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Mitä on taiteentutkimus humanismin jälkeen?
Miksi tutkia kirjallisuutta, kun maailma tuntuu palavan?

Taiteen ja kulttuurin tutkimuksessa on tavattu keskittyä 
ihmiseen: ihmisen kokemukseen, historiaan ja luomuksiin.
Sotkuiset maailmat esittelee posthumanistisen filosofian ja 
taiteentutkimuksen suuntauksia, jotka haastavat ihmiskes-
keistä ajattelua. Teoksen artikkeleissa keskitytään posthu-
manismin soveltamiseen kaunokirjallisuuden, kuva- ja esi-
tystaiteen sekä muiden kulttuuristen tekstien analyysissa. 
Samalla lukija haastetaan ajattelemaan tekstien ja maail-
man suhteita.

Sotkuiset maailmat sopii korkeakoulujen opettajien ja opis-
kelijoiden käyttöön, mutta myös kaikille taiteen ei-inhimilli-
sistä kytkennöistä kiinnostuneille lukijoille. Kirjoittajat ovat
Turun yliopistossa työskenteleviä posthumanistiseen ajatte-
luun perehtyneitä kirjallisuuden- ja taiteentutkijoita.

SOTKUISET

MA AILMAT
Posthumanistinen 

kirjallisuudentutkimus

Toim. Elsi Hyttinen & Karoliina 
Lummaa



SOTKUISET MAAILMAT

N Ä Y T E



Copyright © tekijät ja Nykykulttuurin tutkimuskeskus

Urpo Kovala (vastaava toimittaja, Jyväskylän yliopisto) 
Pekka Hassinen (kustannustoimittaja, Jyväskylän yliopisto) 
Laura Piippo (kustannustoimittaja, Jyväskylän yliopisto) 
Eoin Devereux (University of Limerick, Irlanti)
Irma Hirsjärvi (Jyväskylän yliopisto)
Sanna Karkulehto (Jyväskylän yliopisto)
Raine Koskimaa (Jyväskylän yliopisto)
Hanna Kuusela (Tampereen yliopisto)
Katariina Kyrölä (Åbo akademi)
Maaria Linko (Helsingin yliopisto)
Olli Löytty (Turun yliopisto)
Jim McGuigan (Loughborough University, Iso-Britannia) 
Jussi Ojajärvi (Oulun yliopisto)
Tarja Pääjoki (Jyväskylän yliopisto)
Leena-Maija Rossi (Lapin yliopisto)
Tuija Saresma (Jyväskylän yliopisto)
Piia Varis (Universiteit Tilburg, Alankomaat)
Juhana Venäläinen (Itä-Suomen yliopisto)

Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisusarja perustettiin vuonna 
1986. Sarja on monitieteinen ja tieteidenvälinen. Siinä ilmestyy tutki-
muksia nykykulttuurista ja kulttuuriteoriasta. Myös modernin kulttuurin 
vaiheisiin liittyvät kulttuuri- ja sosiaalihistorialliset tutkimukset kuuluvat 
kustannuslistalle.

Sarjassa julkaistavat käsikirjoitukset valitaan asiantuntija-arvioiden 
perusteella. Julkaisusarjan kirjat ilmestyvät joko painettuina kirjoina ja 
myöhemmin sähköisinä rinnakkaisjulkaisuina tai suoraan verkkokirjoina.

Painettuja julkaisuja voi tilata sarjan kotisivuilta https://www.jyu.
fi/hytk/fi/laitokset/mutku/tutkimus/nykykulttuurin-tutkimuskeskus/ 
nykykulttuuri-julkaisusarja tai kustannustoimittajalta Laura Piippo, Nyky-
kulttuurin tutkimuskeskus, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. Email: lau-
ra.h.piippo@jyu.fi, Puh. 040 548 64 44. Julkaisuja voi ostaa myös hyvin 
varustetuista kirjakaupoista ja Jyväskylän yliopiston verkkokaupasta.

Julkaisun taitto: Pekka Hassinen
Painoasun suunnittelu: Sami Saresma
Kansi: Sami Saresma

Jyväskylän yliopistopaino
Jyväskylä 2020

ISBN 978-951-39-8295-9
ISSN 1457-6899



NYKYKULTTUURIN TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA 129 
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 2020



N Ä Y T E



5 Sotkuiset maailmat

SISÄLLYS

Elsi Hyttinen & Karoliina Lummaa
Saatteeksi 7

Elsi Hyttinen & Karoliina Lummaa
Lukeminen humanismin murroksessa 9

I DOKUMENTTI 
Karoliina Lummaa
Antroposeenidokumentit ympäristömuutosten ja 
kulttuuristen muutosten todisteina 39

II USKO 
Kaisa Kurikka
Sepittäminen ja usko tähän maailmaan – Kolme versiota 
Pessistä ja Illusiasta 79

III LAHJA 
Lea Rojola
Maan lahjat Nils-Aslak Valkeapään teoksessa 
Beaivi, Áhčážan  115

IV PUULLISTUMINEN 
Miikka Laihinen
Puut, kaikki heidän kirjaimensa
Korrelationismin tuolle puolen Mikael Bryggerin runossa 
”METSÄ” 147

V DIFFRAKTIO 
Katri Aholainen

Diffraktiivinen luenta Yrjö Kokon Laulujoutsenesta ja 
valokuvan ei-inhimillisyydestä 179



6Nykykulttuuri 129

VI KESKENELÄVÄISYYS 
Elli Lehikoinen

Luonnon ja teknologian lapset 
Keskeneläväisyys ja ihmisenä eläminen Essi Kummun  
romaanissa Lasteni tarina (2014)  209

VII HUOLENPITO 
Helinä Ääri

”Pidättekö broilerinmaksasta?” Kananpoikasten kalmot 
ja niiden osat motiivina Mikko Rimmisen Nenäpäivässä 
(2010) ja Kari Hotakaisen Klassikossa (1997) 255

VIII PUOLESTA JA KANSSA 
Henna-Riikka Rumbin

Jonkin puolesta olemisesta kanssa-ajatteluun –  
ei-inhimillisyydet taiteentutkimuksessa 301

IX KEHYKSET 
Elsi Hyttinen

Katso kyljystä
Toinen luonto ja poliittinen posthumanismi 337

KIRJOITTAJAT 359

HENKILÖ- JA ASIASANAHAKEMISTO 363

SUMMARY 375
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SAATTEEKSI

Posthumanistisessa teoriassa ja tutkimuksessa verkostojen (net, 
network, mesh, meshwork), kiinnittymisten (entanglement, enmesh-
ment, intra-action, interrelation), yhdessäolon ja -tulemisen (coe-
xistence, coemergence, becoming-with), hybridisyyden, solmujen 
(knots, knottings) ja sotkun (mess) kielikuvat ovat yleisiä. Miksi?

Epäjärjestyksessä ehkä kiehtovat asioiden sattumanvaraiset, en-
nakoimattomat yhdistelmät. Sotku kytkee toisiinsa asioita, jotka ei-
vät millään välttämättömällä, annetulla tavalla kuulu yhteen. Sotku 
ei aina tarkoita likaa: takkujen, vyyhtien ja solmujen välitöntä vaa-
raa kylläkin. Voi olla häiritsevää, jos langat menevät solmuun, mut-
ta kuinka muuten niiden välille syntyisi sidoksia?

Sotkuiset maailmat. Posthumanistinen kirjallisuudentutkimus 
on kokoelma kirjallisuuden- ja taiteentutkimuksellisia artikkelei-
ta, joissa tutkitaan erilaisia olioita ja maailmoja luonto-kulttuu-
ri-erottelun tuolla puolen, sekä tarkastellaan ihmisen valtaa ja alt-
tiutta suhteessa ei-inhimilliseen. Teoreettisesti lähestymistavat ovat 
posthumanistisia ja uusmaterialistisia, ja metodisesti painopiste on 
lukemisen menetelmissä: teos tarjoaa käytännöllisiä välineitä kau-
nokirjallisuuden ja muiden taiteenlajien analyyttiseen tarkasteluun, 
lukemiseen ja tutkimiseen. Kirjoittajat kytkevät yhteen kaunokir-
jallisia ja maailmallisia huolen ja kiinnostuksen aiheita, ja näin teh-
dessään pikemminkin korostavat kuin häivyttävät tällaisen tutki-
muksenteon vääjäämätöntä sotkuisuutta.

Ei-inhimilliseen liittyvät taiteelliset, filosofiset ja eettiset ky-
symykset ovat tehneet tuloaan suomalaiseen taiteentutkimukseen 
ja -teoriaan jo pitkään. Ekokriittisen tutkimuksen historiaa, kä-
sitteitä ja menetelmiä suomalaislukijoille esittelevä Toni Lahti-
sen ja Markku Lehtimäen toimittama Äänekäs kevät. Ekokriittinen 
kirjallisuudentutkimus ilmestyi vuonna 2008. Posthumanistista 
teoriaa ja kysymyksiä avaava Posthumanismi julkaistiin Karolii-
na Lummaan ja Lea Rojolan toimittamana kuusi vuotta myöhem-
min. Kaisa Kurikan ja Ilona Hongiston toimittama, vuonna 2013 il-
mestynyt Toisin sanoin. Taiteentutkimusta representaation jälkeen 



esittelee posthumanististen keskusteluiden kannalta oleellista rep-
resentaatiokriittisen taiteentutkimuksen metodologiaa. Sanna Kar-
kulehdon, Aino-Kaisa Koistisen ja Essi Variksen toimittama tuo-
re tutkimusantologia Reconfiguring human, nonhuman and posthu-
man in literature and culture (2020) pohtii ei-inhimillisyyksiä tai-
teissa, digitaalisessa kulttuurissa sekä ihmisten ja ei-ihmisten väli-
sissä käytännöissä, ja se kiinnittyy metodisesti ja teoreettisesti jo 
samaan sotkuisuuteen kuin käsillä oleva teos.

Sotkuiset maailmat. Posthumanistinen kirjallisuudentutkimus 
on eräänlainen toiminnallinen leikkaus ja dokumentti: se on pysäy-
tyskuva siitä, millaista työtä tehtiin professori Lea Rojolan johdolla 
Koneen Säätiön rahoittamassa tutkimusprojektissa Sotkuiset maail-
mat. Kielimateriaalit ja luontokulttuurit taiteentutkimuksessa vuo-
sina 2015–18. Kaikki kirjan kirjoittajat osallistuivat projektin työs-
kentelyyn, ja koko työryhmän puolesta kiitämme saamastamme 
rahoituksesta ja sen suomasta vapaudesta ajatella, sotkuisestikin, 
toistemme ja maailman kanssa.

*

Sotkuiset maailmat kutsuu lukijansa ajattelemaan kaunokirjalli-
suutta, lukemista ja kirjallisuudentutkimusta osana verkostoa, jos-
sa toisiaan risteävät maailmallisuus, aine ja ei-inhimillinen. Teos 
on suunnattu kirjallisuuden- ja taiteentutkimuksen opiskelijoille, 
opettajille ja tutkijoille sekä kaikille posthumanistisesta, uusmate-
rialistisesta ja ekokriittisestä teoriasta ja tutkimuksesta kiinnostu-
neille lukijoille. Toivomme sen haastavan, ja että se vuorollaan tu-
lee haastetuksi tulevaisuudessa, jossa ajattelun, tutkimuksen ja tai-
teen keskiössä ei enää ole itsestään selvästi ihminen.

Kiitämme Katri Aholaista hakemiston laatimisesta ja osallistu-
misesta käsikirjoituksen viimeistelyyn.

1.2.2020
Elsi Hyttinen ja Karoliina Lummaa



Elsi Hyttinen ja Karoliina Lummaa

LUKEMINEN HUMANISMIN MURROKSESSA

Posthumanismista on tullut aikamme keskeisiä käsitteitä. Termi, 
joka ehkä keskusteluihin ilmestyessään näytti jälleen yhdeltä aka-
teemiselta post-alkuiselta muotioikulta, on levinnyt laajalle aka-
teemisten piirien ulkopuolelle taiteeseen ja populaarikulttuuriin. 
Kun uutiset epänormaalin lämpimistä talvista, biodiversiteettika-
dosta, heikentyvistä merivirroista ja planeetan kantokyvyn krooni-
sesta ylittymisestä ovat jokapäiväisiä, on helppo ymmärtää, miksi 
posthumanismi puhuttelee. Posthumanismista on tullut kapinalip-
pu, nimi sille, ettemme enää halua olla mukana kehityksessä, jos se 
on tätä. Haluamme irti niistä ihmiskeskeisistä ihanteista, jotka ovat 
johtaneet siihen, missä olemme nyt.

Tähän rintamaan on helppo yhtyä, mutta sitten asiat alkavat-
kin käydä sotkuisemmiksi. Jos olemme posthumanisteja, mitä oike-
astaan allekirjoitamme? Olemmeko jättämässä jälkeemme ihmisen 
ajan, läntisen humanismin vai kenties perinteiset tieteenalajaot? Jos 
tarkoitamme, että ihmisen aika on ohi, eikö nyt ole aika ongelmal-
linen hetki luopua vallasta? Olemme sotkeneet kaikki planetaariset 
järjestelmät ja nyt olemme valmiit huomioimaan toimijuuden mo-
ninaiset kytkökset ja korostamaan, ettei ihminen ole ainoa toimiva 
subjekti? Vai olemmeko luopuneet humanismista? Siitä perinnös-
tä, joka on puolustanut kaikkien ihmisten oikeuksia, ei vain vah-
vimpien? Johon perustuvat demokratia, kansansivistys ja vaikkapa 
eläinoikeusliike? Vai onko niin, että kun yksi tarkoittaa ensimmäis-
tä, toinen tarkoittaakin toista ja kolmas itse asiassa puhuu yliopis-
tollisesta vallanjaosta ja oppialarajat ylittävästä tieteentekemises-
tä? Kenties täsmällisintä olisi vastata kaikkiin näihin kysymyksiin 
yhtä aikaa kyllä ja ei, sillä erilaisia posthumanismin suuntauksia 
yhdistää humanismin keskiössä olleen ihmisen erityislaadun ky-
seenalaistaminen, mutta tämä kyseenalaistaminen saa eri keskuste-
luissa hyvin erilaisia muotoja.
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Posthumanismin vaikutus näkyy koko nykyisellä taiteentutki-
muksen kentällä, eivätkä debatit useinkaan tunnusta oppialarajo-
ja tai kiinnitty vain yhteen taiteen lajiin. Tämän kirjan ytimessä on 
kuitenkin kysymys siitä, millaisia metodologisia seurauksia posthu-
manismiin sitoutumisella on juuri kirjallisuudentutkimukselle. Kir-
ja jatkaa Karoliina Lummaan ja Lea Rojolan vuonna 2014 toimit-
tamassa Posthumanismi-teoksessa alkanutta työtä. Posthumanismi 
dokumentoi posthumanismikeskustelun rantautumista Suomeen ja 
esitteli suomalaiselle lukijakunnalle termiin kytkeytyvää teorian-
muodostusta. Sotkuiset maailmat puolestaan toimii tilanteessa, jos-
sa posthumanismi on jo vakiinnuttanut asemansa yhtenä taiteentut-
kimuksen keskeisistä keskusteluista. Enää ei kysytä, mitä posthu-
manismi on vaan mitä sen nimissä voi tehdä. Tätä kirjaa viimeis-
teltäessä ilmestynyt Sanna Karkulehdon, Aino-Kaisa Koistisen ja 
Essi Variksen toimittama tutkimusantologia Reconfiguring human, 
nonhuman and posthuman in literature and culture (2020) on hyvä 
osoitus siitä, kuinka nopeasti ala on kehittynyt: enää ei maalail-
la esiin kenttää vaan mennään suoraan kiinni kysymyksiin, jotka 
kentällä ovat keskeisiä – kuten ei-inhimillisen ja inhimillisen toi-
mijuuden suhteeseen. Meidänkään kirjamme ei ole alan yleisesitte-
ly vaan tarkastelee posthumanismia kirjallisuudentutkimuksen tie-
dontuotannon kannalta. Millaisiin epistemologioihin on mahdollis-
ta kiinnittyä posthumanismin nimissä, mitä seurauksia tästä on lu-
kemiselle ja millaisia seurauksia posthumanistisella lukemisella on 
teksteille ja maailmalle?

Sotkuinen maailma

Kaikissa kirjallisuudentutkimuksen viimeaikaisissa muutoksissa ei 
tietenkään ole kyse mistään posthumanistisesta kriisistä. Olisi vää-
rin ja yksinkertaistavaa selittää kaikkia humanististen alojen mur-
roksia pelkästään ihmiskeskeisyyden kritiikillä. Viime vuosikym-
meninä kirjallisuudentutkimuksen asema on kaikkialla läntisessä 
maailmassa muuttunut radikaalisti. Se ei ole enää se humanistinen 
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kaiken teoria, jota se 1980-luvulla, jälkistrukturalismin kulta-aikoi-
na, oli. Kirjallisuudentutkimuksella oli Derrida, Barthes, Irigaray ja 
Foucault, nyt opiskelijaryhmät käyvät yhä pienemmiksi ja alaa vai-
vaa globaali identiteettikriisi. Uuden suunnan etsimisen tarve liit-
tyy useisiin samanaikaisiin muutoksiin yliopistoympäristössä, yh-
teiskunnassa ja maailmassa: kirjallisuudentutkijan työn taloudelli-
set, tiedepoliittiset, yhteiskunnallis-sosiaaliset ja ekologisetkin eh-
dot ovat käymistilassa. Ajatus kirjallisuudentutkimuksesta kulttuu-
risessa murroksessa tarkoittaakin ainakin kahta asiaa. Yhtäältä kir-
jallisuudentutkimusta tehdään tilanteessa, jota voi luonnehtia kult-
tuuriseksi murrokseksi – toisaalta kirjallisuudentutkimus itse oma-
na tieteellisenä ala- tai osakulttuurinaan on murroksessa. Tieteen-
alan sisäisenä käsitteenä posthumanismin voikin nähdä aktiivisena 
neuvotteluna, yrityksenä ottaa haltuun muutoksia, joita emme ehkä 
ole valinneet mutta jotka määrittävät meitä yhtä kaikki.

Yleistä kulttuurista murrosta voi hahmottaa vaikkapa tarkastele-
malla niitä erilaisia toimintaympäristöjä ja olosuhteita, joissa kirjal-
lisuudentutkimusta nyt tehdään. Humanistinen ympäristötutkimus, 
ekokritiikki ja posthumanismi sekä muut inhimillisen ja ei-inhimil-
lisen suhteita tarkastelevat humanistiset tutkimussuuntaukset ovat 
selkeä osoitus siitä, että ympäristön tila ja luonnonvarojen käyttö 
sekä niihin liittyvä tieteellinen tutkimus ja yhteiskunnallinen lii-
kehdintä ymmärretään nykyisin humanistisenkin tutkimuksen kan-
nalta olennaisiksi asioiksi (Karkulehto ym. 2020). Ympäristö- ja 
resurssikriisit näkyvät dystooppisina kertomuksina ja kuvastoina 
kaunokirjallisuudessa, muissa taiteissa ja laajemmin kulttuurissa 
(Isomaa & Lahtinen 2017). Kyse ei ole kuitenkaan vain ympäristö- 
ja resurssikysymysten kulttuurisista ja sosiaalisista ulottuvuuksis-
ta vaan itse ympäristön tilasta. Ilmastonmuutos, luonnonvarojen ja 
luonnon monimuotoisuuden hupeneminen sekä luonnonympäristö-
jen pilaantuminen pakottavat kehittyneet yhteiskunnat muuttamaan 
toimintojaan perusrakenteita myöten. Kun fossiiliset energialähteet 
on korvattava ja kaikki tuotanto ja kulutus suunniteltava uudelleen 
ekologisesti kestävältä pohjalta, ihmisten elämä muuttuu lähes kai-
killa osa-alueilla radikaalisti toisen näköiseksi. Arjen perustoimin-



12Nykykulttuuri 129

not ja jokapäiväiset valinnat on järjesteltävä ja ajateltava uudelleen 
öljyn, uusiutumattomien luonnonvarojen ja eläinperäisten tuottei-
den kulutuksesta materiaalien kemikaalikuormaan.

Kirjallisuudentutkimusta ei enää juuri kuule kutsuttavan kan-
salliseksi tieteeksi. Tuo vanhaksi käynyt määre kertoo siitä, kuinka 
tiukasti sidoksissa nationalismiin kirjallisuudentutkimuksen oppi-
historia on ollut. Kansallisvaltion rajat olivat itsestään selvä kehys 
tutkimukselle, jonka ajateltiin tuottavan tietoa kansallisesti erityi-
sistä kulttuurisista piirteistä. Nyt tällainen panostus nationalismiin 
kuulostaa ideologisesti epäilyttävältä ja metodologisesti perusteet-
tomalta. Kulttuuriset ilmiöt ymmärretään yhä enenevässä määrin 
ylirajaisiksi, globaaleiksi. (Grönstrand ym. 2016; Miller 2016, 57–
58, 149; Herbrechter 2013, 139–140.) Usein globalisaatio- ja moni-
kulttuurisuusproblematiikka konkretisoituu kysymyksessä kansal-
lisen kirjallisen kaanonin tarpeellisuudesta. Vaihtoehtona on poh-
dittu maailmankirjallisuuden (world literature) tutkimusta, joka 
voisi toimia myös keinona ymmärtää globalisaatiota kulttuurise-
na muutosvoimana (Miller 2016, 149–50). Ongelmaksi muodos-
tuvat kuitenkin, mitä teoksia kultakin kielialueelta tai kansalliskir-
jallisuuksista valittaisiin maailmankirjallisuuden tutkimuskohteik-
si, millä kielillä (eli minkä maiden akateemisten diskurssien ja kon-
ventioiden varassa) tutkimusta tehtäisiin ja lopulta sekin, millainen 
olisi tämän tutkimushaaran tutkimuskohde. Olisiko se kuitenkin 
kirjallisuus niin kuin meidän läntinen perinteemme sen ymmärtää?

Viime vuosikymmeninä nopeasti kehittynyt digitaalinen media 
sekä digitaalisen tiedonkäsittelyn metodit haastavat nekin perinteis-
tä humanistista tutkimusta (Smith 2018, 19; Herbrechter 2013, 135; 
Simanowski 2016). Digitaaliset ihmistieteet (digital humanities) on 
nopeasti kasvava monitieteinen tutkimusala, joka hyödyntää erilai-
sia tietoteknisiä välineitä ja lähestymistapoja. Digitaaliset metodit 
ovat jo nyt kääntäneet ihmistieteitä positivistisempaan suuntaan. 
Kun tiedon tuottaminen, keruu ja käsittely on mahdollista ennennä-
kemättömissä mittakaavoissa, voi kysyä, mikä enää perustelee tut-
kimusta yksittäisten tekstien olemisen tavoista ja merkityksenmuo-
dostumisprosesseista. Toisaalta digitaalisten ihmistieteiden rinnalle 
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on kehittynyt digitaalisten medioiden tutkimuksen oppi ala (digital 
media studies), joka tarkastelee digitaalisten medioiden, alustojen 
ja välineiden kulttuurisia merkityksiä ja vaikutuksia. Humanistiset 
tieteet vastaavat digitaaliseen murrokseen paitsi hyödyntämällä sen 
tarjoamia välineitä myös analysoimalla siihen liittyviä kulttuurisia 
ilmiöitä kriittisesti. (Simanowski 2016, 15–16; Drucker 2016, 44, 
57; Hayles 2016, 267.)

Kirjallisuudentutkijoiden välittömin toimintaympäristö, yli-
opistojen humanistiset tiedekunnat, toimivat tänä päivänä kasva-
van taloudellisen paineen alla niin Suomessa kuin muuallakin. Yli-
opistojen rahoitusta leikataan, mikä pakottaa instituutiot, laitokset 
ja yksittäiset tutkijat kilpailuun ulkopuolisesta rahoituksesta. Tie-
teeltä myös odotetaan innovaatioita ja kaupallista sovellettavuutta, 
mihin humanistiset alat taipuvat huonosti. (Smith 2018, 103; Miller 
2016, 15–16; Felski 2015, 14–15.) Usein kuulee valiteltavan myös 
sitä, että humanistisen tutkimuksen arvostus olisi katoamassa. Ai-
nakaan Tuomas Heikkilän ja Ilkka Niiniluodon vuonna 2016 jul-
kaistun Humanistisen tutkimuksen arvo -selvityksen mukaan huo-
leen ei ole aihetta: kyselytutkimuksen mukaan 33 % vastanneista 
piti humanistista tutkimusta erittäin hyödyllisenä ja 44 % hyödylli-
senä. Humanistisen tutkimuksen tärkeimpänä päämääränä vastaajat 
pitivät ”syvempää ymmärrystä ihmisestä ja yhteiskunnasta”. (Heik-
kilä & Niiniluoto 2016, 24.) Vaikka humanistit edelleen arvostus-
ta nauttivatkin, humanistin työ on muuttunut kasvavan rahoituskil-
pailun, julkaisupaineen sekä verkostoitumis- ja kansainvälistymis-
vaatimusten myötä.

Kriittisyytensä sekä arvoihin, merkityksiin ja esteettisiin koke-
muksiin erikoistuneen luonteensa vuoksi humanistiset tieteet ovat 
keino ymmärtää nopeasti muuttuvaa maailmaa (Heikkilä & Niini-
luoto 2016, 41–44; Drucker 2016, 60). Toisaalta sama piirre, joka 
perustelee humanististen tieteiden merkitystä, on ollut myös huma-
nismille viime aikoina esitetyn kritiikin pontimena. Etenkin huma-
nististen tieteiden sisällä käydyssä kriittisessä keskustelussa ajatuk-
sesta ihmisestä humanismin keskiössä on tullut ongelma. Kriitti-
syyteen kouluttautuneet tutkijat kokevat vaikeaksi humanismin ni-
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missä puhumisen, jos se tarkoittaa spesististen valtarakenteiden uu-
sintamista. Rosi Braidotti on kirjoittanut siitä ristiriitaisesta tehtä-
västä, joka humanistilla nyt on: yhtäältä kaupallistuvassa, innovaa-
tioita janoavassa yliopistomaailmassa meidän on puolustettava hu-
manistisia aloja ja sivistystä sivistyksen vuoksi, mutta humanismin 
sisällä on purettava niitä valtarakenteita, joita sen avulla on luon-
nollistettu (Braidotti 2013, 4).

Kriittisyyden kritiikki

Tavallaan kirjallisuudentutkimus on aina ollut kriisissä. Tai aina-
kin siltä ala näyttää allekirjoittaneiden, kahden 1990-luvulla opin-
tonsa aloittaneen tutkijan, silmissä. 1990-luvun keskeinen teoreet-
tinen käsitteistö tuli jälkistrukturalismista: se, mitä meillä oli, oli 
kieli. Todellisuus oli horisontti jossain – ehkä halusimme sinne, 
mutta ymmärsimme, ettemme koskaan saapuisi perille. Tästä syys-
tä kaikki väitteemme maailmasta olivat poliittisia. Saatoimme ver-
tailla vain väitteiden seurauksia, emme sitä, kuinka todenmukai-
sia ne olivat, eihän todellisuuteen ollut pääsyä. Tähän keskuste-
luun sekoittui koko ajan eri suunnista tulevia virtauksia, ja akatee-
minen elämä tuntuikin olevan täynnä pyörteitä ja hurjia käänteitä. 
1960-luvulla käynnistynyt feministinen kumous yliopistolla kantoi 
hedelmää. Sukupuolittuneet, eurosentriset ”hyvän kirjallisuuden” 
kaanonit olivat saaneet väistyä monipuolisempien lukulistojen tiel-
tä. Sukupuolittunutta valtaa kritisoiva käsitteistö oli sofistikoitunut-
ta ja keskustelu vilkasta. Sukupuolen lisäksi keskusteltiin muista 
eroista: seksuaalisuudesta, luokasta, etnisyydestä, globaalista työn-
jaosta. Oli helppo ajatella, että kirjallisuudentutkimuksella oli vä-
liä. Me näimme, kuinka tekstit ja valta kytkeytyivät, kuinka noita 
kytköksiä saattoi purkaa ja kuinka kaikki tämä oli poliittista. Vaik-
ka oikeastaan vain luimme tekstejä ja keskustelimme niistä, kaikki 
tuntui olevan muuttumassa juuri, ihan juuri, nyt juuri kun vihdoin 
osaamme lukea oikein, kysyä oikeat kysymykset. Sisäiset vallan-
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kumoukset ja usko kirjallisuudentutkimuksen poliittisuuteen olivat 
alan kehitystä keskeisesti luonnehtivia piirteitä.

Tilanne on sama edelleen. Yhä kirjallisuudentutkijat etsivät sitä 
lukemisen tapaa, jonka tuloksena olisi parempi maailma. Mikä siis 
on muuttunut? Onko mikään? On. Muutos koskee ennen kaikkea 
kontekstia, jossa luemme. Elämme tilanteessa, jossa maailma toi-
mintaympäristönä on käymässä läpi ennennäkemättömän suuria 
materiaalisia muutoksia. Tulemme tarvitsemaan kokonaan uuden 
kulttuurisen käsikirjoituksen voidaksemme elää maailmassa, jos-
sa resursseja ei tulekaan koko ajan lisää ja jossa luonnon kierto-
kulkuun aiheuttamamme häiriöt muuntavat oman elämämme eh-
toja. Samaan aikaan kun muutoksen tarve tulee todellisemmaksi, 
uskomme lukemisen kaikkivoipaisuuteen on kuitenkin alkanut ra-
koilla. Nykykeskusteluissa on alettu kyseenalaistaa ajatusta kirjal-
lisuudentutkimuksesta poliittisena aktivismina. Ehkä pelkkä toisin 
lukeminen ei riitä muutosvoimaksi. Ehkä pelkästään tekstien piile-
vien ideologisten kytkösten paljastaminen ei pura globaaleja valta-
rakenteita. Mutta jos tutkija ei ole tiukka kuulustelija, jota tarvitaan, 
koska hänen tinkimätön katseensa saa tekstin paljastamaan pahim-
matkin salaisuutensa, mikä tai kuka hän on? Mikä on kirjallisuu-
dentutkijan paikka ja tehtävä tänään?

Rosi Braidotti näkee posthumanismin ja jälkistrukturalismin 
välillä jatkumon, ei katkosta. Hänelle oleellista on antihumanismin 
projekti, se itseään hallitsevan ihminen kyseenalaistaminen, joka 
läpäisee etenkin sukupuolentutkimuksen, feminismin, etnisyyden 
tutkimuksen, kulttuurintutkimuksen, postkolonialismin, mediatut-
kimuksen ja ihmisoikeustutkimuksen intersektionaalisia keskuste-
luja, ja jossa subjekti on aina monien erojen määrittämä, ei andro-
sentrinen, poissulkeva ja automaattisesti eurooppalainen. (Braidotti 
2013, 2–3.) Toisaalla posthumanistisissa keskusteluissa taas on ni-
menomaan korostettu katkosta aiempaan, irrottautumista kriittises-
tä perinteestä. Tällöin ongelmaksi on nähty ennen kaikkea aiem-
man kirjallisuudentutkimuksen halu tulkita tekstiä, etsiä tekstuaali-
sen pinnan takaa syvempiä totuuksia (ks. Citton 2016, 310).
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Kaikki kriittiseen perinteeseen suuntautunut kritiikki ja uudel-
leenmuotoilu ei tapahdu posthumanismin nimissä, vaan posthuma-
nistinen keskustelu versoo tässäkin laajemmasta, uusia suuntia et-
sivästä teoreettisesta murroksesta. On kuin kirjallisuuden ideolo-
gioita jäljittävä tutkimus olisi 2000-luvulla saavuttanut oman sa-
turaatiopisteensä, romahtanut sisäänpäin ja synnyttänyt vähän yl-
lättäenkin tilaa kaikelle sille muulle, mikä oli unohtua. Jopa Ter-
ry Eagleton, tunnettu marxilainen kirjallisuudentutkija, jonka voisi 
hyvinkin nähdä kriittisen tutkijan ruumiillistumana, alkoi jo pari-
kymmentä vuotta sitten kirjoittaa arvostelevaan sävyyn sellaisesta 
kirjallisuudentutkimuksesta, joka metsästää pelkästään kirjan tee-
maa tai ”sisältöä”: ”[j]oskus puhutaan keskeisten ajatusten kaiva-
misesta esiin runoilmaisun takaa, mutta tämä tilallinen metafora 
on harhaanjohtava. Kieli ei ole mikään pois heitettävä muovikääre, 
johon ideat on satuttu pakkaamaan. Päin vastoin, runon ajatuksia 
ei ole olemassa ilman sen kieltä.”2 (Eagleton 2007, 2, suom. EH.) 
Se, mikä Eagletonin mielestä on kirjallisuudentutkimuksen kentäl-
tä kadonnut, on taito tarkkaan lukemiseen. Hän onkin provokatiivi-
seen tapaansa todennut, että meidän olisi alettava jälleen harrastaa 
kirjallisuudentutkimusta sisältöanalyysin sijaan. Tällä hän tarkoit-
taa huomion suuntaamista kaikkiin niihin tapoihin, joilla kirjalli-
suus rakentuu, ei vain siihen, minkä ymmärrämme jonkin teoksen 
teemaksi tai viestiksi.

Kenties tunnetuimpia kriittisen perinteen kriitikkoja on queer-
teoreetikko Eve Kosofsky Sedgwick (2003). Sedgwick näkee 
kriittisen perinteen metodeiltaan paranoidisena: sitä hallitsee Paul 
Ricoeurin termein epäilyksen hermeneutiikka (Sedgwick 2003, 
124). Kriittinen ajattelu on epäluuloista, paranoidista ajattelua, ja 
sellaisena suuntautunut ennen kaikkea ilmiöiden ohi, niiden pin-
nanalaiseen todellisuuteen; se ei ole uteliasta suhteessa ilmiöihin 
itseensä. Kriittinen ajattelu ei Sedgwickin mukaan ole niinkään 
kiinnostunut ilmiöiden historiallisesta vaihtelusta kuin niistä ylei-
sistä laeista, joiden ajatellaan piiloutuvan näennäisesti muuttu-
van pinnan alle. (Sedgwick 2003, 130–131.) Paranoidisen lukemi-
sen vaihtoehdoksi Sedgwick tarjoaa reparatiivista lähestymistapaa: 
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virittäytymistä muuttuville, kontingenteille ilmiöille (Sedgwick 
2003, 146–147). Hän havainnollistaa lähestymistapojen eroa cam-
pilla: paranoidinen, kriittinen queertutkimus – Sedgwick pitää Ju-
dith Butlerin Gender troublea (1990) esimerkkinä tällaisesta lähes-
tymistavasta – on lukenut campia lähinnä siitä näkökulmasta, kuin-
ka siinä siteeratut feminiinisyyden ja maskuliinisuuden eleet pal-
jastavat kulttuurisen normin, joka edeltää kaikkia yksittäisiä tois-
toja. Reparatiivinen tutkimus ei korostaisi tätä paranoidista suhdet-
ta normeihin ja siten negatiivisia affekteja, vaan lähestyisi ilmiötä 
rakkaudella, kiinnostuisi kaikista niistä käytännöistä, jotka campis-
sa risteävät ja joissa voi nähdä jopa ilon ja kulttuurisen selviytymi-
sen historiaa. (Sedgwick 2003, 149–150.) Reparatiivinen tutkimus 
ei annetusti ole sen parempaa tai huonompaa kuin paranoidinen-
kaan: paranoidi malli ei kuitenkaan ole ainoa tapa tehdä tutkimusta 
(Sedgwick 2003, 150).

Eräs pinnan alle pyrkivää lukemista vastustavista suuntauksis-
ta kutsuu metodiaan provokatiivisesti pinnan lukemiseksi, surface 
reading. Termi tuli tunnetuksi Stephen Bestin ja Sharon Marcusin 
toimittamasta Representations-lehden vuoden 2009 teemanumeros-
ta, jossa joukko tutkijoita otti etäisyyttä erityisesti marxilaiseen kir-
jallisuudentutkijaan Fredric Jamesoniin ja hänen ajatuksiinsa teks-
tistä historiallisten olosuhteiden symbolisena ratkaisuna ja kirjalli-
suudentutkijasta hahmona, joka tekstin näennäisen pinnan alta ky-
kenee lukemaan sen todellisen viestin. Pinnan lukeminen voi Bes-
tin ja Marcusin hahmotuksen mukaan saada monia muotoja ja liit-
tyä erilaisiin teoreettisiin jatkumoihin: tässäkin olennaista on kui-
tenkin luopuminen sankaritutkijan hahmosta. Best ja Marcus totea-
vat itsekin olevansa tutkijapolvea, joka on oppinut ajattelemaan, 
että kirjallisuustieteellinen lukeminen on aina tulkitsemista, piilo-
tetun merkityksen paljastamista. Tämän ajatuksen genealogian he 
jäljittävät yhtäältä psykoanalyysiin, toisaalta marxismiin, jotka mo-
lemmat nousivat keskeisiksi kirjallisuudentutkimuksen mutta myös 
antropologian, historian ja poliittisen teorian metakieliksi 1970- ja 
1980-luvulla. Totuudesta tuli jotakin pinnanalaista, joka tuli analy-
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soida esiin tai paljastaa, ja kirjallisuudentutkijat alkoivat rinnastaa 
työnsä poliittiseen aktivismiin:

Vaikka tapa ajatella kirjallisuudentutkimusta poliittisena aktivismi-
na kehittyi varsin yleiseksi, viime vuosikymmenen katastrofit ja hy-
vät käänteet ovat osoittaneet, ettei kirjallisuudentutkimus yksin ole mi-
kään muutosvoima. Ja tämä taas johtaa kysymykseen siitä, että jos kir-
jallisuudentutkimus ei olekaan yksi poliittisen aktivismin muoto, mikä 
sen merkitys sitten on?3 (Best & Marcus 2009, 2, suom. EH.)

Franco Morettin (2013) distant reading, etäältä lukeminen, kyseen-
alaistaa sekin tulkintojen tekemisen yksittäisistä teksteistä kirjal-
lisuudentutkimuksen ensisijaisena tehtävänä. Siinä, missä Eagle-
ton, Sedgwick, Best ja Marcus kuitenkin pyrkivät tekstiä kohti, et-
sivät sen pinnanmuodostuksesta kiinnikkeitä etenemiselleen, Mo-
retti hakeutuu toiseen suuntaan. Morettille kirjallisuudentutkimuk-
sen tehtävä ei ole etsiä kirjallisuudellisuutta yksittäisistä teksteistä 
tai valikoimasta tekstejä. Hänen työnsä voi nähdä osana sitä laa-
jempaa kääntymistä mitattavien ja todennettavien tutkimuskysy-
mysten esittämiseen, jonka digitaaliset metodit ovat käynnistäneet 
ihmistieteissä. Digitaalisia tiedonlouhinnan ja -järjestämisen meto-
deita hyödyntävillä tutkimusavauksillaan Moretti haastaa kirjalli-
suudentutkijoita miettimään, mistä ja miten tuotamme tietoa. Mo-
rettia kiinnostavat ne kirjallisuuden piirteet, jotka nousevat esiin, 
kun tekstejä ei lueta läheltä vaan kaukaa: jos tietokoneelle syöte-
tään laajoja aineistoja, millaisia toistuvia piirteitä algoritmi tunnis-
taa? Kun meillä on välineet käsitellä paljon laajempia aineistoko-
konaisuuksia kuin mihin järjestelmällisinkään menneiden aikojen 
tutkija olisi pystynyt, olisiko meidän mietittävä kirjallisuudentut-
kimuksen tehtävä ja metodit uudestaan? Onko kirjallisuudentutki-
jan yhden tekstin syväluentaan keskittyvä työnkuva menneen aika-
kauden tuote?

Sankaritutkijaa on siis kyseenalaistettu viime vuosina useilla rin-
tamilla, ei vain posthumanismin nimissä. Posthumanismin kannal-
ta keskeinen irtiotto kriittisestä perinteestä, Bruno Latourin vuon-
na 2004 julkaistu artikkeli Why has critique run out of steam? ei il-
mestynyt tyhjiöön, vaan on monin kiinnikkein yhteydessä aikan-
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sa keskusteluihin. Artikkelin aiheena ovat ihmistieteiden jälkistruk-
turalistiset teoriat ja lähestymistavat, joita Latour nimittää yleises-
ti kritiikiksi (critique). Viitaten esimerkiksi ilmastodenialismiin ja 
salaliittoteorioihin Latour (2004b, 225–231) kysyy, onko kriittinen 
asenne saanut jo liikaa valtaa ajattelussa ja tutkimuksessa, ja pys-
tyykö sen avulla sanomaan, kirjoittamaan tai tekemään enää mitään 
rakentavaa. Hän erottelee kaksi erilaista kriittistä elettä, joista toi-
nen liittyy tutkimuskohteisiin ja toinen tutkijan käsitykseen omas-
ta työstään. Tutkijoita, jotka kokevat voivansa sanoa jotakin siitä, 
millainen maailma on, eikä vain sen kielellisestä rakentumisesta, 
syytetään kriittisen tutkimuksen piirissä haihattelusta sekä omien 
halujensa fetisistisestä heijastamisesta objekteihin. Omaan vapaa-
seen tahtoonsa uskovat tutkijat puolestaan palautetaan maan pin-
nalle muistuttamalla yhteiskunnan, kielen, alitajunnan tai muun oh-
jaavan tahon ylivoimasta omaan tahtoon nähden. Nämä kaksi kriit-
tistä elettä pilaavat Latourin mukaan ihmisiltä sekä mahdollisuuden 
uskoa johonkin itsensä ulkoiseen että mahdollisuuden uskoa itseen-
sä. (Latour 2004b, 237–241.)

Rita Felski tarttui vuonna 2015 The limits of critique -teokses-
saan Latourin esittämään haasteeseen kirjallisuudentutkimuksen 
näkökulmasta. Felski kuvaa alan yleistä asenneilmastoa ja työn ee-
tosta kriittisenä mielialana (critical mood), joka vaikuttaa tutkimus-
kohteiden lukemiseen, tutkimuksen kirjoittamiseen sekä akateemi-
seen opetukseen ja keskusteluun. (Felski 2015, 37–50.) Kriittinen 
mieliala ja epäily ilmenevät erilaisina tekstien lukemista luonneh-
tivina tilallisina metaforina: kaivetaan tekstin syvyyksiä tai otetaan 
siihen etäisyyttä. Tekstiä saatetaan lukea myös oirehtivana, eli etsi-
tään historiallisesti tai poliittisesti paljastavia murtumia ja poikkea-
mia. (Felski 2015, 52–67.) Kirjallisuudentutkija omaksuu tyypilli-
sesti salapoliisin roolin, jolloin tutkimuksen tekoon liittyy moraa-
linen epäily ja tuomion mahdollisuus. Etsivä-tutkija rakentaa teks-
tin tulkinnasta rikoskertomuksen, jonka avulla epäilty (tekijä, teks-
ti, genre) on todistettavissa syylliseksi. Viime kädessä syyllisyys 
liittyy johonkin perimmäiseen kulttuuriseen pahaan – Felskin esi-
merkkejä ovat viktoriaaninen yhteiskunta, imperialismi, diskurssi/
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valta sekä länsimainen metafysiikka. (Felski 2015, 85–89.) Kirjal-
lisuus halutaan saada paljastamaan kaikki ne ideologiset kytkökset, 
joita se ei edes tiedä tehneensä. Tässä mielessä viimekätinen valta 
jää aina tutkijalle.

Kirjallisuudentutkimuksen valtavirtana kriittinen asenne on 
Felskin mukaan monin tavoin ongelmallinen. Se ei ensinnäkään 
kykene lähestymään taideteoksen nautittavuutta eikä teoksen luki-
jassa kasvattamaa itseymmärrystä, moraalista pohdintaa, aistimelli-
suutta ja virkistävyyttä; sen avulla ei voi analysoida taiteen kokemi-
seen usein liittyvää vapauttavaa itsensä unohtamista tai emotionaa-
lista lohdutusta. Kritiikki antaa yhteiskunnasta yksiulotteisen nega-
tiivisen, valtaan ja jakautumiseen keskittyvän kuvan, ja kriittiseen 
lähestymistapaan liittyy metodologinen epäsymmetria: teos on aina 
kontekstualisoitavissa johonkin itseään suurempaan tai yleisem-
pään asiayhteyteen, mutta kritiikille hänen näkemyksensä mukaan 
ei tällaista taustakontekstia anneta. (Felski 2015, 188–190.)

Vaihtoehdoksi epäilylle ja kriittisyydelle Felski ehdottaa Sedg-
wickin tapaan liittoutumista tekstin kanssa, avautumista sen mah-
dollistaneille ja sen luomille suhteille sekä antautumista sen vai-
kutuksille. Bruno Latourin toimijaverkkoteoriaan tukeutuen Felski 
ehdottaa, että kaunokirjalliset tekstit ovat ei-inhimillisiä toimijoita, 
jotka elävät ja vaikuttavat poikkihistoriallisesti lukijoihinsa. (Fels-
ki 2015, 154–176.) Felskin ratkaisu on osa suurempaa kirjallisuu-
dentutkimuksellista ja humanistista liikehdintää kohti taideteosten 
maailmallisia yhteyksiä. Kuten tämän teoksen artikkelit osoittavat, 
ei-inhimillisten materiaalisten toimijuuksien huomioiminen on ai-
van viime aikoina synnyttänyt runsaasti menetelmiä ja käsitteistöä 
kirjallisuuden ja taiteen tutkimukseen.

Maailmalliset yhteydet voivat myös tarkoittaa yhteiskunnalli-
sia ja taloudellisia ulottuvuuksia, jotka liittyvät paitsi kaunokirjal-
lisuuden tematiikkaan myös kirjallisuuteen osana tuotannon, kulu-
tuksen, vaihdon ja arvon monimutkaisia yhteiskunnallis-sosiaali-
sia suhteita (ks. esim. Ojajärvi, Sevänen & Steinby 2018). Tutkijat 
ovat kiinnostuneita erilaisista materiaalisuuksista, alkaen itse kir-
jojen ja niiden tuotannon materiaalisuuksista. Geneettinen kritiik-
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ki, vaikkapa, tutkii kaunokirjallisten teosten syntyvaiheita eri edi-
tioiden ja kirjailijan jättämien muistiinpanojen avulla (Pulkkinen 
2017; Karhu 2012), kirjahistoria taas kirjan vaiheita esineenä. Pal-
jon on puhuttu myös niin sanotusta eettisestä käänteestä sekä kau-
nokirjallisuuden tehtävästä kulttuurisena muistina – erilaisten yksi-
löä, yhteisöjä ja yhteiskuntaa koskevien tapahtumien käsittelemi-
sen välineinä (ks. Meretoja & Davis 2017; Meretoja 2018). Tämän 
suuntautumisen maailmallisuuteen voi nähdä reaktiona kysymyk-
siin humanismin merkityksestä. Siinä näkyy myös pyrkimys yli tie-
teenalarajojen. Kirjallisuudentutkijat haluavat yhtäältä tehdä mene-
telmistään ja tuloksistaan ymmärrettäviä myös akateemisen maail-
man ulkopuolella, toisaalta he haluavat – me haluamme – rakentaa 
yhteyksiä muiden alojen tutkimuskysymyksiin ja tiedontuotantoon.

Kysymys kaunokirjallisuuden ja maailman yhteyksistä on tie-
tysti yhtä vanha kuin kirjallisuudentutkimus oppialana. Retorii-
kassa ja runousopissa keskeiset ekfrasiksen ja enargeian kieliku-
vat, klassisen kirjallisuuden tutkimuksen piirissä jatkuva keskuste-
lu Aristoteleen mimesis-käsitteestä ja sen eri teoriaperinteisiin no-
jaavat kehittelyt sekä kaunokirjallisuuden referentiaalisuuden eli 
maailmaan-viittaavuuden ongelma ovat kirjallisuudentutkimuksel-
lisia käsitteellistyksiä, jotka kaikki ovat syntyneet tavoiksi lähes-
tyä tekstin ja maailman suhdetta (ks. esim. Krieger 1992; Auerbach 
2000/1946; Peltonen 2008; Ricoeur 1997/1975). Juuri mainitut kä-
sitteet ovat ainakin toistaiseksi harvemmin esillä posthumanistisek-
si tunnistettavassa kirjallisuudentutkimuksessa. Ankaran arvoste-
lun alaiseksi on joutunut käsitys kaunokirjallisuudesta representaa-
tiona, jolloin representaatio ymmärretään käsitteen mielenfilosofis-
ten ja taiteenfilosofisten taustojen mukaisesti ihmisen luomana esi-
tyksenä maailmasta. Posthumanistisesti ja uusmaterialistisesti tai-
detta ja kaunokirjallisuutta lähestyvät tutkijat vastustavat represen-
taatioon liittyvää ajatusta inhimillisen mielen ja kielen ensisijaisuu-
desta maailmaan ja sen olioihin nähden. (Ks. esim. Parikka & Ti-
ainen 2012; Hongisto & Kurikka 2013.) Filosofiset näkemykset ja 
perusteet tämän kritiikin taustalla ovat hyvinkin erilaisia.
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Representaation käsitteen murroksia ja kritiikkiä käsittelevän 
Toisin sanoin. Taiteentutkimusta representaation jälkeen -teoksen 
(2013, 16) esipuheessa Ilona Hongisto ja Kaisa Kurikka huomaut-
tavat, että representaatioon kohdistuvan kritiikin rinnalla useat tai-
teentutkijat etsivät ja rakentavat vaihtoehtoisia käsitteellistyksiä, 
jotka suhtautuvat vakavasti maailmaankin, eikä vain tekstiin. Gil-
les Deleuze ja Félix Guattari ovat luoneet representaatioajattelul-
le vaihtoehtoista taiteenfilosofiaa pitkään ja vaikutusvaltaisesti, 
sekä erillään että yhdessä. Koosteen, tulemisen ja kertosäkeen kal-
taisten käsitteiden avulla Deleuze ja Guattari tarkastelevat taidet-
ta uusia todellisuuksia luovana toiminnan muotona, joka olevan jä-
sentämisen sijaan tekee asioita oleviksi (esim. Deleuze & Guattari 
1988/1986; Deleuze & Guattari 1993/1991). Tähän liittyen käsittei-
den merkitys taiteentutkimuksessa muuntuu Jussi Parikkaa ja Milla 
Tiaista (2012, 323) lainaten ”kokoavaksi voimaksi”.

Deleuze ja Guattari ovat osaltaan vaikuttaneet myös kirjalli-
suudentutkimuksen sekä laajemmin taiteen- ja kulttuurintutkimuk-
sen niin kutsuttuun affektiiviseen käänteeseen. Affektin ja affektii-
visen käsitteet mahdollistavat tutkimuksellisen huomion kohdista-
misen ulkoisen fyysisen maailman rinnalla ihmiskehoon koettuna 
fyysisenä maailmana tai todellisuutena. Posthumanistisen kirjalli-
suudentutkimuksen maailmalliset (worldly, Earthly) kytkökset on 
tärkeää ymmärtää myös ihmiskehon sisäpuolelle osoittaviksi, eikä 
kyse ole vain lajienvälisyydestä organismien olemassaolon takeena 
mikrobiaalisella tasolla (Haraway 2008; Bennett 2010). Luemme 
kirjallisuutta kehollisina olentoina, tekstin rytmisistä ja soinnilli-
sista piirteistä vaikuttuen ja niitä kehollisesti kokien (ks. Kainulai-
nen 2016). Kaunokirjallisuus avaa meille myös toislajisia kokemi-
sen ja olemisen portteja. Deleuze ja Guattari (1988/1986) kirjoitta-
vat eläimeksi-tulemisesta, joka tarkoittaa kokemuksellista olevak-
si-tulemista ei-inhimillisten kehollisuuksien kanssa – esimerkiksi 
kaunokirjallisuuden juoksevissa eläinlaumoissa, kuten Kaisa Kurik-
ka (2016/2014) on Maiju Lassilan teosten yhteydessä kirjoittanut.

Posthumanistisessa tutkimuksessa on pitkälti kyse asioiden kyt-
keytyneisyyden ja sekoittuneisuuden, sanalla sanoen sotkuisuu-
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den, myöntämisestä. Latour (2004a; 2004b; 2010) kritisoi erottelua 
luonnossa olevien asioiden ja niihin liitettyjen ominaisuuksien vä-
lillä, jolloin todellisuus jakautuu virheellisesti tosiasiallisiin olioi-
hin ja ihmisen niille antamiin arvoihin ja merkityksiin. Tätä jakau-
tumista Latour kutsuu Alfred North Whiteheadin empiristiseen fi-
losofiaan viitaten bifurkaatioksi (bifurcation). Why has critique run 
out of steam? -artikkelinsa lopussa Latour (2004b, 243–246) tote-
aa, että Whiteheadin filosofia tarjoaa välineitä faktojen ja ominai-
suuksien (tai arvojen) erottelun ylittämiseksi. Latourin ajattelussa 
tällä bifurkaation hylkäävällä ajattelulla on useita seurauksia: on 
mahdollista tarkastella tieteellisen tiedon karttumista tutkimuskoh-
teiden ja -välineiden sekä tutkijoiden yhteistoiminnan tuloksena, ja 
on mahdollista nähdä, kuinka erilaiset fyysiset oliot ja ilmiöt toi-
mivat politiikkaan ja talouteen vaikuttavina muutosvoimina. Toi-
sessa yhteydessä Latour (2010, 481, suom. KL) kirjoittaa tästä pro-
sessuaalisesti jäsentyvästä maailmasta mikro- ja makrokosmoksen 
yhdistelmänä:

[…] tuloksena on kakosmos, kohteliaalla kreikan kielellä ilmaistu kau-
hea ja inhottava sotku! Ja kuitenkin kakosmoskin on kosmos. Missään 
tapauksessa se ei enää muistuta viime aikojen bifurkoitua luontoa, 
jossa primaariset ominaisuudet (aidot, mykät, silti itse puhuvat mut-
ta merkityksiä ja arvoja vailla olevat) olivat yhtäällä ja sekundaariset 
ominaisuudet (subjektiiviset, merkitykselliset, puhekykyiset ja arvon-
täyteiset mutta ilman todellisuutta olevat) toisaalla.4 

Latourin sotkuisessa maailmassa, kakosmoksessa, pienet ja suuret 
mittakaavat, luonnon ja kulttuurin alueille luokitellut oliot ja asiat, 
objektiiviset tosiasiat ja subjektiiviset arvostelmat sekä itse mittaa-
minen ja luokittelu sekoittuvat, menettävät rajojaan ja suhteellis-
tuvat.

Kohti ei-inhimillistä

Edellä on viitattu kriittisyyteen humanistiselle tutkimukselle omi-
naisena piirteenä ja keskeisenä arvona. Koska humanistiset tieteet 
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rakentavat historialliselle ymmärrykselle, kulttuuristen erojen tajul-
le sekä yleiselle kontekstuaaliselle herkkyydelle, niiden puitteissa 
on mahdollista tarkastella ja purkaa analyyttisesti erilaisia kulttuu-
risia ideoita, käsityksiä, kertomuksia ja ajatusrakennelmia. Kriit-
tistä välineistöä tarvitaan, jos vastassa on vaikkapa julkisessa kes-
kustelussa hallitseviksi nousseita poliittis-taloudellisia tai evolutii-
vis-biologisia ihmiskäsityksiä (ks. Ylikoski & Kokkonen 2009).

Antroposeeni, johon tämänkin teoksen artikkeleista moni ot-
taa eri tavoin kantaa, oli alkujaan stratigrafinen ehdotus elämäm-
me geologisen epookin nimeksi. Käsitteen ympärille kasvanut mo-
nitieteinen keskustelu on kuitenkin osoittanut humanististen tie-
teiden merkityksen luonnontieteiden ihmiskäsityksen täydentä-
jänä. Planetaarisesta ihmisvaikutuksesta puhuttaessa ei voida pu-
hua ihmislajista yleensä, vaan on ymmärrettävä tietyt historialli-
sesti rakentuneet valtasuhteet, käytännöt sekä luonnonvarojen ja 
inhimillisten resurssien käytön ja jakamisen tavat. Antroposeeni 
käsitteenä on samalla konkretisoinut sen, mihin ihmistieteellisessä 
tutkimuksessa ja filosofiassa on 1990-luvulta alkaen yhä laajemmin 
ja moninaisemmin havahduttu: että ihminen ja luonto (tai 
ihmiskunta ja maapallo) eivät ole toisistaan erillisiä. Kaikki, minkä 
ymmärrämme kulttuuriksi tai kulttuuriseksi, on monin aineellisin ja 
käsitteellisin tavoin ei-inhimillisten olioiden ja voimien rajaamaa, 
jopa mahdollistamaa. Yhteiskunnilla kautta historian on aineelliset 
varantonsa, tietyt luonnonvaroihin ja niiden hyödyntämiseen liitty-
vät resurssit, jotka myös muokkaavat sitä millaiseksi yhteiskunnat 
muotoutuvat (Lähde 2013). Puhutut kielet, uskomukset ja käsityk-
set sekä sosiaaliset suhteet kehittyvät ja muuttuvat aina suhteessa 
ei-inhimillisiin ihmisyhteisöjen ympärillä ja keskuudessa. Kauno-
kirjallisuudessakin näkyvät erilaisten ei-ihmisten kielelliset, histo-
rialliset, käytännölliset ja esteettiset vaikutukset (Moe 2014; Lum-
maa 2017).

Kirjallisuudentutkimukselle tämä on tarkoittanut erilaisten 
ei-inhimillisen roolia ja merkityksiä luotaavien tutkimussuuntaus-
ten kuten ekokritiikin, posthumanismin ja eläintutkimuksen kehit-
tymistä. Ihmisten ja muiden eläinten suhteita tarkastelevan eläintut-
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kimuksen rinnalle on 2010-luvun aikana muotoutunut aktivistisia 
elementtejä sisältävä kriittinen eläintutkimus sekä ei-inhimillisten 
eläinten kohteluun syventyneet huolenpidon etiikka ja estetiikka. 
Jokainen näistä tutkimussuuntauksista pyrkii osaltaan paitsi ratkai-
semaan ihmisen ja ei-inhimillisen suhteeseen liittyviä kulttuurisia 
ja taiteentutkimuksellisia kysymyksiä myös käsittelemään taiteen, 
taiteentutkimuksen, etiikan ja politiikan välisiä jännitteitä.

Ei-inhimillistä lähestyessään kirjallisuudentutkijat toki kohtaa-
vat myös kaikki ne tieteenalat, jotka tuottavat kokeellisesti tietoa 
eliöistä, ekosysteemeistä, elonkehästä ja fyysisestä ympäristöstä. 
Biologialla, geologialla ja muilla luonnontieteillä on ensisijaisen 
tiedontuottajan asema suhteessa ei-inhimilliseen maailmaan. Niin-
pä esimerkiksi ekokritiikissä luonnontieteellisen tiedon (biologian 
ja etenkin ekologian) merkitys on ollut aina suuri (ks. esim. Gilcrest 
2002). Luonnontieteillä on tänäkin päivänä sama tehtävä ympäris-
tö- ja resurssikysymyksiin kytkeytyvässä kulttuurin tutkimukses-
sa ja kriittisessä teoriassa: luonnontieteellistä tutkimusta käytetään 
luontoa koskevien väitteiden ja tulkintojen oikeuttamisen ja perus-
telemisen välineenä (Smith 2018, 85–87). Kuten Barbara Herrns-
tein Smith (2018, 100–101) on todennut, humanistien asiantunte-
mus riittää tutkitun tiedon soveltamiseen mutta ei välttämättä luon-
nontieteellisten lähestymistapojen ja käsitteiden kriittiseen tarkas-
teluun ja kehittelyyn. Näin luonnontieteiden ja humanistisen tutki-
muksen välille rakentuu eräänlainen hierarkia ei-inhimillisen tie-
tämisen ja tutkimisen suhteen: ensin mainittu tuottaa tietoa, jota toi-
seksi mainittu hyödyntää.

Mainittu hierarkia on toisaalta alati myös purkautumassa. 
2000-luvulla ekokriittisen ja posthumanistisen tai uusmaterialis-
tisen ajattelun piirissä on yhä useammin myös kriittisesti tarkas-
teltu luonnontieteellistä tutkimusta kulttuurisena, monin tavoin eh-
dollisena toimintana (Heise 2016). Näiden kriittisten näkökulmien 
tausta on osaltaan 1990-luvun tiedesodissa, joissa selittävät ja tul-
kitsevat tieteet ottivat mittaa toisistaan, usein karkeiden yleistys-
ten ja yksinkertaistusten pohjalta. Lisäksi, tavallaan vastakkaisena 
kehityskulkuna humanistien esittämälle luonnontieteiden kritiikil-
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le, luonnontieteiden ja humanististen tieteiden välillä tapahtuu jat-
kuvasti käsitteellistä ja menetelmällistä vuoropuhelua, joka tuottaa 
uudenlaisia käsitteitä, menetelmiä ja kysymyksenasetteluja. Esi-
merkkinä voidaan mainita tässäkin teoksessa esiin nouseva Karen 
Baradin (ja Donna Harawayn) kehittelemä, kvanttifysiikan löydök-
siin perustuva diffraktiivinen metodi.

On myös hyvä muistaa, että humanistisella tutkimuksella, myös 
kirjallisuudentutkimuksella, on valmiuksia vastata eräisiin luon-
nontieteille tärkeisiin kysymyksiin. Luonnontieteellisissä tutki-
muksissa käsitykset kulttuurista, kulttuurisesta arvosta ja kulttuuri-
sesta merkityksestä ovat usein melko pinnallisia ja yleisluontoisia. 
Luonnonsuojelubiologiassa ja sen lähitieteissä toisinaan käytetyt 
kulttuurin ja kulttuurisen käsitteet viittaavat hankalasti mitattaviin, 
subjektiivisiksi oletettuihin tekijöihin ja merkityksiin (ks. Mace, 
Norris & Fitter 2012; Chan, Satterfield & Goldstein 2012). Kirjal-
lisuudentutkimus ja laajemmin humanistinen tutkimus voivat tar-
kentaa ja täydentää luonnontieteiden ymmärrystä näistä käsitteistä 
ja niihin liittyvistä kysymyksistä.

Vuoropuhelu humanististen tieteiden ja luonnontieteiden välillä 
on johtanut uuden tutkimusalan, humanistisen ympäristötutkimuk-
sen (environmental humanities) syntyyn. Kyse on muun muassa 
ekokritiikin, ympäristöhistorian, -filosofian ja -estetiikan sekä ih-
mismaantieteen tutkimuskysymyksiä ja lähestymistapoja hyödyn-
tävästä ja yhdistelevästä tutkimuksesta. (Heise 2017; LeMenager 
2017.) Lähentyminen muiden ympäristökysymyksiä käsittelevien 
humanististen alojen sekä luonnontieteidenkin kanssa on siis ei-in-
himillisistä ja ympäristön tilasta kiinnostuneille kirjallisuudentut-
kijoille tätä päivää (Holm ym. 2015). Toisaalta maailmanlaajuisten 
ympäristöongelmien mittaluokka on sellainen, että koko humanis-
tisen tutkimuksen, erityisesti taiteen ja kirjallisuuden tutkimuksen, 
on nähty olevan kriisissä (Morton 2007; Wolfe 2010). Yhden suo-
raviivaisimmista kannanotoista on esittänyt Timothy Clark (2012, 
164, suom. KL) pohtiessaan ilmastonmuutoksen haastetta kirjalli-
suudentutkimukselle:
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Ilmastonmuutoksen ajatteleminen kirjallisuuden- tai kulttuurintutki-
muksen yhteydessä ei vaadi kehittämään jotakin uutta lukemisen me-
netelmää, koska ilmastonmuutoksen merkittävin vaikutus on skaalojen 
vääristyminen, joka tulee luhistamaan tiedolliset kykymme ja taitom-
me. Tutkijoiden on paljon helpompaa pysytellä tutussa kulttuuristen 
esitysten, ideoiden, ihanteiden ja ennakkoluulojen kehässään kuin pe-
rehtyä pitkäkestoisiin fysikaalisiin syy-seuraus-suhteisiin tai tietyn inf-
rastruktuurin/rakenteiden ekologisiin seurauksiin. Näihin kysymyksiin 
kytkeytyy ei-inhimillinen toimijuus ja ne vaativat mahdollisesti asian-
tuntijuutta nykyisten humanististen alojen ulkopuolelta.5 

Clarkin toteamus voi olla provokaatio, mutta se osuu humanisti-
sen ympäristötutkimuksen kipukohtaan: ympäristökriisien tutkimi-
nen kulttuurisena ilmiönä vaatii humanististen tieteiden ulkopuolis-
ta, ennen kaikkea luonnontieteellistä ymmärrystä.

Globaalit ympäristöongelmat ovat koko ihmiskunnan tulevai-
suutta koskettava haaste. Kirjallisuudentutkimukselle (ei-inhimilli-
sen kysymyksiin keskittyvällekin) ne ovat kuitenkin vain yksi hu-
manistista tutkimusta perusteleva konteksti monien muiden joukos-
sa. Useat tässä johdannossa siteeraamamme tutkijat ovat kysyneet, 
vieläkö kaunokirjallisuus itse riittää motivoimaan tutkimistansa. 
Voivatko sanat ja niistä rakentuvat maailmat olla paitsi virkistyk-
sen, uusien oivallusten ja nautinnon lähde myös jaetun tieteellisen 
uteliaisuuden ja intohimon kohde?

Yhdeksän vyyhtiä

Antologiamme kolme ensimmäistä artikkelia käsittelevät kirjalli-
suutta ja taidetta suhteessa maapallojärjestelmän, maailman ja maa-
ilmankuvan muutoksiin. Karoliina Lummaa tutkii Olli-Pekka Ten-
nilän muovia, kiviä ja merta käsitteleviä runoja, Tuula Närhisen 
muovitaidetta sekä muita taiteen, tieteen ja julkisen keskustelun 
muovitekstejä monitieteellisen antroposeenitutkimuksen ja ekokri-
tiikin kehyksissä. Hän käsitteellistää tutkimuskohteitaan antropo-
seenidokumentteina, joita keräämällä on mahdollista hahmottaa 
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globaalien ympäristöongelmien kulttuurisia vaikutuksia ja merki-
tyksiä.

Kaisa Kurikka puolestaan kysyy, miten taide voi luoda uskoa 
maailmaan sekä miten ajatella taiteen ilmaisemaa, reaalimaailman 
kanssa laskostuvaa maailmaa. Kurikka tarkastelee Yrjö Kokon 
teosta Pessi ja Illusia (1944) sekä kahta siitä tehtyä elokuvaver-
siota, Jack Witikan ohjaamaa samannimistä balettielokuvaa (1954) 
ja Heikki Partasen lastenelokuvaa (1984) Gilles Deleuzen ja Félix 
Guattarin fabulaation käsitteeseen viitaten sepitteinä, jotka vapaut-
tavat lukija-katsojan totunnaisesta kohti uuden ja toisen mahdolli-
suuksia.

Lea Rojola hahmottelee vaihtoehtoista tietämistä ja suhdetta 
ei-inhimilliseen tutkimalla Nils-Aslak Valkeapään teosta Beaivi, 
Áhčážan (1988, suom. Aurinko, isäni 1992) Karen Baradin ja Don-
na Harawayn feminististen tieteenteorioiden ja alkuperäiskansatut-
kijoiden käsitteellistysten valossa. Keskeiseksi nousee saamelainen 
ymmärrys lahjasta inhimillisten ja ei-inhimillisten suhteissa annet-
tuna ja saatuna huolen ja hoivan osoituksena.

Maailman ja tekstien suhdetta tarkastellaan teoksen seuraavis-
sa artikkeleissa tekstien, merkkien ja kuvien materiaalisuuksien 
näkökulmasta. Miikka Laihinen syventyy Mikael Bryggerin ru-
noon ”METSÄ” (Valikoima asteroideja, 2010) ja kysyy Deleuzen 
ja Guattarin sekä Quentin Meillassoux’n filosofiaan nojaten, miten 
runon luoma vaikutelma kirjainten kentästä puiden joukkona syn-
tyy ja miten tällaista puiden joukkoa olisi mielekästä lähestyä ana-
lyyttisesti. Laihinen osoittaa runon toiminnan suhteessa lukijaan 
ja tulee näin haastaneeksi runoudentutkimuksessa yleisen ajatuk-
sen kielestä välineellisenä, itsensä ulkopuolelle sanojen välityksel-
lä viittaavana esittävänä merkkijärjestelmänä.

Katri Aholaisen artikkelissa puretaan yksisuuntainen käsitys 
Yrjö Kokon Laulujoutsenen (1950) ja laulujoutsenten vaikutussuh-
teesta Karen Baradin tieteenfilosofian, materiaalisen ekokritiikin 
ja posthumanistisen valokuvantutkimuksen avulla. Kokon teoksen 
tiedetään vaikuttaneen joutsenkannan elpymiseen, mutta Aholainen 
korostaa suhteen kaksisuuntaisuutta: ilman joutsenia kirjaa ei olisi 
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syntynyt. Analyysissaan hän asettaa toisensa läpäiseviin, diffrak-
tiivisiin suhteisiin Kokon tekstin ja valokuvat, kameran ja kuvatun 
ympäristön sekä toisella tasolla myös baradilaisen ajattelun ja Ko-
kon teoksen tulkinnan.

Elli Lehikoisen artikkelissa kysymys tekstin materiaalisten kyt-
kösten lukemisesta liittyy kerrontaan, jota ei voi tarkastella yksi-
selitteisesti esittävänä. Hän tutkii Essi Kummun Lasteni tarinas-
sa (2014) muotoutuvaa syntymisen, koneellisuuden ja ihmiselämän 
vyyhtiä keskeneläväisyyden käsitteen avulla, joka viittaa koneen 
väliaikaista osallistumista vaativaan ihmiselämään. Lehikoinen 
kysyy, millaisin kerronnallisin keinoin keskoskaapin ei-aivan-
inhimillinen todellisuus rakentuu.

Teoksen viimeiset artikkelit johdattelevat kirjallisuuden ja sen 
tutkimisen eettisiin ja poliittisiin ulottuvuuksiin. Helinä Ääri tutkii 
artikkelissaan Mikko Rimmisen Nenäpäivän (2010) ja Kari Hota-
kaisen Klassikon (1997) broilerimotiivien muodostumista. Hän ky-
syy, miten tapettujen kananpoikasten kuvaaminen rakentaa Nenä-
päivän ja Klassikon teemoja sekä miten Nenäpäivässä ja Klassikos-
sa suhtaudutaan siihen järjestelmälliseen väkivaltaan, jota kanojen 
kasvattaminen broilereina on. Tutkiessaan romaanien broileriku-
vausten suhdetta todellisiin broilereihin Ääri hyödyntää kirjallisuu-
dentutkija Josephine Donovanin hahmottelemaa huolenpidon este-
tiikkaa ja vegaanifeministi Carol J. Adamsin teoriaa poissaolevas-
ta viittauskohteesta. Kirjallisuudentutkimuksen klassinen motiivin 
käsite laajenee Äären menetelmässä eettisen lukemisen välineeksi.

Henna-Riikka Rumbin syventyy artikkelissaan ei-inhimilli-
syyksien humanistisessa tutkimuksessa vaikuttavaan teoreettis-me-
todologiseen ongelmakenttään, joka juontuu hermeneuttisen ja em-
piristisen tutkimustradition välisistä eroista. Hermeneutikko Gian-
ni Vattimon heikko ajattelu ja siihen nojaava Michael Marderin tut-
kimus Plant-thinking. A philosophy of vegetal life (2013) edusta-
vat ajattelua ei-inhimillisen puolesta, jolle vastakkaiseksi Rumbi-
nin analyysissa asettuu Bruno Latourin tieteenfilosofiassa ja poliit-
tisessa ekologiassa keskeinen ei-inhimillisten kanssa ajattelemi-
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nen. Kyse on kahdesta erilaisesta ajattelun kuvasta ja todellisuus-
käsityksestä, joista kirjallisuudentutkijoiden on syytä olla tietoisia.

Kirjan päättävässä artikkelissa Elsi Hyttinen lukee Pipsa Long an 
näytelmää Toinen luonto (2018) posthumanistisena teoksena, joka 
sekä teeman että kerronnallisten ja näyttämöllisten keinojen avul-
la kyseenalaistaa ihmisten keskeistä paikkaa maailmassa. Hyttinen 
pohtii sitä, kuinka meiltä puuttuu kieli jolla puhua käynnissä ole-
vasta planetaarisesta muutoksesta ja kysyy, voisiko kirjallisuuden-
tutkijan tehtävä olla kerätä ja systematisoida yksittäisten kaunokir-
jallisten teosten tapoja etsiä tällaista uutta kieltä.

Kirjaa viimeisteltäessä olemme siirtyneet 2020-luvulle. Emme 
tiedä, millainen alkavasta vuosikymmenestä tulee, mutta ennustei-
den ja tutkijoiden kannanottojen mukaan se on ratkaiseva ilmas-
tokriisin kannalta. Osaammeko elää toisin ja pysäyttää lämpene-
misen, vai olemmeko astumassa yhä hallitsemattomampaan maail-
maan? Voisiko kirjallisuudentutkimus jollakin pienellä tavalla aut-
taa maailman jäsentämisessä uudestaan? Ehkä. Sitä me ainakin toi-
vomme. Sotkuiset maailmat tarjoaa kysymyksiin yhdeksän vyyhtiä 
vastauksiksi: yhdeksän eri hahmotusta siitä, kuinka suunnistaa kir-
jallisuudentutkijana muuttuneessa maailmassa, mihin suunnata kat-
seensa ja millaisiin keskusteluihin osallistua.
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VIITTEET

1 ”Seeking to understand and convey experiences is fundamentally dif-
ferent from seeking to explain behaviors.”
2 ”People sometimes talk about digging out the ideas “behind” the po-
em’s language, but this spatial metaphor is misleading. For it is not as 
though the language is a kind of disposable cellophane in which the 
ideas come ready-wrapped. On the contrary, the language of a poem is 
constitutive of its ideas.”
3 ”Where it had become common for literary scholars to equate their 
work with political activism, the disasters and triumphs of the last de-
cade have shown that literary criticism alone is not sufficient to effect 
change. This in turn raises the question of why literary criticism mat-
ters if it is not political activism by another name, […].”
4 ”[…] the result is a kakosmos, that is, in polite Greek, a horrible 
and disgusting mess! And yet a kakosmos is a cosmos nonetheless… 
At any rate, it certainly no longer resembles the Bifurcated nature of 
the recent past where primary qualities (real, speechless, yet somehow 
speaking by themselves, but alas, devoid of any meaning and any va-
lue) went one way, while secondary qualities (subjective, meaningful, 
able to talk, full of values, but, alas, empty of any reality) went anot-
her.”
5 ”Thinking of climate change in relation to literary or cultural criti-
cism will not be a matter of inventing some new method of reading per 
se, for its most prominent effect is of a derangement of scales that is 
also an implosion of intellectual competences. It is far easier for critics 
to stay inside the professionally familiar circle of cultural representa-
tions, ideas, ideals and prejudices, than to engage with long-term rela-
tions of physical cause and effect, or the environmental costs of an inf-
rastructure, questions that involve nonhuman agency and which enga-
ge modes of expertise that may lie outside the humanities as current-
ly constituted.”
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KIRJOITTAJAT

FM Katri Aholainen on Turun yliopiston kotimaisen kirjallisuuden 
tohtorikoulutettava. Väitöstutkimuksessaan hän tarkastelee Ka-
ren Baradin kehittelemän toimijuusrealismin avulla lintujen ja ih-
miskirjailijan yhteistoimintaa taiteen tekemisen prosesseissa Yrjö 
Kokon vuosina 1950–1966 julkaistuissa lintuaiheisissa teoksissa. 
Aholainen on kiinnostunut luonnontieteiden ja taiteentutkimuksen 
yhdistämisestä, ja on väitöstutkimuksensa ohessa aloittanut biolo-
gian sivuaineopinnot.

FT, dosentti Elsi Hyttistä kiehtovat tavat, joilla kirjallisuus raken-
taa ja purkaa käsitystä normaalista. Hyttinen on väitellyt varhaises-
ta suomalaisesta työläiskirjallisuudesta ja käsitellyt aiemmissa jul-
kaisuissaan mm. queerin kirjallisuushistorian kirjoittamista ja ant-
roposeenin heijastuksia nykynäytelmässä. Hyttinen työskentelee 
parhaillaan erikoistutkijana Turun yliopiston kotimaisessa kirjalli-
suudessa ja kirjoittaa kirjaa queerista 1900-luvun alun suomalaises-
sa kirjallisuudessa.

FT, dosentti Kaisa Kurikka on turkulainen kirjallisuudentutkija, 
jota kiinnostavat eri taiteiden väliset kytkökset, kokeellinen kirjal-
lisuus, kirjallisuuden tilallisuudet ja Gilles Deleuzen filosofia. Ku-
rikka on julkaissut runsaasti artikkeleita esimerkiksi suomalaisesta 
kokeellisesta proosasta, suomenruotsalaisesta nykyproosasta, Al-
got Untolan moninimisestä tekijyydestä ja hänen eri tekijänimien-
sä tuotannosta. Kurikan tuorein julkaisu on yhdessä Kristina Mal-
mion kanssa toimitettu Contemporary nordic literature and spati-
ality -artikkelikokoelma (Palgrave MacMillan 2019). Parhaillaan 
hän työskentelee adaptaatiotutkimuksen ja suomalaisen kokeilevan 
proosan poetiikan parissa.

FM Miikka Laihinen asettuu tulemisen prosessiin kotimaisen kir-
jallisuuden alaan kuuluvan väitöstutkimuksensa kanssa. Hän on 
kiinnostunut kielen materiaalisuuden kysymyksistä ja kirjallisuu-
den mahdollisuuksista representaation tuolla puolen. Laihinen on 
aiemmin julkaissut yhden vertaisarvioidun tutkimusartikkelin, 
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useita kirjoituksia erilaisissa populaarijulkaisuissa sekä joitain sa-
toja kirjallisuuskritiikkejä Turun Sanomien, Kiiltomadon ja Parnas-
son kaltaisissa medioissa. Laihinen viimeistelee väitöskirjansa esi-
tarkastuskuntoon vuoden 2020 aikana.

FM Elli Lehikoinen viimeistelee väitöskirjaa ihmisyydestä ja ihmi-
sen lajista lisääntymistä käsittelevässä suomalaisessa nykykirjalli-
suudessa Turun yliopiston kotimaiseen kirjallisuuteen. Lehikoinen 
on kiinnostunut feminismeistä, ihmisyydestä ja sen tulevaisuuksis-
ta sekä lukemisen kummallisuudesta. Hänen aiemmat julkaisunsa 
tarkastelevat ihmisen lisääntymisen, lajin ja sukupuolen suhteita.

FT, dosentti Karoliina Lummaa työskentelee kollegiumtutkijana 
Turun yliopiston ihmistieteiden tutkijakollegiumissa TIASissa sekä 
BIOS-tutkimusyksikössä. Aiempien julkaisujensa aiheista, lintujen 
poeettisesta tekijyydestä ja jätteiden taiteellisista jäsennyksistä, hän 
on siirtymässä kulttuurisen metsätutkimuksen pariin. Ympäristö- ja 
resurssikysymysten kulttuuriset ulottuvuudet ovat hänen tutkimus-
työnsä keskiössä.

Professori emerita Lea Rojola on tutkinut pääasiassa suomalais-
ten naiskirjailijoiden tuotantoa ja kehittänyt feminististä kirjallisuu-
dentutkimusta. Viimeisen vuosikymmenen ajan hän on erikoistunut 
posthumanismiin ja kriittiseen eläintutkimukseen sekä luonut näi-
den teoreettisten kehysten pohjalta uudenlaista kaunokirjallisuuden 
lukemisen metodologiaa.

FM Henna-Riikka Rumbin on väitöskirjatutkija, joka taitaa parem-
min lehmille kuin ihmisille annettavan ensiavun. Hän on erityisen 
kiinnostunut kulttuurin-, tieteen- ja taiteentutkimukseen vaikutta-
vista teoreettisista kysymyksistä. Rumbin työskentelee parhaillaan 
ymmärtämisen ja hyväksymisen käsitteitä tarkastelevan artikkeli-
väitöskirjansa seuraavien artikkeleiden parissa.

FM Helinä Ääri pitää kanoista ja työskentelee tohtorikoulutettavana 
Turun yliopiston historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen lai-
toksen tohtoriohjelma Junossa. Hänen tekeillä oleva väitöskirjan-
sa käsittelee broilereita suomalaisessa kaunokirjallisuudessa. Ääri 
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on aiemmin julkaissut muun muassa pakenevien kanojen kirjallisia 
kuvauksia käsittelevän artikkelin ”Kananlento vapauteen” ja Koen 
Vanmechelenin kanataidetta pohtivan esseen ”Kanojen pelko”.



SUMMARY 

Messy worlds: Posthumanist explorations in literature

This anthology wraps up the work conducted during the research 
project Messy Worlds in 2015–2018 under the leadership of Pro-
fessor Lea Rojola. The project was funded by the Kone Foundation 
and conducted at the University of Turku on the southwest coast 
of Finland. The ten articles explore consequences the turn to post-
humanities has had on scholarship on literature and other narra-
tive arts. We understand posthumanities as arising from an aware-
ness of the current global environmental emergency and as seeking 
ways for thinking anew our place in a world understood as a place 
for other beings, both organic and inorganic, too. The messy point 
of departure for our book lies in affirming posthumanities both as 
indebted to and profoundly questioning of the humanist tradition 
echoing in its name. This leads to ten ambitious explorations, each 
unique in their methodology but still connected to the others as if 
via mycelia. Rather than anything conclusive, this collection is an 
agential cut and a document, a still picture of scholarly and intellec-
tual processes in constant movement. 

In the introductory article, Elsi Hyttinen and Karoliina Lummaa 
attempt to map the shifting terrain on which literary scholars stand 
at the turn of the third decade of the third millennium. Posthuman-
ities is rapidly gaining ground, and they suggest this is partly due 
to artists’ and art scholars’ willingness to distance themselves from 
a culture that has engendered an environmental catastrophe and to 
actively seek new ways of understanding the world and our place in 
it. However, Hyttinen and Lummaa emphasise that not all chang-
es within the humanities have to do with posthumanistic impuls-
es. They analyse changes in academic cultures as well as continui-
ties between different strands of intra-literary studies debates on the 
purpose of criticism. 

In her article, Karoliina Lummaa examines Finnish artworks and 
policy documents related to the use of plastics and suggests a com-
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mon theoretical-methodological framework for approaching these 
diverse cultural texts. After providing an overview of the Anthropo-
cene debates in sciences and humanities, she discusses the experi-
ential and cultural reactions to the suggested epoch and conceptual-
ises these reactions as Anthropocene documents. Based on the rich 
etymology of the word document, an Anthropocene document is 
both a proof of anthropogenic planetary change and a lesson on its 
ecological, social, economic, cultural and other effects and conse-
quences. Lummaa fits the document framework within contempo-
rary arts and policies concerning plastics and analyses them as con-
tradictory reactions to the increasingly plasticised future. 

Writing on post-war cinema in Cinema 2 (1985), French phi-
losopher Gilles Deleuze stated that we need reasons to believe in 
this world. According to Deleuze, art which invests in fabulation 
might help us to regain our belief in this world. Deleuze’s thoughts 
on the ethics of believing in this world frame Kaisa Kurikka’s arti-
cle. Kurikka discusses Pessi ja Illusia (”Pessi and Illusia”, 1944), a 
fairy tale by Yrjö Kokko, and its two film adaptations of the same 
name – a children’s film by Heikki Partanen (1984) and a ballet 
film by Jack Witikka (1954). The article explores the ways in which 
these three versions of ”Pessi and Illusia” bring forth faith in the 
ability of this world of ours to become better.

Lea Rojola reads Sámi author Nils-Aslak Valkeapää’s poems 
diffractively, which means to focus on entanglements rather than 
representations. Valkeapää’s poetry often thematizes the gifts the 
land gives to the Sámi people. The classical western theories of 
gift giving follow the law of exchange between humans, whereas 
the logic of gifts in the Sámi traditions is radically different; it is 
based on caring for and bonding with the natural environment. In 
her analysis of the gift in Valkeapää’s poetry, Rojola draws theoret-
ically from Donna Haraway’s concept of diffractive reading. The 
main argument in Rojola’s article is that the gift in Valkeapää’s po-
etry and in the Sámi worldview more generally is an entanglement 
of ontology, epistemology and ethics.
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Miikka Laihinen focuses on the processual materiality of lan-
guage in Mikael Brygger’s experimental poem ”METSÄ” (”FOR-
EST”, 2010). Laihinen argues that Brygger’s text conjures up non-
representational relations between singular graphemes printed on 
the page of a poetry book and a group of trees as the very materi-
al the book object was possibly created from. The main theoretical 
framework of Laihinen’s article consists of the traditions of proces-
sual and speculative philosophies, i.e. the writings of Alfred North 
Whitehead, Gilles Deleuze and Félix Guattari, and Quentin Meil-
lassoux. In his analysis, Laitinen concludes that Brygger’s exper-
imental writing concretises a fundamental problem traversing the 
material practices of literature in the 21st century. ”METSÄ” asks 
how pressing an issue expressed by means of literature has to be in 
order to justify the cutting of trees essential for the production of 
that very literature. 

Exploring how photography and literature are entangled in 
Laulu joutsen, Ultima Thulen lintu (”Whooper swan, the bird of Ul-
tima thule”, 1950) by Yrjö Kokko is the subject of Katri Aholain-
en’s article. Theoretically, Aholainen draws first and foremost from 
Karen Barad’s writings on agential realism, which she reads with 
philosophies of photography by Daniel Rubinstein, Janne Seppä-
nen and Joanna Zylinska. Aholainen’s interest lies in the ways dif-
ferent human and nonhuman agencies participate in material dis-
cursive practices that produce both the photographs and text of 
Laulujoutsen. 

Elli Lehikoinen explores the intersections of technological 
agency and organic materiality through reading Essi Kummu’s 
novel Lasteni tarina (”The story of my children”, 2014), which 
depicts prematurely born babies as certain kinds of living beings. 
Lehikoinen argues that the state of being premature and animate but 
dependent on machines escapes what is traditionally understood as 
being human. Lehikoinen claims that the novel depicts a truly tech-
nological humanness, not in any metaphorical or symbolic sense, 
but by defining the premature babies’ situations as they are. Lehi-
koinen draws especially from Mel Y. Chen’s and Donna Haraway’s 
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thinking and seeks to conceptualise, and make approachable, this 
particular kind of animacy as an entanglement of organicity, mate-
riality and technology. 

In her article, Helinä Ääri reads two popular Finnish novels, Kari 
Hotakainen’s Klassikko (”The classic”, 1997) and Mikko Rimmi-
nen’s Nenäpäivä (”The red nose day”, 2010). There is a broiler 
chicken motif in both of the books, and Ääri’s research question 
is: How are these motifs constructed in Klassikko and Nenäpäivä? 
The main theoretical framework Ääri draws from and contributes 
to is the aesthetics of care, which was developed by feminist liter-
ary critic Josephine Donovan. The main outcome of the study is 
that even if broiler chickens play such a significant role in a narra-
tive that they can be considered a motif, they still aren’t necessarily 
described as anything other than cheap meat to be eaten by humans. 

Gianni Vattimo’s weak thought and Bruno Latour’s compo-
sitionism are the starting points in Henna-Riikka Rumbin’s arti-
cle. She also draws from Michael Marder’s elaborations on weak 
thought in Plant-thinking. A Philosophy of vegetal life. Rumbin 
asks how the differences between weak thought (ontology for) and 
compositionism (thinking with) affect research on non-humans and 
suggests that art scholars should be more aware of the metaphysi-
cal assumptions underlying their research. Rumbin reads a Finnish 
short story, Jarno Pennanen’s ”Poika joka istutettiin maahan” (”The 
boy who was planted on the ground”, 1971) to demonstrate the dif-
ferences of ontology for and thinking with. 

The book concludes with Elsi Hyttinen’s article on Pipsa Lon-
ka’s play Toinen luonto (”Second nature”), the first production of 
which was directed for the Helsinki-based theatre Viirus by Anni 
Klein in 2018. Hyttinen argues that the production was profound-
ly posthumanist since it questions the centrality of the human spec-
tator, both at the level of the drama’s narrative strategies and at the 
level of its mise-en-scene. The main theoretical frameworks Hytti-
nen draws from are Jacques Derrida’s writings on animals, Judith 
Butler’s work on mourning and Michael J. Shapiro’s discussion on 
the sublime as political. Hyttinen’s reading is haunted by an aware-
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ness of the accelerating pace of the global ecological emergency, 
and she claims we lack language that would accurately grasp the 
changes around us. This leads Hyttinen to wonder whether an art 
scholar’s task at this moment in time could be to collect and sys-
temize knowledge on the ways individual works of art seek to artic-
ulate such new language.
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Mitä on taiteentutkimus humanismin jälkeen?
Miksi tutkia kirjallisuutta, kun maailma tuntuu palavan?

Taiteen ja kulttuurin tutkimuksessa on tavattu keskittyä 
ihmiseen: ihmisen kokemukseen, historiaan ja luomuksiin. 
Sotkuiset maailmat esittelee posthumanistisen filosofian ja 
taiteentutkimuksen suuntauksia, jotka haastavat ihmiskes-
keistä ajattelua. Teoksen artikkeleissa keskitytään posthu-
manismin soveltamiseen kaunokirjallisuuden, kuva- ja esi-
tystaiteen sekä muiden kulttuuristen tekstien analyysissa. 
Samalla lukija haastetaan ajattelemaan tekstien ja maail-
man suhteita.

Sotkuiset maailmat sopii korkeakoulujen opettajien ja opis-
kelijoiden käyttöön, mutta myös kaikille taiteen ei-inhimilli-
sistä kytkennöistä kiinnostuneille lukijoille. Kirjoittajat ovat 
Turun yliopistossa työskenteleviä posthumanistiseen ajatte-
luun perehtyneitä kirjallisuuden- ja taiteentutkijoita.

SOTKUISET

MA AILMAT
Posthumanistinen 

kirjallisuudentutkimus

Toim. Elsi Hyttinen & Karoliina 
Lummaa




