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Tutkielmani käsittelee ei-inhimillisen representaatiota Neljän päivän läheisyys –näytelmässä. Aineistona on 

Pipsa Longan alkuperäistä draamateksti (2021) ja Teatteri Viiruksen kantaesityksen Fyra dagar av närhet 

(2021) esitystaltiointi. Kysyn, miten ei-inhimillinen voi olla teatteriesityksen ja tekstin kaltaisissa 

inhimillisissä viitekehyksissä. Mitä ne keinot ovat, joita teatteri voi käyttää kieltä pakenevan ei-inhimillisen 

olemuksen ilmentämisessä? Sovellan ei-inhimillisen käsitettä erilaisiin toimijoihin ja olemuksiin ja kokeilen 

voiko ei-inhimillisen käsite auttaa hahmottamaan myös inhimillisen representaatiota ekodramaturgisessa 

teoksessa. 

Neljän päivän läheisyys on ekodramaturginen teos, joka käsittelee kahden eläinlajin, ihmisen ja lokin, 

rinnakkaineloa neljän päivän ajan lomahotellissa ja hotellin läheisellä rannalla. Ei-inhimillinen viittaa 

tutkielmassa eläimeen, luontoon ja sellaisiin representaation muotoihin, jotka eivät palaudu kiistattomasti 

inhimillisen kategoriaan.  

Teoreettisena viitekehyksenä toimii posthumanistinen ajattelu, ekokriittinen kirjallisuustutkimus ja 

ekodramaturgian tutkimustraditio. Tutkielmassa hahmotetaan ei-inhimillisen kategoriaa Emmanuel 

Levinasin filosofiassa esiintyvän Toinen -käsitteen kautta. Tärkeitä teemoja tutkielmassa ovat kieli ja ruumis 

sekä poissaolon teemat ja erilaiset näkökulmat aikaan ja paikkaan. Näytelmää analysoidaan neljästä eri 

näkökulmasta. Näitä ovat inhimillisen ja ei-inhimillisen rajaa purkavat kohtaukset, kielen rajallisuus ei-

inhimillisen representaatiossa ja poissaolon teemat. Neljännen näkökulman muodostaa alaluku, jossa 

käsitellään teoksen juonen kannalta olennaista kuoleman teemaa ja kuolemaa käsittelevää performanssia.  

Tutkielmani osoittaa, että ei-inhimillisyyden representaatiossa ja sen tutkimuksessa olennaista on 

näkökulma, joka asettuu vastahankaan perinteisen draamantutkimuksen kanssa etsien tietoisesti ei-

inhimillisen muotoja myös odottamattomista paikoista. Esitän, että myös inhimillisen alue, draama, on 

relevantti tila tuottaa erilaisia representaatiomuotoja ei-inhimillisestä.  
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1.  Johdanto  

 

Tässä tutkielmassani tutkin sitä, millainen on ei-inhimillisen representaatio Pipsa Longan 

Neljän päivän läheisyys (2021) draamatekstissä ja ruotsinkielisessä Susanna Airaksisen 

ohjaamassa kantaesityksessä Viirus-teatterin Fyra dagar av närhet:ssa (2021). Keskityn 

erityisesti siihen, millaisia mahdollisuuksia ei-inhimillisellä on olla olemassa ja 

vuorovaikutuksessa inhimillisen kanssa teatterin kontekstissa. Ei-inhimillisen käsitteen kautta 

pyrin ymmärtämään erilaisia tapoja kuvata myös inhimillistä toimijuutta. Vaikka ei-

inhimillinen on kiinnostukseni keskeisin kohde, tutkin myös sitä, miten erilainen tapa kuvata 

ihmistä voi tukea eläimen ja luonnon käsittelyä taiteessa ja tuoda uusia näkökulmia teatteriin. 

Mitä ne keinot ovat, joita teatteri voi käyttää kieltä pakenevan ei-inhimillisen olemuksen, 

usein eläimen ja luonnon, ilmentämisessä hyvin inhimillisessä ympäristössä? Lisäksi 

kiinnitän huomiota siihen, millaisia ovat ne viitekehykset ja narratiivit, joiden kautta ei-

inhimillinen tulee esityksessä olevaksi.  

 

Tutkin sekä tekstiä että esitystä. Pääpaino on näiden kahden rinnakkaisella tarkastelulla ja 

näiden kahden lomittumisella eli sillä, miten teksti esityksessä toimii. Teksti on kuitenkin 

näytelmässä vahvasti läsnä, sillä käytännössä koko näytelmäteksti luetaan ääneen lavalla, 

joten kieleen liittyvät kysymykset tulevat luontevasti osaksi tutkielmaa, ja tässä yhteydessä 

sivuan myös kirjaksi painettua draamatekstiä ja sen kirjallista ilmaisua. Esitystä tutkin Viirus-

teatterin esitystaltioinnin1 avulla. Taltioinnissa on tehty joitakin taiteellisia ratkaisuja, jotka 

luen analyysissani osaksi teosta. Kantaesitys tuotettiin keskellä koronapandemiaa, jolloin 

livestriimin ja taltiointien käyttö teattereissa yleistyivät. Käyttämässäni ekokriittisessä ja 

ekodramaturgisessa lähestymistavassa korostuvat aika ja konteksti, joten vaikken 

koronapandemian lieveilmiöihin esittävien taiteiden kentällä syvennykään, uskon valinnan 

olevan perusteltu.  

 

Alkuperäinen näytelmäteksti on suomenkielinen. Teatteri Viiruksen kantaesitykseen 

käännöksen on tehnyt Sofia Aminoff, mutta kirjoittaessani tekstistä suhteessa esitykseen, olen 

tehnyt valinnan käsitellä sitä suomeksi. Vaikka hyödynnän välillä tekstiä hyvinkin tarkasti 

siten, että kiinnitän huomiota yksittäisiin sanavalintoihin, ajattelen, että Longan ilmaisu on 

siinä mielessä hyvin selkeää ja minimalistista, ettei tekstin käsittely nimenomaan 

 
1 Esitystaltionti on tehty livestriimistä, jonka on ohjannut Ville Seppänen. 
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ruotsinkielisen käännöksen avulla toisi omaan näkökulmaani lisäarvoa. Voi olla, että tästä 

syystä minulta jää jotakin huomaamatta, mutta teen tietoisen rajauksen siinä, etten käsittele 

suomenkielisen ja ruotsinkielisen tekstin eroja, vaan puhun kielestä inhimillisenä ilmiönä.  

 

Ihminen ja inhimillinen toiminta korostuvat erityisellä tavalla teatterissa. Draaman perinne 

perustuu vahvasti inhimillisten aiheiden – kuten suhteiden ja yhteiskunnan ja kulttuurin – 

tarkastelulle, ja kielellä on hyvin vahva merkitys sekä draamallisen teatterin tekemisessä, että 

teatteriesitysten esteettisenä lähtökohtana. Toisin kuin monet muut taiteenlajit, esittävät taiteet 

eivät pysty häivyttämään inhimillistä toimijuutta kaiken keskiössä,2 sillä ihminen ja ihmisten 

väliset suhteet määrittävät esitystä ilmiönä hyvin konkreettisessa mielessä inhimillisen 

ruumiin kautta. Ajattelen kuitenkin, että juuri teatterille ominaisten ruumiillisuuden, 

läsnäolon, paikan ja ajan teemojen kautta teatteri voi kytkeytyä hedelmällisesti niihin 

kehittyviin taiteen muotoihin, joita uudenlainen kulttuurinen ymmärrys ei-inhimillisestä 

edellyttää. 

 

Haluan käsitellä laajasti Neljän päivän läheisyyden ei-inhimillisen representaatiota, joten 

sovellan hyvin erilaisia teoreettisia näkökulmia teatterintutkimuksesta, kirjallisuustieteen 

ekokriittisestä näkökulmasta ja lähiluvusta sekä eläinfilosofiasta ja posthumanismista. Haluan 

pikemminkin hahmottaa näytelmän hyödyntämiä representaation muotoja mahdollisimman 

monipuolisesti ja tuoda esiin erilaisia tulkintojen yhteenkietoumia sen sijaan, että keskittyisin 

todella syvällisesti joihinkin tiettyihin yksityiskohtiin, koska nämä moninaiset representaation 

muodot tukevat toisiaan ja mielestäni niiden ymmärtäminen edellyttää kokonaiskuvan ja 

laajimpien mahdollisien kulmien tarkastelua. Tällainen näkökulma linkittää työni sellaiseen 

posthumanistiseen suuntaukseen, jossa kyseenalaistetaan rationaalinen ihmissubjekti, joka 

kategorisoi ja luokittelee havaintojensa kohteen ja näin väistämättä myös pakottaa ei-

inhimillisen noudattamaan omaa logiikkaansa.3 

 

On huomionarvoista, että teatteri taiteenlajina mahdollistaa monien erilaisten taidemuotojen ja 

elementtien yhdistelyn yhdessä esityksessä. Uskonkin, että valitsemani linja kunnioittaa sitä 

kokonaisuutta, joka Neljän päivän läheisyys on ja asettuu seuraamaan niitä lukuisia taiteellisia 

valintoja, joita teoksessa on tehty. Tutkielmani pyrkii erittelemään erilaisia tapoja, joilla ei-

 
2 Ks. Esim Kirkkopelto 2017, 87.  
3 Lummaa & Rojola 2014, 22. 
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inhimillisen representaatioon on mahdollista suhtautua draamallisessa nykyteatterissa, jonka 

esimerkkiteoksena Neljän päivän läheisyys toimii. 

 

Tärkeitä käsitteitä läpi tutkielmani ovat ei-inhimillinen ja Toinen. Olen valinnut nämä 

käsitteet, sillä ajattelen niiden syventävän ja tarkentavan analyysiani ei-inhimillisen erilaisista 

muodoista teoksessa. Pääasiallinen tarkoitus ei kuitenkaan ole soveltaa käsitteitä orjallisesti 

jokaiseen valitsemaani näkökulmaan tai tutkia niiden soveltuvuutta tämän teoksen tai 

ekodramaturgian tutkimiseen yleensä, vaikka tätäkin pohdintaa tulen tekemään. Keskeisiä 

teemoja, joita käsittelen ovat kieli, ruumiillisuus ja viittaukset ei-inhimillisen identiteetin 

syntymiseen poissaolon kautta. En ole käsitellyt teemoja yksittäin jaksotettuina, sillä niiden 

käsitteleminen rinnakkain tuo esiin teemojen väliset jännitteet, jotka eivät erikseen 

käsiteltyinä tulisi ilmi. Toiseuden käsitteen yhteydessä käsittelen tutkielmani kannalta 

olennaisia osia Emmanuel Levinasin filosofiassa.  

 

Yksittäisinä merkittävinä tutkimuksina aiheeni kannalta haluan mainita Katri Tanskasen 

väitöskirjan Yleisö kohtaa toisen: Etiikan dramaturgioita 2010-luvun suomalaisissa 

näytelmissä (2017), jossa Tanskanen soveltaa Levinasin filosofiaa laajemmin draaman ja 

esittävien taiteiden tutkimukseen. Taiteellisen tutkimuksen puolelta Tuija Kokkonen on 

tehnyt ekodramaturgisesti kiinnostavaa tutkimusta Taideyliopiston Teatterikorkeakoululle 

tekemässään väitöskirjassaan Esityksen mahdollinen luonto: suhde ei-inhimilliseen 

esitystapahtumassa keston ja potentiaalisuuden näkökulmasta (2017), johon väistämättä tulen 

myös viittaamaan. Ekodramaturgisista tutkielmista Helsingin yliopistossa mainittakoon Kaisa 

Silvon pro gradu -tutkielma ”Siellä meri vain nousee ja nousee.” – Huomioita elämästä ja 

merkityksistä ekokatastrofin äärellä Pipsa Longan Lauluja harmaan meren laidalta -

näytelmätekstissä (2020) niin ikään Longan näytelmän tiimoilta. Tutkielmani liikkuu samassa 

maastossa Silvon työn kanssa, vaikkakin hän on keskittynyt enemmän paikkaan ja 

ympäristöön, kun taas oma huomioni kohdistuu pikemminkin eläimeen. 

 

On tiettyjä lähtökohtia, jotka tulevat vaikuttamaan siihen, kuinka syvällisesti ei-inhimillinen 

voi olla tutkielmani keskiössä. Kuten sanottu, teatterin ja kirjallisuuden kiinteä suhde 

inhimilliseen toimijuuteen on asia, jolle ei voi mitään, eikä tätä yhteyttä ole mielekästä 

vähätellä. Minua kiinnostaa se, miten Lonka tekstissään esittää toisen, ei-inhimillisen ja miten 

tämä sitten siirretään näyttämölle. Longan teoksissa ei-inhimillinen on paitsi eläimet myös 

luonto ja ympäristö: ne ovat toimijoita siinä, missä ihmisetkin. Perinteisesti ympäristö on 
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teatterissa, miksei kirjallisuudessakin, ollut puite, tausta ja lavaste ihmisen toiminnalle. Lonka 

asettaa ihmisen ekodramaturgisissa teoksissaan lajiksi lajien joukkoon, ja siitä näkökulmasta 

minäkin hänen tekstiinsä ja esitykseen suhtaudun. Ajattelen, että vaikka kiinnostuksen 

kohteenani on ei-inhimillinen, tulee tutkimukseni käsittelemään hyvin paljon inhimillisen 

representaatiota siitä näkökulmasta, että huomion kiinnittäminen ei-inhimilliseen paljastaa 

väistämättä inhimillisen rajoja. Longan lähestymistapa on siten poikkeava, että koen 

tulkinnalle olennaiseksi ympäristön ja luonnon huomioimisen tasa-arvoisena eläinten ja 

ihmisten kanssa. Neljän päivän läheisyys keskittyy kuvaamaan pääasiassa ihmistä ja lokkia, 

joten tutkin ei-inhimillistä eläimen ja ihmisen ulkopuolella teoksen tarjoamien vaihtoehtojen 

kautta. Haluan, että tutkielmani ohjaa huomaamaan ja tunnistamaan ei-inhimillisen 

perinteisempien narratiivien ulkopuolella. Tutkielmani keskittyy representaatioon, joka   

Tieteen termipankin kielitieteellisen määritelmän mukaan on ”edustussuhde, jossa jokin 

edustaa jotain itsensä ulkopuolista”.4 Kirjallisuudentutkimuksen määritelmässä representaatio 

on ”—välikappale, joka esittää tai välittää toistoja jostain itseään alkuperäisemmästä eli 

edustaa sitä”.5 Tutkielmassani tarkoitan representaatiolla suhdetta, joka syntyy esityksellisen 

ei-inhimillisen ja alkuperäisen ei-inhimillisen välille. Alkuperäinen ei-inhimillinen viittaa 

tässä sellaiseen luonnon olemukseen, jota kielellinen ja kulttuurinen ei kykene tavoittamaan 

kokonaisuudessaan. Representaation käsitteeseen liittyy mielestäni usein ajatus 

intentionaalisesta toiminnasta, siitä, ettei se synny sattumalta. Haluan kuitenkin itse lähteä 

tutkimusmatkailemaan teatteriin, etsimään myös vähemmän ilmeisiä ja tarkoituksenmukaisia 

merkkejä ei-inhimillisen ja Toisen läsnäolosta. Representaation käsite säilyy merkitsemässä 

ymmärrystä siitä, että ei-inhimillinen voi olla läsnä teatterissa vain inhimillisen kokemuksen 

läpi suodattuneena.6  

 

Neljän päivän läheisyys on näytelmä, joka kertoo neljästä päivästä, jotka ihmiset ja lokit 

jakavat eräällä rannalla ja lomahotellissa, joka sijaitsee tuolla rannalla. Teos on jaoteltu 

neljään kohtaukseen, jotka tulkintani mukaan vastaavat näitä neljää päivää. Ihmiset elävät 

elämäänsä, puuhastellen ”ihmisjuttuja” hotellilla ja rannalla. Samaan aikaan lokit keskittyvät 

elämään itselleen lajityypillistä elämää. Erityistä esityksessä ja näytelmässä on musiikin rooli. 

Esityksessä lavan vierellä on jousiorkesteri, joka soittaa läpi esityksen. Teoksen neljäs 

kohtaus on omistettu ei-inhimilliselle musiikille, jota kutsun lokkikuoroksi ja johon perehdyn 

 
4 Tieteen termipankki. 4.3.2022. Kielitiede: representaatio. 
5 Tieteen termipankki. 4.3.2022. Kirjallisuudentutkimus: representaatio.  
6 Ks. Esimerkiksi Tanskanen 2017, 92. 
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tarkemmin kieltä käsittelevässä kappaleessa. Juonen kannalta keskeistä on kuolema, joka 

kohtaa sekä ihmistä että lokkia.  

 

Tutkielman toisessa luvussa avaan näkökulmani taustoja kertomalla lyhyesti 

posthumanismista, ekokritiikistä ja ekodramaturgiasta, joiden kautta aihettani lähestyn. 

Toinen luku edustaa teoreettista viitekehystä, jonka yhteydessä puhun tutkielmani kannalta 

tärkeimmistä käsitteistä ja tarkennan, miten ymmärrän ei-inhimillisen ja Emmanuel Levinasin 

Toisen. Kolmannessa luvussa analysoin ei-inhimillisen representaatiota Neljän päivän 

läheisyydessä neljän näkökulman kautta, joiden ajattelen kokoavan kattavasti ne 

representaation muodot ja sisällöt, joita on löydettävissä Neljän päivän läheisyydestä. Näitä 

ovat ihmisen ja eläimen rinnastuminen, kielellinen kuvaus ja kielen rajojen koettelu, 

poissaolon teemat ja kuolema, jonka kautta ihminen ja eläin kohtaavat. Neljännessä luvussa 

kerron havainnoista, joita tutkielmassani tein. Käsittelen myös sitä, millaisia haasteita 

tutkimuskysymykseni tuottaa käytännössä ja millaisia vaihtoehtoisia lähestymistapoja voisi 

hyödyntää ei-inhimillisen representaation tarkasteluun. 
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2 Posthumanismi, ekokritiikki ja ekodramaturgia 

 

Tutkielmani teoreettinen viitekehys yhdistelee posthumanistisen, ekokriittisen ja 

ekodramaturgisen perinteen näkökulmia ja keskeisiä kysymyksenasetteluja. Kaikille näille 

teoreettisille suuntauksille on ominaista dualististen rakenteiden ja ihmisen ja ei-inhimillisen 

välisten hierarkioiden kyseenalaistaminen, mutta erojakin on. Ekokritiikki ja ekodramaturgia 

ovat kiinnostuneita ympäristön, luonnon ja eläimen kuvauksesta kulttuurin, kirjallisuuden ja 

teatterin keinoin. Posthumanismin lähestymistapa ei-inhimilliseen ei ole aivan yhtä 

suoraviivainen.  

 

Karoliina Lummaa ja Lea Rojola luonnehtivat posthumanismin syntyneen tieteellisen ja 

yhteiskunnallisen kehityksen myötä, kun tiedon lisääntyminen ja muutokset ympäristössä 

alkoivat edellyttää humanistisen ihmiskuvan haastamista. Humanistinen eli rationaalinen ja 

luonnon yläpuolelle nouseva käsitys ihmisestä ei ollut enää realistinen ja mielekäs, kun 

ihmisen rooli ekokriisin aiheuttajana laajeni ja tiede alkoi osoittaa, etteivät kaikki ihmistä 

määrittävät ominaisuudet ja kyvyt olekaan vain ihmislajin erityispiirteitä.7 Kuten humanismi, 

myös posthumanismi on edelleen kiinnostunut ihmisestä ja vaikka sillä onkin paljon yhteistä 

ekokritiikin kanssa, Lummaa ja Rojola korostavat, että ekokritiikki edellyttää 

lähtökohdakseen sellaista inhimillistä toimijuutta, jonka posthumanismi haluaa 

problematisoida.8 Ei-inhimillisen rinnalla kiinnostus ihmistä kohtaan  ja erityisesti erilaisiin 

ihmisyyden muotoihin sitoo tutkielmani osaksi posthumanistista ajattelua. Toisaalta tutkin ja 

analysoin inhimillisen tuottamaa taideteosta, noudattaen tiettyjä rakenteita, mitä ei 

posthumanistisesta näkökulmasta tulisi sivuuttaa.9 Taide on inhimillinen konstruktio, joten ei-

inhimillisen läsnäolo taideteoksessa edellyttää tietoista katseen suuntaamista ohi inhimillisen 

toimijuuden sen sijaan, että vain todetaan, että inhimillinen subjekti hallitsee tätä tilaa. Koska 

posthumanistisen kiinnostuksen kohteena on pitkälti ihminen, se käsittää alleen myös 

esimerkiksi teknologisesti ”parannellun” ihmisen ja transhumanismin käsitteen.10 Juha 

Raipola jakaa posthumanismin filosofiseen suuntaukseen, jossa ollaan kiinnostuttu 

tulevaisuuden skenaarioista ja teknologiasta ja toiseen, Raipolan mukaan 

 
7 Lummaa & Rojola 2014, 13–14. 
8 Emt., 22. 
9 Ks. esim. Lummaa & Rojola 2014, 22. 
10 Ks. esim. Raipola 2014; Lummaa & Rojola 2014, 17–19. 
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kulttuuriteoreettiseen suuntaukseen.11 Raipola kirjoittaa, että tälle kriittiselle suuntaukselle on 

tyypillistä ”ihmisen kategorian suhteellistaminen”,  joka voi tapahtua yhteydessä tai 

yhteistyössä ei-inhimillisen kanssa.12 Tässä tutkielmassa nojataan erityisesti tähän 

kulttuurikriittiseen posthumanismin suuntaukseen.  

 

Käytän tutkimuksessani apuna ekokriittistä näkökulmaa ja sovellan ekokriittistä 

kirjallisuudentutkimusta puhuessani näytelmätekstistä ja erityisesti kieleen liittyvistä asioista. 

Ekokriittinen kirjallisuudentutkimus on sateenvarjotermi siinä mielessä, että se tarjoaa 

mahdollisuuden tutkia myös epäsuoremmin ympäristöä ja luontoa käsitteleviä tekstejä.13 

Kyseessä voi siis olla hyvin tietoinen paradigman muutos siitä lähtöoletuksesta, että taide 

tutkii ennen kaikkea inhimillisiä, kulttuurisia ja yhteiskunnallisia kysymyksiä ja näin tietoinen 

valinta suunnata katse ympäristöaiheisiin silloinkin, kun teksti tai teos ei itse tarjoa kyseistä 

näkökulmaa. Tämä on olennaista siksi, että on huomattava, että ekokriittisen 

tutkimussuuntauksen historialla on vahvat yhteydet erilaisiin ympäristöliikkeisiin ja siihen on 

sisäänkirjoitettu tiettyjä poliittisia arvoja, joista sitä ei voi irrottaa.14 Erityisesti 

syväekologiasta kummunnut ajatus ei-inhimillisen itseisarvosta on ekokriittisen 

kirjallisuudentutkimuksen perinteen ytimessä.15 Gary Garrard huomauttaa kuitenkin 

teoksessaan Ecocritisism (2012), että itseisarvo on hankala käsite, jonka käyttö luonnon ja 

ympäristön yhteydessä synnyttää monimutkaisia kysymyksiä. Yksi suurista kysymyksistä on, 

miten arvo käsitteenä säilyttää merkityksensä tilanteessa, jossa kaikelle voidaan argumentoida 

itseisarvo.16 Suhtaudun uteliaasti luonnon itseisarvoon siinä mielessä, että olen halukas 

soveltamaan ei-inhimillisen käsitettä laajasti. Tämä voidaan ymmärtää luonnon ja eläimen 

itseisarvoa heikentävänä valintana. Garradin mukaan tutkimus, joka tutkii inhimillisen 

suhdetta ei-inhimilliseen tai ei-ihmiseen17 on ekokriittistä sanan laajimmassa mahdollisessa 

merkityksessä.18 Nämä suuntauksen lähtökohdat tulevat myös asettamaan tietyn pohjavireen 

ja motiivin tutkielmaani.  

 

 
11 Raipola 2014. 
12 Emt, 36. 
13 Ks. esim. Lahtinen & Lehtimäki 2008.  
14 Emt., 8–12. 
15 Garrard 2012, 24. 
16 Emt., 25. 
17 Garrard käyttää englanninkielistä sanaa non-human. 
18 Garrard 2012, 5. 
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Siinä, missä ekokritiikki on tutkimussuuntaus, jota voidaan soveltaa erilaisiin kulttuurisiin 

ilmiöihin, kuten kirjallisuuteen, ekodramaturgia on usein tyylilaji, jossa 

tarkoituksenmukaisesti käsitellään ekologisia kysymyksiä. Katri Tanskasen mukaan 

ekodramaturgiassa on kyse myös lähestymistavasta, jossa esityksiä ja draamatekstejä 

lähestytään ekologian näkökulmasta.19 Pipsa Longan Neljän päivän läheisyydessä on kyse 

lähtökohtaisesti ekodramaturgisesta tekstistä ja teoksesta. Longan aiempaan 

ekodramaturgiseen tuotantoon kuuluvat niin ikään Teatteri Viiruksessa kantaesitetty Toinen 

luonto (2018)20 ja Lauluja harmaan meren laidalta (2011)21.  

 

2.1 Ei-inhimillinen ja eläin 

 

Käytän tutkielmassani käsitettä ei-inhimillinen viittaamaan kaikkiin niihin kielellisesti 

epätarkkoihin olemuksiin, jotka eivät paikannu luontevasti käsitteen inhimillinen alle. Suurin 

osa tutkielmaani käsittelee eläintä, joten ei-inhimillinen toimii usein eläimen synonyymina. 

Haluan kuitenkin suosia ei-inhimillisen käsitettä, sillä sen kautta on helpompi tuottaa 

ymmärrystä ekologisesta kokonaisuudesta, jossa ihminen ja eläin nähdään osana luontoa ja 

suhteessa muihin eläimiin, eikä näistä irrallisina toimijoina. Koska ekodramaturgia hyödyntää 

ekologista ajattelua, on luontevaa lähestyä tutkimuskohdetta ekologiaa mukailevan 

käsitteistön kautta. Tuija Kokkonen hahmottaa ekologian ennen kaikkea erilaisina suhteina, 

vuorovaikutuksena ja verkostoina, mutta myös riippuvuuksina.22 Käsitteen ei-inhimillisen 

joustavuus auttaa tuottamaan pikemminkin vuorovaikutusta ja verkostoja kuin dikotomioita 

verrattuna eläimen ja luonnon käsitteisiin. Eläin ja luonto ovat usein epätyydyttäviä sanoja, 

jotka operoivat usein vastapareina käsitteille ihminen ja kulttuuri. Ekokriittisen 

lähestymistavan yhtenä pyrkimyksenä on purkaa ekologiaan viittaavia vastakkainasettelua, ja 

”eläin” ja ”luonto” voivat olla tarpeettoman latautuneita, mutta myös epätarkkoja.  

 

Jacques Derrida kritisoi sanan ”eläin” käyttöä teoksessa Eläin joka siis olen (2021). Derridan 

mukaan olennaista ei useinkaan ole se, mikä määrittää eläimen vaan mikä määrittää 

ihmisen.23 Eläin kattaa alleen valtavan joukon keskenään hyvin erilaisia lajeja, joilla monilla 

lienee todellisuudessa enemmän yhteistä ihmisen kanssa kuin toistensa. Elisa Aaltola 

 
19 Tanskanen 2017, 91–92. 
20 Teatteri Viiruksen esitys vuodelta 2018 nimellä Den andra naturen. 
21 Kantaesitys Turun kaupunginteatterissa vuonna 2013. 
22 Kokkonen 2017, 47. 
23 Ks. esim. Derrida 2021, 29. 
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kirjoittaa teoksessa Johdatus eläinfilosofiaan (2013) siitä jopa monituhatvuotisesta 

länsimaisen filosofian historiasta, jossa eläimen käsitteen sisältöä on kipeästi kaivattu 

tukemaan ymmärrystä siitä, mitä ihminen on. Aaltola huomauttaa, että ihmisen ja eläimen 

käsitteelliseen erontekoon liittyy sisäsyntyisesti hierarkioiden ja kilpailun eetos.24 Eläimen 

käsite tukee siis ihmisen kategoriaa siten, että se toimii vastakohtana ja vaihtoehtona 

ihmiselle.25 Derrida kuitenkin esittää, että inhimillinen subjektius on rakentunut vahvasti ei-

inhimillisen vaikutuspiirissä.26 Tällä Derrida viittaa erityisesti ei-kielelliseen ymmärrykseen 

inhimillisestä subjektiviteetista.27 Derridan mukaan kyse ei ole pelkästään kielellisestä 

erottelusta, vaan myös syvemmästä olemassa olon kokemuksesta rinnakkain sellaisen elävän 

kanssa, jonka tietoisuuteen ei ole pääsyä.28 Näin ollen voidaan ajatella, että ei-inhimillisen 

merkitys inhimillisen itseymmärryksen rakennuspalasena vaikuttaa siihen, miten ei-

inhimillisen ja inhimillisen suhdetta voi tarkastella.  

 

Artikkelissaan Kun emme tiedä – Keskustelemassa ”meitä” uusiksi: lajienväliset esitykset ja 

esitystaiteen rooli ekokriisien aikakaudella (2011) Tuija Kokkonen luonnehtii käyttävänsä 

termiä ei-inhimillinen kuvatakseen sellaista toimijuutta ja olemista, jossa ihmisen vaikutus jää 

vähäiseksi.29 Sovellan käsitettä Kokkosen hengessä, mutta haluan korostaa termiä 

kulttuurisena ja tulkinnanvaraisena, sillä koen mielekkäänä käyttää ja tehdä kokeiluja sen 

kanssa myös alueella, jonka ajatellaan perinteisesti edustavan inhimillistä. Kokkonen 

kirjoittaa väitöskirjassaan käsitteen ei-inhimillinen taustasta, joka viestii ihmisen aktiivisesta 

pyrkimyksestä rajata ihmisyys – inhimillinen – ei-inhimillisten olentojen – eläinten – 

ulkopuolelle.30 Kokkonen siis ymmärtää sanan ei-inhimillinen yhtä lailla ongelmaisena kuin 

eläin ja ”luonto” josta hän puhuu lainausmerkeissä.31 Karoliina Lummaa ja Lea Rojola 

kirjoittavat teoksensa Posthumanismi (2014) johdannossa inhimillisen ja ei-inhimillisen 

käytöstä. Heidän luonnehdintansa paljastaa ongelman: ”—pelkästään inhimillisiksi miellettyjä 

kykyjä on itse asiassa suurella joukolla ei-inhimillisiä eläimiä.”32  

 

 
24 Aaltola 2013, 9–27. 
25 Ks. esim. Derrida 2021, 188. 
26 Emt., 16–18. 
27 Calargo 2013, 154–155; Derrida, 2021, 188. 
28 Derrida 2021, 27. 
29 Kokkonen 2011, 23. 
30 Kokkonen 2017, 23. 
31 Emt. 
32 Lummaa & Rojola 2014, 20. 
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Inhimillinen on historiallisesti paitsi varattu ihmiselle myös arvolatautunut positiiviseksi. 

Inhimillinen on hyveellistä ja kunnioittavaa siinä, missä epäinhimillinen ei-toivottavaa ja 

pahimmillaan väkivaltaista. Ei-inhimillinen jää näiden arkikäytössä olevien termien vierelle, 

mutta ei mielestäni täysin neutraaliksikaan. Katri Tanskanen huomauttaa, että termin ei-

inhimillinen käyttö ja ajatus kaiken yhteen kietoutumisesta ovat keskenään ristiriidassa.33  

 

Tutkielmassani korostuvat ne teoksen osatekijät, jotka ovat tavalla tai toisella erityisen 

inhimilliseksi ymmärretty tai ihmisen läsnäolon myötä haastavia ei-inhimillisen 

representaation kannalta. On huomionarvoista, että teatteriesitys syntyy harvoin pelkästä 

inhimillisestä läsnäolosta lavalla. Lavasteet, musiikki, rekvisiitta ja projisoinnit koettelevat ei-

inhimillisen ja inhimillisen rajaa, mutta tällöin ei-inhimillinen täytyy ymmärtää tiukemmin ei-

ihmiseksi sen sijaan, että viitattaisiin myös elollisiin ei-inhimillisyyden muotoihin. 

Inhimillisen ja ei-inhimillisen raja silloin, kun ei viitata suoraan ihmiseen ja eläimeen tai 

luontoon, määrittyy usein myös sitä kautta, mitä inhimillinen on koskettanut tai ollut 

myötäsynnyttämässä. Inhimillisen paikantaminen ei ole yksinkertaista: on olemassa paljon 

sellaista, kuten esityksen yhteydessä lavasteet, joiden kutsuminen inhimillisiksi tuntuu 

erikoiselta, mutta inhimillisen suhde lavasteeseen esineenä on kuitenkin niin ilmeinen, ettei 

esine kategorisesti kuulu ei-inhimillisenkään alueelle. Myös elollinen ei-inhimillinen on 

ongelmallinen käsite, sillä luonnontiede tunnistaa erottelun elollisen ja elottoman välillä 

ilman, että jälkimmäinen olisi ihmisen muuttamaa ”ei-luontoa”. Donna Haraway käyttää 

käsitettä luontokulttuuri (naturecultures)34 puhuessaan ilmiöistä, joissa luonnon ja kulttuurin 

välistä rajanvetoa on vaikeaa tai epämielekästä tehdä. Luontokulttuuri voi olla jonkinlainen 

kompromissi ei-inhimillisen ja inhimillisen välillä. Margret Grebowiczin ja Helen Merrickin 

mukaan Harawayn käsite purkaa luonto-kulttuuri-dikotomiaa, mutta myös auttaa näkemään 

toimijuutta ihmisen ulkopuolella.35 Käsite on laajasti tunnettu ja sovellettu posthumanismin, 

ekokritiikin ja ekodramaturgian piirissä. Samaan aikaan luontokulttuuri-käsitteen runsas 

soveltaminen tuottaa epätarkkuutta ja kuten muutkin käsittelemäni termit, myös 

luontokulttuuri voi toimia vastoin tarkoitustaan: korostaen inhimillisen aluetta, mutta samalla 

häivyttäen sen kielellisesti.  

 

  

 
33 Tanskanen 2018, 91. 
34 Käännös Lummaan & Rojolan mukaan, 2014, 19. 
35 Grebowicz & Merrick 2013, 36. 
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2.2 Ei-inhimillinen ja Toinen 

 

Hyödynnän tutkielmassani Emmanuel Levinasin käsitettä Toinen. Merkitsen isolla 

alkukirjaimella erityisesti Levinasin ajatteluun viittaavan toiseuden muodon. Käytän käsitettä 

kuvastamaan ihmisen ja ei-inhimillisen välistä, kompleksista suhdetta ja sitä täydellistä 

erillisyyden ja erilaisuuden muotoa, jota luonto, ympäristö ja eläin voi ihmiselle edustaa. 

Toisen käsitettä käytetään yleisesti viittaamaan johonkin identiteettiin, joka on tavalla tai 

toisella erilainen normitetun ensimmäisen kanssa. Tällöin toinen vertautuu normitettuun 

ensimmäiseen. Levinasin Toinen eroaa jossain määrin tällaisesta vakiintuneesta, yleisesti 

käytetystä toiseudesta. 

 

Levinasin ajattelua on hyödynnetty paljon teatterintutkimuksessa, sillä hänen filosofiansa 

etiikasta ovat kiinnostaneet erityisesti esiintyjän ja yleisön suhteesta kiinnostuneita 

ajattelijoita.36 Draaman yhteydessä Levinasin käsitteistöä ja ajattelua tutkimuksessaan on 

soveltanut Katri Tanskanen väitöskirjassaan Yleisö kohtaa toisen: Etiikan dramaturgioita 

2010-luvun suomalaisissa näytelmissä. Kiinnostavaa Levinasin käsityksessä Toisesta on, että 

hänelle Toinen on radikaalilla tavalla toinen.37 Tämä tarkoittaa, ettei Toisen toiseus palaudu 

mihinkään subjektissa, ”Samassa”.38 Levinasin käsitys Toisesta käsittämättömänä olentona, 

jota subjekti ei voi käsitteellistää eikä näin ollen hallita sekä olentona, joka ei vertaudu 

Samaan, on erityinen.39 Levinasin Toisen rajat eivät kuitenkaan ole tyhjät ja vailla 

merkityksiä, vaan subjektin suhde Toiseen määrittelee hieman sitä, mitä Levinas toisella 

tarkoittaa. Hän kirjoittaa teoksessaan Entre Nous: Thinking of the Other (2006), että Toisen 

merkitys hänelle, ymmärtääkseni viitaten myös subjektiin, on ennen kaikkea vastuu Toisesta. 

Hän toteaa, ettei ole merkitystä, mitä Toinen on suhteessa häneen.40 Tämä on kaikella tapaa 

vastakkainen humanismin asenteeseen, sillä eläimen rooli on vakiintunut juuri suhteessa 

ihmiseen, jopa ihmistä varten. Olennaista on, että Levinasin Toisen ja Saman välille syntyvä 

yhteys on luonteeltaan ruumiillinen ja esikielellinen.41 Ajattelen, että ei-inhimillisen 

käsitteellinen hahmottaminen realistisesti edellyttää sisäänkirjoitetun viittauksen siitä, että 

kyseessä ei ole mikään inhimillisyyttä heijasteleva olemisen muoto, mutta ei myöskään 

 
36 Ks. Esimerkiksi Ridout 2009. 
37 Levinas 1969, 33; 39. 
38 Ks. esim. Levinas 2003, 32–33. 
39 Tanskanen 2017, 36. 
40 Levinas 2006, 91. 
41 Ks. esim. Pönni 1996, 24; 25. 
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esimerkiksi inhimillisen negaatio.42 Samanlaisuus tai erilaisuus ei ole olennaista, sillä eettinen 

vaatimus edeltää tällaisia havaintoja.43 Lisäksi Levinas painottaa suhteen epäsymmetriaa ja 

sitä, että Toisella ei ole tasapuolista vastuuta subjektia kohtaan. Tämänkaltainen kokemus voi 

olla inhimillisen ja ei-inhimillisen välillä. Ajattelen, että ekologisia teemoja käsitellessä 

läpinäkyvyys neutraalien termien potentiaalista tulisi tuoda esiin. Todellinen suhde ihmisen ja 

luonnon tai ihmisen ja eläimen välillä ei ole neutraali ja kuten ekokriittisen 

tutkimussuuntauksen yhteydessä, myös toiseuden hahmottaminen tällaisen selvästi ihmistä 

vastuuttavan termin kautta vastaa mielestäni realistisemmin ihmisen ja ei-inhimillisen 

suhdetta. Riikka Jokinen tutkii teoksessaan Tietämättömyyden etiikka: Emmanuel Levinas 

modernin subjektin tuolla puolen (1997) Emmanuel Levinasin ehdottamaa, uudenlaista 

subjektin muotoa, joka Jokisen sanoin ”korvaa modernin itsetietoisen, itselleen-olevan, tietyn 

olemuksen omaavan subjektin?”44 Käytän itsekin Toisen käsitettä apuna hahmottamaan myös 

inhimillistä subjektia ja näin ”Samaa”. Emmanuel Levinasin käsitys etiikasta saattaa antaa, 

jos ei ratkaisua, ainakin tienviittoja yhteen mahdolliseen näkökulmaan ei-inhimillisestä.  

Ongelmana Levinasin mukaan on perinne, jossa Toinen on ollut subjektin tietoisuuden objekti 

ja tällöin tietyllä tapaa vain subjektin jatke.45 Levinas problematisoi myös laajemmin 

yhteiskuntajärjestelmän, jossa tasa-arvo ja oikeus perustuu samanlaisuudelle.46 Hän ei 

kuitenkaan luovu subjektista, mikä kieltämättä saattaa houkuttaa, kun lähtee tutkimaan 

uudenlaista tapaa olla ihminen ei-inhimillisen rinnalla. 

 

Levinasin Toisen soveltamisessa on kuitenkin joitakin haasteita. Katri Tanskanen kirjoittaa 

väitöskirjassaan, että Levinas ja teatteri eivät kommunikoi saumattomasti yhteen.47 

Ongelmana ovat Levinasin oma suhtautuminen taiteeseen sekä se, ettei hän avaa eettisen 

toiminnan piirteitä konkreettisella tasolla.48 Minulle ongelmia tuottaa erityisesti, että Levinas 

käsittää Toisen ihmiseksi ja hänelle tärkeä eettisen suhteen syntyminen edellyttää kasvoja, 

joiden kautta eettinen tunnistaminen tapahtuu.49 Luonnolla ei ole kasvoja, ja vaikka 

tutkielmassani keskitynkin lähinnä eläimeen, eivät kasvot ja katse toimi ihmisen ja eläimen 

välillä välttämättä samalla tavalla kuin ihmisen ja ihmisen. Jacques Derrida on kritisoinut 

 
42 Levinas 1969, 41. 
43 Hand 1989, 75. 
44 Jokinen 1997, 24. 
45 Levinas 1969, 43; Jokinen, 1997, 88. 
46 Jokinen 1997, 121–127.  
47 Tanskanen 2017, 16–19; 30; 33–35. 
48 Emt., 35. 
49 Levinas 2006, 28–29; 125. 
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Levinasin ajatuksia kasvoista. Derridan mukaan Levinas ei ole kyennyt vastaamaan 

kysymykseen mahdollisista eläimen kasvoista samalla viestien, ettei kykene määrittelemään 

kasvoja, joista puhuu Toisen yhteydessä.50 Toisaalta Levinas puhuu kasvojen 

havaitsemisestakin jonakin esikielellisenä, jopa ruumiillisena kokemuksena, jossa olennaista 

ei ole sellaiset inhimilliset, konkreettiset kasvonpiirteet, 51 jotka erottavat inhimilliset kasvot 

ei-inhimillisistä. Tietenkin on mahdollista, että sellainen eettinen kohtaaminen, josta Levinas 

puhuu voi syntyä vain ihmisen ja ihmisen välillä, mutta sellainen täydellinen toiseuden ja 

erillisyyden kokemus, jota hän kuvailee, sopii käsitteellistämään luontevasti kohtaamiseen, 

jossa toinen on tietoisuuttaan myöten erilainen. Tanskanen pohdiskelee väitöskirjassaan, 

voisiko Toinen olla myös ei-inhimillinen.52 Hän vastaa ongelmaan viitaten Christian Diehmin 

väitteeseen, että syy Levinasin ihmiskeskeiseen ajatteluun johtuu yksinkertaisesti 

ajattelemattomuudesta, siitä, ettei luonnon mahdollisuutta toisena ole otettu huomioon.53 

Jacques Derrida kritisoi kuitenkin suoraan Levinasia siitä, ettei hän käsittele eläintä vaan 

ihmistä, jonka kasvoissa Derridan mukaan ihminen tunnistaa aina ”veljen”.54 Yhdyn 

Derridaan siinä, että kun puhutaan radikaalista toisesta, ihmisen on hyvin vaikeaa kohdata 

toista ihmistä näkemättä tässä itseään ja olettamatta tästä mitään, mitä subjekti itsensä 

ulkopuoliselta inhimilliseltä sitten odottaakaan. Ajattelen kuitenkin, että juuri Levinasin 

ajattelu Toisesta soveltuu ei-inhimillisen käsittelyyn, sillä Levinas korostaa vastuun 

merkitystä suhteessa Toiseen. Levinasin mukaan olemassaoloon liittyvät kysymykset ovat 

epäolennaisia olemassaolomme merkityksen, tarkoituksen rinnalla.55 Eettinen suhtautuminen, 

joka Levinasilla on Toisen määrittelyn (tai määrittelemättömyyden) taustalla, on tietenkin 

epäneutraali. Mutta tässä kulttuurihistoriallisessa ajassa, jossa elämme, suhteemme luontoon 

ja eläimeen ei ole neutraali. En tiedä, olisiko neutraalius teoreettinen mahdollisuus, mutta 

tässä ja nyt suhteemme ei-inhimilliseen on erityisen latautunut. Ihmiseltä odotetaan hyvitystä 

tehdyistä rikkeistä ei-inhimillistä kohtaan. Neljän päivän läheisyys on tehty tällaisessa sosio-

kulttuurisessa ilmapiirissä ja tällaisena sitä mielestäni tulisi tutkia ja olla eksplisiittinen sen 

suhteen, mitkä tekijät teoksesta nousevat. Katri Tanskanen kirjoittaa väitöskirjassaan ei-

inhimillisestä näytelmätekstin kohteena. Hän huomauttaa, että tekstissä ei-inhimillinen voi 

olla vain inhimillisen median läpi suodattuneena vertauskuvana.56 Etenkin, kun on kyse 

 
50 Derrida 2021, 152. 
51 Ks. esim. Levinas 1982, 73–74. 
52 Tanskanen 2017, 100. 
53 Diehm Tanskasen mukaan, 2017, 100. 
54 Derrida 2021, 150. 
55 Ks. esim. Jokinen 1997, 15. 
56 Tanskanen 2017, 92. 
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draamatekstiin perustuvasta teoksesta, inhimillisen vaikutus täytyy hyväksyä. Tässä 

yhteydessä Toinen toimii erinomaisesti: vaikka ei-inhimillinen joutuu draamatekstissä 

esiintymään parhaimmillaankin vain representaationa, on mahdollista silti kokeilla, millaisilla 

tavoilla katsoa jotain sellaista, jota ei perustavanlaatuisesti pysty ymmärtämään. 

 

Matthew Calarcon mukaan Derridan filosofia perustuu ihmisen ja eläimen dualistisen 

vastakkainasettelun purkamiselle.57 Purkaminen ei kuitenkaan voi tarkoittaa rajan 

häivyttämistä, sillä Derrida on tässä hyvin eksplisiittinen: hän ei ajattele, että selkeä 

janamaisuus olisi mahdollinen ihmisen ja eläimen välillä. Hän kuitenkin toteaa, että ihmisen 

ja eläimen välillä oleva eronteko ei ole yksinkertainen eikä tämän rajan kummallakaan 

puolella sijaitse homogenia.58 Derridan ja Levinasin käsitykset yhdessä selittävät näkökulmaa, 

jota käytän suhteessa Longan teokseen: ihmisen ja eläimen välillä ei sijaitse mitään selkeää 

erottelua, mutta kulttuurinen ymmärrys ja ihmisen taipumus nimetä ja kielellistää itsensä 

ulkopuolista ja tuottaa hierarkioita vaikuttaa ehdottomasti. Ei siis ole mitään neutraalia, 

luonnontiedettä mukailevaa luontoa. Toisaalta Levinasin radikaali Toinen edustaa sellaista, 

vastakkainasettelusta syntyvää radikaalia erilaisuutta, joka sallii ei-inhimillisen alueella 

syntyvän hiljentymisen ja ”järjellisyyden” ja ”kielellisen” lopun. Ihminen voi pysähtyä tämän 

äärelle oman ymmärryskykynsä rajamaastoon ja todeta, ettei ymmärrä. Yhteiskuntarakenteen 

ja maailman nykytilan vuoksi tämä pysähtyminen ei voi olla arvovapaata. Taiteen piiri voi 

olla se, jossa tällaiselle täydelliselle tyhjyydelle voi antaa tilan ja paikan. En ajattele, että on 

mielekästä poimia Levinasin ajattelusta omaan tarkoitukseeni sopivia osia ja jättää muut 

huomiotta, mutta kuten Tanskanen kirjoittaa, Levinas ei koskaan tarjonnut viitteitä siitä, mitä 

eettinen suhde todella tarkoittaa ja huomauttaa, että on yleistä, että Levinasin ajattelua 

sovelletaan luovasti erilaisiin tarkoituksiin.59 Tästä näkökulmasta valintani lienee perusteltu. 

Tutkielman rajallisuuden vuoksi olen päättänyt käsitellä Toisen käsitettä sekä laajentaa 

käsitettä hieman eettisen suhteen ruumiillisen aspektin käsittelyyn, sillä koen ne erityisesti 

olennaisiksi tutkimuskohteeni kannalta. 

 

 

 

 
57 Calargo 2013, 155. 
58 Derrida 2021, 49–52. 
59 Tanskanen 2017, 17. 
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3. Ei-inhimillinen Neljän päivän läheisyydessä 

 

Tässä luvussa tarkastelen niitä tapoja, joilla ei-inhimillinen representoidaan Neljän päivän 

läheisyydessä ja niitä tapoja, joilla ei-inhimillistä voidaan tarkastella ja tulkita osana 

inhimillistä rakennetta, teatteriteosta. Aloitan konkreettisimmasta näkökulmasta ja siirryn 

kohti abstraktimpia ei-inhimillisyyden muotoja siten, että ensimmäisenä käsittelen ihmisen ja 

lokin suhdetta näytelmässä ja sitä, miten nämä kaksi rinnastuvat ja miten ei-inhimillisen 

käsitettä voi soveltaa ihmisen ja lokin representaatioihin. Kysyn myös, onko Toinen 

löydettävissä teoksesta tätä kautta. Toisessa alaluvussa keskityn kieleen ja siihen, miten kielen 

inhimillinen luonne vaikuttaa ei-inhimillisen representaatioon. Käsittelen myös hieman kielen 

ja ruumiin suhdetta silloin, kun kieli ei toimi perinteisimmällä tavalla. Kolmannessa luvussa 

kokoan yhteen useita sellaisia näkökulmia, joita kutsun poissaolon näkökulmiksi siitä syystä, 

että ne syntyvät teokseen erilaisen hiljaisuuden tai tyhjyyden, poissaolon, myötä. Näitä ovat 

ajan ja paikan risteyskohdat sekä musiikki, joka on teoksessa keskeisessä roolissa.  

Viimeiseksi näkökulmaksi olen valinnut kuoleman, joka on keskeisin lajirajoja rikkova teema 

teoksen fiktiivisessä maailmassa, mutta jota on syytä käsitellä myös ei-inhimillisyyden ja 

Toiseuden käsitteiden kautta.  

 

3.1 Ihminen ja lokki 

 

Ekodramaturgia mahdollistaa inhimillisen kategorian koettelua teatterin keinoin. Esitän, että 

Pipsa Longan teoksessa yksi ei-inhimillisen representaation muoto on tapa, jolla ihmistä 

kuvataan. Näytelmässä on kohtauksia, joissa ihminen ja lokki tuovat ilmi toiminnallaan oman 

ja toisen lajin ominaisuuksia ja rajoja; samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia sekä 

ekokriittisessä ja levinaslaisessa hengessä toiseutta, johon inhimillisellä ei ole pääsyä. 

Rinnastaminen ilmiönä tuottaa kuitenkin samankaltaisuutta. Se tarjoaa mahdollisuutta osien 

vaihtamiseen. Ihmisen lipuminen ei-inhimillisen kategoriaan purkaa ei-inhimillisen toiseutta 

levinaslaisessa mielessä siten, että kategorioiden käytön ja dikotomisen prosessin mielekkyys 

kyseenalaistuu. Kuolemaa käsittelevässä kappaleessa palaan tarkemmin mahdollisuuteen 

löytää Toinen saman, inhimillisen ruumiin sisällä, mutta tässäkin luvussa tällaisen 

mahdollisuuden olemassaolo täytyy huomioida.  
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Inhimillisen ja ei-inhimillisen rajaa on mahdollista purkaa kahdesta suunnasta: siten, että ei-

inhimillinen kurottaa kohti inhimillistä ja siten, että inhimillinen puolestaan kohti ei-

inhimillistä. Ensin mainitulla on kirjallisuudessa ja kulttuurissa pidemmät juuret, joten aloitan 

siitä. Jacques Derrida vakuuttaa teoksessa Eläin, joka siis olen kuuluisasti ja monisanaisesti 

puhuvansa oikeasta, pienestä kissasta purkaen kissaan liittyviä kulttuurisia ja filosofisia 

viittauksia, niitä mahdollisia ja ei-toivottuja tulkintoja, joita kissaan voitaisiin liittää. Derrida 

painottaa, että hän puhuu oikeasta kissasta.60 Tutkielmani on motivoitunut katsomaan ei-

inhimillistä toisin kuin kulttuurisesti olemme tottuneet ajattelemaan: symbolina, merkkinä 

inhimillisestä.61 Fyra dagar av närhet -esityksessä lokin ruumis näkyy projisointina, 

videokuvassa lentää eräs lokki. Tämä vahvistaa käsitystä siitä, että esityksen lokki on ”oikea” 

lokki, lajinsa edustaja kaikessa lokkiudessaan, luonnollisessa elinympäristössään, ei-

inhimillisenä. Puran kuitenkin aluksi Derridan hengessä lokkiparan niskasta sitä vaivaavia 

kulttuurisia taakkoja. Lintu on kulttuurisesti ja erityisesti kirjallisuudessa vakiintunut 

symboliksi, johon liitetään vahvoja inhimillisiä mielikuvia kuten vapauden symboliikkaa62, 

mutta myös kuolemattomuuden ja sielun teemoja63. Sielua symboloidessaan linnulla ei ole 

mitään omaa olevaisuutta tai sisäistä olemusta, vaan sen on ikään kuin erillisessä ruumiissa 

operoiva ihmisen jatke. Tällöin ei voida puhua varsinaisesti siitä, että lintu rinnastuisi tai 

vertautuisi ihmiseen, vaan lintu on jollakin syvemmällä tavalla ihminen edustaen 

essentialistisinta inhimillisyyttä, sillä ihmisyyden on ymmärretty sijaitsevan juuri sielun 

alueella.64 Lokki on lintulajina draaman historiassa tuttu Tšehovin näytelmästä Lokki, jossa 

lokki on yleisesti tulkittu juuri mainittuja arvoja symboloivana ja ihmiseen rinnastuvana. 

Lokissa lokin kuolema voidaan ymmärtää tietyn henkilöhahmon sisäiseksi kuolemaksi. Pipsa 

Longan ekodramaturgisessa näytelmätekstissä lintulajin spesifiointi juuri lokiksi edellyttää 

lokin tarkastelua eläimenä, lintulajina – lokkina. Todettakoon kuitenkin, että nykykontekstissa 

lokkiin liittyvät mielikuvat kiteytyvät lähinnä niiden esiintymiseen suurissa joukoissa ja ehkä 

niiden itsevarmuuteen ruoanhankinnan ja ihmisen tilan rikkomisen suhteen kesäisissä 

kaupungeissa. Lokki on lintulajina niin tuttu ja arkinen, ettei siihen liity samanlaista 

mystiikkaa kuin johonkin toiseen lintulajiin, joten allegoria ihmiseen tuskin olisi ihmisen 

näkökulmasta imarteleva. En voi kuitenkaan uskoa, että yksikään itseään kunnioittava 

lokkikaan juuri haluaisi tulla verratuksi ihmiseen. Ilmastonmuutos uhkaa muuttolintujen 

 
60 Derrida 2021, 21–27. 
61 Simons 2002. 
62 Ks. esim. Lummaa 2005, 22–23. 
63 Ks. esim. Lummaa 2006, 53. 
64 Aaltola 2013, 17. 
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muassa myös lokkia ja esimerkiksi BirdLife Suomi -järjestön arvion mukaan selkälokkikanta 

on vähentynyt 1990-luvulta alkaen 40 prosenttia.65 Keväällä 2019 Yle puolestaan uutisoi 

otsikolla Puolet "maailman suomalaisimmista linnuista" on kadonnut ympäristömyrkkyjen 

takia – torien lokit antavat väärän käsityksen lokkien määrästä.66 Longan tekstissä halutaan, 

että lokki ymmärretään nimenomaan suomalaisessa ympäristössä: näyttämöohjeissa on ohje 

siitä, että lokkilajeja voidaan varioida ”vastaamaan valitun ympäristön reaalista lajistoa.”67 

Tällainen valinta asettaa lokin hahmona kontekstiin, jossa se halutaan tulkittavan: osana 

ympäristöä, osana kokonaisuutta. Ekokriittiseen, ekodramaturgiseen ja posthumanistiseen 

kehykseen liittyy tietoinen ja valittu kiinnostuksen suuntaaminen tiettyyn suuntaan; tässä 

tapauksessa ekologiseen kokonaisuuteen.  

 

Inhimillisen ja ei-inhimillisen representaatioiden tyyli teoksessa on monella tapaa 

yhdenmukainen, ja esitänkin, että tämä on keskeinen tekijä perehdyttäessä ei-inhimillisen 

representaatioon. Teoksesta on löydettävissä myös enemmän muodon ja juonen kautta 

tuotettuja rinnastamisen tapoja, kuten rajaus ja juonelliset, lajien kesken jaetut kokemukset, 

kuten kuolema. Jaettuja representaation muotoja ovat kielellinen tapa, jolla draamatekstissä 

inhimillistä ja ei-inhimillistä kuvataan sekä edelliseen jatkumona esityksessä se, miten tämä 

kielellinen ilmaisu suhtautuu esiintyjien kehoihin ja miten puheella tuotetaan esityksen 

maailmaa. 

  

John Simons kirjoittaa kirjassaan Animal Rights and the Politics of Literary Representation 

(2002) niistä tavoista, joilla ei-inhimillistä perinteisesti representoidaan kirjallisuudessa. 

Antropomorfismi on sateenvarjotermi representaatiolle, jossa eläin kirjoitetaan 

ihmisenkaltaiseksi.68 Antropomorfismin ongelmallisuus piilee toiseuden teemassa: ei-

inhimillisen ymmärtäminen ja arvostaminen inhimillisten piirteiden kautta riistää ei-

inhimilliseltä sen erityisyyden ja kiinnostus perustuu välillisesti inhimillisyyteen. Simons 

kuitenkin kritisoi ajatusta, jossa antropomorfismilla ei nähdä arvoa, eikä roolia ei-inhimillisen 

monimuotoisessa kirjallisessa lähestymisessä.69 Simonsin mukaan antropomorfistinen 

representaatio on yksi tapa kuvata ei-inhimillistä ja sinällään arvokas näkökulma, joka 

 
65 BirdLife Suomi. 21.3.2022. Selkälokit vähenevät edelleen. 
66 Yle. 31.3.2019. Puolet "maailman suomalaisimmista linnuista" on kadonnut ympäristömyrkkyjen takia – 

torien lokit antavat väärän käsityksen lokkien määrästä 
67 Lonka 2021. Teoksessa ei ole sivunumerointia. 
68 Tieteen termipankki. 28.4.2022. Filosofia: antroporfismi. 
69 Simons 2002, 116–117. 
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rikastuttaa parhaimmillaan moninaista kuvausta ja ymmärrystä eläimistä. Simonsin ajattelun 

taustalla piilee myös hyvin käytännönläheisiä motiiveja liittyen siihen, miten erilaiset 

esitystavat saavat lukijansa tarkastelemaan omaan rooliaan ihmisenä suhteessa muuhun 

ekologiseen järjestelmään.70 Kiinnostavaa Simonsin ajattelussa on, että puhuessaan teksteistä, 

joissa inhimillinen kuvataan ei-inhimillisenä, hän käyttää esimerkkejä, jotka voisi nähdäkseni 

kategorisoida antropomorfistisiksi.71 Neljän päivän läheisyydessä eläin ei suoranaisesti ole 

ihminen, se ei esimerkiksi ole pukeutunut ihmisen vaatteisiin, ei kävele kahdella jalalla, eikä 

muutenkaan toimita inhimillisiä askareita. Mielestäni on kuitenkin hyvä pysähtyä pohtimaan, 

onko esittävien taiteiden yhteydessä eläimen representaatiossa aina pohjimmiltaan kyse 

yksisuuntaisesta kategorian joustamisesta: ei-inhimillisestä inhimilliseen. Sijaitseeko 

antropomorfismi tekstin kohteessa vai tekstin muodossa, vai molemmissa? Neljän päivän 

läheisyydessä hahmot kuuluvat selvästi edustamaansa eläinlajiin, mutta tapa, jolla niitä 

kuvataan – tekstityyli – luopuu monista inhimillistämisen keinoista, suhteessa kaikkiin 

kohteisiinsa. 

 

Ajattelen, että ensimmäinen askel ei-inhimillisen tuomisessa antropomorfismin alueelle on 

eläimen yksiköllistäminen ja yksilöiminen. Jacques Derrida problematisoi käsitteen ”eläin” ja 

esittää, että eläin yksikkönä ei kykene kommunikoimaan sitä todellisuutta, johon käsitteellä 

pyritään viittaamaan.72 Eläimen kategoriaa tulisi hänen mukaansa käsitellä 

monikkomuotoisen ”eläimet” kautta.73 Tulkitsen, että Derridan mukaan jokainen eläin tulisi 

käsittää yksilönä, mutta toisaalta hän puhuu ennen kaikkea kaikki lajit yhteen kokoavasta 

käsitteestä. Eläimeen monikossa liittyy teoreettinen ilmiö, lajismi (speciesism). Lajismin 

keskiössä on ajatus, että laji on yksittäisen eläimen keskeisin määrittäjä, samaan tapaan kuin 

rasismissa ajatellaan etnisen taustan tai ihonvärin määrittävän koko ihmisen. Raymond 

Corbeyn ja Annette Lanjouwin mukaan lajismissa on useimmiten kyse kokonaisuudesta, jossa 

erilaisiin eläinlajeihin suhtaudutaan eri tavoin.74 En ota kantaa niihin ilmeisiin eettis-

poliittisiin ongelmiin, joita ihmisen ja eläinten näkeminen epäyksilöllisinä joukkoina voi 

tarkoittaa väittäessäni, että yksilö käsitteenä ja ilmiönä on inhimillisesti värittynyt, 

poliittinenkin termi. Samaan aikaan yksilöllistäminen on usein mekanismi, jonka kautta 

eläimessä tunnistetaan tai eläimelle luodaan arvo. Jälkimmäisellä viittaan erityisesti eläimen 

 
70 Simons 2002, 117–118. 
71 Emt., 140–172. 
72 Derrida 2021, 55. 
73 Emt., 64–65. 
74 Corbey & Lanjouw 2013, 1–12. 
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representaatioon. Tällöin eläin liukuu ei-inhimillisen kategorian sisällä lähemmäs ihmistä 

kuin esimerkiksi luontoa, joka olemuksellisesti ei voi olla yksiköllinen. Nimeäminen on 

yleinen yksilöimisen mekaniikka, jota voi soveltaa representaatioon. Neljän päivän 

läheisyydessä inhimillisen ja ei-inhimillisen rajaa puretaan luomalla rajoja pikemminkin 

lajien kuin yksilöiden välille. Ihmisiin ja lokkeihin viitataan kumpaankin vain eläinlajiin 

viittaavilla termeillä ”ihminen” ja ”lokki” tai ”ihmiset” ja ”lokit”.75 Ihmisten tapauksessa 

ollaan usein eritelty sukupuoli ja viitataan ikään. Myös lokkien tapauksessa lokkia voidaan 

kuvailla ikään viittaavilla adjektiiveilla, mutta sukupuolta ei mainita. On syytä huomauttaa, 

että Pipsa Lonka mainitsee näytelmän lähteiksi Pertti Koskimiehen kirjat Lintujen Suomi –

lajioppaan ja Suomen lintuoppaan. Lintujen Suomi –lajioppaan mukaan lokin sukupuolta ei 

ole mahdollista havaita silmämääräisesti.76 Oletan, että tästä syystä lokkien sukupuolta ei ole 

ilmoitettu. 

 

”Vanhat naiset loikoilevat vierekkäin aurinkotuoleilla.” 

 

”Nuori lokki sukii itseään keskittyneesti.”77 

 

Kun ei-inhimillinen representoidaan inhimillisenä, voidaan tilannetta hahmottaa 

personifikaation tai pateettisen harhan käsitteiden kautta. Personifikaatiosta on kyse silloin, 

kun ei-inhimillinen tai eloton esitetään persoonallisena tai siihen heijastellaan inhimillisiä 

ominaisuuksia.78 Pateettinen harha puolestaan viittaa kirjalliseen tyyliin, jossa ei-inhimillinen 

representoidaan inhimillisiä tunteita tuntevana.79 John Simons ei käytä käsitettä pateettinen 

harha, mutta kritisoi tilannetta, jossa representaatio eläimestä esimerkiksi surevana olentona 

ymmärretään kitkattomasti inhimillistävänä sen sijaan, että se lisäisi surun kokemuksen 

hahmottamista myös ei-inhimillisenä ominaisuutena. Hän huomauttaa, että tapa, jolla eläimen 

reaktioihin suhtaudutaan nimenomaan reaktioina, eikä tunnetta ilmaisevina, voisi yhtä hyvin 

olla suhtautumistapa ihmisen tunneilmaisuun.80 Neljän päivän läheisyydessä teksti on lähinnä 

informatiivista ja neutraalin havaitsevaa, tunnekokemuksia ei juurikaan kuvailla riippumatta 

siitä, mistä eläimestä puhutaan. Keskiössä ovat pitkälti toiminta, liike ja yksityiskohdat 

toiminnan puitteista. Lonka asettaa ihmishahmon näytelmän kiinnostuksen kohteena 

 
75 Lonka 2021. 
76 Koskimies 2005, 87. 
77 Tämä ja edellinen lainaus, Lonka 2021. 
78 Ks. esim. Hosiaisluoma 2003, 702. 
79 Emt., 692–693.  
80 Simons 2002, 116–117. 
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samanlaiseen positioon eläimen kanssa. Tekstin perusteella ei ole mahdollista luoda suhdetta 

mihinkään henkilöhahmoon siten, että voisi tarkastella tämän toimintaa jatkumona ja löytää 

näin psykologista motivaatiota hänen toiminnalleen perustuen tietoon, jota näytelmä hänestä 

välittää.  

 

”Huone 201 

Mies laskee viikatut liinavaatteet pöydälle. Hän vetää peiton pois pussilakanan sisältä,    

lattialle tippuu läjä makeispapereita.” 

 

”Meri on tyyni, vain kevyt liplatus käy vasten kalojen ruumiita.  

 

Linnut ovat asettuneet lepäämään hiekalle ja merenaalloille. Siellä täällä joku nousee lentoon, 

kiertää hetken ja laskeutuu jälleen.” 

 

”Huone 302  

Päiväpeitto on heitetty sängynpäätyyn. Koiran nukkumapaikan vieressä on juomakippo ja 

siitä läikkynyttä vettä lattialle.”81 

 

Myös kohtauksissa, joissa on mahdollista tunnistaa inhimillinen konflikti ja tunne, teksti ei 

tarjoa tulkintaa emootiosta:  

 

”Huone 201 

Nainen oksentaa kylpyhuoneessa. Hän pitelee molemmin käsin hiuksiaan ylhäällä. 

 

Nuori mies työntää oven kiinni.”82 

 

Koska henkilöhahmoja ei eritellä tarkasti, kuvaus ei tuota syy-seuraussuhteita siten, että 

tapahtumat rakentuisivat toistensa päälle ja huomio kiinnittyisi pohtimaan hahmojen 

toiminnan takana piileviä inhimillisiä tunteita ja motiiveja. Longan tapa representoida 

ihminen ja ei-inhimillinen näytelmätekstissä purkaa pateettisen harhan mahdollisuutta, 

vaikkakin jo ihmisen ja lokin rinnastaminen voi johtaa emotionaaliseen tulkintaan eläimestä. 

Lokkiin ja lintuun liitetyt tunteet ja opitut kulttuuriset symbolimerkitykset tuottavat myös 

osaltaan tiettyjä emootioita, joiden päälle esityksen eläinrepresentaatio rakentuu. Viirus-

teatterin esityksessä on tehty joitakin ratkaisuja, joissa vihjataan lokkiin ja ihmiseen 

samankaltaisina. Esityksen kohdassa, jossa kerrotaan nuoren lokin sukivan itseään, kuvataan 

 
81 Tämä ja edelliset kaksi lainausta, Lonka 2021.  
82 Emt. 
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ihmistä sukimassa itseään.83 Esityksen kohta ohjaa huomiota tulkintaan, jossa ihmisen 

toiminta selittää lokin käytöstä, vihjaa, että nuori lokki sukii itseään samoista syistä kuin nuori 

mies. Toinen tulkinta kohdalle voisi olla lukuohje suhtautua ihmisen toimintaa kuvaavaan 

kertojan puheeseen samalla tapaa kuin puheeseen, joka käsittelee lokkia tai ympäristöä.  

 

Wendy Arons ja Theresa J. May viittaavat teoksessa Readings on Performance and Ecology 

kognitiotieteissä käytettyyn käsitteeseen “mielen teoria” (theory of mind), joka tarkoittaa 

ihmiselle luontaista tarvetta ja taitoa päätellä toisen ihmisen käytöksestä hänen motiivejaan, 

ajatuksiaan ja tunteitaan. Taiteessa ja erityisesti perinteisessä, ihmiskeskeisessä teatterissa 

tämä tarve täyttyy. Tällaista ajatustenluvun kaltaista prosessia ei kuitenkaan Aronsin ja Mayn 

mukaan voi soveltaa ei-inhimilliseen.84 Se on totta, kun puhutaan ei-inhimillisestä sekä 

eläinten että luonnon synonyymina, mutta esimerkiksi Simons haastaa väitteen, jonka mukaan 

eläinten tunne-elämä kohdataan absoluuttisena toiseutena, saavuttamattomana, vaikka 

voimme olettaa, että ihmisellä on jaettua kokemuspintaa monien muiden lajien kanssa 

esimerkiksi kärsimyksen kokemuksessa.85 Esityksessä ihmisten ulkoiset piirteet saattavat 

ohjata tulkintaa kohti tiettyjä tarinallisia identiteettejä, kun esimerkiksi sama lapsi tai 

pariskunta esiintyy eri kohdissa. Toisaalta näyttelijät vaihtavat suvereenista roolista toiseen 

vaihtamatta asuja välillä.86 Tekstissä tällaista tunnistamista ei tapahdu lainkaan, vaan kaikki 

henkilöt ovat olemassa hetkellisinä, esimerkinomaisina. Inhimillistä tunneilmaisua esitetään, 

mutta sitä ei sidota draamalliseen juoneen, vaan kohtaukset jäävät elämään hetkinä. Joihinkin 

huoneisiin palataan uudelleen, mutta tuokiot ovat niin lyhyitä, että eläytymistä tai syvällisten 

identiteettien rakentumista ei tapahdu. Aronsin ja Mayn tarkoittamaa psykologista analyysia 

ei ole tarpeen tehdä yhdestäkään hahmosta, ei siis myöskään ihmisestä.  

 

Esityksessä videoprojisoinnin kautta esiintyvä lokki voi olla tietty lokki, useampi eri lokki tai 

lokki lajina. Kun teokseen tutustuu tekstin kautta, lokin ja ihmisen roolit näyttäytyvät 

selvemmin tasa-arvoisina. Näyttämöohjeiden mukaan ihmisen ei tule esittää lokkia,87  ja tämä 

väistämättä asettaa esityksen tekijöille haasteen siitä, miten tekstissä vahvasti läsnä oleva 

lokki voisi olla mukana vastaavalla intensiteetillä. Esityksen lokkien nimeämättä jättäminen 

tai muulla tavalla yksilöllistäminen vie katsojan huomiota kohti lokkia ei-inhimillisenä 

 
83 Esitystaltiointi 1:02:08–1:02:30. 
84 Arons & May 2012, 5. 
85 Ks. myös Dawkins 2013. 
86 Esitystaltiointi 1:20:00–1:37:40. 
87 Lonka 2021. 
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eläimenä, mutta väitän, että teatterin rajallisuus ei-inhimillisen monimuotoisessa 

kuvaamisessa näkyy näiden valintojen tarkastelussa. Inhimillinen läsnäolo lavalla tuottaa niin 

voimakkaan suhteen katsojan ja (ihmis)esiintyjän välille, että sinänsä kiinnostava ja ei-

inhimillisen Toiseutta representoiva videoprojisoinnin käyttö siirtää lokin tai lokit periferiaan. 

Palaan tällaisen poissaolon rooliin myöhemmissä kappaleissa tarkemmin.  

 

Viirus-teatterin esitystaltiointi on kyllästetty tekijöillä, jotka ohjaavat teoksen vastaanottoa 

kielellisestä kohti ruumiillisempaa ja kokonaisvaltaisempaa kokemusta, aluetta, jonka 

tunnistan Toiseuden ja ei-inhimillisen hallitsemaksi. Esityksessä kolmannessa kohtauksessa 

valaistuksena on voimakas neonvalo, ja kun jousimusiikin vaihtuminen kiihkeärytmiseksi 

konemusiikiksi yhdistyy musiikin päälle puhumiseen ja kameratyöskentelyyn, jossa linssi 

viedään lähelle kohdettaan ja henkilöitä kuvataan välillä todella läheltä, 88 on lopputuloksena 

kokemus, jossa vastaanoton aistimellisuus korostuu. Ajattelen, että ei-inhimillistä määrittää 

jäsentymättömyys ja järjestymättömyys, joka puolestaan kielelle ja ”rationaaliselle” 

inhimilliselle ja niiden representaatiolle on paitsi ominaista, myös edellytys. Ei-inhimillinen 

toiseus voi sijaita esityksen laitamilla kokemuksessa tai kokonaisuudessa, jonka hallitseminen 

ja järjestäminen tuntuvat hankalilta.   

 

Taltioinnissa ihmiskehoa kuvataan läheltä, jolloin ihmisen ruumiillisuus korostuu. Vain 

yksittäisen ruumiinosan näkyminen kerrallaan purkaa yksilöllisyyttä ja tuottaa 

anonymiteettia.89 Kuvaustapa on läpi esityksen aktiivista ja dynaamista ja kun näkökulmat 

vaihtelevat, kamera liikkuu lavalla myös epävakaasti, mikä tuottaa mielikuvan siitä, että 

kameran näkökulma olisi lokin. Esityksen alussa videolla lentää lokki ja kertoja kuvailee 

maisemaa samalla, kun lokki kääntelee päätään lentäessään viestien, että näkee kertojan 

kuvaileman maiseman; se on havaitsijan positiossa, katsojana ja subjektina.90 Kertoja 

eksplikoi tämän91: 

 

”Varhainen lokki lentää ulapalta kohti hiekkarantaa. Se näkee rantaan ajautuneet kalat ja 

pudottautuu alas.”92 

 

 
88 Esitystaltiointi 1:19:54–1:37:54. 
89 Ks. esim. Esitystaltiointi 1:09:16 
90 Emt., 0:40:00–00:49:10. 
91 Emt., 00:40:29. 
92 Lonka 2021. 
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Olennaista kuitenkin on, että esityksessä tilanne, jossa lokki toimii havaitsijana, jatkuu tämän 

yksittäisen kuvauksen ulkopuolelle. Kohtauksen edetessä lokki jatkaa liikkumistaan videolla 

ja kuulemme lisää siitä, mitä se näkee. Lopulta siirrytään tarkastelemaan hotellia ja näkymää 

hotellin ikkunoista sisään. On helppo ajatella, että näkymä on edelleen lokin tai se ainakin 

voisi olla. Kolmannessa kohtauksessa palataan lokkiperspektiivin käyttöön, kun kertoja 

kuvailee, kuinka lokit menevät sisään hotellihuoneen ikkunasta ja tutkivat kuolleen ihmisen 

ruumista.93 Tulkinta katsojan ja lokin jaetusta näkymästä on mahdollista vain siinä 

tapauksessa, että kuvausta ei ole kyllästetty tekstin tasolla tulkintaan viittaavilla sanoilla, vaan 

kohtauksessa piirretään puhtaasti tekstin ja esityksen keinoin näkymä. Värit ovat ainoita 

adjektiiveja, joita käytetään erittelemään näkymää. Mainittakoon, että linnut pystyvät 

näkemään värejä.  

 

”Ihmiset ovat enimmäkseen hieman punakoita.”94  

 

”Hotellin parvekkeiden yllä on siniset markiisit.”95 

 

Karoliina Lummaa kirjoittaa artikkelissaan Kirjain kirjaimelta, höyhen höyheneltä –Timo 

Haajasen runojen lintumotiivien merkityksen konkreettisuudesta (2005) runouden 

kontekstissa, että havaintojen yksinkertainen sanoittaminen ilmentää välinpitämättömyyttä,96 

joka voidaan mielestäni tietyin varauksin tulkita koettelevan ei-inhimillisen rajaa. Ajattelen, 

että vaikka on mahdotonta tietää, millainen havaintoketju lokin mielessä tapahtuu ja millainen 

havainnon ja tulkinnan prosessi sillä on, kohtaus vahvistaa ymmärrystä siitä, että ihmisen ja 

lokin tila ja näkymä voisi ainakin potentiaalisesti olla jaettu. Lokkiperspektiivin käytön voi 

tulkita personifikaatiota ei-inhimilliseen tuottavana, mutta kielen neutraalius hillitsee 

ihmiseen rinnastumista. Levinaslaisen Toisen representaatiota se kuitenkin purkaa.  

 

Esitystaltioinnissa kertojan puhe ei kiinnity ensimmäisessä kohtauksessa mihinkään kehoon, 

joten havainnot jäävät persoonattomiksi. Kertoja vaihtuu siten, että välillä ääni on 

maskuliininen ja välillä feminiininen, tietysti aina kuitenkin inhimillinen. Hans-Thies 

Lehmannin mukaan kieli, joka ei paikannu perinteisessä merkityksessä ruumiiseen, voi itse 

asiassa toimia ruumiillisuutta korostavana. Lehmann viittaa tutkimukseen, jonka mukaan 

 
93 Esitystaltiointi, alkaen 1:39:56. 
94 Lonka 2021. 
95 Emt. 
96 Lummaa 2005, 35. 



 24 

äänen eristäminen ruumiista teknisin keinoin tuottaa kokemuksen riisutummasta äänestä, joka 

paradoksaalisesti tuottaa kokemuksen ”uudesta aineellisesta välittömyydestä.”97 Tämä 

tarkoittaa, että äänen ja ruumiin materiaalinen aspekti korostuu, mahdollisesti häivyttäen 

sisältöä, kulttuurisessa mielessä kielellistä viestiä. Lehmann esittää, että sana ei ”kuulu” 

puhujalle, vaan on vierasesine kehossa ja erilaiset puheen tuottamiseen liittyvät tekijät 

painottavat puheen tuottajan ja tuotetun kielen välistä konfliktia.98 Tämä ilmiö voi mielestäni 

Neljän päivän läheisyydessä tapahtua sekä kertojan puheen luodessa yhteyksiä erilaisiin, jopa 

odottamattomiin ruumiisiin näyttämöllä, mutta myös esimerkiksi kohtauksessa, jossa 

ihmiskehot tuottavat representatiivista tulkintaa lokkien ääntelystä.99 Tällöin puhe ja kieli, 

joka ei käänny ymmärrettäväksi inhimilliseksi kieleksi voi korostaa esiintyjien inhimillisiä 

kehoja vieraannuttavalla tavalla ja synnyttää uudenlaisen tavan katsoa ihmisruumista. 

Kehollisuuden korostaminen voi purkaa ruumiista sellaisia kulttuurisia merkityksiä, jotka 

määrittävät inhimillistä. Näitä voivat olla esimerkiksi sukupuoli, mutta myös perinteinen 

juonellisesta tarinasta kumpuava henkilöhahmon tai yksilön tunnistaminen. Kuten jo aiemmin 

kävi ilmi, esityksessä ei ole mitään selkeitä semioottisia merkkejä, joiden kautta yksittäisen 

henkilöhahmon voi tunnistaa, ruumiit ovat myös vapaita luovimaan erilaisten roolien välillä. 

Ajattelen, että joka tapauksessa juuri ruumis on se tila, jonka kautta inhimillisen on 

mahdollista lähentyä ei-inhimillistä.  

 

Luonnehtimani ruumiin ja kielen välinen konflikti syntyy myös draamatekstiä lukiessa. 

Toisessa kohtauksessa, joka koostuu lähinnä ihmisten keskinäisestä dialogista, teksti on 

aseteltu siten, että vuorosanat ”leijuvat ilmassa” eivätkä ne kiinnity mihinkään erityiseen 

puhujaan. Lukukokemus ei ole jäsentynyt ja eri keskustelujen visuaalinen limittyminen 

tuottaa kokemuksen äänimaisemasta. Ihmisten puheen sisältö jää paikoin epätarkaksi ja 

teoksen kokonaisuuden kannalta kohtauksen puheeseen voi hyvinkin suhtautua 

representaationa ei-inhimillisestä kommunikaatiosta, siis vain ihmislajin kommunikaationa. 

 

”onksulki sellai olo ett haisee eriltä 

mite 

                                                                                                                              linnut on liskoi 

no jotenki ettei iha tunnista 

mm 

 
97 Lehmann 2009, 256.  
98 Emt., 258–259. 
99 Lonka 2021, IV; Esitystaltiointi, alkaen 1:47:24. 
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omaa hajuu ett se on vieras 

                                                                                                                                ne o liskoi”100 

 

3.2 Kielen rajat 

 

Hans-Thies Lehmann kirjoittaa teoksessa Draaman jälkeinen teatteri (2009) tekstin ja 

esityksen suhteesta postdraamallisen teatterin kontekstissa, johon ajattelen 

ekodramaturgiankin kuuluvan. Ekodramaturgia problematisoi humanistisen ihmiskäsityksen, 

mutta myös inhimillisen toiminnan, kuten kielen. Lehmannin mukaan tekstin rooli ja merkitys 

muuttuvat kompleksisemmaksi postdraamallisessa esityksessä, jossa se toimii yhtenä 

osatekijänä muiden rinnalla, vaikka hän myös toteaa, että tekstin merkitys on ollut teatterissa 

aina tietyllä tapaa alisteinen esitykselle.101 Tapauksessa, jossa esitys pohjautuu 

draamatekstiin, joka on julkaistu omana kirjallisena teoksenaan, näytelmätekstin asemaa 

esityksen lähtökohtana on vaikea kyseenalaistaa. Toisaalta kiinnostukseni teoksen 

inhimillisten tekijöiden mahdollisuuksista ei-inhimillisen representaatiossa edellyttää myös 

kielellisen aspektin painottamista. Elisa Aaltola kirjoittaa, että ihmisen ylemmyyttä eläimestä 

on pitkään todistanut ajatus rationaalisuudesta ja järjestä ruumista ylevämpänä.102 Kieli oli 

tämän järjen konkreettinen todistus. Toisaalta nykyään tiedetään, että kieli ei ole ainoa 

kognitiivisia kykyjä ilmentävä muoto, ihmisenkään tapauksessa.103 Äänekäs kevät: 

Ekokriittinen kirjallisuudentutkimus -kirjassa Toni Lahtinen ja Markku Lehtimäki kirjoittavat 

kielen käyttämisen problematiikasta suhteessa kohteeseensa. Kun luonto taivutetaan 

toimimaan inhimillisen kielen logiikan puitteissa, se tulee väistämättä muuttaneeksi luonnon 

”ei-luonnoksi”, jossa todellisuuden lukemattomat ulottuvuudet ja syvyydet suodattuvat kielen 

vajavaisen ilmaisun läpi.104  

 

Kielen ja ruumiin välinen dikotomia heijastelee siis usein samaa jaottelua kuin ihminen ja ei-

ihminen. On helppoa ajatella, että kieli toimii suhteessa esitykseen ja todellisuuteen ikään 

kuin suppilona, joka tiivistää jonkin osan maailmasta tiiviiseen ja yksinkertaiseen ”ei-

luonnon” -muotoon ja esityksessä sen mahdollisuudet aukenevat jälleen laajemmin 

tulkittaviksi. Viiruksen kantaesityksessä nämä kaksi – esityksen ja tekstin – prosessia 

 
100 Lonka 2021. 
101 Lehmann 2009, 252. 
102 Aaltola 2013, 10–12. 
103 Emt., 18. 
104 Lahtinen & Lehtimäki 2008, 19. 
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näytetään yleisölle siten, että tilanne voidaan tulkita myös päinvastoin: esityksen maailma 

suodatetaan kielen muotoon ja katsoja ymmärtää, että kielen kautta kuvattu maailma voisi olla 

monella tapaa eri kuin esitys, jota hän juuri silloin katsoo. Tämä korostuu sellaisissa kohdissa, 

joissa esityksessä tapahtuu jotakin muuta tai jotakin lisää suhteessa kertojan puheeseen.105 

Teatteri Viiruksen esityksessä kieli toimii ehdottajana ja näkökulman tarjoajana siten, että se 

runsas tyhjyys, joka draamatekstissä tulkintani mukaan viittaa ei-inhimillisen tilaan ja 

esimerkiksi aikaan, täyttyy muilla esityksen osatekijöillä, kuten musiikilla tai lavastuksella. 

Neljän päivän läheisyys -kirjassa on kirjaimellisesti, konkreettisesti paljon tyhjyyttä, kuten 

tyhjiksi jätettyjä rivejä.  

 

Esityksessä on tehty valinta lukea käytännössä koko näytelmäteksti auki näyttämöllä. 

Perinteisesti ympäristöä ja luontoa kuvailevat lauseet ollaan voitu tulkita parenteeseiksi, 

näyttämöohjeiksi siitä, millaisissa puitteissa inhimillinen toiminta ja suhteet esityksessä tulee 

näyttää. Lehmann viittaa Giorgio Barberio Corsettiin puhuessaan tekstistä vierasesineenä 

näyttämöllä ja ”näyttämön ulkopuolisena maailmana”.106 Neljän päivän läheisyyttä tutkiessa, 

voidaan ajatella edelleen, että kieli ja esitys voivat operoida myös täysin erilaisissa tiloissa, 

jotka vain sattumalta risteävät. Olennaista teoksen kannalta on jo mainitsemani läpinäkyvyys 

kielen ja esityksen konkreettisella tasolla. Lehmannin mukaan kieli on mahdollista nähdä 

samalla tapaa erityisenä katseen kohteena kuin esimerkiksi esityksen visuaaliset 

rakennuspalaset esille asetettuna. Tulkitsen hänen viittaavan kielen alkuperäisyyteen 

suhteessa esitykseen. Lehmann esittää, että kun kieli toimii totutusta poikkeavalla tavalla, 

vaikuttaa se uudella, jopa järkyttävällä tavalla.107 Koska Lehmann puhuu suhteessa 

perinteiseen, ihmis- ja draamakeskeiseen teatteriin, poikkeava kieli voi tarkoittaa monia 

asioita. Lähestyn kieltä ekokriittisessä hengessä muodon ja sisällön kautta, jolloin ajattelen, 

että jo ihmiskeskeisen, fiktiivisen maailman rakentamisesta luopuminen on poikkeavaa 

kielenkäyttöä, vaikka Neljän päivän läheisyydessä on myös muodollisesti ja materiaalisesti 

epäperinteistä kieltä, johon palaan myöhemmin.  

 

Okko Leo viittaa artikkelissaan Kielen poliittisuudesta (2012) Paolo Freireen, jonka mukaan 

ihminen kehittyy ja muuttuu kielen kautta, ja muuttaa myös maailmaa nimeämällä asioita 

uudelleen ja uudelleen. Leo linkittää Freiren ajatukset (teatteri)kielen poliittisuuteen ja esittää, 

 
105 Esitystaltiointi 0:42:53 – 0:43:44. 
106 Lehmann 2009, 254. 
107 Emt., 255. 
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että kieli on vallankäytön väline ja nimenomaan –Freiren mukaan– sortajien vallankäytön, 

sillä he ovat niitä, jotka määrittelevät sisä– ja ulkoryhmät.108 Neljän päivän läheisyydessä 

draamatekstin tasolla ei-inhimilliselle on jätetty runsaasti tilaa ja nimeämistä on pyritty 

välttämään. Tekstissä käytetään sanoja, kuten ”enimmäkseen” kuvaamaan sitä, millaisia 

eläimet, ihminen mukaan lukien, teoksessa ovat.109 Ihminen voi myös pidättäytyä 

muuttamasta maailmaa ja nimeämästä sitä uudelleen. Tuija Kokkonen käyttää omassa 

taiteellisessa työskentelyssään, jossa inhimillinen ja ei-inhimillinen kohtaavat, menetelmää, 

jota hän kutsuu heikoksi toiminnaksi tai heikoksi toimijuudeksi. Hän väittää, että ei-

inhimillinen toimijuus tulee esiin siinä, missä ihminen hyödyntää heikkoa toimijuutta.110 

Nostan käsittelemäni kysymysten kannalta hyvin tiivistetysti Kokkosen heikosta 

toimijuudesta muutaman keskeisen piirteen: heikkoon toimintaan kuuluu tilan ja ajan 

antaminen [ei-inhimilliselle] ja tietynlainen avoimuus ympäristölle ja itsen ulkopuoliselle 

maailmalle. 111 Longan tekstissä ja etenkin fyysisessä kirjassa tätä tilaa on annettu hyvin 

kirjaimellisesti –tai kirjoittamattomasti. Mainitsemani ”enimmäkseen” sanan käyttö jättää ei-

inhimillisen identiteetin avoimeksi: ehkä, ehkä ei. Maltillinen kielellinen kuvaus näyttäytyy 

myös eräänlaisena heikon toimijuuden muotona, kirjoittaja on ryhtynyt kuvaamaan jotakin, 

mutta ei sano siitä kovinkaan paljon. Okko Leon, Paolo Freiren ja Tuija Kokkosen ajatuksia 

yhdistellen: heikko toiminta kielen yhteydessä voi tukea sorrosta pidättäytymistä ja tilan 

antamista sellaiselle radikaalille Toiselle, joka operoi ei-kielellisessä. Palaan tähän tilan 

antamiseen ja poissaolon teemaan myöhemmin.  

 

Neljän päivän läheisyyden neljäs kohtaus Tranquillo ma sempre molto espressivo eli 

”rauhallisesti, mutta aina ilmeikkäästi”112 käsittää monta sivua inhimilliselle kielelle 

litteroitua lokkien ääntelyä. Äänten kirjoitusasu perustuu Pentti Koskimiehen 

lintulajioppaisiin.113 Olen nimennyt kohtauksen lokkikuoroksi, sillä esityksessä esiintyjät 

tulkitsevat kohtauksen tekstin ”rauhallisesti, mutta aina ilmeikkäästi”. Esiintyjät lukevat 

tekstin nuottitelineille asetetuista nuottien virkaa ajavista tulosteista ja muusikot säestävät 

kuoroa. Materiaalisesti ja visuaalisesti lokkien äänet on sijoitettu ilmentämään erilaisia 

nyansseja fonttikoon avulla ja asettelulla, jossa äänteet sijoittuvat kuvalliseksi 

 
108 Leo 2012, 88–89. 
109 Lonka 2021. 
110 Kokkonen 2011, 84–86. 
111 Emt., 86–87. 
112 Käännös oma. 
113 Koskimies 2005; 2015. 
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kokonaisuudeksi, joka loppuu ja alkaa useista paikoista ja on ohuempaa ja paksumpaa eri 

kohdissa. Esityksessä tämä kirjallinen esitys näytetään heijastamalla taustalle äänten 

kirjallinen muotoilu. Taltioinnissa kuvataan myös kuoroa simuloivien esiintyjien sanat 

asetettuna nuottitelineeseen.114 

 

Lokkikuoron tuottamaa eläinrepresentaatiota on mahdollista lähestyä kahden kysymyksen 

kautta: Millainen suhde ihmisesiintyjän ja lokin välille syntyy tällaisen tekstin kautta, ja mikä 

on oikean ei-inhimillisen lokin ja tekstin, jonka voi ymmärtää lokin ääntelyksi, mutta joka ei 

kuitenkaan sitä ole, suhde. Kohtauksen teksti ja kieli kurottavat moneen suuntaan, myös kohti 

musiikkia, onhan kyseessä ”linnun laulu”. Okko Leon mukaan draaman kieli on kirjoitettu 

puhuttavaksi ja asettuu johonkin puhutun kielen ja kirjallisen tekstin välimaastoon.115 

Lokkikuoron kohdalla väite on todella totta. Tekstin kieli ei ole lokin kieltä ja näytelmä 

itsekin kommentoi tätä näytelmän toisessa kohtauksessa seuraavasti:  

 

”kjaa kjaa 

mitä sä 

ett kjaa kjaa vaa teilleki 

meneeks hermo 

no ei mutku ne vaa huutaa 

meilhän ei siis kurkunpää pysty tuottaa tota 

hä” 

 

”—siis fyysisesti kurkunpää ei vaa pysty matkii niitä”116 

 

Ihminen ei siis fyysisesti pysty esittämään tai matkimaan lokkia uskottavasti. Draamatekstin 

näyttämöohjeissa kerrotaan, että kirjoitusmuoto on lainattu lintulajioppaasta. Esitys ei 

kuitenkaan tätä tietoa eksplikoi ja on mahdollista esittää kysymys, onko kyseessä edes lokin 

ääntely vai vain runomuodossa esitettyjä epäsanoja, jotka katsoja yhdistää lokin ääntelyksi 

teoksen muiden osien myötä. Joka tapauksessa näyttämöllä esiintyvä ihmisruumis, joka 

tuottaa tätä ääntelyä alleviivaa kielen rajallisia mahdollisuuksia representoida luontoa ja 

eläintä. Herää kysymys, mikä tekijä määrittää esittäjän ja esitettävän? Ihminen esittää 

kuitenkin omalle kielelleen käännettyä tekstiä, eikä esimerkiksi pyri matkimaan lokin ääntä 

nauhoitteen avulla. Lokin ääntelyn ja esittävän ihmisruumiin välillä on teksti, kieli. Tekstin 

 
114 Esitystaltiointi 1:47:55–1:51:05. 
115 Leo 2012, 87. 
116 Tämä ja edellinen lainaus Lonka, 2021. 
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kautta ei-inhimillinen häivyttyy poissaolevaksi. Se on läsnä kohtauksessa vain inhimillisen 

merkin kautta ja tulkintaa korostava esiintyminen korostaa tätä poissaoloa ja representaation 

muotoa.  

 

Okko Leon mukaan: ”Heidät”, jotka puhuvat eri kieltä kuin ”me”, suljetaan helposti meidän 

maailmastamme ulos. Jos ”he” eivät ole valtaväestöä tai kuulu rajattuun eliittiin, ”he” ovat 

sorrettuja tavalla tai toisella juuri kielensä tai sen puuttumisen takia.”117 Vaikka Leo puhuu 

tässä tekstissään selvästi ihmisistä, on kielen puuttuminen tärkeä ei-inhimillistä toimijuutta ja 

sen representaatiota määrittävä asia. Ei-inhimillisen osa on tulla nimetyksi ja näytetyksi 

inhimillisen kuvauksen kautta, inhimillisen käsityskyvyn kautta. Käyttäessään ilmaisua kielen 

puuttuminen, Leo viittaa myös tietynlaisen kielen, sanaston, puuttumiseen. Lokkikuoro 

kohtauksen kannalta on oleellista, että siihen suhtautuu kahtalaisesta kulmasta: siitä, että on 

olemassa kieli tai sanasto, jota ei ymmärrä sekä siitä, että kieli ilmiönä on 

saavuttamattomissa, ei-olemassa oleva konstruktio. Kohtauksessa Okko Leon ajatus 

kielellisistä ulko- ja sisäryhmistä konkretisoituu representaation tasolla: Neljän päivän 

läheisyydessä on varattu yksi kokonainen kohtaus ei-inhimillisen kielen representaatiolle. 

Tällöin ihmisyleisö asetetaan ulkoryhmäksi, seuraamaan kohtausta, jonka kieltä he eivät 

ymmärrä. Olennaista ei ole, etteivät lokitkaan todennäköisesti ymmärtäisi tätä ihmisten 

tuottamaa ääntä, vaan se, että teoksesta on varattu yksi ”päivä” lokkien kuorolle. Teoksessa 

inhimillinen vertauskuvallisesti hiljentyy ei-inhimillisen äärelle ja Kokkosen heikkoa 

toimijuutta on sovellettu tekstissä siten, että inhimillinen on siirretty kiinnostuksen kohteena 

sivuun; inhimillinen on asetettu palvelemaan ei-inhimillisen representaatiota. Ajattelen, että 

tässä kohtauksessa nousee esiin teatterin inhimillisen toimijuuden ja ei-inhimillisen 

representaation rajallisuus. On mahdollista kyseenalaistaa ei-inhimillisen tilaa kohtauksessa, 

joka operoi näin vahvasti inhimillisessä ihmisen ruumiin ja kirjallisuuden kautta, mutta 

ajattelen, että teatterin tutkimuksen yhteydessä ei-inhimillisen etsiminen yhteisen maaperän, 

ruumiin, huomion suuntaamisen ja äänen kautta on itsessään arvokasta. Draamateatteri ei voi 

koskaan luopua inhimillisestä osatekijästään, joten ei-inhimillisen löytäminen edellyttää ei-

inhimillisen etsimistä.  

 

Toisaalta kohtaus kommentoi laajemmin ei-inhimillisen representaation ongelmaa. 

Esityksessä taustalle heijastettu kielellinen äänen tekstimuotoilu vihjaa lähtökohtaan, jossa ei-

 
117 Leo 2012, 89. Kursiivi oma. 
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inhimilliselle on tuotettu kieli, jota sitten esitetään inhimilliselle yleisölle, vaikka ihminen ei 

ole edes kykenevä tuottamaan tuota ääntä. Representaation rajat asetetaan näkyville. 

Nuottitelineet ja säestys vihjaavat kulttuuriseen käsitykseen lintujen äänistä linnunlauluna. 

David Rothenberg kirjoittaa artikkelissaan Avian aesthetics: The representation of bird song 

from music to science (2014) lintujen kommunikaation ja musiikin yhteydestä.118 On 

huomattava, että linnuilla todella on kieli, ne kommunikoivat hyvin hienovaraistakin 

informaatiota lajitovereilleen, mutta joskus myös yli lajirajojen.119 Rothenberg huomauttaa, 

että ihmiset ovat yrittäneet taltioida ja ilmaista lintujen musikaalista ääntelyä hyvin 

moninaisesti nuoteista ultraääniesitykseen.120 Rothenberg esittää, että inhimillinen ajatus 

lintujen ääntelystä lauluna, musiikin muotona on perusteltu ja musiikki esteettisenä 

artefaktina on näin ollen lajirajat ylittävä ilmiö.121 Jos seuraa Rothenbergin ajatusta, Neljän 

päivän läheisyyden lokkikuoron musiikki voi representoida lokkia läheisemmin kuin aluksi 

vaikuttaa. Tärkeää on, lähestyykö ekspressionistista tekstiä tekstinä, kirjallisena esityksenä, 

vai suhtautuuko kohtauksen tekstiin Okko Leon sanoin draaman kielenä, joka on tehty 

puhuttavaksi ja näin ollen saavuttaa tavoitteensa vasta ääneen lausuttuna, puhuttuna. Ääni ja 

kommunikaatio toimintona ovat asioita, jotka ylittävät lajirajat, mutta Rothenbergin mukaan 

lintujen ääntely ei ole vain kommunikaatiota, vaan myös taidetta: musiikkia.  

 

Kohtauksessa lokkien musiikkia esitetään yhtä vakavasti ja eläytyen kuin inhimillistä 

musiikkia. Lokkien kieli ja taide asettavat inhimillisen kielen ja musiikin toisenlaiseen 

perspektiiviin: mitä jos teoksen ihmisten keskusteluun ja toimintaan suhtautuu lajityypillisenä 

käyttäytymisenä? Osa jaetusta informaatiosta ja toimista ovat lajin eloonjäämisen kannalta 

tärkeää, osa vain sopeumaa. Molempien lajien representaatio teoksessa on mahdollista purkaa 

kaikista kulttuurisista semioottisista merkityksistä: esitys voi kertoa myös kahden lajin 

päivittäisistä puuhasteluista. 

 

Kohtauksen analysointiin liittyy eräs ongelma. Näytelmän näyttämöohjeiden mukaan 

”Ihmisen ei tule esittää lokkia”.122 Ihminen ei Fyra dagar av närhet –esityksessä ole missään 

vaiheessa pukeutunut lokkipukuun eikä kukaan näyttelijä muutenkaan selvästikään esiinny 

lokin roolissa. Miten lokkikuorokohtaus suhtautuu tuohon ohjeistukseen? Mikä on 

 
118 Rothenberg 2014. 
119 Emt., 54. 
120 Emt., 54. 
121 Emt., 58. 
122 Lonka 2021. 
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esittämistä? Toisaalta, mikä on lokki? Tekstissä ei ole missään kohdassa määritelty neljännen 

kohtauksen tekstin olevan lokkien tuottamaa.  

 

En halua typistää tulkintaani yhteenkään näistä vaihtoehdoista vaan valitsen hahmottaa Neljän 

päivän läheisyydessä kielen ja esityksen konkreettisen toiminnan suhteen dynaamiseksi ja 

uudelleen syntyväksi. Tässä yhteydessä olennaiseksi tulee myös taltiointi esityksen 

formaattina. Kantaesitys jouduttiin vallitsevan pandemiatilanteen johdosta tuottamaan 

tiukemmin suhteessa striimiin ja esityksen taltiointi ei ole vain taltiointi sanan perinteisessä 

mielessä. Tällöin teatterille ominainen hetkellisyys ja toisaalta mahdollisuus uuden teoksen 

syntymään jokaisella esityskerralla jää uupumaan. Ajattelen, että kielen ja esityksen välinen 

loputon dialogi tuottaa tätä uutta syntymää ja uutta teosta. Tällainen ajatus on 

postdraamalliselle teatterille hyvin tuttu, mutta draamatekstiä hyödynnettäessä voi olla syytä 

korostaa sitä, ettei tekstiä nähdä alkuperäisenä ja stabiilina rakenteena.  

 

3.3 Poissaolon teemat 

 

Jo aiemmissa luvuissa on käynyt ilmi, että osa ei-inhimillisen representaatiota syntyy 

poissaolon kautta siten, että ei-inhimillinen on piilossa, poissa ja läsnä vain välillisesti. 

Konkreettisesti ei-inhimillinen on Fyra dagar av närhet -esityksessä mukana kielellisten 

kuvausten ja skenografian kautta. Eläin ja luonto tuodaan esitykseen videoprojisoinnin avulla 

ja rekvisiitalla, joka merkitsee lokin ruumista. Rekvisiittaa ovat keinotekoinen lokin luuranko 

ja sulat, jotka viittaavat kuolleen lokin ruumiiseen. Näyttämöohjeiden mukaan lokin 

luurangon tulee olla keinotekoinen.123 Ohje on olennainen, sillä se kuvaa teoksen 

lähtökohtaista ekodramaturgista asennetta, jossa ei-inhimilliseen suhtaudutaan kunnioittavasti 

ja sen itseisarvo tunnustettaan.  

 

Tilanteissa, joissa ranta on tasa-arvoisesti jaettua tilaa ihmisen ja muiden eläinten kesken, se 

luodaan videoprojisoinnin kautta. Visuaalisesti ei-inhimillinen taso ja ei-inhimillinen elinpiiri 

on rakennettu videokuvan avulla, joka heijastuu ihmisen toiminnallisen alueen päälle, 

lomahotellilavasteen seinään ja lavasteen taakse. Videon avulla paikkaa etäännytetään, mutta 

nähdäkseni sille myös luodaan tila olla Toinen. Representaatiossa korostuu erityisesti Toisen 

laajuus ja ei-inhimillisen järjestymätön rajattomuus. Toisaalta videokameran ja projisoinnin 

 
123 Lonka 2021. 
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käyttö ilmentää videokuvan rajallisuutta todellisuuden kuvaajana, toisaalta videokuva 

mahdollistaa visuaalisen representaation mahdollisen laajasti. Videokuva viittaa ei-

inhimilliseen teoksen näkökulmasta toiseutettuna, sitä ei tuoda konkreettisesti keskiöön 

lavalle. Toisaalta tällöin sen sallitaan edustavan laajemmin omaa olemustaan. Konkreettisesti 

luonnon rajaaminen lavasteeksi on haastavaa. Ekodramaturgiassa luonnon halutaan olevan 

”todellisempaa” ja vähemmän ihmisen kuratoimaa. Luonto ei kuitenkaan palaudu yksittäiseen 

puuhun tai kiveen. Videokuva piirtää rajat mediana, mutta samalla korostaa niitä eikä häivytä 

rajaamista tekona. Se prosessi, jossa tehdään aktiivisesti päätös ottaa jokin osa rannasta ja 

siirtää se lavalle olisi hajottanut luonnon Toiseuden. Sekä semioottisiin lokkien ruumiisiin, 

että videokuvaan liittyy sisäsyntyisesti viittaus poissaoloon. Toisaalta nämä representaatiot 

viittaavat itse omaan epätäydellisyyteensä jonkin todellisen ja alkuperäisen merkitsijänä. 

Erityisesti teatterissa, jossa osa esityksestä tapahtuu yleensä – tietyin varauksin taltioinnin 

suhteen – ”tässä ja nyt”, videokuvallinen ilmaisu viittaa oman mediansa rajallisuuteen; kuvan 

ulkopuolelle jäävään todellisuuteen. Hans-Thies Lehmannin ajatusta siitä, kuinka kielen tai 

puheen rajojen näkyminen on itseasiassa mukana voimistamassa ja korostamassa puheen ja 

tekstin ydintä124 voisi mielestäni soveltaa myös videokuvan yhteydessä. Teatterin vahva 

ruumiillinen tendenssi korostaa projisointia mediana tavalla, jollaista ei synny, kun koko teos 

on samalla tavalla suodattunut saman median lävitse, kuten elokuvan tapauksessa.  

 

Neljän päivän läheisyydessä inhimillinen kohtaa ei-inhimillisen ajan ja paikan 

risteyskohdassa. Aika-avaruus on fysiikasta tuttu käsite, joka määrittelee 

maailmankaikkeuden rakennetta. Olemme olemassa ajallisen ja kolmen avaruudellisen 

ulottuvuuden puitteissa, mutta tiede ei ole onnistunut selvittämään kattavasti sitä, miten aika 

maailmankaikkeudessa operoi. Klassisen fysiikan ajatus siitä, että aika olisi staattinen ja aina 

sama, on kuitenkin kumottu. Ekodramaturgiassa aika ja paikka voivat löytää motivaatiotaan 

lähempää luonnontiedettä kuin humanistista kulttuuria.  

 

Hans-Thies Lehmann puhuu draaman ajasta ja viittaa Aristoteleen mythokseen, draaman 

sisäiseen järjestykseen ja tapahtumien keskinäiseen, Aristoteleen ihanteen mukaan loogiseen, 

suhteeseen.125 Aristoteleen draaman aikarakenne syntyy ihmisten välisistä suhteista ja 

ihmisen toiminnasta.126 Postdraamallisessa teatterissa tällaista ajan liikettä ei edellytetä, vaan 

 
124 Lehmann 2009, 255. 
125 Lehmann 2009, 292. 
126 Aristoteles 2012, 190. 
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teoksen aika ja kesto voivat olla melkein millaisia vain, aika voi olla esteettisesti niin 

keskeisessä roolissa, että sitä ei enää valjasteta inhimillisen subjektin konfliktin 

mittaamisen.127 Tuija Kokkonen käyttää väitöskirjassaan keston käsitettä kuvaamaan 

esityksellistä kokemusta ajasta. Hän linkittää käsitteen ympäristöajatteluun esittämällä, että 

ihmisen vaikeus ymmärtää kestoa muusta kuin inhimillisestä näkökulmasta on ollut 

osatekijänä tuottamassa ekologista kriisiä. Kokkonen kysyy ”–kuinka laajentaa esityksen 

aikaperspektiiviä ja ihmisen kykyä ymmärtää kestoja.”128 Ajattelen, että yksi tapa on 

kiinnittää huomiota ajallisiin suhteisiin ja piirteisiin.  

 

Neljän päivän läheisyyden ajallisen järjestyksen mitta on musiikki. Esitys on läpisävelletty, 

joten voidaan olettaa, että vaikka ajan rytmi vaihtelisi radikaalistikin, tapahtumat ovat 

kronologisessa järjestyksessä. Musiikkiteoksen olemassaolo edellyttää äänen tarkkaa 

järjestystä, muuten kyseinen teos hajoaa, lakkaa olemasta. Näytelmän kohtaukset on nimetty 

Kaija Saariahon teoksen Cloud Trion mukaan. Cloud Trion osien nimet ovat italiaksi ja ne 

perustuvat tapaan, jolla soittajan tulisi tulkita musiikkiteosta. Esityksen musiikki ei 

kuitenkaan ole Saariahoa, vaan sävellyksen on tehnyt Markus Fagerrud. Kohtausten nimiä 

mukaileva rytmi on löydettävissä esityksestä. Esimerkiksi kolmas kohtaus Sempre energico 

on Viiruksen esityksessä vauhdikas ja energinen. Sanat kuten ”energisesti” tai ”rauhallisesti” 

tuottavat esityksen rakennetta ja kokemusta ajallisuudesta, kestosta. Aika liikkuu nimen 

asettaman rytmin mukaisesti eritahtisesti, vaikka neljä päivää ovat tosiasiallisesti yhtä pitkiä.  

 

Tuija Kokkosen työskentelyssä paikkaa ja kestoa lähestytään draamalle epätyypillisestä ja 

hyvin konkreettisesta näkökulmasta. Hän on kokeillut esityksen ajallisia rajoja esimerkiksi 

teoksellaan, jonka esiintyjiä ovat kasvit ja joka on edelleen käynnissä.129 Kokkonen viittaa 

ajattelussaan Gilles Deleuzeen siinä, miten oma aikamme ”alkaa” keskeltä.130 Perinteisesti 

draamalla on alku, (keskikohta) ja loppu. Ekodramaturgia voi kyseenalaistaa tällaisen ihmisen 

toiminnan ympärille keskittyvän ajallisen rakenteen. Vaikka Neljän päivän läheisyys on jaettu 

neljään kohtaukseen, teos ei kuitenkaan ala ensimmäisen kohtauksen alusta, vaan näytelmän 

aika –ja paikka– syntyy tekstissä ja esityksessä pikkuhiljaa. Ratkaisu viittaa ”keskeltä 

 
127 Lehmann 2009, 300–302. 
128 Kokkonen 2017, 72. 
129 Emt., 207–211. 
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alkamiseen”. Teoksen ensimmäinen lause voi viitata aikaan miljoonia ja miljoonia vuosia 

aiemmin: 

 

”Rantaan tarvitaan kolme: maa, meri ja taivas.”131 

 

Seuraavat lauseet on aseteltu jokainen oman sivunsa yläreunaan siten, että yhdellä sivulla on 

vain yksi lause: 

 

”Hiekka on enimmäkseen tällaista: pieni kide on toisen kiteen vieressä.”  

 

”Meri on sameaa ja jatkuu ja jatkuu.”132 

 

Ajattelen sivujen tyhjyyden voivan olla samaan aikaan monia asioita, tilan edustavan ja 

olevan täynnä niitä kieltä ja ymmärrystä ja tietoa pakenevia asioita, joita Toinen voi olla. 

Kaikki nämä asiat sijaitsevat kuitenkin jonkinlaisessa ajallisessa ympäristössä; tyhjyys ja 

poissaolo ovat aina myös ajallisia. Vasta viidennellä sivulla – pitkän tovin päästä – on lokki:  

 

”Lokit ovat enimmäkseen valkeita ja äänekkäitä.” 133 

 

On huomion arvoista, että kaikkien niiden paikkojen, joita nyt hahmotamme ihmisen 

tuottaman infrastruktuurin ja kulttuurin kautta, syntyminen ja muovautuminen on vienyt 

inhimillisesti katsoen käsittämättömän paljon aikaa. Ajattelen, että myös fiktiivisen paikan 

syntyyn on syytä kiinnittää huomiota silloinkin, kun teos ei itse asiaa alleviivaa. Neljän 

päivän läheisyydessä paikan hitaan syntymisen havaitseminen voi edellyttää draamatekstin 

lukemista. Kirjallinen ilmaisu antaa ajallista tilaa ja mahdollisuuksia havainnon syntymiselle 

esitystä paremmin.  

 

Lehmannin mukaan draaman perusrakenteeseen kuuluu olennaisesti ”ajan niukkuus”134, joka 

kuitenkin tuottaa yleensä inhimillisiä aikatasoja. Inhimillisillä aikatasoilla tarkoitan 

inhimillisesti ymmärrettävää ja käsitettävää ajanjaksoa, yleensä yhden tai korkeintaan 

 
131 Lonka 2021. 
132 Tämä ja edellinen lainaus, Lonka 2021. 
133 Lonka 2021. 
134 Lehmann 2009, 293–294. 
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muutaman ihmissukupolven eliniän käsittävää rajausta. Neljän päivän läheisyydessä voidaan 

ajatella olevan tällainen inhimillinen aikarajaus – neljä päivää –, mutta edelleen Lehmannin 

käsitteitä hyödyntäen, esityksen alkuosa ei välttämättä taivu käsiteltäväksi fiktiivisen 

toiminnan ajan puitteissa.135 Ennen lomahotellia oli ranta: maata, merta ja taivasta. Tuuli on 

käynyt, meri on saostunut. Sitten ovat tulleet lokit ja sitten kalat. Ja sitten on tullut ihminen.  

Hidas maiseman rakentaminen neljän päivän ulkopuolella tuottaa tulkintaa ihmisen ja lokin 

neljän yhteisen päivän sattumanvaraisuudesta ja toisaalta väistämättömyydestä. Se, että 

näytelmän sisäinen, eli Hans-Thies Lehmannin mukaan draaman aika136, ei liiku 

kronologisesti tai jäsentyneesti, ei ole sinänsä erityistä tai harvinaista, mutta 

ekodramaturgiassa aikaan täytyy suhtautua myös ei-inhimillisen aikakäsityksen kautta.  

 

Neljän päivän läheisyydessä inhimillinen ja ei-inhimillinen tulevat yhteen ajallisessa 

ympäristössä. Riikka Jokinen kirjoittaa, että Levinasin ajattelussa ei ole jaettua aikaa, vaan 

jokaisen aika on omansa, kiinnittynyt tiettyyn subjektiin. Näin ollen subjektin ja Toisen 

kohtaamisessa on kyse nimenomaan ajallisesta kohtaamisesta, joka on luonteeltaan 

aistimellinen, sillä ajallinen eroavaisuus yksilöiden välillä tuottaa myös tiedon ja 

ymmärryksen erillisyyden.137 Tällöin jaettu aika on erityisellä tavalla arvokasta. Neljän 

päivän läheisyydessä inhimillisen ja ei-inhimillisen jaettua aikaa ja tilaa määrittää kosketus.  

Kosketus voi olla herkkää ja lempeää tai huolehtivaa, kuten silloin, kun mies nostaa kuolleen 

lokin syliinsä ja kantaa tämän pois. Se voi olla myös huvittavaa ja groteskiakin, kuten silloin, 

kun lokki ulostaa ihmisruumiin jalalle.138 Nämä kosketuksen tilat ovat kuitenkin yleensä 

intiimejä siinä mielessä, että kahden olennon hetki on tilallisesti rajattu. Kun mies nostaa 

kuolleen lokin syliinsä ja kantaa sen ruumista rannalle, hän poistuu muiden henkilöiden 

kanssa jakamastaan tilasta.139 Esityksessä toimintaa on korostettu kuvaamalla näkymää, joka 

toisille henkilöille avautuu: mies seisoo sinisen valon edessä ikkunan toisella puolen, verhon 

takana.140 Muilla hahmoilla ei ole pääsyä tuohon tilaan. Myös kohtauksessa, jossa kuvataan 

kuollutta ihmistä, ihmisen ruumis on aluksi samanlaisen sinisen valon ja verhon takana, siis 

”jossain muualla”, kunnes kamera, joka liikkuu tulkintani mukaan lokkiperspektiivissä, 

siirtyy huoneen sisään tutkimaan tilaa ja ruumista.  

 
135 Emt., 292. 
136 Emt. 
137 Jokinen 1997, 26. 
138 Esitystaltiointi 1:45:32. 
139 Lonka 2021. 
140 Esitystaltiointi 1:35:40–1:36:06. 
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Paikkasidonnainen teatteri on teatteria, jossa teoksen keskiössä on esityspaikka. Usein paikka 

on kulttuurisesti tai historiallisesti merkittävä ja todellinen.141 Ajattelen, että paikkakohtaisen 

tai paikkasidonnaisen teatterin tapa suhtautua paikkaan voi olla ekodramaturgista ja 

posthumanistista näkökulmaa tukeva. Neljän päivän läheisyyden keskiössä oleva paikka on 

fiktiivinen, mutta samalla fiktio on rakennettu nojaamaan tuohon paikkaan, jopa paikan 

ehdoilla. Neljän päivän läheisyys syntyy siitä tosiasiasta, että linnut ja ihmiset ovat saapuneet 

samaan paikkaan. Ihmiset ovat lomalla, lokitkin muuttolintuina vierailemassa. Maisema 

rakennetaan ensin, se on olemassa ensin, lähtökohta. Lokin ja ihmisen väliset suhteet syntyvät 

niin ikään tietyssä paikassa ja teos tuottaa myös monin muin tavoin tulkintaa, että paikka ja 

maisema ovat teoksen todellinen päähenkilö. Ensimmäisessä kohtauksessa kuvataan ihmisiä 

hotellihuoneissa. Jos on tarkkaavainen, voi huomata, että toisiin huoneisiin palataan uudelleen 

ja tällöin huoneiden sisäiset tuokiokuvat voivat rakentaa perinteistä, juonellisempaa 

rakennetta. Neljän päivän läheisyyden juoni ja rakenne edellyttävät tiettyä paikkaa; rantaa, 

lomahotellia ja ajallisia suhteita, joihin myös kuolema viittaa.  

 

3.4 Kuolema  

 

Neljän päivän läheisyydessä keskeisin teema, jonka äärellä inhimillinen ja ei-inhimillinen 

kohtaavat on kuolema ja se toimii viitekehyksenä suurelle osalle käsittelemistäni esityksen 

kohdista ja kohtauksista. Kuolema on tapahtumana ratkaiseva myös teoksen rakenteen 

kannalta siten, että kuolemaa käsittelevät kohtaukset synnyttävät toimintaa ja sen äärellä 

inhimillinen toiminta latautuu joksikin muuksi kuin ihmislajin representaatioksi kurottaen 

kohti perinteisempää draamaa. Se on samaan aikaan riippuen kohtauksesta perinteisessä 

mielessä draamallisin tekijä ja toisaalta hyvinkin filosofinen teoksen fiktiivisen maailman 

ulkopuolelle viittaava aihe.  

 

Näytelmän fiktiivisen tarinan rinnalla kulkee erillinen performanssimainen toiminta, jossa 

ihminen puhdistaa lokin luurankoa. Kyseessä on mukaelma Marina Abramovicin Cleaning 

the Mirror -performanssista vuodelta 1995. Näyttämöohjeissa kerrotaan, että tämä sivujuoni 

tulisi pitää erillään fiktiosta ja toiminnan tulisi jatkua läpi esityksen.142 Tämä erottelu 

 
141 Ks. esim. Kaye 2004. 
142 Lonka 2021.  
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vaikuttaa myös analyysiini. Alkuperäisessä performanssissa Abramovic puhdistaa 

ihmisluurankoa. Tulkitsen, että ohje fiktion ja performanssimukaelman erillään pitämisestä 

merkitsee, että myös Longan versiossa tämä tekstin ja esityksen osa koettelee teatterin ja 

todellisuuden kanssa selkeämmin kiinni olevan performanssin rajaa. Performanssiin palataan 

jokaisen kohtauksen aluksi, mikä voidaan tulkita lukuohjeeksi myös fiktiiviseen tarinaan 

siten, että ihmisen ja lokin luurangon tai ruumiin suhde asettaa taustavireen fiktion ihmisen ja 

lokin suhteelle. Performanssia käsitellessäni lähestyn kuolemaa enemmän todellisena 

kuoleman kautta. Fiktion sisään suljettu kuolema puolestaan on analyysissani tarinallinen 

tapahtuma, jota käsittelen koko tarinan ja hahmojen kautta.  

 

Lokin luurangon puhdistus 

 

Esityksessä visuaalista yhteyttä Abramovicin performanssiin on rakennettu valaistuksen 

avulla, joka poikkeaa muusta esityksestä. Esitystaltioinnissa toiminta jaksottuu otteiksi siten, 

ettei toimintaa kuvata jatkuvasti, eikä mikään viittaa sen jatkuvuuteen. Otteet kommunikoivat 

alkuperäisen performanssin kanssa, sillä Abramovicin teoksessa taltiointi puhdistuksesta 

esitettiin päällekkäin koottujen televisioiden kautta siten, että eri ruudut tuottivat teoksen 

pilkkoutumisen otteiksi tai jaksoiksi. Eri ruudussa näkyi eri osien puhdistusta. Longan 

versiossa noudatetaan tätä alkuperäisen teoksen jaksottamista siten, että eri kohtauksien 

yhteydessä puhdistetaan luurangon eri osia. Esityksessä tilanne on rakennettu siten, että 

puhdistajan näyttelijä vaihtuu kohtauksesta toiseen, jolloin toiminta ei voi jatkua 

katkeamattomana kuvan ulkopuolella näyttelijöiden esittäessä muita rooleja. Valinta olla 

näyttämättä puhdistamista jatkuvana toimintana fiktion rinnalla mahdollistaa kuitenkin 

puhdistajan fyysisten ominaisuuksien vaihtamisen kohtauksesta toiseen, mikä korostaa 

ihmishahmon ihmisyyttä yli muiden ominaisuuksien. Olennaista siis on, että lokin luurangon 

äärellä työskentelee juuri ihminen, mikä tuodaan myös tekstissä esiin. Muualla tekstissä 

ihmiseen viitataan usein ikään viittaavalla sanalla ja sukupuolella, mutta performanssia 

kuvailtaessa todetaan, että ”Ihminen puhdistaa hammasharjalla hyvin hellästi harmaalokin 

luurankoa ––”.143  

Myös lokki määritellään tässä nimenomaan harmaalokiksi, toisin kuin muualla tekstissä.  

 

 
143 Emt. 
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 ”Ihminen puhdistaa hammasharjalla hyvin hellästi harmaalokin luurankoa. Kastaa harjan 

veteen, nostaa kevyesti siipeä ja harjaa luut yksitellen puhtaiksi.” 

 

”Ihminen puhdistaa hammasharjalla hyvin hellästi harmaalokin luurankoa. Kastaa harjan 

veteen, ottaa linnun jalan ja räpylän käteensä, harjaa luut yksitellen puhtaiksi.” 

 

”Ihminen puhdistaa hammasharjalla hyvin hellästi harmaalokin luurankoa. Kastaa harjan 

veteen, siirtää linnun päätä, puhdistaa kallon jokaisen kohdan.”144 

 

Ihminen siirtyy puhdistamaan eri kohtia lokin luurangossa, mutta ensimmäisen kolmen 

kohtauksen ajan toiminta on muilta osin yhdenmukaista. Ihminen käy lävitse lokin luurangon 

tarkasti ja tekstissä korostetaan, että kosketus on ”hellää”. Tällainen suhtautuminen lokkiin, 

tosin kuolleena, asettaa näytelmälle taustavireen: ihmisen suhde lokkiin on hellä ja hoivaava, 

mutta puhdistus ja yksityiskohtainen tarkkuus työskentelyssä viittaa myös kiinnostukseen ja 

tutkimukseen. Levinasin mukaan jälkimmäinen, kiinnostus, joka voi tuottaa tietoa evää 

Toiselta vapauden olla täysin Toinen.145 Perinteeseen, jossa kuolleen ruumista pestään tai 

puhdistetaan, liittyy kunnioitus ja arvostus menehtynyttä kohtaan: ruumis ansaitsee kuoleman 

jälkeenkin tulla kohdatuksi ja kosketetuksi. Joanne Sofaer kirjoittaa artikkelissaan Touching 

the Body: The Living and the Dead in Osteoarchaeology and the Performance Art of Marina 

Abramović Abramovicin tavan koskettaa luurankoa olevan yleinen arkeologisessa 

puhdistusperinteessä.146 Sofaerin mukaan ihmisruumiin arkeologiseen puhdistukseen liittyvät 

olennaisesti kysymykset yksilön elämästä, vaiheista ja valinnoista, identiteetistä.147 

Arkeologiseen puhdistukseen rinnastuessaan lokin luurangon puhdistus korostaisi 

puhdistettavan linnun yksilöllisyyttä samalla, kun tekstissä ja esityksessä korostetaan 

puhdistajan ihmisyyttä yli yksilöllisten piirteiden. Tämä purkaa osaltaan inhimillisen ja ei-

inhimillisen välistä rajaa, kuitenkin sovittaen erilaisia rooleja ihmiselle ja eläimelle ilman, että 

ne ovat keskenään samanlaisia. Ihminen asettuu puhdistuksessa palvelemaan lokin ruumista. 

Levinasin Toinen ei ole suhteessa subjektiin tasa-arvoinen vaan pikemminkin hänen 

yläpuolellaan.148 Peseminen voi olla palvelemisen muoto. Toisaalta tällainen Sofaerin 

mainitsema arkeologinen puhdistus edellyttää kiinnostusta ja intentiota löytää jotakin uutta, 

 
144 Tämä ja kaksi edellistä lainausta, Lonka 2021. 
145 Levinas 1996, 74. 
146 Sofaer, 2012, 135–137. 
147 Emt., 137. 
148 Tanskanen 2017, 36. 
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saada tietoa ruumiin kautta. Tällainen toisen jäsentynyt ymmärtäminen on ristiriidassa 

radikaalin Toisen olemassaolon kanssa. Tässä näkökulmassa ruumis näyttäytyy välineenä. 

Näyttämöohjeissa sanotaan, että luuranko, jota puhdistetaan, ei saa olla oikea: ”Sen tehtävänä 

on vain edustaa lokin luurankoa, ei hyödyntää sitä”.149 Huomiosta tulee olennainen, jos 

näytelmän tätä osaa käsitellään performanssina, eikä fiktiivisenä osana teosta.  

 

Francesca Alfano Miglietti kirjoittaa teoksessaan Extreme Bodies: The Use and Abuse of 

Body in Art Abramovicin (2003) itsensä kertoneen, että alkuperäisessä performanssissa 

ruumis on yhtä aikaa subjekti, objekti ja media.150 Tämä on mahdollista, kun luurankoa 

puhdistava ihminen puhdisti jotain itsensä kaltaista, ehkä jopa itseään tai ainakin osaa 

itsestään. Intertekstuaalinen viittaus Abramovicin performanssiin antaa vihjeen lukuohjeesta, 

jossa performanssin kautta esitetään kysymys siitä, mitä tapahtuu, kun ihmisen ruumiin tilalla 

on eläimen ruumis. Ihmisen keho ja ruumis on latautunut kulttuurisilla, sosiaalisilla, 

filosofisilla ja fyysisillä merkityksillä.151 Eläimen ruumiista kohtaan ei historiallisesti ole 

osoitettu samanlaista kiinnostusta, vaikka juuri ruumiin on ymmärretty olevan keskeinen 

ihmisen ja eläimen välinen jaettu todellisuuden taso. Kun sekä puhdistaja että puhdistettava 

ovat ihmiskehoja, puhdistajan ruumis ei enää täysin eroa puhdistettavasta, ne ovat sama. 

Voisiko lokin luuranko olla myös Sama sen sijaan, että se olisi Toinen? Tällöin ihmisen 

ymmärryksen itsestään täytyisi muuttua. Leena Kela kirjoittaa artikkelissaan Kuinka Minä 

voisin muuttua Toiseksi? Kolmen performanssitaitelijan alter egot kohtaavat (2009) siitä, 

miten toiseus voi löytyä ruumiin puitteissa omasta itsestä.152 Kela kirjoittaa kuinka tällainen 

”toinen minä”, tuntematon ja erillinen olemus on olennaisesti ruumiillinen ja 

kokemuksellinen, kieltä pakeneva.153 Hänen ajattelussaan toiseutta itsessä etsitään alter egon 

kautta, mutta kysymykset, joihin hän viittaa puhuessaan Eleanor Antinin työskentelystä, 

voivat olla sovellettavissa myös laajemmin etsittäessä erilaisia inhimillisyyden muotojen 

mahdollisuuksia: ”—millainen mies hän olisi voinut olla tai millainen mies hänestä olisi 

voinut tulla.”154 Olennaista Kelan ajattelussa on, että hän puhuu toiseudesta performanssin 

kontekstissa, jossa ruumis on esityksen tilan ulkopuolella ja alter ego ei tyydy olemaan pelkkä 

representaatio, vaan ontologisemmassa mielessä olemaan jotakin toista kuin Sama. Kelan 

 
149 Lonka 2021. 
150 Abramovic Sofaerin mukaan 2012, 135. 
151 Ks. esim. Miglietti 2003, 9–11. 
152 Kela 2009. 
153 Emt., 156–158. 
154 Emt., 158. 
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mukaan hänen ruumiillinen kokemuksensa ympäröivästä maailmasta muuttuu samalla, kun 

hän itse muuttuu, tai laajenee alter egonsa kokemuspiiriin.155 Myös Esa Kirkkopelto puhuu 

tällaisesta kehollisesta kokemusmaailman muutoksesta Toisissa tiloissa -kollektiivin 

Porosafaria käsittelevässä artikkelissaan. Kirkkopelto kirjoittaa huomioista, joita hän teki 

omassa havaintomaailmassaan eläytyessään porotokkaan kuuluvaan poroon.156 Kirkkopelto ei 

sido kokemuksiaan levinaslaiseen Toiseuden käsitteeseen, toisin kuin Kela, mutta hän 

käsitteellistää kokemustaan ei-inhimillisen käsitteen kautta.157 Oletettu ei-inhimillisen ja 

Toisen tunnistaminen inhimillisen kehon rajojen sisällä olisi kiinnostava mahdollisuus, enkä 

voi olla miettimättä, tukisiko katsojan, yleisön, tai kollektiivisen läsnäolon vaikutus tällaista 

kokemusta. Posthumanistinen näkökulma inhimilliseen kehoon tuottaa suoraan moneutta 

ruumiissa. Donna Haraway suhtautuu kehoonsa lähtökohtaisesti jonkun toisen elinpiirinä 

teoksessaan When Species Meet (2008). Haraway kirjoittaa siitä, kuinka ihminen on 

biologisesti hyvin vähän ihminen: hänen mukaansa vain noin 10 prosenttia kaikista ihmisen 

soluista sisältää genomia, joka tekee meistä biologisesti ihmisiä, loput 90 prosenttia on 

erilaisten muiden eliöiden temmellyskenttää.158 Kehomme eivät siis koskaan ole meidän ja 

”minä” voi yhtä hyvin olla ”me”. Neljän päivän läheisyydessä Lokin kehoa puhdistava 

ruumis on ainoa, joka voi käydä läpi tällaisia kokemuksellisia, ruumiillisia muutoksia, sillä 

vaikka kuolema ymmärrettäisiin sisältyvän Toiseuden piiriin, puhdistuksen kohteena on vain 

kuolemaa representoiva esine.  

 

Ihminen ei voi luopua ihmisyydestään, mutta kenties se voisi olla eri tavoin ihminen, eri 

tavoin ihminen eläimelle, ihminen kuolleelle.  Viimeisessä kohtauksessa hän luopuu 

puhdistamisesta kokonaan ja vain pitelee lokkia:  

 

”Ihminen, joka puhdistaa hammasharjalla harmaalokin luurankoa hellästi, jättää työnsä. Hän 

nostaa luurangon syliinsä, asettuu kippuraan makaamaan. Hän makaa lintu sylissään.”159 

 

Riippumatta siitä, tulkitaanko luurangon puhdistaminen tutkimukseksi, riitiksi, jossa kuolleen 

kehoa valmistellaan kuolemaan tai vain toiminnaksi, jota ihmiset nyt tekevät – puuhasteluksi 

– tekstissä korostetaan hellyyttä. Hellyys on mukana puhdistuksessa, toiminnassa ja kun 

 
155 Kela 2009, 160. 
156 Kirkkopelto 2018, 34–38, 40–41. 
157 Kirkkopelto 2018, 35. 
158 Haraway 2008, 4. 
159 Lonka 202q. 
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toiminta lakkaa, hellyys jää. Sylissä pitäminen säilyttää hellyyden, hoivan ja Levinasin Toisen 

hengessä vastuun ihmisen ja ei-inhimillisen välillä, mutta toiminnan lopettaminen purkaa 

lokin luurangosta toiminnan kohteena olemisen merkityksen. Kun ihminen pitää lintua 

sylissään, he tai ne ovat siirtyneet tulkintani mukaan toisenlaiseen yhdessäolon tilaan, 

kanssaolemiseen. Tuija Kokkosen tutkimuksessa käsite kanssaoleminen toistuu tavoiteltavana 

olemisen muotona.160 Yhdessä heikon toimijuuden kanssa kanssaoleminen on Kokkoselle 

olemisen tapa, jossa ei-inhimilliselle tarjotaan sen Toiseuden edellyttämät puitteet. 

 

Kun toisten lajien kognitiivisista kyvyistä ei ole ollut tarjolla tietoa, on keskitytty eläimen 

kärsimykseen ihmisen eettisen toiminnan perusteena.161 Kärsimys on oletettu pitkään olevan 

juuri ruumiillista kärsimystä, sillä inhimillisen kielen puute on toiminut viestinä 

syvällisemmän, sielullisen kärsimyksen puutteesta, sillä eläin on oletettu sieluttomaksi.162 

Ruumiillinen kärsimys on ollut jotain, jonka kautta on ollut mahdollista havaita 

samankaltaisuutta ja kokea ymmärrystä ja empatiaa hyvin toisenlaisia olentoja kohtaan. 

Onkin mahdollista, että performanssin todellinen Toinen ei olekaan ei-inhimillinen vaan 

itseasiassa kuolema, jonka äärellä jokainen elävä on Sama.  

  

Lokin ja ihmisen kuolema fiktiossa 

 

Neljän päivän läheisyyden aikana tapahtuu kaksi sellaista kuolemaa, jotka rinnastuvat 

toisiinsa: lokin ja ihmisen kuolema. Esityksessä esiintyy myös muita kuolemia, sillä kalojen 

syömiseen liittyy väistämättä myös niiden kuolema, mutta niiden äärelle ei pysähdytä samalla 

tapaa kuin ihmisen ja lokin kuoleman. Ihmisen ja lokin kuolemat vaikuttavat toisen lajin 

päivittäiseen elämään ja ne johtavat myös fyysiseen kanssakäymiseen, kosketukseen, yli 

lajirajojen. Voidaan olettaa, että samalla tapaa kalojen kuolema voi vaikuttaa ainakin 

kalayhteisön elämään, mutta sitä ei kuvata tarkemmin tässä näytelmässä, joten jätän sen 

mainitsemisen tasolle.  

 

Lokin kuolema tapahtuu esityksessä kesken ihmisten ruokailun. Ihmiset ovat kokoontuneet 

rantaravintolaan päivälliselle, kun vahingoittunut, kuolemaa tekevä lokki keskeyttää illan. 

Tekstin perusteella saa käsityksen, että seurue törmää vahingoittuneeseen lintuun 

 
160 Kokkonen 2011, 51–52. 
161 Ks. esim. Francione 2013, 115. 
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kävellessään, esityksessä myös itse tilanne, jossa lintu lentää päin lasia tai seinää, näytetään. 

Yksi seurueen jäsen reagoi linnun hätään ja kärsimykseen ja asiasta keskustellaan lyhyesti.  

 

”varo”  

 

”melkei astu päälle” 

 

”kauhee, ett mä pelästyi 

mite se tossa” 

 

”mitähä sille pitäis tehä 

tso inhottavaa” 

 

”onks jotai apuu tai 

ei kai meijän mitää 

mennää vaa istuu”163 

 

Lopulta jatketaan pöytään. Myös muissa pöydissä keskustellaan lokista. Mietitään, pitäisikö 

lokkia auttaa, mutta myös, pitäisikö se viedä pois näkyviltä häiritsemästä.  

 

”ei kai meijä mitää 

ei ei ei” 

 

”mennää me istuu 

kyllä ne henkilökunta 

nii”164 

 

Lokin kärsimys nähdään ehkä erityisen haastavana samalla, kun syödään. Sen kuolema on 

epäsopivaa. 

 

”kyllä se olis armollisinta vaa päästää päiviltä 

ai toi”165 

 

Tilanne etenee edelleen niin, että ainoa linnusta kiinnostunut henkilö nostaa kuolleen lokin 

ruumiin syliinsä. Muut järkyttyvät lokin ruumiin kosketuksesta ja pohtivat pitäisikö ainakin 

 
163 Tämä ja edeltävät neljä sitaattia Lonka, 2021. 
164 Lonka 2021. 
165 Lonka 2021. 
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käyttää hansikkaita.166 Marina Abramovicin performanssi oli järkyttävä, koska Abramovic toi 

kuoleman niin näkyvästi esille ja kosketti ihmisen luurankoa, kuollutta ruumista 

kulttuurissamme epätyypillisellä tavalla. Migliettin mukaan länsimaisessa kulttuurissa elämä 

ja kuolema on erotettu toisistaan hyvin syvällä, jopa ontologisella tavalla.167 Neljän päivän 

läheisyydessä kuolemasta, ruumiista ja niiden kohtaamisesta on rakennettu kuriositeetti. 

Ihmishahmon tavallinen elämä lomahotellissa järkkyy, kun hän tulee todistaneeksi lokin 

kuoleman. Hän etääntyy tilanteessa muista ihmisistä, joita ruumis häiritsee toisenlaisesta 

syystä.168 Henkilö siirtyy fyysisesti kauemmas muista ihmisistä, eikä halua osallistua enää 

käytävään keskusteluun tai palata pöytään jatkamaan syömistä. Hän vain katselee kärsivää 

lokkia ja kun se lopulta kuolee, hän nostaa ruumiin syliinsä ja kantaa sen meren rannalle.169 

Dialogi paljastaa, että hän kokee sekä henkistä että fyysistä etäisyyttä perheeseensä:  

 

”mä vaa ett tulisitsä ny 

mä en nähny mitää 

joo 

emmitää 

no hei 

emmä tuu viel 

aha 

mun pitää jotai 

aha kuule iha sama”170 

 

Riikka Jokinen kirjoittaa, että kun Levinasin subjekti kohtaa Toisen, hän herää kohtaamaan 

vastuunsa toisen puolesta ja tässä kohtaamisessa tapahtuu jokin subjektin olemassaoloon 

liittyvä muutos, jossa hän siirtyy ”toisen-puolesta-olemiseen”171. Toisen kohtaaminen on 

myös olennaisesti ei-kielellinen kokemus, jossa aistimellisuus korostuu, mutta tämä edellyttää 

tapahtuakseen kasvojen kohtaamista.172 Miehen ja kärsivän, myöhemmin kuolleen lokin 

välillä tapahtuu jotakin, mitä ei kuitenkaan sanoiteta kertojan tai osallisten hahmojen kautta. 

Levinas ei selitä, miten eettinen suhde konkretisoituu eli ei puhu siitä, miten olla Toista 

kohtaan eettinen. Levinasin ajattelussa Toisen kasvot heijastavat pyyntöä tai vaatimusta ”älä 
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169 Lonka 2021. 
170 Emt. 
171 Jokinen 1997, 84. 
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tapa”.173 Osa rannalla olevista ihmisistä miettii, pitäisikö lokki päästää päiviltä, ”lopettaa sen 

kärsimys”.174 Mies ei kuitenkaan osallistu näihin pohdintoihin ja hätistää häiritsevän 

läheisensä pois. Tajutessaan kuoleman täydellisen toiseuden, saavuttamattoman olemuksen ja 

sen, että kuolema on olemassa myös subjektissa itsessään ruumiillisuuden kautta, subjekti ei 

enää hallitse itseään.175 Levinas toteaa, että Toisen kasvoissa on mukana Toisen kuolema 

samalla tapaa kuin subjektissakin on hänen oma kuolemansa. Seuraava askel vaatimuksesta 

”älä tapa”, on vaatimus siitä, ettei anna Toisen kuolla yksin.176 Matthew Calargo vertaa 

Levinasin ajattelua Derridan käsitykseen eläimen kärsimyksestä: ”Siinä, missä Levinas usein 

paikallistaa kasvojen pysäyttävän voiman kehon haavoittuvuuteen ja ilmaisevuuteen, Derrida 

pitää eläinten ruumiillista haavoittuvuutta paikkana, jossa egoismi asettuu kyseenalaiseksi ja 

joka kutsuu esiin myötätuntoa.”177 Mies jää lokin seuraan kuoleman hetkellä. Hiljaisessa 

kohtaamisessa on läsnä yhtä aikaa kaikki mahdolliset tulkinnat tapahtumasta. Yksi niistä on, 

että mies kohtaa linnussa, kuolemassa ja kärsimyksessä sellaisen täydellisen Toiseuden, jonka 

äärellä kokemusta on mahdotonta sanoittaa. Kuolema siten, miten se inhimillisesti 

ymmärretään, on paitsi ruumiillinen, myös kulttuurinen ilmiö ja kuten Levinas Jokisen 

mukaan ilmaisee: ”mysteeri” eli asia, josta ei ole tietoa ja jota subjekti ei voi ottaa haltuun.178 

Subjekti ei voi myöskään saada tietoa kuolemasta, mikä on Toisen eettisen kohtaamisen 

edellytys.  

 

Francesca Alfano Miglietin mukaan (ihmisen) kuolema on sijoitettu periferiaan, piiloon. 

Kuolema on Miglietin mukaan ilmiönä samankaltainen kuin katoaminen, poissaolo ja etäisyys 

(disappearance, absence, distance).179 Miglietti viittaa Jean Baudrillardin ajatuksiin siitä, 

miten kuolema erottaa ihmisen yhteisöstään ja kuollut tulee sysätyksi ulkopuolelle ja tässä 

prosessissa kaikki kanssakäyminen eläviin katkaistaan.180 Longan teoksessa kuoleman myötä 

syntyy aina erillinen tila joko konkreettisesti, emotionaalisesti tai molempia. Mies poistuu 

kuolleen linnun kanssa rannalle, esityksessä lavasteen taakse ja jo ollessaan ihmisten keskellä, 

hänellä on epämukava olo. Tulkitsen kuitenkin, ettei miehen tapauksessa epämukavuus johdu 

välttämättä kuolemasta, vaan linnun kärsimyksestä, jonka hän joutuu kohtaamaan yksin, sillä 

 
173 Jokinen 1997, 98. 
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178 Levinas Jokisen mukaan 1997, 65. 
179 Miglietti 2003, 65. 
180 Baudrillard Miglietin mukaan 2003, 69. 
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muut eivät vaikuta olevan kiinnostuneita auttamaan lintua. Mies ei tiedä, mitä tehdä, joten hän 

jää linnun lähelle ja myöhemmin vie sen pois.181 

 

Neljän päivän aikana myös ihminen kuolee: hän on kuollut yksin hotellihuoneessaan ja oveen  

kiinnitetty ”älä häiritse” -kyltti takaa rauhan loppumatkan ajaksi.182 Lokit eivät kuitenkaan ota 

tätä kieltoa huomioon ja lähestyvät ruumista uteliaasti. Kuolema on luontevampi 

lokkiyhteisölle kuin ihmisyhteisölle. Myös kuollut kuvataan kohtauksessa toimijana:  

 

”Ensimmäisen päivän se makasi yksin.”183 

 

Kuollut on myös aktiivinen osapuoli suhteessaan lokkien kanssa:  

 

”Kuolleen kasvoille oli noussut hymy, aivan kuin se olisi kaivannut lintuja ja ilahtuisi nyt 

niiden vierailusta.”184 

 

Kohtaus on selvästi vapautunein tilanne kahden lajin välillä. Kohtaaminen synnyttää tilan, 

joka ei ole selkeästi kummankaan omaisuutta. Lokit tulevat ja menevät mielensä mukaan. 

Kuollut ihminen on siirtynyt inhimillisen kulttuurin vaikutuspiiristä uudenlaiseen olemisen 

tapaan ympäristönsä ja toislajisten ystäviensä kanssa. Vasta elävän ihmisen saapuminen 

rikkoo tämän symbioottisen yhteiselon. Elävät ihmiset merkitsevät kuolemaa kulttuurisena 

ilmiönä; ennen kulttuuria ihminen ja lokki saattoivat jakaa tilan.    

 

 

 

 

 

 

 

 
181 Esitystaltiointi 1:34:45. 
182 Lonka 2021. 
183 Emt. 
184 Emt. 



 46 

4 Johtopäätökset  

 

Tässä tutkielmassa olen analysoinut ei-inhimillisen representaatiota näytelmätekstissä Neljän 

päivän läheisyys ja esityksessä Fyra dagar av närhet. Havaintoni liittyvät ennen kaikkea ei-

inhimillisen representaatioon draamassa ja teatterissa yleisesti. Olen havainnut, että ei-

inhimillisen tavoittaminen inhimillisessä viitekehyksessä edellyttää posthumanistisen ja 

ekokriittisen näkökulman omaksumista, sillä ei-inhimillisen alueelle luetut olennot ja ilmiöt, 

kuten eläimet, luonto ja ei-ihmisyyden muodot voidaan tulkita taiteessa ihmistä edustavina ja 

inhimillisyyttä heijastelevina. Ei-inhimillisen tutkiminen alkaa siis sen arvostamisesta ja 

päätöksestä nähdä se relevanttina tutkimuskohteena. Toisaalta ei-inhimillisen tutkimisen 

prosessi voi olla itsessään ei-inhimillisyyden muotoja tuottava. Tämä johtuu siitä, että 

inhimillinen kulttuuri on keinotekoisesti erotettu ”luonnosta” ja siitä materiaalisesta 

todellisuudesta, jonka tunnistamme paremman sanan puutteessa maailmaksi. Ei-inhimillisen 

kategoria on siis myös osaltaan keinotekoinen ja inhimillisyyden näkeminen kokonaisuuden 

osana ja sen kautta, millainen suhde sillä on muuhun ekologiseen järjestelmään, on hyvä 

tavoite. Tutkielmaani voi kritisoida sen kyvyttömyydestä rajata inhimillinen toimijuus 

ulkopuolelle, mutta olen valmis olemaan eri mieltä. Avoimuus niistä rajoista, jotka 

teatteritaide ja draaman muoto asettavat teokselle ennalta ehkäisee tilannetta, jossa 

inhimillisen rajoja ei enää hahmoteta ei-inhimillisen ulkopuolisina lainkaan.  

 

Tein valinnan lähestyä ei-inhimillisen representaatiota käsitteen Toinen avulla, jotta 

radikaaliin toiseuden muotoon voisi viitata mielekkään käsitteen kautta. Levinasin Toinen -

käsitteen hyödyntäminen todella monipuolisesti edellyttäisi kuitenkin syvällistä tutustumista 

koko hänen tuotantoonsa ja filosofiseen ajatteluunsa. Tässä tutkielmassa Toisen käsittely jäi 

verrattain pintapuoliseksi tilan puutteen vuoksi, mutta myös oman puutteellisen filosofisen 

osaamiseni vuoksi. Toisen käsite sellaisena, jona sen tutkielmani puitteissa ymmärsin tuki 

analyysiani ja auttoi hahmottamaan sellaista ei-inhimillisen kategoriaa, joka pakenee 

määritelmiä. Tämä liittyy tutkielman aiheen kannalta suurimpaan haasteeseen: Miten jäsentää 

ei-inhimillistä Toisena, jos kyseessä on paitsi esi-kielellinen myös tietyllä tapaa mahdollisesti 

täydellisen kaikkeuden omaava ja samaan aikaan täydellisen tyhjyyden tai poissaolon omaava 

olemisen muoto? Kaikki ja ei-mitään johtavat epätarkkaan analyysiin ja onkin mahdollista, 

ettei ei-inhimillisen ihanteellisin elinpiiri sijaitse lainkaan taiteessa tai draamatekstissä – tai 

inhimillisessä kielessä. Tuija Kokkonen ja esimerkiksi Toisissa tiloissa -kollektiivi ovat 
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tehneet esittävän taiteen piirissä työtä, joka operoi draamallisen representaation ulkopuolella, 

mutta näytelmätekstin kautta yhteys ei-inhimilliseen on aina välillinen. Tämä on asia, jonka 

tiedostin tutkielmani alusta asti, mutta joka konkretisoitui analyysin aikana. Käsitteet ja 

tutkimuskysymykseni eivät kohdanneet saumattomasti. Ratkaisu, jossa ei-inhimillinen olisi 

rajattu koskettamaan vain lokkia, näytelmän keskeistä ei-inhimillistä toimijaa, olisi voinut 

auttaa, mutta silloinkin Levinasin Toinen -käsite olisi aiheuttanut hankausta. Kun Toinen on 

ihminen, sillä kuinka radikaalista toiseudesta voi olla kyse, on rajansa. Ihminen on ihmiselle 

lajitoveri ja kuten tutkielmani alussa toin esiin, asetun tässä Derridan mielipiteen kanssa 

linjakkain. Levinasin ajattelun soveltaminen voi tuottaa hedelmällisempiä tuloksia tilanteessa, 

jossa Toinen on ihminen. Toisaalta silläkin, kuinka radikaalisti Toinen lokki voi olla ihmisen 

katseen edessä on rajansa, joita terävöittäisi syvällisempi tieto ja tuntemus lokista lintulajina 

ja eläimenä. Eläimen kohdalla Toisen soveltaminen voi myös olla eettis-poliittisesti 

kyseenalaista ja vahvistaa edelleen vanhentunutta dualistista ajattelua ihmisen ja eläimen 

välillä tutkielman alkupuolella kerrottujen syiden vuoksi. Ajattelen kuitenkin, että koko ei-

inhimillisen kategoria ja ”luonto” ovat ehdottomasti, radikaalisti toisia siten, ettei ihminen voi 

heijastella niistä itseään. Väitän, että ihmisestä voi löytää ei-inhimillisen kategorian ja 

”luonnon” ja näin radikaalin Toisen, mutta nämä kolme eivät voi toimia eheänä peilinä 

ihmiselle, sillä ei-inhimillinen ei palaudu ihmiseen vaan on jotain paljon enemmän. 

 

Toinen keskeinen haaste liittyy dikotomisten rakenteiden purkamiseen. Tästä tutkielmasta on 

löydettävissä erityisesti kieli-ruumis-dikotomiaa vahvistavaa analyysia. Kieli näyttäytyy yhä 

vahvasti inhimillistä kulttuuria edustavana samalla, kun ruumis toimii ei-inhimillisen alueena. 

Auttavana ratkaisuna toimi näiden kahden tekijän käsittely rinnakkain sen sijaan, että ne olisi 

eroteltu erillisten otsikoiden alle. On kuitenkin selvää, että nämä kaksi esitetään 

tutkielmassani ainakin jossain määrin, jos ei täysin toisilleen vastakohtaisina. Dikotomiaa 

olisi voinut purkaa käsittelemällä tekstiä ja puhetta vain esityksen kontekstissa, jolloin 

ruumiitonta ja inhimilliseen merkkijärjestelmään perustuvaa kieltä ei olisi otettu huomioon. 

Toisaalta, kuten analyysiosiossa toin esiin, draama on tekstilajina siitä erityinen, että se on 

tarkoitettu puhuttavaksi, jolloin ruumiin läsnäolo on sisäänkirjoitettu draamalliseen ilmaisuun.  

Kielen kautta syntyvää representaatiota tutkiessa esiin nousi kysymys siitä, onko kaikki 

kielellisyys väistämättä antropomorfistista? Onko kieli ilmiö, joka on varattu vain ihmiselle? 

Käsitteen antropomorfismi käyttö tuottaa osaltaan ihminen-eläin-dikotomiaa, sillä sen 

määritelmään kuuluu olennaisesti erillinen ihmisyyden alue, jota sitten sovelletaan ei-

ihmisiin.  
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Huomasin, että Neljän päivän läheisyyden ei-inhimillisen representaatio mukailee pitkälti 

vakiintuneita postdraamalliselle ja nykyteatterille ominaisia muotoja. Näitä tekijöitä ovat tapa, 

jolla kieltä käytetään, kuten kielen ja toiminnan suhde; se, etteivät nämä kaksi ole linjassa. 

Myös kieli, joka ei ole ymmärrettävää, ja musiikin ja musiikillisuuden soveltaminen luovasti 

kuuluvat nykyteatterin muotoihin.185 Tämä on kiinnostavaa, sillä näiden tekijöiden kautta 

luodaan ei-inhimillisen representaatiota ja ekodramaturgiaa Neljän päivän läheisyydessä. 

Tutkielmani osoittaa, ettei ei-inhimillinen käsitä vain eläimiä ja luontoa. Vaikka inhimillisen 

ja ei-inhimillisen alueet haluaisi erotella, ja vaikka se olisi mielekästä tai tarpeellista jossain 

yhteydessä, tullaan huomaamaan, että inhimillisen alue on huomattavasti kapeampi.  

Myös representaatioon on mahdollista suhtautua yksittäisiä semioottisia merkkejä laajempana 

kokonaisuutena, vaikka usein representaation yhteydessä esiin nostetaan – ymmärrettävästi – 

inhimillistä ja psykologisesti ehyttä, juonellista hahmoa.  

 

On kiinnostavaa, kuinka ekokriittinen ja ekodramaturginen näkökulma tutkimuksessa johtaa 

perinteisen, inhimillisen draaman piirteiden sivuuttamiseen. Tutkielmassani korostuu ei-

juonellinen, päämäärätön oleminen, vaikka teoksesta on löydettävissä myös mielekkäitä 

jatkumia, jotka on kuitenkin rajauksessa jätetty ulos. Tämä saa pohtimaan, onko ei-

inhimillisen representaatio teatterissa yleensäkin ”vain” näkökulma, sillä se operoi 

vakiintuneissa teatteritaiteen puitteissa. Oletukseni siitä, että inhimillisen representaatio ohjaa 

tapaa, jolla ei-inhimillistä katsotaan, toteutui. Erityisesti viittaus Abramoviciin ja esityksessä 

rakennetut yhteydet ihmisen ja lokin välille tukivat tämän hypoteesini toteutumista.  

Ajattelen, että Neljän päivän läheisyys ja Fyra dagar av närhet tuottivat erittäin monipuolista 

ei-inhimillisen representaatiota, josta olisi riittänyt materiaalia syvällisempäänkin 

tutkimukseen. Erityisesti paikkaan keskittyminen olisi voinut tuoda kokonaisvaltaisempaa 

käsitystä ei-inhimillisen alueesta. 

 

Ei-inhimillisen representaation tutkimusta Neljän päivän läheisyydessä voisi syventää 

skenografisen tutkimuksen kautta. Konkreettisella tasolla ei-inhimillinen on representoitu 

esityksessä skenografian keinoin. Videokuvalliseen ilmaisuun voisi yhdistellä myös 

tutkimusta eläinrepresentaatiosta elokuvassa tai visuaalisen taiteen piirissä.  

 

 
185 Ks. Esimerkiksi Numminen 2010. 
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Ajattelen, että ekodramaturgiaan perehtyvää tutkimusta täytyy tehdä enemmän, sillä 

näkökulman ja paradigman muutos vie aikansa ja posthumanistisempi näkökulma sekä 

käsitteistö voi tuoda paljon uusia oivaltavia löytöjä inhimillisen maailman ympäriltä muiden 

kuin luonnontieteellisten kysymysten kautta. Mielestäni uusi käsitteistö voi avata raikkaita 

mahdollisuuksia tutkia myös ihmisyyttä ja inhimillisiä teemoja uudesta perspektiivistä. En 

usko, että kiinnostus draamaan vähenee, eikä ihminen tarinoita kertovana lajina luovu kielestä 

ja mielikuvittelusta, joten erilaiset kohteet ja narratiivit ovat tarpeen. Olen samoilla linjoilla 

John Simonsin kanssa siinä, että moninaiset eläin representaatiot ovat tarpeellisia, eikä ole 

yhtä oikeaa tapaa kirjoittaa eläimestä tai luonnosta. Keskeistä on kiinnostus ei-inhimilliseen. 

 

Teoksessa Choreographing empathy (2011) Susan Foster käsittelee tanssia katsovan ihmisen 

ruumiillista kokemusta ja reaktioita esiintyjän liikkeisiin osana katsojakokemusta. Hän 

käyttää käsitteitä kinestesia ja empatia viittaamaan tähän tunnistamisen prosessiin.186 Antti 

Taipale on käsitellyt osin samaa aihetta pro gradu -tutkielmassaan Tunteva keho: 

Näyttelijöiden kokemuksia kehollisuudesta ja kehollisesta empatiasta (2020) 

peilineuronijärjestelmän ja kehollisen empatian käsitteen kautta. Sekä Fosterin että Taipaleen 

lähtökohtana on ajatus siitä, että ainakin osa katsojakokemusta syntyy aivojen sellaisessa 

osassa, jota voisi luonnehtia ”alitajuiseksi”. Katsomisen kohteena on kuitenkin ihmisruumis 

tai kasvot. Jos esittävän taiteen keskiössä on prosessi, jossa katsoja tunnistaa esiintyjän 

inhimillisen ruumiin tavalla tai toisella samanlaiseksi kuin oman kehonsa, on kiinnostavaa 

miettiä, mitä tapahtuu tilanteessa, jossa katsomisen kohteena on ei-inhimillinen ruumis. Esitän 

tutkielmassani, että inhimillisen ruumiin läsnäolo esityksessä kiinnittää huomion suhteessa ei-

inhimilliseen, joka toimii esityksessä erilaisin viittauksin tai osin suoraan poissaolon kautta. 

Ehkä Fosterin ja Taipaleen kaltaista ajattelua voisi soveltaa myös sellaisessa esittävien 

taiteiden muodon kanssa, jossa ei-inhimillisen eri muodot ovat läsnä.  

 

 

 

 

 

 

 

 
186 Foster 2011. 
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