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Sirkka Knuuttila  
 
Poliittisesta kollaasista kokijan vapauteen: Friederike Mayröckerin runopuheen vastarinta 
 
Wieniläinen kirjailija Friederike Mayröcker (s. 1924) on saksankielisen kokeellisen runouden 
huomattavimpia edustajia toisen maailmansodan jälkeen. Hän on pitkän uransa aikana julkaissut 
runoa, proosaa, lastenkirjoja, kuunnelmia, näytelmiä, teoksia kuvataiteilijoiden kanssa, libreton sekä 
piirroksia. Tarkastelen Mayröckerin runouden kehittymistä wieniläisen avantgarden piirissä 
poliittiseksi kollaasiksi ja sen jälkeen hänen kypsän puherunoutensa vastakulttuurisia 
ominaisuuksia1.  
 
      Mayröckerin tullessa täysi-ikäiseksi toisen maailmansodan päättyessä Itävallan kulttuurielämää 
hallitsi vanhakantainen patriotismi. Sen edustajat estivät käsittelemästä julkisesti maan 
natsimielisyyttä Anschlussin eli Kolmanteen valtakuntaan liittämisen aikana. Siten myös 
kirjallisuuden uudistaminen kävi mahdottomaksi2. Nuorten avantgardistien ahdingosta 1950-luvulla 
kimpaantunut Mayröcker alkoi 1962 kirjoittaa dadaistista poliittista kollaasia, jolla hän ironisoi ja 
parodioi diktatuureja, väkivaltaa ja porvarillista sokeutta. Sen jälkeen hän hioi edelleen 
montaasitekniikkaansa kohti dialogista runopuhetta: intertekstuaalista keskustelua maailman kanssa 
ja sitä vastaan.   
 
      Myöhemmän vaiheen kypsää tuotantoa luonnehtii melodinen, yllätyksellinen kieli, jonka 
tunnevoimaan runon puhuja ajoittain ottaa etäisyyttä itseään ja kirjoitustaan pohtivilla 
(itsereflektiivisillä) kommenteilla. Runoissa arjen aistielämyksiin sekoitetaan otteita toisten 
kirjailijoiden, filosofien ja taiteenharjoittajien teksteistä sekä kanssaihmisten puheista. Teksti ei 
kuitenkaan ole postmodernin sirpaleista, sillä sitaatit on muunneltu elimelliseksi osaksi 
tunnevoimaisen subjektin puhetta. Tulos on moniäänistä eurooppalaista aikalaiskeskustelua, jonka 
kryptiset kohdat parhaimmillaan johtavat lukijansa posthumanistiseen, surreaaliseen tai jopa 
absurdiin suhteeseen luonnon ja kulttuurin kanssa. 
 
      Aina 1990-luvulle asti Mayröckerin runoutta on moitittu saksankielisellä alueella 
hermeettisyydestä; vasta tuolloin kirjallisuudentutkijat ja nuoret saksalaiset runoilijat innostuivat 
hänen tuotannostaan. Silti luonnehdinta hänen kielensä itseriittoisuudesta toistuu vieläkin Itävallan 
kirjallisuudenhistorioissa3. On kuitenkin huomattava, että kirjailija itse koki vapautuneensa 
tavoittelemalleen ilmaisun tasolle 1990-luvun puolivälissä, mistä lähtien hän on korostanut 
dadaistista ”taidetta taiteen vuoksi” -ideaa. Hänen uudiskielensä kiinnostaakin siksi, että ns. vaikean 
runokielen koodi voi itsessään edustaa vastakulttuuria. Myös näennäinen arvoituksellisuus voi 
sisältää temaattista tai semanttista kritiikkiä vallitsevia poliittisia käytäntöjä vastaan.   
 
 
Mayröckerin poliittisen runokielen historiallisia taustatekijöitä   
 
Itävallan natsiajan todistajana Mayröcker kuuluu ns. 1,5 sukupolveen, jonka edustajat varttuivat 
Anschlussin aikana nuoriksi4. Hänen ikäisensä ja heitä nuoremmat avantgardistiset runoilijat eivät 
täysi-ikäisiksi tultuaan halunneet käsitellä kansanmurhaa ja muita julmuuksia, he halusivat uudistaa 
kirjallisuuden vanhakantaisiin muotoihin kangistunutta kieltä ja ajattelua5. Näin teki viiden nuoren 
perustama Wienin ryhmä 1950-luvulla: se keskittyi kieltä pilkkovaan ja permutoivaan 
konkretistiseen estetiikkaan nojaten Karl Kraussin, Arno Schmidtin ja Ludwig Wittgensteinin 
ajatuksiin6. 
 



      Sodan päätyttyä kansallismielisyyteen jähmettynyt kirjallisuusinstituutio sääteli Itävallassa 
kovin ottein paitsi julkaisutoimintaa myös apurahapolitiikkaa7. Kirjoja ei maassa juuri painettu 
toisin kuin Saksassa, jossa painotoiminta elpyi nopeasti sodan jälkeen. Itävallassa oli vain harvoja 
kirjallisuuden aikakauslehtiä, esimerkkinä Neue Wege ja siinäkin vain yksi runotoimittaja8. 
Mayröcker sai ensimmäiset runonsa esille lähempänä ruohonjuuritasoa olevassa PLAN-lehdessä9. 
Areenan puutteessa nuoret esiintyivät kahviloissa ja kaduilla10. Yöllisiin happeningeihin Mayröcker 
ei opettajantyönsä takia osallistunut, vaan käytti kaiken vapaa-aikansa kirjoittamiseen.  
 
      Mayröckerin tyylillinen murros oli hänen mukaansa vastaisku avantgardistien kokemaan 
kuristamiseen11. Hän oli partnerinsa kirjailija Ernst Jandlin kanssa hyvin tietoinen runouden 
kansainvälisestä kehityksestä. Vuonna 1957 Jandlin Neue Wegessä julkaistut kokeelliset runot, mm. 
sodanvastainen ääniruno ”schtzngrrm” sekä ”wien : heldenplatz”, joka parodioi Hitlerin 
valtaannousun julistusta 15.3.1938 ihailevaa ihmisjoukkoa, saivat tyrmäävän vastaanoton. 
Seurauksena Jandl joutui julkaisukieltoon koko maassa ja media leimasi hänet nuorison pilaajaksi. 
Neue Wegen ainoa runotoimittaja irtisanottiin, eikä taloudellisesti ja henkisesti ahtaalla oleva 
Wienin ryhmä asettunut tukemaan Jandlia12. 
 
      Jo joissakin varhaisissa runoissa käy ilmi Mayröckerin taipumus yhdistää poliittiseen aiheeseen 
elementtejä luontokokemuksesta, mihin lapsuuskesät Deinzendorfin kylässä olivat hänet 
herättäneet13. Esimerkiksi ”Im Walde von Katyn” (Katynin metsässä; 1951) viittaa Neuvostoliiton 
tekemään puolalaisten sotavankien joukkomurhaan Katynissa 1940. Runossa tragediasta kertoo 
afrikkalaisten orjien negro spiritual, joka kaikuu Katynin metsän lintujen laulussa yli Välimeren: 
”da sangen die Vöglein alle / (and the chariot swung the chariot / over the mediterranean sea swung 
over the sea) / im Walde von Katyn”14.  
 
 
Kokeellinen poliittinen kollaasi 
 
Mayröcker sitoutui kirjailijan tehtävään vasta alkaessaan kirjoittaa poliittista kollaasia 1962. 
Romanttinen käsitys modernistisesta kuvakielestä todenmukaisena esitystapana vaihtui käsitykseen 
kielestä alati muokkautuvana välineenä, joka ilmaisee erilaisten diskurssien kautta arvoja, 
uskomuksia ja tunneperäisiä asenteita – myöhemmin Mayröcker suosi tällaista postmodernia 
käsitystä edustavista teoreetikoista erityisesti Derridaa. Käänteen ansiosta sekä runojen sisältö että 
muoto muuttuivat, mutta eettinen asenne luontoa kohtaan pysyi entisenä. Kirjailija kuvaa muutosta 
runossa ”Aufruf” (”kutsu”; 1962): ”yhtäkkiä nimeltä kutsuttuna / en enää seisokaan tyynessä 
panoraamassa / jossa kuultaa monivärisiä kuvia / vaan vierin kuin hirveästi hehkuva pyörä / alas 
jyrkkää rinnettä / vapaana kaikista eilisen tabuista ja haaveista / kohti vierasta liikkuvaa maalia”. 
 
      Nopea tyylivaihdos antoi runoilijalle äänen maansa kirjallisessa marginaalissa. Arkinen ja 
populaari aines liittyvät kollaaseissa kapinaa lietsovaksi puheeksi siten, että erilaisten kulttuuristen 
diskurssien sirpaleet kuvastavat hirtehisen dadaistisesti maailmanpoliittisia tapahtumia. Aiheet 
vaihtelevat nimeltä mainituista diktaattoreista – Lenin, Stalin, Hitler ym. – sodankäyntiin, muihin 
ihmisoikeuksien loukkauksiin ja kolmannen maailman ongelmapesäkkeisiin. Jotkut runot 
arvostelevat kirpeästi ihmisten automaattista tottelevaisuutta. Esimerkiksi ”Stiefelknecht” 
(”saapasrenki”; 1969) on parodia manipuloivasta juhlapuheesta sodassa kaatuneiden omaisille; se 
vastustaa virasto-, mainos- ja kirkollisen kielen yhdistelmällä sodankäyntiä Vietnamissa viitaten 
samalla holokaustin uhreihin. Tunnusomaista on, ettei tämän vaiheen retoriikassa kieliopillista 
minää ollenkaan tarvita: ”Hurra! Hurra! / die Porno-Putzerei is da!” (”Eläköön! Eläköön! / 
pornopuhdistus on täällä!”; 1970).   
 



      Itävallassa tällainen suorasukaisuus oli uskaliasta. Koska valmiutta purkaa natsimielisyyttä tai 
osallisuutta holokaustin toteuttamiseen ei ollut, kulttuurikriittinen runous pääsi esille vain vapaiden 
teatteriryhmien ja saksalaisten pienkustantamojen kautta. Seuraava tyyliote runosta ”poliittinen 
laulu” (1967) käsittelee neuvostoyhteiskuntaa ja bolsevistista propagandaa: 
 
[…] 
oi Neuvostoliiton sankari 
kupsahtanut elukka 
voimansa menettänyt 
palmuaasi sininen jalokivi 
hämääviä palveluita tuottamaan kutsuttu  
matava hietayrtti kipsipuu ja nälkäkukka 
sinä! tähti 
Neuvostoliiton! sinun kiharasi  
takkuinen poetismi hyppysissäni  
vihreäksi verhottu pääsi ‒ 
toista tämä askel askelelta! 
[…] 
 
Tähän aikaan Mayröcker otti kirjalliseksi päämääräkseen luoda kaikista ideologioista ja kirjallisista 
malleista vapaan ”totaalisen tekstin”. Se tarkoitti tuotantoa makrotekstinä ”siitä osasta maailman 
kokonaisuutta, jonka tietoisuuteni subjektiivisesti tuottaa maailman tarkoittaessa jotakin kerroksista, 
tiheää ja ratkeamatonta”15. Runojen protestihenki selkiintyi, mikä näkyy mm. runossa ”läpinäkyvät 
kamelit” (1970). Se kuvaa Saksan poliittista umpikujaa Berliinin muuriin liittyen. Kaikki säkeistöt 
alkavat provokatorisesti: ”Talonmiesnaiset Kreuzbergissä / kiipesivät korokkeelle katsomaan / 
toiselle puolelle / kakkimaan!”. Ironinen päätösrivi ”tänään kaikki on toisin” huipentuu Celan-
viittaukseen ”tänään Auschwitzin Hiroshiman Vietnamin jälkeen”. Samana vuonna kirjoitettu 
”Muukalainen maurinpää” on puolestaan kylmäävän surrealistinen näky kuolemasta mystisenä 
”puissa kyyhöttäjänä”. Sen vallassa kiihtynyt runominä kokee siirtolapuutarhan savun krematorion 
savuna ja viivästyneet kevään merkit koskaan saapumattomana keväänä.  
 
      Uusi konservatiivien masinoima kulttuuriskandaali pani Mayröckerin luopumaan poliittisesta 
kollaasista. Kun Jandl 1972 arvosteli Itävallan vanhoillista P. E. N. -klubia sen kielteisestä 
suhtautumisesta sotaa kritisoivan Heinrich Böllin Nobel-palkintoon, Wienin avantgardistit suljettiin 
ulos klubista. Vastalauseeksi Jandl ja Alfred Kolleritsch perustivat 1973 Grazin 
kirjallisuusyhdistyksen (GAV), ja siihen liittyi heti 30 avantgardistia. Yhdistys piti julkaisukanavat 
ja jäsenyyden avoimina sekä rakensi omat suhteensa ulkomaisiin kollegoihin, sillä yrityksistä 
huolimatta GAV:ia ei hyväksytty kansainväliseen P. E. N. -klubiin16. Jandlin ja Mayröckerin työtä 
tukivat 70-luvulla ulkomaiset apurahat, luentatilaisuudet ja kirjailijakokoukset. Näissä Mayröcker 
asettui väljän kokeellisen runouden kannalle konkretismia vastaan. 
 
      Kun saksankielissä maissa alettiin 70-luvulla purkaa sotatrauman aiheuttamaa kielen ja itseyden 
kriisiä ns. uusssubjektivistisissa romaaneissa ja omaelämäkerroissa, Mayröcker kehitteli ”minää” 
suhteessa kuvitteelliseen ”sinään” omalaatuisissa tajunnanvirtaromaaneissa17. Sen aikainen 
tulevaisuutta luotaava runo ”the spirit of ’76” (1973) julistaa ironisesti: ”uusi kielemme - meidän 
tulee heittäytyä siihen” (…) ”saamme aavistuksen uudesta elämästä! / olemme alkaneet tunnistaa 
tilamme. (…) Puhumme monilla kielillä / glorifioitu luonto!”. Runo päättyy enteellisesti: ”Otan 
pateettisen asenteen.” Näin runojen puhujaksi ilmaantuu kirjoitustaan pohdiskeleva, tunteitaan 
kuunteleva minä. 
 
 
 



Keskusteluruno: montaasi, affekti, vastavuoroisuus  
 
Traditio- ja kielitietoisen, laajasti lukeneen Mayröckerin paperiluolaksi kutsuttu työhuone on 
ääriään myöten täynnä häntä innostavia arjen leikkeitä, niin kuvia kuin tekstejäkin. Vuosituhannen 
lopulla näistä kuoriutui uudentyyppistä puherunoutta omintakeisella montaasitekniikalla. 
Tunneperäisten ruumiillisten vihjeiden ohjaamana tekijä liittää nykyhetken aistimuksensa 
eurooppalaisten taiteenharjoittajien teksteihin ja kanssaihmisten puheisiin. Tulos ei ole pelkkää 
postmodernia diskurssien yhdistelyä, jossa ylevä ja karkea sekoittuvat ironisesti tai parodisesti, vaan 
moniäänistä bahtinilaista dialogia, joka saa referentiaalisen merkityksensä historiallisessa 
tilanteessa lukijoiden kanssa18.  
 
      Uuden vaiheen runoissa esiintyy avoimen subjektiivinen minäpuhuja. Hän keskustelee 
elämästään lainaten otteita nimetyiltä kirjallisuuden ja taiteen klassikoilta. Näistä tärkeimmät ovat 
saksalaisen varhaisromantiikan ironisen leikkisä vastakirjailija Jean Paul ja alppiseudun luontoa 
ylistävä Hölderlin. Heidän jälkeensä tulevat ranskalaiset absurdismin, surrealismin ja dadan 
kirjailijat Beckett, Breton ja Artaud, ajan ja näkemisen taiturit Simon ja Duras sekä filosofeista 
Barthes ja Derrida. Kuvataiteesta Mayröckerille rakkaimmat ovat Tapies ja Dali, musiikin 
edustajista taas Bach, Haydn, Messiaen, Glenn Gold, Maria Callas ja Jim Morrison. Lukuisat muut 
puhujat nivotaan mukaan runoihin omistuskirjoituksilla ja vastauksilla kirjeisiin tai julkisiin 
väitteisiin. Kypsää vaihetta voikin syystä kutsua postmoderniksi keskustelurunoudeksi, jonka 
oikkuja säätelee äärimmäinen diskurssitietoisuus.  
 
      Tekstienvälisyys ei ole vain tekstiotteiden keskinäistä (tekstiautonomista) peliä, vaan runon 
kulkua määräävät tosimaailman ilmiöihin kohdistuvat tunneaallot. Ne kirjautuvat näkyvästi 
runoihin mm. assosiatiiviseksi äännemaalailuksi, hyperboliseksi toistoksi ja äkkipysähdyksiksi. 
Mayröcker käyttää tähän salamannopeata implisiittistä (ruumiillista, ei-tietoista) muistia, etenkin 
sanahahmoja ennakoivaa virittyneisyyttä (perceptual and semantic priming)19. Heittäytyen kielen 
valtaan hän antaa sanojen ketjuuntua alkusointujen perusteella derridalaisen différancen tapaan ja 
sulauttaa ilmiömäisesti tunnemuistonsa lainattuihin tekstiotteisiin. Esiin pilkahtaa yllättäviä, 
surreaalisia tai absurdeja runokuvia puhujan aktuaalisesta henkilöhistoriasta, vain harvoin suhteessa 
johonkin maailmanpoliittiseen tapahtumaan.  
 
      Mayröckerin montaasi uudistaa monilähteisiä tekstilainoja usealla tavalla. Ne joko kääntyvät 
nurin, niistä karsiutuu jotakin tai niihin tartutetaan uutta20. Lainojen alkuperää ei aina ilmoiteta, 
esim. Celan-otteita ei identifioida (esim. ”hengitystä vaihdoimme” tai ”leikkokukat veitsenterävinä 
niityllä”). Samoin Hölderlinin ”tähtivälke”, ”kätketyt orvokit” tai ”harvinaiset kuuset” erottuvat 
asianharrastajille tuttuutensa perusteella. Kirjailija toteaa mielensä työskentelystä: ”Oikeastaan se ei 
ole mitään muuta kuin poeettinen syntetisaattori”. Hän jättää sitaattien liitoskohdat joko näkyviin tai 
häivyttää ne ”maalaamalla yli” Arnulf Reinerin taiteen tapaan21. Uusimmassa teoksessaan hän 
muotoilee: ”Jos joku kysyy minulta ’miten kirjoitatte?’, vastaan: ’kirjoitan suunnilleen niin kuin 
Francis Bacon maalaa’”22. 
 
      Kun kahta tai useampaa toisilleen etäistä lähdettä on törmäytetty, tuloksena voi syntyä 
poliittisesti pisteliäs kielellinen sanaleikki. Esimerkiksi jo vuonna 1965 liitetään nimi de Gaulle 
(oikeistopoliitikko) ja Dalin kumppanin nimi Gala (surrealismi) sanaan Gaul, ”kaakki”23. 
Myöhemmin toistuva ”kaakki” viittaa Nietzschen fataaliin kokemukseen ruoskitusta hevosesta. 
Runossa ”(hiivaa) haaveilla nimittäin, eli lentävien käärmeiden vetämä ajokkimme” (2001) 
Mayröcker puolustautuu saamaltaan kritiikiltä kahden myytin yhdistelmällä: 
 
 



[…] 
vai / onko tämä kaikki liian hermeettistä? − pitäisikö minun mieluummin 
kirjoittaa : hänen lakanassaan unohtuneen savukkeen polttama 
reikä? voi minä tiedän ei ole mitään mihin TARTTUA KÄSITTÄÄ 
ja kuitenkin : minä syleilen eläintä ripustaudun sen 
vatsaan jotta MINUUN osuisivat iskut jotka oli tarkoitettu hänelle, 
sille kaakille, Nietzschelle. […] 
 
Ruoskittu kaakki esitetään tässä eläimeksi, jonka vatsakarvoihin runon puhuja Odysseuksen lailla 
takertuu säästyäkseen julmalta arvostelulta eli sokealta Polyfemos-jättiläiseltä. Tällä tavoin myytti 
tehdään koomiseksi parodialla tai travestialla, kun ”tietoisuus vapautetaan suoran sanan vallasta ja 
tuhotaan myytin valta yli kielen”, kuten Bahtin analysoi24.  
 
      Mayröckerin runoutta kiinteyttää lisäksi itsereflektiivisten huomautusten luoma metalyyrinen 
taso. Teknisesti tämä on seurausta kolmesta uudelleenkirjoituksesta esteettisellä ”rautanyrkillä”25. 
Lukijaa puhutellaan lainasanoilla ”eikö totta” (Celan) ja selittävillä ”nimittäin” tai ”tarkoitan” 
(Hölderlin). Kommentointi etäännyttää lukijan tekstin tunnekuohusta tai herättää ajattelemaan 
sanottua, esim.: ”terttuhyasintille pienessä vesipussissa / heiniin kääritylle ‒ : / no TÄMÄHÄN EI OLE 
/ VALLANKUMOUS : TÄMÄN SANOMINEN / EI OLE KUMOUKSELLISTA” (”auf eine 
Traubenhyazinthe”; 1994). Varsinkin Jandlin vuonna 2000 tapahtuneen kuoleman jälkeinen 
raivoisa ”kyynelpuhe” neutraloidaan itsetietoisilla havainnoilla26. Yleisesti ottaen Mayröckerin 
runoissa ainesten moninaisuus ja modaliteetit, joilla niitä käsitellään, rikkovat kaikki kirjalliset 
koodit ja pitävät tekstin äärimmäisen avoimena, kuten Aurélia Le Née tiivistää27.  
 
      Runojen sävyihin ja tasoihin tuovat lisänsä typografiset seikat. Kursivointi merkitsee äänen 
korottamista: joskus kursivoitu ilmaisu toistuu runosta toiseen: ”miten kuvat hehkuvatkaan 
toisissaan”, joskus viimeinen rivi kommentoi sanottua: ”barbaarisia nämä vapauden laajentumat”. 
Tärkeät sanat on kirjoitettu pikkukapiteelein, visuaalinen sijoittelu ja tyhjät paikat ovat 
konkretismin vaikutusta, viime vaiheen tekstipalkit taas Derridan GLAS-teoksen muunnelmia. 
Välimerkkejä käytetään vastoin sääntöjä, mutta kaksoispisteen jälkeen tulee säännöllisesti selitys 
edellä puhuttuun. Runot päättyvät vapaasti tyhjään, ajatusviivaan, kahteen pisteeseen, Hölderlinin 
pilkkuun tai sulkumerkin poisjättöön. 
 
      Kirjailija käsittelee monia poliittisia teemoja kuvatun kerroksisesti. Pitkässä runossa ”VERITAS, 
eli rehunsirotteluele” (1991) rinnastetaan etninen sorto naisten kulttuuriseen syrjintään seuraavasti: 
”kämmenessä herkkä kuvastin nimittäin / ITSEVAPAUTUS ITSEHÄPÄISYN KAUTTA :  / oman 
kirjoitukseni painauma vasemman kämmeneni / reunassa, nurinpäin, tuskin luettavissa / 
preussinsininen vertauskuva, kaiverrus ihossa / ei enää pois pyyhittävissä.” Jatko käsittelee naisen 
esineellistämistä: 
 
[…] 
Tai kun seison, ammoin, lantio etukenossa  
samalla kun käsi, minun käteni, tuhertaa ruttuiseen paperiin 
olkavarret koholla miehen pääkopan yli 
niin pian kuin minä naiskohtalona                    
käyn huoneen seinustalle jota vasten hän minut painaa. 
Siis naispuolisen pitäisi viimeinkin lopettaa tämä astiana oleminen ‒   
näin ajattelen vuosikymmeniä sen jälkeen / trendikkäästi 
kantapään päällä sukka, kenkä […] 
 
Yleistys ”minä naiskohtalona” vihjaa stereotyypin ja kohtalon ongelmaan, jota Arthur Schnitzler 
käsitteli 1900-luvun alun wieniläisessä modernismissa. Puhujan kannanotto raamatulliseen 



ajatukseen naisen astiana olemisesta voisi sanalla fetzig (trendikäs, puoleensavetävä) tulla ironiseen 
valoon, mutta välissä oleva kenoviiva liittää sanan tiiviimmin runon jatkoon.   
 
 
Jälkihumanistisesta subjektiudesta, yhteenveto 
 
Mayröckerin keskustelevissa runoissa duchampilaiset ready made -tekstiotteet, joita voisi kutsua 
myös objet trouvé -tyyppisiksi anomalioiksi, on kriittisesti objektivoitu ja muokattu uuteen uskoon 
palvelemaan ajattelun ja ilmaisun vapautta. Lisäksi tekstin tunnevoima vastustaa klassista ja 
porvarillista pidättyvyyttä sekä rationaalista kielenkäyttöä. Teksteissä tuntuu hahmottuvan toisten 
ihmisten ja ympäristön kanssa alati uusiutuva, tunteita ja harkintaa sulavasti yhdistävä mieli. Nämä 
piirteet nostavat esiin kysymyksen runojen minäpuhujan luonteesta.   
 
      Julia Weberin mukaan Mayröckerin tajunnanvirtaproosa tuottaa verkottuneen, pirstaleisen ja 
moniulotteisen subjektiuden, joka on korostetun epävarma ja epätietoinen28. Mielestäni tämä 
fiktiivinen minä on käsitettävä proosan tekstistrategiaksi, kun sen sijaan runoissa esille tuleva 
retorinen minä on kaikessa haavoittuvuudessaankin varma, affektiivisen vahva ja vankassa 
yhteydessä lukijoihin ja eurooppalaiseen perinteeseen. Jatkokysymys onkin, olisiko Mayröckerin 
tunteva ja keskusteleva subjekti myös jälkihumanistinen, hybriksensä huipulta laskeutunut, 
ekologisesti muiden lajien kanssa tasa-arvoinen minä.  
 
      Teemojen ja niiden käsittelyn perusteella Mayröckerin runoudesta löytyy kylliksi ekologisia, 
jälkihumanistiseksi tulkittavia piirteitä. Ensi sijan saa rakkaus luontoon, varsinkin kasvillisuuteen ja 
lintuihin; ihmisistä esille nostetaan paitsi rakastettu ”EJ” myös naapuriston vähäosaiset 
kanssaihmiset. Vesi ja tuuli nähdään dynaamisen symbolisina toimijoina ihmisen kanssa, kun taas 
aurinko on polttava ja häikäisevä, kipua tuottava ”epätähti”. Runous näyttää myös surun 
tunnekirjon raadollisesti pohjia myöten: vihan, raivon, epätoivon ja kaipauksen, kunnes lopulta 
ilmaistaan hullaannusta ja riemua luonnossa. Kuolema taas esitetään aineellisena hajoamisena 
lapsuuden maalaismaisemaa muistuttavaan villiin paratiisiin. 
 
      Ekologinen tasa-arvo ja vastavuoroisuus luonnon kanssa tulevat parhaiten esille runossa ”kuin 
yhtyvät astiat sinä sanot” (1987). Se rakentuu alusta loppuun toisiaan täydentäville elementeille, 
joita verrataan H. C. Escherin optisiin kuviin. Lisäksi raskaasti liikennöidyllä ajotiellä kävelevä 
pariskunta joutuu kolmeen kertaan luontokappaleiden tutkivan katseen kohteeksi: ensin kukkien, 
sitten kuolleen mustarastaan ja lopuksi taivaankappaleiden. Näkökulman vaihdokset korostavat 
vuorovaikutusta eläinten ja kasvien kanssa, puhuvan subjektin ykseys murtuu ja ihmisen luontoa 
ruhjova kulttuuri tehdään kyseenalaiseksi.  
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