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Monet lukijat ovat löytäneet muumitari-
noista filosofisia ulottuvuuksia, mutta 
Muumilaaksossa vilisee myös allevii-
vatun filosofisia hahmoja, kuten pes-
simistinen Piisamirotta tai Aloitamme 

uuden elämän -tarinan kinastelevat profeetat1. Karrikoi-
tujen sivuhenkilöiden ja aina mukautuvien muumien 
avulla Tove Jansson (1914–2001) käsittelee erilaisia ideo-
logioita, elämäntapoja ja todellisuuskäsityksiä. Helsingin 
Tieteiden talolle kokoonnuttiin helmikuussa pohtimaan 
Janssonin kirjallisen työn filosofisia elementtejä.

Muumiperhe normien rikkojina ja kantajina
Janssonin kirjallisen tuotannon mielikuvituksellisuus 
tarjoaa mahdollisuuksia monenlaisiin tulkintoihin. Pro-
fessori Dan Zahavi käytti muista tilaisuuden puhujista 
poiketen esitelmänsä lähteenä Janssonin muumisarjakuvia 
kirjojen sijaan. Kirjoissa ja sarjakuvissa käsitellään samoja 
aiheita, osin samoin tarinoin. Yhtenä toistuvana teemana 
ovat ulkopuolelta annetut tavat ja perinteet, joita laakson 
asukkaat noudattavat. Sarjakuvassa Vaarallinen talvi 
Muumiperhe valmistautuu tunnollisesti talviunille neu-
lasia syöden ja kristallikruunun peittäen, koska esi-isätkin 
tekivät niin2. Vaarallisessa juhannuksessa Vilijaana järjestää 
joka vuosi sukulaisilleen juhlat, koska niin kuuluu tehdä, 
vaikka kukaan ei koskaan tule (eikä hän erityisemmin 
pidä sukulaisistaan)3. Sarjakuvien Vilijonkka puolestaan 
korostaa kuria ja velvollisuutta kunniallisen elämän perus-
pilareina.

Muumit eivät kuitenkaan jää tapojensa orjiksi. Pe-
rinteitä ravistelevat erilaiset Muumilaaksoon osuvat mul-
listukset, jotka avaavat tuttuihin asioihin aivan uusia 
näkökulmia – välillä hyvinkin konkreettisesti. Teoksessa 
Muumipeikko ja pyrstötähti meri vetäytyy ja merenpohja 
tulee näkyviin4; Vaarallisessa juhannuksessa tulva hukuttaa 
Muumitalon, ja aamiaistarvikkeita etsivä perhe sahaa 
lattiaan reiän, josta katsoen tutut keittiökalusteet ja tar-
vikkeet näyttävät täysin uudenlaisilta. Toisinaan muumi-
perheen kaavoja rikkovat yhdistyselämän tai talviurheilun 
kaltaiset villitykset. Tämä antaisi motivaation eksistentia-
listiselle tulkinnalle: ahdistavista ja rajoittavista kaavoista 
täytyy vapautua, ja maailmaa pitää oppia katsomaan 
uusin silmin. Tätä tulkintaa vastaan puhuu kuitenkin 
se, että tarinan päättyessä muumiperhe tyypillisesti palaa 
normaaliin arkeensa.

Muumiperheellä on eksentrisyydestään huolimatta 
omat tärkeät traditionsa ja käsityksensä normaaliudesta. 
Yksi merkittävä piirre on kuvitelmien ja roolileikkien 
asema perheen sosiaalisten suhteiden ylläpitäjinä. Toi-
sinaan olosuhteet kuvitellaan toisenlaisiksi: puutarha 
muuttuukin vaaralliseksi viidakoksi. Mielikuvitusta käy-
tetään Janssonin teoksissa myös itsensä löytämiseen ja 
rajoittavista rooleista vapautumiseen. Sarjakuvassa Kuvit-
teluleikki arka ja synkkä Miska vapautuu ahdistuksestaan 
ensin tunnustamalla poliisille rikoksen, jota ei ole tehnyt, 
ja sen jälkeen teeskentelemällä isosiskolleen olevansa kuu-
luisa ja merkittävä5. Teatterirotta Emma valistaa Vaaralli-
sessa juhannuksessa:

”Teatteri on tärkein asia maailmassa, sillä siellä näytetään 
kaikille millaisia he voisivat olla ja millaisia he tahtoisivat 
olla vaikka eivät uskalla ja millaisia he ovat.”6

Ennen kaikkea roolileikit näkyvät kuitenkin muumi-
perheen jäsenten välisissä suhteissa. Muumimamma 
teeskentelee pelkäävänsä pimeää, jotta Muumipappa 
voisi tuntea itsensä vahvaksi. Muumipeikon ja Niisku-
neidin romanssi muodostuu usein vastavuoroisen kuvit-
teluleikin varaan: jompikumpi teeskentelee välinpitämä-
töntä ja toinen murtunutta rakastajaa, tai yhteistuumin 
lavastetaan neidonryöstö. Leikeissä ei pelkästään ylitetä 
perinteisiä sukupuolirooleja, vaan Jansson korostaa roo-
lileikkejä huomaavaisuuden ja lohdun eleinä, yhdessä 
olemisen tapana. Zahavin mukaan juuri mielikuvituksen 
ja intersubjektiivisuuden korostuminen Janssonin sarja-
kuvissa mahdollistaa myös hermeneuttisen ja fenomeno-
logisen luennan. Sosiaaliset suhteet ja perinteet ovat tär-
keitä, mutta ne eivät ole muuttumattomia ja rajoittavia 
vaan kehittyvät yhteisissä kokemuksissa.

Tutkimattomat filosofiset pohjavirtaukset
Muumitarinoiden sivuhenkilöissä kiteytyy usein äärim-
milleen vietyjä ominaisuuksia ja luonteenpiirteitä: Hemuli 
vaalii järjestystä ja Vilijonkka velvollisuutta, Nipsu yrittää 
aina kääriä taloudellista etua ja Mymmeli rypee toivotto-
massa rakkaudessa kerta toisensa jälkeen. Juuri ironiset, 
symbolisesti tyylitellyt hahmot kiinnittivät symposiumissa 
puhuneen professori Hans Ruinin huomion. Hän pohti 
niiden suhdetta Friedrich Nietzschen Näin puhui Za-
rathustran neljännen kirjan hahmoihin7. Nietzscheläistä 

Ninni Suni

Naurulla vakavamielisyyttä vastaan
Mitä kaikkea mielikuvituksella tehdään muumitarinoissa? Entä  
kuinka hyvin Tove Jansson tunsi Nietzschen ajattelua?
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iksi presidentin diagnosointi narsistiksi tai psykopaatiksi on heikkoa 
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paa vaikuttam
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K
rugm

an ei ollut suinkaan ensim
m

äinen presidentin 
hulluksi leim

annut: D
onald Trum

pin m
ielenterveyden, 

tai pikem
m

inkin sen puutteen, puinnista on tullut yhä 
suositum

paa 
hänen 

voitettuaan 
vaalit. 

D
iagnoosien 

luontiin on osallistunut poliittisten kom
m

entaattoreiden 
ja yhteiskunnallisten vaikuttajien lisäksi kasvava joukko 
m

ielenterveyden asiantuntijoita. N
iin sanottu G

oldw
a-

terin sääntö eli Yhdysvaltain psykiatriyhdistyksen 60-lu-
vulta periytyvä kielto diagnosoida etäältä julkisuuden 
henkilöitä näyttää m

urtuneen sen jälkeen, kun entinen 


