
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naiseuden teeman rakentuminen myyttien, satuintertekstien ja 

nietzscheläisen kuvaston viitekehyksissä Edith Södergranin teoksissa 

Dikter, Septemberlyran ja Rosenaltaret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aino Vähäpesola 

Maisterintutkielma 

Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma 

Kotimainen kirjallisuus 

Humanistinen tiedekunta 

Helsingin yliopisto 

Toukokuu 2021  



 1 

 

 

 

Tiivistelmä 

 

Tiedekunta: Humanistinen tiedekunta 

Koulutusohjelma: Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma 

Opintosuunta: Kotimainen kirjallisuus 

Tekijä: Aino Vähäpesola 

Työn nimi: Naiseuden teeman rakentuminen myyttien, satuintertekstien ja nietzscheläisen kuvaston 

viitekehyksissä Edith Södergranin teoksissa Dikter, Septemberlyran ja Rosenaltaret 

Työn laji: Maisterintutkielma 

Kuukausi ja vuosi: Toukokuu 2021 

Sivumäärä: 74 

Avainsanat: runous, naiseus, kuvallisuus 

Ohjaaja tai ohjaajat: Vesa Haapala 

Säilytyspaikka: Helsingin yliopiston kirjasto 

Muita tietoja: 

Tiivistelmä: 

 

Tutkielmani tarkastelee naiseuden teemaa Edith Södergranin teoksissa Dikter (1916), Septemberlyran 

(1918) ja Rosenaltaret (1919), erityisesti niistä poimituissa runoesimerkeissä ”Livets syster” (Dikter), 
”Jungfruns död” (Septemberlyran) ja ”I feernas hängmatta” (Rosenaltaret). Tutkielman tavoitteena on 

analysoida, miten naiseutta kyseisissä runoissa rakennetaan ja mitä se niissä merkitsee. 

Tutkielman teoreettisena taustana ovat runon kuvallisuuden tutkimus sekä feministinen 

kirjallisuudentutkimus. Södergranin runoutta luonnehtii vahvasti kuvallisuus, ja myös teemat 

muotoutuvat keskeisesti sen kautta. Kuvallisuuden analysoinnissa hyödynnän Benjamin Hrushovskin 

metaforisen tekstin viitekehysanalyysiä. 

Laajat tulkinnalliset viitekehykset, joiden puitteissa tarkastelen naiseuden teemaa, ovat myytit, 

satuintertekstit ja nietzscheläinen kuvasto. Kyseessä ovat Södergranin runouden keskeiset piirteet, 

jotka osallistuvat myös naiseuden teeman rakentumiseen. Hahmotan eri teosten ja niistä poimittujen 

keskenään erilaisten runojen suhteutumista näihin viitekehyksiin. 

Runoesimerkkien analyysi valottaa naiseuden teeman kokonaisvaltaisuutta ja monikerroksisuutta 

Södergranin runoudessa: Runossa ”Livets syster” naiseus on metaforinen viitekehys, jonka avulla 

kuolema kuvataan naisellisen ruumiin läheisyytenä. Kuolemasta kirjoitetaan yllättävä, lohdullinen 

kokemuksellinen kuvaus. Runossa ”Jungfruns död” naiseus paikantuu neitohahmoon, jota kuvataan 

muun muassa sadun ja nietzscheläisen yli-ihmisen viitekehysten avulla. Runossa ”I feernas 

hängmatta” nainen on konkreettinen ja kuvaannollinen uuden elämän ja jopa maailman synnyttäjä. 

Södergranin runoudessa Lumikin kauneus voi yhdistyä nietzscheläiseen voimaan ja todellisuus saada 

feminiinisyyden viitekehyksessä toisenlaisen luonteen.  
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Johdanto 

 

Edith Södergranin runoutta lukiessa huomio kiinnittyy nopeasti monimerkityksiseen 

metaforisuuteen ja symboliikkaan. Mitä tulee teemoihin, Södergranin runouden kenties 

siteeratuin runo ”Vierge moderne” kokoelmasta Dikter on noussut naisena olemista 

käsitteleväksi klassikkorunoksi. Molemmat aspektit – kuvallisuus ja naiseuden määrittely – 

ovat keskeisiä niin kyseiselle runolle kuin Södergranin runoudelle laajemminkin. 

Tässä tutkielmassa tarkastelen naiseuden teemaa Edith Södergranin kolmessa 

ensimmäisessä teoksessa seuraavien runoesimerkkien kautta: ”Livest syster” teoksessa Dikter 

(1916), ”Jungfruns död” teoksessa Septemberlyran (1918) ja ”I feernas hängmatta” teoksessa 

Rosenaltaret (1919). Tutkielma keskittyy kuvallisuuteen, keskeiseen osa-alueeseen, jossa 

Södergran runouden merkitykset syntyvät. Kuvallisuutta, erityisesti metaforisuutta, 

analysoidessani käytän apunani Benjamin Hrushovskin metaforisen tekstin 

viitekehysanalyysiä. Teoksesta ja runosta toiseen liikuttaessa kuljetan tutkielmassa mukana 

tulkinnallista kehikkoa, jonka muodostavat seuraavat Södergranin runouden keskeiset piirteet, 

jotka osallistuvat myös naiseuden teeman rakentumiseen: myytit, satuintertekstit ja 

nietzscheläinen kuvasto. Nämä piirteet toimivat tutkielmassani laajoina viitekehyksinä, joiden 

painottumista kussakin teoksessa ja runossa tuon esiin ja jotka auttavat suhteuttamaan eri 

runoesimerkkejä toisiinsa. 

Hrushovskin metaforisen tekstin viitekehysanalyysi on metodi, jolla voidaan hahmottaa, 

jäsentää ja ryhmitellä runon metaforisia viitteitä ja niiden aktivoimia merkityksiä. 

Pyrkimyksenäni ei ole jäljitellä Hrushovskin analyysimallia kaaviokuvineen tunnollisesti vaan 

käyttää viitekehysanalyysiä apunani analysoidessani Södergranin runoja, joissa 

metaforisuuden avulla keskeisesti luodaan merkityksiä naishahmoihin ja -puhujiin sekä 

rakennetaan naiseuden teemaa. Metaforiset viitekehykset ovat paikoin päällekkäisiä 

mainitsemieni kolmen laajan viitekehyksen kanssa, paikoin asemoivat runoja epäsuoremmin 

suhteessa niihin. 

Runouden ja kulttuurin perinteessä naiseus itsessään on merkityksiä täynnä. Myös sitä 

voidaan hahmottaa viitekehyksenä, joka kokoaa naiseuden ilmentämiseen liittyviä symboleja, 

myyttejä ja luonnonelementtejä – usein vertauskuvallisia asioita, joiden yhteinen nimittäjä 

naiseus on. Tutkielmassani Södergranin runojen kuvallisuus, siitä hahmotettavat erilaiset 

viitekehykset ja naiseuden teema toimivat eri tavoin yhdessä. Esimerkiksi runossa ”Livets 

syster” naiseus itsessään on metaforinen viitekehys, jonka avulla kuvaillaan kuolemaa. 
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Tutkielman tavoitteena on analysoida esimerkkejä siitä, millaisin eri tavoin ja minkä 

viitekehysten avulla naiseuden teema muotoutuu Södergranin runoudessa ja mitä se siinä 

merkitsee. Tutkielma sijoittuu runon kuvallisuuden tutkimuksen lisäksi feministisen 

kirjallisuudentutkimuksen traditioon. Edith Södergran on laajasti tutkittu runoilija, ja tämä 

tutkielma rakentuu aiemman Södergranin teoksia käsittelevän tutkimuksen jatkoksi. Tulen 

analysoimaan naiseuden teemaa runoissa, jotka ovat jääneet hieman vähemmälle huomiolle 

verrattuna esimerkiksi runsaasti tutkittuun runoon ”Vierge moderne”. Toivon tutkielman 

osaltaan täydentävän, tarkentavan ja laajentavan aiempaa tutkimusta. 

Aloitan Edith Södergranin lähestymisen taustoittamalla tämän elämää, tuotantoa ja asemaa 

modernistina. Esittelen tässä tutkielmassa hyödyntämääni aiempaa tutkimusta sekä 

viitekehysanalyysin metodin, jota käytän apuna analyyseissäni. Sitten siirryn 

käsittelylukuihin, joissa tarkastelen teoksia yksi kerrallaan. Esittelen luvuissa kutakin teosta ja 

tuon esiin joitakin keskeisiä näkökulmia teokseen, naiseuden teemaan teoksessa ja samalla 

myös runoesimerkkiin, jota tämän jälkeen analysoin. Viimeisessä luvussa vedän yhteen 

aiempien lukujen havaintoja.  
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I SÖDERGRANIN AJALLIS-KIRJALLINEN TAUSTA JA TUTKIELMAN 

ASEMOINTI 

 

Biografiaa 

1910-luku oli poliittisesti maailmaa muovaava vuosikymmen, ja sen aikana Edith Södergran 

aloitti runoilijanuransa. Hän oli 22-vuotias ensimmäisen maailmansodan alkaessa vuonna 

1914, ja kaksi vuotta myöhemmin 24-vuotiaana hän julkaisi ensimmäisen runokokoelmansa. 

Seuraavana vuonna 1917 tapahtui Venäjän vallankumous ja Suomi itsenäistyi. Sitä 

seuraavana vuonna Suomi ajautui sisällissotaan, ja Södergran julkaisi toisen teoksensa. 

Suomenruotsalainen Södergran eli lapsuutensa ja nuoruutensa Karjalan kannaksella. 

Kulttuurisen ympäristön muodostivat suomalaisuus, ruotsalaisuus ja venäläisyys sekä 

luterilaisuus ja ortodoksisuus. Södergran kävi koulua Pietarissa saksankielisessä 

kirkkokoulussa. Hän kirjoitti runoja aluksi saksaksi ja sittemmin julkaisunsa ruotsiksi. Jaksot 

keuhkoparantolassa Sveitsin Davosissa veivät Södergrania lähemmäs eurooppalaista 

kulttuuria. Södergranin kehitys-, kirjoitus- ja julkaisuolosuhteita luonnehtivat jännitteinen 

maailmantilanne ja yhteiskunnallinen murros, monikulttuurisuus, vähemmistöasema sekä 

identiteetin rakentaminen näissä puitteissa. (Hökkä 1989, 343–346.) 

 

Moniaineksinen modernismi 

Kaunokirjallisuuden modernististen virtausten alku paikantuu 1800-luvun loppupuoliskolle, ja 

sen taustalla oli yhteiskunnan modernisaatio, teollistuminen ja kaupungistuminen. Enemmän 

kuin selkeästi määriteltävissä olevasta tyylisuunnasta modernismissa oli kyse klassisten tyyli- 

ja muotoihanteiden hylkäämisestä, kirjallisuuden uudistamisesta ja muun muassa yksilöllisen 

kokemuksen kuvaamisesta mutkikkaassa modernissa maailmassa. Modernismi toimiikin 

kattokäsitteenä 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun tyylisuunnille kuten symbolismille, 

ekspressionismille, futurismille ja surrealismille. Maailmalla keskeisiä modernistisia 

runoilijoita olivat 1800-luvun puolella muun muassa Charles Baudelaire ja Paul Verlaine, 

1900-luvun puolella Ezra Pound ja T. S. Eliot. Suomalaisen kirjallisuuden varhaiset 

modernistit olivat suomenruotsalaiset Edith Södergran, Elmer Diktonius, Gunnar Björling, 

Rabbe Enckell ja Hagar Olsson. (Tieteen termipankki 21.1.2021: Kirjallisuudentutkimus: 

modernismi.) 

Södergranin elämää ja melko suppeaa tuotantoa – viisi runokokoelmaa, joista yksi 

julkaistiin postuumisti, aforismikokoelma ja nuoruuden runot – on tutkittu paljon. Runoja on 

lähestytty useista näkökulmista, mikä kertoo Södergranin tuotannon moniaineksisuudesta. 
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Södergran määritellään populaareissa ja tieteellisissäkin yhteyksissä herkästi nimenomaan 

varhaiseksi modernistiksi, siis runouden tradition uudistajaksi. Edith Södergranin merkityksen 

Tuula Hökkä kiteyttää seuraavasti: ”Edith Södergranin (1892–1923) avantgardistinen runous, 

sen rohkea kuvakieli, hätkähdyttävän vapaat rytmiset ja temaattiset ratkaisut tuntuivat täysin 

murtavan suomalaisen lyriikan siihenastiset totunnaisuudet.” (Hökkä 1989, 343.) 

Teoksessaan Edith Södergran. Modernist Poet in Finland (1984) George C. Schoolfield 

analysoi Edith Södergranin elämää ja kirjoitusympäristöä ja niiden vaikutusta runoihin, 

teosten vastaanottoa, runojen intertekstuaalisia yhteyksiä, tyylisuuntia, filosofisia vaikutteita, 

tematiikkaa sekä esimerkiksi kirjoitusajankohdan merkittävien tapahtumien, kuten sodan, 

tuntojen kuvaamista Södergranin tuotannossa. Modernismia itsessään Schoolfield ei käsittele 

juurikaan. Kun Schoolfield mainitsee modernismin Södergranin yhteydessä, käsite saa 

herkästi lainausmerkit ympärilleen (ks. Schoolfield 1984, 43, 76, 82 ja 134). Tuodessaan esiin 

Johannes Salmisen havainnon Södergranin ”idealismin vanhempaan estetiikkaan” 

kohdistuneesta kunnioituksesta Schoolfield huomauttaa tämän olevan oikea havainto 

Södergranin ”kehuskellusta ’modernistisuudesta’” huolimatta – tai sananmukaisemmin 

käännettynä hän huomauttaa Södergranin tekevän näin ”kaikessa kehuskellussa 

modernistisuudessaan” (Schoolfield 1984, 76). 

Tulkisten Schoolfieldin tarkoittavan sitä, että Södergrania – ja samalla modernistista 

runoutta – ei tulisi typistää vain joihinkin modernistisiin piirteisiin, kuten vapaamittaisuuteen 

tai vapaarytmisyyteen, eikä myöskään tulisi keskittyä esimerkiksi vain tulevaisuuteen tai itse 

modernisaatioon suuntautumiseen. Södergranin runoissa on suorastaan historiallista ainesta, 

kuten tässä tutkielmassa käsiteltäviä myyttejä ja satuviittauksia, ja toisaalta hän hyödyntää 

saksalaisen filosofian, esimerkiksi Friedrich Nietzschen, ajatuksia. Nietzsche olikin yksi 

keskeisistä modernistiseen taiteeseen vaikuttaneista vuosisadanvaihteen filosofeista (Tieteen 

termipankki 26.1.2021: Kirjallisuudentutkimus: modernismi). Schoolfieldin lainausmerkit 

voivatkin ilmaista sitä, että modernismiin kuuluu siis nimestään huolimatta aiempien 

tyylisuuntien kierrättäminen, niistä ammentaminen ja niiden yhdistely. 

Holger Lillqvist (2001, 17) puolestaan ottaa sen näkökulman, että samalla kun Södergrania 

voidaan lukea esimerkiksi modernismin tai naiseuden näkökulmasta, Södergranin runous 

edustaa oikeastaan loppupistettä idealistis-romanttiselle kirjallisuuden traditiolle. Lillqvist 

(2001, 16) tulkitsee Södergranin runoutta sekä esteettisen idealismin tradition että 

eurooppalaisen 1800-luvun romantiikan ja jälkiromantiikan kirjallisten perinteiden 

näkökulmista. 
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Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että modernismi ei ole täysin yhtenäinen tyylisuuntaus 

eikä edes selkeä periodi, vaan sitä luonnehtii taiteen uudistaminen, ja modernismi voi saada 

jopa yksittäisen runoilijan kohdalla mitä erilaisimpia ilmenemismuotoja. Uudistaa voi 

vaikkapa yhdistämällä uusia muotoja ja vanhaa symboliikkaa. 

 

Tutkimustausta 

Kuten johdannossa toin esiin, teoksesta ja runosta toiseen liikkuessani tarkastelen naiseuden 

teeman rakentumista myyttien, satuintertekstien ja nietzscheläisen kuvaston viitekehysten 

puitteissa. Esittelen nyt lyhyesti lähdekirjallisuutta, jota hyödynnän eri tavoin analysoidessani 

naiseuden tematiikka näiden tasojen kautta. 

Tarkastellessani naiseutta tutkin monin paikoin ruumiillista ja hengellistä todellisuutta. 

Hyödynnän Holger Lillqvistin väitöskirjassaan Avgrund och paradis. Studier i den estetiska 

idealismens litterära tradition med särskild hänsyn till Edith Södergran (2001) esiin tuomaa, 

idealistisesta estetiikasta ammentavaa näkemystä etenkin kokoelman Dikter 

vastakkaisuuksista, erityisesti immanenssin ja transsendenssin eli aistillisen ja yliaistillisen 

dualistisesta suhteesta. Tämä suhde ilmenee eri tavoin ja kytkeytyy myös sukupuoleen. 

Friedrich Nietzschen filosofia voidaan myös lukea esteettisen idealismin traditioon, joten 

esteettisen idealismin soveltaminen toimii samalla taustoituksena nietzscheläiselle kuvastolle. 

Friedrich Nietzschen teoksessa Näin puhui Zarathustra. Kirja kaikille eikä kenellekään 

(alkuteos Also sprach Zarathustra. Ein Buch für alle und keinen, 1883–91) esitellään ajatus 

ihanteellisesta poikkeusyksilöstä, joka kohoaa arkisen ihmisyyden rajojen ja esimerkiksi 

hyvän ja pahan tuolle puolen, kehittyneempään moraaliin. Nietzschen käsite tällaiselle 

yksilölle on Übermensch eli yli-ihminen. Ajatus on Södergranin runoudessa keskeinen. 

Lopulta melko abstraktia yli-ihmisyyttä kuvataan muun muassa voiman, kohoamisen, ilon ja 

tuhon kuvastoilla, hybriksellä ja paradokseilla. Tätä kuvastoa tarkastelen teoksissa ja 

esimerkkirunoissa. Viittaan myös Ebba Witt-Brattströmin teokseen Ediths jag. Edith 

Södergran och modernismens födelse (1997), jossa käsitellään feministisestä näkökulmasta 

Södergranin suhdetta Nietzscheen ja Södergranin ajan naisintellektuellien ajattelua. 

Johan Hedberg (1991, 11) jakaa väitöskirjassaan Eros skapar världen ny. Apokalyps och 

pånyttfödelse i Edith Södergrans lyrik Södergranin runouden mytologisen aineksen 

kristilliseen, antiikkiseen sekä satuainekseen. Tässä tutkielmassa pidän sadun omana 

alueenaan. Näin ollen myyteillä tarkoitan etenkin mytologioiden jumalia ja kristillisiä 

viitteitä. Viittaan työssäni Hedbergin ajatukseen myyttien funktiosta sekä 

uudelleensyntymästä Södergranin runoudessa. Hyödynnän myös Boel Hackmanin 
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väitöskirjassaan Jag kan sjunga hur jag vill. Tankevärld och konstsyn i Edith Södergrans 

diktning (2000) esittämiä näkemyksiä muun muassa sadun merkityksestä. Tutkielmassa esiin 

tulevia, Södergranin runoudelle keskeisiä satuintertekstejä ovat Grimmin veljesten Lumikki ja 

kirjallisuuden historiassa moneen kertaan muunneltu Tuhkimo. 

Viittaan monin paikoin Vesa Haapalan erityisesti väitöskirjassaan Kaipaus ja kielto. Edith 

Södergranin Dikter-kokoelman poetiikkaa (2005) esittämiin huomioihin liittyen muun muassa 

naiseuden teemaan Edith Södergranin runoudessa. Benjamin Hrushovskin artikkelissaan 

”Poetic Metaphor and Frames of Reference” (1984) esittelemää metaforisen, erityisesti 

modernistisen, runon viitekehysanalyysiä käytän apunani hahmottaessani Södergranin runojen 

kuvallisuutta. Kirjoittaessani Södergranista kirjailijana sekä hänen elinajastaan ja 

ympäristöstään viittaan erityisesti Agneta Rahikaisen elämäkertaan Edith. Runoilijan elämä ja 

myytti (2014, suom. Jaana Nikula), joka on tuorein Södergran-elämäkerta. 

Kirjoitan tilanteessa, jossa edeltävää tutkimusta on saatavilla paljon. Tämän tutkielman 

laajuudessa on mahdollista perehtyä ja viitata vain murto-osaan lähteistä. Tutkimuksen 

runsaslukuisuuden ansiosta olen kuitenkin voinut pohtia naiseuden teeman rakentumista eri 

osa-alueita tutkineiden, keskenään erilaisten lähdeteosten avulla. Naiseuskin rakentuu runossa 

erilaisten aspektien puitteissa, ei erillisenä alueena. Naiseuden teemaa käsittelevä tutkielmani 

asettuu Södergran-tutkimukseen feministisen kirjallisuudentutkimuksen näkökulmien 

jatkoksi. Näitä kyseisiä runoesimerkkejä, joita analysoin tutkielmassa, ei femininistisessä 

tutkimuksessa ole juuri analysoitu. 

 

Metaforisen runon viitekehysanalyysi 

Viitekehysanalyysin mallin kehitti ja esitteli venäläinen kirjallisuudentutkija Benjamin 

Hrushovski artikkelissaan ”Poetic Metaphor and Frames of Reference” (1984). Artikkelissaan 

Hrushovski (1984, 42) muotoilee teoriaansa metaforasta painottaen ”laajentuvaa” tai 

”levittyvää” metaforaa (”metaphors of the ’extended’ type”) ja havainnollistaa 

viitekehysanalyysin ideaa. Hrushovski (1984, 7) sijoittaa mallinsa tyylin tai retoriikan alueen 

sijaan alueeseen, jota hän kutsuu termillä ”integrational semantics”. Hän argumentoi, että 

koska metafora käsittää merkityksen suhteita, metaforisen tekstin analyysiin tarvitaan 

merkityksen teoria. Metaforan analyysi ei näin ollen voi perustua esimerkiksi syntaksiin, sillä 

lause ei Hrushovskin mukaan ole keskeisin semanttinen kehys, jonka puitteissa metafora 

toimii ja johon ”metaforinen fokus” suhteutuu. (Hrushovski 1984, 10–11.) 

Metafora ei Hrushovskin mukaan ole luonteeltaan sellainen, että sen voisi yksinkertaisesti 

rajata ja poimia tekstistä. Pikemminkin metaforaa kuvailee avoimuus: se ei ole suljettu 
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yksikkö, ja konteksti voi tehdä itsessään kirjaimelliselta vaikuttavasta tekstistä 

vertauskuvallista. Hrushovskin mallissa metaforaa luonnehtii muun muassa se, että kaksi 

(merkitys)aluetta ovat tekstissä läsnä eloisasti (”vivid”), joista toiselle metaforinen ilmaus 

kuuluu kirjaimellisesti ja toiselle metaforisesti. Hän ei määrittele kieleen koodattuina 

”kuolleita” metaforia välttämättä metaforisiksi ollenkaan kuten vakiintunutta ilmausta ”warm 

person”. (Hrushovski 1984, 6–8.) Hrushovski huomauttaa myös, että monet metaforaa 

käsittelevät kirjoitukset keskittyvät metaforan määritelmään sen sijaan, että kehitettäisiin 

välineitä metaforisen tekstin analyysiin (Hrushovski 1984, 5–6). 

Viitekehyksen Hrushovski määrittelee olevan ”mikä tahansa kahden tai useamman 

viittauskohteen jatkumo, joihin tekstin osat tai sen tulkinnat voivat osoittaa: joko viittaamalla 

suoraan tai mainitsemalla, vihjaamalla, tai herättämällä mielikuvia”. Viittaamisen kohteena 

voivat olla niin esineet tai maisemat, asioiden tila tai mielentila, ja kyseessä voi olla niin 

todelliset kuin hypoteettiset tai fiktiiviset asiat. Hrushovskin esimerkkien mukaan viitekehys 

voi olla mitä vain ymmärrettävää tyynystä, kaupungista tai syksyisten puiden usvasta 

rakkaustarinaan, talouden tilaan tai filosofiaan. Viitekehyksen voi muodostaa myös jokin 

luonteeltaan epäselvempi. (Hrushovski 1984, 12.) 

Hrushovskin metodi soveltuu tämän tutkielman aiheeseen ensinnäkin sen myötä, että 

hänen artikkelissaan on käytetty runoesimerkkejä, jotka Södergranin runouden tapaan 

lukeutuvat modernistiseen runouteen (T. S. Eliot, Rainer Maria Rilke, Vladimir Majakovski, 

Ezra Pound). Södergranin runoudessa kielikuva ei useinkaan ole tarkkarajainen poikkeama 

kirjaimellisesta, vaan runo voi rakentua pitkälti kielikuville, kuvallisuus voi siis olla pääasia. 

Haapala (2003a, 69) kirjoittaakin: ”Usein Södergranin metaforaketjut läpäisevät koko runon.” 

Haapala tuo esiin Södergranin runojen rakentumisen ”laajeneville metaforille, joita toisto 

muuntelee” ja jatkaa: ”Runot luovat omia tyylillisiä todellisuuksiaan” (Haapala 2003a, 69). 

Vaikka periaatteessa yksittäisiä metaforia tai vertauksia voisi erotella runoista, Södergranin 

lyriikassa runon ”tosimaailma”, perustilanne, voi olla olemassa yksittäisten viittausten 

muodossa tai vain puhetilanteena, jolloin runon varsinainen sisältö on muistelemista tai 

tuntojen kuvaamista. Aina ei ole myöskään yksinkertaista määrittää, mikä on runon 

nykyhetkessä konkreettista, ”todellista”, mikä metaforista tai symbolista (vrt. Hrushovski 

1984, 7). 

Hrushovski hahmottaa esimerkkianalyyseissään metaforisista teksteistä aluksi kaksi 

viitekehystä. Ensimmäisen viitekehys (”base”, ”basic frame”) on tyypillisesti runon 

jonkinlainen perustilanne, esimerkiksi paikka, jokin mikä on konkreettisesti olemassa runon 

maailmassa (”existing”). Toinen puolestaan abstraktimpi (”non-existing”, ”secondary 
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frame”). Siihen viitataan vain vähäisesti, se on olemassa ”semanttisena materiaalina”. Toinen 

viitekehys voidaan hahmottaa hypoteettisena maisemana, joka tyypillisesti asettuu 

ensimmäisen viitekehyksen metaforaksi. Tarkemmin määriteltynä Hrushovski sanoo, että 

toinen viitekehys esitellään lukijalle, jotta runossa voi tapahtua ”metaforista siirtoa” 

(”transfer”) tai yhdistymistä. (Hrushovski 1984, 8, 16–17.) Tulkinnan edetessä voidaan löytää 

lisää viitekehyksiä. Esimerkkianalyysissään Hrushovski määrittelee muun muassa runon 

puhujan yhdeksi viitekehykseksi. Hrushovskin esimerkkianalyysistä ilmenee, että runo voi 

olla ”yhteenpunoutuneiden viitekehysten ketju”. (Hrushovski 1984, 21–22.) 

Ensimmäinen ja toinen viitekehys ovat vuorovaikutuksessa, ne vaikuttavat toistensa 

luentaan, ja kehysten välillä on jännite. Toinen viitekehys ikään kuin rikkoo ensimmäisessä 

esitetyn perustilanteen. Hrushovski linjaa, että metaforista siirtoa hahmottava lukutapa on 

mahdollinen runouden lähiluvun kulttuurisessa traditiossa, jossa oletetaan, että runon 

elementit ja niiden järjestys tuottavat runon merkityksen. Käsitys vallitsee myös esimerkiksi 

uuskritiikistä kehittyneessä strukturalismissa sekä hermeneutiikassa. Hrushovskin mukaan 

merkityksen muodostumisen, semantiikan, ja metaforisen siirron lisäksi metaforassa tärkeää 

on kahden erilaisen viitekehyksen kielellisten elementtien yhteentörmäys itsessään, sen laatu 

ja vaikutus lukijaan. (Hrushovski 1984, 18–19.) Vaikutus voi olla esimerkiksi ironia, 

absurdius tai realismin uhmaaminen (Hrushovski 1984, 26). Käsitellessään ensimmäistä 

kuvaa T. S. Eliotin runoelmassa The Lovesong of J. Alfred Prufrock Hrushovski määrittelee, 

että juuri yhteentörmäys teki runosta ”kuuluisan, häkellyttävän ja modernistisen” (Hrushovski 

1984, 19). 

Seuraavissa esimerkkisäkeissä Södergranin runosta ”Det gamla huset” (Dikter) viitataan 

esineisiin, jotka tuntuvat runon vanhan talon ja siihen liittyvän maiseman kontekstissa 

konkreettisilta, muutoin ollaan abstraktimpien asioiden ja kuvallisuuden alueella: 

 

Hur långsamt tiden tingens väsen tär, 

och ljudlöst trampar ödets hårda häl. 

 

Ensimmäisessä säkeessä puhutaan ajankulusta, jota havainnollistetaan esineen kulumisen 

kautta. Ei kuitenkaan puhuta esineen ulkokuoren rapistumisesta vaan kiinnostavasti elollistaen 

esineen sisimmästä. Tämä toimii paradoksaalisesti: lukija voi nähdä mielessään hylätyn ja 

kuluneen oloisen esineen, sellainen näyttää helposti kadottaneen käyttötarkoituksensa ja 

”elinvoimansa”. Sen sijaan että esineet esimerkiksi kuluisivat ajan myötä niin, että kuluminen 

on intransitiivinen verbi (verbi ilman objektia), aika aktivoidaan elollista muistuttavaksi 
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toimijaksi tai elollista muistuttavaksi voimaksi, mikä korostaa ajan armottomuutta. Esineet 

puolestaan saavat sisimmän. Säe tuntuu heijastelevan elämään väsyneen ja kuolemaa 

odottelevan puhujan mielentilaa, josta runossa on kyse. Puhujan voisi määritellä siis omaksi 

viitekehyksekseen, joka ohjaa tulkitsemaan esineitä konkreettisen lisäksi vertauskuvallisina. 

Puhuja kaipaa menneisyyteen, mutta ajan kuluminen ja uuden tuleminen ovat väistämättömiä. 

Viitekehysanalyysissä vanhan talon vanhat esineet muodostavat näiden säkeiden 

perustilanteen. Esineissä näkyvää ajankulua kuvataan näissä säkeissä toisen, abstraktimman 

viitekehyksen avulla, joka on ruumiillinen tuhoava toiminta (”tär”, ”trampar” ja ”häl”). 

Vertauskuvalliset sanat, jotka muodostava viitekehyksen, synnyttävät näkymättömiin voimiin 

alkukantaisuuden tai jopa eläimellisyyden tuntua. Tämän yhdistyminen uinuvaan vanhaan 

taloon ja näkymättömiin voimiin luo hätkähdyttävän ja armottoman kontrastin. Runossa ei siis 

tietenkään ole varsinaista tuhoavaa olentoa, vaan runoa lukiessaan lukija kuvittelee vanhan 

talon näyttämön palasia ja puhujan niihin metaforisesti liittämiä vaikutelmia, näyttämön 

herättämiä tunteita tai siihen heijastettuja tunteita. Tällaista lukemisen toimintaa voidaan 

kuvailla Hrushovskin tapaan niin, että semanttisena materiaalina olemassa olevalla toisella 

viitekehyksellä on metaforisen yhdistämisen tehtävä lukijan mielikuvituksessa (Hrushovski 

1984, 8). 

Jälkimmäinen säe ottaa askeleen abstraktimpaan suuntaan. Se jatkaa runon maisemaan 

liittyvien perustavien mutta huomaamattomien voimien jylläämisen kuvausta. Toinen 

viitekehys yhdistää kohtaloon, joka on Södergranin runoudessa tyypillinen sana, polkaisun, 

joka on vertauskuvallinen, ruumiillinen ja kenties sattumanvarainenkin teko. Näissä säkeissä 

esineet saavat syvyyttä ja toisaalta suuret voimat puolestaan madaltuvat metaforisesti 

ruumiillisen toiminnan tasolle. Tuhoamisen viitekehys tekee runon perustilanteen 

pohdintoihin kuuluvat mutta kuitenkin näkymättömät voimat (aika ja kohtalo) 

konkreettisemmiksi, maallisemmiksi ja ensimmäisessä säkeessä maisemassa jollain tapaa jopa 

näkyviksi. Viitekehysten vuoropuhelussa nämä rujot mutta suhteellisen vähäisen tuhoamisen 

verbit puolestaan tuodaan perimmäisten voimien kuvaajiksi, runon konkreettisen maiseman ja 

samalla puhujan mielenmaiseman ja elämän näkymättömiksi muokkaajiksi. 

Vaikka Hrushovskin teoria on jo liki kolmekymmentä vuotta vanha ja sen jälkeen 

metaforasta on keskusteltu paljonkin (ks. esim. Turunen 2010 ja 2011), sopii hrushovskilainen 

viitekehysanalyysi erinomaisesti modernistisen runon kuvallisuuden tarkasteluun.  
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II DIKTER: NAISEUS AISTILLISEN JA YLIAISTILLISEN RAJAMAILLA 

 

Tässä luvussa käsittelen Edith Södergranin esikoiskokoelmaa Dikter (1916). Aluksi jäsennän 

teosta yleisesti, sitten siirryn käsittelemään naiseuden teemaa. Luvussa esittelen esteettisen 

idealismin tapaa hahmottaa Södergranin runouden todellisuutta ja pohdin muun muassa 

naiseuden teemaa luennan näkökulmana. Lopuksi analysoin runoesimerkkiä ”Livets syster”, 

jossa painottuu myyttisyys ja jossa luodaan feminiinistä todellisuutta. 

 

Uudenlainen runo, uudenlainen naiseus 

Runokokoelman Dikter vastaanotto suomenruotsalaisen lyriikan kentällä, jota luonnehti 

vahvasti runebergiläisyys, oli ”hämmästynyt ja torjuva”, kuten Hökkä määrittelee (Hökkä 

1989, 343–344). Teoksen julkaisuajankohtana käynnissä oli ensimmäinen maailmansota, 

yhteiskunnallinen tilanne oli siis murroksessa. Myös naiseus oli uudelleenmäärittelyn 

kohteena. Puhuttiin uudesta naisesta, ”joka päättää itse omasta ruumiistaan, 

tulevaisuudestaan ja elämästään”. Uutta naista luonnehti muun muassa androgyynisyys, 

lyhyttukkaisuus, pukeutuminen lyhyeen hameeseen, tupakointi ja miesten alueelle 

meneminen: työssäkäynti ja pukeutuminen housuihin. (Rahikainen 2014, 118.) 

Dikter pitää sisällään 63 runoa. Teos on pääosin vapaarytminen, ja kuvallisuus on 

vahvassa roolissa. Aloitusruno on kuoleman läheisyyttä henkivä ”Jag såg ett träd…”. Runo 

tarkentaa vielä hymyilevään, meikattuun naiseen, joka häviää itselleen epäonnisen kohtalon: 

”jag såg en kvinna som leende och sminkad / kastade tärning om sin lycka / och såg att hon 

förlorade”. Tämän jälkeen runossa kuvataan monitulkintainen kehä: ”En krets var dragen 

kring dessa ting / den ingen överträder”. Teoksen toisessa runossa ”Dagen svalnar…” 

liikutaan rakkauden ja halun teemoissa. Intensiivinen, kaipaava ja melankolinen runo 

päättyy naisminän ja miehen kohtaamattomuuteen, mikä on teoksessa toistuva asetelma: 

”Du sökte en kvinna / och fann en själ – / du är besviken”. Tätä seuraavissa runoissa 

liikutaan kuolemaa enteilevissä, kaipaavissa tai öisissä tunnelmissa, joihin liittyy herkästi 

myös erillisyyden kokemus. 

Kymmenes runo, toisteisuudessaan rytmikäs ja vahvasti kuvallinen ”Gud” aloittaa 

voimallisemman jakson. Runo liittää jumalan metaforan keinoin erilaisiin asioihin ja 

kokemuksiin ja siten ikään kuin muovaa jumalan luonnetta. Runo päättyy kokoavaan 

säkeeseen ”gud är vad längtan kan förmå att stiga ned på jorden!” Tätä seuraa runo 

”Violetta skymningar…”, joka kutsuu sisarten nousuun. Naiseuden kuvaus liikkuu 

konkreettisemmasta kuvallisempaan: ”vi äro alla krigarinnor, hjältinnor, ryttarinnor, / 
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oskuldsögon, himmelspannor, rosenlarver, / tunga bränningar och förflugna fåglar, / vi äro 

de minst väntade och de djupast röda, / tigerfläckar, spända strängar, stjärnor utan svindel” 

(Runon laajemmasta tulkinnasta ks. Haapala 2005, 395–439). Tämän jälkeen on runo 

”Oroliga drömmar”, jossa tunnelma on kirjaimellisesti uneksuva ja syntyy vaikutelma 

erillisyydestä, minkä jälkeen runossa ”Vierge moderne” ”moderni neitsyt” kuvaa 

metaforisuuden keinoin itseään, olemustaan ja mahdollisuuksiaan: ”jag är eld och vatten i 

ärligt sammanhang på fria / villkor…”. Haapala (2005, 355) kirjoittaa: ”Södergranin 

esikoiskokoelmassa määritellään uudelleen paitsi suhde jumalaan, mieheen ja sisaruuteen 

myös naiseuteen. ’Vierge moderne’ (13) on yksi kokoelman energisimmistä 

puheenvuoroista. Runo tuo kokoelmaan voimakkaan äänen liki samoin retorisin keinoin 

kuin ’Gud’ (10).” 

Tämän jälkeen runoissa on muun muassa luontokuvastoa, joka toimii teoksessa 

keskeisenä näyttämönä (esim. ”Höstens sista blomma”, ”Två stranddikter”, ”Irrande moln”, 

”Det underliga havet”). Puhujien tuntoja voidaan esimerkiksi kuvata metaforisesti 

luontokuvaston avulla: ”Jag är höstens sista blomma” (”Höstens sista blomma”). 

Kuolevaisuuteen viittaava, talvea enteilevä syksyinen luonto esiintyy useasti teoksen 

ensimmäisellä puoliskolla, ja se on kuoleman tai elämän ja kuoleman merkityksellisen 

välimaaston näyttämö (”Höstens dagar”, ”Höstens bleka sjö”, ”Höst”). Runo ”Höstens bleka 

sjö” päättyy seuraavaan säkeistöön: ”Höstens bleka sjö / bär sin höga himmel lätt och tyst, / 

såsom liv och död i ett ögonblick / i en somnad våg varandra kysst.” 

Teoksessa onni nähdään harhana: ”Fråga åter, trötta hjärna, / är din dröm, din lyckas 

stjärna, / sken och svek?” (”Vägen till lyckan”). Runossa ”Två gudinnor” onni ja tuska 

kuvataan feminiinisinä jumalattarina. Tuska on yleistä mutta huonosti ymmärrettyä, ja siten 

se näyttäytyy monisyisenä: ”Närmare trädde dig åter smärtan med djupet i ögonen, / den 

aldrig åkallade, / den mest kändä och minst förstådda av alla gudinnor”. Onnen ja tuskan 

teema on osaltaan kytköksissä mieheen liittyvään rakkauteen ja erotiikkaan, jotka nähdään 

kielteisessä valossa. Runon ”Låt ej din stolthet falla” alussa opastetaan pysyttelemään 

poissa miehen luota: ”Låt ej din stolthet falla, / skrid ej du nakna / i hans armar ömt, / gå 

hellre bort i tårar”. Rakkaudessa koettu pettymys ilmenee voimakkaasti: ”Jag stötte mig så 

hårt mot en klippa den gången, jag ville / dö, / för att jag förgäves sträckt ut min arm / mot 

en främling, som jag en gång sett…” (”Vid stranden”). Naisen mieheen kohdistuvaa 

rakkautta ja halua seuraa teoksessa toistuvasti tuska, ja mainitsemani kohtaamattomuus 

vaikuttaa vääjäämättömältä. Kolmas runo ”Vierge modernen” jälkeen on ”Våra systrar gå i 
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brokiga kläder…”, jossa symbolisesti kuvattu siirtyminen neitsyydestä seksuaaliseen 

kokemukseen tuottaa puhujalle kärsimystä: 

 

Jag var en gång så mjuk som ett ljusgrönt blad 

och hängde högt uppe i den blåa luften, 

då korsades två klingor i mitt inre 

och en segrade förde mig till sina läppar. 

Hans hårdhet var så öm att jag icke gick sönder, 

han fäste en skimrande stjärna vid min panna 

och lämnade mig skälvande av tårar 

 på en ö som heter vinter. 

 

Teoksen jälkipuoliskolla runossa ”Kärlek” puhuja hylkää sielunsa, jossa toistuu edellisen 

sitaatin ilman sininen väri, ennen kuin saapuu miehen luokse ”naisen kaltaisena”: ”Min själ 

var en ljusblå dräkt av himlens färg; / jag lämnade den på en klippa vid havet / och naken 

kom jag till dig och liknade en kvinna.” Puhuja näkee olkapäidensä murenevan miehen 

pitelemässä peilissä: ”Jag såg att mina skuldror voro gjorda av stoft och / smulade sig 

sönder”. Aiheeseen liittyen Haapala (2005, 228) kirjoittaa: ”Södergranin eroottisten runojen 

ruumiillistama epätoivo näyttää lähinnä heteroseksuaalisen kehityskertomuksen 

dekonstruktiolta.” Naisten yhteydestä löytyy maltillista lohtua esimerkiksi runossa 

”Sorger”: ”Kom, sätt dig ned till mig, jag skall berätta dig om mina / sorger, / vi skola tala 

med varandra om hemligheter.” 

Teoksen viimeisissä runoissa kuolema ja kärsimys ovat keskiössä. Sadunomaisessa 

runossa ”Konungens sorg” kuningas vaikuttaa odottavan kuolemaa, ja tämän silmistä 

paistaa kärsimys (”med ögonen vida av smärta”). Tämän jälkeen tulevassa runossa ”Livets 

syster”, jota tässä luvussa analysoin, kuvataan erityinen, lohdullinenkin tulkinta kuolemasta 

elämän sisarena. Teoksen neljänneksi viimeinen runo ”Livet” kiteyttää vankeuden, 

passiivisuuden ja pystymättömyyden tunteen. Aloitusrunon kehään muodostuu yhteys: 

”Livet är den trånga ringen som håller oss fången, / den osynliga kretsen, vi aldrig 

överträda”. Runoa ”Livet” seuraa ytimekkäästi ”Helvetet”, joka näyttäytyy ihanana 

paikkana: ”O vad helvetet är härligt! / I helvetet talar ingen om döden.” Toiseksi 

viimeisessä runossa ”Den väntande själen” sulautuminen luontoon vaikuttaa vihjaavan 

kuolemasta, ja asetelma osoittautuu seesteisimmäksi ja rakkaudentäyteisimmäksi 

ympäristöksi. Yhteydessä luontoon puhuja toteaa: ”jag har ett enda namn för allt, och det är 
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kärlek”. Teoksen päättää runo ”Smärtan”, jossa pitkin teosta esiin tullut tuska osoitetaan 

elämän halkovaksi, merkitykselliseksi voimaksi, joka kuvataan feminiinisenä ja johon 

liittyy rakkaus, yksinäisyys ja kuolema: ”hon ger oss alla livets högsta vinster: / kärlek, 

ensamhet och dödens ansikte”. Tähän tapaan teoksen teemoista kirjoittaa myös Haapala 

(2005). 

Myyttien, satuintertekstien ja nietzscheläisyyden viitekehysten näkökulmasta tässä 

teoksessa korostuvat edellä sanotun perusteella ensinnäkin heterorakkauden onnen (onnen 

kokemuksen yleisemminkin) ja siihen liittyvän naiseuden myytit. Myyttistä naiseutta 

ilmentävät neitseelliset ja naiivit sisar-neitokaiset (”Våra systrar gå i brokiga kläder…”) ja 

toisaalta ”langenneet naiset” (esim. ”Jag såg ett träd…”). Myös feminiiniset jumaluudet tai 

universaalit voimat (”Gud”, ”Två gudinnor”, ”Livets syster”, ”Smärtan”) ilmentävät 

myyttistä feminiinisyyttä, jonka voisi sanoa olevan Södergranin tuotannossa osin hänen 

itsensä luoma tai ainakin muokkaama myytti. Myytteihin kuuluvat teoksessa viitteet 

kristillisyyteen (selkeimpänä ”Kristen trosbekännelse”) ja esimerkiksi helvettiin, joka 

kuvataan teoksen kontekstissa luontevasti ihanana paikkana (”Helvetet”). Kristillisiä 

myyttejä käytetään teoksessa muokattavana materiaalina. Kreikkalaisen mytologian runoon 

”Violetta skymningar…” tuovat kentaurit. Runon ”Avsked” puhujan hiukset muodostavat 

yhteyden kreikkalaisen mytologian Medusa-hirviöön (”mina två långa flätor, som glida som 

ormar”). 

Satujen viitekehys on läsnä teoksessa monin paikoin. Runossa ”Färgernas längtan” on 

intertekstuaalinen viittaus Lumikkiin. Allegorinen runo ”En fången fågel” hyödyntää sadun 

kuvastoa häkkeineen, linnoineen, kuninkaineen ja kuningattarineen. Runon ”Min själ” 

rakkauteen liittyvää symboliikkaa rakentavat neito, lohikäärme ja ritari. Lohikäärme ja 

Pyhän Yrjön kaltainen pyhimys esiintyvät runossa ”Två vägar”. Runo ”Ur ’Liliputs saga’” 

viittaa Jonathan Swiftin Gulliverin retkiin. Myös nietzscheläistä kuvastoa on mukana. 

Runossa ”Violetta skymningar…” puhuja muun muassa kutsuu sisaret nousemaan ”högt 

upp på de starkaste / klipporna”, mikä muodostaa nietzscheläisiä yhteyksiä (Haapala 2005, 

413–416). Runon ”Vierge moderne” yhteyttä nietzscheläiseen poikkeusyksilöön sivuan 

seuraavassa alaluvussa. Näiden runojen manifestinomainen, naiseuteen kytkeytyvä voima 

sekä nietzscheläisen poikkeusyksilön kohoaminen totunnaisen elämän yläpuolelle asettuvat 

vastaukseksi runossa ”Livet” kiteytettyyn ongelmaan elämästä ahtaana kehänä. 
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Kolmesta sisaresta moderniin neitoon 

Teoksen keskeinen sanoma naisen mahdollisuuksista kiteytyy nähdäkseni runossa ”Tre 

systrar”. Nämä mahdollisuudet ovat kytköksissä myös yleisempiin ajatuksiin ihmisestä. 

Pienimuotoisen sadun rakenteella ja kuvallisuuden avulla runossa kuvataan kolme tapaa olla 

nainen, ikään kuin kolme hierarkkista tasoa. Alimmaisena on yksinkertaisista, ehkä 

ruumiillisistakin iloista nauttiva sisar: ”Den ena systern älskade de söta smultronen”. Tämä 

sisar kuvataan onnellisena avioliitossaan. Toinen sisar kuvataan rakastavana ruusun 

symbolin avulla: ”den andra systern älskade de röda rosorna”. Hän rakastaa ”koko 

sielullaan” (”av hela sin själ”), mutta hänestä tulee onneton. Sen sijaan ”vainajien 

seppeleitä” (”de dödas kransar”) rakastava kolmas sisar kohoaa pyhimykseksi ja pääsee 

irtautumaan ihmisen ja sitä kautta myös naisen maallisesta kamppailusta: ”man säger, att 

hon skall vinna det eviga livets krona”. Runon sanoma on, että helpointa on niillä naisilla, 

jotka pystyvät keskittymään yksinkertaisiin iloihin ja uljaimpia ovat ne, jotka pystyvät 

irtautumaan maallisista murheista ja kenties muodostamaan lämpimän suhteen kuolemaan. 

Onnettomaksi päätyy, jos rakastaa miestä koko sielullaan. 

Tätä runoa ennen teoksessa on naisen kohtaloa myöskin numeroin jaotteleva ”Två 

vägar”. Runo kytkeytyy onnen harhaisuuden sekä miehen tuhoavuuden teemoihin: ”Du 

skall överge din gamla väg, / din väg är smutsig: / där gå män med lystna blickar / och 

ordet: lycka! hör du från alla läppar”. Puhutellun sinän uutta, puhdasta tietä (”din nya väg”) 

luonnehtii muun muassa naisen suru: ”där gå kvinnor i svart och tala om sorg”. Tämän tien 

yhteydessä mainitaan myös pyhimys: ”och längre fram på vägen står ett blekt helgon / med 

foten på en död drakes nacke”. Tarkemmin määrittelemätöntä pahaa – kenties miehen 

halulle alistuvaa eroottisuutta – symboloiva lohikäärme on kukistettu. 

Eroottiseen runoon liittyy teoksessa siinä mielessä emansipaatio, että perinteiset 

sukupuoliroolit eivät tuo toivottua merkityksellisyyttä puhujien elämään, ja emansipatorinen 

on myös runo ”Två vägar” (Haapala 2005, 194–229). Runossa ”Tre systrar” rakkaus 

mieheen ei tuo täyttymystä intohimoiselle naiselle. Teoksessa Dikter keskenään erilaiset 

naishahmot löytävät itsensä tilanteista, joissa miestä kohtaan tunnettu halu ja eroottiset 

kohtaamiset miehen kanssa aiheuttavat jonkinlaisen sielullis-ruumiillisen häiriötilan (ks. 

myös seuraava alaluku) tai tuhon. Haapalan (2005, 228) mukaan näihin naishahmoihin 

kuuluu niin puberteettisia neitoja (esim. ”Avsked” ja ”Kärlek”), joilla eroottiseen haluun 

liittyy muun muassa häpeää, ”kokemusta itseyden menettämisestä” sekä traumaattisuutta, 

kuin mahdollisesti vanhempia ja kokeneempia, rakkaudessa pettyneitä naisia (esim. ”Min 

själ”). Koska rakkauteen ja seksiin liittyvä kärsimys esiintyy eri runojen erilaisten puhujien 
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kokemuksissa, se asettuu teoksen kokonaisuudessa naiseuteen kuuluvaksi kokemukseksi tai 

uhaksi. 

Paikoin naisten yhteisöä luonnehditaan myyttistä feminiinisyyttä lähestyvällä, 

perinteisellä tavalla: runossa ”Vi kvinnor” monikon ensimmäisessä persoonassa naisia 

luonnehditaan luonnon- ja maanläheisiksi. Runon ensimmäinen säe kuuluu: ”Vi kvinnor, vi 

äro så nära den bruna jorden.” Runossa ”Violetta skymningar…” naiset ovat kirjava ja 

intensiivinen, nouseva joukko, tässäkin ”vi”, ”sköna systrar”. Runossa perustavanlaatuinen, 

miehistä erillään eläminen näyttäytyy naiselle ratkaisuna: ”endast solstrålar hylla värdigt en 

ömsint kvinnokropp… / Mannen har icke kommit, har aldrig varit, skall aldrig / bli…” 

Runossa nainen ei muodosta kuvaa itsestään miehen ehdoilla tai antaudu muovautumaan 

suhteessa mieheen: ”Mannen är en falsk spegel den solens dotter vredgad / kastar mot 

klippväggen”. ”Auringon tytär” viskaa peilin sisuuntuneena kallionkylkeen siinä missä 

runon ”Kärlek” puhuja katselee olkapäidensä murenevan miehen pitelemässä peilissä (”Jag 

såg att mina skuldror voro gjorda av stoft / och smulade sig sönder”). Tämä runo sekä 

”Vierge moderne” ovat vastavoimia teoksen passiivisuuden, pystymättömyyden ja 

kärsimyksen kokemuksille. 

Kirjoittaessaan teoksen seksuaalikielteisyydestä, eroottisen lankeamisen motiiveista ja 

miehestä naisen henkisyyden tuhoavana voimana Haapala (2005, 228–229) kiteyttää, että 

miehen tilalle teoksessa asetetaan sisarellista eroottisuutta, androgyynejä voimahahmoja 

sekä yhteyttä luontoon. (Viimeksi mainittu tulee esiin runon ”Jungfruns död” analyysissä 

luvussa III.) Naiseus myös leviää teoksessa varsinaisista naispuhujista ja -hahmoista 

maailmaan, joka on eri tavoin feminiinisyyden halkoma. Runossa ”Livets syster”, jota 

analysoin tässä luvussa, kuolema vertautuu naishahmoon, ja runo rakentaa osaltaan 

sisaruuden tematiikkaa jo nimessään. Runossa ”Två gudinnor” onni ja tuska puolestaan 

kuvataan kahtena ilmeeltään ja olemukseltaan erilaisena jumalattarena, jotka hallitsevat eri 

tavoin luonnonelementtejä: ”hon som härskar över de vidstilla haven” ja ”hon som härskar 

över de stormiga haven och de / sjunkande skeppen”. Samalla jumalatarten jumalkehoja 

rakentavat runossa kuvatut maisemat kuten kukkivat puutarhat (”de blommande 

trädgårdarna”) ja mainitut laivoille kohtalokkaat myrskyävät meret. Luonto, sen voimat ja 

perustavanlaatuiset inhimilliset tunteet eli ”ihmisluonto” kuuluvat naiseuden piiriin, niiden 

ja naiseuden välille aukeaa merkitysten siirto. Naiseuden tuominen runon keskiöön 

vaikuttaakin teoksessa rakentavalta tavalta sulkea ulos mieheen liittyvä tuho ja epäonni ja 

käsitellä keskeisiä teemoja. 
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Siinä missä olemisen ja tuntemisen voimat voidaan kuvata feminiinisinä, naispuhuja voi 

itse liukua estetiikaltaan maskuliinisten ja moniselitteisempien merkitysten pariin. Runo 

”Vierge moderne” on teoksen Dikter kolmastoista, se siis sijoittuu teoksen alkupuolelle. 

Runon puhujassa ruumiillistuu naiseuden juhliminen: ”jag är en skål för alla kvinnors ära”. 

Puhuja kuuluu edellä mainittuihin kokoelman androgyyneihin voimahahmoihin. Käsittelen 

runoa seuraavaksi lyhyesti, sillä se on naiseuden näkökulmasta keskeinen ja yleisesti ottaen 

yksi Södergranin tunnetuimmista runoista. Kyseessä on nimensä mukaisesti runo modernin 

ajan nuoresta naisesta. Ensimmäisissä säkeissä minä sanoutuu irti totutusta naiseudesta ja 

määrittelee itsensä neutriksi: 

 

Jag är ingen kvinna. Jag är ett neutrum. 

Jag är ett barn, en page och ett djärvt beslut, 

jag är en skrattande strimma av en scharlakanssol... 

Jag är ett nät för alla glupska fiskar, 

jag är en skål för alla kvinnors ära, 

jag är ett steg mot slumpen och fördärvet, 

jag är ett språng i friheten och självet... 

Jag är blodets viskning i mannens öra, 

jag är en själens frossa, köttets längtan och förvägran, 

jag är en ingångsskylt till nya paradis. 

Jag är en flamma, sökande och käck, 

jag är ett vatten, djupt men dristigt upp till knäna, 

jag är eld och vatten i ärligt sammanhang på fria 

villkor… 

 

Anaforisessa runossa säkeiden alkuihin liittyy keskenään erilaisia metaforia, joilla puhuja 

rakentaa aistivoimaisia vaikutelmia itsestään. Puhujan sielussa ja ruumiissa tuntuu 

tapahtuvan, kun metaforat muodostavat montaasimaisen, paikoin kuviltaan helposti 

visualisoitavan, paikoin abstraktimman lukukokemuksen. Puhuja levittäytyy 

vertauskuvallisesti läpi maailman kerrosten sisällyttäen itseensä monenlaisia merkityksiä, 

herkkiä ja väkeviä kuvia. 

Ebba Witt-Brattström yhdistää ”Vierge moderne” -luennassaan runon nietzscheläiseen 

filosofiaan muun muassa sen itsensä luovan asenteen sekä paradokseja hyödyntävän tyylin 

perusteella: ”Nietzsches filosofi är motsatsernas filosofi. För Nietzsche liksom för 
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Södergran är det paradoxen som kommer närmaste sanningen.” Witt-Brattströmin luennassa 

runo on selvässä, ohjelmallisessa yhteydessä edellä kuvailtuun ajan uuden naisen ilmiöön 

sekä Ellen Kayn hahmottamaan 1900-luvun yhteen naistyyppiin, voimakkaaseen neitoon tai 

neitsyeen. Saksan kielessä uuteen naiseen kuuluu neutraali artikkeli. Näin ollen alkusäkeen 

”Jag är ingen kvinna. Jag är ett neutrum” voidaan Witt-Brattströmin mukaan tulkita 

tarkoittavan, että puhuja on uusi nainen, ei kirjaimellisesti sukupuoleltaan neutraali. (Witt-

Brattström 1997, 209–211.) Haapala (2003b, 150) huomauttaa, että neutraali artikkeli liittyy 

saksan kielessä naiseen ylipäätään (”das Weib”) ja siksi tämä ei käy varsinaiseksi 

perusteluksi yhteydestä uuteen naiseen. Birgitta Holmin (1993) luennassa runoa luonnehtii 

performatiivisuus, ja Holm kytkee runon ajan uuden naisen ilmiöön. Hän kuvailee runoa 

dekonstruktioksi, jossa runon minä astuu ulos sukupuolen kategorioista ja sen myötä 

muistakin vastakkaisuuksista. Holm tuo esiin muun muassa, että runossa sivutaan ajan 

keskeisiä naistyyppejä (”femme fatale”, ”femme fragile” ja ”dandy”). (Holm 1993, 26–27.) 

Haapala (2003b) käsittelee ”Vierge modernea” koskevassa artikkelissaan erityisesti 

runon nietzscheläisiä vaikutteita. Hänen luennassaan runon puhuja on nietzscheläisen 

uudenlaisen yksilön, joka Södergran myöhemmin ilmaisee olevansa, ”retorinen konstruktio, 

lyyrinen vastine” (Haapala 2003b, 149–150). Haapala (2003b, 149) myös korostaa runon 

puheen perustavaa paradoksisuutta. Holmin (1993) analyysiä runon performatiivisuudesta 

Haapala (2003b, 149) opponoi muun muassa seuraavasti: ”Although ’Vierge moderne’ can 

be described as ’performative’ in some general sense, I would prefer to call it simply a 

group of expanding metaphorical assertions developing the opportunities of the speaker.” 

Haapala (2003b, 149) kirjoittaa edelleen runon keskeisestä metaforisuudesta: 

 

”Metaphorical utterances are assertions per se. They are the style with which the ’modern virgin’ 

exists and utters herself. The reference of the metaphors must be understood as a network of 

relations. These metaphors connect with the (possible) discourses and styles that the assertions of 

the poem can be seen as shaping and re-describing. As an expanded metaphor, a hypertrope, 

’Vierge moderne’ creates its own stylistic reality amidst the discourses which enframe it. The poem 

and at the same time its self are constituted by a dynamic group of metaphors.” 

 

Ajatukset metaforisen runon viitekehysanalyysin taustalla ovat hyvin lähellä Haapalan yllä 

siteerattua luonnehdintaa levittyvästä metaforasta, hypertroopista, metaforista verkostona tai 

dynaamisena joukkona, metaforien yhteydestä diskursseihin ja tyylisuuntiin ja niin edelleen. 

Runo ”Vierge moderne” perustuu metaforisuudelle, ja samalla se kiistatta on niin kutsutun 

naisrunouden klassikko. Runossa havainnollistuu, kuinka Södergranin runoudessa 
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naiseuden teema voi muotoutua monitulkintaisesti metaforisuudessa sekä erilaisten 

naiseuteen täysin suoraan liittymättömien viitekehysten puitteissa, esimerkiksi 

nietzscheläisyyden. Lopulta suhde nimenomaan ajan naiseuden ilmiöihin ei välttämättä ole 

aivan yksiselitteinen tai suora, vaikka vaikutteiden ja metaforisten viitekehysten yhteyksiä 

ajan ilmiöihin ja muihin teksteihin voidaan tarkastella. Runon ranskankielinen nimi luo 

odotushorisontin siitä, minkälaista naista runo käsittelee, mutta tämän jälkeen tilanne 

muuttuu mutkikkaammaksi. Voidaan pohtia, piileekö edellä sanotussa ainakin osasyy runon 

klassikkoasemaan ja ajattomuuteen. 

Nähdäkseni runon ”Vierge moderne” minän määrittelyjä voidaan ryhmitellä erilaisin 

vaihtoehtoisin tavoin metaforisiin viitekehyksiin, ja osa ilmauksista kuuluu samanaikaisesti 

useampiin viitekehyksiin. Runosta ”Vierge moderne” voidaan hahmottaa esimerkiksi 

luonnonelementtien viitekehys (”en skrattande strimma av en scharlakanssol”, ”en flamma, 

sökande och käck”, ”ett vatten, djupt men dristigt upp till knäna”) ja raamatullinen 

viitekehys (”ett nät för alla glupska fiskar”, ”en ingångsskylt till nya paradis”). Lisäksi 

voitaisiin hahmottaa maskuliinisen ja feminiinisen merkityksen ja symboliikan toisilleen 

vastakkaisten mutta runon puhujassa yhdistyvien piirteiden viitekehys. Hahmotettavissa on 

myös modernin muutoksen tai toisaalta yksilötasolla puhujan elämän muutoksen viitekehys. 

Tämä hahmottuu runon nimen johdatuksen ohella dramaattistakin käännettä ja 

heittäytymistä viestivistä ilmaisuista: ”ett djärvt beslut”, ”ett steg mot slumpen och 

fördärvet”, ”ett språng i friheten och självet”. Ilmauksessa ”en ingångsskylt till nya paradis” 

”modernia neitsyttä” kuvataan raamatullisella metaforalla ja syntyy vaikutelma 

mytologisoidusta tulevaisuuden sfääristä. 

Seksuaalisuuden viitekehykseen kuuluvat etenkin ilmaukset ” blodets viskning i mannens 

öra” ja ”en själens frossa, köttets längtan och förvägran”. Ilmauksessa ”en skrattande 

strimma av en scharlakanssol” yhdistyy eroottinen symboliikka (kirkkaanpunainen väri) ja 

luonnon viitekehys. Asiaa voidaan mahdollisesti hahmottaa niin, että siinä seksuaalisuuden 

ja luonnon viitekehykset yhdistyvät tai risteävät tai että luonnon viitekehykseen liittyy 

edelleen eroottisuuden viitekehys. Ilmauksessa ”ett nät för alla glupska fiskar” puolestaan 

raamatulliseen symboliikkaan ihmisten kalastamisesta ja kansojen kokoamisesta yhdistyy 

eroottinen vire, minkä voi tulkita synnyttävän vaikutelman ikiaikaisesta eroottisesta 

voimasta. Eri viitekehykset vaikuttavat toistensa luentaan: kun puhujaan liitetään runossa 

selkeää eroottisuutta, myös muista viitekehyksistä alkaa ilmetä eroottiseksi tulkittavia 

merkityksiä. 
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Hrushovski tuo esiin, että metaforiset viitekehykset voivat olla metonyymisessä (samalla 

epäsuorassa, ristiriitaisessa ja tulkinnallisessa) suhteessa toisiinsa, minkä myötä voi tulla 

esiin rinnastuksia, vastakkaisuuksia, metaforista siirtoa tai symbolisuutta (Hrushovski 1984, 

22). Runon ”Vierge moderne” puhuja on metaforisten viitekehysten monimerkityksinen 

rakennelma, joka voi elää analyysin edetessä. Haapala tuo yllä olevassa sitaatissa esiin 

metaforisen tyylin keskeisyyden modernin neitsyen olemassaolossa ja itseilmaisussa. 

Metaforiset viitekehykset vaikuttavat eri tavoin toisiinsa, ja runo on tulkinnallinen. 

Viitekehysten suhteiden tarkasteleminen on nähdäkseni lähellä mekanismia, johon Haapala 

edellä olevassa sitaatissa viittaa kirjoittaessaan runon väittämistä, joiden voidaan nähdä 

muokkaavan ja uudelleenkuvailevan metaforiin kytköksissä olevia mahdollisia diskursseja 

ja tyylisuuntia. Hrushovskin tapaan runosta voidaan hahmottaa metaforisia viitekehyksiä, ja 

viitekehysten taustalta löytyviä diskursseja ja tyylisuuntia voidaan hahmottaa myöskin 

viitekehyksinä. Sitten voidaan tarkastella rakennelman viitekehysten suhteiden tuottamia 

merkityksiä. 

Runossa ”Vierge moderne” liikutaan aistittavan, abstraktin ja identiteetin rajapinnoilla, ja 

sen ainekset ovat moninaiset. Metaforisuus ja paradoksisuus synnyttävän vaikutelman 

rajojen häilymisestä. Runo on olemisen fantasia, jota kuvataan symbolien, merkitysten, 

aistimusten ja tuntojen kautta. Tässä metaforisessa runossa naisena olemisen kumous 

tapahtuu pitkälti puhujan tajunnassa, siis näkymättömissä runon konkreettisesta 

todellisuudesta, joskaan sellainen jaottelu ei ole tällaisessa runossa kovin mielekäs. (Oma 

lukunsa on runon myöhempi vaikutus naiseuteen lukijoiden käsityksissä teoksen julkaisun 

myötä.) Voimakkaan aistimuksellisissa tai eroottisissa kohdissa kuvataan jollain tavalla 

epäsuorasti myös puhujan kehollista tuntemusta, mutta sitä ei voida selkeästi erottaa 

tunnelmasta tai tuntemuksesta. Mitä tulee lukemisen aktiin, siinä lukijan mieli ja keho ja 

toisaalta runon ovat vastavuoroisessa suhteessa: esimerkiksi syvä vesi ja tuli ymmärretään 

aisteihin liittyvän kokemuksen avulla, mikä puolestaan yhdistyy runoa lukiessa runon 

puhujan kuvitteelliseen mieleen ja kehoonkin. Runossa myös viitataan ”sielun vilun” 

(”själens frossa”) perässä ”lihan kaipuuhun ja kieltäymykseen” (”köttets längtan och 

förvägran”), jotka synnyttävät vaikutelman eroottisesta latauksesta, joka ei pääse 

purkautumaan tai jonka ei ole tarkoituskaan purkautua. Eroottinen lataus muuttuu puhujassa 

kaipaukseksi. 

Tuonnempana analysoimassani runossa ”Livets syster” on mukana totutun naiseuden 

tuttuja tunnusmerkkejä. Erillisenä runon minästä, tämän ruumiista ja teoksessa vallitsevasta 

heteroseksuaalisten suhteiden negatiivissävytteisestä todellisuudesta feminiinisyys on 
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rakentava voima. Samaan tapaan sisaruuskin nähdään positiivisena. Naiseus on teoksessa 

epäonninen arpa nimenomaan heteroseksuaalisuuteen ja totuttuihin sukupuolirooleihin 

perustuvassa maailmassa. Naiseudessa itsessään on teoksessa monenlaista potentiaalia: Se 

palvelee Södergranin runokielen metaforisella tasolla ja todellisuuden luomisessa (esim. 

”Livets syster”). Naisten keskinäisessä yhteydessä (”vi”) muotoutuu suorastaan 

ekstaattinen, voimakas ja miehen ikeestä vapaa elämisen tapa runossa ”Violetta 

skymningar…”. 

Teoksessa naiseus ei ole siis staattinen käsite, vaan teoksen eri runot rakentavat hieman 

eri tavoin siihen liittyvää kokemusta, sen olemusta ja sen merkityksiä. Runossa ”Livets 

syster” naiseus vaikuttaa ja rakentuu runon näkyvän ja näkymättömän, konkreettisen ja 

vertauskuvallisen todellisuuden rajamailla. Ennen siirtymistä runoanalyysiin esittelenkin 

filosofisen näkökulman Södergranin teosten todellisuuden jakautumiseen sekä pohdin vielä 

Södergranin moniaalle ulottuvien runojen lähestymistä naiseuden teeman näkökulmasta. 

 

Pohjatekstit, ajan virtaukset ja vaikutteet – miten lukea runoa? 

Väitöskirjassaan Avgrund och paradis (2001) Holger Lillqvist tutkii Södergranin runoutta 

näkökulmanaan saksalaisen esteettisen idealismin perinne. Esteettisen idealismin avulla 

voidaan käsitellä vieraantuneisuuden tuntoja, jotka ovat ominaisia modernille ihmiselle. 

Vieraantumisella viitataan sen seurauksiin, kun ihminen valistuksen hengessä kohottaa 

älyllisyyden avulla itsensä luonnon yläpuolelle riistäen sitä teollisuuden ja kaupallisuuden 

kautta. Tarkemmin näitä seurauksia kuvaili Schiller jo 1700-luvun lopussa. Hänen mukaansa 

ne näkyvät erilaisina vastakkaisuuksina, kuiluina, joita muodostuu asioiden väliin: ihmisen ja 

luonnon, samoin kuin ihmisessä itsessään kehon ja sielun välille. Modernisaation 

aiheuttamien kuilujen umpeen kuromisen keinona Schiller näki esteettisen kokemuksen ja 

taiteen. Esteettisessä kokemuksessa ”muodon vietin” (”formdrift”) ja aistein havaittavan 

vietin välillä oleva vastakkaisuus kumoutuu täydellisesti. Toisin sanoen kyse on ihmisen 

henkisestä vietistä tai voimasta ja toisaalta empiirisestä kokemusmaailmasta, jotka yhtyvät, 

mikä johtaa täydelliseen vapauteen arkisen maailman asioista. Idealismin käsitteellä Lillqvist 

viittaa teoksessaan esteettiseen teoriakehykseen tai poeettiseen käytäntöön, jossa minä ja 

maailma muodostavat dualistisen asetelman ja jossa dualismi voitetaan tai sivuutetaan niin, 

että pohdiskelevan minän tietoisuus hämää aistimaailman kokemuksen, jolloin muodostuu 

yhtenäinen subjekti-objekti. Näin ollen idealismiin kuuluu utopistinen ajatus minän ja 

maailman yhtenäisyydestä tai samuudesta. (Lillqvist 2001, 13–14.) 
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Södergranin tuotannossa näkyy hengellisyyden ja toisaalta aistein havaittavan maailman 

suhde, joka on olennainen Kantin ja Schillerin ajattelussa. Kyse on esteettisen idealismin 

keskeisestä dualismista: mietiskelevästä subjektista ja sen ulkopuolisesta objektien 

maailmasta, usein luonnosta. (Lillqvist 2001, 79–80.) Kuten Lillqvist määrittelee, teoksen 

Dikter kaksi dualistista voimaa ovat tyypillisesti halu pysytellä nuoruuden viattomuudessa, 

jota luonnehtii määrittelemätön kaipaus ja vielä seksuaalisuudesta vapaa elinvoimaisuus, ja 

toisaalta ruumiillinen seksuaalisuus (Lillqvist 2001, 35). Esimerkiksi runoissa ”Våra systrar 

gå i brokiga kläder”, ”Dagen svalnar…”, ”Avsked” ja ”Kärlek” tapahtuu kehitys, jossa juuri 

menneisyyden viattomuudesta ja abstraktista kaipauksesta siirrytään kielteisessä valossa 

kuvattuun kokemukseen todelliseen maailmaan sijoittuvasta eroottisesta suhteesta (Lillqvist 

2001, 32). Tämä on esimerkki idealistiselle estetiikalle olennaisesta transsendenssin eli 

havaintokokemuksen ulkopuolisen alueen tai tilan ja läsnäolon sekä yliaistillisen ja aistillisen 

vastakohtaisuudesta tai vastakkainasettelusta (Lillqvist 2001, 19). Nämä vastakkaisuudet 

kytkeytyvät myös kuvallisuuteen: Södergranin runoissa konkreettisesta tilasta paljastuu usein 

kuvallisuutta, jonka merkitysten myötä runon tila asettuu abstraktimpaan valoon. 

Södergranin toisen kokoelman Septemberlyran runossa ”O mina solbrandsfärgade 

toppar…” Lillqvist hahmottaa vastakkaisuuksien kuilun ylityksen. Runossa puhuja kuvaa 

fyysisen maailman suorasanaisesti kuolevan, ja minä kohoaa transsendentaaliseen asemaan. 

Runossa maallinen maa on olemassa enää transsendenssissa olevan minän tietoisuudessa 

jonkinlaisena unena. Lillqvistin mukaan ”O mina solbrandsfärgade toppar…” -runossa 

sivutaan Södergranin runouden perimmäistä ajatusta, kun elinvoimainen runominä toteuttaa 

aistillisuutta hengellisyyden välinein ja ehdoilla. Näin minä ikään kuin saavuttaa tunteen 

kuolemattomasta olemassaolosta. Tällaisessa strategiassa on nähtävissä yhteys myös 

romantiikkaan ja symbolismiin. (Lillqvist 2001, 135–136.) 

Runoa ”Vierge moderne” tulkitessaan Lillqvist tuo ensinnäkin esiin teoksen 

katastrofitematiikan, jota esimerkiksi runo ”Dagen svalnar…” edustaa. Lillqvistin luennassa 

runon minä etääntyy idealistisesti aistein havaittavasta maailmasta, ja runoa leimaa 

transsendentaalisen position euforisuus. Lillqvist kieltää, että Södergran olisi ollut 

suoraviivaisesti aikansa tiettyjen ajatusten, kuten uuden naisen, äänitorvi. Hänen mukaansa 

Södergran pikemminkin käyttää näitä ajatuksia runoissaan osana yleisempää problematiikkaa, 

joka esiintyy idealistisen estetiikan puitteissa. Lillqvist kuitenkin myöntää naiskuvan 

näkökulman relevantiksi Södergranin runoudessa. (Lillqvist 2001, 72, 77–78.) 

Eri näkökulmien ei tarvitse sulkea toisiaan pois. Feministisestä näkökulmasta voidaan 

pohtia esimerkiksi, miksi tai miten juuri sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvät teemat ovat 
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teoksessa jakautuneet rankasti todellisen, ruumiillisen seksuaalisuuden katastrofaalisuuteen ja 

transsendenssiin etääntymisen euforiaan. Miksi esimerkiksi ”Vierge modernessa” esiin tuleva 

sensuelli neitsyyden vitaalisuus on teoksessa rakentavampi kuin seksuaalisuus tosimaailman 

lihallistumisena, kuten Lillqvist (2001, 72) nämä vastakkaisuudet määrittelee. Teoksen 

puhujat edustavat eri tavoin kokemusta, jossa heteroseksuaaliset kohtaamiset tuntuvat 

vääriltä, vierailta tai mahdollisesti suhteessa kehitysvaiheeseen liian varhaisilta, eikä mieheen 

muodostu yhteyttä. 

Johan Hedberg käyttää mytopoesiksen käsitettä kuvaamaan Södergranin runouden 

mekanismia, jolla historialliset ja runoilijan omaelämäkerralliset tapahtumat muunnetaan 

myyttien avulla, kun ne sisällytetään runoon. Hedberg kuvailee, että näin tapahtumat siirtyvät 

aikaan sidotusta tasosta myyttien ajattomalle tasolle, jolloin ei-myyttisen todellisuuden ilmiöt, 

kuten sairaus, sota ja vallankumous, saavat ”myyttisen auran”. Hedberg perustelee, että 

mytopoesiksen käsitteen avulla Södergran itse ja tämän todellisuus pysyvät mukana 

myytteihin keskittyvässä tutkimuksessa. (Hedberg 1991, 15–16.) Esimerkiksi inspiraationa 

Södergranin apokalyptisille runoille toimivat Hedbergin mukaan niin raamatulliset myytit 

kuin ajan todellisuus. Näin apokalyptisten runojen kautta Södergran saattoi Hedbergin 

mukaan tulkita ajan mullistavia tapahtumia ja suhtautua niihin. (Hedberg 1991, 42.) 

Hedbergin muotoilema mytopoesis on yksi tapa hahmottaa eri ainesten samanaikaista 

olemassaoloa runossa ja niiden vuoropuhelua. Lukutapaa voisi kenties soveltaa myös runoon 

”Vierge moderne”. Käsitteen avulla voidaan hahmottaa sitä, kuinka runo voi olla yhteydessä 

aikaansa, esimerkiksi uuteen naiseen, ja samalla ilmentää myyttien – mahdollisesti myös 

vaikkapa luonnon – ajatonta tasoa. Tämä taso voi ainakin joissain tapauksissa toimia 

ilmentymänä siitä, mitä Lillqvist filosofisesta näkökulmasta nimittää transsendenssiksi. 

Myyttisellä tasolla tapahtuvaa ilmaisua ei luonnehdi äänitorvena toimiminen, kuten 

Lillqvistkin huomautti, mutta ajan asioita voi käsitellä myös kompleksisemmilla tavoilla. 

Jossain määrin mytopoesiksen mekanismi ja huomio ”myyttisestä aurasta” vaikuttavat myös 

lähestyvän mainittua Lillqvistin käsitystä Södergranin runouden perimmäisestä ajatuksesta, 

jossa elinvoimainen runominä toteuttaa aistillisuutta hengellisen välineillä ja ehdoilla. 

”Modernia neitsyttä” kuvataan muun muassa metaforisella ilmauksella ”ett nät för alla 

glupska fiskar”. Tulkitsen sen ilmaisevan puhujan eli modernin neitsyen eroottisuutta. Tämän 

eroottisuuden metaforinen kuvaus saa ”myyttisen auran”: se ilmaistaan kuvaston avulla, joka 

on tulkittavissa raamatulliseksi tai yleisesti ihmiskulttuurille ikiaikaiseksi. Vaihtoehtoisesti 

voidaan määritellä esimerkiksi, että ilmauksessa raamatullisen viitekehyksen ja modernin 

puhujan viitekehyksen (tai perustilanteen) sekä muiden viitekehysten välillä tapahtuu 
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merkityksenvaihtoa, koska esimerkiksi raamatullista, uskonnollista symboliikkaa ihmisten 

kalastamisesta Jumalan valtakuntaan muunnetaan aivan toiseksi eroottisilla viitteillä 

(”glupska fiskar”). 

Kaiken kaikkiaan runoa ”Vierge moderne” on mielekästä lukea pitämällä rinnakkain eri 

näkökulmia, joista sitä on tutkimuksessa luettu ja joita olen tuonut esiin. Runo ilmaisee 

rakentavan, idealistisen, eroottisen ja ajan virtauksia omalla tavallaan sisältävän naisena 

olemisen – tai modernin neitsyyden – fantasian. Runon ytimessä on kuvallisuus ja toisto. 

Runosta on hahmotettavissa runsaasti metaforisia ja intertekstuaalisia viitekehyksiä. Tyylissä 

on yhteyksiä Nietzscheen, aatteeltaan nykytermein ilmaistuna feministisen vaikutelman luo 

muun muassa puhujan väite, jonka mukaan hän on ”malja kaikkien naisten kunniaksi” (”jag är 

en skål för alla kvinnors ära”). Minä ei ole neitseellinen neitokainen tai onneton nainen, vaan 

tämän oleminen ulottuu hovipoikaan, mikä luo esteettisen yhteyden androgyyniin uuteen 

naiseen. Perustava metaforisuus ja runon vapaus teoksen fyysisen maailman vaikeuksista 

synnyttävät transsendentaalisuuden tuntua. Kuvat vilisevät kuin montaasina, ja kuvia 

kompleksisemmat metaforiset ilmaisut syventävät runon abstraktia tenhoa. 

Ajan naisasialiikkeen mahdollisia kaikuja, filosofisia pohjatekstejä ja esimerkiksi 

myyttisyyttä voidaan pyrkiä huomioimaan runon luennassa samanaikaisesti. Tutkielmassani 

tarkastelun kohteena oleva naiseuden viitekehys halkoo Södergranin runoudessa muita 

viitekehyksiä. Naiseus rakentuu poeettisten, taiteellisten, filosofisten ja kulttuurillisten 

viitekehysten puitteissa tai vuoropuhelussa niiden kanssa. Kuten olen painottanut, tässä 

tutkielmassa keskityn naiseuden teemaan erityisesti myyttien, nietzscheläisyyden ja 

satuintertekstien viitekehyksissä. Naiseus ei myöskään ole mikä tahansa teema; sukupuoli 

kytkeytyy keskeisesti ihmisenä olemiseen ja kulttuuriin. Naiseuden teema voi olla läsnä 

runossa, vaikka se ei olisi yksinään runon tematiikan keskiössä. 

Varsinaisissa runoanalyyseissäni en käytä tutkielmassani naiskuvan käsitettä, sillä se 

soveltuu nähdäkseni parhaiten proosan ja henkilöhahmojen analyysiin. Pyrin kiinnittämään 

työssäni huomion siihen, millaiseksi naiseuden tematiikka kussakin runossa muodostuu, 

kunkin runon rajatussa ja toisaalta huokoisessa tilassa. Samalla kun tuon tutkielmassa esiin 

joitakin Södergranin runojen intertekstuaalisia viittauksia, vaikutteita, aineksia ja yhteyksiä 

kirjoitusajankohtaan, tarkastelen runouden naiseutta tai naiseuden runoutta, joka kussakin 

analysoimassani runoesimerkissä ilmenee hieman eri muodossa. Runossa sukupuolen teema 

voidaan lukea ja kokea arkisesta poikkeavalla tavalla, ja toisaalta se käy vuoropuhelua ajan 

sukupuolikäsityksen, tässä tapauksessa ajan naiseuden, ja yleisesti tosimaailman kanssa. 

Naiseus osana yleisempää ihmisenä olemista – sen tunteita, kulttuuria ja filosofiaa – on 
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Södergranin runoudessa mielekäs tutkimuskohde. Yksi syy tähän on ehkä juuri se, että kyse ei 

ole esimerkiksi ajan naisasian tai arkimaailman suoraviivaisesta heijastamisesta 

runomuodossa, runoista ei voida hahmottaa varsinaisen naisasialiikkeen viitekehystä. 

Siirryn nyt analysoimaan runoa ”Livets syster” teoksesta Dikter. Runossa perimmäiseen 

kysymykseen, kuoleman luonteeseen, yhdistyy elämästä tuttua feminiinistä ruumiillisuutta. 

Näin yliaistillisen, kuvitellun kuoleman, ja tutun aistillisen tasojen voidaan määritellä 

yhdistyvän, toisaalta liikutaan feminiinisessä, myyttisessä runotodellisuudessa, joka voidaan 

tulkita transsendentaaliseksi ja johon teoksessa tuhoisuutta tuova mies ei kuulu. 

 

”Livets syster” 

Runo ”Livets syster” kuuluu aiemmin tässä luvussa kuvailemiini kokoelman Dikter 

lopetusrunoihin. Sitä edeltää runo ”Konungens sorg” ja sitä seuraa runo ”Ur ’Liliputs saga’”. 

Nämä ympäröivät runot ovat kumpikin saturunoja, jotka käsittelevät miespuolista 

henkilöhahmoa ja kuolemaa. Niiden väliin sijoitettu ”Livets syster” sen sijaan on runon 

sinälle osoitettu kuoleman luonteen kuvaus. Teoksen sisällä runolla on yhteytensä muun 

muassa runoon ”Två gudinnor”, jossa onni ja tuska kuvataan jumalattarina. Tässä runossa 

kuolema kuvataan naishahmona. 

Runon fokus on keskeisessä mytologioiden aiheessa, kuolemassa, jonka olemusta ja 

kokemusta kuvataan tässä runossa feminiinisen ruumiillisuuden viitekehyksen avulla. Tällä 

tavalla runossa toistuu kulttuurillinen myytti feminiinisyyden ja olevaisen yöpuolen 

yhteydestä. Tässä runossa naisen hahmon ottava kuolema ei ole naispuolinen viikatemies tai 

lautturi vaan elämälle rinnakkainen, aistittava voima – elämän sisar. Tätä naista kuvailee sekä 

kauniiksi ja eroottissävyiseksi tulkittava naisellinen ruumiillisuus että äidilliseksi tai 

hoivaavaksi tulkittava läheisyys. Satuintertekstejä runossa ei ole, kuten ei myöskään ainakaan 

selkeitä vaikutteita nietzscheläisyydestä. 

 

Livet liknar döden mest, sin syster. 

Döden är icke annorlunda, 

du kan smeka henne och hålla hennes hand och släta 

hennes hår, 

hon skall räcka dig en blomma och le. 

Du kan borra in ditt ansikte i hennes bröst 

och höra henne säga: det är tid att gå. 

Hon skall icke säga dig att hon är en annan. 
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Döden ligger icke grönvit med ansiktet mot marken 

eller på rygg på en vit bår: 

döden går omkring med skära kinder och talar med alla. 

Döden har veka drag och fromma kinder, 

på ditt hjärta lägger hon sin mjuka hand. 

Den som känt den mjuka handen på sitt hjärta, 

honom värmer icke solen, 

han är kall som is och älskar ingen. 

 

Kuoleman käsitteleminen muodostaa runon alussa odotushorisontin melankolisesta 

tunnelmasta ja mahdollisesti kärsimyksestä ja kylmyydestä. Kuolema voi lähestyä ketä 

tahansa, se on jollain tavalla koko ajan läsnä, mutta runon säkeiden mielikuva inhimillisestä ja 

feminiinisestä vartalosta ja kosketuksesta tuo runoon omituisen, yllättävän rauhan ja lohdun 

tunnun. Runon näkökulma kuolemaan ei yhdisty groteskiin sairauteen ja tuntemattomaan 

(”Döden ligger icke grönvit med ansiktet mot marken / eller på rygg på en vit bår”), vaan 

kuolemaa kuvitellaan luomalla mielikuvia elämästä tutusta feminiinisestä kosketuksesta. 

Runossa voi havaita kujeilun tai vinoilun häivähdyksen, joka syntyy yllättävyydessään 

oikukkaasta kuoleman kuvailusta, jossa ihmiselämän päätepisteeseen, useimmiten 

tuntemattomana ja pelottavana miellettyyn tapahtumaan, liitetään esimerkiksi elinvoimaa ja 

viehättävyyttä (”skära kinder”). Kuolema voi näyttäytyä ihmiselle jopa iloisena ja 

hurmaavana: ”hon skall räcka dig en blomma och le”. Runon keskiössä on ensinnäkin 

kuoleman kuvaaminen koko runon mittaisen metaforan keinoin vertauskuvallisesti naisena. 

Toiseksi kuolema muistuttaa runossa elämää, kuolema on sen sisar – siis erillinen mutta 

samankaltainen, samoista aineksista muotoutunut. 

Lopulta elämä ja kuolema ovat kuitenkin vastakkaisia voimia. Ehkä voisi sanoa, että 

kuoleminen on runossa kuin (käänteistä) elämistä, mutta kuolema on kuitenkin loppu. Runon 

lopussa tapahtuu asennonvaihdos ja kuoleman armottomuus näyttäytyy paikantuen kuolemaan 

elämän näkökulmasta eli ilmaisemalla sen, että kuoleman (kuolevan näkökulmasta) pehmeä 

kosketus merkitsee lämmön ja rakastamisen, elämän metonymioiden, piiristä poistumista: 

”Den som känt den mjuka handen på sitt hjärta, / honom värmer icke solen, / han är kall som 

is och älskar ingen.” Samalla tapahtuu siirtymä sinän (”du”) puhuttelusta kuolleen 

kuvaamiseen yksikön kolmannessa persoonassa. Vaikka ”honom” ja ”han” voivatkin viitata 

ihmiseen tai ihmisiin sukupuolesta riippumatta, Haapala (2005, 232–233) huomauttaa, että 

kohosteiset maskuliinimuodot johtavat ristiriitaiseen vaikutelmaan. Haapala kirjoittaa samassa 
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yhteydessä, että runon sinä, joka voi olla fyysisessä yhteydessä kuolemaan, on vaikuttanut 

runossa lähinnä naiselta. Haapala (2005, 232) pohtii muun muassa: ”Voisiko 

maskuliinimuodon käyttö vihjata kaiken elämän sisaresta puhumisen jälkeen, että 

nimenomaan miehet tulevat kylmiksi ja kuoleman koskettamiksi?” 

Voidaan pohtia, minkälaisen vaikutuksen sukupuolipronominiasiaan tuovat mainitsemani 

runot, joiden väliin ”Livets syster” teoksessa sijoittuu. Molemmissa kuvataan siis mieshahmo. 

Kiinnostavan johdatuksen käsillä olevaan runoon tarjoaa sitä edeltävä runo, jossa kuningas 

kieltää onneen ja onnettomuuteen liittyviä sanoja, mutta feminiininen ”hän” on yhä jäljellä: 

”Ordet ’sorg’ lät konungen förbjuda vid hovet, / ’olycka’, ’kärlek’ och ’lycka’ som alla gjorde 

ont, / men ’hon’ och ’hennes’ funnos ännu kvar.” Tulkitsen kuninkaan odottavan kuolemaa, 

jonkinlaista ”noutajaa”: ”Han lyssnade med ångest till alla steg som närmade sig / dörren”. 

Runossa ”Livest syster” kuolema kuvataan liikkuvana hahmona. Kuoleva kuningas saa 

osakseen äidillistä läheisyyttä: ”Hans drottning smekte honom som ett barn, / i 

skymningsstunderna låg han vid hennes bröst / med ögonen vida av smärta.” Läheisyyttä 

tarjoaa siis elävä nainen, kuningatar, ja se enteilee runon ”Livets syster” kuoleman 

feminiinistä ja äidillistäkin läheisyyttä. Neitojen naurua, siis feminiinistä iloa, kuullessaan 

kuningas kuitenkin on hermostunut: ”Skrattade tärnor på gården likt silverne källor, / blev 

konungen blek och bytte om samtal” (vrt. ”döden går omkring med skära kinder och talar med 

/ alla.”) Kuningas myös kieltää feminiinisen kauneuden: ”Ingen ung kvinna med blonda 

lockar / fick längre visa sig ute med obetäckt huvud”. Runon ”Livets syster” voisi tulkita 

vastaavan kuolemaa ahdistuneena odottavan kuninkaan paikoin vältteleviin reaktioihin 

feminiinisyyden edessä. ”Livets syster” ikään kuin vahvistaa kuoleman yhteyden moninaiseen 

feminiinisyyteen ja naisen kauneuteen. 

Runossa ”Ur ’Liliputs saga’”, joka viittaa Gulliverin retkiin ja kääpiöihin, käsitellään 

miespuolista ”laiskuria” (”den late”). Kukkia tunnustellen hän etsii mustaa matoa: ”han sänkte 

handen i varje blommas kalk, / han kände efter under varje blad, / han sökte den svarta 

masken för att döda honom”. Runossa mato tuo kuoleman: ”Men när han sov i skuggan av ett 

grässtrå / åt den svarta masken upp hans huvud.” Näin ollen madon etsiminen ja tappaminen 

merkitsisi kuoleman kukistamista. Runossa mies suhtautuu päättäväisesti, jopa 

aggressiivisesti kuolemaan, joka puolestaan löytää laiskurin nopeasti. Toiminta on hyvin 

toisenlaista kuin runon ”Livets syster” sinälle kuvailtu mahdollisuus hakeutua lohdullisesti 

kuoleman lähelle. Sadunomainen ja symboliseksi tulkittava ”Ur ’Liliputs saga’” lähenee 

tyylillisesti runoa ”Konungens sorg”. 
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Haapala (2005, 232) pohtii edelleen: ”Johtuuko Dikter-kokoelmassa kuvattu miehen jäinen 

kylmyys juuri kohtalonyhteydestä kuolemaan? Tämän naisen kosketuksenko vuoksi juuri 

miehissä elää aavistus kuolemasta?” Mitä tulee runon ympäristöön, siinä miehet lähestyvät 

kuolemaa eri tavoin mutta kylmemmin verrattuna runon ”Livets syster” sinälle mahdolliseksi 

kuvailtuun kuolema-suhteeseen. Kuningas on ahdistunut ja kärsivä, laiskuri puolestaan yrittää 

kukistaa kuoleman jokseenkin kylmänviileästi. Jos han-pronominien ajatellaan merkitsevän 

runossa vain siirtymää kuoleman lopullisuuden kuvaamiseen eli sinän tajunnan katoamiseen, 

mahdolliseksi tulkinnaksi voitaisiin muotoilla, että lämmin ja lohdullinen suhde kuolemaan 

vaatii kyvyn muodostaa lämmin suhde runossa, naiseuden metaforisessa viitekehyksessä, 

kuvatunlaiseen naiseen tai naiseuteen. Kuningas painaa päänsä kuningattaren poveen 

kuoleman lähestyessä, mikä osaltaan luo vaikutelmaa tällaisesta suhteesta ja muodostaa 

yhteyden runoon ”Livets syster”. Kuitenkin lämmin yhteys viittaa etenkin teoksen 

kontekstissa toiseen naiseen, sisaruuteen. Kuolema on kuin nainen ja elämän kaltainen, jolloin 

elävä nainen on kuolema-naisen sisar. Liittyen elämään ja kuolemaan sisarina Haapala (2005, 

233) kirjoittaa: ”Ennen kaikkea ristiriitaisen kaltaisuuden rakentaminen, johon runon puhuja 

ryhtyy kuin lopputulosta aavistamatta, merkitsee pyrkimystä kohti samaa, toista naista.” 

Laiskurin hautajaisvieraiden kuvaus liittää runon teoksen tematiikkaan, jossa nainen pettyy 

rakkaudessa. Voidaan tulkita, että yhteys syntyy myös miehen ja naisen kohtaamattomuuden 

asetelmaan, jossa mies etsii runon ”Dagen svalnar…” sanoin ”kukkaa” ”hedelmän” sijaan: 

”hans syster grät; med henne var en danserska i gredelina / sjölor, / hon kom för att bli sedd. / 

Allena gick en kvinna som han aldrig älskat.” Viimeisestä säkeestä muodostuu yhteys 

edeltävän runon ”Livets syster” viimeiseen säkeeseen: ”han är kall som is och älskar ingen.” 

Kun runoa hahmotetaan viitekehysten avulla, runon puhetilanteessa eli ensimmäisessä 

viitekehyksessä puhuja siis selvittää kuoleman luonnetta runon sinälle. Sinän voi tulkita 

yleiseksi retoriseksi puhutteluksi, runon lukijaksi tai puhujan kanssasisareksi. Kuoleman 

tuttuuden kuvaileminen nimenomaan feminiinisenä alkaa jo runon otsikosta ja jatkuu 

feminiinipronomineissa. Runon perustilanteessa puhuja rakentaa mielikuvan elämälle 

rinnakkaisesta kuoleman todellisuudesta, jonka luonne on tuttu elävien naishahmojen kehoista 

ja eleistä. Perustilanne paikantuu kuitenkin lähelle elävää sinää, jonka luona kuoleman 

kuvataan ikään kuin pilkahtelevan eri tavoin. Toinen viitekehys muodostuu näistä naiseuden 

metonyymisistä kuvista. Kuten edellä mainitsin, kyseessä on koko runon mittainen metafora, 

jossa kuolemaa verrataan naiseen, tai pikemminkin naiseuteen. Haapala (2005, 231) 

määrittelee runon eri feminiinisten piirteiden edustavan naisen eri ikiä: ”Ajallisesti kuolema 

kokoaa koko naisen elinkaaren.” Naista kuvaillaan eri ikävaiheissa eri tavoin, ja 
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yleisemminkin ajateltuna naiseuteen liittyy erilaista ruumiillisuutta seurustelusta (”döden går 

omkring med skära kinder och talar med alla”) äidillisyyteen (”du kan borra in ditt ansikte i 

hennes bröst”) ja eroottisuuteen (”du kan smeka henne och hålla hennes hand och släta / 

hennes hår”). Voidaan ajatella, että kuolema, jota moninaisen naiseuden kautta runossa 

kuvataan, voi saada erilaisia muotoja tai lähestyä ihmistä eri tavoin. Kenties kuolema on 

hieman erilainen ihmisen eri elämänvaiheissa, kenties eri ihmiset kokevat kuoleman hieman 

erilaisena. 

Naiseuden viitekehyksen voi edelleen jakaa esimerkiksi feminiinisen vartalon, kuolemaan 

kohdistuvan koskettamisen ja kuoleman oman toiminnan viitekehyksiin. Kuolema-nainen 

hahmottuu hieman samaan tapaan kuin esimerkiksi jumalattaret teoksen Dikter runossa ”Två 

gudinnor”, vaikka tässä viitataan konkreettisemmin naisruumiiseen ja sen toimintaan. Tässä 

hiukset, rinta, hieman eri tavoin kuvatut posket ja piirteet sekä pehmeät kädet rakentavat 

naishahmon vartaloa. Kuoleman luonteeseen kuuluu rehellisyys (”Hon skall icke säga dig att 

hon är en annan.”) Kuolema on osa elämää, mutta samalla se on asiana ehdoton ja toinen, se 

ei yritä tekeytyä muuksi. Kuolema-naisen vartaloon liittyvä toiminta, jota runon sinä – tai 

elävä ylipäätään – voi harjoittaa on samankaltaista kuin elävän naisen koskettaminen: 

hyväilemistä, kädestä pitämistä, hiusten silittämistä ja pään painamista rinnalle. Tämän voisi 

siis tulkita niin, että kuolemassa on jotain samankaltaista kuin elävän naisen koskettamisessa. 

Kuvattu koskettaminen rakentaa vaikutelmaa kuoleman luonteesta feminiinisenä, lohtua ja 

mielihyvääkin sisältävänä kokemuksena. Naiseus näyttäytyy perustavanlaatuisena olemisen 

muotona: se on läsnä niin elämässä kuin kuolemassa. Kuoleman toiminnan viitekehyksen 

muodostavat kukan ojentaminen, hymyileminen, lähdön hetkestä ilmoittaminen, ympäriinsä 

kulkeminen ja kaikkien kanssa jutteleminen ja lopuksi pehmeän käden painaminen elävän 

sydämelle, mikä on lopullinen kuoleman hetki. Kuolema kulkee elävien seassa, mutta sen 

kuvataan olevan läsnä elämän rinnalla kauhistuttavan sijaan luontevana ja kauniina. 

Kuoleman kuvaaminen naisena ja naisellisena ruumiillisuutena on jossain määrin moderni 

vastine kreikkalaisen mytologian Kharonille. Manalan lautturi Kharon on ”töykeä vanha mies, 

ja hänen veneensä on ravistunut ja ränsistynyt” (Henrikson, Törngren & Hansson 1983, 203). 

Södergranin runon feminiininen kuolemahahmo on siis kaikin puolin toisenlainen. ”Livets 

syster” voisi olla Hedbergiä mukaillen sairauden ja lähestyvän kuoleman käsittelyä 

myyttisellä tasolla, jolle vie epäsuorasti Södergranin oma versio kuolemisen myytistä. Jos 

tahtoisi spekuloida runoilijan biografisella tasolla, kenties kyseessä voisi olla jopa 

Södergranin oman varhaisen sairastamisen ja siten kuoleman läheisyyden pohdinta. Kharon-

myytin tarkasteleminen osoittaa kuitenkin ennen kaikkea sen, että runossa ”Livets syster” 
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kuolema ei ole elämän loppumisen myötä seuraava kuolemanjälkeinen todellisuus tai 

konkreettinen, myyttinen ja yksilöity hahmo veneineen maisemassa. Tässä kuolema on jo 

eläessä aistittavan, feminiinisen ruumiillisuuden kautta kuvattu ja siten jollain tapaa tuttu 

kokemus, joka johtaa kaiken loppumiseen. 

Edellä kuvasin kuoleman pilkahtelevan runon sinän luona. Runossa vastakkaisuudet 

yhdistyvät lopulta lukijan mielikuvituksen ja ruumiillisen kuvittelun kautta. Ensinnäkin 

lukijan mielessä on ajatus kuoleman ruumiillisuudesta. Tämä ajatus tarkentuu runossa 

feminiiniseksi ja lohdulliseksi ruumiilliseksi läheisyydeksi ja kuolema-naisen vartaloon 

kohdistuviksi kosketuksiksi, jotka eläytyvä lukija voi ikään kuin tuntea kehossaan. Mielikuva 

kuoleman sinetöivästä kosketuksesta tapahtuu kehon sisäpuolella, jossa eläytyvä mielikin on. 

Koska naisen vartalossa ja lohdullisessa kosketuksessa on kyse metaforasta, runossa esitellään 

lukijalle ajatus siitä, että kuoleminen voi tuntua turvalliselta, pehmeältä ja tutulta. Lukijan 

oletusarvoinen, abstrakti kuvitelma tuntemattomasta kuolemasta mahdollisine pelkoineen 

korvautuu runoa lukiessa tiedolla tosielämässä tapahtuvasta ruumiillisesta koskettamisesta, 

kuolema kuvitellaan sen pohjalta. Runossa transsendenssi (kuvitelma kuolemasta, tuntematon 

kuolema itsessään) ja läsnäolo (elämä, ruumiit ja kosketus) eivät ole erillisiä vaan toistensa 

kaltaiset, sisaret. Transsendentaalinen kosketus on tässä kuolemaa kuvailevassa runossa 

tavallaan samanlaista kuin tosimaailman kosketus, eikä runossa ole teoksen eroottisista 

heterosuhteista tuttua ruumiillisen tuhon ja transsendentaalisen neitsyyden ja kaipauksen 

vastakkainasettelua. Runossa on mahdollista olla elossa mutta samalla tuntea kuoleman 

läheisyys, minkä seurauksena perimmäinen elämän (läsnäolo) ja kuoleman (transsendenssi) 

vastakkaisuus rakoilee. Tämä rakoilu voi yhtäältä kuvata ruumiin sairaudesta seuraavaa 

olotilaa. Toisaalta rakoilu havainnollistaa kuoleman sattumanvaraisuutta sekä myös 

vääjäämättömyyttä (”döden går omkring med skära kinder och talar med alla”), kun lukijan 

mieleen ja kehoon rakentuu kuvitelma kuoleman ruumiillisesta kosketuksesta. Ymmärrys 

kuoleman näkymättömästä läheisyydestä vahvistuu, kun se kuvaillaan tutun asian avulla. 

Kuoleman kuvaaminen tyypillisesti ihmiselämän varhaisilta vuosilta tutun kosketuksen kautta 

tuo esiin sen, että elämä tarkoittaa automaattisesti myös kuolemaa, se on siihen 

sisäänrakennettu. Lopulta kuoleman ”pehmeä käsi” kumpuaa ihmisestä itsestään. 

Todellisuudella ja transsendenssilla on tässä runossa siis yhteisiä nimittäjiä ja 

rinnakkaisuutta. Yhtälailla metaforan ja runon ”todellisen” välillä ei ole selkeää rajaa. Vaikka 

runon perustilanne on elämästä käsin tapahtuva puhetilanne, jossa kuvaillaan kuolemaa ja 

joka on osoitettu runon sinälle, tämä perustilanne ei tapahdu missään paikassa. Runo 

painottuu metaforiselle tasolle. Kuoleman feminiinisen läheisyyden lisääntyminen vähentää 



 32 

runon sinän tai hänen läsnäoloa tosielämässä. Hrushovski (1984, 7) luonnehtiikin metaforaa 

seuraavasti: 

 

A metaphor in poetry may begin with a connotation of a word and grow into a central object in the 

fictional situation of a poem; i.e., it may hover between the style and the "World" of a poem. 

 

Nähdäkseni ”Livets syster” on tällainen tapahtuma. Sitaatissa mainittu ”maailma” (”World”) 

on puhetilanne, mutta olennaista on kuviteltu feminiininen ruumiillisuus, runossa muotoutuva 

kuolema-nainen ja tähän liittyvä kosketus. Esteettisen idealismin näkökulmasta voidaan 

sanoa, että runo horjuu aistillisen ja yliaistillisen, läsnäolon ja transsendentaalisen välillä, 

mikä on hyvin lähellä Hrushovskin ajatusta keskeiseksi kasvavan metaforan häilymisestä 

tyylin ja runon ”maailman” välillä. Jo aiheenkin tasolla runossa liikutaan elämän ja kuoleman 

rajamailla. Metaforisessa runossa perustilanne ja viitekehys antavat merkityksiä toisilleen 

(tässä feminiinisyys ja kuolema). Samaan tapaan aistillinen ja yliaistillinen käyvät 

vuoropuhelua. Runossa elämä ja kuolema ovat sisaria, ne jakavat piirteitä. Runo ”Livets 

syster” päättyy kuolemaan, siis elävien näkökulmasta johonkin transsendentaaliseen, sen 

puolelle runo lopulta asettuu. Silti kyse ei edelleenkään ole mielen ja ruumiin erottavasta 

modernista dualismista tai dualismista ollenkaan. Elämän ja kuoleman rakoileva suhde ja 

sisaruus, jossa jokin osuus on jaettua, on dualismia huokoisempi vastakkaisuus. Elämän ja 

kuoleman ääripäät ovat ehdottoman erillisiä, mutta raja on liukuva. 

Runossa kuvattua mielen ja ruumiin suhdetta voisi luonnehtia sisäkkäiseksi ja 

vuorovaikutteiseksi – jollainen se tosielämässäkin on. Runossa (kuten todellisuudessakin) 

kuolema on nimenomaan ruumiillinen tapahtuma, joka kuvataan ruumiillisten tuntemusten 

kautta – ne tuottavat emootioita ja luovat runon tunnelmaa. Toisaalta ruumiilliset tuntemukset 

ovat olemassa runossa metaforan avulla esitettynä runopuheena, ja näin kuoleman 

ruumiillisuus on ”vain” hyvin vapaasti runossa rakennettu kuvitelma. Edelleen yleisemmällä 

tasolla runo itsessään on paikka läsnäolon ja transsendenssin välillä. Runo on kirjoittajan 

muotoilema, paperille painettu kielellinen ja taiteellinen kokonaisuus, jota lukija voi tulkita ja 

kokea, josta tämä voi vaikuttua, joka samalla on ja ei ole olemassa. 

Entä mitä tämä feminiinisen vartalon varaan rakentuvien viitekehysten sekä elämän ja 

kuoleman huokoinen hahmotelma tarkalleen ottaen merkitsee naiseuden tai feminiinisyyden 

käsitteen kannalta? Runo osoittaa feminiinisyyden viitekehysten olevan kyllin tehokas tapa 

kuvata kuolemaa kaikessa merkittävyydessään. Feminiinisyys osoittautuu käänteisesti 

kuoleman vertaiseksi: yhtä paljon kuin kuolema on tuntematon, on feminiinisyys 

kulttuurillisesti ja esteettisesti tunnettu. Feminiininen ruumiillisuus, moneen kertaan, tarkkaan 
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ja läheltä kollektiivisessa mielikuvituksessa (osin taiteen toimesta) visualisoitu aistillinen 

tuntuma, sen tarjoama turva, lohtu ja mielihyvä. Runon feminiinisyyden viitteisiin latautuu 

universaaleja tunteita ja tuntemuksia. Feminiinisyyden ja kosketuksen yhteenkietoutuminen 

on lähes yhtä universaali kuin kuolema itse, joka koskettaa kaikkia. Tämä juontaa juurensa 

naisen hoivaavuuteen, niin äitiyteen kuin muihin hoivaaviin naisiin. Myös eroottisessa 

läheisyydessä ja sen kuvaamisessa naisvartalo on tyypillinen katseen ja kosketuksen kohde, 

runossa myös koskettava hahmo. 

Feminiinisellä kosketuksella ja kuolemalla on todellinenkin yhteys, sillä feminiininen 

ruumiillisuus toimii lähellä syntymää ja siten toisaalta lähellä kuolemaa tai abstraktia ei-

olemassaoloa. Äidin rinta on yleensä ensimmäinen paikka, jossa ihminen viettää aikaa 

tultuaan maailmaan, ja viimeiseksi läheisyydeksi kuvaillaan runossa samankaltainen 

ruumiillisuus. Syntymän, elämän ja kuoleman hahmottaminen feminiinisen ruumiillisuuden 

kehänä tuntuu elämänkatsomuksellis-filosofisesta näkökulmasta houkuttelevalta, sillä se 

vähentäisi ihmiselle tuskallista ei-tietämistä. Siinä missä toinen keho, osin yhteinen ja 

hiljalleen enemmän erillinen, on lapselle ensimmäinen havainto maailmasta, kuoleman 

feminiinisessä läheisyydessä mukana on myös muunlaista, kenties elämän varrella tutuksi 

tullutta ja luonteeltaan laajempaa feminiinistä ruumiillisuutta kuten erotiikkaa. 

 

Yhteenveto 

Teoksessa Dikter tuska on keskeinen teema, ja naispuhujan ja miehen eroottinen kohtaaminen 

on keskeinen kärsimyksen tuottaja. Monin paikoin naispuhujien todellisuuden voidaan 

esteettisen idealismin hengessä sanoa jakautuvan tuhoavaan, eroottiseen aistillisuuteen ja 

elinvoimaiseen, neitseelliseen yliaistillisuuteen. Analysoimassani runossa ”Livets syster” 

mieheen liittyvän eroottisuuden ulkopuolella aistillisen ja yliaistillisen raja hämärtyy: runo 

liikkuu myyttisyyden ja transsendenssin alueella, johon yhdistyy aistillisuutta. Lohdullinen 

naisruumiiseen liittyvä kosketus ja tunne ovat läsnä sekä aistillisessa että yliaistillisessa 

todellisuudessa. 

Runossa rakennetaan ihmiselämälle kouriintuntuvan, filosofisesti haastavan ja 

olemukseltaan tutkimattoman kuoleman sekä feminiinisyyden välille läheinen yhteys, kun 

naiskehoon kirjoitetaan kuoleman arvoitus. Runo rakentuu pitkälti metaforisuudelle, jossa 

kuolemaa kuvailee feminiinisen ruumiillisuuden viitekehys. Feminiinisen ruumiin läheisyys 

itsessään kuvataan runossa lämpimänä, lohdullisena ja eroottisenakin. Feminiinisyys ja 

kysymys kuolemasta rinnastuvat ja siirtävät merkityksiä toinen toiselleen: feminiininen 

ruumiillisuus saa kuoleman merkityksen, toisaalta täten vähennetään kuolemaan tyypillisesti 
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liitettyä pelkoa ja tuntemattomuutta. Kuolema saa uusia sävyjä ja lohdullisemman luonteen. 

Naiseus esitetään vastauksena perimmäiseen kysymykseen, mikä antaa sille myös myyttisen, 

lähes jumalallisen voiman merkitystä. 

Kun runossa kuvataan metaforisuuden avulla kuolemaa, samalla siinä kuvataan 

naishahmoon muodostettavaa lämmintä ruumiillista läheisyyttä, mikä poikkeaa kokoelmassa 

toistuvasti esitetystä naisen ja miehen eroottisen kohtaamisen tuhoavuudesta. Voidaan tulkita, 

että lämmin läheisyys vallitsee nimenomaan naisen ja feminiinisen kuoleman välillä. Tässä 

runossa kuvattu ruumiillinen kosketus tosin johtaa hieman paradoksaalisesti kirjaimellisesti 

kuolemaan. Kuoleman kuvaaminen naishahmona luo yhtä kaikki toisenlaista feminiinistä 

todellisuutta, mikä osaltaan rakentaa eroa ja etäisyyttä naiseuden ja teoksessa litteästi ja 

negatiivissävytteisesti kuvatun mieheyden välille. Todellisuuden keskeiset voimat kuvataan 

feminiinisinä myös esimerkiksi teoksen Septemberlyran runossa ”Triumf att finnas till…”, 

jossa aikaan liitetään feminiinisiä määritteitä, se on esimerkiksi ”muuntajatar” ja 

”hävittäjätär”. Haapala (2005, 230) huomauttaa, että runo ”Livets syster” – jossa kuolema 

vertautuu naiseen ja on elämän sisar – ”paljastaa Dikter-kokoelmasta mielenkiintoisen 

piirteen: olemassaolon kokonaisvaltaisen naisellistumisen”. 

Voidaan pohtia, mitä olemassaolon tai suuren voiman vertauskuvallinen feminiinisyys 

lopulta merkitsee. Se ei välttämättä argumentoi kaiken olevan jollain tapaa kirjaimellisesti 

feminiinistä runojen maailmankuvassa, jossa mieheys tosin on kärsimystä tuottava umpikuja, 

joka on paras sulkea ulkopuolelle. Kun feminiinisyyden ja todellisuuden merkittävien 

asioiden välille muodostetaan yhteys, feminiinisyys eli perinteisesti toinen tuodaan elämän 

ytimeen. Samalla runossa ”Livets syster” kuolema, toinen suhteessa elämään, esitetään 

tuttuna ja elämää muistuttavana. Runojen feminiininen yleisvaikutelma korostaa naisellisen ja 

naisten olemassaolon syvyyttä ja merkityksellisyyttä, fokusoitumista siihen. Vaikka 

analysoidussa runossa on etupäässä kyse naiseudesta metaforisena välineenä, vaikutelma 

feminiinisyydestä muotoutuu moniulotteiseksi ja aktiiviseksi verrattuna ajan totuttuun 

naiseuteen, jota luonnehtii passiivisuus, hiljaisuus ja kauneus (ks. esim. Witt-Brattström 1997, 

185–186) ja kokoelmassakin esiin tuleva maanläheisyys ja odottamisen teema (Hökkä 1989, 

352). Runossa ”Livets syster” naiseuteen kuuluu lämpöä, viehättävyyttä ja turvaa. Runo tulee 

kuvanneeksi näiden – joskus toissijaisina nähtyjen – ominaisuuksien merkityksellisyyden 

ihmiselämässä: niiden liittäminen kuolemaan, viimeiseen tuhoon, pyöristää kuvaa naiseudesta 

syväksi ja kohtalonomaiseksi.  
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III SEPTEMBERLYRAN: VIMMATTUJA OLOTILOJA 

 

Tässä luvussa käsittelen naiseutta tai tarkemmin sanottuna ihmisyyttä, johon naiseus 

kytkeytyy, Södergranin toisessa kokoelmassa Septemberlyran (1918). Aluksi esittelen 

Nietzschen teosta Näin puhui Zarathustra. Kirja kaikille eikä kenellekään (2009/1961, 

jatkossa myös NPZ. Alkuteos Also sprach Zarathustra – Ein Buch für Alle und Keinen 

julkaistiin 1883–91). Pohdin luvussa, kuinka nietzscheläisen poikkeusyksilön ajatus esiintyy 

Södergranin teoksessa ja yhdistyy Södergranin muihin teemoihin ja viitekehyksiin. 

Runoanalyysin kohteena on ”Jungfruns död”. Nietzscheläinen kuvasto on keskeinen osa 

runon naishahmoa, mutta yhteyksiä on myös satuihin sekä esikoiskokoelmaan, jossa naiset 

ovat voimahahmoja juuri neitsyinä (esim. ”Vierge moderne”) tai sisarina (esim. ”Violetta 

skymningar…”). 

 

Yli-ihmisyyden virtaavat paradoksit 

Agneta Rahikainen kirjoittaa teoksensa Edith. Runoilijan elämä ja myytti (2014) 

Septemberlyran -kokoelmaa käsittelevässä luvussa seuraavasti: ”Södergrania miellytti 

erityisesti Nietzschen teosten tyyli, joka on tulvillaan paradokseja ja oikukkaita hyppäyksiä, 

aivan niin kuin hänen omansakin. Nietzschen maailmassa Södergran tunsi olevansa omiensa 

joukossa, oikeassa paikassa, josta sai tukea ajatuksilleen.” (Rahikainen 2014, 132.) 

Rahikainen kirjoittaa myös: 

 

Hän [Södergran] ihastui erityisesti Nietzschen estetisoituun ideaan yli-ihmisestä, jonka tämä esitteli 

teoksessaan Näin puhui Zarathustra. Yli-ihmisen voi lähinnä tulkita sielulliseksi ihanteeksi, jota 

ihminen kantaa mukanaan. Södergranille ja monille muille aikalaistaiteilijoille yli-ihminen edusti 

eräänlaista taiteen eliittiä. Jotta yli-ihminen voisi realisoitua, ihmisen on voitettava itsensä ja 

sulauduttava johonkin korkeampaan, maksimaaliseen elämän ja maailman hyväksymiseen. 

(Rahikainen 2014, 133–134.) 

 

Friedrich Nietzschen (1844–1900) filosofia on siis olennainen pohjateksti Södergranin 

tuotannossa, ja aiheesta on kirjoittanut muun muassa Tideström 1949, Enckell 1949 ja 

Brunner 1985. Vaikka Nietzschen vaikutus on yleisesti ajateltu selkeimmäksi toisesta 

kokoelmasta alkaen, Haapala tuo esiin, että vaikutteita on myös teoksessa Dikter (Haapala 

2005, esim. 27–31). Haapalan kirjoittaa muun muassa, että runossa ”Jungfruns död”, jota 

analysoin tässä luvussa, kuvataan nietzscheläinen poikkeusyksilö ja että runo on kirjoitettu 

jo juhannusaattona 1916 eli esikoisteoksen julkaisuvuonna, vaikka runo on julkaistu vasta 

toisessa kokoelmassa (Haapala 2005, 237–238). 



 36 

Lyhyehköistä teksteistä koostuva, runoelmamainen teos Näin puhui Zarathustra. Kirja 

kaikille eikä kenellekään pitää sisällään minäkertojan, profeetta Zarathustran julistavia ja 

hurmoksellisia puheita ja ajatuksia sekä kohtaamisia ihmisten kanssa. Zarathustra kertoo 

käsityksiään eksistentiaalisista ja filosofisista aiheista ja muotoilee puheissaan runolliseen 

tyyliin sitä, millaiseen elämiseen ja käyttäytymiseen ihmisen tulisi pyrkiä, jotta tämä ylittäisi 

totutut ja arkiset tapansa olla ihminen. Kaunokirjallisuuden keinoilla minäkertojansa puheissa 

Nietzsche tekee luovia, filosofisia ajatuskokeitaan. Zarathustra-henkilöhahmo on lainattu 

zarathustralaisuudesta, vanhasta yksijumalaisesta uskonnosta, joka syntyi persialaisen 

profeetta Zarathustran opeille. 

Zarathustran filosofian yksi olennainen lähtöajatus on, että Jumala on kuollut ja 

jumaluuden paikan ottaa tavanomaisesta ihmisyydestä kohonnut yli-ihminen: ”Kuolleet ovat 

kaikki jumalat: nyt me tahdomme yli-ihmisen elävän” (NPZ, 104, kursiivi alkuperäinen). 

Puhutaan ”uudesta aatelista”, jonka muodostavat jumaliin verrattavissa olevat ”jalot”: ”Sillä 

tarvitaan paljon jaloja ja monenlaisia jaloja, että aatelia olisi! Tai, niin kuin minä kerran 

puhuin vertauksella: ’Jumaluutta on juuri se, että on jumalia, mutta ei ole Jumalaa!’” (NPZ, 

283, kursiivi alkuperäinen.) Omaa kohoamistaan kohti yli-ihmisyyttä Zarathustra kuvailee 

ylöspäin suuntautuvin vertauskuvin: ”Vaivalloisesti nousi minun henkeni portaita ylös – –” 

(NPZ, 129). Zarathustra esittää, että on opittava ensin seisomaan, kävelemään, juoksemaan, 

kiipeämään ja tanssimaan, ja sitten lentämään (NPZ, 272). Zarathustran vihollinen 

”painavuuden henki” (NPZ, 434) eli aatteellisesti kahlitseva elämä, sen raskasmielisyys sekä 

painovoima sulautuvat yhteen. Mainittu ”uusi aateli” liittyy edellä esiin tuotuun Rahikaisen 

huomautukseen yli-ihmisen rinnastumisesta taiteen eliittiin. Södergran kirjoitti teoksensa 

Septemberlyran ilmestymisen aikaan Nietzschen filosofiasta ammentavia, epätavallisia ja 

korkealentoisia yleisönosastokirjoituksia runoudestaan ja itsestään sen luojana (esim. Haapala 

2005, 262–268). Dagens Pressin tammikuussa 1919 julkaisemassa kirjoituksessa ”Öppet brev 

till recensenter och riddare” Södergran liittää itsensä yli-ihmisten eliittiin: ”Med stöd av 

Nietzsches auktoritet upprepar jag att jag är en individ av en ny art” (ks. aiheesta esim. 

Haapala 2005, 266–268). 

Yli-ihmisestä muodostuu vaikutelma johtajana erityisesti Zarathustran teoksen 

alkupuolella pitämien, kansalle suunnattujen puheiden vuoksi. Samalla rakennetaan kuvaa 

erakosta ja mainitaan köyhyyden välttämättömyys (ks. esim. NPZ, 239). Tämä tuo mieleen 

askeesissa elävät munkit, jotka eivät ole järjestäytyneitä johtajia mutta joiden elämäntapa 

sisältää kenties opetuksia ja siten jonkinasteisen kehotuksen ottaa siitä mallia. Zarathustra 

vetäytyy pois kaupungista vuorille ja lähelle merta luolaansa, jonka ympäristöön teoksen 
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viimeinen osa sijoittuu. Vuorilla oleminen onkin tulevaisuuden ihmiseen liittyvä vertauskuva 

(Haapala 2005, 416). Vuoriin liittyy myös uskonnollisia mielleyhtymiä, esimerkiksi 

Raamatun Vuorisaarna. Vuori luo saarnaajan taustalle ikiaikaisen suurten kysymysten 

maiseman, johon liittyy myös edellä mainittu nouseminen. Yli-ihminen on tavalla tai toisella 

massojen elämän laitamilla (näkökulmasta riippuen sen yläpuolellakin), hyljeksittykin ja sitä 

kautta vapaa henkilö: ”Mutta se, jota kansa vihaa niin kuin koirat vihaavat sutta: se on vapaa 

henki, kahleiden vihollinen, ei-palvoja, metsissä asuvainen” (NPZ, 137). Zarathustralla on 

opetuslapsia, toisaalta hän kehottaa kaikkia kulkemaan yksin (esim. NPZ, 102). Korkeampi 

yli-ihminen eroaa varsinaisista jumalista, mutta yli-ihmisen edelläkävijän asemaa ja 

vaikutusta tavallisiin ihmisiin voidaan kuvata luonnonvoimien kuvastolla kuten joskus 

jumaliakin: ”Ja tuulen lailla minä tahdon kerran vielä puhaltaa heidän keskellensä ja 

hengästyttää heidän henkensä omalla hengelläni: tämä on minun tulevaisuuteni tahto” (NPZ, 

131). Yli-ihmisyyden filosofia nimenomaan vastustaa ihmisten tasa-arvoisuutta (ks. esim. 

NPZ, 134). 

Ilo, riemu ja tanssi kuuluvat Zarathustran elämänfilosofiaan (esim. NPZ, 316). Nauru 

edustaa mielen keventymistä ja tanssi ruumiin, ja niiden yhteisvaikutuksella ihminen kohoaa 

”itseään korkeammalle” (NPZ, 416). Näin yli-ihmisyyttä kuvailee jalous, varmuus ja 

tinkimättömyys sekä tenhoava ilo. Samalla kärsimyksen ja kovuuden nähdään kehittävän 

ihmistä, jonka on kasvettava ”siihen korkeuteen, jossa salama häntä satuttaa ja pirstoo: kyllin 

korkeaksi salamaa varten” (NPZ, 405). Zarathustra jatkaa: ”Minulle ei riitä, ettei salama enää 

vahingoita. Minä en tahdo johdattaa sitä pois: sen pitää oppia – tekemään työtä minua varten” 

(NPZ, 405, kursiivi alkuperäinen). Viisauttaan Zarathustra kuvaa seuraavasti: ”Minun 

viisauteni on jo kauan kasautunut niin kuin pilvi, se käy hiljaisemmaksi ja pimeämmäksi. Niin 

tekee aina viisaus, jonka pitää kerran synnyttää salamoita” (NPZ, 405–406, kursiivi 

alkuperäinen). Pahimmaksi teoksen filosofian viholliseksi vaikuttaa asettuvan puolinaisuus, 

pienuus ja epävarmuus: ”Sillä mieluisampi on minun tahdolleni melu ja ukkosenjyrinä ja 

rajuilman-kirouksetkin, kuin tämä varova epäröivä kissanrauha; ja ihmisistäkin minä vihaan 

parhaiten kaikkia hipsuttajia ja puolittaisia ja epäröiviä, empiviä kulku-pilviä” (NPZ, 227). 

Teoksen kieli on monitulkintaista, runollista ja virtaavaa, ristiriitaista, paatoksellista, 

tunteiden sävyttämää. Ristiriitaisuus ei ole välttämättä pelkästään epäselvyyttä, vaan myös 

varmuutta ja oikukasta ketteryyttä, sillä vertaukset voivat kuitenkin osoittaa samaan suuntaan. 

Esimerkiksi ”Yölaulussa” Zarathustra tuskailee olevansa valo, mikä tekee hänestä yksinäisen 

yössä (NPZ, 141). Seuraavassa tekstissä ”Tanssilaulu” hän kohtaa niityllä tanssivia tyttöjä. 

Kepeän liikkeen edessä painavuuden henki nousee esiin, ja Zarathustra vertaa tällä kertaa 
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itseään yöhön, jonka pimeästä voi löytää ”ruusurinteitäkin sypressien alta”. (NPZ, 143–144.) 

Huomattavaa molemmissa kohdissa on Zarathustran vastakkaisuus tai erityisyys 

ympäristöönsä nähden ja kokonaisvaltaiset kontrastit. Ajatukset ja vertauskuvat, joilla 

vaikutelmia ja tunnelmia luodaan, muuttuvat ja elävät. 

Hieman aiemmin teoksessa Zarathustra onkin korostanut vertausten merkitystä: ”Ottakaa 

vaari, veljeni, jokaisesta hetkestä, jona teidän henkenne tahtoo puhua vertauksin: siinä on 

hyveenne alkuperä.” Vertausten tarkoituksena on hänen mukaansa ”viittoa”, ei ”puhua” tai 

tarjota varsinaista tietoa. Aiheesta puhutaan muun muassa seuraavasti: ”Ylöspäin lentää 

meidän mielemme: niin se on ruumiimme vertaus, ylennyksen vertaus. Sellaisten ylennysten 

vertauksia ovat hyveiden nimet.” (NPZ, 99.) Vertausten merkityksellisyydessä on yhteytensä 

Södergranin runouteen, jossa metaforisuus on perustava keino. Haapala (2003a) kirjoittaa 

metaforan retoriikasta Södergranin ja Nietzschen teksteissä. Hän tuo esiin, että 

nietzscheläinen estetiikka ei tokikaan ole ainoa vaikutin Södergranin runojen metaforisuuden 

taustalla mutta huomauttaa, että käsillä olevan teoksen lause ”Kaikella vertauksella sinä 

ratsastat täällä kaikkeen totuuteen” (NPZ, 255) ”on kuin Södergranin ohjenuora” (Haapala 

2003a, 68). 

Zarathustra puhuu tutustuneensa paremmin ruumiiseen, jolloin hengen merkitys on hänen 

silmissään vähentynyt (NPZ, 172). Tämä ajatus esitetään tekstissä ”Runoilijoista”, jossa 

Zarathustra keskustelee opetuslapsensa kanssa siitä, että hän on syyttänyt runoilijoita 

valehtelusta. Tämä liittyy nähdäkseni Zarathustran ajatukseen ruumiin selkeydestä verrattuna 

epävarmoihin mieleen ja muistiin, joihin runous perustuu. Tekstissä Zarathustra huomauttaa 

opetuslapselleen, että on itsekin runoilija ja siten itsekin valehtelija (NPZ, 172–173). Tämän 

voisi tulkita oikukkaan tekstin lukuohjeeksi: puheita ei kannata lukea kirjaimellisesti. 

Keskeiseltä teoksessa vaikuttaa saarnan performatiivisuus ja runouden virtaavuus, siis lopulta 

ruumiillinen toiminta, johon liittyy vaikutelma kepeästä ja samalla voimakkaasta 

olemuksesta. 

 

”Nietzschen haudalla” 

Edellä toin esiin Södergranin kirjoittaneen lehteen teoksen Septemberlyran tiimoilta. Itse 

teoksen hän aloittaa johdantohuomautuksella ”Inledande anmärkning”. Siinä hän selvittää 

aatteitaan ja taiteellista näkemystään, muun muassa pyrkimystään sanan ja kuvan mahtiin, 

joihin hän pääsee vain, kun kirjoittaa runomitan säännöistä vapaana. Tässä paratekstissä 

Södergranin muotoilema rohkea kuva itsestään tekijänä tuo suorastaan mieleen Näin puhui 

Zarathustran puheen luomisesta ja luovista (”Luovan tiestä”, NPZ, 80–84). Södergran tuntuu 
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omaksuneen ajatuksen yksinäisestä mutta tinkimättömästä ja poikkeuksellisesta luovuudesta. 

Tässä yhteydessä on myös mainittava, että Nietzsche puolusti vapaamittaista runoa ja sanoi 

mitan noudattamisen muistuttavan ”kahleissa tanssimista” (Tieteen termipankki 1.11.2020: 

Kirjallisuudentutkimus: vapaamittainen runo). Södergran kirjoittaa: 

 

(– –) Mina dikter äro att taga som vårflösa handteckningar. Vad innehåller vidkommer, låter jag 

min instinkt bygga upp vad mitt intellekt i avvaktande hållning åser. Min självsäkerhet beror på att 

jag har upptäckt mina dimensioner. Det anstår mig icke att göra mig mindre än jag är. 

 

Ilmaisut kuten ”dimensioner” (”ulottuvuuteni”) ja kieltäytyminen itsensä pienentämisestä 

tuovat mieleen yli-ihmisyyden retoriikan, jossa ihminen kohoaa ja kasvaa. Samalla tämä 

nietzscheläinen johdanto saa aikansa kontekstissa feministisen merkityksen. Witt-

Brattströmin (1997, 179) mukaan Nietzscheltä Södergran oppi luomaan itsensä siitä 

huolimatta, että naisilla oli ollut niukasti tilaisuuksia julkiseen puheeseen. Witt-Brattström 

kirjoittaa, että Septemberlyranin alkusanat eivät liity naiseuteen kulttuurisesti, mutta 

Södergran venyttää patriarkaatissa naiselle varattua roolia, johon kuuluu esimerkiksi 

luonnollisuus, vaatimattomuus ja passiivisuus (Witt-Brattström 1997, 185–186). Termi 

”instinkt” (”vaisto”) ja ilmaus ”– – vad min intellekt i avvaktande hållning åser” rakentavat 

kuvaa runoilijasta – tässä tapauksessa naisrunoilijasta –, joka on omaksunut asenteen, jossa 

annetaan suuri arvo omalle luomistyölle ja ehkä jopa hurmaannutaan omista kyvyistä ja 

koetaan olevan niiden vietävänä. Södergranin lehtikirjoitukset ja hänen toisen kokoelmansa 

alkulause ovat esimerkki siitä, kuinka naiseus ja runoilijaidentiteetti muovautuvat aina 

joissakin puitteissa tai suhteessa johonkin, tässä tapauksessa filosofisten vaikutteiden ja 

kirjallisuuden julkaisemisen puitteissa. Fokus on muualla kuin itse naiseudessa, mutta samalla 

Södergran muovaa itseään ja kuvaa kirjoittavasta naisesta. 

Alkulause on tulkittavissa Södergranin, siis todellisen runoilijan, puheeksi itsestään. Sitä 

seuraavat runot ovat tunnelmaltaan samankaltaisia. Teoksen filosofia ilmentää mitä 

luultavimmin Södergranin senhetkistä aatteellista ajattelua ja liittyy Rahikaisen huomion 

mukaan pitkälti hänen oman ”taiteilijuutensa” muotoiluun. Tekijän ja kokoelman runojen 

puhujan tai puhujien suhde tuntuu läheiseltä. Kokoelman nimi pitää sisällään teoksen 

keskeisiä aineksia: syksy on lakastumisen ja vanhan kuolemisen aikaa, lyyra tuo nimeen 

ylevää sointia. Yhdessä sanat muodostavat luovan tuhon tunnelmaa. Kirjoitusajankohdan 

levottomalla maailmantilanteella epäilemättä oli osansa teeman syntyyn. 

Teos käsittää 31 pääasiassa vapaarytmistä runoa. Kokoelman aloittaa alkulauseen jälkeen 

runo ”O, mina solbrandsfärgade toppar…”, joka edellisessä luvussa kuvattiin aistillisen ja 
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yliaistillisen yhdistävänä runona. Runo alkaa dynaamisesti ja hurmoksellisesti, kun 

vuorenhuippuja puhutellaan kysymysmerkin ja kolmen huutomerkin saattelemana: ”O, mina 

solbrandsfärgade toppar, / tagen I mig tillbaka?!!!” Kuten teoksessa Näin puhui Zarathustra 

tässäkin vuorimaisema on keskeinen. Avausrunossa kutsutaan teoksen keskeisiä voimia: ”– – 

längtan, spänn ditt bröst! / Vilja, väx högt upp i skyarna!” Voima, tuho, keveys ja ilo kuuluvat 

yhteen: ”Resen Eder, raska krigare, / lätta och lustiga som beväpnade djävlar!” Sotaisuus 

vaikuttaa teoksessa olevan voima, jolla kuljetaan uuteen maailmaan. Tuhon tunnelmaa 

voidaan luoda esimerkiksi maisemien kuvauksessa kuten runossa ”Landskap i solnedgång”: 

”Se i solnedgången / simmande eldöar tågå / imperialt över gräddgröna hav. / Öar i brand! 

Öar som facklor! / Öar i segertåg!” Runon kuvaus on ekspressionistista ja tunnelma 

huudahduksineen sotaisa ja voitokas. Kolmannessa runossa ”Vanvettets virvel” voima 

esiintyy pysäyttämättömänä liikkeenä. Runossa puhutaan sinälle yli-ihmisyyden voimasta 

veneen ja virran vertauskuvin: ”Akta din båt för övermänskliga strömdrag, / vanvettets 

virvelstup –”. Runossa kiteytetään nietzscheläisvaikutteisen voiman luonne, jossa yhdistyy ilo 

ja repivyys: ”liv öch död äro ett för kraftens frenetiska fröjd, / här finnes intet ’långsamt’, 

’försiktigt’, ’försök’”. Sinän voimistuminen kuvataan koko runon mittaisessa veneen 

metaforassa, josta poiketaan tulen ja jään kirkkaaseen, keskittyneeseen ja tinkimättömään 

kuvaan: ”Starkare händer fatta i flykten din åra. / Där står du själv, en hjälte med omfött blod. 

/ Hänryckt i lugnet, ett fröjdebål på speglande is”. Kaiken kaikkiaan ajatus tuhon kautta 

koittavasta tulevasta ja yli-ihmisestä luodaan jo teoksen ensimmäisissä runoissa. 

Vaikka jännitteisyys säilyy läpi kokoelman, paikoin tunnelma rauhoittuu: ”Vad kan en 

drömlik skymning mot alla vakna tankar / som osedda stjäla sig förbi…” (”Skymning”). 

Runossa ”Starka hyacinter” puolestaan tarkennetaan aistivoimaiseen ja eroottiseenkin 

luontokuvaan, josta avautuu ikiaikaisuus: ”Jag tror på starka hyacinter som droppa urtidssaft.” 

Teoksen toisella kolmanneksella on useampi peräkkäinen runo, joihin sisältyy eri muodoissa 

esikoiskokoelmassa keskeinen naiseuden teema. Tämän jakson voisi määritellä alkavan 

runosta ”Trubadurens sång”, jonka sadunomaisessa kuvastossa on naishahmo, kuninkaantytär: 

”Konungadottern i tornet / kastar stjärnor över mig.” Tätä seuraa yli-ihmistä muistuttavasta 

neidosta kertova runo ”Jungfruns död”, jota käsittelen tuonnempana. Runossa ”Vad är i 

morgon” on vimmatusti rakastava puhuja. Poikkeusyksilön voimaa ja kohtalonomaisuutta 

sovelletaan kuvaamaan sinää kohtaan tunnettua rakkautta, toisesta näkökulmasta tarkasteltuna 

runossa poiketaan rakkauden teemaan. Teoksen puhujat ovat useimmiten sukupuolettomia, 

mutta tässä leninki kielii puhujan olevan nainen: ”ditt ödes lilla nystan skall jag dölja i min 

klädnings / veck”. Runossa ”Till en ung kvinna” puhutellaan nuorta, vielä kokematonta naista 
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ja käsitellään rakkauden ja eroottisuuden intensiivistä voimaa. Puhuttelussa on kyse 

kokoelmalle harvinaisesta konkreettisen ihmisryhmän erittelystä, kun pääosin kokoelman 

runot paikantuvat yli-ihmismäisen mielentilan kuvalliseen muotoiluun. Hieman aiemmin 

runossa ”Triumf att finnas till” suuria voimia on kuvattu feminiinisinä (esim. ”Tid – 

förvandlerska”). Teoksen loppupuolella feminiinisyys ilmenee myyttisellä tasolla 

jumalallisena äitiytenä, rakkautena ja eroottisuutena runossa ”Guds moders ros”: ”Det ligger 

en ros i Guds moders famn. / Ett blad därav / läker lytta hjärtan.” 

Varsinaisen naisellisia hahmoja esittelevän jakson jälkeen palataan hieman lähemmäksi 

selkeämmin nietzscheläisiä teemoja. Runossa ”Revanche” puhujan voimaa kuvataan laulun 

muodossa: ”Skall det icke lyckas mig att störta / tornet uti verklighetens stad, / vill jag sjunga 

stjärnorna från himlen / såsom ännu ingen gjort.” Runon ”Apokalypsens genius” puhuja 

rinnastaa itsensä elimellisesti tuhoon ja apokalypsiin: ”Ur kriget är jag kommen – ur kaos 

uppstigen – / jag är elementen – bibliskt gångande – apokalypsen.” Teoksen päättää 

muodoltaan muista runoista poikkeava ”Fragment”. Siinä proosarunomaiset katkelmat 

muodostavat yli-ihmismäistä tuhoa ja uudistumista julistavan, virtaavan kokonaisuuden. 

Myyttien, satuintertekstien ja nietzscheläisen kuvaston viitekehysten näkökulmasta 

nietzscheläisyys hallitsee läpi teoksen. Ajatusmaailman yhteneväisyyden lisäksi teoksessa on 

suoria viittauksia Nietzscheen, selkeimpänä runo ”Vid Nietzsches grav”. Runossa haudalla ei 

itketä surusta: ”Kyssande den kalla stenen, säger jag: / här är ditt första barn i glädjetårar.” 

Tunnelma tuo mieleen teoksessa Näin puhui Zarathustra esitetyn kritiikin, joka kohdistuu 

”myötäkärsimykseen” (esim. NPZ, 114–118). Ilon kyynelten jälkeen myötäkärsimyksestä 

siirrytään seuraavissa säkeissä vieläkin loitommaksi: ”Gäckande sitter jag på din grav / såsom 

ett hån – skönare än du drömt dig.” Säkeet muodostavat runollisen fantasian siitä, että 

puhujassa toteutuu jollain tavalla oppi-isä-filosofin visio. Puhuja ottaa kuitenkin etäisyyttä: 

hän on ivallinen ja vielä kauniimpi kuin mitä Nietzsche on unelmoinut. Runon puhuja 

kuvaakin itseään Nietzschen ”ensimmäiseksi lapseksi”, siis opetuslapseksi. Viimeinen säe 

korostaa, kuinka merkittävän henkilön haudasta on kyse: ”Gudar – hållen evigt vakt på detta 

ställe.” Runossa ”Fragment” puolestaan viitataan erityisiä vieraita odottavaan Zarathustraan 

(”Zarathustra väntar därinne på utvala gäster”). 

Myyttien viitekehystä rakentavat Raamatun Ilmestyskirja (”Apokalypsens genius”), useat 

maininnat jumalista erilaisissa merkityksissä sekä esimerkiksi kreikkalaisen mytologian 

Orfeus (”Orfeus”). Satuinterteksteistä mukana on nimettynä Lumikki (”Fragment”). Runossa 

”Jungfruns död” on yhteyksiä Lumikkiin ja Tuhkimoon. Nämä satuhahmot kuuluvat myös 

naiseuden viitekehykseen. Runossa ”Framtidens tåg” mainitaan jättiläiset (”jättar”), demonit 
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(”demoner”) ja hirviö (”vidunder”). Kuten edellä toin esiin, sadunomaista kuvastoa on 

runossa ”Trubadurens sång”. Päätösrunossa ”Fragment” puhuja mainitsee ”satuviaduktit” 

(”sagoviadukter”) eli satusillat. Sadun idea ilmentää kuvittelua tai luomista, ja tässä se kohtaa 

ajatuksen tasolla nietzscheläisyyden viitekehyksen. Tämänkaltaisia viittauksia satuun esiintyy 

etenkin teoksessa ”Rosenaltaret”, jota käsittelen seuraavassa luvussa IV. 

Kuten edellä toin esiin, teoksessa Näin puhui Zarathustra vastustetaan keskeisesti yhden 

jumalan uskontojärjestelmää. (”Jumaluutta on juuri se, että on jumalia, mutta ei ole 

Jumalaa!”) Jumala ja jumalat ovat läsnä myös monessa teoksen Septemberlyran runossa. 

Nietzschen teoksessa korostuu polyteismi, ”Södergran puolestaan sekoittaa vapaasti 

monoteistista ja polyteistista sanastoa” (Haapala 2005, 313). Eri muodoissa kuvatun 

jumaluuden kautta käsitellään teoksessa ihmisen suhdetta johonkin korkeampaan 

todellisuuteen (Lillqvistin sanoin esteettiseen ideaan tai transsendenssiin) ja puhujien 

potentiaalia kevyempään, korkeampaan olemisen muotoon. Julistava sävy Jumalan tai 

jumalien tuhon sekä uuden maailman yhteydessä yhdistää Södergranin ja Nietzschen teoksia, 

vaikka kummankin sisältö on oikukasta. Kokoelman toisessa runossa ”Världen badar i 

blod…” Jumala luo uutta maailmaa: ”Gud vill skapa ånyo. Han vill omforma världen. / Till 

ett klarare tecken.” Keskeinen on ajatus uuden maailman tulemisesta tuhon kautta. Runossa 

”Gudarnas spår” jumalien elo on keveää: ”Gudarna gå genom livet med hjärtat höjt över / 

smärtan…” Kuten olen aiemmin tuonut esiin, tuska (”smärtan”) on esikoiskokoelmassa 

ihmisen kokemukselle keskeinen. Tässä runossa jumaliin tukeutuminen lohduttaa tuskaa 

tuntevaa ihmistä: ”Där de vandrat är en tröst att gå / för den som kämpar med kvaltyngt 

bröst.” Voitokas ihminen puolestaan kokee näiden jumalten jäljillä iloa: ”Där de vandrat är en 

lust att gå / för den som skrider sin segerstråt.” Runossa jumaliin, joista puhutaan monikossa, 

vaikuttaa paikantuvan ihanne, jota kohti ihmisenkin tulisi pyrkiä. Nämä jumalat kuvataan 

vaeltajina, runon ”Sorglöshet” puhuja itse on huoleton vaeltaja. Puhuja näkee ihmiset 

toivottomana mutta uskoo Jumalaan: ”Jag tror ej på människor. / Jag hade slagit min lyra i 

stycken, / trodde jag ej på Gud.” Puhuja nauttii Jumalan suosiota: ”Han [Gud] älskar de 

lättfota vandrare. / Därför gav han mig all denna sorglöshet.” Runossa ”Den skönaste guden” 

puhuja on sydämensä kautta yhteydessä kauneuteen ja pyhyyteen: ”Mitt hjärta är det skönaste 

i världen. / Det är heligt.” Puhuja uhraa sydämensä ”tuntemattomalle jumalalle” ja kohoaa 

”kauneimman jumalan” yhteyteen: ”Jag offrar det [hjärtat] / åt en okänd gud. / Guden högst 

uppe i molnen – / mina vingar bära mig dit – / den skönaste guden”. Tuntemattomiksi 

kuvataan myös hallitsevat (yli-ihmis)yksilöt runossa ”Stormen”: ”Okända styra världen… / 

Högre, skönare, gudalika.” 
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Teoksen viimeisessä runossa ”Fragment” kuvataan uuden ajan koittaminen ja yli-ihmisen, 

kenties kokonaisen uuden ihmisversion, tuleminen: ”Det kommer en gång en renare vind över 

jorden. / Då stiger människan ur bergen, som de, / med storhetens eviga sken över pannan.” 

Runon viimeisissä säkeissä tiettyjä yksilöitä kehotetaan nousemaan pyhille vuorille 

uhraamaan: ”Den som har hört det och den som har sett det / stige att offra på heliga berg.” 

Uhraaminen on uskonnollisen ja tuhon tai väkivaltaisuuden viitekehyksiin lukeutuva 

symbolinen teko. Kuvattu kutsu uhrimenoihin vaikuttaa ensisijaisesti henkisen eliitin tai 

aristokratian esiinnousun metaforalta. Yli-ihmisyyden ajatuksessa on yksilökeskeisyyttä: kuka 

tahansa ei voi kohota poikkeusyksilöksi, ja yli-ihmisyyden ihannetta kuvataan usein 

subjektiivisen kokemuksen kautta. Toisaalta lopetusrunossa esitetään ajatus ihmisten 

hakeutumisesta kaiken ykseyteen ja rajattomuuteen: ”Människor, vi skola glömma oss själva / 

och bli förenta med Kosmos igen.” Puhuja tavoittelee kokemusta autuaasta olemisesta ajan 

tuolla puolen: ”Strömmen igenom oss: eviga vindar, / himmelens honung, alltets välsignelse!” 

Teoksessa luodaan eri tavoin tulevaisuuden, kohoamisen, voiman, tuhon ja hurmoksen 

visioita ja vaikutelmia. Runojen puhujat ilmaisevat näkemyksensä asiantiloihin pelottomasti 

ja usein vertausten avulla kuten profeetta Zarathustra. Fyysinen todellisuus, runon maailma, 

on ennen kaikkea keino heijastaa puhujan aatteita ja näkyjä, sanan ja kuvan mahtia. 

Esimerkiksi runossa ”Skymning” yöllinen puistomaisema on nähdäkseni mielekästä 

määritellä runon perustilanteeksi. Runo vaikuttaa tältä osin teoksessa poikkeukselliselta. 

Teoksessa useamman kerran esiintyvä vuori, fyysisen ympäristön suuri elementti, on motiivi 

erillisyydelle, korkeudelle ja ikiaikaisuudelle. Vuorimaisemaan kuuluu taivas ja maa, mistä 

syntyy vaikutelma kokonaisvaltaisuudesta, jopa koko maailmasta. Riemua ja pelon 

tarpeettomuutta ilmaisevassa runossa ”Triumf att finnas till…” puhuja seisoo vuorella, siis 

korkealla lähellä aurinkoa: ”och stå på berget under solen. / Jag går på sol, jag står på sol, / jag 

vet av ingenting annat än sol.” Vuori viittaa puhujan kohoavaan ihmisyyteen. Aurinko 

merkitsee elinvoimaa ja valoa, joka siteeratuissa säkeissä täyttää puhujan kokemusmaailman, 

toisaalta kuvaa sitä. Abstraktia yli-ihmisajatusta, mihin toinen teos keskittyy, on luontevaa 

käsitellä nimenomaan kuvallisella runokielellä. Myös Södergranin toisen teoksen runot 

rakentuvatkin pitkälti kuvallisuuden ja kuvaston merkityksille. Esikoiseen konkreettista 

maailmaa tuovat paikoin esimerkiksi eroottisten kohtaamisten kuvaukset. 

Toteavassa ja teoskokonaisuudessa minimalistisen puolelle kallistuvassa runossa 

”Ljusfälten” ollaan vieläkin pelkistetymmin koko maailman äärellä, mutta ote fyysiseen 

maailmaan on samalla ohuempi. Runon alkuun tiivistetään monissa teksteissä ilmennyt tunto: 

”Jag har krafter. Jag fruktar ingenting.” Puhutaan valosta ja taivaasta, ollaan siis periaatteessa 
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eräänlaisessa fyysisen maailman perusmaisemassa. Maisema heijastaa puhujan 

poikkeusyksilön psyykettä, tämän elämänvoiman ja keveyden vankkumattomuutta suhteessa 

maailmaan: ”Går världen under – / jag går icke under. / Mina ljusa horisonter stå / över 

jordens stormande natt.” 

 

Södergraniaaninen profeetta 

Teoksen Septemberlyran lopettava ”Fragment” muodostuu lyhyemmistä, proosarunoa 

lähenevistä katkelmista, jotka on sijoitettu peräkkäin mutta erotettu toisistaan. Runo eroaa 

tyyliltään teoksen muista runoista: se on pohtiva ja julistava ja lähestyy filosofisen tai 

uskonnollisen johtajan puhetta, siis myös Näin puhui Zarathustran tyyliä. Kaupunkia, lapsia, 

ystäviä ja ihmisiä puhutellaan (”Stad, du lidande”, ”Barn därnere”, ”Vänner”, ”Människor”). 

Lopetusrunossa lähestytään alkulauseen rekisteriä, mutta tyyli ja muoto ovat kuitenkin 

edelleen runoa. Vaikutelmaa siitä, että puhuja lähenee tosielämän Södergrania tässä muista 

runoista poikkeavassa tekstissä, luovat esimerkiksi lapsuuden ja nuoruuden Pietari-nostalgia 

(”Petersburg, Petersburg, / från dina tinnar fladdar min barndoms förtrollade fana”), 

metalyyrinen kohta (”Vad sker mig, medan jag talar? / Anar jag väl omätliga tragedier?”) ja 

teoksen voimaintunnosta poikkeava pessimismin ja väsymyksen pohdinta (”Blir allt vad jag 

ser en omätelig askhög? / Eller är det blott trötthetens skyar som draga förbi?”) Hedberg 

(1991, 49–71) analysoi käsillä olevaa runoa mytopoesiksen (ks. luku II) ja apokalypsin 

näkökulmasta. 

Runon viides fragmentti alkaa juhlien odotuksesta: ”Vänner, jag siar en fest uti skönhetens 

tecken… / Var kan den väl vara om ej i Engadin?” Viittaus Engadinin laaksoon Sveitsissä luo 

miljöön. Mainittu kauneus on armotonta: ”Skönhetens rastlösa, giriga, krävande ande…” 

Esikoisteoksen runossa ”Skönhet” viitattiin kauneuden luonteeseen tällaisena voimana: 

”skönhet är att föra krig och söka lycka, / skönhet är att tjäna högre makter”. Runossa 

”Fragment” vuoristoon kytkeytyvä föhntuuli puhaltaa, tuhon ja uuden myrsky on käynnissä: 

”Evig Föhn lämnar inga stenar kvar på våra tak, / stormen upphör ej på jorden… / Barnsäng 

och gravar, stjärnskott och blixtar; / skapelsedagar.” Kuvattu kauneus, johon kytkeytyy tuho 

ja muutos, vertautuu fragmentin jälkimmäisessä osassa Lumikkiin: ”Har icke denna skönhet 

legat död bland oss i tusen år? / Som jungfru Snövit sovande i sin kista av glas.” Kun 

muutoksen ja yli-ihmisyyden potentiaali vertautuu Lumikki-neidon ruumiiseen, Lumikista 

muotoutuu esikoiskokoelmasta tuttu neitseellinen voimahahmo. Tämä hahmo rakentuu 

sadusta, nietzscheläisestä filosofiasta ja myyttisestä näkökulmasta historiaan ja maailman 

kohtaloon. 
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Nukkuvan Lumikin kasvoja on tallottu rujosti, ilmeisesti ymmärtämättömien ihmisten 

(”Vi”) toimesta: ”Vi hava vandrat över hennes näsrygg, vi hava trampat / hennes ögonlock…” 

Uuden maailman potentiaalin sivuuttaminen rinnastuu naisen sivuuttamiseen ja naista 

kunnioittamattomaan kohteluun. Kun ajatusta nietzscheläisestä muutoksesta verrataan 

Lumikkiin, metaforan merkityksenvaihdossa muutos saa sadunomaisuuden ja feminiinisyyden 

piirteitä, Lumikki-neito puolestaan nousee ikiunesta dionyysiseksi voimaksi, joka murtaa 

vanhan maailman. Voidaan ajatella, että runon Lumikki muutoksen myrskyn ja nousun 

ruumiillistumana kytkeytyy myös puhujaan, joka profetoi yli-ihmisyydestä ja uudesta 

maailmasta, kenties jopa tämän alter egoksi tai yhdeksi personifikaatioksi uutta elämää 

tuottavasta luomisvoimasta. 

 

Nietzsche ja naiseus 

1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alun Euroopassa keskustelua herätti sukupuolten suhde 

toisiinsa, joka oli muutoksessa. Naisliikkeen eri suuntauksissa oli eri näkemyksiä siitä, tuliko 

emansipaation kautta saavuttaa tasavertaisuus ja samanlaisuus suhteessa mieheen vai 

naiseuden erityisyys ja ero mieheen. (Witt-Brattström 1997, 212–213.) 

Entä millainen oli Nietzschen filosofiassa suhtautuminen naiseuteen, yhteen Södergranin 

runouden olennaiseen olemisen aspektiin? Nietzsche kirjoittaa vanhoista, viisaista naisista 

ja toisaalta nuorista viekoittelevista naisista, hän idealisoi naisia ja toisaalta kirjoittaa 

vanhan vaimon suulla: ”Menetkö naisten luo? Älä unohda piiskaa!” (Witt-Brattström 1997, 

179, sitaatti NPZ, 87). Vaikka Nietzsche kirjoittaa naisista halveksuen (ks. esim. NPZ, 403), 

”uusi naisliike löysi nietzscheläisyydestä menetelmät, joilla muotoilla poliittista 

ohjelmaansa, mikä pohjimmiltaan merkitsi oman erikoislaadun esiin tuomista. Ajatus 

miellytti Södergrania, sillä hänelle oli itsestään selvää, että naistaiteilijoiden oli toimittava 

samoin ehdoin kuin miestenkin”, kirjoittaa Rahikainen (2014, 133). 

Witt-Brattström kirjoittaa, että Södergrania on epäilemättä kiehtonut nietzscheläisen 

ajatusmaailman mahdollisuus luoda itsestään ”ohistorisk människa”. Witt-Brattström 

havainnollistaa: ”Du behöver inte vara summan av dina erfarenheter, i ditt [Södergrans] fall: 

kvinna, småborgare, etniskt rotlös, sjuk. Du kan med din vilja skapa dig en egen ’identitet’, 

i ett evigt, magiskt och ständigt pågående Nu.” (Witt-Brattström 1997, 205–206.) Tässä 

tutkielmassa hyödynnettävien viitekehysten (myytit, satuintertekstit ja nietzscheläinen 

kuvasto) avulla voidaan havainnollistaa naiseuden teeman rakentumista esimerkkirunojen 

jokseenkin Witt-Brattströmin kuvaaman nykyhetken kaltaisessa runotodellisuudessa. 
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Teokselle Septemberlyran tyypillisissä runoissa, joissa puhuja kuvaa tuntojaan 

poikkeusyksilön hybriksellä ja jylhiin näkymiin heijastellen, ei enää kuvata naiseuden tai 

heteroasetelman ongelmia kuten esikoiskokoelmassa, vaan niistä ollaan irrallaan, pitkälti 

sukupuoleltaan neutraalimmassa sisäisessä voimankokemuksessa. Teoksen kontekstissa 

runojen puhujat ovat kuitenkin tulkittavissa naisiksi, vaikka toisaalta puhuja on vain se, mitä 

kukin runo tästä antaa ymmärtää. Puhujan sukupuolella samanaikaisesti on ja ei ole 

teoksessa merkitystä. Sitä ei useinkaan ilmaista, ja teos keskittyy ihmisihanteen muotoiluun. 

Samalla runot ja teos viestivät kokonaisuutena, että uudenlainen poikkeusyksilö voi olla 

myös nainen ja siten sukupuolensa passiivisuuden normeista vapaa. Teoksen minämuodossa 

kirjoitetut sotaisat ja väkevät hekumoinnit ovat naisrunoilijan kirjoittamia, mikä yhdessä 

Södergranin teoksen ulkopuolella tapahtuneen kirjoittamisen kanssa on epäilemättä ajassaan 

ja suhteessa aikansa runouteen osaltaan rakentanut uudelleen sitä, minkälaisia ajatuskokeita 

runoilijanainen voi tehdä, minkälaisia tunnelmia ja teemoja tuoda esiin. Näin naiseutta ikään 

kuin tullaan muotoilleeksi, vaikka se ei ole keskeinen teema. Kun puhuja tulkitaan naiseksi 

mutta ei käsitellä naiseuden ongelmia, syntyy tauko naisen totutun roolin ahtaudesta ja tilaa 

täyttää naiseus epäsuorasti jollain muulla. 

Witt-Brattström käsittelee myös muun muassa sitä, että eurooppalaiset feministit, hänen 

mukaansa Södergran mukaan lukien, yhdistivät ajattelussaan uuden naisen (ks. luku II) ja 

yli-ihmisen ikään kuin toistensa kaksoisolennoiksi (”dubbelgångare”). Tällainen 

soveltaminen oli tosin jo melko kaukana Nietzschen omista ristiriitaisista ajatuksista. (Witt-

Brattström 1997, 208, 211.) Uutta luovaa naista luonnehti 1900-luvun alkupuolen naisten 

ajatusmalleissa lisäksi sen olennainen suhde Erokseen eli sukupuoleltaan neutraaliin 

rakkauden ja seksuaalisuuden voimaan (Witt-Brattström 1997, 198). Tällainen 

sukupuolineutraali Eros-ajattelu on läsnä etenkin Södergranin kokoelmassa Framtidens 

skugga (1920). 

Naiseuden kontekstissa yli-ihmisyyteen kytkeytyy teoksessa Septemberlyran paikoin 

eroottisuuden voima. (Toin edellä esiin teoksen ”naisrunot”.) Runossa ”Starka hyacinter” 

aistivoimaisesti kuvatut hyasintit ilmaisevat eroottisuutta ja ikiaikaisuutta: ”Jag tror på 

starka hyacinter som droppa urtidssaft.” ”Ikiaikojen mehua” pisaroiva kukka symbolina ja 

siihen uskominen luo vaikutelman siitä, että puhuja pitää arvossa eroottisuutta sekä yli-

ihmisyyteen liittyvää ajan tuolla puolen olemista. Hyasintti luo tunnetta eroottisen voiman 

luonnonläheisestä tai luonnollisesta kukoistuksesta erillisenä miehestä. Runossa muotoutuu 

mielikuva kirkasotsaisesta elämisestä puhtauden, iäisyyden ja korkeuden tiellä, joka on 

samalla jollain tavalla eroottinen ja aistivoimaisuudessaan ruumiillinen. 
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Nietzschen teoksessa Näin puhui Zarathustra iäisyys vertautuu rakastettuun naiseen, jolta 

halutaan jopa lapsia (NPZ, 321). Kyseisessä kuvauksessa naisiin kohdistuva lisääntymishalu 

kielletään ja korvataan sielullisella iäisyyden rakkaudella, jonka vuoksi kertoja ei tarvitse 

”muita naisia”. Siitä, miten nainen merkitsee miehelle, sanotaan teoksessa aiemmin tekstissä 

”Vanhasta ja nuoresta naisväestä” seuraavaa: ”Kahta tahtoo aito mies: vaaraa ja leikkiä. 

Sentähden hän tahtoo naisen vaarallisimmaksi lelukseen” (NPZ, 85). Zarathustra ei pyri 

siveellisyyteen, vaan ikään kuin siveellisyyden ja siveettömyyden häivyttämiseen. Hän 

määrittelee nautinnon ja viattomuuden ”häveliäisimmiksi olevaisiksi”, jotka ”eivät tahdo, että 

niitä etsitään” mutta jotka täytyy ”omistaa” (NPZ, 278–279, ks. myös esim. 69–71). Itse 

häveliäisyys on kuitenkin jotakin, jonka Zarathustra hävittää omasta sielustaan. Tämä asettaa 

vertauskuvallisesti ”pienestä häveliäisyydestä ja loukko-hyveestä” puhtaaksi pestyn sielunsa 

”alastomana auringon silmien eteen”, ja myös synnin olemassaolon ja vaikutuksen elämään 

Zarathustra mitätöi (NPZ, 312). Nämä ajatukset liittyvät hyvän ja pahan dikotomian 

keinotekoisuuden korostamiseen ja niiden totunnaisen arvon häivyttämiseen (ks. esim. NPZ, 

281–282). 

Nietzsche sekä Södergran kiinnittyvät kumpikin kuvittelemaansa iäisyyteen. Kyseessä 

voisi olla konkreettisemmin esimerkiksi taiteellisen tai filosofisen eliitin edustajan tunnettuus 

ja ”kuolemattomuus”, toisaalta epämääräisempi yli-ihmisyyteen liittyvä halu elää korkeampaa 

elämää erillään ajallisuutta merkitsevistä maallisista arkisuuksista. Runossa ”Starka 

hyasinter” eroottisuuden tihkuva mehu rakentaa runon voimaa siinä missä Zarathustra tuntuu 

yrittävän selittää pois erotiikan puheillaan häveliäisyyden ylittämisestä. 

Mitä tulee rakkauteen, NPZ:n tekstissä ”Vanhasta ja nuoresta naisväestä” naisia 

puhutellaan ja juuri heitä ohjeistetaan rakastamaan: 

 

”Urheutta olkoon teidän rakkaudessanne! Rakkaudella pitää teidän käydä sitä vastaan, joka saa 

teidät pelon valtaan. 

Rakkautenne olkoon teidän kunnianne! Vähän nainen muuten kunniasta ymmärtää. Mutta tämä 

olkoon teidän kunnianne, rakastaa aina enemmän kuin teitä rakastetaan, eikä koskaan olla toisella 

sijalla.” (NPZ, 85–86.) 

 

Södergranin kokoelmassa rakkautta käsitellään vain vähän, mutta runoissa ”Vad är i 

morgon?” ja ”Till en ung kvinna” kuvataan naisen rakastamista teoksen kokonaisuuteen 

sopivalla voimalla ja varmuudella. 

Seuraavaksi analysoin runossa ”Jungfruns död” esiintyvää neitohahmoa, jossa kohtaavat 

yli-ihmisyys, feminiinisyys, sadunomaisuus sekä luontoon paikantuva eroottisuus. 
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”Jungfruns död” 

Runoa ”Jungfruns död” edeltävässä, sadunomaisia piirteitä saavassa runossa ”Trubadurens 

sång” esiintyy henkilöhahmo ”konungadottern”, joka heittelee tähtiä puhujan ylle (”kastar 

stjärnor över mig”). Voisi jopa ajatella, että tämä tai tämän kaltainen puhuja kertoo neidon 

kuolemasta seuraavassa runossa ”Jungfruns död”, jossa on sadun ja kertomuksen piirteitä. 

Runojen maailmoja yhdistää esimerkiksi edellisen runon kuninkaantytär ja käsillä olevan 

runon yksityiskohta, herttuahahmo (”de stredo om blanda knivar ur hertigens kök”). Runoa 

”Jungfruns död” seuraavassa runossa ”Vad är i morgon?” on naispuhuja ja aiheena tämän 

vääjäämätön, ikuiselta vaikuttava rakkaus, joka kuvataan muuttuvana mutta viuhkamaisen 

toistuvana paluuna sinän luokse. Sinä vaikuttaa voimattomalta ja inhimilliseltä, puhuja 

rinnastuu kohtaloon, onneen ja tähteen: ”Du skall kämpä mot mig hårt och maktlöst / som 

man endasta kämpar mot sitt öde, mot sin lycka, mot / sin stjärna.” Nietzsche kirjoittaa: 

”Mies peljätköön naista, kun tämä rakastaa: silloin nainen uhraa mitä hyvänsä, ja kaikki 

muu on hänestä arvotonta” (NPZ, 86). Runoa ”Vad är i morgon?” seuraavassa runossa ”Till 

en ung kvinna” puhutellaan runon sinää, joka on nuori, neitseellinen nainen. Aihepiirin 

puolesta naiseksi tulkittava puhuja puhuu kuvallisuuden keinoin ja varmaan sävyyn 

rakkaudesta mieheen, tunteista ja eroottisuudesta. Runo loppuu rakkauden intensiivisten 

sävyjen kiteytykseen: ”Det skall vara tungt och underbart och hårt och / oskiljaktigt.” 

Runon jännite perustuu puhujan ymmärryksen valtaan ja toisaalta puhuteltujen 

kokemattomuuteen – kaikki kuvattu on vasta edessä. 

Vaikuttaa siltä, että käsiteltävän runon ”Jungfruns död” ympäristössä, lähinnä teoksessa 

sen jälkeen tulevissa runoissa, poikkeusyksilön voimaa, eritoten puheen varmuutta, 

sovelletaan Södergranin esikoiskokoelmasta tuttuihin aiheisiin. Esikoisessa rakkautta 

käsiteltiin esimerkiksi melankolian kautta. Tunnelma on käsiteltävässä runossa ja sen 

ympäristössä teoksen muiden runojen tapaan voimakas ja varma, mutta nämä runot 

muodostavat jakson, jonka hahmoissa, puhujissa ja aiheissa on läsnä naiseus, eroottisuus ja 

rakkaus. 

Runo ”Jungfruns död” kertoo aiheensa jo otsikossaan. Kyseessä on runomuotoinen 

kertomus poikkeusyksilöstä, hänen hurmiollisesta kuolemastaan ja tätä seuraavista 

etsinnöistä. Kertova runo poikkeaa siis minämuotoisista yli-ihmisen mielentilaa 

heijastelevista lyyrisistä runoista. 

 

Den skära jungfruns själ tog aldrig miste, 

hon visste allting om sig själv, 
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hon visste ännu mer: om andra och om havet. 

Hennes ögon voro blåbär, hennes läppar hallon, hennes 

händer vax. 

Hon dansade för hösten på gulnade mattor, 

hon kröp ihop och virvlade och sjönk – och slocknade. 

Då hon var borta visste ingen att hennes lik låg kvar 

i skogen… 

Man sökte henne länge bland tärnorna vid stranden, 

de sjöngo om små musslor I röda skal. 

Man sökte henne länge bland männen vid glasen, 

de stredo om blanka knivar ur hertigens kök. 

Man sökte henne länge i fältet av konvaljer, 

där hennes sko låg kvar sen sista natt. 

 

Runon alussa neitoa kuvailee määre ”skära”, joka viittaa kauneuden ja nuoruuden 

yleisvaikutelmaan. Neito on tietäväinen ja sielultaan kirkas. Kun kiinnitetään huomiota 

silmiin, huuliin ja käsiin, ulkoisessa kuvassa neidosta tarkentuvat feminiiniset, eroottisetkin 

pisteet. Salaperäisen katoamisen jälkeen hänen ruumistaan etsitään. Runo loppuu poissaoloa 

ja neidon jälkiä ilmaisevaan kuvaan kengästä kielonurmella. Käsittelen seuraavassa runon 

perustilannetta ja hahmotan runosta seuraavat viitekehykset: nietzscheläisen yli-ihmisen 

kuvasto, luonto ja sadut. Seksuaalisuuden viitekehys halkoo muita viitekehyksiä, ja 

luontoviitekehys on osittain päällekkäinen satuviitekehyksen kanssa. 

Runon perustilanteen muodostavat neidon kuvaus sekä kertomus tämän kuolemasta ja 

etsinnästä. Puhuja kuvaa neitohahmoa kolmannessa persoonassa, ja puhuja voitaisiin 

mahdollisesti jopa määritellä yhdeksi runon viitekehykseksi. Hrushovskin 

viitekehysanalyysissä puhujan viitekehyksessä voidaan tarkastella esimerkiksi sitä, 

projisoituuko puhujan tunnetila johonkin muihin viitekehyksiin (Hrushovski 1984, 21–22). 

Tässä runon puhuja kuvaa erehtymätöntä, tietäväistä ja kaunista neitoa, jossa ei ole säröjä, 

mikä osaltaan vahvistaa runon sadun- ja kertomuksenomaisuutta. Neidon kuvaus vaikuttaa 

kuvaukselta ihmisyydestä, jota teoksessa pidetään ihanteellisena. Voisi ajatella, että 

neidosta kertominen on runon puhujan nietzscheläistä retoriikkaa. Runossa esiintyy 

samankaltaisia poikkeuksellisuuden, voiman, varmuuden ja tuhon teemoja kuin teoksen 

muissa runoissa, joissa usein minä kuvaa omaa kokemustaan tai näkyään. 
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Omaksi viitekehyksekseen voidaan määritellä yli-ihmisyyttä kuvastavat ilmaukset, joihin 

kuuluu arkimaailman ylittävää, korkeaa ymmärrystä ja voimakasta liikettä. Tämä viitekehys 

keikkuu runossa konkreettisen ja vertauskuvallisen rajalla. Asiaan liittyy yli-ihmisen 

ihanteen melko abstrakti luonne, jota kuvataan NPZ:ssa lähtökohtaisesti puheiden ja 

vertauskuvallisuuden kautta. Jos runon perustilanteeksi ajatellaan neidon toiminta ja 

kohtalo, tämä viitekehys ei täysin riko perustilannetta, mikä Hrushovskin määritelmässä 

olisi tyypillistä metaforiselle viitekehykselle. Hrushovski tuo myös esiin, että viitekehys voi 

muodostua esimerkiksi sen tiedon avulla, mikä lukijalla on, tai sitten se voi muodostua 

nimenomaan tekstissä (Hrushovski 1984, 12). Runon kontekstin (tässä tapauksessa 

keskeisimpinä muu teos, Södergranin muut kirjoitukset, Nietzsche-vaikutteet ja teokselle 

ominainen uuden ihmisyyden idea) tuntemuksen avulla voidaan yhtä kaikki tulkita runon 

maailmassa melko konkreettista toimintaa ja löytää siitä temaattisia, metaforisia ja 

filosofisia merkityksiä, jotka liittyvät yli-ihmiseen. 

Runon neidon kuvaillaan tietäneen itsestään kaiken (”hon visste allting om sig själv”), 

sen lisäksi hän tiesi enemmänkin, muista ja merestä (”om andra och om havet”). 

Nietzscheläisyyden taustaa vasten ja runon neidon tapauksessa itsensä tunteminen 

läpikotaisin vihjaa potentiaalista itsensä ylittämiseen ja yli-ihmiseksi tulemiseen. Neidon 

ymmärrys on korkealla tasolla. Erehtymättömyyden ja tietämisen kuvaukset ovat totaalisen 

varmoja (“tog aldrig miste”, ”hon visste allting”). Tietämisen jälkeen seuraa hurmiollisia ja 

jopa yliluonnollisuutta tai jumalallista ruumiin toimintaa kuvaavia verbejä, jotka sopivat yli-

ihmiseen ja ilmentävät sen kuvastoon kuuluvaa varmaa, voimakasta ja tinkimätöntä, samalla 

kepeääkin liikettä, joka sopii jatkoksi kuvatulle sielulliselle tai henkiselle varmuudelle: ”hon 

dansade”, ”hon kröp ihop och virvlade och sjönk – och slocknade”. Neidon kuolema 

kuvataan syksyisen tanssinpyörteen metaforalla, jonka myötä hän uppoaa tai vajoaa ja sitten 

sammuu. Kuolemantanssi on painokas mutta kepeä, jopa taianomainen tai romanttinen, 

neito on itse pyörrettä. 

Zarathustra puhuu tutustuneensa paremmin ruumiiseen, jolloin hengen merkitys on 

hänen silmissään vähentynyt (NPZ, 172). Neitoa kuvataankin runossa sielullisen kirkkauden 

jälkeen keskeisesti fyysisen liikkeen kautta. Luonnonvoimiin liittyvän, vauhdikkaan ja 

tuhoakin tuottavan liikkeen motiivi puolestaan on esillä muissakin kokoelman runoissa 

(”Vanvettets virvel”, ”Stormen”, ”Fragment”). Samalla neidon kuolemassa tehdään 

uudelleen – nietzscheläisittäin – itsensä Nietzschen teoksen Näin puhui Zarathustra 

tanssivat neidot tekstissä ”Tanssilaulu” (NPZ, 143–144), miksei yleisemminkin tanssivien, 

vielä viattomien neitojen myytti. Zarathustran filosofiaan kuuluu tanssi (esim. NPZ, 316). 
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Tanssi kytkeytyy verbaaliseen tanssiin, ja se voi myös toimia metonyymisenä ilon ja 

voiman ilmasijana. Näin puhui Zarathustran viattomien neitokaisten korkeintaan 

säädyllisesti kiusoitteleva tanssi saa tässä runossa syvemmät värit suorastaan orgastisesta 

voimasta elämän ja kuoleman rajalla, tanssi on tuhoavaa pyörrettä, jossa neito on koko 

olemuksellaan. Neidon näyttävää kuolemaa heijastaa kaunis ja räiskyvä, kuolemaa 

merkitsevä ruska (”Hon dansade för hösten på gulnade mattor”), joka näyttää neidon 

luonnon kaltaisena ja rinnastaa hänen kuolemansa luonnon kiertokulkuun. 

Runossa on luonnon viitekehys, joka on metaforisessa suhteessa neitoon. Neidon tiettyjä 

piirteitä kuvataan luontoviitteillä Lumikin tapaan: silmiä verrataan mustikoihin, huulia 

vadelmiin ja käsiä pehmeään vahaan. Piirteiden (esimerkiksi niiden värin ja tunnun) 

kuvailemisen ohella metaforisuus ikään kuin paikantaa neidon näkö-, maku- ja tuntoaistit 

luontoon. Luonto- ja satuviitekehysten päällekkäisyys luo runon neidosta feminiinisen, 

viehättävän ja luonnonläheisen, arkitodellisuuden ulkopuolella olevan. Viitekehysten 

merkityksenvaihdossa luonnon feminiininen kauneus kirkastuu. Puista pudonneet syksyn 

lehdet (”gulnade mattor”) hänen jalkojensa alla merkitsevät kuolemaa siinä missä häntä 

itseään kuvaavat luontoviitteet ovat hedelmällisiä ja siten vahvistavat neidon elävyyttä ja 

aistillisuutta. Vadelmien kautta kuvattu huulten punaisuus symboloi eroottisuutta. Syksylle 

tanssimiseen (”Hon dansade för hösten på gulnade mattor”) voisi sisältyä merkitys 

kuoleman toivottamisesta tervetulleeksi, sen juhlistamisesta pelottomasti. Tällöin syksy 

voidaan lukea luonnon metaforiseen viitekehykseen. Voimakkaaseen liikkeeseen liittyy 

tuhoavuus, ja tanssin pyörteen eräänlaisena kliimaksina neito ”lakastuu” itsekin, vajoaa ja 

kuolee, sulautuu syksyiseen metsään. Luvussa II toin esiin, että esikoisteoksessa, jonka 

julkaisuvuonna tämä runo on kirjoitettu, syksy kuvastaa useammassakin runossa elämän ja 

kuoleman merkityksellistä välimaastoa. 

Haapala kuvailee kirjoitusaikansa naismodernistien ja naisasianaisten kontekstissa melko 

poikkeuksellista luonnon merkitystä naiselle Södergranin teoksessa Dikter esimerkiksi näin: 

”Yhteydessään luontoon ja kuolemaan runohahmot tavoittavat elämäntunteen, jota voidaan 

kutsua rakkaudeksi. Tässä asemassa he voivat kokea jopa ruumiillista nautintoa.” 1920-luvun 

suomalaisesta kirjallisuudesta tämänkaltaisia merkityksiä löytyy Katri Valan ja Aino 

Kallaksen tuotannosta. (Haapala 2005, 241–242.) Käsittelemäni runon kannalta tämä luonnon 

poikkeuksellinen merkitys on huomionarvoinen. Luonnonläheisen neidon metsään 

sijoittuvassa, nietzscheläistä pysäyttämätöntä liikettä kuvaavassa kokonaisvaltaisessa ja 

kuolemaan johtavassa tanssissa voi olla kyse Haapalan kuvaamasta elämäntunteesta sekä 

eroottisesta olemisesta ja tuntemisesta. Sadunomainen neito ei runossa koe esikoisteoksessa 
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(esimerkiksi runossa ”Kärlek”) esillä olevaa tuskallista vastakkainasettelua, joka vallitsee 

sielullisen itseyden ja miehen kanssa koettavan eroottisen rakkauden välillä. Kuten aiemmin 

perustelin, voidaan tulkita, että yli-ihmisyyteen liittyvää voimaa ja varmuutta sovelletaan 

tämän teoksen runoissa myös rakkauteen ja eroottisuuteen. Kuolema puolestaan voi 

Södergranin runoudessa olla turvallinen, feminiininen ja jopa eroottinen (vrt. ”Livets syster”). 

Merestä ja muista tietäminen on lyyrinen, metaforiseksi tulkittava ilmaus. Meren voi 

määritellä kuuluvan luonnon viitekehykseen. Meren ääressä ovat myös runon nuoret naiset, 

”tärnorna”, joiden parista neitoa ei löydetä. Haapala (2005, 240) huomauttaa meren 

kuvastavan käsillä olevassa runossa esikoiskokoelman valossa seksuaalista halua, joka tässä 

runossa yhdistyy simpukoista laulaviin neitoihin ja toisaalta päähahmo-neitoon. Runosta 

voidaan hahmottaa seksuaalisuuden metaforinen viitekehys, joka risteää luonnon, yli-ihmisen 

ja sadun viitekehyksien kanssa. Siihen kuuluvat meri, huulet vadelmina sekä edellä sanotun 

perusteella mahdollisesti myös yli-ihmisyyttä ilmentävä, metsään sijoittuva tanssi. 

Punakuorisista simpukoista laulaminen viittaa Haapalan (2005, 240) mukaan rakkauden 

odotukseen. Päähahmo ei ole muiden joukossa laulamassa simpukoista. Runon neitseellisestä 

tai muuten nuoresta naisesta (”jungfru”) muodostuu miehen rakkauteen nähden itsenäinen, 

kuitenkin maailmaa ymmärtävä ja eroottisuutta ilmentävä hahmo. Tämä luonnehdinta sekä 

esimerkiksi meri symbolisena vesielementtinä muodostavat yhteyden ”Vierge modernen” 

eroottiseen ja nuoreen tai neitseelliseen puhujaan. Kun huomioidaan yli-ihmisen viitekehys 

runossa, merestä tietämiseen voisi liittyä myös johonkin suureen ja arvaamattomaan, 

kuvaannolliseen luonnonvoimaan tai jopa universumin yhteyteen, universaaliin 

perusmaisemaan liittymisen enteily. Kuolemaan johtava tanssinpyörre tekee neidosta 

itsestäänkin pyörremyrskyä muistuttavan luonnonvoiman. Kun rakkauden odottamisen sijaan 

neito valitsee ekstaattisen kuolemantanssin metsässä, hän vetäytyy Zarathustran tapaan 

yksinäisyyteen. Runossa ”Livets syster” kuolema kuvattiin lohdullisena kokemuksena, eikä 

tässäkään runossa kuvata kuolemaa pelottavana asiana. Kuoleva neito on nuori mutta 

sadunomaisen ja itsenäinen, ja hänessä on yli-inhimillisiä piirteitä. Hänen kuolemansa on 

lähinnä hurmiollinen tapahtuma. 

Kielonurmelle pudonnut kenkä on runon päättävä kuva. Se tuo runoon viimeisen luonnon 

näyttämön meren, rannan ja metsän lisäksi. Haapala (2005, 240–241) tuo esiin, että edeltävä 

miesten kiistely veitsistä (”de stredo om blanka knivar ur hertigens kök”) ja kielonurmen 

symboliikka Tuhkimo-motiiveineen vihjaavat jopa murhaan ja onnettomasti päättyneeseen 

eroottiseen rakkausseikkailuun, mutta tässä runossa ”kieloniitylle jäänyt kenkä korostaa 

lähinnä neidon tanssin villiyttä ja lähdön lopullisuutta”. Herttua, ”hertig”, jonka keittiöstä 
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veitset ovat peräisin, vahvistaa runon maailman sadunomaisuutta. Kengän löytäminen ei 

runossa johda neidon löytämiseen ja avioliittoon, mikä vahvistaa edelleen neidon erillisyyttä 

heterorakkaudesta. Näin satujen viitekehykseen kuuluva Tuhkimo-motiivi tehdään uudelleen. 

Tämän runon jälkeen tulevissa kahdessa runossa rakkauden teemaa käsitellään varmalla 

otteella, paikoin suorastaan vimmaisesti. Näiden jäljempänä tulevien runojen tyyli ei ole 

sadunomainen tai kertomusmainen kuten käsillä olevan runon (tosin runossa ”Till en ung 

kvinna” mainitaan näyttämönä linna, ”slott”), ja niissä rakkaussuhde on mahdollinen, jopa 

vääjäämätön. Varmuus toteutuu yhtä lailla tämän runon neidon kohtalossa, hänen 

erehtymättömyydessään, poikkeuksellisuudessaan ja erillisyydessään. 

Nietzscheläisen kuvaston ja retoriikan voidaan sanoa olevan teoksessa inspiraation lähde, 

ja vaikutteita voidaan soveltaa erilaisiin tarkoituksiin, kuten rakkauteen, ja yhdistää runossa 

muihin viitekehyksiin, esimerkiksi satuihin ja seksuaalisuuteen. Samaten sadut vaikuttavat 

olevan tässä teoksessa vapaasti muokattavaa merkitysten materiaalia. Teoksessa Lumikin, 

jonka esiintymistä päätösrunossa ”Fragment” käsittelin edellä, ja Tuhkimon rajautuneisuus 

kyseisten satujen maailmaan ikään kuin murtuu, kun viittaamalla avautuu väylä niiden ja 

modernin muutoksen myrskyn, yli-ihmishahmon tai nietzscheläiseen tunnelman välille, ja 

runot ja viitekehykset siirtävät merkitystä toinen toiselleen. Näin myös kyseisten 

satuhahmojen naiseus murtuu, määrittyy uudelleen ja rakentaa osaltaan teoksen naiseutta. 

Tuhkimo-motiivissa yli-ihmisneito tuo muutoksen heterorakkautta käsittelevän sadun 

maailmaan, esittää siitä uuden version, jossa myös naisen rooli on erilainen. 

Runon yhdennessätoista ja kolmannessatoista säkeessä tulevat esiin naiseuden 

totunnaiset roolit, kun kuvataan paikkoja, joihin tukeudutaan neidon etsinnöissä. 

Metonyymisesti paikan kautta kuvataan näitä ihmisryhmiä. Tässä runossa neitoa ei löydetä 

simpukoista laulavien tyttöjen joukosta rannalta eikä toisaalta aggressiivisten miesten 

joukosta kapakoista. Nämä paikat tuntuvat vihjaavan esikoiskokoelmasta tutun naiseuden 

rooleihin, kaipaaviin neitoihin tai toisaalta mieheen liitettyyn tuhoavaan eroottisuuteen. 

Kahtiajako ei kuitenkaan auta tämän neidon etsinnöissä. Yhteisö ei vaikuta tuntevan 

kuolleen tyttökummajaisen villiä ja normit ylittävää, korkeampaa luontoa, ja siksi hänen 

ruumistaan ei löydetä metsästä. Neito ylittää roolit olemalla luonnonläheinen yli-ihmisneito. 

Kyseessä on yksi esitys modernista neitsyestä ja uudesta naisesta, yli-ihmisen 

”kaksoisolennosta” (ks. edellinen alaluku). Tarkempaan luonnehdintaan päästään kuitenkin 

tarkastelemalla niiden viitekehysten rakennelmaa, joiden puitteissa runon neito muotoutuu, 

kuten olen tässä alaluvussa tehnyt. Feminiinisessä ja luonnonläheisessä neidossa vaikuttaa 

eros, ja erityisyksilön voimalla, ymmärryksellä ja kirkkaudella tämä elää ja kuolee. 
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Runon luonnonläheinen kuolema tuo mieleen kokoelman Dikter toiseksi viimeisen runon 

”Den väntande själen”, jossa kuolemaa odotetaan luonnon helmassa, tosin passiivisesti. 

Runon sommitelma muistuttaa joessa makaavaa Hamletin Ofeliaa. Runossa 

luonnonläheinen kuolema estetisoidaan ja lopussa kaikki näyttäytyy rakkautena. Siinä 

kuoleva on puhuja itse, runo ”Jungfruns död” puolestaan on erillisen puhujan kertomus tai 

legenda neidon lennokkaasta kuolemasta, jolla puhuja kenties heijastelee allegorisesti 

tuntojaan tai fantasioitaan. Runon ”Jungfruns död” neidon yksi sukulainen löytyy 

esikoiskokoelman runosta ”Skogens ljusa dotter”, jossa kerrotaan hurmaavasta, 

käytökseltään eloisasta, räikeästä mutta suloisesta luontoon kuuluvasta tytöstä. Haapala 

(2005, 234–242) määrittelee näiden kolmen runon yhdistäväksi tekijäksi luonnon, 

eroottisuuden ja kuoleman sekä vapautuksen ahdistavasta elämästä miehen kanssa. 

Runon ”Jungfruns död” ytimessä on hieman salaperäiseksi jäävän neidon ja tämän villin 

tanssin monet merkitykset, joita edellä olen analysoinut ja pohtinut. Runon naishahmo 

kuvataan piirteiltään Lumikin tapaan, ja tämän kehoon paikantuu sadunomaisessa 

runomaailmassa nietzscheläinen dionyysinen liike, kun tämä tanssii metsässä kuolemaansa. 

Aiemmin sivutussa, tyyliltään profetoivassa ja teoksen päättävässä runossa ”Fragment” 

pauhaa dionyysinen muutoksen myrsky. Myrsky on tuhoava mutta uutta luova kauneus, 

joka on noussut Lumikkina ikiunesta. Sadunomaiseen feminiinisyyteen paikantuu näissä 

runoissa eri tavoin nietzscheläinen voima, päätösrunossa myös uuden maailman tulemisen 

mahdollisuus. Näiden naisellisten voimahahmojen yhteydessä esiin tulee myös eri tavoin 

kuolema tai sen uhka. Lumikkihahmo voittaa kuoleman, neito puolestaan suuntaa 

kuolemaansa kirkkaana tanssien. 

 

Yhteenveto 

Witt-Brattström (1997, 189) määrittelee Södergranin kirjoittavan itsensä naispuoliseksi 

Nietzscheksi. Teoksen Septemberlyran tyypillisissä runoissa tulevaisuuden visiointi 

kuvallisuuden keinoin sekä sukupuolesta irrallisen nietzscheläisen yli-ihmisihanteen kuvasto 

ja retoriikka ovat keskiössä. Runojen puhujat voidaan etenkin teoksen johdantohuomautuksen 

ja runon ”Fragment” Södergrania lähestyvän puhujan valossa tulkita naisiksi, ehkä jopa 

päätösrunon puhujan rooleiksi. Voitaisiin tulkita, että teoksessa pakopaikan naiseuteen 

liittyvästä hankaluudesta, esimerkiksi idealisoidun neitseellisyyden ja tuhoisan eroottisuuden 

vaikeasta kahtiajaosta, tarjoaa eliittiin kuuluvan tai sinne pyrkivän poikkeusyksilön 

mentaliteetti. Toisaalta tällainen mentaliteetti sijoittuu subjektiiviseen kokemukseen, ehkä 

jopa transsendenssiin, se siis toteutuu irrallaan maallisista kohtaamisista. 
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Mitä tulee teoksen Nietzsche-yhteyteen, nähdäkseni Södergran on teoksessa omaksunut 

yli-ihmisen ajatuksen tai ihanteen voimakkaasti mutta soveltaa sitä vapaasti. Analysoimassani 

runossa ”Jungfruns död” poikkeusyksilöön yhdistyy nuoruus ja feminiinisyys, 

sadunomaisuus, luontokuvasto sekä eroottisuus. Näin ollen tässä runossa naishahmo rakentuu 

työni viitekehysten puitteissa lähellä erityisesti nietzscheläisyyden ja satuintertekstien 

viitekehyksiä. Runon neito on vapautunut elämän painavuudesta sielullisen erityisyytensä 

avulla. Lumikin klassista kuvausta muistuttavalla tavalla kuvattu, eroottinenkin neito on 

olemukseltaan melko kaukana esimerkiksi NPZ:n kertojasta profeetta Zarathustrasta tai 

filosofin teoksessa esitetystä, jopa groteskisti yhteisön laitamilla elävän poikkeusyksilön 

ideasta. Neito vaikuttaa elävän erillään muista ja lähellä luontoa, mutta hänen kadotessaan 

häntä myös etsitään. Neito voitaisiin yhtäältä määritellä uudeksi naiseksi, joka on 

nietzscheläisen yli-ihmisen ”kaksoisolento”. Toisaalta runon neitoa kuvataan ajassa 

muodikasta uutta naista klassisemmin: hän on feminiinisesti kaunis mutta myös 

seikkailijatyttö, kaukana passiivisesta naisesta. Samalla neito on Södergranille tyypillisesti 

huomattavan luonnonläheinen. 

Satuihin viittaavat motiivit – Lumikin tapaan kuvattu ulkonäkö ja Tuhkimon pudonnut 

kenkä – liittävät neidon ajattomampaan naiseuden perinteeseen Hedbergin mytopoesiksen 

tapaan ajateltuna. Toisaalta kumouksellisen aspektin tuo se, että Tuhkimo-motiivi murtuu ja 

rakentuu toisenlaiseksi, ja Lumikkiin liitetään teoksessa dionyysistä uudistusvoimaa. Runon 

neito kuvataan erillisenä elämästä, johon kuuluisi perinteinen avioliitto. Tämä toimii keinona 

kiertää perinteinen naiseus. Sekä tässä että runossa ”Livest syster” naiseus myös kytkeytyy 

kuolemaan. Kuoleva nainen on kirjallisuuden perinteikäs motiivi, jolle Södergran antaa uutta 

sisältöä. Näissä runoissa naisen ja kuoleman suhde on lohdullinen, se suorastaan rakentaa 

toisenlaista todellisuutta tai olemista ja ymmärrystä: kuolema on tanssinkaltaista luontoon 

sulautumista, luonnon oman kiertokulun liikettä.  
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IV ROSENALTARET: LUOVA NAISRUUMIS 

 

Tutkielmani viimeisessä käsittelyluvussa tarkastelun kohteena on teos Rosenaltaret (1919). 

Aluksi käsittelen teosta yleisellä tasolla ja jo aiemmin tutkielmassa esiin tulleen valossa. 

Sitten pohdin teoksessa keskeisessä roolissa olevaa sisartematiikkaa sekä uudelleensyntymän 

myyttiä. 

Tästä teoksesta analysoin runoa ”I feernas hängmatta”. Runo asettuu melko keskelle 

myyttien, nietzscheläisen kuvaston ja satuintertekstien kehystä. Runossa kaikkiin näihin 

viitekehyksiin yhdistyvät ainekset luovat oman merkityksensä runon tilanteeseen sekä 

naispuhujaan ja tämän mielentilaan. 

 

Korkeus, kauneus ja luominen 

Södergranin kolmas runoteos Rosenaltaret otettiin lehdistössä kiinnostuneesti vastaan, ja 

siihen reagoitiin pääosin kiittävästi, vaikka mukana oli myös joitain kriittisempiä kirjoituksia 

(Rahikainen 2014, 163–165). Teoksen nimessä ruusu symboloi rakkautta ja aisteja sekä luo 

aistivoimaisuuden vaikutelman, alttari puolestaan asettaa odotushorisontiksi jonkin pyhän tai 

jumalallisen – tai Södergranin tapauksessa jonkin jumalalliseen rinnastuvan. 

Teos pitää sisällään 36 runoa ja jakautuu kolmeen osastoon. Ensimmäinen, nimeämätön 

osasto käsittää 24 runoa, siis suurimman osan teoksesta. Osasto alkaa teoksen nimirunolla 

”Rosenaltaret”. Runo ja samalla teos alkaa seuraavilla sanoilla: ”Jag skiljer mig från eder, / ty 

jag är mer än ni.” Säkeet esittelevät voimakkaan, feminiinisen puhujahahmon, joka toistuu 

teoksessa. Tässä runossa kyseessä on ”tempelprästinna / invigd bevakande / framtidens eld”. 

Tulevaisuuden tuli viittaa nietzscheläiseen uuden ajan tulemisen retoriikkaan, ja myös 

tulevaisuuden poikkeusyksilöt mainitaan (”högre, ljusare / mänskogestalter”). Toisessa ja 

kolmannessa runossa, ”Vägen till Elysium och Hades” ja ”Först vill jag bestiga 

Chimborazzo…” mukana on nietzscheläinen vuorikuvasto. Vuorellä oleminen tuo toisessa 

runossa näkymän paratiisiin ja tuonpuoleiseen (”Från ödesberget / ser man klart hur vägen går 

/ till Elysium och Hades.”) Kolmannessa runossa kolme vuorta merkitsevät nousua voitosta 

maineen kautta valtaan (”Sist skall jag bestiga maktens berg, / det obestigna, / därifrån 

stjärnorna le mildast, / och allt välsigna.”) 

Neljäntenä runona on tutkielmassani analysoitava ”I feernas hängmatta”. Naispuhuja 

muotoilee luomisen vahvaa potentiaaliaan keskeisesti synnyttämisen kautta: ”En liten unge / 

skall dricka vid mitt bröst av sten / jordens starkaste mjölk.” Tämän jälkeen ensimmäisessä 

osastossa visioidaan tulevaa maailmaa ja ihmistä armottomaan sävyyn ja korkeuksiin 
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kurottaen, kohotaan kosmisiin sfääreihin, ja tähän sulautuvat kauneus ja rakkaus, ruusun ja 

sydämen motiivit. Runossa ”Stormen” pauhaa edellisen teoksen päätösrunosta ”Fragment” 

tuttu muutoksen myrsky, joka on ottanut nietzscheläisestä kuvastosta tutun tanssin muodon: 

”Nu höljer sig jorden åter i svart. Det är stormen / som stiger ur nattliga klyftor och dansar / 

allena sin spöklika dans över jorden.” Runon lopussa kuvataan ihmisen valoisa tulevaisuus: 

“och människan smyger sig ensam sin väg mot den / gränslösa lyckan”. Seuraavassa runossa 

”Till fots fick jag gå genom solsystemen” puhujan sydän riippuu avaruudessa, mikä synnyttää 

laajalle ulottuvan rakkauden ja elinvoimaisuuden vaikutelman: ”Någonstädes i rymden hänger 

mitt hjärta, / gnistor strömma ifrån det, skakande luften, / till andra måttlösa hjärtan.” Runossa 

”Till de starka” muotoillaan tulevaa ihmistä jylhin vertauksin: ”Lären eder stå som furorna på 

klipporna i bränningens / brand.” Puhuja on runossa ”Jorden blev förvandlad till en askhög” 

voittanut kuoleman. Syntyy yhteys runon ”Livets syster” läheiseen mutta kylmettävään 

kuolemaan, joka kohdataan tässä runossa voitokkaan voimakkaana: ”Död – din omfamning är 

icke kall, jag själv är elden.” Runon lopussa eroottinen ja rakkaudellinen nautinto leviää 

laajalle hieman samaan tapaan kuin rakkaus runossa ”Till fots fick jag gå genom 

solsystemen”: ”Ur silverbägare häller jag lust över jorden, / mot vilken Afrodites drömmar 

blekna.” Suhteessa edellisiin kokoelmiin eroottisuus kuvataan melko mutkattomasti. Osaston 

loppupuolella runossa ”Sången om oceanen” kuvataan dionyysisellä, hallitsemattomalla 

voimalla heittelehtivä valtameri, ja ”uudenvuodenauringon” (”nyårssolen”) nousussa aallot 

yhdistyvät ruusuun: ”Vågornas stelnade tunga sjunger om rosornas kraft / året om.” 

Toinen osasto sisältää seitsemän runoa ja on nimeltään ”Fantastique”. Osasto käsittelee 

ihmeellistä sisarta, yhteyttä tähän sekä sisaren menettämistä. Käsittelen osastoa hieman 

tarkemmin seuraavassa alaluvussa. Kiteyttäen kyse on esikoisteoksessa esiin tulleesta, 

rakentavasta sisarellisuudesta, joka tässä esitetään kirkkaana, hurmiollisena ja 

satuviitekehykseen nojautuen. Kolmas ja viimeinen osasto on teoksen lyhyin ja voimallisin, 

nimeämätön viiden runon dionyysinen loppukiihdytys. Sen aloittavassa runossa ”Dionysos” 

itse Dionysos saapuu avaruudesta runon maisemaan. Dionysosta puhutellaan näin: ”O 

Dionysos, du kommer med solens spann ur fjärran / rymd.” Dionysosta odottava maailma 

rinnastuu naiseen, samalla puhujaan: ”Den förgråtna jorden väntar, en bedjande kvinna.” 

Dionysokseen valjakkoineen liittyy kaikkivoipaista ja luovaa energiaa: ”Befrielse, befrielse / 

sjunga de snabba tyglarna.” Puhuja liittyy Dionysoksen valon ja luovan voiman vaunuihin, on 

itsekin voimakas ja valoa: ”jag klamrar mig upp i ditt spann, / med vanvettiga händer håller 

jag mig fast i hjulen. / De vanvettiga mäkta allt. / En stråle vårsol stiger jag ned i din vagn.” 
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Järjestyksessä seuraava runo ”Fragment av en stämning” on edellisen teoksen runoa 

”Fragment” muistuttava, muodoltaan fragmentaarinen runo, jossa puheakti tuo näyttämölle 

esimerkiksi metaforista luontokuvastoa, muistoja ja vuorikuvaston, johon runo myös loppuu. 

Säe ”Jag och den döde höra ihop” ilmaisee puhujan tai Södergranin itsensä yhteyden 

Nietzscheen (Witt-Brattström 1997, 191). Teoksen lopettaa aloitusrunon ruusukuvastoon 

kytkeytyvä runo ”Rosor”. Teos loppuu romahduksen, kärsimyksen ja hurmiollisen onnen 

katarttiseen yhteyteen: ”Allt störtade tillsammans med ett brak: / jag sjunger. / Så stiger 

smärtans stora hymn ur lyckligt bröst.” Esikoiskokoelman tapaan kärsimyksessä ja tuskassa – 

jonka esikoisteos nimeää jumalattareksi – piilee merkityksellisyys. 

Voima, liike, ryhti ja puheen hybris ovat yleisesti keskeisiä teoksessa (esim. runot 

”Fragment av en stämning”, ”Besvärjelse”, ”Till de starka”). Kohtalonomaisuuden tunnelmaa 

luo esimerkiksi runon ”Ringen” kehä: ”Går du i ringen? – – När stunden kommer, / då ger du 

hjärtat ur ditt bröst – / du fattar sakta händerna i ringen.” Runo tuo mieleen esikoiskokoelman 

piirin. Kuitenkin tämän runon kehään ollaan suuntaamassa kuin taisteluun, esikoiskokoelman 

runossa ”Livet” kehä kuvaa elämää, joka pitää ihmisiä vankinaan: ”Livet är den trånga ringen 

som håller oss fången, / den osynliga kretsen, vi aldrig överträda”. Tämä kehä esiintyy jo 

aloitusrunossa ”Jag såg ett träd…”: ”En krets var dragen kring dessa ting / den ingen 

överträder.” 

Huomionarvoisia ovat myös teoksen ruusun ja sydämen motiivit sekä kauneus, luominen ja 

rakkaus. Teoksen ruusumotiivista muodostuu yhteys teoksen Septemberlyran runoon ”Guds 

moders ros”. Ruusu tuo teoksen todellisuuteen omanlaisensa värin ja tuoksun – aistillisuuden 

eli jonkinlaisen ruumiillisuuden läsnäolon tunnun, seksuaalisuuden sekä samalla rakkauden 

symboliikan. Ruusumotiivin lanseeraavassa runossa ”Rosenaltaret” aistillisen ja yliaistillisen 

välillä ei olekaan selvää eroa (Haapala 2005, 298) toisin kuin etenkin esikoiskokoelmassa 

voidaan usein hahmottaa (ks. luku II). Puhujan ruusuöljypisarat luovat symbolista mutta 

samalla aistillista eroottisuutta runossa ”Fråga”, joka tuntuu ajatusviivoin muodostetun 

aukkoisuutensa vuoksi vihjaavalta, häveliäältä tai jopa transsendentaaliselta. Toisaalta 

kysyvä, symbolinen runo vaikuttaa esimerkiksi seksuaalisuuden tuhoavuuden, neitseellisen 

kaipuun ja turmioon vievän halun kontekstia vasten uudelta, myönteisemmältäkin. Myös 

runossa ”Fragment av en stämning” nuoreen ja kauniiseen itseen viitataan vaieten, lause jää 

kesken ja jatkuu huomattavalla määrällä ajatusviivoja. Maailman päälle kaadettava nautinto 

runossa ”Jorden förvandlad till en askhög” vaikuttaa edellisiin teoksiin verrattuna 

mutkattomalta – toki samalla myyttiseltä – eroottisuudelta ja rakkaudelta, jota runon puhuja 

ilmaisee tai hallinnoi jumalattaren kaltaisena. Teoksen Septemberlyran runossa ”Jungfruns 
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död” eros paikantui luontoon, tämän teoksen ruusuisessa todellisuudessa se liittyy puhujien 

voitokkuuteen ja hallitsemiseen. 

Esteettinen ruusu kytkeytyy kauneuteen, joka on dionyysinen ja luova voima esimerkiksi 

edeltävän teoksen runossa ”Fragment”; siinä uuden maailman myrskyisä nousu rinnastuu 

kauniiseen Lumikkiin. Kauneutta käsitellään ja suorastaan palvotaan esimerkiksi runoissa 

”Rosenaltaret”, ”Scherzo”, ”Facklorna” ja ”Skönhetens stöd”. Puhujien luova, rakentava 

voima ilmentyy esimerkiksi jumalallisena siunaamisena runossa ”Först vill jag bestiga 

Chimborazzo…” ja rakastamisena runossa ”Till fots fick jag gå genom solsystemen”. 

Jälkimmäisessä runossa puhuja löytää – siis luo – itsensä eroottissävyisenkin puvun punaisen 

langan metaforassa (”– – jag fann den första tråden av min rödä dräkt”). Puhujan avaruudessa 

riippuva sydän muodostaa yhteyden myös toisiin sydämiin – voisi ajatella, että ne 

muistuttavat elämää tuottavista auringoista. Yhteyttä muihin haetaan, esimerkiksi runossa 

”Till de starka” puhuja kehottaa ojentamaan kädet veljille, ja runossa ”Botgörarne” kuvataan 

rakentava yhdistyminen, meneminen kansan luokse. Runossa ”I feernas hängmatta” 

naisruumiin lisääntymispotentiaali kuvastaa luomista. 

Ruusun ohella toistuvat maininnat sydämestä, esimerkiksi kipinöivästä (”Till fots fick jag 

gå genom solsystemen”), myrskyävästä (”Förvandling”) tai suuresta (”I feernas hängmatta”) 

sydämestä, rakentavat teoksessa myös rakkauden ja elinvoiman viitekehystä, johon yhdistyy 

luova voima. Jopa rikkiraastettu sydän (”Verktygets klagan”) liittyy suruineen ja 

kärsimyksineen jumalalliseen kohtaloon. Teoksen päättävissä säkeissäkin kärsimyksen hymni 

kohoaa paradoksaalisesti onnellisesta rinnasta. Tässä teoksessa on nähdäkseni uudenlaista 

myönteisyyttä suhteessa edellisiin teoksiin, jota ruusu ja sydän ja rakkauden viitekehys 

osaltaan edustavat. 

Runojen maailmat hahmottuvat tässä teoksessa vahvasti kaikkien kolmen työn laajan 

viitekehyksen varassa. Viitteitä on pitkin runoja niin satuihin kuin myytteihin, ja läpi teoksen 

kulkee nietzscheläinen viitekehys; korkeuden kuvasto ja ajatus uudesta eliitistä, jota puhujat 

edustavat, milloin kärsien ja milloin ekstaattisesti, milloin ekstaattisesti kärsien. Zarathustran 

haudan ohi kuljetaan vapisten ja yksin, jolloin ihmeellinen, sadunomainen sisar kultaisine 

kiharoineen ilmaantuu ja kietoo kätensä puhujan elämän ympärille (”I mörkret”). 

Myyttien viitekehystä rakentavat ensinnäkin nimirunon papitarhahmo ja tämän edustama 

jumaluus, joka sanoutuu irti kristillisyydestä – kristillisyys näyttäytyy menneen maailman 

kärsimyksenä (”Icke Kristi / tynande välde”). Enkelit mainitaan runossa ”Jag tror på min 

syster”. Antiikin mytologiassa hedelmällisyyden, rakkauden ja seksuaalisuuden jumalatar 

Afroditen kuvataan kalpenevan puhujan rinnalla runossa ”Jorden blev förvandlad till en 
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askhög”. Puhuja (ja kenties epäsuorasti tämän edustama eliitti) rinnastuu myyttiseen, 

feminiiniseen jumalaan. Samalla puhuja pikareineen kuuluu uuteen maailmaan ja peittoaa 

Afroditen. Puhujat kuvataankin usein jumaluuteen kytkeytyneinä, esimerkiksi runoissa 

”Förvandling” ja ”Var bo godarna…”. Viimeksi mainitussa jumalat paikantuvat puhujan 

sydämeen. Sydänmotiivin toistuminen lisää teoksen yhtenäisyyttä. Jumalat tuntuvat edustavan 

tuttua poikkeusyksilöiden eliittiä (esim. ”Gudarna komma…”). Antiikin kreikan mytologiasta 

mukana on myös Elysium (Elysion) eli paratiisi sekä Haades, joka on kreikkalaisessa ja 

roomalaisessa mytologiassa tuonpuoleinen manalan valtakunta (”Vägen till Elysium och 

Hades ”). Jumalkuvastossa esiintyy myös hindulainen jumala Vishnu (”På Himalayas 

trappor”). Vishnu on kuninkaallinen taistelija ja säilyttäjä, joka ajoittain laskeutuu maahan 

suojelemaan oikeudenmukaisuutta eli dharmaa, joka puolestaan viittaa elämään linjassa 

kosmisen totuuden kanssa ja voi myös merkitä uskonnollista elämää, joka tähtää 

korkeampaan jälleensyntymiseen (Smith 2016, 46, 70, 71). Runossa ”Dionysos” puhutellaan 

Dionysos-jumalaa ja hakeudutaan tämän yhteyteen. 

Teoksen kuvaston satuhahmoihin kuuluvat kasvoiltaan synkkinä kuvatut jättiläiset 

(”Lidandets kalk”), satuprinsessa (”Förvandling”), haltiattaret tai keijut (”I Feernas 

hängmatta”, ” Jag tror på min syster”) ja kuunneitsyt (”Jag tror på min syster”). Runossa ”Jag 

tror på min syster” keijut kutovat sisaren vaatteet ja kuunneitsyt (”månjungfrun”) pirskottaa 

kastetta tämän rinnalle. Puhuja haaveilee satujen kertomisesta sisaren kanssa toinen toisilleen 

uuteen sarastukseen (”vär nya gryning”) saakka, jonka kuvataan olevan heidän. Kyseessä 

vaikuttaa olevan innoittunut tulevan visiointi ja samalla pako vajavaisesta todellisuudesta. 

Runossa ”Mina sagoslott” katsotaan onnellista filosofia talossaan – tämä on löytänyt 

elämälleen tarkoituksen. Puhujaa puolestaan piinaa tämän omat satulinnat, siis ehkäpä tämän 

haaveet, uneksuminen ja mielikuvitus. Puhuja kuvaa rakastavansa näitä hauraita linnoja 

liikaa, toivoo niiden sortuvan ja sanoo rakentavansa ne kuitenkin uudestaan. Mutta niiden 

muututtua todeksi puhuja on jo poissa: ”Världen tar slut för mig.” Puhuja ilmaisee runossa 

jonkinlaista taiteellista mielenlaatua, jota satulinnat ilmentävät. Puhujan kohtalona vaikuttaa 

olevan intohimoinen, voimakasliikkeinen kuvitteleminen ja runoilu siinä missä filosofi on 

talossaan onnellinen. Runon yhteydessä selvennetään, että kyse on saksalaisesta 

valistusfilosofi Georg Christoph Lichtenbergistä. Tämä talo asettuu runossa vastineeksi 

puhujan kultaiseksi soraksi mureneviin, huteriin mutta ihmeellisiin satulinnoihin. 

Yhdyn Boel Hackmanin (2000, 211) tulkintaan runosta, jonka mukaan taiteilijana puhujan 

taito on saada vaivalla ja katoavan hetken ajaksi esiin jokin hienovarainen ja sanojen 

tavoittamattomissa oleva. Tämä liittyy ensimmäisessä luvussa esiin tuomaani modernismin 
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taidekäsitykseen, jossa korostuu ohikiitävän hetken tavoittaminen. Hackman huomauttaa, että 

taiteella on valtaa näkyvään todellisuuteen, ja näin runoilijan satulinna voi materialisoitua, 

kuten runossa tapahtuu. Kuitenkin, kuten Hackman muotoilee, taiteilijan vapautuminen 

kaipuusta merkitsee ”taiteen olemassaolon perustusten lakkaamista”, sillä luomisen edellytys 

on mahdottomuus, ja runossakin tällöin puhuja poistuu. (Hackman 2000, 212.) Metalyyrisenä 

luettuna runo on osa teoksen ajatusmaailmaa. Uudenlaista hengellisyyttä (ja laajemminkin 

maailmaa) muotoilevan runon ”Rosenaltaret” osalta Haapala (2005, 299) tulkitsee, että 

”mytologisoiva ilosanoma julistaa puhtaan esteettisen ja hetkellisen arvoa”. 

 

Sadunomainen sisaruus 

Teoksen runojen voimakkaita naispuhujia kuvastaa mainittu tulevaisuuden papittaren positio 

runossa ”Rosenaltaret”. Runossa ”I feerna hängmatta” on Södergranille harvinaisella tavalla 

naispuhuja, jossa on äitiyden potentiaali. Maantieteellisesti ja kulttuurillisesti kaukaiseen 

naisellisuuteen kurkotetaan runossa ”Mina konstgjorda blommor”, jonka puhuja kuvaa itseään 

hukatuksi itämaiseksi helmeksi. Tässä naisen eksoottisuus yhdistyy tämän erityisyyteen. 

Naiseuden ja naistenvälisten suhteiden kannalta keskeinen on teoksen toinen osasto 

”Fantastique”. Sen runoissa puhujan fokus on sisaressa, ja jakso on tribuutti sisarelle tai 

sisarille, puhujalle läheiselle naiselle tai naisille. Esikoiskokoelman tapaan yhteys toiseen 

ihmiseen on mahdollinen yhteytenä toiseen naiseen. Osaston toisessa runossa ”I mörkret” 

puhuja on jäänyt vaille rakkautta ja yksin. Puhuja vaikuttaa etsivän yhteyttä johonkin 

Zarathustran haudan ohi kulkiessaan. ”Jag fann ej kärleken. Jag mötte ingen. / Skälvande gick 

jag förbi Zarathustras grav i höstliga / nätter: / vem hör mig mer på jorden?” Radikaalia on, 

että puhuja kuvaa keskeisen aatteellisen profeettansa nimenomaan kuolleena. Puhuja kulkee 

vapisten, mikä voisi vihjata aatteen keskeisyyteen, suuruuteen ja vaikuttavuuteen puhujan 

mielessä, toisaalta tämä tärisee yksin syksyisessä yössä, mikä luo melankolista tunnelmaa. 

Sitten sisar ilmaantuu puhujan luokse: ”Då lade sig lätt en arm om mitt liv – / jag fann en 

syster…” Siskon löytäminen vaikuttaa tuntuvan puhujasta epäuskoiselta onnen tapahtumiselta 

ja sielunkumppanin löytämisenä. Yhteys on löytynyt, ja puhuja on suorastaan hölmistynyt: 

”Är det du?” 

”Fantastique” viittaa ranskaksi fantasiaan kirjallisuuden lajina, ja adjektiivina se merkitsee 

upeaa ja suurenmoista. Molemmat merkitykset ovat läsnä tässä osastossa. Ensinnäkin sisaren 

sadunomaista kauneutta kuvataan satuolentojen avulla mainitussa runossa ”Jag tror på min 

syster”: ”Älvorna vävde hennes silkeskläder, / månjungfrun stänkte dagg på hennes bröst…” 

Toiseksi runossa ”Jag tror på min syster” sisaren kanssa tahdotaan kertoa satuja, visioida 
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tulevaa: ”Skulle vi icke berätta sagor för varandra, / oändliga sagor i tusen år, / tills en gång 

gryningen byter in – / vår nya gryning.” Satujen päivää (”sagornas dag”) odotetaan runossa 

”Systern”. Runossa ”Outsägligt är på väg till oss” puhuja puhuttelee mahdollisesti 

poissaolevaa sisarta ja kuvailee eläneensä sadussa tämän kanssa: ”Levde vi icke i sagan, där 

allt omöjligt är möjligt, / sade jag så, o syster?” Satu merkitsee nähdäkseni tässä jotakin 

todellista mutta toisenlaista kuin totuttu arki. Lumikkivertaus edellisen teoksen runossa 

”Fragment” liittää sadun ja feminiinisyyden uuden maailman tulemiseen. Runossa ”Jungfruns 

död” sadun viitekehys osallistuu poikkeusyksilön kuvaamiseen. Kolmannen teoksen 

sisarosastossa satu vaikuttaa viittaavan johonkin koettuun ja ihmeelliseen, ei vain haaveiltuun. 

Suhde sisareen on suurenmoinen rakkaustarina. Siinä on hurmion lisäksi myös kärsimystä, 

mitä aiheuttaa sisaren kadottaminen kaupungin tungokseen runossa ”Systern” ja sisaren 

kuoleminen tai muu poistuminen runossa ”Alla ekon i skogen”. Sisaren mentyä puhuja 

syleilee tämän silkkipukua. Runossa toistuu ruusun motiivi, tässä tapauksessa sisaren jäseniä 

kuvataan ruusuisiksi: ”minns du hennes rosiga lemmar?” Näin ollen ruusu kuvastaa sisaren 

ruumiillista kauneutta ja aistikkuutta, ehkä myös esteettistä pyhyyttä. 

Sisar-suhteesta voidaan tulkita myös eroottinen lataus, joka tulee esiin ainakin kuvaamalla 

jumalien sisareen kohdistuvaa oletettua halua tai ihailua. Runossa ”Jag tror på min syster” 

kuvataan ensin kuunneitsyen pirskottaneen kastetta sisaren rinnalle (”månjungfrun stänkte 

dagg på hennes bröst…”), minkä perään puhuja lausuu sisaren olemuksesta seuraavasti: ”Hon 

var skön – att åtrås av gudar.” Sisaren viehätysvoima on siis puhujan tiedossa, mutta ei ole 

aivan selvää tunteeko tämä itse tuota vetoa. Se on kuitenkin varmaa, että sisar on nostettu 

jonkinlaiselle jalustalle, siitä kielii jumalten ihailu ja seuraaminen. Tämä toistuu myös runossa 

”Alla ekon i skogen”: ”Hennes skor stå kvar i solskenet, / gudarna värma sina händer därvid.” 

Kuten teoksen Septemberlyran runossa ”Jungfruns död” tässäkin on yhteytensä Tuhkimoon: 

jälkeen on jäänyt kenkä, tässä tapauksessa kaksi, ja lisäksi silkkipukukin. Metsän kaiut 

huutavat, että puhujalla ei ole enää sisarta. Sisaren kuolema muistuttaa neidon kuolemaa 

runossa ”Jungfruns död”. Ehkä sisarkin on kokenut yli-ihmisen kuoleman, jossa naisruumis 

yhtyy luontoon. 

Runossa ”Systern” sisarta on kutsuttu ”kultaiseksi lapseksi” (”ett gyllene barn”). Osasto 

päättyy kohoavassa ja tulevaan suuntaavassa tunnelmassa runoon ”Gudabarnet”: ”Vad ser du 

i sången? / Det är din egen framtid som häver sig / ur isiga skymningar, / din egen manande, 

kallande, bidande framtid.” Myös tämä jumalallinen, kaunis ja sadunomaisesti kuvattu 

naishahmo, sisar, on yhteydessä kuolemaan sekä yli-ihmisen ihanteeseen. 
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Uudelleensyntymän myytti 

Södergranin runoudessa on usein läsnä tulevan visiointi, katse on jossakin uudessa –

nietzscheläisessä uudessa yksilössä, uudenlaisessa naisessa tai ylevien ihmisten yhteisössä. 

Teosten ulkopuolella, Dagens Pressissä teoksen Septemberlyran ilmestymisen aikoihin 

julkaistuissa kirjoituksissa ”Individuell konst” ja ”Öppet brev till recensenter och riddare”, 

itsensä Södergran määritteli ”uudenlaiseksi yksilöksi”. Käsillä olevassa teoksessa on 

hengellisyyden tai jumalallisuuden kuvausta, luovia hahmoja ja modernismiin kytkeytyvää 

taidekäsitystä. 

Uuden varsinainen sisältö jää runoissa abstraktiksi, ja onkin mielekästä keskittyä tuhon tai 

uuden tulemisen mekanismeihin. Johan Hedberg lähestyy Södergranin runoutta myyttisyyden 

näkökulmasta tutkiessaan apokalypsia ja uudelleensyntymää teoksessaan Eros skapar världen 

ny. Apokalyps och pånyttfödelse i Edith Södergrans lyrik (1991). Vaikka uudelleensyntymä ei 

Södergranin varhaisessa runoudessa ole niin keskeinen (Hedberg 1991, 41), se voi Hedbergin 

mukaan liittyä konfliktientäyteiseen rakkauteen ja ilmentyä esimerkiksi kukan tai hedelmän 

motiivina ja esiintyä osana raamatullista kuvastoa (esim. ehtoollinen) kuten esikoiskokoelman 

runossa ”Dagen svalnar…”. Runon puhuja kehottaa runon sinää ”juomaan lämmön” tämän 

kädestä. Käden lämpö on runossa kevään lämpö. Koska kehotus ilmaisee puhujan 

haaveilemaa rakkautta, rakkaus kytkeytyy kevään muodossa syntymään ja uudistumiseen. 

(Hedberg 1991, 31–35.) Puhujan voidaan siis tulkita haaveilevan rakkaudesta, joka olisi 

kevään kaltainen ja elinvoimainen, ja kevään elinvoima perustuu luonnon uudistumiseen. 

Runossa rakkaussuhde miehen kanssa ei tarjoa tällaista kokemusta. 

Runossa puhuja myös vertaa itseään hedelmään siinä missä kokee miehen etsivän kukkaa. 

Hedberg huomauttaa hedelmän liittyvän biologisella tavalla uuteen elämään, ja näin puhuja ja 

tämän visioima rakkaus ammentavat jälleen luonnon luomisvoimasta ja kiertokulusta 

(Hedberg 1991, 35). On nähdäkseni tulkintakysymys, missä menee puhujan ja tämän 

haaveileman rakkauden raja eli kuvaako hedelmä nimenomaan puhujan rakkautta vai 

enemmänkin puhujaa itseään, joka toki on rakkaushaaveen kokija ja subjekti. Kun ”Dagen 

svalnar…” -runon puhuja kuvaa itseään hedelmän metaforalla siinä missä mies etsii kukkaa, 

kyse tuntuu olevan ennen kaikkea siitä, että puhuja kokee oman elinvoimansa, 

luomisvoimansa ja jonkinlaisen täyteytensä olevan ”liikaa” siinä missä kukasta tulee mieleen 

kylläkin kaunis mutta hedelmän rinnalle asetettuna jollain tavalla ”vähäisempi” neitokainen. 

Hedelmä kytkeytyy myös raamatullisena motiivina seksuaalisuuteen. Hedelmänä olemisen 

vain sen puraisemisen sijaan voisi tulkita synnyttävän vaikutelman seksuaalisuudesta 

kokonaisvaltaisena, olemiseen liittyvänä asiana. 
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Hedberg hahmottaa uudelleensyntymän teeman vahvistuvan Södergranin tuotannon 

keskivaiheilla, jolloin se esiintyy usein kosmisen apokalypsin eli maailman ja ihmisten tuhon 

ja kuoleman yhteydessä, paikoin ilmankin sitä. Hedberg kirjoittaa, että apokalypsiin sisältyy 

aina uudelleensyntymä, mutta uudelleensyntymä ei vaadi apokalypsiä. Hedberg tuo esiin 

apokalypsiä erityisesti raamatullisena myyttinä. (Hedberg 1991, 41–42.) Kyseessä on 

voimistuvien nietzscheläisten ja korkeuksiin kohottavien runojen, joita esiintyy etenkin 

toisesta teoksesta alkaen, yksi keskeinen osa-alue. Juutalaisuudessa ja kristinuskossa 

apokalypsi, apokálypsis, tarkoittaa kirjaimellisesti ”verhon nostamista tai poistamista” eli 

salattujen asioiden ilmestystä, jonka Jumala antaa valitsemalleen profeetalle. 

Teoksen Rosenaltaret toisessa osastossa ”Fantastique” rakkaus ja uudelleensyntymä ovat 

läsnä (Hedberg 1991, 105). Osaston aloittaa runo ”Vårmysterium”. Runon alkajaiseksi 

puhutellun sisaren saapumista verrataan laaksojen yli puhaltavaan kevättuuleen (”Min syster / 

du kommer som en vårvind över våra dalar…”). Runo enteileekin näin uudelleensyntymää 

(Hedberg 1991, 105). Myös kevät toistuu: rakkaan sisaren vertaaminen kevättuuleen luo 

vaikutelman jostakin raikkaasta ja uutta elämää enteilevästä. Seuraavissa runoissa kuvataan 

esimerkiksi satujen kertomista ja sadussa elämistä, jonka voisi tulkita totutusta poikkeavan 

elämän luomisena ja elämisenä. Lähes häkellyttävän tärkeänä kuvatun sisaren kanssa koetaan 

uudelleensyntymä satuun, kenties yhteisymmärrykseen ja ihmeelliseen yhteyteen. Hedberg 

tulkitsee, että runon ”Jag tror på min syster” ilmauksesta ”i tusen år” muodostuu yhteys 

satuun Tuhat ja yksi yötä, ja tämä yhteys liittää minän ja sisaren niin sadunkerrontaan kuin 

kuoleman voittamisen ja uudelleensyntymään (Hedberg 1991, 108). Hedelmällinen rakkaus 

suhteessa mieheen jää Södergranilla pääsääntöisesti haaveiden tasolle, mutta rakkaus sisareen 

vaikuttaa toteutuvan. Uuudelleensyntymän teema on jaettu sisar-yhteyden kautta. Runossa 

”Jag tror på min syster” on uudelleensyntymän ja rakkauden ohella kipuilua uskon ja epäilyn 

sekä luottamuksen ja mustasukkaisuuden välillä, kuten Hedberg (1991, 105) tuo esiin. 

Kuitenkin varmuus voittaa, siskon rehellisyys pysyy, vaikka maailma tuhoutuisi, ja näin 

mukana on myös apokalyptisen uudelleensyntymän läsnäolo, mikä vahvistaa runon uuden 

sarastuksen myyttisyyttä, Hedberg (1991, 108) tulkitsee. Miessuhteita käsittelevien runojen 

taustaa vasten on nähdäkseni huomionarvoista, että epäilevä runo päätyy luottamukseen. Tuho 

ei lopulta paikannu runossa sinään, suhteeseen ja sitä kautta runon minään vaan ympäröivään 

maailmaan, mutta suhteen luottamus säilyy silloinkin. 

Seuraavaksi analysoin runoa ”I feernas hängmatta”. Siinä keskiössä on naisruumis, jossa 

on uuden elämän synnyttämisen potentiaali. Luova naisruumis on yhteydessä niin luontoon 

kuin nietzscheläisen uuden luomisen viitekehykseen. 
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”I feernas hängmatta”  

Aiemmin tässä luvussa olen selvittänyt runon ”I feernas hängmatta” sijoittumista teokseen. 

Kyseessä on siis teoksen neljäs runo. Sitä edeltää runon ”Först vill jag bestiga 

Chimborazzo…” voiton, maineen ja vallan tunnot. Sen jälkeen tuleva runo ”Mina konstgjorda 

blommor” puolestaan kuvaa itsensä ulkopuoliseksi tuntevaa, kenties rakkaudessa pettynyttä 

puhujaa. Käsillä olevan runon voimahahmo-puhujaa rakentavat teoksen Rosenaltaret 

maailman keskeiset piirteet: suuri sydän, uuden maailman tai luovan poikkeusyksilön 

ajatusmaailma (eli nietzscheläinen viitekehys), satujen viitekehys sekä viittaukset 

mytologiaan, Dianaan. 

 

Nätter och dagar 

ligger jag i feernas hängmatta 

och drömmer underliga ting. 

Det hjärtat föddes ej att älska mig: 

han stiger aldrig över verklighetens tröskel. 

Dianas lampa 

skiner genom mina nätter 

ur tunna sagoflor. 

Jag kan ej älska, jag kans ej prisge mitt stora hjärta… 

Men en gång lägger jag mig till jordens yppersta son… 

En liten unge 

skall dricka vid mitt bröst av sten 

jordens starkaste mjölk. 

Honom kallar jag – Dianas skänk. 

 

Runon perustilanteessa lepäävä, kaipaava, pohtiva ja unelmoiva minä muotoilee tuntojaan. 

Muutamia ympäristön konkreettisia ja sinänsä realistisia elementtejä nimetään ja kuvaillaan, 

ja niistä jokainen kantaa merkityksiä. Runon näyttämöllä minä lepää riippumatossa päivin ja 

öin, mistä syntyy pysähtyneisyyden ja ehkä jopa jollain tavalla ajattomuudenkin vaikutelma. 

Runon näyttämö ja ihmeellisistä asioista uneksiminen kuvastavat puhujan mielentilaa. Runo 

sijoittuu öiseen aikaan, mistä kielii puhujan öihin loistava ”Dianan lamppu” eli feminiininen 

kuu. 

Diana on roomalaisessa mytologiassa metsästyksen, villieläinten ja lemmikkien sekä 

hedelmällisyyden jumalatar. Kuun merkitys on lisätty Dianan yhteyteen luultavasti 
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myöhemmin. (Britannica: ”Diana”.) Tässä runossa Diana esiintyy rakkauden, 

hedelmällisyyden ja luomisen yhteydessä. Maininnat Dianasta (”Dianas lampa” ja ”Dianas 

skänk”) muodostavat myyttisen hedelmällisyyden viitekehyksen, joka on kiinteässä suhteessa 

puhujaan: sen avulla puhuja kuvaa itseään ja halujaan. Runossa kuvatun vision 

lisääntymisestä voi ajatella niin konkreettisena kuin metalyyrisenä itsensä toisintamisena. 

Kyseessä on siis myös uudelleensyntymä, jossa puhuja itse ja mahdollinen toinen syntyvät 

uutena. 

Runossa viitataan teoksessa keskeiseen motiiviin, sydämeen. Ensin kuvataan hyväksyvään 

sävyyn toteutumaton tai päättynyt rakkaus, jonka kohde kuvataan arkiseen todellisuuteen 

rajoittuneena: ”Det hjärtat föddes ej att älska mig: / han stiger aldrig över verklighetens 

tröskel.” Toisin sanoen rakkauden kohde tuntuu jo esikoisteoksesta, esimerkiksi ”Dagen 

svalnar…” -runosta, tuttuun tapaan liian kapeakatseiselta, yhteyttä ei ole syntynyt. Seuraava 

maininta sydämestä (säe 9) tiivistää puhujan sydämen ja rakastamisen paradoksin: rakkaus on 

mahdotonta, mutta omaa suurta eli rakkaudentäyteistä sydäntä on mahdoton hylätä. Voidaan 

myös tulkita, että rakastaminen merkitsisi tämän sydämen kuvaannollista pois antamista, mikä 

johtaisi omaan onnettomuuteen. Tämän jälkeen kuvataan haave, ei suoranaisesti rakkaudesta, 

mutta lisääntymisestä ”maan ylväimmän pojan” (”jordens yppersta son”) kanssa. Rakkaus on 

osoittautunut mahdottomaksi, ja haaveillussa pojassa on symbolinen vaikutelma. Syntyvä 

lapsi onkin ”Dianan lahja”, ehkä uusi yksilö, ehkä jopa uuden maailman symboli. ”Toivonne 

olkoon: ’jospa synnyttäisin yli-ihmisen!’” sanoo Zarathustra naisille (NPZ, 85). 

Witt-Brattströmin tulkinnassa Diana vaikuttaa merkitsevän runossa ensisijaisesti 

Nietzschen vertaista, metsästyksen jumalatarta. Runon yhteydessä Witt-Brattström kirjoittaa 

Zarathustrasta ja iäisyydestä (ks. alaluku ”Nietzsche ja naiseus” tämän tutkielman luvussa 

III). Witt-Brattström tulkitsee, että iäisyyden kanssa hankittu lapsi merkitsee uuden alun 

luomista itselleen, ”ikuista paluuta”, ja että Zarathustran ja iäisyyden lapsi on yli-ihminen. 

Syntyvän lapsen runossa ”I feernas hängmatta” Witt-Brattström analysoi merkitsevän uutta ja 

voimakasta kirjallista minää, jonka syntyä edesauttaa yhteys Nietzscheen. (Witt-Brattström 

1997, 188–189.) 

Hackman tulkitsee nähdäkseni osuvasti, että runon minän auktoriteettia voimistaa 

Nietzschen ajatusten ohella myös syvä yhteys luontoon, joka on esikoisteoksesta tuttu teema. 

Hackman tuo esiin, että naisella on yhteys luonnon uudistumiseen (”den eviga 

pånyttfödelsen”), ja naiseen kytkeytyy runossa kuu (”Dianas lampa”) ja kuun jumalatar 

Diana. (Hackman 2000, 203.) Samalla kun kyse voi olla uuden itsen tai maailman luomisesta, 

kuvaus lisääntymisestä vaikuttaa niin poikkeavalta muihin Södergranin luomisrunoihin 
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nähden, että sen merkitys hieman vähemmän vertauskuvallisessa ja filosofisessa mielessä ei 

ole nähdäkseni täysin poissuljettu. Vaikka runon minä ei haaveilisi varsinaisesta biologisesta 

lisääntymisestä, kuvaus liittää runon puhujan jollain tasolla nimenomaan naiseuden luovaan 

jatkumoon, Hackmanin sanoin ”ikuiseen uudelleensyntymään”. Lisääntymisen kuvaus ja 

hedelmällisyyden jumalattaren sadunomaisesti suodattuvassa valossa oleilu luo vaikutelman 

feminiinisestä luomisvoimasta, sen aistittavasta potentiaalista. Kyse on nimenomaan 

potentiaalista, joka itsessään on jo jonkinlaista voimaa, vaikka runon lisääntyminen tai 

luominen sijoittuu haaveena tulevaisuuteen (”en gång”). Omalla tavallaan tämänkin runon 

todellisuus on näin feminiininen. 

Runo on nimetty keijujen tai haltiattarien riippumaton mukaan. Syntyy mielikuva kenties 

niiden kutomasta, silkkisestä riippumatosta. Tässä riippumatossa puhuja kuvaa uneksivansa 

ihmeellisiä asioita (”underliga ting”). Runossa näitä ovat rakkauden ja mahdottomuuden 

suuret tunteet sekä haave uuden elämän luomisesta. Dianaan liittyvä kuu paistaa runossa 

”ohuiden satuharsojen” läpi (”ur tunna sagoflor”). Tämä voisi kuvastaa puhujan sadunomaista 

mielentilaa, runon näyttämöä. Puhuja vertaa rintaansa perustavanlaatuiseen kiveen (”En liten 

unge / skall dricka vid mitt bröst av sten”). Rinnasta nouseva maito on maailman vahvinta 

(”jordens starkaste mjölk”). Puhujasta syntyy kuva voimakkaana ja rauhallisena, samalla 

satuviitekehys luo oman hohtonsa öiseen tunnelmaan. Kun huomioidaan teoksen konteksti, 

esimerkiksi runo ”Mina sagoslott” ja sisar-runojen satumerkitykset, jotka toin esiin aiemmin 

tässä luvussa, runon satusanasto ja siihen liittyvä ihmeellisten asioiden uneksiminen luovat 

vaikutelmaa taiteellisesta mielenlaadusta ja mielikuvituksesta. Satuolennot ovat luoneet 

riippumaton, joka kirjaimellisesti kannattelee puhujaa, joka lepää siinä luoden omaa uutta 

elämää kannattelevaa fantasiaansa. Haapala (2005, 299) kirjoittaa runon ”Rosenaltaret” 

estetisoivan olemisen, ja sama tuntuu tapahtuvan tässäkin. 

Kuten mainitsin, Dianan valoa pehmentävät ohuet satuharsot. Mikäli Dianaa ajatellaan 

metsästyksen jumalattaren merkityksessä, siis ”suuren metsästäjän” Nietzschen (”Vid 

Nietzsches grav”, Septemberlyran: ”Den store jägaren är död…”) vertaisena ja siten 

nietzscheläiseen kuvastoon vahvasti kytkeytyvänä, harsot voivat merkitä puhujan 

suhtautumistapaa maailmaan, jossa aatetta kanavoidaan tai suodatetaan harson läpi, 

jonkinlaista taiteen ja mielikuvituksen ”taian” kautta. Tämän jälkeen runossa kuvataan 

puhujan suuri sydän ja toisaalta rakastamisen mahdottomuus. Syntyy vaikutelma puhujan 

omasta, teoksesta Dikter tutusta tilasta, sfääristä tai identiteetistä, joka erottaa tämän muista. 

Rakkauden mahdottomuudella voisi tulkita olevan yhteytensä erityisyksilönä olemiseen, 

mainitun taiteen eliitin mielenlaatuun. Samalla läsnä on mainitusta voimasta huolimatta myös 
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mahdottomuus ja passiivisuus: runon todellisuus on sadunomainen, ja sellaisessakin 

todellisuudessa ainoastaan unelmoidaan lisääntymisaktin kerran tapahtuvan, ei esimerkiksi 

aktista itsessään. 

Metaforisten viitekehysten hahmottaminen ei ole nähdäkseni tämän runon kohdalla aivan 

yhtä luontevaa kuin aiemmissa runoanalyyseissä, vaikka runossa kuvallisuutta onkin ja vaikka 

runo asettuu tutkielmani laajoihin viitekehyksiin. Metaforiseen äitiyteen eli maailmaa tai 

itseään uudeksi luovaan naisruumiiseen liittyy kiveen metaforisesti yhdistetty rinta ja 

metaforinen maito, jotka ilmentävät erityisesti puhujan halua ja potentiaalia ruokkia ja 

vahvistaa uutta elämää. Äitiydellä on runossa vertauskuvallinen ulottuvuus, synnyttävä 

naiskeho ja luonto puolestaan ovat merkitykseltään hyvin läheisiä. Kivisessä rinnassa 

yhdistyy elinvoimaisen ja lihallisen rinnan ja pysähtyneemmän, ikuisemman kiven 

merkitykset, jotka kumpikin ovat omalla tavallaan osa luontoa. Runosta voitaisiin kenties 

hahmottaa luonnon metaforinen viitekehys, johon kuuluu sekä puhujan rinta ja maito että kuu 

ja kivi. Viitekehys ilmaisee puhujan luomisen halua erilaisine mahdollisine merkityksineen. 

Lapsen, Dianan lahjan, imettäminen kivisestä rinnasta maan vahvimmalla maidolla on 

toimintaa, jossa puhuja vertauskuvallisesti synnyttää ja ruokkii uudenlaista elämää kuun 

jumalattaren kaltaisena, hedelmällisyyden jumala Dianaan yhteydessä olevana uuden maan 

äitinä. Tässä uudessa elämässä ihminen on kenties ylittänyt rajoitteensa. Lisäksi kivisestä 

rinnasta imettäminen tuntuu viittaavan siihen, että feminiininen synnyttäminen on kallion 

tapaan pysyvä elämän kiertokulun toiminto. Sitä kautta muodostuu yhteys myös teoksen 

Dikter läpikotaisin feminiiniseen olemassaoloon, suurten voimien feminiinisyyteen. 

Hackman kirjoittaa, että uneksiminen kuunvalossa ei merkitse runossa ylimaallista 

transsendentaalista kaipausta, vaan kyse on olemassaoloon kuuluvasta hengellisyyden, 

yhteyden ja totuuden realisoitumisen kaipuusta maailmassa. Nietzschen kuvaukselle siitä, että 

voimakkaan yksilön näyt voivat ja niiden tulisi todentua fyysisessä maailmassa voidaan 

Hackmanin mukaan hahmottaa rinnasteiseksi käsillä oleva runo, jossa naisen haaveet ja 

kaipaus voivat ja niiden tulisi ruumiillistua. Myös liittyen runon Diana-jumalattareen korostuu 

Hackmanin luennassa aistillinen olemassaolo, joka ilmenee fyysisen ja materiaalisen 

todellisuuden läsnäolona (rinta ja kivi). (Hackman 2000, 203.) Metaforisuuden hieman 

vähäisempi osuus tässä runossa merkitsee osaltaan sitä, että runo paikantuu johonkin 

konkreettisempaan siinä missä monet Södergranin runoista perustuvat pitkälti kuvallisuudelle, 

ja yliaistillisen sfääri on niissä keskeinen. Vaikka runon maailmaa rakentavat myyttien ja 

satujen viitekehykset, tässä maailmassa minän rakkauteen ja luomiseen liittyvä kaipaus on 

kuvattu hyvin ruumiillisesti kosmisten visioiden sijaan, ja puhuja huokuu luomisen 
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maanläheistä ja oppinutta voimaa. Naisruumiiseen liittyvä lisääntyminen on aistimaailmaan 

sijoittuvaa luomista, joka yhdistyy nietzscheläiseen uuden maailman tai uuden yksilön 

abstraktimpaan luomiseen. Ja siltikin runossa on lopulta kyse sadunomaisessa maailmassa 

unelmoinnista. Runossa ”Jungfruns död” poikkeusyksilön elämänvoiman pysäyttää kuolema, 

runossa ”Livets syster” kuolema ja feminiininen todellisuus ovat kietoutuneet toisiinsa. 

Voimallisesta ja latautuneesta tunnelmasta huolimatta runossa ”I feernas hängmatta” elämän 

luomisen ainoastaan uneksitaan tapahtuvan. 

 

Yhteenveto 

Viimeisessä käsittelyluvussa olen tarkastellut Södergranin kolmatta kokoelmaa Rosenaltaret. 

Siinä jatkuvat edellisestä kokoelmasta tuttu nietzscheläinen aatemaailma kuvastoineen. 

Teoksessa on mielikuvitusmaailmaan sijoittuvia satuolentoja, mytologioiden jumalia ja 

toisaalta uudenlaista jumaluutta. Sydämen ja ruusun motiivit toistuvat teoksessa. Rakkaus ja 

aistillinen kauneus sulautuvat teoksen luomisvoimaan ja -vimmaan. 

Teoksen naispuhujissa on esimerkiksi papitar ja muita jumalallisia, luovia ja feminiinisiä 

hahmoja. Poikkeusyksilöksi tulkittavaa sisarta katsotaan runossa hurmiollisesti ja kiihkeästi ja 

tähän koetaan yhteenkuuluvuutta, mikä osaltaan lisää yleistä vaikutelmaa naiseuden 

valoisuudesta ja naisten keskinäisten suhteiden rakentavuudesta. Sisaren menettäminen 

tuottaa kipua. Sisareen ja tämän yhteyteen paikantuu rakkauteen kytkeytyvän 

uudelleensyntymän merkkejä. Tämän kanssa tahdotaan kertoa satuja, siis luoda yhdessä. 

Elämä sisaren kanssa vertautuu puhujan näkökulmasta satuun, minkä voisi tulkita yhteisenä 

uudelleensyntymänä. Asetelma on päinvastaisena erityisesti esikoisteoksessa käsitellyille 

tuhoaville suhteille miesten kanssa (esimerkiksi ”Dagen svalnar…” ja ”Kärlek”), joissa luova 

rakkaus ja yhteys jäävät haaveeksi tai pikemminkin tuhoutuvat. 

Analysoimassani runossa ”I feernas hängmatta” mytologian Diana-jumalattaren 

läsnäollessa naisruumiissa on potentiaali synnyttää nietzscheläinen uusi ihminen ja ehkä koko 

uusi maailmakin. Naisruumis on samalla symbolinen ja konkreettinen (kirjaimellisesti 

ruumiillinen) väline luoda uuden maailmankatsomuksen mukainen yksilö. Runossa naisen 

voima tulee esiin ensinnäkin synnyttävänä ruumiina, joka toimii osana luonnon uudistumista. 

Toiseksi naisruumiiseen paikantuu poikkeusyksilön ymmärrys ja halu luoda uudenlaista 

elämää. Ruumiin ja hengen dualismi vaikuttaa hälvenneen tässä runossa, vaikka 

synnyttäminen onkin vasta haave. Synnyttämisen eri merkityksiin sulautuu sekin 

merkitysulottuvuus, että viime kädessä koko runon on luonut naisruumis.  
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Lopuksi 

 

Olen käsitellyt tutkielmassani sellaisia naiseuden teemaa rakentavia runoja, jotka tavalla tai 

toisella jäivät vaivaamaan itseäni lukijana. Naiseus vaikutti olevan niissä yhteydessä niin 

kuolemaan kuin uuden luomiseen, ja se oli niin kaunista kuin tuhoavaa, kokonaisvaltaista. 

Tutkielmassa olen pohjustanut Edith Södergranin kolmesta ensimmäisestä teoksesta 

poimittujen runojen analyysejä tarkastelemalla laajemmin teoksia, sillä ne muodostavat 

poeettiset maailmat, joihin esimerkkirunot kuuluvat. Kuhunkin käsittelylukuun olen valinnut 

joitakin näkökulmia teoksiin, ja myös naiseutta rakentava esimerkkiruno, tapausesimerkki, on 

keskeisesti määrittänyt luvuissa käsiteltyjä asioita. Toisenlaisia runoesimerkkejä ja 

näkökulmia valitsemalla naiseuden teemassa olisivat painottuneet eri asiat. Runoesimerkkien 

analyysissä olen keskittynyt kuvallisuuteen ja käyttänyt apunani Hrushovskin metaforisen 

tekstin viitekehysanalyysin metodia, joka soveltuu hyvin Södergranin runojen analysointiin. 

Vedän nyt yhteen tiivistäen edeltävien käsittelylukujen näkökulmat kuhunkin teokseen. 

Luvussa II toin esiin Holger Lillqvistin esteettisen idealismin näkökulman Södergranin 

runouteen. Esteettisen idealismin periaatteiden avulla voidaan hahmottaa runojen ja niiden 

puhujien suhtautumista todellisuuteen. Käsittelin tarkemmin esikoiskokoelman Dikter runoa 

”Livets syster”, jossa keskeistä on myyttinen naishahmo ja metaforisuus, joiden avulla 

käsitellään kuoleman ja samalla elämänkin kokemusta. Keskeinen perimmäinen kysymys 

kuolemasta tuotiin naisruumiiseen, ja naisruumis asettui feminiinisen todellisuuden 

ilmentäjäksi. Luvussa III käsittelin Friedrich Nietzschen teosta Näin puhui Zarathustra sekä 

teoksen kuvaston ja siinä esitetyn yli-ihmisyyden ajatuksen toistumista Södergranin toisessa 

teoksessa Septemberlyran. Runoesimerkin ”Jungfruns död” kautta toin esiin, kuinka 

Södergranin runoudessa nietzscheläistä kuvastoa voidaan soveltaa naiseuteen ja yhdistää 

muihin viitekehyksiin. Luvussa IV käsittelin teosta Rosenaltaret ja toin esiin siinä keskeiseen 

luomiseen teemaan liittyvän uudelleensyntymän myytin Johan Hedbergiin viitaten. Analysoin 

runoa ”I feernas hängmatta”, jossa myyttien, satujen ja nietzscheläisyyden viitekehyksessä 

kuvatussa naispuhujassa on uuden synnyttämisen potentiaali. 

Hyödyntämäni teoria ja aiempi tutkimus, johon olen viitannut, auttavat eri tavoin 

lähestymään Södergranin runouden ominaislaatua. Esimerkiksi Hedbergin mytopoesiksen 

mekanismi, historiallisuus ja myyttien ajaton taso, muistuttaa Hrushovskin kuvausta runon 

perustilanteesta ja viitekehyksestä ja niiden välillä tapahtuvasta metaforisesta 

merkityksenvaihdosta. Kummassakin on kyse siitä, että runossa asioita yhdistellään luovasti, 

ja näin syntyy uusia merkityksiä. Lillqvistin keskeinen lähestymistapa on aistillisen ja 
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yliaistillisen jakautuminen esteettisen idealismin perinteessä. Tämän dualismin kautta voidaan 

hahmottaa esimerkiksi runojen aistillisen maailman tuhoa ja ideamaailman elinvoimaa. 

Aistillisen ja yliaistillisen dualismiin voidaan rinnastaa tai sen alle asettaa historiallinen ja 

myyttinen taso. Tätä soveltaen naiseuden teeman näkökulmasta olen hahmottanut esimerkiksi 

eroottisten kohtaamisten todellisuutta ja toisaalta naisen sisäistä kokemusta sekä 

feminiinisyyden esiintymistä aistillisen ja yliaistillisen rajoilla runossa ”Livets syster”. 

Runotodellisuuden muodostumisessa runon ja teosten konkreettisempi taso sekä abstraktimpi 

taso vaikuttavat toisiinsa. Kyseessä on Södergranin runoudelle – ja runoudelle yleisemminkin 

– perustavanlaatuinen mekanismi, joka voi saada monia ilmenemismuotoja. 

Tutkielmassani olen suhteuttanut teoksia sekä analysoitavia runoja naiseuden tematiikkaa 

rakentavien viitekehysten (myytit, nietzcheläinen kuvasto ja satuintertekstit) muodostamaan 

tulkinnalliseen kehikkoon. Ensimmäisessä runoesimerkissä liikutaan lähellä myyttien 

viitekehystä. Toinen runoesimerkki sijoittuu tässä kehyksessä nietzscheläinen kuvaston ja 

satuintertekstien viitekehyksiin. Kolmannessa runoesimerkissä oli elementtejä kaikista 

kolmesta viitekehyksestä. 

Koska olen analysoinut vapaasti kolmesta ensimmäisestä teoksesta poimimiani 

runoesimerkkejä, ei voida hahmottaa varsinaista naiseuden teeman kehityskaarta Södergranin 

runoudessa. Sen sijaan tutkielmassani olen analysoinut esimerkkitapoja siitä, miten 

Södergranin runous käyttää, kierrättää ja rakentaa naiseuden kulttuurisia merkityksiä. 

Naiseuden teemaa rakennetaan runon eri tasoilla, mikä vahvistaa teeman kokonaisvaltaisuutta 

ja monikerroksisuutta. Ensimmäisessä esimerkkirunossa esitetään luonteeltaan feminiininen 

todellisuus, jossa kuolema ei ole pelon aihe vaan elämästä erottamaton, tuttu kokemus. 

Toisessa esitetään sadunomainen, nuori ja kuoleva naishahmo, joka samalla ilmentää ajatusta 

uudenlaisesta, kirkkaammasta ihmisyydestä ja elämisestä. Kolmannessa runossa naisruumiin 

synnyttävä luonne rinnastuu naispuhujan uutta luovaan mielentilaan.  
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