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1. JOHDANTO: MÖLNAN LAITURILLA  

Gunnar Ekelöf (1907−1968) oli ruotsalainen runoilija; hän julkaisi neljätoista runoteosta1 sekä lukuisia 

artikkeleita, kritiikkejä, käännöksiä ja esseekokoelmia. Ekelöfiltä on julkaistu kolme runosuomennosta: 

valikoimat Runoja (1968), Epätasaiset runot (1981) ja Trilogia (1994). Esikoiskokoelma sent på jorden 

(1932) on surrealistista ja graafisesti kokeellista modernistista runoutta. Sitä seurasi lyyrisempää 

modernismia ja luontoromantiikkaa. Kokoelmaa Färjesång (1941) Ekelöf piti henkilökohtaisena 

läpimurtonaan (1957/67, 155). Se aloitti Ekelöfin lyriikan neljännen ja viimeisen periodin, jolle on 

ominaista antidualistinen ajattelutapa, se tarkoittaa kolmatta, vastakohdat kumoavaa näkökulmaa. 

(Sommar 1989, 200−201). Mölna-elegia kuuluu ajallisesti tähän viimeiseen periodiin. 

Runoelma En Mölna-elegi: metamorfoser julkaistiin 1960. Sen kirjoitusaika oli pitkä, noin 

kaksikymmentä vuotta. Runoelma on runsas, siinä on paljon osia, yksityiskohtia ja vaihtelevia tyylejä 

ja sävyjä. Se on myös yksi pitkä runoteos ja kokonaisuutena ehjä. Alaotsikko Metamorfoser kuvaa paitsi 

Ekelöfin elegian rakennetta myös sen teemaa.  

Gunnar Ekelöfin tuotantoon liitetään usein ulkopuolisuuden kokemus, josta puhutaan 

tutkimuksissa niin englanniksi kuin ruotsiksi ”outsiderisuutena”, joten tätä ei käännetä tässäkään 

työssä. Jopa Ekelöf itse kirjoittaa outsideriuden asenteesta ja teemasta esseessään ”En outsiders väg” 

(1941). Läpi Ekelöfin elämän ja runouden kulki mukana outsiderisuuden kokemus, joka saattoi olla 

peruja hänen taloudellisesti vakaasta mutta emotionaalisesti vaikeasta lapsuudestaan. Pankkiiri-isä 

menehtyi varhain syfilikseen ja yläluokkainen äiti oli varsin etäinen. Ekelöf toteaa esseensä alussa, että 

puute (”brist”), tunne jonkin olennaisen poissaolosta, on hänen taiteellisen luomisensa perusta. 

 

1.1 Muodonmuutoksia  

 

Jag sitter på en bänk i det förgångna. 
Jag skriver på ett blad av det förgångna. 
September snöar ned i röda löv. 
Oktober töar bort i gula löv. 
Han står bredvid, en transgrann narr som spelar 
som skelar i november när han spelar 
sin stumma visa för en döv – 

 

Gunnar Ekelöfin runoelman Mölna-elegia alussa runominä istuu penkillä Mölnan laiturilla 

muistelemassa ja kirjoittamassa. Runonpuhujaminä on elegian muistelija ja surija, joka katoaa alun 

esittelyn jälkeen ja tulee sitten aika ajoin esiin eri hahmoissa. On syksy ja auringonlaskun aika. Lehdet 

putoilevat puista, on menetyksen tuntua. Abstraktin harmaan sanan ”mennyt” tilalle tulevat värikkäät

 
1 Viidestoista runokokoelma julkaistiin postuumisti. 
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puiden lehdet, ja lehti, jolle runominä kirjoittaa, onkin puunlehti. Sitten punakeltaiset puut muuttuvat 

narriksi, ja kieroon katsominen ja mykän viisun soittaminen kuurolle sysäävät runon luonnon 

kiertokulusta paradoksia päin. Mölnassa kaikki muuttuu koko ajan kuin virta, jonka äärelle runominä 

asettuu.  

Syyskuu, lokakuu, marraskuu… Käsitämme ajan etenevän lineaarisesti kuin virta. Ekelöfin 

elegiassa ollaan muutosten tilassa, kuten alaotsikko Metamorfoser ilmoittaa. Aika, meri, sekä 

kirjoittaminen ja muisteleminen, joiden äärelle runominä on asettunut, ovat antiikin filosofi 

Herakleitoksen todellisuutta, jossa virta vie ja muoto muuttuu. Havaitseminen on vaikeaa. Samaan 

Mölnaan ei voi astua kahdesti. 

Ekelöfin runoelma on kokonaisuutena arvoituksellinen kuin rytmisen alun pysäyttävä mykkä 

viisu kuurolle. Alkusäkeistö pysähtyy kuolemaan ja paradoksiin, kun narri ilmestyy runominän viereen 

ja alkaa soittaa jotain vaikeasti käsitettävää. Sana ”spelar” tarkoittaa paitsi soittamista, myös 

pelaamista ja leikkimistä tai kisailua, sekä näyttelemistä. Huonosti näkemistä korostaa se, että ”spelar” 

vaihtuu sanaksi ”skelar”, joka viittaa kieroon katsomiseen. Alussa esitelty groteski elementti narri on 

aina taustalla. Mölnassa on paljon osia, yksityiskohtia, kuvia, jotka viittaavat toisiinsa, mutta koko 

kuvaa on vaikea nähdä, nimetä. Metamorfoosi on se, joka tuottaa teoksen runsauden. Runominä 

toteaa runoelman alussa (s. 10): ”Vad rör det mig. Mitt liv har stannat.” Hän nimeää mielentilansa; hän 

on välinpitämätön ja kuin kuollut, poissa. Hän on kaiken liikkeen ja muutoksen keskellä ja samalla 

ulkopuolella. 

Metamorfoosi tarkoittaa muodonmuutosta (kreik. metá, “jälkeen” + morphḗ, “muoto”). 

Metamorfoosista on kyse eläimen biologisessa kehitysmuutoksessa, esimerkiksi toukasta kotiloksi ja 

siitä perhoseksi. Pitkällä aikavälillä kivetkin ovat metamorfoosin alaisia. Elämä itsessään on 

metamorfoottista, se on muutosta. Ihminen muuttuu syntymän ja kuoleman välillä jatkuvasti, ja 

kuolema on suuri muodonmuutos olemattomiin, tai kuten useissa uskonnoissa, se on siirtymä, jonka 

jälkeen sielu jatkuu tuonpuoleiseksi käsitetyssä maailmassa.  

Paitsi luonnollinen ilmiö ja tapahtuma, metamorfoosi on tuttu aihe myös eri mytologioista ja 

fiktiosta ja siihen liittyy yliluonnollisiakin piirteitä. Taiteessa ihmiset voivat muuttaa muotoaan eri 

hahmoiksi, kuten kansansaduissa ihmisistä eläimiksi. Metamorfoosi esiintyi aiheena jo antiikin ajan 

mytologisissa kertomuksissa, ja myös modernia ja myöhempää kirjallisuutta aihe on kiehtonut. 

Esimerkiksi Ovidiuksen Muodonmuutoksia-eepoksessa (8 jaa.) ihmiset muuttuvat eläimiksi, kasveiksi 

tai luonnonkohteiksi, eläimet ihmisiksi ja esineet luonnonilmiöiksi. Franz Kafkan novelli 

Muodonmuutos (1915) kuvaa metamorfoosin avulla modernin ihmisen vieraantuneisuutta.  

Metamorfoosi on siitä, että yksi muuttuu toiseksi: tunnistaminen on vaikeaa, näkyy huonosti, 

kunnes muutos pysähtyy ja kohde on saavuttanut lopullisen muotonsa tai vapautunut materian laeista. 

Muuttumisen voi ymmärtää myös jatkuvaksi, kuten Herakleitos: pysyvää on vain muutos. ”Samaan 
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virtaan astumme emmekä astu, me emmekä me.” (Herakleitos 1971, 23.) Herakleitoksen 

maailmankuvassa elementit maa, vesi, ilma ja tuli ovat metamorfoottisessa suhteessa toisiinsa, ja 

Landgren (1971, 172) onkin nähnyt Mölnan muodonmuutosten tematiikan viittaavan tämän 

”hämärän” filosofin ajatuksiin. 

Elegia käsitetään usein matkaksi pimeydestä valoon; elegia on muutosta tai muutoksen 

(menetyksen) käsittelyä. Elegia-tutkimuksessa puhutaan surusta toipumisesta ja sen hyväksymisestä. 

Elegiassa suru muuttuu resignaatioksi, joka on surun hyväksymisen seuraus: surija tyytyy kohtaloonsa 

ja hyväksyy surun. Surusta ei välttämättä tarvitse ”parantua” vaan suru voi olla osa elämää.2 

Yhtä oikeaa tulkintaa Mölna-elegiasta ei ole. Runoelma on avoin ja määritelmiä pakeneva. 

Vastausta voi hakea montaa eri kautta, kuten modernismin historiallisen ajanjakson ja modernistisen 

poetiikan näkökulmasta ja lajityypin, elegian, näkökulmasta. Tämä tutkielma selvittää Mölna-

runoelman elegistä luonnetta. 

 

1.2 Ekelöfin lyriikka – ”I verklighet är du ingen” 

 

Om livet, om de levande. 
Om döden, om de döda. 
Om älska och hata. 
Om öster och väster, 
de två som aldrig skall mötas 
och aldrig skiljas, 
blott ana varandras närhet, 
förnimma och följa varandras rörelser, 
så som människan måste 
i hat och i kärlek. 
 
Jag sjunger om det enda som försonar, 
det enda praktiska, för alla lika: 
Hur sällan mänskan äger makt 
att avstå makt! 
Att avstå jag och talan, avstå – 
det enda som ger makt. 

 

Gunnar Ekelöf oli runoilijana oman tiensä kulkija, ei koulutettu tai koulukuntarunoilija. Hän oli jo 

nuorena kiinnostunut antiikista, ja iän myötä kiinnostus itämaiseen mystiikkaan vahvistui. Runon ”Tag 

och Skriv” (Färjesång, 1941)3, josta edellä on siteerattu alku, otsikko on alluusio kirkkoisä 

Augustinuksen kuulemaan ääneen ”ota ja lue” (esim. Samlade dikter I 2016, 435). Siinä kehotetaan 

totuuden etsintään omakohtaisella sisäisyyden tutkimisella. Ekelöfille ja erityisesti Mölna-runoelmassa 

 
2 Ks. Kübler-Rossin (1969) tunnettu surunvaihemalli. 
3 Samlade dikter I 2016, 170−175. 
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vastakohtaisuudet kuuluvat samaan ykseyteen ja paradoksaalisesti luopuminen johtaa hallintaan ja 

tasapainoon.4 Tämä on mystikon tie. 

Ekelöfin runotuotannolle on ominaista, että hän palasi aiemmin kirjoittamaansa. Niin 

omanlaisensa kuin Mölna-elegia onkin, siinä toistuu ja varioituu samoja hahmoja, teemoja, motiiveja 

ja mystiikkaa kuin muussa tuotannossa. Etenkin runon ”Tag och skriv” ajatukset elämän ja kuoleman 

erottamattomuudesta, todellisuudesta ikuisena vastakohtien kamppailuna ja minästä ulkopuolella 

olemisena, vieraantuneisuutena tai itsessään tyhjänä valintapaikkana ovat keskeiset Mölnassa. Ekelöf 

kirjoitti kautta tuotantonsa myös Elegia-otsikkoisia runoja: elämän ja kuoleman suuret kysymykset 

ovat mietityttäneet aiheina.5 Elegia-runoissa toistuvat syksy, auringonlasku merellä, pimeyden ja valon 

symbolit sekä ihmisen osan pohdinta, eli samat kuvat ja teemat kuin Mölna-elegiassa tai elegialajissa 

ylipäätään. 

Mielenkiintoinen juonne Ekelöfin lyriikassa on antipoeettisuus ja oppositioasenne. Non 

serviam6 (1945) esitteli Mölna-elegiastakin näkyvän vastahankaisen asenteen tai ulkopuolisuuden sekä 

groteskin. Juuri Mölnaa ennen ja sen jälkeen julkaistuja runokokoelmia kuvaavat antipoeettisuus ja 

groteski, esimerkiksi Strountes (1955) kapinoi modernistista puhtautta vastaan. Mölna-elegiaa ja 

Strountes-kokoelmaa yhdistää ”strountesajattelu” eli absurdius, joka ilmenee usein groteskina 

antilyyrisyytenä (Kantola 2004b, 58−59). 40-luvun loppupuolen ja 60-luvun alun runoteokset eroavat 

Ekelöfin aiemmasta runoudesta, joka oli lyyristä modernismia, ja runotuotannon lopusta, 60-luvun 

lopun trilogiasta7, jossa aiheet painottuvat syvemmin (bysanttilaiseen) mystiikkaan. 

Mölna-elegia oli Ekelöfille pitkäaikainen työ. Kirjoittamisprosessi kesti noin kaksikymmentä 

vuotta – se kattoi niin Färjesångin teemojen ja mystiikan kirkastumisen kuin oppositioasenteen ja 

”strountesajattelun” kehittymisen. Osia Mölna-elegiasta julkaistiin vuosien mittaan eri lehdissä. 

Runoelma julkaistiin vuonna 1960. Runoelma kuuluu paitsi Ekelöfin tuotannon viimeiseen, 

antidualistiseen jaksoon, myös toisaalta keskelle hänen antipoeettisia kokoelmiaan.  

Ekelöf on runoilija, joka toistuvasti aikoi kirjoittaa omaelämäkerran. Sellaista hän ei koskaan 

kirjoittanut.8 Koko Ekelöfin tuotannon voi nähdä omaelämäkerrallisena. Runoilijalle hänen 

tuotantonsa oli kesken eikä tullut valmiiksi. Ekelöf kirjoittaa esseessään ”Självsyn” (1957/67, 145), että 

jo kirjoitettu tai luettu muuttuu ajassa ja tietoisuudessa, näyttää eri valossa eriltä. Ekelöf nimeää 

 
4 Ekelöf kirjoittaa esseessään ”Verklighetsflykt” (1941/63, 36), että tulee hyväksyä kaiken suhteellisuus: 
epäilyssä on usko ja virrassa rauha. Objektiivisuus ja subjektiivisuus ovat kaksi näkökulmaa samaan asiaan: ei 
mitään ja kaikki. Mahdittomuus, vallattomuus on kaiken perusta. (Promenader och utflykter 1941/63. 31−43.) 
5 Elegiarunoja on esim. kokoelmissa Dedikation (1934), Köp den blindes sång (1938) ja Om hösten (1951). 
Runossa ”Sommarnatten” (1936) on pohjoista luontoidylliä ja elegistä tunnelmointia (Samlade dikter I 2016, 
111−116).  
6 Lat. ”Non serviam” tarkoittaa ”en palvele” viitaten kristilliseen perinteeseen paholaisen kapinasta jumalaa 
vastaan. 
7 Dīwān över Fursten av Emgión (1965), Sagan om Fatumeh (1966) ja Vägvisare till underjorden (1967). 
8 Postuumisti En sjävbiografi (1971), toim. Ingrid Ekelöf. Sisältää Ekelöfin kirjeitä ja muistiinpanoja. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Dīwān_över_Fursten_av_Emgión
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sagan_om_Fatumeh
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elegiansa sen loppusanoissa epätäydelliseksi ja keskeneräiseksi elämänkommentaariksi: ”Jag har å min 

sida sökt göra Elegin till en – om ofullständig och ofullkomlig – livskommentar.” Runoilijan kommentti 

ei tee Mölnasta poikkeusta hänen tuotannossaan, mutta se korostaa keskeneräisyyden ja 

vaillinaisuuden ajatusta ja kokemusta hänen elegiassaan. 

Ekelöfiä sitoo hänen elegiaansa henkilökohtaisuus, joka sopii elegian perinteeseen. Teos on 

assosiatiivinen ja siinä on runsaasti ajallisia viittauksia: omakohtaisia tai sukuun liittyviä muistoja, 

yleistä historiaa ja kirjallisuusalluusioita antiikista uuteen aikaan. Otsikossa nimetty Mölna on paikka, 

joka oli Ekelöfille tuttu. Mölna on paikka ja miljöö, joka sijaitsee Tukholman lähellä Lidingön kunnassa 

meren äärellä. Itse runoelman aika ja paikka on kuitenkin hajonnutta eikä Mölnaa mainita otsikon ja 

alun jälkeen kertaakaan. Ekelöfin ”livskommentar” on luonteeltaan äärimmäinen: siinä on paljon osia 

ja oppositioita, siinä on kaikki ja ei mitään. Ohjelmallisessa ”Tag och skriv”-runossa toistuva säe ”I 

verklighet är du ingen” kuvaa myös Mölna-elegian laiturilla havainnoivan runominän kokemusta ja 

todellisuutta: nimeä tai yhteismittaa ei ole ja runominä-surija luopuu Mölnan laiturilla vallasta, kielestä 

ja minästä ja lähtee kohti anonyymiutta ja merkityksettömyyttä. Vaikka miten henkilökohtainen 

kokemus, todellisuus pysyy perimmältään muodottomana. 

Ekelöfin runotuotantoa on tutkittu paljon, ja Mölna-elegia on pantu merkille. Se ei ole linjassa 

muun tuotannon kanssa, vaikka samoja teemoja ja elementtejä toistuu, kuten minuuden, elämän ja 

kuoleman pohdinta. Mölna-elegia erottuu koska se on yksi pitkä runo. Pitkästä kirjoittamisajasta voi 

päätellä, että runoilijalla oli aikaa sekä hioa ja hajottaa, joka selittäisi teoksen erikoisuutta, sen 

samanaikaista eheyttä ja hajanaisuutta. Teoksessa kiinnittää huomiota myös sen monitaiteisuus; se on 

musiikillinen, visuaalinen, kirjallisuusviitteinen ja traditiotietoinen. Ekelöfin mukaan ajatus, että vain 

kirjallisuus vaikuttaisi kirjallisuuteen, on väärinkäsitys; kirjallisuuteen vaikuttavat perustavanlaatuisesti 

myös muut taiteet (1971/2007, 239). Vielä 60 vuotta julkaisunsa jälkeenkin Mölna-runoelma asettaa 

lukijalle omalaatuisuudellaan ja vaikeudellaan haasteita. 

 

1.3 Tutkimusnäkökulmia 

 

Gunnar Ekelöfin lyriikkaa on tutkittu kauan, puoli vuosisataa, ja sitä tutkitaan yhä. Näkökulmia on 

kertynyt useita eikä niitä kaikkia ole mielekästä tässä käsitellä, joten keskityn oman näkökulmani 

kannalta olennaisiin tutkimuksiin. Ensin esittelen joitain Ekelöf-tutkimuksen keskeisimpiä näkökulmia 

ja tutkijoita ja sitten siirryn kohti omaa lähestymistapaani. 
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1.3.1 Miten Mölna-elegiaa on luettu 

 

Mölna-tutkimuksessa on kiinnitetty paljon huomiota moniäänisyyteen, ja kontekstiksi on nähty toiset 

tekstit. Teos on alluusiomosaiikki. Alluusioita on esimerkiksi antiikin kirjailijoihin, Södergraniin, 

Bellmaniin, Swedenborgiin, Shakespeareen ja Joyceen. Alluusioita on kartoittanut Leif Sjöberg 

teoksessaan A Reader's Guide to Gunnar Ekelöf's A Mölna Elegy (1973). Se on varhainen kommentaari, 

jossa runoelman teemaksi ilmoitetaan aika. Mölna-elegia näyttäytyy lukijalle intertekstuaalisten 

viittausten takia helposti oppineelta ja vaikealta. Toisaalta tekijyys ja alkuperä ovat ongelmallisia: yhtä 

oikeaa ovea Mölnaan ei ole. Totuus runoelmasta ei löydy pelkästään viitteiden takaa. 

Mölna-elegia on yksi pitkä runo ja ehjä kokonaisuus, samalla se on hyvin fragmentaarinen. 

Tämä on sen keskeistä problematiikkaa, ja ongelmalliselle kokonaisuudelle on haettu selitystä. 

Alluusioiden kartoittamisen ohella teosta on luettu myös modernistisesti ykseyttä etsien. Erik G. 

Thygesenin lähtökohtana väitöskirjassa Gunnar Ekelöf's Open-Form Poem A Mölna Elegy: Problems of 

Genesis, Structure and Influence (1985) on keskeistä runoelman yhteneväisyys ja hajanaisuus, ja hän 

käsittää kokonaisuuden orgaaniseksi ykseydeksi. Hän hakee teoksen avoimelle muodolle vaikutteita ja 

selitystä T. S. Eliotin The Waste Landista (1922). Molemmat ovat pitkiä alluusiotekniikkaa käyttäviä 

runoja, joiden kokonaisuus on musiikillinen. Myös Ulf Larssonin tutkimuksen lähtökohtana ovat 

Mölnan avoimuus, moniäänisyys ja fragmentaarisuus väitöskirjassaan De fyra elementen: en semantisk 

motivstudie i Gunnar Ekelöfs En Mölna-Elegi (2004). Hänkin vertaa Eliotiin ja hakee ykseyttä 

runoelmaan formalistisesti. Larsson tutkii Mölnan sanastoa ja jakaa teoksen neljän elementin (tuli, 

ilma, vesi, maa) matriisiksi, jonka oppositioista ja dikotomioista kasvaa runoelman kokonaisuus ja 

teema. Näissä molemmissa strukturalistisissa Mölna-tutkimuksissa huomioidaan lähtökohtana 

hajanaisuus ja kokonaisuuden ongelma ja keskeistä on verrata Eliotin muodollisesti samankaltaiseen 

tunnettuun moderniin runoelmaan sekä etsiä modernistisen taidekäsityksen ja lukutavan mukaisesti 

jotain osat järjestävää ykseyttä. Mitä intertekstuaalisuuteen tulee, Ekelöf on itse todennut, että 

alluusio- ja sitaattimetodi on ikivanha eikä liity vain modernismiin tai Eliotiin; antiikissa sitä käytti 

esimerkiksi Petronius ja menetelmä oli tuttu myös James Joycelle ja mystikoille (1957/67, 156−157): 

kyse on aikakaudesta riippumattomista kokemuksellisista samastumisista. 

 

Ekelöfiä on luettu ja tutkittu paljon henkilökeskeisestä näkökulmasta. Ekelöfin pitkäaikainen ystävä 

Olof Lagercrantz tuo esiin elämäkerrallisessa teoksessa Jag bor i en annan värld men du bor ju i samma 

(1994) Ekelöfin ulkopuolisuuden kokemusta. ”Outsiderskapet” on Ekelöf-tutkimuksessa usein toistuva 

aihe. Ulkopuolisuus näkyy Ekelöfin suhteessa kieleenkin: häntä kiinnostivat marginaalitekstit, 

lapsenkieli ja kielellinen leikki, ja hänen lukumieltymyksensä valottanevat hänen lyriikkaansakin: 

luettavaksi kävivät seinäkirjoitukset ja muut ei-oppineet ja alatyyliset tekstit (mt. 22−23, 94). Ekelöfin 



 

7 
 

suhde kieleen on leikillinen; hänen antipoeettisuutensa on temppuja sanoilla (mt. 68). Myös suhde 

menneeseen oli erityinen, ja Lagercrantz huomioi erityisesti Mölna-elegian. Siinä kuolleet ovat läsnä ja 

runoelma on Haadeksen maailma, jonka varjoihmiset voivat jopa olla eläviä hyväntahtoisempia (mt. 

98, 136, 185−186). Lagercrantzin teoksen otsikko on Ekelöfin alluusio Södergranin runoon. Ekelöfin 

runo9 alkaa: 

 

Frågar du mig var jag finns 
så bor jag här bakom bergen 
Det är långt men jag är nära 
Jag bor i en annan värld 
men du bor ju i samma. 

 

Runossa elämä ja kuolema ovat erottamattomat.  Ihmisiä eivät erota vuoret, vaan ilma ja elämä: meitä 

ei erota näkyvä, vaan näkymätön. 

Edith Södergrania ja samalla Ekelöfin suhdetta paikkoihin tuo esiin myös Carl Olov Sommar 

kattavassa teoksessa Gunnar Ekelöf: en biografi (1989), jossa hän kertoo Mölna-elegiankin osalta 

monenlaista faktatietoa. Sommar kirjoittaa Mölnasta todellisena paikkana, jossa Ekelöf vietti aikaansa 

1930-luvulla, ja hän kuvaa Mölnan vanhaa miljöötä, joka on saanut nimensä vesimyllystä10, ja esineitä, 

jotka esiintyvät runoelmassa (mt. 187‒190, 500). Sommar yhdistää Ekelöfin ja Mölnan Södergraniin ja 

hänen kotiseutuunsa (luku VII ”Mölna och Raivola”). Ekelöf ihaili Södergrania ja teki matkan Raivolaan 

Karjalankannakselle kesällä 1935. Södergran-sitaatit ovat keskeisissä kohdissa Mölna-elegiassa alussa 

ja lopussa ja niitä voi pitää avainkohtina. Sommar ei analysoi tarkemmin, vaan viittaa yhteiseen visioon 

ja paikkojen tärkeyteen molempien runoudessa. (Mt. 586−587.) Kokonaisuutena Mölna on kuin 

peilisali, kaikuva tila ja kohtauspaikka runoilijan henkilökohtaisille kokemuksille ja hänen tärkeinä 

pitämilleen kirjailijoille (mt. 510).  

Ekelöfin runoelman alku päättyy Södergran-sitaattiin ohikiitävästä hetkestä (”Ett flyktigt 

ögonblick stal mig min framtid...”).11 Tätä alluusiota voi pitää avainkohtana, koska se päättää alun ja 

on kirjoitettu erikseen säkeistöksi, vaikka on lyhyt säe. Se päättyy kolmeen pisteeseen: runoelma alkaa. 

Mölnan lopussa on alun suhteen paralleelisti alluusio Södergranin runoon ”Ingenting”12, jossa on 

lohdutonta ja paratiisillista näkyä ja rajalla olemisen ja lähdön tunnelmaa. Lähellä on kaukana ja 

kaukainen täällä.  

 
9 Kokoelmassa Strountes (1955). (Samlade dikter I 2016, 323−324.) 
10 Vanh. ruots. ”mölla” = mylly (nyk. ”kvarn”). 
11 Alluusio Södergranin runoon ”Min framtid” kokoelmassa Landet som icke är (1925). (Samlade dikter 2006, 
185.) 
12 Runo alkaa: “Var lugn, mitt barn, det finnes ingenting, / och allt är som du ser: skogen, röken och skenornas 
flykt. / Någonstädes långt borta i fjärran land / finnes en blåare himmel och en mur med rosor / eller en palm 
och en ljummare vind - / och det är allt.”  (Samlade dikter 2006, 184.) 
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Anders Olsson on tutkinut paljon Ekelöfiä, ja hänenkin lähtökohtansa on biografinen; päämäärä on 

temaattinen ja Ekelöfin mystiikkaa selvittävä. Olsson lähestyy Ekelöfin koko lyriikkaa tavalla, jota hän 

nimittää prismaattiseksi, väitöskirjassaan Ekelöfs nej (1983). Prismaattisuus tarkoittaa sitä, että Olsson 

ei tulkitse vain yhden teorian tai näkökulman kautta: runoon on vain kiertoteitä. Ekelöfin tuotannossa 

kaikki liittyy kaikkeen; teema, tekniikka ja perinne heijastavat toisiaan. (Mt. 13, 18.) Olsson perustaa 

näkemyksensä Ekelöfin poeettisesta identiteetistä hänen sosiaaliselle taustalleen: Ekelöfin runous 

perustuu negaatioon ja outsider-positioon (mt. 19, 20, 28, 32).  Ekelöfin via negativa -mystiikka on 

dualismien ylittämistä ja hänen lyriikkansa keskeisin teema on vastakohtien illuusio: kolmas positio 

paljastaa vastakohtaisuudet illuusioiksi (mt. 254−256).13 Sommar (1989) on samoilla linjoilla 

jaotellessaan Ekelöfin tuotannon kausia; hän erottaa nimenomaan Ekelöfin viimeisen kauden (johon 

Mölna-elegia kuuluu) aiemmista siirtymänä antidualistiseen ajattelutapaan. Olssonin (1983, 130, 141) 

mukaan sokeus on Ekelöfin tuotannon suurin teema, ja Mölna-elegia on keskeinen avain Ekelöfin 

maailman sokeuteen. Sokeus on kokemus näkymättömän läsnäolosta (mt. 129). 

Outsider-teema oli lähtökohtia jo ensimmäisessä laajemmassa Ekelöf-tutkimuksessa, Bengt 

Landgrenin väitöskirjassa Ensamheten, döden och drömmarna studier över ett motivkomplex i Gunnar  

Ekelöfs diktning (1971). Landgren esittelee Ekelöfin runouden motiiveiksi otsikon mukaisesti 

yksinäisyyden, kuoleman ja unelmat; Olssonin (1983) nimeämät teemat tai strategiat – unelma, 

absurdi, groteski – limittyvät näihin. Landgrenin mukaan keskeisin on yksinäisyyden teema, jonka 

vastakohtana on yhteys ja ykseys. Yksinäisyys on eristyneisyyden ja minän vankina olon kokemusta ja 

yhteys koskee muita ihmisiä, todellisuutta ja äärimmillään kosmosta; ovatko ne vain minän heijastuksia, 

peilikuvia, onko tieto maailmasta illusorista? (Landgren 1971, 12, 32, 33, 314.) 

Outsider-teeman voi käsittää lapsuudenkokemuksia ja sosiaalista asemaa laajemmin 

ensisijaisesti koko olemassaoloa koskevaksi eksistentiaaliseksi kokemukseksi (Cullberg 2012, 137). 

Olssonin lailla Johan Cullbergkin yhdistää Ekelöfiin melankolian. Cullbergin (mt. 133−134) mukaan brist 

(”puute”), jonka Ekelöf nimeää esseessään ”En outsiders väg” (1941) keskeiseksi luomisvoimakseen, 

on surua, joka koskee lapsuuden absurdia ympäristöä ja yksinäisyyttä, ja hän kirjoittaa, että Ekelöfin 

kantanäky on auringonlasku. Ekelöfin melankolista maisemaa voi kuvata myös auringonpimennyksen 

hetkeksi, joka on henkilökohtainen vierauden kokemus (Birnbaum & Olsson 1992, 103‒104). Ekelöfin 

melankolisuuteen liittyy kokemus kuolemasta, mikä ilmenee välinpitämättömyytenä, jonkinlaisena 

pysähdyksen tunteena: kuolemaan kuuluu ykseyden kokemus, sillä kuollut on osa anonyymia 

kokonaisuutta – ja vapaa minuuden vankeudesta (Landgren 1971, 64).  

 
13 Ekelöfin via negativa kytkeytyy itämaiseen mystiikkaan ja gnostilaiseen perinteeseen. Se on nihilististä 
mystiikkaa, joka on tunnusomaista modernin runouden Ei-minkään lähestymiselle kiellon kautta. (Olsson 2000, 
292−294.) 
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Anders Mortensenkin (2000) käsittelee Ekelöfin runotuotantoa outsider-käsitteen avulla. Hän 

lähestyy Ekelöfin suhdetta menneeseen ensisijaisesti suhteena traditioon: Ekelöfin suhde 

perinteeseen on keskeinen, mutta myös vaihteleva ja ristiriitainenkin. Mortensen painottaa Ekelöfin 

suhteessa perinteeseen luovaa omaperäisyyttä. Avain Ekelöfin suhteeseen traditioon on ulkopuolisuus 

ja hänen suhteensa traditioon on kokeilua ja etsintää (mt. 46−47). Mortensen käsittää ulkopuolisuuden 

ajatuksen toisin kuin Olsson, hän käsittää sen lähtökohtaisesti myönteisesti: maailma on positiivinen, 

mutta romanttis-modernistinen kirjailijarooli on negatiivinen suhteessa traditioon. Tämän 

taiteilijakäsityksen vangiksi voi jäädä. Omassa runoilijan työssään Ekelöf on ”insider”. (Mt. 70−72).  

Mortensen yhdistää henkilökohtaisuuden ja ulkopuolisuuden: Ekelöfin 40-luvulta olevassa 

originaalisuusmallissa henkilökohtaisin on yleisinhimillisin, anonyymein (2000, 39−41). Tämä näkyy 

Ekelöfin tuon ajan runoudessa varsin suoraankin ilmaistuna, kuten runossa ”En värld är varje 

människa” (Färjesång, 1941)14. Siinä ihmisen sisäisyys tai kokemus on kaikki ja samalla se on 

nimettömin, koska jokin ykseys (minuus, nimi tai jokin muu valta) hallitsee aina. Mölna-runoelmassa 

toistuvat kyseisen runon ajatukset vangittuna olemisesta ja keskeneräisyydestä. Näkeminen ja sokeus 

liittyvät näihin keskeisinä teemoina. Olsson kirjoittaa vastakohdat ylittävästä mystiikasta, joka on 

sokeaa näkemistä.15 

 

En värld är varje människa, befolkad 
av blinda varelser i dunkelt uppror 
mot jaget konungen som härskar över dem. 
I varje själ är tusen själar fångna, 
i varje värld är tusen världar dolda 
och dessa blinda, dessa undre världar 
är verkliga och levande, fast ofullgångna, 
så sant som jag är verklig. Och vi konungar 
och furstar av de tusen möjliga inom oss 
är själva undersåtar, fångna själva 
i någon större varelse, vars jag och väsen 
vi lika litet fattar som vår överman 
sin överman. Av deras död och kärlek 
har våra egna känslor fått en färgton. 

 

Ei ole mikään ihme, että Ekelöf on innoittanut henkilökeskeiseen lähestymistapaan ja että outsider-

positiota ja -teemaa on tuotu esille, koska hän on kirjoittanut itse ulkopuolisuudesta tai 

vieraantuneisuuden kokemuksesta ja näkemyksistään taiteesta.16 Hän myös esimerkiksi liittää 

 
14 Samlade dikter I 2016, 194. 
15 Ekelöf on kuvannut mystiikkaansa kolmanneksi tieksi, näkökulmaksi, pylvääksi, joka se on samanaikaisesti 

järjestystä ja anarkiaa, se on ”paradoksaalista yhdentekevyyttä” (1971/2007, 229). Tämän voi nimetä Olssonin 
lailla via negativaksi tai kuten Sommar, antidualistiseksi näkökulmaksi.  
16 Ekelöf-tutkimuksessa on toisinaan hieman henkilökulttimaisia piirteitä. Hänen lukuisat kirjeensä ja hyvin 
fragmentaarisetkin muistiinpanonsa ovat inspiroineet tutkijoita – ja päätyneet postuumisti julkaistuiksi. 



 

10 
 

ihailemaansa Södergraniin ajatukset myönteisestä vieraudesta ja ulkopuolisuudesta17, ja orientalismi 

kiehtoi häntä jo nuorena18. Toisaalta Ekelöf koki ruotsalaisen kansankodin, länsimaisuuden ja 

kristinuskon vieraiksi.19 Ekelöfin essee ”En outsiders väg” (1941) on tunnettu ja usein viitattu. Ekelöf 

(1941/63, 165) kirjoittaa tunteesta, että jotain olennaista puuttuu aina, ja että tämä puute (”brist”) on 

elinehto ja taiteellisen työn edellytys. Hän kirjoittaa (mt. 165, kursiivi alkup.): ”Men det finns också 

människor som är födda till brist, som alltid kommer att ha en känsla av att någonting väsentlig fattas 

och ett begär att göra sig av med att det oväsentliga för att lättare kunnat a reda på detta något.” 

Ekelöfin brist ei tarkoita aineellista puutetta, vaan se kuvaa lähtökohtaisesti lapsuutta. Ekelöf kuvaa 

lapsuuden miljöötään: ”− − så långt bortom det normala och så livsfrämmande att där fanns gott om 

utrymme för ett eget slags brist” (mt. 166). Myöhemmin brist ilmeni eri tavoin etsintänä, jossa tuttu ei 

tarjoa vastauksia, kauneudenkaipuunakin (mt. 168). Ei vain kulttuuri ja uskonto tuntuneet vierailta, 

vaan Ekelöfin jonkin ”puuttuvan” etsintä ja kaipuu näkyvät myös suhteessa musiikkiin. Musiikki oli 

Ekelöfille tärkeä, hän piti etenkin surullisesta musiikista ja pääsi musiikissa kokemaan hirveimmäksi 

kokemaansa asiaa eli tunnetta, että on täysin yksin. Ekelöf asettaa melodisuuden rinnalle 

samanarvoisesti epäsointuisuuden. (Mt. 166, 168.) 

    Ekelöfin outsiderisuuteen ja yksinäisyyden kokemuksiin ja tunteeseen jokin olennaisen 

puuttumisesta kuuluu olennaisesti mielettömyyden kokemus. Lapsuudessa mieleen painuneessa 

näyssä romanttiseen kuvaan auringonlaskusta sekoittuu vierasta. Ekelöf (1941/63, 167) kuvaa, miten 

tiilenpunainen Johanneksen kirkko  

 

− − kastade ett hektiskt, sjukligt och liksom förstorat återsken av solnedgång långt  
i rummen. I denna röda skymning irrade min far omkring som en skugga, sinnessjuk sedan  
flera år, mumlande on med frånvarande, förstört ansikte, följd av sköterskor, − − För mitt 
minne är alltid röd solnedgång och klockor oskiljaktiga. 

 

Ekelöfin muistossa ja kuvassa assosioituvat kaunis elegisyys, groteski mielettömyys ja hautajaiskellojen 

lyönnit.  

Suhdettaan kirjallisuuteen Ekelöf kuvaa ulkopuolisen tieksi. Runossa ei ole tärkeintä julkaisu tai 

kriitikoiden ja yleisön hyväksyntä eikä runoa tee runoksi päämäärä tai tarkoitus (Ekelöf 1941/63, 175). 

Ekelöfin suhde kieleen ja runouteen on henkilökohtaisempi ja samalla ulkopuolisempi.  Hän kuvaa 

 
17 Ekelöf (1943, 72) liittää Södergranin itään mystisen oloisella rajaseudulle ja valtavirran ulkopuolella ja pitää 
paikkaa tärkeänä Södergranin runouden tulkinnassa. Ekelöfin mukaan useita Södergranin runoja ei voi 
ymmärtää tuntematta niiden miljöötä.  (Ks. Ekelöfin essee ”Landskapet bakom Edith Södergrans dikt”. 
Lagercrantz (et al.) 1943, Hård höst: debat och värdering. Helsinki: Schildts. 71−80).  
18 Ekelöf opiskeli orientalismia jonkin aikaa Lontoossa. Kautta hänen tuotantonsa on itämaisia alluusioita ja idän 
mystiikkaa. Mölnan kehämäisessä ajankokemuksessa on itämaisia vaikutteita. 
19 Ekelöf lähti kolme kertaa Ruotsista aikomuksenaan olla palaamatta sinne koskaan ja hän mainitsee 
inhoavansa Eurooppaa ja kristinuskoa (Ekelöf 1941/63, 166, 168). 
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suhdettaan kieleen alkemistiseksi ja kirjoittaa ”Och poesi är just detta spänningsförhållande mellan 

orden, mellan raderna, mellan betydelserna” (mt. 173-174 (kursiivit alkup.)). Ekelöf etsii jotain 

merkitysten ja näkyvän takaista, tavoittelee jotain välissä, rajoilla olevaa, huonosti näkyvää ja 

tavoittamatonta.20 Runoilijaksi tullaan kokemalla oma yksinäisyys ja merkityksettömyys pohjaa myöten 

(mt. 175-176): 

 

En diktares första uppgift är att bli sig själv, att bli människa. Hans första plikt –  
eller snarare hans bästa medel att komma fram till detta – är att erkänna sin botliga   
ensamhet och meningslösheten i sin vandring på jorden. − − Det är meninglösheten som ger    
livet dess mening. 

 

1.3.2 Miten Mölna-elegiaa voisi lukea 

 

Moniäänisempi lähestymistapa Mölna-elegiaan on tarpeen: alluusiokartta ei riitä, modernistinen 

luenta etsii ykseyttä, jota avoin ja prosessuaalinen Mölna ei ole, ja henkilökeskeinen tutkimus rajaa 

lähtökohtaisesti pois olennaisen merkitystekijän eli lukukokemuksen. Arne Melberg toteaa 

artikkelissaan ”Om svårigheten att läsa Mölna-Elegin” (1996, 275), että Mölna-elegiassa on 

merkittävää juuri sen vaikealukuisuus tai ei-luettavuus. Melberg esittää Mölnan lukemiseen 

polyfonista ja dialogista lukemista: lukija onkin tekijä, vaeltaja moniäänisyyksien ja mahdollisuuksien 

keskellä (mt. 273−274.) 

Kokonaisuuden ongelmaa ja outsider-teemaakin käsitellen Mölna-elegiaa lähestyy myös Janna 

Kantola, joka on kirjoittanut Ekelöfiin ja Mölna-elegiaan liittyen kolme artikkelia sekä kirjan, jossa 

aihetta myös käsitellään.21 Hän on samoilla linjoilla kuin Melberg ottaessaan lähtökohdaksi Mölna-

elegiaan sen vaikealukuisuuden tai lukemattomuuden. Kantolalle lähin vertailukohta on James Joyce22, 

eivät Ekelöf-tutkimuksissa useammin vilahtelevat Eliot tai Södergran. Kantola (2004b, 57) ei liitä 

Ekelöfiä niinkään ruotsalaiseen tai pohjoismaiseen traditioon eikä myöskään Eliotiin, vaan Ranskaan, 

Rimbaud’hon, dadaan ja surrealismiin. Mölna-elegiassa on ”joycemaisuutta”, joka tarkoittaa sitä, että 

merkitys lipsuu, ei pysy paikoillaan; merkitykset osoittavat eri suuntiin ja Finnegans Waken lailla Mölna 

on metamorfoottinen, prosessimainen (mt. 68, 74; Kantola 2007, 29−30). Hän nimeää artikkelinsa 

 
20 Tavoittamaton tai tyhjän lähestyminen toisaalta kytkeytyy Ekelöfillä helvettiin ja merkityksettömyyteen, 
toisaalta hän puhuu samasta ilmiöstä usein myös jungfruna, kuten runossa ”Tag och skriv”, missä se symboloi 
dualismien ulkopuolista kolmatta näkökulmaa.  
21 ”Disrespecting Poetry” (2004a), ”Lain ulkopuolella ja sen alaisena: Gunnar Ekelöfin suhde traditioon” 
(2004b), Anteckningar från grannlandet (2007) ja ”Gunnar Ekelöfin merkillisin teos” (2011). 
22 Ekelöfin yhdistämiselle Joyceen on perusteluja sikälikin, että Ekelöf nimesi hänet suosikkikirjailijalistallaan, 
jossa on vain kolme sellaista länsimaista kirjailijaa, jotka eivät ole antiikkisia: Bellman, Joyce ja Södergran 
(Sommar 1989, 457). Sjöberg (1973, 9-10) aloittaa Mölna-elegian alluusioita kartoittavan teoksensa 
yhdistämällä sen vaikeuden Joycen Finnegans Wakeen (1939) ja huomioi, että Joycen teos julkaistiin samoihin 
aikoihin, kun Ekelöf alkoi kirjoittaa runoelmaansa.  
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(2011) otsikossa Mölnan Ekelöfin merkillisimmäksi teokseksi. ”Merkillisyys” tarkoittaa sekä vaikeutta 

(arvoituksellisuutta), että runsautta (paljon osia ja viittausta, merkkejä). Mölna-elegian vaikeus ei piile 

sen alluusiorikkaudessa, vaan yhteisten nimittäjien löytämisessä (mt. 27). 

Mölna-runoelman teema on ajan ja sen kokemisen suhteellisuus – kaikki tapahtuu yhtenä 

hetkenä eikä peräkkäisenä jatkumona – ja keskeinen aihe ovat myös tuonpuoleiset henkilöt ja muut 

omituiset olennot, joissa ajan teema konkretisoituu metamorfoosina (Kantola 2011, 26−27). Kantola 

(mt. 27) kiinnittää huomiota myös elegian näytelmällisiin kohtiin ja musiikillisuuteen sekä huonon näön 

tai näkemisen motiiviin. Kantola kiinnittää teksteissään, joissa Mölna on keskeinen aihe, huomiota 

etenkin Ekelöfin oppositioasenteeseen sekä kieleen ja merkityksenmuodostumiseen. 

Kantola (2004b) käsittelee myös Ekelöfin suhdetta perinteeseen ja toisiin runoilijoihin, mikä 

on keskeistä Mölna-elegian kannalta. Suhde on paradoksaalinen: Ekelöf lähti liikkeelle kiellosta, 

vastustuksesta ja ulkopuolisuudesta (mt. 59−61). Ekelöfin tuotannon absurdi puoli kytkeytyy dadaan 

ja surrealismiin, Kantola käsittelee artikkelissaan Strountesia (1955) ja Mölna-elegiaa. Dadan ja 

surrealismin poetiikan lähtökohta on kahden etäisen todellisuuden tai asian yhdistäminen, ja tästä 

syntyy absurdi vaikutelma. Ekelöfin absurdi on ”strountesajattelua”23, runoissa tapauskohtaisesti 

ilmenevää järjettömyyttä. (Mt. 58.) Ekelöf on runoilijana ”tietyllä tapaa rikollinen”: outsider ja 

ulkopuolinen tavalla, joka asettaa hänet absurdiin positioon, jossa on kuin ei näkisi ja kuin ei kuulisi 

(mt. 60−61).  

Poeettisen absurdin lähtökohta on antilyyrinen asenne (Kantola 2004a, 52). Se tarkoittaa 

”epäkunnioittavaa lähestymistapaa”, siitä syntyy absurdi vaikutelma (mt. 54). Runossa absurdia, 

antilyyristä asennetta ja epäkunnioitusta ilmentävät groteski, väkivalta tai sadismi ja nonsense-kieli 

(mt. 54). Kirjallisuuden absurdi on yksittäisiä absurdin hetkiä, ja absurdin hetken ytimessä on itsen 

kokeminen vieraantuneeksi, anonyymiksi ja merkityksettömäksi (mt. 51, 60.) Kantola (mt. 53−54) 

kirjoittaa, että Ekelöfin absurdi on henkilökohtaista absurdia ja kytkee hänen oppositioasenteensa 

outsider-teemaan. Ekelöfillä on runoilijana kahdet kasvot: lyyriset ja antilyyriset (Kantola 2004b, 59). 

Kantolan määritelmä Ekelöfin outsiderisuudesta samanaikaisesti perinteen lait tietävänä ja 

niistä tietämättömänä, niitä rikkovana, asenteena ja runoilijana olemisena yhdistyy hänen (2004a, 52) 

huomioonsa käsitteen ”absurdi” alkuperästä: ”absurdi” se tulee latinan sanoista ”ab” + ”surdus”, jossa 

jälkimmäinen tarkoittaa kuuroa, ja absurdius ylipäätään tarkoittaa alun perin epäsointuisuutta, sitä 

että ei ole harmoniassa. Mieleen tulee Mölna-runoelman alun mykkää viisua soittamaan runominän 

vierelle asettuva narri. Narrihan on myös hahmo, joka tietää tavallisen yleisön normit ja peilailee niitä 

vääristyneinä. 

 
23 Kokoelman Strountes otsikko viittaa leikittelevään ja vastahankaiseen asenteeseen: hölynpölyä, nonsensea 
tarkoittava ruotsin sana ”strunt” on taivutettu ranskan kielen mukaisesti (Strountesin loppuviitteet). 
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Mölna-elegian absurdi on epäsuhtaa oletuksen ja todellisen välillä (Kantola 2004b, 72). Mikään 

ääni tai ajatus ei saa runoelman fragmenteista yksin otetta (mt. 68). Kantola huomioi (2004a, 59) 

referenssin ongelman teoksessa ja täsmentää, että Ekelöfin kielessä ei ole kyse siitä, ettei puhujalla 

olisi sanoja, vaan siitä, etteivät sanat tavoita kohteita. Kantolan (2011, 27) mukaan Ekelöfin Mölna-

runoelman vaikeus on yhteisen nimittäjän, kattotermin puuttumisen.  

 

Erikoista Mölna-tutkimuksessa on se, ettei sitä ole luettu ja tutkittu elegiana, vaikka groteskius on 

huomioitu kuin otsikko olisikin Mölna-groteski. Kyseessä on kuitenkin vaikea teos, laji on ilmoitettu 

runoelman otsikossa ja laji on vahva tulkintakehys. Elegia-aspektia huomioidaan harvoin mitenkään tai 

vain yleisluonteisesti ja viitteenomaisesti. Esimerkiksi Kantola kytkee Mölnan otsikon elegia-sanan 

runoelman musiikillisuuteen ja kuvaa teosta joycemaiseksi elegiaksi, kuten Ekelöf itsekin on sitä 

kuvannut (2004b, 71; 2007; 32, 53). Melbergin (1996, 270) mukaan otsikossa nimetty ”elegia” viittaa 

ylipäätään runoelman taaksepäin katsovaan luonteeseen; hän miettii ohimennen, että alaotsikon 

”metamorfoosit” voi olla genre-nimitys ja että metamorfoosi sopii huonosti yhteen elegian kanssa, 

muttei kerro tarkemmin, mitä tarkoittaa. Melberg (mt. 273) kuitenkin asettaa kuoleman runoelman 

keskeiseksi teemaksi, kuten aiemminkin on huomioitu, mutta hänkään ei kytke sitä elegisyyteen. 

Kantolan ajatukset järjettömyyden ja vieraantuneisuuden hetkistä ja siitä, että sanoja tai 

viittauksia on (runsaastikin) mutta niiden kohteet katoavat (olemattomiin, merkityksettömyyteen) 

ovat mielenkiintoisia Mölna-elegian ja sen metamorfoottisen elegisyyden kannalta. Teos on 

kokonaisuutena katoton talo, jossa on runsaasti kaikkea, se on avoin tila, mieli ja asenne, se pysyy 

pystyssä ja jonkin hahmoisena, vaikka muuttuu. Ajatukset ”strountesajattelusta”, henkilökohtaisen 

absurdin hetkistä, antilyyrisistä kasvoista ja epäsointuisuudesta ovat yhtenevät Olssonin (1983) 

esittämän vastakohtaisuuksien illuusion ylittävän kolmannen näkökulman ja Sommarin (1989) 

antidualistisen ajattelutavan kanssa; etenkin Mölna-elegiassa on runsaasti oppositioita ja vaikka se on 

ehjä kokonaisuus, se pysyy avoimena. Kantola tuo esiin merkityksettömyyttä, järjettömyyttä, kun hän 

yhdistää outsider-käsitteen absurdiuteen. Mölnan tekijällä voi nähdä Kantolan termein lyyriset ja 

antilyyriset kasvot: runoelman ylevässä alussa meren ääreen runoilemaan asettuva tekijä tai 

runonpuhujaminä samanaikaisesti tietää lait – kuten modernistisen poetiikan ihanteen ja tässä työssä 

etenkin elegianperinteen konventiot – ja ei tiedä, on kuin ei tietäisi, peilailee normeja vääristellen. 

Alluusiorikkaana ja jopa kryptisenä runoilijana Ekelöf on temppuilija ja kujeilija (Ekner 1970, 410). 

 

Elegia on lajina monipuolinen; menetyksen tai poissaolevan kokemus ilmenee monin tavoin ja eri 

tasoilla. Merkitys on muutakin kuin rationaalinen ja kielellinen viesti ja ilmiö, merkitys on myös 

välitöntä ja kokemuksellista. Toisaalta tämän välittömän kokemuksen muotoilu sanoiksi ja käsitteiksi on 
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ongelmallista, koska monet tuntemuksista ja kokemuksista ovat subjektiivisia, haastavia ja vaikeita 

kielellistää. 

           Ekelöf kirjoittaa (1993, 137): ”Något av det viktigaste i all konst: Lämna en anständig del åt 

läsaren, betraktaren, lyssnaren, medverkaren. Det skall finnas en tom plats vid det dukade bordet.” 

Etenkin Mölna-runoelman runsaudessa on paikka lukijalle. 

          

1.4 Elegia-näkökulma 

 

Koska Mölna-elegia on avoin ja määritelmiä pakeneva, niin se, että runoelma on otsikossa nimetty 

lajiltaan elegiaksi, on huomionarvoinen asia. Otsikko ohjaa tämän vaikean teoksen tulkintaa elegian 

suuntaan. Merkitystä kokonaisuutena ei välttämättä löydy myöskään elegia-näkökulmasta, mutta se 

on yksi olennainen lähestymiskulma, jota ei ole aiemmin tutkittu. 

 

 

                                                        Hugo Simberg: Suomalainen elegia (1895) 

Elegia on runo surusta. Se on usein kaunis muistelu, jossa on kaipuuta. Keskeistä on jokin menetys. 

Elegia syntyi antiikin Kreikassa. Sana ”elegia” juontaa antiikin kreikan sanaan ”elegeion”, joka 

tarkoittaa valitusta; elegia on valituslaulu. Siinä ilmaistaan surua ja kaipuuta usein läheisen kuoleman 

takia. Tunnelma on melankolinen eli surumielinen. Kuolemaa on lähestytty ja kaipuun tunnetta 

ilmaistu eri taiteissa: elegia ei ole vain kirjallinen laji, vaan surun tunnetta ja menetystä on ilmaistu 

myös esimerkiksi musiikissa ja kuvataiteissa. Symbolistisen taidemaalari ja graafikko Hugo Simbergin 

maalauksen kuvasto ja tunnelma ovat elegisen surumieliset ja haikeat. Elegian perinteeseen kuuluu 
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surun sijoittaminen luontoon ja lohdun hakeminen luonnosta. Iltarusko ja vesistö, kuten virta tai meri, 

ovat sanataiteellistenkin elegioiden symboliikkaa. Mölna-runoelmankin alussa maisemana on luonto 

runominän istuessa laiturilla ja auringon hiipuessa. 

Elegian sävy on perinteisesti pohdiskeleva, elegia on mietiskelyruno. Runoilija Samuel Taylor 

Coleridge määritteli elegian reflektiiviseksi ja henkilökohtaiseksi runoksi, jonka teemoja ovat rakkaus 

ja kuolema (”Table talk I” 1833/1990, 444−445). Elegia on perinteisesti laji, jossa vallitsevat suuret 

teemat, joihin liittyy henkilökohtaisia tunteita. Simbergin elegiassa mies seisoo yksin mietteissään 

rannalla mustan veneen vieressä. Hän näyttää siltä kuin olisi juuri vienyt jonkun vastarannan tummaan 

metsään tai kuin olisi itse lähdössä. Mies seisoo pysähtyneenä ja hänen asentonsa on hieman kumara, 

se on luovuttava ja kunnioittava.  

Elegioissa käsitellään katoavuutta ja kuolevaisuutta. Vesi ja virta symboloivat ajan kulumista ja 

rajoja. Eino Leino kuvaa runossaan ”Elegia” (1908) ajanvirrassa olemista ja ihmiselon hetkellisyyttä: 

“Haihtuvi nuoruus niin kuin vierivä virta. / Langat jo harmaat lyö elon kultainen pirta. / Turhaan, oi 

turhaan tartun ma hetkehen kiinni; / riemua ei suo rattoisa seura, ei viini” (1. säkeistö).24 Ajan 

vääjäämätöntä etenemistä sekä elävien ja kuolleiden rajaa kuvaavat myös Tuonelan virta25 ja 

kreikkalaisessa mytologiassa Styks-joki, joka ympäröi kuolleiden asuinsijaa Haadesta. Mölna-elegian 

ensimmäisen sivun yläreunassa on kuva sarkofagin reliefistä, jossa on vene; kuvassa ovat Odysseus ja 

seireenit (Samlade dikter II, 378), joka sopii runoelman lumottuun tai kirottuun metamorfoottiseen 

luonteeseen.26 

Elegiassa ollaan rajoilla. Elegian traditioon kuuluu ajankulun ja katoavaisuuden kuvaaminen 

myös vuodenaikojen kiertokululla. Syksy on elegian traaginen ja romanttinen vuodenaika; syksy, kuten 

auringonlaskukin, viittaa melankolisesti ajankulkuun ja suureen muutokseen (Frye 1957/73, 36). Syksy 

kuuluu erityisesti pohjoismaiseen elegiaan: se on sadonkorjuun aika, kasvukausi on päättynyt ja 

ihminen ja luonto valmistautuvat selviytymään talvesta (Nummi 2005, 79). Simbergin maalauksessa on 

syysvärejä (tummia sävyjä ja oranssia). Ekelöfin elegian alkunäkymässä on syksy, joka on vaihtumassa 

talveksi, ja runominä muistelee mennyttä kesää. 

Silti elegia on perinteisesti myös matka pimeydestä valoon. Elegiassa vallitsee usein jännite, 

joka on liikettä surusta ja kärsimyksestä kohti lohdutusta (Nummi 2005, 83). Lohdutus on keskeinen 

eleginen motiivi ja konventio. Luonto koetaan lohduttavaksi, samoin uskonto ja taide ovat elegian 

lohduttavia konventioita, joita tosin modernit elegistit vastustavat (Ramazani 1994, 4). Leinon 

 
24 Samoissa tunnelmissa samoihin aikoihin liikkui myös V. A. Koskenniemi: ”Yksin oot sinä ihminen, kaiken 
keskellä yksin, / yksin syntynyt oot, yksin sä lähtevä oot.” (Elegioja, 1917.) 
25 Akseli Gallen-Kallelan maalauksessa Lemminkäisen äiti (1897) kuolema kohdataan ruumiillisesti ja groteskisti 
Tuonelan virralla. 
26 Kuoleman ja virran yhdistäminen toistui Ekelöfin runoudessa. Färjesångin (1941) otsikko merkitsee 
”lauttalaulua” ja aloitusrunossa on kuoleman virta lauttureineen. 
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elegiassa kaivataan lohduttajaksi romanttis-modernistisesti taidetta, kun runominä potee ”kauneuden 

voimatonta kaipuuta”. 

Elegia ei ole vain valitusta ja kärsimystä, vaan sanasta ”elegia” tai ”eleginen” tulee olennaisesti 

mieleen myös kauneus ja kaiho; elegisyydessä on jotain tummanpuhuvaa suloisuutta. Tämä pohjannee 

ainakin lohdutuksen motiiviin ja lajin syntyyn ja perinteeseen kuuluvaan musiikillisuuteen. 

Kansanrunokokoelmamme Kantelettaressa runoillaan: ”Soitto on suruista tehty / Murehista 

muovaeltu.” 

Elegiassa on keskeistä menetys, joka on muutosta, ja myös perinteisesti tasapainon 

palauttaminen tai kokeminen. Simbergin elegisessä maalauksessa valo ja tummat ja varjoisat kohdat 

vaihtelevat kontrastiivisesti, mutta kokonaisuus on harmoninen. Ekelöfin runossa “Eufori”27  

(Färjesång, 1941) on ensinäkemältä samankaltainen asetelma ja tunnelma kuin Mölna-runoelman 

alussa: ”sinä” istuu muistikirjan kanssa kesäyönä puutarhassa ja hänestä tuntuu siltä kuin olisi 

viimeinen ilta ennen pitkää matkaa. Tavoittamaton on lähellä: ”och allt som var outsägligt och fjärran 

är outsägligt och nära”. 

 

Kaikki tietävät ja tuntevat elegian, mutta sitä on vaikea määritellä. Elegiassa yhdistyvät laji ja tunne 

(suru, menetys, kaipuu) ja elegia on vanha laji; elegiasta puhutaan ennemmin universaalisesti kuin 

vaikka jonkin tietyn kansan elegiasta. Siksi on hieman erikoista, että elegialajista ja -perinteestä ei 

kuitenkaan ole kirjoitettu moniakaan perusteoksia. The Oxford Handbook of the Elegy (2010) on laaja 

moniaiheinen katsaus elegiaan. Aiheet kattavat antiikin mitallisista säkeistä sisältöihin painottuvien 

englantilaisen ja renessanssin elegioiden kautta moderniin antielegiaan. Surun kokemuksia 

lähestytään eri näkökulmista, kuten naisten, kansan tai ryhmän, sodan ja sairauden kannalta. 

Teoksessa käsitellään elegiaa myös eri visuaalisten taiteiden näkökulmista. Teoksen tiivistelmässä 

todetaan, että ”elegia on pysynyt erittäin huonosti määriteltynä; toisinaan termiä on käytetty kaikista 

teksteistä, joissa on synkeä tai pessimistinen sävy, toisinaan se on tekstuaalisen monumentalisoinnin 

tunnusmerkki ja toisinaan valituslaulu kuolleen takia”28. Mikään näistä elegian määrittelyn linjauksista 

ei sovi Mölna-elegiaan – se on monisävyinen eikä siinä ole tiettyä kohdetta (menetettyä läheistä 

ihmistä) – paitsi jos otsikon sana ”elegia” on ensisijaisesti yhtenäisyyttä luova löyhä elementti, kuten 

musiikillisuuteen tai menneen muisteluun viittaava. 

Kirjallisuuden lajeilla ei ole yhtä kaikille yhteistä piirrettä, vaan joka lajilla on oma 

piirrevarastonsa. Eri teokset ovat sukulaisuussuhteessa toisiinsa. (Fowler 1982, 54−55, 41). Erityisesti 

elegialajin voi nähdä tällaisena kaltaisuuksien moninaisena ja rajattomana verkostona. Menetys on 

 
27 Samlade dikter I 2016, 200−201. 
28 https://www.worldcat.org/title/oxford-handbook-of-the-elegy/oclc/665064302. Tarkistettu 4.10.2020. 
Suomennos englannista omani. 

https://www.worldcat.org/title/oxford-handbook-of-the-elegy/oclc/665064302.%20Tarkistettu%20x.x.2020
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elegian peruspiirre, ja elegia on vastakohtaisuuksien29 laji. Elegia on itsereflektiivinen laji, joka haastaa 

kielen ja ilmaisun, ja paitsi epätoivo, elegian itseään heijastavaan ja rikkovaankin luonteeseen kuuluu 

lähtökohtaisesti myös rohkea riskienotto, jopa röyhkeys (Weisman 2010, 1−2). Groteski ja antilyyrisyys 

kuuluvat olennaisesti elegiaan lajina. Groteskissa elegian ihannoiva ja idyllinen kuvasto heijastaa 

vastaparinsa (Pietropaolo 2013, 1).  

Elegiaa lajina on syytä tarkastella historiassa, koska elegia on vanha laji, joka on jatkanut 

olemassaoloaan sopeutuen eri aikoihin. Lajien (eli lajipiirteiden varastojen) perusta on kirjallinen 

traditio (Fowler 1982, 42). Elegialajissa vaikuttavat kuitenkin vahvasti myös muut taiteet ja 

yhteiskunnalliset ja kulttuuriset muutokset.  

 

Otsikon, muistelevuuden ja elegisen alkukuvan ohella Mölna-elegian musiikillisuus ja rytmisyys 

liittävät sen ilmeisimmin elegiaan. Elegian musiikillisuus juontaa juurensa antiikkiin. Surua ilmaistiin 

rytmisesti ja laulamalla. Elegia syntyi antiikin Kreikassa valituslauluperinteestä; se syntyi kärsimyksestä 

ja kuolemaan liittyvästä surusta, mutta elegiassa lajina valitusta tasapainottaa laulullisuus (Nagy 2010, 

13, 42). Elegiat olivat myöhemmin antiikissa usein laulullisia esityksiä symposiumeissa. Antiikin elegiaa 

määritti eleginen distikon, parisäemitta, jossa pitemmät ja lyhyemmät säkeet vuorottelivat rytmisesti. 

Aiheet vaihtelivat paljon, elegia saattoi koskea esimerkiksi sotaa, politiikkaa tai filosofiaa, mutta myös 

menetys kuoleman takia ja suru, meille tutummat elegian aiheet, olivat keskeisiä, ja rakkaudestakin 

kirjoitettiin elegioita henkilökohtaiseen sävyyn. Antiikin roomalaiseen elegiaan kuului myös eroottinen 

groteskius, joka ei vastaa nykykäsitystä elegiasta (Miller 2010, 49).  

Gunnar Ekelöfin suhde antiikkiin oli läheinen ja se näkyy kautta hänen tuotantonsa 

antiikkialluusioina. Hänen esseekirjoituksistaan käy ilmi, että hän oli jo nuorena kiinnostunut antiikista 

ja oli matkustellut Välimeren maissa, esimerkiksi Pompeji oli hänelle tuttu paikka. Mölna-runoelman 

kokonaisuutta voi lähestyä musiikillisena ja ylipäätään ”elegiana”, surullisena ja lyyrisenä soittona ja 

kaipuun kokemuksena. Esitys on moniääninen ja arvoituksellinen, soittajaksi asettuu narri. Mölna ei 

ole antiikin elegia, mutta lukuisat alluusiot, joita on etenkin pitkässä, runoelman keskelle sijoittuvassa 

Antiikkijaksossa30, kytkevät sen antiikkiin. Runoelman kytkee paitsi antiikkiin myös elegiaan se, että se 

alkaa ja loppuu hautakirjoituksilla. Runoelman suhde aikaan, menneeseen ja oppeihin tulee esille sen 

suhteessa antiikkiin; tämä luo osaltaan omanlaista elegistä luonnetta, koska elegiassa on olennaista 

suhde menneeseen. Toisaalta Mölnan groteskiuskaan ei ole erikoista elegialajin historiallisesta 

näkökulmasta. 

 
29 Esimerkiksi elävät/kuolleet, nykyinen/mennyt, ilo/suru, menetys (jotain oli, ei ole enää) (Weisman 2010, 1). 
30 Käytän tässä työssä Mölna-elegian katkelmista Sjöbergiä (1973) mukaillen nimityksiä kuten Lainelaulu, 
Puistojakso, Antiikkijakso, Tulilaulu ja Hautajaismarssi.  
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Yhä nykyään miellämme elegiaan melodisuuden, mutta toisin kuin antiikin aikaan, käsitämme 

elegian sisällön meille kapeammin: elegia on runo, jonka aiheena on jonkun läheisen ihmisen kuolema 

(tai menetetty rakkaus). Tunnelma on melankolinen ja lohdutuksen motiivi ja konventio on keskeinen. 

Lohdutustakin keskeisempänä perinteisen elegian elementtinä voi pitää (vainajan) ylistystä 

(Bloomfield 1986, 153). Perinteisesti elegia on kärsimyksestä kumpuavaa kaunista kaipuuta ja 

sävyltään ylevä, ja sen kuvastoon kuuluvat ennemminkin enkelit kuin narrit. Käytän tässä työssä termiä 

klassinen elegia kuvaamaan tätä 1600- ja 1700-luvulla etenkin Englannissa syntynyttä ja suosittua 

elegian lajityyppiä. Antiikin elegiasta poiketen klassisessa elegiassa vaikuttaa paitsi romantiikan 

ihanteet, myös kristinuskonnollinen maailmankatsomus. Romantiikan käsitys tyylistä on 

essentialistinen ja lajirajat ylittävä, ja romantiikassa tunne ja yksilön ilmaus ovat tärkeitä (Hökkä 2000, 

15−16). Esiromantikko Coleridgen käsityksen mukaan runon tuli olla nautinnollinen orgaaninen 

kokonaisuus (esim. mt. 2000, 14).31 Kristinuskon mukaisesti maallinen ja tuonpuoleinen asetetaan 

vastatusten ja lohdullinen haave kohtaamisesta tuonpuoleisessa elää. Klassisessa elegiassa on ideana 

maalata selkeä ja kaunis kuva menetetystä.  

Peter Sacks määrittelee teoksessaan The English Elegy (1985) elegian poissaolon 

representoinniksi. Hän lähtee liikkeelle menetyksen kokemuksesta ja lohdutuksen tarpeesta ja 

tulkitsee sitä kautta elegiaa lajina: elegian konventiot syntyvät surutyön prosessista. Sacksin mukaan 

elegia etenee vaiheittain, lineaarisesti, kuten hän käsittää surunkin etenevän. Surusta puhuttaessa 

puhutaan usein onnistuneesta surutyöstä. Perinteinen onnistuneen surutyön malli perustuu Freudin 

käsityksiin surusta esseessä ”Murhe ja melankolia” (1917): surumielisyys tai melankolia käsitetään 

sairaudenkaltaiseksi pitkittyneeksi tilaksi, jonka aiheuttaa epäonnistunut surutyö. Surusta tulee toipua 

ja päästä irti, jotta ihminen eheytyy.  

Myös Jahan Ramazani pohjaa käsityksensä elegiasta lajina Freudin malliin teoksessaan Poetry 

of Mourning (1994).  Ramazani (mt. xi) jaottelee kaksi suremisen moodia: normatiivisen (korvaavan ja 

idealisoivan) ja melankolisen (väkivaltaisen ja vastustavan) tavan surra. Ramazanin melankolisen 

suremisen malli (ja moderni elegia) on epäonnistunutta surutyötä, jossa kuolleesta ei luovuta. Hänen 

keskeinen ajatuksensa on moderni elegia antielegiana: siinä elegialajin konventiot käännetään nurin ja 

etenkin lohdutuksen tehtävä kyseenalaistetaan.  

Moderni aika ja estetiikka toivat laajemminkin uudistuksia ja vanhan kumousta elegialajiin. 

Modernia maailmankokemusta on ajan kokeminen subjektiivisesti ja suhteellisena ja absoluuttien, 

kuten uskonnon ja tradition (kuten lajikonventiot), menetys ja kyseenalaistus. Modernistinen 

estetiikka uskoo taiteeseen ja taideteos käsitetään autonomiseksi, joten elegiaperinteen kristinuskon 

 
31 Coleridge (1817): Biographia Literaria. Romantikkojen runokäsityksestä. (XIV luku teoksessa Oi runous, suom. 
Leevi Lehto). 
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sävyinen lohdutuksen tehtävä ei ole modernin maailmankokemuksen ja autonomisen estetiikan 

ihanteen mukaista. Moderni elegia on usein pessimistinen ja lohduton; Ramazani (1994, 4) kuvaa 

moderneja elegistejä jopa väkivaltaisiksi.  

Modernissa elegiassa korostuu surun henkilökohtaisuus ja suru problematisoituu. Esimerkkinä 

elegiasta mainittu Leinon runo muistuttaa kaiken katoavaisuudesta varsin lohduttomasti; runon 

lopussa rotkoon kuolemaan hiipivä runominä ei saa helpotusta maan päältä eikä edes musiikista, 

”lohduta laulu ei lastaan”. Modernissa maailmassa ja estetiikassa taivas on tavoittamaton, kuten 

Rainer Maria Rilken modernin ihmisen olemassaolon tuskaa kuvaavassa elegiassa Duinon elegioita 

(1923).  

 

Elegialaji on muuttunut antiikista ja romantiikan ja kristinuskon vahvasti muotoilemasta lajista 

moderniksi antielegiaksi, ja yhä elegioita runoillaan ja muilla taiteilla esitetään. Myös käsitykset surusta 

ovat muuttuneet. Psykoanalyyttisesta surukäsityksestä surusta työnä, jossa surusta päästään eroon, 

on siirrytty jatkuvan siteen malliin. Surua on lähestytty normatiivisesti, patologisena ilmiönä (liian 

pitkältä) kestoltaan, mutta myös (liialliselta tai liian vähäiseltä) ilmaukseltaan, tieteellisesti vaiheina ja 

kerrostumina, suhteen jatkumisena kuolleeseen ja resilienssinä, jolloin painopiste on menetyksen 

sijaan toipumisessa ja selviytymisessä. (Surukäsityksistä esim. Pulkkinen 2016, 42−52). Uudessa 1990-

luvun lopulta olevassa surukäsityksessä suhde menetettyyn jatkuu, surulla ei ole ”tulosta” tai 

päätepistettä, eikä tätä ajatella freudilaisittain ”epäonnistuneeksi” surutyöksi. (Esim. Hollsten 2017, 6; 

Silverman & Klass. 1996, 16−19.) Ainakin Mölna-elegiassa on vaikea hahmottaa, mikä olisi se mitta tai 

määre, jolla surun onnistuneisuus mitattaisiin. Runoelman metamorfoosi on loppua vailla. Eräs 

keskeinen surukäsitys on vaiheteoriat. Elisabeth Kübler-Ross kirjoittaa teoksessaan On Death and 

Dying (1969) suremisen vaiheista käytännön surutyön pohjalta: suru etenee vaiheittain kiellon, vihan, 

kaupankäynnin ja masennuksen kautta hyväksymiseen.32 Suru muuttuu lopulta resignaatioksi, jossa 

surun sallitaan olla osa elämää, eikä siihen suhtauduta sairautena. 

 

 
32 Surun viidessä vaiheessa surullinen tapahtuma ensin kielletään ja mielen valtaa epäusko: alitajunnassammehan 

olemme kuolemattomia. Sitten seuraa viha esimerkiksi jumalaa kohtaan, toisaalta viha kiinnittää kieltämisen ja 
epätoden tunnun jälkeen todellisuuteen. Kaupankäynti tarkoittaa jossittelua, syyllisyydentunteita ja mielessä 
tehtyä lupauksia, joiden toivotaan muuttavan tapahtunutta. Masennus on usein pisin vaihe, johon kuuluu 
vetäytyminen yksin sumun ja horroksen kaltaiseen tilaan ja tulevan pelko. Lopulta hyväksymisen vaiheessa 
opitaan elämään menetyksen kanssa, uusi todellisuus astuu voimaan. (Kübler-Ross 1969/2009, 31-111). Vaiheissa 
on yksilöllisyyttä ja päällekkäisyyttä eivätkä kaikki vaiheet välttämättä esiinny. Nykykäsityksen mukaan vaiheteoria 
on lähinnä heuristinen apuväline. (Mt. esipuhe, kirj. Allan Kellehear, ix.) 
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Mölna-elegiassa ei ole tiettyä menetettyä ja surtua kohdetta, ja sen fragmentaarisuus ja antilyyrinen 

asenne ovat ongelmallisia klassisen elegian näkökulmasta. Runoelma on myös tunnelmaltaan ja 

tyyliltään monisävyinen, ei vain kaipaavan melankolinen tai modernin antielegian lailla pessimistinen. 

Poissaolevan ulottuvuus on keskeistä, se liittyy teoksen metamorfoottisuuteen ja tavoittamattoman 

tavoitteluun, näkymättömään tai hahmottomaan ja sanoilla vaikeasti ilmaistavaan; perinteisesti 

elegiassa poissaoleva on sijoitettu etäälle varjoksi paratiisiin. Ekelöfin runoelmassa on mielenkiintoista 

suru, joka ei kesyynny kauniiksi kaipuuksi ja kuvaksi poissaolevasta, ja joka ei myöskään päädy 

lohduttomana rotkoon, kuten Leinon elegian peto. Mölnan suhde klassiseen elegiaan ja perinteiseen 

onnistuneeseen surutyöhön, jolla on päätepiste, on ongelmallinen; toisaalta teos rikkoo 

avoimuudellaan modernismissa ihannoitua ehjää kuvaa ja uskoa minuuden jatkuvuuteen. Tässä työssä 

tarkastelen Mölna-runoelman avoimuutta uncanny-käsitteen avulla. David Kennedy kirjoittaa 

teoksessaan Elegy (2007) modernista elegiasta surun jatkuvuutena; uncanny tarkoittaa tutun outoutta. 

Ekelöfin brist on kaipuuta tavoittamattomaan; olennaista on tavoitella sanojen tuolla puolen olevaa, 

joka on poissa mutta jonka olemassaolon silti jotenkin aistii tutuissa ja arkipäiväisissä asioissa. 

Metamorfoosin kautta tätä samaan aikaan tuttua ja outoa, uncannya, voidaan lähestyä loputtomiin ja 

hetkeksi saavuttaakin, kunnes se taas muuttuu ja katoaa. 

 

1.5 Tutkielman rakenne 

 

Mölna-elegiassa on useita elegisiä piirteitä ja myös poikkeamia elegiantraditiosta. Sen ominaispiirre on 

määrittelemättömyys. Se ei ole antiikin elegia, klassinen elegia tai moderni elegia, ja se on samalla 

vähän näitä kaikkea; nämä ovat kolme näkökulmaa ja tämän työn kolme seuraavaa lukua. Kussakin 

luvussa käsittelen ensin elegian teoriaa ja sen jälkeen tarkastelen runoelman suhdetta siihen. En seuraa 

yhtenäistä elegian teoriaa eikä elegian historiasta toistaiseksi ole olemassakaan kattavaa perusteosta, 

jonka jalanjäljissä olisi voinut kulkea, vaan lukuihin on valikoitu hyvin moninaisista lähteistä keskeisiä 

käsitteitä ja näkökulmia, mutta ei niin, että olisin valinnut vain Mölnaan sopivat, vaan tarkoitus on 

sanoa ensin jotain yleispätevää antiikin, klassisesta ja modernista elegiasta, ja vasta sitten tuoda ne 

runoelman luo – tai viedä runoelma niiden.     

Ensimmäisessä käsittelyluvussa (luku 2) käsittelen antiikkia ja keskityn maininkimaisuuteen, joka 

on kytkös antiikin elegian ja Ekelöfin runoelman välillä. Mölna ei ole antiikin elegian tapaan 

parisäemittainen, mutta se on musiikillinen ja sen ”maininkimaisuus” toteutuu teemassa. Luvun 

lopussa pyrin näyttämään, miten runsaat antiikkialluusiot Antiikkijaksossa luovat suhdetta aikaan, 

menneeseen ja oppeihin. Mölna-runoelman elegiselle luonteelle ja antiikin ajalle ja elegialle on 

yhteistä elävien ja kuolleiden suhteen samanaikaisuus ja toisaalta myös groteski.  
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Toisessa käsittelyluvussa (luku 3) näkökulmani Mölnan elegisyyteen on tarkastella yleistä 

käsitystämme elegiasta, joka antiikkia enemmän perustuu klassiseen englantilaiseen elegiaan. 

Tarkastelun kohteena ovat idyllisyyden ja melankolisuuden ohella kristinuskon suhde elegialajiin sekä 

ajatus surutyöstä prosessina, matkana surusta ja pimeydestä kohti valoa. Luvun keskeinen kysymys on 

se, mikä on elegiaksi nimetyn Mölnan suhde tähän yleiseen käsitykseen. Luvun lopussa analyysi 

keskittyy runoelman Puistojaksoon, jossa muistellaan ja kaivataan poissaolevaa mustarastasta.  

Viimeisessä käsittelyluvussa (luku 4) lähtökohtana on moderni elegia elegiaperinteen 

konventioita, etenkin lohdutusta, rikkovana antielegiana. Koska Mölna sijoittuu moderniin aikaan, 

tarkastelen kulttuurista ja esteettistä kontekstia muita lukuja laajemmin. Modernia runoa lähestyn 

ehjää minuutta ihannoivana sen runokäsityksen painottuessa runoon kokonaisuutena ja 

universaalisesti merkityksiä välittävänä objektina. Konventioiden rikkomisen lisäksi modernia elegiaa 

määrittää surun jatkuvuus ja siihen kytkeytyvä uncanny eli tutun outouden kokemus. Luvun analyysissä 

tuon esiin, miten Ekelöfin elegiassa tärkeä narrin hahmo tuo esiin suruun liittyviä tuntemuksia, jotka 

eivät kuulu perinteiseen käsitykseen elegiasta eivätkä surusta.  
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2. ANTIIKIN ELEGIAN MAININGIT 

Elegia on soitosta tehty. Se on peräisin antiikista valituslauluista ja musiikillisista symposiumeissa 

esitetyistä runoista. Lajin lähtökohtia on paitsi suru kuoleman tai muun menetyksen tai muutoksen 

takia, myös ja antiikin elegian määrittelyn kannalta ennen kaikkea musiikillisuus ja rytmisyys: antiikin 

elegiaa määritti eleginen distikon, parisäemitta, jossa lyhyet ja pitkät säkeet vaihtelivat rytmisesti. 

Vuoroin etenevää ja vetäytyvää runomittaa on verrattu maininkimaiseksi (Hosiaisluoma 2016, 

185−187).  

Ekelöfin Mölna-runoelma ei ole antiikin elegia, eivätkä sen lukuisat antiikkialluusiot 

varsinaisesti viittaa antiikin elegioihin.33 Runoelman liittää antiikin elegiaan sen musiikillisuus ja 

rytmisyys. Mölna ei myöskään ole elegiamittainen, mutta siinä kaikki toistuu muuttuneena ja 

kokonaisuus on musiikillinen. Ekelöfin elegia alkaakin parisäkein: ”Jag sitter på en bänk i det förgångna. 

/ Jag skriver på ett blad av det förgångna. / September snöar ned i röda löv. / Oktober töar bort i gula 

löv.”  

Antiikki oli Ekelöfille tuttu ja hän käyttää usein runoissaan antiikkialluusioita. Ekelöfiä inspiroi 

Pompeji, jossa hän oli käynyt ja tutkinut seinäkirjoituksia (Åström 1992, 108). Pompejissa ollaan myös 

Mölnan keskelle sijoittuvassa pitkässä Antiikkijaksossa, jossa on runsaasti antiikkialluusioita. Ne eivät 

kuitenkaan ole sitä, mitä niiden voisi odottaa olevan, vaan metamorfoosit kyseenalaistavat myös 

antiikin tuttuuden. Antiikki on suuri käsitekokonaisuus, jolla on nimi ja arvovaltaa. Ekelöfin outsider-

asenteelle on kuitenkin kuvaavaa nostaa yleväksi ja arvovaltaiseksi kivettyneestä antiikista esiin 

tuntemattomampi puoli, jolle groteskikaan ei ole vierasta. 

 

2.1 Tervehdyksiä haudan ja tekstin takaa 

 

Cogitato te hominesse 
et scito: moriendust   

 

Sitaatti (s. 44) on Ekelöfin runoelman laajasta Antiikkijaksosta ja tarkoittaa ”Ajattele sitä, että olet 

ihminen ja tiedä: ihmisen täytyy kuolla.” Se on keskeinen runoelmassa ja liittää sen taiteen elegiseen 

memento mori -aihepiiriin, jossa muistutetaan katoavuudesta ja kuolevaisuudesta.34 Paljon 

antiikkialluusioita sisältävä teos alkaa ja loppuu tervehdyksillä lukijalle: ”Ave viator!” ja ”Vale viator!” 

Näillä sanoin kuolleet tervehtivät eläviä, ohikulkijoita antiikin hautakivistä teiden varsilla (Sjöberg 

 
33 Ekelöfin runoelman alaotsikkoa “Metamorfoser” voi pitää alluusiona Ovidiukseen. Elegikkonakin tunnetun 
Ovidiuksen pääteoksena pidetään kertovaa mytologista runoelmaa Muodonmuutoksia (8 jaa.), joka ei ole 
elegiamittainen, vaan teos on monityylinen.  
34 Memento mori -teemasta enemmän luvussa 3.1.3. 
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1973, 139). Runoelma on matka näiden kahden tervehdyksen välissä, ja tätä matkaa kuvaa elävien ja 

kuolleiden samanaikaisuus ja kohtaaminen. 

Apostrofit luovat viestintätilanteen, jossa käännytään poissaolevan puoleen. Runous on 

apostrofista, apostrofilla runoilija kääntyy muusiensa puoleen. Paitsi että apostrofi kuvaa puhutteluna 

subjektin ja objektin suhdetta, se ennen kaikkea heijastaa runoilijan kokemaa maailmaa: ”The 

apostrophing poet identifies his universe as a world on sentient forces.” (Culler 1981/2001, 154; ks. 

mt. 149−171.) Apostrofisen puhumisen ja poissaolevan puoleen kääntymisen merkitys on jotain, joka 

tapahtuu kirjoittaessa runon puhujalle ja tuo tapahtuminen on välitöntä ja fiktiivistä. Culler tuo esiin, 

että apostrofisuus on elegian keskeinen piirre. Elegian rakenne on apostrofisella tavalla temporaalinen, 

siinä kommunikoidaan puhujan ajaton kokemus toisesta ja maailmasta, mikä ei ole narratiivinen 

tapahtuma, kokemus eikä merkitys (mt. 166−168). Poissaolevan puoleen käännyttäessä ollaan kohti 

puhujan kokemia tärkeimpiä asioita, kohti kuvitteellista ja ikuista, kuten Mölna-elegian puhuja 

runoelman alussa asettuessaan kirjoittamaan menneen ja virran äärelle narrin seistessä vieressä.35 

 Apostrofi on elegian konventio, jossa puhutellaan kuollutta tai poissaolevaa, ja se on elegiassa 

keskeinen keino käsitellä läsnä- ja poissaoloa ja ilmaista surun ja suhteen jatkumista (Hollsten 2017, 7-

8, 17). Mölnassa paitsi käännytään poissaolevan puoleen, poissaoleva kääntyy kohti runominää ja 

lukijaakin. Tätä kuvaa alun ja lopun tervehdyksen lisäksi esimerkiksi se, että otsikossa on paikannimi 

”Mölna”, mutta muuten sana ei runoelmassa esiinny, paitsi alussa marginaalissa, jossa 

tapahtumapaikaksi kerrotaan Mölnan laituri (”På Mölna brygga”), mutta tuolloin ollaankin jo 

Herakleitoksen virrassa, muodonmuutosten tilassa. 

Mölna-elegian alku on ylevä, antiikkinen apostrofi (”Ave viator”) on oppinut ja ylätyylinen. 

Vaikka mennyttä kuvataan myös vähemmän ylätyylisesti ja hieman groteskisti lastenlorun36  kautta, 

siinäkin kuva on vanhahtava ja paratiisimainen: jalattomankin juoksu oli siellä mahdollista. Teoksen 

lukuisat alluusiot luovat oppinutta ja merkityksellistä tunnelmaa, etenkin antiikkialluusiot. 

Mölna-elegian suhde aikaan ja menneeseen tulevat näkyvästi esiin etenkin Antiikkijaksossa, 

pitkässä antiikkialluusioisessa katkelmassa keskellä Ekelöfin runoelmaa (s. 29−48), ja ovat keskeinen 

osa sen omanlaista elegistä luonnetta. Elegia-näkökulman kannalta suhde menneeseen on tärkeä: 

elegiassa katse on taaksepäin, siinä muistellaan menneitä. Katoavuus ja kuolevaisuus ovat kokemuksia 

ajan rajallisuudesta. Antiikkijaksossa mennyt ei ole vain lineaarisesti takana, vaan koettuna 

näkökulmana ja hetkenä ja samanaikaisesti nykyisyyden kanssa. Antiikkijaksossa ollaan yhtä 

syvyyksissä kuin meren pohja on, siinä ollaan Pompejin tulivuoren hautaamina. 

 
35 Elegian konventioihin kuuluu, että orja muistuttaa kuiskauksellaan kuningasta kuolevaisuudesta: memento 
mori. Tarinaan viittaa esim. Beard, Mary 2007: The Roman triumph. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard 
University Press. 85. 
36 ”Och det var på den tid som den benlöse sprang / och den fingerlöse spelte på guitarr så det klang...” (s. 9, 
14−15). 
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Intertekstuaalisuus tuo kysymykset tekijyydestä ja merkityksen alkuperästä37; näin etenkin, jos 

suhde menneeseen on henkilökohtainen ja dynaaminen kuten Ekelöfillä (esim. Mortensen 2000). 

Alluusioita ja viittauksia voi yrittää jäljittää loputtomiin Ekelöfin elämään ja kirjallisuuden historiaan, 

mutta sitä kautta ei löydy totuutta tai oikeaa tulkintaa; pikemminkin ne voivat narrata ja eksyttää, 

vaikuttaa tärkeämmiltä kuin ovatkaan. Ekelöf kehottaakin kuvaavasti runossaan ”Poetik” (1959)38 

kuuntelemaan hiljaisuutta apostrofien, alluusioiden, retoriikan ja täydellisten muotojen takaa. 

Runoilija toteaa, että kaikki minkä hän on kirjoittanut, on kirjoitettu rivien väliin. 

 

Det är till tystnaden du skall lyssna 
tystnaden bakom apostroferingar, allusioner 
tystnaden i retoriken 
eller i det så kallade formellt fulländade 
Detta är sökandet efter ett meningslöst 
i det meningsfulla 
och omvänt 
Och allt vad jag så konstfullt söker dikta 
är kontrastvis någonting konstlöst 
och hela fyllnaden tom 
Vad jag har skrivit 
är skrivet mellan raderna 

 

 
2.2 Surun sävelin 

 

Elegiaan mielletään melodisuus, se on keskeinen osa lajin kauneutta ja lohduttavuutta. Tunteet, kuten 

suru, ja musiikki, ovat kokemuksellisia asioita ja niiden merkitykset ovat kokemuksia. Elegian alkuperä 

on hämärän peitossa, mutta elegia syntyi tiettävästi antiikin Kreikassa valituslauluperinteestä.39 

Alkuperäiskonteksti oli hautajaiset, joissa naiset ilmaisivat kuoromaisesti surua. (Nagy 2010, 13, 

36−37). Samankaltaista traditiota ovat toteuttaneet myös karjalaisten itkuvirsien laulajat. Suru on 

ikiaikainen ja kaikkipaikkainen tunne. 

Antiikin ajoista elegia on ollut lyyrisen runouden laji. Nagy (2010) pyrkii ymmärtämään antiikin 

Kreikan elegiaa lajina sen lauluun pohjaavan kehityksen kautta. Hän lähtee liikkeelle etymologisesta 

tarkennuksesta: sana ”elegia” tulee antiikin Kreikan sanasta ”elegos”, josta on johdettu sanat 

”elegeion” ja ”elegeia”, ja niillä on eri merkitykset, joista toinen viittaa surullisen ja valittavan laulun 

laulamiseen auloksen säestyksellä ja toinen runoon, jossa on käytetty elegistä parisäemittaa (mt. 13). 

 
37 Ks. Barthes 1968. 
38 Kokoelmassa Opus incertum (1959); juuri ennen Mölnaa julkaistuna sopinee hyvin sen lukuohjeeksi. 
(Samlade dikter I 2016, 359.) 
39 Antiikin Kreikkaa varhaisemmaksi elegian alkuperäksi on nimetty joonialainen epodinen runomuoto, jossa 
jälkimmäinen säe uppoaa edelliseen. (Esim. Podlecki, Antony J. 1984. The Early Greek Poets and Their Times. 
Vancouver: University of British Columbia Press. Xii-xiii, 2.) 
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”Valitus” ja ”elegia” tarkoittavat eriä. Elegia ei ole todellista valitusta, vaan elegiaa. (Mt. 37.) Elegian 

idea on se, että koska on suru kuolemasta, niin on ilo elämästä; elegia on vastalääke suruun ja 

valitukseen (mt. 40, 42, 39).  

Elegialaji syntyi muotoon sidottuna ja sen kantamana, ja elegian lähtökohtia ovat suru ja 

kärsimys, mutta lajiin kuuluu sen laulullisuuden vuoksi myös tietty ilo tai nautinnollisuus, tai ainakin 

lohduttava keinunta40.  

 

Toisin kuin perinteistä elegiaa ja yhä yleistä miellettämme elegiasta lajina antiikin elegioita kuvaa 

aiheiden moninaisuus. Aiheena oli usein suru kuoleman takia, mutta tavallisia olivat myös monet muut 

aiheet ja muutkin sävyt kuin elegisiksi nykyisin mieltämämme, kuten sotaisuus. Elegialla oli antiikissa 

varhaisimman valituslaulufunktionsa lisäksi useita muita tehtäviä. Antiikin elegian moniaiheisuutta ja 

useita funktioita selittää41 se, että elegia kehittyi julkiseksi yksinesitetyksi ja symposium-runoudeksi, 

elegialla oli myös virallinen tai kansalaisfunktio (Nagy 2010, 40).42 ”Valitus” tarkoittaa laulamista 

ylipäätään jonkun tai jonkin läheisen ja rakkaan menetyksen takia, olipa menetys todellinen tai 

kuvaannollinen (mt. 13). Menetys, joka on edelleen elegian ydinaihe, oli sitä jo antiikissa, mutta 

menetys käsitettiin laajasti, ei niin keskeisesti vain läheisen kuolemaan kiinnittyneeksi. Aatelismiesten 

pitojuhlissa auloksen säestyksellä esitettyjen elegioiden tyypillisiä aiheita olivat paitsi rakkaus, myös 

taistelu ja filosofinen tai valtiollinen pohdinta. Esimerkiksi ateenalaisen Solonin poliittiset ja eettiset 

elegiat olivat suosittuja (600- ja 500 -luvun vaihteessa eaa.), ja Viktor Rydbergin laatima sanoitus Jean 

Sibeliuksen säveltämään Ateenalaisten lauluun (1899) on mukailtu Tyrtaioksen taisteluelegiasta 600-

luvulta eaa. 

Antiikinkin elegian aiheena oli kuitenkin usein suru läheisen kuolemasta. Nykyiseen 

mielikuvaamme elegiasta sopii antiikin paimenrunouden asetelma ja surumielinen ja idyllinen 

tunnelma: antiikkiin juontavat runomuodot ja pastoraalielegian ”alalajit”, idylli ja eklogi, olivat 

suosittuja myöhemmin klassisen ajan Englannissa. Pastoraalisessa asetelmassa paimen suree 

paimenystäväänsä idyllisessä luonnonhelmassa (lat. ”pastor” tarkoittaa paimenta). Paimenrunouden 

(bukolisen runouden) perustajana pidetään kreikkalainen Theokritos (300-luvulla eaa.). Hänen lyhyet 

runonsa tunnetaan idylleinä, ja perinteisen elegian tunnelmaan ja kuvastoon liittyvä sana ”idylli” (tai 

”idyllinen”) on antiikista peräisin ja tarkoittaa kirjaimellisesti pientä kuvaa (kreik. ”eidyllion”). Antiikin 

paimenelegioiden aiheena olivat paimenet ja usein rakkaus, tilanteena toistui paimenten kilpalaulanta. 

 
40 On esitetty, että sana ”elegia” olisi peräisin sanasta ”e e legein”, joka tarkoittaa nyyhkytystä: elegisessä 
distikonissa pitemmän ja lyhyemmän säkeen vuorottelu muistuttaa nyyhkytystä. (Esim. Miller 2010, 47.) 
41 Bloomfieldin (1986, 155) mukaan ylistys on elegian keskeisin elementti ja se selittää elegian kyvyn käsitellä 
hyvinkin erilaisia aiheita, kuten sotaa, rakkautta ja läheisen kuolemaa.  
42 Elegialajin kehitys heijastaa yleistä tendenssiä erikoistumattomista ryhmäesityksistä erikoistuneisiin 
sooloesityksiin (Nagy 2010, 33). 
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Theokritokselta on peräisin myös myytti kuolevasta panhuilua soittavasta paimenpojasta 

Dafniksesta.43 Theokritoksen seuraajan roomalaisen Vergiliuksen (100-luvulla eaa.) paimenrunot 

tunnetaan eklogeina. Eklogit ovat lyhyitä ja draamallisia dialogeja, tuokiokuvia. Vergiliukselta on 

peräisin elegiassa keskeinen Arkadian käsite, jossa ihannoidaan luontoa ja maaseutua ja jossa suhde 

menneeseen on elegisen kaipaava. (Esim. Gifford 1999, 18−21, Panofsky 1955b/87, 344−347). Arkadia 

on myytti ja kirjallinen konstruktio menneestä kulta-ajan paikasta, joka on idyllinen ja harmoninen, 

suorastaan tietoisen eskapistinen (Gifford 1999, 16, 45−46). Elegian perinteeseen on kuulunut sen 

alkulähteiltä idyllisyys ja etäältä idealisoiva fiktiivisyys: paimenrunous ei kertonut todellisesta 

paimenelämästä.  

Antiikin elegiassa oli useita aiheita, sävyjä ja tyylejä. Idyllinen maisema ja tunnelma olivat jo 

antiikin (pastoraali)elegiassa tutut ja perinne jatkui vahvana klassisessa elegiassa, mutta groteskin 

miellämme elegisyyden kanssa vastakkaiseksi: groteski ei vastaa käsitystämme elegiasta lajina, mutta 

roomalaiseen eroottiseen elegiaan se kuului (Miller 2010). Kreikkalaisessakin elegiassa, mutta 

tyypillisesti roomalaisessa (latinalaisessa) elegiassa, aiheena oli usein eroottinen rakkaus44, ja 

roomalaista elegiaa luonnehtivat myös ironisuus ja itsetietoisuus; itsetietoisuudessaan tämä antiikin 

elegian lajityyppi muistuttaakin renessanssin sonetteja (mt. 48−49; 46, 47). Esimerkiksi Catulluksen45 

roomalaisten seksielämää kuvanneet elegiat (100-l. eaa.) olivat ironisia ja irvokkaita: ”Homopoika 

Thalluksen / liha on löysempää / kuin jäniksen nahka / kuin korvannipukka. / Vanhan herran siitin 

kasvaa jo seittiä / ja vielä hän on ahne / kuin talven rajumyrsky / jota satamissa ihmetellään / monttu 

auki.” (Jukka Kemppisen Catullus-suomennos 1990, s. 39.) 

Roomalaisessa elegiassa korostui subjektiivisuus (Miller 2010, 50). Henkilökohtaisuus on piirre, 

jonka miellämme elegian lajipiirteeksi (esim. Coleridgen määritelmä elegiasta 1800-luvulta). 

Roomalainen rakkauselegia oli paitsi henkilökohtaista myös itsereflektiivistä. Roomalaisessa 

rakkauselegiassa runominä on jakaantunut subjektiksi, joka on sekä kiinni antiikin roomalaisessa 

arjessa tapoineen ja normeineen, että puhuva subjekti, joka on kuin ulkopuolinen ja sulautumaton (mt. 

49−51). Paimenidyllin asetelmassa on samalla lailla ulkopuolinen aspekti, siinä sureva paimen on jonkin 

idyllin tai onnen ulkopuolella ja siksi melankolinen ja kaipaava. 

Elegian groteskius ei vastaa nykykäsitystä elegiasta, mutta toisaalta nimenomaan antilyyrisyys 

ja itsereflektiivisyys ovat moderniin antielegiaan liitettyjä piirteitä. Pietropaolon (2013, 2) mukaan 

groteski tulee esiin etenkin roomalaisessa rakkauselegiassa, mutta groteski kuitenkin koskee koko 

 
43 Theokritos esittää Dafniksen paimenrunouden keksijänä. Myytin mukaan uskoton Dafnis sokeutui tai muuttui 
kiveksi. Kerrotaan myös, että itse pukinsorkkainen ja sarvipäinen, rietasteluun taipuvainen arkadialainen 
jumalhahmo Pan opetti Dafnis-nymfin soittamaan huilua.  
44 Kreikkalaisen Mimnermoksen (600-l. eaa.) rakkauselegiat olivat mallina myöhemmille roomalaisille 
rakkauselegikoille; niissä kehotettiin iloitsemaan ja juomaan viiniä. 
45 Roomalaisia elegikkoja myös esim. Propertius ja Tibullus sekä Ovidius (Amores ja Rakastamisen taito).         
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elegialajia tullen eri aikoina esiin enemmän tai vähemmän. Spargo (2004, 131) on samoilla linjoilla ja 

toteaa, että antielegisyys, vaikka onkin modernin elegian erottava ja omanlainen piirre, on aina 

kuulunut elegian perinteeseen (antielegisenä protestina). Elegia määrittyy vahvasti lajin sisäisestä 

vastakohtaisuudesta: elegiaa hallitsevat ideaalit ja kauniin estetiikka, joten sen opposition, ruman ja 

negatiivisten tunteiden (groteskin), mukana olo on suorastaan loogista ja hermeneuttinen 

välttämättömyys (Pietropaolo 2013, 14−15). 

 

Antiikin elegian sisällöt ja sävyt vaihtelivat muodostaen laajan perheen tai suvun, mutta muodon 

suhteen veri oli vettä sakeampaa. Antiikin elegiaa määritti nimenomaan parisäemitta, eleginen 

distikon: klassinen elegiamitta tarkoittaa heksametrin ja pentametrin vuorottelua säepareina. Säepari 

koostuu pitkästä laskevasta ja lyhyestä laskevasta säkeestä, kuten jo mainitussa Ateenalaisten laulussa 

(jonka Yrjö Veijolan suomennos noudattaa alkuperäistä säemittaa): ”Kaunis on kuolla, kun joukkosi 

eessä urhona kaadut, / Taistellen puolesta maas, puolesta heimosikin. / Hehkuvin mielin puoltaan 

nouse syntymämaatas, / Riemuiten lastesi vuoks uhriksi henkesi suo!”  

   Nagyn (2010, 16−18) mukaan elegistä mittaa kuvaa symmetrisyys, ja tässä elegia lajina eroaa 

eepoksesta46. Elegiassa muoto ja merkitys ovat vuorovaikutuksessa. Nagy (mt. 20) yhdistää elegian 

muodon ja tehtävän tai merkityksen ajatuksella elegian supplementaarisesta funktiosta, joka rakentuu 

elegiselle mitalle ja on merkityksellinen kokonaisuudessa: supplementaarisuus on elegialajin 

luonteenomainen piirre. Elegian supplementaarisuus liittyy lajin avoimuuteen ja mukautuvuuteen; 

elegisyyttä voi lisätä vaikka mihin tai se sulattaa itseensä vaikka mitä (mt. 19),47 mutta sitä, mitä on 

elegia tai elegisyys, onkin vaikeampi lyhyesti ja täsmällisesti määritellä. Elegia on laji, joka pystyy 

sulauttamaan erilaisia perinteitä ja muotoja.   

Useimmiten elegiamuotoisia olivat hauta-, muisto- ja omistuskirjoitukset. Hautaepigrammit 

olivat lyhyitä ja niissä tervehdittiin ohikulkijoita, kuten Mölna-runoelman alun ja lopun lyhyissä 

tervehdyksissä. Hautapiirtokirjoituksia Mölnassa on myös Antiikkijaksossa (s. 40, 42, 44), jotka 

sijoittuvat tähän moniääniseen ja metamorfoottiseen runoelmaan sopivasti alatyylisten 

vessanseinäkirjoitusten ja helvetillisen Tulilaulun väliin; limittäin hautakirjoitusten kanssa, niiden 

 
46 Coleridgen (1833/1990, 444) mukaan elegian vastakohta on homeerinen epiikka, jossa kaikki on ulkoista ja 
objektiivista ja jossa runoilija on pelkkä ääni. 
47 Bahtin (1986, 62) jakaa lajit primaarisiin (yksinkertaisiin) ja sekundaarisiin (kompleksisiin); kompleksiset lajit 
sulattavat muita lajeja.  Elegia on tällainen muuttuva ja monimutkainen laji, joka sulattaa itseensä muiden 
lajien piirteitä. (Bakhtin, M.M. (c. 1935/86). Speech Genres and Other Late Essays. C. Emerson & M. Holquist 
(eds.). Trans. V. W. McGee. Austin: University of Texas Press.) 



 

28 
 

kanssa vuoropuhelussa, on lastenlorua ja kivien nakkeluun ja syömiseen erikoistuneita hirviöitä48 (s. 

41, 43).  

Antiikin elegiamittaisissa hautaepigrammeissa kehotettiin valittamaan tai lakkaamaan 

valittamasta, ilmaistiin menetyksen tuskaa ja epäoikeudenmukaisuutta; usein ne olivat mietteitä 

elämästä ja kuolemasta, ihmisen kuolevaisuudesta ja katoavaisuudesta (esim. Hautojen lauluja 

(2008)). Tunnettuja olivat Simonideksen (n. 500 eaa.) ohikulkijoita puhuttelevat epitafit eli 

hautakirjoitukset. Kuolleista tuotiin esiin arkisia piirteitä, kuten ikä, elämän tapahtumia, ammatti, 

kuolinsyy, luonteenpiirteitä tai taitoja, esimerkiksi 14-vuotiaan pojan kuolinsyyksi kerrotaan päähän 

osunut kivi ja että kuolleen tunnistaa siitä syntyneestä haavasta myös Haadeksessa (Hautojen lauluja 

2008, 78.) Antiikin hautakirjoituksissa kehotettiin usein nauttimaan elämästä, koska se on katoavaista: 

”Terve, kulkija! Pidä mielessäsi, / että kaikilla kuolevaisilla on samanlainen loppu, / joten iloitse 

elämästä niin kauan kuin sitä riittää!” (Mt. 24.) Elämään suhtautumisessa ero juutalais-kristilliseen 

maailmankatsomukseen, joka vaikutti myöhemmässä elegiantraditiossakin, on suuri. Esimerkiksi 

Jesajan kirjassa (22:12−14) paheksutaan: ”Jumala, Herra Sebaot, / kutsui sinä päivänä teitä itkiäisiin ja 

valittajaisiin. / Hän kehotti teitä ajamaan päänne paljaaksi ja vyöttäytymään säkkivaatteeseen. / Mutta 

mitä vielä! Täällä vain iloitaan ja riemuitaan!” 

 

Siihen, mitä elegisyys on tai millainen antiikin elegia oli, voi saada tuntumaa kuuntelemalla auloksen 

soittoa: ilmassa on jotain haikeaa ja karheaa ja koko ajan soi kaksi ääntä, joista toinen pysyy enemmän 

paikallaan ja pohjasävelenä ja toinen muuttaa muotoaan elävänä melodiana.49 Mölna-elegian alussa 

esitellään musiikillisia elementtejä. Ollaan vanhassa maalaismiljöössä, miltei pastoraalisissa 

maisemissa. Runoelma alkaa parisäkein ja on puhetta soitosta. Kuvaan tulee särö, kun soittajaksi ja 

oppaaksi asettuu narri. Hän on toisenlainen Vergilius kuin Dantella oli matkalla helvettiin. Ekelöfin 

elegiassa soiton sanotaan arvoituksellisesti olevan mykkää viisua kuurolle. 

 

2.3 Antiikkijakso 

 

Mölna-runoelman Antiikkijakso (s. 29−48) on aika- ja paikkakerrostuma. Se rakentuu niin, että 

sivuaukeaman vasemmalla puolen on antiikin teksti ja oikealla ruotsiksi sanaleikkiä ja lorumaisuutta, ja 

sen funktio on olla paralleelinen: mennyt ja nyt ovat rinnakkain. Antiikkijaksossa, kuten koko Mölnassa, 

 
48 Antiikin mytologiset hirviöt laistrygonit olivat jättiläisiä, jotka söivät ihmisiä ja tuhosivat kiven järkäleitä 
heittelemällä Odysseuksen laivoja; syvyyksissä puolestaan oli litografeja eli kivensyöjiä (Sjöberg 1973, 110, 
112). 
49 Aulos on kaksoisoboe, jossa on valittava, säkkipillimäinen ääni, esim.  
Max Brumberg Flutes, “Ancient Greek Louvre Aulos Music in 'La Boissonade' αυλός”, 
https://www.youtube.com/watch?v=6zVgCvTWVBY. Tarkistettu 4.10.2020.  

https://www.youtube.com/watch?v=6zVgCvTWVBY
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on useita suuntia, teitä, ääniä: se houkuttaa moniääniseen ja dialogiseen luentaan (Melberg 1996, 273‒

274). 

Antiikissa ollaan Pompejissa, menneessä tuliseen ja kivettyneeseen laavaan hautautuneessa 

kaupungissa, ja runoelman nykyhetki sijoittuu Mölnaan, vanhaan ruotsalaiseen maalaismiljööseen, 

jota tosin ei otsikon ja alun esittelyn jälkeen runotekstissä nimeltä mainita. Molemmat, antiikki ja 

otsikon Mölna, ovat isoja nimiä, arvovaltaisia, niiden alle olettaisi ryhmittyvän paljon.  

Antiikkijakso on pitkä katkelma keskellä Mölna-elegiaa ja sen on sanottu toimivan runoelmassa 

kontrapunktina (Espmark 1960, 775−776). Kontrapunkti on vastamelodia tai ääni, sävel, joka stemmaa 

muiden osien kanssa. Antiikin Kreikan auloksen soittokaan ei ollut säkkipillimäistä pitkään 

yhtäjaksoisesti soivaa, samana pysyvää säveltä, vaan välillä suurimman osan ajasta pohjasäveleen 

keskittynyt matalampi huilu saattoi siirtyä hetkeksi soittamaan toista melodiaa. Antiikkijakson voi 

käsittää myös ajan taustakohinaksi tai meren kohinaksi.  

 

2.3.1 Mennyt on syvällä 

 

Tiden, 
jag har den i mig, 
jag bär den i mig som ett stenbarn, 
färdig och ofödd – 

 

Antiikkijakso alkaa, kun kivilapsi on esitelty (s. 28). Mölna-runoelmassa aika koetaan sisäisesti, se on 

sisällä ”valmiina ja syntymättömänä”. Kivilapsi on kuin kivi. Kivet ovat muodonmuutosten kanssa 

vastakkaisia ja edustavat pysyvyyttä. Lapsena se on vasta alussa, uusi. 

Antiikkijakson alussa runoelman kulun katkaisee kivi. Katkelma alkaa kivilapsen esittelyn ja 

pitkän tyhjän tilan, hiljaisuuden jälkeen. Aloitussivulla (s. 29) on huteria viivoja, jotka näyttävät kiveen 

raapustetulta. Se näyttää piirtokirjoitukselta. Sivulla on merkin näköisiä riveissä, lukija olettaa 

kirjoitukseksi ja merkitykselliseksi, vaikka ei piirtokirjoitusta osaisikaan. Lapsen piirtely vilahtaa ensin 

mielessä paitsi viivojen huojuvuuden takia etenkin siksi, että juuri edellä on esitelty kivilapsi. 

Aloitussivun piirtokirjoitus on lukijalle eräänlaista mykkää viisua kuurolle. 

Antiikkijakson aloitussivun merkit, joita lukija ei helposti ymmärrä, ovat Pompejin 

seinäkirjoitusta, ja Ekelöf on huomauttanut, että kirjoitus on lapsen korkeudella; piirtokirjoitus on 

luultavasti lapsen tekemä eikä se merkitse erityisemmin mitään (Sjöberg 1973, 87). Antiikin teksteiltä 

helposti odottaa jotain oppinutta ja ylevää, ei kansantekstiä eikä alatyylisyyksiä. Tuli oli Pompejin 

kohtalon taustalla, ja Antiikkijakso päättyy Tulilauluun. Toisin kuin kivettyneet muistot ja ylevät opit, 

jotka ovat jälkeenpäin ja ulkoapäin kaiveltuja ja rakenneltuja, Mölnassa aika ja teksti kulkevat samassa 

virrassa: ensin Pompejin arkinen elämä, sitten tuli ja tuho.  
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Katkelman aloittava piirros on oppositio ja merkityksen katkeamiskohta ylevän ja alatyylisen 

kesken, samoin latinankieliset tekstit (osin kirjoitettu kreikkalaisin aakkosin), joiden voi olettaa 

merkitsevän jotain hienoa. Jakson latinankieliset tekstit ovat kuitenkin vulgaarilatinaa ja sen graffitit 

kertovat tavallisten ihmisten elämästä. Interteksteissä on maagisuutta ja alatyylisyyksiä, etenkin 

Pompejin eroottisia seinäkirjoituksia. (Åström 1992, 108−110.)  

Antiikkijakson rakenne on paralleelinen, vasemmalla sivuoikealla on antiikkitekstejä ja oikealla 

ruotsinkielistä loruilua. Vasemman puolen tyyli on kansanomainen ja alatyylinen.  Esimerkiksi 

kiroustaulu (s. 30) sisältää maagisia sanoja; jakso myös päättyy maagiseen kiroukseen, jossa nimetään 

kilpahevosia (s. 48) (Åström 1992, 111, 121). Paskalaulussa (s. 32−40) (käännös ruotsiksi Åström 1992, 

112−118) on tyttöjen, poikien ja homoseksuaalien alatyylistä ja pornografista vuoropuhelua 

ikuistettuna vessanseinille; viittaukset ulosteisiin, sukupuolielimiin ja intiimeihin toimintoihin voisivat 

olla miltä ajalta ja mistä päin maailmaa vain. Antiikkisten vessakirjoittelusivujen väleihin limittyy 

ruotsinkielinen pornografinen lorumuunnos (s. 33, 35, 37): antiikki ja nykymaailma ovat rinnakkain ja 

peilikuvia, koko kuvassa pilkistää narrin naama. 

Sivuaukeamien oikealla puolen tekstit ovat eri ajalta ja eri paikasta kuin vasemmanpuoleiset, 

mutta samankaltaisia tyyliltään. Oikean puolen (ruotsinkieliset) tekstit alkavat runominän (tai narrin) 

astuessa esiin ilmoittaen, että hän on kuningas ja menneisyyden myriadien hallitsija. Myriadit kuvataan 

keskeneräisiksi ja vaillinaisiksi vangituiksi joukoiksi, jonkin suuremman alaisiksi; minuus ja menneisyys, 

”myriadit”, kuvataan mahdottomiksi tavoittaa: ”Så stiger jag förgäves ut ur speglar / in i speglar.” (S. 

31.) 

Antiikkijakso alkoi lapsiviittauksella ja jakson keskellä tulee jälleen esiin lapsihahmo (kivilapsi), 

joka paikantuu myllyyn ja nykyaikaan (s. 37, 39, 41). Katkelma on loruilua ja siinä leikitään leikkiä, jossa 

ei saa astua katukivien liitoksiin, kyse on samanaikaisesti leikistä ja taikauskosta. Viereisillä sivuilla 

antiikin groteskit jatkuvat, Paskalaulu päättyy kiroukseen (s. 40) (Sjöberg 1973, 94). Antiikkijaksossa 

mennyttä ja nykyisyyttä yhdistävät paitsi alatyylisyydet ja eroottinen groteski myös loruilu, 

lapsiviittaukset ja taianomaisuus, jossa ollaan kirouksen tai jonkin muuan vallan (kuten leikin säännön) 

alaisena. Ekelöf esittää elegiassaan menneen ja nykyisen rinnakkain, elävät ja kuolleet ovat 

samankaltaisia ja heidän välillään on jatkuvuus.50 Mennyt on Ekelöfille ääniä, myriadeja, paljoutta ja 

anonyymiutta; se on tavoittelua, nimeämisyrityksiä, joka on arjen, lorujen ja magiankin kieltä.  

 

Antiikin ja Pompejin tuntijana Ekelöf on epäilemättä tiennyt, ettei groteski ollut antiikille eikä antiikin 

elegiallekaan vierasta. Groteski kuuluu muutenkin elegialajiin sen itsereflektiivisen luonteen takia 

 
50 Jo Landgren (1971, 164) huomioi menneen ja nykyisen kohtaamisen olevan keskeinen Mölna-elegian 
tulkinnassa. 
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(esim. Spargo 2004). Groteskilla ja elegialla on erottamaton yhteys, sillä groteski asettuu elegian 

ihannoivan ja idyllisen kuvaston vastapariksi (Pietropaolo 2013, 1-3). 

Ekelöfin elegialla on kahdet kasvot: elegiset ja epäelegiset (vrt. Kantola 2004b: lyyriset ja 

antilyyriset kasvot).  Antiikkijaksossa epäkunnioitus menneen oppeja – antiikkia opittuna ja tiedettynä 

entiteettinä, minkä Ekelöf hallitsi – kohtaan saa aikaan absurdin vaikutelman groteskilla ja nonsense-

kielellä, kuten loruilulla ja kiroustauluilla sekä kielellä ja merkistöllä (kuten piirtokirjoituksella), jotka 

eivät ole lukijalle tuttuja. Elegia on laji, jolta lukija odottaa lyyrisyyttä, onhan se ollut antiikin ajoista 

lyyrisen runouden laji ja miellämme elegiaan surumielisen melodian ja kauneuden sekä ylevyyden, 

aiheet ovat suuret, useimmiten kuolema tai rakkaus. Ekelöfin runoelmassa on aina taustalla narrin 

epärunollinen virne ja kuuluu epäsointuja.  

Antiikkijaksossa tulee esiin muistamisen, havaitsemisen ja tietämisen epävarmuus. Antiikki 

kytkeytyy Ekelöfin runoelmassa epätiedon tematiikkaan. Muisti ei ole lineaarista, kuten ei ajattelu tai 

tunnekaan, vaan päällekkäisyyksiä, kerrostumia, assosiaatioita ja viittauksia. Herakleitos51 on verrannut 

ihmismieltä tuleen, liekkiin, joka on samanaikaisesti yksi ja liikkeessä. Samankaltaisesti 

kokemuksellisena ja muuttuvana hetkenä Ekelöf kuvaa suhdettaan traditioon ja itseään runoilijana. 

Ajan kokeminen ja sanoilla tavoittelu ovat päämäärätöntä liikettä ja liikkeellä olona, joka on ”kuin 

auringonsäteitä ruohikolla puun alla tuulisena kesäpäivänä” (1957/67, 146). Tämä assosiatiivinen liike 

on satunnaista ja hetkellistä, ja sillä on aina jokin muoto, vaikka onkin itsessään muodotonta. 

 

Muistoihin ja muistamiseen kuuluvat olennaisesti paikat – muistamme usein paikkojen kautta – ja 

muistamista ovat ajatukset, kokemukset säilymisestä ja pysyvyydestä, suljetuista tiloista ja esineistä. 

Pompeji jäi Vesuviuksen tulivuoren laavan alle säilymään kivettyneenä, muotoaan muuttamattomana: 

aika pysähtyi. Säilymiseen liittyy myös syvällä oleminen, kuten Mölnan Muistelmajaksossa esineet 

merenpohjassa (s. 24). Muistelmajakso (22‒28) on paralleelinen Antiikkijakson kanssa eikä siinäkään 

ole virallista historiankirjoitusta; Muistelmajaksossa on Ekelöfin sukulaisia tai historian henkilöitä 

(Sjöberg 1973, 19−21). Kuten antiikin henkilöt, myös edesmenneet sukulaiset ja muut ovat Mölnassa 

nykyhetkessä muodonmuutosten ja muistuttavuuksien kautta. Kuolleet eivät pysy lineaarisesti takana 

lokeroissaan. Esimerkiksi Muistelmajaksossa vuoden 1786 orjalaivan ja kosmisen tähdenlennon 

muistelu (24‒25) on muodonmuutos alkunäkymästä ja kuninkaan esiin astumisesta Antiikkijaksossa: 

näkymissä on vangittujen myriadit, jokin ylempi, joka hallitsee, ja viittaus johonkin tavoittamattomaan, 

tähdenlentoon, ”mykkään viisuun kuurolle” ja silmänräpäykseen, jossa on kaikki, sekä vääristeleviin 

peileihin. Ekelöfin elegiassa muistamiseen kuuluvat kokemukset kosmisuudesta ja kaiken ykseydestä ja 

 
51 Esim. “Kuiva sielu viisain ja paras.” (Herakleitos 1971, 46.) Toisessa Herakleitoksen sielua koskevassa 
fragmentissa hän toteaa, että ”[s]ielun ääriä ei löydä vaikka kulkisi kaikki tiet” (mt. 22), ja suosittu tulkinta on 
ollut rinnastaa sielu hänen peruselementtiinsä, ikuiseen ja muuttuvaan tuleen. 
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samalla muuttuvuudesta. Unohtaminen koetaan katoamisena, hajoamisena ja tuhoutumisena: 

muistojen katoaminen pelottaa ja lopulta esineitäkään ei ole. Pompeji on jotain, jota ei enää ole. 

Esineiden, ihmisten ja eläinten laavan kehystämiä onkaloita ja piirtokirjoituksia on säilynyt hiljaisina 

tallenteina. Samankaltaisesti ”Mölna” on otsikossa, mutta ei itse runoelmassa; sen sijaan runoelmassa 

on runsaasti osia, yksityiskohtia ja eri aikoja ja paikkoja.  

Menneisyyden paikat, kuten antiikin Pompeji tai (Mölnan) maalaismiljöö, nähdään usein paitsi 

kiteytyneinä, pysähtyneinä, myös idyllisenä ja ylevänä; ne edustavat jotain klassista, ensiluokkaista 

vanhaa hyvää aikaa. Menneen ajatellaan sijaitsevan ehjänä ja kokonaisena kuvana takana; paikat eivät 

sijaitse päällekkäin eivätkä vuoda muistoissa tänne. Mölna-elegiassa vallitsee samanaikaisuus, aika 

koetaan kehämäisesti, ja myös paikat kerrostuvat. Mölna ja Pompeji ovat nekin metamorfoosin alaisia. 

Ne ovat toistensa oppositiot ja muistuttavat toisiaan: Molemmissa on syksy52. Pompejin elementti on 

tuli ja Mölnan vesi; tuli ja vesi ovat vastakohdat ja myös muotoaan muuttavina ja virtaavina toistensa 

kaltaiset. Tulivuori on Antiikkijakson (Pompejin tuhon) taustalla ja runoelman alussa esitetään 

kirjavavaatteinen narri ja ”palavat” syyspuut taustalla. Antiikkijaksoa seuraava Tulilaulu on oppositiossa 

ja kaltainen runoelman alun ja tauon jälkeen tulevalle Lainelaululle. 

 

Antiikkijaksossa kysytään selitystä metamorfoosille ja vastausta haetaan keskeneräisyydestä. Kivi on 

muodonmuutoksen vastakkainen, kivet symboloivat pysyvyyttä. Kivi ei lepata kuin liekki eikä virtaa kuin 

vesi. Pompeji säilyi, jäi muistoihin, koska se kivettyi. Kivet ovat mykkää viisua kuurolle ja myös myllyn 

ydin, joka jauhaa, hajottaa. Antiikkijakso loppuu samalla tuleen, tuli symboloi niin tuhoa kuin 

puhdistusta ja uuden alkua. 

 

2.3.2 Maininkimaisuus 

 

Jag dör deras liv, de lever min död. 

 

Antiikkijakson sitaatti (s. 25)53 on alluusio Herakleitokseen54, jonka filosofiassa vastakkaisuudet 

kuuluvat samaan ykseyteen ja jatkuvaa on vain muutos. Muutos-pysyvyys-vastakohtaisuus on 

keskeinen teema myös metamorfoottisessa Ekelöfin runoelmassa. Mölna on herakleitosmainen elegia. 

 
52 Mölna-paikassa on viimeinen intiaanikesän päivä, lämmintä myöhäissyksyä (Ekelöf 1993, 216). Vesuviuksen 
tulivuori purkautui elo-marraskuussa vuonna 79. 
53 Säkeistö kokonaisuudessaan: “Så känner jag / i djupet av mitt mellangärde dessa döda: / Den luft jag andas 
stockar sig av döda: / Den törst jag dricker är försatt med döda, / de är min hunger och de är min föda: / Jag dör 
deras liv, de lever min död.” 
54 Herakleitoksen fragmentti 62: ”Kuolemattomat kuolevia, kuolevat kuolemattomia; tämä elää tuon elämää, 
tuo kuolee tämän elämää.” (Herakleitos 1971, 28.) 
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Runoelmassa aika koetaan kehämäisesti, ei kronologisesti: kaikki toistuu muuttuneena ja mennyt onkin 

syvällä, ei vain takanapäin. Elävät ja kuolleet, läsnäolo ja poissaolo koetaan samanaikaisesti. 

  Muodonmuutokset ovat ajan vankina olemista. Ekelöfin elegiassa ollaan meren kohinassa 

Mölnassa, oudon sävelen lumossa ja kirouksessa, rajoilla. Eleginen kaipuun teema kytkeytyy mereen ja 

horisonttiin katsomiseen. Ekelöf kirjoittaa (1971/2007, 96), että horisontti on kiusaus, joka pakottaa 

aina kysymään, mitä takana on, ja hän sanoo kaipaavansa suurta, horisontitonta maailmaa. Tässä 

toistuu ekelöfiläisen poetiikan mukainen ajatus hiljaisuuden kuuntelusta ja sanomattoman 

tavoittelusta, rivien väliin pääsemisestä ja muotoon sisältyvän savimöhkäleen etsimisestä (ja toisin 

päin). 

  Yksi avainkohta Mölna-runoelmaan on se, kun runominä nimeää alkunäkymän lopussa (s. 10) 

mielentilansa: ”Vad rör det mig. Mitt liv har stannat.” Hän on välinpitämätön, kaikki on yhdentekevää, 

kaikki on ei mitään. Kyse on pysähdyksestä, kuolemasta ja samalla runoelman (ja elämän) runsauden 

ja metamorfoottisuuden takia liikkeestä. Runominän suru on elegistä kaipuuta, jonka kohdetta ei ole; 

Mölnassa kaipuu, poissaolo on pysyvää, ja tätä runoelmassa tavoitellaan, stemmaillaan 

metamorfoosien avulla. 

Niin kuin maininki Mölna-elegia metamorfoottisuudessaan etenee ja ei etene. Ekelöfin 

runoelman teemana on keskeneräisyys, vaillinaisuus ja ei-tietäminen; siinä ovat puheenaiheina isot 

nimet aika, elämä ja kuolema, joita voi sanoilla (ja kuvilla ja musiikillisesti) vain yrittää tavoitella, kun 

niiden perimmäinen olemus jää todellisuudessa ikuiseksi arvoitukseksi. Toisto, jollaista jatkuvat 

muodonmuutoksetkin ovat, kuitenkin lohduttaa; toisto luo kokemuksen eheydestä, jatkuvuudesta ja 

jopa jonkin mahdottoman lähestymisestä, siihen voi myös upota, voi pyyhkiytyä pois, olla osa kaikkea.  

Mölna-elegia ei ole antiikin elegian kaltainen mitaltaan parisäkeinen, mutta sen 

maininkimainen eteneminen ja vetääntyminen rinnastuu temaattisesti, ”suuressa mittakaavassa”, 

elegiamitan yksittäisten säkeiden tasolla tapahtuvaan rytmin vuorotteluun. Mitä antiikin elegia 

tavoitteli muodollaan, Ekelöf tavoittelee abstraktisti. Ekelöfille runon muoto on musiikillinen, se on 

ajallinen: runon muoto on kehys, näkökulma, ei pääteema (1957/67, 159−160). Kyse on Mölnan 

keskeneräisyyden teemasta ja tavoittamattoman tavoittelusta. 

Mölnassa toistuu ajatus vangittuna olemisesta, vallasta ja vapaudesta. Siinä toistuvat jokin 

ylempi, joka hallitsee, ja alempi, pienten anonyymit joukot. Antiikkijaksossa alun piirtokirjoituksen ja 

latinankielisen tekstin jälkeen (s. 31) esiin tulee yhtäkkiä kuningas: ”– Si, jag är Konung över de 

förgångna / och furste över myriader underfångna.” Menneisyydellä ja myriadeilla on jokin yhteys, ja 

myriadit paikantuvat alas, pohjalle, jonne ei näe. Jo runoelman alussa (s. 9‒10) esitellään useampi 

anonyymi joukko: kaikutemppeli, keskeneräiset larvat ja lemuurit55, nykivät harmaat olennot ja 

 
55 Larvat ovat toukkia ja lemuurit antiikin roomalaisten kuolleiden henkiä (Sjöberg 1973, 58‒59). 
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kömpelöt marionetit.  Runoelmassa toistuu usein ajatus anonyymeistä, vangituista joukoista, kuten 

minuutit, tunnit, sekunnit ja ”aika” sisällä kivilapsena, orjat kannen alla, veden ja tulen kuvaus 

muuttuvana ja moneutena (s. 27‒28, 24, 11‒12, 45‒47). Anonyymit joukot (jollainen on myös Mölna-

runoelma kokonaisuutena) ovat vastakkainen ajatukselle identiteetistä, persoonaisesta yhdestä, ja ajan 

ihminen kokee osina ja rajoina.  

Mölna-elegiassa surussa on merkityksettömyyden kokemusta, tunnetta että on samaan aikaan 

vanki ja vapaa, kuin olisi meren rannalla valtavan suuren hahmon ja liikkeen äärellä ja samalla tässä, 

odottava, tyhjä, ilman nimeä. Suru on loputtomien muodonmuutosten tilassa olemista, kokemus että 

pieni ja suuri, lähellä ja kaukana ovat samassa. Ekelöfin runoissa surunkokemus on olla ei kukaan: ”I 

verkilighet är du ingen”56; todellisuus on muodoton, runominä on tilassa, jossa hän luopuu minästä, 

kielestä, vallasta, merkityksestä. Hän hyväksyy kohtalonsa; surun ja sen jatkuvuuden, ehkä ilonkin, 

jonkinlaisen virneen. Antiikkijaksossa ihmistä väistämättömästä kuolemasta muistuttavan Cogitato te 

hominesse -ilmauksen yhteydessä ja helvetin lieskoja loruilevan Tulilaulun viereisellä sivulla on antiikin 

piirtokirjoitusta ja lause ”Tene me ne fugia” (s. 44), joka tarkoittaa ”Pidä kiinni tai pakenen”.57 Sitaatti 

viittaa vangittuna oloon tai siihen, että jokin suurempi hallitsee – sekä vapauteen. Vapaus on 

pelottavaa, ehkä emme haluakaan otteen irtoavan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
56 Runo ”Tag och skriv” (1941). 
57 Lause saattoi antiikissa lukea orjien pantamerkissä (ks. esim. Trimble 2016, 447-448.) (Jennifer Trimble: ”The 
Zoninus Collar and the archaeology of Roman slavery”, American Journal of Archaeology 120.3 July 2016, 447-
472. https://www.jstor.org/stable/10.3764/aja.120.3.0447. Tarkistettu 4.10.2020.) 

https://www.jstor.org/stable/10.3764/aja.120.3.0447
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3. KLASSINEN ELEGIA JA PARATIISI  

Kuolema ja katoavaisuus ovat keskeiset klassisessa elegiassa. Tunnelma on melankolinen, 

surumielinen. Idyllistä kuvastoa sävyttää usein ylevyys, joka perustuu pitkälti kristilliseen 

maailmankuvaan. Lohdutuksen motiivi ja konventio on vahva ja toivo jälleennäkemisestä elää. 

Perinteisesti elegian ideana on maalata kaunis kuva menetetystä läheisestä: tuntuu siltä, että mitä 

kauniimpi ja ehjempi kuva, sitä ”onnistuneempi” suru. Klassisessa elegiassa ollaan matkalla 

pimeydestä valoon. 

Klassinen elegia kuvastoineen on se, mitä elegia-sanasta tulee mieleen. Jos Mölna-runoelma 

on elegia, on paikallaan kysyä, mitä yhteistä sillä on klassisen elegian ja sen kuvaston kanssa. Elegia 

sellaisena kuin sen käsitämme, elegiaperinteeseen kuuluva idyllinen kuvasto, nostaa esiin kysymyksen, 

miten se liittyy kuolemaan: entä mikä on Ekelöfin elegian suhde kuolemaan tai poissaolevaan? 

 

3.1 Kaunis kuva kaipuusta  

 

                                    

                                   Nicolas Poussin, Et in Arcadia ego (1637) 

Elegia on kaunis runo, jossa on kaipuuta. Ranskalaisen taidemaalari Nicolas Poussinin maalauksessa Et 

in Arcadia ego (1637) kiteytyvät klassisen elegian keskeisimmät teemat. Latinankielinen otsikkofraasin 

on tulkittu tarkoittavan ”minäkin Arkadiassa”, mutta Panofskyn (1955b/87, 353) mukaan oikeampi 

käännös on ”minä Arkadiassakin”, jossa ”minän” on tulkittu viittaavan kuolemaan. Mutta miten 

kuolema näkyy maalauksessa: onko se hautakivi, haudattu henkilö vai vain varjo kivessä?58 

 
58 Panofsky (1955b/87, 361−362) huomioi, että Poussinin maalauksessa ei ole traditioon kuuluvaa kuolemaan 
viittaavaa pääkalloa (”death’s-head”) ja että paimenet ovat rauhallisen ja mietiskelevän oloisia. 
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Maalauksessa on pastoraaliseen sävyyn antiikin paimenia haudalla. Tunnelma on idyllinen. Poussinin 

maalauksessa on eleginen suhde kuolemaan, elegisyyttä on kuvata peruuttamattomasti menetettyä 

melankolisesti muistellen (mt. 359, 349−350). Maalaus liittyy antiikissa syntyneeseen, mutta etenkin 

kristillisessä taiteessa ja elegiassa suosittuun memento mori -teemaan, joka muistuttaa kaiken 

katoavuudesta ja ihmisen kuolevaisuudesta. Ajatuksiin katoavuudesta ja kuolevaisuudesta – vaikka 

kärsimystä aiheuttavia ja elämän ja olemassaolon kovia rajoja ovatkin – sisältyy myös herkkyyttä, 

ihanteellisuutta ja ylevyyttä. Surun ja kuoleman sijoittaminen luontoon pastoraalisena asetelmana ja 

maisemana lohduttaa (Lambert 1976, xv ‒ xvi).  

Klassiseen elegiaan, jolla tarkoitan tässä 1600-luvulta aina 1800-luvun alkupuolelle asti 

Englannissa kukoistanutta ja edelleen yleistä käsitystämme elegiasta lajityyppinä määrittävää 

runouden lajia, kuuluvat olennaisesti menetys, surumielisyys sekä elämän ja kuoleman pohdinta. Kun 

antiikin elegian kriteeri oli formaalinen, eleginen mitta, ja aiheet vaihtelivat rakkaudesta aina sotaan, 

klassinen elegia määrittyy sisällön mukaan.59 1600-luvulta elegia on ollut se, mitä nyt elegialla yleensä 

ymmärrämme: surumielistä kaipuuta ja kaihoa jonkun tietyn henkilön kuoleman takia, joka päättyy 

usein lohdutukseen. (Abrams & Harpham 2015, 103−105.) 1800-luvulla elegisyys kukoisti ajan 

romantiikan hengen ja henkilökohtaisen lyyrisen ilmaisun korostamisen takia (Fowler 1982, 206−207).   

Elegisyys on ihannoivaa ja ylevää, kuollutta idealisoidaan ja jopa mytologisoidaan, ja elegiseen 

moodiin kuuluvat traagisuus ja romanttisuus (Frye 1957/73, 296, 36). Ramazani (1994, xi) erottaa kaksi 

tapaa surra, normatiivisen (idealisoivan) ja melankolisen (vastustavan); suremisen vastustus on 

modernin elegian piirre. Perinteisesti elegia on normatiivista ja idealisoivaa. Elegian perinteeseen 

kuuluva idealisointi näkyy siinä, että yhä nykyään miellämme ”elegiaan” ja ”elegisyyteen” juuri 

klassisen elegian piirteitä ja että elegia elää nykyajassa surumielisessä ja kaipaavassa 

iskelmämusiikissa, kuten Katri Helenan esittämässä laulussa Katson autiota hiekkarantaa. Laulaja on 

yksin ja katse on menneeseen, hän kaipaa mennyttä kesää ja ihmistä. Elegisyyttä ovat melankolisuus, 

kaiho ja ylevä tunne, vaikka esityslajina onkin iskelmä. 

 

Elegian perinteeseen on vaikuttanut romantiikan korostama yksilön tunne ja ilmaisu. Romantiikan 

runous oli subjektikeskeistä, mikä sopii elegialle, joka on lyyrinen laji. Englantilainen romantiikan 

perustajiin kuulunut runoilija Samuel Taylor Coleridge määritteli elegian mietiskeleväksi ja 

reflektiiviseksi runoksi, jossa korostuu henkilökohtaisuus, ja hän nimesi elegisiksi teemoiksi rakkauden 

ja kuoleman; elegiassa korostuu myös poissaoleva sijoitettuna niin menneeseen kuin tulevaan: ”Elegy 

is the natural poetry to the reflective mind; it may treat of any subject but it must treat no subject for 

 
59 Mitallistakin elegiarunoutta kirjoitettiin 1700-luvulla, esimerkiksi Goethen Roomalaiset elegiat (Römische 
Elegien, 1790).  
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itself, but always and exclusively with reference to poet himself. As he feels regret for the Past or Desire 

for the Future, so Sorrow and Love become the principal themes of Elegy. Elegy presents everything 

as lost and gone, or absent and future.” (”Table talk I”, 1833/1990, 444−445, kursiivit alkup.) 

Klassisessa elegiassa vaikuttaa myös kristillinen maailmankatsomus, jossa se eroaa antiikin 

elegiasta. Keskeinen klassisen elegian konventio on lohdutus, ja maallinen ja tuonpuoleinen erotellaan 

selkeästi: elegiassa elää toivo jälleennäkemisestä tuonpuoleisessa. Kuoleman jälkeiseksi ajateltu 

paikka ei ole tämän maailman vastine tai peilimaailma, vaan paratiisi (tai helvetti), joka sijaitsee 

ihmisen maallisten rajojen ja rajoitusten toisella puolella, ei täällä. Emme yleensä ymmärrä elegiaa 

lajiksi, jossa kehotetaan iloitsemaan nyt tästä katoavaisesta elämästä, kuten antiikin hautaepigrammit 

saattoivat matkalaisia evästää. Elämäntaipaleen mittana ja päämääränä on elegialajissakin usein ollut 

tuonpuoleinen, ja kokemukseen maallisen katoavaisuudesta ja ihmisparan kuolevaisuudesta kuuluu 

tunne jonkin suuren äärellä olemisesta.   

 

 

                     William Blaken kuvitusta Grayn elegiaan (1797−98)  

Esiromantiikan elegisti Thomas Grayn runo ”Elegy Written in a Country Churchyard” (1751) on hyvä 

esimerkki klassisesta elegiasta. Idyllinen kuvasto ja tunnelma kattavat todellisuuden, kuolemankin, 

kuten William Blaken kuvituksessa Grayn elegiasta. Grayn runossa runon puhuja kaipaa mennyttä 

melankolisesti mietiskellen. Runon puhuja on yksin hautausmaalla60, seurana ovat vain hautakivet, 

pöllö ja ympäröivä maaseutu ja maalaiselämä, joka esitetään pastoraalielegian perinteen mukaisesti 

 
60 Hautuumaarunoutta (elegian engl. alalaji, ”graveyard poetry”). Esiromantiikan elegisti ja yöllinen ylevä ja 
yksinäinen hautausmaalla mietiskelijä oli myös esim. Edward Young runossaan ”Night Thoughts” (1742-45). 
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idyllisenä.61 Kuoleman konteksti on ihanteellinen ja ylevä maaseutumiljöö. On iltahetki. Grayn elegian 

alku suuntaa yksinkertaisesti ja surumielisen pehmeästi menneeseen: ”The Curfew tolls the knell of 

parting day, / The lowing herd wind slowly o'er the lea, / The plowman homeward plods his weary 

way, / And leaves the world to darkness and to me.” 

Grayn runossa pohditaan elämää ja kuolemaa, ihmisen kuolevaisuutta. Elegiaperinteestä 

poiketen kohde ei ole tietty henkilö,62 vaan runo kertoo tavallisista ihmisistä tai ihmisolennosta 

ylipäätään: ihminen on kuolevainen, turhamainen, mahdollisuuksiinsa yltämätön ja kuoleman edessä 

tasa-arvoinen (memento mori -teema). Puhuja suree ja ylistää maalaisia vastakohtana paitsi 

kaupungille, etenkin maalliselle maineelle ja omaisuudelle: hieno hautakivikään ei tuo kuollutta 

takaisin. Melankolisuuden ja uskonsävyisen eetoksen lisäksi Grayn elegiassa on vahva lohdutuksen 

konventio, jota luovat tunnelma ja sisältö: Maaseutu esitetään rauhanomaisena ja yksinkertaiset 

maalaiset ihanteellisina. Ihmisen kuolevaisuus nähdään osana ylevämpää ihmisyyttä. Kaipaava katse 

on menneeseen ja ylöspäin, johonkin parempaan paikkaan (ja ihmiseen). Grayn elegia on matka 

pimeydestä valoon. Runo loppuu hautakirjoitukseen, jossa on lohdullinen toive ylösnousemuksesta ja 

jälleennäkemisestä.  

 

Ekelöfin elegiassa on myös kaipaava puoli, vaikka runoelmassa on groteskia ja antilyyristä ”rumuutta” 

ja vaikka sitä on nimitetty (etenkin antiikin alluusioiden) suhteen koirien hautausmaaksi: alluusioissa 

on ”koira haudattuna” (Lundkvist 196063 [Sjöberg 1973, 35]). Alussa on perinteiseen elegiaan viittaavia 

konventioita: Runoelma alkaa ylevästi antiikkisella tervehdyksellä ja vanhahtavan parisäkeisesti. Kuten 

Grayn elegia alkaa ”ehtookellojen” soidessa maaseudulla, Mölnan alussa on ilta ja vanha 

maaseutumiljöö. Runominä asettuu muistelemaan menneitä ja meditatiiviseen tilaan jonkin 

suuremman äärelle64; runoelman voi liittää elegiaperinteen yksinäisiin yöllisiin reflektioihin. Elegia on 

perinteisesti laji, jossa ollaan auringonlaskun maisemassa ja jossa mielessä siintää paratiisi. 

 

3.1.1 Melankolia ja onnistunut surutyö 

 

Klassista elegiaa sävyttää melankolisuus. Melankolisuutta ovat suru, kaipuu, kaiho, tuskakin. 

Melankolia on niin herkkyyttä ja haaveellisuutta kuin ylevän suuruuden tai kaiken turhuuden 

 
61 Hautausmaalle sijoittuu usein myös goottilainen kirjallisuus, mutta eri sävyyn kuin elegia, johon eivät kuulu 
kauhu ja (muut kuin uskonnolliset) yliluonnollisuudet. Jotain samaa elegiassa ja goottilaisuudessa kuitenkin on: 
tunteen ja ihmisen sisäisyyden korostaminen ja kukoistus romantiikan aikaan Englannissa. 
62 Lähinnä inspiraation lähteenä ehkä kuollut ystävä ja runoilija Richard West. 
63 Lundkvist, Artur 1960. ”Ekelöfs förvandlingar. En Mölna-Elegi”. Stockholms-Tidningen, 4/11, s. 4. 
64 Aihe ja asetelma toistuvat myös esimerkiksi kesäöisessä ”Eufori”- ja syksyisessä ”Absentia animi”-runossa 
(1941, 1945). Runoissa puhuja pohtii yksin luonnossa lähtöä, menettämistä ja tarkoitusta tai sen puuttumista. 
(Samlade dikter I 2016, 200−201, 249−253). 
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kokeminen, kuten Grayn elegiassa. Keskeistä melankoliassa on menetys: joitain on poissa. 

Surumielinen katse on suunnattu kaukaisuuteen. 

Käsitys melankoliasta ja melankolian tunteen kokeminen on vaihdellut ajoittain ja 

kulttuureittain. Melankolia on ilmennyt yksinäisyyden, merkityksettömyyden ja tyhjyyden 

kokemuksina; herkkyytenä, sisäänpäin kääntymisenä, itsen ja eksistenssin pohdiskeluna; epätoivona, 

unettomuutena sekä muistikatkoksia ja pakkovaelteluakin aiheuttavana kaukokaipuuna. (Johannisson 

2009). 1600- ja 1700-luvuilla melankoliaa ilmaistiin ja koettiin usein voimakkaasti, jopa maanisesti, 

sitten vallitsi (ja on yhä tuttu) romanttinen käsitys melankolian ja sisäänpäin kääntyneiden yksilöiden 

ja taiteilijoiden yhteydestä; myöhemmässä modernissa ajassa melankoliaan mielletään tyhjyys, 

illuusiottomuus, vieraantuneisuus sekä väsymys, mutta usein ensisijaisesti lääkkeillä hoidettavaksi 

käsitetty masennus (mt. 30−73). 

 Melankolia-käsite liittyy keskeisesti Sigmund Freudiin ja hänen käsitykseensä surutyöstä, 

mutta se tiedettiin jo antiikissa, ja jo varhain melankolia on käsitetty sairaudenkin kaltaiseksi tilaksi. 

Termi melankolia on kreikan sanoista ”melaina kholee”, joka tarkoittaa mustaa sappea. Melankolisuus 

oli humoraaliopin65 mukaan sairaus, ja sen voi käsittää myös luonteenpiirteeksi; sitä kuvaavat 

taipumukset pohdiskeluun ja synkkyyteen, mutta myös taiteellisuuteen. (Melankolian historiasta esim. 

Birnbaum & Olsson 1992, 15−22). Robert Burtonin The Anatomy of Melancholy (1621), joka oli 

aikanaan kauan suosittu teos ja vaikutti keskeisesti myöhempään melankolian (ja elegian) kuvastoon 

(esimerkiksi maa, syksy, Saturnus), käsittelee melankoliaa sairautena, mutta myös tunne ja 

mielikuvitus ovat keskeisiä Burtonin käsityksessä melankoliasta. Burton tuo teoksessaan esiin, että 

melankolia kuuluu ihmisyyteen, kuolevaisuuteen. 1600-luvun Englannissa melankolia oli kulttuurista 

ilmapiiriä.66 Romantiikan taiteilijaihanne korosti yksilöä, tunnetta ja mielikuvitusta; paitsi että 

melankolisuus on käsitetty patologiseksi ilmiöksi, se liitetään usein juuri taiteeseen ja luomiseen. Tuska 

kuuluu melankoliaan, kuten jo Burton kuvasi. 

 

 

 

 

                                                             

 

  

 
65 Humoraalioppi oli antiikin aikaista lääketiedettä, joka selitti sairauksien johtuvan elimistön nesteiden (veren, 
liman, keltaisen sapen ja mustan sapen) epätasapainosta. 
66 Lääkäri George Cheyne käsitteli tutkielmassaan englantilaisten vaivoista mm. melankoliaa (English malady, 
1733.) 
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                                                 Albrecht Dürer: Melencolia I (1514) 

Saksalaisen Albrecht Dürerin kaiverruksessa Melencolia I 67  on melankolian henkilöitymänä poskeaan 

käteen pohdiskelevasti nojaava, raskasmielinen mutta palavakatseinen enkeli.68 Yksityiskohdat 

viittaavat katoavaisuuteen, kuten miltei tyhjä tiimalasi ja tyhjä, tasapainossa oleva vaaka sekä valo ja 

sateenkaari taivaalla. Kaiverruksessa on kuvattuna inspiraation puute, ja se kuvaa renessanssin 

humanistista käsitystä melankoliasta: melankolia kuuluu taiteeseen ja kokemukseen ihmisen rajoista 

(Panofsky 1955a, 164, 167-168). Dürerin kaiverrus kuvaa luovuuden ja raskasmielisyyden 

kytkeytymistä, josta on käytetty termiä melancholia generosa; termi viittaa runsauteen ja kuvaa 

taiteilijan luomistilaa odotustilana, epämääräisenä välitilana (esim. Johannisson 2009, 32, 46).  

Melankolian kaihoisista synkkyyksistä nostaa päätään romanttinen luova nero. Melankolia 

sopii romantiikan neromyyttiin, yksinäiseen, erikoislaatuiseen taiteilijaan, joka tavoittelee 

äärimmäisyyttä ja kaipaa ykseyttä ja täydellisyyttä. Luovuuden näkökulmasta melankolian voi nähdä 

myös taiteilijan toisena (psykologisena) syntymänä (Birnbaum & Olsson 1992, 13−14). Ekelöfin taide 

kytkeytyy melankoliaan symboleilla, joissa keskeistä on vastakohtien peli ja että ”sinä” on 

tavoittamaton, minän horisontin ulkopuolella (mt. 106−107.) Ekelöfin melankolian symboleita ovat 

 
67 Kaiverruksen numeron ”I” on tulkittu viittaavan humanisti Cornelius Agrippan melankolialuokitteluun, jossa 
ensimmäinen melankolia on taiteilijoita koskevaa mielikuvituksen melankoliaa. Kyseessä on suorastaan 
demoninen tila, jossa taiteilija kokee, ettei hänellä ole pääsyä metafyysiseen maailmaan.  (Panofsky 1955a, 
168-170). Tämä tarkoittaa luomisen tuskaa ja sanomattoman tavoittelua, josta Mölna-elegiassakin on kyse. 
68 Dürerin kaiverrus oli Ekelöfille tuttu: hän piti kopiota työstä seinällään kymmeniä vuosia. Ks. Ekelöfin essee 
”Dürers melankoli” (Blandade kort 1957/67, 110‒114). 
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esimerkiksi auringonpimennyksen kuva, joka on sokeuden ja valon kokonaisuus, sekä jungfru ja Lucifer 

(mt. 103, 109.)  

Romantiikan minäkeskeinen taiteilijaihanne yhdistyy melankolisuuteen sisäisissä maisemissa. 

Romanttista melankolian kuvastoa ovat yölliset yksinäiset mietiskellyt, rauniot ja hautausmaat, 

lehdettömät puut ja maan elementit. Romanttisen surumielistä kuvastoa on Mölna-elegiassakin, kuten 

puhujan asettuminen öiseen mietiskelyyn luontoon, auringonlasku, puiden lehtien putoilu sekä 

alluusiot, jotka ympäröivät hänet kuin hautausmaan hautakivet69. Onpa muodonmuutoksetkin liitetty 

melankoliaan: englantilainen lääkäri Thomas Willis on kirjoittanut 1600-luvulla melankolian alalajista 

nimeltään melancholia metamorphosis.  Muodonmuutosmelankoliassa melankolikko kokee outoja 

kehollisia muutoksia, kuten että keho on lasia tai että ihminen muuttuu sudeksi. (Johannisson 2009, 

27−29.) Nämä ääripäiset ja varsin ruumiillistuneet melankolian kokemukset kuvaavat melankolian 

tunteen ja ilmenemisen laajuutta. Melankoliaan kuuluu vierauden ja yksinäisyyden tunteita ja 

kokemuksia, jotka voivat olla herkkiä ja haaveellisia tai tummanpuhuvan irvokkaita. 

 

Kuten melankolinen taiteilijanero luo uutta tai ainakin odottaa käsi poskeen nojaten inspiraatiota, 

tavallisen kuolevaisenkin suremiseen liitetään ylempää hohtoa ja päämäärää. Freud kirjoittaa 

esseessään ”Murhe ja melankolia” (1917) surusta prosessina, surutyönä; yhä edelleen suremiseen 

liitetään freudilainen ajatus, että surusta tulee parantua tai vapautua: ”Surutyön päätyttyä ego 

kuitenkin saavuttaa jälleen vapauden ja estottomuuden.” (Freud 2005a, 160.) Puhutaan ”onnistuneesta 

surutyöstä”: suru on prosessi, josta parannutaan irtaantumalla menetetystä kohteesta, vähän niin kuin 

taiteilijakin voi ainakin hetkeksi vapautua melankoliastaan luomistyön onnistuessa, tavoittaessaan 

teokseensa häivähdyksen jostakin suuremmasta, sanojen ja kuvien tuolla puolen olevasta. Surutyössä 

melankolia puolestaan on seurausta ”epäonnistumisesta” ja melankolinen sureminen on pitkittynyttä, 

patologista suremista.  

Surussa on keskeistä menetyksen tunne, ja Freud kytkee melankolian tunteen minuuden 

menettämiseen, jos normaali sureminen ei onnistu. Suru on kohteenmenetystä ja melankolia on 

egonmenetystä. (Freud 2005a, 160, 164.)   Melankolia on freudilaisittain käsitettynä perustaltaan paitsi 

surua, olennaisesti minuuden jopa narsistinen kokemus. Surutyö on siis prosessi, jossa minuus 

vapautuu kohteesta ja löytää uuden korvaamalla ja luovuuden avulla, esimerkiksi maalaamalla sanoin 

tai värein kauniin kuvan menetetystä. Surutyön epäonnistuessa ihminen jää kiinni menetettyyn: tästä 

 
69 Grayn elegiasta lähtöisin on eleginen perinne, jossa ollaan ”raunioilla”, puhuja lukee hautakiviä (tai kuolleen 
kirjeitä, jotka puolestaan vertautuvat alluusioihin). John Cunninghamin ”An Elegy on a Pile of Ruins” (1761) 
liikkuu nimensä mukaisesti raunioilla ja oli yksi suosituimmista Grayn elegian jäljitelmistä. (Ks. Spenser and the 
Tradition: English Poetry, 1579−1830. 
http://spenserians.cath.vt.edu/TextRecord.php?action=GET&textsid=37324. Tarkistettu 4.10.2020.) 
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seuraa melankolia. Suruun tai synkkämielisyyteen juuttunut, uuden syntymän nälkäinen taiteilija-

melankolikko on luomistyössään kuin kannibalisti (Birnbaum & Olsson 1992, esim. 175).70 

Peter M. Sacks (1985) pohjaa käsityksensä elegiasta freudilaiseen tulkintaan melankoliasta. Sacks 

määrittelee elegian poissaolon representoinniksi. Menetys aiheuttaa ikään kuin aukon surijaan ja 

menetys tulee korvata tai on melankolian sairastuttama ja vanki. Sacks lähtee liikkeelle menetyksen 

kokemuksesta ja lohdutuksen tarpeesta ja tulkitsee sitä kautta elegiaa lajina: elegian konventiot 

syntyvät surutyön prosessista. Keskeistä tässä käsityksessä elegiasta on surun ja elegian lineaarinen 

eteneminen sekä minuus, kuten Freudin käsityksessä. Surulla ja elegialla on päämäärä, tulos; 

molempiin kuuluu perinteisesti ajatukset menetetyn korvaamisesta. 

 

Usein elegia käsitetään matkaksi pimeydestä valoon, ja elegian kuvastoa on valon ja pimeyden 

symboliikka. A. F. Pottsin (1967) mukaan elegia on visionaarista runoutta, jonka keskeinen piirre on 

paljastuminen; se on näkemisen ja ymmärtämisen runoutta, jonka päämäärä on totuus (mt. 2, 37, 73). 

Elegistit kirjoittavat kohti valoa (mt. 2). Elegian muista lajeista erottava piirre on anagnorisis71 eli 

tunnistaminen, joka on elegian etenemistä määrittävä päämäärä (mt. 36−37). Se on hetki, jolloin 

tietämättömyys vaihtuu tiedoksi ja pimeys valoksi; eleginen anagnorisis on metaforista valoa.72  

     Pottsin ajatukset vastaavat käsitystä elegiasta matkana pimeydestä valoon ja heijastelevat 

surutyön onnistuneisuuden mallia. Kuolemaan liittyy paitsi menetyksen suru myös tietämättömyys. 

Kristinuskoon sisältyy ajatus valosta, toivosta, joka on jonkinlaista tietoa tulevasta ja taivaastakin, 

iankaikkisesta elämästä ja jälleennäkemisestä. Sekä elegia että kristinusko käyttävät valon ja pimeyden 

symboleita (Potts 1967, 67−68), mutta toisin kuin pastoraalielegiassa, jossa suhtautuminen kuolemaan 

on primitiivisempi kuoleman kytkeytyessä luonnon kiertokulkuun, kristinuskossa kuolema on 

elegistinkin ongelma, joka pitää ratkaista (Lambert 1976, 153, xix, xxv). Kristillistä kuvastoa hyödyntävä 

klassinen elegia pyrkii ratkaisemaan hämärää ja epävarmuutta. 

 

3.1.2 Mennyt idyllinä 

 

Och det var på den tid som den benlöse sprang  
och den fingerlöse spelte på guitarr så det klang... 

 

 
70 Myös Freud vertaa melankoliaa kannibalistiseksi, koska kohde on samastumisen kautta osa egoa (2005a, 
164−166). 
71 Käsite esiintyy Aristoteleen Runousopissa ja tarkoittaa juonenkäänteeltä merkityksellistä tunnistamisen 
hetkeä tragediassa. 
72 Potts (1967, 39) erottelee kolme elegian visiota: idyllisen, ymmärrystä koskevan (gnoomisen) ja varsinaisen 
elegisen anagnoriksen, joka on lyyrinen paljastava näky. 
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Elegian perinteessä melankolisen kaipaava katse on taaksepäin. Menneen koetaan sijaitsevan 

lineaarisesti takana ja sitä ihannoidaan. Siinä, missä elegian alkuperä antiikissa on laulullinen ja 

parisäkeinen, klassista elegiaa on idyllinen tunnelma ja kuvasto. Menneessä, poissa sijaitsee 

haavemaa. Siellä on parempi paikka. Mölna-elegian alussa runominä asettuu muistelemaan menneitä 

vanhahtavan parisäkeisesti, taustalla on kuoleva luonto. Mennyt esitetään vanhan lastenlorun kautta 

ja paratiisimaisena, missä mahdotonkin oli mahdollista (s. 9, 14−15): jalaton juoksi ja sormeton soitti 

kitaraa.  

Sana ”idylli” juontaa antiikin paimenrunouden idylliin. Pastoraalielegia on keskeinen klassisen 

elegian alalaji, joka nousi renessanssin kautta kukoistukseen 1600- ja 1700-luvun Englannissa. Etenkin 

Edmund Spenserin The Shepheardes Calender (1579) oli vaikutusvaltainen. Elegiaperinteessä yksilön 

kokema suru ja ilmaisema valitus menetyksen vuoksi sijoitetaan paimenidylliseen ja romanttiseenkin 

luontoon. Pastoraalielegian paikka on Arkadia, myyttinen luontoidylli. Arkadia-käsite on sekin peräisin 

antiikin paimenelegiasta: se ei kuvaa todellista paimenelämää, vaan on utopistinen, kuten Grayn 

elegiassakaan ei kuvata todellista maalaiselämää.73 Pastoraaliset aiheet olivat suosittuja myös ajan 

kuvataiteissa, josta välittyvät maaseudun rauha ja idealisointi (kuten Poussinin maalauksessa).     

Pastoraalielegian tunnelma ja konventiot lienevät lähinnä ymmärrystämme siitä, mitä elegia 

on elegisimmillään. Pastoraalielegiassa paimen suree kuollutta ystäväänsä, eli asetelma – joku suree 

läheisen menetystä – vastaa käsitystämme elegian ytimestä.  Klassisessa elegiassa paimenten sijaan 

usein runoilija suree toista runoilijaa. Esimerkiksi John Miltonin74 aikanaan suosittu runo ”Lycidas” 

(1637) on kirjoitettu ystävän kuolemasta. Kyseessä on klassisen elegian tapaan henkilökohtainen 

menetys ja runossa surraan yksilöä. Keskeinen klassisen elegian konventio on, että lopussa on ”voitto”, 

onnistuminen, eli Miltonin runo sopii paitsi ajan kristilliseen kuvastoon myös myöhempään 

freudilaiseen suremisen malliin. 

Tyypillisestä pastoraalielegiasta antiikin ajoista aina renessanssiin asti on tunnistettavissa 

tiettyjä konventioita, jopa kaava: Runo sijoittuu idealisoituun paimenmiljööseen ja sen henkilöt ovat 

runoilija-paimenia. Puhuja pyytää muusilta apua ja viittaa mytologisiin hahmoihin. Luonto yhtyy 

suruun, kun surija kysyy, miksi hänen ystävänsä kuoleman annettiin tapahtua. Muitakin surijoita 

ilmaantuu paikalle ja menetyksen oikeudenmukaisuutta kyseenalaistetaan. Lopulta paikalle tuodaan 

 
73 Elegia muistuttaa nostalgiaa, koska molemmissa on melankolinen tunnelma ja kaipaava ja idealisoiva katse 
menneeseen. Elegia eroaa nostalgiasta siinä, että nostalgiassa kaivataan kokonaista kadonnutta maailmaa ja 
todellisuutta, ja elegiassa ihmistä tai ihmisryhmää; nostalgia ei suuntaudu konkreettisiin asioihin; lisäksi elegia 
suuntautuu toiseen, nostalgia itseen (Coates 2010, 592). Elegiassa ja nostalgiassa on samaa lohduttavaa 
tunnelmaa. (Coates, Paul 2010. “Moving Pictures at the Edge of Stasis: Elegy and the Elegiac in Film”. Weisman 
Karen (ed.), The Oxford Handbook of the Elegy. Oxford: Oxford University Press. 585−600). 
74 Miltonin eeppinen runoelma Paradise Lost (1667) perustuu syntiinlankeemusmyyttiin ja siinä on keskeisenä 
hahmona Saatana, joka on kapinoiva enkeli. Paitsi että hän on paha, hänet liitetään luovuuteen ja toivoon: uusi 
paratiisi on ehkä joskus mahdollinen.  
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kukkia, ja elegia sulkeutuu lohdutukseen ja ajatukseen tuonpuoleisesta paremmasta elämästä. 

(Abrams & Harpham 2015, 104−105.) Elegia ei ole vain valitusta – se on myös luonnon romantisointia 

ja matka sielun ja mielen harmoniaan, paratiisinkaltaisiin maisemiin. 

Klassiseen elegiaan kuuluu olennaisesti ajatus ihanasta paikasta. Eleginen topos on locus 

amoenus (lat. ”ihana paikka”), joka juontuu pastoraalielegiaan ja antiikin Theokritoksen ensimmäiseen 

idylliin (esim. Watterson 2010, 139). Pastoraalisuutta ovat idyllisyys ja ihmisen osan esittäminen 

syntiinlankeemuksen jälkeisessä maailmassa, paratiisista karkotettuna ja sinne kaivaten (mt. 136). 

”Ihana paikka” tarkoittaa haavemaata, onnen maata, fantasiaa, rauhaa, illuusiota – ja ennen kaikkea 

luonnon idylliä ja jonkinlaista yksinkertaista alkutilaa. Esimerkiksi Grayn elegiassa mennyt on esitetty 

ihanana, maaseudun ja yksinkertaisen elämän paikkana. Myös tulevaan sijoitetaan haavemaa ja 

seesteinen rauhansija: Arkadia muistuttaa kristinuskon paratiisia, jonka ajatellaan sijaitsevan ajallisesti 

lineaarisesti edessä, ihanana kuoleman jälkeisenä paikkana. Antiikkiin juurtava paimenidyllinen 

kuvasto asettuu helposti kristilliseen kuvastoon, esimerkiksi paimenaihe on ollut mukana kristinuskon 

alkuajoista asti. Raamatusta tutuissa jakeissa on lohduttava pastoraalinen maisema: ”Herra on minun 

paimeneni, / ei minulta mitään puutu. / Hän vie minut vihreille niityille, / hän johtaa minut vetten 

ääreen, / siellä saan levätä.”   (Ps. 23:n alku.) Ajatus paluusta luontoon – tai surun sijoittaminen 

luontoon – lohduttaa (vrt. Lambert 1976). 

Suru ei ole vain todellista ja kärsimystä, vaan surussa ja melankoliassa on myös haavetta, 

unelmaa. Esimerkiksi Grayn elegiassa keskeinen melankolinen tunnelma syntyy ajatuksesta kuolleiden 

vaatimattomien maalaisten, runon ihanneihmisten, käyttämättä jääneistä mahdollisuuksista. Klassisen 

elegian aikakäsitys on varsin lineaarinen (mennyt on idylli takana, ollaan matkalla pimeydestä valoon) 

ja suhde menneeseen, kuolemaan, poissaolevaan on ihannoiva ja haaveksiva. Mielikuvitus ja sisäiset 

maisemat ovat keskeisesti elegian perinnettä. Klassisen elegian tunnelmaa voi kokea katsomalla tähtiä: 

kauas, salaiseen paikkaan, jonne ei ole tietä, löytää vain unessa tai sattumalta, eksyksissä: se paikka ei 

ole täällä.75  

 

Mölna-elegia alkaa auringonlaskun maisemissa, kaipuun ja uneksinnan tunnelmissa. Taustalla on 

vanha maalaismiljöö myllyineen ja syyslehdet putoilevat, kuten elegiaperinteessä on antiikin ajoista ja 

etenkin klassisen elegian kulta-aikoina ollut luonnon ja maalaiselämän kaunista kaipuuta ja 

lohduttavaa kuvastoa. Suhde menneeseen vaikuttaa ensinäkemältä idylliseltä. Runoelman 

metamorfoottiset kuvat ovat surrealistisia ja absurdeja kuin unessa – sellaisessa unessa, jossa 

Poussinin maalauksessa olisi samanaikaisesti näkyvissä todellinen kuolema ja elämä keskeneräisenä ja 

vaillinaisena, ei vain idealisoivana viittauksena poissaolevaan tai lohduttavana maisemana. 

 
75 Suomalaisessa iskelmässä elegistä ihanaa paikkaa kuvaa esim. Satumaa (säv. ja san. Unto Mononen): ”Aavan 
meren tuolla puolen jossakin on maa / missä onnen kaukorantaan laine liplattaa”. 
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Mölna-runoelmassa ei ole tiettyä kohdetta, menetettyä läheistä, josta maalattaisiin kaunista 

kuvaa. Runoelmassa on useita sävyjä, mutta surumielisyys on groteskin ja leikillisyyden rinnalla 

kattavin. Kaipuun teema on keskeinen, ja se liittyy Mölnan elegisessä luonteessa laajempaan 

metamorfoosin teemaan. Muodonmuutoksissa on kyse poissaolevan esittämisestä, mutta samalla 

myös läsnäolosta, etenkin kun muutos on vailla loppua, kuten Mölnassa: on vaikea hahmottaa kuvaa 

ja kokonaisuutta, ei tule lopullista tunnistamisen ja vapautumisen hetkeä, vaan ei-tietäminen jää. 

Poissaoleva on aina läsnä ja lähellä, jokin jää aina täsmentymättä ja tavoittamatta. Valo ei kirkasta eikä 

jähmetä Ekelöfin maisemaa. Hänen visionsa on kaipuun kuva, se on kuin pilvi meren yllä, 

samanaikaisesti epämääräinen ja rajattu (Ekelöf 1971/2007, 240).  

Mölna-runoelman elegistä luonnetta ja tunnelmaa on poissa- ja läsnäolevan samanaikaisuus. 

Metamorfoottisessa muutoksen hetkessä ja tilassa näkyy, että kun katsoo tarkemmin sitä, miten 

jalattomat juoksevat ja jos tosiaan kuulee sormettoman soiton, niin kuvahan on absurdi ja groteski, 

kuten kuoleman sijoittaminen ihanaan Arkadiaan on kauheaa, vaikkakin – outoa kyllä – idyllistä.  

 

3.1.3 Hautajaiset 

 

The paths of glory lead but to the grave. 
                                       
 (Thomas Gray, 1751) 

 

Pastoraalielegiassa mennyt ja kuolema, poissaoleva, esitetään idyllisenä haavekuvana. Toisessa 

klassisen elegian keskeisessä alalajissa, hautajaiselegiassa, painottuvat enemmän kuoleman 

todellisuus ja sen konteksti, hautajaiset, ja luonnon ja menneen maaseudun romanttisen ihannoinnin 

sijaan kristillinen maailmankuva, joka tuo paitsi ylevää sävyä maallisen paheksunnassa myös lohtua 

kuolleen ylösnousemuksen toiveena (esim. Clymer 2010). Englantilaiseen hautajaiselegiaan76 kuuluvat 

teemoina olennaisesti kuolema, uskonnollinen subliimi ja maallisen elämän turhamaisuuden 

paheksunta. Kaiken katoavuudesta ja kuolevaisuudesta muistuttava memento mori -teema on 

keskeinen. (Mt. 171−173.) Esimerkiksi Grayn elegiassa maallinen kunnia ja rikkaus ovat turhuutta: 

kuolema tasa-arvoistaa kaiken. Englantilaiseen hautajaiselegiaan kuuluu olennaisesti myös yksilöllisyys 

ja henkilökohtaisuus: renessanssiajan uskonpuhdistuksen myötä hautajaiset, kuten koko kulttuuri, 

maallistui, ja hautajaisseremonioihin syntyi uusi partikulaarisuus, kun hautajaiset heijastivat kuolleen 

taaksensa jättämää elämää ja surijoiden reaktioita menetykseen (Kay 1990, 2−6). Hautajaisissa ja 

hautajaiselegioissa korostui tilannekohtaisuus ja niiden tehtävä oli paitsi lohduttaa, myös esittää 

kuollut esimerkillisenä yksilönä (mt. 5). Etenkin hautajaiselegoissa vainajan ylistäminen on keskeinen 

 
76 Englantilaisia hautajaiselegioita ovat esim. Donne, ”Anniversaries” (1611−1612), Young, “Night Thoughts” 
(1742-45), Tennyson, ”In Memoriam” (1850).  
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elementti (Bloomfield 1986, 153−154). Grayn elegiassa hautajaiskonteksti ja kuolema, ovat vahvasti 

läsnä, ollaanhan hautausmaalla, ja vaikka siinä ei surra yksilöä, maalaiset esitetään ihanteellisina ja 

esimerkinkaltaisina (lempeästi ylistettyinä) ihmisinä, ja surun ja huolen aiheena ei ole niinkään heidän 

sielujensa kohtalo tuonpuoleisessa, vaan menetetyt elämät.  

Hautajaiselegia etenee vaiheittain jatkumolla valituksesta kuolleen ylistyksen kautta lohtuun 

(esim. Clymer 2010, 170). Sen voi nähdä rituaalinomaisena pimeydestä valoon -surutyönä. Parempaan 

ollaan Raamatussakin matkalla: ”Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, / en pelkäisi mitään pahaa, 

/ sillä sinä olet minun kanssani. / Sinä suojelet minua kädelläsi, / johdatat paimensauvallasi.” (Ps. 23:4.) 

Kristillistä maailmankatsomusta ja uskonnollista ylevöitymistä on, että tuonpuoleinen korvaa 

maanpäällisen kärsimyksen. Se luo paitsi lohtua myös merkitystä ja mielekkyyttä. Katse on kohti 

taivasta.  

Juutalais-kristillinen maailmankatsomus on vaikuttanut vahvasti elegiatraditiossa. Esimerkiksi 

Jesajan kirjan säkeet (22:12−14) kuvaavat elegiaankin heijastunutta suhdetta suruun ja kuolemaan: 

”Jumala, Herra Sebaot, / kutsui sinä päivänä teitä itkiäisiin ja valittajaisiin. / Hän kehotti teitä ajamaan 

päänne paljaaksi ja vyöttäytymään säkkivaatteeseen. / Mutta mitä vielä! Täällä vain iloitaan ja 

riemuitaan! / Naudat lihoiksi, pikkukarja teuraiksi, / lihaa syödään, viiniä juodaan: / »Syödään ja 

juodaan, huomenna kuollaan!»/ Niin minä sain kuulla Herran Sebaotin sanat: / – Tietäkää: tämä synti 

jää sovittamatta / aina kuolemaanne saakka. / Näin sanoo Jumala, Herra Sebaot.” Suru ja kuolema 

kytkeytyvät kristilliseen ja laajemmin länsimaiseen dualistiseen ajatteluun, jossa erotellaan sielu ja 

ruumis ja tuonpuoleinen ja maallinen. Tunnelma on suorastaan paatoksellinen, ja kuvasto on 

vastakkain asetteleva iloisine juhlineen ja tuomiopäivän hehkuineen. Kuolevaiset matkaavat kaikki 

samalla pölyisellä tiellä, mutta taivaan porteilla voi osalle tulla ongelmia. Suremisenkin tulee siksi 

tapahtua ylevään ja päämäärätietoiseen kuvastoon sopien. 

 

Memento mori -teema ilmaisee kokemuksia väliaikaisuudesta ja ihmiselon merkityksettömyydestä, 

jopa turhuudesta. Lohdutus on tarpeen. Eleginen lohdutuksen motiivi ja konventio on keskeinen 

etenkin kuolemakontekstisessa hautajaiselegiassa. Lohdutukseen kuuluu vanitas-motiivi (lat. 

”turhuus”) (esim. Clymer 2010, 172). Termillä on pitkät kristilliset perinteet; Saarnaajan kirjassa (1:2) 

todetaan: ”turhuuksien turhuus, kaikki on turhuutta.” Vanitaksen sanomana on maallisen elämän 

katoavaisuus ja turhuus, merkityksettömyys, ja myös kuoleman tasa-arvoisuus, joka kristityn tulee 

muistaa maallisessa elämässään ja suunnata katseensa tuonpuoleiseen (esim. Clymer 2010, 172). 

Elegiassa vanitas-topoksen kautta tulee esiin (maallisen) ihmiselämän merkityksettömyys (esim. 

Nummi 2005, 80). Ajatus kaiken ja kaikkien jauhautumisesta loppujen lopuksi samaan tyhjään herättää 

paitsi surua, ahdistusta ja tuomiopäivän selkeyttä myös lohdullista kaiken raukeamisen ja 

kohtaamisenkin tunnetta, hiljaisuutta. 
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Ihmiskeskeisessä renessanssissa vanitas-perinne korostui melankoliakulttuurissa: kuvataiteissa 

oli vanitas- ja memento mori -asetelmia, jotka kuvasivat kuolemaa ja ajan kulumista.77 Vanitas-kuva on 

groteski kuva-asetelma, jossa on sekaisin kuolemaan ja maallisuuteen sekä taiteeseen tai tieteeseen 

viittaavaa. Vanitas-symboleita eli esineitä, jotka muistuttavat katoavaisuudesta, turhuudesta ja lopulta 

kaiken yhdenvertaisuudesta ovat esimerkiksi pääkallot, kirjat, kartat, soittimet, korut, juomapikarit, 

piiput, pelikortit, kellot, kynttilät ja kukat. Myös esinesommitelmien epäjärjestys kuvaa väliaikaisuutta. 

(Ks. esim. Encyclopædia Britannican määritelmä https://www.britannica.com/art/vanitas-art.) 

Hautajaiselegiaankin kuuluu paradoksaalisesti sekä esteettinen, merkityksellinen ja kaunis, että 

groteski ja todellisen kuoleman raadollisuus (Clymer 2010, 184). Elegistä kuolevaisuuden pohdintaa ja 

vanitas-perinnettä groteskilla vivahduksella on esimerkiksi Shakespearen näytelmässä Hamlet 

(1599−1601), kun Tanskan prinssi Hamlet muistelee ja mietiskelee viimeisessä78 näytöksessä 

edesmenneen narri Yorickin pääkallo kädessään hänen hautansa äärellä: ”Alas, poor Yorick”!79 

 

 

                                                  Hugo Simberg: Kuoleman puutarha (1896) 

Kuolema on keskeinen klassisessa elegiassa. Etenkin kuolemanjälkeinen olosija on mietityttänyt. Hugo 

Simbergin maalauksessa on memento mori -teema, kuvassa on käsitys kuoleman jälkeisestä paikasta. 

Maalauksen irvokkuudessa, pääkalloissa ja asetelmamaisuudessa ja sävyissä voi nähdä 

vanitasmaisuutta, mutta toisin kuin vanitas-maalauksissa, siinä ollaan jo kuoleman valtakunnassa. 

Pikkuiset kukat, joita hoitavat luurangot, voi nähdä kuolevaisten ihmisten symboleina. Useammin tuolle 

 
77 Vanitas-maalaukset olivat suosittuja etenkin 1600-luvulla Alankomaissa. 
78 Vaikka populaarikulttuurissa Hamlet esitetään pääkallo kädessä lausumassa “To be, or not to be”, tämä ehkä 
maailman tunnetuin monologin alku on 3. näytöksessä eikä siinä ole pääkalloa. 
79 Ekelöfin runossa ”Yorricks skalle” (1961) kuvataan kristinuskon ylösnousemusta groteskin ruumiillisesti. 
(Samlade dikter II 2016, 59.) 

https://www.britannica.com/art/vanitas-art
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puolen ja paratiisillisiin oloihin haaveillaan ja kuvitellaan vastaanottajiksi enkeleitä ja kuolleita sellaisina 

kuin heidät muistamme, tai ehkä hieman parempina. Luurangot tosin näyttävät varsin helliltä.  

 Mölna-elegian suhteessa kuolleisiin ja kuolemaan on jotain samaa kuin Simbergin maalauksessa 

tuonpuoleisesta paikasta; poissaolevaa ei ole esitetty ylevänä eikä perinteisesti paratiisin kaltaisena. 

Runominä asettuu kylläkin alussa laiturille luontoon ja jonkin suuren äärelle, mutta vieras ja 

käsittämätön ovat lähellä, arkisena, leikkisänä ja groteskinakin.     

Mölna-elegiassa on useita ajan kulumisen ja katoavaisuuden symboleita (vanitas-symboleita), 

kuten putoavat puidenlehdet ja soittava narri. Runoelmassa on kelloja ja läpi runoelman paljon puhetta 

ajasta, kuten alussa vuodenaikojen vaihtuminen, ennen Antiikkijaksoa esiintyvä ajan muistelu (”−− Jag 

minns / Tiden, / jag har den i mig”); lopussa jäljellä ei olekaan muuta kuin aika (ajanmääreitä ja 

partikkeleita) sekä fossiililintu (s. 9, 27−28, 61−62). Konkreettisempina ajan symboleina esiintyvät 

Mölna-puiston höpöttävä ja vääristynyt kellotaulu ja paholaisen kellotorni (s. 19, 57, 53).  

 

Ekelöfin suhde klassisessa elegiassa ja etenkin hautajaiselegiassa keskeiseen kristinuskoon oli 

kyseenalaistava eikä hän usein käytä alluusioita Raamattuun. Kristinuskoa ja länsimaisuutta enemmän 

häntä puhutteli itämainen mystiikka. Ekelöf kuitenkin tunsi Raamatun ja nimeää sen 

suosikkikirjoikseen.80 Ekelöfin kirjoituksessa runoilijaksi tulemisesta –   ”erkänna sin botliga ensamhet 

och meningslösheten i sin vandring på jorden” (1941/63, 175‒176) – puhutaan merkityksettömyydestä 

maanpäällisessä vaelluksessa. Se on ensinäkemältä hämmentävän kristinuskonnollinen ja vanitas-

teemainen ajatus, kun ottaa huomioon Ekelöfin kriittisyyden kristinuskoa kohtaan. Tosin runoilija 

suuntaa etsinnässään pohjalle. 

           Mölna ei ole hautajaiselegia, mutta siinä on kautta runoelman hautajaiskuvia ja viittauksia 

hautaamiseen, esimerkiksi Hesperoksen hautakivi, hautakirjoitukset Antiikkijaksossa, Shelleyn 

hautajaiset ja runominän toive mereen hautaamisesta (s. 21; 40, 42, 43; 43; 49). Hakkaavarytmiseen 

Hautajaismarssiin (s. 53−54) osallistuu itse paholainen ja jakso päättyy julmaan Raamattu-alluusioon 

(Ps. 137:9), kehotukseen murskata lapset kiviä vasten (s. 54). Marssin lopussa näkyy Baabelin torni, 

viittaus ihmisen turhamaisuuteen ja kaaokseen. Mölnaa kokonaisuutena voi pitää hautakivenä, sillä se 

alkaa ja loppuu haudantakaisin tervehdyksin (”Ale viator!” ja ”Vale viator!”).  

Mölnassa ei juuri Raamattu-alluusioita ole, joten siinä korostuu siihen valitut kaksi alluusiota 

Laulujen lauluun (s. 27), joka on Raamatun lyyrisin ja rakkaudellisin kirja – aiheena eivät ole opit eikä 

tunnelmana tuomiopäivä. Alluusio ””Hans vänstra arm hvilar under mitt hufvud / och hans högra arm 

omfamnar mig –” on tunnelmaltaan intiimi ja idyllinen (Laul. l. 2:6). Ketuista puhutaan muualla 

 
80 Niin kristinuskon kriittinen ja itämaiseen mystiikkaan mieltynyt kuin Ekelöf olikin, hän sijoittaa Raamatun 
suosikkilistallaan kakkoseksi. (Lista esim. Sommar 1989, 457.) Ehkä se puhutteli häntä runoutena ja 
kulttuurisena pääomana. 
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Raamatussa paholaismaiseen sävyyn, mutta Mölnaan ovat päässeet hellemmin esitetyt pienet ketun 

kehvelit (Laul. l. 2:15).81  

Ekelöf kirjoittaa: ”Visionen är att försöka konstnärligt i bild, ton, eller ord konkretisera det vi djupt 

saknar. God är inte något som existerar utan något som vi saknar.” (1971/2007, 240.) Kuten jokainen 

runoilija ja elegisti, myös Ekelöf tavoittelee tavoittamatonta. Hän antaa kuitenkin poissaolevan olla 

poissa. Vieras vieressä ei pelota.  

 
3.2 Mustarastaan muistelu 

 

Kvarnvätten 
 
Hä! Var han månne en vit en gång? 
 
                                   

Älvan 
 
Vet jag väl vem han var… Men en gång sjöng han, 
jag minns det som i går, högt i en trädtopp, 
så vackert att man stannade och rodnade, 
eller i sädesåkern om en sommarnatt 
så att man dröjde kvar i öppna fönstret, 
men det var längesen och ropet var ett annat, 
jag tror det var en känsla bara – någonting 
som nu är dött. Nu har han bara kvar 
sitt varningsrop, men en gång sjöng han! Ack, 
om vårarna är mina blommor nu så små, 
so bitte små! Och dessa vita bär, 
vem bryr sig väl om dem? 

 

Kvarnvätten 
 
Å pytt! De duger väl att knäppa med! 

 

Elegiassa on perinteisesti menetyksen kohde, jota muistellaan ja kaivataan. Mölna-elegiassa ei ole 

tiettyä kohdetta, paitsi alun jälkeen näytelmämäisessä ja unenomaisessa jaksossa, jossa muistellaan 

mustarastasta. Puistojakso (s. 15−21) sijoittuu Mölnan vanhaan maaseutumiljööseen. Lyhyiden ja 

ilkeän irvokkaiden sutkautusten keskeltä erottuu keijun eleginen muistelu (s. 18). Se täyttää Ekelöfin 

runoelman osista parhaiten klassisen elegian tuntomerkit: kaunis muistelu, jossa on kaipuuta.  

Muistaminen ja muistelu kuuluvat elegialajiin, ja muistamme usein paikkojen avulla. Paikkojen 

kautta hahmottuu usein myös kokonaisuus tai niissä on tunnelma, sävy. Alussa esitelty ja Puistojaksossa 

toistuva Mölna-paikka, joka ei esiinny eksplisiittisesti muualla runoelmassa otsikkoa lukuun ottamatta, 

näyttää maaseutuluontona konventionaaliselta paikalta idyllille ja pastoraaliselle tunnelmoinnille, 

 
81 Alluusiot: Sjöberg 1973, 22, 82. 
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surun sijoittamisen paikalta. Mustarastaan muistelu -säkeistössä on useita klassisen elegian kuvaston 

elementtejä: Viittaukset lintuun laulamassa puunlatvassa tai viljapellolla kesäyönä ovat idyllistä 

luontokuvastoa. Pieni ihanteellinen kuva on niin kauniiksi kuvattu poissaoleva (mustarastaan laulu), 

että se sai pysähtymään ja punastumaan tai viipyilemään avoimessa ikkunassa. Elegian perinnettä on 

myös vuodenaikojen kuvaus ilmaisemassa ajankulkua ja katoavuutta. Vaikka katkelma on lyhyt, siinä 

ehtii olla kaikki vuodenajat: mennyt kesä, jota muistellaan (kuten runoelman alussa), nykyisyys eli syksy 

(mustarastaat lähtevät syksyisin); keiju säälii kevätkukkia ja valkoiset marjat tarkoittavat lumimarjoja ja 

viittaavat syksyyn, talven tuloon (keiju on lumimarjapensaassa (s.17)).  

Mölna vaikuttaa klassisen elegian kuvastoon sopivalta paikalta vanhana maalaismiljöönä 

puistoineen ja myllyineen. Elegistä kuvastoa on myös meri, joka on otollinen paikka kauas katselulle ja 

kaipuulle, katoavuuden kokemukselle ja jonkin suuren, pelottavankin, läsnäololle. Mölna-elegiassa 

metamorfoottisuus vaikuttaa kuitenkin läpikohtaisin kaikkialla, niin myös Puistojaksossa ja siihen 

sisältyvässä keijun elegisessä tuokiossa. Silmään pistää paitsi muistelun kohteen, mustarastaan 

esittäminen nimenomaan poissaolevana, myös jakson surijoiden erikoisuus. Elegian traditioon kuuluu, 

että luonto osallistuu suremiseen; keiju voisikin kelvata elegiseksi muistelijaksi ja kauniin kuvan 

menetetystä maalaajaksi, koska keijut mielletään kauniiksi ja haaveellisiksi olennoiksi, jonkinlaisiksi 

luonnon enkeleiksi, katoavaisen keveiksi ja häilyviksi. Muut surijat eivät ole mitään kedon tai 

pastoraalisen kuvaston paimenia, kuten myllypeikko ja biedermeiersohva; eikä edes keiju onnistu 

muistelussaan kovin hyvin.   

Puistojaksossa ihmetellään sitä, että runominä (mustarastas) on muuttunut ja arvuutellaan 

rooleja. Keiju aloittaa muistelun: ”Vet jag väl vem han var… Men en gång sjöng han.” Tietäminen 

katkeaa heti alkuunsa kuin jotain olisi syntymässä, mutta jää kesken. Keijun havaitseminen, 

muistaminen ja tunnistaminen ovat epävarmaa. Muistelu ja kauneus katkeavat lopussa muihin 

sävyihin ja tunnelmiin kuin lyyrisyys, melankolinen kaiho ja ylevyys (”ack”), esiin tulee itsesääliä ja 

väkivaltaisuutta. Keiju suree runonsa lopussa sitä, että hänen kukkansa ovat pienempiä kuin ennen. 

Kituliaat kukat viittaavat kuolemaan ja syntymättömäksi jäämiseen tai keskeneräisyyteen. Myllytonttu, 

joka on muodonmuutos narrista, sanoo seuraavaksi häijysti, että ne kelpaavat murskattavaksi.  

Ekelöfin runoelmassa ylipäätään, mutta erityisesti Puistojaksossa, on paljon hahmoja. Useat 

hahmot osallistuvat vuoropuheluun ja muisteluun. Draamallisessa dialogisuudessaan Puistojakso 

muistuttaa eklogia, joka, kuten idyllikin, juontuu antiikin paimenrunouteen. Mölnan puistossa olevat 

olennot ovat mielikuvituksellisia; fantastiset ja tuonpuoleiset elementit kuuluvat klassiseen elegiaan, 

mutta perinteisesti tuonpuoleinen esitetään kauniina ja ylevänä katsottavana. Puistojaksossa ilkeät 

olennot ja absurditkin esineet ovat muistelijoita ja suruun osallistujia. Poissaolevaa (kuollutta, 

menetettyä) ei ylistetä kuten klassisessa elegiassa. Elegiaperinteen kannalta asetelma on nurinpäin: ei 

ole niin että runominä muistelisi Mölnan vanhaa maalaismiljöötä esineineen, vaan esineet muistelevat 
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runominää (poissaolevaa mustarastasta). Nämä ovat modernin elegian piirteitä; modernissa elegiassa 

käännetään nurin elegian konventioita ja lohdutuksen sijaan etualalla on kipeitä ja toivottomiakin 

tunteita. 

 

Puistojakson, jossa ollaan Mölnassa tai unessa82, tapahtumat (puheenvuorot) sijoittuvat yhden pisaran 

tippumisen väliseen aikaan (sama pisara s. 16, 20). Idyllin ja paratiisin sijaan Puistojaksossa toteutuvat 

uni ja absurdi näytelmä. Mölna-elegiassa metamorfoosin kohteina ja ajan vankeina ovat usein hahmot, 

jotka eivät ole ihmisiä, mutta muistuttavat ihmisiä, ovat kuin vääristyneitä peilikuvia. Puistojakso on 

metamorfoottinen hetki tai uni, jossa on paljon satuolentoja ja personifioituja esineitä ja 

luonnonilmiöitä: paitsi keiju ja myllytonttu myös puhuvia puita, valeikkuna, juorupeili, pisara, omena, 

lumimarja, biedermeiersohva, kellotaulu ja tuuli – sekä poissaoleva ja puheenaihe eli mustarastas.  

Mölnan puistossa ja sen oudossa surijajoukossa on personifikaatiota, groteskia ja huumoria. 

Valeikkuna ja juorupeili viittaavat huonoon näkemiseen, mihin Mölnassa on usein viittauksia. 

Unenomaisuus on lähtökohtaisesti epäloogista. Puistojakso ja Mölna-paikka, sen tunnelma, ovat tiedon 

ja epäselvyyden liittymä. Esimerkiksi mustarastasta muistellaan absurdisti, humoristisesti ja myös 

arvoituksellisesti, onko hän ehkä ollut ennen valkoinen (s. 18). Elegiaperinteen idyllinen kuvasto, 

ylevyys ja melankolinen tunnelma eivät ota onnistuakseen. 

Groteskia on esimerkiksi kellotaulun kuvaaminen kasvoiltaan halvaantuneeksi ja 

osallistuminen suruun ja muisteluun sekavasti ja ilman viisareita; ylevä ja groteski ovat samassa 

kuvassa ja luovat absurdin vaikutelman, kun yläluokkainen biedermeiersohva pöyhkeilee paviljongissa 

(s. 19). Myllytontun (s. 18) sutkautus, että pienet kukat kelpaavat sentään murskattaviksi, on 

väkivaltainen kuva. Se muuttaa runoelman lopulla muotoaan kehotukseksi lasten murskaamisesta 

kiviä vasten (s. 54), joka on alluusio83 Raamattuun ja babylonialaisten julmuuteen. Kielellistä 

sanaleikkiä ja hölynpölyä Puistojaksossa on esimerkiksi omenan kenties olennainen vuoropuhe, 

lausutaanhan se katkelmassa kahteen kertaan: ”Dunsar dovt, dumt, ligger stumt”, ja lumimarjan 

kommentti ”Pt. Pt. Pt.” (s. 16, 20, 18), jossa voi siinäkin piillä arvaamatonta merkitystä; ehkä avain 

Mölnan arvoituksellisuuteen. Jakson lopussa tuulen vuoropuheessa voi kuulla merkitystä, suuntaa, tai 

ehkä vain tuulee (”Away! Away!”, s. 20). Puistojakson päättyessä muodonmuutokset ja absurdius 

jatkuvat: kaivattu mustarastas muuttaa muotoaan papukaijaksi, joka on kuin kirjavavaatteinen narri, 

ja vastaavasti surija-keijukainen onkin vanha huora ja biedermeiersohva muuttuu satutädeiksi. Mölnan 

eleginen luonne huomioiden ei ole yllättävää, ettei niistä tullut enkeleitä. 

 

 
82 Puistojakson alussa reunatekstissä lukee, että hän nukahtaa nyökkien (s. 15). 
83 Sjöberg 1973, 127−128. 
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Puistojaksossa korostuvat muistamisen ja tietämisen epävarmuus ja surun monisävyisyys. Mölnan 

puistossa on muistamisen ja tunnistamisen tilanne, mutta kirkastumisen ja tietämisen hetkeä ei tule, 

pimeys ei muutu valoksi. (Vrt. Potts 1967.) Tunnistaminen ja nimeäminen on vaikeaa, kuten 

joycemaisesti sekoilevat ja naljailevat ”surijat” ja ”muistelijat” puistossa tuovat ilmi. Mölnan elegisyys 

ei ole anagnoriksinen, vaan metamorfoottista. Poissaolevasta ei esitetä kaunista kuvaa, harmoniaa, 

sitä ei korvata jykevällä ja ylevällä muistomerkillä. (Vrt. Sacks 1985.) On kuin Puistojakson 

mielikuvitukselliset, humoristiset ja irvokkaat olennot eivät olisi koskaan kuulleetkaan freudilaisesta 

onnistuneesta surutyöstä, saati kuolleen ylistämisestä, joka on elegian arkaaisimpia piirteitä; modernit 

elegistit hyökkäävät niin itseä, kuollutta kuin konventioita vastaan (Ramazani 1994, 361, 5−6). Olennot 

ovat ennemminkin (Kantolan termejä mukaillen) oppositioasenteisia ”strountesajattelijoita” ja 

lähestyvät ”epäkunnioittavasti” elegian konventioita.  

           Mölnassa ja Mölna-puistossa poissaolevaa ei sijoiteta idealisoituun paikkaan menneessä 

tai tulevassa, kuten klassisessa elegiassa. Runoelmassa ei olla matkalla pimeydestä valoon, vaan 

hämärä saa olla hämärää, joka kuvaa runoelman suhdetta poissaolevaan, mikä on eri kuin klassisen 

elegian haave korvauksesta, pelastuksesta ja hallinnasta. Kukapa ei kuolemattomuudesta haaveilisi, 

muuhan on mahdotonta, mutta se ei tarkoita sitä, ettei vieras, outo voisi näkyä kuvassa. Mölna-

runoelmassa katoavuus ja kuolevaisuus paikantuvat metamorfoottisuuteen. 

 

Mustarastas on kaikkialla Mölna-runoelmassa ja samalla ei missään.84 Poissaoleva mustarastas on 

runominä (tai tekijä)85 ja olennainen motiivi teoksessa sen teeman ja kokonaisuuden kannalta. 

Mustarastaan ääni kuuluu, mutta sitä ei näy tai se näkyy huonosti, lintu on ehkä ollut paikalla ennen. 

Mölna-runoelma on moniääninen ja pakoileva elegia, mikä rikkoo elegian perinteistä 

henkilökohtaisuutta. Kuten Coleridge asian romantiikan ihanteiden mukaisesti ilmaisi, olipa elegiassa 

aiheena mikä vain (mutta etenkin kuolema tai rakkaus), sen tulee viitata aina ja yksinomaan runoilijaan 

itseensä (ks. lainaus luvussa 3.1). Mölnan keskus on tyhjä – se on vapaa. 

Mustarastas representoituu Puistojaksossa paitsi kaiken keskuksena (sitä muistellaan ja 

arvuutellaan) myös muilla viittauksilla poissaolevaan ja katoamiseen; sillä on vuoropuhelussa omat 

osansa: ensin mustarastas varoittaa puistossa, sitten se on pelkkä rastas, joka pakenee, ja sitten roolissa 

on musta lintu, jonka varoitusääni kuuluu jo kauempaa. Puistojakson ”käsikirjoituksen” mukaan 

mustarastas katoaa, vähenee, lähestyy tyhjää. Mölnassa on myös muualla lintuja, kuten runoelman 

 
84 Runossa ”eklips” (1932) Ekelöf kuvaa samankaltaista absurdia tunnelmaa kuin Puistojaksossa, mutta 
lyyrisesti: linnut vaikenevat auringonpimennyksessä ja jokin näkymätön on läsnä; linnut edustavat 
poissaolevaa, pimeyttä, jota ei voi tavoittaa, mutta johon linnut näyttävät suuntaa. (Samlade dikter I 2016, 14.) 
85 Vrt. moderni “self-elegy”. Modernille elegialle ominainen piirre, jossa surija ja kohde ovat samat. 
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viimeisen sivun kuvassa (s. 62),86 jossa on Archaeopteryx-fossiililintu (Sjöberg 1973, 139−140); se on 

kivettynyt lintu, siis kuollut ja poissaoleva, mutta ikuinen. 

Puistojaksossa muistellaan, arvaillaan kahteen kertaan, että ”hän” (mustarastas, runominä) olisi 

ollutkin Prospero ja että hän olisi ehkä yhä elossa (s. 16, 20). Muistelijana ja nimeäjänä on sokea 

valeikkuna, joten tietoon ei voi luottaa, yhtä lailla kyseessä voi olla mystisen näkijän tieto. Prospero on 

William Shakespearen näytelmän Myrsky (1610−1611) päähenkilö. Hän oli saaren vanki, jolla oli 

taikavoimia, ja hän joutui useaan kertaan luopumaan vallasta tai luopui itse siitä. Mölnan runominä tai 

tekijä on myös eristyksissä, poissa näkyvistä; minästä, vallasta ja kielestä luopunut; mikä konkretisoituu 

etenkin esityksessä mustarastaasta, mutta tekijä tai alter egonsa pystyy silti nostattamaan taiteellaan 

(taikavoimillaan) myrskyn, mitä runossa ovat antilyyrisyys ja elegiassa groteski ja anti-idyllisyys.  

 

 

                                       Louis Édouard Fournier: The Funeral of Shelley (1889) 

Spesifit hautajaiskuvat liittävät Mölna-runoelmaa elegiaperinteeseen. Runoelmassa on romantikko ja 

pastoraalielegikko Percy Bysshe Shelleyn87 hautajaisten ekfrasis Fournierin maalauksesta The Funeral 

of Shelley (s. 43): ”Det ryker ett bål på stranden! / Där står en man med ett hjärta i handen! / Han 

kramar det: / Fort! Finns det andra liv?” Tilanne, jossa mies seisoo rannalla sydän kädessä, viittaa 

Shelleyhin; hänen sydämensä ystävän kerrotaan ottaneen talteen roviosta (Sjöberg 1973, 114). 

Fournierin elegisessä maalauksessa kuvataan mereen hukkuneen Shelleyn polttohautausta, ympärillä 

on runoilijaystäviä. Elegian perinteeseen kuuluu, että runoilija muistelee toista kuollutta runoilijaa, 

 
86 Lintuja myös esim. runoelman toisella kansisivulla kaksi toistensa peilikuvana vastakkain sekä valkoinen lintu 
merellä ja mustat linnut surumarssissa (s. 5, 50, 54).  
87 Shelleyn "Adonais" (1821) on pastoraalielegia ystävän runoilija John Keatsin kuolemasta. Siinä romantiikan 
mukaisesti luontokin suree ja henkilökohtaisen surun rinnalla ovat universaalit ulottuvuudet. Shelleyn elegian 
edetessä loppua kohti tapahtuu käänne, kun kuolleen todetaan olevan elossa ja valta onkin kuolleilla. 
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kuten paimen suree paimenta antiikin pastoraalielegiassa. Paimen on runoilijan synonyymi, kuten 

laulava lintukin; ihanteellisen vaatimattomia, yksinkertaisia ja harmonisia hahmoja. 

Fournierin maalaus näyttää elegiseltä sellaisena kuin elegian – ja oikeanlaisen suremisen – 

yleensä tunnemme, etenkin kun vertaa Mölnan mustarastaan omituisiin ja irvileukaisiin surijoihin ja 

keijukaisen muistelusäkeistöön, joka jää kesken, vaillinaiseksi ja loppujen lopuksi representoi 

tietämättömyyttä ja epävarmuutta eikä muistamista kauniina ehjänä kuvana kaivatusta.  

Toisaalta kun Fournierin maalausta Shelleyn hautajaisista tai siihen viittaavaa ekfrasista 

Ekelöfin runoelmassa katsoo tarkemmin ja ilman klassisen elegian laseja, niin herää kysymys, miten 

kuolema liittyy idylliseen: ruumiin polttaminen on karun konkreettista ja rumaa ja irrotettu sydän 

kädessä voisi liittyä ennemminkin groteskiin kuin olla romanttinen, saati idyllinen, kuva. Ja eikö 

mustarastas muistuta ulkonäöltään korppia, pienempi vain ja kiltimmän näköinen, nokka on pienempi; 

korppi tunnetaan mustana lintuna, kuoleman symbolina. Ei Ekelöf valinnut surunsa ja elegiansa 

linnuksi valkoista lintua, vaikka sellaisesta myllytonttu piruileekin ja vaikka sellaiseksi syvyyksien outo 

olento mustekala muotoaan muuttaa (s. 18, 50), tosin Ekelöf ei valinnut selkeästi mustaakaan. 

Runoelman alkumaiseman palavat syyspuut rinnastuvat ekfrasikseen Shelleyn 

polttohautauksesta rannalla, molemmissa on keskeisestä tulen ja veden elementit. Tulen ja meren 

kuviin sekä myös hukkuneeseen runoilijaan ja pastoraalielegikkoon runominä kytkeytyy myös 

toivoessaan, että hänet haudattaisiin mereen (s. 49)88. Elegiaperinteen hautajaiskuvia jatkaa 

seuraavaksi Hautajaismarssi (s. 53-4). Se on paralleelinen alkuosan Lainelaulun kanssa, ja siinä 

hallitsevat maan ja tulen elementit. Kuuluu mustarastaan hätähuuto ”Tjuck, tjuck, tjuck!”, ja 

seuraavaksi on lähdön ja katoamisen tunnelmaa, kun mustarastas muuttaa muotoaan junaksi ja 

”paralleelien kiskojen ikuisuudeksi” (s. 54, 55). 

Usein ajatellaan, kuten freudilaisessa surutyön mallissa ja klassisessa elegiassa, että kuolema 

ja suru tulee hallita, ja tämä ilmenee klassisessa elegiassa kuolemaan ja kuolleisiin liitettynä 

idealisointina ja ylevyytenä. Mölna-runoelmassa elegiaperinteen idyllinen kuvasto säröilee, tuttu 

näyttäytyy outona. 

Mustarastas (ruots. ”koltrast”) viittaa hiileen ja siten paitsi mustaan väriin, myös tuleen, 

palamiseen. Mustarastas on narrin lyyrisempi puoli.  Ekelöfin runoelmassa auringonlaskun elegiseen 

punerrukseen sekoittuu erottamattomasti helvetti.  

 

 

 

  

 
88 Romanttista perinnettä ja melankolian kuvastoa on puhujan pyyntö hautatavasta, usein toiveena on tulla 
haudatuksi puun juurelle ilman muistomerkkiä (Nummi 2005, 74−76, 84−85). 
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4. MODERNIN ELEGIAN KALLIOILLA 

Mölna-runoelma julkaistiin vuonna 1960 eli moderniin aikaan, ei antiikin aikana tai klassisen elegian 

kulta-aikoina, vaikka antiikin elegia ja klassinen elegia ovat nekin olennaiset näkökulmat tarkastella 

tämän metamorfoottisen teoksen elegistä luonnetta. Runoelman noin kahdenkymmenen vuoden 

kirjoittamisaika kattaa pohjoismaisen modernismin ajan, mutta julkaisuajankohtana 60-luvulla oli 

Pohjoismaissakin jo alkanut myöhäismodernistinen aikakausi. Ekelöfin runoelman ajan teemaa, 

fragmentaarisuutta ja kokonaisuuden ongelmaa on tutkimuksissa usein lähestytty modernistisesti 

lukien.  

 

Modernismi-käsite on moniulotteinen ja -taustainen. Modernismi ilmeni eri maissa eri aikoina ja eri 

tavoin, se ilmeni eri taiteissa ja yhteiskunnallisina ja sosiaalisina uudistuksina ja muutoksina.89 Runoilija 

Charles Baudelaire eli 1800-luvun Ranskassa jo modernisaation90 aikaa; Pohjoismaissa tapahtui ”Det 

moderna genombrottet” 91 noin 1870−1905, ja se ilmeni yhteiskunnallisia uudistuksina. Modernismin 

taustaan kuuluvat myös sodat (etenkin I maailmansota), uudet ajatukset92, uudet teknologiat, tiede, 

talous, kapitalismi, edistysusko, kulutusyhteiskunta ja demokratia. Moderniin maailmankokemukseen 

kuuluu olennaisesti absoluuttien menetys ja auktoriteettinen höllentyminen. Arvoilla ei ollut enää 

perinteistä perustaa, kun perinteiset arvot koti, uskonto ja isänmaa menettivät valtaansa; Nietzsche 

julisti jumalan kuolleen.  Modernismia on usein lähestytty kriisinä. Kriisissä olivat paitsi uskomukset ja 

arvot, myös havaitseminen, kieli ja minuus. Individualismi on keskeinen modernismissa 

yhteiskunnalliselta ja sosiaaliselta kannalta, ja puhutaan subjektin kriisistä.  

Modernia maailmankokemusta todistaa silminnäkijänä itävaltalainen kosmopoliitti Stefan 

Zweig muistelmateoksessaan Eilispäivän maailma (1942, suom. 1945). Moderni maailmankokemus on 

kokemus siitä, että maailma nyt on eri kuin ennen.93 Zweig kuvaa modernia aikaa uudistusten, 

 
89 Modernismin muista erottava piirre on sen moninaisuus, ja modernismin voi esittää pluralistisena, lukuisia 
esteettisiä ja sosiaalisia asioita risteilevänä karttana (esim. Nicholls 1995). 90-luvulta alkaen modernismi-
sanasta on tutkimuksessa ollut usein käytössä monikkomuoto, esimerkiksi Peter Nichollsin kirjan otsikossa 
Modernisms (1995). Eysteinsson (1990, 16) erottaa modernismista kulttuurisen voiman ja esteettisen projektin. 
Modernismitutkimuksen painopiste on siirtynyt esteettisestä kulttuuriseen ja sosiaaliseen: modernismin 
tutkimuksen keskeinen paradoksi on se, että esteettiset ja autonomiset teoriat ovat rinnan kulttuuristen ja 
kumouksellisten teorioiden kanssa. (Eysteinsson, Astradur 1990. The Concept of Modernism. Ithaca and 
London: Cornell University Press.) (Modernismista myös ks. Tim Armstrong 2005, Modernism; Michael H. 
Whitworth (ed.) 2007, Modernism.) 
90 Modernismilla on yhteys modernisaatioon eli yhteiskunnan länsimaistumiseen (teollistumiseen ja 
kaupungistumiseen). 
91 Termi on peräisin tanskalaiselta kirjallisuuskriitikko Georg Brandesilta. Ideana pohjoismaisessa modernin 
läpimurrossa oli realismi vs. romantiikka. 
92 Moderniin maailmankuvaan ovat vaikuttaneet tai sitä tuoneet esiin esim. Freud, Marx, Nietzsche, Bergson, 
Darwin ja Einstein. 
93 Zweig kuvaa uudistuksia ja tunnelmia I maailmansodan molemmin puolin. Aikaa ennen I maailmansotaa 
määrittelivät turvallisuus, usko auktoriteetteihin ja muuttumattomuuteen. Usein Zweigin muistelmissa 
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muutosten ja absoluuttien menetyksen aikana, ja myös hyvin ristiriitaisena, esimerkiksi moderniin 

aikaan kuuluvat sekä innostus ja edistysusko että pessimismi, sekä vapaus että irrallisuuden tunne. 

Modernismi on uuden ja epävarmuuden kokemusta. 

Modernismia määriteltäessä on yleensä esillä sen suhde traditioon. Termit ”moderni” ja 

modernismi” viittaavat uuteen (lat. ”modernus” tarkoittaa uutta). Perustavanlaatuinen uusi asia 

taiteessa oli Taidetta taiteen vuoksi -liike94, joka tarkoittaa taiteen riippumattomuutta yhteiskunnasta 

ja politiikasta ja että sen tarkoitus ei ole moraalinen tai kasvatuksellinen. Modernistisessa estetiikassa 

luotetaan taiteen voimaan. Romantiikan perintönä moderni taiteilija on luova nero. Moderni taiteilija 

on itsetietoinen, hän pyrkii uudistamaan ja sanoutumaan irti menneestä.95 Uudistustarvetta kuvaavat 

erityisesti jotkin ismit ja kokeellisuus (futurismi, dada, surrealismi). Tunnettu modernin taiteilijahengen 

kuvaaja on Ezra Poundin iskulause ”make it new”96. Moderni maailmankokemus ja uudet esteettiset 

ihanteet vaativat uuden muodon, jota etenkin moderni runo tavoittelee.  

Baudelaire etsi Pariisin kaupungin kaduilla 1800-luvun puolessa välissä, mitä on modernius, 

mitä moderni kauneus. Esseessään ”Modernin elämän maalari” (alkup. 1863) hän (2011, 200)97 

kirjoittaa, että ”[m]odernius on ohimenevää, pakenevaa ja satunnaista – taiteen toinen puoli, kun taas 

toista puolta määrittävät ikuisuus ja pysyvyys.” ”Modernius” tarkoitti Baudelairelle nykyisyyttä, 

nykyhetkeä; sen vastakohta on pysyvä. Vastatusten ovat moderni, nykyhetkellisyyden taide ja 

klassinen, ikuisen taide. (Mt. esim. 186−188.) 

 

Modernismi asettaa haasteita elegialle. Klassinen elegia konventioineen ja kauniine ja ylevine kuvineen 

edustaa pysyvyyden taidetta. Modernissa elegiassa etenkin elegiaperinteen keskeinen tehtävä 

lohdutus ja ajatus onnistuneesta surutyöstä ovat kyseenalla. Elegia, tuo vanha poeettinen laji, 

sopeutuu moderninkin maailman ja estetiikan haasteisiin ja vastaa niihin. 

Mitä elegia on modernissa maailmassa? Onko elegia edes mahdollinen? Rainer Maria Rilken 

Duinon elegioissa (2015, alkup. Duineser Elegien, 1923) on keskeisenä teemana kaipuu, kuten elegian 

perinteeseen kuuluu. Rilken elegiat alkaa säkein (mt. 7, 9):  

 

 

 
viitataan dekadenssiin, joka liittyy vuosisadan loppuun, rappion ja maailmanlopun tunnelmiin. Hyvinvoinnin, 
huolettomuuden ja kehitysuskon kausi päättyi lopulta sotaan, jota seurasi ajattelutavan muuttuminen 
muutosta ja uutta painottavaan suuntaan. 
94 Iskulause on 1800-luvulta Ranskasta (ransk. l’art pour l’art). 
95 Kuitenkin moderneissa teoksissa on usein intertekstuaalisia viittauksia menneeseen, esimerkiksi myyttiseen 
antiikkiin tai Kaukoitään. 
96 Essee ”Make It New” (1934). 
97 Modernismi-käsite perustuu modernismikeskusteluun, jonka katsotaan alkaneen Charles Baudelairen 
esseestä ”Modernin elämän maalari” (alkup. “Le Peintre de la vie moderne” 1863). Sen aiheena on vähemmän 
tunnettu kuvittaja ja maalari, flanööri ja dandy Constantin Guys ja kritiikin kohteena klassinen taidekäsitys. 
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Kuuleeko kukaan, jos huutaisin, hierarkioissa 
enkelien? Ja jos enkeli yllättäen 
minut sydämeensä sulkisi: raukeaisin 
tuohon vahvaan olentoon. Eihän kauneus ole muuta 
kuin kauhean alku. Sen vaivoin kestämme, 
sitä hartaasti ihailemme, koska se tyyneydessään 
ei alennu tuhoamaan meitä. Jokainen 
enkeli on kauhea.  

 

Rilken runominä kaipaa ja valittaa Duinossa meren jyrkänteillä98, tyyli on ylevä mutta enkelit ovat 

kauheita. Klassisessa elegiassa melankoliaa sävyttivät kokemus ihmisen rajoista ja luovan neron tuska 

(kuten Dürerin maalauksessa luvussa 3.1.1); myös Rilken runokokoelmassa on kyse ihmisen rajoista ja 

romanttisesta kaipuusta ykseyteen, mutta yhteys koetaan saavuttamattomaksi. Enkelit edustavat 

kauneutta, täydellisyyttä ja tuonpuoleisuutta vastakohtana ihmiselle ja täälläololle. ”Valituslaulun” 

sijaan Rilken elegiat on pikemminkin huutoa. Enkelit eivät vastaa.  

Kuten Grayn klassinen elegia ”Elegy Written in a Country Churchyard” (1751) (luvussa 3.1) 

heijastaa aikansa poetiikkaa ja maailmankokemusta samoin tekee Rilken elegiat. Molemmissa 

elegioissa puhuja on suuren äärellä ja pohtii ihmisyyttä. Grayn runominä on hautausmaalla ja ihannoi 

mennyttä maalaiselämää ihmisineen, Rilke kokoelmassa koetaan eksistentiaalista tuskaa Duino-

nimisessä paikassa ja universumissa: ihmisen osa on eristynyt maallinen oleminen ja hylättynä huutelu. 

Modernissa maailmassa ei ole täyttä varmuutta mistään, jotain on särkynyt (absoluutti, uskonto), ja 

ihania ja täydellisiä ovat vain tavoittamattomat enkelit, tuonpuoleisuus, joita ja jonne runon puhuja 

kaipaa ollen hyvin tietoinen ihmispolon rajoista. Klassisessa elegiassa katse on kaipaavasti, 

unelmoidenkin, etäisyyteen, ykseyteen. Modernia runoa ja elegisyyttä yhdistävät henkilökohtaisuus, 

epätoivo ja vieraantuneisuus (Bloomfield 1986, 155−156).  

Rilken runoteoksessa on modernia vieraantuneisuutta: Suhde menneeseen on hajonnut ja 

pessimistinen ja ihminen ja luonto ovat vastakkain. Sen paremmin eivät ihmisen asiat ole metafyysisen 

ja tuonpuoleisen yhteyden kanssa. Modernissa maailmassa on vaikea tai mahdotonta niin uskoa kuin 

ylistää. Runoelman tunnelma on tuskainen ja lohduton kuin maailma olisi kuorittu pois runominän 

ympäriltä ja on vain mustan hedelmän vankeus. 

Zweig kuvaa modernia maailmankokemustaan runoilija Rilken seurassa Pariisissa vuonna 1904 

(1942/45, 156–164). Hän kysyy, ovatko Rilken kaltaiset runoilijat enää edes mahdollisia modernissa 

maailmassa, ja asettaa vastatusten Rilken ja modernin maailman; menneen, lyyrisen ja idyllisenäkin 

nähdyn maailman ja modernin maailman, johon Zweig liittää melun, rumuuden ja epäjärjestyksen. 

Zweigin mukaan Rilke ei kuulu moderniin maailmaan, vaan on vieras siinä. Runoilijana hän kuitenkin 

 
98 Kerrotaan, että Duinon elegiat saivat alkunsa, kun Rilke kulki Duinon linnan jyrkillä rinteillä myrskyssä ja kuuli 
tuulessa runon alun: ”Wer, wenn ich schriee, hörte mich aus der Engel / Ordnungen?”.  



 

58 
 

oli moderni, Rilke kaipaa elegioissaan kaunista ja ehjää, mutta ei menneeseen, sitä hän ei nähnyt 

idyllinä, kuten klassisen elegian runoilijat. Rilke yhä uskoi, että ihminen voi saavuttaa korkeamman 

totuuden kirjallisuuden kautta, mikä on modernistista; samoin toiselle romantiikan jälkeläiselle, 

Baudelairelle, taide oli portti ikuisuuteen. 

 

Myös Mölnassa runominä kaipaa. Molemmissa elegioissa, Rilken Duinon elegioissa ja Mölna-elegiassa, 

on otsikoissa paikannimi ja molemmissa operoi jokin tietoisuus, minuus. Runoteokset sijoittuvat 

julkaisuvuosiltaan (1923, 1960) modernismin historiallisella janalla alkupäähän ja loppuun. Rilken 

enkelit ovat kauheita täydellisyytensä ja tavoittamattomuutensa takia – kaipuu on kipua ja sisäinen 

kamppailu – Ekelöfin virrassa lautturoi narri ja pitää huolen siitä, että aina puuttuu jotain olennaista.  

 
4.1 Moderni runo ja usko minuuden eheyteen 

 

Mölna-elegia näyttää modernistiselta hetkeltä, jossa on kaikki. Sitä on usein tulkittu modernistisesta 

näkökulmasta. Ongelmia modernismin kannalta ovat avoimena pysyvä kokonaisuus ja antipoeettisuus, 

myös suhde lukijaan on eri. Ekelöfin runoelma rikkoo modernismin ihannoimaa orgaanista 

kokonaisuutta ja uskoa ehjään minuuteen, mikä kytkeytyy sen elegiseen luonteeseen. Kuten jo 

Coleridge99 muotoili, elegian olemukseen kuuluu runoilijaan itseensä viittaaminen. Runoelman alussa 

esille tuotu ja mietiskelevään tilaan asettuva runominä katoaa ja tulee kautta runon esiin 

metamorfoosin läpikäyneenä, kuten kaikki muukin runoelmassa. 

 

Moderni runo perustuu kuvaan. Perustana eivät ole perinteiset mallit ja säännöllinen mitta kuten 

ennen. Taiteen tulee modernin estetiikan, jota runoilija Charles Baudelaire vahvasti linjasi mukaisesti 

olla sisäsyntyistä, ihanteellisimmillaan hetken inspiraatiosta syntyvää ja esityksenä ehjä kuin näky, ei 

mallien mukaista eikä todellisuuden pikkutarkkaa imitointia tai sosiaalista kommentointia (2011, 

194−207). Modernia taiteilijaa Baudelaire (mt. 199) kuvaa: ”Hän pyrkii lunastamaan muodista sen, 

mikä siinä on runollista keskellä ajallisuutta; hän pyrkii erottamaan ikuisen ohimenevästä.” Baudelaire 

loi modernistisen estetiikan perusteita: näkyvän takana on todellisuus ja taiteilijalla on 

erityisominaisuus nähdä satunnaisuuksien takaa todempi todellisuus. Moderni runoilija on näkijä.  

Moderni aika on subjektiivisesti koettua aikaa ja se aika on ”nyt”. Havaitseminen on epävarmaa, 

minän ja todellisuuden suhde on kyseenalla ja etsinnässä on uusi muoto ja ilmaisu. Modernismissa 

kielellä ajatellaan yhä olevan suhde kielen ulkoiseen maailmaan, uskotaan että kielen ulkoinen 

todellisuus on ja että jokin minä, runoilija luo ja näyttää sen. Taiteilija on paitsi näkijä, myös suorastaan 

 
99 ”Table talk I”, 1833/1990, 444−445. 
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pappi ja kaaoksen kesyttäjä, jolla on taito organisoida lukuisat ja ambivalentitkin kokemukset 

ykseydeksi taideteoksessa (Richards 1924/2001, 27−28, 170, 51, 121). Taide ja etenkin moderni runo 

sovittaa ristiriidat harmoniseksi ykseydeksi; moderni runous tekee sen, mitä uskonto teki ennen (mt. 

61, 180.)   

Modernissa kokemuksessa ja estetiikassa korostuvat uuden ja muutoksen kokemus ja 

fragmentaarisuus ja toisaalta ykseyden ja puhtauden ihannointi ja tavoittelu. Modernia runoutta kuvaa 

tietämisen epävarmuus ja uuden kokeminen; silti päämääränä on jonkin kokonaisuuden (”the code of 

modernism”) rakentaminen; moderni runo on vaikea lukijalle (Fokkema & Ibsch 1987, 4, 25, 31‒32). 

Keskeinen modernin kirjallisuuden piirre on se, että lyyrinen subjekti on tietoinen hypoteettisuudesta 

ja tunnustaa kyvyttömyytensä täydelliseen varmuuteen. Modernia kokemista ja runoa on 

vieraantuneisuuden kokemus. (Mt. 34, 31‒32.) Ongelma ulottuu kieleen, joka on kyvytön esittämään 

maailmaa varmasti tiedettynä ja määriteltynä (mt. 38). Tästä objektiivisuuden haasteesta seuraa se, 

että kokonaisuus on subjektiivinen: ”At the centre of the Modernist semantic universe is the individual 

consciousness, which tries to make itself immune from external influences in order to observe the 

world from an independent position.” (Mt. 43.)  

Mölna-elegiassa on modernistisen runon piirteitä. Runominä esitellään alussa keskeisenä, mutta 

hän kuitenkin katoaa ja tulee myöhemmin esiin eri hahmoissa.  Runoelma on moniääninen, siinä on 

näkökulman ”ongelma”. Aika koetaan subjektiivisesti, suhteellisena ja tilassa ja esitetään 

fragmentaarisesti. Mölnassa on paljon osia, mutta se on ehjä, jopa autonomisen tuntuinen, 

kokonaisuus.  

 

Modernistinen estetiikka määrittää taiteen arvoksi objektiivisuuden ja näyttämisen, tekijä on 

vetäytynyt. James Joyce (1916/92, 233) kuvaa modernin taiteen ja taiteilijan ihannetta: ”The mystery 

of esthetic like that of material creation is accomplished. The artist, like the God of the creation, 

remains within or behind or beyond or above his handiwork, invisible, refined out of existence, 

indifferent, paring his fingernails.” Etenkin uuskriittisessä runokäsityksessä poissa kuvasta oleva tekijä 

hallitsee suvereenisti ja taideteos on itsenäinen kokonaisuus, merkitys löytyy itse taideteoksesta. 

 T. S. Eliotin termi ”impersoonallinen” ilmentää modernistisen poetiikan objektiivisuuden ja 

persoonattomuuden ihannetta. Hän (1920/50, 58) kirjoittaa esseessään “Tradition and the Individual 

Talent” (alkup. 1919): ”Poetry is not a turning loose of emotion, but an escape from emotion; it is not 

the expression of personality, but an escape from personality.” 100 Impersonaalisessa runouden 

teoriassa tunne on itse runossa ja tärkeintä on taiteellisen prosessin voimakkuus (mt. 59, 55). Tekijä ei 

 
100 Eliot (1920/50, 58) jatkaa: ”But, of course, only those who have personality and emotions know what it 
means to want to escape from these things.” 
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ole tärkeä. Yksittäinen runoilija tai runo määrittyy suhteessa perinteeseen; runous ja perinne ovat 

järjestystä ja kokonaisuus. Taiteen tunne on persoonatonta, ja häivyttämällä taiteilijan persoonan taide 

saavuttaa tieteen tilan: taide on objektiivista. (Mt. 49−50, 59, 53.) Modernia runokäsitystä kuvaa viileä 

erillisyys, se on universaalia ja puhuu yleisistä totuuksista, vaikka lähtökohta luomisessa olisikin 

erityinen.101 

 

 

                                                       Salvador Dalí, Muiston pysyvyys (1931) 

Modernismia kuvaa vieraantuneisuus, kuten espanjalaisen taidemaalari Salvador Dalín surrealistisessa 

maalauksessa Muiston pysyvyys (1931). Se on sisäinen näky ajan kokemisen suhteellisuudesta. Kellot 

käyvät eri aikaa, taustalla siintävät kalliot symboloivat pysyvyyttä. Kuolevaisuus kuhisee muurahaisina 

etualan ehjässä kellossa. Maalauksen tunnelma on ahdistava, mutta myös rauhallinen: mielettömyyttä, 

hajonneisuutta ja myös ihmisen arkista maailmaa edustavat kellot tungeksivat konkreettisina esineinä 

etualalla ja samaan aikaan kokonaisuus on geometrisen viileä asetelma. Maalausta voi kuvata Eliotin 

sanoin “The world of a great poetic dramatist is a world in which the creator is everywhere present, 

and everywhere hidden” (1953, 24).102 Dalín kosminen unikuva muistuttaa Rilken enkelten hierarkkista 

maailmaa: on olemassa suurempi järjestystä luova ulottuvuus tai maailma ja se on ehjä, etäinen ja 

kolea. Rilken epätoivoisessa huudossa ja Dalín oudossa maisemassa ihmisen sisäinen todellisuus on eri 

kuin ulkoinen maailma ja erillään siitä.   

Mölnan loppusanoissa ilmoitetaan teemaksi aika ja sen suhteellisuus. Runoelmassa esiintyy 

rikkinäinen, jopa dalimainen, puhuva kellotaulu (s. 19, 57). Runoelman lopussa kellon repliikki on jo 

 
101 Vrt. ”objektiivinen korrelaatti”, jonka mukaan runous ei ole ensisijaisesti tekijän ilmaisua, vaan se saa 
lukijassa aikaan tunteita, joille löytyy vastine, muoto runotekstistä (Eliot 1920/50, 100). (“Hamlet and His 
Problems”. The Sacred Wood: Essays on Poetry and  Criticism (1920/50). 95−103.) 
102 Eliot jaottelee esseessään “The Tree Voices of Poetry” kolme runouden ääntä ja lajia: runoilijan puheen 
itselle tai yleisölle ja kolmantena poeettisen draaman, jossa tekijä on häivytetty ja jossa tilanteesta on uutettu 
emotionaalinen intensiteetti; hyvä runo on tällainen (1953, 4, 9, 10). 
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selvää Joycea103 halvaantuneella naamalla (”slagrört ansikte”): ”When the h, who the hu, how the hue, 

/ where the huer?”  

 

Taideteos (runo) on esteettinen kokonaisuus etenkin uuskritiikissä, joka on modernistinen 

lähestymistapa modernistiseen runouteen. Uuskritiikki on orgaaninen teoria, siinä runo on 

sisäsyntyistä, ja se on teoskeskeinen lähestymistapa. Teos on autonomia, jota tarkastellaan 

kokonaisuutena ja objektiivisesti: (moderni) runo on erityinen, itseriittoinen objekti; se on oma 

universumi, jolla on omat lait. Tekijän tausta tai tarkoitus eivät ole olennaisinta, vaan teoksen 

monimerkityksisyys, jännitteet, paradoksit ja metaforat.  (Esim. Korsisaari 2014, 292−293.) Myöskään 

tekstin lukijassa herättämät satunnaiset ja vaihtelevat tunteet ja vaikutukset eivät ole keskeisintä 

tulkinnalle.104 Merkitys sijaitsee itse teoksessa. Päämääränä on universaalius: sama tietty vaikutus 

jokaiseen lukijaan. Modernismin autonomian ihannetta on taiteen ja arkielämän erillisyys, mitä 

toisaalta on myös kritisoitu (Bürger 1974/2004, esim. 46). 

  I. A. Richardsin mukaan runollinen kieli on emotiivista kieltä nimenomaan siinä, että se on 

sisäistä kieltä (vrt. tieteellinen, referentiaalinen kieli) (1924/2001, 250, 256). Mielellä on kyky 

organisoida itsensä, saavuttaa eheys (mt. 45, 121). Taiteen tarkoitus on kommunikaatio ja taideteoksen 

perusta on organisaatio, järjestys, joka kumpuaa sisältä päin kokemuksesta ja asenteesta. Taideteos on 

mielentila, jossa tulee taiteilija esiin, mutta ei jonain persoonana tai jotenkin poikkeuksellisena, vaan 

itse luomisen, luomishetken takia: taide on taiteilijan mielen eheyttä ja kokonaisuus luomishetkellä. 

(Mt. 20-21, 174.) Modernissa runoudessa korostuu subjektiivisuus, mutta se ei kytkeydy niinkään 

tekijään, vaikka hän olisikin lähtökohtaisesti juuri luova nero, tai lukijaan, vaan taideteokseen, joka on 

orgaaninen ja autonominen – ja jolla on korkea arvo: elämän ylin päämäärä on järjestys, ja taide, kuten 

uskontokin, on emotiivista kieltä (mt. 56, 268). 

Richards lähestyy runoutta nimenomaan kokonaisuuden kautta. Hän hakee ihmismielestä 

muotoa – harmoniaa – runoudelle: runo sovittaa modernin maailman ja ihmisen ristiriitaisuudet 

harmoniaksi. Tämä muistuttaa Baudelairen ajatusta, että runoilija tavoittaa satunnaisessa ja 

ohimenevässä ikuisuuden, vaikka vertasikin taidetta ilmiönä muotiin eikä uskontoon, kuten Richards, 

tai tieteeseen, kuten Eliot. Moderni runo on semanttinen universumi, jossa yhdistyvät epistomologinen 

epävarmuus ja autonominen kokija (Fokkema & Ibsch 1987, 32, 34, 37, 43). Moderni runo on hetki, 

jossa on kaikki. 

Cleanth Brooks (1947/74) esittää modernin runon rakenteen nimenomaan orgaanisena 

ykseytenä (joka runokäsityksenä tosin pohjautuu aina Coleridgeen asti). Moderni runo on sisäsyntyinen 

 
103 Sjöberg 1973, 130. 
104 Ns. intentioharha ja affektiharha. (Ks. Wimsatt W. K. & Monroe C. Beardsley, "The Intentional Fallacy" 
(1946), "The Affective Fallacy" (1949).) 
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ykseys ja saavutettu harmonia: runo luo itse oman rakenteensa (mt. 195, 218). Muotoa ja sisältöä ei 

voi erottaa. Runo on sen muotoinen, jollaiseksi se kasvoi runoilijan mielessä. (Mt. 74, 218, 201.)  

  Rakenne ja järjestys ovat etenkin modernissa runossa jopa niin ensisijaista, että runoa, sen 

ydinmerkitystä, ei voi kääntää parafraasiksi (Brooks 1947/74, 201‒202, 197). Runon rakenne ja se, mitä 

runo ”sanoo”, on verrattavissa arkkitehtuuriin ja musiikkiin ja etenkin draamaan: runossa on 

dramatisoituna jokin kokemuksellinen ykseys (mt. 203‒204, 207, 213‒214). Runo ei ole tiivistelmänsä, 

vaan dramatisoitu, tehty kokonaisuus (mt. 166, 74‒75). Brooks kirjoittaa Eliotin runouden 

kokonaismerkityksen arvioinnin vaikeudesta ja toteaa: ”− − a poem does not state ideas but rather tests 

ideas.” (mt. 254‒256, kursiivit alkup.)  

 

T. S. Eliotin The Waste Land (1922) on esimerkillinen moderni runo monella tavalla. Kuten jo otsikko 

(”autio maa”, ”hävitetty maa”, ”joutomaa”) viittaa, runoelmassa ei ole kyse idyllistä. Suhde 

menneeseen on modernistisesti hajonnut ja pessimistinen, kuten esimerkiksi Rilken elegioissa. 

Sanomaksi nimetään yleensä länsimaalaisuuden rappio, sen raunioilla oleminen. Eliotin runo on 

modernin maailmankokemuksen mukainen illuusioton anti-Arkadia.105 Ennen kaikkea se on vaikea 

lukijalle, kokeellinen ja fragmentaarinen. The Waste Land on yksi pitkä moniääninen ja 

alluusiotekniikkaa käyttävä runo, kuten Mölna-elegiakin, ja se muodostaa modernin poetiikan ihanteen 

mukaisen esteettisen kokonaisuuden. Molemmissa aika ja paikka esitetään useasta näkökulmasta ja 

puhuja katoaa. Modernistisena ongelmana on kokonaisuuden järjestäminen.  

 

                                    I sat upon the shore  
Fishing, with the arid plain behind me  
Shall I at least set my lands in order? 

 

Kuten Mölnassa, vesi-elementti on tärkeä Eliotinkin runossa. The Waste Landin lopussa puhuja 

näyttäytyy istumassa rannalla kalastamassa (1940/99, 39). Näkymättömissä pysyttelevä puhuja, 

impersoonallinen tai jumalinen luova ulottuvuus, välittäjähahmo, on asettanut teokseen pois 

lähtiessään myytit, jotka luovat siihen ykseyttä, järjestystä. Keskeinen on myytti Kalastajakuninkaasta, 

jonka valtakunta on kuivuuden vallassa. Eliotin anti-Arkadiassa hallitsevat pöly ja hajoaminen. The 

Waste Landissa ei virtaa Herakleitoksen virta, vaan siinä vesi edustaa poissaolevaa ja kuolemaa.  

Eliotin runoteoksen puhuja sanoo olevansa Tereisias, sokea tietäjä ja jumalan kaltainen olento 

(1940/99, 31−32). Myös Ekelöfin runoelman puhuja on sokea näkijä, mutta toisin kuin Eliotilla, Ekelöfin 

minä-näkijä ei hallinnoi kokonaisuutta, jättää sen auki. Mölna-elegian metamorfoottisessa 

valtakunnassa (anti-)hallitsee narri. Hahmot ja elementit ovat ajan vankeja, hajoamassa pölyksi ja 

 
105 The Waste Landia voi lähestyä modernina elegiana. Ironian ja impersoonallisuuden alla piilee elegisyyksiä 
(Ramazani 1994, 25−26).  
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katomassa toki, mutta samaan aikaan jatkuvan muodonmuutoksen alaisia. Eliotin runo on tyyliltään ja 

suhteessa perinteeseen Mölna-elegiaan verrattuna ylevä ja kultivoitunut (”high modernism”). Mölna 

eroaa siitä alatyylisyyksien viljelyssä. Ekelöfin runoelma on myös hyvin henkilökohtainen, eikä sen 

tulkinnassa auta niinkään myyttien (tai alluusioidenkaan) selvittäminen, vaan ennemminkin hänen 

muun runouden ja esseiden tuntemus. Mölnan alluusioita sävyttää henkilökohtaisuus, esimerkiksi 

viittaus Joyceen kellotaulun repliikissä (s. 57) viittaa edelleen sanaleikkiin106 Ekelöfin nimestä.  

Runoelma ei myöskään ole tunnelmaltaan pessimistinen, vaan se on monisävyinen ja -tyylinen. Mölnan 

elegistä luonnetta ovat groteski siinä missä romantiikan ja perinteisen elegian tapaan 

tavoittamattomien kuvien kaipuu. Leikkisyys ja nonsense-kieli ovat olennaisesti Mölnaa, elegianakin. 

Molemmissa runoelmissa ollaan fragmenttien runsauden keskellä, mutta The Waste Land suhtautuu 

siihen vakavasti, Mölnassa leikitellään vaillinaisuuksilla ja illuusioilla. Eliotin runoelmassa mennyt on 

raunioita; Ekelöfillä elävät ja kuolleet ovat samanaikaisia. 

 

Ekelöfin Mölna-elegia on ajallisesti modernia ja sitä on tutkittu ja tulkittu modernistisena runona. 

Melberg (1996, 271) kirjoittaa, että Mölna-elegia on esimerkkitapaus suuresta modernistisesta 

teemasta, nimittäin dialektiikasta fragmentin ja teoksen, prosessin ja lopputuloksen välillä. Runoelman 

keskeistä problematiikkaa on osat−kokonaisuus-suhde, ja se vaikuttaa kokonaisuutena modernistiselta 

hetkeltä, jossa on kaikki. Näyttää helposti siltä, että Mölnan penkillä istuu modernismin mallioppilas. 

Mölnaa onkin luettu modernistisesti ykseyttä etsien. Tutkijoiden katse on suuntautunut Eliotin 

runoteokseen, kun on haettu selitystä ongelmalliselle kokonaisuudelle, joka on sen keskeistä 

problematiikkaa. Thygesen (1985) käsittää Mölnan kokonaisuuden orgaaniseksi ykseydeksi, ja hän 

hakee teoksen alluusiotekniikan käytölle ja avoimelle muodolle vaikutteita Eliotin runoelmasta. 

Larssoninkin (2004) lähtökohtana ovat Mölnan avoimuus ja fragmentaarisuus ja myös hän vertaa 

Eliotiin. Larsson hakee ykseyttä runoelmaan formalistisesti keskittymällä sanaston luokitteluun 

matriisiksi. Hän käsittelee Mölnan metamorfoottisuuden esittämällä runoelman teemaksi ”syklisen 

amalgamaation”, joka ykseyttää, luo kokonaisuuden. Näissä molemmissa strukturalistisissa Mölna-

tutkimuksissa huomioidaan lähtökohtana hajanaisuus ja kokonaisuuden ongelma ja keskeistä on 

verrata Eliotin muodollisesti samankaltaiseen runoelmaan sekä etsiä modernistisen taidekäsityksen ja 

lukutavan mukaisesti osat järjestävää eheyttä ja kokonaisuutta.  

Molemmat lähestymistavat ovat teos- ja rakennekeskeisiä. Thygesen tutkii tutkimusobjektinsa 

(Mölnan) kokonaisuutta sen rakenteen ongelmana, ei merkityksen kannalta. Larsson huomioi 

metamorfoosin, joskin lähinnä rakenteessa ja temaattisesti ykseyttävänä, mutta metamorfoosi myös ja 

 
106 Finnegans Wakessa ennen Ekelöfin allusoimaa kohtaa mainitaan ”Gunnar’s gustspells”, jonka Ekelöf halusi 
tulkita tarkoittavan ”gästspel”, siis teatterimaiseksi Gunnarin vierailuksi (Sjöberg 1973, 130). 
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etenkin hajottaa eikä vain ykseytä, se on jatkuvaa eikä vain kehämäistä. Runoteoksen ehjä kokonaisuus 

ei ole takuuvarma merkki autonomiasta, koska se ei ole itseriittoisen ehjä, vaan vaatii ”Mölnassa 

käymistä”: Ekelöfin runouden hahmottaminen vaatii ymmärrystä hänen taustastaan, muusta 

runoudestaan ja käsitteistään. 

 

Ekelöfiä voi yrittää sovittaa myös ruotsalaiseen ja pohjoismaiseen modernismiin. Ekelöfin suhde 

ruotsalaiseen kansankotiin oli kuitenkin outsiderin ja oppositioasenteinen ja hänen runouttaan kuvaa 

lähinnä kosmopoliittinen ”epäruotsalaisuus”. Pohjoisen modernismin sijaan hän haki vaikutteita 

ranskalaisesta dadasta ja surrealismista ja hänen lähestymistapansa oli antilyyrisyydessään 

”epäkunnioittava” (Kantola 2004b, 2004a). Ekelöfin oppositioasennetta ja outsider-teemaa ja -

identiteettiä kuvaa hänen kommenttinsa vaikutteista ja Södergranista (1971/2007, 238): ”Vem tänker 

på att anse mig beroende (influerad) av Södergran? Ingen, därför att Södergran är ingen, så gott som, 

på den marknaden. Emellertid förhåller det sig så, om någon skulle falla på tanken, att Södergran och 

jag är lika, parallella. Vi har sett något av samma vision.”  

Ekelöfiä voisi pitää modernismin suhteen avantgardistisena samalla lailla kuin esimerkiksi Joycea 

ja Södergrania: he olivat edelläkävijöitä ja oman tiensä kulkijoita ilman että kuuluivat ryhmiin tai 

julistivat ohjelmaa. Modernismia ja avantgardea erottaa modernismin suuntautuminen sisään- ja 

avantgarden ulospäin, sekä subjektikeskeisyys vastakohtanaan kapinallisuus, antiesteettisyys, 

menneestä irtisanoutuminen, tulevaan suuntautuminen ja antagonistinen asenne (Eysteinsson 2009, 

32–33). Ruotsalaisenkin modernismin voi tämän käsite-erottelun pohjalta jakaa kahdeksi 

modernismiksi: klassiseksi ja avantgardistiseksi modernismiksi; ruotsalaiseksi107 moderniksi runoudeksi 

ja suomenruotsalaiseksi 20-luvun runoudeksi. Mölna-runoelmassa modernistisena painottuu 

avantgardismi; se on kapinallinen, antiesteettinen ja oppositioasenteinen ja suunta on ulospäin ja siinä 

ollaan rajoilla.  

Mölna-elegian tulkinnassa huomiota on kiinnitetty kokonaisuuteen ja on etsitty sille ykseyttä, on 

etsitty merkitystä itse teoksessa ja sen rakenteesta, ja usein Ekelöfiä tulkitessa on myös perustettu 

tekijän elämään. Melberg kiinnittää huomiota runoelman vaikeuden myötä lukijaan 

merkityksenlähteenä, lukija voi olla myös moniääninen tai dialoginen (1996, 274). Tämä on hyvä 

lähtökohta monitulkintaiseen runoelmaan. Ekelöfin elegiaa voi sovittaa erilaisiin muotteihin – 

modernisminkin muotteihin –  joihin se sopii osin, mutta kokonaisuus on avoin. Huomionarvoista on 

se, että runoelma on kokonaisuutena ehjä, mutta sen ristiriitoja ei ole sovitettu harmoniseksi 

kokonaisuudeksi. Sen ”välinpitämätön” minä ei ole etäinen jumaluus.  

 
107 Ruotsalainen moderni runous on käsitetty etenkin subjektiivisuudeksi ja subjektin kriisiksi. Ks. esim. 
Espmark, Kjell 1977. Själen i bild: en huvudlinje i modern svensk poesi. Stockholm: Norstedt. 
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Ekelöfiläinen kuva, toisin kuin modernistinen kuva, ei pyri eheyteen, puhtauteen, ykseyteen, 

pysähdykseen. Modernistisessa runoihanteessa osat, vaikka niitä olisi paljon, ovat alisteisia 

kokonaisuudelle ja kokonaisuus on nähtävissä. Mölna on kuin mobile: kun tarttuu yhteen sen osaan, 

näyttää aina eriltä. Tämä on olennaisesti sen elegistä luonnetta ja keskeneräisyyden (vaillinaisuuden ja 

ei-tietämisen) teemaa. Kuten kaikkea muutakin runoelmassa myös sen elegisyyttä tulee tarkastella 

prismaattisesti (vrt. Olsson 1983). Huomio kiinnittyy teoksen osiin, yksityiskohtiin ja 

hierarkiattomuuteen ja siihen, että huonosti näkyvä ja näkymätön kuuluvat kuvaan ja elämään, vieras 

vieressä ei ole täysin toinen. Ekelöf kuvaa dualismien vastaista poetiikkaansa runossa ”Tag och skriv” 

(1941):  

 

Den skönhet jag hittills har sökt var trampolinens gungning.  
Den klokhet jag hittills har trott var hopparens feghet. 

 

Ekelöf runoilijana ja hänen suhteensa traditioon oli henkilökohtaisia samastumisia, ei vaikutteita. Hän 

kirjoittaa tunnustuksettoman uskonnon kokemuksesta, jostain hyvin henkilökohtaisesta ja samaan 

aikaan yhteisestä; runous oli Ekelöfille ”ett själens språk till själen”. (1957/67, 147.) Tämä koskee myös 

suhdetta lukijaan: merkitykset sijaitsevat väleissä. Kuten saaren vanki Prospero (Puistojaksossa, luku 

3.2), Mölnan runominä tai tekijä kääntyy yleisön, lukijan puoleen.  

 
  

4.2 Näkökulmia moderniin elegiaan 

 

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

                             Pablo Picasso: Guernica (1937)                                                                                                                              

 

Pablo Picasson maalaus Guernica (1937) on kauhea näky, se on tuhon ja kärsimyksen asetelma. 

Teoksen nimi viittaa Guernican kaupunkiin Espanjassa, joka tuhoutui natsi-Saksan ilmapommituksessa 

Espanjan sisällissodan aikaan vuonna 1937. Maalaus koostuu ihmisten ja eläinten palasista, jotka on 

esitetty kubistisesti useasta samanaikaisesta näkökulmasta. Teos on modernia taidetta ja se kuvaa 

modernin maailman surullista kokemusta; onko se elegiaa? Guernican tunnelma ei ole idyllinen, kuten 
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perinteisessä elegiassa, siitä ei välity kaihoisa ja kaipaava katse menneeseen eikä surumielistä 

mietiskelevyyttä. Maalaus ei kohota katsojaansa yleviin korkeuksiin, joissa menetetty on kaunis kuva. 

Ihmiset näyttävät hajonneilta esineiltä tai rakennuksilta ja kummitusmaisilta; luontoa ja rauhaa ei näy, 

eikä paratiisia. Teosta on tulkittu Picasson poliittiseksi ja sodanvastaiseksi kannanotoksi. Katsojan 

edessä on pysähtynyt, tarkka ja tummanpuhuva esitys, kuin revitty ja uudelleen liimailtu 

mustavalkoinen valokuva. Vaikutusta maalauksessa luo myös sen koko: 3,4 m x 7,8 m.  

Suru ja kuolema ovat ongelmallisia asioita modernismin näkökulmasta. ”Yksi kuolema on 

tragedia, miljoona kuolemaa tilastoja” on tunnettu lentävä lause, joka on laitettu Stalininkin nimiin. 

Lainaus kuvaa I maailmansodan ja sen aloittaman massatuhosodankäynnin synnyttämiä asenteita; 

modernin sotakaluston tuhovoima ei jätä tilaa yksittäisille elegisille soturikuolemille. Modernia 

kuolemaa sävyttää monin tavoin rationaalinen tehokkuus, joka sittemmin saavutti äärimmäisimmän 

muotonsa II maailmansodan kuolemanleireillä. Kurt Vonnegutin romaanin kertojan sanoin: ”Niin se 

käy”.108 

Moderni elegia antielegiana kehittyi 1900-luvun alussa: kuolemaan suhtautuminen muuttui ja 

suru problematisoitui. Modernissa, individualistisessa länsimaisessa kulttuurissa kuolemaan 

suhtautumiseen vaikuttivat keskeisesti paitsi massakuolemat myös kuoleman etäisyys: hyvinvoinnin 

kasvaessa ja yhteiskunnan urbanisoituessa ja eriytyessä kuolema siirtyy torpan nurkan sängystä 

sairaalaan ja siitä tulee lääketieteellinen ja byrokraattinen ilmiö. Kuoleman etääntyessä siitä tulee 

tabu. Samaan aikaan uskonnon rooli yhteiskunnassa ja myös yksilön tasolla surun käsittelyssä vähenee. 

(Esim. Pulkkinen 2016, 14−20; Ramazani 1994, 10−23; Kübler-Ross 1969/2009, 10−13). 

Suru ja surutyö ovat modernissa elegiassa erit kuin ennen. Modernin ajan kauhuissa ja 

toisaalta etäisyyksissä kuoleman arkisuudesta suhtautuminen kuolemaan muuttui. Moderni elegia 

määritellään usein antielegiaksi: elegian perinteinen lohdutuksen motiivi ja tehtävä ajautuivat 

eräänlaiseen metamorfoosiin. Modernissa elegiassa korostuvat surun problematiikka ja 

henkilökohtaisuus, ja (freudilainen) onnistuneen surutyön malli on kyseenalla. Modernina aikana 

suruun kuuluvat kielteisetkin tunteet, kuten viha, ja myös surun jatkuvuus. Picasson maalausta voi 

pitää eettisenä kannanottona sotaan, siinä ei olla matkalla pimeydestä valoon. Moderni elegia ei ole 

kaunis kuva menetetystä. Kun antiikin elegiassa soi karhean haikea aulos, ja klassisen elegian kauniin 

surullinen kaipuu soi nykyisin iskelmissä, modernin elegian tunnelmia voi löytää Pave Maijasen Ikävä-

kappaleesta.109 Siinä soi kaipuu, mutta ilman tiettyä kohdetta ja lohtua. 

 
108 Elegia on aina ollut lyyrinen laji. Jos on olemassa romaanimuotoista antielegiaa, ehdokkaana voisi olla Kurt 
Vonnegutin romaani Teurastamo 5 (Slaughterhouse-Five, 1969), jossa todetaan aina kuoleman sattuessa 
kohdalle yhdentekevästi ”so it goes”. Eliotin The Waste Landissa (1940/99, 25) puolestaan allusoidaan Dantea: 
”− − so many / I had not thought death had undone so many.”  
109 ”Niin kuin pieni satu johon lapsena uskoit menettänyt hohteen on kokonaan / Tai niin kuin kaunis maisema 
jota ei koskaan ole edes ollut olemassakaan”. 
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4.2.1 Antielegia ja surutyön vastustus 

 

Elegia lajina vastaa modernin ajan muutoksiin ja kokemukseen ja sopeutuu modernistisen poetiikan 

kysymyksiin. Sen konventiot kyseenalaistuvat. Modernissa ajassa elegia näyttäytyy usein antielegiana. 

Lohdutus, joka oli keskeinen klassisen elegian tehtävä, paitsi kohtaa modernistisen taiteen autonomian 

ihanteen, vastaa modernin maailman muutoksiin ja kokemukseen. Vaikka tietynlainen ”antielegisyys” 

on aina kuulunut elegialajiin sen itsereflektiivisen luonteen takia, ja jo antiikin elegiassa saatettiin 

hyödyntää esimerkiksi ironian ja groteskin elementtejä, R. Clifton Spargon (2010, 415) mukaan 

antielegisyys on nimenomaan moderni ilmiö. Hän on vastustavan (resistantin) suremisen puolustaja, 

ja hänen mukaansa nykyelegia on itsetietoista ja itsereflektiivistä; moderniin elegiaan kuuluu 

olennaisesti oman ajallisuuden tiedostaminen ja eettisyys (mt. 416−417, 427−428). Sureminen 

yhdistyy eettisyyteen yhteisössä kuolemaa koskevien normien kautta, ja elegia on eettistä siinä määrin 

kuin se vastustaa elegian konventioita (Spargo 2004, 5, 13). Modernistiselle kirjallisuudelle on 

tunnusomaista resistantti sureminen, suremisesta kieltäytyminen (Rae 2007, 13−16). Modernistinen 

sureminen koskee laajasti kulttuuria ja politiikkaa ja eettisiä kysymyksiä. 

Jahan Ramazani (1994) keskittyy moderniin elegiaan ja lajin konventioihin. Hän kuvaa 

moderneja elegistejä suorastaan väkivaltaisiksi ja toivottomiksi. Modernissa elegiassa rikotaan 

elegialajin konventioita, ja modernit elegistit vastustavat etenkin lohdutusta, joka oli keskeinen 

perinteisen elegian tehtävä. Moderni antieleginen elegia vastustaa onnistunutta surutyötä ja on 

suremisesta kieltäytymistä. (Mt. 3−8.) Moderni elegia on melankolista suremista, eli Freudin mallia 

vasten epäonnistunutta (mt. xi, 28−29). 

Ramazanin (1994) lähtökohtia ovat itsetietoisuus, yksilöllisyys ja henkilökohtaisuus surun 

ilmaisemisessa modernissa elegiassa (esim. mt. 6, 8, 17−18, 20); samalla moderni elegia vastaa 

modernin maailman muutoksiin ja kokemukseen. Modernismia ovat uudistustarve ja irtisanoutuminen 

traditiosta (joita laji ja elegiaperinteen normit ja konventiot ovat), mutta näitä tärkeämpänä Ramazani 

(mt. 15−17) näkee erilaiset modernin ajan suremisen kodifikaatiot ja persoonattoman ja 

byrokraattisen institutionaalisuuden, joihin moderni elegia on reaktio ja vastustus. Moderni elegia on 

elegian perinteen suhteen paikoiltaan menoa (antielegisyyttä) ja tämä on lajin jatkuvuutta (mt. 10, 

24−25): moderni elegia on antieleginen, mutta elegia.  

Ramazani (1994, 1) ei näe modernia runoutta ja elegiaa toistensa vastakohtina, vaan 

erottamattomina: koska kuolemasta on tullut etäinen ja tabu, eikä uskonto enää pysty tarjoamaan 

selitystä ja lohtua, sen tilalle tarvitaan runoutta. Toisaalta kuolema ja sureminen auttavat modernia 

runoilijaa syventämään subjektiivisuutta byrokraattisen ja epäinhimillisen ekonomisen elämän edessä 

(mt. 17). Moderni elegia asettaa etualalle runoilija-surijan tunteet ja mietteet rikkomalla standardeja; 

ilmaisunsa saavat voimakkaat, rauhattomat, jopa vihamieliset tunteet (mt. 20).  
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Modernissa elegiassa kuolleet esitetään yksilöllisesti ja henkilökohtaisesti (Ramazani 1994, 

18). Moderni elegia ei tarjoa menetykselle korvausta eikä etäännytystä, vaan sen suru on immersiivistä 

ja ratkaisutonta. Ramazani kuvaa modernia elegiaa menettämisen taiteeksi (”art of losing”) lainaten 

runoilija Elizabeth Bishopia, ja vastaavasti perinteinen elegia on ”art of saving”. (Mt. 4.) Siinä missä 

klassisessa elegiassa kaivataan kaihoisasti kuollutta ja mennyttä, maalataan kaunis kuva menetetystä 

ja matkataan kohti valoa ja lohdutusta, moderni elegia suuntaa kuin alaspäin. 

Melankolinen suru, freudilaisittain ”epäonnistunut surutyö”, on modernissa elegiassa 

esiintyvää ratkaisematonta, väkivaltaista, ambivalenttia suremista; sitä kuvaavat toivottomuus ja 

lohduttomuus sekä pitkittyneisyys (Ramazani 1994, 4, 29). Moderni elegia on ironinen, 

antitunteellinen ja antiterapeuttinen (mt. 17).  Modernit elegistit kieltäytyvät lohdutuksesta, jota 

perinteisesti on kuolleen jälleensyntymä luonnossa, jumalassa tai runoudessa (mt. 4). Modernin 

elegian viha kohdistuu itseen tai kuolleisiin; kuollutta ei korvata, ei myöskään kunnioiteta (mt. 5−6). 

Kuolleen ylistys on kuitenkin elegian arkaaisimpia piirteitä (mt. 361). Bloomfield (1986, 153) korostaa 

elegialajin historiallisessa määrittelyssä ylistyksen merkitystä, se on keskeisempi elementti kuin valitus 

tai lohdutus. Moderneissa elegioissa ironisoidaan usein elegian konventioita (Ramazani 1994, 6), ja ei-

kunnioittavaa suremista on esimerkiksi se, että surevan luonnon sijaan on pilkkaavia esineitä (mt. 

72−73) (kuten Mölnan Puistojaksossa, luku 3.2). 

Thomas Hardyn runossa “Where the Picnic Was” (1913) kuollutta ei ylistetä taivaisiin runo eikä 

runo pääty jälleennäkemisen toiveeseen – ensisijainen kohde ei edes ole kuollut vaimo, vaan runoilija 

itse; keskeinen tunne on itsesääli, kun puhuja kokee jääneensä joukon ainoaksi kylmään piknik-

paikkaan. Modernia antielegisyyttä ovat myös runon kylmyys ja väkivaltaisuus, kun poissaoleva tai 

poissaolo esitetään talvisena tyhjänä paikkana, muisteleminen ei lämmitä, surutyö ei ratkea. Jäljellä 

on lohduttomasti kummitusmainen kylmän tuhkan tuntu. Ramazani (1994, 36) kuvaa Hardyn runoutta 

melankoliseksi suremiseksi: se on itsetietoista ja konventioita kyseenalaistavaa menettämisen 

taidetta.   

 

4.2.2 Surun jatkuvuus ja uncanny 

 

Onnistuneen surutyön tulos on irtipääsy menetetystä ja se on keskeinen klassisen elegian päämäärä. 

Modernissa antielegisessa elegiassa ajatus onnistuneesta tai epäonnistuneesta surutyöstä on 

keskeinen; siinä vastustetaan elegiaperinteen idyllisiin kuviin ja tunnelmiin päätyvää surutyötä. 

Ramazanin (1994) melankoliseksi määrittelemä moderni sureminen ja elegia ilmenevät surun 

tunteiden yhdistymisenä kielteisiin tunteisiin, kuten epäkunnioittavaan ironiaan, vihaan ja 

lohduttomuuteen. Modernismi on pitkä aika ja moninainen ilmiö, joten antielegia ei luonnollisesti voi 

kattaa koko modernia elegiaa, etenkään kun kyse on niin moninaisesta ja sopeutuvasta lajista kuin 
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elegia. Freudin onnistuneen surutyön malli on kuitenkin uudemmassakin surukäsityksessä taustalla. 

Elegian maisema on muuttuva ja muuttunut. Elegiassa on perinteisesti esitetty kuolema ja poissaoleva 

varjona idyllissä tai paratiisissa ja etsitty lohtua sijoittamalla suru luontoon, mutta moderni 

antieleginen elegia painottaa sisäistä kokemusta, jossa korostuvat menetyksen tunteen 

henkilökohtaisuus ja ristiriitaisuudet. Uudemmassa surukäsityksessä surun tunne ei piirry kaukaisena 

ihannekuvana, sijaitse luontoidyllissä eikä sisäisellä taistelukentälläkään, vaan surua kuvaa jatkuvuus.  

David Kennedy (2007, 46−47) kritisoi Freudin mallia: hänen mukaansa elegiaan kuuluvat 

monet tunteet ja suremisen ”tuloksettomuus” ja hän asettaa freudilaisessa surukäsityksessä keskeisen 

egon vapautumisen tilalle itsen uudelleen määrittelyn. Hän kritisoi myös Ramazania ja Sacksia ja 

modernin suremisen melankolista (eli Freudin mallin mukaan patologista, epäonnistunutta) luonnetta; 

modernissa elegiassa on keskeistä surun ja suhteen jatkuvuus (mt. 55‒59). Kennedyn käsityksessä 

elegiasta suru on jatkuvaa, tuloksetonta, ja silti vastoin Freudin mallin periaatteita normaalia ja 

myönteistä. Kennedy ei määrittele surutyötä onnistuneisuuden tai epäonnistuneisuuden mittapuulla 

(eli menetetystä irti pääsyllä ja menetyksen korvaamisella).  Modernissa elegiassa elävien ja kuolleiden 

suhde on jatkuva (mt. 57). 

Kennedy (2007) käyttää uncanny-käsitettä kuvaamaan modernia elegiaa: modernin elegian tila 

tai maisema on uncanny. Uncanny tarkoittaa outouden ja vierauden kokemusta, jossa keskeistä on 

tuttuus, tunnistaminen ja muistuttavuus. Käsitteeseen ja kokemukseen kuuluvat kuvitteellisuus, 

kokemus tyhjästä tai poissaolevasta ja merkityksettömyyden kauhu. Moderni elegia uncannyna tilana 

on kuvitteellinen, päättymätön keskustelu menetetyn tai poissaolevan kanssa.  Kokemuksen ytimessä 

on desire, halu (Mt. 61, 64, 138‒139). Elegiaa uncannyna tilana (tai maisemana) määrittää se, että 

kohde on tavoittamaton (kuollut, poissaoleva) ja samanaikaisesti siitä ei yritetäkään päästä eroon. 

Kennedyn uncanny pohjautuu Freudin unheimlich-termiin. Freud kirjoittaa esseessään ”Das 

Unheimliche” (1919), että unheimlich tarkoittaa kammottavuuden kokemusta, jossa uuteen ja 

tuntemattomaan liittyy jotain tuttua, se on salaisen ja kätketyn paljastumista (Freud 2005b, 31, 38, 

56). Kennedy (2009, 584) tulkitsee termiä Lacaniin110 viitaten: itseen, jota pidämme tuttuna, liittyy aina 

perustavanlaatuisesti ei-oleminen ja toiseus. Freudille unheimlich on kuvitelman ja toden rajan 

hämärtymistä111; Kennedyn uncanny on todellisuuden ja toiveiden eroa (mt. 587, 584). 

Surukäsityksessä, johon kuuluu olennaisesti uncannyn kokemus ja tila, suru ei ole patologinen ilmiö, 

vaan se on outoa tuttuutta, rajoilla oloa ja vastakkaisten samanaikaisuutta, se on yhteyttä 

”tuonpuoleiseen” ja kommunikaatiota. 

 
110 Jacques Lacanin peilivaiheteorian mukaan ego on perustaltaan illusorinen, kuviteltu. 
111 Freud (2005b) kirjoittaa, että unheimlichin kokemus syntyy, kun kohtaamme todellisuudessa jotain 
mielikuvituksellisena pitämäämme. Freud perustelee tätä kokemusta muun muassa animistisella 
maailmankäsityksellä ja tiedostamattomalla torjunnalla. (Mt. 59, 55−56).  
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Elegia ja siihen kuuluva surutyö on perinteisesti kytketty freudilaiseen kuolemanviettiin: 

päämääränä on ollut palauttaa tasapaino, kuten klassisessa elegiassa; toisaalta modernissa 

antielegiassa ilmaistaan aggressiivisia ja tuhoisiakin surun tunteita. Kennedyn (2007, 68) mukaan 

moderni elegia on halua: elegia on halun työtä (”work of desire”) (ei ”work of mourning”) ja siksi 

jatkuvaa. Elävien ja kuolleiden suhde on vailla loppua, ja tämä oudon tuttuuden ja kammottavuudenkin 

tila ja tunne – jonkinlainen rajamaa – perustuu halun työhön: uncanny on halun työn tulos (Kennedy 

2009, 588). Halun idea on tavoittamaton, mahdoton, päättymätön, Toinen, ja se sijaitsee välissä. “− − 

desire keeps on happening insatiably, eternally, striving to articulate what is beyond language.” (Mt. 

582; Kennedy 2007, 68). Ihmisen kaipuuta kokonaisena olemiseen, itseen, ykseyteen ja yhteyteen – 

harmoniaan – ei poista niiden mahdottomuus. Kaipuukin on vääjäämättä sitä suurempi, mitä isompi 

koettu menetys; mitä pimeämpää, sitä kirkkaampi valo.  

Uncannyn kokemusta voi kirjallisuudessa ilmaista näkemisen, sokeuden ja peilien teemoilla ja 

kuvilla (Rahimi 2013). Uncanny-troopit ovat visuaalisia kuvia ja niitä kuvaa kahdentuneisuuden teema; 

tällaisia kirjallisia keinoja ovat esimerkiksi kaksoisolennot, aaveet, déjà vu, alter egot, 

vieraantuneisuus, kaksoset ja elävät nuket. (Mt. 453‒454.) Äärimmäinen uncannyn, oudon tuttuuden, 

kokemus on itsen merkityksettömyys (mt. 472). Se ei ole vain kauhistuttava kokemus: Ekelöfin 

runoudessa kuolema on myös vapautus minuuden vankilasta, osana anonyymia kokonaisuutta 

olemisessa toteutuu kaipuu yhteyteen, ykseyteen (Landgren 1971, 64). 

Kokemuksille äärimmäisestä merkityksettömyydestä ja yksinäisyydestä ei ole sanoja, mutta 

juuri ”halu” saa kaipaamaan sanoja sille, jolle ei ole sanoja, ja tuota sanojen tuolla puolen olevaa voi 

sanoa uncannyksi. Gunnar Ekelöf on noita sanoja, brist-kokemustaan jonkin olennaisen puuttumisesta, 

tavoitellut esimerkiksi kirjoittaessaan runossaan ”Tag och Skriv” (1941), että todellisuudessa et ole 

kukaan, ja Mölna-elegian merkityksiä pakenevassa, lukijalle tilaa jättävässä, metamorfoottisuudessa. 

Runossa voi hipaista menettämisen kokemuksen ja tavoittamattoman tavoittelun paradoksaalista 

pohjaa:112 

 

När man har kommit så långt som jag i meninglöshet 
är vart ord åter intressant 

 

4.3 Helvetin ihanuus 

 

Mölnan vastarannalla siintää kaupunki. Moderni aika ja maailma on läsnä mutta etäällä, kuten kaikki 

ajat ja paikat Ekelöfin runoelmassa. Laskevan auringon valossa siintää kaupungin siluetti: ”Solen 

spetsad / på Danvikens spira / Silos och torn –” (s. 11−12).  

 
112 Kokoelmassa Strountes (1955).  (Samlade dikter I 2016, 326.) 
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 Runoelman alun jälkeen on paljon tyhjää tilaa, on kauan hiljaista (kuten myöhemmin 

Antiikkijakso alkaa hiljaisuuden jälkeen), sitten runon puhuja lähtee meren yli.  Lainelaulu (s. 11–14) 

alkaa puheella vedestä, uudissanoilla ja hakkaavalla rytmillä: ”Vindsus och vågstänk / Vågsus och 

vindstänk / Vågornas sus och vinden / kylig mot pannan och kinden – ensamheten och du / evigt på 

samma kryss: / Ett evigt då som blir nu / Ett evigt nu som blir nyss.” Yksinäisyys ja ”sinä” rinnastetaan, 

aika koetaan yhtäaikaisesti ja alkusäkeistö päättyy siihen, että näkyy pystysuoria rakennelmia, jotka 

näkyvät myös todellisella Mölna-paikalla vastarannalla (Sommar 1989, 500‒501). Aurinko on 

hiipumassa. Saman tien on pikainen Paluujakso, ”hänen” todetaan alkaneen muuttua ja seuraa vanhan 

näyttelijän monologi. Syy laiturilla oloon selviää: tarkoitus on ”stemmata” ajan kanssa eli sopia yksiin 

(s. 14). 

 Ekelöfin runoelmassa ajan kokemus on kehämäinen. Kaikki toistuu muuttuneena ja mikään ei 

ole sitä miltä näyttää. Alussa esitelty runon puhuja istuu Mölnan laiturilla muistelemassa ja 

kirjoittamassa. Muistaminen ja kirjoittaminen käsitetään usein ajassa lineaarisesti eteneväksi, virran 

kaltaiseksi. Puhuja toteaa (s. 10) ”Vad rör det mig. Mitt liv har stannat.” Hän on pysähtynyt ja liikkeessä, 

läsnä ja poissa, hän ei valitse eikä aseta järjestykseen. Havaitseminen on epävarmaa, muistaminen ja 

kirjoittaminen eivät ”onnistu”.113 

 Mölna-elegia on ehjä kokonaisuus: hetki, jossa on kaikki. Se ei kuitenkaan ole modernistinen 

hetki eikä siinä ole uuskritiikin runoihanteen mukaisesti yhtä oikeaa tulkintaa. Lukiessa teos vaikuttaa 

siltä, että mitään ei voi ottaa pois eikä lisätä ja että toisaalta kaikki osat, kuvat, yksityiskohdat voisi 

vaihtaa; on vaikea hahmottaa. Ehjyydestään huolimatta kokonaisuus näkyy epäselvästi, pakenee 

lukijaa. 

 Mölna-runoelman elegistä luonnetta voi tarkastella antielegisena irtiottona lajin konventioista 

ja surutyön vastustuksena. Freudilaisin termein ilmaisten surutyö epäonnistuu, eli surija-runoilija ei 

vapaudu menetetystä ja saavuta jonkinlaista tasapainoa ja jälleennäkemisen toivoa. Kuolemaa ja 

poissaolevaa ei sijoiteta varjoksi paratiisiin, ja lohdullista ajatusta luonnon kiertokulusta keskeisempää 

on niin runoelman kuin todellisuuden perimmäinen metamorfoottinen luonne: Mölnassa palaa. 

 

4.3.1 Narri paholaisena ja valontuojana 

 

Ekelöfin elegiassa ollaan kaikkialla laskevan auringon loimussa. Minne runoelmassa katsookaan, alussa 

esitelty groteski hahmo narri on vieressä: alun tämänhetkisen Mölna-paikan syyspuut ovatkin tulessa, 

 
113 Runominällä oli Mölnan varhaisessa suunnitteluvaiheessa nimi: John Duréen. Nimen voi tulkita viittaavan 
Henri Bergsonin la durée -käsitteeseen (Sjöberg 1973, 53). Bergsonin filosofia käsitteli subjektiivista ajan 
kokemista, jossa tärkeää on intuitio, eivät rationaalisuus, objektiivisuus ja lineaarisuus. Runoelman 
metamorfoottisuudessa ja sen päättämättömässä kokijassa on modernia herakleitosmaisuutta. 
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Mölnan rinnalla on laavainen ja tuhkainen Pompeji, yhtäkkiä ja samanaikaisesti runoilija savuaa 

kokossa rannalla (ks. luvut 2.3.1 ja 3.2). Laskevan auringon punerrus voisi olla vain seesteinen, 

perinteisen eleginen näky, mutta Mölnassa se viittaa mekkalaan ja sekasortoon: Danviken, jonka 

runominä näkee meren takana, oli mielisairaala (Sjöberg 1973, 62). 

Mölnassa auringonlasku ja syyspuut eivät ole sitä miltä näyttää. Ne ovat idyllistä maisemaa ja 

tunnelmaa, perinteisen elegistä kuvastoa, mutta samaan aikaan myös helvetillisiä näkyjä. Runoelma 

rakentuu oppositioille ja kaltaisuuksille ja sen läpikotaisessa metamorfoottisuudessa tuli on 

muodoltaan ja liikkeeltään pystyyn nostetun virran kanssa vastakkainen ja kaltainen. Siitä pitää huolen 

narri. 

Narri on nurinkääntäjä ja vitsailija hovissa tai muun ylemmäksi käsitetyn yleisön edessä. Narri on 

tyhmä tai hullu tai esittää sellaista ja hänen sutkautuksensa ovat osuvia ja viihdyttäviä. Tyhmyys ja 

poikkeavuus naurattavat. Narrin komiikan takana on mielettömyyden, absurdiuden tajuaminen samaan 

tapaan kuin pellen, mutta narrin ominaislaatua on valta-asetelmien kyseenalaistaminen. Narri on piru 

hierarkioille kyseenalaisten jopa elämän ja kuoleman tiukkana pidetyn rajan (Welsford 1935/68, 281). 

Ekelöfin runoelmassa narrin hahmo edustaa ”outsiderisuuden” sävyttämää oppositioasennetta. 

Elegiassa narrin naamaa voi sanoa ”anti-idyllisiksi kasvoiksi”, hän luo elegiaan mielettömyyttä ja 

merkityksettömyyttä etenkin suhteessa klassisen elegian konventioihin ja normeihin, joita hän lähestyy 

epäkunnioittavasti (vrt. elegiaan soveltaen ”antilyyriset kasvot” Kantola 2004b). Narri on lyyrisen 

mustarastaan mustempi puoli. Elegialajin ja -perinteen suhteen narrin hahmo kääntää konventioita ja 

normeja ylösalaisin. Keskeistä narrin hahmossa Mölnan suhteen on se, että narri edustaa myös 

hetkellisyyttä: hän on teatterin114  hahmo ja tekstiin kiinnittyneen sijasta näyttämöllä liikkuva ja 

muuttuva olento, joka ei edusta pysyvyyttä, mikä sopii runoelman metamorfoottisten hetkien ja 

hetkellisen kokonaisuuden luonteeseen, kaiken katoavuuteen. 

Ekelöfin elegiassa lajin perinteisen paimenhahmon tilalla on Luciferin kaltainen narri. Narri ei ole 

melankolinen hahmo, jonka katse ja kaipuu on suunnattu kaihoisasti kauas taakse tai eteen päin, vaan 

irvokas tasapainon keikuttaja tässä hetkessä. Hahmo on rikkovuudessaan ja alatyylisyydessään 

vastakkainen klassisen elegian ylevän ja idyllisen kuvaston ja tunnelman kanssa. Hän ei edusta paratiisia 

ja harmoniaa, vaan helvettiä ja epäsointua. Narrin kanssa ei olla matkalla pimeydestä valoon, vaan 

kyseessä on toisenlainen näkijä ja näyttäjä, joka näkee ja näyttää auringonlaskun helvetillisen puolen. 

Hän on alusta asti puhujan vieressä ja leikkii muuntelulla ja illuusioilla. Runoelman lähestyessä loppua 

 
114 Narri ei ole niinkään kirjallisuuden (eikä etenkään runouden tai elegian) vaan näyttämötaiteen hahmo, joka 
esiintyy esimerkiksi Shakespearen näytelmissä (esim. Kuningas Learin narri ja tai Puckin hahmo näytelmässä 
Kesäyön unelma). Romaanitaiteessa narrin kaltainen hahmo on keskeinen Dostojevskin Idiootissa. Narri 
tunnetaan myös sarjakuvissa, ja narrin piirteitä on esimerkiksi Lepakkomiehen kaaosta edustavassa 
arkkivihollisessa Jokerissa, joka mm. Christopher Nolanin The Dark Knight -elokuvaversiossa (2008) ”haluaa vain 
nähdä maailman palavan”. 



 

73 
 

narri putkahtaa esiin paholaisena ja osallistuu Hautajaismarssiin; narrin kytkös aikaan on ilmeinen, kun 

runoelma alkaa jälleen uudelleen muunneltuna: ”Ett nyckfullt ögonblick – / och nu är djävulen i 

klocktornet, / han som stal oss vår framtid / stal vårt förluftna” (s. 53).115 Narrilla on pirullinen taito 

pysäyttää aika ja hämmentää ajan kokemusta. 

Narrin hahmo liittyy Mölnan sokeuden teemaan. Sokeus on keskeinen teema Ekelöfin koko 

tuotannossa, ja Olssonin (1983, 130, 141) mukaan sokeus on Ekelöfin negaation dramaattisin aspekti, 

ja Mölna-elegia on avain Ekelöfin maailman sokeuteen. 116 Ekelöfin groteski kytkeytyy paitsi sokeuteen 

myös helvetin tematiikkaan ja tätä kautta Luciferin hahmoon ja kristinuskoon, johon Ekelöfillä oli 

oppositionaalinen ”outsider”-positio: Ekelöfin runoudessa on helvetin perspektiivi (Olsson 2000, 314‒

315). Olsson on tulkinnut näin Ekelöfin runoutta; itse näen nimenomaan Mölnan narrissa 

paholaismaisia piirteitä ja etenkin suhteessa elegian traditioon, johon kuuluvat sekä idyllinen kuvasto 

ja tunnelma että kristinuskonnollinen maailmankuva. Lucifer oli paitsi langennut enkeli ja paholainen, 

myös nimensä mukaisesti valon tuoja; hän oli alun perin enkeleistä parhain, joka tavoitteli jumaluutta 

ja karkotettiin siitä rangaistukseksi (Lurker 1987, 211). Mölnan narri on myös ”outsider”, hän edustaa 

elegian absurdia: groteskia, merkityksettömyyttä, leikittelyä ja tämänhetkisyyttä sen sijaan, että 

tähyäisi menneeseen tai tulevaan paratiisiin. Helvetti on narrin paikka, etenkin elegiassa. 

Mölnassa elegiana narri edustaa ”antilyyristä katoavuutta”, hän kyseenalaistaa näkemisen tai 

näyttää, ettei keisarilla ole vaatteita. Narri on mielettömyydessään sokea näkijä, hän on vallan ja tiedon 

kyseenalaistaja ja hetkellisyydessään hän samanaikaisesti näkee kaiken ja ei mitään. Tähän narrilla on 

lupa ja tämä on narrin tehtävä, koska hän on ulkopuolinen, kuin paholainen taivaan ulkopuolella; tai 

kuin surija on jonkin onnen, halun kohteen ja paremman paikan ulkopuolella ja yksin.  

 

Mölnan alun päättävä, erilliseksi säkeistöksi erotettu säe ”Ett flyktigt ögonblick stal mig min framtid…” 

on hetkellisyyttä edustavan narrin lausuma. Jotain peruuttamatonta pahaa on tapahtunut, mikään ei 

ole enää kuin ennen, edessä on tuntematon. Ohikiitävä auringon katoamisen hetki peittää 

tulevaisuuden ja pimeys saapuu, yö ja talvi. Runominä on juuri ennen säettä ilmaissut, etteivät 

muutokset ja liike (illuusiot, keskeneräisten harmaiden olentojen runsaus, marionettien baletit jne.) 

häntä liikuta ja että hänen elämänsä on pysähtynyt. Säkeen jälkeen on paljon tyhjää, kauan hiljaista, 

kunnes runoelma alkaa uudelleen, kuten se tekee usein muunnellen. Alkaa uusi päivä, tulee kevät, 

mutta se ei ole varmaa ja uusi aamu muistuttaa edellisiä loputtomiin. Ekelöfin tietämättömyydessään 

kaiken näkevä narri muistuttaa, että pysyvää on vain metamorfoosi. 

 
115 Alluusio alkaa Södergranilla, mutta paholainen kellotornissa viittaa Rimbaud’hon (Sjöberg 1973, 126). 
Rimbaud oli kuten Ekelöfkin ”helvetin näkijä”. 
116 Mölnan lisäksi avaimia Ekelöfin runouden sokeuden teemaan ovat Non serviam (1945) ja En natt i Otočac 
(1961). Niissäkin esiintyy syvyyksissä elävä mustekala, ”sokea näkijä”. (Olsson 1983, 141−143.) 
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Säe on alluusio Edith Södergranin runoon ”Min framtid” (1925)117, jossa puhuja uhoaa 

rakentavansa tulevan itse uudelleen suurempana ja parempana; runo ja minä päätyvät tornin 

yksinäisyyteen. Runossa on modernistisen poetiikan ihanteen mukaista sisäisyyttä ja autonomiaa, joka 

kuitenkin, kuten Rilken elegiassakin, ilmenee ahdistavana erillisyytenä ja eristyksissä olona. Ekelöf on 

vaihtanut alluusiossaan Södergranin runon sanan ”nyckfullt” sanaan ”flyktigt”; ensin mainittu viittaa 

täyteyteen ja sisäiseen oikuttelevuuteen (huikenteleva, ailahteleva, häilyvä), ja Ekelöfin sanassa 

korostuu väliaikaisuus objektiivisena todellisuutena (haihtuva, katoava, ohikiitävä, hetkellinen). Tässä, 

niin Södergranin ihailija kuin Ekelöf olikin, hän astuu erilleen Södergranista ja etenkin modernistisesta 

autonomian ihanteesta. Kaiken katoavuus on myös eleginen teema.  

Runoelman alkumaisemaa ja -esittelyä seuraavan Lainelaulun kanssa paralleelinen sen 

loppupuolella on Tulilaulu (s. 45−47). Sekin alkaa uudissanoin ja rytmisesti liikkuen: ”O eldsus och 

glödstänk / Glödprassel eldstänk / Lågor och dessa viftande / eldkvarnar skiftande.” Tuli esitetään 

myllynä, personifioidaan ja esitetään sisäisenä (esim. ”Tromber som plockar / lågor som hårlockar / 

tungor som slickar / spiror och torn – ”), ja paholaisia onkin monta ja paholaisiin liitetään viattomuus 

ja kärsimys, ne ovat tietämättömiä tulen vaaroista (s. 45, 47). Keskeinen alluusio Tulilaulussa on 

Södergranin runoon ”Helvetet” (1916). Södergran kuvaa runossaan helvetin ihanaksi paikaksi: se on 

muuttumaton ja ikuinen. Helvetissä on turvallista, siellä ei kukaan esimerkiksi sairastu tai puhu 

kuolemasta. Maan päällä sijaitsevat muutos, epätäydellisyys ja epävarmuus.118 Södergranin helvetti 

vaikuttaa kristinuskon mukaiselta paratiisilta, paitsi että kuvattu paikka sijoitetaan maan uumeniin ja 

kerrotaan kaikkien huutavan, joka helvettikontekstissa viittaa väistämättä kärventyvän nahan ja sielun 

aiheuttamaan tuskaan. Toisaalta helvetti kuvataan paradoksaalisesti ennen kaikkea hiljaiseksi. Muistuu 

mieleen, miten narri jo Ekelöfin elegian ensimmäisessä säkeistössä paitsi ryhtyi muuntelemaan ja 

vääntämään kieroon, myös asettui soittamaan mykkää viisua kuurolle (”Han står bredvid, en trasgrann 

narr som spelar / som skelar i november när han spelar / sin stumma visa för en döv – ”). 

Tulilaulu liittyy laajemmin helvetilliseen kuvastoon. Jakson voi nähdä Hieronymus Boschin 

helvettiä kuvaavana näkymänä ”Helvetti” (1490−1510).119 Maalauksessa on palava kaupunki 

myllyineen ja se kuvaa helvetin kärsimyksiä surrealismia ennakoivaan tyyliin. Helvetin kuvastoa, tuli-

 
117 ”Ett nyckfullt ögonblick / stal mig min framtid, / den tillfälligt hoptimrade. / Jag skall bygga den upp mycket 
skönare / såsom jag tänkt den från början. / Jag skall bygga den upp på den fasta marken / som heter min vilja. 
/ Jag skall resa den upp på de höga pelare / som heta mina ideal. / Jag skall bygga den med en hemlig lönngång 
/ som heter min själ. / Jag skall bygga den med ett högt torn / som heter ensamhet.” (Samlade dikter 2006, 
185.) 
118 ”O vad helvetet är härligt! / I helvetet talar ingen om döden. / Helvetet är murat i jordens innandöme / och 
smyckat med glödande blommor... / I helvetet säger ingen ett tomt ord... / I helvetet har ingen druckit och 
ingen har sovit / och ingen vilar och ingen sitter stilla. / I helvetet talar ingen, men alla skrika, / där äro tårar 
icke tårar och alla sorger äro utan kraft. / I helvetet blir ingen sjuk och ingen tröttnar. / Helvetet är 
oföränderligt och evigt.” (Samlade dikter 2006, 47.) 
119 Sjöberg 1973, 118. Triptyykin ”Maallisten ilojen puutarha” 3.  osa. 
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elementtiä ja väkivallan kuvia on myös muualla Ekelöfin elegiassa, etenkin alkukuvassa ja 

Antiikkijaksossa (Pompejissa); Tulilaulun päätyttyä on paluu veteen, sitten ollaan maa-elementissä 

Hautajaismarssissa, jossa narri-paholainen häiriköi kellotornissa ja surijat näyttävät mustilta linnuilta 

(s. 53−54).  Hautajaismarssi päättyy puheeseen pajupuuhun rannalla Babylonista ja kehotukseen 

murskata lapset kallioon. Se on alluusio120 Psalmiin 137, joka käsittelee muistelemista ja jossa viitataan 

babylonialaisten julmuuteen. Siinä on myös Baabelin torni eli tavoittelun ja sekasorron –  moneuden – 

teema; se on muodonmuutos vastarannan ”Danvikens spira / Silos och torn” -näkymästä. 

Murskaamisesta puhuttiin jo aiemmin Puistojaksossa, kun myllypeikko uhosi lumimarjan kukkien ja 

marjojen liiskaamisella (s. 18). Mölnassa suorat alluusiot Raamattuun ovat harvassa, joten huomiota 

kiinnittää alluusio121 kettuihin viinitarhoissa (s. 27): ”de små rävarna, / vingårdarnas fördärvare – ”. 

Ketut ovat pentuja, köynnökset nupullaan; julma ajatus, että paha on kitkettävä ajoissa, toistuu 

Mölnassa. Paholaiseen puolestaan liitetään viattomuus, se on tietämätön tulen vaaroista (s. 45).  

Loppujen lopuksi tuli puhdistaa, se nollaa pahat sielut ja varmaan muutkin mielet sekä mielen 

luomukset, jopa minuuden. Runoelmassa ”stemmaillaan” kielellisesti tulen olevan kauhua herättävä ja 

samalla rehellinen: ”Förvisso är elden förvärlig / men ärlig ärlig” (s. 47). Herakleitokselle122 tuli – ei vesi, 

vaikka kaikki virtasikin hänen filosofiassaan – oli kaikkein korkein elementti ja ulottuvuus, sillä tuli takaa 

tuhoamisellaan jatkuvuuden, uuden alun. Tuli on alkemistinen elementti, se on kaiken keskus ja se 

ykseyttää. Tuli on alkemiaa kohti sitä, mistä Ekelöf kirjoittaa esseessään ”En outsiders väg”, että 

runoilijan tehtävä on tulla itsekseen, ihmiseksi, olla yksin. (Sjöberg 1973, 23−24.) Ekelöf (1993, 96) 

kirjoittaa: ”Jag tror på den personliga religiositeten, befriad från alla dogmer, riter, gudar. Ingen kan 

tvinga mig att tro på någonting mer än mig själv och det som är i mig.” Tuli luo (ihmismielessäkin) uutta. 

 

4.3.2 Kivettyneet merkitykset 

 
Kuitenkin myös pysyvyyttä ja kivettyneisyyttä Mölna-elegiassa on paradoksaalisesti eniten sen 

tulisimmassa jaksossa, Antiikkijaksossa, joka on pitkä jakso runoelman keskellä ja jossa nykyhetkinen 

aika ja Mölna-paikka on rinnakkainen antiikin maailman kanssa (luvussa 2.3.1). Antiikkijaksossa ollaan 

Pompejissa, joka tuhoutui kuuman laavan alle ja jota säilyi kivettyminä: se on sulkeutunut hetki, jossa 

on kaikki. Pompejiin ja Antiikkijakson groteskiuksiin liittyy tuhon kuvia, Pompejiin jopa sodan kuvaston 

kaltaisia kuvia, kuten Picasson Guernicassa: kuvasto ja tunnelma eivät ole ylevää ja eivätkä kaunista, 

molempiin kuuluu hajonneisuus ja ”kivettyneisyys” tai fragmentit ja erillisyys. Narri esittää antiikin 

 
120 Sjöberg 1973, 127−128. 
121 Laulujen laulu 2:15 (Sjöberg 1973, 82). 
122  “Tätä maailmanjärjestystä, kaikille samaa, ei tehnyt kukaan jumalista eikä kukaan ihmisisitä, vaan se on aina 
ollut ja on ja tulee olemaan ikuisesti elävä tuli joka mittansa mukaisesti syttyy ja mittansa mukaisesti sammuu.” 
(Herakleitos 1971, 17.) 
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kansantyylisenä, magiaan kirouksineenkin uskovana ja eroottisesti groteskina. Muistaminen ja 

tietäminen näyttäytyvät Antiikkijaksossa epävarmoina, kun yleensä antiikki ajatellaan ja koetaan toisin, 

ylevänä ja (virallisen historian) oppeina: filosofeina, runoilijoina, jaloina olympiaurheilijoina... Narrin 

esittämissä Pompejin kivettymissä hetkellisyys, kuten elämän arkisuus ja ihmisen epäjumalinen luonne, 

sekä pysyvyys ihanteina, ylevyyksinä ja oppeina, ovat samanaikaiset. 

Muuttumattomiksi, muodonmuutosten kanssa päinvastaisiksi, ajatellaan kivet. Mölnassa 

esiintyy kautta runoelman kiviä ja kivettyneisyyttä, kuten Hesperoksen (ilta-auringon jumalan) 

hautakivi, Antiikkijakson aloittava ja merkityksen kulun katkaiseva kivitaulu, Pompeji-paikka ja vessa- ja 

hautakirjoitukset sekä loppuvinjetin fossiililintu (s. 21, 29, 62). Arvoituksellisena hahmona 

runoelmassa, jossa on paljon erikoisia olentoja, erottuu kivilapsi, jonka kerrotaan olevan valmis ja 

syntymätön (s. 28). Valmiissa mutta syntymättömässä kiteytyy autonominen ajatus samanaikaisesti 

kaiken sisältävästä tai orgaanisesta ja ei-mistään, elämästä erillisestä, merkityksettömästä. Kivilapsessa 

kiteytyy modernistinen itsessään kaiken sisältävä hetki: modernismi on paitsi autonomista 

taideihannetta, myös suurta muutoksen ja uuden syntymisen aikakautta ja estetiikkaa. Mölnan kivilapsi 

on tulkittu abortoituneeksi, kuolleeksi sikiöksi (Sjöberg 1973, 84); kivilapsi on täyteydessään ja 

pysähtyneisyydessään muodonmuutoshahmo säkeestä ”Ett flyktigt ögonblick stal mig min framtid...” 

Toisaalta kivilapsi on keinotekoinen luomus: modernismin ihanteen mukainen autonominen ykseys ja 

täydellisyys ovat mahdollisia, mutta epäaitoja, itsessään tyhjiä ja merkityksettömiä.  

Mölnan narri on piruuttaan tai leikillään niin ”tietämätön” ja ”sokea”, että saa jopa kivet 

muuttamaan muotoaan. Kivessä on kaltaisuutta runoelman pisaran, näkinkengän, tähden, 

kuumemolluskan ja kädessä olevan sydämen kanssa, jotka kaikki palautuvat ilmaukseen ”Ett flyktigt 

ögonblick…” Niille on yhteistä rajattu pinta, jonka sisään kätkeytyy jotain, ne ovat itsessään täydellisiä 

hetkiä: Pisaran putoaminen kestää silmänräpäyksen verran aikaa, johon sopii runoelmassa paljon (s. 

16−20). Näkinkenkää verrataan odottamiseen kauan suljetussa huoneessa ja ihmetellään, miten kauan 

se on ollut syvyyksissä (s. 24, 25). Tähti (meteori) räjähtää komeasti laivankannella katselijalle (s. 

24−25), ja samanaikaisesti mutta eri mittakaavassa kuumemolluskan enteillään puhkeavan (s. 26). 

Runoilijan kädessä oleva sydän sykkii vielä, koska siltä kysytään vastausta (s. 43). Mölnan kivilapsessa, 

kivissä ja niiden muodonmuutoksissa toistuu erillisyys ja eristyksissä olo, vangittuna oleminen. Ne ovat 

ajan vankeja, muodonmuutoksen alaisia. Pysähtynyt, rajattu ja samalla jonkin salaperäisen voiman, 

liikkeen vallassa on myös runominä, joka istuu laiturilla yrittäen ikuistaa jotain, seisauttaa ajan virran 

kirjoittamalla ja muistelemalla. Hän ei onnistu siinä (vaan runoelma alkaa aina uudelleen ja ei synny 

yhtä ehjää kuvaa).   

Mölna-elegiassa kiviä muistellaan: ”Och minns du stenarna, de stora stenarna?”, ja yllättäen 

kiviin liitetään uusi ominaisuus, niillä voi olla nimet: ”Du hade namn på dem alla.” (s. 27). Kivien 

nimeämiseen palataan myöhemminkin: ”Ständigt på väg. Nämn mig den efterblivne” (s. 31). Ajatus 
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kiven syntymisestä (kivilapsi), muodonmuutoksesta ja keskeneräisyydestä tai vaillinaisuudesta on 

absurdi. Kivien muisteleminen ja nimeäminen ovat myös kivelle vastakkaisia. Nimi on olennainen 

identiteetissä, tunnistamisessa, muistamisessa; kielessä. Voiko kivellä olla persoona? 

Nimetessään ja inhimillistäessään kuuroja ja mykkiä kiviä narri kääntää nurin elegian ja 

suremisen perustavanlaatuisia konventioita, kun kivi, eloton esine, vaikuttaa potentiaaliselta 

syntymään ja nimettäväksi ja jopa muistelun kohteeksi elegiassa; tätä vasten itse surija (runoilija) 

tuntuu intentiottomuudessaan ja katoamisineen tyhjältä paikalta tai epäinhimilliseltä automaatiolta. 

Maailma, jossa kivet elävät, kuvaa ihmisen on sisäistä tyhjää. Vain sellainen, joka uskoo, että kielellä voi 

viitata johonkin ulkopuolella olevaan, joka on subjektista erillään, voi luoda kauniin kuvan kaipuusta ja 

haaveksia kohtaamisesta ihanassa paikassa, jossa mikään ei koskaan muutu. Mölnan surija-runoilija 

”epäonnistuu” lineaarisesti etenevässä ja johonkin tulokseen päätyvässä kirjoittamisessa ja 

muistamisessa ja perinteisen elegian surutyössä. 

Puistojaksossa taustalla palaa: taustalla on puukuoro (kuten Mölnan alussa palavat syyspuut) ja 

puunlatvassa korkealla laulanut mustarastas, jota keiju yrittää jaksoon sijoittuvana 

uninäytelmämäisenä katkelmana muistella (mustarastaat hyppelevät yleensä mieluummin maan 

pinnalla) ja joka on runominän muodonmuutoshahmo, viittaa nimellään tuleen ja palamiseen 

(”koltrast”). Jaksossa muistelun kohde (runominä) esitetään poissaolevana, mustarastaasta kuvataan 

jääneen jälkeen vain varoitushuudon (s. 21). Mutta mitään pahaa Mölnassa ei loppujen lopuksi 

tapahdu, joten kyseessä on merkityksetön viesti tai väärinymmärrys. Yksityiskohtia, jotka voivat olla 

merkityksellisiä tai merkityksettömiä, on runsaasti. Ohikiitävin hetkin langennut enkeli saa äänen, 

vilahtaa. Runoelmassa ollaan kaikuvassa tilassa, peilisalissa, rajoilla ja ulkopuolella, ihanassa helvetissä.  

 

Ekelöfin elegiassa leikitellään muutos−pysyvyys-vastakohtaisuudella ja kyseenalaistetaan sitä. 

Runoelmassa rikotaan modernistisen poetiikan runoihannetta: ”eheyksiä” ja ”ykseyksiä” on, mutta ei 

näy tai ei synny; kivetkin (ja kivien muodonmuutokset) kuvataan ensisijaisesti rajoilla olona, 

jännitteisinä ja mahdollisuuksina. Täydellisyys on, mutta sitä ei saavuteta. Narri ei näytä tätä tavoittelua 

ylevänä tai traagisena (kuten Rilke elegiassaan), vaan irvokkaana ja loppujen lopuksi inhimillisenä. Narri 

viittailee maanpäälliseen yksityiskohtiin sijoittuvaan todellisuuteen. Narri pitää ristiriidoista huolen, ne 

eivät asetu minkään ylemmän hallitsemiksi; on vaikea havaita ja nimetä, tietää. Ekelöfiläinen 

(metamorfoottinen) kuva on erilainen kuin modernistinen (ehjä ja ikuistettu) kuva. Modernistisessa 

hetkessä on kaikki, Ekelöfin hetki on risteys. 

Nimettömyys, muodonmuutokset ja groteski kuuluvat helvetin kuvastoon; paratiisissa on ikuista 

ja muuttumatonta. Mölna on tuhon ja merkityksettömyyden kuvastossaan ja tunnelmassaan 

antieleginen. Narri on antieleginen kumppani surun matkalle. Surutyö ei onnistu perinteisellä tavalla, 

jossa surusta ja kohteesta tulee päästä eroon ja päätepisteeseen. Ei synny kaunista kuvaa menetetystä 
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eikä edessä siinnä paratiisin muuttumattomuus. Mölnassa tavoittamaton kuvataan 

tavoittamattomana. Ikuista on aloittaa aina uudelleen ja olla päätymättä mihinkään, keskeneräisyys ja 

vaillinaisuus. Mölnassa kaikki on hetkeä ja hetkellistä ja jatkuu sellaisena: tekstin tasolla ilmenevinä 

katkoksina ja katkelmina, hiljaisuutena, hahmojen, esineiden ja ilmiöiden muodonmuutoksina ja 

uudelleen aloittamisena, loppujen lopuksi monitulkintaisena kokonaisuutena. Merkityksettömyys on 

ihanaa. Siinä on kaikki, ylinnä vapaus. 

 

4.3.3 Uncannyn suhde metamorfoosiin                               

 

Narrin idea on tuoda tutussa esille outoja piirteitä tai päinvastoin, näyttää vieras vieressä; narri nostaa 

uncannyn esiin Ekelöfin elegiassa. Metamorfoosissa, joka on runoelman keskeinen teema, yksi asia 

muuttuu toiseksi; aina kun jotain muuttuu, mukana on uncannya. Muodonmuutos on uncannya, tutun 

outoutta. Kuolema on äärimmäinen uncannyn kokemus, se on kaikille tuttu, kaikkien elämässä varjona 

läsnä ja samalla käsittämätön ja kauhistuttava.123  

Narri ei ole narri ilman hovia. Hovi on tavallinen yleisö ja sen normit, joita narri peilailee ja 

vääristelee. Klassinen elegia on hovin elegiaa. Mölna on muodonmuutosten elegiaa. Elegiassa 

muutosta vastustetaan: menetys aiheuttaa surua ja kaipuuta menetettyyn, menneeseen ja toivotaan 

asioiden korjaantumista tulevassa korvaamisella tai jälleen kohtaamisella. Mölnan metamorfoottisuus 

kytkeytyy sen keskeneräisyyden teemaan, jossa ei ole loppua eikä tulosta: ei surullekaan. Runoelman 

suru on jatkuvaa. Kuolema (tai menetyksen, poissaolevan, absurdin kokemus) ja elämä ovat 

samanaikaiset, samassa kuvassa. Mölnassa kaipuun tunteen ja teeman painopiste ei ole siinä, että 

saavuttaisi jotain, vaan kokemuksessa, että jotain olennaista puuttuu ikuisesti. 

Modernissa antielegiassa elegiaperinteen konventiot ovat ”hovi”. Antielegiassa kuvassa näkyy 

kuolema toisin kuin klassisessa elegiassa, jossa kuolema sijoitetaan kauas ja esitetään idyllisenä. 

Antielegiassa kuolema on konkreettisia tapahtumia ja aiheuttaa yksilössä vaikeita ja ristiriitaisia 

tunteita; klassisessa elegiassa ”hovi” odottaa tietynlaista esitystä menetyksestä ja siihen liittyvistä 

tunteista ja kristillisesti jälleennäkemisen toivoa, mutta modernissa antielegiassa nämä 

problematisoituvat. Mölna on monisävyinen ja siinä on paljon tuhon ja tulen kuvia, mutta se ei ole 

modernin antielegian lailla lohduton ja toivoton. Tuli merkitsee runoelmassa pohjimmiltaan uutta alkua 

ja loputtomuutta, todellisuuden perimmäistä tyhjyyttä ja absurdiutta, josta Mölnan feeniks, 

mustarastas, nousee yhä uudelleen. Runon puhuja on poissaoleva tai risteyskohta, ei suruaan suurena 

 
123 Ekelöf kuvaa sairasta isäänsä esseessään ”Ett fotografi” esinemäiseksi ja sellaiseksi, jonka ajatukset ovat kuin 
”koralliriutta”, mieleltään tyhjäksi ja hajanaiseksi.  Isä on poissaoleva ja elävän ja kuolleen, eläimen ja ihmisen 
rajoilla. Tätä merkityksen katoamista Ekelöf, vaikka sanataiteilija onkin, saattaa kuvailla vain sanalla ”hemskt”, 
kauhea. Isän kuolemasta Ekelöf toteaa: ”Han spökade inte längre. Men han spökar än.” (Mt. 221−222, 224.) 
Tämä on todellisuuden uncanny-kokemus. (Promenader och utflykter 1941/63. 220−225.) 
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sisäisenä vihan tunteena ilmaiseva. Huolimatta antielegisistä piirteistä ja oppositioasenteesta Mölna-

elegia on ennen kaikkea metamorfoottinen ja siksi uncanny. Sen osissa, yksityiskohdissa – yksittäisissä 

muodonmuutoksen hetkissä – ja runoelman saavuttamattomassa lopullisessa muodossa tai 

päätepisteessä (avoimessa kokonaisuudessa) on samaan aikaan tuttua ja vierasta, samassa kuvassa 

näkyy ja ei näy.  

Eräs Mölnan hovi on myös modernistinen ehjän kuvan poetiikka. Sen normit, arvot ja ihanteet 

ehjän ja puhtaan runon käsityksineen ovat narrin vääristämää: fragmentteja on paljon ja kokonaisuus 

ehjä, mutta samalla avoin. Tämä herättää lukijassa vierauden kokemuksen. Osat eivät asetu hierarkiaan 

suhteessa kokonaisuuteen (johonkin järkeen, näkyyn). Keskeinen narrin hovi runoelmassa on minä 

(runominä). Minuus on keskeinen ykseyden, eheyden ja jatkuvuuden kokemuksessa, ja etenkin 

modernismi vaalii tätä kokemusta. Toisaalta myös perinteisessä elegiassa ajatus onnistuneesta 

surutyöstä kytkeytyy ehjään minuuteen.  

 

Någonting grått står vid sidan, 
det som sist är du! 

 

(Mölna-elegia, s. 56) 

 

Minuus edustaa eheyttä ja narri hajonneisuutta. Runominä on Mölna-runoelman ”lyyriset kasvot” ja 

narri ”antilyyriset kasvot” (vrt. Kantola 2004b). Mölnassa narri edustaa mielettömyyttä ja 

merkityksettömyyttä, runominä normeja ja normaalia. Minää tai itseä pidetään tuttuna, narri 

kyseenalaistaa tätä kokemusta ja saa minän näyttämään uncannyltä, tuttuna pidetty paljastuu 

jatkuvasti oudoksi. Runoelmassa toistuvat peilit ja muut näkemiseen tai huonoon näkemiseen 

viittaavat useat elementit kuten valepeili, sokea ikkuna uni, humala ja mustekalan124 lukuisat silmät 

syvyyksissä (s. 16, 20; 15, 19; 50). Narri kulkee alusta asti alati minän rinnalla oppositiona ja kaltaisena, 

uncannyna kahdentuneisuutena. Mölnassa minuus on luonteeltaan peilaava ja pohjimmiltaan 

uncannya (s. 13): ”kalla mot kinden och pannan – / ensamheten och jag: / Densamme eller annan / jag 

eller inte jag?” Oman otsansa näkee vain peilistä. Narri peilailee ja vääristelee minuuden hovia 

muodonmuutoksin, lyyrisen minän näyttämöllä on varjo. Vieressä seisova vieras onkin kovin tuttu, 

harmaa ja vaikeasti nähtävä.  

Muutos on outoutta, vaikka siinä olisikin jotain tuttua. Minuuden vieraannuttava kokemus 

runoelmassa ilmenee jo alussa puhujan kertoessa piittaamattoman ja ulkopuolisen asenteensa tai 

tilansa. Alun katoamisen ja rytmisesti keinuvan Lainelaulun jälkeen minä tulee toistuvasti esiin eri 

 
124 Mustekalan (seepian) motiivi toistuu Ekelöfin runoudessa, se on hänen toteemieläimensä ja väline kuvata 
näkymätöntä, kuolemaa, menetyksestä. Se kuvaa myös kokemusta kommunikaation vaikeudesta. (Olsson 1983, 
142−143.)  
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muodonmuutoshahmoissa. Lainelaulun lopussa minän kerrotaan alkavan muuttua, seuraavalla sivulla 

vanha näyttelijä astuu esiin, ja sitten ”hän” jo nukahtaakin ”nyökkien” (kuin olisi laineilla yhä) (s. 

13−15). Puistojakso alkaa puukuoron ihmetellessä runominän vanhentumista (muuttumista) sitten 

viime näkemän (s. 15).  Seuraa absurdin näytelmän kaltaista roolien arvuuttelua, tunnistamisen 

vaikeutta ja sekaannuksia: minuuden eheys ja jatkuvuus ovat kyseenalla. Eikä selkeän identiteetin 

kokemusta auta se, että osallistujat ovat kuvitteellisia, huonoon näkemiseen viittaavia tai muuten 

outoja olentoja (valeikkuna, juorupeili, pisara, omena, keiju, myllypeikko, kellotaulu ja tuuli). 

Selkeimmin Mölnan runominän lyyriset ja antilyyriset kasvot näkyvät mustarastaan hahmossa (joka on 

eniten esillä, muistelun kohteena, ja poissa Puistojaksossa): mustarastas on laulavana lintuna lyyrinen 

muistelun ja kaipuun kohde, toisaalta se runoelmassa edustaa poissaolevan antilyyristä puolta, 

”palanutta” (”koltrast”), tuhoutunutta, kuolemaa.  

Oudoin ja pelottava minän muutoksen hahmo on mustekala runoelman loppupuolella. Tuo 

kirottu otus väijyy pohjattoman nälkäisin monin silmin (mielen) syvyyksissä (s. 50). Mustekala edustaa 

minän muutosta (ei ykseyttä) ja vierautta, se on sokea näkijä – mustekalan sanotaan Ekelöfin 

runoelmassa olevan pyhä. Runoelman viimeisellä sivulla minä on fossiilinen esihistoriallinen lintu, 

jonka nokka osoittaa alaspäin (maahan tai helvettiin). Lintu on kivettynyt ja samaan aikaan osoitus siitä, 

että muutos on ikuinen. 

 

Modernismia on kokemus, että vaikka ulkoinen muuttuisi, sisäinen on vakaampi. Mölna-elegia 

kuitenkin rikkoo minuuden ehjää kuvaa. Runoelman metamorfoottisuus tuottaa sen runsauden (osat, 

kuvat, yksityiskohdat), ja samalla se tuottaa hajonneisuutta, anonyymiutta, tyhjän; kuoleman 

kokemuksen. Runoelman muutos−pysyvyys-vastakohtaisuuden kanssa rinnakkain on sen runsaus ja 

tyhjyys. Mölnan herakleitosmaisen metamorfoottisuuden ja sen keskeneräisyyden, vaillinaisuuden ja 

ei-tietämisen teeman kuvina runoelmassa toistuvat vangitut myriadit tai kuvio, jossa jokin ylempi 

hallitsee anonyymien joukkoa, jotain lukuisaa pientä. Ajan vankeja ja metamorfoosin alaisia ovat niin 

alussa esitellyt larvat ja lemuurit ja menneisyyden myriadeja hallitseva (muisteleva ja kirjoittava) 

kuningas-minä kuin Mölna-elegia teoskokonaisuutena ja lukiessa. Alussa runominän vieressä esitelty 

kirjavavaatteinen narri seisookin runoelman lähestyessä loppuaan (runominän tai lukijan) vieressä 

harmaana hahmona. Puut, joiden lehtiä Mölnan laiturilla alussa kuvattiin, ovat paljaat. On tullut talvi. 

Keskeinen ”vangittu”, rajattu hahmo runoelmassa on ”valmis mutta syntymätön” kivilapsi, johon 

kiteytyy paljon Mölnan ajankokemuksesta samanaikaisesti pysähtyneenä ja jatkuvana liikkeenä. 

Runoelman keskeinen motiivi ja muistelun kohde mustarastas (runominä tai tekijä) esitetään 

näkymättömänä ja siten vapaana, poissa, ulottumattomissa, mutta runoelman viimeisellä sivulla rastas 

on ”tavoitettu” ja ”vangittu”, se on muuttunut kivilinnuksi, konreettisesti olomuodon vangiksi, 

pysähtyneeksi, esineen kaltaiseksi ja lopultakin näkyväksi; lintu on kuollut (s. 16, 18, 19, 21, 58, 62).  
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  Ekelöfin runoelmassa minuus on keskeneräinen ja vaillinainen; runoilijakaan ei ole (modernin 

runon) näkijä, vaan liikkeessä ja muuttuva, pysähtymätön (niin kauan kuin elää ja ei sano mitään 

”ikuista”). Mölnassa esiintyy paradoksaalinen ajatus vangin suurenemisesta; esimerkiksi kun minä 

sanoo olevansa myriadien hallitsija ja samalla (s. 31): ”själv åter i min tur en ofullgången / och inom 

någon ännu högre fången.” Jos vangittuna oleminen on sisäinen kokemus, se ilmenee tavallaan vangin 

suuruutena. Mölna-elegiassa minuuden ja ajan kokemusta ja eheyden kaipuuta yhdistää kokemus 

muutoksen jatkuvuudesta, ykseyteen kätkeytyvästä moneudesta, runsauden ja tyhjän 

samanaikaisuudesta. Tavoittamaton ei ole täydellistä, jokin menetetty, idyllinen kuva, vaan se on ei-

mitään, jotain kaivattua, ja sitä lähestytään vähenemällä: katoavaisuus on kaikki. Mölna-elegiassa osat 

eivät asetu hierarkiaan suhteessa ylempään, vaan osiin jauhautumisen kuva ja prosessi toistuu ja 

peilautuu yhä uudelleen kaikkialla, myös runoelman kokonaisuudessa, joka on valmis, mutta nimeä 

vailla.  

 

Från förtids sällan 
genom nuets mellan 
till framtids ännu mindre 
ännu mera sällan 

 

Runoelman lopussa tyhjän sivun, pitkän hiljaisuuden jälkeen on viimeinen säkeistö (s. 61).  Sanat ja 

merkitykset ovat käyneet vähiin ja vähenevät. Säkeistössä on useita tyhjiä sanoja, suhdesanoja, 

partikkeleita.  Ajan kuvataan etenevän ensinäkemältä ja päällisin puolin lineaarisesti, se etenee 

menneestä nykyisen kautta tulevaan, mutta aika on ennen kaikkea katoavaista ja hetkellistä: aika 

muuttuu yhä pienemmiksi osiksi ja harvenee, lähestyy tyhjää. Häviäminen, katoaminen on ikuista; outo 

on aina läsnä. 
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5. YHTEENVETO  

 

Mölna-elegia on monitahoinen ja vaikeasti lähestyttävä teos, johon elegia-näkökulmakaan ei anna 

lopullista, tyhjentävää vastausta. Ekelöfin runoelmaa ei ole aikaisemmin tutkittu elegiana, vaikka sana 

on otsikossa. Elegian tutkimusta puolestaan on paljon, mutta ei kovinkaan systemaattisesti, mikä oli 

haasteellista. Yhtä selkeää elegian määritelmää, teoriaa tai historiaa ei ole ja puuttuu opus, josta 

löytyisi kaikki elegiasta.  

Mölna ei sovi elegiaan täysin eikä elegia Mölnaan mutta molemmista saa jotain irti tuomalla ne 

toistensa luo. Monitahoinen runoelma testaa elegian teorioita, pakottaa lähestymään elegiaakin 

teoreettisesti eri suunnista. Näkökulma työssäni oli prismaattinen (vrt. Olsson 1983). Elegian teorian ja 

käsitteet kokosin laajalla seulalla, etsien olennaista elegiasta yleisestä elegian teoriasta ja runoelman 

kannalta sopivasti valituista käsitteistä, minkä lisäksi analysoin runoelmaa myös sellaisilla käsitteillä ja 

käsityksillä elegiasta, joita ei ensinäkemältä olisi ajatellut siihen sopiviksi. Rakenteellisena ratkaisuna 

päädyin historiallis-kronologiseen antiikki–klassinen–moderni-kolmijakoon. 

 

Mölna ei ole antiikin elegia, mutta runoelman eleginen luonne valottui tutkimalla sen suhdetta 

antiikkiin. Gunnar Ekelöf oli antiikin asiantuntija ja runoelmassa on paljon antiikkialluusioita. 

Antiikkijaksoon valitut alluusiot kuvaavat suhdetta aikaan, menneeseen ja oppeihin: elävät ja kuolleet 

ovat läheisiä ja samanaikaisia ja jo tiedetty kyseenalaistuu. Mennytkin on metamorfoosin alaista, ei 

kivettymiä takana. Ekelöf esittää antiikin ennen kaikkea groteskin kautta, mutta groteski ylipäätään ei 

ollut antiikin elegian viitekehyksessä vierasta, toisin kuin myöhemmälle paremmin tuntemallamme 

romantiikan ja kristinuskon sävyttämälle klassiselle elegialle. Mölna-elegiaa ja antiikin elegiaa yhdistää 

myös maininkimaisuus, mutta ei mitassa, vaan teemassa. Keskeneräisyyden teemassa ja 

tavoittamattoman tavoittelussa yhdistyvät runoelman metamorfoottinen luonne ja elegiset 

katoavuuden ja kaipuun teemat. 

   Klassiseksi elegiaksi määrittelin työssäni elegian sellaisena kuin sen käsitämme; klassinen 

elegia on se, minkä kaikki aiheesta intuitiivisesti tietävät, mutta jota pidemmälle myöskään suuri osa 

kirjallisuustieteestä ei mene. Vaikka Mölna ei ole klassinen elegia, jokaista elegiaksi kutsuttua tekstiä 

luetaan ensin tätä taustaa ja tulkintakehystä vasten. Elegian määritelmä ja lajiteoria ovat 

kirjallisuustieteessä jääneet vähemmälle huomiolle, mutta yleinen käsitys elegiasta, mitä on 

”elegisyys”, on selkeä. Mölna-elegia ei ole perinteisen elegian tapaan melankolinen, vaan monisävyinen 

ja -tyylinen, usein groteski, mutta ehkä ennen kaikkea leikkisä. Klassisessa elegiassa keskeinen 

kristillinen pohjavire ei liioin kuulu Ekelöfin runouteen tai ajatteluun. Runoelmassa ei vaalita idyllistä 

tunnelmaa ja kuvastoa eikä siinä ei ole selkeää surun kohdetta ja esitetä kaunista kuvaa kaipuusta. 

Surutyö ei onnistu. Mölnan suhde klassiseen elegiaan toi esiin sen suhdetta poissaolevaan ja 
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kuolemaan. Runoelmassa ei olla matkalla pimeydestä valoon, vaan kohti tyhjää, merkityksettömyyttä; 

tuntematonta ei kielletä tai poisteta. Tunnelma ei silti ole lohduton. 

Ekelöfin elegia on ehkä lähimpänä modernia elegiaa; ei se ainakaan antiikin tai klassinenkaan 

elegia ole. Kirjoitusajankohta houkuttelee tähän tulkintaan ja kohti modernismia. Silti se ei ole Eliotia; 

Mölna on avoin ja antipoeettinen eikä se ihannoi ja tavoittele modernin runon eheyttä. Suhde 

menneeseenkin on eri; Ekelöfin runoelmassa kuolleet ovat läsnä, vieras saa olla täällä. Mölnassa on 

antielegisiä piirteitä, kuten väkivaltaisia tuhon kuvia, mutta se ei ole modernin elegian tapaan erityisen 

toivoton. Sitä kuvaa kuitenkin surun jatkuvuus, joka on klassisen elegian konventioiden vastaista ja 

suruprosessin määrittein epäonnistunutta surutyötä.  

Mölna-elegia on kaikkia edellä mainittuja, eikä se ole mikään niistä. Siinä on peruselegistä 

pohjarytmiä, joka juontaa antiikin elegiaan; klassisen elegian kaipuun ja katoavuuden teemaa ja 

modernia konventioiden kyseenalaistusta ja surun jatkuvuutta. 

 

Mölnassa surun jatkuvuus ilmenee oudon läsnäolona, jota käsittelin uncanny-käsitteellä. Ekelöfin termi 

brist (1941) tunteelle jonkin olennaisen poissaolosta, joka on hänen taiteellisen luomisensa perusta, 

on Mölnassa yhdistettävissä uncannyyn. Niitä yhdistävät kokemukset mielettömyydestä ja 

outsiderisuudesta. Tutun outouden näyttää narrin hahmo, joka peilaa vääristellen, muodonmuutoksin 

havaitsemista, tietämistä, muistamista, kirjoittamista ja itse runominää, joka kokee olevansa 

samanaikaisesti pysähtynyt ja liikkeessä: hän on ajan vanki ja samalla jatkuvan muutoksen alainen. 

Lukija joutuu – tai pääsee – mukaan runoelman merkitysten leikkiin ja temppuihin katoavuudella. 

Metamorfoosi on se, joka tuottaa niin teoksen runsauden kuin tyhjän. Ekelöfin elegiassa muuttuvuus 

(ei-mitään) ja pysyvyys (kaikki) ovat yhtä mahdottomia tavoittaa.  

  Ekelöfin elegia on metamorfoottinen elegianakin. Elegialajiin ei metamorfoottisuus kuulu, 

vaikka elegian ydintä on muutos; se on yksittäinen muutos, johon reagoidaan, ja josta päästään yli 

lohdutuksella tai ei päästä. Mölnan elegisyys on tavoittamattoman kaipuuta ja kokemus 

mahdottomasta: täällä ja jonain minänä olemisesta ja samalla vaikeudesta tavoittaa sanomaton 

sanoilla. Todellisuus ja kuvitteellinen ovat liki: näkymättömän läsnäolon voi tuntea, sanomatonta voi 

lähestyä kielellä, kuvilla, rytmillä; voi tavoittaa muistuttavuuksia, katoavuuksia. 

 

Prismaattisesti useasta eri näkökulmasta lähestyminen jätti tilaa runoelman merkityksille avoimelle 

luonteelle. Historiallis-kronologinen kolmijakoni puolestaan toi selkeyttä sekä elegian laajan ja 

teoreettisesti hieman hajanaisenkin käsitteen että Mölnan elegisen luonteen selvittämiseen. Jaottelu 

sopi myös runoelman samanaikaisuuden teemaan. Kaikkien kolmen aikakauden mukaan ottaminen oli 

perusteltua, koska runoelman eleginen luonne on hyvin tarkasteltavissa jokaisesta kolmesta 

näkökulmasta, vaikka se ei ole juuri antiikin, klassinen tai moderni elegia. Muitakin jäsentelytapoja kuin 
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antiikki–klassinen–moderni -kolmijako toki olisi, kuten temaattinen läsnä- ja poissaolon tarkastelu 

Mölnassa ja elegiassa: Ekelöfin brist-käsite on analoginen elegian menetyksen tunteen ja kaipuun 

teeman kanssa.  Prismaattisen näkökulman haasteena on se, että kun teosta ja tutkimuskysymystä on 

selvitetty sirpaleisilla käsitteillä ja teorioilla, niin jonkinlaisen tulkinnan aikaansaamiseksi on kuitenkin 

oltava jonkinlainen kokonaisuus, punainen lanka käsitteiden keskinäisessä suhteessa. Tällainen Ekelöfin 

runoelmassa ja sen elegisyydessä on esimerkiksi brist ja uncanny: merkitys löytyy suhteista. 

 Lähestymistapaani kuului olennaisesti myös kuvallisuuden ja musiikillisuuden tai rytmisyyden 

huomiointi niin elegialajissa kuin Mölnassa. Monitaiteinen lähestyminen oli perusteltua, koska se sopii 

sekä elegiaan lajina yleisesti että Mölnaan erityisesti. Lähestyminen toi esiin Mölnan elegistä luonnetta, 

jota Ekelöfin runokäsityksen mukaisesti on ”luettava rivien takaa”.  

 

Elegiaa voi pitää supplementaarisena lajina. Siihen sisältyy tai voi sisältyä mitä moninaisimpia aiheita, 

piirteitä ja sävyjä. Käsittelin elegiaa universaalina lajina, mutta elegian tutkiminen kansallisista 

näkökulmista olisi sekin vaihtoehto. Tutkia voisi, mitä on esimerkiksi suomalainen elegia; onko 

suomalainen elegia Leinon ja Koskenniemen elegioiden kuvastamia jylhiä (ja miehisiä) yksinäisyyden 

tuntoja. Tai miten pohjoismainen elegia kuvaa luontoa; onhan syksymme ja vuodenaikojen kiertomme 

erilainen kuin antiikin välimerelliset tai englantilaisen klassisen elegian maisemat. Toisaalta elegian 

yleisen teorian kehittelyssä on sarkaa, perusteos puuttuu yhä. 

    Ekelöfin on todettu usein olleen oppositioasenteinen ei vain kristinuskon, vaan myös 

ruotsalaisuuden ja länsimaisuuden suhteen. Ekelöfin elegian ja muiden runojen tutkimus 

pohjoismaisena tai ruotsalaisena elegiana ja modernina runona olisi kiinnostavaa. Kuitenkin Ekelöfillä 

oli kytköksiä pohjoismaisuuteen, kuten se, että hänen elegiansa alkaa syysmaisemassa veden äärellä 

Mölnassa ja että hän ihannoi Södergrania, jonka kotiseutua matkusti rajoille ja miltei maailman laidalle 

katsomaan. Ruotsalaistakaan elegiaa ei ole tutkittu systemaattisesti, joten Ekelöfin suhteen siihen 

selvittäminen alkaisi tutkimuksena lähes nollasta. Siksi kansallinen näkökulma on tässä työssä 

sivuutettu. 

 

Tutkimuksessa selveni useita asioita elegiasta surutyön prosessina ja surukäsitysten heijastajana. 

Surutyön luonne vaihtelee, ja se kytkeytyy muihin ajallisiin ja kulttuurisiin ilmiöihin ja käsityksiin, kuten 

käsitykseen surusta sairautena, josta tulee parantua, surun jatkuvuuden sallimiseen tai kristinuskon 

suhteeseen elegiaan lajina, jollaisena sen yleensä tunnemme. Myös surijoita ja menetettyjä tai 

menetettyä on monenlaisia ja monenlaista. Ekelöfin runoelman elegisyyttä ja sen keskeistä hahmoa 

narria tutkiessa tarkentui, että surija on jonkin normin tai onnen ulkopuolinen eikä pelkästään 

melankolisia tunteita kokeva ja surunsa idyllisiin maisemiin sijoittava, surija on kuin narri: normaali tai 

normaalina pidetty maailma on ylösalaisin tai poissa paikoiltaan, jopa mielettömän tuntuinen. Mölnan 
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runominällä on elegiset ja epäelegiset, anti-idylliset kasvot (vrt. Kantola 2004b). Myös se, mitä saa surra 

ja millainen surun kohde on, miten hänestä tai siitä puhutaan, on normatiivista. Kaikelle surulle ei ole 

valmiita sanoja, ei puolivillaisiakaan ja toisinaan on vain ”mykkää viisua”. 

 

Keskeinen tulos on myös se, että vaikka Mölna-runoelma on ehjä kokonaisuus, se ei ole autonomisen 

itseriittoinen. Siinä korostuvat subjektiivisuus ja kokemuksellinen merkitys. Ekelöfin runoelma 

edellyttää lukijalta subjektiivista lähestymistapaa, tekijän taustoihin, muuhun runouteen, esseisiin ja 

käsitteisiin perehtymistä. Mölnan lukeminen autonomisena teoksena tai runoelmana, jossa on 

ongelmallinen kokonaisuus, kaventaa merkitystä, merkityskokemusta ja runoelman ominaislaatua. 

Affektiivinen näkökulma voisi tuoda lisävaloa Mölnan elegiseen luonteeseen ja siihen, millainen runo 

se on, ja sallia sen jatkaa metamorfoottista eloaan. Subjektiivinen ja affektiivinen luenta sallii tekijän 

taustojen lisäksi myös lukijan persoonan tuomisen runon äärelle. Tulkinnasta tulee tällöin 

henkilökohtainen ja ”paikallinen” vastoin uuskritiikin ja modernismin ihanteita, mutta toisaalta, voiko 

loputtomaan metamorfoosiin perustuvasta runosta sanoakaan mitään ikuista ja universaalia?  

Mölnan lukemisessa ei riitä lineaarisuus eikä vain kieli, vaan olennaista ovat visuaalisuus, 

rytmisyys ja kielellistäminen. Merkitys on myös välitöntä, kokemuksellista ja subjektiivista, ja sen 

kielellistäminen on ongelma. Runous – etenkin elegia – on ”sielun puhetta sielulle”. 
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