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Tässä tutkielmassa tarkastelen paratiisin uudelleentulkintoja T. S. Eliotin runoelmassa The 

Four Quartets (1943) ja Wallace Stevensin runoelmassa ”The Auroras of Autumn” (1948). 

Keskeisin tutkimuskysymykseni on, kuinka runoelmissa muokataan juutalais-kristillisen 

perinteen paratiisikäsitystä. Hypoteesini on, että teokset kyseenalaistavat perinteisen 

paratiisikäsityksen ihmiskeskeisyyttä ja samalla ottavat luonnon huomioon entistä 

kattavammin. Siinä missä aiempi Eliotia ja Stevensiä koskeva tutkimus on painottanut eroja 

runoilijoiden välillä, tutkielmassani pyrin osoittamaan, että kohdeteoksiin sisältyvät, 

ekologisesti virittyneet paratiisin uudelleentulkinnat ovat yllättävän samankaltaisia.  

 

Tutkielmani teoreettisena viitekehyksenä toimii ekokritiikki, eli kirjallisuuden ja luonnon 

suhdetta tutkiva kirjallisuustieteellinen tutkimussuuntaus. Koska perinteistä juutalais-

kristillistä paratiisikäsitystä leimaa pastoraaliin eli paimenrunouteen viittaava kuvasto, katson 

tutkielmassani molempien runoelmien suhtautuvan pastoraalin käsitteeseen kriittisesti. Tämän 

takia hyödynnän analyysissäni Terry Giffordin määrittelemää postpastoraalin käsitettä, joka 

asettaa pastoraalin ekokriittisiin kehyksiin. Luen sekä Eliotin että Stevensin runoelmia tätä 

postpastoraalin käsitettä vasten osoittaen samalla, kuinka teoksissa ihmisen ja luonnon välinen 

vastakkainasettelu murtuu. 

 

Molemmissa teoksissa esitetään perinteisen paratiisikuvaston kritiikkiä, ja tämän kritiikin 

tukena teokset käyttävät monia postpastoraalille kirjallisuudelle ominaisia piirteitä. 

Postpastoraalille tyypillisesti molemmissa runoelmissa luonto herättää suurta kunnioitusta. 

Siinä missä perinteiselle pastoraalikirjallisuudelle on ominaista luonnon staattisuus, Eliotin ja 

Stevensin teoksissa luonto näyttäytyy elämän ja kuoleman lakkaamattomana prosessina. 

Ihminen esitetään runoelmissa ennen kaikkea materiana, joka on erottamattomasti osa luonnon 



 

 

kiertokulkua. Molemmissa runoelmissa kyseenalaistuvat myös vastakkainasettelut niin 

kulttuurin ja luonnon kuin ihmisen sisäisen ja ulkoisen maailman välillä. Lopulta teoksissa 

erilaiset luonnonnäkymiin ja maisemiin liittyvät huomiot johtavat eettisen ulottuvuuden 

korostumiseen. Runoelmat eivät siis pelkästään tarkastele luontoa, vaan ne tekevät myös 

ehdotuksia sen suhteen, kuinka materiaalista todellisuutta kohtaan tulisi käyttäytyä. Sekä 

Eliotin että Stevensin paratiisin uudelleentulkinnoissa korostuu näin luonnon edessä 

nöyrtyminen. Siinä missä Eliotin runoelman tapauksessa tämä nöyrtyminen johtaa hyvin 

radikaaliin luontokeskeisyyteen, Stevensin teoksessa nöyrtymisen aste on maltillisempi, ja näin 

teos jättää myös ihmiselle jonkinlaisen roolin luonnon osana. 

 

Johtopäätökseni on, että T. S. Eliotin runoelmassa Four Quartets ja Wallace Stevensin 

runoelmassa ”The Auroras of Autumn” perinteisen paratiisikuvaston ihmiskeskeisyys 

kyseenalaistuu paikoin varsin radikaalillakin tavalla. Runoelmien postpastoraaleissa 

paratiiseissa ihminen väistyy luomakunnan keskiöstä antaen tilaa muulle luonnolle. Suurimmat 

erot runoelmien paratiisimotiivien välillä johtuvat synnin tematiikasta. Eliotin runoelmassa 

perisynti on turmellut ihmisen luontosuhteen, ja tämän takia paratiisi ja kestävä luontosuhde 

ovat saavutettavissa vain asketismin kautta. Stevensin runoelmassa taas paratiisi on 

saavutettavissa jo tässä ja nyt, luonnon viattomuutta havainnoimalla. Näistä 

maailmankatsomuksellisista eroavaisuuksista huolimatta molempien runoelmien 

paratiisimotiivin tarkoitus on tukea teoksista välittyvää antroposentrismin kritiikkiä. 

Runoelmien ekologisesti virittyneet paratiisin uudelleentulkinnat ovat myös entistä 

ajankohtaisempia nykyisen ekologisen kriisin aikakaudella. 
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1. Johdanto 

 

Both our present science and our present technology are so tinctured 

with orthodox Christian arrogance toward nature that no solution for 

our ecologic crisis can be expected from them alone. Since the roots of 

our trouble are so largely religious, the remedy must also be religious, 

whether we call it that or not. We must rethink and refeel our nature and 

destiny. (White 1996, 14) 

 

Alun perin vuonna 1966 julkaistussa esseessään ”The Historical Roots of Our Ecological 

Crisis” historioitsija Lynn White Jr. käsittelee kristinuskon ja luonnon monimutkaista suhdetta.  

Essee on kaikessa poleemisuudessaan ollut huomattavan vaikutusvaltainen, ja se on aiheuttanut 

jo vuosikymmenten ajan kiivasta keskustelua. Esseessä esitetyn näkemyksen mukaan 

kristinusko erityisesti läntisessä muodossaan on ihmiskeskeisin uskonto, joka maan päällä on 

vaikuttanut. Esimerkiksi juutalais-kristillisessä luomiskertomuksessa ihminen nimeää jokaisen 

eläimen ja saa näin luonnon hallintaansa. Vaikka ihminen luotiinkin maan tomusta, on hän silti 

maan yläpuolella, koska hän on Jumalan kuva (White 1996, 9–10). White näkee myös 

länsimaisen tieteen ja teknologian liiton kristinuskon perillisinä: tiede perustuu ajatukselle 

luonnosta Jumalan työnä, jota tutkimalla voidaan saada tietämystä korkeammista voimista. 

Erityisesti läntisessä Euroopassa tämä näkemys luonnosta Jumalan toisena pyhänä kirjana on 

johtanut ihmisen teknologiseen ylivaltaan luonnon yli (White 1996, 11–12). Tämän takia White 

suhtautuu skeptisesti erilaisiin ekologisen kriisin teknologisiin ratkaisuihin. Ekologinen kriisi 

johtuu ennen kaikkea vääristyneestä luontosuhteesta, joka kristinuskon myötä periytyy 

sukupolvelta toiselle. Tiede ei Whiten näkemysten mukaan tarjoa pelastusta ekologiseen 

kriisiin, vaan sitä on haettava kristinuskon perusteista. Vain kristillistä maailmankuvaa 

muuttamalla vääristynyt luontosuhde korjaantuu. 

Vaikka Whiten argumentit ovat kohdanneet vuosikymmenten aikana kiivasta 

vastustusta, osuu hän yhdessä asiassa täysin oikeaan: se, miten ihminen toimii osana 

ympäristöään, on riippuvainen siitä, miten ihminen näkee suhteensa ympäristöönsä. 

Uskomukset ja uskonto vaikuttavat väistämättä ihmisen luontosuhteeseen (vrt. White 1996, 9). 

Se miten ihminen uskoo, vaikuttaa siihen, miten ja missä laajuudessa ihminen muokkaa 

ympäristöään.  

Tässä maisterintutkielmassa tutkin paratiisin uudelleentulkintoja englantilais-

yhdysvaltalaisen T. S. Eliotin runoelmassa The Four Quartets (1943, jatkossa FQ) ja 

yhdysvaltalaisen Wallace Stevensin runoelmassa ”The Auroras of Autumn” (1948, jatkossa 
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AA). Keskeisin tutkimuskysymykseni on, kuinka runoelmissa muokataan juutalais-kristillisen 

perinteen paratiisikäsitystä. Hypoteesini on, että tutkimuksen kohteena olevissa runoelmissa 

paratiisi on ennen kaikkea postpastoraali (post-pastoral) paratiisi. Postpastoraali on Terry 

Giffordin määrittelemä käsite, joka kurkottaa tavanomaisen pastoraalikäsityksen tuolle puolen 

(ks. esim. Gifford 2014, ei sivunro). Postpastoraali on siis pastoraalin ympäristötietoinen versio. 

Näin ollen postpastoraali paratiisi on paratiisi, joka ottaa luonnon huomioon. 

Kun viittaan tässä tutkielmassa paratiisiin, tarkoitan sillä ennen kaikkea yltäkylläistä 

luonnonmiljöötä, joka usein merkitsee ihmiskunnan kadonnutta alkukotia1 (Korpua 2016, 70). 

Ajatus paratiisista on vaikuttanut keskeisimmin kristinuskolle ominaiseen luontosuhteeseen. 

Itseasiassa sanan paratiisi juuret ovat kreikan sanoissa para’deisos ja persian sanassa 

pairidaēza. Molemmat sanoista viittaavat puistoon tai puutarhaan, jota suojaa muuri. Jo 

tuhansia vuosia sanalla paratiisi on viitattu rauhaisaan luonnonkohteeseen, kuten esimerkiksi 

viinitarhaan tai yltäkylläisiin metsästysmaihin (Korpua 2016, 70).  Raamatussa paratiisia 

kuvaillaan erityisesti Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Paratiisi annetaan ihmiselle 

hallittavaksi: ”Ja Jumala sanoi: ‘Tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, 

kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja, karjaeläimiä, maata ja kaikkia 

pikkueläimiä, joita maan päällä liikkuu.’” (1. Moos. 1:26). Paratiisi on siis kesytettyä luontoa, 

jonka keskiössä on ihminen. Myös White pitää luomiskertomusta ja paratiisimyyttiä 

kristinuskon antroposentrismin eli ihmiskeskeisyyden rakennuspalikoina (1996, 9). Sekä 

Eliotin että Stevensin runoelmissa tämä käsitys ihmiskeskeisestä paratiisista murtuu ja antaa 

enemmän tilaa luonnolle. Eliotin ja Stevensin uudelleentulkinnat paratiisista ovat kuitenkin 

keskenään erilaisia. Kun Four Quartets -runoelmassa paratiisi avautuu vain sille, joka on 

valmis luopumaan kaikesta, ”The Auroras of Autumn” -runoelmassa taas painottuu paratiisin 

tämänpuoleisuus. Runoelmat eroavat myös siinä, miten ne esittävät ihmisen paikan luonnossa. 

Siinä missä Eliotin runoelmassa siirrytään varsin radikaaliin luontokeskeisyyteen, jätetään 

Stevensin runoelmassa myös ihmiselle jonkin rooli luonnon osana. 

Tässä tutkielmassa käsittelen molemmilta runoilijoilta yhtä pitkää runoelmaa. T. S. 

Eliotin Four Quartets on nimensä mukaisesti neljästä eri runosta koostuva runoelma. Alun 

perin teos ilmestyi neljässä osassa: ensimmäinen runo ”Burnt Norton” ilmestyi vuonna 1936 

osana Eliotin koottujen runojen laitosta Collected Poems 1909–1935. Tätä seurasivat toinen 

 
1 Tässä tutkielmassa viitaan ihmiskunnan kadonneeseen alkukotiin pääosin paratiisina, vaikka samasta alkukodista 

voisi käyttää juutalais-kristillisen perinteen mukaisesti myös nimeä Eedenin puutarha. Itse asiassa Raamatussa 

kuvaukset paratiisista, Eedenin puutarhasta ja taivaasta kulkevat toistensa rinnalla ja ajoittain jopa sekoittuvat. 

Tämä käsitteellinen sumeus heijastuu myös länsimaisen kirjallisuuden historiaan, sillä useissa tapauksissa selvää 

eroa paratiisin ja taivaan välillä ei tehdä (Delumeau 2000, 30; Korpua 2016, 73).  
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runo ”East Coker” vuonna 1940, kolmas runo ”The Dry Salvages” vuonna 1941 sekä viimeinen 

”Little Gidding” vuonna 1942 (julkaisuhistoriasta ks. Bergonzi 1997, 11–13). Lopulta vuonna 

1943 runoelma julkaistiin yhtenä kokonaisuutena. Wallace Stevensin runoelma ”The Auroras 

of Autumn” puolestaan rakentuu kymmenestä numeroidusta runosta tai cantosta eli laulusta. 

Se julkaistiin hieman Four Quartets -teoksen jälkeen, ensin yksinään lehdessä Kenyon Review 

vuonna 1948, ja myöhemmin osana runokokoelmaa The Auroras of Autumn (1950) 

(julkaisuhistoriasta ks. Cook 2007, 237). 

Viittaan läpi tutkimukseni sekä Eliotin teokseen Four Quartets että Stevensin teokseen 

”The Auroras of Autumn” nimenomaan runoelmina. Runoelma (long poem) on runouden laji, 

jota kirjallisuudentutkimuksen on ollut varsin vaikea määritellä. Sillä voidaan tarkoittaa 

modernia epiikkaa, runosarjoja tai vaikkapa filosofista ajatelmarunoutta (poetic meditation). 

Kunnollisen määritelmän puuttumista voikin pitää tyypillisenä piirteenä runoelman laji-

identiteetille (Keller 1993, 534). Yhteistä erilaisille runoelmille näyttää kuitenkin olevan runon 

pituus sekä koherentti kokonaisuus. Tutkimuskysymykseni kannalta on merkittävää tarkastella 

sekä Eliotin että Stevensin teoksia nimenomaan kokonaisuuksina.  

Miksi sitten juuri nämä runoelmat? Yksi tärkeimmistä motivaatioistani juuri Eliotin ja 

Stevensin runoelmien tutkimiseen on näiden kahden runoilijan samankaltaiset taustat. 

Molemmat runoilijat tulivat yhdysvaltalaisista keskiluokkaisista perheistä ja kumpikin heistä 

opiskeli Harvardin yliopistossa.2 On myös esitetty, että sekä Eliotin että Stevensin tuotannossa 

merkittävää sijaa näyttelee modernin ajan dilemma (modern dilemma), joka tarkoittaa ennen 

kaikkea ahdistusta, joka aiheutui uskonnon merkityksen vähenemisestä länsimaissa 1800- ja 

1900-lukujen vaihteessa (Surette 2008, 4–5). Tulkitsenkin, että tämä modernin ajan dilemma 

näkyy molempien runoilijoiden runoelmissa. Four Quartets ja ”The Auroras of Autumn” 

katselevat molemmat maailmaa näkökulmasta, jossa perinteinen näkemys kristinuskosta ei ole 

enää mahdollinen.3 Tämän takia runoelmat eivät voi myöskään sitoutua perinteiseen juutalais-

kristilliseen paratiisikäsitykseen. Tämä perinteinen näkemys korvaantuu molemmissa 

runoelmissa postpastoraalilla tulkinnalla paratiisista. Vertailemalla juuri näitä kahta runoelmaa 

keskenään tarkoituksenani on osoittaa, että uskonnollinen tematiikka on väistämättä yhteydessä 

runoelmien luontosuhteisiin. Eliotin ja Stevensin voi tulkita vastanneen modernin ajan 

 
2 Siinä missä Stevens asui koko ikänsä Yhdysvalloissa, muutti Eliot jo varsin nuorena Isoon-Britanniaan. 

Myöhemmin Eliot sai myös Ison-Britannian kansalaisuuden.  
3 Eliotin henkilökohtainen uskonnollinen tausta oli anglokatolisuudessa eli anglikaanisen kirkon 

korkeakirkollisessa traditiossa, jonka piirissä hän oli vuodesta 1927 (Eliotin uskonnollisuudesta ks. esim. Spurr 

2016). Stevens puolestaan suhtautui elämässään järjestäytyneeseen kristinuskoon huomattavasti Eliotia 

kriittisemmin. Onkin katsottu, että Stevensille runous oli eräänlainen uskonnon korvike (Stevensin uskonnollisista 

taustoista ks. esim. Morris 1974, 9–10).  
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dilemmaan kumpikin eri tavoillaan: siinä missä Eliot etsi ratkaisua anglokatolisuudesta, 

Stevens keskittyi pohtimaan uskonnollisuutta hiljalleen omassa tuotannossaan (ks. esim. 

Surette 2008, 162–164). Aiempi Eliotia ja Stevensiä koskeva tutkimus onkin pääosin 

painottanut tämäntapaisia eroja näiden kahden runoilijan välillä4 (Sharpe 2018, 62).  

Vertailemalla tässä tutkielmassa Eliotin ja Stevensin runoelmia pyrin kuitenkin vuorostani 

osoittamaan, että ainakin postpastoraalin piirteiden valossa Eliotin Four Quartets ja Stevensin 

”The Auroras of Autumn” ovat yllättävän samankaltaisia.  Vertailuni tarkoituksena on osoittaa, 

että huolimatta erilaisista maailmankatsomuksellisista eroistaan molempien runoelmien 

postpastoraalin paratiisimotiivin yhtenä tarkoituksena on tukea teoksista välittyvää 

antroposentrismin kritiikkiä. 

Erilaiset uskonnolliset ja ekologiset asenteet ovat vahvasti kytköksissä etiikkaan. 

Tutkimuskysymykseni kannalta etiikka liittyy eritoten kysymykseen paratiisikuvaston 

ihmiskeskeisyydestä. Kun luen tutkimukseni kohteena olevien runoelmien kyseenalaistavan 

paratiisikuvaston ihmiskeskeisyyttä, tulen samalla tehneeksi tulkintoja runoelmien eettisistä 

sisällöistä. Kuinka runoudesta voi lukea tällaisia eettisiä näkemyksiä? Kuten John Michael 

(2017, 277) toteaa, kirjallisuuden eettiset ulottuvuudet konkretisoituvat aina vasta itse 

lukemisen aktissa. Runouteen sisältyviä eettisiä näkemyksiä ei voida suoraan johtaa esimerkiksi 

tekstin rakenteellisista ominaisuuksista tai sen syntykontekstista, vaan runon eettinen luenta 

syntyy vasta teosta luettaessa (Michael 2017, 281). Näin teoksen liikkuessa historiassa se voi 

saada aina uudenlaisia tulkintoja, joihin vaikuttavat tekstin ja sen syntykontekstin lisäksi 

teoksen tulkintahistoria ja lukemistapahtuman konteksti. Tässä tutkielmassa ekologinen ajattelu 

muodostaa kehykset teosten paratiisimotiiveille, ja tämä kehys vaikuttaa myös väistämättä 

siihen eettisesti sävyttyneeseen tulkintaan, jonka teoksista tulen tekemään. 

Eliotista ja Stevensistä on molemmista hyllymetreittäin tutkimusta. Heitä molempia 

voi pitää englanninkielisen modernistisen lyriikan kärkiniminä, mikä heijastuu myös 

kirjailijoista tehdyn tutkimuksen laajuuteen. Oman työni kannalta merkittävintä tutkimusta 

edustavat erilaiset ekokriittiset ja uskonnolliset tulkinnat kohdeteoksista. Esimerkiksi Four 

Quartets -runoelman kohdalla erilaiset uskonnolliset tulkinnat ovat olleet perinteisesti 

tutkimuksen valtavirtaa. Runoelmassa kristillinen viitekehys on niin selvä, että sitä on vaikea 

ohittaa minkäänlaisessa tutkimuksessa. Koska tutkimuskysymykseni keskittyy nimenomaan 

paratiisin uudelleentulkintoihin kohdeteoksissa, rajaa tämä lähdekirjallisuutta jossain määrin: 

 
4 Eliot ja Stevens vaikuttavat olleen jo elinaikanaan jonkinlaisessa antagonistisessa suhteessa toisiinsa. Stevens 

toteaakin eräässä kirjeessään: ”After all, Eliot and I are dead opposites and I have been doing about everything 

that he would not be likely to do.” (Stevens 1966, 677).  
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useimmiten Four Quartets -tutkimuksessa paratiisin läsnäolo runoelmassa huomioidaan, mutta 

se ei nouse tutkimuksen varsinaiseen keskiöön. Esimerkiksi Hugh Kenner (1959/1997) huomioi 

paratiisiaihelman läsnäolon runoelmassa, mutta hän ei varsinaisesti keskity tuon 

paratiisiaihelman tulkintaan. Jewel Spears Brooker (2012) taas katsoo paratiisiaihelman olevan 

läsnä Eliotin koko tuotannossa, mutta hänen tulkintansa tästä paratiisiaiheesta Four Quartets -

runoelman kohdalla jää turhan suppeaksi. Stevensin ”The Auroras of Autumn” -runoelman 

paratiisin uudelleentulkinta taas on ehkä Eliotin vastaavaa tulkintaa paremmin tiedostettu 

tutkimuksessa. Esimerkiksi Helen Hennessy Vendler (1969, 231) lukee runoelmaa Stevensin 

omana näkemyksenä pastoraalista ja paratiisista. Adelaide Kirby Morris (1974) taas tulkitsee 

koko Stevensin tuotantoa jossain määrin paratiisin näkökulmasta: hänen mukaansa Stevensin 

tuotannossa paratiisi on ennen kaikkea maanpäällistä elämää leimaava ilmiö (Morris 1974, 

188). Aiemmassa tutkimuksessa on kuitenkin ohitettu sekä Four Quartets -runoelman että ”The 

Auroras of Autumn” -runoelman postpastoraalit piirteet. Koska postpastoraali luontosuhde 

määrittelee runoelmien paratiisikäsityksiä vahvasti, on perusteltua täyttää tätä tutkimuksellista 

aukkoa. 

Koska postpastoraalin termi asettaa pastoraalin ekokriittisiin eli kirjallisuuden ja 

luonnon suhdetta luotaaviin kehyksiin, on tutkimuksessani otettava myös huomioon sekä 

Eliotista että Stevensistä tehty ekokriittinen kirjallisuudentutkimus. Tätä tutkimusta on jopa 

yllättävän niukasti. Edeltävää tutkimusta kyllä löytyy, mutta se on ehdottomasti marginaalista. 

Eliotin teoksia ekokriittisestä näkökulmasta on tutkinut esimerkiksi Elizabeth Black (2017), 

Stevensin tuotantoon ekokriittisen katseensa ovat asettaneet taas esimerkiksi Gyorgyi Voros 

(1997), George S. Lensing (2001) sekä Cary Wolfe (2020). Aiemmin ihmetystä on herättänyt 

tämäntyyppisen tutkimuksen niukkuus, vaikka esimerkiksi T. S. Eliot esittää tuotannossaan 

jatkuvasti huomioita luonnosta, maisemista ja ympäristöstä (ks. Black 2017, 117). Esimerkiksi 

esseessään The Idea of a Christian Society (1939/1942) Eliot sitoo yhteen uskonnollisen ja 

ekologisen ajattelun: ”[…] I mean only that a wrong attitude towards nature implies, 

somewhere, a wrong attitude towards God, and that the consequence is an inevitable doom.” 

(Eliot 1942, 62). Tämä ekologinen näkökulma on Eliotin runoutta tutkittaessa kuitenkin usein 

sivuutettu. Vastaavasti Wallace Stevens on totuttu näkemään akateemisen tutkimuksen piirissä 

ennemmin hedonistisena esteettinä kuin ekologisesti orientoituneena runoilijana 

(Knickerbocker 2012, 19–21). Tämä on selkeä tutkimuksellinen puute, sillä jo pelkästään useat 

Stevensin runokokoelmien ja runojen nimistä viittaavat esimerkiksi vuodenaikoihin tai 

maisemiin. Maapallo ja luonto ovat kaikkialla Stevensin runouden taustalla. Esimerkiksi 

esseessään ”Imagination as Value” (1949/1965) Stevens toteaa: ” […] the great poems of 
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heaven and hell have been written and the great poem of earth remains to be written.” (Stevens 

1965, 142). Sekä Eliotin että Stevensin runoudessa on selkeästi havaittavissa ekologisesti 

virittyneitä ituja, joiden tulkinta voi osoittautua varsin hedelmälliseksi.  

Eliotin ja Stevensin hylkiminen ekokriittisen kirjallisuudentutkimuksen piirissä 

voidaan liittää osaksi laajempaa oletusta, jonka mukaan modernistinen kirjallisuus on 

leimallisen urbaania, eikä se siksi käsittele ekologisia aiheita (Black 2017, 41). Tämä näkemys 

kuitenkin perustuu oletukselle, jonka mukaan kaupunki ja luonto ovat toisilleen 

perustavanlaatuisesti vastakkaisia. Ekokriittisessä kirjallisuudentutkimuksessa usein 

painotetaan, kuinka kulttuuri ja luonto eivät ole toisistaan erillisiä ilmiöitä (ks. esim. Garrard 

2012, 205). Ennemminkin kulttuuri ja luonto limittyvät. Näin voidaan tulkita, että myöskin 

kaupunki on tavallaan luontoa: se on materiaalinen ympäristö, jossa ihminen ja moni muu eliö 

elää. Urbaania henkeä tihkuvan kirjallisuuden poissulkeminen ekokriittisen 

kirjallisuudentutkimuksen piiristä perustuu täten varsin kapeaan käsitykseen luonnosta.  

Edeltävässä tutkimuksessa on usein ohitettu turhan pikaisesti sekä Eliotin että 

Wallacen runoelmissa ilmenevä uudelleentulkinta paratiisista. Tämä ilmiö on selkeästi 

tutkimuksen tiedossa, mutta siihen ei ole paneuduttu syvällisemmin.  En tässä tutkielmassa 

lähdekään kiistämään niitä johtopäätöksiä, joita aiemmassa Eliotia ja Stevensiä koskevassa 

tutkimuksessa on tehty. Väitän kuitenkin, että tulkitsemalla kohdeteoksissa ilmeneviä paratiisin 

uudelleentulkintoja nimenomaan postpastoraalin näkökulmasta voidaan molemmista 

runoelmista saada rikkaampi kuva. Ingrid G. Daemmrich (1997, 107) onkin huomioinut, että 

paratiisiaihelman funktio kirjallisuudessa on usein tukea teoksen muuta tematiikkaa. Sekä 

Eliotin että Stevensin teoksissa paratiisiaihelma tukee ekologisten teemojen käsittelyä. 

Postpastoraalin piirteitä käyttäen molemmissa runoelmissa muokataan kuvaa sekä perinteisestä 

juutalais-kristillisestä paratiisikäsityksestä että luonnosta ylipäätään.  

Työni etenee niin, että ensin, luvussa kaksi, avaan tutkielmani teoreettista viitekehystä 

sekä tutkimuskysymykseni kannalta merkittävintä käsitteistöä. Teen lyhyen katsauksen 

ekokriittiseen kirjallisuudentutkimukseen ja esittelen postpastoraalin käsitettä lähemmin. Luku 

kolme taas on tutkielmani varsinainen analyysiosio. Tässä luvussa tarkastelen sekä Eliotin Four 

Quartets -runoelmaa että Stevensin ”The Auroras of Autumn” -runoelmaa sekä niissä esiintyviä 

paratiisikäsityksiä postpastoraalin piirteiden valossa. Teen läpi analyysin myös vertailua näiden 

kahden runoelman välillä. Luvussa neljä pohdin tarkemmin sitä, kuinka runoelmissa esitetyt 

paratiisikäsitykset suhteutuvat perinteisen paratiisikuvaston väitettyyn antroposentrismiin eli 

ihmiskeskeisyyteen. Väitän, että siinä missä Eliotin runoelmasta on tulkittavissa varsin 

luontokeskeisiä näkemyksiä, Stevens taas jättää teoksessaan ihmisellekin jonkinlaisen sijan. 
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Tarkastelen näitä runoelmien näkemyksiä myös nykyisen ekologisen kriisin näkökulmasta. 

Tutkielmani etenee siis teosanalyysin tasolta kohti laajempaa pohdintaa runouden, 

paratiisikuvaston ja antroposentrismin suhteesta. 

 

 

2. Teoria ja käsitteistö 

 

Tutkielmani tärkein teoreettinen viitekehys muodostuu ekokriittisestä 

kirjallisuudentutkimuksesta. Cheryll Glotfeltyn usein siteeratun näkemyksen mukaan 

ekokritiikki tutkii kirjallisuuden ja fyysisen ympäristön välistä suhdetta (1996, xviii). Greg 

Garrardin (2012, 5) mukaan ekokritiikki taas voidaan määritellä tutkimukseksi, joka käsittelee 

ihmisen ja ei-ihmisen välistä suhdetta kulttuurihistoriassa ja samalla asettaa ihmisyyden 

määritelmän kritiikin alaiseksi.  Ekokriittisen ajattelun lähtölaukauksena on totuttu pitämään 

Rachel Carsonin teosta Silent Spring (1962), joka kuvaa tuholaismyrkkyjen vaikutusta lintuihin 

kaunokirjallisesti vaikuttavalla tavalla (Garrard 2012, 1–3). Ekokritiikin ensimmäisiä 

tutkimuskohteita olivat esimerkiksi englantilaiset romantiikan ajan runoilijat, mutta sittemmin 

ekokritiikin tutkimuksen kenttä on laajentunut huomattavasti. Garrard huomauttaa, että myös 

ekokritiikin käsitys luonnosta on muuttunut. Jos aiemmin ekokriitikot usein kirjoittivat paluusta 

luontoon, on nyttemmin tämän korvannut yksipuolisen luontokäsityksen kritisoiminen. 

Nykyään luonto nähdään ekokritiikin piirissä ennen kaikkea historiallisena konstruktiona 

(Garrard 2014, 5).  

Tässä tutkielmassa nojaankin ekokriittiseen käsitykseen kulttuurista retoriikkana. 

Tässä tapauksessa retoriikka tarkoittaa erilaisten laaja-alaisten metaforien tuottamista ja 

muuntamista. Tämän näkemysten mukaan kulttuuri perustuu troopeille, jotka keräävät alleen 

erilaista informaatiota (Garrard 2012, 8). Tukeudun käsitykseen, jonka mukaan esimerkiksi 

luonto on yhtäältä olemassa materiaalisena todellisuutena ja toisaalta taas kulttuurisena 

konstruktiona (Garrard 2012, 10). Se, miten ihminen käsittää luonnon konstruktiona, vaikuttaa 

poikkeuksetta myös siihen, miten hän luontoa kohtaan käyttäytyy. Vaikka tutkielmani 

perustuukin kulttuuristen kielikuvien tutkimukseen, en silti kiistä, etteikö näiden kielikuvien 

taustalla olisi olemassa materiaalista todellisuutta. Todellisuus on kiistatta olemassa, ja 

konstruktiot syntyvät ihmisen ollessa vuorovaikutuksessa tuon todellisuuden kanssa. 
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Kuten edellä olen esittänyt, nousee tutkielmani kannalta tärkeimmäksi tutkittavaksi 

troopiksi5 pastoraali. Pastoraali on vuosituhansia vanha kulttuurinen konstruktio, jonka avulla 

ihminen on aikojen saatossa heijastellut omaa suhtautumistaan ympäristöä kohtaan (Gifford 

2006, 15). Myös juutalais-kristillisen perinteen paratiisikuvauksissa tavoitellaan usein  arkadiaa 

eli pastoraalista luonnontilaa (Korpua 2016, 70). Esimerkiksi Raamatun 

syntiinlankeemustarinaa (1. Moos. 3) voidaan pitää menetettyä viattomuutta kaipaavana 

elegisenä pastoraalina (ks. esim. Garrard 2012, 42). Raamatun paratiisikuvaus on siis 

länsimaisen pastoraalikirjallisuuden ytimessä. 

Miten sitten määritellä pastoraali tarkemmin? Terry Gifford näkee vaikutusvaltaisessa 

teoksessaan Pastoral (1999) pastoraalin käsitteelle kolme mahdollista määritelmää. 

Ensimmäisen määritelmän mukaan pastoraali on historiallinen kirjallisuudenlaji, joka periytyy 

antiikin Kreikan ja Rooman maalaiselämää käsittelevästä kirjallisuudesta. Tälle määritelmälle 

ominaista on paimenten läsnäolo (Gifford 1999, 1). Giffordin tarjoaman toisen määritelmän 

mukaan pastoraali taas viittaa kirjallisuuteen, joka implisiittisesti tai eksplisiittisesti asettaa 

maaseudun ja kaupungin vastakkain. Tämäntyyppinen pastoraali esittää luonnon usein 

idealisoidussa valossa. Kolmas Giffordin tarjoama määritelmä taas käsittelee pastoraalia ennen 

kaikkea pejoratiivisena terminä. Tässä määritelmässä huomio kiinnittyy pastoraalin tarjoamaan 

idealisoituun luonnonkuvaukseen, joka ohittaa täysin maaseutuelämän ja luonnon realiteetit 

(Gifford 1999, 2). Näistä määritelmistä mikään ei kuitenkaan yksinään sovellu Eliotin ja 

Stevensin runoelmien tulkinnan kehykseksi. Eliotin ja Stevensin luontokuvaus on 

huomattavasti perinteistä pastoraalikirjallisuutta monipuolisempaa – siksi tulkitsenkin 

molempien runoelmien suhtautuvan pastoraalin käsitteeseen kriittisesti. 

Koska Eliotin ja Stevensin runoelmien luontokuvaus muokkaa perinteisiä käsityksiä 

pastoraalista, sopii näiden teosten analyysin välineeksi parhaiten Giffordin määrittelemä 

postpastoraalin käsite. Postpastoraali siirtyy perinteistä pastoraalia leimaavasta 

sentimentaalisesta luonnontunteesta monimutkaisempaan näkemykseen, joka ottaa ympäristön 

huomioon vastuullisemmin (Gifford 1999, 149). Postpastoraali ei ole käsitteenä mihinkään 

tiettyyn aikakauteen rajoittuva, vaan sen avulla voidaan tutkia ekologisesti virittyneitä teoksia 

laajasti koko kirjallisuushistorian ajalta (ks. esim. Gifford 2006, 18–19). Gifford määrittelee 

postpastoraalin tuntomerkeiksi kuusi tärkeää piirrettä. Ensimmäinen ja merkittävin näistä 

 
5 Nojaan tässä tutkielmassa Garrardin näkemykseen troopeista konstruktioina, jotka keräävät erilaista kulttuurista 

materiaalia allensa. Garrardin tapa ymmärtää trooppi on siis huomattavasti laajempi kuin esimerkiksi klassisen 

retoriikan tapa. Tämän takia on myös perusteltua ymmärtää pastoraali nimenomaan troopiksi eikä esimerkiksi 

kirjalliseksi genreksi tai lajiksi. Pastoraali on vakiintunut tapa käyttää kieltä ja tämän kielen avulla konstruoida 

luontoa. 
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piirteistä on luonnon herättämä syvä kunnioitus.  Usein postpastoraali henkii tunnetta kaiken 

luonnon läsnäolosta. Postpastoraalissa ilmenevä syvä kunnioitus luontoa kohtaan johtaa usein 

ihmissubjektin nöyryyteen, ja näin ihmiskeskeisyydestä siirrytään tilaan, jossa kaiken keskiössä 

on luonto (Gifford 1999, 152).  

Toinen postpastoraalia määrittävä piirre on muuttunut käsitys luonnosta. Luontoa ei 

voi nähdä ainoastaan järkkymättömänä rauhan tyyssijana: sen sijaan luonto on ennen kaikkea 

syntymän ja kuoleman, kasvun ja kitumisen sekä hurmion ja hajaannuksen dialektinen prosessi 

(Gifford 1999, 153). Luonnossa pysyvää on ainoastaan muutos. Tämä postpastoraalin liitetty 

näkemys luonnosta tulee lähelle nykyisessä ekologiassa vallitsevia näkemyksiä, joiden mukaan 

vakaus on luonnossa todellisuudessa varsin harvinaista (vrt. esim. Garrard 2012, 64). Tämän 

takia perinteisten pastoraalien tarjoama kuva luonnosta järkkymättömänä paratiisina on 

yksinkertaisesti vain voimakas mielikuva, eikä sillä ole todellisuuspohjaa ainakaan 

materiaalisessa luonnossa. Kärsimys ja kuihtuminen ovat kasvun ohella erottamaton osa 

luontoa.  

Postpastoraalia määrittää Giffordin mukaan myös ajatus siitä, että ihmisen sisäisen 

maailman (kuten vaikkapa tajunnan) ja ulkoisen materiaalisen todellisuuden välillä vallitsee 

vastaavuus. Toisin sanoin, postpastoraalissa ulkoinen ja sisäinen luonto ovat vain kolikon kaksi 

eri puolta. Jo jonkin aikaa on tiedostettu, että ihmiset, jotka elävät luonnon läheisyydessä, 

oppivat tuntemaan myös itsensä ja luonnonkierron vaikutukset ruumiissaan paremmin (Gifford 

1999, 156). Ihmisen ja luonnon välillä vallitsee siis vastaavuus, ja tätä vastaavuutta myös 

postpastoraali parhaimmillaan kuvaa. 

Neljäs Giffordin esittelemä postpastoraalia määrittävä tekijä on luonnon ja kulttuurin 

välisen vastakohtaisuuden purkaminen. Sen sijaan, että luonto ja kulttuuri nähtäisiin toisilleen 

vastakkaisina, tulisi ne nähdä jatkuvasti toisiinsa kietoutuvina todellisuuden ulottuvuuksina. 

Postpastoraalissa luonto on kulttuuria, ja kulttuuri luontoa (Gifford 1999, 162). Luonnon ja 

kulttuurin välinen vastakkainasettelu on siinä mielessä virheellinen, että kaikki kulttuuri 

perustuu lopulta luonnon varaan. Ilman luonnonvarojen hyödyntämistä ihmiseltä puuttuisi 

kaikki kulttuuri maanviljelyksestä uskontojen kautta taiteeseen. Toisaalta myös luonto on siinä 

mielessä kulttuuria, että se, miten ihminen käsittää luonnon, määrittyy aina kulttuurista käsin. 

Kuten edellä olen jo esittänyt, luonto on paitsi materiaalinen todellisuus, myös kulttuurinen 

konstruktio. 

Postpastoraalia kirjallisuutena määrittää myös se, että siinä tietoisuus muuttuu 

omatunnoksi. Se, mitä ihminen tiedostaa, muuttuu eettisiksi huomioiksi (Gifford 1999, 163). 

Tiedostaminen ei ole siis vain akti, jossa ihminen tarkkailee ympäristöään, vaan tähän 
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tarkkailuun liittyy aina myös arvottava aspekti. Tässä tiedollisessa siirtymässä voisi nähdä 

tietynlaisen muutoksen esteettisestä havaitsemisen tavasta eettiseen havaitsemisen tapaan. 

Kuudes ja viimeinen postpastoraalia määrittävä tekijä taas liittyy läheisesti tähän eettiseen 

havaitsemisen tapaan. Usein postpastoraali kiinnittää ympäristöongelmien lisäksi huomionsa 

sosiaaliseen epäoikeudenmukaisuuteen. Esimerkiksi erilaiset vähemmistökysymykset kulkevat 

mukana postpastoraaleissa luonnonkuvauksissa (Gifford 1999, 165). Koska erilaisten 

hyväksikäytön tapojen välille on vaikea tehdä erotteluja, nostaa postpastoraali mielellään esiin 

niin luontoon kuin ihmisiinkin kohdistuvia epäkohtia. 

Tällaisena kuuden yhdistävän piirteen joukkona postpastoraalin käsite saattaa 

vaikuttaa turhan rajoittavalta. Gifford (1999, 150) kuitenkin huomauttaa, että käyttääkseen 

postpastoraalin käsitettä jonkun tietyn teoksen yhteydessä tästä teoksesta ei tarvitse löytää 

jokaista lueteltua piirrettä. Tulen jatkossa osoittamaan, että Four Quartets- ja ”The Auroras of 

Autumn” -runoelmista on mahdollista löytää kuitenkin lähes jokainen näistä piirteistä. 

Sosiaaliseen epäoikeudenmukaisuuteen kyseiset runoelmat eivät juurikaan puutu (tai ainakin 

tämä seikka on varsin tulkinnanvarainen), mutta muuten teokset edustavat postpastoraalia 

kirjallisuutta parhaimmillaan. On myös huomioitava, että on toissijaista, kuinka saumattomasti 

jokin teos sopii postpastoraalin muottiin: tärkeintä on se, mitä tämä postpastoraalin käsite 

merkitsee teoksen kokonaistulkinnan kannalta. 

Luen siis tässä tutkielmassa sekä T. S. Eliotin Four Quartets -runoelmaa että Wallace 

Stevensin ”The Auroras of Autumn” -runoelmaa uudelleentulkintoina paratiisista. Tässä 

luennassa hyödynnän edellä esiteltyä postpastoraalin käsitettä: analysoin molempia runoelmia 

postpastoraalille ominaisten piirteiden kautta. Teen huomioita esimerkiksi runojen 

kuvallisuuteen, rytmiikkaan sekä intertekstuaalisuuteen liittyen, mutta tärkeimpänä punaisena 

lankana analyysissäni juoksee ajatus runoelmista kokonaisuuksina, jotka muokkaavat 

perinteistä juutalais-kristillistä käsitystä paratiisista. Teoksissa paratiisin antroposentrismi saa 

väistyä uudenlaisen, ympäristötietoisemman luontosuhteen tieltä. 

 

 

3. Four Quartets, ”The Auroras of Autumn” ja postpastoraali paratiisi 

 

Tutkielmani hypoteesi on, että sekä T. S. Eliotin Four Quartets -runoelmassa että Wallace 

Stevensin ”The Auroras of Autumn” -runoelmassa esitetään uudelleentulkinta juutalais-

kristillisen perinteen paratiisista. Näissä runoelmien välittämissä uudelleentulkinnoissa on 

kuitenkin myös eroja. Seuraavaksi siirryn tutkimaan, minkälaisen kuvan postpastoraalista 
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paratiisista nämä runoelmat välittävät. Teen aluksi lyhyen katsauksen runoelmien yleisilmeisiin 

ja siirryn sen jälkeen varsinaiseen teosanalyysiin.  

Four Quartets on runoelmana varsin moniaineksinen. Runoelman aikana puhuja 

vaihtelee puhetyyliään toistuvasti. Yhtäällä runoelma muistuttaa filosofista proosaa, toisaalla 

taas kuvallisuudesta turpeat kohtaukset tuovat runouteen ilmestyksenomaisia piirteitä. Silloin 

tällöin teoksen modernistinen, vapaamittainen lyriikka saa rinnalleen myös tiukemmin mittaan 

sidottuja jaksoja. Runoelmassa käytetään siis hyväksi varsin laajaa erilaisten runollisten 

keinojen repertoaaria. ”The Auroras of Autumn” taas on Four Quartets -runoelmaa 

huomattavasti tiiviimpi ja rakenteeltaan säntillisempi. Jokainen Stevensin runoelman 

kymmenestä runosta rakentuu riimittömien tertsiinien eli kolmisäkeiden varaan. Jos puhujan 

jatkuvat asennonvaihdot leimaavat Eliotin runoelmaa, voisi Stevensin runoelmaa kuvata 

erilaisten kohtausten muodostamaksi sarjaksi. Stevensin runoelman kaikki kymmenen runoa 

muodostavat kuin kukin oman runollisen ilmestyksensä. Teoksen kokonaiskompositio 

muodostuu näiden runollisten ilmestysten ristivedossa.  Siinä missä Eliotin runoelma pitää 

sisällään enemmän rytmistä variaatiota, Stevensin teos on metriikaltaan huomattavasti 

keskitetympi: ”The Auroras of Autumn” tavoittelee jambista pentametriä (ks. esim. Cook 2007, 

238). Väitän, että teosten eroista ja moniaineksisuudesta huolimatta molempien runoelmien 

taustalla on omat poeettiset äänensä, joiden tarkoituksena on muokata perinteisestä 

pastoraalikuvastosta ammentavaa paratiisikäsitystä. 

Etenen analyysissäni niin, että alaluvussa 3.1. tarkastelen molempien runoelmien 

lähtöasetelmia. Aivan Four Quartets -runoelman alussa, runossa ”Burnt Norton”, miljöönä 

toimii ruusutarha, jonka tulkitsen symboloivan paratiisia. Tämä ruusutarha kuitenkin 

osoittautuu harhakuvaksi. ”The Auroras of Autumn” -runoelmassa taas kritisoidaan luutuneita 

ajatusrakennelmia asettamalla Raamatun luomiskertomuksen syntiä symboloiva käärme 

paratiisin valtiaaksi. Esitän, että runoelmien edetessä erilaisia postpastoraalille kirjallisuudelle 

ominaisia piirteitä käyttäen sekä Four Quartets että ”The Auroras of Autumn” muokkaavat 

perinteistä näkemystä juutalais-kristillisestä paratiisista. Alaluvuissa 3.2., 3.3. ja 3.4. tarkastelen 

lähemmin, mitä postpastoraalin piirteitä Four Quartets ja ”The Auroras of Autumn” 

hyödyntävät muokatakseen perinteistä paratiisikuvastoa. Hypoteesini on, että Four Quartets -

runoelmassa paratiisi liittyy vahvasti luopumisen ja uskonnollisen kilvoittelun ajatuksiin, kun 

taas ”The Auroras of Autumn” -runoelmassa paratiisi on täysin tämänpuoleinen ilmiö. Kun 

Four Quartets -runoelman syvin viesti on se, että paratiisi avautuu vain sille, joka on valmis 

luopumaan kaikesta, ”The Auroras of Autumn” taas korostaa, että paratiisin saavuttaakseen 

ihmisen on vain muutettava tapaansa katsoa luontoa ympärillään. 
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3.1. Perinteisen paratiisikuvaston kritiikki 

 

Tutkielmani tärkein väite on, että sekä T. S. Eliotin Four Quartets -runoelmassa että Wallace 

Stevensin ”The Auroras of Autumn” -runoelmassa esitetään postpastoraali uudelleentulkinta 

paratiisista. Tarkasteltaessa Eliotin teosta tämän väitteen valossa erityisen merkitykselliseksi 

osoittautuu Four Quartets -runoelman aloittava runo, nimeltään ”Burnt Norton”, ja varsinkin 

tämän runon ensimmäinen osa. Tämän ensimmäisen osan miljöö on ruusuja kuhiseva puutarha. 

Aiemmassa Four Quartets -runoelmaa koskevassa tutkimuksessa on toistuvasti huomioitu 

tämän puutarhan merkitys koko teoksen kannalta. Esimerkiksi Kenner (1997, 169) on pannut 

merkille, kuinka puutarha on mahdollista tulkita nimenomaan Eedenin puutarhaksi. Näkynä 

puutarha on niin rikas, että se heittää väistämättä varjonsa koko sitä seuraavan runoelman ylle 

(Kenner 1997, 174).  Brooker (2012, 153) taas on huomioinut, että Eedenin puutarha on sekä 

temaattisesti että rakenteellisesti varsin keskeisessä asemassa koko Four Quartets -

runoelmassa. Puutarha on luentani kannalta myös siksi hyvin merkittävä miljöö, että 

historiallisesti monia puutarhoja on voitu pitää yrityksinä rakentaa uudelleen kadotetun Eedenin 

olosuhteet (Delumeau 2000, 121). Four Quartets -runoelman avaava puutarhakohtaus on 

kuitenkin kaukana tyypillisestä pastoraalista. Sen sijaan tätä runollista puutarhaa leimaavat 

menneisyyteen viittaavat kaiut: 

 

[…] 

Footfalls echo in the memory  

Down the passage which we did not take 

Towards the door we never opened  

Into the rose-garden. […] 

(FQ, 171) 

 

Kuten läpi koko Four Quartets -runoelman, jo heti ”Burnt Norton” -runon alussa Eliot käyttää 

hyväkseen paradokseja ja hyperbolisuutta. Askelten äänet kaikuvat käytävällä, jota runoelman 

puhuja ei muista koskaan kulkeneensa; äänet vievät kohti ovea, jota puhuja ei ajattele koskaan 

avanneensa. Toistoa ja paradoksia hyväkseen käyttäen Eliot muodostaa runon alussa kuvan, 

joka on pelkkä abstraktio. Runon tunnelma on unenomainen: lukijan eteen loihditaan kuva 

ruusutarhasta, jota ei oikeastaan koskaan ole ollutkaan.  
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Abstraktin ruusutarhan määrittely jatkuu runon edetessä. Kaikuvat äänet siirtyvät 

käytävältä itse puutarhaan, ja antropomorfisoitu eli ihmisenkaltainen rastas kehottaa runon 

puhujaa astumaan sisään puutarhaan: 

 

[…] 

                   Other echoes 

Inhabit the garden. Shall we follow? 

Quick, said the bird, find them, find them, 

Round the corner. Through the first gate, 

Into our first world, shall we follow 

The deception of the thrush? Into our first world. 

[…] 

(FQ, 171) 

 

Rastas hoputtaa runon puhujaa astumaan ”ensimmäiseen maailmaamme”. Kyseinen ilmaus 

toistuu runossa, ja tämä lisää sen vaikuttavuutta. Runoelman puutarha on tulkittava paratiisiksi, 

Eedenin puutarhaksi. ”Burn Norton” -runon puutarhassa onkin katsottu yhdistyvän 

lapsenomainen luonnonkokemus ja paratiisin viattomuus (Black 2017, 123). On totta, että 

runon puhujan luontosuhteessa on tässä vaiheessa jotain varsin naiivia: tätä alleviivaa erityisesti 

runon puhelias rastas. Tämä runon osio tuntuu kaikessa unenomaisuudessaan kuin kaukaiselta 

muistolta: kuvat viattomuudentäyteisestä puutarhasta ja puhuvista eläimistä ovat kristilliseen 

kulttuuriin painautuneita kuvia alkukodista, jossa rauha ihmisen ja luonnon välillä vallitsivat.  

On kuitenkin merkittävää, että runon puhuja myös huomioi luomansa kuvan 

valheellisuuden: ”Through the first gate, / Into our first world, shall we follow / The deception 

of the thrush? Into our first world.” Rastaan asettamat sanat osoittautuvatkin petokseksi. On 

selvää, että ”Burnt Norton” -runon alussa esitelty ruusutarha ei suinkaan ole tavoiteltava tila. 

Ennemminkin ruusutarha näyttäytyy illuusiona, jonkinlaisena vääristyneenä locus 

amoenuksena.6 Brooker (2018, 155) on myös pannut merkille, kuinka runon puhuja 

samanaikaisesti tiedostaa rastaan petollisuuden ja seuraa sitä silti. Puhuja ei siis ainoastaan 

tiedosta paratiisimyytin petollisuutta, vaan hän myös kaipaa sitä. Jokin ”Burnt Norton” -runon 

valheellisissa kuvissa on niin houkuttelevaa, että niistä on vaikea päästää irti.  

Jos Four Quartets -runoelmassa paratiisimotiivin käsittely alkaa puutarhasta, 

Stevensin “The Auroras of Autumn” -runoelman alussa taas katsastellaan ympäristöä 

laajemmin. Heti runoelman ensimmäisessä laulussa puhujan huomio kiinnittyy valtavaan 

 
6 Locus amoenus eli miellyttävä paikka on länsimaisessa kirjallisuudessa yleisesti käytetty topos, joka tarkoittaa 

kaunista ja suojaisaa luonnonseutua. Yleensä sitä leimaavat puut, niityt, lähteet ja purot. Locus amoenus on 

oleellinen osa maallisen paratiisin ja puutarhojen kuvausta länsimaisessa kirjallisuudessa (Curtius 1973, 202–206).  
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käärmeeseen: ”This is where the serpent lives, the bodiless. / His head is air. Beneath his tip at 

night / Eyes open and fix on us in every sky.” (AA, 435). Runon puhuja kuvailee käärmettä, 

jolla ei ole kehoa, mutta joka silti valtaa yötaivaan ja kohdistaa katseensa ihmisiin. Käärme on 

runon maailmassa kaikkialla. Ottaen huomioon runoelman nimen, voidaan tämän käärmeen 

tulkita edustavan revontulia: hieman käärmeen tapaan luikerrellen revontulet täyttävät 

maiseman ja matelevat taivaankolkasta toiseen. 

Kun Stevensin runoelmaa lukee nimenomaan paratiisin uudelleentulkintana, on 

ehdottomasti huomioitava myös runoelman intertekstuaalinen kytkös Raamatun kertomukseen 

paratiisista ja syntiinlankeemuksesta. Tämän saman intertekstuaalisen kytköksen panee 

merkille myös esimerkiksi Morris (1974, 159). Ensimmäisen Mooseksen kirjan mukaan Jumala 

asettaa Aatamille ja Eevalle paratiisissa yhden ainoan rajoituksen. Ainoastaan hyvän ja pahan 

tiedon puusta syöminen on kiellettyä: ”Herra Jumala sanoi ihmiselle: ’Saat vapaasti syödä 

puutarhan kaikista puista. Vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, älä syö, sillä 

sinä päivänä, jona siitä syöt, olet kuoleman oma.’” (1. Moos. 2:16–17). Kaikista paratiisin 

olennoista kuitenkin juuri käärme on niin katala, että se saa ihmisen uhmaamaan tätä Jumalan 

asettamaa kieltoa: ”Käärme oli kavalin kaikista eläimistä, jotka Herra Jumala oli luonut. Se 

sanoi naiselle: ’Onko Jumala todella sanonut: ’Te ette saa syödä mistään puutarhan puusta’?’” 

(1. Moos. 3:1). Käärmeen myötävaikutuksesta ihminen saa ylleen perisynnin leiman ja samalla 

menettää kosketuksensa paratiisiin. 

Stevensin runoelmassa tämä paratiisin käärme on edelleen maailmassa läsnä. Koko 

luomakunta toimii käärmeen pesänä: ”This is where the serpent lives. This is his nest, / These 

fields, these hills, these tinted distances, / And the pines above and along and beside the sea.” 

(AA, 435). Runon puhuja kuvaa, kuinka käärme asuttaa niin peltoja, kumpuja kuin puustoakin. 

Usein on myös huomioitu, että ”The Auroras of Autumn” -runon puhuja käyttää toistuvasti 

hyväkseen demonstratiivipronomineja ”this” ja ”that”. Näiden demonstratiivipronominien on 

havaittu luovan tunteen runon puhujan vahvasta läsnäolosta (Vendler 1969, 247). Näin 

voidaankin tulkita, että runon puhuja ei viittaa käärmeeseen missään tietyssä ajassa tai paikassa: 

sen sijaan käärme on läsnä kaikkialla. On myös merkittävää, että käärme on äänteellisellä 

tasolla runossa läsnä. Aiemmassa tutkimuksessa on pantu merkille, kuinka edellä lainatut runon 

aloitussäkeet käyttävät hyväkseen huomattavan paljon s- ja z-äänteitä (Knickerbocker 2012, 

42). Nämä säkeet muistuttavat siis äänteelliselläkin tasolla käärmeen suhinaa. Tämä on 

merkityksellistä, sillä kuten Jonathan Culler huomioi teoksessaan Theory of the Lyric, runouden 

rytmillä on usein erityistä, viekoittelevaa voimaa (2015, 168). Sen lisäksi että Stevensin runo 

alleviivaa paratiisin käärmeen läsnäoloa semanttisella tasolla, myös runon rytmi ja äänteellisyys 
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kertovat käärmeen olevan lähellä. Jos ei siis Eliotin runoelman puhuja pysty vastustamaan 

paratiisin synnyttämää houkutusta, ei tähän kykene myöskään ”The Auroras of Autumn” -

runoelman puhuja. Paratiisin käärme hallitsee Stevensin runoelmassa kaikkea.  

Sekä Eliotin että Stevensin runoelmissa esitetään toisaalta myös epäilyä 

paratiisikuvastoa kohtaan. Jos Four Quartets -runoelman puhuja tiedostaa puheliaan rastaan 

petollisuuden, niin myöskään ”The Auroras of Autumn” -teoksen puhuja ei ole varma paratiisin 

käärmeen todenmukaisuudesta: ”Or is this another wriggling out of the egg, / Another image at 

the end of the cave”. (AA, 435). Puhuja pohtii, onko tämä munasta kuoriutuvan olennon lailla 

kehkeytyvä käärme sittenkin vain heijastus luolan perällä. Kuten Cook (2007, 238) huomioi, 

näissä säkeissä voi nähdä ilmiselvän viittauksen Platonin luolavertaukseen. Platon esittää 

klassikkoteoksessaan Valtio myytin, joka kertoo luolaan kahlituista ihmisistä. Näillä ihmisillä 

on näköyhteys ainoastaan luolassa olevaan muuriin, johon heijastuu erilaisia varjoja. Koska 

luolan vangeilla ei ole tietoa muusta, he pitävät varjoja ainoana todellisuutenaan. Tätä tilannetta 

Platon vertaa aistimaailmaan: aistimukset ovat illuusioita, ja ainoastaan järjen avulla 

saavutettava ideamaailma on pitävällä pohjalla (Valtio 514A–520A). Kun ”The Auroras of 

Autumn” -runon puhuja pohtii, mahtaako käärme olla vain heijastus luolan seinällä, hän pohtii 

samalla sen todenmukaisuutta. 

Molemmissa runoelmissa perinteisen paratiisikuvaston kritiikki yltyy sitä mukaa, mitä 

enemmän paratiisia käsitellään. Eliotin runoelmassa runon puhuja astuu sisään ruusutarhaan 

puhuvan rastaan petollisuudesta huolimatta. Runon puhuja kuvailee puutarhassa näkemiään 

aineettomia hahmoja, jotka liikkuvat kuolleiden lehtien yli. Kuva on varsin poikkeuksellinen: 

paratiisia tyypillisesti leimaavan loputtoman kevään sijaan puutarhassa onkin syksy. Runon 

puhujan kohdistaessa katseensa ruusuihin käy ilmi, kuinka ihmiskeskeinen ajatusrakennelma 

juutalais-kristillisen perinteen paratiisi lopulta onkaan: ”And the unseen eyebeam crossed, for 

the roses / Had the look of flowers that are looked at. / There they were as our guests, accepted 

and accepting.” (FQ, 172). Paratiisin puutarhan ruusut ovat ennen kaikkea ruusuja, joita 

katsotaan. Niillä ei siis ole itseisarvoa: ainoastaan havaitsevan subjektin näkökentässä niistä 

tulee jonkin arvoisia. On myös tärkeä huomata, että juuri ruusut kuvataan runossa vieraina: 

”There they were as our guests, accepted and accepting.” Tämä on mielenkiintoista sikäli, että 

juuri runon puhujahan on juuri kuvannut itsensä ulkopuolisena, joka tulee ruusutarhaan 

vierailulle. Näissä muutamassa säkeessä lukijan eteen maalataan kuva paratiisista, joka on 

ympäristönä luotu ennen kaikkea ihmistä varten. Paratiisissa ruusukin kukkii vain karvattoman 

apinan elämää sulostuttaakseen. 
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Eliotin ”Burnt Norton” -runon ensimmäinen osa on täynnä toistuvia kuvia, joiden 

voidaan tulkita heijastelevan illuusioiden hajoamista. Kun runon puhuja saapuu ruusutarhassa 

sijaitsevan betonisen altaan äärelle, hän saa nähdä vilauksen salaperäisistä henkilöistä. Ottaen 

huomioon runon paratiisiin viittaavaan miljöön, nämä henkilöt voidaan tulkita ensimmäisiksi 

ihmisiksi, Aatamiksi ja Eevaksi: 

 

[…] 

Dry the pool, dry concrete, brown edged, 

And the pool was filled with water out of sunlight, 

And the lotos rose, quietly, quietly, 

The surface glittered out of heart of light, 

And they were behind us, reflected in the pool. 

Then a cloud passed, and the pool was empty.  

[…] 

(FQ, 172) 

 

Allas täyttyy ilmestyksenomaisesti vedestä, ja tuon valosta tihkuvan veden pinnassa Eliotin 

runon puhuja näkee heijastuksen Aatamista ja Eevasta. Kuva on kuitenkin niin heikko, että 

hetkessä koko ilmestys on ohi. Vesi katoaa altaasta, ja samalla katoaa kuva Aatamista ja 

Eevasta. On myös huomionarvoista, että altaan vesi tihkuu nimenomaan auringonvalosta. Tämä 

näky on kaikessa ilmestyksenomaisuudessaan silkka mahdottomuus, joka entisestään alleviivaa 

ruusutarhan erillisyyttä arkitodellisuudesta. Perinteinen paratiisikertomus ei tunnu olevan 

pitävällä pohjalla.  

On myös merkillepantavaa, että kirjallisuuden paratiisiaihelmissa vedellä on usein 

suuri merkitys.  Paratiiseissa esimerkiksi joet, kaivot ja lähteet tarjoavat vettä, jonka tehtävä on 

virvoittaa, puhdistaa tai vapauttaa synneistä (Daemmrich 1997, 83). ”Burnt Norton” -runossa 

vesi ei kuitenkaan täytä tätä funktiotaan. Heti pilven kiirehdittyä muualle runon betoninen allas 

tyhjenee, ja runon puhuja jää vaille minkäänlaista vapautusta tai edes hetkellistä helpotusta. 

Tämä veden hetkellisyys korostaa entisestään illuusionomaista vaikutelmaa, joka paratiisista 

runossa syntyy. 

Cullerin mukaan runous ei niinkään luo kertomakirjallisuuden tapaan fiktiivistä 

maailmaa, vaan ennemminkin se artikuloi erilaisia yleisiä tuntemuksia ihmisen 

elämismaailmasta (2015, 128). Runous tekee usein kuvaamistaan ilmiöistä johtopäätöksiä, 

jotka lopulta kiteytyvät aforisminomaisiksi lausahduksiksi. Kun Eliotin ”Burnt Norton” -runon 

puutarhakohtaus päättyy, tiivistyy myös kyseinen kokemus yleispäteväksi toteamukseksi 

ihmisluonnosta: ”Go, go, go, said the bird: human kind / Cannot bear very much reality.” (FQ, 

172).  Lintu, joka aiemmin hoputtaa ihmistä astumaan paratiisiin, kertoo nyt, kuinka ihminen 
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ei sittenkään voi sietää todellisuutta. Kenner (1997, 173) on huomioinut, kuinka linnun sanat 

liittyvät yleisesti ”Burnt Norton” -runon ajallisuuden tematiikkaan. Lintu hoputtaa runon 

puhujaa pois puutarhasta, koska ihminen on sidottu nykyhetkeen: ihminen ei siis voi ottaa 

kadonnutta ideaalimaailmaa haltuunsa. On myös mahdollista ajatella, että lintu viittaa 

sanoillaan ”Burnt Norton” -runon ruusutarhan aavemaisuuteen. Jos ruusutarha tulkitaan 

paratiisiksi, on se kaikessa kulahtaneisuudessaan huomattavan erilainen kuin vaikkapa 

Raamatun luomiskertomuksen Eedenin puutarha. Linnun voi tulkita viittaavan sanoillaan tähän 

seikkaan: paratiisi on todellisuudessa vain kaikujen täyttämä illuusio, eikä ihminen voi sietää 

tätä totuutta. Lisäksi on huomattava, että bear-verbi voi tarkoittaa sietämisen ja kestämisen 

ohella myös kantamista. Oikeastaan bear-verbin etymologiset juuret ovatkin muinaisenglannin 

sanassa beran, joka tarkoittaa ensi sijassa kantamista (ks. esim. The Concise Oxford Dictionary 

of English Etymology 1986, 36). Sen lisäksi, että ihminen ei Eliotin runon mukaan voi sietää 

paljasta todellisuutta, ei hän yksin myöskään jaksa kantaa sitä. Ihminen ei yksin voi olla koko 

luomakunnan perusta. 

 Eliotin runoelman tapaan myös Stevensin ”The Auroras of Autumn” -runoelmasta on 

luettavissa perinteisen juutalaiskristillisen paratiisikäsityksen kritiikkiä. Jos Stevensin 

runoelman ensimmäinen laulu keskittyy kuvailemaan paratiisin käärmeen luonnetta, muuttuu 

teoksen tunnelma täysin heti toisessa laulussa. Runoelman puhuja itsekin korostaa tätä 

tunnelmien välistä katkosta heittämällä hyvästit katalan käärmeen idealle: 

 

Farewell to an idea… A cabin stands, 

Deserted, on a beach. It is white, 

As by a custom or according to 

 

An ancestral theme or as a consequence 

Of an infinite course. The flowers against the wall 

Are white, a little dried, a kind of mark 

 

Reminding, trying to remind, of a white 

That was different, something else, last year 

Or before, […] 

(AA, 436) 

 

Yllättäen runon näkökulma tarkentuu. Siinä missä paratiisin käärme kuvataan runoelman 

ensimmäisessä laulussa kaikkivoipaisena, lähes jumalankaltaisena hahmona, kiinnittyy runon 

puhujan huomio nyt niinkin mitättömään näkyyn kuin valkoiseen mökkiin. Mökki on hylätty, 

ja sitä leimaa ainoastaan värittömyys. Runon puhuja pohtii myös syitä mökin valkeuteen: ehkä 
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rakennus on saanut värinsä jonkin muinaisen tavan tai väistämättömän maailmankulun 

seurauksena? 

Stevensin tapaa käyttää värejä ja vuodenaikoja erilaisten asioiden symboleina on usein 

pidetty varsin vakiintuneena. Aiemmassa tutkimuksessa on havaittu, että esimerkiksi joissain 

Stevensin runoissa kaaosta pelkäävä ihminen tarrautuu kiinni kaikkoavaan valoon, 

neutraaleihin väreihin ja talveen (Morris 1974, 64). Samaan tapaan ”The Auroras of Autumn” 

-runoelman toisessa laulussa maailman valkoisuus näyttäytyy ainoastaan jonkinlaisena kaikuna 

kadotetusta menneisyydestä. Runossa kuvatun mökin seinän vierellä kasvavat kukat ovat 

valkoisia. Runon puhuja epäilee, että tämä valkoinen väri on vain haalea muisto jostain tilasta, 

joka aiemmin maailmassa on vallinnut. Näin ”The Auroras of Autumn” -runoelman valkoinen 

väri heijastelee samankaltaista pysähtyneisyyttä kuin haamut ja kaiut Eliotin Four Quartets -

runoelman alussa. Tiettyjen harkittujen runokuvien avulla molemmissa runoelmissa 

kiinnitetään huomiota perinteisen paratiisikäsityksen vanhanaikaisuuteen.  

Aiemmin on huomioitu, että ”The Auroras of Autumn” -runoelma tuntuu ehdottavan 

vanhan, konventionaalisen havaitsemistavan unohtamista (ks. esim. Knickerbocker 2012, 46). 

Tämä konventioiden ja vanhojen tapojen kritiikki näkyy erityisesti siinä vastakkainasettelussa, 

joka Stevensin runoelman ensimmäisen ja toisen laulun välille syntyy. Siinä missä paratiisin 

käärme kuvataan taivaankantta ja maankamaraa hallitsevana oliona, on toisessa laulussa 

kuvattu valkoinen maailma kaikessa kuihtuneisuudessaan täysi antiteesi tälle käärmeen vallalle. 

Lopulta tämä vastakkainasettelu purkautuu, ja väri täyttää maailman: 

 

The season changes. A cold wind chills the beach. 

The long lines of it grow longer, emptier, 

A darkness gathers though it does not fall 

 

And the whiteness grows less vivid on the wall. 

The man who is walking turns blankly on the sand. 

He observes how the north is always enlarging the 

   change, 

 

With its frigid brilliances, its blue-red sweeps 

And gusts of great enkindlings, its polar green, 

The color of ice and fire and solitude. 

(AA, 437) 

 

Runon puhujan kuvailema mies huomaa, kuinka pohjoisesta heijastuvat revontulet värjäävät 

raivotessaan koko kalpean maailman. Vuodenaika vaihtuu, ja runon tunnelma kääntyy jopa 

uhkaavaksi. Muutosta merkitsevä sana ”change” on säkeenylityksen avulla erotettu omaksi 
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säkeekseen, ja näin tämä sana nousee runon kompositiossa erityiselle paikalle. Pohjoisen 

revontulet merkitsevät ennen kaikkea muutosta. Luonnon voima on niin valtava, että vanhat, 

pinttyneet tavat ja uskomukset näyttäytyvät sen rinnalla vain kalpeina hahmoina.  

Aiemmassa tutkimuksessa on pantu merkille, että Stevensin runoudessa aistihavainto 

on kaikki kaikessa. Niitä, jotka näkevät maailman selkeästi, voidaan Stevensin näkökulmasta 

pitää siunattuina (Morris 1974, 7). Tämän tiedon valossa ”The Auroras of Autumn” -runoelman 

toista laulua voi perustellusti pitää vanhojen ajatusrakennelmien kritiikkinä. Kauttaaltaan 

valkoisessa maailmassa ei ole eroja: ”Here, being visible is being white”. (AA, 436). Onhan 

huomioitava, että yksivärisessä todellisuudessa näköaistista tulee lopulta tarpeeton. Valkoinen 

katoaa valkoiseen. Luonto on päästettävä tähän valkoisen värin kyllästämään maailmaan, 

Stevensin runoelma vaikuttaa ehdottavan.  

Olen tässä alaluvussa osoittanut, kuinka sekä Eliotin Four Quartets -runoelmassa että 

Stevensin ”The Auroras of Autumn” -runoelmassa esitetään perinteisen paratiisikuvaston 

kritiikkiä. Molemmissa runoelmissa erilaisia pysähtyneisyyteen viittaavia kuvia apuna käyttäen 

alleviivataan perinteisen paratiisikuvaston vanhanaikaisuutta. Eliotin runoelmassa nämä kuvat 

liittyvät pitkälti harhakuvamaiseen puutarhaan, kun taas Stevensin teoksessa väritön talvinen 

maisema saa edustaa perinteistä paratiisikäsitystä. Siinä missä Eliotin runoelmassa puhuva 

rastas kertoo tavanomaisen paratiisikäsityksen olevan petosta, Stevensin teoksessa taas Eedenin 

värikäs käärme toimii vastapainona perinteisen paratiisikuvaston pysähtyneisyydelle. 

Seuraavissa alaluvuissa osoitan, kuinka molemmat runoelmat muokkaavat käsitystä 

perinteisestä paratiisista käyttäen apunaan erilaisia postpastoraalille ominaisia tyylipiirteitä. 

Ensin, alaluvussa 3.2., keskityn siihen, kuinka runoelmissa luonto näyttäytyy ennen kaikkea 

syntymän ja kuoleman lakkaamatta kehkeytyvänä prosessina. Liitän tämän myös syvään 

luonnonkunnioitukseen, jota runoelmat paikka paikoin henkivät. Alaluvussa 3.3. taas kiinnitän 

huomioni siihen, kuinka runoelman luontosuhteisiin liittyy erilaisten rajojen rikkoutuminen. 

Postpastoraalille ominaisesti runoelmissa kyseenalaistuvat sekä luonnon ja kulttuurin että 

ihmisen sisäisen ja ulkoisen maailman välillä vallitsevat vastakkainasettelut. Alaluvussa 3.4. 

taas osoitan, kuinka runoelmissa tietoisuus muuttuu omatunnoksi. Perinteinen luonnon 

tarkkailu jää sivuun, ja nöyrtyminen luonnon edessä muodostuu molempien runoelmien 

keskeiseksi teemaksi. 
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3.2. Luonto prosessina 

 

Kuten olen edellä esittänyt, Terry Giffordin määritelmän mukaan postpastoraalille on ominaista 

kunnioitus luontoa kohtaan. Postpastoraalissa ihmiskeskeinen näkökulma muuttuu 

luontokeskeiseksi (Gifford 1999, 152). Sekä Four Quartets -runoelmassa että ”The Auroras of 

Autumn” -runoelmassa tämä näkökulmanvaihdos on usein läheisessä yhteydessä toiseen 

postpastoraalin piirteeseen, eli muuttuneeseen luontokäsitykseen. Postpastoraalissa luontoa ei 

enää nähdä harmonisena, muuttumattomana tilana, vaan elämän ja kuoleman lakkaamattomana 

prosessina. Four Quartets -runoelmassa ehkä parhaiten tätä luonnon päättymätöntä 

kiertokulkua kuvaa teoksen toinen runo, ”East Coker”. Esimerkiksi C. K. Stead on nähnyt 

lukuisten runon osioiden liittyvän maan ja lihallisuuden teemoihin (1997, 198–202). Erityisesti 

”East Coker” -runon ensimmäinen osio käsittelee tätä luonnon kiertokulkua. Koko runo alkaa 

paradoksilla, jonka jälkeen maallista muutosta käsittelevät runokuvat alkavat seurata toistaan: 

 

    In my beginning is my end. In succession 

Houses rise and fall, crumble, are extended, 

Are removed, destroyed, restored, or in their place 

Is an open field, or a factory, or a by-pass. 

[…]  

(FQ, 177)  

 

Runoilijoiden voidaan usein katsoa liioittelevien väittämien kautta liittävän materiaan henkistä 

sisältöä (Culler 2015, 38). Juuri näin toimii myös T. S. Eliot tämän esimerkin yhteydessä. 

Runoelma asettaa ensin paradoksaalisen väitteen elämän alun ja lopun samankaltaisuudesta. 

Tämä väite on viittaus Skotlannin kuningatar Maria Stuartin mottoon: ”En ma fin est mon 

commencement.” (Gardner 1978, 42). Alkuperäisessä yhteydessään motto on varsin 

uskonnollinen, mutta Eliot kääntää sen päälaelleen ja liittää koko väittämän osaksi varsin 

materiaalisten kuvien virtaa. Näin ihmiselämän rajallisuus samastuu rakennusten ja muun 

elottoman materiaalin jatkuvaan kiertoon: materiasta tulee henkeä ja hengestä materiaa. Tätä 

luonnon kiertokulkua alleviivaa runon toisteinen rytmi: ”removed, destroyed, restored”. 

Maailmankaikkeus näyttäytyy elämän ja kuoleman rituaalina, jossa asiat tuhoutuvat ja vaihtavat 

paikkojaan.  

Four Quartets -runoelman runokuville on ominaista, että ne vyöryvät eteenpäin 

runsaina ja toisteisina. Tämä runokuvien pysähtymätön virta jo itsessään muistuttavaa siitä 

jatkuvasta elämän ja kuoleman virrasta, joka kaikkialla hallitsee luontoa: 
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[…] 

Old stone to new building, old timber to new fires, 

Old fires to ashes, and ashes to earth 

Which is already flesh, fur and faeces, 

Bone of man and beast, cornstalk and leaf. 

[…] 

(FQ, 177) 

 

Elollisen ja elottoman välillä ei ole selvää rajaa, sillä lopulta kaikki on ajan leimaamaa materiaa. 

Varsin groteski on kuva maasta, joka on jo valmiiksi lihaa, turkkia ja jätöksiä. Maassa myös 

eläimestä, ihmisestä ja kasvikunnasta tulee yhtä. Näin kuolema leimaa kaikkea maallista. 

Kuolema on kuitenkin myös maailmankaikkeuden tasa-arvoisuuden tae: olemassaolonsa 

ajallisuuden edessä ihminen on muun ekosysteemin kanssa samalla viivalla. 

On myös havaittu, että tämä T. S. Eliotin tapa rinnastaa kuolemassa kaikki 

materiaalinen johtaa ihmisten saavutusten väistämättömään arvonmenetykseen (Burdge 2020, 

574). Myös kaikki kulttuuri tulee vielä kerran murskautumaan luonnon lihamyllyssä. Näin 

ihmislaji riisutaan runoelmassa kaikesta siitä, millä se vuosituhansien kuluessa on omaa 

asemaansa pönkittänyt. Tässä siirtymässään ihmiskeskeisyydestä luontokeskeisyyteen Four 

Quartets on runoelmana hyvinkin radikaali.  

Samoin kuin Eliotin Four Quartets -runoelmassa, myös Stevensin ”The Auroras of 

Autumn” -runoelmassa luonto näyttäytyy ennen kaikkea elämän ja kuoleman lakkaamattomana 

prosessina. Pastoraalikirjallisuudelle tyypillinen luonnon rikkumaton harmonisuus korvaantuu 

runoelmassa jatkuvalla muutoksella. Runoelmaa leimaava revontulien kuva näyttäytyy heti 

teoksen ensimmäisessä laulussa ennen kaikkea prosessina: ”This is form gulping after 

formlessness, / Skin flashing to wished-for disappearances / And the serpent body flashing 

without the skin.” (AA, 435). Tähän käärmeen muuttuvaan muotoon on kiinnitetty aiemminkin 

huomiota (ks. esim. Vendler 1969, 250; Morris 1974, 159). Revontulet tavoittelevat jatkuvasti 

uusia ulottuvuuksia, ja näin ne kuvastavat muutakin luontoa: samaan tapaan kuin käärme luo 

nahkansa, myös luonto etsii erilaisia ilmenemisen tapoja.  

Edeltävässä ”The Auroras of Autumn” -runoelmaa koskevassa tutkimuksessa on 

kuitenkin havaittu, että revontulet eivät ole ainoastaan uutta luova voima; runon puhuja yhdistää 

ne myös kuolemaan ja hävitykseen (ks. esim. Knickerbocker 2012, 44). Erityisesti tämä näkyy 

runoelman kolmannessa osiossa, jossa mystinen äitihahmo astuu teoksen keskiöön: “Farewell 

to an idea… The mother’s face, / The purpose of the poem, fills the room.” (AA, 437). Runon 

puhuja kuvailee äitiä huoneessaan vieläpä korostaen tämän äidin merkitystä: äidin kasvot 

antavat koko Stevensin runoelmalle tarkoituksen.  
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Runoelmassa äidin olemus on kuitenkin vaarassa. Luonnollinen rappeutuminen uhkaa 

häntä. Äiti uhkaa konkreettisesti hajota maailman tuuliin: 

 

And yet she too is dissolved, she is destroyed. 

She gives transparence. But she has grown old. 

The necklace is a carving not a kiss. 

 

The soft hands are a motion not a touch. 

The house will crumble and the books will burn.  

[…] 

(AA, 437–438) 

 

Äidin haavoittuvaa olemusta korostetaan toiston ja allitteraation avulla: ”And yet she too is 

dissolved, she is destroyed.” Äidin pehmeät kädet menettävät toimintakykynsä sulautuen 

luonnon lakkaamattomaan liikkeeseen. Samalla tämä äidin hidas rappeutuminen samastetaan 

kaiken maailmallisen katoavuuteen: hänen ruumiinsa ei ole sortuvia taloja tai tuhkaksi palavia 

kirjoja kummempi. Ihmisen rappeutuminen asetetaan rinnakkain tuhoutuvien rakennusten 

kanssa, samaan tapaan kuin Eliotin runoelmassa. 

Stevensin runoelman edetessä käy selväksi, että juuri taivaalla leimuavat revontulet ja 

ulkona raivoava tuuli uhkaavat äitiä. Vaikka äiti lepää talossaan lähimmäistensä ympärillä, 

pohjoinen yö lähestyy heitä kaikkia pakkasen muodossa: 

 

And the house is of the mind and they and time, 

Together, all together. Boreal night 

Will look like frost as it approaches them 

 

And to the mother as she falls asleep 

And as they say good-night, good-night. […] 

(AA, 438) 

 

On tärkeää havaita, että Stevensin runoudessa ihmisen ja hänen ympäristönsä välille on vaikea 

tehdä eroa. Sen sijaan todellisuus on hänen teoksissaan useimmiten objektiivisen maailman ja 

inhimillisen kokemuksen loppusumma (ks. esim. Morris 1974, 105). Ihminen ei voi irrottautua 

ihmiskeskeisestä näkökulmasta, sillä se, miten ihminen näkee maailman, riippuu aina myös 

ihmisestä itsestään. Tässä todellisuudessa kaikki ovat yhdessä: ”And the house is of the mind 

and they and time, / Together, all together.” Pohjoinen yö ei tee lähestyessään eroa ihmisten 

välille, vaan se koskee jokaista olentoa. 

Lopulta “The Auroras of Autumn” -runoelman kolmannessa osiossa luonto näyttäytyy 

kaikessa prosessuaalisuudessaan ennen kaikkea voimana, jolla on valta ihmisen yli. Tätä valtaa 
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kuvastaa tuuli, joka sotilaan tavoin koputtaa asumuksen oveen ja käskyttää ihmistä: ”A wind 

will spread its windy grandeurs round / And knock like a rifle-butt against the door. / The wind 

will command them with invincible sound.” (AA, 438). Luonto ei ole pelkästään ihmisen 

viattoman tarkkailun kohde, vaan sillä on myös kyky käskyttää ihmistä.  

Jos Stevensin runoelmassa äiti saa tuntea nahkoissaan rappeutumisen, Eliotin 

teoksessa taas eräs aviopari edustaa ihmistä luonnonkierron kourissa. Tarkasteltuaan ensin 

maallista muutosta vaihtuvassa maisemassa Eliotin runon puhuja tekee ajallisen siirtymän. 

Kuvastosta, jota leimaavat rakennukset, tiet ja kentät, siirrytään selkeästi agraariseen 

ympäristöön: 

 

         In that open field 

If you do not come too close, if you do not come too close, 

On a summer midnight, you can hear the music 

Of the weak pipe and the little drum 

And see them dancing around the bonfire 

The association of man and woman 

In daunsinge, signifying matrimonie – 

A dignified and commodious sacrament. 

[…] 

(FQ, 177–178) 

 

Runon puhuja kuvaa etäisyyden päästä kesäyössä tapahtuvia maalaishäitä. Osiossa ovat läsnä 

sekä uskonto että luonto; pyhän liittonsa kautta miehen ja naisen on tarkoitus jatkaa lajiaan.  

Eliotin ”East Coker” -runon ensimmäinen osio ei korosta siis pelkästään luonnossa tapahtuvaa 

rappeutumista, vaan myös tähän rappeutumiseen läheisesti liittyvää kukoistamista. Häät 

rakkauden ja lisääntymisen metonymiana ovat vahvasti kontrastissa sen kuoleman leimaaman 

luonnon kanssa, jota ”East Coker” -runon alussa kuvaillaan. 

Jos runon puhuja pyytää runon vastaanottajaa pysymään riittävän välimatkan päässä, 

aiheuttaa myös runon kieli etäisyyttä kuvattavaan tilanteeseen. Maalaishäitä kuvataan 

paikoitellen varsin arkaaiseen tyyliin, englannin kielen historiallisia piirteitä noudattaen: ”Two 

and two, necessarye coniunction, / Holding eche other by the hand or the arm.” (FQ, 178). 

Nämä arkaaisen kielen leimaavat säkeet ovat peräisin Sir Thomas Elyotin vuonna 1531 

julkaistusta teoksesta The Boke of the Governour (Gardner 1978, 42). Sisällyttämällä 

runoelmaansa tämän historiallisen kerrostuman Eliot sijoittaa myös kielen osaksi luonnon 

kiertokulkua. Jos ihminen voi maan eri kerrostumia tarkastellen luodata mennyttä elämää, voi 

hän tehdä näin myös kielen tasolla. Näin edellä lainatut säkeet alleviivaavat sekä sisällön että 

muotonsa tasolla luontoa jatkuvana muutoksena: mennyt ja tuleva pitävät toisiaan kädestä 
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kiinni materiassa, josta kaikki elämä nousee. Luonto on prosessi, jossa ei ole harmoniaa, vaan 

erilaiset ajalliset kerrostumat seuraavat toisiaan osana kasvun ja kuihtumisen vastavuoroisuutta. 

Vaikka ”East Coker” -runon ensimmäisessä osassa elämälläkin on paikkansa 

luonnossa, on runo kokonaisuutena silti ennen kaikkea kuoleman ja maatumisen juhlaa. Myös 

runossa kuvaillut maalaishäät saavat taustakseen elämän rajallisuuteen viittaavaa kuvastoa: 

 

[…] 

Keeping the rhythm in their dancing 

As in their living in the living seasons 

The time of the seasons and the constellations 

The time of milking and the time of harvest 

The time of coupling of man and woman 

And that of beasts. Feet rising and falling. 

Eating and drinking. Dung and death.  

(FQ, 178) 

 

Ihmistä voi pitää ajaksi realisoituneena materiana. Ihminen nousee tomusta, kokee vuodenajat 

ja arkiset askareet lopulta vain palatakseen tomuun. Tämä elämän ja kuoleman dialektinen 

prosessi näkyy myös runon rytmissä. Cullerin mukaan runouden rytmiä voi joskus pitää 

itsenäisenä voimana, joka saatetaan tulkita jopa lähes kirjoittajasta tai lukijasta erilliseksi (2015, 

136). Runon rytmi heijastelee tässä luonnon lakkaamatonta prosessia, jossa elämä ja kuolema 

seuraavat toisiaan. Lainatussa säkeissä erityisesti tietyt toisteiset elementit (esimerkiksi verbien 

gerundimuoto ja sanat ”the time of”) saavat runon tuntumaan virralta, joka jatkuu lakkaamatta. 

Elämässä tapahtumat seuraavat toisiaan, ja runon rytmin tapaan ne tuntuvat seuraavan toisiaan 

kuin itsestään. Jokin ihmisen ulkopuolinen voima tuntuu säätelevän elämää. Viimeiset säkeet 

kuitenkin luovat katkoksen tähän jatkuvaan kuvien virtaan. Säkeet täyttyvät lyhyistä, 

muutaman sanan mittaisista virkkeistä, joita pisteet rytmittävät: ”Feet rising and falling. / Eating 

and drinking. Dung and death.” Lopulta kuolema vie elämästä voiton – jäljelle jää lanta ja 

olemassaolon rajallisuus.  

Sekä Eliotin että Stevensin runoelmissa luonto näyttäytyy siis postpastoraalille 

kirjallisuudelle ominaiseen tapaan ennen kaikkea prosessina. On kuitenkin pantava merkille, 

että näiden runoelmien puhujien katseen suunta on varsin erilainen: siinä missä Eliotin 

runoelman puhuja kiinnittää katseensa useimmiten maan tasolle, kohti multaa ja humusta, 

suuntaa Stevensin runoelman puhuja katseensa taivaalle. Daemmrichin mukaan nämä 

vertikaalisella akselilla tapahtuvat siirtymät ovat molemmat ominaisia kirjallisuuden 

paratiisiaihelmille. Ylöspäin suuntautuva liike liittyy paratiisin yhteydessä usein jumalallisten 

voimien ja täydellisen kauneuden tavoitteluun, kun taas alaspäin hakeutuva liike liittyy 
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nöyryyteen ja ihmisen luopumiseen oman itsensä hallinnasta (Daemmrich 1997, 49–50).  

Eliotin runoelmassa painovoima vetää ihmistä takaisin maan poveen: ”Feet rising and falling.” 

(FQ 178). Stevensin runoelmassa taas luonto lähestyy ihmistä usein ilmasta käsin. Stevensin 

katse ei rajoitu horisonttiin, vaan se kääntyy planeettoja ja taivaita kohti. Tämä näkyy erityisesti 

”The Auroras of Autumn” -runoelman seitsemännessä osiossa: 

 

It leaps through us, through all our heavens leaps, 

Extinguishing our planets, one by one, 

Leaving, of where we were and looked, of where 

 

We knew each other and of each other thought, 

A shivering residue, chilled and foregone, 

Except for that crown and mystical cabala. 

(AA, 442) 

 

Revontulten voima on niin valtava, että sen on mahdollista tuhota planeettoja. Revontulten 

vaikutuksesta ihmisestä jää jäljelle vain värisevää jätettä. On huomionarvoista, että Stevensin 

runoudessa ihminen taistelee usein auringon kanssa, ja tämän taistelun voi samastaa konfliktiin 

inhimillisen mielikuvituksen ja todellisuuden välillä (Morris 1974, 146). Revontulten 

tieteellinen selitys löytyy aurinkotuulista: näin tämä ihmisen kamppailu taivaan valtoja vastaan 

näkyy myös ”The Auroras of Autumn” -runoelmassa. Tämän runoelman tapauksessa luonto ja 

todellisuus tuntuvat vievän voiton inhimillisistä voimista. Ihminen pyrkii mielikuvituksensa 

avulla antamaan revontulille erilaisia selityksiä samastamalle ne esimerkiksi paratiisin 

käärmeeseen, mutta lopulta luonnonvoimat vievät voiton näistä ihmisen kuvitelmista. 

Revontulet näyttäytyvät valtavana planeettojenvälisenä prosessina, jonka edessä ihminen on 

tomua. Jäljelle jää luonnon kiertokulku, kruunu päässään. 

Tässä planeettojenvälisessä prosessissa on kuitenkin oma traagisuuteensa. Revontulet 

ovat jatkuvaa muutosta, mutta kuten Vendler (1969, 261) huomioi, tällä muutoksella ei ole 

päämäärää: 

 

But it dare not leap by chance in its own dark. 

It must change from destiny to slight caprice. 

And thus its jetted tragedy, its stele 

 

And shape and mournful making move to find 

What must unmake it […] 

(AA, 442) 
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Muutos ei pääty, vaan jatkuu loputtomiin vailla minkäänlaista pelastusta. Runon puhuja näkee 

tässä loputtomassa muutoksessa myös jotain pohjattoman surullista. Revontulet muodostavat 

muotoja vain muodon vuoksi.  

Molemmissa runoelmissa luonnonkierron lakkaamaton prosessi liittyy siis ainakin 

ensinäkemältä varsin vahvasti tunteeseen ihmisen olemassaolon merkityksettömyydestä. Siinä 

missä Eliotin runoelmaa leimaavat kuolema ja olemassaolon rajallisuus, Stevensin runoelmassa 

ylipäätään koko luonnonkierron merkityksellisyys kyseenalaistetaan. Voiko tällaisissa 

merkityksettömyyden leimaamissa luontosuhteissa nähdä minkäänlaisia muistumia 

paratiisista? Ainakin Eliotin runoelman tapauksessa selitystä tälle luontosuhteen 

lohduttomuudelle voidaan etsiä kristinuskosta. Esimerkiksi Anthony Domestico on tutkinut 

erään 1900-luvun merkittävimmän teologin, eli Karl Barthin ajattelun vaikutusta T. S. Eliotin 

runoudessa. Domesticon mukaan niin Barthin teologiassa kuin Eliotin runoudessakin luonnon 

ja Jumalan välillä vallitsee syvä juopa. Jumala näkyy luonnossa vain pääosin poissaolonsa 

kautta. Four Quartets -runoelman luonto on ennen kaikkea luonto syntiinlankeemuksen jälkeen 

(Domestico 2017, 42). Syntiinlankeemuksen jälkeisessä luonnossa ihminen on sidottu osaksi 

aikaa ja luonnon kiertokulkua, ja tässä mielessä hän on ikuisesta Jumalasta niin kaukana kuin 

mahdollista. Jos luonto on prosessi, joka väistämättömänä päätepisteenä on kaiken olevaisen 

katoavaisuus, on tästä prosessista vaikea löytää armoa tai sovitusta. Voiko luonnonympäristöä, 

jossa Jumala loistaa ainoastaan poissaolollaan, kutsua paratiisiksi? 

Four Quartets -runoelmaa tulkitessa täytyy kuitenkin ottaa huomioon Eliotin oma 

näkemys kristinuskosta. Aiemmassa tutkimuksessa on havaittu, että erityisesti kaksi 

kristinuskon oppia olivat Eliotille itselleen merkittäviä: nämä opit ovat näkemys perisynnistä 

sekä näkemys Jeesuksen inkarnaatiosta (ks. esim. Spurr 2016, 7). Rappeutuminen leimaa 

Eliotin luontokuvastoa siksi, että perisynti on turmellut ihmisen luontosuhteen. Tämä synti on 

voitettavissa ainoastaan Jeesuksen lihaksitulemisen ja ristinkuoleman kautta (Spurr 2016, 8). 

Eliotin näkemys kristinuskosta perustuu siis vahvasti uhrautumisen tematiikalle. Vaikka viime 

kädessä pelastus riippuukin Jeesuksesta, on kuitenkin huomioitava, että myös yksilön itsensä 

uhrautuvaisuus ja tietynlainen asketismi näyttelevät suurta osaa Eliotin runoudessa. Richards 

(2020, 4) katsoo, että Eliotin runoudessa asketismin tarkoituksena on usein saavuttaa parempi 

yhteys ympäristön kanssa. Siinä missä synti eristää ihmisen ympäristöstään, vain luopumalla 

itsestään hän voi jälleen saavuttaa yhteyden luontoon. Näin voi tulkita, että koska synti on 

turmellut paratiisin Four Quartets -runoelmassa, on ihmisen väistämättä turvauduttava 

askeettisuuteen ja oman asemansa unohtamiseen, jotta yhteys tuohon kadotettuun paratiisiin 
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voidaan jälleen saavuttaa. Tämä näkyy runoelmassa esimerkiksi ihan ”East Coker” -osion 

lopussa, jossa runon puhuja toivoo syvemmän yhteyden löytyvän juuri lohduttomuuden kautta: 

 

[…] 

We must be still and still moving 

Into another intensity  

For a further union, a deeper communion 

Through the dark cold and the empty desolation, 

The wave cry, the wind cry, the vast waters  

Of the petrel and porpoise. In my end is my beginning. 

(FQ, 183) 

 

Samastaessaan oman surunsa aaltojen ja tuulen valitukseen sekä tyhjiin vesiin runon puhuja 

pyrkii luopumaan omasta itsestään ja näin löytämään jälleen yhteyden ympäristöönsä. Harvat 

pyhyyden hetket Eliotin runoelmassa liittyvätkin juuri tilanteisiin, jossa luonnon tarkkailija 

sulautuu täysin ympäristöönsä ja kadottaa itsensä. Tästä loistavana esimerkkinä toimii ”East 

Coker” -runon ensimmäisen osan viimeinen säkeistö: 

 

   Dawn points, and another day  

Prepares for heat and silence. Out at sea the dawn wind 

Wrinkles and slides. I am here 

Or there, or elsewhere. In my beginning. 

(FQ, 178) 

 

Tällaisissa jaksoissa ympäristö saa Eliotin runoelman puhujan valtaansa, ja näin havaitsijasta 

tulee osa havaittua (vrt. Domestico 2017, 60). Koska kaikki on yhtä luonnon lakkaamattomassa 

prosessissa, aika ja paikka menettävät merkityksensä. 

Jos Eliotin runoelman paratiisikäsitystä leimaa kristillinen asketismi, kiinnittää 

Stevensin ”The Auroras of Autumn” taas huomionsa ihmiseen ajassa ja paikassa. Aiempi 

tutkimus on osoittanut, että Stevensin runoudessa paratiisi syntyy vasta pisteessä, jossa ihminen 

kohtaa maailman (Morris 1974, 158). Stevensin runoelman puhuja niinkään kadota itseään 

maisemaan, vaan hän ennen kaikkea pyrkii tarkkaavaisuuden kautta ottamaan tuon maiseman 

ja luonnon paremmin huomioon. Aiemmin Eliotin ja Stevensin runoutta vertailtaessa onkin 

tultu siihen johtopäätökseen, että paikka merkitsee Stevensille enemmän kuin Eliotille (Sharpe 

2018, 73). Siinä missä Eliotin runoelman puhuja pyrkii unohtamaan itsensä ympäristönsä 

hyväksi, Stevensin runoelman puhuja antaa omassa havainnossaan ympäristölle enemmän 

valtaa: ”This is where the serpent lives. This is his nest, / These fields, these hills, these tinted 

distances, / And the pines above and along and beside the sea.” (AA, 435).  Stevensin 

runoelmassa revontulet näyttävät todellisen mahtinsa vasta siinä vaiheessa, kun ihminen näkee 
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ne maailmaa hallitsevana käärmeenä. Eliotin runoelma suhtautuu siis ihmiseen luonnon 

tarkkailijana huomattavasti kriittisemmin kuin Stevensin teos. 

Vaikka runoelmien luontosuhteissa on eroja, molemmissa teoksissa ihmisen ja 

luonnon erillisyys kyllä kyseenalaistuu. Seuraavassa alaluvussa käsittelen sekä Eliotin että 

Stevensin teoksissa ilmeneviä postpastoraalin piirteitä, jotka liittyvät lähemmin tällaisten 

rajojen rikkoutumiseen. Tarkastelun kohteena ovat sekä luonnon ja kulttuurin että ihmisen 

sisäisen ja ulkoisen maailman välillä vallitsevat vastakkainasettelut, jotka alkavat purkautua 

runoelmissa. 

 

 

3.3. Rikkoutuvat rajat 

 

Yksi Terry Giffordin esittelemän postpastoraalin käsitteen perustekijöistä on luonnon ja 

kulttuurin välisen dikotomian murtuminen. Tämän vastakkainasettelun kadotessa kulttuuri 

alkaa leimata luontoa ja luonto vastavuoroisesti kulttuuria. Kuten sanottu, kulttuurin ja luonnon 

välinen dikotomia on pitkälti keinotekoinen: kaikki maailmanhistoriassa muodostunut kulttuuri 

on riippuvaista luonnonresursseista. Ilman luontoa ei olisi esimerkiksi kirjallisuutta, musiikkia 

tai uskontoja. Toisaalta kulttuuri myös leimaa ihmisen näkemystä luonnosta. Luontokin on siis 

osaltaan kulttuurinen konstruktio. Sekä Eliotin Four Quartets -runoelmassa että Stevensin ”The 

Auroras of Autumn” -runoelmassa tämä luonnon ja kulttuurin välisen dikotomian 

purkautuminen liittyy läheisesti toiseen postpastoraalille ominaiseen piirteeseen, eli ihmisen 

sisäisen ja ulkoisen todellisuuden vastaavuuteen. Kummassakaan runoelmassa luonnon ja 

kulttuurin taikka ihmissubjektin ja häntä ympäröivän maailman välille ei tehdä tarkkaa eroa. 

Eliotin tapauksessa nämä vastakkainasettelut purkautuvat ilmeisimmin Four Quartets 

-runoelman kolmannessa runossa, joka on nimeltään ”The Dry Salvages”. Siinä missä ”Burnt 

Norton” -runoa leimaa puutarha ja ”East Coker” -runoa taas maalaismaisema, ”The Dry 

Salvages” on kokonaisuutena vesielementin hallitsema. Runon ensimmäisessä osiossa runon 

puhuja tarkastelee jokea, joka alkaa saada jumalallisia piirteitä: 

 

    I do not know much about gods; but I think that the river 

Is a strong brown god – sullen, untamed and intractable, 

Patient to some degree, at first recognised as a frontier; 

Useful, untrustworthy, as a conveyor of commerce; 

Then only a problem confronting the builder of bridges. 

[…] 

(FQ, 184) 
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Joki kuvataan runossa jumalana, joka herättää ihmisissä ensin kunnioitusta. Joki on arvaamaton 

toimija, ikään kuin sillä olisi oma tahto. Historiallisen kehityksen myötä joki alkaa kuitenkin 

menettää pelkoa herättäviä piirteitään. Ensin joesta muodostuu kulkuväylä, ja lopulta 

ainoastaan tekninen ongelma, jonka insinööri voi sillan suunnittelemalla voittaa. Luonto uhkaa 

hävitä kulttuurin kitaan. 

Vaikka ihminen kuinka teknologisen kehityksen myötä vieraantuisi luonnosta, ei 

luonto kuitenkaan unohda ihmistä. Joki on edelleen läsnä siinä kaupungissa, joka kasvaimen 

tapaan on muotoutunut joen alaville rannoille: 

 

[…] 

The problem once solved, the brown god is almost forgotten 

By the dwellers in cities – ever, however, implacable, 

Keeping his seasons and rages, destroyer, reminder 

Of what men choose to forget. Unhonoured, unpropitiated 

By the worshippers of the machine, but waiting, watching and waiting. 

[…] 

(FQ, 184) 

 

Joki lähes unohtuu. Teknisestä kehityksestä huolimatta ihminen on silti luonnon lakien orja: 

esimerkiksi vuodenaikoja, sairauksia tai omaa ajallista olemassaoloaan ihminen ei voi hallita 

kuin tiettyyn pisteeseen saakka. Näin luonto kaikessa raivossaan leimaa kulttuuria. Virta on ja 

pysyy. 

”The Dry Salvages” -runon ruskealla jumalallisella joella on vastineensa myös 

fyysisessä todellisuudessa. Eliot vietti lapsuutensa Yhdysvalloissa, Missourin osavaltiossa, St. 

Louisin kaupungissa. St. Louisin läpi virtaa Mississippi-joki. Tämä lapsuuden kokemus 

valtavan joen jatkuvasta läsnäolosta on vaikuttanut myös ”The Dry Salvages” -runoon (ks. 

esim. Gardner 1978, 46–47). Myös runossa itsessään joen jatkuva läsnäolo leimaa koko 

kaupunkia: 

 

[…] 

His rhythm was present in the nursery bedroom, 

In the rank ailanthus of the April dooryard, 

In the smell of grapes on the autumn table, 

And the evening circle in the winter gaslight. 

(FQ, 184) 

 

Lainatuissa säkeissä ei tehdä tarkkaa eroa kulttuurin ja luonnon välille. Joki leimaa kaikkea 

todellisuutta: joen virta on läsnä niin lasten makuuhuoneessa, puissa, rypäleissä kuin kaasulla 
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toimivassa valossakin. Näin runoelma tulee samalla vastustaneeksi perinteistä 

pastoraalikuvastoa. Klassisessa pastoraalikirjallisuudessa vallitsee perustavanlaatuinen erottelu 

kaupungin ja maaseudun välillä (Garrard 2012, 39). Siinä missä perinteistä pastoraalia 

määrittelee vetäytyminen kaupungista luonnon rauhaan (Gifford 1999, 46), Four Quartets -

runoelmassa hahmoteltu postpastoraali paratiisi keskittyy luontoon kaupungin keskellä.  

Jos Eliotin runoelmassa luonto näyttäytyy aktiivisena toimijana, jonka edessä myös 

kulttuurin kategorian on murruttava, on Stevensin ”The Auroras of Autumn” -runoelmassa 

tilanne varsin samankaltainen. Kun Eliotin runoelmassa kulttuurista tulee luontoa, Stevensin 

teoksessa taas luonto ja kulttuuri samastetaan erään niiden samankaltaisen ominaisuuden 

kautta. Stevens keskittyy runoelmassaan luomisvoimaisuuteen, joka leimaa sekä kulttuuria että 

luontoa. 

”The Auroras of Autumn” -runoelmaa hallitsevat revontulet. Olen aiemmin tulkinnut 

näiden revontulten symboloivan Raamatun paratiisikertomuksen katalaa käärmettä. Tämä ei ole 

kuitenkaan ainoa konnotaatio, joka revontuliin runoelmassa liitetään. Revontulet muistuttavat 

myös mielikuvitusta: 

 

Is there an imagination that sits enthroned 

As grim as it is benevolent, the just 

And the unjust, which in the midst of summer stops 

 

To imagine winter? When the leaves are dead, 

Does it take its place in the north and enfold itself, 

Goat-leaper, crystalled and luminous, sitting 

 

In highest night? […] 

(AA, 441) 

 

Ehkä yksi tutkituimmista teemoista Stevensin tuotannon kohdalla on juuri mielikuvitus. 

Oikeastaan koko Stevensin tuotantoa voisi pitää tutkimuksena mielikuvituksen ja todellisuuden 

suhteesta. Esimerkiksi Gyorgyi Voros huomioi, kuinka Stevensin runoudessa mielikuvitus ei 

ole niinkään voima, jonka avulla ihminen hallitsee luontoa, vaan ennemminkin se on voima 

luonnossa itsessään (1997, 17). Inhimillistä mielikuvitusta voi näin pitää eräänlaisena luonnon 

luomisvoimaisuuden jatkeena. Edellä lainatuissa säkeissä korostuu myös mielikuvituksen 

jumalallisuus (Jumalan ja mielikuvituksen yhteyksistä Stevensin runoudessa ks. esim. Morris 

1974, 112). Hyvin vanhatestamentillisesti mielikuvitus esitetään sekä ankarana että 

armollisena. Säkeet kuitenkin ovat merkitykseltään varsin ambivalentit: ei ole minkäänlaista 
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varmuutta siitä, viittaako Stevens näillä säkeillä inhimilliseen mielikuvitukseen vaiko luontoon 

uutta luovana voimana. Molemmat skenaariot ovat mahdollisia. 

Jos revontulet ovat aiemmin runoelmassa saaneet käärmeen muodon, niin hiljalleen 

teoksen edetessä niihin liitetään myös muita, kristinuskossa perinteisesti pahuutta ja syntiä 

symboloivia hahmoja. Juuri edellä lainatussa runoelman seitsemännessä osassa revontulet ja 

mielikuvitus samastetaan vuoheen. Vuohi keriytyy auki samaan tapaan kuin aiemmin kuvatut, 

käärmeen hahmon ottaneet revontulet. Revontulten voima samastetaan siis edelleen uutta 

luovaan mielikuvitukseen, jonka ihminen jakaa luonnon kanssa. Sekä luonto että ihminen 

kuvittelevat jatkuvasti uusia muotoja. 

On varsin huomionarvoista, että sekä Eliotin että Stevensin runoelmien 

postpastoraaleissa paratiisitulkinnoissa synnillä ja pahuudella on suuri merkitys. Näissä 

painotuksissa on kuitenkin selviä eroja: siinä missä Eliotin runoelmassa synti on ilmiö, joka 

pääosin estää ihmisen syvän yhteyden ympäristöönsä, on Stevensin teoksessa synti taas jotain 

hieman moni-ilmeisempää. Stevens käyttää kernaasti ”The Auroras of Autumn” -

runoelmassaan käärmeen ja vuohen kaltaisia, syntiin liitettäviä symboleita. Runoelman 

paratiisissa pahuutta symboloivat eläimet ovat läsnä, mutta näihin eläimiin liitetäänkin 

poikkeuksellisesti positiivisia konnotaatioita. Käärme ja vuohi eivät ole runoelmassa synnin, 

vaan luovuuden symboleita. Näin Stevens muokkaa perinteistä paratiisikuvastoa, ja puhdistaa 

samalla klassista näkemystä pastoraalista.  

Samastaessaan luonnon ja mielikuvituksen uutta luovina voimina Stevens pyrkii 

ylittämään luonnon ja kulttuurin välisen dikotomian. ”The Auroras of Autumn” -runoelmassa 

luonto ja mielikuvitus ovat dynaamisessa jatkumossa keskenään. Tämän takia ”The Auroras of 

Autumn” -runoelman yhteydessä ei ole mielekästä puhua luonnosta ja kulttuurista erillisinä 

kategorioina. Tämä korostuu runoelman kuudennessa runossa: 

 

It is a theatre floating through the clouds, 

Itself a cloud, although of misted rock 

And mountains running like water, wave on wave, 

 

Through waves of light. […] 

(AA, 440) 

 

Runon puhujan katse kiinnittyy jälleen taivaalle. Runoelman merkittävimmästä motiivista eli 

revontulista käytetään nyt teatterin metonymiaa. Samaan tapaan kuin teatterin lavalla erilaiset 

kohtaukset seuraavat toisiaan, myös revontulet ovat olemukseltaan muuttuvia. Värit vaihtuvat 

lakkaamatta. Tämä taivaallinen teatteri heijastelee koko ympäröivän luonnon 
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prosessuaalisuutta: se ottaa niin pilven, kiven, vuorten kuin vedenkin muodon. Koska uutta 

luova mielikuvitus hallitsee Stevensin runoelmassa sekä luontoa että kulttuuria, ei näiden 

kahden kategorian välille voi tehdä selvää eroa. 

Sen lisäksi että Eliotin ja Stevensin runoelmissa kyseenalaistuvat luonnon ja kulttuurin 

väliset rajat, molemmissa teoksissa myös vastakkainasettelu ihmisen sisäisen ja ulkoisen 

maailman välillä murtuu. Kuten olen jo edellä esittänyt, Gifford pitää tämän 

vastakkainasettelun purkautumista yhtenä postpastoraalille kirjallisuudelle ominaisista 

piirteistä. Ihmisen sisäinen maailma täytyy ymmärtää suhteessa siihen maailmaan, joka 

ympäröi häntä kaikkialla (Gifford 1999, 156). Näin myöskään Eliotin ”The Dry Salvages” -

runon ruskea joki ei pidättäydy pelkästään ulkomaailmassa. Joki on myös jotain, joka hallitsee 

ihmistä itseään sisältä käsin: 

 

   The river is within us, the sea is all about us; 

The sea is the land’s edge also, the granite 

Into which it reaches, the beaches where it tosses 

It hints of earlier and other creation:  

[…]  

(FQ, 184) 

 

Joki on ihmisen sisällä, ja meri ympäröi häntä kaikkialla. Joen lopullinen päätepiste on 

väistämättä meri; samaan tapaan ihmisen ajallisen olemassaolon päättyessä hänen voidaan 

tulkita tyhjenevän siihen maailman mereen, joka piirittää häntä kaikkialla. Sekä runon jokea 

että merta onkin pidetty ajan ja kuluttavien voimien symboleina (Stead 1997, 199). Tapahtuipa 

ihmisen ruumiille kuoleman jälkeen mitä tahansa, hän päätyy tavalla tai toisella uudelleen 

osaksi luonnon materiaalista kiertokulkua.  

Aiemmassa tutkimuksessa on pantu merkille, kuinka Eliotin runoudelle on ominaista 

heijastella erilaisia tunnetiloja paikan kuvauksen kautta (ks. esim. Gardner 1968, 313). Myös 

tällä tavoin ”The Dry Salvages” -runossa ihmisen sisäisen ja ulkoisen todellisuuden rajat 

hälvenevät. Merta ja jokea kuvatessaan Eliot heijastelee luonnonvoimien edessä nöyrtymistä. 

Heti, kun runon puhuja on julistanut meren olevan kaikkialla ihmisen ympärillä, tämä meri 

alkaa määrittää äänteellisellä tasolla myös puhujan kieltä. Runon puhujan kuvaillessa merta hän 

käyttää paljon s-äänteitä, luoden näin vaikutelman rantaan vyöryvistä aalloista: ”The sea is the 

land’s edge also, the granite / Into which it reaches, the beaches where it tosses”.7 Näin runon 

puhuja samastuu meren rytmiin. Jonathan Culler huomioikin, kuinka runon lukija pitää runon 

 
7 Alleviivaukset ovat allekirjoittaneen. 
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rytmiä usein jonkinlaisena itsensä ulkopuolisena voimana siitä huolimatta, että rytmi usein 

tiedetään tarkkaan harkituksi ja rakennetuksi (2015, 171). Runon rytmin voidaan siis tulkita 

olevan jonkinlainen muistuma ihmisen ulkopuolisesta materiaalisesta todellisuudesta, joka 

heijastuu ihmisen sisäiseen maailmaan. Runon erilaiset äänteet ja näiden äänteiden 

muodostamat rytmit resonoivat ihmisen kehossa muistuttaen, että tajunta on kiinni fyysisessä 

maailmassa.  

Four Quartets -runoelmaa posthumanistisesta näkökulmasta8 tulkinnut Nozomi Saito 

(2016, 65) on painottanut, kuinka teoksessa kyseenalaistetaan ihmisen autonomia ja ylivalta 

ympäröivään todellisuuteen nähden. Saiton mukaan runoelmassa pyritään asettamaan ihminen 

vasten laajoja biologisia ja kosmologisia kehyksiä. ”The Dry Salvages” -runon tapauksessa 

näitä kehyksiä saavat edustaa meri ja joki. Eritoten meri näyttäytyy runossa mahtina, jolla on 

valtaa sulauttaa sisäänsä niin luonnon kuin kulttuurinkin jälkiä. Runoelman puhuja kuvailee 

kappaleita, joita meri kantaa aaltojen mukana rannalle: 

 

[…] 

The starfish, the horseshoe crab, the whale’s backbone; 

The pools where it offers to our curiosity 

The more delicate algae and the sea anemone. 

It tosses up our losses, the torn seine, 

The shattered lobsterpot, the broken oar 

And the gear of foreign dead men. The sea has many voices, 

Many gods and many voices. 

[…] 

(FQ, 184) 

 

Meri ei tee eroa valaan luiden, levien tai kalastajien varusteiden välille. Meri edustaa aikaa, 

joka nielee jumalia myöten kitaansa kaiken, ja tämän ajan edessä ihmissubjekti on varsin 

aseeton. Ihminen voi vain odottaa uteliaana rannalla, kuinka meri kantaa vihjeitään historiasta. 

Tässä Four Quartets -runoelman postpastoraalissa paratiisissa näkyy jälleen varsin vahvasti 

Eliotin pessimistissävytteinen tulkinta kristinuskosta. Koska ihminen on perisynnin runtelema, 

on hän myös aikaan sidottu. Ihminen voi saada silloin tällöin pieniä vihjeitä ikuisuudesta, jonka 

suurin kuva on ihmiseksi tullut Jumala eli Jeesus Kristus. Muutoin syntisen ihmisen osa on olla 

ajan armoilla: ”Time the destroyer is time the preserver, / Like the river with its cargo of dead 

negroes, cows and chicken coops, / The bitter apple and the bite in the apple.” (FQ, 187). Koska 

 
8 Saiton (2016, 61) mukaan posthumanismiksi kutsutaan laveaa tieteellistä kenttää, joka asemoi itsensä 

antagonistiseen suhteeseen perinteisen humanismin kanssa. Saiton mukaan Eliotin teos ennakoi posthumanistista 

kysymyksenasettelua kritisoimalla ajatuksia eheästä ihmisyksilöstä ja inhimillisestä tajunnasta. 



 

34 
 

ihminen maistoi Eedenissä synnin karvasta hedelmää, joutuu hän nyt seilaamaan ajan joen 

laineilla.  

Jos Four Quartets -runoelmassa vesielementti auttaa kyseenalaistamaan 

vastakkainasettelun ihmisen sisäisen ja ulkoisen maailman välillä, Stevensin runoelmassa taas 

tämä dikotomia purkautuu runon puhujan tarkkaillessa taivasta. Aiemman tutkimuksen mukaan 

Stevensin runouden maailmankuvalle on ominaista se, että huomiota ei kiinnitetä asioihin 

itsessään, vaan ennen kaikkea siihen, kuinka asiat ilmenevät (ks. esim. Surette 2008, 268). 

Stevensin maailmassa ei ole olemassa asioita itsessään (Wolfe 2020, 168), vaan maailma 

tarvitsee aina havaitsijan todellistuakseen. Näin Stevens ylittää myös ihmisen sisäisen ja 

ulkoisen maailman rajan runoelmassaan. Esimerkiksi teoksen revontulet saavat todellisen 

olemuksensa vasta siinä pisteessä, missä joku näkee ne, ja kuvittelee ne vaikkapa teatteriksi. 

Tämän takia Stevensin postpastoraalissa paratiisissa pilvetkin ajelehtivat ajatusten läpi: ”The 

cloud drifts idly through half-thought-of forms.” (AA, 440). Pilvi on puoliksi ajateltu, puoliksi 

taas materiaalista todellisuutta. Vasta havainnoitsijan tajunnassa pilvi saa lopullisen muotonsa. 

Stevensin runoelman edetessä runon puhuja jatkaa taivaan tarkkailua. Liittämällä 

taivaaseen värikästä kuvallisuutta teos kyseenalaistaa selkeän jaottelun ihmisen sisäisen ja 

ulkoisen todellisuuden välillä. Teoksen kuvallisuus ei synny pelkästään ulkoisen maailman 

vaikutuksesta, eikä myöskään yksinään inhimillisessä tajunnassa, vaan ennen kaikkea 

maailman ja tajunnan kohdatessa toisensa: 

 

The theatre is filled with flying birds, 

Wild wedges, as of a volcano’s smoke, palm-eyed 

And vanishing, a web in a corridor 

 

Or massive portico. A capitol, 

It may be, is emerging or has just 

Collapsed. The denouement has to be postponed… 

(AA, 441) 

 

Revontulia kuvaillaan edelleen; niiden muoto muistuttaa esimerkiksi lentäviä lintuja, seitin 

täyttämää käytävää tai valtavaa pylväikköä. Tilanteella ei ole selkeää keskusta tai viitepistettä: 

”A capitol, / It may be, is emerging or has just / Collapsed.” Runoelma kuvaa selkeästi 

tilannetta, jossa vanha valta ja vanhat perinteet murtuvat. Tulkinnasta riippuen voidaan 

vanhaksi vallaksi ajatella vaikkapa juutalais-kristillisen perinteen paratiisimyytti tai vaikkapa 

ajatus ihmisyksilöstä, joka on luonnosta irrallinen. Runoelman kuvaama todellisuus on niin 

monimutkainen, että siitä ei voi vetää selviä johtopäätöksiä: ”The denouement has to be 
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postponed…” Tämä kritiikki osuu myös tavanomaiseen paratiisikuvastoon: runoelma pyrkii 

purkamaan tätä kuvastoa ja kuvittelemaan paratiisin uusiksi.  

On kuitenkin huomionarvoista, että tämä uudelleenkuvittelu ”The Auroras of 

Autumn” -runoelman tapauksessa uhkaa myös kuvittelijan omia rajoja. Aiemmin onkin 

huomioitu, että Stevensin myöhäistuotannossa mielikuvituksen avulla usein kyseenalaistetaan 

itsenäisen minuuden olemassaolo (Voros 1997, 152). Sen sijaan että ihminen heijastaisi omaa 

ajatteluaan luontoon, hän päinvastoin ottaa aistihavainnossa luonnon vastaan (Voros 1997, 80–

81). Stevensin myöhäistuotannolle ominaiseen tapaan myös ”The Auroras of Autumn” kuvaa, 

kuinka ihmisen tajunta on ennen kaikkea maailmankaikkeuden sisäistämistä: 

 

This is nothing until in a single man contained,  

Nothing until this named thing nameless is 

And is destroyed. He opens the door of his house 

 

On flames. The scholar of one candle sees 

An Arctic effulgence flaring on the frame 

Of everything he is. And he feels afraid. 

(AA, 441) 

 

Nämä vaikuttavat säkeet runoelman kuudennesta runosta ovat kuin malliesimerkki ihmisen 

tajunnan ja ulkoisen todellisuuden välisen rajan murtumisesta. Kun runon puhujan kuvaama 

ihminen kääntää katseensa taivaalle, hän menettää nimensä – hän liukenee yhdeksi revontulten 

kanssa. On varsin kuvaavaa, että talo, joka Stevensin runoelman edeltävissä runoissa toimii 

pysähtyneisyyden ja sulkeutuneisuuden metaforana, avaa viimein ovensa. Luonto on näissä 

säkeissä hyvin vahvasti läsnä, mutta silti luonnon kieltä ei täysin voi ymmärtää: ihminen voi 

katsella sitä vain kynnykseltä samalla pelkoa tuntien. Havaitsija samanaikaisesti on luonnon 

kanssa yhtä ja erillään.  

Olen edellä osoittanut, kuinka sekä Eliotin Four Quartets -runoelmassa että Stevensin 

”The Auroras of Autumn” -runoelmassa kyseenalaistuvat rajat luonnon ja kulttuurin sekä 

ihmisen sisäisen ja ulkoisen maailman välillä. Eliotin runoelmassa luonto näyttäytyy aktiivisena 

toimijana, jonka edessä niin kulttuurin kuin ihmisyksilönkin on murruttava. Stevens taas 

kyseenalaistaa teoksessaan erilaisia dikotomioita luovuuden kautta: ”The Auroras of Autumn” 

esittää sekä luonnon että kulttuurin ilmiöinä, jotka molemmat saavat jatkuvasti erilaisia 

ilmenemismuotoja. Koska Stevensin runoelmassa ihmisen tehtävä on ottaa aistihavainnossa 

luonto vastaan, ei kyseisen teoksen yhteydessä voida puhua myöskään erikseen ihmisen 

ulkoisesta tai sisäisestä todellisuudesta.  Näiden edellä analysoitujen piirteiden osalta 
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molemmat runoelmat noudattavat varsin vaivattomasti Giffordin määrittelemää postpastoraalin 

typologiaa. Kuten edellä on käynyt ilmi, tämä rajojen rikkoutuminen johtaa molemmissa 

runoelmissa eheän ihmissubjektin kyseenalaistamiseen. Seuraavassa alaluvussa näytän, kuinka 

tämä ihmisen tietoisuus sekä omista rajoistaan että riippuvaisuudestaan luonnon suhteen johtaa 

lopulta omatuntoon, joka ottaa ympäristön huomioon perinteistä juutalais-kristillistä 

paratiisikäsitystä kattavammin. 

 

 

3.4. Luonnon edessä nöyrtyminen 

 

Yksi Terry Giffordin määrittelemistä postpastoraalin piirteistä on tietoisuuden muuttuminen 

omatunnoksi. Ihmisen tietoisuutta on vuosisatoja pidetty piirteenä, joka erottaa hänet muusta 

luonnosta. Tietoisuuden voi kuitenkin päinvastaisesti nähdä myös mahdollisuutena: 

tietoisuuden kautta ihmislajilla on mahdollisuus ottaa vastuuta ympäristöstään (Gifford 1999, 

165). Evoluution myötä ihmislajin aivot ovat kehittyneet niin pitkälle, että ihminen voi tuntea 

sääliä ja surua myös ympäristönsä puolesta. Sekä Eliotin että Stevensin runoelmissa tämä 

tietoisuus johtaa nöyrtymiseen luonnon edessä – vaikka näissä nöyrtymisen tavoissa on myös 

eroja. 

 Four Quartets -runoelmassa nöyryys leimaa erityisesti teoksen viimeistä runoa, joka 

on nimeltään ”Little Gidding”. Runo saa nimensä pienestä englantilaisesta kylästä, jossa 1600-

luvulla vaikutti Nicholas Ferrarin johtama kristillinen yhteisö. Kyseinen yhteisö pyrki 

toiminnassaan yhdistelemään perinteisiä perhe- ja luostariarvoja (Gardner 1978, 58). Eliotin 

runon miljöönä toimiva luostariympäristö on tulkintani kannalta erityisen tärkeä, sillä 

kristillisiä luostareita puutarhoineen on historiallisesti pidetty paratiiseina maan päällä 

(Delumeau 2000, 122). Luostari runon miljöönä on myös sikäli tärkeä, että pyhyyden tunteen 

liittäminen johonkin tiettyyn paikkaan korostaa tämän paikan ja sen suojelemisen tärkeyttä 

(Black 2017, 133). Four Quartets -runoelmassa palataan tavallaan samaan pisteeseen, josta 

koko runoelma alkaa. Four Quartets alkaa ja loppuu paratiisissa. 

”Little Gidding” -runon luonnonkuvaus on kuitenkin kaukana paratiisiin 

tavanomaisesti liitetystä klassisesta pastoraalitraditiosta. Runon ensimmäisessä osassa puhuja 

kuvailee näynomaista talvista maisemaa, jonka kevät yllättäen rikkoo: 

 

Midwinter spring is its own season 

Sempiternal though sodden towards sundown, 
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Suspended in time, between pole and tropic. 

When the short day is brightest, with frost and fire, 

The brief sun flames the ice, on pond and ditches, 

In windless cold that is the heart’s heat, 

Reflecting in a watery mirror 

A glare that is blindness in the early afternoon.  

[…] 

(FQ, 191) 

 

Käyttäen hyväkseen varsin kuvarikasta kieltä runon puhuja luo näkymän, joka pakenee 

rationaalisia määritelmiä. Lainatuissa säkeissä korostuu koko Four Quartets -runoelmalle 

ominainen erilaisten paradoksien käyttö. Runo rinnastaa toisiinsa pakkasen ja tulen sekä 

näkemisen ja sokeuden kaltaisia vastakohtapareja. Toisin kuin perinteisessä pastoraalissa, Four 

Quartets -runoelman postpastoraalissa paratiisissa luonto pakenee kielellisiä ilmaisuja. 

Postpastoraalia paratiisia ei ole mahdollista ottaa Aatamin tapaan haltuun nimeämällä jokainen 

luonnonilmiö. Sen sijaan luontoa on kuvailtava paradoksein, vailla pitävää viittaussuhdetta 

todellisuuteen.  

Perinteistä pastoraali- ja paratiisikuvastoa leimaa tyypillisesti ikuinen kevään ja kesän 

lämpö. Vastavuoroisesti talveen liitetään paratiisi- ja pastoraalikuvastossa yleensä negatiivisia 

attribuutteja, koska talven kylmyys saa ihmiset vetäytymään koteihinsa ja näin eristää heidät 

toisistaan (ks. esim. Daemmrich 1997, 65). Tässä mielessä onkin merkillepantavaa, kuinka 

monitulkintainen suhtautuminen Eliotin postpastoraalissa paratiisissa on vuodenaikoihin. 

Kevät esitetään osana talvea: ”Midwinter spring is its own season”. Siinä missä yleensä 

paratiisissa aika on pysähtynyt kevääseen, Eliotin postpastoraalissa paratiisissa aika kyllä 

juoksee, mutta kevät on silti läsnä: ”This is the spring time / But not in time’s covenant.” (FQ, 

191). Four Quartets -runoelman kevät on autonominen suhteessa kalentereihin ja 

kellonaikoihin. Kevät saattaa sijoittua vaikkapa vuoden pimeimpään aikaan: ”When the short 

day is brightest, with frost and fire, / The brief sun flames the ice, on pond and ditches”. Eliotin 

postpastoraali paratiisi on paratiisi talvellakin.  

  Brooker on varsin oivaltavasti tulkinnut, että siinä missä Eliotin runoelman aloittava 

”Burnt Norton” -runo edustaa muistoja ja halua, ”Little Gidding” taas edustaa suoraa 

kokemusta ja halusta vapautumista (2018, 153). Juuri tästä on kyse myös ”Little Giddingin” 

keskitalven keväässä. Kevät ei ole konkreettinen kevät, vaan ihmisen sisällään kokema kevät, 

jonka luonnonaikojen jatkuva kierto saa aikaan: ”Between melting and freezing / The soul’s 

sap quivers.” (FQ, 191). Runoelman aikana puhujaa kohdanneet luonnonnäkymät ovat saaneet 

puhujassa aikaan muutoksen, jonka myötä hän on nöyrtynyt luonnonvoimien edessä. Kuten 
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Black (2017, 128) toteaa, nöyryyttä voi pitää eräänlaisena Aatamin kirouksen parannuksena; 

nöyryyden avulla voi välttää antroposentrismin. Nöyryyden myötä runoelman puhuja antaa 

talven vaikuttaa estoitta itseensä: ”The brief sun flames the ice, on pond and ditches, / In 

windless cold that is the heart’s heat”.  Nöyrtymisen myötä jopa talven kylmyys muuttuu 

ihmissydämen lämmöksi. Talvi näyttäytyy olennaisena osana luonnon kiertokulkua, ja 

nöyrtymisen myötä sekin viittaa kohti kevättä ja kukoistusta. 

Nöyryyden käsittely runossa jatkuu. Runoelman puhuja opastaa lukijaa, antaen 

luostaria lähestyvälle henkilölle suoria ohjeita: 

 

          If you came this way, 

Taking any route, starting from anywhere, 

At any time or at any season, 

It would always be the same: you would have to put off 

Sense and notion. You are not here to verify, 

Instruct yourself, or inform curiosity 

Or carry report. You are here to kneel 

Where prayer has been valid. […]  

(FQ, 192) 

 

Runoelmassa tähdennetään Eliotille ominaista asketismia. Kuten jo aiemmin olen pannut 

merkille, perisynti on merkittävässä osassa Eliotin ajattelussa. Tämän takia ihmisen täytyy 

suorittaa asketismiin viittaavia tekoja puhdistautuakseen. Eliotille ominaisen asketismin yhtenä 

tarkoituksena on ihmisen itsekkäiden piirteiden vaientaminen, joka lopulta johtaa yhteyteen ei 

pelkästään Jumalan, vaan myös muiden luotujen kanssa (Richards 2020, 12). Kokeakseen 

todellisuuden täytenä ihmisen on luovuttava järjestä ja kuvitelmistaan. Runon puhuja käskee 

vastaanottajaa luopumaan uteliaisuudestaan sekä tiedonhalustaan ja polvistumaan pyhyyden 

edessä. Pyhyyden edessä on rukoiltava, runon puhuja täsmentää. 

Puhuttaessa rukouksesta on uskonnollissävytteinen tulkinta runoelmasta itsestään 

selvä, mutta lainatut sanat ovat varsin vaivattomasti liitettävissä myös ekokriittiseen luentaan. 

Esimerkiksi Lynn White Jr. kaipailee jo tutkielman alussa lainatussa esseessään Fransiscus 

Assisilaisen kaltaista, nöyryyttä korostavaa pyhimystä. Assisilainenhan tunnetusti pyrki 

nöyryyden kautta kampeamaan luomakunnan kruunun ihmisen päästä. Hänelle kaikki Jumalan 

luomat oliot olivat tasa-arvoisia (White 1996, 13). Samantapaisen nöyryyden puolesta puhuu 

myös Four Quartets -runoelma. Runon puhuja korostaa, että tässä tapauksessa rukous tarkoittaa 

jotain muuta kuin sanoihin keskittymistä: ”And prayer is more / Than an order of words, the 

concious occupation / Of the praying mind, or the sound of the voice praying.” (FQ, 192). 
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Rukous on runoelmassa ennen kaikkea nöyryyttä ympäristön ja suurempien voimien edessä. 

Ihmisen on luovuttava tiedonhalustaan asketismin avulla. 

Siinä missä Four Quartets -runoelman postpastoraali paratiisi on saavutettavissa vain 

asketismin ja luopumisen kautta, korostaa ”The Auroras of Autumn” selkeästi paratiisin 

tämänpuoleisuutta. Paratiisi ei ole jotain kadotettua, vaan se sijaitsee tässä ja nyt. Ylipäätään 

Eliotin ja Stevensin näkemykset uskonnosta ja Jumalasta eroavat toisistaan. Siinä missä 

Eliotille Jumala näyttäytyy maailmassa lähinnä poissaolonsa kautta, Stevensille Jumala taas on 

ihmisen ja todellisuuden välisen kanssakäymisen tuote (vrt. Surette 2008, 288). Samaan tapaan 

voisi todeta, että paratiisi on Stevensille ennen kaikkea inhimillinen vastaus todellisuuden 

luonteeseen:  

 

There may be always a time of innocence. 

There is never a place. Or if there is no time, 

If it is not a thing of time, nor of place, 

 

Existing in the idea of it, alone, 

In the sense against calamity, it is not 

Less real. […] 

(AA, 442) 

 

Tässä ”The Auroras of Autumn” -runoelman kahdeksannessa runossa runon puhuja pohtii 

varsin spekulatiiviseen sävyyn viattomuuden mahdollisuutta. Lopulta runon puhuja tulee siihen 

johtopäätökseen, että mikäli viattomuus ei sijaitse ajassa tai paikassa, vaan pelkästään ideana, 

se ei tee siitä siltikään yhtään vähemmän todellista. Ennen kaikkea tämä viattomuuden idea 

toimii kurjuuden vastapainona: ”Existing in the idea of it, alone, / In the sense against calamity”. 

Ottaen huomioon mielikuvituksen roolin Stevensin maailmankuvassa, voisi viattomuutta tässä 

tapauksessa sanoa jonkinlaiseksi hyödylliseksi fiktioksi. 

Viattomuuden voidaan tulkita ”The Auroras of Autumn” -runoelman yhteydessä 

tarkoittavan ennen kaikkea tietoutta maapallosta vailla minkäänlaisia ennakkoluuloja (Lensing 

2001, 98). Kuvatessaan luontoa Stevens pyrkii ennen kaikkea eroon vanhoista 

ajatusjärjestelmistä, jotka vääristävät ihmisen suhdetta todellisuuteen.  Nähdessään luonnon 

viattomuuden tilassa myös ihminen itse kokee jonkinlaisen täyttymyksen: 

 

There is or may be a time of innocence 

As pure principle. Its nature is its end, 

That it should be, and yet not be, a thing 

 

That pinches the pity of the pitiful man, 
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Like a book at evening beautiful but untrue, 

Like a book on rising beautiful and true. 

(AA, 442) 

 

Huomionarvoista on, että runossa kuvataan, kuinka luonnon viattomuus pyyhkii säälin ihmisen 

sielusta. Siinä missä Eliotille synti ja sääli ovat perustavanlaatuisella tavalla postpastoraalin 

paratiisin rakennuspalikoita, Stevens taas pyrkii kokonaisvaltaisesti eroon synnin käsitteestä. 

Siinä missä pahuuden ja synnin käsitteet ovat Eliotille mitä tärkeimpiä, Stevensin tuotannossa 

ne eivät juurikaan esiinny (Surette 2008, 129–130). Ylipäätään perisynnin ajatus on Stevensin 

runoudelle vieras, ja tämän takia luonto hänen runoissaan on usein edelleen viattomuuden 

leimaamaa (Morris 1974, 154–155). Paratiisia ei ole kadotettu koskaan, ennemminkin ihmisen 

käsitys paratiisista on kasvanut kieroon. Paratiisi ei suinkaan ole menetetty tila, vaan se on 

kaikkialla siellä, missä ihminen tarkkailee luontoa ennakkoluulottomin silmin. 

Stevensin runoelman edetessä kohti loppuaan luonnon viattomuus korostuu 

entisestään. Puhuja määrittelee uusiksi oman suhteensa revontuliin, jotka hallitsevat koko 

runoelmaa. Siinä missä aiemmin revontulet ja pohjoinen luonto ovat runoelmassa näyttäytyneet 

paikoitellen varsin tuhoisinakin voimina, nyt revontulten sisäinen pahuus kiistetään: 

 

So, then, these lights are not a spell of light, 

A saying out of a cloud, but innocence. 

An innocence of the earth and no false sign 

 

Or symbol of malice. […] 

(AA, 443)  

 

Revontulten jumalallisuus kiistetään. Revontulet eivät ole minkäänlainen loitsu tai pilvistä 

kaikuva vanhatestamentillinen ilmoitus, vaan ennen kaikkea osa luonnon viattomuutta. Näin 

runoelma siirtyy Giffordin muotoileman postpastoraalin määritelmän mukaisesti pelkistä 

esteettisistä huomioista eettiseen asenteeseen. On myös merkittävää, että samalla Stevens tulee 

puhdistaneeksi käärmeen ja vuohen kristillisistä merkityksistään pahuuden symboleina. Kun 

aiemmin Stevens vertasi revontulia käärmeeseen ja vuoheen, hän nyt julistaa koko tämän 

luonnonilmiöiden ja eliöiden joukon olevan ennen kaikkea maapallon viattomuuden 

ilmentymä. Aiemmassa tutkimuksessa onkin tultu siihen lopputulokseen, että Stevensin 

mukaan pahinta, mitä ihminen voi luonnolle tehdä, on heijastella omia arvojaan sen ylle (Voros 

1997, 67).  Näkemällä oman kuvansa luonnossa ihminen anastaa luonnolta sen vallan (Morris 

1974, 97). Tämä suhtautuminen ihmisen ja luonnon pahuuteen onkin yksi merkittävimmistä 

seikoista, joka erottaa Stevensin postpastoraalin paratiisin Eliotin vastaavasta. Eliot kiinnittää 
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kaiken huomionsa siihen, kuinka synti on turmellut ihmisen luontosuhteen ja ainoastaan 

minuudestaan luopumalla ihminen voi korjata myös tuon suhteensa luontoon. Stevens taas 

kategorisesti kieltää koko synnin olemassaolon: jos jokin on ihmisen luontosuhteen turmellut, 

on se nimenomaan tuo synnin käsite, ja siksi siitä on päästävä eroon. Tämä on 

perustavanlaatuinen teologinen ja maailmankatsomuksellinen ero Eliotin ja Stevensin 

runoelmien välillä. Tämä ero näkyy väistämättä myös teosten paratiisikuvastoissa, sillä 

paratiisin ja perisynnin välillä on katsottu perinteisesti olevan vahva teologinen linkki. Mitä 

merkittävämpänä ihmisen autuasta alkutilaa on pidetty, sitä laajemmalle on ulottunut myös 

perisynnin vaikutus (Delumeau 2000, 229–230). Koska Stevensin runoelmassa paratiisi on 

edelleen läsnä, myöskin synnin käsite menettää runoelmassa aatehistoriallisen perustelunsa. 

Jos Stevens pyrkii teoksessaan poistamaan synnin käsitteen kokonaan, Eliotin 

runoelmassa synti ja nöyrtyminen johtavat lopulta ihmiskeskeisyyden korvaantumiseen 

luontokeskeisyydellä. Tämä seikka korostuu ihan koko runoelman lopussa, ”Little Gidding” -

runon viidennessä osassa: 

 

[…] 

We die with the dying: 

See, they depart, and we go with them. 

We are born with the dead: 

See, they return, and bring us with them. 

The moment of the rose and the moment of the yew-tree 

Are of equal duration. […] 

(FQ, 197) 

 

Vielä kerran runon puhuja kääntää katseensa luontoon prosessina. Syntymän ja kuoleman 

dialektiikka on runoelmassa se seikka, joka takaa luontokappaleiden tasa-arvoisuuden. Koska 

ihminen on väistämättä riippuvainen ympäristöstään, hän myös tavallaan kuolee ympäristönsä 

kuollessa. Toisaalta samanaikaisesti kuolema myös kannattelee luontoa, koska 

luonnonresurssien ollessa rajalliset kuolema mahdollistaa uusien yksilöiden syntymän. 

Viimeiset lainatut pari säettä viittaavat varsin radikaaliin luontokeskeisyyteen: ”The moment 

of the rose and the moment of the yew-tree / Are of equal duration.” Marjakuusi on puuna 

hämmästyttävän pitkäikäinen, sillä se voi saavuttaa jopa tuhansien vuosien iän. Ruusu taas on 

tätä huomattavasti lyhytikäisempi. Ilmeisen symboliarvon9 lisäksi Eliotin runoelman ruusu ja 

 
9 Marjakuusta kasvaa Isossa-Britanniassa yleisesti hautausmailla, ja tämän takia sitä voidaan tämän takia pitää 

kuoleman symbolina (ks. esim. Ferber 2017, 254–255). Ruusu taas on symbolina yksi länsimaisen kirjallisuuden 

käytetyimmistä, mutta T. S. Eliotin tapauksessa ruusun on tulkittu edustavan esimerkiksi rakkautta, ja ennen 

kaikkea jumalallista rakkautta (ks. esim. Bradbury 1951, 269).  
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marjakuusi saavat lajiominaisuuksiensa kautta viitata erilaisten luontokappaleiden tasa-

arvoisuuteen: huolimatta elämänsä kestosta erilaiset eliöt ovat yhtä arvokkaita. 

Four Quartets siis siirtyy Stevensin runoelman tapaan postpastoraalille ominaisesti 

viattomasta luonnon tarkkailusta syventyneeseen käsitykseen luonnosta: tietoisuus 

luonnonjärjestyksestä johtaa lopulta eettisiin huomioihin tasa-arvoisuudesta luomakunnan eri 

jäsenten välillä. Eliot painottaa luonnon äärellisyyttä osoittaakseen tietyn kuvion tai 

järjestelmän tämän äärellisyyden taustalla (ks. esim. Burdge 2020, 576). Kuolevaisuuden 

huomioiminen johtaa lopulta kaiken elollisen ja elottoman – ei siis pelkästään ihmiselämän – 

arvostuksen nousuun. Vaikka siis ihmisluonto onkin Eliotin maailmankatsomuksessa synnin 

leimaamaa, tässä synnissä on paradoksaalisesti jotain tarkoituksellista. Kuten Brooker 

oivallisesti huomioi, paratiisin merkityksen voi ymmärtää vain retrospektiivisesti, 

syntiinlankeemuksen jälkeen (2018, 160). Tarkastellessaan kadotettua paratiisia ihminen 

hyväksyy perisynnin ja kuolevaisuuden elämänsä osana: ”The only hope, or else despair / Lies 

in the choice of pyre or pyre – / To be redeemed from fire by fire.” (FQ, 196). Eliotin 

runoelmassa kuolemalla ja synnillä on myös puhdistava osansa: niiden myötä ihmisen suhde 

sekä Jumalaan että luontoon korjaantuu. Stevensin teoksessa taas synti on turha kategoria, 

koska mitään puhdistettavaa ei ole: luonto on perustavanlaatuisesti viaton, ja tämän 

ymmärtämällä myös ihmisen luontosuhde korjaantuu. 

Selkeimmillään Four Quartets -runoelman viittaukset paratiisiin ovat ihan runoelman 

lopussa. Runoelma käsittelee Eedeniin liittyvää tematiikkaa jälleen paradoksien avulla: ”What 

we call the beginning is often the end / And to make an end is to make a beginning. / The end 

is where we start from.” (FQ, 197). Näillä säkeillä runoelma viittaa sekä omaan sykliseen 

rakenteeseensa että paratiisikuvastoon osana teoksen syvintä tematiikkaa. Alku on 

samanaikaisesti myös loppu: näin runoelma ehdottaa paluuta paratiisiin, mutta tällä kertaa tähän 

paratiisiin vaikuttaa koko se luontokuvasto, jonka runoelman puhuja on teoksen mittaan 

esitellyt. ”Little Gidding” -runon paratiisi muistuttaa tietyssä määrin runoelman alussa esiteltyä, 

harhojen täyttämää paratiisia, mutta tietyin muutoksin: 

 

[…] 

Through the unknown, remembered gate 

When the last of earth left to discover 

Is that which was the beginning; 

At the source of the longest river 

The voice of the hidden waterfall 

And the children in the apple-tree 

Not known, because not looked for 
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But heard, half-heard, in the stillness 

Between two waves of the sea. 

[…] 

(FQ, 197–198) 

 

Runon puhuja kuvaa porttia, joka on samanaikaisesti sekä tuntematon että muistissa. Paratiisia 

leimaavat jälleen locus amoenukselle ominaiset elementit, eli virtaava vesi ja puut. Se, mikä 

erottaa ehkä selvimmin tämän paratiisin selkeimmin runoelman alussa kuvatusta Eedenistä, on 

selkeiden toimijoiden puuttuminen. Useat säkeistä ovat verbittömiä keskittyen lähinnä 

paratiisin kuvailuun. Säkeissä esiintyvät verbit ovat passiivin partisiipissa lisäten vaikutelmaa 

persoonattomuudesta: ”Not known, because not looked for / But heard, half-heard”. Runoelman 

asketismiin viittaavat piirteet korostuvat. Postpastoraali paratiisi kuvataan paikkana, jossa 

ihminen on luopunut lopullisesti itsekkäistä piirteistään. Uusi paratiisi paljastuu päästämällä irti 

halusta ja tahdosta (vrt. Brooker 2018, 156). Tämä tila kuvataan runoelmassa eräänlaisena 

suoran kokemuksen tilana: ”Quick now, here, now, always – / A condition of complete 

simplicity / (Costing not less than everything)”. (FQ, 198). Vain luopumalla kaikesta ihminen 

voi saavuttaa täydellisen yksinkertaisuuden tilan. Four Quartets -runoelmassa tietoisuus siis 

korvaantuu omatunnolla, joka saa ihmisen laskeutumaan täysin kaiken muun luomakunnan 

tasolle. Lopulta ihminen on kuin vesipisara luonnon valtavassa meressä. 

Omassa paratiisissaan Eliot pyrkii asketismin kautta lähes kieltämään ihmisen, kun 

taas Stevensin näkemys antroposentrismin suhteen on maltillisempi. Stevens ei pyri 

inhimillisistä piirteistä kokonaan eroon, vaan ennen kaikkea hän pyrkii eroon luonnon 

inhimillistämisestä. Sen jälkeen, kun luonnon viattomuus on myönnetty, voi ihminen heittäytyä 

tämän viattoman luonnon syliin samankaltaisessa siunatun tyhmyyden tilassa jossa lapsi on 

äitinsä läsnäollessa: 

 

[…] That we partake thereof, 

Lie down like children in this holiness, 

As if, awake, we lay in the quiet of sleep, 

 

As if the innocent mother sang in the dark 

Of the room and on an accordion, half-heard, 

Created the time and place in which we breathed… 

(AA, 443) 

 

Stevens myöntää luonnon toimijuuden kuitenkaan kieltämättä täysin ihmistä tämän luonnon 

osana. Lapsilleen laulava äiti, joka näissä säkeissä symboloi luontoa, luo tyhjästä ajan ja paikan. 

Tässä ajassa ja paikassa ihminen on tietyssä määrin hyvin passiivisena vastaanottajana, sillä 
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hän makoilee runoelman maisemassa. ”The Auroras of Autumn” -runoelman onkin aiemmin 

tulkittu viattomuuden julistuksellaan katsastelevan luontoa sen omilla ehdoilla (Voros 1997, 

112). Ihminen ei hallitse luontoa, vaan on sen osa: ”That we partake thereof”. Stevensin 

muotoilemaan postpastoraaliin paratiisiin liittyy siis Eliotin tapaan nöyrtyminen luonnon 

edessä, mutta siinä missä Eliotilla nöyrtyminen johtaa radikaaliin luontokeskeisyyteen, Stevens 

jättää ihmiselle osan luonnossa. 

On myös merkillepantavaa, kuinka läpi runoelmien nämä teosten maailmankuvalliset 

erot näkyvät temaattisen aineksen lisäksi myös runoelmien puhujissa.”The Auroras of Autumn” 

-teoksen puhuja on suhteellisen vakaa: runoelman sisältämistä monista näyistä huolimatta 

puhuja käyttää läpi runoelman samankaltaista, muuttumatonta kieltä. Tätä vakautta korostaa 

myös ”The Auroras of Autumn” -runoelman rakenne, joka pysyy säntillisenä koko teoksen 

ajan. Four Quartets -teoksen puhujaa taas on huomattavasti vaikeampi paikantaa. Teoksessa 

erilaiset kielen rekisterit vaihtelevat tasaisin väliajoin, ikään kuin runoelman puhujalla ei olisi 

selkeää identiteettiä. Tämä ero runoelmien välillä korostaa entisestään niiden erilaista 

suhtautumista eheään ihmisyksilöön: Stevensin runoelmassa ihmissubjekti kyllä nöyrtyy 

luonnon edessä, mutta hän ei häviä täysin materiaalisen maailman myllerrykseen. Eliotin 

tapauksessa taas runoelman jatkuvasti uusia asentoja ottava puhuja kuvastaa ihmisyksilöä osana 

fyysisen ympäristön lakkaamatonta muutosta. 

Kuten edellä on käynyt ilmi, Eliotin runoelmassa luostariympäristö toimii uudenlaisen, 

ekologisemman luontosuhteen kehyksinä. Stevensin ”The Auroras of Autumn” -runoelman 

yhdeksännessä runossa taas ihmisen uudenlainen, ekologisempi luontosuhde vertautuu vanhan 

mantereen kansalaisiin: 

 

We were as Danes in Denmark all day long 

And we knew each other well, hale-hearted landsmen, 

For whom the outlandish was another day 

 

Of the week, queerer than Sunday. […] 

(AA, 443) 

 

Stevens käyttää tanskalaisia viattomuuden symbolina. Vertaus saattaa vaikuttaa triviaalilta, 

mutta lähemmin paratiisin kulttuurihistoriaa tarkastellessa se alkaakin näyttää täysin 

perustellulta. Pohjois-Amerikkaan suuntautuneen eurooppalaisen uudisasutuksen aikoihin 

Amerikan mannerta pidettiin usein paratiisinkaltaisena paikkana (Delumeau 2000, 115). Jos 

Amerikka merkitsee juutalais-kristillisen perinteen paratiisia, on varsin loogista, että Stevens 

haluaa pyyhkiä tämän konstruktion pois historiasta, ja palata takaisin amerikkalaisten 
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alkujuurille Eurooppaan. Näin tanskalaiset saavat toimia runoelmassa kestävämmän 

luontosuhteen symbolina.  

Se, mikä tässä runoelman tanskalaisten olemuksessa on merkittävää, on heidän tapansa 

hyväksyä tuntematon. Tanskalaisille tuntematon on kuin viikonpäivä muiden joukossa: ”For 

whom the outlandish was another day // Of the week, queerer than Sunday.” Hieman Eliotin 

runoelman tapaan Stevensin postpastoraaliin paratiisiin kuuluva eettinen vaade kehottaa 

kiinnittämään huomiota myös luonnon tuhoisiin piirteisiin. Kuolema ja hävitys ovat olennainen 

osa luontoa, eikä tämä tee luonnon viattomuudesta yhtään vähempää totta: 

 

Shall we be found hanging in the trees next spring? 

Of what disaster is this the imminence: 

Bare limbs, bare trees and a wind as sharp as salt? 

 

The stars are putting on their glittering belts. 

They throw their shoulders cloaks that flash 

Like a great shadow’s last embellishment. 

(AA, 444) 

 

Jälleen kerran Stevensin runoelmassa talvi ja revontulet ottavat vallan. Näin ”The Auroras of 

Autumn” -runoelman voi katsoa suhtautuvan yhtä monimielisesti vuodenaikoihin kuin Eliotin 

Four Quartets -teoksen. Tätäkään postpastoraalia paratiisia ei hallitse keväinen lämpö, vaan 

talven armottomuus. Stevensin viattomuuden laulun keskeyttää brutaali kuva hirtetyistä 

tanskalaisista, joiden ruumiit on jätetty puiden oksille roikkumaan. Paljain raajoin, paljaista 

puista riippuen ja terävää tuulta vasten nämä tanskalaiset saavat ottaa vastaan luonnon raivon. 

Tuho on osa luonnon viattomuutta, eikä sitä voi sivuuttaa: ”It may come tomorrow in the 

simplest word, / Almost as part of innocence, almost, / Almost as the tenderest and the truest 

part.” (AA, 444). Lopulta runoelmaa siis hallitsevat revontulet. Teoksessa kuvataan, kuinka 

taivaalle syttyvät valot pukeutuvat säihkyviin vöihin ja viittoihin kuin kuninkaalliset. Luonto 

on runoelmassa lopulta voittaja ja hallitsija. Tämän luonnon edessä ihminen voi nöyrtyä, mutta 

ainakaan tuota luonnon valtaa ei voi inhimillisen termein kesyttää.  

Tätä taustaa vasten on varsin mielenkiintoista, kuinka sekä Eliotin että Stevensin 

runoelmissa korostetaan kuulon merkitystä. Four Quartets -runoelman lopun 

paratiisikohtauksessa keskitytään nimenomaan kuuloon näön kustannuksella: ”And the 

children in the apple-tree / Not known, because not looked for / But heard, half-heard, in the 

stillness”. (FQ, 197–198). Samoin ”The Auroras of Autumn” -runoelman kahdeksannessa 

runossa paratiisin lapset juuri kuuntelevat äitinsä laulua: ”As if the innocent mother sang in the 

dark / Of the room and on an accordion, half-heard, / Created the time and place in which we 
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breathed…” (AA, 443). Tämän kuuloaistin korostamisen voi tulkita viittaavan 

luonnonympäristön vahvaan läsnäoloon. Esimerkiksi Don Ihde on pannut merkille, että siinä 

missä vaikkapa näköaistimuksen ihminen voi halutessaan sulkea ulkopuolelleen helposti 

silmänsä sulkemalla, kuuloaistimusta taas on huomattavasti vaikeampi paeta oman kehonsa 

sopukoihin. Ihminen voi halutessaan pyrkiä rajoittamaan kuuloaistimuksiaan vaikkapa 

tukkimalla korvansa, mutta siinäkin tapauksessa ihmisen ruumiin omat äänet täyttävät tajunnan. 

Tämän takia kuuloaistimusta on perinteisesti pidetty ihmisen kokemuksen lävistävänä voimana. 

Joskus kuuloaistiin on liitetty jopa käskyttämiseen ja komentamiseen liittyviä konnotaatioita 

(Ihde 2007, 81–82). Molemmissa runoelmissa kuuloaistin korostamisen kautta korostetaan 

samalla ympäristön ylivaltaa ihmiseen nähden.10 Kuuloaisti muistuttaa molemmissa 

runoelmissa siitä materiaalisesta perustasta, joka ihmistä kaikkialla kannattelee. 

Postpastoraalissa paratiisissa luonnolta ei voi paeta. 

Olen tässä luvussa esittänyt, kuinka sekä Eliotin Four Quartets että Wallace Stevensin 

”The Auroras of Autumn” uudelleentulkitsevat perinteistä juutalais-kristillistä näkemystä 

paratiisista. Olen todistanut, että molempien runoelmien paratiisikäsitystä voidaan perustellusti 

tulkita ekokriittisessä kehyksessä Terry Giffordin muotoileman postpastoraalin käsitteen 

kautta. Alaluvussa 3.1. olen näyttänyt, kuinka molemmista runoelmista on luettavissa 

perinteisen paratiisikuvaston kritiikkiä. Siinä missä Eliotin runoelmassa perinteinen paratiisi 

näyttäytyy illuusioiden ja halujen täyttämänä puutarhana, Stevensin teoksessa paratiisi taas on 

luutunut ajatusrakennelma, joka ei vastaa todellisuutta. Alaluvuissa 3.2., 3.3. ja 3.4. olen 

tulkinnut molempia runoelmia Giffordin määrittelemien postpastoraalin piirteiden kautta. 

Alaluvussa 3.2. olen näyttänyt, kuinka sekä Eliotin että Stevensin runoelmissa perinteinen 

luontokäsitys muuttuu: luonnon prosessuaalisuus korostuu ja samalla ihmiskeskeisyydestä 

siirrytään luontokeskeisyyteen. Molemmissa runoelmissa kiinnitetään huomiota luonnon 

tuhovoimaisuuteen: Four Quartets -runoelmassa ihminen on ajaksi realisoitunutta materiaa, 

jonka tarkoituksena on lopulta palata osaksi maata ja luonnon kiertokulkua. ”The Auroras of 

Autumn” -runoelmassa luonnonvoimien hävittävää puolta taas edustavat revontulet, jotka ovat 

lakkaamattomassa muutoksen ja tulemisen tilassa. Alaluvussa 3.3. olen tulkinnut molempia 

runoelmia erilaisten dikotomioiden purkautumisen kautta: teoksissa rajat luonnon ja kulttuurin 

sekä ihmisen sisäisen ja ulkoisen maailman välillä häilyvät. Siinä missä Eliotin runoelmassa 

tämä kategorioiden purkautuminen johtuu vastustamattomista luonnonvoimista, Stevensin 

teoksessa taas ihminen toimijana samastaa mielikuvituksen ja uutta luovan luonnon sekä lopulta 

 
10 Kuuloaistin merkitykseen Stevensin runoudessa on aiemminkin kiinnitetty huomiota (ks. esim. Voros 1997, 

133). 
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täyttyy tästä luonnosta. Luvussa 3.4 taas olen osoittanut, kuinka kohdeteoksissani ihmisen 

tietoisuus muuttuu omatunnoksi. Siinä missä Four Quartets kehottaa askeesin kautta 

luopumaan subjektiivisuudesta ja sitä kautta tavoittelemaan paratiisia, ”The Auroras of 

Autumn” taas korostaa paratiisin tämänpuoleisuutta.  

Giffordin postpastoraalin termiä olisi ehkä mahdollista kritisoida liiasta sallivuudesta. 

Olisi varmasti mahdollista analysoida hyvinkin erilaisia teoksia postpastoraalin piirteiden 

valossa – varsinkin kun ottaa huomioon, että Gifford ei määrittele, kuinka monta piirrettä 

teoksessa täytyy olla, jotta sitä voidaan kutsua postpastoraaliksi (vrt. Gifford 1999, 150). 

Esimerkiksi Paul J. Alpers on kirjansa What Is Pastoral? esipuheessa kritisoinut monia 

moderneja pastoraalin versioita juuri tämänkaltaisesta sallivuudesta (Alpers 1996, ix). On 

kuitenkin perusteltua käyttää postpastoraalin käsitettä juuri tällaiseen analyysiin, jota olen 

edellä toteuttanut. Gifford täsmentää usein, että postpastoraali on ymmärrettävä nimenomaan 

ekokriittisestä näkökulmasta. Postpastoraalin käsitteen avulla voidaan tutkia, kuinka erilaiset 

kirjallisuuden piirteet toimivat tienviittoina kohti parempaa luontosuhdetta (ks. esim. Gifford 

2006, 17). Perinteisen pastoraalitradition näkökulmasta postpastoraali vaikuttaa varmasti 

sallivalta käsitteeltä, mutta tämä tietynlainen sallivuus on myös tarpeen, mikäli halutaan tutkia 

mahdollisimman laajasti erilaisia teoksia ekokriittisestä näkökulmasta. 

Aiemmin on väitetty, että siinä missä Eliot halusi runoudellaan pelastaa vanhan 

maailman, tahtoi Stevens taas keksiä tuotannossaan maailman uudelleen (Surette 2008, 238). 

Sama väite pätee tietyssä määrin myös Eliotin ja Stevensin runoelmien ja perinteisen 

paratiisikuvaston suhteeseen: kun Eliot haluaa kristillisen asketismin kautta pelastaa paratiisista 

sen mitä pelastettavissa on, Stevens taas haluaa tuhota koko vanhan käsityksen paratiisista ja 

osoittaa, että Eedenin puutarha on tässä, kaikkialla ihmisen ympärillä. Seuraavassa luvussa 

pohdin, kuinka näitä paratiisin uudelleentulkintoja voisi tarkastella nykyisen ekologisen kriisin 

näkökulmasta. 

 

 

4. Postpastoraali paratiisi ja ihmiskeskeisyyden ongelma 

 

Tässä luvussa tarkastelen Eliotin ja Stevensin runoelmia vasten hieman laajempaa kontekstia. 

Pyrin jonkinlaiseen näkemykseen siitä, mitä merkitystä kohdeteosteni postpastoraaleilla 

paratiisinäkemyksellä voi olla nykyisen ekologisen kriisin aikakaudella. Tätä pyrkimystä voisi 

ehkä pitää anakronistisena, mutta kuten Culler on oivaltavasti huomioinut, runous on 

lähtökohtaisesti merkitykseltään avointa kielenkäyttöä (2015, 304). Runous voi toimia hyvin 
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eri tavoin erilaisissa historiallisissa konteksteissa (Culler 2015, 330–331). Uutta historiallista 

kontekstia vasten tulkitessa vanhemmasta runoudesta voidaan tehdä täysin uusia tulkintoja, 

jotka osaltaan rikastuttavat teoksista muodostuvaa kokonaiskuvaa. Tässä tapauksessa tulkintani 

merkittävin konteksti on ekokritiikki, joka rikastuttaa sekä Eliotin että Stevensin runoelmista 

aiemmin tehtyjä uskonnollissävytteisiä tulkintoja. 

Mitä sitten tarkoitan ekologisella kriisillä, kun puhun nykyisestä ekologisen kriisin 

aikakaudesta? Ekologista kriisiä voi pitää tilana, jossa ympäristön kantokyvyn rajat on 

saavutettu, ja ihmisten toimet saavat aikaan peruuttamatonta vahinkoa maapallolla (vrt. esim. 

Glotfelty 1996, xx). Olisi siis mieletöntä puhua erikseen vaikkapa ilmastonmuutoksesta tai 

biodiversiteetin rajusta laskusta. Nämä ovat molemmat ilmiöitä, joiden yhteisestä nimittäjästä 

käytän tässä termiä ekologinen kriisi. Ekologinen kriisi merkitsee ennen kaikkea ihmisen 

vääristynyttä luontosuhdetta. Luonnon kriisi on yhtä lailla ihmislajin kriisi. 

Tutkielman alussa lainatun näkemyksen mukaan kristinusko varsinkin läntisessä 

muodossaan on ihmiskeskeisin uskonto, joka maan päällä kuunaan on vaikuttanut, ja yksiä 

tämän ihmiskeskeisyyden merkittävimmistä rakennuspalikoista ovat juuri Raamatun 

luomiskertomus ja juutalais-kristillisen perinteen näkemykset ihmisen alkukodista (White 

1996, 9). Sekä Eliotin että Stevensin runoelmissa tämä kristinuskon ihmiskeskeisyys kuitenkin 

murtuu, ja paikoin jopa varsin radikaalilla tavalla. Esimerkiksi Eliotin postpastoraalissa 

paratiisissa ihmisen voi tulkita luopuvan omasta subjektiviteetistaan ympäristönsä (ja miksei 

myös Jumalan) hyväksi. Vastaavasti Stevensin postpastoraalissa paratiisissa ihmisen 

subjektiviteetti kyllä heikkenee kuitenkaan katoamatta täysin. Stevensin runoelmassa ihminen 

myöntää alisteisuutensa luonnon edessä, mutta se ei johda ihmisyksilön täydelliseen kieltoon. 

Sekä Four Quartets -runoelmassa että ”The Auroras of Autumn” -runoelmassa siis 

puretaan kristinuskon paratiisikäsitykselle ominaista antroposentrismiä. Tämä purkautumisen 

aste on kuitenkin runoelmissa erilainen. Lawrence Buell esittääkin teoksessaan The Future of 

Environmental Criticism (2005), kuinka antroposentrismi käsittää laajan spektrin erilaisia 

asenteita suhteessa ympäristöön. Ihmisen selkeästi luomakunnan keskiöön asettavaa näkemystä 

voidaan kutsua vahvaksi antromosentrismiksi (strong anthropocentrism), kun taas heikoksi 

antroposentrismiksi (weak anthropocentrism) voidaan kutsua asennetta, jonka mukaan 

täydellinen luontokeskeisyys ei ole edes mahdollista tai tavoiteltavaa, vaan tietyssä määrin 

ihminen on sidottu ihmisyyteensä (Buell 2005, 134). Antroposentrismin vastakohtana on usein 

totuttu näkemään luontokeskeisyys eli ekosentrismi (ecocentrism), jonka mukaan koko 

ekosfäärin edut ovat tärkeämpiä kuin yksittäisten lajien edut (Buell 2005, 137). Ekosentrististen 

näkemysten mukaan maailma on erilaisten toisiinsa limittyvien suhteiden verkosto, jossa on 
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vaikea tehdä eroa eri lajien ja luonnonolioiden välille. Näin ekosentrismin voidaan katsoa 

ylittävän erilaiset elämän ensisijaisuutta kannattavat biosentriset näkemykset: ihmistä ei voi 

erottaa elollisen ja elottoman materian muodostamasta jatkumosta (ks. esim. Rowe 1994, ei 

sivunro).  

Buellin esittelemää löyhää typologiaa vasten luettuna voi tulkita, että Four Quartets -

runoelma pyrkii paikoitellen hyvinkin radikaaliin luontokeskeisyyteen. Runoelmassa 

muotoillulle postpastoraalille paratiisille on ominaista ihmisen tietty nöyryys ympäristöään 

kohtaan. Silloin tällöin tämä nöyryys jopa nousee runoelmassa ainoaksi tavoiteltavan arvoiseksi 

asiaksi: 

 

[…] Do not let me hear 

Of the wisdom of old men, but rather of their folly, 

Their fear of fear and frenzy, their fear of possession, 

Of belonging to another, or to others, or to God. 

The only wisdom we can hope to acquire  

Is the wisdom of humility: humility is endless. 

(FQ, 179) 

 

Säkeissä runoelman puhuja kieltää kaiken muun viisauden arvon lukuun ottamatta nöyryyttä. 

Tavanomaisesti nämä säkeet luetaan Four Quartets -runoelmalle ominaisen kristillisen 

asketismin kautta, mutta myös ekokriittinen tulkinta niistä on mahdollinen. Tämä on 

merkittävää myös sikäli, että englannin kielen sanan ”humility” juuri on maaperää 

merkitsevässä sanassa ”humus” (ks. esim. The Concise Oxford Dictionary of English 

Etymology 1986, 222; Terblanche 2019, 19). Four Quartets -runoelmassa nöyryyden kautta 

tavoitellaan Jumalan lisäksi myös maaperää ja koko ekosfääriä. Polvistuessaan ihminen 

konkreettisesti koskee maata ja pyrkii sen kanssa terveempään yhteyteen. Käsittelemällä 

kristillisväritteistä asketismia Four Quartets tulee siis samalla runoelmana sivunneeksi 

ekosentristä asennetta ympäristöä kohtaan. Ei olekaan siis mikään ihme, että Four Quartets -

runoelman kokevan minän on sanottu olevan vain tyhjä keskus (Saito 2016, 68). Tämä 

pyrkimys persoonattomuuteen11 johtaa paikoitellen runoudessa siihen, että puhujan ympäristö 

ottaa vallan, eikä tarkkoja jakolinjoja erilaisten lajien tai elollisen ja elottoman välillä voi nähdä. 

Four Quartets -runoelman pyrkimys persoonattomuuteen johtaa lopulta teoksen 

luontokeskeisyyteen.  

 
11 Näkemys persoonattomuudesta on oikeastaan läsnä koko Eliotin tuotannossa. Usein siteeratussa esseessään 

”Tradition and the Individual Talent” (1919/1951) hän julistaa, kuinka runous ei ole persoonallisuuden ilmaus, 

vaan pikemminkin pakoa tuosta persoonasta: ”Poetry is not turning loose of emotion, but an escape from emotion; 

it is not the expression of personality, but an escape from personality.” (Eliot 1951, 21).  
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Jos ekosentrismi on Eliotin runoelmassa hahmottuvaa postpastoraalia paratiisia 

määrittävä tekijä, voisi vastaavasti heikon antroposentrismin nähdä leimaavan Stevensin 

teoksen Eedeniä. Olen jo aiemmin pannut merkille, kuinka Stevensin teosten maailmankuvassa 

todellisuus syntyy aina ihmisen ollessa vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Koska myös 

paratiisi syntyy ”The Auroras of Autumn” -runoelmassa juuri siinä pisteessä, missä 

inhimillinen tajunta ja todellisuus törmäävät, ei ihmisestä päästä täysin eroonkaan. Olisi 

paradoksaalista puhua täysin luontokeskeisestä maailmankuvasta Stevensin teoksen kohdalla, 

koska luonto vaatii runoelmassa jatkuvasti tarkkaavaisuutta ja sisäistämistä: ”This is nothing 

until in a single man contained, / Nothing until this named thing nameless is / And is destroyed.” 

(AA, 441). Vaikka Stevensin paratiisia leimaavat revontulet näyttävätkin runoelman aikana 

kaiken mahtinsa, on ihmisellä silti jonkinlainen osa tässä taivaallisten liekkien hallitsemassa 

kaikkeudessa: 

 

[…] 

The vital, the never-failing genius, 

Fulfilling his meditations, great and small.  

 

In these unhappy he meditates a whole, 

The full of fortune and the full of fate, 

As if he lived all lives, that he might know, 

 

In hall harridan, not hushful paradise, 

To a haggling of wind and weather, by these lights 

Like a blaze of summer straw, in winter’s nick. 

(AA, 445) 

 

Revontulet esitetään elinvoimaisena ja erehtymättömänä nerona, joka onnettomien ihmisten 

kautta mietiskelee maailman kokonaisuutta. Korostaessaan luonnon prosessuaalisuutta Stevens 

tekee ihmisestä yhden osan tätä valtavaa prosessia. ”The Auroras of Autumn” -runoelmassa 

maailmankaikkeus on kehittynyt ihmiseksi tarkkaillakseen itseään. Näin ihmisestä tulee 

runoelmassa eräänlainen solmukohta, jossa luonto kykenee itsereflektioon.  

On myös huomionarvoista, että siinä missä Eliotin runoelman puhuja pyrkii usein 

sulautumaan osaksi maisemaa, Stevensin runoelman puhuja taas liittää kernaasti maisemaan 

omia kuvitelmiaan. ”The Auroras of Autumn” -teoksessa värikkäät revontulet saavat runoelman 

puhujan silmissä edustaa kesää talven keskellä: ”To a haggling of wind and weather, by these 

lights / Like a blaze of a summer straw, in winter’s nick.” Kuvittelemalla revontulet talvea 

haavoittavaksi kesän roihuksi runoelman puhuja pyrkii tinkimään tuulesta ja muista ankarista 

sääoloista. Kun luonnonvoimat uhkaavat ihmistä, hän pyrkii mielikuvituksen avulla 
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sopeutumaan tähän tilanteeseen. Eliotin runoelman puhuja taas kaipaa sellaista tyhjyyden 

kokemusta, jossa luonnonvoimat eivät pääse vaikuttamaan puhujaan millään tavoin: ”Where is 

the summer, the unimaginable / Zero summer?” (FQ, 191). Vertailtaessa näitä kahta esimerkkiä 

nousee myös mielenkiintoisesti esille runoelmien puhujien suhtautuminen vuodenaikoihin. 

Siinä missä Stevensin runoelman puhuja painottaa mielikuvituksen kautta löytyvää kesää talven 

keskellä, tahtoo Eliotin teoksen puhuja taas ylittää vuodenaikojen vaihtelut täysin astumalla 

tyhjyyden kesään, jota inhimillinen käsityskykykään ei voi saavuttaa. Vaikka sekä Eliotin että 

Stevensin runoelmista on tulkittavissa postpastoraalin piirteitä, on niiden ihmiskuvassa 

kuitenkin selkeitä eroja. 

Näiden erojen Eliotin ja Stevensin postpastoraalien paratiisien välillä voi katsoa 

johtuvan teosten erilaisista uskonnollisista asenteista. Aiemmassa tutkimuksessa on pantu 

merkille, että Eliotille ominainen pyrkimys persoonattomuuteen on kristillinen hyve. Koska 

kristitylle fyysinen maailma on este ikuisuuden edessä, ei tähän maailmaan saa kiinnittää liikaa 

huomiota. Stevensin näkökulmasta vastaavanlainen asketismi taas on turhaa, sillä hänelle elämä 

tapahtuu tässä ja nyt (ks. esim. Morris 1974, 61; Surette 2008, 303). Nämä asenteet ovat 

selkeästi nähtävissä vertailtaessa runoelmia Four Quartets ja ”The Auroras of Autumn”. 

Näiden asenteiden takia myös runoelmien ihmiskuvat ovat varsin erilaiset. Siinä missä Stevens 

hyväksyy ihmisen tahdonvapauden, on Eliot tässä suhteessa ankarampi (Surette 2008, 182). 

Eliotille ihminen on pitkälti vain tomua, kun taas Stevens mielikuvituksen kautta antaa 

ihmiselle myös vapauksia.  

Kun Eliotin runoelman kristillisen maailmankuvan ottaa huomioon, voi toki myös 

kysyä, onko teos sittenkin eettiseltä asenteeltaan ennen kaikkea jumalakeskeinen. Koska 

maallinen maailma on Eliotin runoelmassa vain este ikuisen autuuden edessä, on tämä kysymys 

otettava vastaan kaikella vakavuudella. Väitän kuitenkin, että kokonaistulkintani kannalta ei 

ole merkittävää, missä määrin Eliotin postpastoraalia paratiisia hallitsee Jumala ja missä määrin 

luonto. Tärkeintä on se antroposentrismin kritiikki, joka Eliotin paratiisin uudelleentulkinnasta 

välittyy. Paikoitellen Jumala, pyhyys ja luonto ovat niin Eliotin kuin Stevensinkin runoelmissa 

kategorioita, jotka vaikuttavat toisiinsa ja näin niitä voi olla myös vaikea erottaa. Eliot liittää 

runoelmassaan luontokuvastoon myös hengellistä sisältöä: ”The sea has many voices, / Many 

gods and many voices.” (FQ, 184). Hieman samaan tapaan Stevensin runoelmassa pyhitetään 

luonto vakuuttelemalla sen viattomuutta: ”It is like a thing of ether that exists / Almost as 

predicate. But it exists, / It exists, it is visible, it is, it is.” (AA, 443). Näin ei olekaan kovin 

mielekästä kysyä, missä määrin runoelmien maailmankuvia hallitsevat korkeammat voimat ja 

missä määrin luonto. Tärkeintä runoelmien postpastoraaleissa paratiiseissa on se paikka, jonka 
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ne ihmiselle osoittavat. Siinä missä Eliotin runoelma tasapäistää ihmisen ja luonnon, Stevensin 

runoelma taas jättää ihmiselle jonkinlaisen erikoisaseman luonnon havaitsijana.   

Mitä merkitystä näillä postpastoraaleilla paratiiseilla ja niiden välittämillä 

ihmiskuvilla voi olla tämän päivän ekologisessa kriisissä?  Yleistäen voisi sanoa, että Four 

Quartets ja ”The Auroras of Autumn” esittelevät kumpainenkin omanlaisensa 

suhtautumistavan ekologiseen kriisiin. Siinä missä Four Quartets pyrkii laskemaan ihmisen 

kaiken muun elollisen ja elottoman tasolle, jättää ”The Auroras of Autumn” tilaa myös 

ihmislajille. Luonnon ja sielun turmeluksen muodostama uhka saa Four Quartets -runoelman 

puhujan kääntymään kristillisen asketismin puoleen, kun taas ”The Auroras of Autumn” -

runoelman puhuja elää paratiisia todeksi jatkuvasti kiinnittämällä huomionsa luontoon 

sellaisena kuin se on, eli prosessina. Four Quartets -teoksen näkökulma on ekosentrinen, kun 

taas ”The Auroras of Autumn” edustaa heikkoa antroposentrismiä. Jos runoelmia haluaisi lukea 

tienviittoina tässä ekologisen kriisin leimaamassa maailmassa, merkitsisi Eliotin teoksesta 

tulkittavissa oleva ekosentrinen asenne hyvin radikaalia ratkaisua, jossa ihminen joutuisi 

luopumaan käytännössä kaikesta ympäristönsä hyväksi. Stevensin runoelman maltillisempi 

asenne taas kehottaa ihmistä muuttamaan ennen kaikkea havainnoimisensa tapaa. Stevensin 

teos pyrkii ennen kaikkea kiinnittämään huomionsa siihen, kuinka arveluttava on ihmisen tapa 

heijastella omia arvojaan luonnon ylle. Molempia teoksia voi siis lukea ekologisen kriisin 

kontekstissa, vaikka niistä tulkittavissa olevat erilaiset eettiset asenteet ovatkin keskenään 

erilaisia.  

Tässä tapauksessa on varsin perusteltua kysyä, missä määrin ihmisen on lajina 

mahdollista asettautua kaiken muun ekosfäärin kanssa samalle tasolle. Esimerkiksi Bryan L. 

Moore on teoksessaan Ecological Literature and the Critique of Anthropocentrism huomioinut, 

kuinka ihminen on itsetietoisuudessaan ehkä tietyssä määrin sidottu omaan näkökulmaansa, 

eikä tätä näkökulmaa voi niin vain paeta. Tämän takia käytännön tasolla erilaiset 

antroposentrismin muodot vaikuttavat puhdasta ekosentrismiä huomattavasti helpommilta 

saavuttaa (Moore 2017, 5–6). Ihmiskeskeisyyttä voidaan varmasti vähentää, mutta täydellinen 

luontokeskeisyys on mitä luultavimmin puhdas mahdottomuus. Myös Buell huomioi, että 

luontokeskeisyyttä on käytännön toimissa vaikea toteuttaa. Ekosentrismi on helpompi nähdä 

ennen kaikkea ontologisena tai esteettisenä asenteena kuin käytännönläheisenä eettisenä 

ohjenuorana (Buell 2005, 102–103).  Jos siis haluaisi lukea Eliotin ja Stevensin runoelmia myös 

arvottaen nykyisen ekologisen kriisin kontekstissa, voisi Stevensin runoelman postpastoraalia 

paratiisia ja sen heikkoa antroposentrismiä pitää huomattavasti Eliotin teoksen ekosentrismiä 
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käytännön toiminnan näkökulmasta realistisempana vaihtoehtona.12 Antroposentrismistä on 

ekologisen kriisin näkökulmasta ehdottomasti luovuttava, mutta tämän luopumisen varsinaista 

tasoa voi olla varsin vaikea määritellä. Tässä antroposentrismin kyseenalaistamisessa 

runoudella voi kuitenkin olla paikkansa. 

Giffordin (2014) mukaan postpastoraalin käsite on parhaiten sovellettavissa sellaisiin 

teoksiin, joissa ihmisen ja luonnon välinen vastakkainasettelu murtuu. Sekä Eliotin että 

Stevensin runoelmissa näin taatusti tapahtuu. Eliotilla tuo murros on tosin Stevensiä 

radikaalimpi: Four Quartets -runoelman puhuja antaa lopulta persoonansa liueta lähes 

kokonaan luonnon jatkuvaan virtaan. ”The Auroras of Autumn” -runoelmassakin ihmisen ja 

luonnon välinen vastakkainasettelu kyllä kyseenalaistuu, mutta ihminen säilyttää silti tietyssä 

määrin rajansa. Stevensin runoelmassa ihminen tiedostaa olevansa osa luontoa kuitenkaan 

kadottamatta omaa inhimillisyyttään. Vaikka runoelmat siis kyseenalaistavat ihmisen ja 

luonnon välisen vastakkainasettelun, on näissä kyseenalaistamisen asteissa myös eroja. Joka 

tapauksessa molempien runoelmien voi omalla tavallaan tulkita kritisoivan juutalais-kristillisen 

paratiisikäsityksen ihmiskeskeisyyttä. 

 

 

5. Päätäntö 

 

Tässä tutkielmassa olen analysoinut T. S. Eliotin runoelmassa Four Quartets ja Wallace 

Stevensin runoelmassa ”The Auroras of Autumn” esiintyviä juutalais-kristillisen paratiisin 

uudelleentulkintoja. Tutkimuskysymykseni on ollut, miten runoelmat muokkaavat perinteistä 

käsitystä paratiisista. Johtopäätökseni on, että teoksista välittyviä paratiisin uudelleentulkintoja 

voi perustellusti tutkia Terry Giffordin määrittelemän postpastoraalin käsitteen kautta. 

Molemmissa runoelmissa esitetään paratiisista sellainen tulkinta, jossa ihmisen ja luonnon 

välinen vastakkainasettelu heikkenee. Näin sekä Eliot että Stevens kyseenalaistavat 

perinteisesti juutalais-kristilliseen luomiskertomukseen ja paratiisimyyttiin liitettyä 

ihmiskeskeisyyttä. 

 
12 On myös merkillepantavaa, että siinä missä Eliotin runouskäsityksessä runous on ennen kaikkea pakoa 

persoonasta, Stevens taas pitää runoutta huomattavasti käytännönläheisempänä toimintana. Esimerkiksi 

esseessään ”The Noble Rider and the Sound of Words” (1942/1965) Stevens korostaa runoilijan terapeuttista 

tehtävää: ”I think that his function is to make his imagination theirs and that he fulfills himself only as he sees his 

imagination become the light in the minds of others. His role, in short, is to help people to live their lives.” (Stevens 

1965, 29). Stevensin mukaan runoilijan tehtävä on siis ennen kaikkea auttaa ihmisiä elämissään.  
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Tutkielmani alussa tein lyhyen katsauksen tutkimuskysymykseni kannalta 

tärkeimpään käsitteistöön. Esittelin samassa ekokriittistä kirjallisuudentutkimusta, joka 

muodostaa tutkielmani merkittävimmän teoreettisen viitekehyksen. Koska sekä Eliotin että 

Stevensin runoelmista on tulkittavissa perinteisen, pastoraaliin nojaavan paratiisikäsityksen 

kritiikkiä, turvauduin tutkielmassani juuri Giffordin postpastoraalin käsitteeseen. Postpastoraali 

asettaa vuosituhantiset perinteet omaavan pastoraalin uusiin, ekologisesti värittyneisiin 

kehyksiin. Postpastoraali on siis pastoraalin ympäristötietoisempi versio.  

Tutkielmani varsinaisen analyysiosion alussa kiinnitin huomiota runoelmien 

esittämään perinteisen paratiisikuvaston kritiikkiin. Four Quartets -runoelmassa tämä kritiikki 

esitetään aivan teoksen alussa, runossa nimeltään ”Burnt Norton”. Kyseisessä runossa esitellään 

puutarha, jota leimaavat erilaiset illuusiot sekä inhimillinen halu. Runoelmansa alussa Eliot 

osoittaa, että perinteinen näkemys paratiisista ei ole kestävällä pohjalla. ”The Auroras of 

Autumn” -runoelmassa taas paratiisikritiikki saa revontulten muodon. Teoksessa kritisoidaan 

perinteisen paratiisikäsityksen kaltaisia jämähtäneitä ajatusrakennelmia, jotka eivät vastaa 

todellisuutta sellaisena, kun ihminen sen kokee. Näitä jämähtäneitä ajatusrakennelmia vasten 

Stevens asettaa revontulten ja pohjoisen luonnon tuhoisat voimat. 

Tarkasteltuani runoelmien esittämää paratiisikritiikkiä luin molempia teoksia sekä 

postpastoraalin käsitettä että toisiansa vasten. Aluksi kiinnitin huomiota runoelmien 

muuttuneeseen luontokäsitykseen. Luonto herättää teoksissa suurta kunnioitusta. Molemmissa 

runoelmissa siirrytään ihmiskeskeisyydestä kohti luontokeskeisyyttä kiinnittämällä huomio 

muutokseen materiaalisessa ympäristössä. Siinä missä perinteistä pastoraali- ja 

paratiisikuvastoa leimaa luonnon staattisuus, eräänlainen ikuinen onnen tila, jossa kuolema ja 

kärsimys loistavat poissaolollaan, Eliotin ja Stevensin teoksissa luonto näyttäytyy ennen 

kaikkea jatkuvana prosessina. Molemmissa runoelmissa korostuvat luonnon tuhoisat 

ominaisuudet. Ihminen näyttäytyy teoksissa ennen kaikkea materiana, jonka on lyhyen elämän 

jälkeen palattava takaisin osaksi luonnon kiertokulkua. 

Sekä Eliotin että Stevensin runoelmissa on prosessuaalisen luontokäsityksen lisäksi 

muitakin postpastoraalille ominaisia piirteitä. Näitä piirteitä leimaa ennen kaikkea erilaisten 

rajojen rikkoutuminen. Molemmissa runoelmissa kyseenalaistuvat niin kulttuurin ja luonnon 

kuin ihmisen sisäisen ja ulkoisen maailman väliset vastakkainasettelut. Kummassakaan 

teoksessa ei voi tehdä selkeää rajaa kulttuurin ja luonnon välille. Hieman samaan tapaan 

luonnonvoimat uhmaavat runoelmien puhujien ja henkilöhahmojen rajoja: näkemys luonnosta 

irrallaan olevasta ihmisyksilöistä kyseenalaistuu molemmissa teoksissa. 
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Viimeinen ja ehkä tärkein käsittelemistäni postpastoraalin piirteistä on luonnon edessä 

nöyrtyminen. Molemmissa runoelmissa erilaiset luonnonnäkymiin ja maisemiin liittyvät 

huomiot johtavat lopulta eettisen ulottuvuuden korostumiseen. Runoelmat eivät siis ainoastaan 

tyydy tarkastelemaan luontoa, vaan ne myös tekevät ehdotuksia sen suhteen, kuinka 

materiaalista todellisuutta kohtaan tulisi käyttäytyä. Four Quartets -runoelmassa nämä eettiset 

näkemykset liittyvät pitkälti teoksen kristillisen asketismin teemoihin. Koska teoksessa 

ihminen nähdään perisynnin turmelemana, ei hän mitenkään voi omien toimiensa avulla 

saavuttaa kestävää luontosuhdetta. Tämän takia kaikesta toiminnasta on luovuttava, ja 

persoonallisuudesta on päästettävä irti. ”The Auroras of Autumn” -runoelma ei ole aivan näin 

radikaali. Stevensin teoksessa ihminen nähdään väistämättä osana luontoa, mutta toisaalta se ei 

leimaa ihmistä kokonaisuudessaan. Ihminen toimii runoelmassa tiettyjen luonnon asettamien 

ehtojen lomassa.  

Johtopäätökseni täten on, että T. S. Eliotin runoelmassa Four Quartets ja Wallace 

Stevensin runoelmassa ”The Auroras of Autumn” perinteisen paratiisikuvaston 

ihmiskeskeisyys kyseenalaistuu. Molempien runoelmien postpastoraali paratiisi on paratiisi, 

jossa ihminen väistyy luomakunnan keskiöstä antaen muulle luonnolle tilaa. Olen näitä kahta 

teosta vertailemalla osoittanut, että ainakin postpastoraalin käsitteen valossa Eliotin ja 

Stevensin teoksissa on yllättävän paljon samankaltaisuutta. Huolimatta erilaisista teologisista 

ja maailmankuvallisista eroavaisuuksistaan molemmissa runoelmissa postpastoraalin piirteitä 

sisältävä paratiisimotiivi tukee teoksiin sisältyvää antroposentrismin kritiikkiä. Vaikka 

postpastoraalin käsite onkin varsin salliva, on sen käyttäminen ollut täysin perusteltua teosten 

erilaisten ekologisten piirteiden erittelemiseksi. Olen tutkielmassani myös osaltani paikannut 

sitä tutkimuksellista aukkoa, joka koskee molempia runoilijoita, ja ylipäätään modernistista 

runoutta: ympäristöaiheita on usein ylenkatsottu modernistisen runouden yhteydessä (ks. esim 

Black 2017, 14). Kuten olen osoittanut, leimallisen urbaaneja runoilijoita kuten Eliotia ja 

Stevensiä on täysin mahdollista tutkia myös ekokritiikin näkökulmasta. Olen myös tutkielmani 

aikana osoittanut, kuinka erilaiset uskonnolliset kontekstit liittyvät usein vahvasti siihen, miten 

luontoa runoudessa esitetään: perisynnin käsite heijastuu väistämättä molempien runoelmien 

luontosuhteeseen. Siinä missä Four Quartets -runoelmassa perisynti on tärvellyt ihmisen ja 

ympäristön suhteen, ”The Auroras of Autumn” pyrkii taas ylittämään koko synnin käsitteen. 

Tulevassa tutkimuksessa olisikin hyvä kiinnittää huomiota yhteyteen uskonnollisten 

kontekstien ja kirjallisuuden luontokuvaston välillä. Erityisen mielenkiitoista tästä 

näkökulmasta tarkasteltuna voisi olla vaikkapa walesilaisen anglikaanipappi R. S. Thomasin 

runotuotanto, jossa luontokuvasto on vahvasti läsnä. On myös huomioitava, että juutalais-
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kristillisen perinteen paratiisi on ehdottomasti yksi länsimaisen kirjallisuuden 

pitkäikäisimmistä topoksista. Ylipäätään paratiisien erilaisia uudelleentulkintoja vertailemalla 

voisi luodata sitä, kuinka kirjallisuudessa on ollut tapana idealisoida ja jopa pyhittää luontoa. 

Greg Garrard on esittänyt teoksessaan Ecocriticism, että yksi ekokritiikin tavoista 

vastata nykyiseen ekologiseen kriisiin on erilaisten, vähemmän ihmiskeskeisten metaforien 

tutkiminen (2012, 205). Postpastoraalia näkemystä paratiisista voi taatusti pitää juuri tällaisena 

metaforana. T. S. Eliotin ja Wallace Stevensin runoelmista tulkittavissa oleva paratiisikuvasto 

edustaa luontokeskeisempää näkemystä, jota ihmiskunta kipeästi tarvitsee uudenlaiseen 

ekologiseen tilanteeseen astuttaessa. Jos kaiken alussa oli Eeden, on ihmisellä käsissään nyt 

postpastoraali versio paratiisista. 
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