiede.” Tämä lause on jostain syystä
jätetty kääntämättä suomenkielisessä käännöksessä.
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Djinnin tapauksessa ei ole olemassa mitään (avaruudellista) tilaa a priori,

johon henkilöt ja tapahtumat voitaisiin sijoittaa, kuten ei myöskään mitään aikajatku-

moa a priori. Djinnissä ei ole mitään viatonta fiktiivistä maailmaa, jota lukija voisi

tarkkailla matkan päästä. Djinnin maailman voi löytää vain ottamalla siihen itse osaa

— kohtaamalla tekstin, kirjailijan, henkilöt… Djinn on luettava Möbiuksen renkaalla,

jolla se on myös kirjoitettu.

Koska lukija ja kirjailija, ulkomaailma (ulkopuoli), on erottamaton tekstistä

(sisäpuoli), “tanssissa Möbiuksen renkaalla” ei ole kyse analogiasta tai homologiasta

tai metaforasta vaan täysin konkreettisesta todellisuudesta. Analogiasta tms. olisi

kysymys jos Möbiuksen rengas kuviteltaisiin a priori maailmaksi, johon lukija voi

huoletta tutustua matkan päästä. Mutta ilman lukijan omaa osallistumista tanssiaisia

ei hänelle järjestetä. Lukija on kutsuvieras Möbiuksen renkaan tansseissa — vallan-

kumouksellisen organisaation järjestämissä tanssiaisissa, joissa on läsnä kirjallisuu-

den koko kerma: “romaanihenkilöt”, heidän moninaiset luonteenpiirteensä ja ominai-

suutensa, kirjailija… Kaikki he kertovat tarinaansa tanssin keinoin. Ja lukija tanssii

sitä samaa tanssia mitä muutkin; ja muut tanssivat sitä samaa tanssia mitä lukijakin.

Täsmällisesti ottaen lukija ei tapaa Möbiuksen renkaalla toisistaan irrallaan

olevia “kokonaisia” henkilöitä tai “kokonaista” kirjailijaa, puhumattakaan “kokonaisis-

ta” merkityksistä. Deleuzea mukaillen (1969 / 1982, 124–127) voisi sanoa, että hän

tapaa siellä esi-individuaalisia nomadeja — aina liikkeessä olevia, muista erottamat-

tomia, paikattomia ja värähteleviä “omituisuus-singulariteetteja” (singularité), joihin

hän itsekin sulautuu tai jollaisiksi hän itsekin tulee. Möbiuksen tansseissa lukija ei

ole enää individuaalinen; hänestä tulee osa omituisia tanssiaisia, hänestä tulee osa

tanssittavan tanssin omituista koreografiaa. Eikä hän voi enää (täysin) erottaa

itseään kirjailijasta, ei romaanihenkilöistä… Silloin kieli alkaa elää ja jähmettyneen
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kielen valta kumoutuu. Seuraava Mistaccon tulkinta romaanista Topologie d’une cité

fantôme sopii täydellisesti myös Djinniin:

Adding sexual instability to the impermanence of narrative voices, Robbe-Grillet

intimates, on a higher level, a scriptorial / lectorial function that lies beyond the realm not

only of individualization, but of all forms of exclusion and contradiction, a dynamic

topology allowing sameness and difference, absence and presence, male and female, to

connect nonhierarchically and without dialectical resolution (Mistacco 1980, 383).1

Yarrow (1994, 40, 37), joka vertaa Robbe-Grillet’ta tricksteriin, alituisesti muotoaan

muuttavaan kiusanhenkeen, kirjoittaa seuraavasti:

The Trickster condition is a form of knowing rather than given knowledge, a continual

becoming as opposed to static being. Classification does potential violence to life, but

continuous reformulation robs it of its sting. (Yarrow 1994, 51.)

Näin myös Djinn (Djinn) vie lukijan mukaansa Totuuksista todellisuuteen. — Ja

lukijasta tulee itselleen Trickster.

Silloin kun taide ei syyllisty eskapismiin ja jähmettyneen kielen hyperaktiivi-

seen suoltamiseen ja tuotantoon, on sillä kyky synnyttää konkreettisia kohtaamisia

Möbiuksen renkaalla (tai muulla yksipuolisella pinnalla), joka on merkityksen —

merkityksen liikkeen ja merkityksen synnyn — todellinen valtakunta (“la surface est

le lieu du sens”, Deleuze 1969 / 1982, 126). Möbiuksen renkaan jatkuva välitila,

määräytymättömyyden tila, antaa mahdollisuuden autenttisempaan ja konkreettisem-

paan maailman kokemiseen, sillä enää rasitteena ei ole todellisuudesta vieraantunut

ja valheellisen jähmettyneisyyden kieli. Simulaatio tai kommunikaation ekstaasi ei

ole enää mahdollista kielellä, joka kieltäytyy kommunikoimasta, kieltäytyy olemasta

pelkkä väline. Sen sijaan tämä kieli vaatii lähikosketusta, tuntoaistia, osallistumista

— jolloin myös ainakin jostakin maailman totuudesta ollaan päästy osallisiksi.

                                           

1 Ks. myös Stoltzfus 1984, 20–21.
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Con alivio, con humillación, con

terror, comprendió que él tam-

bién era una apariencia, que

otro estaba soñándolo

— Jorge Luis Borges1

5. Lopuksi

Olen tässä tutkielmassa esittänyt Alain Robbe-Grillet’n romaanin Djinn: un trou

rouge entre les pavés disjoints olevan johdanto (ranskan) kieleen, uuteen romaaniin

ja kirjallisuuteen yleensä, sekä tämän lisäksi myös johdanto Gilles Deleuzen

filosofiaan (vaikkakaan en tällä tarkoita sitä, että Djinn ei olisi kirjallisuutta par

excellence). Jos Robbe-Grillet ja Deleuze kohtaavatkin Djinnissä, kohtaavat he myös

Deleuzen merkityksen syntyä käsittelevässä teoksessa Logique du sens. Siinä

Deleuze (1969 / 1982, ks. 50–66) esittää mm. “struktuurin kahden sarjan” teoriansa,

jolla hän pyrkii analysoimaan — hieman vanhentunein (jälki)strukturalistisin termein

— kutakuinkin sitä samaa määrittelemättömyyttä, jota tässä tutkielmassa on kutsuttu

‘välitilaksi’. Juuri tässä yhteydessä Deleuze viittaa Robbe-Grillet’n taiteeseen ja toi-

saalta taas Robbe-Grillet (1983, 17) mainitsee nimenomaan tämän Deleuzen teorian

eräässä haastattelussaan samalla viitaten yleisemminkin Logique du sens -teoksen

sataan ensimmäiseen sivuun, jotka käsittelevät Lewis Carrollia ja nonsensen

oleellista osuutta merkityksen synnyssä.

                                           

1 Las ruinas circulares (1941) — Ficciones, Alianza Editorial, Madrid 1981, 69. “Huojentuneena,
nöyrtyneenä ja kauhistuneena hän ymmärsi, että myös hän itse oli jonkun toisen uneksima
mielikuva.”
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Onkin perusteltua väittää, että kun Robbe-Grillet on Djinniään kirjoittanut,

hänen kirjoituspöydällään on ollut avoimena mytologisen hakuteoksen lisäksi myös

Deleuzen Logique du sens, jonka perusteesin mukaan nonsensella ei ole mitään

tiettyä merkitystä, mutta se on vastakkainen nimenomaan merkityksen poissaololle,

ei merkitykselle, jota se vieläpä tuottaa liiallisuuksiin asti (“le non-sens ne possède

aucun sens particulier, mais s’oppose à l’absence de sens, et non pas au sens qu’il

produit en excès”, Deleuze 1969 / 1982, 89). Oleellista ei kuitenkaan ole se, mitä

kirjoja Robbe-Grillet’lla on työpöydällään ollut, vaan se, missä hän on niiden

antamien ideoiden avulla onnistunut: hän on onnistunut organisoimaan Möbiuksen

renkaan tanssit, jonka merkitys on tulemisessa, ei olemisessa.

Tutkielmassa olen käyttänyt ‘välitilan’ käsitettä, joka on tulemisen käsite.

Muita tällaisia tulemisen käsitteitä ovat olleet ‘paidia’, ‘organisaatio’, ‘androgynia’

(‘andro-Djinn’), ‘myyttinen voima’, ‘omituinen’, ‘ajan sisäpuoli’ ja tietenkin ‘tanssi

Möbiuksen renkaalla’, kuten eräässä mielessä myös ‘vallankumous’. Haluan vielä

kuitenkin selventää muutamin esimerkein, miksi oli välttämätöntä tarkastella Djinniä

tulemisena, miksi tämä tuleminen on välittömyyttä ja miksi tanssissa Möbiuksen

renkaalla Djinnin (Djinnin) kanssa ei enää voikaan tehdä selkeitä erotteluja lukijan,

kirjailijan, henkilöiden, ajanhetkien, paikkojen jne. välillä.

Miksi siis olen käyttänyt hankalia välitilan ja tulemisen käsitteitä, sen sijaan

että olisin esimerkiksi tarkastellut Djinniä ja sen arkilogiikkaa murtavia omituisuuksia

“outoina silmukoina” (strange loop), joihin Pekka Tammi (1983, 134; 1992, 84, 2091)

on viitannut analysoidessaan Vladimir Nabokovin ja Marja-Liisa Vartion novelleja

“itsensä tiedostavina fiktioina”.

                                           

1 Alunperin julkaistu Synteesiissä 4 / 1990 (9. vuosikerta), 1–11.
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Seuraava lause on epätosi. Edellinen lause on tosi. Tämä lausepari muodos-

taa oudon silmukan, joka halventaa käsityksiämme totuudesta ja epätotuudesta.

Voidaan helposti huomata, että mitä tiukemmin lauseparia pohtiessamme kiinnittäy-

dymme käsitykseen totuudesta ja epätotuudesta toisensa poissulkevina, sitä vaino-

harhaisemmaksi olomme tulee ja sitä enemmän ajattelumme lamautuu. Meille käy

samalla tavalla kuin Djinnin järjestyksenvalvojalle, joka palautetaan lähtöruutuun.

Joudumme ulkoisuuden kehään. Lauseiden mieli (sens) — mieli, jonka ne ilmaisevat

ja asettavat — jää saavuttamatta.

Djinnin suhteen edellä esitettyä kahden askeleen silmukkaa mielenkiintoisem-

pi tapaus on “yhden askeleen outo silmukka” (one-step Strange Loop; Hofstadter

1979, 17): “Tämä lause on epätosi.” Esimerkiksi tutkielmassa laajasti analysoitu

gravis akuutin paikalla ilmaisussa ‘plaisantè-je’ [pilailen] synnyttää tämänkaltaisen

tapauksen. Outona silmukkana ei tämä kuitenkaan oleellisesti eroa kahden (tai

useamman) askeleen silmukasta ja analyysissa jäädään helposti kiertämään kehää,

sillä jo ‘silmukka’ sananakin harhauttaa ajattelemaan ulkoisesti.

Jos tulkitsemme Djinniä pitämällä tiukasti kiinni dikotomisista oppositiopareis-

ta, paikkojen, aikojen, henkilöhahmojen jyrkistä erotteluista jne. meillä on liuta tiettyjä

Merkityksiä, mutta samalla olemme pahassa pulassa niiden kanssa, sillä ne ovat

keskenään ristiriitaisia, eikä niissä enää näytä olevan mitään mieltä (sens); olemme

umpikujassa. Tällöin mielestäni menetetään romaanin olemuksellinen ydin, sen mer-

kitys merkityksen syntymänä, tulemiseen sidottuna tapahtumana. Romaanin mieli

(sens) jää vieraaksi jos ei suostu ottamaan osaa Möbiuksen renkaan tansseihin.

Oudon silmukan ja tulemisen (välitilan) eroa voi havainnollistaa M. C.

Escherin litografian Print Gallery (1956) avulla, jota myös Hofstadter (1979, 714–

717) innokkaasti analysoi. Escherin teoksessa taidegalleriassa oleva nuori mies tar-

kastelee kuvaa merenrantakaupungista, jonka erään talon ikkunassa katselee
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nainen alas kadulle, jolla on sisäänkäynti taidegalleriaan, jossa eräs nuori mies

tarkastelee kuvaa merenrantakaupungista, jonka… Siis outo silmukka. Print Gallery

ei kuitenkaan ole “täydellinen”, sillä sen keskellä on tyhjä aukko, joka ei kuulu

“systeemiin”. Escher olisi voinut periaatteessa tehdä aukon aivan kuinka pieneksi

tahansa, mutta eroon hän ei olisi siitä päässyt rikkomatta systeeminsä sääntöjä.

Tämä pisteeksi kutistuva alue edustaa virtuaalista, moninaista ja määräytymätöntä

tulemista, sisäistä liikettä, erotuksena ympärillä olevasta oudosta silmukasta, ja sen

aktualisoituneesta, määrätystä olemisesta ja sen ulkoisesta liikkeestä.

Edellisessä esimerkissä oli tietenkin kysymyksessä pelkkä spatiaalinen ha-

vainnollistaminen tulemisesta, jossa ei ollut sen enempää temporaalista kuin outojen

silmukoiden logiikassakaan. Seuraavassa, Jacques Lacanin lyhyessä kirjoitukses-

saan "Le temps logique et l'assertion de certitude anticipée" (1945, “Looginen aika ja

ennakoidun varmuuden vakuuttaminen”) esittämässä, kollektiivista logiikkaa kuvaa-

vassa esimerkissä on mukana temporaalinen elementti, joka väitteeni mukaan on

nimenomaan tulemista.1

Vankilan päällikkö sanoo kolmelle vangille: "Vapautan teistä yhden ja päät-

tääkseni kenet, joudutte suorittamaan tehtävän. Teitä on kolme ja tässä on viisi lap-

pua, kolme valkoista ja kaksi mustaa. Valitsen niistä kolme ja kiinnitän kunkin niistä

olkapäihinne niin, että ette itse näe minkä värinen lappu teillä on, mutta toisten laput

näette. Ette tietenkään saa, ettekä varmasti haluakaan, viestiä toisillenne pohtimi-

senne tuloksia. Ensimmäinen, joka onnistuu päättelemään oman värinsä, vapautuu.

Päättelyn pitää perustua logiikkaan, ei todennäköisyyteen. Se joka keksii ratkaisun

tulee ovelle, jossa sitten arvioin päättelyn pätevyyden." (Lacan 1966, 197–198.)

                                           

1 Temporalisoidulla logiikalla Lacan havainnollistaa omasta psykoanalyyttisesta näkökulmastaan sub-
jektin suhdetta muihin subjekteihin. Oman tulkintani perusteella vaikuttaa siltä, että Lacanin esimerkki
ei loogiselta muodoltaan sisällä sitä temporaalista piirrettä (ajan kuluminen), jonka Lacan siihen
olettaa.
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Koe aloitetaan ja jokaiselle laitetaan valkoinen lappu. Miten vangit voivat

ratkaista ongelman? Tietyn ajan kestäneen harkinnan jälkeen kolme vankia yhdessä

astuvat muutaman askeleen ovelle päin, saapuen rintarinnan ovelle. Jokainen heistä

antaa erikseen seuraavan selityksen: "Olen valkoinen, koska kaksi muuta ovat

valkoisia ja ajattelin täten, että jos minä olisin musta, kumpikin heistä olisi voinut

päätellä seuraavasti: "Jos myös minä olisin musta, toinen huomaisi siitä heti

olevansa itse valkoinen ja olisi rynnännyt heti ovelle. Siten en voi olla musta." Ja

tällöin kaksi muuta olisivat lähteneet yhdessä, vakuuttuneina olevansa valkoisia.

Koska näin ei tapahtunut, olen myös minä valkoinen." (Lacan, 1966, 198.)

Jos hieman epäinhimillistämme sekä vankeja (oletamme, että heidän päättely-

kykynsä on äärettömän nopeaa — loogiset argumentit ovat periaatteessa ajattomia),

että Jumalan perspektiivistä tuomioitaan antavaa vanginvartijaa (oletamme tämän

olevan äärimmäisen ankara arviossaan ongelman ratkaisun oikeellisuudesta —

logiikka ei tunne armoa) ts. jos kiinnitämme huomion ongelman loogiseen muotoon,

voimme todeta, että ongelman ratkaisuun vaadittava “tietty aika” on lyhyempi kuin

mikään mitattavissa oleva ajanhetki, mutta toisaalta se sisältää itsessään tulevan ja

menneen elementit. Siis: Jotta vangit voivat ratkaista ongelman loogisesti, heidän

pitää odottaa, mutta toisaalta he eivät voi viivytellä hetkeäkään. “Hetki” jolloin

vankien pitää odottaa ei eroa “hetkestä” jolloin heidän pitää olla jo menossa ovelle

päin — yksissä tuumin. Jos joku vangeista lähtee liian aikaisin tai liian myöhään,

logiikka murtuu (ja vanginvartija palauttaa vangit takaisin selleihinsä). Vanginvartijan

näkökulmasta vankien on toimittava “nyt”-hetkellä (täsmälleen samanaikaisesti),

mutta vankien näkökulmasta tällaista “nyt”-hetkeä ei ole, tai jos onkin, sen on —

samalla kun se on lyhyempi kuin mikään mitattavissa oleva aika — sisällytettävä

itseensä sekä menneen että tulevan elementit.
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Ongelman looginen ratkaisu vaatii siis eittämättä temporaalisen elementin,

mutta tämä aika on paradoksaalista aikaa, ajan sisäpuoli, tulemista. Tässä yhteydes-

sä on oleellista huomata myös se, kuinka ongelman looginen ratkaisu — siis tule-

minen — hävittää eron vankien väliltä, paradoksaalisesti: Tulemisessaan vangit ovat

toisaalta erillisiä, mutta toisaalta kukaan ei voi toimia yksin, vaan vaaditaan sellainen

yhteinen rintama, jossa kaikki ovat välittömässä yhteydessä toisiinsa, eikä toista voi

erottaa toisesta. Jos vangit siis toimivat tarpeeksi nokkelasti, on vanginvartijan

päästettävä heidät vapaaksi — tanssimaan Möbiuksen renkaalle.

Kielessä absoluuttiset totuudet ovat suhteellisia (jota ilmentää jo se, että

edellä oleva voidaan ymmärtää kahdella loogisesti mielekkäällä, mutta päinvastai-

sella tavalla, ja sen lisäksi paradoksina). Tietyt, lukkoonlyödyt merkitykset ovat siinä

mielessä ongelmallisia, että niiden avulla tavoiteltu totuus karkaa aina jonnekin

muualle, jolloin kieleemme helposti syntyy verkostoja, joilla ei ole enää mitään

yhteyttä konkreettiseen maailmaan. Tästä on huolissaan myös Deleuze:

Le fait moderne, c’est que nous ne croyons plus en ce monde. Nous ne croyons même

pas aux événements qui nous arrivent, l’amour, la mort, comme s’ils ne nous

concernaient qu’à moitié. Ce n’est pas nous qui faisons du cinéma, c’est le monde qui

nous apparaît comme un mauvais film. [- -] C’est le lien de l’homme et du monde qui se

trouve rompu. Dès lors, c’est ce lien qui doit devenir objet de croyance [- -]. Seule la

croyance au monde peut relier l’homme à ce qu’il voit et entend. (Deleuze 1985, 223.)

[Moderni tosiasia on, että me emme enää usko tähän maailmaan. Emme usko enää

edes tapahtumiin, joita meille sattuu, rakkauteen, kuolemaan, ikäänkuin ne eivät edes

kunnolla koskisi meitä. Me emme enää itse tee elokuvaa, vaan maailma näyttäytyy

meille kehnona filminä. - - Side ihmisen ja maailman välillä on katkennut. Mutta juuri

silloin tästä siteestä on tultava uskon kohde - -. Vain usko maailmaan voi yhdistää

ihmisen uudelleen siihen, mitä hän näkee ja kuulee.]

Tästä syystä onkin hyvä joskus palata myös merkityksen synnyn valtakuntaan. Se

taas ei vaadi Deleuzen (1969 / 1982, 91) mukaan kohtuuttomia: “Il suffit que nous
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nous dissipions un peu, que nous sachions être à la surface, que nous tendions

notre peau comme un tambour, pour que la « grande politique » commence.”

[Riittää, että me villiinnymme vähän, että me osaamme olla pinnassa, että me

jännitämme ihoamme kuin rumpua — ja « suurpolitiikka » alkaa.]

Rakkaus kieleen saa Robbe-Grillet’n taistelemaan sitä vastaan. Djinnissä

Robbe-Grillet kertoo miksi on käytävä vallankumoukseen, näyttää että vallan-

kumous, revoluutio, on mahdollinen — mutta ei koskaan lopullinen — ja näyttää että

se on mahdollinen nimenomaan tiettyyn suuntaan: jos kieli uhkaa vieraantua todelli-

suudesta, on se vieritettävä takaisin (revolvere) välitilaan, jossa sille palautuu

merkityksen sisäinen liike. Tämä pyrkimys vallankumoukseen yhdistää Robbe-

Grillet’n Djinnin ja Deleuzen filosofian.

Yhteiskunnan markkina- ja mainosmiesten pyrkimys on tehdä meistä mieliku-

via. Nämä tyhjät mielikuvat tarjotaan sokerikuorrutettuina niin, että emme lopulta

huomaa muuttuvamme itse pelkiksi mielikuviksi. Jos me emme ajattele itse, meidät

ajatellaan. Siksi meidän on jatkuvasti uneksittava yhteiskunta (mieluummin ilman

mainosmiehiä).

[- -] le technocrate est l’ami naturel du dictateur, ordinateurs et dictature, mais le

révolutionnaire vit dans l’écart qui sépare la progression technique et la totalité sociale, y

inscrivant son rêve de révolution permanente. Or ce rêve est par lui-même action,

réalité, menace effective sur tout ordre établi, et rend possible ce dont il rêve. (Deleuze

1969 / 1982, 64.)

[- - teknokraatti on diktaattorin luonnollinen ystävä, tietokoneet ja diktatuuri; mutta vallan-

kumouksellinen elää siinä välissä, joka erottaa teknisen kehityksen yhteiskunnallisesta

totaliteetista, kaivertaen siihen untaan jatkuvasta vallankumouksesta. Mutta juuri tämä

uni on jo itsessään toimintaa, todellisuutta, todellinen uhka kaikelle vakiintuneelle

järjestykselle, ja juuri tämä uni tekee mahdolliseksi sen, mistä hän uneksii.]
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Taiteessa tämä voi tapahtua. Kuten Stolfzfus (1984, 21) toteaa, Robbe-Grillet’n Djinn

näyttää tien vapauteen. Lukijan tarvitsee vain korvata kysymys “mitä tässä kirjassa

tapahtuu?” kysymyksellä “miten tämä kirja tapahtuu?” Pier Paolo Pasolinin elokuvat

ovat puolestaan esimerkki taiteesta, joka on syntynyt tässä vapauden tilassa ja joka

siksi kykenee säilyttämään merkittävälle taiteelle olennaisen mysteerin tulemisen,

välitilan — elämän.1

                                           

1 Pier Paolo Pasolini murhattiin Ostian rannalla Rooman ulkopuolella marraskuun 1. ja 2. päivän väli-
senä yönä vuonna 1975. Hänen raa’asti pahoinpidelty ruumiinsa löydettiin aamulla. Sinä sunnuntaina
Meksikossa vietettiin kuolleiden päivää (Fiesta de Muertos) ja Skandinaviassa pyhäin miesten
päivää. “Elämä on Pyhä” — Pier Paolo Pasolini.

Tasan kaksikymmentä vuotta myöhemmin, lauantaina 4. marraskuuta 1995 — pyhäinpäivänä —
hyppäsi parantumattomasti sairas Gilles Deleuze Pariisin asuntonsa ikkunasta. Deleuzelle elämä oli
niin pyhä, että hän ei halunnut siitä koskaan tulevan kuoleman täyttämää, vaan välttääkseen sen teki
aidosti stoalaisen itsemurhan. Punainen juova katukivien välissä kertoo siitä, että Deleuze ei koskaan
pettänyt elämää.
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LIITE 1: Djinn — tarinan tiivistelmä

Prologi

Salaperäinen minä-kertoja kertoo tarinan taustasta: Simon Lecœurin tarina ei luultavasti ole puhdasta
fiktiota, mutta moni seikka asioiden todellisesta laadusta on yhä selvittämättä. Tekijästä itsestään tie-
detään hyvin vähän. Hän on esiintynyt ainakin nimillä Boris Koershimen, Robin Körsimos ja Simon
Lecœur. Viime kuukaudet ennen katoamistaan tämä pitkä, vaaleahiuksinen ja vihreäsilmäinen nuori
mies oli opettanut ranskaa eräässä koulussa, jossa häntä kutsuttiin yleisesti nimellä "Yann". Tosin
kaikki kirjoittivat nimen muotoon Ján — kukaan ei osannut selittää miksi.

Miehen kotoa oli löydetty 99-sivuinen kertomus, joka ensi näkemältä tuo mieleen kielen oppi-
kirjan, sillä kieliopilliset seikat tulevat yhä vaikeammiksi mitä pidemmälle tarina etenee. Mutta koska
kertomuksessa esitetyt tapahtumat ovat niin vieraita perinteiselle realismille, herää epäilys että
tekstin koulukirja-naamion taakse on kätketty jokin tärkeämpi merkitys, mutta mikä?

1. luku

Minä-kertoja — Boris — saapuu hylättyyn varastohalliin, jossa hänellä on sovittu tapaaminen. Kello
on kuusi kolmekymmentä illalla. Hän näkee hämärässä hallissa nuoren, pitkän ja hoikan miehen, joka
on pukeutunut film noir -elokuvien salapoliisien tyyliin. Miehellä on tummat lasit…ehkä hän onkin
sokea. Boris puhuttelee miestä Herra Jeaniksi — ja saa lopulta vastauksen, mutta nuoren naisen
äänellä: “Älkää lausuko sitä Jean, vaan Djinn. Olen amerikkalainen… Häiritseekö teitä työskennellä
tytön alaisuudessa.” Boris vakuuttaa ettei, sillä tytön androgyninen ulkonäkö ja hänen sointuva
äänensä tuo hänelle mieleen Jane Frank -nimisen elokuvanäyttelijättären, josta hän kovasti pitää.

Pian Boris huomaa kuitenkin puhuvansa mallinukelle. Ääni — joka on luultavasti peräisin lä-
histölle piilotetusta kovaäänisestä — kehottaa Borista nousemaan seuraavaan kerrokseen. Yläkerras-
sa Boris näkee samanlaisen mallinuken, mutta huomaa erehdyksensä ajoissa: nyt kyseessä on
todellinen nainen. Djinn ilmoittaa Borikselle ettei tämä enää pääse pois, sillä uloskäyntiä vartioi
aseistettu nainen. Mutta onko tämä nainen ja ase todellinen? Boris valittelee mielessään, että tytöt
eivät enää ole niin kuin ennen vanhaan: nykyään leikitään gangsteria, harrastetaan karatea,
häpäistään puolustuskyvyttömiä nuorukaisia, käytetään housuja…elämä on tullut mahdottomaksi.

Djinn kertoo edustamansa organisaation ja Borikselle lankeavan tehtävän salaisesta luon-
teesta, mutta ei paljasta toiminnan päämääriä. Omasta vapaasta tahdostaan huolimatta, Boris tuntee
olevansa pakotettu ottamaan tehtävän vastaan. Djinn haluaa tietää Boriksen ajatukset. Boriksen on
pakko kertoa: "Sukupuolten välinen taistelu on historian / tarinan [l'histoire] liikkeellepaneva voima."

2. luku

Boris kävelee kadulla iloisin mielin: hänen saamansa tehtävä on seikkailu ja sen palkintona saattaa
olla tuo ihana Djinn. Boris poikkeaa kahvilaan. Pian punatakkinen tyttö, joka istuu Boriksen lähellä —
muuten tyhjässä kahvilassa — sanoo hänelle: "Kello on viittä yli seitsemän. Te myöhästytte." Tunte-
maton tyttö neuvoo vielä tien, jota pitkin Boriksen on nyt mentävä. Boris lähtee ja huomaa, että jokin
selittämätön voima vie häntä tytön neuvomaan suuntaan. Boris saapuu pimeälle kujalle.

Boriksella on enää vajaa viisi minuuttia aikaa sovittuun tapaamiseen rautatieasemalla, joten
hän päättää käyttää tytön neuvomaa oikotietä. Yhtäkkiä pieni poika ryntää Boriksen eteen kujalle,
kompastuu epätasaiseen katukiveykseen ja menettää tajuntansa. Poika on noin 10-vuotias ja puettu
viime vuosisadan muodin mukaisiin vaatteisiin. Boriksen on nyt unohdettava juna ja autettava poikaa.
Hän vie pojan taloon, josta tämä oli juossut ulos. Talossa on hiljaista ja pimeää. Borikselle tulee tun-
ne, että aika on pysähtynyt. Yhtäkkiä Boris huomaa 7- tai 8-vuotiaan tytön seisovan huoneen
kynnyksellä. Boris yrittää puhutella tyttöä, mutta tuntee samalla raajansa puutuvan, halvaantuvan.



3. luku

Vähitellen Boriksen puutuneisuus häviää. Hän huomaa hämmästyksekseen istuvansa nyt tuolilla, kun
vielä äsken hän oli seissyt. Boris kysyy puhelinta, soittaakseen lääkärin, mutta tyttö sanoo sen olevan
hyödytöntä, sillä poika — Jean — on kuollut. Ulkonäöltään paljon poikaa muistuttava tyttö väittää,
että Jeanilla on useinkin tapana kuolla. Boris päättelee, että kyse on jonkinlaisista hermoperäisistä
valekuolemista. Boris kyselee tytön vanhemmista. Äiti on poissa, lopullisesti, ja isä on hukkunut
merillä [Péri en mer], kertoo tyttö, ja väittää, että Jean ei ole hänen veljensä vaan aviomiehensä.

Boris huomaa seinällä riippuvan valokuvan noin 30-vuotiaasta merimiehestä. Kuvan alla on
kirjoitus: "Marielle ja Jeanille, heidän rakastava isänsä." Boris kysyy tytöltä, onko tämä nimeltään
Marie. "Luonnollisesti", vastaa tyttö ja näyttää Borikselle osoitettua kirjettä. Päällä lukee: "Herra
Simon Lecœur alias Boris". Käsiala muistuttaa valokuvan alla olevan muistokirjoituksen käsialaa…
Yhtäkkiä Marie huudahtaa: "Selvän teki, Jean, voit herätä. Hän löysi kirjeen." Poika herää. Borikselle
tyttö sanoo: "Nyt sinä olet isämme. Minä olen Marie Lecœur. Ja tässä on Jean Lecœur." Simon avaa
kirjeen ja lukee: "Amsterdamin juna oli harhautus. Todellinen tehtävä alkaa tästä. Lapset johdattavat
sinut sinne, minne teidän on mentävä yhdessä. Onnea." Allekirjoitus "Jean" — siis Djinn, ajattelee
Simon.

Lapset vievät Simonin samaan kahvilaaan, jossa hän oli nähnyt punatakkisen tytön. Siellä
tyttö näyttää vieläkin istuvan, muuten tyhjässä kahvilassa. Hän vaihtaa muutaman sanan Marien
kanssa ja poistuu. Joukkio istuutuu hämärästi valaistuun kulmapöytään. Marie tilaa ja sanoo äitinsä
tulevan seuraavana päivänä maksamaan laskun. Tarjoilija muistuttaa miestä, jonka Simon näki
valokuvassa.

4. luku

Marie kertoo tarinan mustalaisista, jotka olivat kidnapanneet hänet ja Jeanin, kun nämä olivat olleet
vielä aivan pieniä. Myös Simon joutuu kertomaan tarinan. Lopulta Marie ilmoittaa jatkosuunnitelmista:
hänen veljensä veisi Simonin salaiseen kokoukseen. Sitä varten Simonin on naamioiduttava tummiin
laseihin ja valkoiseen keppiin. Simon ihmettelee, kuka on voinut tuoda lasit ja kepin siihen paikkaan,
josta lapset ne ottivat. Punatakkinen tyttö? Miten oli mahdollista, että lapset toivat hänet samaan
kahvilaan, jossa hän oli juuri käynyt aivan sattumalta? Mikä selittää kaikki yhteensattumat? Ehkä
salaperäinen organisaatio oli johdattanut hänet tähän kahvilaan jo ensimmäisellä kerralla. Mutta
miten? Mitä enemmän Simon miettii ratkaisua, sitä arvoituksellisemmaksi kaikki muuttuu.

Jean johdattaa kadulla Simonia, joka ei näe mitään lasiensa takaa. Sokeana Simon huomaa
vapaudentunteensa yhä vain heikkenevän. Hän ei enää ymmärrä, mitä on tekemässä. Mutta jos se
vain miellyttää Djinniä, hän on valmis toimimaan kuin robotti. Simon hymähtää ajatuksilleen. Jean
lohduttaa, että rakkaus saa tekemään suuria asioita. Mutta keskustelu katkeaa, kun Jean pysäyttää
Simonin ja ohjaa hänet taksiin. Jean näyttää kuskille paperilappua, jossa lukee ilmeisesti määränpään
osoite.

5. luku

Simon mietti tilannettaan. Hän oli joutunut ikään kuin tapahtumaketjuun, jossa sattumalla ei ollut
mitään sijaa: "Olin ainoa joka ei tajunnut ketjun perimmäistä kausaalisuutta." Mutta oikeastaan tämä
oli kuin aarteen metsästystä, ja aarre olisi Djinn. Tai ehkäpä tämä oli eräänlainen vihkimysmatka.
Simon kysyi Jeanilta mihin he olivat menossa, mutta poika vastasi ettei hänellä ollut aavistustakaan.
Tämä kummastutti Simonia suuresti. Silloin kuljettaja puuttui keskusteluun: "Älkää olko huolissanne.
Pian ollaan perillä." Jean tarjosi Simonille minttupastillin ja Simon nukahti.

Simon herää, ja epäilee karamellissa olleen unilääkettä. Simon tuntee olonsa sekavaksi,
ikään kuin hän vain näkisi unta heräämisestään. Joka tapauksessa he ovat perillä. Jean johdattaa
sokean Simonin kokouspaikkaan. Simon kuulee, että paikalla on muitakin ihmisiä. Kaikki pysyvät liik-
kumattomina. Yhtäkkiä kuuluu Djinnin ääni: "Olen koonnut teidät tänne, antaakseni teille joitakin seli-
tyksiä…salainen järjestö…suuri humanitaarinen yritys…" Simon on niin viehättynyt Djinnin suloisesta
äänestä, ettei huomaa kuunnella sanoja: mikä humanitaarinen yritys? Mutta puhe on jo loppunut.

Simon siirtää vahingossa mustia lasejaan hieman paikaltaan, jolloin hän voi nähdä synty-
neestä raosta sivulleen: pari-kolmekymmentä nuorta miestä, tummine laseineen ja valkoisine keppei-
neen, seisoo hänen ympärillään ja jokaista on pieni poika pitämässä kiinni vasemmasta kädestä.
Simon on mustasukkainen Djinnistä: hän ei olekaan ainoa. Yhtäkkiä Djinn jatkaa puhettaan, eikä



Simon voi enää hillitä itseään: hän kääntää katseensa puhujakorokkeelle. Mutta hän ei näekään
Djinniä, vaan nauhurin ja kaiuttimen, josta ääni on peräisin. Äänen lumous katoaa, ja nyt Simonin on
helppo kuunnella sanojen sisältöä: he toimivat kansainvälisessä järjestössä, joka vastustaa
koneistumista: "Vapaamman elämän ja koneiden imperialismista vapautumisen puolesta."

"Koneistuminen on syynä työmme fragmentoitumiseen, työ on menettänyt kaiken merkityk-
sensä. Työntekijä ei enää saa nähdä valmiita työnsä tuotteita. Työntekijä on enää vain mitätön osa
valtavasta tuotantoketjusta. Ihmisen tietoisuus on pirstottu. Vieraantumisemme on koneiden syytä,
me olemme enää vain koneiden orjia, teemme työtä vain kaikkivaltiaan mekaniikan jumalan
hyväksi." Simon ihmettelee organisaation keinoja, sillä ne näyttävät olevan ristiriidassa tavoitteen
kanssa. Heistä on tehty täysin tahdottomia orjia, heitä on estetty näkemästä ja kaiken lisäksi kone on
laitettu puhumaan heille. Mutta puhe jatkuu: "Enää älkää pelätkö ja totelko koneita, älkää antako
koneiden enää viedä kaikkea aikaanne. Ja tehkää veljennekin tietoiseksi tästä ratkaisusta…"
Yhtäkkiä Simon kuulee kiireisiä askelia, ja tuntee vihlovaa kipua takaraivossaan…

6. luku

[Minä-kerronta vaihtuu 3. persoonan kerronnaksi.] Simon Lecœur heräsi, ikään kuin painajaisesta, ja
huomasi olevansa ateljeessa, jossa hän oli tavannut Djinnin. Simon muisti, että hänen on kiirehdittä-
vä rautatieasemalle. Mutta sitten hänet valtasi tunne, että se tulevaisuus, johon Amsterdamin juna
jne. liittyy, kuului jo menneisyyteen. Jokin rikkoi ajan ja tilan lakeja. Simon ei ymmärtänyt tilannet-
taan. Mitä hänelle oli tapahtunut? Ja milloin? Ja missä? Vähitellen kohtauksia alkoi palautua Simonin
mieleen: Noin 10-vuotias poika makasi kuolleena sängyllä… Poika johdatti sokeaa miestä kadulla…
Sama poika juoksi ja kompastui syrjäisellä kujalla… “Mutta mistä nämä kuvat tulevat,” mietti Simon.

Simon nousi lattialta, jolla oli maannut täsmälleen samassa asennossa kuin poika kuolinvuo-
teellaan äskeisessä muistikuvassa. Paikkoja särki: “Minun täytyy saada kuppi kahvia”, Simon ajatteli.
Mutta lähtiessään Simon huomasi Djinnin makaavan maassa, täsmälleen samassa asennossa kuin
hän itse oli maannut. Kyseessä oli kuitenkin mallinukke, eikä verijuovakaan ollut välttämättä oikeaa
verta. Simon meni alakertaan. Siellä hän näki toisen Djinn-kopion, juuri samassa asennossa ja
paikassa, jossa hän oli sen aikaisemminkin nähnyt. Poistuessaan rakennuksesta Simon tunsi, että
hänen takanaan ollut mallinukke liikahti. Mutta hän ei kääntynyt tarkistamaan oliko tunne oikea.

Simonin kello oli pysähtynyt. Simon astui sisään kahvilaan, jonka tunnisti samaksi, jossa hän
oli käynyt lähtiessään ensimmäisen kerran varastosta. Mutta nyt kahvila oli täynnä väkeä. Lopulta
Simon löysi paikan pimeästä nurkasta. Nyt tarjoilijana oli keski-ikäinen nainen, ja kun Simon kysyi
tältä toisesta tarjoilijasta, nainen vastasi olevansa ainoa tarjoilija tässä paikassa. "Mutta eilen näin…",
yritti Simon. "Eilen ette voinut nähdä mitään: tämä paikka oli suljettu eilen", vastasi nainen. Simon
huomasi seinällä valokuvan, joka esitti noin 30-vuotiasta merimiestä. Kasvot olivat samat kuin eilisel-
lä tarjoilijalla. Kuvan alla luki: "Marielle ja Jeanille, heidän rakastava isänsä." "Tuo on minun isäni —
hukkui merillä," sanoi tarjoilijatar. "Ja teidän nimenne on Marie?", kysyi Simon. "Luonnollisesti."

Kun Simon lähti kahvilasta, hän otti hetken mielijohteesta mukaansa seinään nojanneen val-
koisen kepin. Sitten hän osti katukauppiaalta tummat lasit. Varsinaisesti tietämättä miksi — kenties
huvin vuoksi — Simon sulki silmänsä ja alkoi näytellä sokeaa. Pian tuli nuori poika auttamaan
Simonia kadun ylityksessä. Pojan johdattamana Simon naureskeli: "Minulla taitaa olla riivatunmoinen
Oidipus-kompleksi." Utuinen kuva vaaleaan leninkiin puetusta pienestä tytöstä alkaa nousta Simonin
mieleen…

Tyttö seisoo liikkumatta oviaukossa. On hämärää.
[Kerronta jatkuu nyt 1. persoonassa.] Simon ihmettelee jälleen mielikuviaan. Simon kysyy

opastajansa nimeä. "Olen Jean. Mihin olet menossa?" "Gare du Nordin rautatieasemalle,
Amsterdamista saapuvaa ystävää tapaamaan", Simon sanoo keksimättä muutakaan vastausta.
"Amsterdamin juna saapuu asemalle 12.34; ehdimme ajoissa, jos menemme oikotietä," sanoo Jean.

7. luku

Jean ohjaa Simonin syrjäiselle kujalle, ja varoittaa häntä katukiveyksen epätasaisuuksista. Simon
miettii, että oikeastaan leikki-sokeus on sopiva metafora hänen epämääräisestä henkisestä tilastaan.
Itse asiassa tila on aika miellyttävä, Simon ajattelee, ikään kuin uisi aivan uudessa elementissä…
melkein ilman kontrollia. Simon voisi jopa juosta. Mutta silloin poika kompastuu ja menettää
tajuntansa. Simon ottaa lasit silmiltään ja häikäistyy hetkeksi. Hänen edessään on tyhjä, ajan
hylkäämä kuja. Poika on noin 12-vuotias, ja puettu viime vuosisadan muodin mukaisesti. Simonista



tuntuu, että hän olisi elänyt tämän kohtauksen joskus aikaisemminkin. Mutta hänen miettiessään
asiaa muistikuvat hälvenevät. Simon tutkii poikaa äidillisen hellästi. Neste, joka tahraa Simonin
sormet ei ole verta, vaan punertavaa mutaa. Simon vie pojan läheiseen rakennukseen. Yhtäkkiä
Simon muistaa talon ja sen, mitä seuraavaksi tulisi tapahtumaan: hän astuisi taloon ja nousisi portaita
ylös… Mutta milloin tämä on tapahtunut?

Nuori nainen, pitkä, hoikka ja vaaleahiuksinen, seisoi ovella valkoisessa läpikuultavassa
puvussaan. Hänen suuret silmänsä loistivat "kuin neidolla joka tulee toisesta maailmasta", ajatteli
Simon Lecœur. Kuin arkkienkeli! [Minä-kerronta vaihtuu 3. persoonan kerrontaan.] "Nimeni on Djinn",
sanoi nainen. "Oletteko haltija?", kysyi Simon, ja Djinn vastasi: "Henki, haltija, tyttö, miten vain
haluatte." "Minä olen Simon Lecœur." "Tiedän." Tyttö puhui kuin jostain kaukaisuudesta. Simon astui
huoneeseen, ja Djinn sanoi: "Heti kun olette asettanut Jeanin tuohon sänkyyn, hän vajoaa unetto-
maan uneen." Simon ihmetteli miten Djinn voi tietää pojan nimen, johon Djinn vastasi: "Tietenkin hän
on Jean, kaikki pojat ovat Jean-nimisiä, ja kaikki tytöt Marie-nimisiä."

Djinn selitti Simonille, että Jeania vaivasivat akuutit muistihäiriöt: poika kykeni muistamaan
tapahtumia, jotka eivät olleet vielä sattuneet. Ja Simon oli pelkkä henkilö pojan häiriintyneessä muis-
tissa, Djinn selitti. "Kun hän herää, te katoatte välittömästi tästä huoneesta, johon ette oikeastaan ole
vielä edes astunut…" Simon kysyi, koska hän sitten tulisi käymään tässä huoneessa, mutta tarkkaan
Djinn ei tiennyt: "Ensimmäistä kertaa tulette tähän taloon joskus ensi viikon puolivälissä." Simon uteli
miten Djinnin sitten käy. Djinn kertoi: "Myös minä katoan samalla hetkellä." Simon kysyi sitten, mihin
he oikein joutuvat, ja Djinn vastasi: "Teidän tuleva minuutenne on täällä virheen takia. “Nykyhetken”
minuutenne on luullakseni useiden kilometrien päässä täältä, olette jossakin ekologisessa kokoukses-
sa, jossa vastustetaan koneistumista. Minä olen valitettavasti ollut kuollut jo melkein kolme vuotta,
joten minä en mene minnekään. Jeanin aivojen virhetoiminta on tuonut meidät sattumalta yhteen
tähän taloon: minä kuulun hänen menneisyyteensä, kun taas te kuulutte hänen tulevaisuuteensa."

Simon huomasi seinällä valokuvan, joka esitti miestä laivastounivormussa. Mies oli Simon
itse. Kuvan alle oli kirjoitettu Simonin käsialalla: "Marielle ja Jeanille, heidän rakastava isänsä." "Siinä
näette, valokuva teistä muutaman vuoden kuluttua," huomautti Djinn. Simon päätteli: "Se siis kuuluu
Jeanin epänormaaliin muistiin sekin, ja tulevaisuuteen." Djinn vastasi: "Niin kuin kaikki muukin täällä."
"Paitsi te?" "Niin, Jean sekoittaa ajat ja aikamuodot. Se tekee asioista monimutkaisia", vastasi Djinn.

Simon kysyi Djinniltä, miksi hän tulisi muutaman päivän kuluttua taloon. "Kannatte tänne
loukkaantunutta poikaanne — Jean tulee olemaan poikanne. Teillä tulee olemaan myös tytär, Marie."
Simon vastusti: "Mahdotonta, eihän minulla voi ensi viikolla olla 8-vuotiasta lasta, joka ei tänä
päivänä ole edes syntynyt!" Djinn vastasi: "Te todellakin järkeilette aivan kuin ranskalainen: positivisti
ja kartesiolainen…"

Djinn kertoi olleensa amerikkalainen elokuvanäyttelijätär. "Seonnut tietokone aiheutti kuole-
mani, siksi taistelen nyt koneita vastaan." "Mutta tehän olette kuollut," väitti Simon vastaan, mutta
tähän Djinn totesi: "Niin olette tekin. Olette hukkunut merillä." Tämä oli Simonin mielestä jo liikaa.
Hän hyökkäsi naista kohti, mutta huomasikin tämän — ei vastustelevan vaan — sulkevan käsivarten-
sa Simonin ympärille kuin mustekala. Djinn olikin lihaa ja verta, ei aave. Djinn työnsi Simonin
sängylle, josta poika oli hävinnyt. Ilmeisesti tämä oli herännyt hälinään. Simon antautui nautintoon.

8. luku

[Feminiininen minä-kertoja jatkaa.] Saavuttuaan viime vuonna Ranskaan, tyttö oli ihastunut ikäi-
seensä, hyvin mielikuvituksekkaaseen poikaan nimeltä Simon Lecœur, joka tunnettiin myös Borikse-
na. He olivat tavanneet erikoisella tavalla: kumpikin oli tullut hakemaan lastenhoitajan paikkaa, mutta
ilmoituksen lehteen laittanut henkilö ei ollut saapunut tapaamispaikalle. Simon oli kuitenkin uskotellut
leikillään tytön olevan hänen työnantajansa. Niinpä myös tyttö yhtyi leikkiin. "Eikö teitä haittaisi työs-
kennellä tytön alaisuudessa?”, kysyi hän Simonilta. Tyttö sanoi jopa lasten kuuluvan ydinvoimaloita
räjäyttelevään terroristijärjestöön…

Tyttö lähti käymään Simonin kanssa läheisessä kahvilassa, mutta pian hänen oli lähdettävä
Gare du Nordin rautatieasemalle ystäväänsä Carolinea vastaan, joka saapuisi Amsterdamin junalla.
Simon halusi saattaa tyttöä. Hän kuitenkin johdatti tytön syrjäiselle kujalle ja eksytti heidät kummat-
kin. Tyttö otti taksin rautatieasemalle. Ennen sitä, hän kuitenkin sopi Simonin kanssa tapaamisen seu-
raavaksi päiväksi. Tytön mielestä taksikuski näytti pahaenteiseltä. Koska matka tuntui venyvän, tyttö
kysyi kuskilta koska oltaisiin perillä. Taksikuski vastasi: "Älkää olko huolissanne, pian ollaan perillä."
Kun he lopulta saapuivat asemalle, Simon oli siellä odottamassa tyttöä. Selityksenä oli: "Kävelin oiko-



tietä. Sinun kuskisi ei varmaakaan tullut suorinta tietä. Ja nyt olet myöhästynyt." Yhtäkkiä Simonin oli
mentävä.

Tyttö näki väkijoukossa Carolinen, jolla oli mukanaan 7–8-vuotias vaaleahiuksinen tyttölapsi,
nimeltään Marie. Marie oli juuri viettänyt lomaansa tätinsä luona, jonka aviomies Boris oli maan-
paossa oleva venäläinen meriupseeri. Marie ilmoitti aikuismaisesti, että Boris oli todellisuudessa
neuvosto-agentti, joka nostatti kapinahenkeä ydinvoimateollisuudessa toimivien työläisten parissa.
Caroline selitteli: "Älä välitä Mariesta. Lapset lukevat aivan liikaa fantastista kirjallisuutta."

Samassa tyttö huomasi kirurginlaukkua kantavan miehen tuijottavan heitä. Mies oli taksi-
kuski, joka oli tuonut hänet asemalle. Ehkä mies katseli pitkää ja hoikkaa Carolinea, jolla oli kauniit,
hieman androgyniset kasvot. Kasvot toivat mieleen elokuvanäyttelijätär Jane Frankin. Itse asiassa
Caroline oli hyvin samannäköinen kuin tyttö itse. Myös Caroline ja Marie huomasivat miehen ja he
sanoivat tämän seuranneen heitä Amsterdamista asti.

Yhtäkkiä tyttö huomasi myös pitkän, vaalean, parikymppisen sokean miehen, jota piti kädestä
kiinni noin 12-vuotias poika. Hetken tyttö ajatteli, että kyseessä oli Simon, joka oli naamioitunut
sokeaksi. Kaikki kolme — miehet ja poika — kääntyivät tyttöjä kohti, ja tuijottivat heitä — myös
sokea. Kauhuissaan tyttö yritti ajatella jotain muuta, mutta hänen mieleensä tuli vain Simonin
kertoma tarina eräästä tohtori Morganista, joka rakenteli erittäin monimutkaisia naisrobotteja. Nyt
tohtori Morgan seisoi hänen edessään, ajatteli tyttö. Ja sokea mies oli aivan selvästi robotti. Tyttö
vilkaisi Carolineen ja Marieen: hekin tuijottivat häntä jäisillä, epäinhimillisillä silmillään — myös he
olivat vihollispuolella. Ja kaikki muut ihmiset olivat kadonneet. Silloin tyttö menetti tajuntansa.

Kun tyttö aamulla heräsi, ei hän enää muistanut edellisen päivän tapahtumia. Hänen oli
pitänyt mennä Carolinea vastaan junalle, mutta jokin oli estänyt häntä… Sitten tyttö muisti työpaikka-
ilmoituksen, josta Caroline oli puhunut puhelimessa; jokin ekologiaan liittyvä työ… Hänellä oli kiire
työhönottohaastatteluun. Tyttö saapui tapaamispaikalle — hylättyyn varastohalliin — juuri sovittuun
aikaan, kuusi kolmekymmentä. Hän näki hämärässä hallissa miehen, joka on pukeutunut sadetakkiin.
Päättäväisesti hän astui kohti miestä…

Epilogi

Salaperäinen minä-kertoja selvittelee vielä joitakin seikkoja, jotka liittyvät Simon Lecœurin tapauk-
seen. Vaikka 8. luku näyttääkin naisen kirjoittamalta, ei se poliisin, eikä kertojan omankaan väen mie-
lestä voi olla kenenkään muun kuin Simonin kirjoittama, niin selvästi se liittyy tekstin kokonaisuuteen.

Kristuksen taivaaseenastumisen päivän jälkeisenä päivänä poliisit murtautuivat kadonneen
Simonin asuntoon, ja totesivat kaiken olevan järjestyksessä (kuten kertojan oman ryhmän agentit
olivat todenneet jo pari päivää aikaisemmin), mutta mies oli poissa. Kirjoituspöydältä löydetty 99-
sivuinen kertomus (jonka kertojan agentit olivat tarkkaan kopioineet jo aikaisemmin) näytti olevan
ainoa todiste.

Tutkijat kiinnostuivat tekstistä erityisesti, kun kahden päivän päästä hylätystä varastoraken-
nuksesta löydettiin kello seitsemän aikaan illalla tuntemattoman naisen ruumis, joka oli ollut kuolleena
korkeintaan tunnin. Naisen tuntomerkit, kuten myös hänen sijaintinsa lattialla, sopivat täsmälleen
Simonin kuvaukseen 6. luvussa. Poliiseja hämmästyttää lisäksi se seikka, että tyttö muistuttaa hyvin
paljon Simon Lecœuria itseään. Esitettiin jopa epäilyksiä, että kyseessä olisi ollut sama henkilö:
Ranskalais-amerikkalaisen koulun hurmaava professori olisikin ollut mieheksi naamioitunut nainen.
Mutta hypoteesi osoittautui vääräksi, sillä koulun lääkäri oli todennut Simonin olevan sukupuoleltaan
mies.

Tämä lääkäri — tohtori Morgan — hoiti Simonin akuutteja silmävaivoja, jotka toisinaan johti-
vat usean minuutin täydelliseen sokeutumiseen. Tohtori Morgan ajatteli heti tyypillistä Oidipus-komp-
leksia, jolloin Simon vain nauroi ja sanoi, että hänellä ei ollut mitään tekemistä Kölnissä [Cologne].

Ainakin yksi tarinan henkilöistä on todellinen: pieni Marie. Tutkijat löysivät helposti kahvilan,
josta kertomuksessa puhuttiin, ja eräänä iltana Marie — yhä 1880-luvun pukuun pukeutuneena —
kävi maksamassa velkansa kahvilaan. Tämän jälkeen poliisi seurasi tyttöä tutulle sivukujalle. Tässä
vaiheessa kertojan omat miehet astuivat esiin ja veivät liian innokkaan lainvalvojan takaisin
lähtöruutuun.



LIITE 2: Alain Robbe-Grillet’n tuotanto

Romaanit

Un régicide (“Kuninkaanmurha”)               1949 (Julk. 1978)
Les gommes (“Kumit”) 1953
Le voyeur (“Tirkistelijä”) 1955
La jalousie (“Mustasukkaisuus”) 1957
Dans le labyrinthe (Labyrintissä)        1959 (Suom. 1964)
La maison de rendez-vous (“Ilotalo” / ”Kohtaamisten talo”) 1965
Projet pour une révolution à New York (“Suunnitelma vallankumouk- 1970
sesta New Yorkissa”)
Topologie d’une cité fantome (“Aavekaupungin topologia”) 1976
Souvenirs du triangle d’or (“Muistikuvia kultaisesta kolmiosta”) 1978
Djinn: un trou rouge entre les pavés disjoints (“Djinn: punainen 1981
aukko irronneiden katukivien keskellä”)
Le miroir qui revient (“Itseään heijastava peili”) 1984
Angélique ou l’enchantement (“Enkeli tai hurmio”) 1987
Les derniers jours de Corinthe (“Korintin / Corinthen viimeiset päivät”) 1994

Kustantaja kaikisssa yllä olevissa teoksissa Les Éditions de Minuit, Paris.

Novellikokoelma

Instantanés (“Tuokiokuvia”, Minuit.) 1962

Ranskan kielen oppikirja

Le Rendez-vous (“Tapaaminen”, Robbe-Grillet’n teksti, Yvone Lenardin 1981
kielioppi ja harjoitukset. Holt, Rinehart, Winston, New York.)

Kirjallisuusteoreettisten esseiden kokoelma

Pour un nouveau roman (“Uuden romaanin puolesta”, Minuit.) 1963

Elokuvat

Käsikirjoitus

L’année dernière à Marienbad (Viime vuonna Marienbadissa) 1961
Taxandria (yhdessä Frank Danielin ja Raoul Servais’n kanssa) 1996

Ohjaukset (& käsikirjoitus)

L’immortelle (“Kuolematon”) 1963
Trans-Europ-Express (Trans-Europ-Express) 1966
L’homme qui ment (“Mies joka valehtelee”) 1968
L’Eden et après (Eden ja sen jälkeen) 1971
N a pris les dés (“N otti nopat” / “Kertoja heittää noppaa”, Edenin      1971 

“anagrammiversio” TV:tä varten)
Glissements progressifs du plaisir (Nautinnon asteittaiset liukumat) 1974
Le jeu avec le feu (“Leikki tulella”) 1975



La belle captive (“Kaunis vanki“) 1983
Un bruit qui rend fou (”Ääni joka tekee hulluksi”, ohjaus yhdessä     1995
Dimitri de Clercqin kanssa)

Ciné-romaanit

L’année dernière à Marienbad 1961
L’immortelle 1963
Glissements progressifs du plaisir 1974

Kustantaja kaikissa Minuit.

Kuvia ja tekstiä yhdistelevät työt

Rêves de jeunes filles (“Nuorten tyttöjen haavekuvat”) Robbe-Grillet’n 1971
tekstit & David Hamiltonin valokuvat, tekstit liitetty myöhemmin romaa-
niin Topologie. Laffont, Paris.
Les demoiselles d’Hamilton (“Hamiltonin tytöt”) Robbe-Grillet’n tekstit 1972
& David Hamiltonin valokuvat. Tekstit liitetty myöhemmin romaaniin
Topologie. Laffont, Paris.
Construction d’un temple en ruine à la déesse Vanadé (“Vanadé-     1975
jumalattaren rauniotemppelin kokoonpano”) Robbe-Grillet’n tekstit
& Paul Delvaux’n etsaukset. Tekstit liitetty myöhemmin romaaniin
Topologie. Rajoitettu painos, Le Bateau-Lavoir, Paris.
La belle captive Robbe-Grillet’n tekstit & René Magritten maalaukset. 1975
Tekstit liitetty myöhemmin teoksiin Souvenirs ja Topologie. Rajoitettu
painos, La Bibliothèque des arts, Lausanne.
Temple aux miroirs (“Peilien temppeli”) Robbe-Grillet’n tekstit 1977
& Irina Ionescon valokuvat. Tekstit liitetty myöhemmin romaaniin
Souvenirs. Seghers-Laffont, Paris.
Traces suspectes en surface (“Epäilyttävät jäljet pinnassa”) Robbe- 1978
Grillet’n tekstit & Robert Rauschenbergin litografiat. Tekstit ilmestyneet
romaaneissa Topologie ja Souvenirs. Rajoitettu painos (40 kpl),
Tatyana Grosman, Universal Limited Art Editions, New York.

Lisäksi useita Robbe-Grillet’n teoreettisia artikkeleita ja haastatteluja
on ilmestynyt eri lehdissä.
Robbe-Grillet on kirjoittanut myös esipuheita moniin erilaisiin teoksiin.

Useita harvinaisia tekstejä (mm. elokuvasynopsis Le Magicien),
sekä hyödyllisiä bibliografioita on ilmestynyt Obliques-lehden
Robbe-Grillet erikoisnumerossa 16–17 / 1978, Borderie, Paris.
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