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otteita ajasta

R anskasta lähtöisin oleva geneettinen kri-
tiikki (niin sanottu uusi geneettinen tut-
kimus) täyttää tutkimusalana ensi vuonna 
50 vuotta. Geneettinen kritiikki tutkii 
luovia syntyprosesseja: tulemisen tilassa 

olevia tekstejä ja muotoutuvaa ilmaisua. Se nostaa esiin 
kiehtovat ja edelleen varsin vähän tutkitut aineistot: käsi-
kirjoitukset. Geneettisen kritiikin piirissä käsikirjoituksia 
on tutkittu esimerkiksi kirjallisuudentutkimuksen, kieli-
tieteen ja käännöstieteen näkökulmista. Kirjoituksen li-
säksi analysoidaan myös esimerkiksi elokuvaa, musiikkia 
ja valokuvia.

Tapahtuman pääjärjestäjinä olivat Suomalaisen Kir-
jallisuuden Seura ja Pariisissa toimiva käsikirjoitusinsti-
tuutti ITEM. Puhujina oli Joycen, Beckettin, Nietzschen 
ja de Saussuren käsikirjoituksia tutkineita alan huippuja 
muun muassa Ranskasta, Isosta-Britanniasta ja Belgiasta. 
Konferenssin yhteydessä järjestettiin myös yhteistyössä 
Opetushallituksen kanssa opettajille maksuton koulutus, 
jossa esiteltiin tekstigenetiikan mahdollisuuksia kirjoitta-
misen ja kirjallisuuden opetuksessa. 

ITEMin johtaja Paolo D’Iorio esitelmöi digitaalisesta 
geneettisestä editiosta esimerkkinään Nietzschen teok-
sista työstettävä laitos. Ihanteellista olisi, jos kriittinen 
editio sisältäisi myös geneettisen edition, josta teoksen 
säilyneet työvaiheet olisivat luettavissa, ja lukija saisi näh-
tävilleen sen prosessin, jossa julkaistun teoksen teksti on 
muotoutunut. Digitaalinen editio mahdollistaa tällaisten 
tekstimäärien esittelyn. Irène Fenoglio puhui kielitie-
teellisen kirjoituksen synnystä, jossa ollaan teoreettisen 
ilmaisun alkulähteillä epäröinteineen ja yliviivauksineen. 
Tieteellisen tekstin synnyn vaiheiden tuntemus antaa 
uutta syvyyttä julkaistujen tutkimusten ymmärtämiselle. 
Kirjallisuudentutkija Wim Van Mierlo puolestaan korosti 
arkistotieteen merkitystä geneettiselle kritiikille. Arkisto-
tiede kiinnittää huomiota arkistojen muotoutumisen vai-
heisiin ja materiaalisuuteen, ja Van Mierlo kehotti genee-

tikkoja lähestymään arkistoaineistoja syvällisemmin myös 
tästä näkökulmasta. 

Pitkälti käsinkirjoitettuihin käsikirjoituksiin kes-
kittyvän geneettisen kritiikin yhteydessä pohditaan 
usein tutkimussuunnan tulevaisuutta muuttuneiden 
aineistojen maailmassa. Thorsten Ries huomautti esi-
telmässään, että kiinnostavaa geneettistä tutkimusta 
voidaan tehdä myös digitaalisten aineistojen parissa, 
joskin tekstin tuottamisen prosessit liittyvät silloin vah-
vasti esimerkiksi erilaisten ohjelmistojen, tallentamisen 
paikkojen ja tapojen sekä algoritmien prosesseihin. 
Claire Doquet puolestaan esitteli koululaisilta kerätyn 
aineiston avulla, miten tietokoneella tapahtuvaa kirjoi-
tusta voidaan tallentaa niin, että kaikki kirjoituspro-
sessin näkyvät jäljet säilyvät ja ovat uudestaan tarkas-
teltavissa. Tästä on hyötyä sekä oppilaan itseymmärryk-
selle että opettajalle.

Vaihtelevat näkökulmat ja aineistot valokuvista pu-
vustussuunnitelmiin tarjosivat tutkimusalasta rikkaan 
kokonaiskuvan avaten myös uusia tulokulmia. Tuoreita 
avauksia konferenssissa edustivat erilaiset monitekijyyden 
kysymykset, kuten kustannustoimittajan ja kirjailijan yh-
teistyö, kirjallisten piirien kommentoinnin rooli teosten 
synnyssä sekä erilaisten toimijoiden rooli esimerkiksi elo-
kuvan tai teatteriesityksen teossa. Konferenssin loppupu-
heenvuoroissa korostettiinkin geneettisen kritiikin olevan 
elonsa kaaren siinä vaiheessa, että se on valmis itsereflek-
tioon ja avoin uusille suunnille.

Konferenssi antoi alkusysäyksen geneettiselle kri-
tiikille kotimaassa, ja nähtäväksi jää, mitä se tulee Suo-
messa poikimaan. Kansainvälisessä kontekstissa jatko on 
jo selvä: seuraava Genesis-konferenssi järjestetään Krako-
vassa 2019. Monitieteistä ja innostunutta vuoropuhelua 
on varmasti luvassa sielläkin, mutta toiveissa olisi, että 
tutkimussuunnan itsetutkiskelu olisi kahdessa vuodessa 
edennyt jo niin pitkälle, että esitelmiä pidettäisiin myös 
muiden kuin valkoisten miesten korpuksista. 

Hanna Karhu

Luovista syntyprosesseista 
monitieteisesti
Miten Sylvia Plathin runoilijan ääni muovautui luonnoskirjoituksessa? Miten tulkita 
säveltäjän keskenjääneiden teosten nuottikäsikirjoituksia, jotta ne esitettäisiin oikein? 
Entä minkälaisissa vaiheissa koululaisten ainekirjoitusprosessi etenee? Muun muassa näitä 
kysymyksiä tarkasteltiin kesäkuussa järjestetyssä konferenssissa Genesis – Helsinki 2017. 
Creative Processes and Archives in Arts and Humanities. 


