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elämän” hahmo jää äärimmäisen 
epämääräiseksi, ainoastaan ylimal-
kaisten paheksuntojen ja negatiivisen 
vapautensa, yhteydettömän riippu-
mattomuutensa luonnehtimaksi epä-
määräiseliöksi, joka ei ole sitä eikä 
tätä vaan jotain aivan muuta.

Viimeisimmäksi Taiteen Elämän 
ja Kuoleman kokonaisuudessa jää 
harmittamaan se, että kirja on lähes 
kokonaan referointia, joka liitetään 
johdannossa luvattuun teoksen ydin-

ajatukseen varsin hatarasti ja harvassa 
kohtaa. Kun siis ruoditaan monen 
filosofin ajatuksia monesta asiasta 
ja selostetaan vielä elämäkerrallisia 
seikkoja kaupan päälle, lukija alkaa 
kenties odottaa, että jossain vaiheessa 
tämä kaikki tuodaan yhteen ja osoi-
tetaan sen merkitys kirjan peruskysy-
mysten kannalta. Lopulta on ärsyt-
tävää joutua huomaamaan, että vain 
pieni osa kirjan tekstimassasta osoit-
tautuu jossain vaiheessa kirjan aja-

tuskehittelyjen kannalta relevantiksi 
tai edes liittyy niihin mitenkään. Vii-
meiseksi on kuitenkin syytä todeta, 
että kirjassa on myös tehty eräs tyy-
likäs ratkaisu: neljässä kohdassa eri 
päälukujen välillä on kuvasivu, jonka 
toinen puoli eli edellisen aukeaman 
oikea puoli on kokonaan sysiöisen 
musta. Juuri näillä Taiteen Elämän ja 
Kuoleman sivuilla pääsee lähimmäs 
esteettisen alueen ajattelua.

Näin Edward Wadie Saidin 
(1935–2003) ensim-
mäisessä Lähi-idän tut-

kimuksen maailmankongressissa 
Mainzissa vuonna 2002. Hänelle 
myönnettiin suuressa WOCMES 
Award Celebration -tilaisuudessa 
palkinto, WOCMES Award for Out-
standing Contributions to Middle 
Eastern Studies. Päivä oli 11. syys-
kuuta, tasan vuosi WTC-iskujen 
jälkeen. 

Vaikka yleisössä oli useita 
Edward Saidin kritisoimia tieteente-
kijöitä, häntä juhlittiin kuin super-
tähteä. Tämä jo seuraavan vuoden 
syyskuussa leukemiaan kuollut pro-
fessori olikin yksi Lähi-idän tutki-
muksen suurista persoonista. Hän 
oli palestiinalaissyntyinen englannin 
kielen ja vertailevan kirjallisuus-
tieteen professori New Yorkin Co-
lumbia Universityssa, tunnettu kult-
tuurikriitikko, pianisti, musiikkivai-
kuttaja ja palestiinalaisaktivisti.

Vuonna 1978 ensimmäisen 
kerran julkaistu Orientalism on 
Saidin pääteos, joka toi hänet suuren 
yleisön tietoisuuteen. Orientalism on 
yksi tieteenhistorian eniten keskus-
telua herättäneistä kirjoista. Se on 
samalla ehkä yliarvostetuin mutta 
toisaalta väärinymmärretyin ja par-
jatuin Lähi-idän tutkimusta koskeva 
kirja.

Mitä orientalismi on?
Orientalismi perustuu ajatukseen, 
että maailma koostuu kahdesta 
epätasa-arvoisesta puolikkaasta: 
”itämaista” ja ”länsimaista”. Orien-
talistinen tutkimus on tämän erot-
telun tarkastelua, mutta se on Saidin 
mukaan myös orientalismin luomien 
intressien tukemista ja kehittämistä. 
Avainkäsite orientalismissa on valta. 
Orientalistisessa diskurssissa käy-
tetään poliittista, intellektuaalista, 
kulttuurista ja moraalista valtaa. Val-
lankäyttäjänä on aina länsimainen 
orientalisti, joka asettaa itämaiden 
ihmiset tutkimuskohteen asemaan.

Saidin kirja koostuu kolmesta 
osasta. Ensimmäisessä, ”Orienta-
lismin laajuus”-nimisessä osassa Said 
pyrkii kuvaamaan, miten laajalle 
orientalistinen ajattelu ja toiminta 
ulottuvat. Hän tarkastelee brittien ja 
ranskalaisten kokemuksia Lähi-idästä 
ja tapaa, jolla lännen ja idän välinen 
vastakkainasettelu aikoinaan luotiin. 
Toinen osa, ”Orientalistiset rakenteet 
ja niiden uudelleen muovaaminen”, 
käsittelee modernin orientalismin 
varhaisvaiheita 1700–1800-luvuilla. 
Siinä Said hahmottelee orienta-
lismin tyypillisimpiä rakenteita sekä 
analysoi tutkimus- ja kaunokirjal-
lisuuden kuvastoa ja tavoitteita. 
Kolmannessa osassa, ”Orientalismi 
nykyään”, Said keskittyy kuvaamaan 

orientalismia akateemisena perin-
teenä, joka kehittyi brittiläis-ranska-
laisen tutkimuksen parissa ja kukoisti 
sen jälkeen myös Yhdysvalloissa.

Puhtaimmassa muodossa Saidin 
ymmärtämän orientalismin pääopin-
kappaleet voitaisiin tiivistää neljään 
väittämään: Lännen ja idän välillä 
on absoluuttinen ja järjestelmällinen 
ero; yleistykset orientista ovat aina 
parempia kuin suora todistusai-
neisto nykyisen Lähi-idän tilanteesta; 
orientti on ikuinen, yhtenäinen ja 
kyvytön määrittelemään itseään; 
pohjimmiltaan sitä on joko pelättävä 
tai hallittava tutkimalla, kehittämällä 
tai miehittämällä.

Orientalismin pääajatus on ky-
seenalaistaa tapa, jolla toisia kult-
tuureita, yhteisöjä ja historioita ku-
vataan. Sen tärkein anti on tuoda 
esiin tiedon ja vallan välinen raken-
teellinen suhde ja tutkijoiden vas-
tuullinen rooli vallankäyttäjinä. 

Orientalismin varhainen 
kritiikki
Orientalism herätti heti ilmestymi-
sensä jälkeen valtavan määrän kes-
kustelua. Osa siitä oli rakentavaa ja 
positiivista, osa vihamielistä ja jopa 
herjaavaa. Välillä kritiikki sai jopa 
kohtuuttomat mittasuhteet. Fedwa 
Malti-Douglas arvioi vuonna 1979, 
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että ”kirja on poliittinen kannanotto 
[...] joka voi osoittautua tärkeäm-
mäksi kuin kirjoittajan argumentit 
sinänsä”1. Saidin argumentteja onkin 
äärimmäisen vaikea ymmärtää, ja 
Orientalismia kritisoitiin monesta 
eri syystä täysin perustellusti. On 
esimerkiksi vaikea löytää perusteita 
sille, että Said keskittyi kirjassaan 
brittiläiseen, ranskalaiseen ja myö-
hemmin yhdysvaltalaiseen kirjal-
lisuuteen ja tutkimukseen, mutta 
jätti analyysinsa ulkopuolelle kaiken 
muun, kuten saksalaisen, hollan-
tilaisen ja itäeurooppalaisen tutki-
muksen.

Saidia on oikeutetusti arvosteltu 
myös siitä, että hän itse yleistää joi-
denkin orientalistien ennakkoluu-
loisen, essentialisoivan ja vähätte-
levän asenteen koskemaan kaikkia 
Lähi-idästä kirjoittavia tutkijoita, 
vaikka hänen oma päätavoitteensa 
on taistelu perusteetonta yleistämistä 
vastaan. Osa varhaisista kriitikoista 
on ottanut esiin myös Saidin tavan 
käsitellä kaunokirjallisuutta, erityi-
sesti ranskalaisten François-René 
de Chateaubriandin, Alphonse de 
Lamartinen, Gérard de Nervalin ja 
Gustave Flaubertin teoksia osana 
orientalistisen tutkimuksen historiaa. 

Perusteltua on ollut myös kri-
tiikki, joka koskee Saidin rönsyi-
levää, toistavaa ja epäjohdonmu-
kaista tyyliä ja argumentointia. On 
vaikea tajuta, miksi Said ei kiin-
nittänyt huomiota arabiankielisten 
sanojen systemaattiseen transkri-
bointiin tai ranskan- ja saksankie-
listen sitaattien oikeellisuuteen, 
vaikka hänen kritiikkinsä kärki 
kohdistui ammattikuntaan, joka 
on tunnetusti tarkka tekstien vir-
heettömyydestä. Näin, samoin kuin 
kieltäytymällä korjaamasta selviä 
virheitä myöhemmissä painoksissa, 
Said asettui liian helpoksi kohteeksi 
vähättelylle ja tahalliselle väärinym-
märrykselle. Saidin kirjaa onkin kut-
suttu esimerkiksi ”poliittiseksi fik-
tioksi”, ”tieteelliseksi väkivallaksi” ja 
”sankarien rituaalimurhaksi”2. Saidin 
on sanottu ”orientalisoivan orien-
talistit” ja redusoivan ”orientalistit 
joukoksi länsimaisen imperialismin 
vangitsemia myötäilijöitä”3.

Yksi tieteenhistorian pahimmista 

loanheittoepisodeista on kuitenkin 
Saidin ja historioitsija Bernard Le-
wisin (1916–) välinen julkinen kir-
jeenvaihto, joka alkoi pian Orien-
talismin ilmestyttyä. Said kritisoi 
Lewisin tutkimusta kirjassaan hyvin 
yksityiskohtaisesti, ja Lewis vastasi 
Saidille muun muassa The New York 
Review -lehdessä (24. kesäkuuta ja 
12. elokuuta 1982). Lewisin kritiikki 
osuu osin kohdalleen, ja myös Said 
puolustaa valintojaan osin asiallisesti, 
mutta mitään uutta näiden herrojen 
debatti ei keskusteluun tuonut, ellei 
sitten ihmetystä siitä, miten paljon 
vihaa Saidin teksti synnytti.

Uudempi keskustelu
Ehkä tasapainoisimman arvion 
Orientalismista esitti kansainvä-
lisen politiikan ja Lähi-idän tutkija 
Fred Halliday (1946–2010) Lon-
toossa vuosittaisessa British Society 
for Middle Eastern Studies -seuran 
kokouksessa vuonna 1993. Halliday 
analysoi orientalismia kolmesta eri 
näkökulmasta. Hänen mukaansa 
orientalistinen tutkimus perustuu 
liikaa kielentutkimukselle, mikä on 
johtanut oletukseen, että kielen osaa-
minen jotenkin pätevöittäisi tutkijan 
tietämään totuuden koko yhteiskun-
nasta. Tutkittavan yhteisön kielen 
osaaminen on tietenkin välttämätön 
työkalu tutkimuksen tekemisessä, 
mutta se ei yksin riitä tekemään 
kenestäkään alueen asiantuntijaa. 
Pahimmillaan kielen tutkimuksen 
korostaminen on johtanut etymo-
logiseen reduktionismiin, jolloin 
moderneja käsitteitä pyritään se-
littämään ja ymmärtämään niiden 
klassisten juurten avulla.

Toinen orientalismin kom-
pastuskivi on islam. Orientalistit 
ja islamistit kulkevat käsi kädessä 
siinä, että islamia pidetään paitsi 
ajatusrakennelmana, joka vai-
kuttaa muslimien elämään, myös 
itsenäisenä toimijana, selittävänä 
tekijänä. Islamin essentialisoiminen 
on tuottanut loputtoman tavoitteen 
analysoida ja ratkaista modernin 
maailman kysymyksiä tafsirin, is-
lamin tulkinnan, avulla ja luonut 
hedelmättömän ja järjettömän kysy-
myksen siitä, mitä ”todellinen” islam 

on tai mitä islam ”oikeasti” sanoo 
jostakin kysymyksestä.

Kolmas orientalistisen tutki-
muksen ongelmista on sen näkemys 
Lähi-idästä muuttumattomana 
kohteena, jossa kaikki on ajatonta, 
pysähtynyttä tai ”kehämäistä”. 
Varsinkin positiivisen muutoksen 
näkeminen Lähi-idässä on orienta-
listiselle tutkimukselle miltei mah-
dotonta. Koska Lähi-itä on pysäh-
tynyt, kaukainen ja eksoottinen, 
paikallisen kielen oppiminen tekee 
mahdolliseksi ”verhon nostamisen 
ja sen takana olevan mystisen, mutta 
muuttumattoman maailman paljas-
tamisen”4.

Saidin perintö
Vaikka Orientalismia on parjattu ja 
vähätelty, teoksesta on keskusteltu 
vuosikymmenten ajan. 2000-luvulla 
on ilmestynyt ainakin kolme hyvin 
poleemista kirjaa, jotka keskittyvät 
Saidin tekstin ruotimiseen ja lähinnä 
sen virheiden ja anakronismien lis-
taamiseen5. Saidin Orientalismissa 
esiin tuomat ajatukset eivät kui-
tenkaan olleet uusia. Keskustelu 
Lähi-idän tutkimuksesta ja aluetta 
koskevasta kirjoittamisesta virisi 
jo 1960-luvulla osana poliittista 
ja intellektuaalista muutosliikettä. 
Ranskalainen Maxime Rodinson 
(1915–2004) oli ehkä tämän ajan 
akateemisesti merkittävin edustaja. 
Saidin kritiikki sai kuitenkin eniten 
huomiota ja seuraajia. Hänen vai-
kutuksestaan on syntynyt tekstejä, 
joissa on perustellusti arvosteltu 
Lähi-idästä kirjoitettua tutkimusta 
ja muuta kirjallisuutta eurosentrisyy-
destä, imperialismista, rasismista ja 
essentialisoinnista. 

Tärkein Saidin esiin nostama 
ajatus on tutkimuksen, tiedon ja 
vallan suhde. Kärjistäen Said väittää, 
että orientalismi on korporatiivinen 
instituutio, jolla orienttia voidaan 
käsitellä ja jolla on valta ”tuottaa” 
orientti. Said ammentaa Foucault’n 
teorioista ja yhdistää orientalismin 
alistamisen diskurssiin: orientalismi 
on paitsi lännen Lähi-itään koh-
distaman alistamispolitiikan tuote, 
myös sen väline. Saidilainen ajattelu 
on saanut erityisesti tukea postmo-
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dernismin noususta ja varsinkin sen 
esiin tuomista diskurssin ja subjektii-
visuuden käsitteistä. 

On todellinen kulttuuriteko, että 
Saidin Orientalism on viimein kään-
netty suomeksi. Ennen tätä kirja on 
ehditty jo kääntää lähes 40 kielelle. 
Vaikka suomalaiset tutkijat ja opis-
kelijat ovat tottuneet lukemaan eng-
lantia, suomenkielisen käännöksen 
saatavuus laajentaa lukijakuntaa var-
masti. Suomenkielinen laitos on sitä 
paitsi huomattavasti nautittavampi 
lukukokemus kuin alkuperäisteos, 
sillä suomentaja Kati Pitkänen on 

tehnyt huolellista työtä. Hän on 
nähnyt vaivaa korjatessaan Saidin 
virheellisiä käännöksiä muista kie-
listä ja myös perustellut korjauksensa 
loppuviitteissä.
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R unojä on Harry Salmen-
niemen kolmas kokoelma, 
ja aiemmista kahdesta vai-

kuttuneena kokee, että uusin on 
edellisen kahden kirjoituskeinojen ja 
tematisoitujen muotojen säilyttävä 
kumoaminen – tosin niin, että Texas, 
sakset (2010) edeltäisi kokoelmaa 
Virrata, että (2008). Toisin sanoen, 
jos Virrata, ettän kielen katkok-
sellinen materiaalisuus olisi Texas, 
saksien fragmentaariseen runsauteen 
ja maksimalismiin kirjoittuva ne-
gaatio, synteesi olisi jotain Runojän 
kaltaista. Trilogisuudessaan Runojä 
kaiuttaa, lainaa ja muuntaa edel-
lisen kahden kirjan muotoja, eleitä 
ja teemoja. Tähän retroaktiiviseen 
dialektiikkaan asetettuna Runojä 
tuntuu ensivaikutelmaltaan edellistä 
kahta häveliäämmältä, mutta Sal-
menniemen tuotannon kannalta se 
on nähdäkseni perusteltu ja riittävän 
varomaton askel ollakseen uskalias ja 
kieltä (uudelleen)luova.

Sivunumeroiden puute ja kolo-
fonin sijoittaminen kirjan loppuun 
alimerkitsee teoksen esineellisyyttä 
tuotettuna kirjana, mikä toisaalta 
tekee tämän negaation kautta juuri 
näkyväksi. Kirjoituksen materiaa-
lisuus painottuu senkin edestä, 

esimerkiksi sivun ideaa työstetään 
jaksossa neljä, jossa sivuja yhdis-
tävät viivat rakentavat monia luku-
suuntia tarjoavan kielellisen kytken-
täkaavion. Kokoelmaa lähes kaut-
taaltaan luonnehtiva poeettinen ele 
on kuitenkin luettavissa jo teoksen 
nimestä, jonka polttopisteisiin ke-
rääntyvät kokoelman kielisuhde ja 
poeettinen latinki. Kirjan ehdot-
tamat teemat ja muodot olennoi-
tuvat suorastaan holografistisesti 
kirjan nimessä, ja siksi sitä kannat-
tanee tässä kuunnellen purkaa. En-
sinnäkin tätä nykyä naivistis-anonyy-
minen ja esimodernistinen otsikko 
”Runoja” (jonka kokoelman nimenä 
ehti Suomessa käyttää 2000-luvulla 
Jukka Viikilä) tahritaan lisäämällä 
sanan viimeiseen kirjaimeen lisä-
merkki – näin ajateltuna nimen vii-
meinen kirjain ei siis mielly ä-kir-
jaimena, vaan aana, johon on lisätty 
diakriittinen umlaut, joka muuntaa 
peripoeettisen sanan avaamalla sen 
kohti indogermaanista kieliperhettä 
tai toisaalta esimerkiksi turkin kieltä. 
Toisaalta merkin lisäys kiinnittää 
huomiota sanan synnyn lineaari-
suuteen, siihen että sanan viimeiseen 
kirjaimeen lisättävä diakriittinen 
merkki on kirjoitetun sanan rajan 

ylittämistä viimeisellä mahdollisella 
eleellä ennen hyppyä seuraavaan. 

Toisekseen teoksen nimi on kir-
jaimellisestikin ”päällekirjoitettu”, ja 
näin se interteksturoi osaltaan muun 
muassa Virrata, että -kokoelman yli-
viivauksia. Väittämäksi muotoiltuna: 
sana saadaan merkitsemään (toisin) 
merkitsemällä sana. Merkintä on 
toisaalta eittämättömän kehollinen, 
sillä umlaut merkitsee etenkin sak-
sassa sanan vokaalimuunnosta ta-
kavokaaleista etuvokaaleiksi, jolloin 
sanan kehollinen paino, äänentuo-
tanto ja hengitystuntuma muuttuu. 
Umlautilla saadaan siis aikaan kir-
jaimellinen ja symbolinen kielen 
siirto takaisesta etiseen – kirjoitetut 
pisteet sanan lopussa siirtävät sen 
äänteellisesti eteen (toisaalta suo-
meksi kirjoitettuna a-kirjaimen ääk-
köstyminen yhdistää aakkoston alun 
ja lopun). Toisin sanoen kirjoitettu 
sana kääntyy merkitsemään puheen 
artikulaatio-ominaisuuksia ja akus-
tista taloutta, jonka kaiut umlautin 
kanssa ja sitä ilman ovat ratkaisevan 
erilaisia. Umlaut väittää ikään kuin 
kirjoitetun sanan puhuttuutta. Der-
ridalainen logosentrismikritiikki 
voisi tehdä tästä ilmiöstä isonkin nu-
meron.

Antti Salminen
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