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TIIVISTELMÄ

Pro gradu –tutkielmassani tarkastelen villeyden teemaa Charlotte Brontën romaanissa Jane Eyre. Se on siis
temaattinen tutkimus, joka keskittyy villeyden teemaan. Tutkimusolettamukseni oli, että teoksen liiallisen
mielikuvituksellisina pidetyt piirteet ovat tärkeä osa sen kokonaisuutta, sen villeyden teemaa. Teoreettisena
pohjana käytin joitakin feministisen kirjallisuudentutkimuksen tekstejä, sekä narratologian ja jälkiklassisen
kertomusteorian parissa sanottua. Charlotte Brontë itse on puhunut villeydestä: käyttää tätä sanaa toisinaan,
niin Jane Eyressä kuin muuten. Lähestyin villeyden teemaa villeyden suomen- ja englanninkielisten
sanakirjamääritelmien kautta ja sen kautta miten Brontë itse sanaa käyttää.
Näen villeyden olevan jotakin, joka ulottuu hyvin moneen teoksessa, ja sen sisältöön sekä muotoon. Aluksi
tarkastelin villeyden ilmenemistä yleensä teoksessa, sitten villeyttä suhteessa yhteiskunnallisiin arvoihin ja
asetelmiin, ja lopulta villeyttä keinona tuoda mielikuvituksellinen, haaveiden maailma lähemmäs. Tässä,
toisessa mainitsemassani kohdassa, tuli kyseeseen myös teoksen tapa pohtia naisten asemaa.
Esiin tuli se, miten Janen maailmassa yliluonnolliset tapahtumat ovat usein temaattisesti merkitseviä seikkoja:
ne liittyvät sen villeyden ja rakkauden temaattiseen pohtimiseen. Villeys liittyy myös rakkauden teemaan, se
on sen yksi piirre. Käsittelin myös sitä, miten Jane Eyressä Brontë luo sukupuolettomuutta muuntaen hieman
Robyn R. Warholin lähestymistapaa kirjallisuuteen, jonka mukaan teokset luovat – tai ehkä paremminkin
voivat luoda - sukupuolta. Lopuksi käsittelin Jane Eyre –teoksen ikään kuin kerronnan tasoa, sen muotoa, ja
näin tämän liittyvän villeyden teemaan siten, että siinä on olennaista toden ja kuvitteellisen rajan hämärtäminen
(kuten Alan Horsman sanoo olevan tyypillistä viktoriaanisessa fiktiossa) ja tämä luo tietynlaista villeyden
ilmapiriä kuin myös tuo villeyden maailmaa lähemmäs. Olen pyrkinyt osoittamaan ainakin osittain, että tämä
liiallisen mielikuvituksellinen, tms., on tärkeä osa teoksen kokonaisuutta ja sen tunnelmaa, johon liittyy
olennaisesti villeys.

Asiasanat: Charlotte Brontë, villeys, teema, sisäistekijä, feministinen kirjallisuudentutkimus, jälkiklassinen
kertomusteoria
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1 JOHDANTO
1.1 Johdatus
Charlotte Brontën tarinoissa esiintyy usein huomiota kiinnittävän erikoisia elementtejä, jotka ovat
moninaisia muodossaan, mutta silti niillä kaikilla on kuitenkin jotakin yhteistä, kenties juuri se mikä
niissä on olennaisinta romaanin kokonaisuuden kannalta. Tällaisia ilmiöitä esiintyy eri tasoilla ja eri
muotoja ottaen tai saaden. Tutkin niitä Jane Eyre –romaanissa (jäljempänä JE).

Niitä ilmaantuu henkilöhahmojen toisilleen osoittamassa puheessa, kuten silloin kun Edward
Rochester mainitsee yllättäen Janelle ”vihreäpukuiset” ja uskonsa siitä, että Jane odotti heidän ensi
kerran kohdatessaan tätä keijuväkeään, tai kohdassa jossa Jane kuulee Rochesterin äänen, vaikka
tämä on jossakin eri puolella Englantia. Myös orpous, joka ei sinänsä ollut tavatonta ajan Englannissa,
tai kertojan tapa käyttää ”olento” -sanaa ihmisiin viitatessaan ovat piirteitä, joilla on tapana esiintyä
tietyntyyppistä ilmanalaa esiin kutsuvissa romaaneissa. Henkilöhahmot eivät välttämättä usko
yliluonnollisiin asioihin, eivätkä ne yleensä ole totta tarinan maailmassa; mutta silloinkin kun ne ovat
pääasiassa henkilöhahmojen outoa leikkiä, kuten Rochesterin sanoessa Janen kaataneen
ensimmäiseksi heidän tavatessaan hänen hevosensa, on lausahduksen yliluonnollisen aineksen
vaikutus jo synnytetty huolimatta siitä, että siihen ei mitä todennäköisimmin tarinan maailmassa
kirjaimellisesti uskota. Ja kun kiertelevä ennustajaeukko paljastuukin kartanonherra Rochesteriksi, ei
se, että hän ei osaa oikeasti ennustaa - sen enempää kuin kukaan mukaan herkkätunteinen ihminen vähennä juurikaan tilanteen nostattamaa eriskummallista vaikutuspiiriä. Olennaisia ovat myös
pakanalliset elementit, joita Brontëlla esiintyy esimerkiksi Shirley –romaanissa Shirleyn luonnossa
aistimien titaanien muodossa. Missä metaforisuuden asteessa Shirley aistii ne, se ei ole tässä
yhteydessä merkittävää. Jane Eyressä Jane esimerkiksi sanoo, että yhtenä aikana Rochesterista tuli
hänen epäjumalansa, joka asettui uskonnon ajatusten eteen hämärtäen ne.

Samankaltaiseen ilmiöön viittaavat luultavasti myös Jane Eyren ja Edward Rochesterin välillä
käytävät erikoiset keskustelut; poikkeamat valitusta kerronnallisesta muodosta kuten imperfektin
vaihtaminen preesensmuotoon kesken kerronnan, kerronnan oudot näkökulmat, kuten Herra
Brocklehurstin kuvaaminen ”mustana pylväänä” ja sen tapa kertoa usein toisten ihmisten suulla
epämiellyttäviä

asioita

päähenkilöistä,

muutaman

kerrontaan

sisällytetyn

runonpätkän

invokatiivinen, tuntematonta kutsuva luonne; nukkuminen autiolla nummella, kuoleman läsnäolo,
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Herra Brocklehurstin kirjaset syntisten lasten äkkikuolemista, visuaalisiin kuviin uppoutuminen
tarinan tapahtumien maailmassa, kapina sortoa vastaan. Tutkin tässä vain Jane Eyreä, mutta
samanlaisia elementtejä on myös Brontën muissa romaaneissa; esimerkiksi soveltuu kenties Villetten
epätavallinen loppu, joka muuttuu yllättäen onnettomaksi. Jane Eyressä tällaisia piirteitä on vielä
mm. Jane Eyren kasvaessaan kokema julmuus ja romaanissa paljolti Janen kautta ilmenevät
sosiaalisesti tai yhteiskunnallisesti uudistavat kohdat. Charlotte Brontën romaanit sisältävät hyvin
pitkän listan tällaisia aihelmia. Tarkoituksena ei ole väittää, että tällaisia piirteitä ei esiintyisi muussa
kirjallisuudessa, vaan kiinnittää huomio siihen miten Brontën teoksissa tällaiset ilmiöt vaikuttavat
saavan epätavallisen keskeisen aseman – ne hallitsevat kerronnan kokonaisuudessa, ja ovat
olennainen osa romaanin villeyden teemaa.

Tutkimus ja keskustelu (esim. kääntäjien kommenttien muodossa) Brontën aikalaisista sekä Virginia
Woolfista lähtien on usein pitänyt Brontën romaanien mielikuvituksellisia, outoja ja yliluonnollisia
piirteitä jonkinlaisina erehdyksinä ja puutteina muuten onnistuneessa kerronnassa. Pyrin kuitenkin
osoittamaan luennallani, että kyse ei ole erehdyksistä eikä puutteista, poikkeamasta Brontën usein
muuten taidokkaana pidetyssä kirjallisessa ilmaisussa, vaan että ne ovat olemuksellinen ja
välttämätön osa Charlotte Brontën romaanien kokonaisuutta ja niissä olevaa outoa ilmapiiriä.

Kirjallinen esitystapa tekee […] mahdolliseksi sen ”kognitiivisen tempun”, että sekä kokeminen,
kertominen että koko fiktiivisen maailman ja sen henkilöiden konstruointi tapahtuvat kaikki samalla
tasolla – kertovassa diskurssissa (Mäkelä 2009, 121).

Brontëlla kertovaa diskurssia luonnehtii villeys eri tasoilla; se on sisäistekijän tai tekijän luoma taideteos.

Feministisen kirjallisuudentutkimuksen ja gotiikan tutkimuksen piirissä on esitetty yliluonnollisiin ja
”epäuskottaviin” kohtiin samansuuntaisia tulkintavaihtoehtoja kuin omani, vaikka niiden tarkoitukset
ja päämäärät ovatkin usein toiset – tosin feministisyys toivoakseni kuuluu molempiin. Ns.
yliluonnollisia kohtia Brontën romaaneissa (etenkin Jane Eyressä) on tutkittu paljon, mutta uskon,
että oma lähestymistapani poikkeaa selvästi aikaisemmasta korostaen villeyden ilmenemistä eri
muodoissaan kerronnan kaikilla ikään kuin tasoilla, sen kaikissa aspekteissa. Nostan
”yliluonnollisen” tai liiallisen mielikuvituksellisen rinnalle – ja oikeastaan siihen kuuluvaksi esimerkiksi tietyt kerronnalliset muodot, jotka suhteessa jonkinlaiseen, oletettuun, realistisen
kerronnan perusmuotoon suhteutettuna ilmenevät poikkeamina muodosta, mutta jotka Brontëlla usein
4

toistuvina kuuluvat kerronnan varsinaiseen tyyliin. Brontën kirjoitustapa eroaakin monessa suhteessa
luonnollisesta kirjallisuudesta ja ei-fiktiivisista kirjoittamisen tavoista, joita se osittain jäljittelee.
Tulen tähän jäljempänä. Pyrin osoittamaan, että myös kritiikin usein mainitsema ”epäuskottavuus”
on monessa mielessä romaanin ansio ja romaanin epäuskottavat kohdat olennainen osa sen
kokonaisuutta. Tarkoituksenani on osoittaa, että ne ovat vääjäämätön osa Brontën romaaneja – ne
eivät ole erillisiä osia, jotka voi erottaa kokonaisuudesta sen muuttumatta, vaan ne poistamalla ei
voisi olla muuttamatta koko kerronnan luonnetta.

Näiden kysymysten kautta lähden hahmottamaan villeyttä Brontën Jane Eyre -romaanissa. Annan
siis tälle oudolle mielikuvitukselliselle jännitteelle romaaneissa nimityksen villeys.

Aiheenani on näin villeyden teema Charlotte Brontën romaanissa Jane Eyre. Tutkin tämän ilmenemistä sekä
ikään kuin tarinan tasolla että myös kertomuksen tasolla, vaikka nämä ”tasot”, tms., eivät selkeälinjaisesti
eroakaan toisistaan. Tämä aihevalinta on ehkä osittain lähtöisin Brontëa kääntäneen ja tämän
Kotiopettajattaren

romaaniin

”Lukijalle”

–johdatuksen

tehneen

Kaarina

Ruohtulan

seuraavasta

näkemyksestä:

Näin siis Kotiopettajattaren romaanissa todellisuus ja mielikuvitus punoutuvat yhteen ja usein on vaikeata
erottaa niitä toisistaan. Mutta vaikka mielikuvituksen luoma usein vaikuttaa keinotekoiselta,
yliammutulta ja melodramaattiselta lukija ehkä kuitenkin antaa sen anteeksi ja ikään kuin liukuu sen yli
- melkeinpä uskoo kaikkeen uskomattomaan - niin suuri tämän romaanin taikavoima on vielä nytkin.
(Ruohtula 2002, 8.)

Mielestäni tämä mielikuvituksellinen taas on tärkeä osa romaania ja romaanissa. Tämä ”yliammuttu”
on juuri osa romaanin ”taikavoimaa” (mitä se on ehkä siis Ruohtulankin mielestä) ja juuri tämä
”mielikuvituksen luoma” on tärkeä osa teoksen kokonaisuutta ja luo siihen tietynlaisen villeyden
ilmapiirin, joka ei suinkaan ole mielestäni mikään puute. Villeydellä siis tarkoitan tietynlaista voimaa
tai piirrettä tarinassa, eräänlaista intohimoa, joka lähentää sitä (muihin) tarinoihin ja kulkee
mielikuvituksen rajalla.
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Tarinan synkkyys on myös mielestäni villeyteen liittyvää, mm. Brocklehurstin kirjasessa ilmenevän Martha
G-:n kuoleman tai Lowoodin synkkyyden kautta, kuin myös sen kautta miten Janea kohdellaan. Villeyttä on
myös luonnon myrskyisyydessä.

Samalla kun tarkastelen villeyden teemaa, on näkemykseni teemojen etsimisestä aika samanlainen
kuin mikä ilmenee Charlotte Brontën sanoissa W.S.Williamsille romaanin selittämistä koskien hänen
selitettyään hieman kirjansa Villette henkilön Lucy Snowen luonnetta:

If, however, the book does not express all this, there must be a great fault somewhere. I might explain
away a few other points, but it would be too much like drawing a picture and then writing underneath the
name of the object intended to be represented. We know what sort of a pencil that is which needs an ally
in the pen. (Spark 1966, 190; kirje 116.)

Minusta teemaa ei voi varsinaisesti ilmaista toisin sanoin, abstrahoida teoksesta, tai teosta ainakaan
selittää, vaan kaikki käytetyt sanat kertovat tarinan, luovat taideteoksen, vaikka tämä liittyykin ehkä
aika romanttiseen näkemykseen taiteesta. Tästä huolimatta tutkimus voi käsitellä erilaisia teemoja tai
muuta teoksessa, mutta ei ole mitään sitä ”selittävää”; se muodostuu kaikista sanoista, viivoista, joita
taiteilija on vetänyt. Tutkijan tehtäväksi jää näin muu kuin teoksen selittäminen, joka on mielestäni
mahdotonta.
Jane Eyressä sisäistekijä ei kerro tarinaa vaan luo taideteoksen, niin kuin kai aina sisäistekijä tekee. Jane
Eyressä fyysisen maailman villeys liittyy villiyteen Janen luonteessa, ja Janen tarina on voimakas tarina, sen
sävy on ”villi” koko ajan. Ilmanalat heijastavat Janen villeyttä ja tarinan yhteiskunnallista uudistavuutta.
Mielikuvitukselliset tekijät luovat tarinaan tietynlaisen villimmän tai selittämättömän ilmapiirin, mikä tekee
sen inhimillisen yhteiskunnan kannalta vapaammaksi ”paikaksi”. Jane Eyren hahmot ovat tavallaan
yhteiskunnan rajamailta mikä tulee esille esim. Janen kiihkeydessä tai feministisyydessä tai Rochesterin
paheellisuudessa ja kiivaudessa. Ilma Jane Eyressä on villi, kuten Janen luonne. Jane Eyressä on näin kyseessä
villimpi maailma ja runollisempi sellainen. Käytän teemanani ilmaisua “wild” siitä huolimatta - sen uhalla että romaanissa on seuraava kohta:

I [Jane] wondered why moralists call this world a dreary wilderness: for me it blossomed like a rose. (JE
341, luku 25.)
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Mutta minusta tässäkin tulee ehkä luotua villeyden ilmapiiriä. Tämä ei minusta muuta sitä, että Jane Eyressä
on villeyttä, sen maailmassa, niin kuin yhteiskunnassa ja luonteissa, mutta kyseessä on villeys, joka on
toivottava ja hyvä piirre. ”Wild” –sanaa käytetään usein Jane Eyressä positiivisessa tai neutraalissa mielessä.
Mm. aivan alussa se tuntuu viittaavaan toivottavaan piirteeseen - tunnelmaan:

At intervals, while turning over the leaves of my book, I studied the aspect of that winter afternoon. Afar,
it offered a pale blank of mist and cloud; near a scene of wet lawn and storm-beat shrub, with ceaseless
rain sweeping away wildly before a long and lamentable blast. (JE 2, luku 1.)

Rochesterin seuraavissa sanoissa se saa positiivisen merkityksen:

“[…]Consider that eye: consider the resolute, wild, free thing looking out of it, defying me, with more
than courage—with a stern triumph. Whatever I do with its cage, I cannot get at it—the savage, beautiful
creature![…]” (JE 388, luku 27.)

Charlotte Brontë sanoo myös yhdessä kirjeessään - rouva Gaskellille, joka on tulossa käymään hänen luonaan
- seuraavasti:

Leaving behind your husband, children and civilization, you must come out to barbarism, loneliness, and
liberty.” (Spark 1966, 198; kirje 122, Charlotte Brontë to Mrs. Gaskell.)

Näin voi päätellä, että Charlotte Brontëlle on keskeistä vapaus, mikä tulee monin tavoin esille Jane Eyre
romaanissa.
Brontë sanoo myös seuraavasti siitä miten keinotekoinen kultivaatio on karkean luonnon rinnalla pohjoisen
ihmisissä: ”the puzzle is, that while the people of the South object to my delineation of Northern life

and manners, the people of Yorkshire and Lancashire approve. They say it is precisely the contrast of
rough nature with highly artificial cultivation which forms one of their main characteristics. Such, or
something very similar, has been the observation made to me lately, whilst I have been from home,
by members of some of the ancient East Lancashire families, whose mansions lie on the hilly borderland between the two counties. The question arises, whether do the London critics, or the old Northern
squires, understand the matter best?” (Gaskell 1958-1906, 298, Charlotte Brontën kirjeessä Mr.
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Smithille.)

Yorkshiren ja Lancashiren tavat ovat siis erilaiset kuin muualla, kiinnostavalla tavalla. (Vaikka
varsinaisesti tutkinkin alkuperäiskielistä teosta, olen lukenut rinnalla suomenkielistä käännöstä ja tukeudunkin
paljossa siihen, Kaarina Ruohtulan käännökseen Kotiopettajattaren romaanista. Se kuitenkin eroaa usein
alkuperäisestä niin kuin varmaankin aina käännökset tekevät, ja tästäkin syystä lainaan kohtia
alkuperäisteoksesta. Usein olen ottanut lainaukset suoraan ”Project Gutenbergin” Charlotte Brontën e-kirjoista
ja sitten joskus muokannut niitä painetun version suuntaan, jonka olen maininnut ja josta olen ottanut
sivunumerot.)

1.2 Charlotte Brontësta

Charlotte Brontë (1816-1855) kirjoitti elinaikanaan romaanit The Professor (1857) (jota hän yritti
saada vuonna 1846 turhaan julkaistavaksi), Jane Eyre (1847), Shirley (1849) ja Villette (1853).
Samoihin aikoihin hänen sisarensa Emily Brontë kirjoitti romaanin Wuthering Heights (1847), ja
Anne Brontë romaanit Agnes Grey (1847) ja The Tenant of Wildfell Hall (1848). Ensimmäinen teos,
joka Charlotte Brontëlta julkaistiin, koostui kuitenkin sisarten Emilyn ja Annen kanssa kirjoitetuista
runoista runokokoelmassa, jonka olivat kirjoittaneet ””Currer, Ellis ja Acton Bell"”. Charlotten,
Emilyn ja Annen ensimmäiset romaanit julkaistiin samoja salanimiä käyttäen.

Charlotte Brontë sai sisaruksiensa Patrick Branwellin (1817-1848), Emily Janen (1818-48) ja Annen
(1820-49) kanssa vuonna 1826 leikkisotilaita, jotka sisarukset nimesivät, ja joiden pohjalta he
alkoivat pian kirjoittaa ”kronikkoja rakkaudesta ja sodasta Guinean rannikon englantia puhuvien
valtioiden liiton aristokraattisten hallitsijoiden parissa" (”chronicles of love and war among the
aristocratic rulers of a confederacy of English-speaking states on the Guinea Coast of Africa"). Aluksi
kaikki neljä kirjoittivat yhdestä maasta, mutta tultaessa vuoteen 1834 Charlotte ja Branwell
kirjoittivat yhä Angriasta, mutta Emily ja Anne olivat siirtyneet kirjoittamaan Gondalista. Charlotten
ja Branwellin proosaa on säilynyt hyvin paljon, kun taas Gondalista on säilynyt vain ”joitakin
kaunopuheisia runoja” ("some eloquent verses"). Charlotte Brontëlla oli "kaksi vanhempaa sisarta,
Maria ja Elizabeth, jotka kuolivat vuonna 1825”. Sisarusten isä, Patrick Brontë, oli pappi. Heidän
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äitinsä, Maria Brontë kuoli 1821. (Horsman 1990, 159-160, myös n1, 159; Gaskell, 5.)

Charlotte Brontëen vaikuttivat mm. Scott, Byron ja Thackeray. Charlotte ja Emily opiskelivat vuonna
1842 Pensionnat Hégerissä Brysselissä, ja Charlotte palasi opettamaan sinne vuonna 1843. Charlotte
meni naimisiin isänsä apulaispapin A.B. Nichollsin kanssa vuonna 1854. (Horsman 1990, 159-160,
myös n1, 159.)

Tutkin varsinaisesti Brontën romaania Jane Eyre (suom. Kotiopettajattaren romaani). Sivuan myös
joitakin Charlotte Brontën kirjeitä, jotka ovat luonnollisestikin jossain kohde- ja lähdetekstin
rajamailla, sekä muita Brontën romaaneja.

2

TEOREETTISTA POHJAA

2.1 Villeys
Käsiteltävänäni on siis villeyden teema Charlotte Brontën romaanissa Jane Eyre. Villeys on nimi,
jonka olen antanut minua kiinnostavalle jännitteelle tai piirteelle Brontën romaanissa (ja oikeastaan
piirteelle joka on muissakin Brontën romaaneissa). Ne ovat mielikuvituksellisia ja omalaatuisia, jopa
outoja. Tämä teema ei ole välttämättä sellainen mitä Brontë on itse ajatellut juuri tässä muodossa,
mutta hän puhuu usein villeydestä ja ilmanala on mielestäni teoksessa usein villi niin ihmisten kuin
luonnon osalta.

Teema on Susanna Suomelan (2008, 140) mukaan "Yksinkertaisimmin ilmaistuna ja
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sanakirjamääritelmiä tiivistäen" "se, mistä teksti syvimmällä tasollaan kertoo; se, mistä on kyse."
Seuraavassa lauseessa Suomela mainitsee teemasta seuraavaa:
Nykysuomen sanakirja vuodelta 1992 märittelee teeman seuraavasti: "käsiteltäväksi annettu tai otettu,
käsittelyn kohteena oleva aihe; puheen, tutkimuksen tm. esityksen keskeinen, johtava, syvin ajatus; pää-,
perusajatus, -idea (NS, s.v. teema).Tässä määritelmän kohteena on nimenomaan kirjallinen, sanoista
rakentuvan puhutun tai kirjoitetun tekstin tai teoksen teema. (Suomela 2008, 140-141.)

Valitsemani ”villeys” ei ehkä ole teoksen pääajatus, vaikka se varmasti liittyy läheisesti niihin, vaan
se on käyttämäni lähestymistapa teokseen, sellainen, joka mielestäni kuvaa monia sen olennaisia
piirteitä mielekkäällä tavalla. Se ei välttämättä ole Brontën ajattelema teema – jos nyt teemoja
yleensä ”ajatellaan” - vaikkakin jotakin sellaista Brontëlla tuntuu usein olevan mielessä; se on
yhdistävä nimitys teosta hallitsevalle voimalle, jonka moni muukin on havainnoinut. Olisin voinut
kutsua sitä myös mielikuvitukseksi, mutta villeys oli Brontën yhteydessä minusta kiinnostavampi
lähestymistapa, esimerkiksi sen johdosta miten tärkeää luonto on teoksessa. Näin tämä siis voi olla
teema, jota Brontë ei itse hahmottanut teoksessa, mutta ainakin aiheena hän lähestyy sitä paljon. Silti
luullakseni voi puhua temaattisesta tutkimuksesta tässä yhteydessä; ja ainakin aiheena tai piirteenä
Brontë tuntuu käyttävän villeyttä; hänen teoksessaan villeys tulee ilmi monin tavoin ja tietoisestikin.
Suomela ehdottaa, että suomenkielisessä tutkimuksessa puhuttaisiin "temaattisesta tutkimuksesta"
(mt., 142). Suomela selittää teeman ja aiheen eron seuraavasti:

Aihe (engl. subject) on teeman tavoin vastaus kysymykseen, mistä teksti kertoo. Aihe kuitenkin vastaa
kysymykseen konkreettisemmalla tasolla: se on ilmaistavissa yhdellä tai useammalla, henkilöitä,
paikkoja tai tapahtumia kuvaavalla substantiivilla. Teema sen sijaan on nimettävissä jonkin abstraktin
käsitteen tai fraasin avulla, ja sen hahmottaminen vaatii lukijalta tekstin tulkintaa. (mt., 143.)

Kyseessä kohdallani on siis temaattinen tutkimus. Voisi varmaankin sanoa, että aiheena Jane Eyressä
on tämän elämä tämän kasvaessa aikuiseksi, koulutus ja kotiopettajattareksi meneminen,
rakastuminen ja taloudellisen itsenäisyyden löytäminen elämässä, kadonneiden sukulaisten
löytäminen ja lopulta naimisiinmeno ja eläminen Rochesterin kanssa, mukaan lukien lasten saaminen
- vaikkakin tämä aiheen tiivistys jättää pois olennaisimman, nimittäin olemassaolon kysymysten
pohtimisen Jane Eyren elämäntarinan kautta.
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Puhuttaessa teeman suhteesta rakenteeseen Suomela (2008, 148) ehdottaa käsitettä hallitseva
rakenneperiaate - "yhteisen rakenteellisen nimittäjän sijaan" - "jolle" "on osoitettavissa tietty
temaattinen vastine". Esimerkkinä tällaisesta rakenneperiaatteesta hän mainitsee Henry Jamesin The
Turn of the Screwn (1898) kerronnallisen moniselitteisyyden. Tätä "vastaava teema puolestaan voisi
olla "ihmistiedon epävarmuus" (Rimmon-Kenan 1995, 16-17)”. (Suomela 2008, 148.)

Teema näkyy – tai teemat näkyvät –Brontëlla tietenkin myös kerronnan tasolla. On mielenkiintoista
miettiä mikä voisi olla hallitseva rakenneperiaate Jane Eyressä. Ehkä se voisi olla toden ja
kuvitteellisen rajan hämärtäminen (jonka muistaakseni Alan Horsman teoksessa The Victorian Novel
sanoo olevan tyypillistä viktoriaaniselle fiktiolla, mutta en löytänyt lähdettä enää), jota vastaava
teema voisi olla olemassaolon teema, mihin villeys –teemakin liittyy. Näen kuitenkin
kiinnostavimpana lähestyä Jane Eyreä villeyden teeman kautta, joka mielestäni paikoin ilmenee myös
kerronnan, tms., tasolla, esimerkiksi silloin kun Brontë lainaa tekstin seassa runoa tai muuta sanontaa.
Suomela sanoo, että myös lukijan omat käsitykset vaikuttavat hänen löytämäänsä teemaan (mt., 149151).

Heta Pyrhösen ensyklopedia-artikkelin ”Thematic approaches to narrative” mukaan teeman
tarkastelu voidaan jakaa karkeasti kahteen tyyppiin. Teeman syntagmaattinen tarkastelu lähestyy
merkityksen kannalta yhtä tekstiä tai useampia toisiinsa sidoksissa olevia tekstejä. Paradigmaattinen
tarkastelu taas pyrkii löytämään toistuvaa aineistoa erillisiltä vaikuttavista teksteistä. (Pyrhönen
2005a, 597.) Lähestyn villeyden teemaa syntagmaattisesti ja tarkastelen sen ilmenemistä siis yhdessä
tekstissä, Charlotte Brontën Jane Eyre -romaanissa.

Suomela sanoo, että teema voi löytyä teoksen eri tasoilta pintarakenteesta syvimpiin kerroksiin.
Teema ei aina ulota vaikutustaan "kaikkiin tekstin elementteihin." (Suomela 2008, 151.)
Lähestymistapani Jane Eyren teemaa kohtaan on siis syntagmaattinen; se "keskittyy teemaan
yksittäisen tekstin sisällä" (mt., 152). Minusta villeyden teema ilmenee teoksen eri ”tasoilla”.

Suomela sanoo seuraavasti:
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Tekstin narratiivista ja temaattista tasoa ei kuitenkaan ole nähty täysin toisistaan irrallisina: teemojen on
katsottu voivan vaikuttaa narratiiviseen tasoon ja motivoida tarinaa ja juonta. Esimerkki tämänkaltaisesta
näkemyksestä on venäläisten Alexander [Ž?]olkovskin ja Juri Štšeglovin 1960-luvulta lähtien kehittämä,
osaltaan venäläisen formalismin perinnettä jatkanut ns. ekspressiivisyyden poetiikka, jota on kutsuttu
myös generatiiviseksi poetiikaksi.
Žolkovskin ja Štšeglovin poetiikan ytimessä on generatiivis-transformatiivinen näkemys teemasta tekstin
semanttisena keskuksena, jonka variaatiota kaikki muu tekstissä on – kerronnan taso mukaan lukien.
(Suomela 2008, 147.)

Teema siis vaikuttaa myös tekstin kerronnalliseen tasoon. Kerronta tai kompositio Brontëlla on
mielestäni monessa kohdin tämän teeman värittämää, esimerkiksi kun abstrakteja entiteettejä
personifioidaan.

Hermeneuttisen tematiikan mukaan riittää jos teema yhdistää merkittävää osaa tekstistä: sen ei
tarvitse liittyä koko tekstiin. ”a theme need not unify the whole text; it suffices if it unifies a significant
subset of its components” (Pyrhönen 2005a, 598). Minusta Jane Eyressä villeys on teema joka
koskettaa laajasti romaanin tapahtumia ja piirteitä. Pyrhönen sanoo (2005b, 599)”Thematisation” ensyklopedia-artikkelissaan: ”Text-oriented thematization holds that texts supply clues about the
themes readers should pay attention to. Consequently, some themes are weightier than others in a
text's totality. However, explicit themes may be less important than implicit ones. A theme is taken to
unify a large or conspicuous or important portion of textual components, relative to a specific
descriptive interpretation of its language and world.” (Pyrhönen 2005b, 599.) Teeman ei siis tarvitse
liittyä kaikkeen teoksessa, tosin villeyden teema liittyy minusta Jane Eyreen hyvin laajalti, tai ehkä
oikeammin sen voi nähdä tämän teeman valossa. Villeys –teeman hahmottaminen on, viitaten yllä
mainittuun, tavallaan myös tulkintaa teoksesta.

Toisaalta villiä ei tule ajatella jatkuvasti myrskyisänä; keskityn positiiviseen asiaan, jatkuvasta
myrskyämisestä Brontë sanoo seuraavaa kirjeessään Elizabeth Gaskellille, niistä runoista jotka hän
laittoi jo mainittuun runokokoelmaan. ”Mine [hänen runonsa] are chiefly juvenile productions; the
restless effervescence of a mind that would not be still. In those days, the sea too often ‘wrought and
was tempestuous,' and weed, sand, shingle – all turned up in the tumult.This image is much too
magniloquent for the subject, but you will pardon it.”” (En löytänyt lähdettä enää.)
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Charlotte Brontë käyttää sanaa villi toisinaan. Tutkimukseni villeys -käsitteen pohjana on tämä
asioiden villi luonne, johon hän viittaa, siten kuin sen ymmärrän ja miten se ilmenee Jane Eyre romaanissa. The Oxford English Dictionary (edempänä OED) antaa lukuisia määritelmiä
sanalle ”wild” (OED 121-123). Ensimmäinen ja toinen annetuista määritelmistä sanalle ovat eläimista
ja kasveista. Sana liittyy läheisesti luontoon. Eräs sanan ”transferred sense” onkin (kohta 4.b
OED,121): ”Belonging to or characteristic of a wild region; of or in a wilderness”. Brontët elivät
lähellä luontoa, syrjässä olevalla nummiseudulla. Tai sanaa ”villi” käytetään (kohta 9. OED, 122) ”Of
the sea, a stream, the weather, etc.: Violently agitated, rough, stormy, tempestuous, ‘raging’; hence
fig. or gen. Full of disturbance or confusion, tumultuous, turbulent, disorderly.” Joskus sitä käytetään
huonossa mielessä, esimerkiksi moraalin löyhyyteen tai julmuuteen viitaten (OED ”wild”). Itse
lähestyn sitä positiivisena, runollisenakin, asiana. OED (122) kohta 14. sanoo ”Artless, free,
unconventional, fanciful or romantic in style; having a somewhat barbaric character (usually in good
sense, as a pleasing quality).” Nämä The Oxford English Dictionaryn määritelmät kuvastavat hyvin
mitä tarkoitan tässä työssä sanalla ”villi”.

Nykysuomen sanakirja (3, osat V-VI, 531) taas antaa villille (ja villeydelle) ensimmäisenä
määritelmän

”luonnonvarainen”

ja:

”ihmisistä:

sivistyksellisesti,

yhteiskunnallisesti

kehittymättömällä asteella oleva, primitiivinen, alkukantainen (ja us. tavoiltaan raaka, julma)”. En
viittaa tähän, vaikka sivistyksellisesti ja yhteiskunnallisesti siihen mitä villeys tarkoittaa liittyy tietty
omaperäisyys.

Nykysuomen

sanakirja

antaa

myös

seuraavat

määritelmät

villistä

(ja

villeydestä) ”eläimistä: kesyttämätön” ja ”luonnosta tms.: koskematon, raivaamaton, vapaasti
rehottava, jylhä, karu”. Oma tapani käyttää sanaa menee lähemmäs englanninkielisen
käsitteen ”wild” määrittelyä, siten kuin se on määritelty The Oxford English Dictionaryssä (121-123).
Charlotte Brontën yhteydessä Gaskell käyttää ”wild” -sanaa usein, ja Charlotte Brontë käyttää sitä
itse silloin tällöin – sekä romaanissaan, että kirjeissään. Sana ”wildly”, ja siten puhetta villeydestä,
on jo Jane Eyren ensimmäisen luvun alkupuolella ja sitä ennenkin on ehkä kuvattu ”villiä” säätä.
Käytän siis sanaa villi hyvässä mielessä, viittamassa toivottavaan piirteeseen.
Nimeän siis tällaista outoa voimaa – mielikuvituksellista ja palavaa - teoksessa villeydeksi.

Janen vesivärimaalauksista sanotaan Kotiopettajattaren romaanissa (jäljempänä KR), että:
“Iltatähden” ”silmät loistivat tummina ja villeinä” (KR 152, luku 13). Alkuperäisteoksessa kohta
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kuuluu: ”The dim forehead was crowned with a star; the lineaments below were seen as through the
suffusion of vapour; the eyes shone dark and wild” (JE 149, luku 13). Mm. tästä huomaa että Brontë
suhtautuu villeyteen positiivisesti, se on hänestä hyvä asia.

The life of Charlotte Brontëssa Gaskell (1958-1906, 112) lainaa Brontën kirjettä : “[…] Moreover, I
was aware that he knew so little of me he could hardly be conscious to whom he was writing. Why!
It would startle him to see me in my natural home character; he would think I was a wild, romantic
enthusiast indeed.[…]”
Mutta palattuaan Brysselistä Brontë ajatteli, että: “[…]Haworth seems such a lonely, quiet spot,
buried away from the world. […]” (Gaskell 1958-1906, 182.)

Ja samasta aiheesta Brontë on todennut:
“[…]There was a time when Haworth was a very pleasant place to me; it is not so now. I feel as we
were all buried here. I long to travel; to work; to live a life of action.[…]” (Gaskell 1958-1906, 190).

Mutta hän puhuu tästä aiheesta kirjeessään M. Hégerille seuraavasti: ”[…]je ne connaîtrais pas cette
léthargie, si je pouvais écrire. Autrefois je passais des journées des semaines, des mois entiers à écrire
[…]” (Gaskell 1958-1906, 191). (Oma, ei kovin oppinut, käännökseni tästä on: “en tuntisi tätä
tylsyyttä jos voisin kirjoittaa. Muinoin kulutin päiviä ja viikkoja, kokonaisia kuukausia kirjoittaen”.)
Charlotte Brontë sanoi Emily Brontën runoista elämäkerrallisessa maininnassaan (“biographical
notice”) sisaristaan, että: “[…]To my ear they had also a peculiar music, wild, melancholy and
elevating. […]” (Gaskell 1958-1906, 198).
Gaskell käyttää sanaa myös negatiiviseen taipuvassa mielessä: if the scenery of such life she saw was
for the most part wild and grotesque, instead of pleasant or picturesque, she described it line for line.
(Gaskell 1958-1906, 212.) Villeyteen, niin kuin sitä tässä työssä käytän, liittyy ehkä pimeämpi tai
synkempi puoli, mutta se on osa käsitteen viehätystä, villeyttä neutraalissa tai hyvässä mielessä.
Villeys on piirre joka tuntuu miellyttävän Brontëa.
Ruth Bernard Yeazell (1974, 127) mainitsee siitä, miten Jane Eyren lopussa oleva ”yliluonnollinen
keskustelu” (”supenatural conversation”) on herättänyt tyytymättömyyttä monissa. Yeazell myös
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puolustaa sitä ja jakaa näkökantani tässä suhteessa: myös hänestä se on positiivinen asia romaanissa.
Yeazell sanoo seuraavaa Jane Eyren ikään kuin liiallisen mielikuvituksellisista seikoista – ja
villeydestä siinä (mt., 128): ”Even the most conventionally romantic of readers could scarcely deny,
of course, that midnight conversations between lovers many miles apart and mad wives who
conveniently perish in great conflagrations are scarcely the stuff of which a realistic novel is made.
The sequence of events which unites Jane and Rochester is certainly not a probable one, and, insofar
as we require of our novels strict adherence to the ordinary laws of chance, the concluding chapters
of Jane Eyre can clearly be faulted. But the novel's laws need not always be those of probability, nor
is realism the only standard by which a plot may be judged.[…]”

Ja jatkaa: “[W]hile the miraculous events which conclude this novel are scarcely realistic, they are
"true"-true to the vision of human experience which informs Bronte's world, and true to the internally
consistent laws by which that world is governed. The ending of Jane Eyre is not a facile solution-"a
pattern of action and change imposed from without," as Barbara Hardy argues." Magic is certainly at
work, but it is a magic thoroughly grounded in the world of the novel. Like all romantic literature,
Jane Eyre is part dream, but this dream has integrity, coherence, and a logic of its own. Its truth is the
truth of the psyche. ” (Mt., 128.)

Yeazell (mt., 129) toteaa: ”Although she will later discover that the call she heard had an external
source as well, Jane here points to a fact that many readers of her story have overlooked-that the voice
has an internal origin, that it emerges from Jane herself and is not simply a miracle descended from
on high. She will return to find that the mad wife has perished and Rochester reformed, but the
impulse which sends Jane back to her lover is not merely a lucky presentiment that the external
hindrances to her marriage have disappeared. The transformation of the outer world reflects a
transformation in Jane herself. ” Minusta se – tämä Rochesterin kutsu - on ainakin hyvin motivoitu
romaanin kokonaisuudessa, hyvin siihen sopiva.

Gilbert ja Gubar (1984, 372) sanovat, että: “Jane Eyre has an Angrian intensity that compelled even
the most hostile of its early readers to recognize its story as radical and in some sense “mythic,””.
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Heilman (1960, 299) sanoo: ”To some extent in all the lunar scenes, and overwhelmingly in the
strongest episodes in Shirley and Jane Eyre, we respond to that strangely compelling effect which we
call "surrealistic.”” Myös Mielikuvitus – tunteen lisäksi – on Järjen vastavoima (Heilmanin esimerkki
on Villettestä) (mt., 300). Minusta mielikuvitus sisältääkin tunteen hienossa, taiteeseen lähentyvässä
muodossa ja taiteeseen liittyvänä myös harkinnan.

Heilman sanoo seuraavaa:
In his prose ode to the lunar muse, to the lunar inspiration, Graves [”Robert”, ”White Goddess” ”1948”,
283] ultimately hymns the "muse poetry" that gives readers the shivering spine and the crawling scalp,
that is "moon-magical enough to walk off the page." "Moon-magical"-that is the quality of Charlotte's
best lunar scenes that we must feel, even though we do not precisely pin their meanings: the quality of
those nights when the moon watches serenely from the grave blue, or is glad of the gale; of the mermaid
rising from the sea, a temptress-terror; of the glorious gaze that is too solemn, a prelude to evil; of the
hand that slides through the sable folds of cloud, preceding a form that speaks; of the far-distant call
borne by the moonlit air; of dew, coolness, and glory-the moonlit, midnight park. In these the novel felt
a tremor of new life.” (Mt., 302.)

Heilman puhuu tunnelmasta Jane Eyressä, jonka hän liittää kuun ilmenemiseen romaanissa. Minusta
tunnelma on tämän kaltainen, mutta liittyy myös muuhun kuin kuuhun romaanissa, enkä näe tätä
tunnelmaa siis kuun kautta hahmottuvana. Myöhemmin palaan Heilmanin käsitykseen kuusta, siinä
kun käsittelen sitä, miten ulkoinen luonto ja tapahtumat heijastavat sisäistä Jane Eyressä.

Yliluonnollinen on sana mikä tulee lähelle joitakin Jane Eyren elementtejä. Jane itse kuvaa tavallaan
sitä yliluonnollista yhteyttä, joka muodostuu hänen ja Rochesterin välille heidän ollessaan etäällä
toisistaan tällä sanalla:

Reader, it was on Monday night—near midnight—that I too had received the mysterious summons: those
were the very words by which I replied to it. I listened to Mr. Rochester’s narrative, but made no
disclosure in return. The coincidence struck me as too awful and inexplicable to be communicated or
discussed. If I told anything, my tale would be such as must necessarily make a profound impression on
the mind of my hearer: and that mind, yet from its sufferings too prone to gloom, needed not the deeper
shade of the supernatural. I kept these things then, and pondered them in my heart. (JE 550, luku 37.)

Kaarina Ruohtula on kääntänyt Jane Eyressä muutaman kerran ilmenevän sanan ”preternatural”
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kahdessa kohtaa ”yliluonnolliseksi”. (JE 13, KR 23, luku 2; JE 126, KR 130, luku 11).

Virginia Woolf kirjoittaa Charlotte Brontësta esseessään “Kotiopettajattaren romaani ja Humiseva
Harju” seuraavasti: “sydämen tulenpunainen, oikukas hehku valaisee hänen [Charlotte Brontën]
sivunsa”. Hän sanoo, että Charlotte Brontëa luetaan - mm. huumorin sijasta - runollisuuden tähden.
(Woolf 2013, 71).

Jane Eyressä kyseessä tuntuu olevan hieman - tai oikeammin huomattavasti - runollisempi ja
vapaampi maailma kuin meidän maailmamme. Monika Fludernik (2010, 32) sanookin artikkelissa
"Luonnollinen narratologia ja kognitiiviset parametrit", että fiktion avulla "nautimme poeettisen
vapauden tarjoamista elämyksistä". Tässä, Brontën yhteydessä, tulee kyseeseen myös vapaus
suhteessa naisten asemaan.

2.2 Charlotte Brontën harkittu tunne
Gilbert ja Gubar sanovat Brontën tekevän seuraavaa: “attacking the discrepancy between reason and
imagination” (Gilbert & Gubar 1984, 440). Heidän mielestään Brontë siis “hyökkää” sitä ajatusta
vastaan, että nämä kaksi – järki ja mielikuvitus - ovat yhteen sopimattomat.

Gilbert ja Gubar sanovat myös (Villetten päähenkilöstä): “”Reason” and “imagination” are the terms
she [Lucy Snowe] uses to describe the conflict between her conscious self-repression and the libidinal
desires she fears and hopes will possess her” (mt., 411).

Minusta kuitenkaan ”mielikuvitus” Brontëlla ei ole ”libidinaalinen”, ja siihen liittyy tietty järki,
harkinta, niin kuin ensimmäisessä lainauksessa Gilbertiltä ja Gubarilta näytettäisiin myös sanottavan.
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Brontë ei jaa maailmaa järkeen ja intuitioon, vaan järkeen voi sisältyä tunne ja intuitioon järki.
Mielikuvituksen ja järjen eron hän tuo joskus esille eksplisiittisesti (Villettessä), mutta mielikuvitus
onkin laaja käsite jonka voinee nähdä sisältävän harkinnan ja ylipäänsä taiteelliseen toimintaan
liittyvän pohdinnan.

Robert B. Heilman sanoo artikkelissaan ”Charlotte Brontë, reason, and the moon” (1960, 283), että
Charlotte Brontëa askarrutti kysymys rationaalisen (rational) ja epärationaalisen (nonrational)
suhteesta. Heilman kirjoittaa:

She falls between the counterforces described by Robert Graves in a recent somewhat teasing
postscript[…] to his "controversial" White Goddess of 1948. "The avowed purpose of science," says
Graves, "is to banish all lunar superstitions and bask in the pure light of solar reason." In one mood,
Charlotte Bronte would surely subscribe to this purpose. But Graves takes a dim view of this progress,
which he says would be fatal to all true poetry; and he foresees historical developments that will include
the emergence of a new goddess of "intuition." There is no doubt that among pre-Gravesian devotees of
this religion Charlotte would also have to be counted.

Ja (mt., 283):
We can learn something about Charlotte Brontë's personality and her art by observing how deeply her
novels are penetrated by the counterattractions of reason and whatever ”superstition” or ”intuition” or
other impulses arise to oppose it.

Heilman viittaa outoon voimaan Brontëlla – taikauskoon ja intuitioon. Minusta niillä on olennainen
osa romaanissa. Kuitenkin Brontëlle mielikuvituksen luoma voi ehkä olla myös rationaalisen aluetta
ja tuntuukin olevan sitä, mikä on epätavallisempaa ja harkitumpaa kuin olisi pelkkä intuition
seuraaminen.
Showalter (1981, 192) kuitenkin kirjoittaa edellä lainaamani artikkelin lähteeseen viitaten, että.: ”In
The White Goddess, Robert Graves romantically argues that a women's language existed in a
matriarchal stage of prehistory”. En todellakaan ole tätä mieltä, vaikka käytänkin Heilmanin
artikkelin huomioita (kenties Heilmankaan tosin ei ole tätä mieltä vaan Graves inspiroi häntä), enkä
todellakaan itse pohjaisi mitään Gravesin kirjan kaltaiseen teokseen.

Järki ja villeys eivät ole vastakkaisia ainakaan niin kuin sanaa tarkoitan, eivätkä varmaan sen yleisessä
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käytössäkään: ”artless, free”. Se ei myöskään ole vastakkainen mielikuvituksen kanssa, vaan on
lähellä sitä. Villeyteen liittyy tietynlainen järki, kuten seuraavassa harkinta tunteeseen.

At another time Jane sets forth the basic dualism of Charlotte's moral awareness: "Feeling without
judgment is a washy draught indeed; but judgment untempered by feeling is too bitter and husky a morsel
for human deglutition.” (Heilman 1960, 285.)

Heilman lainaa tietysti yllä Brontëa (JE 287, luku 21); tälle arvostelukyky on tärkeä osa tunnetta: ne
vaativat toisiaan.
Heilman (mt., 285-286) jatkaa: ”On the whole, the washy draught is the lesser of two dangers; Jane's
regular impulse is to say "I feel" this or that, to insist, "I know what I feel." When she splits her
inheritance with the Riverses, she calls it "as much a matter of feeling as of conscience: I' must indulge
my feelings; I so seldom have had an opportunity of doing so." Though feeling may not always be
reliable, its dependability appears to grow with the intensity of the crisis; Jane trusts utterly that
"feeling... as sharp, as strange, as startling" as an electric shock that awakens her to Rochester's
telepathic cry. "That wondrous shock of feeling had come like the earthquake which shook the
foundations of Paul and Silas's prison; it had opened the doors of the soul's cell,..." It saved Jane. And
here, surely, Charlotte is writing poetry under the auspices that Robert Graves approves.”

Brontë on ehkä kiinnostuneempi siitä, miten mielikuvitus on suunnitelmallisenkin aluetta – taiteen
aluetta. Järkeä ei näin ehkä voi erotella siitä, tai harkintaa.

Heilman (mt., 286) sanoo, että Jane Eyressä on ”intuitiivisen voitto” (”the triumph of the intuitive”),
mutta minusta siinä on myös tarkkaan harkitun ”voitto”. Tosin Heilman (286) sanoo myös, että: ”Yet
as artist Charlotte sees clearly the complex facts of life”. Minusta tähän intuitiiviseen liittyy
taiteelliseen kompositioon pyrkiminen.

Heilman sanoo että Lucy Snowe, Crimsworth ja Jane Eyre kaikki kokevat järjen ja
tunteen ”konfliktin” (mt., 286). Samalla he varmaan myös tuntevat niiden läheisen yhteyden.
Brontëlla tunne tuntuu olevan aina läsnä, mutta niin myös harkinta.
Heilmanin mukaan Brontëlle taiteilijana on ominainen ”The conflict between reason-judgmentcommon sense and feeling-imagination-intuition”. ”Epärationaalinen” (”nonrational”) kiinnosti
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häntä suuresti. (mt., 288.) Minusta nämä seikat eivät siis jälleen kerran välttämättä ole erillisiä
toisistaan, vastakohtaisia, vaikka Brontë puhuukin Villettessä Järjen (”Reason”) ja Mielikuvituksen
(”Imagination”) erosta (Villette 207-208, luku 21. Reaction). Mielikuvitukseen tuntuu liittyvän tässä
taide – ja niin se on myös komposition, intentionaalisen aluetta.

Heilman tuo esille myös Brontën suhtautumisen kuuhun: ”Kuuhun liittyvä taikausko” (”lunar
superstition”) ei esiinny Brontëlla ainoastaan kuvaannollisessa mielessä vaan tulee esille
konkreettisesti monissa kohtauksissa, joissa kuu esiintyy (Heilman 1960, 288). Itse en näe
mielikuvituksellista Jane Eyressä erityisesti kuuhun liittyvänä, mutta näen sen kyllä liittyvän
luontoon.

This is in Shirley, where Charlotte is most fully committed to the daylight view of experience. It tells us
a great deal about her that even here she is repeatedly drawn to the moonlight, to the shiver of the strange
which for her it communicates, and which she communicates by stylistic originality. (Mt., 290.)

Mielestäni Brontëlla on olennaista “the shiver of the strange”, vaikka tämä onkin osa taiteellisesti
hyvin harkittua kokonaisuutta.
Heilman toteaa (mt., 290.), että: ”By this personification [kuun], which she [Brontë] uses a number
of times, Charlotte edges away from the pictorial toward a concept that can be used thrillingly – the
idea of a cosmic sensibility observing mortal actions.” Kotiopettajattaren romaanissa todella tuntuu
kuin kosminen luonto vahtisi Janea ja muita hahmoja ja Brontë lähestyy siinä varmaankin tällaista
ajatusta luonnosta. Samalla kaikki Jane Eyressä on Brontën mielen värittämää monessa suhteessa, se
luo vaikutelmia myös luonnon suhteen.
Heilman sanoo: ”[I]n Jane Eyre the moon is an aesthetic staple, at times a scenic element inherently
charming to the writer, at times almost a character; at its most interesting it reveals an author groping
for a cosmic symbolization of reality, or toward a reality beyond the confines of everyday actuality,
toward an interplay of private consciousness and mysterious forces in the universe.” (mt., 292.)
Brontë kirjoittaa ”todellisuudesta” jossa pätevät osittain eri luonnonlait kuin meidän
todellisuudessamme.

Olen Heilmanin kanssa samaa mieltä tästä hengestä Brontëlla vaikka minusta siinä ei olekaan jakoa
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tunteen ja järjen, ajatuksen, välillä. Villeyteen, niin kuin sitä tarkoitan, sisältyy molemmat; se on
harkitun tunteen, tunteellisen komposition aluetta.

Myös Gilbert ja Gubar (1984, 348) puhuvat tällaisesta kahtiajaosta:

Thornfield's attic soon becomes a complex focal point where Jane's own rationality (what she has learned
from Miss temple) and her irrationality (her ”hunger, rebellion and rage”) intersect.

Ja (mt., n 15, 680):

in Jane's mind mad ”restlessness” coexists with ”harmonious” reason

Minusta ainakaan Brontëlla ”hunger, rebellion, rage” ei ole irrationaalisuutta vaan rationaalisuutta,
osa sitä, mikä on mielestäni paljon kumouksellisempaa, vaarallisempaa, lainatakseni Gilbertiaä Ja
Gubaria, kuin irrationaalinen vastustus olisi. Ja siinä on varmaankin myös mielikuvituksen elementti;
molemmat. Brontë sanoo että naiset tuntevat kuin miehet, eivät tunteellisemmin, tai fyysisemmin mikä onkin minusta miehinen käsitys - vaan samoin.

women feel just as men feel (JE 130, luku 12.)

Harkittu ja järjellinen voi olla romanttista, kuten irrationaalinenkin tylsää ja ennalta-arvattavaa.
Brontë osoittaa edellisen mielestäni Jane Eyre kompositiossa, joka tuntuu olevan järjellä ja tunteella
kirjoitettu; ja tunne ei ole järjen vastakohta tässä, vaan lahjakkuuden ja taidon aluetta, sen osa.

2.3 Kirjailijan valta teokseensa ja kirjailijuus
Tekijällä on oikeastaan rajaton valta teoksessaan. Tämä tekee mahdolliseksi – mikä on aika itsestään
selvää - myös esimerkiksi feministisemmän maailman luomisen teokseen kuin todellinen on, kuten
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Brontë tekee. Etenkin naisten kirjoittamisen kannalta on myös kenties mielekästä ajatella tekijän
valtaa: tilanteessa jossa kulttuurinen subjektiviteetti ei ole ollut itsestäänselvyys, siitä on ehkä
mielekkäämpää pitää tiukemmin kiinni.

Gilbert ja Gubar sanovat The Madwoman in the Atticissä seuraavasti (1984, 382): “for Caroline
[Shirleystä] is convinced that even extreme misery when experienced by a poet is dissipated by the
creation of literature: Cowper and Rousseau, for instance, certainly “found relief in writing … and
that gift of poetry – the most divine bestowed on man – was, I believe, granted to allay emotions
when their strength threatens harm” (chap. 12). Such a poet does not need to be loved, “and if there
were any female Cowpers and Rousseaus, I should assert the same of them” (chap. 12).”

Ja sitten he sanovat Shirleystä seuraavasti: “Unable to become a “female Cowper,” since her
identification with biological generativity excludes her from cultural creativity” (mt., 387) Mutta
Charlotte ja Emily Brontë (Shirleyssä Charlotte Brontë kuvaa pitkälti sisartaan, niin kuin tämä hänen
mielestään olisi, jos olisi syntynyt suopeammissa olosuhteissa) taas olivat kirjailijoita, ja tämä pätee
heihin: he olivat ”naispuolisia Cowpereita ja Rousseauita”. Charlotte Brontë (kuin myös Emily
Brontë ja tavallaan myös Anne Brontë) on myös hyvin feministinen kirjailija.

Gilbert ja Gubar (mt., 312) sanovat Brontën puheen (tarkemmin ottaen kirjoittamisen) hänen
päiväkirjamerkinnöissään (ainakin paikoin) olevan romanttista. Mutta heistä se on myös ”distinctly
female”. He sanovat: “For though most of Brontë’s vocabulary and many of her visions derive from
the early nineteenth-century writers in whose work her mind was steeped – Wordsworth, Coleridge,
Scott, Byron – the entranced obsessiveness with which she worked out recurrent themes and
metaphors seems to have been determined primarily by her gender, her sense of her difficult sexual
destiny, and her anxiety about her anomalous, “orphaned” position in the world”. (Mt., 312.) Minusta
Brontë ei ole taiteen maaimassa “orphaned”, vaan mestari. Itse olen sitä mieltä että hän ei kirjoita
feminiinisesti, jos ajatellaan tällä jotain erityistä naisellista kieltä. Mutta jostakin sukupuolen
määrittymättömästä tilasta hän kirjoittanee, ja lähestyy kysymyksiä naisista ja kirjallisuudesta. Hän
kirjoittaa minusta sukupuolen ”tuolla puolen”. Brontën teoksessa on moniakin romantiikkaan
viittaavia piirteitä.

22

Gilbet ja Gubar (mt.,, 313) kirjoittavat Brontën eräässä Roe Headissä kokemassaan näyssä olevien
hirvensarvien ääriviivojen (”outlines of antlers”) olevan ”uhkaavasti seksuaalisia” (”threateningly
sexual”). Itse olen sitä mieltä että Brontë ei kirjoita niin. Tosin toisissa kohdissa Gilbert ja Gubar
sanovat itsekin, että energia Brontëlla ei ole seksuaalista vaan henkistä (G 338, 354). Minusta se pätee
kaikkeen Brontëlla. Palaan tähän kysymykseen vielä toisessa tulkintaluvussa.

Brontë kuvaa Janen ihmisenä, jossa on keijun piirteitä, ja näin hän on tavallaan vapaampi
sukupuolirooleista kuin olisi muuten, vaikka olisikin naispuolinen keiju. Yliluonnollinen ja luonnoton
ja villi muutenkin etäännyttää Brontën maailmaa ihmisten yhteiskunnasta ja sen säännöistä. Brontën
maailma on mielestäni maailma, jossa naisilla on vapautta paljon enemmän.

Gilbert ja Gubar (mt., 314) sanovat Brontësta, että: ”her famous “Farewell to Angria,” written when
she was on the verge of The Professor, was not just a farewell to juvenile fantasies; it was, more
importantly, a farewell to the Satanic rebellion that those fantasies embodied. Repudiating Angria,
Brontë was adopting more elaborate disguises, committing herself to an oscillation between overtly
“angelic” dogma and covertly Satanic fury that would mark the whole of her professional literary
career. On the surface, indeed, she would seem to have drastically revised her own revisionary
impulses in order to follow Carlyle's advice to “Close thy Byron, open thy Goethe.” Careful readings
of all four of her novels suggest, however, that she was in a sense reading her Goethe and her Byron
simultaneously.” Minusta Brontëlla ei koskaan ilmene ”avoimen enkelimäinen dogmi”, eikä raivo ole
salaista; minusta Brontë lukee Byroniaan. Jane on minusta kaikkea muuta kuin enkelimäinen, vaikka
Gilbert ja Gubar tuntuvat olevan tästä eri mieltä.

Gilbert ja Gubar (mt., 336) sanovat seuraavaa: ”If The Professor is a somewhat blurred trancestatement of themes and conflicts that dominated Charlotte Brontë's thought far more than she herself
may have realised, Jane Eyre is a work permeated by angry, Angrian fantasies of escape-intowholeness.” He näkevät kirjallisuuden alueen paikkana, jossa Brontë pyrkii pakenemaan
kokonaisuuteen. Minusta Brontë kirjoittaa vapaammassa maailmassa, jossa ei tarvitse paeta siten.
Gilbert ja Gubar (mt., 336-337) ovat seuraavaa mieltä Jane Eyrestä:

the young novelist seems here definitely to have opened her eyes to female realities within her and around
her: confinement, orphanhood, starvation, rage even to madness. Where the fiery image of Lucia , that
energetic woman ”who probably wore chains and broke them,” is miniaturized in The Professor, in Jane
Eyre (1847) this figure becomes almost larger than life, the emblem of a passionate, barely disguised

23

rebelliousness.

Minusta Lucia taas on patriarkaalisesti hyväksyttävä nainen, eikä siten kapinallisempi kuin Frances
Henri. Minusta Brontë ei niinkään avaa silmiään ”naistodellisuuksille” kuin kirjoittaa
sukupuolettomasti. Eikö tämä ”intohimoisen, tuskin naamioidun kapinamielen tunnuskuva” ole jo
Janessa. Hän vastustaa naisten sortoa, mutta myös Jane elää naisten kannalta vapaammassa
maailmassa nähdäkseni. Esimerkiksi Rochester on tässä suhteessa edistyksellinen.
Gilbert ja Gubar sanovat Brontën maailmasta Jane Eyressä:

Chalotte Brontë seems here to have imagined a world in which the prince and Cinderella are
democratically equal (mt., 354.)

Brontë kuvittelee – tai luo - paremman maailman naisten kannalta, mutta silti minusta Jane ei ole
Tuhkimo eikä Rochester prinssi. Jane on tavallaan prinssin roolissa kun pelastaa Rochesterin hengen,
joskin hyvin itsetiedottomasti. Vaikka on hyvä huomata, että loppujen lopuksi Gilbert ja Gubar
pitävätkin Jane Eyreä hyvin edistyksellisenä naisten kannalta.
He sanovat (mt., 338-339): ”Her [Jane Eyre's] story , providing a pattern for countless others, is – far
more obviously and dramatically than The Professor – a story of enclosure and escape, a distinctively
female Bildungsroman in which the problems encountered by the protagonist as she struggles from
the imprisonment of her childhood toward an almost unthinkable goal of mature freedom are
symptomatic of difficulties Everywoman in a patriarchal society must meet an overcome”. Minusta
alusta asti Jane Eyre elää naisten kannalta vapaammassa maailmassa. Ja Janen maailma on hillitön
heti alussa, vapaampi maailma kuin elämismaailmamme. Myös orpous tuntuu luovan tietynlaista
vapautta.

Gilbert ja Gubar (mt., 342-434) sanovat, että Janen ystävä Bessie voi tarjota hänelle vaihtoehtona
vain uusia patriarkaalisia kauhuja (punaisen huoneen lisäksi) Lowoodin, herra Brocklehurstin ja St.
Johnin hahmossa. Minusta kuitenkin kyseessä ovat alussa matriarkaaliset kauhut – ehkä jopa
tarkoituksella – rouva Reedin hahmossa. Gilbertin ja Gubarin mukaan ne ovat patriarkaalisia - ja
ilmeisesti siksi, että Janen kuollut eno häälyy yhä jossakin taustalla (343).

Mm. eräässä kohdassa (mt., 343) Gilbert ja Gubar lukevat myös temaattisesti Jane Eyreä, tulen
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teeman kautta.
Gilbert ja Gubar sanovat, että:

in the lessons and poems she [Frances Henri, Brontën The Professorissa] writes for or about her master,
she examines her own situation, as Brontë herself does in all her novels, and fantasizes, alternatively,
resignation and escape” (mt., 328.)

Minusta Brontë ei fantasioi näistä vaan on jo vapaa kirjallisuuden maailmassa; se on hänen luomansa
ja villeys luo siitä juuri meidän maailmastamme - arvoiltaan ja valtasuhteiltaan - poikkeavan
maailman. Minusta Brontë ei haaveile alistumisesta (jos sanan ”resignation” voi kääntää niin); hän
luo vapaamman maailman kuin meidän on, ja Jane siis siten elää tällaisessa. Tekijällä on tietenkin
valta luoda vapaampi maailma kuin elämismaailmansa, todellisuus on ja minusta Brontë tekee niin
selvästi.

Gilbert ja Gubar (mt., 315) puhuvat seuraavasta:
the narrator's – and the author's – secret ungovernable rage, a rage which asserts itself the minute the
novelist closes her eyes and feels again the “heavy weight” of her gender laid across her.

En usko että kirjallisuuden maailmassa Brontë tuntee sukupuolensa painon: uskon että kirjallisuuden
maailmassa hän on vapaa siitä, kun se on (nähdäkseni) yhtä paljon naisten kuin miesten luomaa.
Uskon että Brontë kiroittaa pääasiassa vapaana sukupuolesta, vaikka hän yhdessä kohtaa Jane
Eyressä puolustaakin ikään kuin eksplisiittisesti naisten oikeuksia. Ja uskon että kirjallisuus on
Brontëlle tällaisen vapauden aluetta.
Gilbert ja Gubar (mt., 327) sanovat Brontën kirjoittamisesta: ”Because Brontë is writing in a kind of
creative trance, the dynamics of this master/pupil relationship are not fully worked out in The
Professor.” Ja he sanovat (mt.,323): ”whether writing with her eyes open or closed” ja (mt.,
335): ”Writing with her eyes metaphorically closed”. Onko hyvä sanoa naisten kirjoituksesta, että se
on kirjoitettu metaforisesti silmät suljettuina? Itse luulen että Brontë kirjoitti ihan yhtä harkitusti ja
vähän transsissa kuin miehetkin. Muistaakseni Gaskell esimerkiksi puhuu siitä miten tarkkaan Brontë
valitsi ilmaisunsa. Eikö tämä Gilbertin ja Gubarin näkemys vihjaa siihen suuntaan, että Brontë
kirjoittaisi jotenkin vähemmän subjektina kuin mieskirjailijat? Tosin Gilbert ja Gubar pyrkivät myös
feministiseen luentaan.
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Gilbert ja Gubar (mt., 316) puhuvat siitä, miten Brontë omaksuu miehen osan, seuraavaa: ”by
pretending to be a man, she can see herself as the crucial and powerful Other sees her. More, by
impersonating a man she can gain male power, not only to punish her own forbidden fantasies but
also to act them out. “
Minusta Brontëlle mies ei ole ”Toinen” (”Other”), vaan sukupuoliroolit ovat hänellä vähemmän
selkeärajaiset. Kirjallisuuden maailmassa Brontë voi tehdä kertojakseen miehen (The Professorissa
näin siis on) ja laittaa tämän suuhun mitä haluaa. Näin esimerkiksi seuraavaa:

As to the wife—oh how like a night-mare is the thought of being bound for life to one of my cousins! No
doubt they are accomplished and pretty; but not an accomplishment, not a charm of theirs, touches a
chord in my bosom. To think of passing the winter evenings by the parlour fire-side of Seacombe Rectory
alone with one of them—for instance, the large and well-modelled statue, Sarah—no; I should be a bad
husband, under such circumstances, as well as a bad clergyman. (The Professor, luku 1, Introductory.)

Monikaan todellinen mies ei ehkä sanoisi näin. Kirjallisuudessa (tietysti) Brontëlla on valta tehdä
kertojastansa mies ja keksiä tämän sanat. Muuten en usko, että Brontën suhde kirjallisuuteen on
erilainen kuin se olisi, jos hän olisi mies, vaan luulen, että hän siinä on tasavertaisessa asemassa
miehiin nähden, ja tosiaankin sukupuolen tuolla puolen, sen tavoittamattomissa. Hän on
kirjallisuuden

maailmassa

”he”,

mutta

kuitenkin

enemmän

”it”,

niin

kuin

monien

mieskirjailijoidenkin voi katsoa olevan. Hän on kirjailija, ilman sukupuolenmukaista tarkennusta.
Luulen että Brontë näki itsensä kirjoittaessaan sisältä päin, eikä rankaise itseään, eikä pidä
fantasioitaan kiellettyinä viitatakseni edelliseen lainaukseen. Hän luo sen sijaan vapauden maailman,
jossa vallitsee villi luonto, ja joka liittyy tiettyyn riippumattomuuteen suhteessa yhteiskunnan
sääntöihin. Kirjalisuudessa Brontëlla on yhtä paljon valtaa kuin miehillä; hän voi luoda siinä
haluamansa maailman. En kuitenkaan halua vähätellä Gilbertin ja Gubarin työn merkitystä, vaikka
en olekaan kaikesta samaa mieltä heidän kanssaan. Sen sijaan haluan lukea Jane Eyreä (osittain)
vaihtoehtoisesti, niin kuin sen voi mielestäni myös ymmärtää.

Gilbert ja Gubar (1984, 319-320) sanovat mielestäni kiinnostavasti siitä, miten Crimsworthkin käy
läpi ”aitaus-pako” tarinan ja tuntee ””naispuolista” voimattomuutta” (””female” powerlessness”) ja
he vertaavat Crimsworthin vapaudenkaipuuta Jane Eyren sellaiseen. Mutta en usko että Brontë tuntee
kirjallisuuden maailmassa ””naispuolista” voimattomuutta” vaan näen sen olevan hänelle vapaa
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maailma luoda haluamansa yhteiskunnan.
Gilbert ja Gubar (mt., 328-329) sanovat seuraavaa: ”Alfred's ”courage under calamity” reflects
Frances's own passion for self-determination - ”J'ai mon projet,” she tells Crimsworth – and
prefigures the quiet defiance implicit in all Brontë's later books”. Minusta Brontën uhma ei ole
hiljaista (”quiet defiance”). Varsinkin kirjallisuudessa hän ei tee mielestäni kompromissia, eikä ole
lainkaan naiskirjailija, vaan ylipäätään kirjailija. Mielestäni Brontën uhma on kaikkea muuta kuin
hiljaista; se on hyvin kapinallista. Hän luo vapaamman maailman ja on kirjallisuuden alueella
tasavertainen miesten kanssa tai pikemminkin kirjallisuuden alueella sukupuoli ei merkitse, sillä
naisetkin ovat olleet siellä mestareita ja koska se on ajatuksen aluetta.
He jatkavat (mt., 329): ”It is surely significant, however, that after Crimsworth has praised her for
writing this composition[””An emigrant's letter to his friends at home,””] Zoraïde finally separates
Frances from her ”master”. Must the artist's dream of escape be ruthlessly repressed by the agents of
society? At its most gloomy, The Professor suggets as much”. Minusta taiteilijan unet toteutuvat
taideteoksissa. Näin myös Villettessä, vaikka sen lopussa päähenkilöt joutuvat eroon toisistaan.

Gilbert ja Gubar (mt., 329-330) sanovat seuraavasta: ”how she [Frances] wins the school-prize, “a
laurel-wreath,” and how at that moment of triump, as ”the strong pulse of Ambition” strikes in her
veins, ”bleeding broke/A secret, inward wound,” ostensibly because she must now ”cross the sea”
and be separated from her teacher (chap.23). But if on a literal level ”Jane” tells the story of Brontë's
relationship with Héger (though more perhaps as she wished it had been than what it was), figuratively
the poem is of interest because it exactly depicts Brontë's sense of the pain a woman artist must
endure, a pain closely related to the profound ambivalence of her relationship with her ”master.””
Minusta Brontë on ”master”, eikä hänen suhteensa kirjallisuuteen eroa miesten sellaisesta. Ja tässä
suhteessa on minusta paikkansapitämätöntä puhua miehistä ja naisista. Minusta suhde kirjallisuuteen
on Brontëllakin aivan vapaa, se on vapauden aluetta naisillekin, taiteen alue, eikä minusta siihen liity
tällaista kipua, vaan naisten suhde siihen on sama kuin miestenkin – ja minusta näin on
edistyksellisempää ajatella kuin on ajatella naisten suhteen kirjallisuuteen olevan jotenkin vaikeampi
tai ruumiillisempi. Etenkin tätä ruumiillisuus –väitettä vastustan syvästi (luennassani).
Gilbert ja Gubar (mt., 330) sanovat: ”For the woman artist, Brontë implies, ambition can only lead to
grief, to an inevitable separation from her master . That is, from the literary tradition that has fostered
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her, sometimes praising her efforts and sometimes dosing her with Wordsworth – and to a
consciousness of her own secret sense of inadequacy in comparison to the full adequacy and
masterfulness of the male world.” Luulen edelleen, että Brontë kokee olevansa tasa-arvoinen
kirjallisuuden maailmassa; ja hän on myös osaltaan luonut sitä. Minusta Brontë ei tee kompromissia
taiteessa ja on aivan yhtä mestarillinen siinä kuin miehetkin..
Gilbert ja Gubar (mt., 330) sanovat vielä “vuotavasta haavasta”: ” The bleeding wound is, of course,
a standard Freudian symbol of femininity, representing both the woman's fertility and the apparent
imperfection of her body. But Brontë expands its meaning so that in ”Jane” it symbolizes not only
female physiology but female psychology”. Minusta Brontën lukeminen freudilaisesti on hyvin
kyseenalaista feministisyyden kannalta. Minusta Brontë on niin epäfreudilainen kuin vain voi olla,
eikä lähennä naisten fyysisyyttä heidän henkisyyteensä, vaan naiset ovat niin kuin miehetkin
Brontësta, kuten hän sanoo jo lainaamassani kohdassa. Mielestäni Freud ei ole hyvä lähde naisia
vapauttavan lukutavan kannalta, vaikka tästä ollaan tietysti voimakkaasti toistakin mieltä. Mutta
Brontën lukeminen freudilaisesti ei minusta ole kovin uskollista itse Brontën teosten hengelle, joka
on sielullinen ja essentiaalinen ja, ainakin minusta, naisten kannalta paljon edistyksellisempi kuin
freudilainen näkökanta on.
Kuitenkin Gilbert ja Gubar sanovat (mt., 326); ”as that most anomalous of creatures, an openly
intelligent woman, she incurs the hostility of Mademoiselle Reuter while at the same time inspiring
the admiration of her idiosyncratic professor”. Ja (mt., 326): ”Frances is a misfit in her world because,
as Crimsworth sees, she is an artist.” Ja hieman myöhemmin samalla sivulla mainitaan siitä miten
Frances ”is well aware of her secret identity [of an artist]” (mt., 326).

Mutta toisaalta Brontë ja Frances voivat luoda maailman, johon sopivat ja kuuluvat. Tämä taiteilijana
oleminen antaa vapauden, sillä taiteen alue on (mielestäni) yhtä paljon naisten kuin miesten aluetta
ja siellä kirjailijalla on valta määrätä, vaikka monet teoriat ovatkin tästä eri mieltä.
Gilbert ja Gubar sanovat seuraavaa:

she [Frances] substitutes one despotism for another. For loving though he is, as Crimsworth becomes as
ever more moralizing master – and Frances always addresses him as “master,” even after their marriage
- he comes to incarnate a male literary tradition that discourages female writers even while it seems to
encourage integrity, idealism and Romantic rebellion against social hypocrisy. Teaching Frances her art,
Crimsworth nevertheless punishes her for wilfulness, “begrudges” praise, and later in her life, though she
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has already become a successful teacher herself, ”doses” her with Wordsworth, whose ”deep, serene, and
sober mind [and] language” are difficult for her to understand, so that “she had to ask questions, to sue
for explanations, to be like a child and a novice, and to acknowledge me as her senior and director”
(chap.25). (mt., 327; jälkimmäiset hakasulkeet Gilbertin ja Gubarin.)

Minusta taiteen maailmassa ainakin Brontë on täysivaltainen, eikä kenenkään miehen oppilas ja
samaten näin on varmaan Franceskin.

Ja Gilbert ja Gubar sanovat hieman myöhemmin (mt., 327): koska Crimsworth puhuu Francesin äidin
puhumaa kieltä, tämän “äidinkieltä”, ”he gives her [Frances] her true artistic voice - ”the voice of
Albion” - and hence a place in the very tradition from which her dislike of Wordsworth seems to
exclude her”. Minusta Crimsworth ei suinkaan anna Francesille tämän taiteellista ääntä, vaan se on
hänessä itsessään, sukupuolen saavuttamattomissa. Ja jos Frances ei tuntenut Wordsworthia, Brontë
tunsi.
Gilbert ja Gubar (mt., 317) näkevät, että: ”the “strong pulse of Ambition” that drives a woman to
become a professional writer often opens a “secret, inward wound” whose bleeding necessitates
complicated defences, disguises, evasions.” Luulen että Brontë kirjailijana on yhtä vähän välttelevä
tai puolusteleva kuin mieskirjailijat. Hän kirjoittaa tämän tuolla puolen minusta, on vapaa sukupuolen
odotuksista. Vaikka poikkean tulkinnassani paikoin Gilbertin ja Gubarin näkökulmasta, on oma
luentani myös ehdottoman feministinen, tai tasa-arvoinen, miesten ja naisten välisen eron kieltävä.
Gilbert ja Gubar näkevät seuraavasti (mt., 335): ”Writing with her eyes metaphorically closed, Brontë
explored here her own vocation, her own wound, and tried – gropingly, as if in a dream – to discover
the differing paths to wholeness.” Minusta Brontë on siis mestari kirjallisuuden maailmassa.
Gilbert ja Gubar sanovat (mt., 335): ”we must observe that incomplete as they are throughout much
of the book both Crimsworth and Frances have struggled (more than Jane Austen's characters) to find
a place where they can be fully themselves. […] The real goal of their entranced mutual journey has
been […] a ”true home,” a land where wholeness is possible for themselves and their creator”.
Mielestäni maailma The Professorissa on paljon syvällisempi kuin tämä lainaus antaa ymmärtää ja
taiteilija on itsenäinen pyrkimyksessään, eli hän ei kuvaa Crimsworthin ja Francesin päämäärää, vaan
omaansa. Minusta etenkin Jane Eyressä Brontë ei kuvaa todellista vaan jo ihanteellisempaa, naisille
(ja miehille) parempaa yhteiskuntaa. Minusta – Gilbertiä ja Gubaria mukaillen - kirjallisuus on alusta
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saakka koti Chalotte Brontëlle, ei vieras kieli vaan koko ajan läpeensä tuttu ja tunnettu.

Gilbert ja Gubar sanovat: “Implying that the female artist is as confined by male conventions as her
characters are imprisoned in the institutions of a patriarchal society, Brontë considers the inadequacy
of male culture in her search for a female language; her rejection of male-devised arts contributes to
her extraordinary depiction of the potential dangers of the imagination for women.” (mt., 403)
Minusta kirjallisuuden alue on siis myös naisten luomaa, joten olen tästä eri mieltä; se on minusta
myös ”naisten” kieltä.

Gilbert ja Gubar sanovat:

Also like Jane Eyre, Lucy represents all women who must struggle toward an integrated, mature and
independent identity by coming to terms with their need for love, and their dread of being single, and so,
like Jane, Lucy will confront the necessity of breaking through the debilitating roles available to the single
women the Victorians termed “redundant.”(mt., 406-407)

Ja he sanovat myös:

Nevertheless, despite her hope that women can obtain a full, integrated sense of themselves and economic
independence and male affection, Brontë also recognizes that such a wish must not be presented falsely
as an accomplished fact.(mt., 438)

Minusta nämä luennat Brontësta ovat osittain anakronistisia; hän ei ole minusta noin keskittynyt
avioliiton aiheeseen; hänen näkemyksensä on minusta syvällisempi kuin tässä annetaan ymmärtää.

Gilbert ja Gubar toteavat: “It is ironic, then, that Harriet Martineau criticized Villette on the grounds
that the characters think of nothing but love, […] for that is precisely Brontë’s point.” (mt., 407)
Minusta Brontëlla myös Jane Eyressä on rakkauden teema keskeinen.

Gilbert ja Gubar ovat tätä mieltä: “Power itself does seem to be dangerous, if not fatal, for women:
unsupplied with any socially acceptable channel, the independent and creative woman is dubbed
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crafty, a witch. If she becomes an artist, she faces the possibility of self-destruction; if she does not,
she destroys others.” (mt., 433) Mutta Brontëhan juuri hyväksytään kirjailijana, ja mielestäni hän ei
näe kirjailijana olemisessa mitään vaaraa, vaan kirjallisuuden alue kuuluu hänelle ja on hänelle yhtä
tuttu kuin mieskirjailijoillekin, yhtä turvallinen ja hyväksytty, tai pikemminkin hänen ei tarvitse
pyytää siihen kenenkään hyväksyntää.

Gilbertin ja Gubarin mukaan: ”Like Shirley’s, Brontë’s style becomes more rhapsodic and fervid,
more exotic, as her writing progresses and she seeks to create a new word, a new genre for her sex.”
(G 392) Ja: “Implying that the female artist is as confined by male conventions as her characters are
imprisoned in the institutions of a patriarchal society, Brontë considers the inadequacy of male culture
in her search for a female language; her rejection of male-devised arts contributes to her extraordinary
depiction of the potential dangers of the imagination for women.” (mt., 403) Mutta eikö kirjallisuus
ole jo miesten ja naisten luomaa? Tosin varmasti Brontën kirjoituksessa näkyy hänen
feministisyytensä kauttaaltaan ja hän kirjoittaakin siis minusta jotenkin sukupuolen tuolla puolen, sen
tavoittamattomissa, niin kuin varmaan kirjoittavat monet mieskirjailijatkin. Minusta Brontë ei koe
uhkia kirjallisuuden maailmassa, vaan on siinä kotonaan.

Gilbert ja Gubar huomauttavat: “In “Haworth Churchyard” Arnold recognizes how Brontë’s art is lit
by intentionality when he describes how she told “With a Master’s accent her feigned History of
passionate life.” But his insistence on desexing her art – here, by describing her “Master’s accent,”
later by referring to her with a masculine pronoun […] – shows him to be the first of a long line of
readers who could not or would not submit to a reading process and a realization so totally at odds
with his own life, his own art and criticism.” (mt., 439) Olen eri mieltä tästä Gilbertin ja Gubarin
kanssa. Minusta Arnold näkee Brontën taiteilijana yleensä, joka hän minustakin on. Olen hänen
kanssaan samaa mieltä Brontën ”mestarillisuudesta”. Kirjallisuuden maailmassa hän saa olla mestari
ja tavallaan sukupuolen koskettamattomissa - kirjailija yleensä, ilman sukupuolen mukanaan tuomaa
painoa tai sävytystä.

2.4 Luonnollisia ja luonnottomia näkökulmia
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Brontë on mielestäni korostetun kaunokirjallinen ja luova tyylissään; hän käyttää kaunokirjallisuuden
erikoiskeinoja luodessaan teostaan. Silloin esille tulee juuri se, mikä on erikoista ja erityistä
kaunokirjalliselle fiktiiviselle esitystavalle. Näin hänen kerrontansa on kiinnostunut toden ja
kuvitteellisen rajan hämärtämisestä ja siihen liiittyvistä metalepsiksistä ja muista erikoisista keinoista.
Näen tämän villeyden maailman luomisena, sen lähelle tuomisena, mutta itse keinojen käytössäkin
voinee ehkä nähdä villeyttä.

Luonnollinen lähestymistapa kirjallisuuteen tai kulttuuriin on laajempi kuin Monika Fludernikin
esittämä teoria, joka on vain osa sitä. Luonnollinen narratologia viittaa ”tosimaailman kognitiivisiin
kehyksiin” liittyvään tutkimukseen. (Hägg 2010, 110, myös alaviite 2.)
Samuli Hägg (mt., 110) sanoo: ”Kognitiivisen narratologian käsitteet perustuvat ensisijaisesti mielen
eri tapoihin tunnistaa ja käsitellä kertomuksia ja vasta toissijaisesti tekstien ominaisuuksiin (ks. esim.
Herman 2002,5)”. Ja: ”Kognitiivisen kirjallisuudentutkimuksen kiinnostus kohdistuu kognitiivisiin
käsitteisiin ja ilmiöihin itseensä, ei niinkään kaunokirjallisuuteen tai sen tulkintaan”(Hägg 2010, 111).

Itse olen kiinnostunut juuri kaunokirjallisuudesta ja sen tulkinnasta.

Monika Fludernik kuvaa artikkelissaan ”Luonnollinen narratologia ja kognitiiviset parametrit”
(2010) teoksessaan Towards a Natural Narratology (1996) esille tuomaansa narratologista mallia.
Hän pyrkii myös ”esittelemään laajemmin kognitiivista viitekehystä, johon teoria pohjautuu.” Hän
on luonut narratologisen mallin, joka pohjautuu ”keskustelumuotoiseen kertomukseen (jota
kielitieteilijä William Labov kutsuu ”luonnolliseksi kertomukseksi”) ja kognitiivisiin parametreihin”'
(Fludernik 2010, 17). Mallin taustalla on kognitiivinen kielitiede ja ”keskustelumuotoisten
kertomusten analyysit” (mt.,18). Fludernik olettaa, ”että luonnollisen kertomuksen kognitiivista
viitekehystä voidaan soveltaa kaikenlaisiin kertomuksiin, vaikka erityisesti fiktiiviset tekstit ovat
myöhemmin laajentaneet alkuperäistä suullista mallia merkittävillä tavoilla.” ”Lukuprosessin”
merkitys ”kerronnallisuuden muodostumiselle” on perustava. Kertomus muodostuu lukemisen
yhteydessä. Kerronnallisuus ei ole itse tekstissä vaan ennemminkin jotakin jonka lukija liittää siihen.
Lukija ”kerronnallistaa tekstin” tulkitsemalla sen ”kertomukseksi”.(mt., 17-18) Brontën painotus
kirjalliseen tekstiin ja epäluonnolliseen sellaiseen koettaa fiktion keinoja. Brontëlla muoto ei tunnu
perustuvan keskustelumuotoiseen kertomukseen vaan hän on kiinnostunut erityisesti kirjallisesta
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muodosta; Jane kirjoittaa tavallaan muistelmiaan. Mutta myös tämä muoto liukuu usein fiktiiviseen
ja romaanimuotoon liittyvään muotoon, jossa Brontë tai sisäistekijä luo fiktiivistä taideteosta.

Monika Fludernik luonnollisen kertomuksen teoriassaan korostaa kirjallisten kertomuksen yhteyttä
luonnollisiin kertomisen tapoihin. Itse olen kiinnostunut Jane Eyrestä erityisenä kaunokirjallisena
kertomuksena, jonka erityisyys piilee juuri siinäkin miten ne eroavat tosi elämän kertomuksista: ne
ovat erityisesti fiktiivisiä ja kaunokirjallisia kertomuksia, minkä havaitsee myös muodosta. Tähän
liittyy Brontëlla myös tavallaan romaanin äärirajoilla kulkeminen, tai sen keinojen koettelu.

Fludernik puhuu luonnollisista kertomuksista, itse juuri olen kiinnostunut siitä miten romaanilllinen
tai oikeammin teoksen luominen on erityistä, kaunokirjallista, missä tulee kyseeseen toden ja
kuvitteellisen rajan hämärtäminen. Ei ole tarkoituskaan lukea Jane Eyreä vain tosielämän narratiivia
muistuttavana, vaan juuri erityisenä kirjoituksena, jossa voi hämärtää toden ja kuvitteellisen rajaa,
seikan jonka Horsman (muistaakseni) siis sanoo olevan tyypillistä viktoriaaniselle kirjallisuudelle.

Jälkiklassisen narratologian (monesti sen kognitiotieteestä kiinnostuneen suunnan) parissa
painotetaan

usein

”kertomuksen

kaikenkattavaa

läsnäoloa

ihmiselämässä

ja

kulttuurissa”. ”Tällöin ”luonnollisen kertomuksen muuttujien katsotaan soveltuvan kaikkiin kertoviin
esityksiin.”

”[V]vastakkainen

suuntaus”

taas

korostaa

”yhtä

voimaperäisesti” ”kertomustekstien” ”epäluonnollisia tai ”luonnottomia” muuttujia”. Tällöin tullaan
tutkineeksi poikkeuksellisia ”ja outoja” kertomuksia, ”jotka eivät ainakaan ensisilmäyksellä sovi
kognitiivisiin kategorioihin”. Näitä löytyy ”usein” ”kokeellisesta kaunokirjallisuudesta sekä muusta
fiktiosta”, mutta myös ”todellisuuteen viittaavina pidetyistä kertovista esityksistä”. (Hatavara 2010,
8.) Hatavara sanoo:
kuuluisan määritelmän mukaan – kertomuksen teorian ”klassiset käsitteet säilyttävät pätevyytensä, mutta
vain tietyissä rajoissa. Jälkiklassisen narratologian tehtävä on arvioida näitä rajoja ja kehittää
selitysmalleja kerronnallisille ilmiöille […], joita aikaisemmat paradigmat eivät tavoita.” (Herman
1999,2.) (Hatavara 2010, 8.)

Minusta Brontën Jane Eyre sisältää tällaista epäluonnollista tai luonnotonta, sellaista
erikoislaatuisuutta joka vielä meidän aikanamme on omituista kirjallisuudessa.

33

Pekka Tammen mukaan, artikkelissa ”Kertomusta vastaan ja ei-vastaan” (2010), ensimmäinen
kertomuksen teorian käänne näkee, että kertomuksia löytyy kaikkialta, kun taas ”Seuraavassa
vaiheessa useat jälkiklassisen tutkimussuunnan kannattajat ovat jo olleet valmiita tarjoamaan
luonnollisten, tosielämän kertomusten mallia sovellettavaksi kaikkiin kertoviin esityksiin, olivat ne
sitten kirjallisia tai ei-kirjallisia, fiktiivisiä tai reaalisia (esimerkiksi arkielämän suullisia
kertomuksia).” (mt., 66.)

Tammi kiinnittää huomion ”kertomakirjallisuuden omaan, luonnollisen kertomuksen malliin
sopimattomaan outouteen ja fiktion sisäänrakennettuun vaikeuteen” (Tammi 2010, 66). Luonnollisen
kertomuksen malli on hänestä ongelmallinen silloin, kun puhutaan ”kertomakirjallisuudesta ja fiktion
omista toimintatavoista”, sillä hänestä on mahdollista, ”ettei kirjallisuus ole sittenkään luonnollista
siinä yleisemmässä merkityksessä, joka on ehditty hyväksyä kognitiotieteessä tai muilla eikirjallisuustieteellisillä aloilla, kuten yhteiskuntatieteessä ja kulttuurintutkimuksessa” (mt., 67). Tämä
näkemys on mielessäni kun tulkitsen Jane Eyreä.
Teoreettisesti toisen, erilaisen, suunnan edustajat ”painottavat kertomustekstien epäluonnollisia
(”luonnottomia”) rakentumistapoja ja kertomuksen ymmärtämiseen vaikuttavia muuttujia”. Tällöin
kiinnitetään huomio ”outoihin ja kertomusteoreettisesti kyseenalaisiin kerrontatapauksiin, jotka eivät
enää sovi yleisiin kognitiivisiin luokituksiin”. Kun narratologiassa pyrittiin rakentamaan
universaaleiksi tarkoitettuja malleja, jäi kokeellinen kertomakirjallisuus ja muu fiktio, jossa on
useammin tällaisia, vähemmälle huomiolle. Tämä ”[j]älkiklassisen teorian uusin käänne” ”avaa
uudelleen löydetyn kirjallisen näkökulman kertomusten muodostumiseen”. (mt., 67.)
Tammi (mt., 67) sanoo, että ”Voidaan nimittäin väittää, ettei kirjallisuus ole sittenkään luonnollista
siinä yleisemmässä merkityksessä, joka on ehditty hyväksyä kognitiotieteessä tai muilla eikirjallisuustieteellisillä aloilla, kuten yhteiskuntatieteissä ja kulttuurintutkimuksessa.” Olen
kiinnostunut lähinnä juuri Jane Eyren luonnottomista puolista, sen erityisesti kaunokirjallisista tai
fiktiiviseen kirjallisuuteen kuuluvista puolista – jotka tarkoituksella erottavat sen ns. luonnollisista
kirjoittamisen muodoista.
Pekka Tammi (mt.,70) mainitsee oikeastaan itsestäänselvyyden: ”Kirjallisilla kertomuksilla kun voi
olla muitakin tehtäviä kuin vain arkipäiväisen kokemusmaailmamme jäljitteleminen.” Hän toteaa,
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että ”kirjallisuudesta puhuttaessa luonnollista ja luonnotonta kerrontaa koskevat väitteet kulkevat
sittenkin käsi kädessä”. Luonnollisuus luo hauskoja vaikutelmia paikoin, tai siis tosielämän kirjallisen
muodon jäljittely - varsinkin koska siinä ei koko ajan pitäydytä; näin esimerkiksi Lukijan puhuttelun
yhteydessä, sillä Lukija tuntuu hahmottuvan joksikin Janen lukijan ja romaanin lukijan välimuodoksi
tai yhdistelmäksi.
Tammi puhuu paljon Fludernikista. Hän sanoo (mt.,75): ”Samoin Monika Fludernik on luonnollisen
narratologian koulukunnalle suuntaa näyttäneissä tutkimuksissaan kaiken aikaa pitänyt silmällä myös
kaunokirjallisia erityistapauksia. Kuten hän täsmentää, nämä ovat tapauksia, jotka reaalisen
tarinankerronnan skeemoista poiketessaan eivät edusta niinkään epäluonnollisia kuin ei-luonnollisia,
alkuperäistä suullisen kerronnan mallia avartavia kirjallisia vaihtoehtoja (Fludernik 1996,12).”

Tässä puhutaan suullisesta perinteestä, suullinen perinne on pohjana. Mielestäni Brontë keskittyy aika
pitkälti (tietysti lyhyempään) kirjalliseen perinteeseen, vaikka viittaa suulliseenkin.

Tammi (mt.,78) puhuu Henrik Skov Nielsenin näkemyksestä:
Hänen mukaansa ”poikkeamat minäkerronnan odotuksenmukaisista rajoista todennäköisimmin jäävät
lukijoilta huomaamatta sen sijaan, että ne järkyttäisivät heitä” (Nielsen 2004, 140). Eiväthän nämä
kerronnan poikkeustapaukset olleet pistäneet toisten tutkijoidenkaan silmään ennen kuin Nielsen otti ne
analyysissaan esiin. Hän vielä tarkentaa väitettään toteamalla, että ”mahdollisuus [fiktiivisen]
kertojanäänen rajoitusten ylittämiseen suhteessa kertojan tietomäärään, sanavalintoihin, muistikykyyn ja
muihin vastaaviin muuttujiin on aina läsnä” (mt., 147, jälkimäinen kursiivi lisätty) jopa täysin
säännönmukaiselta vaikuttavassa minäkerronnassa. (mt., 78; hakasulkeet Tammen.)

Tammi (mt.,79) sanoo: ”Kertomukset siis käyttävät hyväkseen luonnollista kognitiivista kykyämme
ja ne koettelevat sitä – tai ne kumoavat ja osoittavat päteväksi kerronnan konventiot – ja kaikki tämä
tapahtuu tekstissä samaan aikaan. […] Kirjallisuus siis kykenee näyttämään kognitiivisen toiminnan
molemmat puolet.”
'Luonnottoman narrratologian' piiristä on sanottu seuraavaa:

to assume that all stories are situated within a communicative context comparable to real-life narrative
situations (Herman, Basic Elements) may lead to a neglect of the specific possibilities of unnatural
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narratives.
Scholars working within the tradition of unnatural narrative argue that narratives are interesting precisely
because they can depict situations and events that move beyond, extend, or challenge our knowledge of
the world. According to Jan Alber, narratives “do not only mimetically reproduce the world as we know
it. Many narratives confront us with bizarre storyworlds which are governed by principles that have very
little to do with the real world around us” (“Impossible Storyworlds” 79). While the projected worlds
may resemble the actual world we live in, they obviously do not have to: they can also confront us with
physically or logically impossible scenarios or events (80). (Alber 2010, 115).

Olen kiinnostunut osaltaan tällaisista fyysisesti ja loogisesti mahdottomista elementeistä Brontëlla.

Jan Alber (2009, 79) sanoo artikkelissaan “Impossible Storyworlds—and What to Do with Them”,
että ”fiktiiviset kertomukset” (”fictional narratives”) eivät ole vain mimeettisiä, vaan usein sisältävät
”eriskummallisia tarinamaailmoja” (“bizarre storyworlds”) . “Luonnottomia”— siis “fyysisesti tai
loogisesti mahdottomia” tapahtumia sisältäviä tekstejä tapaa usein, mutta ”kertomuksen teoria”
(”narrative theory”) ei ole vielä tutkinut niitä riittävästi. Hän on sitä mieltä, että kognitiivinen
narratologia on hyödyllistä tutkittaessa ”luonnotonta” kertomuksissa. Kirjallisuus — tukeutumisen
lisäksi — myös haastaa kognitiivisia ajattelutapojamme. (mt., 79-80.)

The term unnatural denotes physically impossible scenarios and events, that is, impossible by the known
laws governing the physical world, as well as logically impossible ones, that is, impossible by accepted
principles of logic (Doležel 1998: 115–16). (Mt., 80.)

Brontëlla maailmassa ylitetään luonnon lait ja kerronnan, tms., kohdalla taas välillä on mielestäni
loogisia mahdottomuuksia, vaikka en ole varma tarkoittaako Alber tällaisia.

Jan Alber, Stefan Iversen, Henrik Skov Nielsen & Brian Richardson toteavat artikkelissaan
”Unnatural narratives, unnatural narratology. Beyond mimetic models” (2010, 130), että myös
norminomaisissa realistisissa teksteissä (“standard realist texts”) on paljon luonnotonta, kuten
kertojan kaikkitietävyys. "Luonnollistaminen ja konventionaalistaminen" ovat kaksi eri asiaa, myös
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”tavanomaisissa” (”conventional”) kertomuksissa on luonnottomuuksia. Lisäksi jotkut luonnottomat
piirteet on jo "konventionaalistettu" (“conventionalized”) ja muutettu "kognitiiviseksi kategoriaksi"
(”cognitive category”), kuten "puhuva eläin". (mt., 131.) Jane Eyressä voinee katsoa olevan sekä
fyysisesti että loogisesti mahdottomia tapahtumia. Loogisesti mahdottomat tapahtumat tulevat esille
kun kerronnassa on käytetty erikoisia keinoja – mutta en tiedä onko ne jo ”konventionaalistettu”.

Jane Eyressä on monta kohtaa, jossa voidaan ehkä nähdä epäluonnollista kerrontaa, vaikka kohdat
yleensä selittyvätkin myös romaanin luonnollisella tasolla, näin esimerkiksi puun haljetessa
myrskyssä Janen ja Rochesterin eroa enteillen. Joissain kohdissa kerronta tosin mielestäni ei kulje
lainkaan luonnollisten kertomusten tapaan. Alber esittää luonnollistamisen keinoja, joilla
luonnollistaa luonnotonta. Tässä voisi tulla kyseeseen Alberin toinen kohta:

Other examples of unnaturalness become more readable when we relate them to our literary knowledge
and analyze them from a thematic angle (“foregrounding the thematic”). For instance, the impossible
changes in weather and furnishing in Harold Pinter’s The Basement (1967/1977) can be recuperated
thematically as a pointless yet inescapable struggle for power. (Alber 2009, 82.)

Puun halkeaminen myrskyssä voidaan kenties liittää tähän temaattisen etualaistamiseen. Itse asiassa
kohdan voi lukea myös vain ukkosen tekona, mutta jos haluaa lukea sen metaforisesti, niin sen voi
lukea Janen ja Rochesterin suhteeseen liittyvänä ilmiönä. Tosin tässä ei tarvitse turvautua
luonnollistavaan lukutapaan, sillä se sopii yhtä hyvin romaanin fyysisen maailman tapahtumaksi.

Brontën tarinamaailmoissa on mielestäni vahvana ”luonnoton” elementti.

2.5 Kertomuksen rajojen ulkopuolelle

Rimmon-Kenan on sanonut kertomuksesta mm. seuraavaa teoksessaan Kertomuksen poetiikka (1991
[1983], 8):
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kerronnan käsite viittaa 1) kommunikaatioprosessiin, jossa kertomus välitetään viestinä lähettäjältä
vastaanottajalle ja 2) viestintäprosessissa käytetyn välineen kielelliseen luonteeseen.

ja

kertomakirjallisuus esittää tapahtumien jatkumon (Tomaševski 1965,66; 1925). (Mt., 8.)

Mielestäni romaanit ja muut taideteokset eivät välttämättä, eivätkä useinkaan pääasiallisesti, pyri
kommunikaatioprosessiin. Ne voivat pikemminkin pysyttää jonkunlaisen muodon sanojen avulla. Ne
eivät siis välttämättä kulje lähettäjältä vastaanottajalle, vaan luovat pysyvän muodon kuvaamalleen
maailmalle.

Monika Fludernik toteaakin, että ”kerronnallistamisella on rajansa ja nämä rajat löytyvät yleensä
teksteistä, jotka kurkottavat kohti kielen lyyristä käyttöä […] tai kielen dekonstruointia (tai
molempia).” (Fludernik 2010, 35-36). Minusta Brontëllakin voi katsoa näin kielen lyyrisen käytön
korostuvan; kyseessä ei ole vain kertomus, vaan sisäistekijä viestii lukijalle paljon muutakin, niin että
kyseessä ei mielestäni ole ensisijaisesti kertomus vaan taideteos, joka muodostuu sanoista, jotka eivät
pyri kommunikaatioon (ja joiden vastaanottaja, silloin kun niillä sellainen on, on myös teoksen
tekijä).

Laura Karttunen (2010, 246; 244) sanoo, että: ”Sitä vastoin on mielekästä ajatella [Richard] Walshia
mukaillen, että romaani on taideteos tai näyttelyesine, jonka kirjailija on keksinyt ja kirjoittanut, ja
että ei-luonnollisuudet selittyvät tällä.” Minusta Brontë tekee juuri näin ja siksi vastaanottaja ei ole
aina mielestäni läsnä teoksessa: se ei pyri kommunikaatioon.

Hyödynnän Pekka Tammen teosta Kertova teksti. Esseitä narratologiasta (1992), vaikka hän itse,
Mari Hatavaran ja Markku Lehtimäen kanssa kirjoittamassaan ”Johdannossa” teokseen Luonnolliset
ja luonnottomat kertomukset. Jälkiklassisen narratologian suuntia (2010), sanoo sen jo suurilta osin
vanhentuneen (Hatavara, Mari, Markku Lehtimäki & Pekka Tammi 2010, 7, alaviite1). Mielestäni
38

muutamat kohdat ovat kuitenkin hyödyllisiä aiheeni suhteen.

Pekka Tammi sanoo teoksessaan Kertova teksti seuraavaa:

Kertovassa fiktiossa ajatellaan olevan mukana kolmenlaisia agentteja, joita tässä nimitän – enemmän tai
vähemmän mielivaltaisesti – henkilöiksi (merkityksessä dramatis personae), kertojaksi ja tekstiksi. Vasta
tekstin tuottanutta agenttia voimme tämän ajattelutavan mukaan kutsua "tekijäksi". Lisäksi fiktion
välittyminen edellyttää kolmenlaista toimintaa: havaitsemista, kertomista ja esittämistä. Yksinkertaistaen
voidaan nyt sanoa romaanin maailman välittyvän lukijalle siten, että henkilöt havaitsevat fiktiivisen
maailman, kertoja kertoo,että henkilöt havaitsevat, ja teksti esittää, kuinka kertoja kertoo, että henkilöt
havaitsevat.(Tammi 1992, 10-11.)

Fiktion ollessa kyseessä "kertojan yläpuolelle" sijoittuu välttämättä "vielä itse kertomisen aktin
esittävä teksti" (mt., 11).
Tekstin tuottanut agentti ei pyri mielestäni välttämättä kommunikaatioon, Brontën kohdalla ainakin
niin tuntuu olevan.

2.6 Sisäistekijä

Mervi Kantokorpi sanoo seuraavaa:

Kertovan tekstin mallissamme sisäistekijän ja sisäislukijan välinen viestintä on kuvattu epäsuoraksi. Se
on epäverbaalista, >>sanatonta>> kommunikaatiota. Sisäistekijä on äänetön, toisin kuin kertojat: se on
eräänlainen abstraktio siitä merkitysten ja normien kokonaisuudesta, jonka teos ilmaisee. Joskus
sanotaan, että se on teoksen kirjoittajan lopullinen merkitys. Kirjailija ei ole fyysisenä henkilönä mukana
satunnaisessa viestintätilanteessamme – lukemisessamme. Hänen viestinsä – teos – sitä vastoin meillä
on. Sisäistekijän katsotaan edustavan kirjailijaa (näkymättömällä, äänettömällä, abstraktilla tasolla)
tekstin eri agenttien toiminnoissa.
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Käsite ei läheskään aina ole mielekäs keskustelunaihe, mutta esimerkiksi kertojan epäluotettavuuden
yhteydessä se tulee ymmärrettäväksi. (Kantokorpi, Mervi, Pirjo Lyytikäinen & Auli Viikari 2005, 158159.)

Itse näen sisäistekijän eri tavalla: näen sillä olevan äänen, ja sen vastaavan kaikista sanoista tekstissä
tai romaanissa niiden yhdessä aspektissa. Mielestäni sisäistekijä on järkevä keskustelunaihe myös
Brontën kohdalla, sillä se tuntuu olevan tärkeässä asemassa Brontëlla.

Aina kun teoksen kerronnassa on jotakin sellaista, joka panee kysymään, kuka on nyt >>oikeassa>>,
kenen >>kanta>> tämä on, miksi tästä asiasta kerrotaan näin provosoivasti (esim. rasismia kuvataan
neutraalisti), voiko tähän tai näihin kertojiin luottaa, on syytä pysähtyä. Tarkastelemalla kaikkia
fokalisoijia (perspektiivin hallitsijoita), kertojan kerrontaa fokalisaatioista ja ylipäätään teoksen
tapauksista voidaan lähestyä kysymystä, mikä on sisäistekijän edustama hierarkkisesti korkein
arvomaailma teoksessa. (Mt., 159.)

Ja:

Sisäistekijän sanattoman, epäsuoran viestinnän kohde on sisäislukija, ja rakentuvan viestin sanoma on
koko teoksen arvomaailman korkein tavoite. Kuten ekstradiegeettinen kertoja kertoi vain yleisölleen ja
sisäkkäinen kertoja vain sisäkkäiselle yleisölleen, aivan samoin sisäistekijän epäsuoran kerronnan
kohteena voi olla vain sisäislukija. (Mt., 159.)

.

Minusta, kuten jo sanoin, sisäistekijä ei välttämättä ”viesti” vaan sen sijan antaa jollekin pysyvän
muodon sanoilla.

Chatmanin mukaan sisäistekijällä ”ei ole ääntä, ei suoran viestinnän välineitä”; hänen mukaansa se
”ei toisin kuin kertoja voi kertoa meille mitään”. ”Kun siis kertoja voidaan määritellä kehämäisesti
tekstin kertovaksi ”ääneksi” tai ”puhujaksi”, sisäistekijä on – päinvastoin ja jo määritelmänsä mukaan
äänetön ja vaiti.” (Rimmon-Kenan 1991, 111.) En seuraa aivan tätä määritelmää sisäistekijästä vaan
näen sen yhtenä äänenä, joka on vastuussa kaikista sanoista teoksessa. Päähenkilö Jane Eyre ehkä
myös vastaa kaikista sanoista teoksessa, tosin voisin olla sitä mieltä, että hän ei vastaa, vaikka onkin
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kertoja. Itse olen sitä mieltä, että sisäistekijällä tai tekijällä on ääni, tai siten näen sisäistekijän: jonakin
joka vastaa kaikista sanoista teoksessa niiden yhdessä aspektissa, niin kuin todellinen tekijä. Toisaalta
tästä näkökulmasta olen kiinnostunut myös siitä romaanissa, mikä ei ole kertomista ja kertomuksen
vastaanottamista, vaan muuta taideteoksen luomista pysyväksi. Tämä näkökulma poikkeaa jossakin
määrin luonnollisen kertomuksen teorian sellaisesta, jossa kerronnan viestiluonne usein korostuu.
Tavallaan minusta todellinen tekijä on yhtäläinen sisäistekijän kanssa, tosin sisäistekijä on todellinen
tekijä niin kuin se ilmenee tekstissä. Tekijä tietysti on yksi tietoisuus mikä yhdistää koko teosta ja
näen sisäistekijän tulevan lähelle tätä toimintaa.

Rimmon-Kenan sanoo, että: ”Onkin esitetty, ettei sisäistekijän ja kirjailijan tarvitse olla identtisiä,
itse asiassa ne eivät useinkaan ole identtisiä. Kirjailija voi teoksessaan tuoda esiin itselleen vieraita,
jopa vastenmielisiä aatteita, uskomuksia, tunteita. Kun todellisen elämän koettelemukset riepottelevat
fyysistä kirjailijaa, tietyn teoksen sisäistekijässä nähdään vakaa suure, joka pysyy kautta teoksen
johdonmukaisesti samana.” (Mt., 110-111)

Sisäistekijän eroaminen kertojasta (ks. mt., 111) on (ainakin mielestäni) paljon selvempää.

Rimmon-Kenanin mukaan Chatman jättää todellisen kirjailijan ja todellisen lukijan ”varsinaisen
kerrontatapahtuman” ulkopuolelle. ”Tekstissä heitä edustavat korvaavat agentit, joita Booth kuten
monet muutkin […] kutsuvat ”implisiittiseksi tekijäksi” eli sisäistekijäksi ja ”implisiittiseksi
lukijaksi” eli sisäislukijaksi.” (Mt., 110.) Itse näkisin tässä yhteydessä – ainakin Brontën kohdalla että sisäistekijäkin ja sisäislukija jäävät varsinaisen kerrontatapahtuman ulkopuolelle – ne välittävät
kirjallista taideteosta, eivätkä kertomusta. Olen kiinnostunut siitä Brontën romaanissa mikä ei ole
varsinaisesti kerrontaa, mitä minusta niissä on runsaasti, sen myötä, että Brontë käyttää hyvin paljon
kirjallisuuteen fiktiona ja taideteoksena liittyviä keinoja, jolloin hän tekee taideteosta, tms., eikä
niinkään vain kertomusta.

Rimmon-Kenan sanoo että sisäislukija erottuu todellisesta lukijasta ja yleisöstä niin kuin sisäistekijä
todellisesta kirjailijasta ja kertojasta (mt., 111). Brontë kuitenkin mielestäni löytää viehätystä siinä,
että käyttää kaikkia näitä kategorioita liukuen, hämärtäen toden ja kuvitteellisen rajaa niiden avulla.
Joskus hän kutsuu esille todellisen Lukijan, koska tietää tämän olevan eri suuruinen kertojan kanssa,
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joka elää meidän maailmaamme nähden osittain ja hieman satumaailmassa. Kuitenkin Brontë kulkee
tässäkin rajamailla ja usein tarjoaa yliluonnollisille tapahtumille myös meidän maailmaamme nähden
uskottavamman selityksen, mutta kuitenkin hän kallistuu paikoin yliluonnollisen puolelle ja kutsuu
mielenkiintoisesti tosimaailmaan kuuluvan lukijan - ei siis kertojaa vastaavan, samalla tai
samantapaisella ”tasolla” olevan, vaan sen joka tietää Janen maailman olevan yliluonnollinen kuulemaan tarinaansa, jolloin tulee outo vaikutelma Janen todellisuuden kannalta. Brontëlla on läsnä
koko ajan voimakkaana kiinnostus kirjallisen muotoon ja kirjalliseen fiktioon, kaunokirjallisuuteen
erityisenä lajina.

Wayne C. Booth kehitti termin ”‘implisiittinen tekijä’” (”’implied author’”) (Nünning 2005, 239).
Otan suomenkielisen termin ”implisiittinen tekijä” Rimmon-Kenanilta (Rimmon-Kenan 1991, 110).
(Käännökset ovat omani silloin kun en mainitse suomenkielistä lähdettä.) Termistä on tullut hyvin
tunnettu kertovaa fiktiota koskevassa tutkimuksessa. Kuitenkin ollaan eri mieltä siitä mitä termi
tarkoittaa. (Nünning 2005, 239.) Booth näkee implisiittisen tekijän (sitä voidaan kutsua myös
sisäistekijäksi, ks. Rimmon-Kenan 1991, 110) ”tekijän ’toisena minänä’, ’implikoituna versiona
”hänestä” joka on erilainen kuin implisiittiset tekijät joita kohtaamme toisten ihmisten töissä’ ja
’ideaalisena, kirjallisena, luotuna versiona todellisesta ihmisestä’” (Nünning 2005, 239.) Implikoitu
tekijä myös edustaa tekstin pohjimmaisia arvoja ja valintoja ja saa lukijan näkemään mihin tekijä
haluaa hänen sijoittuvan arvojen suhteen tai kannalta. Kyseessä ei siis ole ”tekninen tai muodollinen”
keino, vaan ”tekstin” ”uskomusten, normien ja tarkoitusten” ”lähde”, ”sen merkityksen alkuperä”.
”Se käsittää, lyhyesti sanoen, intuitiivisen ymmärryksen valmiiksi tehdystä taiteellisesta
kokonaisuudesta”. (mt., 239.)

Ansgar Nünning sanoo Wayne C. Boothin 1961 esille tuoman “implied author” käsitteen olevan
sisällöltään varsin epäselvä. Rimmon-Kenan siis puhuu myös tästä Boothin 1961 esille tuomasta
käsitteestä. Hän sanoo ”implisiittiseksi tekijäksi” entiteettiä, jota kutsutaan usein ””kirjailijan toiseksi
minäksi”” (Rimmon-Kenan 1991, 110). Rimmon-Kenan sanoo Boothin kutsuvan todellisen
kirjailijan ja todellisen lukijan korvaavia osatekijöitä tekstissä ””implisiittiseksi tekijäksi” eli
sisäistekijäksi” ja ””implisiittiseksi lukijaksi” eli sisäislukijaksi.” (Rimmon-Kenan 1991, 110) Näin
tekevät monet muutkin (mt., 110).
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Implikoitua lukijaa taas pidetään usein implikoidun tekijän peilikuvana (Nünning 2005, 239).
Brontën kertoja tuntuu joskus puhuvan todelliselle lukijalle (siis niin kuin hän sen ennakolta
hahmottaa), jolloin muodostaa ristiriita kahden maailman välillä.

Käsitteen ongelmallisuudesta on puhuttu sen keksimisen jälkeen. Ne, ketkä edustavat retorisia
lähestymistapoja kertomukseen (”rhetorical approaches to narrative”), kuten Booth, Chatman, Phelan
ja Rabinowitz, näkevät sen korvaamattomana, kun taas strukturalistiset narratologit, kuten Bal ja
Genette ovat valittaneet sen määritelmien laveutta. (Nünning 2005, 239-240.) Kysymys siitä, onko
implisiittinen tekijä narratologialle hyödyllinen käsite on Nünningin mukaan ”avoin kysymys” ja
kiistelty asia (mt., 240). Tarkoituksenani on käyttää tätä käsitettä, koska se tuntuu mielekkäältä
tutkimani romaanin kohdalla, auttaa tutkimaan sen joitakin puolia - on siinä olennainen; se on siis
mielestäni ainakin tässä yhteydessä – Brontën kohdalla – mielekäs. Käytän kuitenkin termiä eri
tavalla kuin se on käsitetty, joten en puhu ihan täysin sisäistekijästä vaan jonkinlaisesta positiosta,
joka vastaa kaikista sanoista teoksessa - jonakin jonka esitystä kaikki sanat ovat. Tämä menee tietysti
lähelle todellista tekijää, kirjailijaa, mutta on mielestäni mielekäs juuri Brontën kohdalla, jossa
kertojan lisäksi on selvästi huomattavissa sisäistekijä, joka toisin kuin Jane Eyre on meidän
maailmamme jäsen (tai oman aikansa maailman, mutta kuitenkin). Ero tulkinnassani suhteessa
sisäistekijän käsitteeseen niin kuin sen esittelevät Nünning ja Rimmon-Kenan tulee ainakin siinä, että
näen sisäistekijällä olevan äänen.

Boothin ja Chatmanin jäljessä Phelan sanoo, että implisiittinen tekijä on tarpeellinen mm. silloin kun
ovat kyseessä epäluotettavat kertojat. (Nünning 2005, 240) Käsitettä vastustetaan yleensä sillä
perusteella, että ”Boothin käsitteenmuodostuksessa” nähdään ”teoreettisia ristiriitoja”. Esimerkkinä
on se käsitteellinen ristiriita mikä nousee siitä, että implisiittinen tekijä yhdistetään tekstiin
kokonaisuutena, mutta toisaalta sitä pidetään taas myös lähettäjänä tai puhuttelijana (”addresser”)
”kerronnan kommunikaatiomallissa”. (mt., 240.) Itse en siis pidä sisäistekijäksi – mielestäni
mielekkäästi – nimittämääni entiteettiä välttämättä kommunikoivana osana teosta, minusta se voi
myös olla taideteoksen tekemistä, joka ei pyri kommunikaatioon, en pidä sitä lähettäjänä ”kerronnan
kommunikaatiomallissa”. Chatman (mm. Boothia seuraten) sisällyttää sisäistekijän ja sisäislukijan –
toisin kuin todellisen kirjailijan ja todellisen lukijan – kerrontatapahtuman sisäpuolelle (RimmonKenan 1991, 110). Itse näen kertojan kertovana osana tarinaa tms., mutta sisäistekijän tekemässä
taideteosta, kokonaisuutta. Sijoitan sisäistekijän ja –lukijan kerrontatapahtuman ulkopuolelle.
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Nünningin mukaan oikeastaan ainoa seikka, joka ei vaikuta kiistanalaiselta, on implisiittisen tekijän
ero kertojasta ja henkilöhahmoista. Näitä voidaan pitää ”tekstuaalisina puhujina”, joilla on ”selvästi
rajoitetut puheosat". Sen sijaan implikoitu tekijä viittaa ”’äänettömään’ ja epäpersonoituun ilmiöön”
”joka ei ole puhuja, […] ääni, subjekti eikä osanottaja kertovassa kommunikaatiotilanteessa”
(Nünning 2005, 240). Käytän siis käsitettä ”sisäistekijä” omalla tavallani ja hyvin vapaasti.

Phelan ”painottaa jatkuvuutta joka on ominaista todellisen kirjailijan ja hänen implikoidun
vastineensa välillä” (mt., 240). Ajattelen sisäistekijän olevan lähellä todellista tekijää.

Minusta lähinnä tulee kyseeseen ongelmana sisäistekijän sekoittuminen todelliseen tekijään.
Kuitenkin toisaalta todellinen tekijä vastaa yhtä hyvin myös kertojan sanoista, on niiden takana, joten
on mielekästä minun tässä yhteydessä puhua tekijästä tai sisäistekijästä. Kertojasta sisäistekijä
mielestäni erottuu selvästi Jane Eyressäkin, sillä minämuotoisen kertojan lisäksi on selvästi
sommittelija, joka elää eri maailmassa kuin Jane, maailmassa, jossa telepatia ei ole mahdollista
eivätkä puut halkea kuvaamaan päähenkilöiden tulevaa eroa.

James Phelan esittää The Routledge Encyclopedia of Narratvie Theory -artikkelissaan ”Rhetorical
approaches to narrative” Peter J. Rabinowitzin yleisöjaon, joka on seuraavanlainen: ”(a) the flesh and
blood audience, each reader in his or her own commonnes and idiosyncracy; (b) the authorial
audience, the ideal reader who understands the implied author's communication, including, in
fictional narrative, the message that the characters and events are invented (this audience corresponds
to what narratology calls the implied reader); (c) the narrative audience, the role readers take on when
they enter the narrative world and adopt its assumptions, including a belief in the reality of the of the
characters and events[...}; and (d) the ideal narrative audience, the hypothetical listener/reader who
perfectly understands the narrator's communication as the narrator intends it.” (Phelan 2005, 503.)
Kiinnostukseni on erityisesti tämän mukaisessa authorial audiencessa. Mutta kuten olen jo monesti
sanonut, en ajattele Jane Eyreä kommunikaationa niinkään, narratiivina, vaan taideteoksena, jonka
tarkoituksena on antaa pysyvä muoto jollekin kommunikaatiosta erillään. Toisaalta olen kiinnostunut
erosta kerronnallisen yleisön (”narrative audeince”) ja tekijällisen yleisön (”narrative audience”)
välillä.
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Rabinowitz (1977, 125) huomauttaa, että on väärin lukea romaani totena, mutta myös olla eläytymättä
siihen kuin se olisi totta. Rabinowitz (mt., 125-126) sanookin: ”In the proper reading of a novel, then,
events which are portrayed must be treated as both ”true” and ”untrue” at the same time. Although
there are many ways to understand this duality, I propose to analyze the four audiences which it
generates. More complex works – novels-within-novels, novels with frames, epistolary novels, novels
addressed to internal characters, novels with multiple narrators, certain ironic novels – may appear to
have more than four, but these are only variations of these basic forms.”
Rabinowitz näkee romaaneissa olevan ensinnäkin todellisen yleisön (”the actual audience”), joka
koostuu todellisista lukijoista, sekä tekijällisen yleisön (”the authorial audience”), joka
on ”hypoteettinen yleisö”, jolle tekijä ”retorisesti” ”suunnittelee” sanansa. Rabinowitz sanoo: ”Like
a philosopher, historian or journalist, he cannot write without making certain assumptions about his
readers' beliefs, knowledge, and familiarity with conventions.” Ja ”Since the structure of a novel is
designed for the author's hypothetical audience (which I call the authorial audience), we must, as we
read, come to share, in some measure, the characteristics of this audience if we are to understand the
text.” (Mt., 126.)
Rabinowitz sanoo myös: “Just as the implied author is often a person ethically superior to his fleshand-blood counterpart, so we are often forced to call upon the ”best part” of ourselves when we join
the authorial audience. [...] [M]ost novelists are concerned with being read and hence try to minimize
the distance between the actual and authorial audiences. ” (Mt., 125-126.)

Toisin kuin ilmeisesti Rabinowitz ajattelee, luulen että tämä authorial audience voi joskus olla
kirjailija itse. Eikä ehkä kirjailijalla ole aina yleisöä lainkaan. Lisäksi luulen että Brontë ei
yritä ”minimoida etäisyyttä todellisten ja tekijällisten yleisöjen välillä”, vaan kirjoittaa hyvin ikään
kuin hienostuneelle lukijalle, lukijalle joka lukee teosta kaikkine muotoineen joita siihen sisältyy.
Rabinowitz mainitsee James Joycen Finnegans Wake'in teoksena jonka tekijä ei tunnu ”välittävän
todellisista lukijoista ollenkaan” (mt., 126).
Rabinowitz kirjoittaa: ”[certain ”writers”] have intentions which are so subtle and complex that they
can only write for an authorial audience which they know to be, at best, but a tiny portion of their
actual audience” (mt., 126). Minusta Brontë tekee näin, mutta tuntuu, että hän kirjoittaa myös eri
lukijoille (mutta ei eri sisäislukijoille), kuten sanoessaan The Professorissaan seuraavaa:
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Know, O incredulous reader! that a master stands in a somewhat different relation towards a pretty, lightheaded, probably ignorant girl, to that occupied by a partner at a ball, or a gallant on the promenade. (The
Professor 156, luku 14.)

Tässä tuntuu, että lukija ei ole ainoastaan se, kuka on epäuskoinen (”incredulous”), vaan tässä
teoksessa on toinenkin, tai toisiakin, lukijoita. Muutenkin Brontëlla Lukija on hyvin monimutkainen
entiteetti.

Rabinowitz sanoo todellisesta yleisöstä, että se eroaa aina tekijällisestä yleisöstä ja lukijoiden tulee
ylittää tämä ero ymmärtääkseen kyseessä olevaa kirjaa. Rabinowitz on sitä mieltä, että historiallinen
etäisyys on yksi seikka joka suurentaa tätä eroa mutta että koulutus yleissivistävissä aineissa ja viitteet
auttavat pääsemään kiinni tekijällisen yleisön näkemyksiin. (Mt., 127.) Minusta yllättäen –tai ei ehkä
yllättäen - Brontë on esimerkiksi feministisempi kuin monet nykykirjailijat.
Rabinowitzin kolmas yleisö on siis ”the narrative audience”. Ja hän sanoo: ”Since the novel is
generally an imitation of some nonfictional form (usually history, including biography and
autobiography), the narrator of the novel (implicit or explicit) is generally an imitation of an author.
He writes for an imitation audience (which we shall call the narrative audience) which also possesses
particular knowledge.” Hän tietää esimerkiksi tekijällisen yleisön lailla historiallisia faktoja, ”mutta
myös uskoo” että romaanin henkilöt olivat todella olemassa. Lukijan pitäisi Rabinowitzin mukaan
asettua sekä tekijällisen yleisön että kerronnallisen yleisön rooliin teosta ymmärtääkseen. (Mt., 127.)
Kerronnallisen yleisön luonteen selvittämiseksi voi Rabinowitzin mukaan kysyä: ”What sort of
person would I have to pretend to be – what would I have to know and believe – if I wanted to take
this work of fiction as real?” (mt., 128.) Brontëlla tulee selvästi esille tämä kaksinaisuus; Brontë luo
sen avulla tarkoituksella mielenkiintoisia vaikutelmia.
Rabinowitz toteaa: ”Sometimes […] we must […] pretend to abandon our real beliefs and accept in
their stead ”facts” and beliefs which even more fundamentally contradict our perceptions of reality.”
Näin esimerkiksi science fictionin kohdalla. (Mt., 128.) Jane Eyreä lukeaksemme meidän täytyy
tietysti ajatella että yliluonnollisia asioita todella tapahtuu. Mielenkiintoista on myös se, miten Jane
yrittää vakuuttaa Lukijan siitä, että nämä asiat ovat totta – hän häälyy koko ajan kuvitteellisen
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maailman ja todellisen maailman välillä, kuten Horsman siis sanoikin, että ”viktoriaaniselle” fiktiolle
on tyypillistä.
Rabinowitz huomauttaa: ”If we fail to pretend to be members of the narrative audience, or if we
misapprehend the beliefs of that audience, we are apt to make invalid, even perverse, interpretations.
For instance, the narrative audience of Cinderella accepts the existence of fairy godmothers (although
the authorial audience does not share this belief)” (mt., 129). Minusta Jane Eyressä on kiinnostavaa
tämä; Jane kertoo vakavasti kuin tämän maailman asukas kokemastaan, vaikka jotkut tapahtumista,
joita hän kokee eivät voi olla totta. Tämä ero Jane Eyren maailman ja todellisen maailman välillä on
mielenkiintoinen,

esimerkiksi

telepaattisuuden

kohdalla.

Jane

Eyren

maailma

on

mielikuvituksellisempi maailma: siinä eivät aivan päde kaikissa kohtaa luonnonlait. Kuitenkin on
mielenkiintoista miten Jane Eyressäkään esim. keijut eivät ole todellisia olentoja, mutta telepatia ja
mahdollisesti ennakkoaavistukset ovat. Ja vaikka maailma on mielikuvituksellisempi, tulee
mielestäni voimakkaasti vaikutelma siitä, että tämä on todella tapahtunut. Kirjoittaja tuntuu paikoin
olevan kirjan maailmassa. Tekijä luo intohimoisesti sisäisemmän maailman Jane Eyrelle.

Rabinowitz sanoo (mt., 130): ”[A]s I have suggested, most authors, in determining the authorial
audience they will write for, will try to come as close to the actual audience as possible. For to the
extent that an authorial audience is invented, footnotes or other explanations will be required before
the text can work as intended. Thus, while some authors […] are forced, because of the subtlety of
their intentions, to idealize and write for an audience they know does not exist (or does not exist in
significant numbers), few authors intentionally strive for such a situation.” Mielestäni Brontëlla teos
on suunnattu tämänkaltaiselle yleisölle, sillä kerronta on hyvin ”taiteellista”; yritän tietenkin päästä
mahdollisimman lähelle tekijällistä yleisöä, missä ehkä auttaa se, että pitää teosta harkittuna, kuten
Warhol:
I am advocating the idea that feminist women exert agency in their cultural productions, or-to put it
another way-that Victorian women novelists like the Brontes are not so much unconsciously "written by"
gender codes as they are actively engaged in rewriting them. (Warhol 1996, 858.)

Olen samaa mieltä Warholin kanssa tämän suhteen.
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Rabinowitz huomauttaa: ”The narrative audience, on the other hand [toisin kuin authorial audience],
is truly a fiction; the author not only knows that the narrative audience is different from the actual
and authorial audiences, but he rejoices in this fact and expects his actual audience to rejoice with
him. For it is this difference which makes fiction fiction, and makes the double-leveled aesthetic
experience possible. As we shall see, the author plays with this distinction and builds much of his
effect on it.” (Mt., 130.)
Rabinowitz huomioi (mt., 131): ”To the extent that our joining of the authorial audience is a pretense,
we are much less likely to receive the work's intended effect. But the pretense involved in joining the
narrative audience does not interfere with a novel's effect; it is, on the contrary, an essential and
desirable element in it. ” Minusta Brontën tekijällistä yleisöä voi päästä lähelle nykyäänkin, se on
tavallaan aika ajaton.
Rabinowitz sanoo: ”Obviously, the narrative and authorial audiences are closer together in some
novels than in others. I would argue that the distance between these audiences is a major element in
any novel's structure. Indeed, I suspect that one could develop a classification of narrative literature
stemming from a theory of ”realism” expressed in terms of this distance. Surely, in the most ”realistic”
novels (War and Peace is a paradigm), the narrative audience is asked to accept very little – and
usually nothing which in any way contradicts the fundamental beliefs or experiences of the authorial
audience. ” (Mt., 131.) Rabinowitz huomauttaa että kun etäisyys tekijällisen yleisön ja kerronnallisen
yleisön ”väliltä” ”katoaa täysin, we have autobiography or history” (mt., 131).

Rabinowitz sanoo:
Obviously, the wider the gap – the more unusual or outrageous the beliefs that the narrative audience is
required to take on – the greater the effort required to bridge it. Thus, we become more conscious that
the novel is double-leveled and that we must employ ”pretense” to become involved in reading it. This,
in turn, increases our awareness of the novel as art, and tends to diminish our direct emotional
involvement in it.

The metaphor of distance may suggest the possibility of quantitative measurement; but this is obviously
deceptive, for such measurement is difficult, if not impossible, especially since the distances occur along
many axes at once.” (Mt., 131-132.)

Minusta ehkä hieman paradoksaalisesti se, että huomioidaan teoksen taideteosulottuvuus, ei vähennä
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teoksen tehoa, vaan voi myös lisätä sitä. Brontën kohdalla minusta se voi lisätä tunteellista
suhtautumistamme siihen.
Rabinowitz huomauttaa: ”Only after having joined the narrative audience can we begin to study the
meanings of a work of art.” Lukijan tulee ”teeskennellä hyväksyvänsä” teoksen maailmankuva
(esim.

”tieteellinen”

näkemys)

pystyäkseen

arvioimaan

sen

”moraalista

ulottuvuutta”.

Mutta ”[d]ecisions as to ultimate meaning or meanings, symbolic significance – in fact, any decision
about the work as art – are made by the authorial and actual audiences, and not by the narrative
audience.” (Mt.,133.)
Kuitenkin romaaneissa tapaa myös epäluotettavia kertojia. Niitä ovat ne joiden kertomukset eivät ole
totta, ei todellisen maailman, vaan kerronnallisen yleisön näkökohdasta. ”[A]ll fictional narrators are
false in that they are imitations; but some are imitations of people who tell the truth, some of people
who lie.” (Mt., 133-134.)
Rabinowitzin neljäs yleisö on siis ideaalinen kerronnallinen yleisö (”the ideal narrative audience”),
joka on ”ideaalinen” ”kertojan näkökulmasta”. Hän uskoo sen mitä kertoja sanoo. (Mt., 134.)
Rabinowitz sanookin (mt., 135): ”The distance between the narrative audience and the ideal narrative
audience tends to lie along an axis of ethics or interpretation. The ideal narrative audience agrees with
the narrator that certain events are good or that a particular analysis is correct, while the narrative
audience is called upon to judge him. Much of the problem – and most of the joy – of reading irony
comes from sorting out these three levels, and feeling the tensions among them.” Brontëlla ideaalinen
narratiivinen yleisö ja narratiivinen yleisö ovat aika lähellä toisiaan, jos ymmärrän asian oikein.
Kuitenkin tuntuu että kertoja välillä vähättelee itseään tavalla, joka kerronnallisen yleisön on tarkoitus
huomata ja kerronnallinen yleisö usein ehkä suhtautuu kertovan Janen eksplisiittisesti ilmaisemaa (ja
ilmeisesti myös ajattelemaa) kriittisemmin esim. rouva Reediin. Ei ehkä ole selvää pitääkö
kerronnallinen yleisö alun valoa aaveen näyttäytymisenä vai ei, mutta ideaalinen kerronnallinen
yleisö siis ilmeisesti hyväksyy Janen selityksen ja pitää sitä todennäköisesti tavallisena valona.
Kuitenkin romaanissa on koko ajan jännite asioiden luonnollisen ja epäluonnollisen selityksen välillä.
Mutta etenkin tekijällisen yleisön ja kertojallisen yleisön välinen ero on nähdäkseni Brontëlla suuri:
teos korostaa usein itseään taideteoksena.
Rabinowitz sanoo, että: ”[E]ven if the narrative audience of [Henry Jamesin]The Turn of the Screw
accepts ghosts, the authorial audience is apt to treat them as in some sense symbolic when called upon
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to interpret the novel.” (Mt., 137, 123.) Näin on minusta myös Brontëlla. Symbolista Jane Eyressä
on esim. luonnon persoonallisuuden tuntu tai telepaattiset kutsuhuudot, ja ne liittyvät rakkauteen
siinä.
Rabinowitz sanoo: ”At present, this model of the four audiences is less a complete theory of fictional
structure than a suggestion for an approach which needs further study. The total use of the scheme –
just what questions it can answer and what insights it can bring – has yet to be determined. But it does
seem a promising way of looking at literature – it does provide a useful critical vocabulary for
speaking of fiction, which in turn affords a new perspective on the multifaceted nature of literary
experience.” (Mt., 140.)

Rabinowitz sanoo lähestymistavastaan:

[T]o return to literature, my model would cast some light on the eternal problem of the reader's beliefs.
By making distinctions among actual beliefs, authorial beliefs, narrative beliefs and ideal beliefs we can
talk about this issue with considerably more clarity and specificity than has hitherto been possible.

In short, this model is at the very least a new handle by which we can grasp familiar but perplexing
problems.” (Mt., 141.)

Brontëlla on minusta olennainen ero tekijällisen ja kerronnallisen yleisön välillä.

Poikkean näkemyksissäni Markku Lehtimäestä, mutta hänen teoriansa tässä toimii pohjana omalle
näkemykselleni, vaikkakin eroaa siitä.

Lehtimäki kirjoittaa artikkelissaan ”Fiktiivisen kertomuksen analyysi ja tulkinta” (2009) seuraavasti:

Jahnin mukaan ”tavallinen lukija” saattaa haluta lukea James Joycen novellin ”Eveline” (1914)
yksinomaan nimihenkilön kokemusta koskevana ja hänen kauttaan fokusoitavana kertomuksena. Jahnille
tämä on periaatteessa yhtä vakuuttava tai jopa vakuuttavampi lukutapa kuin hänen tässä kohdin
kritisoimansa perinteisen narratologian pyrkimys hahmottaa Joycen teksti ajan sekä kertovien äänien ja
kokevien näkökulmien monikerroksisena rakenteena. […] Jahn viittaa nimenomaisesti erään klassisen
narratologian edustajan, amerikkalaisen Seymour Chatmanin, analyysiin Joycen ”Evelinestä”.
Chatmanilla kyseisen novellin kokonaistulkinnan kannalta on olennaista hahmottaa aluksi […], että
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Evelinen ja ulkopuolisen kertojan ääni, kieli ja asema ovat erillään toisistaan. Tämä narratologisen
metodin huomaama – tai sen rakentama – erottelu käynnistyy heti aloituskohtauksesta (mt., 36.)

Kohta, jota Lehtimäki lainaa Joycelta, kuuluu seuraavasti:

Hän istui ikkunassa ja katseli kun hämärä lankesi kadulle. Hän nojasi päätään ikkunaverhoihin, ja hänen
sieraimissaan oli pölyisen kretongin tuoksu. Hän oli väsynyt.
Vähän ihmisiä meni ohi. Viimeisessä talossa asuva mies meni ohi korimatkallaan; hän kuuli miehen
askelien kopisevan sementtiseen jalkakäytävään ja sitten rahisevan hiilimurskatiellä uusien punaisten
talojen edessä. (Joyce 1991, 34.) (Mt., 36.)

Minusta kuitenkin tekijän ääni, Joycen ääni, pitää tässä hieman lapsellisena kohdettaan. Jos tämä
”miehinen katse” jätetään huomiotta saatetaan olla huomaamatta tärkeitä ideologisia asioita
romaanissa; tällainen on juuri miehinen näkökulma naisiin. Jos jätetään tämä huomiotta, voidaan
ajatella tämän olevan naisten minäkuva, vaikka se onkin selvästi ulkopuolinen käsitys ihmisestä.
Lehtimäen mukaan Chatman analysoi kyseistä novellia seuraavasti:

jo ensimmäisessä lauseessa tapahtuu siirtymä objektiivisesta, näennäisen kertojattomasta kuvailusta
(”Hän istui ikkunassa”) henkilökeskeisen näkökulman paikantamisen (”ja katseli kun”) kautta kertojan
poeettisesti värittyneeseen kieleen (hämärä lankesi kadulle”). (Mt., 36-37.)

Viimeinen – ”poeettisesti värittynyt kieli” – näkyy erityisesti novellissa sen alkuperäiskielellä:
”watching the evening invade the avenue [kursiivi Lehtimäen]” (mt., 36, 46 n5).

Chatman erottelee lauseen kohdat eri näkökulmiin kuuluviksi. Itse ajattelen Brontën yhteydessä, että
eri tekijät, kirjoittajat vastaavat samoista lauseista ja sanoista niiden eri aspekteissa - ja erottelujen
välillä on liukumia, miten ne eivät ole mitenkään selkeärajaisia. Tässä ei puhuta tekijästä vaan
kertojasta. Ehkä voi olla kertojattomia novelleja. Kuitenkin Joycella mielestäni, ainakin tässä, tulee
esille miehen näkökulma ja kuvittelisin, että näin on aina Hemingwayllä.

51

Lehtimäki sanoo:

Voidaan väittää myös, että yhtäältä naisen ja toisaalta miehen näkökulmaan sidottu kerronta on ”Kissa
sateessa” –novellissa erityisen kiinnostavaa sikälikin, että yleisen käsityksen mukaan Hemingwayn
novellit kerrotaan miehisestä katseesta käsin. Novelli alkaa vahvan visuaalisella ja ikään kuin
objektiivisella kuvauksella ympäristöstä: sadevesi tippuu palmuista, sorakäytävillä on vesilammikoita,
pronssinen sotamuistomerkki kiiltää sateessa tyhjällä aukiolla ja niin edelleen.” (Mt., 38.)

Minusta, koska kyse on kirjallisuudesta, tämä ei ole visuaalista, vaan kirjailija on valikoinut tai
keksinyt kohteen; minusta kuvaus fiktiivisessä kirjallisuudessa on aina sisäistä, liittyy voimakkaasti
teematiikkaan. Eikö tämä ole hyvin maskuliininen näky? Tietysti jos kirjailija kuvaa todellista
paikkaa, tämä valinta ei ole samalla tavalla tehty, mutta silti se on minusta ikään kuin kovin miehinen,
ja onhan voitu valita kertoa kohteesta tietyllä tavalla. Hemingway tavallaan tematisoi pronssista
sotamuistomerkkiä. Minusta Hemingway on sitenkin hyvin miehinen katseeltaan. Hänen tarinansa
eivät ole minusta ideologisesti neutraaleja. Siksi näen niissä miehisen tekijän.

Lehtimäen mukaan Mieke Bal tuo esille, että: ”fokalisaatiossa on kysymys aina myös siitä, että joku
(subjekti) näkee jonkin (objektin) jollakin tavalla, jolloin visuaaliseen näkemiseen liittyy aina myös
psykologinen tulkinta asiasta” (mt., 38). Bal ei ehkä tarkoita tätä yhteydessä Hemingwayn kertojan
tai tekijän ääneen, mutta minusta se kuuluu myös siihen - kertomuksessa nähdään melkein aina
psykologisesti, sillä sillä on tekijä. Ehkä voidaan kirjoittaa ilman tätä, mutta silloin kun kirjoitetaan
näin, on se olennainen osa teoksen ideologiaa mielestäni.

Lisa Zunshine (2006, 80) puhuu tekijään palauttamisesta Jane Austen –esimerkin kautta: ”Constantly
keeping track of the difference between the implied author and the narrator means in effect retaining
a source tag behind every minute instant of narration and, moreover, doing so after you have already
bracketed the whole story as a metarepresentation pointing to the author. It means, for example,
saying to yourself as you read Pride and Prejudice and come across Lydia Bennet’s elopement with
Wickham: “Austen claims that Lydia ran away with Wickham”-a kind of micro source-tracking
[…]that is simply too cognitively expensive and as such is not a default mode of our reading process.
It seems to me that it is precisely because we do not, in our everyday reading practices, trace back to
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the author every single representation contained in the text (once we have bracketed off the whole
fictional text as a metarepresentation) that the writers fond of unreliable narrators can play their
complicated games with their readers.” Ja loppuviiteessä 5, (osaan II:9, 175) hän sanoo: “The stricter
source-monitoring here, as Phelan points out, would be, “Austen has her narrator claim that Lydia
ran away with Wickham” (personal communication, May 23, 2005). I am tempted here however, to
stretch Lanser’s argument that “readers have very little incentive to distinguish the narrator of
Northanger Abbey from Austen” (“The ‘I’ of the beholder”) to make it apply to Pride and Prejudice
as well.” Minusta Jane Austen esittää, että “Lydia karkasi Wickhamin kanssa”. Minusta jos jätetään
tarkastelematta kaikkea suhteessa sisäistekijään tai tekijään, jää huomiotta suuri ja merkityksellinen
osa romaania – tai ainakin sellaista romaania kuin Jane Eyre, jossa sisäistekijällä tai tekijällä on hyvin
olennainen asema.

2.7 Feminismi
Jane Eyren feminismiä olen jo sivunnut luvuissa ”Harkittu tunne” ja ”Tekijän valta teoksessaan”,
mutta käsittelen sitä vielä tässä erikseen. Sandra M. Gilbert ja Susan Gubar ovat tutkineet The
madwoman in the atticissä Jane Eyreä ja muutenkin Charlotte Brontëa, ja tämän teoksia feministiseltä
kannalta. Vaikka luen Jane Eyreä paikoin eri tavoin kuin Gilbert ja Gubar, olen samaa mieltä heidän
kanssaan siitä, että Jane Eyre on hyvin feministinen teos.

Käytän Sandra M. Gilbertin ja Susan Gubarin The Madwoman in the Atticiä enemmän siksi, että se
keskittyy Charlotte Brontëen kuin sen feminististen painotusten kannalta. Toivon silti toki omassakin
luennassani tulevan esille sen, miten tasa-arvoinen maailma Jane Eyren romaanin maailma on.
Gilbertin ja Gubarin mukaan Jane Eyressä ovat keskeisiä ”vihaiset, Angrialaiset fantasiat paosta
kokonaisuuteen” (”angry, Angrian fantasies of escape-into-wholeness”) (Gilbert & Gubar 1984, 336).
He näkevät kirjan vaikutuksen vallankumouksellisena (mt., 337-338). Kirja herätti arvostelua. He
katsovat, että sen aiheutti pääasiassa

”sen vallankumouksellinen feminismi” (”its rebellious

feminism”). (Mt., 338.) Gilbert ja Gubar sanovat:

They [viktoriaanisen ajan ihmiset] were disturbed not so much by the proud Byronic sexual energy of
Rochester as by the Byronic pride and passion of Jane herself, not so much by the asocial sexual vibrations
between hero and heroine as by the heroine's refusal to submit to her social destiny (mt., 338.)
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Gilbert ja Gubar sanovat, että “se mikä kauhistutti viktoriaanisen ajan ihmisiä oli Janen viha” (”what
horrified the Victorians was Jane's anger”) (mt., 338). He näkevät Jane Eyren olevan “tarina
aitaamisesta ja pakenemisesta” (”a story of enclosure and escape”) (mt., 338-339). Se on heidän
mukaansa:

a distinctively female Bildungsroman in which the problems encountered by the protagonist as she
struggles from the imprisonment of her childhood toward an almost unthinkable goal of mature freedom
are symptomatic of difficulties Everywoman in a patriarchal society must meet and overcome (Mt., 339.)

He näkevät Janen ja Bertha Masonin kohtaamisen keskeisenä, sillä he katsovat Berthan kuvastavan
Janen omaa raivoa (mt., 339). Heidän näkemyksensä mukaan Bertha on Janen “double”, joka edustaa
romaanissa Janen synkempää puolta (mt., 314). Mutta toisaalta, mielestäni, koska Jane on
romaanihenkilö, hän on potentiaalisesti niin vapaa kuin miksi Brontë hänet tekee. Gilbert ja Gubar
tuovat esille myös monia muita feminismin kannalta olennaisia näkökohtia. Käsittelen tätä Jane
Eyren feminismiä enemmän toisessa tulkintaluvussa, vaikka feministisyys kuuluukin olennaisesti
koko teokseen nähdäkseni. Minusta Jane Eyren maailma on jo vapaampi naisten kannalta, miksi en
näe pakenemisen olevan tarpeellista Janelle, sillä hän on minusta vapaassa maailmassa, villimmässä
kuin meidän.
Esimerkki muusta kuin Janen kaksoisolentoon (”double”) liittyvästä feministisestä näkökulmasta
Gilbertin ja Gubarin teoksessa on se, miten he sanovat, että patriarkaatissa "naiset miltei
väistämättömästi kääntyvät naisia vastaan” ja että ”naisten välisten suhteiden luominen on
harvinaisen vaikeaa” ("female bonding is extraordinarily difficult") (mt., 38). (Vaikka tietysti tämäkin
voi sivuta kaksoisolento -aihetta.) Naisten tai tyttöjen väliset suhteet ovat hyvin syviä Jane Eyressä,
tai ainakin erityisesti Janen suhde Helen Burnsiin. Myös tämän suhde hoitajaansa Bessieen tuntuisi
olevan tässä mielessä pariarkaalisesta vaikutuksesta vapaa. Charlotte Brontë tuntuu ylipäätään
onnistuvan kirjoittamaan vapaammassa maailmassa: juuri piirteet joita Ruohtula epäilee tuntuvat
olevan tärkeä osa tätä maailmaa; hän kirjoittaa mitä haluaa ja tuntee, ei mitä häneltä naisena tai
muuten odotetaan.

Lainaan jo lainaamaani kohtaa Robyn R. Warholilta:
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I am advocating the idea that feminist women exert agency in their cultural productions, or-to put it
another way-that Victorian women novelists like the Brontes are not so much unconsciously "written by"
gender codes as they are actively engaged in rewriting them.

(Warhol 1996, 858.)

Minusta Charlotte Brontë luo teoksessaan sukupuolettomuutta, mihin menen myöhemmin toisessa
tulkintaluvussa.

Brontë sanoo kirjeessään G.H Lewesille: ”I wish you did not think me a woman. I wish all reviewers
believed ‘Currer Bell' to be a man; they would be more just to him.” (Gaskell 1958-1906, 283).

Olennaista on vapauden liittyminen kirjalliseen esittämiseen: se on vapauden aluetta, jossa kirjailija
voi tehdä mitä tahansa, luoda paremman maailman kuin elämismaailmansa on. Tai hän voi valita
parhaat osat ja luoda muun. Tämän yhteydessä lienee kuitenkin hyvä muistaa että Brontë kritisoi
teoksessaan paikoin jokseenkin realistisessa hengessä muun muassa Lowoodin koulun esikuvaa
(Gaskell kertoo tästä seikasta).
Douglass H. Thomson sanoo artikkelissaan “CHARLOTTE BRONTË (1816-1855) EMILY
BRONTË (1818-1848)”, että Virginia Woolf sanoi esseessään A Room of One’s Own, että kun Grace
Poole ja “hänen outo ullakkomaailmansa” (“her strange attic world”) yllättäen tunkeutuvat Jane
Eyreen, ”muodostuu “vaikea murtuma” (“awkward break”), joka häiritsee romaanin “jatkuvuutta””.
Tämä ”epäjatkuvuus” on Woolfin kritiikin kohteena. Tässä on jotakin ”kitkerää” (”poignant”), sillä
viimeaikainen kritiikki on nähnyt ”Grace Poolen ullakkomaailman ja hullun naisen, josta hän pitää
huolta” ”voimakkaana metaforana” ”feministisille huolille”, eikä siis niiden puutteena. Bertha Mason
on nähty Janen demonisena vastaparina, joka ilmentää naisten tukahdutettua raivoa sekä intohimoa
viktoriaanisessa maailmassa. Hän on ””angel-in-the-house” kuvan” vastapari. Kriitikoita on häirinnyt
tai he ovat suhtautuneet anteeksipyytävästi Emily ja Charlotte Brontën novellien goottilaisiin
merkkeihin, kuten telepaattiseen yhteyteen, joka muodostuu Janen ja Rochesterin välille. Myös tätä
Brontëjen viehätystä goottilaiseen henkeen, joka on häirinnyt tutkijoita, on alettu arvioida samalla
tavalla kuin Bertha Masoniin liittyvää: se ymmärretään olennaisena osana heidän tapaansa tutkia
”naisellista psyykeä maailmassa joka kieltää hereillä olevan ilmaisun naisen seksuaalisesta ja
intellektuaalisesta olemuksesta”. (Thomson 2002, 69-70.) Minusta Jane ei tarvitse vastaparia, mutta
silti minusta Brontën teokset ovat hyvin feministisiä.
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Thomsonin mielestä Brontëjen elämässä heidän nuoruusvuosinaan oli goottilaisia piirteitä (mt., 70).

Aikainen kritiikki, joka ylisti Brontëjen synnynnäistä nerokkuutta ja mielikuvituksen voimaa
arvosteli heitä heidän kurittomista intohimoistaan, yliluonnollisen manaamisesta ja sopimattomasta
sosiaalisen hierarkian manipuloimisesta (mt., 70). Viimeaikainen tutkimus on uudelleentulkinnut
teosten ”niin kutsutut säännöttömyydet” (”so-called irregularities”) ilmaisuina tyytymättömyydestä
patriarkaattiin (mt., 70). Ja varmaan ne kuvastavat tyytymättömyyttä muuhunkin kun patriarkaattiin
- yhteiskuntaan yleensä. Minusta juuri nämä seikat, joista Thomson sanoo, että heitä kritisoitiin, ovat
teoksen ansioita. Ne myös liittyvät mielestäni villeyteen, tuovat lähelle villimmän maailman.

Vaikuttaisi siltä, että goottilaiset vaikutteet eivät yhdisty helposti feministisiin tarkoitusperiin.
Brontëjen sankarit ovat ”tummia, salaperäisiä, ja oikullisia byronisia sankareita” (”dark, secretive and
moody Byronic heroes”). Patriarkaaliseen perinteeseen sopien, romaanien lopussa sankaritar on
menossa naimisiin. Kuitenkin Brontët muokkaavat goottilaisia konventioita merkittävästi. Syndy
Conger ja monet muut ovat kiinnittäneet huomion siihen, miten Brontëjen sankarittaret ovat
moraalisesti monimutkaisempia kuin goottilaiset vastineensa ja lisäksi heidän vapaudenkaipuunsa ja
intohimonsa on goottilaisia vastineitaan monimutkaisempaa. (Mt., 70-71) Jane Eyressä ja Wuthering
Heightsissa (Humisevassa harjussa”) Jane ja Catherine hylkäävät ”sosiaalisesti hyväksyttävän
sankarin” (”socially acceptable hero”) - Jane siis St. John Riversin (mt., 71).

Toril Moin mukaan Julia Kristeva näkee ”feministisen taistelun” kolmantena muotona sellaisen,
missä – ja tämä on Moin mukaan ”Kristevan oma kanta” - ”Naiset hylkäävät maskuliinisen ja
feminiinisen välisen dikotomian metafyysisenä”. Aiempia vaiheita ovat olleet Kristevan mukaan se,
missä ”Naiset vaativat tasa-arvoista pääsyä symboliseen järjestykseen” ja ”Naiset hylkäävät
miespuolisen symbolisen järjestyksen eroon vedoten”. (Moi 1990, 29.) Moi sanoo: ”Kolmas asema
on se, jossa maskuliinisen ja feminiinisen välillä vallinnut vastakohtaisuus on purettu ja joka siksi
väistämättä asettaa kyseenalaiseksi koko käsityksen identiteetistä.” (Mt., 29). Minusta voidaan
kuitenkin kysyä onko symbolinen järjestys todella miehinen rakennelma, esimerkiksi sana äidinkieli
ja se miten se opitaan äideiltä tuntuisi viittaavan siihen, että kieli on feminiininen järjestelmä. (Luulen,
että kieli on kaikkien sen puhujien järjestelmä; yhtä paljon feminiininen kuin maskuliininenkin.)
Tässä sanotaan (suurin piirtein), että maskuliinisen ja feminiinisen välinen ero hylätään
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metafyysisenä. Minusta se ei ole välttämättä ”metafyysinen”, naiseus ja miehisyys eivät ole
välttämättä metafyysisiä asetelmia. Kuitenkin minusta joskus metafysiikka voi olla feminismin
puolella (ja uskon että se on pohjimmiltaan yhtä paljon naisten kuin miesten luoma ilmiö tai
kategoria), esimerkiksi, ehkä hieman banaalisti todettuna, jaottelu sieluun ja ruumiiseen tekee
tyhjäksi jaottelun mieheen ja naiseen, sillä sieluilla ei ajatella olevan sukupuolta. Minusta feminismiin
äärimuodossaankin voi nähdä kuuluvan metafysiikan; se ei ole feminismin este, nähdäkseni. Minusta
on kyseenalaista miten maskuliinisen ja feminiinisen vastakohtaisuuden purkamien ”väistämättä
asettaa kyseenalaiseksi koko käsityksen identiteetistä”. Minusta identiteetti voi olla kokonainen,
vaikka hylättäisiin ero maskuliiniseen ja feminiiniseen. Minusta essentialismi ei ole välttämättä
yhteen sovittamaton feminismin kanssa: pikemminkin minusta esimerkiksi identiteetin purkaminen
vihjaa perinteiseen miehiseen käsitykseen naiseudesta , ja etenkin sielun ja ruumiin välisen eron
purkaminen – sitä voidaan jopa käyttää naisia vastaan. Minusta ne joiden subjektiviteetti on ollut
itsestäänselvyys, ovat ne, joilla on ollut varaa kyseenalaistaa käsitys identiteetistä. Olen tässä työssä
samaa mieltä maskuliinisen ja feminiinisen välisen dikotomian purkamisesta, mutta muuten
näkemykseni on essentialistinen ja metafyysinenkin.
Gilbert ja Gubar (1984, 373) sanovat naisista, että: “Certainly, in trying to deal historically with a
caste denied any public existence, Brontë is committed [Shirleyssä] to exploring the distance between
historical change and the seemingly unrelated, lonely struggles of her heroines. When this generic
incongruity results in a loss of artistic fusion, as Lewes complained, we can see from our vantage
point that the pain of female confinement is not merely her subject in Shirley; it is a measure or aspect
of her artistry.” Minusta Brontëlla ei näy mitenkään huonossa mielessä naiseus, eikä se minusta näy
hänen kirjoittamisessaan ollenkaan, mutta feminismi kyllä näkyy.

Charlotte Brontë pitää miehiä ja naisia samanlaisina, eikä mystifioi tätä suhdetta, kuten Gilbert ja
Gubar tekevät seuraavassa:

”But the passage [Shirleystä] also reflects Brontë’s recurrent and hopeless concern with transvestite
behavior: Mr. Rochester dressing up as a gypsy, Shirley preening as a gallant cavalier, Lucy Snowe
flirting as a fop for the hand of a coquette in a theatrical production, and Charlotte herself impersonating
Charles Wellesley or William Crimsworth-all show a fascination with breaking the conventions of
traditional sexual roles to experience the liberating and (especially in Victorian England) tantalizingly
mysterious experiences of the other sex.” (Mt., 381)
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Tässä sanotaan, että ”ärsyttävästi salaperäiset toisen sukupuolen kokemukset”; minusta Brontë on
feministisempi, eikä koe mieheyttä ”toisena sukupuolena” tai mystisenä; hänellä itsellään on kosketus
sukupuolettomaan esimerkiksi juuri kirjallisuuden, taiteen kautta. Vaikka hän puhuu itsestään ”he” –
muodossa kirjailijana, voidaan tämä nähdä enemmän muodossa ”it”, jossa muodossa voidaan minusta
nähdä myös monet mieskirjailijat – eikö taide parhaimmillaan ole sukupuoletonta?

Minustakin Brontë on kuitenkin siis kiinnostunut tällaisesta sukupuolen ylittävästä toiminnasta.
Mutta enneminkin kuin mystisenä, hän tuntuu pitävän sitä luontevana, tasa-arvoa luovana ja myöskin
illusiivisena tätä jakoa mieheen ja naiseen.

Olen siis silti samaa mieltä maskuliinisen ja feminiinisen välisen vastakohtaisuuden purkamisesta.
Minusta Brontë kirjoittaa, ei niitä purkaen, vaan ikään kuin sen tuolta puolen: lähtien ainakin
kirjailijana tilasta, jossa sukupuolta ei ole omaksuttu. Lähestyn itse Brontëa jokseenkin tästä
näkökulmasta, paitsi että se siis minusta ei aseta ”kyseenalaiseksi” ”käsitystä identiteetistä”.
”Kun 'naiset' on määritelty ikuisesti ja muuttumatta alistetuiksi [kuten antropologiassa]ja 'miehet' aina
valtaa pitäviksi, tulkitaan näiden ryhmien kielirakenteet aina jäykiksi ja muuttumattomiksi. Alan
tutkijat joutuvat siis jatkuvasti tukimaan tapoja, joilla kieli estää naisten kielellisiä pyrkimyksiä.
Tutkijoiden tieteellisestä tinkimättömyydestä todistaa se, että he avoimesti tuovat julki sen, että he
eivät

löydä

vahvistusta

teorioilleen.

Tämä

kyseenalaistamattomien

mies-/naisolemuksien

osoittaminen on feministien kannalta aina poliittisesti arveluttavaa, sillä sukupuolten välillä
mahdollisesti ilmeneviä eroja voidaan aina käyttää (ja käytetään) naisia vastaan. Yleensä niiden
avulla osoitetaan, että jokin erityisen epämiellyttävä toiminnan muoto on naisille 'luonnolllista', mutta
miehille vierasta. Eroa kuvaava binaarinen malli, jossa ero jää suljetuksi tai vangituksi
maskuliinisuuden ja feminiinisyyden vastakkaisten napojen väliin, estää meitä havaitsemasta sitä,
mikä pakenee tätä jäykkää rakennelmaa.” (Moi 1990, 170.) Olen sitä mieltä, että kieli ei kuitenkaan
estä naisten kielellisiä pyrkimyksiä, se on yhtä paljon naisten kuin miesten aluetta ja yhtä paljon
molempien keksimää. Tutkin Brontën tapoja, ei vain purkaa binaarisia vastakohtaisuuksia, vaan
lähteä ennakkoasetelmasta, joka on niiden saavuttamattomissa; en usko että Brontë omaksuu missään
kohtaa hallitsevaa kulttuuria, vaan lähtee omasta lähtökohdastaan, aika yksilöllisestä kontekstista,
liikkeelle. Myös mielestäni feminiinisen ja maskuliinisen erottelu johtaa naisten sortamiseen. Brontë
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tuntuukin kirjoittavan niistä välittämättä ja pääasiassa onnistuukin siinä. Mutta minusta metafysiikka
on myös naisten luomus.

Oma näkemykseni on, että naisten suhde kieleen on yhtä suora ja että myös naiset ovat luoneet
kieliperinnettä ja kirjallisuuden perinnettä, vaikka kirjallisuudessa he ovatkin pitkään olleet
pienemmässä asemassa. Mutta naiset ovat olleet todella suuressa asemassa kirjallisuuden luomisessa.

Minusta on ongelmallista olettaa kieli ja metafysiikka miehiseksi, olettaa että naisilla ei ole yhtäläistä
asemaa symbolisessa järjestyksessä. Ja että naiset eivät olisi luoneet symbolista järjestystä, tämä väite
tuntuu juuri viittaavan ruumiillisiin käsityksin naisista. Ranskan kielen näkökulmasta tällainen teoria
on ehkä ymmärrettävä, onhan siinä monessa kohtaa selkeä jako kieltä käyttävän subjektin sukupuolen
mukaan, mutta ei ole lainkaan niin selkeää miksi monet muut kielet olisivat miehisiä.

Mielestäni jako sieluun ja ruumiiseen voi siis tehdä monia muita binaarisia vastakohtaisuuksia
tarpeettomaksi, sillä sielun voidaan ajatella olevan sukupuoleton, hahmoton jne. Luulen Brontën
ajattelevan sielusta jokseenkin näin.

En usko symbolisen järjestyksen tai ainakaan kielen olevan maskuliininen, jolloin vain rytmit ja
esioidipaalinen olisi naisellista. Miten se sitä paitsi eroaisi perinteisistä käsityksestä naisista? Nainen
olisi henkilö, joka ei edes hallitse kieltään, lapsen kaltainen. Luulen että tällaisten teorioiden ainakin
tiedostamaton tarkoitus on ollut jälleen erottaa maskuliininen feminiinisestä ja kuvastaa feminiinistä
jotenkin ruumiillisena, jopa kielettömänä! Mikä voisikaan olla lamaannuttavampaa?

Gilbert ja Gubar (1984, 384-385) lukevat näin: ”Charlotte Brontë’s portrait of her sister links Emily
to a character who makes Nature her goddess. Throughout Shirley, Shirley’s green thoughts in a green
shade are “the pure gift of God to his creatures,” but they are also, significantly, “the free dower of
Nature to her child” (chap. 22). Finally, in fact, Shirley’s capacity for joy is not unrelated to her
intimate awareness of the fertility, the felicity, and the physicality of her own Titan-Eve. But this
means that, for Shirley, the goddess of nature supplants the god of spirit”. Olen aivan eri mieltä.
Shirley on hyvin henkiseen taipuva hahmo, ja ylipäätään aikakauden kirjallisuus painottaa
voimakkaasti henkistä. Shirley ei myöskään varmasti kuulu noin tavanomaiseen ja mielestäni
epäfeministiseenkin käsitykseen naiseudesta, vaan hänelle titaanit edustavat juuri henkistä.
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3 VILLEYDEN POETIIKKA
Tässä luvussa lähestyn ylipäätään villeyttä niin kuin se esiintyy Jane Eyre –romaanissa. Se tulee
minusta esille monen eri romaanin puolen kautta; edempänä, seuraavissa käsittelyluvuissa, menen
siihen miten Brontën maailma on yhteiskunnallisesti vapaampi: villimpi yhteiskunta, ja siihen, miten
tietynlaiset kirjalliset keinot tuovat tämän villeyden maailman lähemmäs, tekevät sen miltei
maailmaksi, jossa olla (vaikka tämä onkin monella tapaa illuusio tai kirjallinen vaikutelma). Brontë
käyttää monessa kohtaa kirjallisuuden keinoja luodakseen maailmaan mielikuvituksellisia jännitteitä.

Villeys on läsnä Jane Eyressä sen monessa eri aspektissa ja on kenties yksi keskeinen teema siinä,
toimii liikuttavana voimana aina Janen intohimosta luonnonlait ylittävään myrskyyn, joka halkaisee
symbolisesti vanhan hevoskastanjan. Tässä tulkinnassa tulee olennaisesti esiin myös ero tekijällisen
ja kertojallisen yleisön välillä niin kuin Rabinowitz on sitä jäsennellyt: tekijällinen yleisö (”the
authorial audience”) lukee romaania, jossa on luonnon lait ylittäviä, yliluonnollisia, tapahtumia, ja
jotka saavat mielestäni tekijään liittyessään temaattisen merkityksen, kertojallinen yleisö (”the
narrative audience”) taas näkee Janen kertoman tarinan ja pitää sitä totena. Vain tekijällisen yleisön
kautta siis tulee esille luonnon lait ylittävä ja kirjallinen kompositio, mikä on Brontëlla mielestäni
olennaisessa osassa. Näin myös esimerkiksi siinä, miten hän personifioi abstrakteja entiteettejä tai
luonnon ilmiöitä, kuten kuuta.

Kokonaisuudessaan villeys luo teokseen erikoista ilmapiiriä, joka luo kirjallisuuden maailman
oudoksi, meidän maailmastamme poikkeavaksi monin tavoin – tämä erikoinen ilmapiiri tulee paikoin
esille myös taiteellisen komposition aspektissa. Villeys on mukana Janen tarinassa nähdäkseni
melkein koko ajan. Se tulee lähelle intohimoa, rakkautta, mielikuvitusta, vapautta ja olemassaolon
syvyyttä kyseisessä romaanissa.
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3.1 Eri luonnon lait
Jane Eyressä on kyseessä myyttisempi maailma kuin meidän maailmamme – ja siinä on kyseessä
myös kirjallinen maailma. Näen tämän osana romaanin villeyttä, myyttisyys ja kirjallisuudellisuus
tuo mieleen villimmän maailman, jossa luontokin saa inhimillisesti merkitsevämmän hahmon.

Romaanin alussa Jane epäilee näkevänsä aaveen, mutta tämä selitetään todennäköisesti lyhdystä
tulevaksi valoksi. Kuitenkin tämä tapaus, vaikka onkin todennäköisesti vain Janen kuvitelmaa, luo jo
yliluonnollista jännitettä tarinaan, antaa tunteen että olemme hieman eri maailmassa kuin meidän
todellinen maailmamme. (Tässä tietysti voidaan huomauttaa, että Brontën aikana maailma oli hieman
erilainen kuin meidän, mutta tässä suhteessa mielestäni ei kovin paljon erilainen. Joku on tätä
teoretisoinutkin.) Toisaalta tähän erilaiseen maailmaan sisältyy Brontëlla meidän maailmamme
piirteitä, mikä on mielestäni hyvin mielenkiintoista. Esimerkiksi Rochester on myyttisen sävytteen
saava tarinan hahmo, mutta Jane on feministinen meidän maailmamme tavalla, ja he päätyvät
rakastumaan. Tietysti Janekin saa myyttistä sävytettä ainakin siinä miten Rochester näkee hänet, ja
olemalla erikoinen sielu.

Thomsonin mukaan Charlotte – toisin kuin Emily Brontë – lähestyy goottilaista vain paikoin, ja
käyttää vastapainona sille romaaneissaan realismia, joka toimii goottilaista hillitsevänä voimana.
Realismiin liittyy esimerkiksi köyhyys, sekä kotiopettajattaren elämän tylsyys ja eristyneisyys.
(Thomson, 72.) Tässä tulee esille mielenkiintoinen kaksinaisuus romaanin mielikuvituksellisten
piirteiden kannalta. Itse olen sitä mieltä että goottilainen läpäisee Charlotte Brontënkin työn, vaikka
hän lähestyykin realismia monin kohdin. Mielenkiintoinen on yhteys todellisen realismin kanssa,
kumouksellinen kun yhdistää siihen kuvitteellista.
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Romaanissa on ainakin kaksi tapahtumaa, jotka Janelle ovat todellisia fyysisen maailman tapahtumia,
mutta jotka saavat sisäistekijään nähden temaattisen merkityksen, eli siksi että sisäistekijän
maailmassa nämä ovat luonnon lait ylittäviä tapahtumia, mitä ne eivät ole Janen maailmassa, jossa
ovat vallalla toisenlaiset luonnonlait. Näitä tapahtumia on puun halkeaminen Rochesterin ja Janen
eron merkiksi, sekä se kun Jane kuulee Rochesterin äänen vaikka tämä ei ole läsnä. Nämä ovat
sisäistekijän kannalta temaattisesti merkittäviä kohtia. Toisaalta ehkä puun halkeaminen luetaan
Janenkin maailmassa ”merkiksi”, nimittäin Jane sanoo eräässä kohtaa:

And signs, for aught we know, may be but the sympathies of Nature with man. (JE 267, luku 21.)

Kuitenkaan Jane ei tunnu pitävän puun halkeamista tällaisena merkkinä.

Yliluonnollisin tapahtuma romaanissa lienee edellä mainittu: se kun Jane kuulee Rochesterin äänen
kutsuvan häntä, vaikka tämä ei ole paikalla; Rochester, ilmenee myöhemmin, on huudahtanut Janen
nimen Ferndeanissa, kun Jane on kaukana sukulaistensa luona Moor House:ssa - tai Marsh Endissä,
kuten sitä myös kutsutaan. Tämäkin selitetään mahdollisesti hermojen aiheuttamaksi, vaikka on
selvää, ettei kohtaa ole mielekästä lukea niin:

I was excited more than I had ever been; and whether what followed was the effect of excitement the
reader shall judge. (JE 515, luku 35.)

Palaan näihin luonnon lait ylittäviin, tms., tapahtumiin vielä viimeisen käsittelyluvun viimeisessä
osassa.

Romaanissa käytetään joskus sanaa ”preternatural” (KR 130; JE 126; luku 2), jonka Kaarina Ruohtula
on kääntänyt ”yliluonnolliseksi”. Tätä käytetään mm. kun Jane pelkää ollessaan lukittuna kärsimään
rangaistusta Reed -enonsa kuolinhuoneessa, että:
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fearful lest any sign of violent grief might waken a preternatural voice to comfort me, or elicit from the
gloom some haloed face, bending over me with strange pity. (JE 13, luku 2)

Toisessa kohdassa taas Jane kuulee naurun, joka on ”preternatural”:

While I paced softly on, the last sound I expected to hear in so still a region, a laugh, struck my ear. It
was a curious laugh; distinct, formal, mirthless. I stopped: the sound ceased, only for an instant; it began
again, louder: for at first, though distinct, it was very low. It passed off in a clamorous peal that seemed
to wake an echo in every lonely chamber; though it originated but in one, and I could have pointed out
the door whence the accents issued. […] The laugh was repeated in its low, syllabic tone, and terminated
in an odd murmur.
“Grace!” exclaimed Mrs. Fairfax.
I really did not expect any Grace to answer; for the laugh was as tragic, as preternatural a laugh as any I
ever heard; and, but that it was high noon, and that no circumstance of ghostliness accompanied the
curious cachinnation; but that neither scene nor season favoured fear, I should have been superstitiously
afraid. However, the event showed me I was a fool for entertaining a sense even of surprise. (JE 126,
luku 11.)

Näitä luonnon lakeja ylittäviä kohtia voidaan tulkita temaattisesti esimerkiksi rakkauden syvyyteen
viittaavina piirteinä. Jane myös näkee oman kuvansa peilissä alussa ja sanoo sen näyttäneen keijulta
ja menninkäiseltä (KR 20, luku 2), mikä puhe taruolennoista jatkuu pitkin tarinaa, ja vaikka se onkin
vain päähenkilöiden puheessa, se luo hieman myyttistä jännitetä tarinaan, kuten se, miten Jane
nähdessään Rochesterin ensi kertaa odottaa näkevänsä Gytrash –henkiolennon.

Yksi luonnon lait mielikuvituksen suuntaan ylittävä piirre ovat enneunet, joita Jane näkee. Hän näkee
niissä ennalta Thornfieldin tuhon ja ne ennakoivat muuten varmaankin Janen ja Rochesterin pitkää
eroa. Jane näkee myös enneunia, joissa kantaa vauvaa (tosin luin muistaakseni Gaskellin
elämäkerrasta, että Brontëlla itsellään ollut samankaltainen uni) ja näkee Thornfieldin raunioina, joka
toteutuu myöhemmin. Palaan näihin vielä kohdassa ”Unet”. Tämän kaiken lisäksi Brontën maailma
on kirjallinen maailma, hän asuttaa kirjallista maailmaa, jossa esimerkiksi luonto heijastelee sisäisiä
tunnetiloja, mikä on tietysti sinänsä yliluonnollista tai tavallisista luonnonlaeista poikkeavaa.
Esimerkiksi kun Jane odottaa Rochesteria luonto on samansuuntainen Janen sisäisten tunteiden
kanssa.
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Jane puhuu myös ennakkoaavistuksista (”presentiments”), sekä sympatioista (”sympathies”), ja
merkeistä (”signs”), enneunien yhteydessä: Bessie Leaven on nähnyt unta lapsesta ja saanut
seuraavana päivänä kutsun tulla katsomaan kuolevaa sisartansa.

Presentiments are strange things! and so are sympathies; and so are signs; and the three combined make
one mystery to which humanity has not yet found the key. I never laughed at presentiments in my life,
because I have had strange ones of my own. Sympathies, I believe, exist (for instance, between fardistant, long-absent, wholly estranged relatives asserting, notwithstanding their alienation, the unity of
the source to which each traces his origin) whose workings baffle mortal comprehension. And signs, for
aught we know, may be but the sympathies of Nature with man.
When I was a little girl, only six years old, I one night heard Bessie Leaven say to Martha Abbot that she
had been dreaming about a little child; and that to dream of children was a sure sign of trouble, either to
one’s self or one’s kin. The saying might have worn out of my memory, had not a circumstance
immediately followed which served indelibly to fix it there. The next day Bessie was sent for home to
the deathbed of her little sister.
Of late I had often recalled this saying and this incident; for during the past week scarcely a night had
gone over my couch that had not brought with it a dream of an infant, which I sometimes hushed in my
arms, sometimes dandled on my knee, sometimes watched playing with daisies on a lawn, or again,
dabbling its hands in running water. It was a wailing child this night, and a laughing one the next: now
it nestled close to me, and now it ran from me; but whatever mood the apparition evinced, whatever
aspect it wore, it failed not for seven successive nights to meet me the moment I entered the land of
slumber.
I did not like this iteration of one idea—this strange recurrence of one image, and I grew nervous as
bedtime approached and the hour of the vision drew near. It was from companionship with this babyphantom I had been roused on that moonlight night when I heard the cry; and it was on the afternoon of
the day following I was summoned downstairs by a message that some one wanted me in Mrs. Fairfax’s
room. On repairing thither, I found a man waiting for me, having the appearance of a gentleman’s servant:
he was dressed in deep mourning, and the hat he held in his hand was surrounded with a crape band. (JE
267-268, luku 21.)

Tässä Jane puhuu mielenkiintoisesti niin kuin meidän maailmastamme oleva puhuja täysin
mielikuvituksellisista seikoista, seikoista, jotka eivät ole totta meidän maailmassamme vaan satua.
Tämä luo mielenkiintoisen jännitteen tarinaan, ja tuo esille tekijän tai sisäistekijän - romaanin
taideteoksena. Ja se luo erikoisia vaikutelmia romaanin todentuntuisuuden kannalta. Kirjailija esittää
totena jotakin mikä on satua. Esimerkiksi kohdassa, jossa Jane sanoo: ”Reader, I married him” (JE
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552, luku 38-CONCLUSION), on erikoinen vaikutelma. Jane puhuu kuin meidän maailmastamme,
vaikka onkin mielikuvituksellisesta, satumaailmasta. Tämä luo erikoisia vaikutelmia romaanin
todentuntuisuuden kannalta. Kirjailija esittää totena jotakin mikä on satua tai kuvitelmaa.

Luonnon lait ylittävänä voi ehkä pitää tietyllä tapaa myös sattuman voimaa romaanissa - se ainakin
lähentää sitä kirjallisuuden maailmaan - nimittäin se, miten Jane päätyy harhailtuaan nummilla
sukulaistensa, serkkujensa, taloon.

Gilbert ja Gubar sanovat (1984, 364): ”Here she [Jane] encounters Diana, Mary and St. John Rivers,
the ”good” relatives who will help free her from her angry memories of that wicked stapfamily the
Reeds. And that the Rivers prove to be literally her relatives is not, in psychological terms, the strained
coincidence some readers have suggested. For having left Rochester, having torn off the crown of
thorns he offered and repudiated the unequal charade of marriage he proposed, Jane has now gained
the strength to begin to discover her true place in the world.”

Samalla tämä tapaaminen sävyttää koko romaania sellaiseksi, jossa tapahtuu yllättäviä sattumia, tekee
sen romaanin maailmaksi, kuten Dorrit Cohn sanoo: hän huomauttaa, että ”ulkoiset viittaukset eivät säily
täysin ulkoisina, kun ne sijoitetaan fiktiiviseen maailmaan. Ne ovat ikään kuin fiktiivisen maailman

tartuttamia”. (Cohn 2006, 26.)

Tämä luonnon lait ylittävä on siis usein temaattisesti merkityksellistä tai teemoja vahvistavaa. Esim.
puun halkeaminen kuvaa Janen ja Rochesterin rakkautta. Heidän rakkautensa onkin jotenkin
yliluonnollisen sekä kirjallisen sävyttämää, samoin se kuuluu vapaampaan maailmaan kuin meidän
maailmamme; myrskyävään ja tuuliseen, kumoukselliseen Charlotte Brontën luomaan maailmaan,
joka ei noudata meidän maailmamme sosiaalisia normeja, eikä myöskään aina luonnonlakeja. Palaan
tähän rakkauden yliluonnollisuuteen vielä myöhemmin viimeisen käsittelyluvun lopussa lyhyesti.

3.2 Luonnon läheisyys ja luonto ja tapahtumat heijastamassa sisäistä
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Luonto on koko ajan lähellä Jane Eyressä. Se heijastelee sisäisiä tapahtumia, mistä ilmiöstä tai
keinosta olen joskus lukenut Emily Brontën Humisevan harjun yhteydessä (muualtakin kuin
Horsmanin The Victorian Novelista). Mm. hevoskastanjapuu halkeaa Janen ja Rochesterin tulevan
eron merkiksi. Luonnon voimaan romaanissa liittyy myös se, miten Brontë usein personifioi luonnon
ilmiöitä. Toisaalta, kuten Yeazell sanoo, myös Jane Eyren juoni heijastelee sen henkilöiden tunteita.
Romaanin muoto on näin Yeazellistä hyvin sisäinen.

Brontëjen teoksissa on sadoille tuttua ”vuorovaikutus inhimillisen intohimon ja myrskyn,
auringonlaskun tai syyskuun täysikuun välillä”. (Horsman 1990, 159)

Hensonin (2011, 5) mukaan: “Landscape is commonly used to create mood, often in conjunction with
the seasons: a flowery spring meadow, a sultry midsummer cornfield, a richly fruitful autumn orchard,
can all be used as erotic signifiers, implicitly conveying different messages. Readers are aware of
these meanings, more or less consciously: the ‘pathetic fallacy’ – the correspondence of landscape,
weather, season and plot events – is commonplace.”

Hän sanoo myös: ”The opening paragraph of the novel exemplifies the pathetic fallacy, simplest of
all traditional landscape uses, where the desolation of scene and season simply echo the emotional
desolation of the child, recalled by the adult narrator; however, this is already transformed and
distanced as Jane looks out from her enclosure in the window-seat.” (Mt., 29) Mutta toisaalta Jane
saa tukea luonnolta, on jossakin määrin yhtä sen kanssa, ja myrskyinen luonto on kaunis.

Maiseman käytöstä Henson sanoo, että: “Landscape used ironically is almost as commonplace as the
pathetic fallacy: a history of tragedy or loss in the fruitful season is poignant.” (Mt., 35) Tästä
ironisesta käytöstä esimerkkinä hän mainitsee kauniin kevään, jonka aikana monet kuolevat
lavantautiin (Ruohtula kääntää sanan “typhus fever” näin, KR 101, luku 10) Lowoodissa. Henson
sanoo että ”maisema toimii ironisesti vain aikuiselle kertojalle”. Lapselle taas se on Eedenistä tai
Arkadista. (Mt., 35-36). Ja etenkin tekijälle se on ironista; keskityn enemmän siihen kuin kertojaan.

Gilbert ja Gubar huomaavat, että (1984, 363): ”That the pilgrimage of this ”savage, beautiful
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creature” must now necessarily lead her away from Thornfield is signalled, like many other events in
the novel, by the rising of the moon, which accompanies a reminiscent dream of the red-room.
Unjustly imprisoned now, as she was then, in one of the traps a patriarchal society provides for outcast
Cinderellas, Jane realizes that this time she must escape through deliberation rather than madness.
The maternal moon, admonishing her (”My daughter, flee temptation!”) appears to be ”a white human
form … inclining a glorious brow”[...] this figure has its ambiguities, just as Jane's own personality
does, for the last night on which Jane watched such a moon rise was the night Bertha attacked Richard
Mason, and the juxtaposition of the two events on that occasion was almost shockingly suggestive[...]
Now, as Jane recognizes, the moon has elicited from her an act as violent and self-assertive as any of
Bertha's on that night. ”What was I?” she thinks, as she steals away from Thornfield. ”I had injured
– wounded – left my master. I was hateful in my own eyes” (chap. 28). Yet, though her escape may
seem as morally ambiguous as the moon's message, it is necessary for her own self-preservation.”
Kuulla on minustakin moraalinen ambiguiteetti, se on tavallaan neutraali, vaikka Jane tuntuukin
suhtautuvan siihen lämpimästi; se tuntuu olevan osittain pakanallisen perinteen kuu. Puhun Janen
erosta satujen hahmoihin myöhemmin ja siitä, miten minusta Bertha ei ole Janen kaksoisolento
(”double”), vaan miten Jane sisältää itse pimeän puolensa.
Gilbert ja Gubar (mt., 367) huomauttavat myös: ”Believing that ”I had now put love out of the
question and thought only of duty,” she ”entreats Heaven” to ”Show me, show me the path.” As
always at major moments in Jane's life the room is filled with moonlight, as if to remind her that
powerful forces are still at work both without and within her. ” Tässäkin tulee esille pakanallinen
luonto. Voimakkaat voimat ovat hahmojen puolella, mutta Janessa on minusta sama moraalinen
ambiguiteetti kuin luonnossakin. Kuunvalo ei minusta kuvasta Janen mielen hajaantumista, vaan
tavallaan säestää hänen mieltään. Vaikkakin tässä Gilbert ja Gubar eivät ehkä sanokaan että, se
kuvastaa Janen mielen hajaantumista tai sinne päin.

Heilmanin näkee, että myös Rochesterin kohdalla ulkoinen luonto heijastelee sisäistä - ja etenkin kuu
on tässä olennaisessa osassa.

”Rochester is moon-struck too. Of a past mistress he became jealous on a "moonlit balcony," and he
describes one "fiery West Indian night" when, with "black clouds... casting up over" the ocean, he
listened to his maniac wife shriek curses: “… the moon was setting in the waves, broad and red, like
a hot cannon-ball-she threw her last bloody glance over a world quivering with the ferment of
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tempest." The physical universe is in tune with his private agony.” (Heilman 1960, 292-293)
Heilman sanoo, että: ”In Jane's life every crucial event has its special lunar display. [...] Always there
is the suggestion of a transcendental force mildly at work; but above all, these lunar nocturnes have
an air of mystery. Jane meets Rochester by moonlight and accepts his proposal by moonlight; Mrs.
Rochester once raids the lower house by moonlight; the moon has a share in the terrors of the night
before the abortive wedding, in Jane's decision to leave Thornfield, and finally in her rejection of
Rivers and return to Rochester.” (Mt., 293.) Heilman siis näkee kuun merkittävänä Jane Eyressä. Se
heijastaa tapahtumia ja on niissä mukana.
Heilman sanoo ”On the night Jane meets Rochester [ensimmäistä kertaa] she is constantly aware of
the moon, which appears on page after page.” (Mt., 293)

Heilmanin mukaan kohtauksessa, jossa Jane odottaa Rochesterin saapuvan heidän häitään edeltävänä
iltana: "Through the moon the outer world becomes consonant with Jane's own misgivings.” (Mt.,
294.)

Kuun käyttöön liittyy pakanallisuus (mt., 299). Palaan pakanallisuuteen myöhemmin. Kuu on siis
Heilmanin mukaan läsnä useissa tärkeissä tapahtumissa tarinassa. Palaan myös kuuhun osittain vielä
personifiointi –luvussa.

Yeazell (1974, 129) sanoo, että: ”Jane hears Rochester's cry because the process which she undergoes
before this point prepares her to do so. She is ready now, as she has not been before, to respond to
love's call, and the mysterious summons is an outward sign of that inner readiness. The woman who
fled from an intensely desired passion lest it destroy her integrity can now return to a genuine love
because she has at last become, in her words, "my own mistress" (III.xi.556). She has risked love,
and even life itself, to become an independent woman; paradoxically, it is only by achieving this
independence that she can find authentic love, for in Brontë's world a love based on anything less
than equality and integrity will destroy not only the loved one but also the emotion itself. The true
magic of Jane Eyre is not so much a matter of mysterious voices and providential fires as of a vision
which thus dialectically unites independence and love and creates a world whose outward design
mirrors the internal progress of the psyche. ” Yeazellin mukaan siis Jane Eyren ulkonainen maailma
heijastaa Janen psyyken liikkeitä. Mieleni tekee sanoa, että ei vain Janen psyykeä, vaan romanttisesti
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myös kirjoittajansa. Tässä miten ulkonainen maailma heijastaa sisäistä Yeazell laajentaa tämän
liittymään myös muuhun kuin luontoon – itse juonen rakenteeseen.
Hän jatkaa (mt., 129): ”When we first see Jane Eyre, she is obsessed with two central longings-to be
independent and to be loved. ” Ja tässä ehkä tarkoitetaan rakkautta laajemmin kuin Rochesteriin
liittyvänä, esimerkiksi Janen ja Helen Burnsin (joka on myös Lowoodin oppilas ja joka kuolee siellä)
välistä suhdetta. Rakkaus tuntuu olevan hyvin keskeisessä asemassa romaanissa.

Yeazellin (mt., 131) mukaan Janen tavatessa Rochesterin he eivät ole tasavertaisia (“equal”), vaan
Jane on suhteessa Rochesteriin palkanansaitsija. Näin muodostuu konflikti Janen psyyken kahden
syvimmän tarpeen kanssa. Hän tuntee intohimoista rakkautta Rochesteria kohtaan, mutta hänen
riippuvaisuutensa tästä palaa vaivaamaan häntä juuri kun hänen kaipaamaansa rakkaus tuntuu olevan
saavutettavissa.

Yeazell (mt., 132) sanoo ”Jane's vehement declaration of equality is echoed at once by Rochester
and leads directly to his avowal of love; independence and passion are conjoined with ease”. Näin
kohtauksessa puutarhassa, jossa Jane sanoo olevansa Rochesterin vertainen ja tämä toteaa myös että
he ovat sitä. “In this Edenic atmosphere Jane need make no agonizing choices; love and independence
both can be had for the asking” (Yeazell 1974, 132). Romaanin lopussa taas Jane tulee taloudellisesti
toimeen itse.

Yeazell toteaa, että (mt., 135) seuraavassa lukija jättää helposti huomaamatta Janen keskeisen roolin
tapahtumakulussa, mutta tämä Janen kiihkeä pyrkimys itsenäisyyteen on keskeinen syy Janen ja
Rochesterin avioliittosuunnitelman peruuntumiseen. Tässä ulkonaiset tapahtumat liittyvät tiivisti
sisäisiin. Näin on myös kun Jane vastaa Rochesterin “salaperäiseen kutsuun” (“mysterious call”).
Juonen ulkonaiset kuviot esittävät metaforisesti Janen psyyken sisäistä draamaa (“the inner drama of
Jane’s psyche”). (Mt., 135.)
Yeazell huomauttaa (mt., 136), että: ”Like George Eliot's Maggie Tulliver, another Victorian heroine
confronted with a similarly wrenching choice, Jane is tempted by a love which threatens the very
foundations of her identity. But unlike Maggie, whose temporary surrender to Stephen Guest imperils
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not only herself but Philip and Lucy as well, Jane owes a duty to none but herself; and it is only that
self which can save her”.

Yeazell toteaa myös (mt., 137), että: ”The dialectic of Jane Eyre allows for no authentic love which
is not first grounded on the equality and integrity of two independent selves.” Tässä tulee myös esille
Brontën feminismi.
Yeazell tulkitsee seuraavasti (mt., 137): ”The impulse which moves Jane Eyre to flight, then, is not
primarily a priggish sense of "duty," as Richard Chase argues, […] nor an arbitrarily adopted religious
faith, as Barbara Hardy maintains. […] Victorian sexual morality and Christian dogma certainly
influence the terms in which Jane defines her conflict, but not its essential nature. At the deepest level,
Jane struggles to preserve the integrity and independence of the self.” Ja Jane Eyre on näin – ja myös
muuten - hyvin feministinen teos.
Yeazell sanoo (mt., 140) näin: ”To St. John's declaration, "a part of me you must become"
(III.viii.521)-which echoes Rochester's "I pass over the madness about parting from me. You mean
you must become a part of me" (III.i.387)-Jane responds with defiant self-assertion: "I scorn your
idea of love.... I scorn the counterfeit sentiment you offer: yes, St. John, and I scorn you when you
offer it" (III.viii.522). ”

Tässä tulee esille tunteen villeys, sitoutumattomuus sosiaalisiin normeihin kaikessa mitä Jane tekee
ja on, myös jumalallisiin normeihin.

Yeazell (mt., 140) sanoo: ”Jane's final break with St. John occurs, of course, at that climactic moment
when she hears Rochester's mysterious summons. The voice comes to her as she struggles with her
final, and most dangerous, temptation: St. John's wrath has given way to gentleness, and as always
such gentleness poses a greater threat to Jane's sense of self than any cruelty. ”
Yeazell jatkaa (mt., 140-141): ”In the anguish of her struggle, she calls out to Heaven for guidance
and is answered by a voice coming ambiguously from the divine powers or from the depths of her
own psyche. The mysterious summons which, like so many crucial events in Jane Eyre, is at once
external circumstance and psychological phenomenon, signals Jane's final assertion of independence:
"I broke from St. John; who had followed, and would have detained me. It was my turn to assume
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ascendancy. My powers were in play, and in force. I told him to forbear question or remark; I desired
him to leave me: I must, and would be alone. He obeyed at once. Where there is energy to command
well enough, obedience never fails" (III.ix.536-37). The mechanism which enables Jane to hear
Rochester's cry remains mysterious, but the psychic reason is not. Jane can respond to Rochester's
passion now because she has finally attained that separate identity without which genuine love, in
Brontë's world, cannot exist.”
Yeazell toteaa, että (mt., 141): ”If Jane Eyre is part fantasy, then, it is not the relatively simple fantasy
of Pamela (one of the works, along with fairy tales and ballads, with which Bessie feeds the
imagination of the young Jane); the dream of the poor servant girl who ends by marrying the wealthy
and powerful master is radically altered.”
Yeazell (mt., 141) huomauttaa: Eikä toisin kuin yksi kriitikko (“one critic”) on sanonut, Jane Eyren
loppu ole kompromissi, “käytännöllinen ratkaisu” (“a pragmatic solution”), joka sovittaa yhteen
sankarittaren rakkauden- ja vapaudenkaipuun, vaan hän löytää rakkauden vapaudenkaipuunsa vuoksi,
ei siitä huolimatta. Näin pohjimmaltaan ristiriita, joka saa Janen jättämään Rochesterin, ei ole mikään
ristiriita. Jos Jane jäisi, hän menettäisi pian rakkauden ja vapauden, ja näin myös intohimo, jota Jane
tuntee Rochesteria kohtaan pitää itseään yllä juuri rakastavaisten etäisyyden vuoksi.

Yeazell (mt., 142) sanoo: “Jane Eyre's mysterious summons is […] more than a dramatic turn of plot.
It is the event around which the central patterns of Brontë’s novel converge. It enacts the dialectical
relationship between independence and love which governs Jane's entire history. By being at once the
sign of her complete independence and the cause of her return to love, it serves as the crucial stroke
in the novel's psychological design. And in summoning Jane to the discovery that the mad wife has
perished and Rochester is free to marry, it dramatizes that fundamental correspondence between inner
and outer reality which is at the heart of the novel. "My powers were in play, and in force," Jane
triumphantly asserts when she breaks from St. John, and as the final events of the novel demonstrate,
she speaks even truer than she knows. For Bertha's death and Rochester's maiming are not simply
convenient twists of plot-they themselves, in this intensely autobiographical work, become metaphors
for the transformation within Jane. The madness which she fought has at last been destroyed; the
passion whose consuming force she resisted has finally been controlled. Though twentieth-century
readers are likely to worry over the sexually sinister implications of this violent train of events, such
worry is ultimately misplaced. The central focus of these events is not the violence done to Bertha or
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Rochester, but the symbolic change in Jane herself. In the purgative fires of Thornfield, the patterns
of the psyche and those of the plot coincide.” Yeazellin mielestä siis ulkoisen ja sisäisen todellisuuden
yhteen sopivuus (”correspondence between inner and outer reality”) on romaanin sydämessä (”is at
the heart of the novel”).

Yeazell (mt., 142-143) jatkaa: ”There is magic in Jane Eyre, then, but it is not primarily the magic of
Gothic contrivance and supernatural effects. If we call a novel like The Mill on the Floss "realistic"
partly because it confirms our belief in the inevitable conflict between the demands of the spirit and
the shape of outer events, it is clear that by a similar measure Jane Eyre is hardly a realistic novel.
For while the psychological portrait of Jane is perhaps itself a realistic one, the outward pattern of her
story belongs more to the world of romance-that world in which, as Jane says, "Sympathies. . . exist ...
whose workings baffle mortal comprehension" (II.vi.276). The ultimate dream which Jane Eyre
enacts is thus the dream of the harmony between the individual psyche and the world which it
confronts; in the ambiguous ontological status of Jane's mysterious summons, the two realms are
joined. And though we may no longer feel comfortable with the religious "explanation" which Brontë
offers for this conjunction-an explanation which is fiercely Protestant in its assumption of the
unmediated connection between the individual self and the divine-the dream remains a powerful one.
The final magic of Jane Eyre is this coincidence of inner and outer reality-this design which makes
of the psyche's tale and the woman's adventures one history.” Yeazellin mukaan siis lopullinen taika
romaanissa on tämä sisäisen ja ulkoisen yhtäpitävyys.

Itse lähestyn enemmän sitä, miten luonto heijastaa Janen tunteita, vaikka minustakin Jane Eyren
rakenne on hyvin sisäinen.

Horsman siis mainitsee tällaisen sisäisen ja ulkoisen yhtenevyyden, mutta Emily Brontën Wuthering
Heightsin yhteydessä:

or the behaviour of a tree, groaning and riven by lightning, like the tree split in the storm when Heathcliff
fled from the Heights, carried the sense of a mysterious kinship between external nature and the inner
life. (Horsman 1990; 177)
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Virginia Woolf (2013, 71-72) sanoo, että ”sekä Emily [Brontë] että Charlotte manaavat yhtenään
luontoa avukseen. Molemmat kaipaavat ihmisluonnon valtaville ja uinuville intohimoille
väkevämpää vertauskuvaa kuin ihmisen sanat ja teot voivat suoda. […] He kaappasivat maailmasta
ne piirteet, jotka sopivat parhaiten heidän omiin tunteisiinsa tai tunteisiin, jotka he olivat antaneet
hahmoilleen, ja niin heidän myrskynsä, nummensa tai ihanat kesäpäivänsä eivät ole kuvioita, joilla
koristellaan tylsä sivu, eivätkä kirjoittajansa havainnointikykyjen esittelyä – ne kuljettavat tunteita ja
valaisevat kirjan tarkoitusta.” Kirjan luonto liittyy siis Janen tunteisiin ja Charlotten tunteisiin. Ja
romaani luo villimmän maailman, jolle on näin ominaista tietty sisäisyys.

Thornfieldin puutarhan perällä oleva hevoskastanjapuu halkeaa näin rakastavaisten eron merkiksi,
ulkoinen luonto heijastaa sisäistä.

Kohtaa, jossa Jane tapaa Rochesterin ensi kertaa ikään kuin säestää luonto. Kuu katselee Hayn yli ja
on hyvin kaunis hetki. (KR 135-140; JE 132-137, luku 12) Jane ajattelee Gytrash –henkiolentoa;
hetki on mielikuvituksellisesti ja yliluonnollisesti jännittynyt.

Ulkoinen luonto heijastaa selvästi sisäistä kohdassa, jossa Jane odottaa Thornfieldissä Rochesterin
saapumista liikeasioidensa hoidosta, ja lähtee tätä vastaan:

“I will leave you by yourself, white dream,” I said. “I am feverish: I hear the wind blowing: I will go out
of doors and feel it.” (JE 334, luku 25.)

Tässä kuumeinen tila Janella saa selkeästi vastaparin ulkoilmasta, aivan niin kuin toinen selittäisi
toista.

Romaanin ollessa kyseessä tämä luonnon yhteneväisyys sisäisen kanssa voi olla totta tietyllä tapaa,
vaikka meidän maailmassamme ei näin ole, luoden runouden ja todellisuuden rajamailla maailman.
Samaten näin on kun esimerkiksi Conscience personifioidaan. Tämä viimeisin lähentää romaania
runouden maailmaan, jossa usein abstraktit entiteetit saavat kyseisenlaisen muodon.
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Jane kertoo huolista, joita koki odottaessaan Rochesteria matkaltaan tälle. Luonnon muutokset ovat
osasyy näihin huoliin:

Yesterday I trusted well in Providence, and believed that events were working together for your good and
mine: it was a fine day, if you recollect—the calmness of the air and sky forbade apprehensions respecting
your safety or comfort on your journey. (JE 341, luku 25.)

Ja:

Just at sunset, the air turned cold and the sky cloudy: I went in, Sophie called me upstairs to look at my
wedding-dress, which they had just brought; and under it in the box I found your present—the veil which,
in your princely extravagance, you sent for from London: resolved, I suppose, since I would not have
jewels, to cheat me into accepting something as costly. (JE 341, luku 25.)

Ja:

“No, no, sir; besides the delicacy and richness of the fabric, I found nothing save Fairfax Rochester’s
pride; and that did not scare me, because I am used to the sight of the demon. But, sir, as it grew dark,
the wind rose: it blew yesterday evening, not as it blows now—wild and high—but ‘with a sullen,
moaning sound’ far more eerie. I wished you were at home. […] On sleeping, I continued in dreams the
idea of a dark and gusty night. […]” (JE 342, luku 25.)

Palaan myöhemmin tähän uneen, samoin nimetyssä käsittelykappaleessa. Tässä Jane miltei perustelee
huoliaan Rochesterin vuoksi säätilalla, eikä vain ollen huolissaan hänen matkasäästään, vaan niin
kuin sää enteilisi tulevaa, vaikuttaisi tapahtumien käänteisiin. Jane sanoo, että hän luotti sallimukseen
(”Providence”), oli hieno päivä ja viimeisimmässä lainauksessa Jane ikään kuin selittää huolensa
sillä, että tuuli nousi, ja sillä, miten tuuli kuulosti aavemaiselta.
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Selkeimmin luonto heijastaa sisäistä kun puu halkeaa myrskyssä Janen ja Rochesterin tulevan eron
merkiksi. Mutta jatkuvasti on voimakas ilmanala: sää on usein voimakas, mikä tuntuu liittyvän Janen
intohimoisuuteen. Gilbert ja Gubar (1984, 339) sanovat: ”As many critics have commented, Charlotte
Brontë consistently uses the opposed properties of fire and ice to characterize Jane's experiences, and
her technique is immediately evident in these opening passages”.

Ja ylipäätään hän palaa

voimakkaisiin ilmiöihin, tuuleen, sateeseen; ne kehystävät tai säestävät tärkeitä tapahtumia, vaikka
Brontë sanookin, mitä edellä lainasin jatkuvasta myrskyämisestä; silti voimakkaat elementit ovat
hänellä esillä ja lähellä.

3.3 Luonnon läsnäolo
Luonto on keskeisessä osassa Jane Eyressä. Kuten edellä olen käsitellyt, luonto siis heijastaa
jatkuvasti sisäistä. Sen merkitys tarinassa ilmenee myös monin muin tavoin.

Haiyan Gao (2013, 926) kirjoittaa: “The work [Jane Eyre] is infused with romantic spirit: the
emphasis on the sensitiveness of the mind and the intense sensibility to changing nature (as in
Wordsworth’s poetry); the longing for adventure and the insistence on liberty, independence, and the
right of the individual soul and self-fulfillment (as in Byron’s and Shelley’s poetry).”

Luonto tuntuu luovan alkuun intohimoisen tunnelman, joka kuvastaa Janen ja ehkä Brontënkin
sisäisyyttä, hänen pyrkimystään romaanissa. Hänen rakkautensa luontoon tulee monessa kohtaa
esille. Näin myös ”herkkyys” (”sensibility”) suhteessa siihen.

Jane Eyre on osaltaan romanttinen, romantiikan tarina. Luonto myös kuvaa vapautta Jane Eyressä.
Jane on intohimoisesti vapautta ja itsenäisyyttä (”liberty, independence”) kaipaava hahmo ja luonto
sopii tämän kanssa yhteen hyvin.
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Luonto kulkee mukana Janen tarinassa hyvin merkityksellisenä, mitä se on jo alussa; luonto luo heti
ensimmäisessä luvussa tunnelmaa. Ja luontoa kuvataan villiksi heti alussa: ”with ceaseless rain
sweeping away wildly before a long and lamentable blast”(JE 2, luku1). Janen suhde luontoon tulee
esille kommentissa: “to the left were the clear panes of glass, protecting, but not separating me from
the drear November day” (JE 2, luku 1).

Eräässä kohtaa romaanin loppupuolella Jane joutuu luonnon armoille. Siinä miten Jane on luonnon
armoilla, on jotain intohimoista. Hän harhailee autiolla nummella.

Two days are passed. It is a summer evening; the coachman has set me down at a place called Whitcross;
he could take me no farther for the sum I had given, and I was not possessed of another shilling in the
world. […] Whitcross is no town, nor even a hamlet; it is but a stone pillar set up where four roads meet:
whitewashed, I suppose, to be more obvious at a distance and in darkness. […]Not a tie holds me to
human society at this moment—not a charm or hope calls me where my fellow-creatures are—none that
saw me would have a kind thought or a good wish for me. I have no relative but the universal mother,
Nature: I will seek her breast and ask repose.
I struck straight into the heath; I held on to a hollow I saw deeply furrowing the brown moorside; I waded
knee-deep in its dark growth; I turned with its turnings, and finding a moss-blackened granite crag in a
hidden angle, I sat down under it. High banks of moor were about me; the crag protected my head: the
sky was over that. (JE 394-395, luku 28.)

Kohta Jane sanoo (kirjoittaa):

I touched the heath: it was dry, and yet warm with the heat of the summer day. I looked at the sky; it was
pure: a kindly star twinkled just above the chasm ridge. The dew fell, but with propitious softness; no
breeze whispered. Nature seemed to me benign and good; I thought she loved me, outcast as I was; and
I, who from man could anticipate only mistrust, rejection, insult, clung to her with filial fondness. Tonight, at least, I would be her guest, as I was her child: my mother would lodge me without money and
without price. (JE 395, luku 28.)

Tässä näkyy rakkaus luontoon, luonnon läheisyys tarinassa, ja se, miten luonnon läheisyys luo
tietynlaista villeyden tunnetta tarinaan: ”and I, who from man could anticipate only mistrust,
rejection”.
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Jane näkee luonnossa myös Jumalan voiman, mikä ilmenee siinä, miten kohta pian jatkuu:

Worn out with this torture of thought, I rose to my knees. Night was come, and her planets were risen: a
safe, still night: too serene for the companionship of fear. We know that God is everywhere; but certainly
we feel His presence most when His works are on the grandest scale spread before us; and it is in the
unclouded night-sky, where His worlds wheel their silent course, that we read clearest His infinitude, His
omnipotence, His omnipresence. I had risen to my knees to pray for Mr. Rochester. Looking up, I, with
tear-dimmed eyes, saw the mighty Milky-way. Remembering what it was—what countless systems there
swept space like a soft trace of light—I felt the might and strength of God. Sure was I of His efficiency
to save what He had made: convinced I grew that neither earth should perish, nor one of the souls it
treasured. I turned my prayer to thanksgiving: the Source of Life was also the Saviour of spirits. Mr.
Rochester was safe; he was God’s, and by God would he be guarded. I again nestled to the breast of the
hill; and ere long in sleep forgot sorrow. (JE 396-397, luku 28.)

Charlotte Brontë näin yhdistää hyvin hieman pakanallisen luonnon ja jumalan. Näissä kohtauksissa
korostuu Janen vapaus; hän on vapaa kuin jokin luonnon olento. Tämä on tärkeä elementti Jane
Eyressä. Jane on villi, kahlitsematon luonne (”wild, free thing”), jota sosiaaliset odotukset eivät
koske, myös siinä mielessä, että hän on orpo, vailla perheen odotuksia, ja yksin maailmassa, mikä
tulee esille kohdassa, jossa Jane on Lowoodissa hankkimassa työpaikkaa. Seuraavassa puhutaan
Janen luonteesta (”wild, free thing”):

“I could bend her with my finger and thumb: and what good would it do if I bent, if I uptore, if I crushed
her? Consider that eye: consider the resolute, wild, free thing looking out of it, defying me, with more
than courage—with a stern triumph. Whatever I do with its cage, I cannot get at it—the savage, beautiful
creature! If I tear, if I rend the slight prison, my outrage will only let the captive loose. Conqueror I
might be of the house; but the inmate would escape to heaven before I could call myself possessor of its
clay dwelling-place. And it is you, spirit—with will and energy, and virtue and purity—that I want: not
alone your brittle frame. Of yourself you could come with soft flight and nestle against my heart, if you
would: seized against your will, you will elude the grasp like an essence—you will vanish ere I inhale
your fragrance. Oh! come, Jane, come!” (JE 388, luku 27.)

Jälleen kerran Janen sielu kuvataan tavattomaksi.
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Brontë osaa luoda hyvin tunnelmallisesti luonnon tunnun:

The wind fell, for a second, round Thornfield; but far away over wood and water, poured a wild,
melancholy wail: it was sad to listen to, and I ran off again. (JE 336, luku 25.)

Jostain olen lukenutkin luonnonkuvauksen voimasta Charlotte Brontëlla.

3.4 Unet ja ennakoinnit
Jane puhuu aavistuksista (”presentiments”):

Presentiments are strange things! and so are sympathies; and so are signs; and the three combined make
one mystery to which humanity has not yet found the key. I never laughed at presentiments in my life,
because I have had strange ones of my own. Sympathies, I believe, exist (for instance, between fardistant, long-absent, wholly estranged relatives asserting, notwithstanding their alienation, the unity of
the source to which each traces his origin) whose workings baffle mortal comprehension. And signs, for
aught we know, may be but the sympathies of Nature with man. (JE 267, luku 21.)

Jane Eyre näkee joskus enneunia. Tämä tekee hänestä hieman villimmän, yliluonnollisen maailman
asukkaan. Seuraava lainaus liittyy suoraan edelliseen lainaukseen. Enneunissaan Jane näkee lapsen.

When I was a little girl, only six years old, I one night heard Bessie Leaven say to Martha Abbot that she
had been dreaming about a little child; and that to dream of children was a sure sign of trouble, either to
one’s self or one’s kin. The saying might have worn out of my memory, had not a circumstance
immediately followed which served indelibly to fix it there. The next day Bessie was sent for home to
the deathbed of her little sister.
Of late I had often recalled this saying and this incident; for during the past week scarcely a night had
gone over my couch that had not brought with it a dream of an infant, which I sometimes hushed in my
arms, sometimes dandled on my knee, sometimes watched playing with daisies on a lawn, or again,
dabbling its hands in running water. It was a wailing child this night, and a laughing one the next: now
it nestled close to me, and now it ran from me; but whatever mood the apparition evinced, whatever
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aspect it wore, it failed not for seven successive nights to meet me the moment I entered the land of
slumber.
I did not like this iteration of one idea—this strange recurrence of one image, and I grew nervous as
bedtime approached and the hour of the vision drew near. It was from companionship with this babyphantom I had been roused on that moonlight night when I heard the cry; and it was on the afternoon of
the day following I was summoned downstairs by a message that some one wanted me in Mrs. Fairfax’s
room. On repairing thither, I found a man waiting for me, having the appearance of a gentleman’s servant:
he was dressed in deep mourning, and the hat he held in his hand was surrounded with a crape band. (JE
267-268, luku 21).

Luvussa 21 Jane sanoo nähneensä outoja unia lapsesta. Jane kertoo, että Bessie Leaven oli joskus
sanonut Martha Abbotille, että hän oli nähnyt unta pienestä lapsesta – ja että lapsista uneksiminen
edelsi vaikeuksia, joka uneksijalle itselleen täi tämän sukulaisille. Seuraavana päivänä Bessie oli
saanut tiedon että hänen pikkusiskonsa teki kuolemaa. Jane on nähnyt samaa unta lapsesta viikon
ajan.

It was from companionship with this baby-phantom I had been roused on that moonlight night when I
heard the cry; and it was on the afternoon of the day following I was summoned downstairs by a message
that some one wanted me in Mrs. Fairfax’s room. (JE 267-268, luku 21.)

Jane saa tiedon, että John Reed on kuollut eilisestä viikko sitten ja että rouva Reed on huonossa
kunnossa ja haluaa tavata Janen. Enneuniin uskominen tietysti lisää mielikuvituksellisuutta,
yliluonnollista tarinassa.

Myös toisessa kohtaa Jane uneksii tästä lapsesta, Rochesterin ollessa poissa liikematkalla:

On sleeping, I continued in dreams the idea of a dark and gusty night. I continued also the wish to be
with you, and experienced a strange, regretful consciousness of some barrier dividing us. During all my
first sleep, I was following the windings of an unknown road; total obscurity environed me; rain pelted
me; I was burdened with the charge of a little child: a very small creature, too young and feeble to walk,
and which shivered in my cold arms, and wailed piteously in my ear. I thought, sir, that you were on the
road a long way before me; and I strained every nerve to overtake you, and made effort on effort to utter
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your name and entreat you to stop—but my movements were fettered, and my voice still died away
inarticulate; while you, I felt, withdrew farther and farther every moment.” (JE 342, luku 25.)

Ja, toinen uni, josta Jane kertoo pian edellisen jälkeen, on:

“I dreamt another dream, sir: that Thornfield Hall was a dreary ruin, the retreat of bats and owls. I thought
that of all the stately front nothing remained but a shell-like wall, very high and very fragile-looking. I
wandered, on a moonlight night, through the grass-grown enclosure within: here I stumbled over a marble
hearth, and there over a fallen fragment of cornice. Wrapped up in a shawl, I still carried the unknown
little child: I might not lay it down anywhere, however tired were my arms—however much its weight
impeded my progress, I must retain it. I heard the gallop of a horse at a distance on the road; I was sure
it was you; and you were departing for many years and for a distant country. I climbed the thin wall with
frantic perilous haste, eager to catch one glimpse of you from the top: the stones rolled from under my
feet, the ivy branches I grasped gave way, the child clung round my neck in terror, and almost strangled
me; at last I gained the summit. I saw you like a speck on a white track, lessening every moment. The
blast blew so strong I could not stand. I sat down on the narrow ledge; I hushed the scared infant in my
lap: you turned an angle of the road: I bent forward to take a last look; the wall crumbled; I was shaken;
the child rolled from my knee, I lost my balance, fell, and woke.” (JE 343-344, luku 25.)

Kerran Jane näkee unta, joka kehottaa hänet jättämään Rochesterin tai ”houkutuksen” (”temptation”).
Tämä on taas hieman yliluonnollista, siinä kohdataan kuu antamassa ohjeita unessa, vaikka sinänsä
kyseessä on uni, ja unissa voi tapahtua mitä vaan. Mutta tässä tuntuu hieman yhteys yliluonnolliseen
maailmaan tässä mielessä: ”By this personification [of the moon], which she [Brontë] uses a number
of times, Charlotte edges away from the pictorial toward a concept that can be used thrillingly – the
idea of a cosmic sensibility observing mortal actions” (Heilman, 1960, 290). Ja tämä on enemmän
pakanallinen piirre, mutta toisaalta Brontëlla pakanallisuus ja uskonto on hyvin sovitettu yhteen.

That night I never thought to sleep; but a slumber fell on me as soon as I lay down in bed. I was
transported in thought to the scenes of childhood: I dreamt I lay in the red-room at Gateshead; that the
night was dark, and my mind impressed with strange fears. The light that long ago had struck me into
syncope, recalled in this vision, seemed glidingly to mount the wall, and tremblingly to pause in the centre
of the obscured ceiling. I lifted up my head to look: the roof resolved to clouds, high and dim; the gleam
was such as the moon imparts to vapours she is about to sever. I watched her come—watched with the
strangest anticipation; as though some word of doom were to be written on her disk. She broke forth as
never moon yet burst from cloud: a hand first penetrated the sable folds and waved them away; then, not
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a moon, but a white human form shone in the azure, inclining a glorious brow earthward. It gazed and
gazed on me. It spoke to my spirit: immeasurably distant was the tone, yet so near, it whispered in my
heart—
“My daughter, flee temptation.”
“Mother, I will.”
So I answered after I had waked from the trance-like dream. It was yet night, but July nights are short:
soon after midnight, dawn comes. “It cannot be too early to commence the task I have to fulfil,” thought
I. (JE 389-390, luku 27.)

Jane Eyressä puhutaan yhdessä kohtaa eksplisiittisesti aavistuksista:

I set out; I walked fast, but not far: ere I had measured a quarter of a mile, I heard the tramp of hoofs; a
horseman came on, full gallop; a dog ran by his side. Away with evil presentiment! It was he: here he
was, mounted on Mesrour, followed by Pilot. (JE 337, luku 25.)

Jane ja Rochester ovat joutumassa eroon toisistaan, edellinen sanotaan heidän häitään edeltävänä
yönä. Aivan romaanin alussa on myös ehkä jonkinlainen ennakointi, kun Bessie laulaa laulun
orpolapsesta ennen Janen päätymistä Lowoodiin.

“My feet they are sore, and my limbs they are weary;
Long is the way, and the mountains are wild;
Soon will the twilight close moonless and dreary
Over the path of the poor orphan child.
Why did they send me so far and so lonely,
Up where the moors spread and grey rocks are piled?
Men are hard-hearted, and kind angels only
Watch o’er the steps of a poor orphan child. […]” (JE 19, luku 3.)

Yhdessä kohtaa luonto ennakoi Janen ja Rochesterin eroa. Janen maailmassa tämä on fyysinen
tapahtuma ja ehkä ”merkki” (”sign”); tosin en usko sen olevan ”merkki” Janelle:
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signs, for aught we know, may be but the sympathies of Nature with man. (JE 267, luku 21.)

Luettaessa tätä romaanin, taideteoksen osana, saa tämä temaattista merkitystä.

Before I left my bed in the morning, little Adèle came running in to tell me that the great horse-chestnut
at the bottom of the orchard had been struck by lightning in the night, and half of it split away. (JE 311,
luku 23.)

3.5 Rochester kanervan kaltaisena ja Bessien laulu

Yhdessä kohdassa kertoja vertaa Rochesteria kanerviin; ilmaisee runollisesti Rochesterin yhteyden ja
samankaltaisuuden kanerviin nähden. On merkittävää teoksen yliluonnolliseen taipuvan jännitteen
suhteen, että hän näin tekee. Hän luo Rochesterin hahmon myyttiseksi. Erityisen merkittävää on
nähdäkseni se, että vertaus tapahtuu runomuodossa. Tapahtuman, siis Rochesterin tapaamisen
myyttistä jännitettä lisää se, että Jane kuvittelee hevosen kavioiden kopsetta kuultuaan näkevänsä
”gytrash”-henkiolennon ja myös kuutamoisen illan luoma luonnon kaunis tausta (JE 132-137). Kohta
kuuluu:

all three vanished“Like heath that, in the wilderness,
The wild wind whirls away.” (JE 137, luku 12.)

Huomionarvoista on mielestäni se, että vertaus tapahtuu runomuodossa, luo Rochesteriin myyttisen
maailman jännitteen lisäksi runollista jännitettä; hän on ikään kuin kirjallisuuden erikoisten keinojen
runolliseksi muuttama, sävyttämä hahmo. Brontë käyttää runoa avukseen luodakseen hänet. Tässä
olennaista lienee myös luonnon läheisyys Rochesterin kuvassa. Brontë vertaa häntä kanervaan, johon
Brontën kodin läheiset nummet peittyivät. Myös villeys mainitaan tässä kahteen kertaan: sanat ”wild”
ja ”wilderness”. Rochester on ”villi” sielu, hänen ensimmäiset vuorosanansa kirjassa ovat: ”What the
deuce is to do now?”: hän aloittaa kiroten. Tässä, näissä vuorosanoissa, Brontë luo voimakkaasti
Rochesterin hahmon. Toisaalta kanerva -lainaus kuuluu myös hevoseen ja koiraan, mutta kuitenkin
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se tuntuu luovan juuri Rochesterin hahmoon runollista jännitettä. Toisaalta Brontë myös sanoo, että
Rochesterin esiin tuleminen ratsastajana rikkoi ”Gytrash” -loitsun. Tästä huolimatta myyttinen
ilmapiiri on jo luotu. Pian tämän jälkeen Jane epäilee Rochesterin kiroilevan. Luonto luo kauniin
taustan ja myyttisen väreilyn heidän tapaamiseensa, kuin myös runo. Merkittävää on mielestäni se,
että tässä lainataan runoa ja käytetään metaforista ilmaisua. Rochesterista tulee taiteen maailman
jäsen ja vertauskuva luo häneen myyttistä voimaa.

Rochesterin hahmosta on sanottu, että se ei ole uskottava. Ainakin se on voimakas: luotu hyvin
todentuntuiseksi, esimerkiksi seuraavassa (Jane puhuu ensin, sitten Rochester):

“Sir, I was too plain; I beg your pardon. I ought to have replied that it was not easy to give an impromptu
answer to a question about appearances; that tastes mostly differ; and that beauty is of little consequence,
or something of that sort.”
“You ought to have replied no such thing. Beauty of little consequence, indeed! And so, under pretence
of softening the previous outrage, of stroking and soothing me into placidity, you stick a sly penknife
under my ear! Go on: what fault do you find with me, pray? I suppose I have all my limbs and all my
features like any other man?” (JE 156, luku 14.)

Sisäistekijän on eri tarina kuin kertojan monessa suhteessa, laulu orpolapsesta ennakoi näin tulevaa
sisäistekijän, tai vastaavan, näkökulmasta.

Siirtyminen runoon joskus luo villeyden ilmapiiriä, näin siis laulu orpolapsesta (JE 19) ja Rochesterin
vertaaminen runon sanoihin.

Toisessa kohdassa siiis Brontë lainaa runoa ennakoidakseen ainakin tunnelmaltaan Janen tulevia
kokemuksia. Tässäkin Brontë käyttää mielenkiintoisesti kirjallisuuden mahdollisuuksia luoda
erikoisia vaikutelmia. Bessie laulaa laulun orpolapsesta. Tässä tapahtuu myös tulevan ennakointia
tavalla, jota ei voi liittää vain Janeen kertojana, vaan tekijään tai sisäistekijään: Jane on osittain
kokeva orpolapsen kohtalon niin kuin se kuuluu Bessien laulamana. Tämä laulu on myös
runomuodossa, kuten Rochester –vertaus: ”My feet they are sore, and my limbs they are weary; Long
is the way, and the mountains are wild” (JE 19, luku 3). Jane on lähdössä Lowoodiin orpona. Tosin
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laulun orpolasta kohdannevat vielä ankarammat tapahtumat kuin Janea. Tämä ennakoi silti tulevaa
tavalla, jolla Jane – edes kertojana – tai Bessie eivät voi nähdä sen ennakoivan: heille se on elämää
kun kirjailijalle tai sisäistekijälle, tms., kompositiota. Pidän mukana sisäistekijän tai vastaavan ilmiön,
sillä se on mielestäni keskeinen Brontën Jane Eyreä luettaessa. Jo tässä tulee esille se, miten Brontëlle
runous on tärkeä osa ilmaisua, se saa siitä voimaa, myyttisyyttä. Tosin, vaikka Brontë sanoo
kirjoittavansa proosamuotoista teosta, hän varmaankin ajattelee runouden ja proosaan yhteyden kuten
Coleridge ja Wordsworth. Myös Bessien laulussa on aiheena ”villi”, ”wild”.

Brontë lainaa myös muutamassa muussa kohtaa runollista tai muuta ilmaisua.

3.6 Abstraktien käsitteiden personifiointia
Brontë personifioi joskus abstrakteja entiteettejä, kuten “Conscience” ja “Passion” (JE 362, luku 27).
Villettessä hän personifioi myös Järjen (”Reason”) ja ennen kaikkea Mielikuvituksen (”Imagination”)
(Villette 207-208, luku 21. Reaction). Palaan tähän kohtaan Villettessä myöhemmin, sillä se on
mielestäni olennainen erään Jane Eyrenkin kohdan kannalta.

Se miten Brontë puhuu joskus näin näistä ilmiöistä, Hope, Imagination, jne., luo kirjallisen, fiktion
värityksen koko tarinaan. Se lähentää kenties häntä romantiikan kirjallisuuteen. Kirjallisuudesta tulee
alue, jossa on eri tavalla eläviä entiteettejä kuin todellisuudessa.

Joskus myös hän sekoittaa runollisesti uskomuksia kerrontaan. Tämän voi tietysti lukea vain Janen
retorisena keinona, mutta myös nähdä siinä miten kuvitelmien maailma ja romantiikan maailma tulee
lähemmäs:

A kind fairy, in my absence, had surely dropped the required suggestion on my pillow; for as I lay down,
it came quietly and naturally to my mind.—“Those who want situations advertise; you must advertise in
the ---shire Herald.” (JE 100, luku 10.)
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3.7 Voimakkaat ja paikoin runolliset vertaukset tai ilmaisut

Brontën ilmaisutapa on välillä hyvin voimakasta. Hän ilmaisee välillä asioita metaforisesti. Nämä
voimakkaat ilmaisut usein liittyvät juuri metaforiseen ilmaisuun, jossa Jane kuvaannollisesti kertoo
tunteistaan. Tämä tulee esille myös muissa Brontën romaaneissa, esimerkiksi Shirleyssä (Gilbertin ja
Gubarin Shirleyn luvusta 7 lainaama kohta, jossa ilmaisu on hyvin voimakasta on: ”You expected
bread, and you have got a stone; break your teeth on it” (Gilbert & Gubar 1984, 377-378)).

Yeazell (1974, 132) sanoo: ”Jane's vehement declaration of equality is echoed at once by Rochester
and leads directly to his avowal of love; independence and passion are conjoined with ease”. Hän
jatkaa: “"I tell you I must go!" I retorted, roused to something like passion. "Do you think I can stay
to become nothing to you? Do you think I am an automaton?-a machine without feelings? and can
bear to have my morsel of bread snatched from my lips, and my drop of living water dashed from my
cup? […]”” Tuo kohta esimerkiksi on hyvin voimakas; Brontëlla on usein näin: metaforista puhetta
intohimoisessa muodossa.

Brontën kohdalla on kuitenkin hyvä muistaa, että koko teos, vaikka on proosaa, on myös runoutta.
William Wordsworth nimittäin sanoo kirjoitelmassaan ”Esipuheesta teokseen lyyrisiä balladeja”
(2000), joka on teoksessa Oi runous: ”Kysyttäneen, onko siis proosamuotoisen ja mitallisen sepitteen
välillä ylipäätään mitään oleellista eroa? Vastaan, että mitään oleellista eroa ei ole eikä voikaan olla.
Olemme tottuneet etsimään yhtäläisyyksiä runouden ja maalaustaiteen väliltä, joita kernaasti
nimitämmekin sisaruksiksi: mutta mitkä ovat ne siteet, joiden tiukkuus riittää perustelemaan
mitallisen ja proosasepitteen välisen sukulaisuuden? Molemmat puhuvat saman elimen kautta ja
samoille aisteille; kummankin kuosi on niin sanoaksemme samaa ainesta, ne kirvoittavat saman
sukuisia elleivät samoja mielen liikkeitä, eikä niiden välillä välttämättä ole edes aste-eroa; runous ei
suinkaan vuodata mitään ”enkelten kyyneleitä”, vaan aivan luonnollisia ja inhimillisiä kyyneleitä,
eikä se juo mitään proosalle tavoittamatonta jumalverta, vaan molempien suonissa kiertää sama
inhimillinen veri.” (Mt.,,62). Wordsworth sanoo käyttävänsä runoissaan kieltä, joka ”ei poikkea
proosan kielestä” (mt., 61). Tosin Wordsworth ajattelee myös seuraavaa: ”kahdesta intohimoja, tapoja

85

tai luonteita esittävästä ja yhtä hyvin toteutetusta kuvauksesta, joista toinen on proosa- ja toinen taas
runomuodossa, jälkimmäinen tulee luetuksi sata kertaa siinä missä edellinen kerran” (mt., 64).
Samuel Taylor Coleridge taas sanoo kirjoitelmassaan ”Biographia Literaria, XIV luku” (2000), joka
on teoksessa Oi runous, seuraavasti: ”mitä korkeinta runoutta voi olla myös ilman mittaa” (71).
Charlotte Brontë sanoo itse kirjoittavansa proosamuotoista teosta, jolloin hän mitä todennäköisimmin
viittaa juuri vain muotoon. Brontën kerronta onkin hyvin runollista proosaa tai lähellä runoutta
proosamuotoisena (eikä aina ihan proosamuotoisena), miten asia sitten halutaankin ilmaista.

Myös runon konkreettisen puolen huomioon ottaminen on keskeistä tulkinnassa. Siitä tehdään usein
pelkistäviä yleistyksiä, vaikka "Suhde, joka runokielellä välttämättä on todellisuuteen (tekstien
monifunktioisuuden ansiosta) ei siis suinkaan ole runon 'ymmärtämisen' kannalta toissijainen."
(Kantokorpi, Mervi, Pirjo Lyytikäinen & Auli Viikari 1990, 74-75.) Auli Viikari sanoo:

Runo on yhtä aikaa maailmaan juurtunut ja irti maailmasta (Mt., 75.)

Ja hän sanoo myös:

metafora luo uutta: jäsentää maailmaa uudella tavalla paljastaessaan ennen havaitsemattomia
vastaavuuksia henkisessä ja aineellisessa todellisuudessa (Mt., 82.)

Brontë käyttää mielenkiintoisesti todellisen maailman elementtejä henkistä kuvatessaan. Brontëlla
runomuoto, tai sitä lähestyvä, on osa monia voimakkaita ilmaisuja. Jane Eyressä näin esimerkiksi
seuraavassa:

No sooner did I see that his attention was riveted on them, and that I might gaze without being observed,
than my eyes were drawn involuntarily to his face; I could not keep their lids under control: they would
rise, and the irids would fix on him. I looked, and had an acute pleasure in looking,—a precious yet
poignant pleasure; pure gold, with a steely point of agony: a pleasure like what the thirst-perishing man
might feel who knows the well to which he has crept is poisoned, yet stoops and drinks divine draughts
nevertheless. (JE 210, luku 17.)
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Brontë käyttää paikoin hyvin voimakkaita ilmaisuja, jotka vastaavat Janen voimakkaan kapinallista
käytöstä. Tällöin hän siirtyy usein jokseenkin vertauskuvalliseen ilmaisuun. Tämä osoittaa Janen
voimakkuutta ja villiluonteisuutta.

to gain some real affection from you, or Miss Temple, or any other whom I truly love, I would willingly
submit to have the bone of my arm broken, or to let a bull toss me, or to stand behind a kicking horse,
and let it dash its hoof at my chest— (JE 78-79, luku 8.)

Paikoin näissä kohdissa Brontë siirtyy kuvaannolliseen ilmaisuun ja juuri yhteys arkiseen antaa
voimaa vertauksille.

Yhdessä kohtaa sanotaan:

Jane Eyre, who had been an ardent, expectant woman—almost a bride, was a cold, solitary girl again: her
life was pale; her prospects were desolate. A Christmas frost had come at midsummer; a white December
storm had whirled over June; ice glazed the ripe apples, drifts crushed the blowing roses; on hayfield and
cornfield lay a frozen shroud: lanes which last night blushed full of flowers, to-day were pathless with
untrodden snow; and the woods, which twelve hours since waved leafy and flagrant as groves between
the tropics, now spread, waste, wild, and white as pine-forests in wintry Norway. (JE 360, luku 26.)

Tässä Jane puhuu kokonaan kuvaannollisesti, sillä ei tietenkään ole talvi. Hän siirtyy
mielenkiintoisesti toden ja kuvitelman välillä: kohta on hyvin runollinen siinä, miten se sekoittaa
sisäisen ja ulkoisen kuvauksen, eikä selitä tätä mitenkään. Charlotte Brontë sanoo kirjeissään
kirjoittavansa proosateosta, mutta proosan ja runouden eroa ei varmaankaan tule ymmärtää sen
suuremmaksi kuin Coleridge ja Wordsworth tekevät: proosamuotoinenkin teos voi olla runoutta. Ja
Brontëlla myös osaltaan realismiin taipuvainen tarina voi olla runoutta, esimerkiksi siinä miten se
näkee entiteetteinä Toivon ja Mielikuvituksen ja personifioi kuun niin että se saa kirjallista jännitettä.
Ja myös:

My eyes were covered and closed: eddying darkness seemed to swim round me, and reflection came in
as black and confused a flow. Self-abandoned, relaxed, and effortless, I seemed to have laid me down in
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the dried-up bed of a great river; I heard a flood loosened in remote mountains, and felt the torrent come:
to rise I had no will, to flee I had no strength. I lay faint, longing to be dead. One idea only still throbbed
life-like within me—a remembrance of God: it begot an unuttered prayer: these words went wandering
up and down in my rayless mind, as something that should be whispered, but no energy was found to
express them—
“Be not far from me, for trouble is near: there is none to help.”
It was near: and as I had lifted no petition to Heaven to avert it—as I had neither joined my hands, nor
bent my knees, nor moved my lips—it came: in full heavy swing the torrent poured over me. The whole
consciousness of my life lorn, my love lost, my hope quenched, my faith death-struck, swayed full and
mighty above me in one sullen mass. That bitter hour cannot be described: in truth, “the waters came
into my soul; I sank in deep mire: I felt no standing; I came into deep waters; the floods overflowed me.”
(JE 361, luku 26.)

Tässä sanotaan ensin, että ”eddying darkness seemed” eli sanotaan että puhutaan kuvaannollisesti,
mutta edellisessä lainauksessa ei tehdä näin; se jää lukijan pääteltäväksi, ja luo näin runollisen
vaikutelman. Auli Viikari sanoo metaforasta seuraavaa:

Toisin kuin symboli ja allegoria, jotka perustuvat kulttuurin tai kirjallisen perinteen kiinteyttämiin
merkityksiin, metafora luo uutta: jäsentää maailmaa uudella tavalla paljastaessaan ennen
havaitsemattomia vastaavuuksia henkisessä ja aineellisessa todellisuudessa (Kantokorpi, Mervi, Pirjo
Lyytikäinen & Auli Viikari 1990, 82.)

Brontë siis käyttää paikoin metaforisia ilmaisuja kertoessaan Janen tarinaa. Näin myös esimerkiksi
iltana tai yönä, jona Jane on pelastanut Rochesterin hengen:

Till morning dawned I was tossed on a buoyant but unquiet sea, where billows of trouble rolled under
surges of joy. I thought sometimes I saw beyond its wild waters a shore, sweet as the hills of Beulah;
and now and then a freshening gale, wakened by hope, bore my spirit triumphantly towards the bourne:
but I could not reach it, even in fancy—a counteracting breeze blew off land, and continually drove me
back. Sense would resist delirium: judgment would warn passion. Too feverish to rest, I rose as soon as
day dawned. (JE 181-182, luku 15.)

Brontë ei kerro, että kyseessä on vertaus, vaan hämärtää sitä. Jää lukijan tulkittavaksi että Brontë
puhuu metaforisesti; mikä on runollista nähdäkseni.
88

Brontë kuvaa elävästi luonnon voimaa. Hän osaa kuvata hyvin tunnelmallisesti luontoa (niin kuin
olen lukenut jostain Brontëen liittyvästä kirjoituksesta). Esimerkiksi jo lainaamassani kohdassa:

The wind fell, for a second, round Thornfield; but far away over wood and water, poured a wild,
melancholy wail: it was sad to listen to, and I ran off again. (JE 336, luku 25.)

3.8 Personifikaatiot

Jane Eyressä personifioidaan usein luontoa. Luonto saa erikoisen voiman tätä kautta, kuin myös siitä,
että kuvattu luonto, ilma, on usein ”villi”, tai voimakas. Kuu on keskeisessä asemassa romaanissa,
kuten jo mainittu. Jo aivan romaanin alussa luonto saa voimaa siitä miten sitä personifioidaan; se saa
oudon, voimakkaan valaistuksen.

with ceaseless rain sweeping away wildly before a long and lamentable blast (JE 2, luku 1.)

Sade pyyhkii ”villisti”, mikä sanamuoto viittaa elävään olentoon.

Seuraavassa kohdassa luonto tuntuu itse voimistavan itseään, kuin olisi elävä, ja, haljenneen puun
runko ”näytti irvistävän kammottavasti” (KR 330) (”gasped ghastly”, JE 335):

Instead of subsiding as night drew on, it seemed to augment its rush and deepen its roar: the trees blew
steadfastly one way, never writhing round, and scarcely tossing back their boughs once in an hour; so
continuous was the strain bending their branchy heads northward—the clouds drifted from pole to pole,
fast following, mass on mass: no glimpse of blue sky had been visible that July day.
It was not without a certain wild pleasure I ran before the wind, delivering my trouble of mind to the
measureless air-torrent thundering through space. Descending the laurel walk, I faced the wreck of the
chestnut-tree; it stood up black and riven: the trunk, split down the centre, gasped ghastly. (JE 335, luku
25.)
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Tässä sivutaan myös sisäisen ja ulkoisen yhdistymistä, Jane juoksee nauttien tuulen edellä hänen
tunnetilansa sopiessa ilmanalan kanssa yhteen.

Seuraavassa personifioidaan kuuta:

As I looked up at them, the moon appeared momentarily in that part of the sky which filled their fissure;
her disk was blood-red and half overcast; she seemed to throw on me one bewildered, dreary glance, and
buried herself again instantly in the deep drift of cloud. The wind fell, for a second, round Thornfield;
but far away over wood and water, poured a wild, melancholy wail: it was sad to listen to, and I ran off
again. (JE 336, luku 25.)

Myös tuuli saa tässä inhimillisyyden piirteitä, se ulvoo melankolisesti. Brontë personoi usein kuuta
ja tuulta. Kuuta hän personifioi myös jo mainitussa kohdassa, kohdassa, jossa Jane tapaa Rochesterin
ensi kertaa. Tämä antaa heidän tapaamiselleen myyttistä sävyä. Koska kyse ei ole fantasiasta, kuu ja
tuuli eivät tietenkään ole todella inhimillisiä olentoja. Mutta kyse on runoudesta, ja romantiikasta,
joten niihin kuuluu tietty sisäisyys. Erityisesti kohtauksessa, jossa Jane ja Rochester tapaavat saa
myyttistä merkitystä kuukin, tai paremminkin se luo sitä.

On the hill-top above me sat the rising moon; pale yet as a cloud, but brightening momentarily, she looked
over Hay, which, half lost in trees, sent up a blue smoke from its few chimneys: it was yet a mile distant,
but in the absolute hush I could hear plainly its thin murmurs of life. (JE 132, luku 12.)

Itse asiassa myös Hay on personoitu tässä.

Janen yhdessä unessa kuu on ihmishahmossa tai ihmisen kaltaisessa hahmossa. Alan Horsman sanoo
tästä teoksessaan The Victorian Novel (1990) - verraten Charlotte Brontën tapaa Wordsworthiin Ode
to Dutyssa:

at the first crisis of her threatened independence, Jane, dreaming of the terror of childhood punishment
in the shadows of the red room, saw the one gleam of light there expand into the light of the moon itself
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before it became an admonitory form with 'glorious brow': 'My daughter, flee temptation.' (Mt.; 177.)

Lainaan kohtaa, sillä Horsman tuo tässä esille suhteen kuuhun, joka liittyy mielestäni villeyden
tematiikkaan. Kirjan maailma hipoo yliluonnollista tai runollista maailmaa, maailmaa, jossa luonto
saa erikoisia piirteitä, myös inhimillisemmän ja elävämmän hahmon. Tässä se kohta romaanista, josta
Horsman puhuu:

That night I never thought to sleep; but a slumber fell on me as soon as I lay down in bed. I was transported
in thought to the scenes of childhood: I dreamt I lay in the red room at Gateshead; that the night was dark,
and my mind impressed with strange fears. The light that long ago had struck me into syncope, recalled
in this vision, seemed glidingly to mount the wall, and tremblingly to pause in the centre of the obscured
ceiling. I lifted up my head to look: the roof resolved to clouds, high and dim; the gleam was such as the
moon imparts to vapours she is about to sever. I watched her come—watched with the strangest
anticipation; as though some word of doom were to be written on her disc. She broke forth as never moon
yet burst from cloud: a hand first penetrated the sable folds and waved them away; then, not a moon, but
a white human form shone in the azure, inclining a glorious brow earthward. It gazed and gazed on me.
It spoke to my spirit: immeasurably distant was the tone, yet so near, it whispered in my heart—
“My daughter, flee temptation.”
“Mother, I will.”
So I answered after I had waked from the trancelike dream. (JE, 389-340, luku 27.)

Jan Alber on siis kehittänyt viisi lukemisen strategiaa, joiden avulla voi luonnollistaa luonnottomia
kohtia kertomuksessa (2009, 82-83). Tämä kohta voidaan tietysti tulkita Alberin (artikkelissa
”Impossible Storyworlds—and What to Do with Them” ensimmäiseksi merkatulla) lukemisen
strategialla, jossa "jotkut mahdottomat elementit voidaan yksinkertaisesti selittää unina, fantasioina
tai hallusinaatioina" - jolloin "luetaan tapahtumia sisäisinä tiloina" (mt., 82). Toisaalta unella on
Janelle syvempi merkitys: se neuvoo häntä pakenemaan ja Jane ottaa tämän neuvon vastaan – uni
toimii niin kuin ei koskaan uni, lainatakseni Brontën ilmaisua samassa kohtaa - ”She broke forth as
never moon yet burst from cloud”. Kuun ilmeneminen unessa on siis myyttisempi tapahtuma.
Esimerkissä on kiinnostavaa myös se, että Jane vastaa kuulle vasta herättyään, ja sen neuvova sisältö,
se, että Jane ottaa tämän todesta: tapahtuman tuntuu olevan tarkoitus kulkea toden ja mielikuvituksen
rajapinnalla. Janen maailmassa kyse on tavallaan yliluonnollisemmasta maailmasta tai
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runollisemmasta maailmasta, jossa kuu antaa neuvoja hätää kärsivälle. Luonto onkin tässä selvästi
personoitu ihmisen hahmoon. Kohta, jossa Jane näkee unta kuusta ja vastaa tälle ei siis ehkä pelkisty
Alberin uni-kohtaan, vaan siinä voi nähdä myös "temaattisen etualaistamista" ("foregrounding the
thematic"), joka on Alberin luettelossa toinen kohta (mt., 82). Tässä mielessä se esimerkiksi tematisoi
Janen tarinaa luonnottomammaksi.

Other examples of unnaturalness become more readable when we
relate them to our literary knowledge and analyze them from a
thematic angle (“foregrounding the thematic”). For instance, the
impossible changes in weather and furnishing in Harold Pinter’s
The Basement (1967/1977) can be recuperated thematically as a
pointless yet inescapable struggle for power. (Mt., 82.)

Jane Eyressä tematisoidaan ehkä Rochesterin ja Janen rakkauden voimaa tai Janen poikkeuksellista
luonnetta ja sen voimaa, tai ylipäätään taikaa tarinassa ja olemassaolon kysymyksiä, jotka saavat
mielikuvituksellisesta syvällisen jännitteen.

Personointi luo mielenkiintoisesti mielikuvituksen ja toden rajallista tunnelmaa (josta siis puhuu
muistaakseni Horsman, mutta jota kohtaa en löydä enää), yhteyttä luontoon. Kohdat voidaan myös
tulkita runollisiksi ilmaisuiksi, mutta kyseessä tuntuu olevan enemmänkin, nimittäin runollisesti
jännitteinen

maailma,

jossa

kuu

on

hieman

persoonallisempi

ja

inhimillisempi

kuin

arkitodellisuudessa. Juuri se, miten Jane vastaa kuulle vasta herättyään vahvistaa tätä jännitettä; Jane
ottaa neuvon vastaan vakavissaan.

Seuraavissa esimerkeissä puhutaan jälleen kuusta:

she seemed to throw on me one bewildered, dreary glance, and buried herself again instantly in the deep
drift of cloud. (JE 336, luku 25.)

ja:
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I lingered; the moon shut herself wholly within her chamber, and drew close her curtain of dense cloud
(JE 337, luku 25.)

Tämä personifiointi luo villeyden tunnelmaa, korostaa luonnon voimaa ja henkeä. Myös tuuli
personoidaan usein, tai oikeammin, aina tuntuu olevan kyse jotenkin persoonallisesta tuulesta.
Puhuttaessa kuusta tai tuulesta niihin viitataan usein ihmisiin - tai myös ihmisiin - liittyvin sanoin,
kuten "sighed" tai "shut herself" tai ”brought with it”. Myös ihmisiin viittavia käsitteitä käytetäänkin
usein luontoa kuvattaessa.

the cold winter wind had brought with it clouds so sombre and a rain so penetrating (JE 1, luku 1.)

The wind sighed low in the firs: all was moorland loneliness and midnight hush (JE 515, luku 35.)

Janen maailmassa luonto on eri tavalla elävä kuin todellisuudessa, mikä on runouden elementti.

the moon ascending it in solemn march, her orb seeming to look up as she left the hilltops, from behind
which she had come, far and father below her, and aspired to the zenith, midnight dark in its fathomless
depth and measureless distance; and for those trembling starts that followed her course, they made my
heart tremble, my veins glow when I viewed them. (JE 138, luku 12.)

Brontë myös puhuu kuusta muodossa “she”. Tämä tuntuu ehkä luovan hieman pakanallisen
ilmapiiriin, jonka Brontë kuitenkin liittää mielenkiintoisesti yhteen uskonnollisuuden kanssa, sillä
hän tuntuu olevan myös uskonnollinen.

Personifikaatiot ovat mielestäni hyvin runollisia, ja luonnon kuvaus on myös sellaista. Tämä luonnon
kuvaamistapa on mielenkiintoinen luetaan se sitten personifikaationa, joka tuo taianomaista
maailmaa lähemmäs, tai runona, joka tuo kirjallisuuden, taiteen maailmaa lähemmäs. Romaanissa
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metaforinen kuvaus ei kuitenkaan ikään kuin ole irrotettavissa sen todellisuudesta, vaan on osa Janen
erikoista maailmaa. Ja aina tuntuukin, että Janen maailmassa luonto saa elävämmän luonteen.

I lingered; the moon shut herself wholly within her chamber, and drew close her curtain of dense cloud:
the night grew dark; rain came driving fast on the gale. (JE 337, luku 25.)

Janen maailmassa luonto on tavallaan sympatiaa tunteva elementti; romaanin runollisuus on lähellä
senkin kautta – ja yliluonnollisuus mikä on jo runoudessa.

Puhun runoudesta; Wordsworth ja Coleridge näkevät runoutta olevan myös proosassa.

3.9 Myyttien ja taiteen läsnäolo
Myyttien ja taiteen läsnäolo on hyvin ilmeistä Jane Eyre –romaanissa. Se tuntuu osaltaan luovan
villimpää ja vapaampaa maailmaa Jane Eyressä. Janen maailma poikkeaa omastamme olemalla sitä
vapaampi, samalla kirjallisuus on keino luoda tällainen maailma, oleskella siinä. Tässä kirjallisuuden
todentuntuisuutta

luovat

keinot

ovat

tärkeitä.

Paradoksaalisesti

kirjallisuus

on

usein

voimakkaimmillaan kun siinä käytetään erityisesti kirjallista tai fiktiivistä muotoa, keinoa, eikä
luonnolliseen tähtäävää ilmaisua.

Heti alussa Brontë tuo esille taiteen tarinat. Mielenkiintoista on miten hänen tarinassaan on todellisia
tekijöitä, kuten Gulliverin retket ja sitten kuitenkin yliluonnollisia tapahtumia. Alussa Brontë katselee
kirjasta kuvia, joissa mm. piru esiintyy ja kertoo Gulliverin retkistä pitäneensä sitä totena. Bessie
myös kertoo Janelle tarinoita.

Myöhemmin myyttien läsnäolo tulee vielä selvemmin esille. Rochester puhuu keijuista Janen
yhteydessä ja Jane yhtyy keskusteluun. Tämä tapa verrata Janea keijuihin vie hänet kauemmas
naiseudesta, kuten moni muu tekijä romaanissa, sillä keijut eivät ole miehiä ja naisia samalla tavalla
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kuin ihmiset, eikä sieluja sido mieheys tai naiseus. Ja sielut myös ovat Jane Eyressä ilmeneviä. Kuten
jo mainitsin Jane tapaa Rochesterin kuun loistaessa, myyttisesti jännittyneenä iltana, ja Rochesterin
koira ja ratsu ehkä vielä vahvistavat tätä vaikutelmaa, kuten hänet tummat hiuksensa ja hänen
kiroamisensa Janen ja hänen tapaamisensa alussa. Jane kuvitelmissaan ajattelee melkein ”Gytrash” –
henkiolennon olevan tulossa häntä vastaan, mutta vastaan tuleekin herra Rochester (vaikka vielä ei
kerrota – Rochester ei kerro - että hän on kyseessä). Gilbert ja Gubar kirjoittavat tästä tapaamisesta
seuraavasti:

Jane's first meeting with Rochester is a fairytale meeting. Charlottte Brontë deliberately stresses mythic
elements: an icy twilight setting out of Coleridge or Fuseli, a rising moon, a great “lion-like” dog gliding
through the shadows like “a North-of-England spirit, called a ‘Gytrash’ which … haunted solitary ways,
and sometimes came upon belated travelers,” followed by “a tall steed, and on its back a rider.” Certainly
the Romanticized images seem to suggest that universe of male sexuality with which Richard Chase
thought the Brontë's were obsessed.” (Gilbert & Gubar 1984, 351.)

Vaikka Gilbert ja Gubarkaan eivät lopulta ilmeisesti ole tätä mieltä Richard Chasen ajatuksesta
koskien ”miespuolista seksuaalisuutta”. Palaan tähän vielä toisen käsittelyluvun kohdalla. Mielestäni
Brontë, ja Brontët, ovat päin vastoin romanttisia heille rakkaus tuntuu olevan melkein puhtaan
sielullista, niin että minusta Gilbertin ja Gubarin mainitsema Chasen näkökulma ei lue Brontëja kovin
uskollisesti. Minusta ilmaisu on romanttista, ja kyse on sielun kauneudesta.
Gilbert ja Gubar kirjoittavat:
Rochester in a ”riding-cloak, fur-collared and steel-clasped,” with ”a dark face... stern features and a
heavy brow” himself appears the very essence of patriarchal energy, Cinderella's prince as a middle-aged
warrior (chap.12). (Mt., 351.)

Gytrash ”spirit” tuntuu olevan vähemmän miehinen kuin ihminen olisi. Ja onko Rochester todella
“prinssi?”
Gilbert ja Gubar jatkavatkin (mt., 351-352): ”Yet what are we to think of the fact that the prince's first
action is to fall on the ice, together with his horse and exclaim prosaically ”What the Deuce is to do
now?” Clearly the master's mastery in not universal. Jane offers help, and Rochester, leaning on her
shoulder, admits that “necessity compels me to make you useful.””
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Gilbert ja Gubar jatkavat huomautuksella, että myös Rochester näkee Janen myyttisessä valossa:

Later, remembering the scene, he confesses that he too had seen the meeting as a mythic one, though
from a perspective entirely other than Jane's. ”When you came on me in Hay Lane last night, I … had
half a mind to demand whether you had bewitched my horse” (chap. 13). Significantly, his playful remark
acknowledged her powers just as much as (if not more than) her vision of the Gytrash acknowledged his.
Thus, though in one sense Jane and Rochester begin their relationship as master and servant, prince and
cinderella, Mr. B. And Pamela, in another they begin as spiritual equals. (Mt., 351-352)

Ihmettelen miksi Gilbertin Gubarin mukaan tämä näkee Janen ”from a perspective entirely other than
Jane's” Miksi tässä on eri perspektiivi, eikö Jane voisi olla Gytrashkin? Hän on osa joukkoa ”your people”,
johon kuuluvat miehetkin, ymmärtääkseni, miten seuraava lainaus tuntuu antavan syyn ajatella:

“I thought not. And so you were waiting for your people when you sat on that stile?”
“For whom, sir?”
“For the men in green: it was a proper moonlight evening for them. Did I break through one of your
rings, that you spread that damned ice on the causeway?”
I shook my head. “The men in green all forsook England a hundred years ago,” said I, speaking as
seriously as he had done. “And not even in Hay Lane, or the fields about it, could you find a trace of
them. I don’t think either summer or harvest, or winter moon, will ever shine on their revels more.” (JE
145, luku 13.)

Minustakin he näyttäytyvät ”as spiritual equals”. Mielestäni he eivät siis ole prinssi ja Cinderella,
pelastaahan esimerkiksi Jane Rochesterin hengen. Mutta myös Jane saa siis myyttisen valaistuksen
Rochesterin ja hänen ensitapaamisessa.

Kuin sielua, taikaolentoa, Janea koskevat vapaammat kuin ihmisten säännöt. Helen Burnsissäkin
tulee esille se, miten maalliset asiat eivät aina kosketa häntä.
Jane ja Rochester tapaavat kylmänä iltana seuraavasti:

Gathering my mantle about me, and sheltering my hands in my muff, I did not feel the cold, though it
froze keenly; as was attested by a sheet of ice covering the causeway, where a little brooklet, now
congealed, had overflowed after a rapid thaw some days since. From my seat I could look down on
Thornfield: the grey and battlemented hall was the principal object in the vale below me; its woods and
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dark rookery rose against the west. I lingered till the sun went down amongst the trees, and sank crimson
and clear behind them. I then turned eastward.
On the hill-top above me sat the rising moon; pale yet as a cloud, but brightening momentarily, she looked
over Hay, which, half lost in trees, sent up a blue smoke from its few chimneys: it was yet a mile distant,
but in the absolute hush I could hear plainly its thin murmurs of life. My ear, too, felt the flow of currents;
in what dales and depths I could not tell: but there were many hills beyond Hay, and doubtless many
becks threading their passes. That evening calm betrayed alike the tinkle of the nearest streams, the sough
of the most remote.
A rude noise broke on these fine ripplings and whisperings, at once so far away and so clear: a positive
tramp, tramp, a metallic clatter, which effaced the soft wave-wanderings; as, in a picture, the solid mass
of a crag, or the rough boles of a great oak, drawn in dark and strong on the foreground, efface the aërial
distance of azure hill, sunny horizon, and blended clouds where tint melts into tint. (JE 132, luku 12.)

Tässä myös on luotu Rochester hienosti “etualalle”: Jane vertaa häntä osaan kuvassa. Kuu taas luo
luontoa myyttisesti taustalle.

Aivan romaanin alussa Brontë puhuu keijuista, mikä tuo myyttien maailmaa lähemmäs:

Bessie asked if I would have a book: the word book acted as a transient stimulus, and I begged her to
fetch Gulliver’s Travels from the library. This book I had again and again perused with delight. I
considered it a narrative of facts, and discovered in it a vein of interest deeper than what I found in fairy
tales: for as to the elves, having sought them in vain among foxglove leaves and bells, under mushrooms
and beneath the ground-ivy mantling old wall-nooks, I had at length made up my mind to the sad truth,
that they were all gone out of England to some savage country where the woods were wilder and thicker,
and the population more scant; whereas, Lilliput and Brobdignag being, in my creed, solid parts of the
earth’s surface, I doubted not that I might one day, by taking a long voyage, see with my own eyes the
little fields, houses, and trees, the diminutive people, the tiny cows, sheep, and birds of the one realm;
and the corn-fields forest-high, the mighty mastiffs, the monster cats, the tower-like men and women, of
the other. (JE 18, luku 3.)

Tarinoiden maailmaa tuo tietysti lähemmäs myös Gulliverin retket ja Janen suhtautumistapa siihen.
Yhdessä kohdassa tuodaan esille Bluebeardin linna Rochesterin talon yhteydessä (huomasin tämän
kohdan Gilbertin ja Gubarin käyttämänä):
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I lingered in the long passage to which this led, separating the front and back rooms of the third storey:
narrow, low, and dim, with only one little window at the far end, and looking, with its two rows of small
black doors all shut, like a corridor in some Bluebeard’s castle. (JE 126, luku 11.)

Rochester mainitsee joskus Janen ulkonäöstä, että : “No wonder you have rather the look of another
world. I marvelled where you had got that sort of face.” (JE 144-145, luku 13.)

Jos Rochester ei tässä kuvaa häntä myyttisesti, niin ainakin hyvin sielullisesti. Myyttien ja tarinoiden
läsnäolo tuleekin esille heidän rakkaudessaan; Rochester näkee Janen erikoisessa valossa.

Jane on myös tehnyt taideteoksia Lowoodissa ollessaan. Rochester katselee näitä eräänä iltana. Tässä
voidaan nähdä myös Janen kommenttien toimivan metafiktiivisesti. Jane kieltää ylpeästi, että on
saanut apua niiden tekoon. (JE 147, luku 13). He puhuvat seuraavasti:

“Were you happy when you painted these pictures?” asked Mr. Rochester presently.
“I was absorbed, sir: yes, and I was happy. To paint them, in short, was to enjoy one of the keenest
pleasures I have ever known.”
“That is not saying much. Your pleasures, by your own account, have been few; but I daresay you did
exist in a kind of artist’s dreamland while you blent and arranged these strange tints. Did you sit at them
long each day?”
“I had nothing else to do, because it was the vacation, and I sat at them from morning till noon, and from
noon till night: the length of the mid-summer days favoured my inclination to apply.” (JE 150, luku 13.)

Jane sanoo että oli onnellinen tehdessään ne. Se, että Jane on taiteilija luo myös heidän välilleen
erityisen suhteen; Rochester arvostaa hänen taideteoksiaan.

Eräässä kohdassa Bessie sanoo Janen vesivärityöstä seuraavasti:
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”Sehän on oikein kaunis, Jane-neiti! Sen kauniimpaa kuvaa ei meidän neitien piirustuksen opettajakaan
osaisi tehdä, neideistä puhumattakaan, he eivät pystyisi lähestulkoonkaan tuollaiseen.” (KR 112, luku
10.)
”It is as fine a picture as any Miss Reed’s drawing-master could paint, let alone the young ladies
themselves, who could not come near it: and have you learnt French?” (JE 107, luku 10.)

Huomasin tämän kohdan Gilbertin ja Gubarin käyttämänä. Tässä tulee tavallaan metafiktiivistä
keskustelua Janen ja Rochesterin välillä: Jane sanoo olleensa onnellinen ne maalatessaan. Alussa Jane
sanoo olevansa onnellinen ”Bewick polvellaan”.

Heidän tapaamiselleen tulee myös yliluonnollista, myyttistä merkitystä kun otetaan huomioon, että
Rochester sanoi uskovansa Janen tekevän tälle vielä hyvää ja siis Jane pelastaa tämän hengen. Tässä
tulee esille kenties taianomaisuus heidän suhteessaan:

“I knew,” he continued, “you would do me good in some way, at some time;—I saw it in your eyes when
I first beheld you: their expression and smile did not”—(again he stopped)—“did not” (he proceeded
hastily) “strike delight to my very inmost heart so for nothing. People talk of natural sympathies; I have
heard of good genii: there are grains of truth in the wildest fable. My cherished preserver, goodnight!”
(JE 181, luku 15.)

Gilbert ja Gubar G (1984, 349) lainaavat kohtaa Jane Eyressä, lainaan heidän lainaustaan (osaa
siitä): ”Then my sole relief was to walk along the corridor of the third story, backwards and forwards,
safe in the silence and solitude of the spot, and allow my mind's eye to dwell on whatever bright
visions rose before it.” Mielikuvituksen maailma on lähellä näin, mutta myös jo koko Jane Eyre sitä;
tämä lainaus saa miettimään mielikuvituksen läheistä läsnäoloa Jane Eyressä.

3.10 Vieraannuttaminen
Viktor Šklovski sanoo artikkelissaan ”Taiteesta – keinona” (2001) seuraavasti : ”Jotta elämäntunne
palaisi ja jotta asiat jälleen koettaisiin, jotta kivi tehtäisiin kiviseksi, on olemassa se mitä kutsutaan

99

taiteeksi. Taide pyrkii antamaan kokemuksen asiasta nähtynä, ei vain todettuna; taiteen keino on
asioiden vieraannuttamisen ja vaikeutetun muodon keino, joka kasvattaa havaitsemisen vaikeutta ja
kestoa, sillä taiteessa vastaanottoprosessi on itsetarkoituksellinen, ja sitä on jatkettava. Taidetta on
kokemus asian tekemisestä – se mitä on tehty ei ole taiteessa oleellista.” (Mt., 34.) Ja: ”Moneen
kertaan havaitut asiat havaitaan tunnistaen: asia on ihmisen edessä, ja hän tietää näin olevan, mutta
hän ei näe. […] Tämän vuoksi hän ei osaa kertoa siitä mitään. Taide purkaa havaitsemisen
automaatioita monin eri tavoin. Tässä artikkelissa keskitytään yhteen näistä tavoista, joita Tolstoi
käyttää lähes jatkuvasti. […] Tolstoin vieraannuttava keino ilmenee siten, ettei hän käytä asiasta sen
nimeä, vaan kuvaa sen kuin ensi kertaa nähtynä. Tapahtuman hän näyttää kuin se tapahtuisi
ensimmäisen kerran. Kuvatessaan asiaa hän ei käytä sen osien tavanomaisia nimityksiä, vaan nimeää
ne muiden asioiden vastaavien osien mukaisesti.”(Mt., 35.)

Brontë käyttää muutamassa kohdassa Jane Eyressä vieraannuttamisen keinoa. Näin on silloin kun
Jane herää itseään järkyttäneen rangaistuksen kärsimisen jälkeen lastenhuoneessa. Tällöin kuvaus
alkaa siitä, että hän näkee edessään ”a terrible red glare, crossed with thick black bars”. Kohta
selitetään: ”I knew quite well that I was in my own bed, and that the red glare was the nursery fire”.

Bessie and Abbot having retreated, Mrs. Reed, impatient of my now frantic anguish and wild sobs,
abruptly thrust me back and locked me in, without farther parley. I heard her sweeping away; and soon
after she was gone, I suppose I had a species of fit: unconsciousness closed the scene. (JE 14, luku 2.)

Seuraava luku alkaa:

The next thing I remember is, waking up with a feeling as if I had had a frightful nightmare, and seeing
before me a terrible red glare, crossed with thick black bars. I heard voices, too, speaking with a hollow
sound, and as if muffled by a rush of wind or water: agitation, uncertainty, and an all-predominating sense
of terror confused my faculties. Ere long, I became aware that some one was handling me; lifting me up
and supporting me in a sitting posture, and that more tenderly than I had ever been raised or upheld
before. I rested my head against a pillow or an arm, and felt easy.
In five minutes more the cloud of bewilderment dissolved: I knew quite well that I was in my own bed,
and that the red glare was the nursery fire. It was night: a candle burnt on the table; Bessie stood at the
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bed-foot with a basin in her hand, and a gentleman sat in a chair near my pillow, leaning over me. (JE
15, luku 3.)

Tämä luo ainakin voimakkaan sisäisyyden tunteen: lukija havaitsee sen minkä Janekin, on hetkessä
mukana. Lukija on hetken tietämätön siitä mitä tapahtuu, on Janen mukana tajuamassa tapahtuman
vasta jälkeenpäin (tietysti poissuljettuna lukija joka arvaa kyseessä olevan tulen). Lukija heitetään
tilanteeseen tietämättä mitä tapahtuu, tämä luo erikoista tunnelmaa, romaanin maailma on jälleen
villi.

Gilbert ja Gubar sanovat (1984, 341): ”her next memory is of waking in the nursery and ”and seeing
before me a terrible red glare crossed with thick black bars” (chap.3), merely the nursery fire of
course, but to Jane Eyre the child a terrible reminder of the experience she has just had, and to Jane
Eyre the adult narrator an even more dreadful omen of experiences to come”. Ja kirjailijalle vielä
enemmän, kuten Bessien laulu. Ja Charlotte Brontëlle, kirjailijalle ja kirjoittaneelle, ainakin
hevoskastanjan halkeaminen ja muut, on temaattinen elementti, joka kuvastaa Janen ja Rochesterin
rakkautta ja jossa luontokin on osittain sisäisen, Jane Eyren ja Charlotte Brontën mielen kuva. Jane
Eyren maailmassa hevoskastanjan halkeaminen on fyysinen tapahtuma, joka voi tietysti hänelläkin
liittyä sisäiseen, mutta Charlotte Brontëlla se tuntuu olevan henkisen kuvastaja.
Herra Brocklehurst kuvataan joskus “mustana pilarina”:

“Who could want me?” I asked inwardly, as with both hands I turned the stiff door-handle, which, for a
second or two, resisted my efforts. “What should I see besides Aunt Reed in the apartment?—a man or
a woman?” The handle turned, the door unclosed, and passing through and curtseying low, I looked up
at—a black pillar!—such, at least, appeared to me, at first sight, the straight, narrow, sable-clad shape
standing erect on the rug: the grim face at the top was like a carved mask, placed above the shaft by way
of capital. (JE 31, luku 4.)

Joskus myös tapahtumat selitetään vasta jälkeenpäin, näin käy kun Jane tapaa vanhan lastenhoitajansa
Bessie Leavenin pitkän ajan jälkeen. Ensin ei kerrota kenestä on kyse, lukija saa tiedon siitä vasta
kun ”kokeva Jane” huudahtaa kyseessä olevan Bessie.
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“Miss,” said a servant who met me in the lobby, where I was wandering like a troubled spirit, “a person
below wishes to see you.”
“The carrier, no doubt,” I thought, and ran downstairs without inquiry. I was passing the back-parlour or
teachers’ sitting-room, the door of which was half open, to go to the kitchen, when some one ran out—
“It’s her, I am sure!—I could have told her anywhere!” cried the individual who stopped my progress
and took my hand.
I looked: I saw a woman attired like a well-dressed servant, matronly, yet still young; very good-looking,
with black hair and eyes, and lively complexion.
“Well, who is it?” she asked, in a voice and with a smile I half recognised; “you’ve not quite forgotten
me, I think, Miss Jane?”
In another second I was embracing and kissing her rapturously: “Bessie! Bessie! Bessie!” that was all I
said; whereat she half laughed, half cried, and we both went into the parlour. By the fire stood a little
fellow of three years old, in plaid frock and trousers. (JE 104-105, luku 10.)

Janen tavatessa Rochesterin ensi kertaa ei kerrota kuka on kyseessä, tai siis Rochester ei paljasta
Janelle olevansa Thornfieldin omistaja. Tässä tulee kenties hieman vieraannuttamisen kaltainen
efekti, ainakin se tuntuu lisäävän Rochesterin taianomaisuutta. Ei tiedetä kenestä on kyse, hahmosta
tulee ehkä myyttisempi. Herra Rochester ainakin tulee lukijan tietoisuuteen muuna kuin Thornfieldin
omistajana, muuten kuvailtuna (paitsi tietysti sellaisen lukijan kohdalla, joka arvaa kuka hän on).

“You live just below—do you mean at that house with the battlements?” pointing to Thornfield Hall, on
which the moon cast a hoary gleam, bringing it out distinct and pale from the woods that, by contrast
with the western sky, now seemed one mass of shadow.
“Yes, sir.”
“Whose house is it?”
“Mr. Rochester’s.”
“Do you know Mr. Rochester?”
“No, I have never seen him.”
“He is not resident, then?”
“No.”
“Can you tell me where he is?”
“I cannot.” (JE 135, luku 12.)
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Tässä Rochester kyselee itsestään mielenkiintoisella tavalla ja hänet kohdataan ikään kuin
vieraannutettuna, tai tavallaan vapaana sieluna, ilman että yhdistetään hänet Thornfield Hallin
omistajaan.

4 BRONTËN JA JANE EYREN MAAILMAN ERI SOSIAALISET JA
YHTEISKUNNALLISET SÄÄNNÖT
Tässä luvussa käsittelen sitä, miten Jane Eyren maailma on yhteiskunnallisesti ottaen meidän
maailmaamme (ja Brontën ajan maailmaa) vapaampi; miten siinä pätevät eri säännöt kuin tavallisessa
maailmassa, se on ”villimpi” maailma, vähemmän yhteiskunnallisten sääntöjen rajoittama. Jane on
myös hyvin kapinallinen luonteena ja koko hänen maailmansa on vapaampi esimerkiksi – ja tämä on
tietysti merkittävää – naisilta odotetun suhteen. Janen asuttamassa maailmassa sukupuoliroolit ovat
esimerkiksi löyhemmät ja niitä ylitetään romaanissa. Muuten esimerkiksi kuoleman läheisyys vie
kauemmas arkisen maailman säännöistä.

Monet kirjailijat ovat feministisiä tuomatta feministisiä näkökantoja eksplisiittisesti esille: he vain
olettavat, luovat, paremman ja tasa-arvoisemman maailman naisten kannalta. Brontë ottaa
eksplisiittisesti kantaa naisten asemaan, mutta myös vain tekee maailmansa paremmaksi naisille kuin
todellinen on, siis tekee sen sellaiseksi mainitsematta siitä erikseen.

Janen luonteen voimakkuus tulee esille mm. silloin kun hän vastustaa tätiään Reediä ja
hyväntekeväisyyslaitos Lowoodin johtajaa herra Brocklehurstia. Hän ei ole tyypillinen nainen
vastustaessaan (toisten Lowoodin oppilaiden kanssa) Brocklehurstia. Nämä kohtaukset luovat
samalla koko romaaniin erityisen intohimoisen tunnelman aloittaessaan sen. Jane vastustaa John
Reedin tyranniaa itseään kohtaan tarttumalla häneen jotenkin. Seuraavassa tapahtumakulussa tulee
erityisen selvästi esille Janen voimakas luonne, nimittäin tämän tapahtumakulun seurauksissa. Rouva
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Reed lukitsee Janen rangaistukseksi tästä huoneeseen, jossa hänen miehensä – Janen eno - kuoli. Jane
saa jonkinlaisen kohtauksen, joka päättyy tajuttomuuteen. Tämän jälkeen Jane kokee yhteenoton
rouva Reedin kanssa, jossa hän kertoo: ”for it seemed as if my tongue pronounced words without my
will consenting to their utterance; something spoke out of me over which I had no control” (JE 26,
luku 4). Tietysti tässä on myös tarkoitus olla osoittelematta, että Jane on kapinallinen ja hänen
kiihkeyttään, mikä tuntuu tyypilliseltä tämän ajan romaanissa, ja Brontëlla muutenkin. Samaten The
Professorissa Frances Henri ja Villettessä Lucy Snowe tulevat päähenkilöiksi vaivihkaa, niin ettei
aluksi uskottaisi tarinan kertovan heistä. Jane on kiivasluontoisempi kuin mitä kertoja antaa
ymmärtää, tai paremminkin tämä vähättelee omaa kapinallisuuttaan selittelemällä sitä hetken
mielijohteeksi ym.; tämä ei halua korostaa erikoista luonnettaan. Samaten Janea ei kuvata aina
viisaaksi, oikeassa olevaksi, tms., joka luo varmaan osaltaan tunnun siitä, että hän on todellinen
henkilö – se luo villeyttä tarinaan:

“Master! How is he my master? Am I a servant?”
“No; you are less than a servant, for you do nothing for your keep. There, sit down, and think over your
wickedness.” (JE 7, luku 2.)

Jane uskaltaa vastustaa myös herra Brocklehurstia ja erityisesti sisäistekijän tai tekijän tasolla Brontë
uskaltautuu myös kritisoimaan tämän uskonnollisia käsityksiä, kertoen melkein parodisesti kirjasesta,
jonka Brocklehurst antaa Janelle; kirjan nimi on: ”the Child’s Guide” (JE 35, luku 4); kirjaseen
kuuluu tarina tuhman, petollisuuteen taipuvaisen lapsen, Martha G-:n, yllättävästä kuolemasta.
Toisessa kohtaa taas Rochester on yllättynyt siitä, että Jane ja muut Lowoodin tytöt eivät ihailleet
herra Brocklehurstiä (JE 146; KR 149, luku 13). Teos siis on hyvin rohkea maailmankuvaltaan ja sitä
kritisoitiinkin paljon. Jane Eyre on hyvin feministinen teos ja muutenkin yhteiskunnallisesti vapaa
teos. Jane on hyvin vahva henkilöhahmo, kuten myös Charlotte Brontën ääni kirjailijana on hyvin
vahva monessa suhteessa.

Jane Eyre myös poikkeaa totutusta suhteessa vanhoihin satuihin. Tässä tulee useassa kohtaa esille se,
miten Brontën maailma on feministisempi. Tässä ovat olennaisia konkreettiset kannanotot naisten
oikeuksien puolesta, mutta vielä enemmän se, miten Brontë vain olettaa maailmansa
feministisemmäksi käsittelemättä erikseen sen kysymyksiä: maailma on jo feministisempi, vaikka
sitä ei sanotakaan ääneen. Toisaalta monessa kohtaa Brontë ottaa sen eksplisiittisesti esille: Jane
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haluaa esimerkiksi tienata itse elantonsa. Kertomus, jossa sadunomaisuus yhdistyy feministisiin
näkökohtiin on mielestäni hyvin kummallinen ja mielenkiintoinen. Monessa kohtaa on hyvin
feministinen tai outo näkökulma, ilman että siitä suoranaisesti mainittaisiin, kuten Rochesterin
pukeutuessa mustalaiseukoksi - hyvin mielikuvituksellinen kohta, jonka eriskummallisuutta on
ymmärtääkseni kritisoitu.

Eräässä kohtaa romaanissa Jane sanoo olevansa yhteiskunnan ulkopuolella:

Not a tie holds me to human society at this moment—not a charm or hope calls me where my fellowcreatures are—none that saw me would have a kind thought or a good wish for me. I have no relative
but the universal mother, Nature: I will seek her breast and ask repose. (JE 394-395, luku 28.)

Brontë tuntuu luovan maailman, joka on vapaampi kuin tavallinen maailma; myös yliluonnolliset
elementit romaanissa lisäävät tätä erilaisen maailman luomisen tunnetta; ne tekevät maailmasta
vapaamman, taiteen maailman. (Näin vaikka esimerkiksi Lowoodissa Brontë kuvaa ilmeisesti aika
realistisesti erästä koulua.) Brontën maailma on siis vapaampi naisille, feministisempi. Mielestäni
Brontë ei kirjoita naisellisesti vaan naisellisen ja miehisen tuolla puolen. Hän luo näin maailman joka
on vapaampi naisille kuin todellinen maailma ja maailman joka on muutenkin vapaampi ja villimpi.
Rochester on eräällä tavalla ”villi” hahmo, jonka synkkyys myös luo vapauden ja kapinallisuuden
ilmapiiriä teokseen. Tämä vapaamman maailman luominen pätee Janeen. Tietynlaista sosiaalista
vapautta lisää myös kuoleman läheisyys, joka sinänsä oli Brontën aikana konkreettinen asia, eikä
mielikuvituksellinen keino. Kun katse on tuonpuoleisessa voi unohtaa maalliset säännöt, kuten Helen
Burns tekee. Hän tuntuu olevan hahmo, joka on hyvin vapaa ihmisten mielipiteistä; hahmo joka elää
omassa maailmassaan, jossa vain uskonnollisella totuudella, tms., on väliä.

Janen – ja Brontën - feministisyys tulee tässä käsittelyluvussa monta kertaa esille, esimerkiksi siinä,
miten hän uskaltaa kyseenalaistaa uskontoa. Vaikka erään alaluvun aihe on ”Janen kapinallinen
luonne”, tämä kapinallisuus tulee esille myös muissa luvuissa, esimerkiksi sen kautta, miten Jane
uskaltaa vastustaa joitakin uskonnon seikkoja ja myös feministisissä näkökannoissa, joita Jane tuo
esiin ja Brontë hänen kauttaan. Monet kirjailijat ovat feministisiä tuomatta feministisiä näkökantoja
eksplisiittisesti esille: he vain olettavat paremman ja tasa-arvoisemman maailman naisten suhteen.
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Brontë ottaa eksplisiittisesti kantaa naisten asemaan, mutta myös vain olettaa maailman paremmaksi
naisille kuin se on, siis tekee sen sellaiseksi mainitsematta siitä erikseen.

Monissa kohdissa tässä käsittelyluvussa tulee kysymykseen feminismi teoksessa, mutta myös muita
näkökantoja Brontën yhteiskunnallisesti vapaampaan maailmaan.

Arthur Pollard sanoo, että yksi kenties huomattavimmista piirteistä Brontëilla on esitettyjen
intohimojen voimakkuus ja ”kaikentyyppisten pahuuksien täysi hyväksyntä, sillä ehdolla että teko on
intohimon ilmaisu” (Pollard 1970, 142).

Christian Remembrancer sanoi 1848 Jane Eyrestä, että ”Koskaan ei ole ollut parempaa vihaajaa.”
(”Never was there a better hater.”) (Lane 2004, 87.)

Charlotte Brontë sanoo yhdessä kirjeessään: ”If you knew my thoughts, the dreams that absorb me,
and the fiery imagination that at times eats me up, and makes me feel society, as it is, wretchedly
insipid, you would pity and I dare say despise me.”(Gaskell 1958-1906, 93.)

Kroeber sanoo, että Jane ei edes koskaan implikoi, että Rochesterin tarkoitus mennä kahden kanssa
naimisiin on ”sosiaalisesti moitittavaa”. Jane ei oikeastaan koskaan kiinnitä huomiota siihen, mitä
hänen toisten mielestä pitäisi tehdä, paitsi tarkoituksenaan ylenkatsoa heitä. Sen sijaan Jane toimii
sen mukaisesti mitä hänen oma käsityksensä oikeasta ja väärästä sanelee. (Kroeber 1971, 87) Janen
sisäiseen eheyteen (”integrity”) eivät oikeastaan pysty vaikuttamaan sosiaaliset suhteet. (Mt., 88.)

Ei vain Jane Eyren vaan myös Charlotte Brontën kapinallisuus tulee esille monessa kohtaa Jane
Eyressä, mm. kun hän kuvaa miltei satiirisesti Brocklehurstin Janelle antamaa kirjasta ”’Child’s
Guide’”.

Gilbert ja Gubar (1984, 337-338) sanovat Jane Eyrestä: “We tend today to think of Jane Eyre as […]
the archetypal scenario for all those mildly thrilling romantic encounters between a scowling Byronic
hero (who owns a gloomy mansion) and a trembling heroine (who can't quite figure out the mansions
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floor plan). Or, if we're more sophisticated, we give Charlotte Brontë her due, concede her strategic
as well as mythic abilities, study the patterns of her imagery, and count the number of time she
addresses the reader. But still we overlook the ”alarming revolution” - even Mrs. Oliphant's
terminology is suggestive – which ”followed the invasion of Jane Eyre.”” Jane Eyre on siis
kapinallinen teos. Mielestäni kuitenkaan sankaritar ei ole vapiseva eikä avuton (ei kai Gilbertistä ja
Gubaristakaan, vaikka tämä ei ole täysin selvää). Jane esimerkiksi pelastaa Rochesterin hengen.

Eräässä kohdassa Rochester puhuu Janesta (lainaan Gilbertin ja Gubarin (mt., 353) lainaamaa kohtaa
laajempana) seuraavasti:
“Never,” said he, as he ground his teeth, “never was anything at once so frail and so indomitable. A mere
reed she feels in my hand!” (And he shook me with the force of his hold.) “I could bend her with my
finger and thumb: and what good would it do if I bent, if I uptore, if I crushed her? Consider that eye:
consider the resolute, wild, free thing looking out of it, defying me, with more than courage—with a stern
triumph. Whatever I do with its cage, I cannot get at it—the savage, beautiful creature! If I tear, if I rend
the slight prison, my outrage will only let the captive loose. Conqueror I might be of the house; but the
inmate would escape to heaven before I could call myself possessor of its clay dwelling-place. And it is
you, spirit—with will and energy, and virtue and purity—that I want: not alone your brittle frame. Of
yourself you could come with soft flight and nestle against my heart, if you would: seized against your
will, you will elude the grasp like an essence—you will vanish ere I inhale your fragrance. Oh! come,
Jane, come!” (JE 387-388, luku 27.)

Tässä esimerkiksi tulee jokseenkin ilmi, miten Brontën maailma on sielullinen, sielujen maailma;
siihen liittyy tietty sielullisuus, joka etäännyttää sen yhteiskunnan säännöistä.
Gilbert ja Gubar sanovat jo lainaamassani kohdassa: “Certainly the Romanticized images
[Rochesterista, kun Jane tapaa tämän ensi kertaa] seem to suggest that universe of male sexuality with
which Richard Chase thought the Brontë's were obsessed.”(Gilbart & Gubar 1984, 351.) He sanovat
myös, että monet modernit kriitikot, kuten Richard Chase ”believed that the novel's power arose from
its mythologizing of Jane's confrontation with masculine sexuality.”(Mt., 38.) Minusta tällainen ei ole
kovin uskollinen luenta Brontësta. Ei seksuaalisuus vaan romantiikka tuntuu olevan olennaista Jane
Eyressä.
Gilbert ja Gubar sanovatkin toisaalta (mt., 338): ”Yet, curiously enough, it seems not to have been
primarily the coarseness and sexuality of Jane Eyre which shocked Victorian reviewers (though they
disliked those elements in the book), but, as we have seen, its ”anti-Christian” refusal to accept the
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forms, customs and standards of society – in short, its rebellious feminism. They were disturbed not
so much by the proud Byronic sexual energy of Rochester as by the Byronic pride and passion of
Jane herself, not so much by the asocial sexual vibrations between hero and heroine as by the heroine's
refusal to submit to her social destiny”.
Gilbert ja Gubar sanovat myös (mt., 338): ”what horrified the Victorian's was Jane's anger. And
perhaps they, rather than more recent critics, were correct in their response to the book. For while the
mythologizing of repressed rage may parallel the mythologization of repressed sexuality, it is far more
dangerous to the order of society”. Tässä puhutaan yhteiskunnan järjestyksestä (”order of society”).
Villiin voi liittyä se, ettei noudateta yhteiskunnan sääntöjä.
Gilbert ja Gubar sanovat myös (mt., 353): ”their first betrothal scene[...] causes Jane in a moment of
despair and ire to strip away her own disguises in her most famous assertion of her own integrity”
Hän sanoo, mm. ”Do you think, because I am poor, obscure, plain, and little, I am soulless and
heartless?” Kohta Gilbert ja Gubar jatkavat (mt., 354): ”Rochester's response [edelliseen] is another
casting away of disguises, […] and an acknowledgment of their parity and similarity: ”My bride is
here,” he admits, ”because my equal is here, and my likeness.” The energy informing both speeches
is not so much sexual as spiritual”. Minusta tämä tässä mainittu tunteen sielullisuus pätee koko Jane
Eyre -romaaniin ja on olennaista siinä. Minusta on väärin lukea Brontëa seksuaalisesta näkökulmasta;
kyseessä tuntuu olevan juuri rakkaus, kaikissa kohdissa, vaikka Gilbert ja Gubar välillä tulkitsevatkin
Jane Eyreä toisin. Minusta heidän näkemyksensä tässä koskee kokonaan romaanin jännitettä. Mm.
aiemmin lainaamani kohta, jossa Rochester puhuu ”päättäväisestä, villistä, vapaasta olennosta”, joka
katsoo ulos Janen silmästä, tukee tätä tulkintaa.
Mutta Gilbert ja Gubar sanovat Shirleytä koskien: “At this point, therefore, both heroines – now
sisters – are wooed by the brothers Moore, and it seems clear that their initiation into their own
sexuality is bound to be humiliating.” (Mt., 392-393) Mutta onko tässä seksuaalisuutta? Minusta
tähänkin pätee Gilbertin ja Gubarin aikaisempi kommentti, ja voima tuntuu olevan puhtaan henkistä
tai sielullista (”spiritual”).

Gilbert ja Gubar miettivät (mt., 369): “Does Brontë's rebellious feminism – that ”irreligious”
dissatisfaction noted by Miss Rigby and Jane Eyre's other Victorian critics – compromise itself in this
withdrawal [Ferndeaniin]? Has Jane exorcised the rage of orphanhood only to retreat from the
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responsibilities her own principles implied? Tentative answers to these questions can be derived more
easily from The Professor, Shirley aand Villette than from Jane Eyre, for the qualified and even (as
in Villette) indecisive endings of Brontë's other novels suggest that she herself was unable to clearly
envision viable solutions to the problem of patriarchal oppression.” Minusta juuri villeydellä hän
tekee niin, löytää keinon vastustaa patriarkaalista sortoa ja elää matriarkaalisemmassa maailmassa –
luo villimmän maailman, jossa pätevät eri säännöt, esimerkiksi Rochester suhtautuu häneen hyvin
tasa-arvoisesti. Ja samalla Jane vapautuu muustakin kuin patriarkaalisesta sorrosta, mikä on
olennaista Jane Eyressä.

Seuraavaksi lähestyn Virginia Woolfin käsityksiä taiteesta yleensä ja Charlotte Brontësta erityisesti.
Virginia Woolf sanoo esseessään Oma huone (1980) Jane Austenista seuraavaa: “Tässä oli nainen
noin vuonna 1800, joka kirjoitti ilman vihaa, ilman katkeruutta, ilman pelkoa, ilman vastalauseita,
ilman saarnaa. Sillä tavoin kirjoitti Shakespeare, ajattelin, katsahtaen Antoniukseen ja Kleopatraan;
ja kun ihmiset vertaavat Shakespearea ja Jane Austenia, he saattavat tarkoittaa, että näiden
kummankin mieli oli kuluttanut loppuun kaikki esteet; ja sen vuoksi emme tunne Jane Austenia,
emmekä tunne Shakespearea ja siitä syystä Jane Austen on läpikotaisin läsnä jokaisessa
kirjoittamassaan sanassa niin kuin Shakespearekin on. Mikäli Jane Austen kärsi millään tavoin
olosuhteistaan, hän kärsi elämän ahtaudesta, jossa hänen oli pakko elää. Naisen oli mahdotonta mennä
yksin ulos. Hän ei milloinkaan matkustanut; hän ei koskaan ajanut bussilla läpi Lontoon eikä
lounastanut yksikseen kahvilassa. Mutta ehkä Jane Austenin luonteelle oli ominaista olla haluamatta
sitä mitä hänellä ei ollut. Hänen lahjansa ja hänen elämänolosuhteensa sopivat täydellisesti toisiinsa.
Mutta en usko tämän olleen totta Charlotte Brontën tapauksessa, sanoin avatessani Kotiopettajattaren
romaanin ja asettaessani sen Ylpeyden ja ennakkoluulon vierelle. ”(Woolf 1980, 92.)

Virginia Woolf kirjoittaa Charlotte Brontësta ja Jane Eyrestä erityisesti kohdasta, jossa Jane ilmaisee
kirjailijan ahdistusta sitä kohtaan mitä naisilta odotetaan ja mihin heitä ei kannusteta, ja tätä
seuraavasta kohdasta, jossa tämän pohdinnan katkaisee maininta Grace Poolen naurun kuulumisesta
katolle.
Minusta kaikesta tästä huolimatta Brontë lähestyy sukupuolettomuutta tarinassaan – vaikka onkin
paikoin ikään kuin eksplisiittisesti feministinen.

Woolf lainaa ensin kohtaa “Anybody may blame me who likes” Jane Eyrestä (JE 129, luku 12) ja
sitten seuraavaa kohtaa, joka on sille jatkoa, kyseisestä romaanista:
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[…] then I longed for a power of vision which might overpass that limit; which might reach the busy
world, towns, regions full of life I had heard of but never seen—that then I desired more of practical
experience than I possessed; more of intercourse with my kind, of acquaintance with variety of character,
than was here within my reach. I valued what was good in Mrs. Fairfax, and what was good in Adèle;
but I believed in the existence of other and more vivid kinds of goodness, and what I believed in I wished
to behold.
Who blames me? Many, no doubt; and I shall be called discontented. I could not help it: the restlessness
was in my nature; it agitated me to pain sometimes. Then my sole relief was to walk along the corridor
of the third storey, backwards and forwards, safe in the silence and solitude of the spot, and allow my
mind’s eye to dwell on whatever bright visions rose before it—and, certainly, they were many and
glowing; to let my heart be heaved by the exultant movement, which, while it swelled it in trouble,
expanded it with life; and, best of all, to open my inward ear to a tale that was never ended—a tale my
imagination created, and narrated continuously; quickened with all of incident, life, fire, feeling, that I
desired and had not in my actual existence.
It is in vain to say human beings ought to be satisfied with tranquillity: they must have action; and they
will make it if they cannot find it. Millions are condemned to a stiller doom than mine, and millions are
in silent revolt against their lot. Nobody knows how many rebellions besides political rebellions ferment
in the masses of life which people earth. Women are supposed to be very calm generally: but women
feel just as men feel; they need exercise for their faculties, and a field for their efforts, as much as their
brothers do; they suffer from too rigid a restraint, too absolute a stagnation, precisely as men would suffer;
and it is narrow-minded in their more privileged fellow-creatures to say that they ought to confine
themselves to making puddings and knitting stockings, to playing on the piano and embroidering bags. It
is thoughtless to condemn them, or laugh at them, if they seek to do more or learn more than custom has
pronounced necessary for their sex.
When thus alone, I not unfrequently heard Grace Poole’s laugh (JE 129-130, luku 12.)

Virginia Woolf pitää tätä ”siirtymää” ”kömpelönä” (Woolf 1980, 94). Hän sanoo: ”On hämmentävää
törmätä yhtäkkiä Grace Pooleen. Jatkuvuus on häiriytynyt” (mt., 94). Jos ei muuta, tässä kömpelössä
siirtymässä voinee nähdä Brontën sitoutumisen tarinaansa.

Woolf sanoo: ”Voisi sanoa, jatkoin laskiessani kirjan Ylpeyden ja ennakkoluulon viereen, että naisella
joka kirjoitti nuo sivut [Charlotte Brontë] oli enemmän neroutta kuin Jane Austenilla; mutta jos lukee
ne uudestaan ja huomaa tuon nykimisen, tuon suuttumuksen, tajuaa, ettei hän koskaan saa nerouttaan
ilmaistuksi ehjänä ja kokonaisena. Hänen kirjansa ovat oleva muodottomia ja vääristyneitä. Hän on
kirjoittava raivon vallassa kun hänen tulisi kirjoittaa tyynesti. Hän on kirjoittava hupsusti, kun hänen

110

tulisi

kirjoittaa

viisaasti.
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romaanihenkilöistään.” (Mt., 94.)

Itse pidän Jane Austenia yhtä nerokkaana kuin Charlotte Brontëa. En tiedä viittako Woolf siihen, että
Charlotte Brontë ylipäätään ottaa kantaa naisten asemaan muutoin kuin luomalla todellista
vapaamman maailman. Brontë puhuu eksplisiittisesti naisten asemasta eikä vain kuvaa sen suhteen
vapaampaa maailmaa. Kuitenkin minusta Brontë silti onnistuu myös luomaan naisten kannalta
paremman, villimmän maailman, jossa Jane mm. pelastaa Rochesterin hengen ja kosii tätä. Minua
itseäni viehättää tuo kohta, jossa Brontë kertoo eksplisiittisesti surustaan naisten aseman vuoksi,
mutta mielestäni silti on selvää koko ajan, että Jane itse ei tule mukautumaan tähän odotukseen, joten
vapaus tulee esille myös siltä kannalta hänen toiminnassaan ja olemuksessaan ja sopii siten romaanin
kapinalliseen, villiin ilmapiiriin; se ei ns. jää vain murehtimisen tasolle, tai pikemminkin, Jane on
tämän keskustelun tavoittamattomissa omassa toiminnassaan.

Mielestäni taas, toisin kuin ilmeisesti Woolfin mielestä, vihan, raivon, ilmauksiin liittyy vapaus ja
kun se yhdistetään muuten vapaampaan maailmaan, on tämä ainakin mielenkiintoista. En voi olla
samaa mieltä Woolfin kanssa tämän lausahduksesta, jonka mukaan Jane Eyren arvot ”ovat jossakin
määrin todellisen elämän arvoja”. (Mt., 99.) Sillä Brontë eroaa niistä hyvin monin tavoin. Minusta
Jane Eyressä hän luo arvoiltaan omanlaisensa maailman ja siinä on sen vahvuus, yksi osa sen
vahvuutta ainakin.

Woolf sanoo Charlotte Brontësta: ”Hän [Charlotte Brontë] tiesi, eikä kukaan paremmin, miten
suunnattomasti hänen neroutensa olisi hyötynyt, jos sen ei olisi tarvinnut kuluttaa itseään yksinäisissä
näyissä ylitse etäisten niittyjen; jos hänelle olisi suotu kokemusta ja seurustelua ja matkustelua.” (Mt.,
94.) Minusta taas Brontën nerokkuudesta ei puutu mitään. Ja ympäristö oli inspiroiva, kuten jo
lainaamastani kirjeen kohdasta tulee ilmi, ”Leaving behind your husband, children and civilization,
you must come out to barbarism, loneliness, and liberty “(Spark 198, kirje 122; Charlotte Brontë to
Mrs. Gaskell (197-198)).

Woolf sanoo: ”Rehellisyydellä tarkoitetaan romaanikirjailijan kohdalla vakuuttavuutta, jonka hän
antaa lukijalle, että tämä on totta.” (Mt., 97.)
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Woolf sanoo:

Häiritsikö naisen sukupuoli tosiseikkana naiskirjailijan rehellisyyttä – tuota rehellisyyttä, jota pidän
kirjailijan selkärankana? Kohdissa joita olen lainannut Kotiopettajattaren romaanista viha oli selvästi
sekaantunut romaanikirjailija Charlotte Brontën rehellisyyteen. Hän jätti tarinansa, jolle hänen olisi tullut
kokonaan antautua, palvelemaan jotakin henkilökohtaista kaunaa. […] Hänen mielikuvituksensa harhaili
suuttumuksesta ja tajuamme sen harhailevan. Mutta oli lisäksi muita vaikuttavia tekijöitä kuin viha, jotka
tempoivat hänen mielikuvitustaan ja taivuttivat sen pois suunnasta. Tietämättömyys, esimerkiksi.
Rochesterin muotokuva on piirretty pimeässä. […] Tunnemme pelon vaikutukset siinä; aivan kuin
tunnemme jatkuvasti pistävyyden, joka on tulosta sorrosta, haudatun kärsimyksen hänen intohimonsa alla
kytemässä, kaunaisuuden, joka kuristaa noita kirjoja, niin loistavia kuin ne ovatkin, tuskan kouristuksin.
Ja koska romaanilla on tämä suhde todelliseen elämään, sen arvot ovat jossakin määrin todellisen elämän
arvoja.” (Mt., 98-99.)

Minusta Brontën arvot ovat eri kuin maailman kuitenkin. Minusta Brontë lähestyy
sukupuolettomuutta kertomuksissaan kaikesta – siis niiden ääneen ilmaistusta feministisyydestä –
huolimatta.

Woolf sanoo: ”Nainen oli muuttanut arvojaan nöyränä toisten mielipiteille.” (Mt., 100.) Charlotte
Brontë ei minusta kuitenkaan tee näin.

Woolf sanoo: ”Mutta miten mahdotonta naisten oli liikahtaakaan oikealle tai vasemmalle. Millaista
neroutta, millaista rehellisyyttä on pakostakin vaatinut se, että kaikkea tuota arvostelua vastaan, tuon
puhtaasti patriarkaalisen yhteiskunnan keskellä, on pystynyt pitämään kiinni asioista sellaisina kuin
he ne näkivät perääntymättä vähääkään. Vain Jane Austen ja Emily Brontë pystyivät siihen. Se on
jälleen yksi sulka lisää heidän hatuissaan, ehkä hienoin. He kirjoittivat niin kuin naiset kirjoittavat, ei
niin kuin miehet kirjoittavat. Kaikista tuhansista romaaneja kirjoittavista naisista ainoastaan he silloin
pystyivät kokonaan olemaan ottamatta huomioon ikuisen opettajahahmon jatkuvat kehotukset –
kirjoita näin, ajattele noin.” (Mt., 100.) Toisaalta taas jossakin mielessä Charlotte Brontë on
feministisempi kuin he ovat, sillä Jane Eyre on itsenäinen eikä etsi avioliittoa. Tässä hän on tavallaan
Catherine Earnshawta feministisempi, vaikka kokonaisuudessa Humisevan harjun feminismissä
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tuskin on yhtään puutetta. Oikeastaan ne ovat varmaan kaikki – Ylpeys ja ennakkoluulo, Humiseva
harju ja Kotiopettajattaren romaani - yhtä feministisiä teoksia, vaikka ne tuovat tämä näkökannan
esiin eri tavoin.

Woolf kirjoittaa:”Olisi tuhatkertaisesti vahinko, jos naiset kirjoittaisivat samalla tavalla kuin miehet
tai eläisivät niin kuin miehet tai näyttäisivät samanlaisilta kuin miehet, sillä jos kaksi sukupuolta on
liian vähän kun ajatellaan maailman laajuutta ja moninaisuutta, kuinka tulisimme toimeen vain
yhdellä? Eikö kasvatuksen tulisi tuoda esiin ja vahvistaa pikemminkin eroavaisuuksia kuin
yhtäläisyyksiä?”(Mt., 116-117.) Eikö voisi olla pikemminkin sukupuolen ikään kuin tuolla puolen,
sen saavuttamattomissa? Eikö Brontë ole näin, sillä on kirjailijana ”he”?

Woolf toteaa: ”ryhdyin harrastelijamaisesti luonnostelemaan sielun karttaa, niin että jokaisessa
meissä on vallalla kaksi voimaa, toinen miehinen, toinen naisellinen; ja miehen aivoissa miehinen on
hallitsevana naiseen nähden ja naisen aivoissa naisellinen on hallitsevana miehiseen nähden.
Olemisen normaali ja mukava tila on se, jossa kaksi puolta elävät sopusoinnussa keskenään,
henkisesti yhteistoiminnassa. Jos on kysymyksessä mies, aivojen naisellisella osalla täytyy silti olla
vaikutusta; ja naisen täytyy myös olla yhteydessä itsessään olevaan mieheen. Coleridge tarkoitti ehkä
tätä sanoessaan, että suuren ajattelijan mieli on androgyninen.” (Mt., 128) Ja jatkuu kohta: ”Itse
asiassa […] Shakespeare on androgynisen, mies-naisellisen mielen malli, vaikka olisi mahdotonta
sanoa mitä Shakespeare ajatteli naisista.” (Mt., 129.) Minusta tässä Woolf ei ole kovin feministinen,
kun hän on kiinnostunut miesten ja naisten eroista.

Mutta Woolf sanookin, että: ”Tuskin mikään aikakausi on ollut yhtä räikeästi tietoinen sukupuolesta
kuin omamme” (mt., 129). Minusta jollain tavalla Woolf ei ehkä ole yhtä feministinen kuin Brontë,
joka sanoo, että naiset tuntevat niin kuin miehetkin – tai hän on sitä eri tavalla. Jane Eyressä Brontë
siis sanoo:

Women are supposed to be very calm generally: but women feel just as men feel; they need exercise for
their faculties, and a field for their efforts, as much as their brothers do; they suffer from too rigid a
restraint, too absolute a stagnation, precisely as men would suffer; and it is narrow-minded in their more
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privileged fellow-creatures to say that they ought to confine themselves to making puddings and knitting
stockings, to playing on the piano and embroidering bags. It is thoughtless to condemn them, or laugh at
them, if they seek to do more or learn more than custom has pronounced necessary for their sex. (JE 130,
luku 12.)

Virginia Woolf kirjoittaa Shakespearestä seuraavasti: ”on palattava Shakespeareen, sillä Shakespeare
oli androgyninen; ja Keats ja Stern ja Cowper ja Lamb ja Coleridge olivat myös. Shelley oli ehkä
sukupuoleton. Miltonissa ja Ben Jonsonissa oli ehkä hivenen verran liikaa miehistä.” (Woolf 1980,
135) Mielestäni Brontë lähentelee sukupuolettomuutta tarinassaan, mutta en osaa sanoa lähentelikö
sitä esimerkiksi Shakespeare - ajatukseni ei ole Woolfilta lähtöisin.

Woolf kirjoittaa edelleen: ”Aivan ensimmäinen lause, jonka kaikesta huolimatta kirjoittaisin tähän,
sanoin mennessäni kirjoituspöytäni ääreen ja tarttuessani sivuun jonka otsikkona oli Naiset ja
kirjallisuus, on että sukupuolen ajatteleminen on kohtalokasta jokaiselle joka kirjoittaa. On
kohtalokasta olla puhtaasti ja yksinkertaisesti mies tai nainen; on oltava nais-miehinen tai miesnaisellinen. Naiselle on kohtalokasta korostaa hiukankaan jotain kaunaa; ajaa jotakin asiaa vaikka
oikeutetusti; puhua jotenkin tietoisesti naisena.” (Mt., 135-136.) Mielestäni Brontë ei ajattele
sukupuolta yleensä kirjoittaessaan. Mielestäni siinä, että hän joskus tekee niin, voidaan nähdä myös
toisenlainen suunta. Kun Brontë puhuu tietoisesti naisena, hän yhdistää mielenkiintoisesti
kuvitteelliseen

maailmaan

feministisen

hahmon.

Lisäksi

hänellä

hahmo

on

tavallaan

eksplisiittisestikin feministinen, mitä ei ole aina esimerkiksi siis Catherine Earnshaw, vaikka
epäilemättä Humiseva harju onkin – tai ainakin mielestäni - niin feministinen teos kuin vain voi olla.
Mielestäni Charlotte Brontë on mielenkiintoisella tavalla feministinen; hän yhdistää kiinnostavasti
yliluonnolliseen tai hyvin mielikuvitukselliseen maailmaan – taiteen maailmaan - meidän
maailmamme taisteluita.

Palaan tähän aiheeseen vielä luvussa eksplisiittinen feministisyys. Minusta Brontë pystyy luomaan
naisten kannalta paremman maailman, vaikka ottaakin eksplisiittisesti naisten asemaan kantaa: Jane
Eyren maailma on naisten kannalta vapaampi kuin meidän maailmamme tai aikakauden maailma.
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4.1 Janen voimakas luonne
Jane on hyvin voimakas luonne; hän uskaltaa kapinoida John Reediä, rouva Reediä ja herra
Brocklehurstiakin vastaan. Kirjan alkuun tulee voimakas tunnelma Janen kapinallisuuden ja
intohimoisuuden vuoksi; Jane on hyvin rohkea ”ihminen”. Yhdessä kohdassa alussa Elizaa ja
Georgianaa on kehotettu pysymään erossa Janestä.

I heard him [John Reed] in a blubbering tone commence the tale of how “that nasty Jane Eyre” had flown
at him like a mad cat: he was stopped rather harshly—
“Don’t talk to me about her, John: I told you not to go near her; she is not worthy of notice; I do not
choose that either you or your sisters should associate with her.”
Here, leaning over the banister, I cried out suddenly, and without at all deliberating on my words—
“They are not fit to associate with me.”
Mrs. Reed was rather a stout woman; but, on hearing this strange and audacious declaration, she ran
nimbly up the stair, swept me like a whirlwind into the nursery, and crushing me down on the edge of
my crib, dared me in an emphatic voice to rise from that place, or utter one syllable during the remainder
of the day.
“What would Uncle Reed say to you, if he were alive?” was my scarcely voluntary demand. I say scarcely
voluntary, for it seemed as if my tongue pronounced words without my will consenting to their utterance:
something spoke out of me over which I had no control.
“What?” said Mrs. Reed under her breath: her usually cold composed grey eye became troubled with a
look like fear; she took her hand from my arm, and gazed at me as if she really did not know whether I
were child or fiend. I was now in for it.
“My Uncle Reed is in heaven, and can see all you do and think; and so can papa and mama: they know
how you shut me up all day long, and how you wish me dead.”
Mrs. Reed soon rallied her spirits: she shook me most soundly, she boxed both my ears, and then left me
without a word. Bessie supplied the hiatus by a homily of an hour’s length, in which she proved beyond
a doubt that I was the most wicked and abandoned child ever reared under a roof. I half believed her; for
I felt indeed only bad feelings surging in my breast. (JE 25-26, luku 4.)

Usein näissä kohdissa Brontë sanoo jotakin vähättelevää, kuten että “without at all deliberating on
my words” tai ”was my scarcely voluntary demand. I say scarcely voluntary, for it seemed as if my
tongue pronounced words without my will consenting to their utterance: something spoke out of me
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over which I had no control”. Tässä tuntuu olevan tarkoituksena olla osoittelematta Janen kiivasta
luonnetta, vähätellä sitä ja antaa lukijan itse tehdä johtopäätökset Janen kapinallisuuden suhteen.
Sisäistekijä tai tekijä tuntuu esittävän Janen tätä vähättelyä voimakkaampana, sillä hän on laittanut
Janen toimimaan näin, vaikka kertoja vähätteleekin sitä ja miettii sen järkevyyttä jälkeenpäin.

Toinen kohta, jossa Jane vastustaa selvästi rouva Reediä on kun herra Brocklehurst on juuri lähtenyt;
Jane sanoo:

“I am glad you are no relation of mine: I will never call you aunt again as long as I live. I will never
come to see you when I am grown up; and if any one asks me how I liked you, and how you treated me,
I will say the very thought of you makes me sick, and that you treated me with miserable cruelty.”
“How dare you affirm that, Jane Eyre?”
“How dare I, Mrs. Reed? How dare I? Because it is the truth. You think I have no feelings, and that I
can do without one bit of love or kindness; but I cannot live so: and you have no pity. I shall remember
how you thrust me back—roughly and violently thrust me back—into the red-room, and locked me up
there, to my dying day; though I was in agony; though I cried out, while suffocating with distress, ‘Have
mercy! Have mercy, Aunt Reed!’ And that punishment you made me suffer because your wicked boy
struck me—knocked me down for nothing. I will tell anybody who asks me questions, this exact
tale. People think you a good woman, but you are bad, hard-hearted. You are deceitful!”
Ere I had finished this reply, my soul began to expand, to exult, with the strangest sense of freedom, of
triumph, I ever felt. It seemed as if an invisible bond had burst, and that I had struggled out into unhopedfor liberty. Not without cause was this sentiment: Mrs. Reed looked frightened; her work had slipped
from her knee; she was lifting up her hands, rocking herself to and fro, and even twisting her face as if
she would cry.
[…] “But you are passionate, Jane, that you must allow: and now return to the nursery—there’s a dear—
and lie down a little.”
“I am not your dear; I cannot lie down: send me to school soon, Mrs. Reed, for I hate to live here.”
“I will indeed send her to school soon,” murmured Mrs. Reed sotto voce; and gathering up her work, she
abruptly quitted the apartment.
I was left there alone—winner of the field. It was the hardest battle I had fought, and the first victory I
had gained: I stood awhile on the rug, where Mr. Brocklehurst had stood, and I enjoyed my conqueror’s
solitude. First, I smiled to myself and felt elate; but this fierce pleasure subsided in me as fast as did the
accelerated throb of my pulses. A child cannot quarrel with its elders, as I had done; cannot give its
furious feelings uncontrolled play, as I had given mine, without experiencing afterwards the pang of
remorse and the chill of reaction. A ridge of lighted heath, alive, glancing, devouring, would have been
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a meet emblem of my mind when I accused and menaced Mrs. Reed: the same ridge, black and blasted
after the flames are dead, would have represented as meetly my subsequent condition, when half-anhour’s silence and reflection had shown me the madness of my conduct, and the dreariness of my hated
and hating position. (JE 36-39, luku 4.)

Jane on hyvin intohimoinen, kiivastunteinen luonne. Hän myös vähättelee omaa kapinallisuuttaan tai
sen rohkeutta. Aamuna jona Jane on lähdössä Gatesheadistä, hän kertoo Bessielle seuraavaa:

As we passed Mrs. Reed’s bedroom, she said, “Will you go in and bid Missis good-bye?”
“No, Bessie: she came to my crib last night when you were gone down to supper, and said I need not
disturb her in the morning, or my cousins either; and she told me to remember that she had always been
my best friend, and to speak of her and be grateful to her accordingly.”
“What did you say, Miss?”
“Nothing: I covered my face with the bedclothes, and turned from her to the wall.”
“That was wrong, Miss Jane.”
“It was quite right, Bessie. Your Missis has not been my friend: she has been my foe.” (JE 42, luku 5.)

Tässäkin Jane toimii hyvin kapinallisesti, voimakkaasti. Käsittelen Janen kapinallisuutta vielä luvussa
uskonnon ja tuonpuoleisen osa.

Jane käyttää myös voimakkaita ilmaisuja tunteisiinsa liittyen – ja Brontë Janen yhteydessä esimerkiksi seuraavassa:

“No; I know I should think well of myself; but that is not enough: if others don’t love me I would rather
die than live—I cannot bear to be solitary and hated, Helen. Look here; to gain some real affection from
you, or Miss Temple, or any other whom I truly love, I would willingly submit to have the bone of my
arm broken, or to let a bull toss me, or to stand behind a kicking horse, and let it dash its hoof at my
chest—” (JE 78-79, luku 8.)

Helen Burns kommentoi tätä lausumaa heti sen jälkeen seuraavasti:
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“Hush, Jane! you think too much of the love of human beings; you are too impulsive, too vehement; (JE
79, luku 8.)

Brontë tekee Janesta intohimoisen, kuvaa usein syviä tunteita. Jane vastustaa rouva Reediä alussa
voimakkaasti. Jane on hyvin kapinallinen suhteessaan rouva Reediin, hän puolustaa itseään kiivaasti.
Jane myös kokee ja tuntee voimakkaasti. Hän ei ole kaiken tyynesti vastaan ottava, kuten Helen Burns
- joka kyllä on myös hyvin voimakas hahmo. Voimakas luonto tukee Janen voimaa. Janen voimakas
luonne näkyy kaikessa mitä hän tekee; hän huokuu luontoa muistuttavaa voimaa.

Gilbert ja Gubar sanovat (1984, 349): ”Many of Jane's problems, particularly those which find
symbolic expression in her experiences , can be traced to her ambiguous status as a governess at
Thornfield […] But Jane's difficulties arise also, as we have seen, from her constitutional ire
[suuttumus, viha]; interestingly, none of the women she meets at Thornfield has anything like that
last problem, though all suffer from equivalent ambiguities of status.” Kun sanotaan ”constitutional”
eikö sanota että hyvin irrationaalista, miltei ruumiillista? Minusta ei niinkään näin.

Yhdessä kohdassa Jane sanoo, että neiti Temple on hillinnyt hänen luonnettaan, ja että sen jälkeen
kun tämä lähtee Jane on taas oma, kiihkeä, tms., itsensä.

Gilbert ja Gubar sanovat, että Jane on oppinut Miss Templeltä ajatusten harmonisuutta, ja omaksunut
paremmin sänneltyjä tunteita. Hän vaikuttaa kurinalaiselta ja hillityltä luonteelta. “Yet because Jane
is an Angrian Cinderella, a Byronic heroine, the ”inmates” of her mind can no more be regulated by
conventional Christian wisdom than Manfred's or Childe Harold's thoughts. Thus, when Miss Temple
leaves Lowood, Jane tells us, ”I was left in my natural element.”” (Mt., 346-347.) Minusta Jane ei ole
Tuhkimo, mutta kyllä varmaan kuin Childe Harold. Kohta kuuluu pidempänä:

But destiny, in the shape of the Rev. Mr. Nasmyth, came between me and Miss Temple: I saw her in her
travelling dress step into a post-chaise, shortly after the marriage ceremony; I watched the chaise mount
the hill and disappear beyond its brow; and then retired to my own room, and there spent in solitude the
greatest part of the half-holiday granted in honour of the occasion.
I walked about the chamber most of the time. I imagined myself only to be regretting my loss, and
thinking how to repair it; but when my reflections were concluded, and I looked up and found that the
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afternoon was gone, and evening far advanced, another discovery dawned on me, namely, that in the
interval I had undergone a transforming process; that my mind had put off all it had borrowed of Miss
Temple—or rather that she had taken with her the serene atmosphere I had been breathing in her
vicinity—and that now I was left in my natural element, and beginning to feel the stirring of old
emotions. It did not seem as if a prop were withdrawn, but rather as if a motive were gone: it was not the
power to be tranquil which had failed me, but the reason for tranquillity was no more. My world had for
some years been in Lowood: my experience had been of its rules and systems; now I remembered that
the real world was wide, and that a varied field of hopes and fears, of sensations and excitements, awaited
those who had courage to go forth into its expanse, to seek real knowledge of life amidst its perils.
I went to my window, opened it, and looked out. There were the two wings of the building; there was
the garden; there were the skirts of Lowood; there was the hilly horizon. My eye passed all other objects
to rest on those most remote, the blue peaks; it was those I longed to surmount; all within their boundary
of rock and heath seemed prison-ground, exile limits. I traced the white road winding round the base of
one mountain, and vanishing in a gorge between two. How I longed to follow it farther! (JE 97-98, luku
10.)

Olennaista on taas luonnon läsnäolo tässä; Jane menee ikkunaan. Janella on hyvin voimakkaita
mielipiteitä; hän tietää oman arvonsa. Se tulee esille esimerkiksi tässä:

There was nothing to cool or banish love in these circumstances, though much to create despair. Much
too, you will think, reader, to engender jealousy: if a woman, in my position, could presume to be jealous
of a woman in Miss Ingram’s. But I was not jealous: or very rarely;—the nature of the pain I suffered
could not be explained by that word. Miss Ingram was a mark beneath jealousy: she was too inferior to
excite the feeling. Pardon the seeming paradox; I mean what I say. She was very showy, but she was
not genuine: she had a fine person, many brilliant attainments; but her mind was poor, her heart barren
by nature: nothing bloomed spontaneously on that soil; no unforced natural fruit delighted by its
freshness. She was not good; she was not original: she used to repeat sounding phrases from books: she
never offered, nor had, an opinion of her own. She advocated a high tone of sentiment; but she did not
know the sensations of sympathy and pity; tenderness and truth were not in her. Too often she betrayed
this, by the undue vent she gave to a spiteful antipathy she had conceived against little Adèle: pushing
her away with some contumelious epithet if she happened to approach her; sometimes ordering her from
the room, and always treating her with coldness and acrimony. Other eyes besides mine watched these
manifestations of character—watched them closely, keenly, shrewdly. Yes; the future bridegroom, Mr.
Rochester himself, exercised over his intended a ceaseless surveillance; and it was from this sagacity—
this guardedness of his—this perfect, clear consciousness of his fair one’s defects—this obvious absence
of passion in his sentiments towards her, that my ever-torturing pain arose. (JE 224, luku 18.)
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Tässä on tietynlaista voimaa, siinä miten varma Jane on joitakin mielipiteistään ja uskaltaa arvostella
jopa Blanche Ingramia.

Janen luonteen taipumattomuus tulee esille myös kun hän puhuu St. John Riversin kanssa:

“I scorn your idea of love,” I could not help saying, as I rose up and stood before him, leaning my back
against the rock. “I scorn the counterfeit sentiment you offer: yes, St. John, and I scorn you when you
offer it.”
He looked at me fixedly, compressing his well-cut lips while he did so. Whether he was incensed or
surprised, or what, it was not easy to tell: he could command his countenance thoroughly.
“I scarcely expected to hear that expression from you,” he said: “I think I have done and uttered nothing
to deserve scorn.”
I was touched by his gentle tone, and overawed by his high, calm mien.
“Forgive me the words, St. John; but it is your own fault that I have been roused to speak so
unguardedly. You have introduced a topic on which our natures are at variance—a topic we should never
discuss: the very name of love is an apple of discord between us. If the reality were required, what should
we do? How should we feel? My dear cousin, abandon your scheme of marriage—forget it.” (JE 501,
luku 3.4.)

Luvussa uskonnollisuus ja tuonpuoleinen jatkan Janen ja Charlotte Brontën kapinallisuudesta; hän
suhtautuu kriittisesti herra Brocklehurstin uskonnollisiin käsityksiin. Janen ”voimakas luonne” tulee
myös esille monessa muussakin luvussa kuin siinä, missä keskityn pääasiallisesti siihen, se tulee ilmi
läpi romaanin.

4.2 Sukupuolettomuuden lähestymistä
Warhol (1996, 861) sanoo, että: ”Many critics have read the Brontës' novels as critiques of strict
Victorian divisions between masculinity and femininity; they have pointed to themes of crossdressing, androgyny, and cross-gendered behavior in the texts of all three Brontë sisters.” Minusta
Brontë hyvinkin vastustaa jakoa maskuliiniseen ja feminiiniseen, ja lähestyy sukupuolettomuutta
romaanissaan.
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Gilbert ja Gubar (1984, 354) sanovat: ”Chalotte Brontë seems here [Jane Eyressä, tarkemmin ottaen
siinä kohtaa kun Jane paljastaa Rochesterille tunteensa] to have imagined a world in which the prince
and Cinderella are democratically equal”. Brontë kuvittelee naisten kannalta paremman maailman,
niin kuin Gilbert ja Gubarkin tuntuvat sanovan. Kuitenkin minusta Jane on lähellä prinssiä, eikä ole
satujen hahmo, Tuhkimon kaltainen. Mielestäni tarkoituksella, Cadwalladeria mukaillakseni, Brontë
muuttaa satujen kauniit hahmot tavallisen näköiseksi, ja myös Cadwalladeria mukaillakseni,
vastustaa ylipäätään niiden luonnetta (kuten ulkonäön pitämistä tärkeämpänä kuin luonnetta,
persoonallisuutta (jos nyt satuhahmojen kohdalla voidaan puhua persoonallisuudesta)), siksi
lukeminen prinssinä ja Tuhkimona ei minusta ole kaikkein uskollisinta itse romaanille. Vaikka
loppujen lopuksi Gilbert ja Gubar pitävätkin hyvin tasa-arvoisena tai feministisenä teosta. Brontë siis
luo maailman, joka on vapaampi tässä suhteessa kuin meidän.

Gilbert ja Gubar sanovat (mt.,352): ”As the episode unfolds, their equality is emphasized in other
scenes as well.” Ja ”his response to the pictures [Janen vesivärityöt] reveals not only his own Byronic
broodings, but his consciousness of hers” Ja he sanovat: ”Jane […] begins to fall in love with him,
not because he is her master but in spite of the fact that he is, not because he is princely in manner,
but because, being in some sense her equal, he is the only qualified critic of her art and soul”. (Mt.
352.) Tässä puhutaan Janen byronilaisista mietiskelyistä (“Byronic broodings”),ja annetaan näin
hyvin feministinen kuvaus tästä: Jane on maailmassa tasavertainen ja taiteilija (ilman määrettä miestai nais-). Minusta Rochester ei ole pätevä arvostelemaan Janen taidetta, vaan se on kritiikin
tavoittamattomissa. Tämä taiteilijuus tekee Janesta hyvin feministisen hahmon: hän on alueella jossa
ollaan todellakin sukupuolesta vapaita. Brontë on myös taiteilija, joka ei ole keskittynyt vain puolison
saamiseen, vaikka rakkaus on silti keskeisessä osassa, mutta rakkaus myös Helen Burnsiin ja Janen
löytämiin serkkuihin Dianaan ja Maryyn (ja St. Johniin); mutta romaanissa on kyseessä niin paljon
muutakin, kuten lopussa kuoleman ja elämän pohtiminen St. Johnin kautta.

Gilbert ja Gubar sanovat (, 352): ”Their subsequent encounters develop their equality in even more
complex ways. Rudely urged to entertain Rochester, Jane smiles ”not a very complacent or
submissive smile,” obliging her employer to explain that ”the fact is, once for all, I don't wish to treat
you like an inferior...I claim only such superiority as must result from twenty years difference in age
and a century's advance in experience” (chap.14).” Jane, kuten Shirleyn hahmot, pitää miehestä, joka
on opettaja tietyllä tavalla, mutta toisaalta Janen suhde naisiin, kuten Bessieen, on samanhenkinen,
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mihin tulen myöhemmin. Hän ei väitä että tällainen on tyypillistä naisille, vaan kyseessä oma
mielihalunsa, eikä väitä että naiset olisivat yhtään miehiä huonompia, ei ylipäätään tunnu tekevän
olennaisimmassa eroa miehiin ja naisiin. Currer Bell oli ”he”, ja myös Jane tuntuu olevan taiteilija
ja ”he” viime kädessä.

Carole G. Silver kiinnittää huomiota Janen keijumaisiin ominaisuuksiin. (Silver 1999, 106-107.) Hän
sanoo, että Rochester kutsuu kerran Janea ”vaihdokkaaksi” (”’changeling’”). (Mt., 59.)

Silver (1999, 106) sanoo, että ”Rochester puoli-ivallisesti tunnistaa Janen yliluonnollisen laadun
alusta saakka” (”Rochester half-mockingly recognizes Jane’s preternatural quality from the
beginning”). Silver siteeraa tässä yhteydessä kohtaa, jossa Rochester sanoo Janen omaavan ”the look
of another world”. (Mt., 2000, 106.) Suomennoksessa kohdan alku kuuluu: ”Eipä ihme, että näytätte
kuin muista maailmoista tulleilta.” (KR 148.) Seuraavissa lauseissa, joita Silverkin englanniksi
siteeraa (mt., 106), sanotaan:

Ihmettelinkin mistä olette saanut tuollaiset kasvot. Kun ilmestyitte äkkiä eteeni Hayn tiellä eilen illalla
muistuivat mieleeni haltiatarsadut ja mieleni teki kysyä, olitteko noitunut hevoseni. Epäilen sitä vieläkin.
(KR, 148, luku 13.)

Alkuperäinen kohta kuuluu:

”[…] No wonder you have rather the look of another world. I marvelled where you had got that sort of
face. When you came on me in Hay Lane last night, I thought unaccountably of fairy tales, and had half
a mind to demand whether you had bewitched my horse: I am not sure yet. Who are your parents?” (JE
144-145, luku 13.)

Mielestäni erikoisesti Silver tulkitsee lainauksen alun ”Eipä ihme…” viittaavan keijukaismaisuuteen.
Se voi viitata myös siihen Janen eriskummallisuuteen, mistä Rouva Reed valittaa romaanin alussa.
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Silver huomauttaa myös, että Rochester kutsuu Janea usein nimityksillä keijukainen, tms. (”elf”) tai
keiju, tms. (”sprite”). Hän tuo esille myös muita kohtia joissa puhutaan keijuista. Rochester kutsuu
ajatuksia, joita Janella on ollut maalatessaan vesiväritöitään ”keijukaismaisiksi” (”elfish”) (JE 150).
(Silver 1999, 106.) Suomennoksessa lause on käännetty seuraavasti: ”Niitten ajatussisältö on
lumoava.” (KR 153.)

Robyn R. Warhol (2001, lähteessä jota käytän ei ole sivunumeroja) sanoo: ”My larger point is that
readers' femininity does not preexist our repeated and habitual encounters with gendered cultural
artifacts; rather, gender gets produced and reproduced through countless cultural patterns, including
narrative strategies associated with texts that are marked within a given culture as "masculine" (such
as adventure stories) or "feminine" (such as good-cry novels like The Color Purple). Narratology
provides a useful vocabulary for describing the ways this works.” Minusta siis Jane Eyressä luodaan
näiden sijaan sukupuolettomuutta, mikä varmaan näkyy myös kerronnallisissa keinoissa.

Brontë käyttää Jane Eyressä metalepsista ja tuo siten lähelle, eläväksi, vapaamman maailman. Tulen
metalepsikseen myöhemmin.

Minusta Charlotte Brontë ei siis niinkään luo sukupuolta vaan

sukupuolettomuutta. Itse asiassa en näe, että Brontë kerronnallisin keinoin niinkään loisi sukupuolta
tai sukupuolettomuutta, vaan että hän hälventää sukupuolen merkitystä romaaneissaan, tai osittain
oikeamminkin – ja ero on olennainen – hän ehkä lähtee tilanteesta jossa sukupuolta ei ole ikään kuin,
tai todella, edes omaksuttu; kirjoittaa sukupuolen tuolla puolen, siitä riippumatta, vaikka tämä on
varmaankin paljolti tarkoituksellista.

Keijujen kuvaaminen tai Rochesterin esiintyminen mustalaiseukkona esimerkiksi luo tätä.
Minusta Brontë Jane Eyressä luo siis sukupuolettomuutta. Tämä toistuu myös sukupuolirooleissa –
tai niiden puutteessa, tai ylityksessä - jotka hahmot saavat romaanissa, mihin palaan myöhemmin
luvussa Jane prinssinä ja Rochester mustalaiseukkona. Monilla tavoin Jane erkaantuu tavallisesta
naisellisuudesta. Tähän viittaa heti alun kohta, jossa Jane kuvataan vakavana lapsena, hyvin kaukana
naisellisesta olevana.

Me, she had dispensed from joining the group; saying, “She regretted to be under the necessity of keeping
me at a distance; but that until she heard from Bessie, and could discover by her own observation, that I
was endeavouring in good earnest to acquire a more sociable and childlike disposition, a more attractive
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and sprightly manner—something lighter, franker, more natural, as it were—she really must exclude me
from privileges intended only for contented, happy, little children.” (JE 1, luku 1.)

Romaanin alussa Jane myös näkee kuvansa peilissä ja kuvittelee sieltä katsovan Bessien satujen
hahmon kaltaisen olennon. Olennaista on, että satuhahmo ei ole mikään kaunis olento, vaan se on
”puoliksi keiju”, ja ”puoliksi menninkäinen” (KR 20, luku 2).

All looked colder and darker in that visionary hollow than in reality: and the strange little figure there
gazing at me, with a white face and arms specking the gloom, and glittering eyes of fear moving where
all else was still, had the effect of a real spirit: I thought it like one of the tiny phantoms, half fairy, half
imp, Bessie’s evening stories represented as coming out of lone, ferny dells in moors, and appearing
before the eyes of belated travellers. I returned to my stool. (JE 10, luku 2.)

Menninkäiset ja keijut eivät ole miehiä ja naisia samalla tavalla kuin ihmiset; niitä eivät sido
sukupuoliroolit niin kuin ihmisiä: Brontë luo mielestäni näin sukupuolettomuutta tai lähestyy
sukupuolta edeltävää tunnelmaa teoksissaan. Brontë palaa tähän Janen kuvaamiseen keijuna, tai
muuna taikaolentona, monta kertaa. Myös Rochester näkee Janen keijumaisena, ja tämä vielä lisää
Janen vapautta tavallisesta naisen roolista.

Rochester ihmettelee Janen kasvoja. Samalla hän lähentää tätä satujen olentoihin, mutta ei mihinkään
satujen prinsessoihin, vaan tummempiin hahmoihin, keijuihin ja yliluonnollisiin olentoihin. Janen
sielu on erikoinen, ja se näkyy hänen silmistään. Tämä kiinnostus sieluun ja Janen sielun luonne
etäännyttää häntä ihmisyydestä uskonnollisen ja pakanallisenkin alueelle. Kun Jane näki Rochesterin
myyttisessä valossa heidän tavatessaan, ilmaisee Rochester myös nähneensä Janen näin. Rochester
puhuu piloillaan epäilevänsä Janen tällöin lumonneen hevosensa. Mutta vaikka tämä puhe on puoliksi
pilallista, se kuvaa Rochesterin suhdetta Janeen. Jane aloittaa:

“I advertised, and Mrs. Fairfax answered my advertisement.”
“Yes,” said the good lady, who now knew what ground we were upon, “and I am daily thankful for the
choice Providence led me to make. Miss Eyre has been an invaluable companion to me, and a kind and
careful teacher to Adèle.”
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“Don’t trouble yourself to give her a character,” returned Mr. Rochester: “eulogiums will not bias me; I
shall judge for myself. She began by felling my horse.”
“Sir?” said Mrs. Fairfax.
“I have to thank her for this sprain.” (JE 145-146, luku 13.)

Rochester myös huomauttaa, että Jane taisi odottaa ”jalkaportaalla” “vihreäpukuisia” (KR 148):

“I thought not. And so you were waiting for your people when you sat on that stile?”
“For whom, sir?”
“For the men in green: it was a proper moonlight evening for them. Did I break through one of your
rings, that you spread that damned ice on the causeway?”
I shook my head. “The men in green all forsook England a hundred years ago,” said I, speaking as
seriously as he had done. “And not even in Hay Lane, or the fields about it, could you find a trace of
them. I don’t think either summer or harvest, or winter moon, will ever shine on their revels more.” (JE
145, luku 13.)

Hän näkee Janen yliluonnollisuuteen taipuvassa valossa. Janea verrataan keijuun monessa kohtaa
tarinassa, ja lisäksi Rochester käyttää tästä välillä sanaa ”sprite” tai ”changeling”, tai ilmaisua ”fairy
born” (JE 332, luku 24; JE 539, luku 37). Ilmaisut, joita hän käyttää Janesta ovat välillä myös
vähemmän imartelevia.

He continued to send for me punctually the moment the clock struck seven; though when I appeared
before him now, he had no such honeyed terms as “love” and “darling” on his lips: the best words at my
service were “provoking puppet,” “malicious elf,” “sprite,” “changeling,” &c. (JE 332, luku 24.)

Rochesterin sanoessa, että Jane kaatoi ensi alkuun hänen hevosensa, hän tuntuu suhtautuvan Janeen
eri tavalla kuin ihmisiin yleensä, ja naisiin yleensä antamalla tälle vapautta olla keijujen kaltainen tai
vaihdokkaiden. Siis hän tuntuu antavan tälle vapauden olla olematta nainen (vaikka se ei olekaan
hänen annettavissaan). Esimerkiksi sana vaihdokas tuntuu viittaavaan aivan erilaiseen olentoon kuin
satujen prinsessat ja myös erilaiseen olentoon kuin ihmiset. Seuraavassa Rochester kutsuu Janea
vaihdokkaaksi:
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“Who have you been with, Jane?”
“You shall not get it out of me to-night, sir; you must wait till to-morrow; to leave my tale half told, will,
you know, be a sort of security that I shall appear at your breakfast table to finish it. By the bye, I must
mind not to rise on your hearth with only a glass of water then: I must bring an egg at the least, to say
nothing of fried ham.”
“You mocking changeling—fairy-born and human-bred! You make me feel as I have not felt these
twelve months. If Saul could have had you for his David, the evil spirit would have been exorcised
without the aid of the harp.” (JE 539, luku 37.)

Rochester sanoo heti kertoessaan Janelle ensimmäistä kertaa heidän ensi tapaamisensa jälkeen tästä
ensi tapaamisesta, että melkein piti Janea taikaolentona.

“And you came from—?”
“From Lowood school, in ---shire.”
“Ah! a charitable concern. How long were you there?”
“Eight years.”
“Eight years! you must be tenacious of life. I thought half the time in such a place would have done up
any constitution! No wonder you have rather the look of another world. I marvelled where you had got
that sort of face. When you came on me in Hay Lane last night, I thought unaccountably of fairy tales,
and had half a mind to demand whether you had bewitched my horse: I am not sure yet. Who are your
parents?”
“I have none.”
“Nor ever had, I suppose: do you remember them?”
“No.”
“I thought not. And so you were waiting for your people when you sat on that stile?”
“For whom, sir?”
“For the men in green: it was a proper moonlight evening for them. Did I break through one of your
rings, that you spread that damned ice on the causeway?”
I shook my head. “The men in green all forsook England a hundred years ago,” said I, speaking as
seriously as he had done. “And not even in Hay Lane, or the fields about it, could you find a trace of
them. I don’t think either summer or harvest, or winter moon, will ever shine on their revels more.” (JE
144-145, luku 13.)
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Janea vapauttaa sukupuolirooleista ehkä siis myös se, että hänet nähdään sieluna ja hyvin kokeneena
sellaisena, sillä - hieman banaalisti ilmaistuna - sieluthan eivät ole miehiä ja naisia. Tässä tulee
mielestäni mielenkiintoisesti esille myös koko tarinan kulku toden ja kuvitelman rajamailla: keijut
eivät ole totta, telepaattinen yhteys päähenkilöiden välillä on. Rochester sanoo Janesta: ”No wonder
you have rather the look of another world.” Tämä taas etäännyttää Janea tästä maailmasta, tekee
hänestä toisen maailman asukkaan, jossa sukupuoliroolit eivät ole yhtä sitovat. Tämän sielu on
erikoinen, eikä miehen tai naisen, sillä sieluthan ovat sukupuolettomia. (Tästä syystä minusta
oppositioiden purkaminen ei aina ole feminististä: sielun pitäminen olemassaolevana tekee mies-nais
–opposition turhaksi, sillä sielut ovat yleensä ajatellen sukupuolettomia. ) Jane ei myöskään ole
kaunis, ja siitä huolimatta Rochester rakastaa tätä. Rochester tunnustaa tämän.

Rochester käyttää Janesta myös nimeä ”uni” tai ”varjo” (”a dream or a shade”).

“And this is Jane Eyre? Are you coming from Millcote, and on foot? Yes—just one of your tricks: not
to send for a carriage, and come clattering over street and road like a common mortal, but to steal into
the vicinage of your home along with twilight, just as if you were a dream or a shade. What the deuce
have you done with yourself this last month?” (JE 296, luku 22.)

Unen tai varjon kaltaisuus lähentää Janea myyttiseen maailmaan, tuo esille hänen myyttisyytensä.
Sukupuolen hälventäminen tapahtuu erityisesti verrattaessa Janea keijuihin ja muihin taikaolentoihin
ja sanottaessa hänen olemuksestaan seuraavaa (kohdassa jota olen jo lainannut):

”[…] No wonder you have rather the look of another world. I marvelled where you had got that sort of
face. When you came on me in Hay Lane last night, I thought unaccountably of fairy tales, and had half
a mind to demand whether you had bewitched my horse: I am not sure yet. […]” (JE 144-145, luku 13.)

Toinen seikka, joka etäännyttää Janea naiseudesta on se, että häntä pidetään vielä lapsena, tyttönä.
Rochester sanoo hänestä:
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Fairfax Rochester’s girl-bride” (JE 313, luku 24.)

Tyttöjä ei tietysti sido naiseus niin kuin naisia – eikä Jane minusta missään mielessä ole ”nainen”,
vaan ”olento”, ”sielu”, joka on sukupuolen tuolla puolen, ei sen sitoma; näin ainakin Brontë
kirjoittaessaan, nimittäin hän sanoo kirjeessään G.H Lewesille (Gaskell 1958-1906, 283):

I wish you did not think me a woman. I wish all reviewers believed ‘Currer Bell’ to be a man; they would
be more just to him.

Haiyan Gao ei näe todellisen rakkauden (“true love”) etsimisen olevan ristiriidassa Jane Eyren
feminististen pyrkimysten kanssa. Hän sanookin Janen ”taistelevan konventionaalisia avioliittoajatuksia vastaan”. (Gao 2013, 930.) Jane Eyressä on minusta enemmän kyse sielusta, joka etsii
rakkautta, kuin mistään konventionaalisesta.

Janen koulutus tekee tästä myös epätavallisen naisen. Myös hänen taiteellinen lahjakkuutensa antaa
sävyään hänen ja Rochesterin väliselle suhteelle. Taiteilijoiden voi ehkä ajatella olevan sukupuolijaon
yläpuolella: Jane on lahjakas kuin miehet ovat, ei mitenkään naisellisella tavalla, mikä tulee esille
hänen töissään. Jane on siis myös taiteilija, hän on maalannut taideteoksia, jotka tekevät Rochesteriin
vaikutuksen.

Keijut eivät ole sukupuolisia samalla tavalla kuin ihmiset. Olennaista on, että Rochester näkee hänet
keijuna, tai vaihdokkaana.

Janea kuvataan keijuksi monessa kohtaa. Rochester keroo myös pitäneensä tätä jokseenkin keijuna
heidän tavatessaan ensi kertaa, mutta kertoo siitä vasta myöhemmin. Samaten hän kertoo uudestaan
Adèlelle siitä kun tapasi Janen kiviportaalla tämän palatessa Gatesheadista tätinsä luota. Tätä ennen
Rochester on kertonut Adèlelle vievänsä Janen kuuhun kanssaan (JE 323, luku 24).

“In that field, Adèle, I was walking late one evening about a fortnight since—the evening of the day you
helped me to make hay in the orchard meadows; and, as I was tired with raking swaths, I sat down to rest
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me on a stile; and there I took out a little book and a pencil, and began to write about a misfortune that
befell me long ago, and a wish I had for happy days to come: I was writing away very fast, though daylight
was fading from the leaf, when something came up the path and stopped two yards off me. I looked at
it. It was a little thing with a veil of gossamer on its head. I beckoned it to come near me; it stood soon
at my knee. I never spoke to it, and it never spoke to me, in words; but I read its eyes, and it read mine;
and our speechless colloquy was to this effect—
“It was a fairy, and come from Elf-land, it said; and its errand was to make me happy: I must go with it
out of the common world to a lonely place—such as the moon, for instance—and it nodded its head
towards her horn, rising over Hay-hill: it told me of the alabaster cave and silver vale where we might
live. I said I should like to go; but reminded it, as you did me, that I had no wings to fly.
“‘Oh,’ returned the fairy, ‘that does not signify! Here is a talisman will remove all difficulties;’ and she
held out a pretty gold ring. ‘Put it,’ she said, ‘on the fourth finger of my left hand, and I am yours, and
you are mine; and we shall leave earth, and make our own heaven yonder.’ She nodded again at the
moon. The ring, Adèle, is in my breeches-pocket, under the disguise of a sovereign: but I mean soon to
change it to a ring again.”
“But what has mademoiselle to do with it? I don’t care for the fairy: you said it was mademoiselle you
would take to the moon?”
“Mademoiselle is a fairy,” he said, whispering mysteriously. (JE 324-325, luku 24.)

Jane Eyressä siis lähestytään sielullista ja yliluonnollista, jotka etäännyttävät hahmoja todellisen
maailman arvojen sitovuudesta. Ja Janen maailma, kirjallisuuden maailma Jane Eyressä, on paljon
vapaampi kuin meidän, yhteiskunnallisesti kumouksellisempi.

4.3 Janen kokonaivaltaisuus – ero satujen hahmoihin ja perinteisiin naisihanteisiin

Gilbert ja Gubar näkevät Bertha Masonin (Rochesterin vaimon) Janen kaksoiskappaleena tai olentona (”double”) Jane Eyressä (Gilbert & Gubar 1984, 314). Minusta Jane ei tarvitse
kaksoisolentoa, vihansa kuvastajaa, vaan on kokonainen, synkät puolensa, ja kapinallisuutensa,
sisältävä hahmo itsessään (ks. Gilbert & Gubar 1984, 314, 339).

Minusta Jane Eyre on siis kokonainen ”ihminen” tai ”sielu”, sellainen joka sisältää jo oman pimeän
puolensa. Hän myös eroaa satujen naiseudesta samalla tavalla: olemalla kokonainen ihminen (ikään
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kuin paradoksaalisesti) inhimillisine piirteineen. Hänellä on esimerkiksi hyvin vahvoja mielipiteitä
asioista, mitä satujen hahmoilla ei ole, eikä enkelimäisillä kirjallisuuden hahmoilla. Jane on siis
minusta kokonainen ihminen synkkine ja viisaine puolineen. Viisaus erottaa hänet mielenkiintoisesti
satujen naiseudesta, ja ideaalisesta naiseudesta, kuten monet muutkin piirteet tekevät. Jane on myös
hyvin suorapuheinen – sekin osoittaa hänen olevan ihminen, eikä mikään satu- tai ihannekuva. Jane
minusta siis sisältää oman pimeän puolensa, eikä tarvitse Berthaa toimimaan kaksoisolentonaan.
Minusta Jane juuri poikkeaa kaikin tavoin siitä mitä naisilta odotetaan. Minusta tarina on näin luettuna
yhteiskunnallisesti kumouksellisempi kuin olisi, jos Bertha toimisi Janen doubleina.

Gilbert ja Gubar näkevät siis Berthan aseman eri tavalla kuin itse sen näen; he näkevät, että Jane
Eyressä saa muotonsa ””kammottavan” elävä pakouni, jonka näyttelee ilmeisen ”goottilainen” hullu,
joka toimii tyynemmän sankarittaren kaksoiskappaleena” (”a “morbidly vivid” escape dream acted
out by an apparently “gothic” lunatic who functions as the more sedate heroine's double”). (Mt., 314.)
He näkevät siis, että Rochesterin ns. hullu vaimo Bertha Mason toimii Janen kaksoisolentona
(”double”). Minusta Jane ei ole rauhallisempi tai tyynempi (”more sedate”) kuin Bertha, vaan hyvin
intohimoinen. Minusta Bertha ei myöskään ole Janen double, eikä Janella ole doubleia. Mutta
Gilbertin ja Gubarin mukaan Janen ja Berthan välinen vastakkainasettelu on romaanin keskeinen
sellainen (mt., 339). Jane kohtaa hänessä heidän mielestään oman kapinallisuutensa (mt., 339):

an encounter – like Frances Crimsworth's fantasy about Lucia – not with her own sexuality but with her
own ”hunger, rebellion and rage,” a secret dialogue of self and soul on whose outcome, as we shall see,
the novel's plot, Rochester's fate, and Jane's coming-of-age all depend (Mt., 339.)

Minusta taas Jane kohtaa sen itsessään, sisältää tämän: ”hunger, rebellion and rage” – mikä minusta
on feministisempää kuin jos se olisi Berthassa; Jane on todellinen (tavallaan) tavallisen näköinen
feministinen nainen, mikä on mielestäni feministisempää kuin jos raivonsa ja pimeämpi puolensa
olisi Berthassa; Jane sisältää minusta itse pimeän puolensa. Jane on kokonainen ”ihminen”, eikä
enkeli tai miehinen ihanne. Ja olennaista tässä on taas, ainakin mielestäni, mistä Gilbert ja Gubarkin
sanovat, että kohtaaminen ei ole Janen kohtaaminen oman seksuaalisuutensa kanssa, vaan
kapinallisuutensa (vaikka Gilbert ja Gubar välillä tuntuvatkin lukevan myös toisella tavalla Jane
Eyren joitakin kohtia).
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Tässä, kun ajatellaan että Janellä on ”double”, ajatellaan ehkä Brontën kirjoittavan tiedostamattaan
feministisemmin kuin hän kirjoittaa. Minusta ei tarvitse lisätä Jane Eyren feminismiä: se on siinä
itsessään, ilman että Bertha Mason kuvaa Janen raivoa. Minussa pelkässä Janessä on ”hunger,
rebellion and rage” ja vielä enemmän Charlotte Brontëssa, joka tekijänä osoittaa joitain asioita joita
Jane ei itse havaitse, tai oikeastaan tämä on myös Janessä itsessään, tämä vain vähättelee sitä,
esimerkiksi sen, että on oikeassa alussa mm. sanoessaan (JE 26, luku 4) Mrs. Reedille ””What would
Uncle Reed say to you if he were alive?””. Sanoo, että ”was my scarcely voluntary demand. I say
scarcely voluntary, for it seemed as if my tongue pronounced words wirhout my will consenting to
their utterance; something spoke out of me over which I had no control.”. Jane siis vähättelee
luonteensa voimakkuutta ja kiivautta, vaikka onkin tarkoittanut juuri ne sanat ja sisäistekijä tai tekijä
on tarkoittanut ne.

Jane ei ole ihannekuvan mukainen nainen tai ihminenkään.

Gilbert ja Gubar sanovat tästä The Professorissa, että Lucia, jonka kuvaa Hunsden Yorke Hunsden
pitää aina mukanaan, on yksi – viimeinen – hahmo [The Professorissa], jonka kautta Frances (ja myös
Brontë itse) voi fantasioida pakoa patriarkaatin tukahduttavasta voimasta. Luciasta sanotaan, että
hän ”once wore chains and broke them”. (Gilbert & Gubar 1984, 333) Minusta Lucia on kuitenkin
miesten ihannenainen, eikä siten yhtä edistyksellinen kuin Frances Henri (joka on The Professorin
päähenkilö ”The Professorin” – opettajan - ohella). Siten en näe häntä ollenkaan Brontën fantasioiden
toteuttajana. Osittain samasta syystä minusta Berthakaan ei ole sitä, hän on monessa suhteessa
miehisten ihanteiden mukainen.
Gilbertin ja Gubarin mukaan on ”epäilyttävän selvää” (”suspiciously clear”) että Bertha on eräs Janen
ilmenemismuoto ja vieläpä uhkaavin sellainen. Bertha toimii niin kuin Jane haluaisi toimia, kuten
repii hienon hunnun, jonka Rochester on ostanut. (Mt., 359-360.) Mutta eikö Jane toimi
feministisemmin kuin Bertha, rationaalisesti? Jane kieltäytyy ottamasta vastaan Rochesterin lahjoja,
eikö se ole yhtä feminististä? Tai se, miten hän kieltäytyy elämään Rochesterin elätettävänä?

Gilbertin ja Gubarin mukaan Shirley on Carolinen “double” [Shirleyssä], mutta toimii huonosti tässä
suhteessa, nimittäin paradoksaalisesti ei tuo Carolinelle vapautusta. (Mt., 382-383.)
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Jane ei kaipaa minusta myöskään ”varoittavaa kuvaa” (”monitory image”), vaikka en aivan osaakaan
perustella tätä, paitsi sillä, että Jane on itse monessa suhteessa ”monitory image”, Jane ei ole mikään
ihannekuvan mukainen naishenkilö. Hän on monessa suhteessa intohimossaan ”monitory image”.
Jane on henkilöhahmona ihminen, ei mikään ihanne.

Mielestäni Jane Eyre on siis kokonainen ihminen (jos näin voi sanoa), joka sisältää myös oman
kapinallisuutensa,

oman

pimeän

puolensa,

tarvitsematta

siihen

ketään

toimimaan

kaksoiskappaleenaan, tai –olentonaan, niin kuin Gilbert ja Gubar esittävät Janen kaksoisolentona
toimivan Bertha Masonin. Jane on feministinenkin ja sitenkin kokonaisvaltainen ihminen, eikä
suinkaan naisihanne. Minusta Jane on kokonainen, koska on ihminen ja feministinenkin, koska hän
ei ole ihanteen mukainen nainen. Näin Jane ei tarvitse kaksoisolentoa, hän on kokonainen, ja villikin
ja outo, mikä tulee esille esimerkiksi kun hän sanoo Rochesterille, että tämä ei ole kaunis.

Brontëlla on valta kirjoittaa minkälaisen tarinan – maailman – hän haluaa.

Gilbert ja Gubar (1984, 314) näkevät siis asian eri tavalla; he näkevät, että Rochesterin ns. hullu
vaimo Bertha Mason toimii Janen ”kaksoiskappaleena”, ”double”ina. Minusta Jane ei ole
rauhallisempi tai tyynempi kuin Bertha (Gilbert ja Gubar sanovat (mt., 314), että hän on ”more
sedate”), vaan hyvin intohimoinen. Minusta Bertha ei myöskään ole Janen double, eikä Janella ole
doubleia.

Gilbert ja Gubar (mt., 332) ovat sitä mieltä, että sekä Francesin ja Crimsworthin lapsi Victor että
Hunsden [Yorke Hunsden] edustavat Brontën vallankumouksellisia taipumuksia (tai tunteita)
romaanissa. Minusta ainakaan Jane ja Frances eivät tarvitse edustajaa; ja he ”edustavat Brontën
vallankumouksellisia taipumuksia (tai tunteita) romaanissa”. Luulen että ei ole kaikin puolin
edistyksellistä lukea naisten kirjoituksia niin kuin ne osittain tiedostamatta toisivat korvaavien
hahmojen kautta jotain tunteita esille. Näin luulen, että tavallaan Brontë on edellä Gilbertiä ja Gubaria
tasa-arvon vaatimuksessaan

Gilbertin ja Gubarin mukaan Bertha ilmeisesti edustaa Janen kiihkeää toista puolta Thornfield –
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jaksossa, mutta minusta hän ei tee niin, vaan se (romaanin alun kiihkeys) on yhä Janessä, esimerkiksi
siinäkin, miten hän ottaa neuvon vastaan Kuulta unessaan, ja intohimoisessa luonteessaan esimerkiksi
katsoen Rochesteria hyvin epäfeminiinisesti.
Gilbert ja Gubar sanovat (mt., 349): ”Despite Miss Temple's training, the ”bad animal” who was first
locked up in the red-room is, we sense, still lurking somewhere, behind a dark door, waiting for a
chance to get free. That early consciousness of ”something near me” has not yet been exorcised.
Rather, it has intensified.” Minusta tässä ajatellaan että Janella on mystinen toinen puoli, jotakin
tiedostamatonta, jokin voima joka on tiedostamatta hänessä ja jota Bertha ilmentää. Minusta näin ei
ole, vaan Janessa on molemmat puolensa, hän on kapinallinen hahmo, joka ei tarvitse tiedostamatonta
pimeää, tai toista puoltaan. Sama pätee minusta seuravaan lainaukseen Gilbertiltä ja Gibarilta (mt.,
361): ”also that ”bad animal” who was ten-year-old Jane, imprisoned in the red-room, howling and
mad”. Eikö Jane ollut kapinallinen silloin, eikä ”mad”?
Gilbert ja Gubar sanovat (mt., 359-360): ”Bertha[…] is Jane's truest and darkest double: she is the
angry aspect of the orphan child, the ferocious secret self Jane has been trying to repress ever since
her days at Gateshead. For, as Claire Rosenfeld points out, ”the novelist who consciously or
unconsciously exploits psychological Doubles” frequently juxtaposes ”two characters, the one
representing the socially acceptable or conventional personality, the other externalizing the free,
uninhibited, often criminal self.” Minusta Janen persoona ei ole “socially acceptable or conventional”.
Minusta Bertha ei ole “the angry aspect of the orphan child”, vaan se on Janessa itsessään. Minusta
Berthe ei ole Janen double, sillä Brontë juuri ei pidä Berthasta, hän on hyvin kaunis hahmo, mutta
monessa suhteessa typerä. Minusta Jane ei yritäkään tukahduttaa itseään edes ”Thornfield –jaksossa”.
Jane ei ole tavanomainen, sosiaalisesti hyväksyttävä, mikä tulee jo esille alussa hänen
kapinallisuudessaan. Läpi teoksen kapinallisuus tulee esille mm. Janen feministisyydessä. Hänhän
on juuri kaikkea muuta kuin tavallinen naishenkilö.
Ja (mt., 360): ”It is only fitting, then, that the existence of this criminal self imprisoned in Thornfield's
attic is the ultimate legal impediment to Jane's and Rochester's marriage, and that its existence is,
paradoxically, an impediment raised by Jane as well as Rochester. For it now begins to appear, if it
did not earlier, that Bertha has functioned as Jane's dark double throughout the governess's stay at
Thornfield. Specifically, every one of Bertha's appearances – or, more accurately her manifestations
– has been associated with an experience (or repression) of anger on Jane's part. Jane's feelings of
“hunger, rebellion, and rage” on the battlements, for instance, were accompanied by Bertha's ”low,
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slow ha! ha!” and “eccentric murmurs.”” Minusta Jane ei siis tarvitse doubleia hahmona, vaan
sisältää sen itsessään, tai siis sisältää kaikki puolensa.

Gilbert ja Gubar sanovat seuraavaa (mt., 362): ”At that point, significantly, when the Bertha in Jane
falls from the ruined wall of Thornfield and is destroyed, the orphan child too, as her dream predicts,
will roll from her knee – the burden of her past will be lifted – and she will wake. In the meantime,
as Rochester says, ”never was anything at once so frail and so indomitable … consider the resolute
wild free thing looking out of [Jane's] eye.... Whatever I do with its cage, I cannot get at it – the
savage, beautiful creature” (chap. 27).” (Mt., 362; hakasulkeet Gilbert ja Gubar.). Minusta Janen
kapinallisuus ei koskaan häviä, mutta minusta se ei kuitenkaan ole Berthassa. Enkä usko että
menneisyys on Janelle ”burden”. Minusta ”orphan child” ei koskaan katoa Janesta; se juuri tuntuu
luovan osan teoksen merkityksestä.

Luulen, että se kapinallinen puoli Janessa säilyy aina, se on hänen luontoaan; se ei ole Berthassa,
joten ei katoakaan Berthan mukana – ei ainakaan Brontësta. Tämän voinee ajatella näkyvän
esimerkiksi siitä, millä tavalla Brontë miettii St. Johnin tilannetta.

Minusta Bertha ei myöskään ole varoittava kuva Janelle, Jane ei tarvitse sellaista, ei voisi olla
sellaista, sillä on ihminen, eikä ihanteiden mukainen. Minusta Jane ei sisäistä varoittavia kuvia. Jane
voisi itse olla varoittava kuva: ”she is a great hater”. Gilbert ja Gubar sanovat (mt., 360-361): ”These
parallels between Jane and Bertha may at first seem somewhat strained. Jane, after all, is poor, plain,
little, pale, neat and quiet, while Bertha is rich, large, florid, sensual and extravagant; indeed, she was
once even beautiful, somewhat, Richester notes, ”in the style of Blanche Ingram.” Is she not, then, as
many critics have suggested, a monitory image rather than a double for Jane?” Minusta Jane on
kuvattu tässä sävyisämmäksi kuin hän on. Minusta Jane on myös itse ”monitory image”. Minusta
myöskään Jane ei näin tarvitse ”monitory imagejä”. Minusta Bertha siis ei ole Janen ”monitory
image”.
Gilbert ja Gubar sanovat (mt., 361): ”And of course, in one sense, the relationship between Jane and
Bertha is a monitory one: while acting out Jane's secret fantasies, Bertha does (to say the least) provide
the governess with an example of how not to act, teaching her a lesson more salutary than any Miss
temple ever taught.” En usko että Jane ottaa vastaan käytöksen opetusta, hän on niistä vapaa, villi
niiden ylitse. Eikä Jane minusta tunnu pelkäävän pimeyttä itsessään vaan tuntee sen, on sitä. Jane ei
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ole noin rajoitettu, perinteinen naishenkilö. Janessa tämä ei hyväksyttävä puoli on feministinen.
Minusta suhde ei ole siten ”monitory”, sillä Jane hyväksyy hirviön tai mitä vaan itsessään ja sisältää
synkät puolensa.

Gilbert ja Gubar sanovat, että Brontë kertoessaan Crimsworthinä halusi näköjään arvioida uudelleen
Richardsonilaista esimerkkiä nuoresta naisesta enkelinä (”the young-lady-as-angel”) (mt., 318).
Kaikissa kolmessa myöhemmässä romaanissaan Brontë lähestyi ideaalia täydellisestä naisesta
(“lady”) samanlaista vihaa tuntien (mt., 318). Crimsworthin maku vihjaa hänen olevan epätavallinen
mies. Tämä näkyy hänen arvioissaan naisista, esimerkiksi vastenmielisyydestä jota hän tuntee
stereotyyppistä ”nukke-naista” (”doll-woman”) kohtaan. (Mt,. 319). Tässä näkyy Brontën
yhteiskunnallinen kumouksellisuus. Hän saa kirjallisuudessa puhua miehen äänellä. Minusta
yhteiskunnallinen - ja muu - kumouksellisuus on läsnä Jane Eyressä, vaikka – ja etenkin jos - Berthaa
ei pidetä Janen doubleina. Minusta Jane on näin kokonaisvaltainen hahmo, ei enkeli, vaan ihminen.

Gilbertin ja Gubarin mukaan toisin kuin muille miehille, naisten olemus on tuttu Crimsworthille.
Brontë tuntuu sanovan (vaikka ei Gilbertin ja Gubarin mukaan tietoisesti ole välttämättä tätä mieltä)
että nainen on ”a servile and ”mentally depraved” creature, more slave than angel, more animal than
flower. And – the book implies if Crimsworth/Brontë does not – she is like this because it is her task
in patriarchal society to be such a creature. ” (Mt., 322.) Minusta Brontë ei suinkaan sano näin, vaan
hänen kuvansa monista naisista on erityisen hyvä; kaikki hänen ihailemansa naiset – tai Janen
ihailemat tai Francesinkin – ovat kaikkea muuta kuin mitä tässä sanotaan. Minusta Brontë sanoo, että
naiset ovat kun miehetkin – minusta hän ei tee selvää eroa naisten ja miesten välillä. Minusta Brontë
kuvaa naiset ihmisinä, persoonina, jotka eivät ole täydellisempiä kuin miehetkään, mikä on hyvin
feminististä. Näin hän kritisoi miehisiä käsityksiä naisista. Ja samalla hän sanoo, että naiset ovat
samanlaisia kuin miehet: ”women feel just as men feel” (JE 130, luku 12). Hän kritisoi sellaisia naisia,
jotka ovat hänen mielestään jotenkin heikkolahjaisia, ja usein myös sellaisia naisia, jotka ovat miesten
ihanteita. Brontë on sitä mieltä että naisten ei tarvitse olla sitä mitä patriarkaalinen yhteiskunta heiltä
toivoo. Eikö Brontë arvostele juuri naisia jotka ovat patriarkaalisen yhteiskunnan ihanteita? Hän
osoittaa että enkelit eivät olekaan sitä vaan todellisia ihmisiä. Huonojen naiskuvien lisäksi Brontëlla
on tosiaankin myös hyviä sellaisia ja tämä liittyy juuri naisten henkisiin ominaisuuksiin.
Gilbert ja Gubar sanovat, että: “here in The Professor Brontë reacted with almost excessive horror to
the characteristics of the female monster/slave.”(Mt., 323.) Minusta taas Brontë ei kauhistu edes
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hirviötä itsessään, omaa luontoaan; tai oikeammin hän tietää ettei ole ”hirviö” sen enempää kuin
miehetkään, jotka ovat kokonaisvaltaisia ihmisiä. Minusta Brontë on sitä mieltä että perinteisesti
kauniina pidetyt naisetkin ovat joskus luonteeltaan kaikkea muuta kuin ylevämielisiä, mutta hän ei
pelkää itsessään olevan hirviötä, vaan pitää naisia ihmisinä. Hänen ihailemansa neiti Temple on
varmaankin perinteisesti kaunis. Minusta Brontë vain kritisoi naisia ihmisinä heidän vikansa nähden,
jota juuri miehet yleensä eivät näe. Bertha on kaunis miesten pitämällä tavalla, sellainen
henkilöhahmo, jota miehet tavallisesti ihailevat. Eikä Jane tai Brontë varmasti pelkää orjuutta vaan
tietää, että sellainen pelko on turhaa. Näin Gilbert ja Gubar eivät mielestäni pidä Brontëa niin
edistyksellisenä naistenkin aseman suhteen kuin hän on.
Jane ei mielestäni siis pelkää hirviötä edes ”itsessään”, Jane juuri sisältää molemmat puolet:
pimeänkin puolen, niin kuin se on ihmisissä. Brontëlla mielestäni nainen saa olla ihminen ja häntä
arvostellaan henkisten, viisaan, hyvän ihmisen ominaisuuksien puutteesta kuten miehiäkin. Vain
persoonallisuudella on merkitystä, ei ulkonäöllä, Brontë tuntuu sanovan. Jane ei ole perinteisesti
kaunis nainen. Hän myöntää pimeät ja epäviehättävät puolensa, on enemmän sellainen ketä
kunnioitetaan kuin ketä rakastetaan, niin kuin sanotaan kohdassa, jota lainaan kohta The
Professorista. Eikö Brontë arvostele naisia jotka ovat keimailevia ja pinnallisia? Toisin kuin miehinen
maailma on tehnyt, jossa naisia arvostellaan ulkonäön perusteella, tuo Brontë heidät saman arvioinnin
piiriin kuin miehetkin, jossa vain henkisillä ominaisuuksilla on merkitystä.

Gilbertin ja Gubarin mukaan naishenkilöistä The Professorissa vain Frances Henrin todellinen luonto
(”true nature”) ei asetu vastahankaan miehisten naisellisuuskäsitysten, tai idealisaatioiden kanssa
(mt., 324). Minusta hän juuri rikkoo näitä käsityksiä enemmän kuin muut hahmot. Hän on ihminen,
joka tuntee syvästi ja on viisas. Ehkä siksikin hän ei kaipaa ”double”ia: hänen kapinallisuutensa on
pohjimmainen osa häntä itseään, tärkeä osa. Minusta Jane on feministisempi kuin Bertha. Jane etsii
tasa-arvoisia ihmissuhteita 1800-luvulla, kotiopettajattarena.
Minusta Frances Henri – ja Brontë - taas asettuu vastahankaan miehisten naisellisuuskäsitysten
kanssa, todellakin idealisaatioiden kanssa. Jane on samankaltainen hahmona kuin The Professorin
Frances Henri, josta sanotaan seuraavaa:

We walked in, and Frances rose from her seat near the table to receive us; her mourning attire gave her a
recluse, rather conventual, but withal very distinguished look; its grave simplicity added nothing to
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beauty, but much to dignity; the finish of the white collar and manchettes sufficed for a relief to the
merino gown of solemn black; ornament was forsworn. Frances curtsied with sedate grace, looking, as
she always did, when one first accosted her, more a woman to respect than to love; I introduced Mr.
Hunsden, and she expressed her happiness at making his acquaintance in French. (The Professor 313,
luku 24.)

Frances Henri on siis – jostakin näkökulmasta - enemmän nainen, jota kunnioittaa kuin rakastaa.
Tällainen hahmo tuntuu olevan miehisten idealisaatioiden vastainen.

Gilbert ja Gubar sanovat (mt., 369), (lainaan jo lainaamaani kohtaa): ”Does Brontë's rebellious
feminism – that ”irreligious” dissatisfaction noted by Miss Rigby and Jane Eyre's other Victorian
critics – compromise itself in this withdrawal [Ferndeaniin]? Has Jane exocised the rage of
orphanhood only to retreat from the responsibilities her own principles implied? ” Minusta Jane ei
mitenkään tee kompromissia, vaan on ihminen, jonka silmissä ”look of another world” pysyy; Janen
luonne pysyy.

Minusta Jane ei ole siis karkottanut mitään orpoutta itsestään. Jane Eyre on sama intohimoinen,
erikoinen orpolapsi lopussakin. Tämä on juuri hyvin mielenkiintoista, tavallisen näköisen,
kapinallisen, feministisen Janen rakkaus kartanonherra Rochesteriin. Ja Jane haluaa vapautua
kaikesta muustakin kuin patriarkaalisesta vallasta. Hänen maailmassaan rakkaus on myyttistä.
Gilbert ja Gubar sanovat, että (mt., 368): ”when both were physically whole they could not, in a
sense, see each other because of the social disguises – master/servant, prince/Cinderella – blinding
them, but now that these disguises have been shed, now that they are equals, they can (though one is
blind) see and speak even beyond the medium of the flesh”. Eivätkö aina näe toisensa? Siten minusta
kai rakastavat toisiaan. Mutta onko heidän asemansa koskaan prinssin ja Tuhkimon?
Gilbert ja Gubar taas sanovat Janestä, että hän on ”pahantuulinen Tuhkimo”(”a sullen Cinderella)
ja ”vihainen Ruma Ankanpoikanen” (”an angry Ugly Duckling”) (mt., 342). Vaikkakin Gilbert ja
Gubar sanovat Janen myös tekevän sellaista mihin ei uskottu viktoriaanisen ajan lapsen tai Tuhkimon
koskaan kykenevän, nimittäin kahleidensa rikkomisen yhä uudelleen kertoessaan Rouva Reedille
mitä hän ajattelee tästä (mt., 343). Minusta Jane ei ole kumpikaan; kauneuden puute erottaa hänet
mm. satujen naiseudesta ja se, ettei hän ole enkelimäinen. Eikö Brontë juuri yritä tehdä muunlaisen
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kuin Tuhkimon kaltaisen tarinan, jotakin mikä eroaa selvästi sellaisista tarinoista ja sankarittarista?
Gilbert ja Gubar kysyvät (mt., 351): ”Can appearances be trusted? Who is the slave, the master or
servant, the prince or Cinderella? What, in other words, are the real relationships between the master
of Thornfield and all these women whose lives revolve around his?” Minusta Jane on ainakin eräällä
tavalla prinssi, mutta mielestäni ”naisten” ”elämä” ei pyöri Rochesterin ympärillä.

Jen Cadwallader (2009, 235) kiinnittää huomiota Janen eroon satujen hahmoista:
”While Charlotte Brontë's studied use of fairy tales in Jane Eyre is covered at great length by current
scholarship, an overlooked but significant difference between the novel and these earlier stories is
that while Aunt Reed mimics the role of ‘evil stepmother’ to perfection, and while Rochester is
sufficiently Beast-like in appearance, Jane is, quite pointedly, no Beauty. [Abigail] Heiniger [2006,
245, alaviite2tiedot Cadwalladerin artikkelissa] notes in passing, 'Perhaps the most striking physical
aspect of Jane is her plainness, simply because it is a novelty not found in Western myths and fairy
tales. […] Charlotte's decision to cast her heroine in so plain a mould calls for further attention,
however, particularly given the dissonance created by Jane's physical dissimilarity to her fairy-tale
counterparts. As a contrast to the fairy-tale beauties invoked throughout the novel, Jane's plainness
takes on the dimension of social critique. Specifically, as I will demonstrate first through an
examination of the significance of female beauty in Charlotte's juvenilia and in nineteenth-century
renditions of Beauty and the Beast, Charlotte uses plainness and beauty to condemn an upper-class
system of values which, by emphasizing the importance of a woman's appearance, limited her ability
to develop selfhood and achieve autonomous action.”
Cadwallader (2009, 235-236) sanoo: ”While Charlotte Brontë is purported to have once told her
sisters that ‘they were wrong – even morally wrong – in making their heroines beautiful as a matter
of course’, her early writing does not initially express such a concern.” Ja, Cadwallader (2009, 245246, loppuviite 11) ”Harriet Martineau, 'Death of Currer Bell', Daily News, 6 April 1855, p. 5.
Martineau's account does not provide a date for this conversation between the Brontë sisters. In
'telling the anecdote', Martineau writes, Charlotte mentioned telling her sisters 'I will show you a
heroine as small and plain as myself who shall be as interesting as any of yours', and concluded by
saying, 'Hence, ”Jane Eyre”’. If this conversation actually took place, however, it seems more likely
to have occurred during the time that Emily and Anne were writing about Gondal and Charlotte about
Angria. By 1845, both Charlotte and Anne had begun writing about 'plain', 'interesting' heroines in
The Professor and Agnes Grey.” Eikä Catherine Earnshawstakaan kai sanota kuin että hänellä on
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seudun kaunein hymy, jne.

Cadwallader (2009, 236-237) huomauttaa: ”It is not until Charlotte Brontë created Elizabeth
Hastings, the prototype for Jane Eyre and Lucy Snowe, that she moved away from superlatively
beautiful heroines. The change simultaneously signals her interest in her characters' interiority.”

Cadwallader (2009, 245) jatkaa: ”In her Life of Charlotte Brontë, Elizabeth Gaskell writes: ‘Charlotte
determined to make her heroine plain, small, and unattractive, in defiance of the accepted
canon’.[…]Charlotte Brontë goes further than simply defying accepted canon: in criticizing the
emphasis placed on female beauty and in rejecting the ideal of the fairy-tale heroine,
she defies the very society from which the accepted canon draws its beliefs. Plain Jane
ultimately symbolizes a new order of women, interesting and valuable because of
their characters and actions rather than their good looks.” Cadwallader (2009, 245) jatkaa
vielä: ”Jane’s fi tional heirs — Lucy Snowe, Gaskell’s Molly Gibson, Wilkie Collins’s Marian
Halcombe — further expanded women’s narrative possibilities in the Victorian period, but more
importantly, these heroines provided readers with a new literary model to help them understand their
own possibilities.”

Jane ei ole mikään kaunis sankaritar. Hän eroaa enkeli –ihanteista, kuin myös satujen hahmoista ja
prinsessoista. Hän on kokonaisvaltainen ”sielu”. Tähän viittaa esimerkiksi kohta, jossa Jane ja
Rochester puhuvat Rochesterin kartanossa, ja tämä sanoo Janesta: ”No wonder you have rather the
look of another world.” (JE 144-145, luku 13.) Tai kun Rochester sanoo Janesta:

”[…]Consider that eye: consider the resolute, wild, free thing looking out of it, defying me, with more
than courage—with a stern triumph. Whatever I do with its cage, I cannot get at it—the savage, beautiful
creature![…]” (JE 388, luku 27.)

Jane myös on hyvin suorapuheinen, epätavallinen naiseksi. Hän sanoo esimerkiksi Rochesterille, että
tämä ei ole kaunis.

“You examine me, Miss Eyre,” said he: “do you think me handsome?”
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I should, if I had deliberated, have replied to this question by something conventionally vague and polite;
but the answer somehow slipped from my tongue before I was aware—“No, sir.”
“Ah! By my word! there is something singular about you,” said he: “you have the air of a little nonnette;
quaint, quiet, grave, and simple, as you sit with your hands before you, and your eyes generally bent on
the carpet (except, by-the-bye, when they are directed piercingly to my face; as just now, for instance);
and when one asks you a question, or makes a remark to which you are obliged to reply, you rap out a
round rejoinder, which, if not blunt, is at least brusque. What do you mean by it?”
“Sir, I was too plain; I beg your pardon. I ought to have replied that it was not easy to give an impromptu
answer to a question about appearances; that tastes mostly differ; and that beauty is of little consequence,
or something of that sort.” (JE 156, luku 14.)

Hänen katseensa on myös läpitunkeva ja tapansa vastata ei sellainen mitä häneltä odottaisi; Jane on
voimakas persoonallisuus. Tässä myös Jane vähättelee itseään, tätä luomaansa vaikutusta, vaikka
oikeasti Brontë on kai halunnut että Jane sanoo juuri noin. Seuraavassa lainauksessa näkyy Janen
älykkyys tai viisaus, jokin mitä ei odoteta satujen hahmoilta tai oikeammin satujen prinsessoilta tai
sankarittarilta. Siinä Jane myös selvästi esittää olevansa tavallinen ja tavallaan tuo myös esille
inhimillisyytensä, ihmisyytensä, joka on kokonaisvaltainen.

“Oh, sir!—never mind jewels! I don’t like to hear them spoken of. Jewels for Jane Eyre sounds unnatural
and strange: I would rather not have them.”
“I will myself put the diamond chain round your neck, and the circlet on your forehead,—which it will
become: for nature, at least, has stamped her patent of nobility on this brow, Jane; and I will clasp the
bracelets on these fine wrists, and load these fairy-like fingers with rings.”
“No, no, sir! think of other subjects, and speak of other things, and in another strain. Don’t address me
as if I were a beauty; I am your plain, Quakerish governess.”
“You are a beauty in my eyes, and a beauty just after the desire of my heart,—delicate and aërial.”
“Puny and insignificant, you mean. You are dreaming, sir,—or you are sneering. For God’s sake don’t
be ironical!”
“I will make the world acknowledge you a beauty, too,” he went on, while I really became uneasy at the
strain he had adopted, because I felt he was either deluding himself or trying to delude me. “I will attire
my Jane in satin and lace, and she shall have roses in her hair; and I will cover the head I love best with
a priceless veil.”
“And then you won’t know me, sir; and I shall not be your Jane Eyre any longer, but an ape in a
harlequin’s jacket—a jay in borrowed plumes. I would as soon see you, Mr. Rochester, tricked out in
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stage-trappings, as myself clad in a court-lady’s robe; and I don’t call you handsome, sir, though I love
you most dearly: far too dearly to flatter you. Don’t flatter me.” (JE 314, luku 24.)

Juuri koska Jane on ihminen ja älykäs tarina on niin kiinnostava. Jane puhuu olevansa Jane Eyre, joka
ei ole satujen tai tarinoiden tai elämän kaunotar. Jane on viisas, eikä ole kaunis, toisin kuin naisilta
yleensä odotetaan. Jane sanoo olevansa Quakerish:

“No, no, sir! think of other subjects, and speak of other things, and in another strain. Don’t address me
as if I were a beauty; I am your plain, Quakerish governess.” (JE 314, luku 24.)

Näin hän on ihminen. Hän, Jane, on viisas nainen – mikä ei ehkä ole naiselta perinteisesti odotettu
piirre. Jane sanoo, ettei ole enkeli, ja siten hän ei ole ihanteiden mukainen.

“You shall sojourn at Paris, Rome, and Naples: at Florence, Venice, and Vienna: all the ground I have
wandered over shall be re-trodden by you: wherever I stamped my hoof, your sylph’s foot shall step
also. Ten years since, I flew through Europe half mad; with disgust, hate, and rage as my companions:
now I shall revisit it healed and cleansed, with a very angel as my comforter.”
I laughed at him as he said this. “I am not an angel,” I asserted; “and I will not be one till I die: I will be
myself. Mr. Rochester, you must neither expect nor exact anything celestial of me—for you will not get
it, any more than I shall get it of you: which I do not at all anticipate.” (JE 315, luku 24.)

Tässä Jane vertaa inhimillisyyttään Rochesterin sellaiseen, ja siis itseään Rochesteriin: ”any more
than I shall get it of you”.
Seuraavassa kohdassa taas tulee esille Janen viisaus ja epätavallisuus naisena – hän puhuu miehisestä
käsityksestä rakkaudesta; hän ei ole ihanne.

“What do you anticipate of me?”
“For a little while you will perhaps be as you are now,—a very little while; and then you will turn cool;
and then you will be capricious; and then you will be stern, and I shall have much ado to please you: but
when you get well used to me, you will perhaps like me again,—like me, I say, not love me. I suppose
your love will effervesce in six months, or less. I have observed in books written by men, that period
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assigned as the farthest to which a husband’s ardour extends. Yet, after all, as a friend and companion, I
hope never to become quite distasteful to my dear master.” (JE 315, luku 24.)

Janen viisaus tulee esille tässäkin ja se on tavallaan hyvin kaukana siitä, mitä naisilta perinteisesti
odotetaan. Jane on ihminen, jolla on mielipiteet ja hyvin voimakkaat sellaiset, esimerkiksi myös kun
hän sanoo että ei kadehdi Blanchea tai etteivät rouva Reedin lapset ole kyllin hyviä seurustellakseen
hänen kanssaan.

Naiset ovat Brontën mielestä samanlaisia kuin miehet. Jane on siten yhtä vähän kaksoisolennon
tarvitseva kuin Rochester: hän on ihminen.

Women are supposed to be very calm generally: but women feel just as men feel; (JE 130, luku 12.)

Seuraavassa kohdassa tulee myös esille se, miten Jane ei ole enkelimäinen. Kohta alkaa Rochesterin
vuorosanoista. Jane vastaa hänelle.

“If that will be your married look, I, as a Christian, will soon give up the notion of consorting with a mere
sprite or salamander. But what had you to ask, thing,—out with it?”
“There, you are less than civil now; and I like rudeness a great deal better than flattery. I had rather be a
thing than an angel. This is what I have to ask,—Why did you take such pains to make me believe you
wished to marry Miss Ingram?” (JE 318, luku 24-)

Jane on “thing”; hän sisältää synkemmän tai oudomman puolensa.

Gilbert ja Gubar vertaavat siis Janea joskus Tuhkimoon ja vastaavaan. Minusta taas Jane ei ole
millään muotoa sadun ”prinsessan” kaltainen, eikä myöskään enkelimäinen olento, joka ei sisältäisi
ihmisen - tai kirjallisuuden hahmon - kaikkia puolia. Seuraava kohta tuo tämän ehkä selvimmin esille.
Siinä romaanin alussa Janen outous, poikkeavuus tavanomaisesta, tuodaan selvästi esille. Jane ei ole
kaunis, eikä lapsenomainen, ja täti Reed sanoo, että:
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”[…]until she heard from Bessie, and could discover by her own observation that I was endeavouring in
good earnest to acquire a more sociable and childlike disposition, a more attractive and sprightly mannersomething lighter, franker, more natural, as it were-she really must exclude me from privileges intended
only for contented, happy little children”. (JE 1, luku 1.)

Tämä erottaa hänet ihanteellisesta naiseudesta hyvin selkeästi. Hän on outo lapsi, jolla on yleisesti
miehille sopivina pidettyjä piirteitä. Brontë myös sanoi, että oli melkein moraalitonta tehdä
sankarittarista aina kauniita. Tämä Janen ero siitä, mitä naisilta yleensä odotetaan, on hyvin keskeinen
koko romaanissa. Jane on kokonaisvaltainen, inhimillinen ja feministinen – ja muutenkin
kapinallinen - olento.

Eräs perustelu sille, että Janella ei ole kaksoisolentoa, eikä hänen kapinallisuutensa häviä Berthan
mukana on siinä, miten hän on lopussa samanlainen kuin alussa siinä, miten hän kutsuu Rochesteria
nimellä ”sir”.

“Hitherto I have hated to be helped—to be led: henceforth, I feel I shall hate it no more. I did not like to
put my hand into a hireling’s, but it is pleasant to feel it circled by Jane’s little fingers. I preferred utter
loneliness to the constant attendance of servants; but Jane’s soft ministry will be a perpetual joy. Jane
suits me: do I suit her?”
“To the finest fibre of my nature, sir.” (JE 547-548, luku 37.)

Tämä orpolapsi on yhä sama kapinallinen sielu joka oli alussa, ja se on paljon feministisempää ja
kumouksellisempaa ja epätavallisempaa kuin olisi, jos Jane olisi muuttunut matkalla ja menettänyt
sen puolen itsestään, tai jos ei se olisi osa hänen syvintä olemustaan. Näin tavallisen näköinen,
taloudellisesti itsenäinen (sillä hän on perinyt omaisuuden) ja taloudellista itsenäisyyttä kaipaava Jane
Eyre päätyy lopulta omituisena henkilönä löytämään rakkauden herra Rochesterin kanssa
kadottamatta siinä mitään osaa itsestään. Siinä juuri mielestäni tämän tarinan kapinallisuus ja
feministisyys – siinä, että Jane ei kadota kapinallisuudestaan, intohimoisuudestaan mitään.
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4.4 Uskonnollisuus ja pakanallisuus - kuoleman ja tuonpuoleisen osa

Tuonpuoleisen läheisyys etäännyttää tavallisesta yhteiskunnasta heti alussa. Jane Eyressä on mm.
puhetta pirusta. Jane suhtautuu uskontoon hyvin vapaamielisesti. Hän uskaltaa kyseenalaistaa
uskontoa, esimerkiksi alun keskustelussa herra Brocklehurstin kanssa:

“And the Psalms? I hope you like them?”
“No, sir.”
“No? oh, shocking! I have a little boy, younger than you, who knows six Psalms by heart: and when you
ask him which he would rather have, a gingerbread-nut to eat or a verse of a Psalm to learn, he says: ‘Oh!
the verse of a Psalm! angels sing Psalms;’ says he, ‘I wish to be a little angel here below;’ he then gets
two nuts in recompense for his infant piety.”
“Psalms are not interesting,” I remarked.
“That proves you have a wicked heart; and you must pray to God to change it: to give you a new and
clean one: to take away your heart of stone and give you a heart of flesh.”
I was about to propound a question, touching the manner in which that operation of changing my heart
was to be performed, when Mrs. Reed interposed, telling me to sit down; she then proceeded to carry on
the conversation herself. (JE 33, luku 4.)

Toinen kohta, jossa tulee esille uskonto mielenkiintoisesti ja Janen suhde siihen, on seuraavanlainen:

“No sight so sad as that of a naughty child,” he began, “especially a naughty little girl. Do you know
where the wicked go after death?”
“They go to hell,” was my ready and orthodox answer.
“And what is hell? Can you tell me that?”
“A pit full of fire.”
“And should you like to fall into that pit, and to be burning there for ever?”
“No, sir.”
“What must you do to avoid it?”
I deliberated a moment; my answer, when it did come, was objectionable: “I must keep in good health,
and not die.”
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“How can you keep in good health? Children younger than you die daily. I buried a little child of five
years old only a day or two since,—a good little child, whose soul is now in heaven. It is to be feared the
same could not be said of you were you to be called thence.” (JE 32, luku 4.)

Näissä kohdissa näkyy että Jane - ja myös Charlotte Brontë - uskaltaa kyseenalaistaa uskonnollisia
asioita. Hän myös ilmaisee kriittisen suhtautumisensa herra Brocklehurstiin yhdessä kohtaa:

“You have lived the life of a nun: no doubt you are well drilled in religious forms;—Brocklehurst, who I
understand directs Lowood, is a parson, is he not?”
“Yes, sir.”
“And you girls probably worshipped him, as a convent full of religieuses would worship their director.”
“Oh, no.”
“You are very cool! No! What! a novice not worship her priest! That sounds blasphemous.”
“I disliked Mr. Brocklehurst; and I was not alone in the feeling. He is a harsh man; at once pompous and
meddling; he cut off our hair; and for economy’s sake bought us bad needles and thread, with which we
could hardly sew.”
“That was very false economy,” remarked Mrs. Fairfax, who now again caught the drift of the dialogue.
“And was that the head and front of his offending?” demanded Mr. Rochester.
“He starved us when he had the sole superintendence of the provision department, before the committee
was appointed; and he bored us with long lectures once a week, and with evening readings from books
of his own inditing, about sudden deaths and judgments, which made us afraid to go to bed.” (JE 146147, luku 13.)

Uskonnollisuus luo vapauden tunnetta tarinaan. Se voisi toimia myös kahleena, mutta tässä, erityisesti Helen
Burnsin hahmon kautta nähtynä se merkitsee tiettyä vapautta yhteiskuntaan nähden, sillä tarvitsee välittää vain
jumalallisesta tuomiosta tai maailmasta.

Brocklehurst antaa Janelle kirjasen, jossa puhutaan tuhman lapsen äkillisestä kuolemasta. Tämä uskonnon
synkkyys, mikä ilmeisesti liittyi Brontën aikaan, tulee usein esille Jane Eyressä. Brontë suhtautuu tähän
selvästi satiirisesti, kuten myös tarinaan lapsesta joka lukee psalminsa ja saa palkkioksi kaksi keksiä.
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“I will, madam.-Little girl, here is a book entitled the ‘Child’s Guide,’ read it with prayer, especially that
part containing ‘An account of the awfully sudden death of Martha G---, a naughty child addicted to
falsehood and deceit.’”
With these words Mr. Brocklehurst put into my hand a thin pamphlet sewn in a cover, and having rung
for his carriage, he departed. (JE 35-36, luku 4.)

Neiti Abbott sanoo tarinan alkupuolella:

“Besides,” said Miss Abbot, “God will punish her: He might strike her dead in the midst of her tantrums,
and then where would she go? Come, Bessie, we will leave her: I wouldn’t have her heart for
anything. Say your prayers, Miss Eyre, when you are by yourself; for if you don’t repent, something bad
might be permitted to come down the chimney and fetch you away.” (JE 8, luku 2.)

Kun Jane lukee alussa kirjaa, näkyy joissakin kuvissa piru. Tämä uskonnollisuus luo tietynlaista sävyä
teokseen, synkkyyttä ja tummuutta.

The fiend pinning down the thief’s pack behind him, I passed over quickly: it was an object of terror.
So was the black horned thing seated aloof on a rock, surveying a distant crowd surrounding a gallows.
(JE 3, luku 1.)

Mielenkiintoisesti Brontë myös eräässä kohtaan suhtautuu Rochesteriin epäjumalanaan: hänellä
kristinusko ei estä toisenlaisia vaikutelmia, rakkauden syvyyttä:
My future husband was becoming to me my whole world; and more than the world: almost my hope of
heaven. He stood between me and every thought of religion, as an eclipse intervenes between man and
the broad sun. I could not, in those days, see God for His creature: of whom I had made an idol. (JE 333,
luku 24.)

Toisaalta Brontë on myös uskonnollinen. Jo lainatussa kohdassa hän sanoo seuraavasti:

One idea only still throbbed life-like within me—a remembrance of God: it begot an unuttered prayer:
these words went wandering up and down in my rayless mind, as something that should be whispered,
but no energy was found to express them—
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“Be not far from me, for trouble is near: there is none to help.”
It was near: and as I had lifted no petition to Heaven to avert it—as I had neither joined my hands, nor
bent my knees, nor moved my lips—it came: in full heavy swing the torrent poured over me. The whole
consciousness of my life lorn, my love lost, my hope quenched, my faith death-struck, swayed full and
mighty above me in one sullen mass. That bitter hour cannot be described: in truth, “the waters came
into my soul; I sank in deep mire: I felt no standing; I came into deep waters; the floods overflowed me.”
(JE 361, luku 36.)

Tässä jää hieman epäselväksi se auttaako uskonto tällä kertaa Janea. Lopussa Janen miettiessä
pitäisikö hänen suostua St. Johnin ehdotukseen, ja kosintaan, hän myös pyytää Taivasta (”Heaven”)
avukseen; tässä on kenties myös pakanallisen Taivaan (”Heaven”) vivahde:

I sincerely, deeply, fervently longed to do what was right; and only that. “Show me, show me the path!”
I entreated of Heaven. I was excited more than I had ever been; and whether what followed was the
effect of excitement the reader shall judge. (JE 514-515, luku 35.)

Tämän seurauksena hän kuulee Rochesterin, joka ei ole läsnä, äänen kutsuvan itseään. Uskonto ja
pakanallisuus ovatkin Brontëlla sopusoinnussa keskenään: toisaalta luonnon pakanallinen voima,
miltei uskonnollisuus tähän liittyen - ja kristinusko jossakin muodossaan.

Myös Jane Eyren lopulla tulee esille ajatuksia tuonpuoleisesta St. Johnin hahmossa. Voisi ehkä sanoa,
että Charlotte Brontë, kuten kai kirjailijat yleensä, etsii suhdettaan todellisuuteen romaanissaan. Tämä
kuoleman pohdinta on voimakkaasti esillä myös Lowood –kohdassa Helen Burnsin liittyvänä.
Kiinnostus on muussakin kuin rakkaudessa, ja kuitenkin rakkaus on keskeinen osa tätä
maailmankuvaa, tätä kuoleman pohdintaa. Gilbert ja Gubar sanovat Brontën edustavan
fenomenologiaa tai fenomenologisia näkemyksiä romaanissaan (Gilbert & Gubar 1984, 440).

Helen Burns on tietyllä tavalla vapaa uskonnollisuutensa vuoksi ja hänen hahmossaan Brontë
käsittelee kuolemaa.
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Pakanallisuus tulee esille Shirleyssä. Brontë yhdistää hyvin pakanallisuutta ja uskontoa, viehtymys
yliluonnolliseen ei vie pois uskonnolta ja tämä viehtymys yliluonnolliseen, mielikuvituksellinen,
onkin erityisesti kirjallista – runollista. Taide on Brontëlle kenties tapa pohtia elämää, niin kuin hän
lopussa tuntuu pohtivan St. Johnin kautta.

4.5 Janen eksplisiittinen feministisyys

Jane Eyre hahmona on hyvin feministinen monessa suhteessa ja myös romaani Jane Eyre on sitä
(kuten myös muut Brontën romaanit).

Gilbert ja Gubar kuvailevat Janen tasa-arvon kaipuuta seuraavasti (mt., 370): ”And the astounding
progress toward equality of plain Jane Eyre”. Jane Eyre on feministinen, pyrkii tasa-arvoisuuteen
myös suhteessaan Rochesteriin. He sanovat Janesta, että hän on ”plain”; sielultaan (jos tämä ilmaisu
sallitaan Brontën yhteydessä) hän on tietysti kaikkea muuta kuin tavallinen, kuten hekin huomaavat.

Gilbert ja Gubar sanovat seuraavaa siitä, miten Brontë ottaa tavallaan kantaa naisten asemaan (”he”,
josta on puhe lainauksen alussa, on Rochester):
She, sensing his new sense of power, resolves to keep him ”in reasonable check”: ”I never can bear being
dressed like a doll by Mr. Rochester,” she remarks, and, more significantly, ”I'll not stand you an inch in
the stead of a seraglio.... I'll [prepare myself] to go out as a missionary to preach liberty to them that are
enslaved” (chap. 24). While such assertions have seemed to some critics merely the consequences of
Jane's (and Charlotte Brontë's) sexual panic, it should be clear from their context that, as is usual with
Jane, they are political rather than sexual statements, attempts at finding emotional strength rather than
expressions of weakness. (Mt., 335; hakasulkeet Gilbertin ja Gubarin.)

Minustakaan Janen näkemykset eivät ole seksuaalisia. En tiedä ovatko ne poliittisia. Brontë luo
vapaamman maailman ainakin itselleen, kirjallisuudessa: taiteessa ei tarvitse tehdä sitä poliittisesti.
Yksi olennainen seikka tässä suhteessa on se, että hän haluaa itse tienata elantonsa, eikä olla
Rochesterin elätettävänä. Lopussa hän onkin perinyt omaisuuden ja on siksi Rochesterin kanssa
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taloudellisesti ottaen tasavertainen. Hän sanoo Thornfieldin kattotasanteella ollessaan eksplisiittisesti
miesten ja naisten olevan samankaltaisia, mutta feministisesti olennaisempaa on ehkä se, mitä hän ei
sano suoranaisesti, vaan mikä tulee muuten esille. Mutta hän kuitenkin sanoo:

It is in vain to say human beings ought to be satisfied with tranquillity: they must have action; and they
will make it if they cannot find it. Millions are condemned to a stiller doom than mine, and millions are
in silent revolt against their lot. Nobody knows how many rebellions besides political rebellions ferment
in the masses of life which people earth. Women are supposed to be very calm generally: but women
feel just as men feel; they need exercise for their faculties, and a field for their efforts, as much as their
brothers do; they suffer from too rigid a restraint, too absolute a stagnation, precisely as men would suffer;
and it is narrow-minded in their more privileged fellow-creatures to say that they ought to confine
themselves to making puddings and knitting stockings, to playing on the piano and embroidering bags. It
is thoughtless to condemn them, or laugh at them, if they seek to do more or learn more than custom has
pronounced necessary for their sex. (JE 129-130, luku 12.)

Tässä Jane sanoo että miehet ja naiset ovat samanlaisia, kaipaavat samanlaisia asioita. Hän on sitä
mieltä, että sukupuolella ei ole tässä merkitystä. Siten hän on ehkä feministisempi kuin Woolf, joka
kysyy erityisesti feminiinistä: ”nais-miehinen” tai ”mies-naisellinen”.

Charlotte Brontë siis puhuu myös itsestään kirjailijana muodossa ”he”. Kun sisarukset valitsivat
taiteilijanimiä, he halusivat valita nimet jotka eivät olleet naisten nimiä, mutta eivät kuitenkaan kovin
selvästi miesten nimiä.

Feminististä on myös se, miten Janella on ammatti, kotiopettajatar. Hän on myös tavanomainen
ulkonäöltään, mutta silti rakkausjuonen hahmo.

Virginia Woolf sanoo, että Emily Brontë onnistuu paremmin kuin Charlotte kirjoituksissaan, mutta
toisaalta Jane Eyre on tavallaan hahmona feministisempi, vaikka koko teoksena Humisevan harjun
feminismistä voi tuskin valittaa. Mutta Brontë tuo siis Jane Eyressä esille kysymyksen naisten
asemasta, ja Jane on feministinen nainen, etsii esimerkiksi omaa elantoaan. Tähän yhdistettynä
mielikuvituksellinen maailma, joka on jo vapaampi naisten suhteen, on hyvin mielenkiintoinen
yhdistelmä mielestäni. Nimittäin myyttinen rakkausjuoni, jossa on osana feministisen naishenkilö.
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Kuitenkin on kiinnostavaa, miten Brontë mielikuvituksellista tarinaa luodessaan yhdistää siihen
tosimaailman ajatuksia, kuten sen, että Jane haluaa olla taloudellisesti itsenäinen eikä saada
Rochesterilta

rahaa

kirjallisuudenhahmon,

(muuta
joka

kuin

työllä
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ansaitsemaansa).

oikeuksiaan,

vaikka

Hän
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asuttaakin

Janessa
hieman

erityisen
meidän

maailmastamme poikkeavaa maailmaa. Täten Lukijan puhuttelu tuo hauskan jännitteen, vaikutelman,
jossa kuvitteellinen maailma puhuu.

Jane ei esimerkiksi hyväksy Rochesterin lahjoja, ja haluaa ansaita itse elantonsa. Hän myös ottaa
Woolfin mainitsemissa vuorosanoissaan kantaa naiskysymykseen.

Gilbertin ja Gubarin mukaan (Shirleyn) Caroline on kiinnostunut naiskysymyksestä (Gilbert & Gubar
1984, 389).

Gilbert ja Gubar (mt., 386) lainaavat tätä kohtaa Shirleystä vähän lyhyempänä:

“[…]Men, I believe, fancy women's minds something like those of children. Now, that is a mistake."
This was said as she stood at the glass, training her naturally waved hair into curls, by twining it round
her fingers. She took up the theme again five minutes after, as Caroline fastened her dress and clasped
her girdle.
"If men could see us as we really are, they would be a little amazed; but the cleverest, the acutest men
are often under an illusion about women. They do not read them in a true light; they misapprehend them,
both for good and evil. Their good woman is a queer thing, half doll, half angel; their bad woman almost
always a fiend. Then to hear them fall into ecstasies with each other's creations—worshipping the heroine
of such a poem, novel, drama—thinking it fine, divine! Fine and divine it may be, but often quite
artificial—false as the rose in my best bonnet there. If I spoke all I think on this point, if I gave my real
opinion of some first-rate female characters in first-rate works, where should I be? Dead under a cairn of
avenging stones in half an hour."
"Shirley, you chatter so, I can't fasten you. Be still. And, after all, authors' heroines are almost as good as
authoresses' heroes."
"Not at all. Women read men more truly than men read women. I'll prove that in a magazine paper some
day when I've time; only it will never be inserted. It will be 'declined with thanks,' and left for me at the
publisher's."” (Shirley 350-351, luku 20 TO-MORROW.)
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”Shirley and Caroline feel that men do not read women in a true light and that the heroines of maleauthored literature are false creations.” (Gilbert & Gubar 1984, 386.) Tässä näkyy jälleen Charlotten
feminismi. Ja koska Shirley on Emily Brontën kuva, myös varmaan hänen feministisyyteensä
vihjataan tässä.

Brontë tuo mielenkiintoisesti ”naiskysymyksen” mielikuvitukselliseen, ei aina luonnonlakeja
noudattavaan tarinaan. On mielenkiintoista miten naiskysymys on yhdistetty monin tavoin
yliluonnolliseen tai meidän luonnon lakimme ylittävään tarinaan. Tämä luonnon lait ylittävä on
selvästi temaattista ja liittyy rakkauden ja olemassaolon kysymyksiin romaanissa. Brontë kokee
maailman voimakkaammin kuin mitä se arkisesti on; taiteen maailma on tunteeltaan syvempi.

Brontën hahmo ei ole kaunis ja silti hän on rakkausjuonen osa; tämä on myös feminististä; Brontë
kuvaa naisia ihmisinä, jotka eivät ole aina kauniita, vaikka Janekin on lopulta Rochesterin mielestä
kaunis ollessaan iloinen.

4.6 Jane prinssinä ja Rochester mustalaiseukkona
Robyn R. Warhol (1996, 861) sanoo: ”Many critics have read the Brontës' novels as critiques of strict
Victorian divisions between masculinity and femininity; they have pointed to themes of crossdressing, androgyny, and cross-gendered behavior in the texts of all three Brontë sisters.” Minustakin
tämä on hyvin ilmeistä Jane Eyressä.

Gilbert ja Gubar sanovat: ”But the passage [Shirleystä] also reflects Brontë’s recurrent and hopeless
concern with transvestite behavior: Mr. Rochester dressing up as a gypsy, Shirley preening as a
gallant cavalier, Lucy Snowe flirting as a fop for the hand of a coquette in a theatrical production,
and Charlotte herself impersonating Charles Wellesley or William Crimsworth-all show a fascination
with breaking the conventions of traditional sexual roles to experience the liberating and (especially
in Victorian England) tantalizingly mysterious experiences of the other sex.” (Gilbert & Gubar 1984,
381.) He sanovat, että kokevat jotakin mikä on ”tantalizingly mysterious”, mutta minusta Brontë ei
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koe noin, puhuuhan hän itsestään kirjailijana ”he” –muodossa. Kun Brontë puhuu Crimsworthinä The
Professorissa hän kuvaa miestä jolla on hyvin omalaatuinen suhtautumistapa naisiin. Onko siis
”tantalizingly mysterious”? Eikö Jane ja Brontë kirjailijana koe olevansa sukupuolen
ulottumattomissa?

Jane Eyre on hyvin feministinen teos. Siinä tavanomaiset sukupuoliasetelmat muuttuvat
perinpohjaisesti. Jane haluaa taloudellista itsenäisyyttä eikä olla Rochesterin elätettävänä. Ja hän on
siis myös taiteilija ja erikoinen ”sielu”.

Jane kosii Rochesteria, kuten Rochester myöhemmin sanoo. Olennaista on sekä se, että Jane kosii,
että myös se, että Rochester tunnustaa tämän.

“I tell you I must go!” I retorted, roused to something like passion. “Do you think I can stay to become
nothing to you? Do you think I am an automaton?—a machine without feelings? and can bear to have
my morsel of bread snatched from my lips, and my drop of living water dashed from my cup? Do you
think, because I am poor, obscure, plain, and little, I am soulless and heartless? You think wrong!—I
have as much soul as you,—and full as much heart! And if God had gifted me with some beauty and
much wealth, I should have made it as hard for you to leave me, as it is now for me to leave you. I am
not talking to you now through the medium of custom, conventionalities, nor even of mortal flesh;—it is
my spirit that addresses your spirit; just as if both had passed through the grave, and we stood at God’s
feet, equal,—as we are!”
“As we are!” repeated Mr. Rochester—“so,” he added, enclosing me in his arms. Gathering me to his
breast, pressing his lips on my lips: “so, Jane!” (JE 307, luku 23.)

Ja kohta Rochester sanoo:

He rose, and with a stride reached me.
“My bride is here,” he said, again drawing me to him, “because my equal is here, and my likeness. Jane,
will you marry me?” (JE 308, luku 23.)

Tässä tulee myös mieleen miesten ja naisten samankaltaisuus. Rochester sanoo myöhemmin:
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“Is that all? Thank God it is no worse!” And now he unknit his black brows; looked down, smiling at
me, and stroked my hair, as if well pleased at seeing a danger averted. “I think I may confess,” he
continued, “even although I should make you a little indignant, Jane—and I have seen what a fire-spirit
you can be when you are indignant. You glowed in the cool moonlight last night, when you mutinied
against fate, and claimed your rank as my equal. Janet, by-the-bye, it was you who made me the offer.”
“Of course I did. But to the point if you please, sir—Miss Ingram?” (JE 318, luku 24.)

Olennaista ei ole vain, että Jane kosii Rochesteria, vaan myös se, että tämä näkee Janen
omalaatuisuuden myös ja pitää siitä Janessa, tai ei ainakaan vastusta sitä.

Toinen tällainen kohta – kohta jossa sukupuoliroolit on jaettu hyvin feministisesti - on kohta, jossa
Jane pelastaa Rochesterin hengen. Tämä on liekehtivien lakanoiden keskellä sängyssään kun Jane
sammuttaa liekit. Rochesterin ns. hullu vaimo on sytyttänyt tulipalon, mutta Jane ei vielä tiedä tämän
olemassaolosta. Yleensä tietenkin – vaikkapa saduissa – tämän sankariteon olisi suorittanut mies.

Something creaked: it was a door ajar; and that door was Mr. Rochester’s, and the smoke rushed in a
cloud from thence. I thought no more of Mrs. Fairfax; I thought no more of Grace Poole, or the laugh:
in an instant, I was within the chamber. Tongues of flame darted round the bed: the curtains were on
fire. In the midst of blaze and vapour, Mr. Rochester lay stretched motionless, in deep sleep.
“Wake! wake!” I cried. I shook him, but he only murmured and turned: the smoke had stupefied him. Not
a moment could be lost: the very sheets were kindling, I rushed to his basin and ewer; fortunately, one
was wide and the other deep, and both were filled with water. I heaved them up, deluged the bed and its
occupant, flew back to my own room, brought my own water-jug, baptized the couch afresh, and, by
God’s aid, succeeded in extinguishing the flames which were devouring it.
The hiss of the quenched element, the breakage of a pitcher which I flung from my hand when I had
emptied it, and, above all, the splash of the shower-bath I had liberally bestowed, roused Mr. Rochester
at last. Though it was now dark, I knew he was awake; because I heard him fulminating strange
anathemas at finding himself lying in a pool of water.
“Is there a flood?” he cried.
“No, sir,” I answered; “but there has been a fire: get up, do; you are quenched now; I will fetch you a
candle.”
“In the name of all the elves in Christendom, is that Jane Eyre?” he demanded. “What have you done
with me, witch, sorceress? Who is in the room besides you? Have you plotted to drown me?” (JE 178,
luku 15.)
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Jane pelastaa Rochesterin hengen sammuttamalla hänen sängyssään roihuavan tulipalon ja Rochester
kiittää häntä sydämellisesti yöllä tämän jälkeen. Toisaalta Jane on kuvattu säikähtäneenä. Hän on
hyvin itsetiedoton. Tässä kuin monessa muussakin kohtaa tulee esille tämä miten Brontë ei korosta
Janen luonteen poikkeuksellisuutta vaan se jää ikään kuin lukijan tulkittavaksi, havainnoitavaksi.
Brontë ei kehu Janea vaan tämän erikoisuus ja erityisyys saa tulla nähtäväksi sen kautta miten Jane
toimii; se vain näytetään. Rochester sanoo hauskan korostaen, miltei liioitellen, siitä miten Jane
pelasti hänen henkensä:

He seemed surprised—very inconsistently so, as he had just told me to go.
“What!” he exclaimed, “are you quitting me already, and in that way?”
“You said I might go, sir.”
“But not without taking leave; not without a word or two of acknowledgment and goodwill: not, in short,
in that brief, dry fashion. Why, you have saved my life!—snatched me from a horrible and ex[pois
väliviiva]cruciating death! and you walk past me as if we were mutual strangers! At least shake hands.”
He held out his hand; I gave him mine: he took it first in one, them in both his own.
“You have saved my life: I have a pleasure in owing you so immense a debt. I cannot say more. Nothing
else that has being would have been tolerable to me in the character of creditor for such an obligation:
but you: it is different;—I feel your benefits no burden, Jane.” (JE 180-181, luku 15.)

Tässä tulee esille se, miten Rochester kiittää häntä naisena yhtä paljon kuin kiittäisi miestä, kuin myös
Janen suhde Rochesteriin on sellainen, että Rochesteria ei haittaa olla tälle velkaa henkensä. Hän
ylistää Janea hyvin tasa-arvoisesti (”excruziating death”). Erikoista miten 1800-luvulla kirjoitetut
romaanit ovat feministisiä vielä meidänkin päiviemme näkökulmasta.

Ensimmäistä kertaa kun Jane ja Rochester tapaavat, Rochester nojaa Janen olkapäähän:

“I see,” he said, “the mountain will never be brought to Mahomet, so all you can do is to aid Mahomet to
go to the mountain; I must beg of you to come here.”
I came. “Excuse me,” he continued: “necessity compels me to make you useful.” He laid a heavy hand
on my shoulder, and leaning on me with some stress, limped to his horse. Having once caught the bridle,
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he mastered it directly and sprang to his saddle; grimacing grimly as he made the effort, for it wrenched
his sprain. (JE 136, luku 12.)

Tämä ei ole niin olennaista kuin seuraava Rochesterin kommentti. Rochester tunnustaa Janen
tavattomuuden ihmisenä tai hänen ikään kuin tukevan luonteensa.

“Do you feel ill, sir?” I inquired.
“Jane, I’ve got a blow; I’ve got a blow, Jane!” He staggered.
“Oh, lean on me, sir.”
“Jane, you offered me your shoulder once before; let me have it now.”
“Yes, sir, yes; and my arm.”
He sat down, and made me sit beside him. Holding my hand in both his own, he chafed it; gazing on me,
at the same time, with the most troubled and dreary look. (JE 246, luku 19.)

Janea verrataan yhdessä kohtaa taidoiltaan ilmeisesti mieheen, nimittäin Georgianan ja Elizan
piirustuksen opettajaan (KR 112; JE 107, luku 10). Jane osaa maalata yhtä hyvin kuin hän. Jane ei
arkaile olla enemmän kuin mitä naisille sallitaan, hän myös eksplisiittisesti puolustaa naisten oikeutta
olla enemmän kuin nähdään sopivana. Olennaista on myös se, miten Rochester katsoo Janen
vesiväritöitä. Ne eivät ole naiselle tyypillisiä, vaan poikkeuksellisia. Rochester ei pelkää Janen
poikkeavuutta.

Myös Villettessä tällainen sukupuolet ylittävä toiminta on läsnä. Lucy Snowe esittää miehen osaa
näytelmässä. Tämä ei kuitenkaan pukeudu mieheksi, vaan jää naisen asuun.

Herra Rochester lähtee yhdessä kohtaa, kun Thornfieldissä on vieraita, Millcoteen liikeasioiden
hoitoon (”on business”) ja ilmestyy kartanoonsa mustalaiseukoksi pukeutuneena, kertomatta
identiteettiään, ja ilmoittaa tämän hahmossa haluavansa ennustaa talon nuorille ja naimattomille
naispuolisille henkilöille (JE 228, 233, 231, luku 18). Tämä on hyvin mielikuvituksellinen,
tavallisesta

poikkeava

juonikulku.

Rochester

ennustaa

paikan

naimattomille

naisille

mustalaispuvussaan. Sielullisuus tulee ehkä tavallaan esiin hänen ennustuksestaan. Rochester on
myös feministinen tai ei jyrkän maskuliiininen kokiessaan voivansa esiintyä naisena. Rochester on
155

tosin toisaalta hyvin synkkä, voimakas hahmo - niin kuin Janekin. Ja toisaalta tämä synkkä hahmo
esiintyy naisena kun hänen mielensä tekee niin tehdä. Puhe ennustamisesta myös luo taianomaista
jännitettä tarinaan, vaikka oikeastaan Rochester ei ennustakaan, vaan puhuu tietämyksellään Janesta
ja tämän tilanteesta. Tässä kohdassa ehkä korostuu sielullisuus, silloin kun Rochester lukee Janen
kasvoja.

“It is too fine,” said she. “I can make nothing of such a hand as that; almost without lines: besides, what
is in a palm? Destiny is not written there.”
“I believe you,” said I.
“No,” she continued, “it is in the face: on the forehead, about the eyes, in the lines of the mouth. Kneel,
and lift up your head.”
“Ah! now you are coming to reality,” I said, as I obeyed her. “I shall begin to put some faith in you
presently.”
I knelt within half a yard of her. She stirred the fire, so that a ripple of light broke from the disturbed
coal: the glare, however, as she sat, only threw her face into deeper shadow: mine, it illumined. (JE 239,
luku 19.)

Jane on kohottanut kasvonsa Rochesteria kohti ja polvistunut.

Tämä kohtaus, tapahtuma, tekee kenties heidän suhteestaan sukupuolen kannalta vapaamman –
Rochester ei epäile esiintyä mustalaiseukkona, hän tekee sen vapautuneesti; hän ei tavallaan ole
identifioitunut sukupuolen kannalta voimakkaasti. Jane myös hauskasti ja ehkä merkittävästikin
kutsuu tätä äidiksi kaksi kertaa ja kerran sibyllaksi.

The library looked tranquil enough as I entered it, and the Sibyl—if Sibyl she were—was seated snugly
enough in an easy-chair at the chimney-corner. She had on a red cloak and a black bonnet: or rather, a
broad-brimmed gipsy hat, tied down with a striped handkerchief under her chin. An extinguished candle
stood on the table; she was bending over the fire, and seemed reading in a little black book, like a prayerbook, by the light of the blaze: she muttered the words to herself, as most old women do, while she read;
she did not desist immediately on my entrance: it appeared she wished to finish a paragraph. (JE 237,
luku 19.)

156

Lukijalle joka tietää kyseessä olevan herra Rochesterin tämä keskustelu voi olla hauska esimerkiksi
silloin kun Jane kutsuu ennustajaa nimellä “mother” ja ”Sibyl”.
Jälkimmäisessä kohdassa, jossa Jane kutsuu Rochesteria ”äidiksi”, on miltei absurdi tunnelma.
Seuraavissa lainauksissa Jane siis kutsuu Rochesteria ”äidiksi”:

“Well, and you want your fortune told?” she said, in a voice as decided as her glance, as harsh as her
features.
“I don’t care about it, mother; you may please yourself: but I ought to warn you, I have no faith.” (JE
237, luku 19.)

ja:

“But, mother, I did not come to hear Mr. Rochester’s fortune: I came to hear my own; and you have told
me nothing of it.” (JE 242, luku 19.)

Tämä on hyvin mielikuvituksellinen kohta, Rochester pukeutuneena mustalaiseukoksi ja
ennustajaksi; se luo sadunhohtoa tarinaan ja mielenkiintoisen jännitteen Janen ja Rochesterin
suhteeseen; Rochester ei ole mikään patriarkka, vaan pukeutuu esteettömästi naispuoliseksi
mustalaiseksi, se ei näytä olevan hänelle poissa kysymyksestä. Tämä kohta tuntuu siis olevan hyvin
mielikuvituksellinen ja tuntuu tuovan romaaniin vapautta, myös sukupuoliroolien suhteen. Jane näkee
Rochesterin ihmisenä, joka voi pukeutua naiseksi.

Rochester käy tässä hahmossa jokseenkin intiimin keskustelun Janen kanssa, yrittäen ilmeisesti saada
selville hänen tunteitaan.

“Don’t be alarmed,” continued the strange being; “she’s a safe hand is Mrs. Poole: close and quiet; any
one may repose confidence in her. But, as I was saying: sitting in that window-seat, do you think of
nothing but your future school? Have you no present interest in any of the company who occupy the
sofas and chairs before you? Is there not one face you study? one figure whose movements you follow
with at least curiosity?”
“I like to observe all the faces and all the figures.”
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“But do you never single one from the rest—or it may be, two?”
“I do frequently; when the gestures or looks of a pair seem telling a tale: it amuses me to watch them.”
(JE 240, luku 19.)

Tässä kohdassa – siinä, jossa Rochester esiintyy mustalaiseukkona - näkyy Janen valta Rochesteriin:
tämä pelkää että Jane ei huoli häntä – ja siinäkään perinteiset sukupuoliroolit eivät päde:

“I see no enemy to a fortunate issue but in the brow; and that brow professes to say,—‘I can live alone,
if self-respect, and circumstances require me so to do. I need not sell my soul to buy bliss. I have an
inward treasure born with me, which can keep me alive if all extraneous delights should be withheld, or
offered only at a price I cannot afford to give.’ The forehead declares, ‘Reason sits firm and holds the
reins, and she will not let the feelings burst away and hurry her to wild chasms. The passions may rage
furiously, like true heathens, as they are; and the desires may imagine all sorts of vain things: but
judgment shall still have the last word in every argument, and the casting vote in every decision. Strong
wind, earthquake-shock, and fire may pass by: but I shall follow the guiding of that still small voice which
interprets the dictates of conscience.’
“Well said, forehead; your declaration shall be respected. I have formed my plans—right plans I deem
them—and in them I have attended to the claims of conscience, the counsels of reason. I know how soon
youth would fade and bloom perish, if, in the cup of bliss offered, but one dreg of shame, or one flavour
of remorse were detected; and I do not want sacrifice, sorrow, dissolution—such is not my taste. I wish
to foster, not to blight—to earn gratitude, not to wring tears of blood—no, nor of brine: my harvest must
be in smiles, in endearments, in sweet—That will do. I think I rave in a kind of exquisite delirium. I
should wish now to protract this moment ad infinitum; but I dare not. So far I have governed myself
thoroughly. I have acted as I inwardly swore I would act; but further might try me beyond my
strength. Rise, Miss Eyre: leave me; the play is played out.’” (JE 243-244, luku 19.)

Tämä kohta Jane Eyressä luo taas mielenkiintoisesti tunnelmaa, irrottaa sen tavallisista tarinoista;
Rochester voi pukeutua naiseksi, sukupuoliroolit eivät ole hänelle jäykkiä, hän kokee voivansa
esiintyä ennustajanaisena – hän hälventää toimillaan tavallaan eroa miehisen ja naisellisen suhteen:
luo siinä suhteessa vapaampaa maailmaa, sadunomaisella sukupuoliroolin ylityksellään tai
jäljittelemisellään. Kun Jane on monessa suhteessa sankarin asemassa, on tarina näin hyvin
epätavallinen ja välttää kiinni lyödyt sukupuoliroolit, on niiden ulottumattomissa. Palatakseni alun
lainaukseen Jane ja Rochester - ja ennen kaikkea Brontë - suhtautuvat kriittisesti sukupuolijakoon ja
ylittävät sen.
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4.7 Oppilas ja opettaja –suhde – ja Bessie ja Helen
Charlotte Brontë tuntuu kokevan viehätystä oppilas ja opettaja-suhteeseen. Jane haluaa paikoin olla
Rochesterin ohjaama. Tämä voisi vaikuttaa epäfeministiseltä, mutta toisaalta Brontë ei väitä kaikkien
naisten olevan tällaisia, ja merkittävästi: hänen suhteensa, Janen suhde, myös naishahmoihin on
yleensä samankaltainen.
Gilbert ja Gubar sanovat (1984, 327): ”Because Brontë is writing in a kind of creative trance, the
dynamics of this master/pupil relationship are not fully worked out in The Professor.” Luulen, että
Brontë kirjoitti ihan yhtä harkitusti ja vähän transsissa kuin miehetkin. Ja he sanovat (mt.,323)
”whether writing with her eyes open or closed” ja (mt., 335) ”Writing with her eyes metaphorically
closed”.
Gilbert ja Gubar sanovat (mt., 327): ”Frances seems like Zoraïde in desiring male mastery”. Se ehkä
onkin Brontën perinteisin puoli. Mutta onko kyseessä hänen hahmojensa suhde miehiin naisina vai
heidän henkilökohtainen mieltymyksensä jonkun vallan alla, tms., olemiseen. Janen suhde Bessieen
on tuskin vahinko. Janella on hieman samankaltainen suhde ainakin Bessieen ja Helen Burnsiin,
hieman Miss Templeenkin.
Gilbert ja Gubar sanovat, puhuen Rochesterista: ”His argument - ”Jane: you please me, and you
master me [because] you seem to submit” - implies a kind of Lawrentinian sexual tension and only
makes things worse. ” (Mt., 356; hakasulkeet Gilbertin ja Gubarin.) Minusta Jane Eyressä ei ole
niinkään seksuaalisia jännitteitä, ja Janen suhde myös naishahmoihin tuntuu olevan samankaltainen.

Vaikka joskus Jane tuntuu olevan tällainen, on hänellä myös valtaa Rochesteriin. Näin myös jo
mainitussa kohdassa kun hän näkee Janen myyttisessä valossa heidän ensi kertaa tavatessaan. Mutta
erityisesti Rochesterin esittäessä ennustajaa tämä tulee kyseeseen. Hän melkein pelkää, että Jane ei
hyväksy häntä.

Tavanomaisemmista sukupuoliasetelmista voisi pitää esimekkinä esimerkiksi seuraavaa kohtaa
romaanin lopussa, jossa Rochester ”sijoittaa” Janen polvelleen:
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Most of the morning was spent in the open air. I led him out of the wet and wild wood into some cheerful
fields: I described to him how brilliantly green they were; how the flowers and hedges looked refreshed;
how sparklingly blue was the sky. I sought a seat for him in a hidden and lovely spot, a dry stump of a
tree; nor did I refuse to let him, when seated, place me on his knee. Why should I, when both he and I
were happier near than apart? Pilot lay beside us: all was quiet. (JE 540-541, luku 37.)

Gilbert ja Gubar sanoivat, että patriarkaatissa "women almost inevitably turn against women" ja että
"female bonding is extraordinarily difficult" (Gilbert 6 Gubar 1984, 38). Brontë tuntuu olevan aivan
päinvastainen tässä: hänen suhteensa Helen Burnsiin on hyvin syvä. Hänen suhteensa Bessieen taas
muistuttaa (kuten Helen Burnsiinkin) suhdetta joka hänellä on Rochesteriin – tavallaan
oppilas/opettaja -suhdetta. Hän suhtautuu siis jotenkin näin myös Bessieen, kuten alla olevasta Janen
ja Bessien keskustelusta näkee:

“You naughty little thing!” she said. “Why don’t you come when you are called?”
Bessie’s presence, compared with the thoughts over which I had been brooding, seemed cheerful; even
though, as usual, she was somewhat cross. The fact is, after my conflict with and victory over Mrs. Reed,
I was not disposed to care much for the nursemaid’s transitory anger; and I was disposed to bask in her
youthful lightness of heart. I just put my two arms round her and said, “Come, Bessie! don’t scold.”
The action was more frank and fearless than any I was habituated to indulge in: somehow it pleased her.
“You are a strange child, Miss Jane,” she said, as she looked down at me; “a little roving, solitary thing:
and you are going to school, I suppose?”
I nodded.
“And won’t you be sorry to leave poor Bessie?”
“What does Bessie care for me? She is always scolding me.”
“Because you’re such a queer, frightened, shy little thing. You should be bolder.” […]
“Bessie, you must promise not to scold me any more till I go.”
“Well, I will; but mind you are a very good girl, and don’t be afraid of me. Don’t start when I chance to
speak rather sharply; it’s so provoking.”
“I don’t think I shall ever be afraid of you again, Bessie, because I have got used to you, and I shall soon
have another set of people to dread.”
“If you dread them they’ll dislike you.”
“As you do, Bessie?”
“I don’t dislike you, Miss; I believe I am fonder of you than of all the others.”
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“You don’t show it.”
“You little sharp thing! you’ve got quite a new way of talking. What makes you so venturesome and
hardy?”
“Why, I shall soon be away from you, and besides”—I was going to say something about what had passed
between me and Mrs. Reed, but on second thoughts I considered it better to remain silent on that head.
“And so you’re glad to leave me?”
“Not at all, Bessie; indeed, just now I’m rather sorry.”
“Just now! and rather! How coolly my little lady says it! I dare say now if I were to ask you for a kiss
you wouldn’t give it me: you’d say you’d rather not.”
“I’ll kiss you and welcome: bend your head down.” Bessie stooped; we mutually embraced, and I
followed her into the house quite comforted. That afternoon lapsed in peace and harmony; and in the
evening Bessie told me some of her most enchanting stories, and sang me some of her sweetest
songs. Even for me life had its gleams of sunshine. (JE 40- 41, luku 4.)

Helen Burns taas suhtautuu tavallaan suojelevasti Janeen:

“[…]Besides, Jane”—she paused.
“Well, Helen?” said I, putting my hand into hers: she chafed my fingers gently to warm them, and went
on—
“If all the world hated you, and believed you wicked, while your own conscience approved you, and
absolved you from guilt, you would not be without friends.” (JE 78, luku 8.)

Tässä näkyy myös, että hän on tavallaan inhimillisten kysymysten yläpuolella.
Jane ihailee myös neiti Templeä, ja tämä saa Janen vähäksi aikaa unohtamaan oman luonteensa. Kun
neiti Temple lähtee Lowoodista hän palaa intohimoiseksi itsekseen, kuten jo lainasin kohtaa.
Näin vaikuttaisi siltä, että Janen suhde naisiin on samankaltainen kuin hänen suhteensa
Rochesteriin, eikä siinä näin ole mitään epäfeminististä - päinvastoin.
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5 VILLEYDEN MAAILMAN LUOMINEN, TUOMINEN LÄHELLE –
TODEN JA KUVITTEELLISEN RAJAN HÄMÄRTÄMINEN
Viimeisen käsittelylukuni aiheena on toden ja kuvitteellisen rajan hämärtäminen ja siten luotu
kirjallisuuden todentuntuisuuden vaikutelma, astuminen sen kautta villimpään maailmaan.
Muistaakseni Alan Horsman (en löytänyt lähdettä enää) sanoo, että toden ja kuvitteellisen rajan
hämärtäminen on ominaista viktoriaaniselle fiktiolle. Jane Eyressä on selvää tämä ja tähän liittyvä
kirjallisuuden rajojen koettelu, mikä on osittain tullut jo edellä esille. Jane Eyressä kuvattu maailma
on vapaampi, villimpi kuin ajankaan yhteiskunta oli. Minusta Brontë ei niinkään kerro kertomusta
Janen kautta kuin luo taideteoksen.

Brontë koettelee kirjallisuuden rajoja, ja sisäistekijä tuntuu olevan läsnä koko ajan: Brontën maailma
on villimpi kuin meidän ja nämä seikat voi lukea temaattisesti.

Kirjallisuudessa on vapaus luoda sellainen maailma kuin haluaa. Brontë on selvästi kiinnostunut tästä.
Kirjallisuuden todentuntuisuus on tärkeä tekijä kirjallisuuden taianomaisuutta. Brontë tuntuu olevan
erityisesti kiinnostunut tästä. Muistaakseni Horsmanin mukaan siis viktoriaaniselle fiktiolle oli
tyypillistä toden ja kuvitteellisen rajan hämärtäminen. Brontë tuntuu olevan hyvä tässä ja kiinnostunut
tästä. Brontë koettelee itse kirjallisuuden rajoja, luodessaan siitä maailman, jossa eri säännöt toimivat:
villimmän maailman. Toden ja kuvitteellisen rajan hämärtäminen on erittäin keskeistä Brontën
romaanissa, hän pyrkii kulkemaan romaanin todellisuuden rajapinnalla, tekemään sen
todentuntuiseksi ja elämäksi itsessään. Näin hävittämällä toden ja kuvitteellisen rajaa Brontë siis
tekee romaanin maailmaksi itsessään, villeyden maailmaksi, jossa voi toteuttaa villimpää luonnetta
kuin meidän maailmassamme ja missä eri säännöt pätevät.

Brontë tuntuu olevan hyvin kiinnostunut erilaisista kirjallisista keinoista: hän esimerkiksi yhdessä
kohtaa käyttää hypoteettista fokalisaatiota .Kohdassa jossa Jane odottaa George Innissä jonkun
tulevan hakemaan häntä Thornfieldistä taitaa myös olla erikoinen fokalisaatio, jossa kertoja näkee
itsensä ulkopuolelta, tai ikään kuin lukijan silmin.
Donald D. Stone (1980, 131) sanoo seuraavaa: “For writing all along had been the greatest Romantic
temptation. Each of her novels had been composed as an escape from the gloomy facts of her life. “
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Hän sanoo myös: “But even though a realistic focus was imposed upon the realm of romance–with
Yorkshire locations eventually replacing Angrian sites–Brontë persisted in clinging to the original
dreams of wish-fulfillment that had summoned Angria into existence.” (Mt., 109) Charlotte Brontë
tuntuu kirjoittavan eskapistisesti.

Maria Mäkelä mainitsee artikkelissaan "Välttämättömyyden kehä ja muita kerrotun mielen oireita"
sen miten erityisesti kirjallisuuden ollessa kyseessä "kokeminen ja kokemuksesta kertominen ovat
limittäin ja toteutuvat samassa – tekstuaalisessa - tasossa” (Mäkelä 2009, 124). Mäkelä sanoo:
"Kerrontaa ei voi […] ongelmattomasti jakaa KERTOMISEN ja KOKEMISEN kognitiivisilla
kehyksillä” ja: ”Tämänkaltainen erittely olisi sitä paitsi omiaan vain latistamaan sitä kerronnallista
dynamiikkaa, joka syntyy liukumisesta kertomisesta kokemiseen ja takaisin.” (Mt., 133). Fiktiossa
on mielestäni myös jännite siinä, että kyseessä ei ole välttämättä kertominen, kuten jo olen maininnut.

”[J]os latistamme kirjallisuudessa esiintyvän tajunnankuvauksen pelkäksi esimerkiksi todellisen
ihmiskognition toiminnasta, sivuutamme juuri kertovalle fiktiolle ominaisen jännitteen kielen ja
kokemuksen välillä. ” (Mt., 113.) Minusta myös Brontën lukeminen niin ei tuo esille joitakin
romaanin kiinnostavimpia puolia. Brontë tuo esille ”kertovan fiktion” jännitteisyyden tässä suhteessa
monessa

kohdassa

Jane

Eyre

-romaanissaan.

Kokemusta

ei

kerrota

johdonmukaisesti

retrospektiivisenä, vaan siinä otetaan fiktioon liittyviä vapauksia.

Brontën tarinassa kyseeseen tulee Mäkelän (mt., 119) mainitsema "retorinen itsetiedostus" kertojan
osalta. Mäkelän mukaan tämän lisäksi on olennaista "minäkertojien tarve konstruoida
kokemuksellisuutta", minkä myötä ”kognitiivinen painopiste siirtyy kertovasta äänestä jonnekin
toisaalle, aikaisempaan minään tai jopa toiseen henkilöön” (mt., 119). Retorisesta itsetiedostuksesta
huolimatta minusta Brontë välillä hylkää asetelman, jossa Jane kertoo, ja luo vain romaania.

Mäkelä (mt., 124) huomauttaa "mielten ja kerronnallisten tasojen" päällekkäisyydestä.

Mäkelä (mt., 114) puhuu kertomuksista, jotka on esitetty "retrospektiivisesti ja ensimmäisessä
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persoonassa" ja jotka siten liittyvät "tosielämän kerrontatilanteisiin", mutta hän mainitsee kuitenkin
siitä miten tietyt kertomukset "horjuttavat kertojiensa ja kerrottujen kokemusten välistä luonnollista
yhteyttä". Jane Eyre on suurimmaksi osaksi esitetty retrospektiivisesti, muutamia nykyhetkessä
kerrottuja kohtia lukuun ottamatta. Tätä voisi ehkä pitää niin sanottuna historiallisena preesensinä,
koska kerronta on silti mainittu tapahtuvaksi menneessä, mutta toisaalta kyseessä lienee paikoin
historiallista preesensiä mielenkiintoisempi kerronnallinen keino, nimittäin todelliseen preesensiin
siirtyminen, sillä fiktiossa asiat voivat tapahtua juuri nyt - ja eikö fiktion yhtenä tarkoituksena ole
luoda hetki juuri nyt mahdollisimman eläväksi, sen sijaan että siinä viitattaisiin menneeseen, näin
imperfektin tyypillisyydestä huolimatta? Minusta Brontë usein juuri horjuttaa yllä mainittua
luonnollista yhteyttä.

Mäkelä (mt., 116) sanoo: ”Yksi klassista narratologiaa askarruttaneista kysymyksistä liittyy kokevan
(kerrotun) minän ja kertovan minän väliseen suhteeseen.”

etäisyyttä ottavaa ja tulkitsevaa ensimmäisen persoonan kerrontaa Cohn kutsuu klassisessa
tutkimuksessaan "riitasointuiseksi" (dissonant; Cohn 1978, 143). Vai onko sittenkin kyse Cohnin
"yhteensopivaksi" (consonant; sama) nimeämästä kerronnasta, jossa kertova minä palaa eläytyen
aiempaan kokemukseensa ja siten myös silloiseen tiedolliseen ja emotionaaliseen näkökulmaansa? (Mt.,
116.)

Charlotte Brontë käyttää teoksessaan molempia tapoja (niin kuin luulisi olevan hyvin yleistä).
Toisaalta Cohnin mukainen tulkintatapa joissakin tilanteissa muistuttaa ehkä luonnollistavaa
tulkintaa. Esimerkiksi Brontën romaanissa kohta, jossa kertoja pyytää Lukijaa seuraamaan mukana
kun hän paljastaa salaisuuden Rochesterille voidaan ehkä mielekkäämmin tulkita luonnottomana,
sillä kyseessä tuntuu olevan tietoinen fiktiivisyyden rajojen koettaminen.

Myös romanttisesti voi ajatella koko teoksen kuvaavan tekijän sisäistä maailmaa, Woolfin hengessä.

Mäkelä puhuu siitä, miten vieraanomaiset kohdat pyritään luonnollistamaan inhimillisen
kokemuksellisuuden mielessä. (Mt., 117.) Inhimillinen kokemuksellisuus on niin laaja ilmaus, että
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tämä on varmaankin mahdollista aina - siis silloinkin kun on pyritty luonnottomaan kertomiseen.

Dorrit Cohn käsittelee teoksessaan Fiktion mieli (Distinction of fiction) ”fiktiota” ”ainutlaatuisena
esitysmuotona” ja pyrkii ”osoittamaan, että tämä erityisyys pohjautuu eroihin, jotka voidaan tunnistaa
tarkasti ja joita voidaan tutkia systemaattisesti.” Hän on kiinnostunut erityisesti ”fiktiivisen ja eifiktiivisen kertomuksen, erityisesti historiankirjoituksen, välisestä raja-alueesta.” (Cohn 2006, 7.)
Brontëlla tulevat mielenkiintoisesti esille erityisesti fiktion keinot.

Cohnin mukaan ”Fiktion kyky viitata epätarkasti todelliseen maailmaan on kaikkein ilmeisintä
silloin, kun todellisiin ympäristöihin sijoitetaan epätodellisisa paikkoja” (mt., 25). Cohn huomauttaa
myös, että ”ulkoiset viittaukset eivät säily täysin ulkoisina, kun ne sijoitetaan fiktiiviseen maailmaan.
Ne ovat ikään kuin fiktiivisen maailman tartuttamia”. (Mt., 26.) Brontëllakin näin voi nähdä kaiken,
kuten kuun fiktiivisen värittämänä.

Cohn sanoo: ”Kolmannessa persoonassa kerrotussa fiktiossa henkilöhahmojen kuvaamisella on oma
erityinen tieto-oppinsa, joka antaa kertojalle mahdollisuuden tietää asioita, joita todellisessa
maailmassa ja sen kuvaamiseen pyrkivissä kertomuksissa ei voida tietää, eli asioita, jotka koskevat
henkilöhahmojen sisäistä elämää. Tämä kyky kuvata sisäistä tajuntaa vaatii keinoja – kuten vapaata
epäsuoraa esitystä – joita referentiaaliseen (ei-fiktiiviseen) esitykseen pyrkiville kertojille ei ole
tarjolla. […] Nämä tekstuaaliset keinot ikään kuin leimaavat fiktiiviset henkilöhahmot taiteellisesti
luodun maailman kansalaisiksi – maailman, joka ei kaikista samankaltaisuuksistaan huolimatta voi
koskaan olla täysin sama kuin se, jossa maailman luonut tekijä ja hänen lukijansa elävät.” (Mt., 27.)
Vaikka Brontë ei kirjoitakaan kolmannessa persoonassa, hän tuntuu käyttävän fiktiivisiä keinoja
ainakin silloin kun tapahtumat tapahtuvat vasta lukijan ehtiessä niihin ja kuvatessaan itseään ikään
kuin ulkoapäin, tässä kohtaa (kirjoitushetkellä) vielä hypoteettisen lukijan silmin.

Cohn mainitsee Brontën Kotiopettajattaren romaanin esimerkkinä yksikön ensimmäisen persoonan
homodiegeettisestä, fiktiivisestä omaelämäkerrasta (mt.,30). Toisaalta onko se omaelämäkerta;
kiehtovaa on myös se, mikä ei ole sitä, kuten ikään kuin kolmannen persoonan kerrontaa lähestyvät
fiktiiviset keinot.
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Cohn sanookin, että: ”Fiktiossa voidaan esittää kokemuksia, joita ”luonnollinen” diskurssi ei missään
muodossa pysty välittämään” (mt., 33). Brontëlla näitä on Jane Eyressä, Jane liukuu ikään kuin
kolmannen persoonan kertojaa kohti, tai tekijä tulee näkyväksi.
Cohn toteaa: ””Minälähtöisyyden” siirtyminen puhuvalta minältä äänettömälle hänelle johtaa
ennekuulumattomiin poikkeamiin kieliopillisista normeista. Erityisen selvästi tämä tulee esiin
seuraavakaltaisissa lauseissa: ”Nyt oli hänen viimeinen mahdollisuutensa nähdä tuo nainen; hänen
koneensa lähti huomenna.” Edellisen kaltaiset lauseet, jotka yhdistävät menneessä aikamuodossa
olevia verbejä nykyistä ja tulevaa kuvaaviin adverbeihin, edustavat Hamburgerille kielellistä
poikkeavuutta, joka luo epätodellisten, kuvitteellisten henkilöiden todellisuuden – kielen
poikkeavuudesta muodostuu sen logiikka. Kun vastaavia lauseita kohdataan romaaneissa, ne tuntuvat
täysin loogisilta tai niissä ei huomata mitään erityistä. Näissä tapauksissa kieltä säätelevät erilaiset
normit, jotka osoittavat, että jokapäiväisen elämän tiedolliset rajoitukset eivät ole voimassa. Tällöin
menneen aikamuodon ei enää tarvitse viitata puhujan omaan menneisyyteen, vaan se voi edellisen
esimerkkilauseen tavoin viitata henkilön nykyisyyteen eli nyt-hetkeen, jolloin ”kone lähti
huomenna””. (Mt., 36.) Jos ymmärrän asian oikein, Brontëlla ei kai aina kukaan katso hetkeä
seuraavasta näkökulmasta joka kohdassa, vaikka Jane kirjoittaakin periaatteessa tapahtumista
kymmenen vuotta häidensä jälkeen. Brontë käyttää esim ”now” –sanaa menneen yhteydessä.

Cohn sanoo: ”Tätä rakennetta [ns. ”todistajaelämäkertojen”] hyödyntävät romaanit jäljittelevät
luonnollista (referentiaalista) diskurssia ja samalla myös realistisesti motivoitua kerrontatilannetta,
toisin kuin edellä tarkastellut perinteiset kolmannen persoonan romaanit. Samalla tavoin toimivat
myös tietyt seuraavaksi käsiteltävät ensimmäisessä persoonassa kerrotut romaanit. Ratkaisu sulkee
pois mahdollisuuden tarkastella elämäkerrallisen kohteen tajuntaa, ja tämä kognitiivinen rajoite
ilmaistaan romaaneissa usein selkeästi kertojan valitellessa kaikkitietävyyden puutettaan vieraan
mielen läpinäkymättömyyden edessä.” (Mt., 41-42.) Ja tämä valittelu on hauskaa kun otetaan
huomioon, että tekijä keksii ja niin ollen todellakin tietää mitä tapahtui tai mitä hahmot ajattelivat.
Alan Palmer teoksessaan Fictional Minds sanoo seuraavaa Henry Fieldingin kertomistapoihin
liittyen:

However, it is important to establish precisely where Henry Fielding’s evident moral outrage is directed:
Is he saying that the direct presentation of minds should not be attempted because it is trivial or because
it is not possible, or both? (Palmer 2004, 243.)
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Esimerkkinä tätä ennen hän mainitsee mm. seuraavan kohdan Henry Fieldingiltä:

Whether the insatiable Curiosity of this good Woman had carried her on to that business, or whether she
did it to confirm herself in the good Graces of Mrs Blifil . . . I will not determine. (Henry Fielding, quoted
in Doody 1996, 147) (Palmer 2004, 242.)

Minusta taas tässä Fielding tuo esiin hauskuuden, joka johtuu siitä, että kirjailija joka keksii
tapahtumat, väittää, ettei tiedä joitakin asioista; hän keksii, joten hyvinkin tietää. Hauskaa yllä
olevassa lainauksessa on mielestäni se, että kyseinen henkilö ei ole kumpaakaan, sillä häntä ei ole
olemassa.

Minusta Brontë käyttää välillä Jane Eyressä kolmannen persoonan kerrontaa muistuttavia tapoja, eikä
pitäydy kerronnassaan kovinkaan tiukasti aidon tai todellisen elämäkerran muodossa.
Cohn sanoo:”[E]nsimmäisessä persoonassa kerrottu romaani, ainakin klassisessa fiktiivisen
omaelämäkerran valeasussa, on tämän referentiaalisen lajityypin tarkoituksellista keinotekoista
jäljittelyä.[...] Näiden kahden tekstityypin välistä ilmeistä yhdenmukaisuutta ei kuitenkaan tule
ymmärtää lähisukulaisuudeksi. Ne eivät ole keskenään identtisiä, vaan muistuttavat pikemminkin
alkuperäiskappaletta

ja

sen

jäljennöstä.”

(Mt.,

42.)

Minusta

Brontë

on

hyvin

kaukana ”alkuperäiskappaleesta” eikä edes yritä jäljentää sitä, vaan käyttää fiktion erityisiä keinoja.
Hän asettaa teoksensa taideteosulottuvuuden esille puhuessaan tavallaan kirjailijana Janen äänen
takaa (kuten jokseenkin on sanottu, mihin tulen jäljempänä) – tai minusta oikeammin sen rinnalla.

Cohn toteaa: ”Kun omaelämäkertaa pidetään edellä mainitulla tavalla referentiaalisena lajityyppinä,
esiin nousee myös tärkeä kriteeri autenttisen ja fiktiivisen minäkerronnan erottamiseksi. Ratkaisevaa
on puhujan ontologinen asema, jolla tarkoitan puhujan yhteneväisyyttä tai epäyhteneväisyyttä kirjan
kannessa nimetyn tekijän kanssa.” (Mt., 44.) Brontëlla myös fiktion keinot tuntuvat erottavan sen
selvästi ”autenttisesta” ”minäkerronnasta”. Cohn sanoo myös: ”Näyttäisi siis siltä, että fiktiivistä
omaelämäkertaa ja fiktiivistä elämäkertaa yhdistää yksi olennainen piirre: molemmat kertovat
kuvitteellisen henkilön elämästä. Tämä tekijä mahdollistaa fiktion käsittämisen yhtenäiseksi alueeksi,
josta (kuten täytyy muistaa) Hamburger erottaa ensimmäisen persoonan kerronnan. Tällöin fiktion
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aluetta on mahdollista käsitellä myös häivyttämättä Hamburgerin ratkaisevaa erottelua kahden
persoonamuodon välillä. […]Vaikka elämäkerran kohteen kuvitteellinen olemassaolo on ilmaistu
molemmissa kerronnan muodoissa, se ilmaistaan kuitenkin varsin eri tavoin. Toisin kuin selkeästi
fiktiivisessä diskurssissa, joka luo kuvitteellisen ”hänen” tajunnan, kuvitteellisen ”minän”
diskurssissa ei ole mitään selkeästi fiktiivistä. Ainoa merkki kuvitteellisen minän fiktiivisyydestä on
puhuvan subjektin leimallinen ero tekijän identiteetistä.” (Mt., 44; 213, viite 35.) Olen samaa mieltä
fiktiivisten yhteisestä alueesta, tms. Mutta olen eri mieltä lopusta Cohnin kanssa: minusta Brontëlla
monessakin kohtaa tulee esille tarinan fiktiivisyys muutenkin kuin tekijän ja kertojan nimen
eroavuudessa ja tämä liittyy siihen, miten Brontë jäljittelee vapaan osittaisesti omaelämäkerrallista
muotoa ja tuo samalla mukaan romaanillisia keinoja – kuin tietysti myös siinä, miten Janen
maailmassa tapahtuu yliluonnollisia asioita. Cohn ei ilmeisesti ainakaan alussa puhu tällaisesta
mahdollisuudesta, jossa teos noudattaa vain osittain omaelämäkerran muotoa ja muuten käyttää
hyväkseen fiktiivisiä keinoja – ei vain keksien tapahtumia, vaan kerrontatapojen muodossa. Vaikka
ilmeisesti Cohn myöhemmin sanoo myös tämän olevan mahdollista.
Cohn sanookin kolmannen persoonan romaanin, fiktiivisen elämäkerran, yhteydessä: ”Kysymys ei
ole siitä, kuvataanko henkilön älyllistä toimintaa ja tietoisuuden liikkeitä vaan siitä, miten niitä
kuvataan. Hienovaraiset tekniset keinot erottavat historiankirjoituksen sääntöjen mukaiset
ja ”laittomat” (fiktion kaltaiset) käytännöt toisistaan. (Mt., 30, 38.) Luulen, että lukija voisi huomata
fiktiivisistä keinoista lukevansa kuvitteellista teosta. Ei ole syytä lukea vain retorisina keinoina
kohtia, joissa kerronta on outoa ja poikkeaa omaelämäkerran kerronnasta, Jane Eyressä esimerkiksi,
kun Jane pyytää Lukijaa odottamaan kanssaan kunnes kertoo Rochesterille jotakin. Ja Janen
maailman yliluonnollisuudesta kuin myös temaattisesti merkitsevistä luonnon elementeistä lukija
ehkä voisi myös havaita teoksen fiktiivisyyden: se ei vastaa edes kuvitteellisen maailman henkilön
omaelämäkertaa yksinomaan, vaan myös tekijän merkitys näkyy teoksessa.
Cohn sanoo kuitenkin: ”Tähän asti olen pitäytynyt ensimmäisessä persoonassa kerrotun fiktion
klassisessa muodossa, joka ottaa mallinsa autenttisesta omaelämäkerrasta, tarkastelematta niitä
tapoja, joilla ensimmäisen persoonan romaani voi siitä poiketa. Mutta kuten Głowiński [1977]
huomauttaa, kirjallisen muodon jäljitellessä tosielämän diskurssia ”jäljittelevä elementti ei ole täysin
alisteinen jäljittelyn kohteelle”. […]Muodollisesti mimeettinen kirjallinen muoto voi aina vapautua
mimeettisistä

lähtökohdistaan

ja

omaksua

vapaasti

innovatiivisia

formaalisia

piirteitä.

Tämänkaltainen kehitys on näkyvästi vaikuttanut ensimmäisen persoonan romaaniin viime
vuosikymmeninä ja muuttanut sen perinteisen muodon lähes tunnistamattomaksi.” (Mt., 48; 213, viite
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47.)

Hän tuo esille vanhemmista romaaneista poikkeuksellisena (tässä yhteydessä) vain

Dostojevskin ”kertomuksen ”Lempeä luonne””, alaotsikoltaan ”Fantastinen kertomus”” (mt., 49).
Dostojevski ei nimitä sitä ”fantastiseksi” ”sisällön”, ”vaan” ”muodon perusteella”(mt., 49). Näin on
minusta myös Brontëlla, myös muodon perusteella. Jä jäljitteleekö esim. Brontë todellista
omaelämäkertaa vai muistelmia tai mitään sellaista? Löyhästi kyllä, mutta ei kai ole tarkoituskaan
omaksua muotoa täysin, vaan vain käyttää sitä keinona.
Dostojevskin tarinassa ”kertoja ei itse kirjoita tarinaa eikä osoita sitä kenellekään kuulijalle”. Näin
ollen ”sen tekstuaalinen olemassaolo tuntuu edellyttävän ”näkymätöntä pikakirjoittajaa”, joka
tallentaa miehen itselleen kertomaa tarinaa.” (Mt., 49.) Ja James Joycesta Cohn sanoo: ”Autenttisen
kielen (kirjoitetun tai puhutun) jäljittelyn sijaan meille tarjotaan kirjoittamattoman ja äänettömän
kielen jäljittelyä – kielen, jota ei ole tarkoitettu lukijan silmille tai kuulijan korville. Huolimatta siitä,
kuinka psykologisesti todenmukaisen vaikutelman tämä kieli luo, sitä voi esiintyä vain fiktiivisissä
teoksissa.” (Mt., 49.) Toisin kuin esim. Dostojevski ja Joyce Brontë tuntuu olevan erityisen
kiinnostunut kirjallisesta muodosta. Silti hän ei minusta jäljittele omaelämäkertaa kuin osittain ja
jäljittelee myös romaaneja.

Cohn sanoo: ”Kuudennessa luvussa osoitan, miten ensimmäisen persoonan kerronta on nykyfiktiossa
pyritty erottamaan omaelämäkerrallisesta mimeettisyydestä vieläkin radikaalimmin käyttämällä
kerronnan aikamuotona preesensiä. Tämän kaltaisissa teoksissa, samoin kuin yksittäisissä
monologeissa, fiktiivinen minäkerronta kehittyy sellaisiin suuntiin, joissa mitkään tässä luvussa
painottamani merkittävät erot ensimmäisen ja kolmannen persoonan kerronnan välillä eivät enää
päde. Fiktiossa tapahtuneet muutokset mahdollistavat täysin epätodellisia kerronnallisia tilanteita,
joissa henkilöhahmot voivat elää ja kertoa – ja jopa kuolla ja kertoa – samanaikaisesti. Tämä
(post)modernistinen kehitys ei kuitenkaan millään tavoin mitätöi niitä edellä hahmoteltuja tekijöitä,
jotka erottavat toisistaan perinteisesti käsitetyt fiktiiviset ja historialliset elämät.” (Mt., 50.)

Brontë rikkoo nähdäkseni sen kerronnallisen jaottelun, jonka mukaan tarinaa kerrotaan sen
tapahtumisen jälkeen. Ei vain näennäisesti, eläytyen toisen tilaan, vaan niin että tämä jaottelu ei
joissain kohdissa enää päde. Tukea tällä väitteelle voisi ehkä saada siitä miten Brontë on muutenkin
kiinnostunut erikoisista kerronnallisista keinoista. Romaanissa tuntuu Brontëlle olevan olennaista
todenkaltaisuus. Voisi ehkä ajatella että se, että tätä preesensin vaikutusta ei nähdä saattaa johtua siitä,
että romaani samastetaan oikeaan kertomukseen, jossa asioista todella kerrotaan jälkeenpäin. Mutta
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romaanin asiat eivät ole tapahtuneet ennen, vaikka näin saatetaan usein uskotellakin romaaneissa.

Cohn sanoo ensinnäkin, että: ”Jo elämä itsessään paljastaa, ettei siitä voi kertoa samaan aikaan kuin
sitä eletään tai elää sitä samaan aikaan kuin siitä kerrotaan. On elettävä nyt ja kerrottava elämästä
jälkeenpäin.” Hän esittää monia esimerkkejä näkemyksistä joiden mukaan näin on. Hän sanoo myös:
”Edellisenkaltaisille lausunnoille on vaikea esittää vastaväitteitä. Silti väitettä, että kerronnan täytyisi
aina olla menneessä aikamuodossa, on monien teoreetikkojen mielestä arvioitava eri tilanteissa eri
kriteerein. Jotkut kyseenalaistavat väittämän paikkansapitävyyden kaunokirjallisessa kerronnassa,
mutta eivät historiankirjoituksessa tai yleensä ei-fiktiivisessä kerronnassa. Toiset tutkivat preesensin
käytöllä aikaansaatua paikallista jännitettä perinteisessä kerronnassa, jossa siirrytään menneestä
aikamuodosta niin sanottuun historialliseen preesensiin.” (Mt., 116-117.) Epäilemättä monen
mielestä Brontë käyttää historiallista preesensiä. Itse kuitenkin näen sen todellisena preesensinä
ainakin paikoin. Minusta fiktiiviseen romaaniin todella ei päde tämä yllä sanottu: ”Jo elämä itsessään
paljastaa, ettei siitä voi kertoa samaan aikaan kuin sitä eletään tai elää sitä samaan aikaan kuin siitä
kerrotaan. ” Minusta fiktio voi hyvinkin poiketa tästä: ei ole mitään syytä miksi sitä ei voisi elää ja
kertoa samaan aikaan. Toisaalta Cohn sanookin, että: ”Kertomuksen poetiikka ei ole kuitenkaan tähän
mennessä kyennyt selittämään suurinta haastetta yleisesti hyväksytylle väitteelle, että ”tarinat
kerrotaan aina jo tapahtuneina”. Ensimmäisessä persoonassa kerrotussa modernistisessa
kaunokirjallisuudessa nimittäin lisääntyy yhä voimakkaammin suuntaus, jossa luodaan selkeästi
kertova (ei monologinen) diskurssi preesensissä alusta loppuun.” (Mt. 117.) Mutta romaani onkin
tosiaan eri asia. Siinä ei tarvitse kertoa kokemuksista jälkeenpäin.

Cohnin mukaan etenkin Käte Hamburger on ”kolmannessa persoonassa kerrotun romaanin”
näkökulmasta ”puolustanut” ”fiktiivisen kerronnan erillistä asemaa menneen aikamuodon
vaatimukseen nähden”. Hän: ”yhtä aikaa tiukasti kieltää, että fiktiivinen viittaus olisi aina lykätty, ja
samalla kuitenkin sulkee pois ensimmäisen persoonan kerronnan preesensissä – niin fiktiossa kuin
ei-fiktiossakin.” (Mt., 118.) Cohn kirjoittaa: ”Toiset teoreetikot ovat ehdottaneet joustavampia ja
kattavampia fiktiivisyyden malleja. Kuitenkin ne, jotka ovat kiinnittäneet riittävästi huomiota
kolmannen ja ensimmäisen persoonan kerronnan erilaisuuteen, ovat yleisesti ottaen olleet yhtä mieltä
siitä, että näissä tapauksissa aikamuotojen käytössä on selkeitä eroja.” ”[K]olmannessa persoonassa
kerrotuissa romaaneissa” ”poikkeaminen” ”ajallisesta normista” ei ole jotakin mitä pidetään
ongelmallisena, ja se ajatellaankin voitavan ”vapaasti korvata preesensillä”. Mutta tilanne on toinen
niiden teosten kohdalla, jotka ovat ”[e]nsimmäisessä persoonassa”. Siinä ”kerronan mennyt
170

aikamuoto väistämättä viittaa kertojan omaan menneisyyteen – aikaan, joka on ymmärrettävä
kerronnan nykyhetkeä edeltäväksi ajaksi. Tämä ajallinen logiikka sitoo fiktiivisten kertojien […]
kieltä yhtä tiukasti kuin omaelämäkertureiden”. (Mt., 118-119.) Näin ollen tapahtumista kertomisen
jälkikäteisyys liittyisi samalla tavalla ”ensimmäisessä persoonassa kerrottuun fiktioon” ja ”kaikkeen
kertovaan historiankirjoitukseen”. (Mt., 116, 119.) Cohnin mukaan tämän ”väitteen pätevyyttä ei
heikennä millään tavoin se, jos ja kun mennyt aikamuoto hetkittäin antaa tilaa preesensille
ensimmäisessä persoonassa kerrotussa romaanissa”. (Mt., 119.) Minusta romaanin ollessa kyseessä
ei ”kerronnan mennyt aikamuoto väistämättä viittaa kertojan omaan menneisyyteen”; siinä voidaan
olla noudattamatta tällaista sääntöä. Minusta preesens Brontëlla ei aina kerro Janen menneisyydestä,
sillä Brontë kirjoittaa romaania. Voiko edes ensimmäisen persoonan fiktiota rinnastaa
omaelämäkertaan tai muuhun vastaavan ”historialliseen” muotoon?

Cohn antaa esimerkkinä paikoittaisesta preesensistä David Copperfieldin. Hän sanoo tästä, että
preesensissä olevan jakson ”ajankohta ei kuitenkaan jää kyseenalaiseksi. Syykin on selviö: kohtaus
on upotettu muuten menneessä aikamuodossa tapahtuvaan kerrontaan, josta se alkaa ja johon se palaa
katkaisematta kerronnallista jatkumoa. Näin ollen preesensin viittaus menneeseen käy selkeästi ilmi
asiayhteydestä.” (Mt., 119.) Minusta jälleen fiktiossa ei tarvitse olla näin. Vaikka myös Brontëlla
asiayhteys on (ehkä vain yleensä) menneessä aikamuodossa (se on Jane Eyren kertoma tarina
aikaisemmista kokemuksistaan), luen preesens -kohdat varsinaisina preesens -kohtina, ja minusta
tämä lukutapa on mielekäs ja uskollinen itse teoksen luomalle vaikutelmalle. Brontë pystyy yhtä aikaa
kertomaan menneisyydessä ja hylkäämään tämän; kyseeseen ei tule kahtia jaottelu: Brontë ylittää sen
tarkoituksella.

Cohn sanoo että ”useimpien” historiallista preesensiä ”tutkineiden kielitieteilijöiden” mukaan
keinon ”ajoittaista taipumusta häivyttää asioiden ajallinen etäisyys ei tule ymmärtää, eikä sitä
ymmärretäkään, kirjaimellisesti. Historiallisen preesensin käyttöön liittyy yleensä korostava
vaikutus, joka ymmärretään elävyyden tai dramaattisuuden lisäämisenä tai nykyhetkeistämisenä
(presentification). Tämän taas ymmärretään olevan kokonaan riippuvainen aikamuodon käytön
väliaikaisuudesta. Ellei sitä upotettaisi aikamuodollisesti normaaliin ympäristöön, sen poikkeavuus
ei erottuisi.” (Mt., 119-120.) Minusta Brontë ei käytä sitä vain näin, vaikka hän epäilemättä
korostaakin

preesensillä

tiettyjä

kohtia.

Mielestäni

on

mahdollista

upottaa

preesens-

kohta ”aikamuodollisesti normaaliin ympäristöön” ilman, että kohta on vain ”näennäinen” tms.
preesens. Minusta ainakin Brontë osoittaa tämän.
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Cohn jatkaa: ” Näin historiallinen preesens ymmärretään rakenteellisesti harmittomaksi tyylikeinoksi.
Se mukautuu ympäristöönsä ensimmäisessä persoonassa kerrotussa kaunokirjallisuudessa, eikä sen
käyttö lainkaan häiritse sitä perustaa, joka määrittää tämän kerronnallisen muodon.” (Mt.,120.)
Minusta Brontë pystyy yhtäaikaisesti kertomaan menneessä olevaa tarinaa ja tekemään romaania,
jossa tätä muotoa ei noudatetakaan enää. Tämän omaelämäkerta -asetelman hyötynä voisi kenties
nähdä sen, että näin mahdollistuu korostetusti kirjallisen muodon käyttäminen. Janen tarina on
kirjallisessa muodossa yhtä hyvin kuin Brontën tarina, ja molemmat ovat sitä hyvin korostetusti, ja
kolmannen persoonan tms. kerrontaa lähestyvät muodot korostavat romaania ”kirjallisuutena”.
Mielestäni tarina liikkuu vapaasti menneestä aikamuodosta varsinaiseen preesensiin ja toiseen
suuntaan, jolloin Jane saa ikään kuin kolmannen persoonan kertojan piirteitä tai kolmannen persoonan
kerronta ja kertoja tai (sisäis)tekijä tulee muuten tekstiin. Ehkä voisi myös ajatella, että Brontë kertoo
pääasiassa nyt-hetkessä, vaikka käyttääkin imperfektiä. Tähän viittaisi esim. sanan ”now”
käyttäminen, johon tulen myöhemmin, vaikka Fludernik taitaakin sanoa Towards a ’natural’
narratology -kirjassaan, että tämä on tyypillistä myös suullisissa kertomuksissa. Brontë käyttää
muutenkin kerronnallisia keinoja aika luovasti, mikä ehkä antaa siis perusteita preesensin tulkinnalle
varsinaisena preesensinä.

Cohnin mukaan ”samanaikainen kerronta rikkoo” kahta realismin tapaa - ”vapauttaa ensimmäisen
persoonan fiktiivisen kerronnan muodollisen imitoinnin ikeestä ja antaa sille samatasoisen
vaikkakaan ei samanlaisen diskursiivisen vapauden, jollaista pidetään itsestäänselvyytenä
kolmannessa persoonassa kerrotussa fiktiossa.” Cohn jatkaa: ”[S]e [samanaikainen kerronta] on lupa
kertoa tarina muodossa, joka ei millään tavoin vastaa todellisen maailman luonnollista kieltä.
Vaikuttaa selvältä, että ensimmäisen persoonan kerronnan irrottaminen omaelämäkerrallisesta
viitekehyksestä antaa sille vapauden luoda vaikutuksia, joihin sen klassinen muoto ei kykene. Nämä
vaikutukset

ovat

suoraa

seurausta

kerronnan

fiktioluonteesta,

jota

voisi

kutsua ”keinofiktiivisyydeksi” (artifictionality). Ne eivät ole yhtään sen kummallisempia kuin
sellaiset vaikutukset, jotka auttavat meitä erottamaan fiktiivisen kolmannen persoonan elämäntarinan
historiallisesta elämäkertakirjallisuudesta”. (Mt., 126-127.) Näin minusta Brontë käyttää ensimmäistä
persoonaa.
Cohn sanoo (mt., 126-127): ”[K]eskityn nyt hetkeksi kolmeen samanaikaisen kerronnan
merkittävimpään
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ja

toisiinsa

tiukasti

liittyvään

piirteeseen:

kerronnallisen

tilanteen

epäjohdonmukaisuuteen,
kokemuksen

kerronnallisen aikamuodon

absoluuttiseen

fokalisaatioon”.

semanttisiin seurauksiin

Cohn

sanoo,

että

ja kerrotun

”samanaikaisessa

kerronnassa” ”jää” ”vaikeaksi hahmottaa realistisin perustein” ”kertovan kielen suhde lähteeseensä”
ja ”kerronnallinen tilanne” jää melkein aina selventämättä. Cohnin mukaan ”tyypillisistä fiktiivisistä
elämäkerroista” poiketen ”nämä poikkeuksellisest tekstit yleensä jo itsessään torjuvat kysymyksen
niiden näennäisestä taustasta. Niiden tarinat on yleensä esitetty niin, ettei lukija kiinnittäisi huomiota
kerrottujen kokemusten ja kerronnan ajalliseen suhteeseen tai siihen mitä on sanottu ja missä, milloin
ja miten. Tämä kertojan ”mahdotonta” verbaalista tilaa koskeva hienotunteisuus tuntuu helpottavan
samanaikaisen kerronnan alitajuista hyväksyntää fiktiivisenä keinona. Tässä mielessä muodon
kekseliäisyys on verrattavissa kolmannessa persoonassa kerrottujen romaanien kertojan
vaivihkaiseen, luonnottomaan kykyyn nähdä hahmojensa pään sisään.” (Mt., 127.) Brontëlla ei näin
ole, mutta silti minusta hänellä on oikeasti samanaikaista kerrontaa. Minusta Brontën tapa myös,
kuten jo olen sanonut, lähentyy kolmannen persoonan kerrontaa – tosin ehkä eri tavalla.
Cohn sanoo myös: ”Esitin jo edellä, että kun preesensiä käytetään kertovasti koko minämuodossa
kerrotun romaanin alusta loppuun, ei ole mitään pakottavaa tarvetta tulkita sitä menneeseen aikaan
viittaavaksi korvaavaksi aikamuodoksi, saati ajatella sitä vain korostustehtävässä. Kun preesensiä
käytetään johdonmukaisesti, historialliseen preesensiin liitettävä semanttinen erityisyys purkautuu.”
Tällaiselle muodolle mielekäs ”nimitys olisi ”fiktiivinen preesens””. Cohn jatkaa: ”Nimi korostaisi
aikamuodon erityistä fiktiivistä luonnetta. Tämä tulkinta poistaa kerrotulta tekstiltä ajallisen
alkuperän vaatimuksen samalla periaatteella kuin Hamburgerin menneen aikamuodon tulkinta
kolmannen persoonan fiktiossa irrottaa sen pakollisesta retrospektiivisyydestä, joka tälle
aikamuodolle ei-fiktiivisessä esityksessä oletetaan.” (Mt., 127-128.) Minusta Brontë on välillä näin
irrallaan retrospektiivisyydestä, vaikka Jane sanookin yhdessä kohtaa minkä ajan päästä tapahtumista
kirjoittaa; välillä myös imperfektikohdissa on minusta näin ja koko ajan ilmaistusta
retrospektiivisestä asetelmasta huolimatta.

Cohnin mukaan lisäksi aikamuotona preesens on monien mielestä monimerkityksisin. Se voi saada
monia merkityksiä, jotka sekoittuvat toisiinsa. Näistä Cohn mainitsee ”aidosti puhujan ”nyt”hetkeen” viittaavan preesensin ja ”epäsuorasti hänen menneisyyteensä” viittaavan preesensin,
sekä ”tiettyä hetkeä puheessa” ja ”koko puheen kestoa” merkitsevän preesensin. ”Samankaltaisiin
ongelmiin voi johtaa myös niin sanottu epärealistinen preesens (irrealis present)”, jossa aiheena ovat
kuvitteelliset asiat. Cohnin mukaan preesens voi tuoda mukanaan vielä lisääkin merkityksiä. Jos
sitä ”käytetään kattavasti fiktion aikamuotona” se saa aikaan ”kieliopillisesti homologisen vertaansa
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vailla olevan semanttisen jännitteen, epävakauden, joustavuuden ja monitulkintaisuuden kentän”.
(Mt., 128.) Samanaikainen kerronta soveltuu parhaiten ”yhtenevästi fokalisoidun minäkerronnan
esittämiseen”. Samanaikaisessa kerronnassa ”[k]erronnan hetki on kokemuksen hetki, ja kertova
minä on kokeva minä. Tämän sulautuman yksi vaikutus on saumaton ulkoisen ja sisäisen
todellisuuden sekä raportin ja reflektoinnin jatkuvuus. Juuri tämä jatkuvuus jää retrospektiivisessä
ensimmäisen persoonan kerronnassa saavuttamatta.” Cohn jatkaa: ”Näin käy jopa silloin, kun
kertojan menneet ajatukset ja havainnot on esitetty vapaasti ja epäsuorasti. Mennyt aikamuoto
muistuttaa väistämättä lukijalle, että tapahtumat suodattaa muisti ja ne esitetään tilanteessa, jossa ne
eivät enää kirjaimellisesti ole ajankohtaisia.” Samanaikainen kerronta ei noudata ”perinteisiä”
kerronnallisia ”normeja”. (Mt., 128-129.)

Minusta Brontë kertoo välillä samanaikaisesti tapahtumien kanssa, vaikka mainitseekin toisaalla
kertovansa mennyttä tarinaa; minusta Brontë voi tehdä molempia. Warhol voisi kenties pitää tällaista
erityisesti feministisenä strategiana. Warhol (1996, 857-858) nimittäin sanoo: ”Doubleness is figured
as both feminine and feminist, as a strategy for negotiating differences between and within male and
female, center and margin, inside and outside, public and private, realism and romance. To be
"double" is to resist cat-gorization as one thing or the other; to invoke "doubleness" is to address
binary oppositions without resting comfortably in either of the two terms being opposed.
[...]Inasmuch as feminist theory seeks to undermine Western culture's penchant for binary opposition
(and the inevitably resulting hierarchies), it makes sense that doubleness-a trope figuring binaries not
as opposed, but as coexisting-would appeal to feminists seeking to describe women's potentially
subversive writing practice.” Warhol ehdottaa binaarisen oppositien purkamisen ohelle
kaksinaisuuden (”doubleness”) tutkimista,joka ”doubleness” on ”a trope figuring binaries not as
opposed , but as coexisting”. (Mt., 858). Warhol käyttää strukturalistista narratologiaa tämän
tutkimiseen, ”an analytic method that relies heavily on the positing of binary oppositions”.
Feministisessä narratologiassa narratologisiin käsityksiin tulee mukaan ”historiallinen ja kulttuurinen
konteksti” (”historical and cultural context”)ja se tutkii sukupuolen toimimista ”kerrronnallisissa
rakenteissa” (”upon narrative structures”). (Mt., 858.)
Cohn sanoo: ”Formalistis-strukturalistisen kertomuksen teorian tärkein käsitteellinen työkalu on
epäilemättä ollut erottelu niiden kahden analyysin tason (tai aspektin) välillä, joita tutkijat tavallisesti
kutsuvat tarinaksi (story) ja kerronnaksi (discourse). Tarina viittaa tekstin tapahtumiin ja kerronta
puolestaan tapaan, jolla tapahtumat on esitetty.” (Mt., 132.)

Ajattelen Cohnin lailla nämä erot

enemmänkin aspekteiksi kuin tasoiksi, enkä pidä niitä toisistaan selkeästi eroteltuina asioina, vaan
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suhteellisina asioina, joita on kuitenkin syytä tulkita, sillä kertovat tekstit itse hyödyntävät tätä eroa
ja sen murtamista, niin kuin onkin sanottu. Samaten ajattelen muiden ”tasojen” kohdalla.

Cohn huomauttaa: ”Romaanien tapahtumat eivät viittaa ontologisesti riippumattomaan ja jo olemassa
olevaan aineistoon, jonka järjestymättömyyden ja merkityksettömyyden ne muuttaisivat
järjestyneeksi ja merkitykselliseksi kokonaisuudeksi. Romaanien tapahtumia ei myöskään ole
valikoitu tällaisesta aineistosta.” (Mt., 136.) Brontëlla tämä tulee välillä esille mm. erikoisissa
kerronnan keinoissa.
Cohn sanoo: ”Useiden romaanien kertojat valittelevat tiedon rajallisuutta, erityisesti päähenkilöiden
mielen läpinäkymättömyytttä.” Cohnin mukaan tämä tapa ei ”kuitenkaan kuulu kuvatun maailman
ulkopuolisille (heterodiegeettisille) kertojille vaan kertojille, jotka ovat osa kuvaamaansa maailmaa”
(mt., 144.) Eli siis Genetten mukaisille homodiegeettisille kertojille (mt.,145.) Eivätkö myös
heterodiegeettiset kertojat joskus esitä olevansa tietämättä mitä joku ajattelee, lähinnä ehkä siksi että
se on mielenkiintoista tekstissä, jossa on itse keksitty kuvatut tapahtumat ja henkilöiden mielet ja
koska ne voitaisiin aina kuvata ja kertoa.
Cohn huomauttaa: ”[R]ajoitukset [jotka koskevat historiantutkijaa ja ”homodiegeettistä fiktiivistä
kertojahahmoa”] eivät […] päde lainkaan heterodiegeettiseen kertojaan, sillä sen ääni (diegesiskäsitteen täsmällistä merkitystä käyttäen) on ikään kuin toisesta maailmasta, jo luonnostaan
luonnoton tai keinotekoinen tai, niin sanoakseni, ”keinofiktiivinen” (artifictional).” (Mt., 145-146.)
Brontëlla myös minusta Janen tai Brontën ääni sitä.
Cohn sanoo: ”Seuraavassa tarkastelussani en ota huomioon dekonstruktiivista tekijän käsitteen
kritiikkiä, jota ovat esittäneet muun muassa Barthes, Foucault ja Derrida. On kuitenkin huomattava,
että tämä kritiikki on pyrkinyt häivyttämään juuri sen rajan, jota itse pyrin jäljittämään, sillä se
kohdistuu kaikkien kirjoitettujen tekstien – niin kertovien ja ei-kertovien kuin fiktiivisten ja eifiktiivisten – personoituun lähteeseen. Kaiken tekstuaalisen diskurssin yhtenäisen alkuperän ja
tekijyyden kyseenalaistaminen johtaa väistämättä erityisesti fiktiivisten tekstien alkuperää
olennaisesti koskevan kaksiselitteisyyden sivuuttamiseen, ellei jopa suoranaiseen kieltämiseen.”
(Mt., 146.)

Cohn sanoo: ”[A]jatus kerronnallisten tilanteiden erilaisista alkuperistä [on] yleisesti hyväksytty. Se
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määrittelee erityisesti useita havainnollisia malleja, jotka erottavat kertojat tekijöistä tilallisesti,
asettavat ne eri tasoille, jakavat ne toisiaan vastaaviin kehyksiin ja sijoittavat ne eri kohtiin
kommunikaatiomallissa. Useimmiten niiden välissä on sisäistekijän käsite (joskin sangen
tarpeettomasti, kuten Genette [1998, Narrated discourse revisited] on nähdäkseni vakuuttavasti
osoittanut).” (Mt., 146-147; 228 n. 46; 241.) Itse viittaan välillä tekijään, niin kuin Gilbert ja
Gubarkin tekevät, mutta ajattelen tekijän niin kuin hän ilmenee Jane Eyressä (jos tässä on ero
todelliseen tekijään).
Cohn toteaa: ”Homodiegeettisessä fiktiossa historiallisen tekijä-kertojan äänen yhtenäinen alkuperä
on […] luonnostaan kaksiselitteinen, erityisesti verrattaessa fiktiivistä ja autenttista omaelämäkertaa
toisiinsa. David Copperfield, Humbert Humbert ja Felix Krull kertovat itse omasta elämästään;
samalla he ovat keskeisiä henkilöhahmoja Dickensin, Nabokovin ja Mannin kirjoittamissa
romaaneissa. Kuten Philippe Lejeune [1989, On autobiography] on perusteellisesti osoittanut, se, että
fiktiivisen omaelämäkerran kertojalla ja tekijällä on eri nimi, on lukijalle selkeä merkki teoksen
romaanimaisesta asemasta – asemasta, jota määrittää sellaisen kuvitteellisen puhujan läsnäolo, joka
on samalla myös henkilöhahmo fiktiivisessä maailmassa.” (Mt., 148; 228 n.49; 243.) Näin juuri Jane
Eyre on fiktiivisen maailman henkilöhahmo ja maailma Jane Eyressä on aika erilainen kuin
todellinen maailma; Jane elää näkökulmastamme mielikuvituksellisemmassa maailmassa kuin
todellisuus, tai oikeammin vielä aikansa todellisuus.

Cohn sanoo: ”Thomas Mannin Huijari Felix Krullin tunnustusten kaltaisen fiktiivisen
omaelämäkerran rakenne on helppo nähdä tekijän suoraan lainaamana kuvitteellisena esityksenä
tyyliin ”Tässä on tarina, jonka Felix Krull kertoi.” Voidaankin kuvitella, että kaikkia homodiegeettisiä
romaaneja ympäröi diskurssin kehys, vaikka itse asiassa niitä ympäröi pelkkä hiljaisuus, joka
mahdollistaa – Wayne Boothin [1961, The rhetoric of fiction] sanoin - ”tekijän ja lukijan salaisen
liiton kertojan selän takana””. (Mt., 148; 228 n. 50; 239.)
Eivätkö kaikki sanat ole tekijän? Ja onko kyseessä tarina, jonka Felix Krull kertoi, vai tarina jonka
tekijä keksi Felix Krullin kertoneen? Tässä ei tunnuta otettavan huomioon teoksen fiktiivisyyttä, sitä
että se on keksitty. Minusta kaikki sanat ovat myös tekijän tai sisäistekijän. Jane Eyressä joko Jane
saa kolmannen persoonan kertojan piirteitä tai teksti liukuu tekijän alueelle, joten jälkimmäisellä
tavalla luettuna voisi ajatella myös tekijällä olevan äänen näennäisessä ensimmäisen persoonan
fiktiossa toisin kuin yleensä oletetaan. Miksi ei ajateltaisi että sanat ovat sekä kertojan – eivätkä kaikki
kenties täysin kertojan – että tekijän, mutta eri ”aspekteissa”, lainatakseni Cohnin ilmaisua. Tekijä
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esittää, että Jane Eyre sanoo jotakin ja kirjoittaa omaelämäkertaa. Tämä voisi olla mielekästä
mielestäni, sillä sanat eivät tietenkään ole lähtöisin Janesta ja tämä antaa niille aivan eri sävyn - esille
tulee tekijä, jonka sanoja kaikki sanat ovat. Ehkä aika itsestään selvästi voidaan sanoa se, että ”kertoja
tietää, tekijä keksii”, kuten joku on sanonutkin.

Kertojan ja tekijän välistä eroa ei olla nähty yhtä olennaisena heterodiegeettisessä fiktiossa kuin
homodiegeettisessä fiktiossa. Vaikka periaatteessa ajateltaisiinkin, että ero on olemassa, kuitenkin
sitä yritetään sumentaa. (Mt., 148.) ”Käytännössä tekijöiden ja kertojien välistä erottelua on joka
tapauksessa tarkasteltu lähes yksinomaan vain kaikkein selkeimmissä tapauksissa eli silloin, kun
kertoja on ruumiillinen ja nimetty (enemmän tai vähemmän keskeinen) hahmo fiktiivisessä
maailmassa.” (Mt., 148.) Cohnin mielestä ero kertojan ja tekijän välillä on kuitenkin tärkeä tehdä
myös heterodiegeettisen fiktion kohdalla, jos halutaan sen toimivan ”pätevänä fiktiivisyyden
mittana”. Suurimmat kiistat asian suhteen ovat esiintyneet ”heterodiegeettisen fiktion alueella”.(Mt.,
148-149.) Minusta ero on selkeä myös heterodiegeettisessä fiktiossa usein. Esimerkiksi Jane Austenin
kertoja tuntuu olevan eri kuin tekijä: kertoja tietää, mitä henkilöt kokevat, tekijä keksii sen.

Cohnin mukaan ”1700-1800-lukujen romaanikirjailijat” olettivat romaanin olevan sen tekijän
kertoma, mitä näkemystä kyseiset ”romaanikirjailijat eivät näennäisesti koskaan kyseenalaistaneet
(puhumattakaan heidän lukijoistaan).” (Mt., 149.) Mutta eikö esim. Jane Austenilla tosiaan ole
selvästi tekijästä eroava kertojanääni, jolle tapahtumat ovat totta? Mielestäni Brontëllakin kertoja
kertoo, ei tekijä, varmaan myös Shirleyssä, sillä Brontë ei kuvittele näkevänsä henkilöiden päiden
sisään niin kuin kertojalle tapahtumat ovat totta. Cohn sanookin toisaalta ”näennäisesti”.

Cohn sanookin: ”Tämänkaltainen suhtautumistapa ei ota huomioon sitä, että kertojan käsite – joka
on väistämättä enemmän tai vähemmän henkilöity – on vähintäänkin yhtä mielikuvituksellinen.
Kysymyksessä on nimittäin henkilö, joka kykenee tunkeutumaan toisten ihmisten tajuntaan tai
näkemään heidän silmillään. Tällä ”henkilöllä” on kyky omaksua todelliselle henkilölle mahdottomia
optisia ja kognitiivisia voimia, ja juuri siksi tunnemme tarvetta erottaa fiktiivisen tekstin lausumat sen
todellisestä tekijästä.” (Mt.,150.)
Cohn jatkaa vielä: ”Loppujen lopuksi heterodiegeettisen fiktion välittämää kieltä ei voida verrata
mihinkään todellisen maailman kerrontatilanteeseen, henkilöitiinpä sen alkuperä tai ei. Näin ollen
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emme voi muuta kuin käsitteellistää tekstin alkuperän tavalla, joka kaikkein toimivimmin ja
joustavimmin kuvaa todellisen lukukokemuksemme monimuotoisuutta. Juuri näistä pragmaattisista
lähtökohdista löydän syyn vastustaa kertojan käsitteen poistamista fiktion poetiikasta.” (Mt., 150.)
Olen samaa mieltä Cohnin kanssa tästä, että jaottelu on hyödyllinen, sillä se vastaa ”lukukokemusta”
ja minusta moni muukin jaottelu on hyödyllinen samoin perustein. Varmaan voitaisiin kirjoittaa
kertojaton fiktio, mutta tekijättömän luulisi olevan vaativampaa.
Cohn

sanoo:

”Uskoakseni

voidaan

myöntää,

että

käsitys

heterodiegeettisen

fiktion

kertojattomuudesta kuvaa varsin vakuuttavasti lukijan kokemusta sellaisista tekstin jaksoista, joissa
sisäisesti tai ulkoisesti fokalisoitu kertova esitys on puhtaasti ”raportoivaa” ja siitä puuttuvat
kokonaan kertojan selitykset. Nämä joskus jopa romaanin mittaiset jaksot luovat vaikutelman siitä,
että tarina ikään kuin kertoo itse itsensä. Kertojaton malli lakkaa olemasta vakuuttava vain, jos ja kun
edellä mainitut hetket keskeytyvät, kuten kolmannen persoonan romaaneissa toistuvasti tapahtuu.”
(Mt., 150.) Minusta taas kirjoitettu teksti tuntuu aina liittyvän inhimilliseen lähteeseen, joka on joko
yksistään tekijä tai sisäistekijä, tai kertojan ja tekijän tai sisäistekijän yhdistelmä. Jos ajatellaan
esimerkiksi Hemingwäytä, ei minusta ainakaan tunnu että tarinat itse kertovat itsensä, sillä ne ovat
niin voimakkaasti ideologisia. Minusta edellisellä tavalla lukeminen voi johtaa teoksen ideologian
kannalta vääristyneisiin lukutapoihin. Itse en ole ainakaan koskaan lukenut ideologisesti neutraalia
romaania.

Cohn ehdottaa kertojan edellyttämistä, vaikka tämä onkin paikoin enemmän tai vähemmän näkyvä.
Cohn sanoo: ”Voidaankin ajatella, että sellaisissa kolmannen persoonan fiktioissa, jotka koostuvat
puhtaasti kertovista lauseista ja jotka johdonmukaisesti välttävät normatiivista kommentointia – kuten
Kafkan Linna tai Joycen Taiteilijan omakuva nuoruuden vuosilta – on kauttaaltaan piilevä kertoja.”
(151.) Cohn jatkaa: ”Kertojan edellyttäminen mahdollistaa sen, että heterodiegeettisen kerronnan
äänen alkuperä käsitteellistetään. Lisäksi se tarjoaa teoreettisen näkökulman, joka on mielestäni
olennainen tulkittaessa sen kaltaisia teoksia kuin Kuolema Venetsiassa: se antaa nimittäin
mahdollisuuden ajatella, että kertojan näkyvät normit eivät välttämättä vastaa tekijän piileviä
normeja.” (Mt., 152.) Onko teoksessa aina kertoja? Tekijä on minusta kuitenkin ainakin aina kun
kirjoituksessa on jotakin ideologista.

Romaaniin liittyy kenties myös tietty ekspressionistisuus, jolloin kaikki ilmenee sisäisessä
valaistuksessa. (Cohn puhui siitä miten ”ulkoiset viittaukset eivät säily täysin ulkoisina, kun ne
sijoitetaan fiktiiviseen maailmaan. Ne ovat ikään kuin fiktiivisen maailman tartuttamia”.) Tekijällinen
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maailma jotenkin ei ole kertojallinen, vaan tekijän kautta se mikä on Janelle totta muuttuu
tematiikaksi.

5.1 Kirjallisuuden keskeisyys
Brontë tuntuu olevan erityisen kiinnostunut kirjallisesta muodosta – tämä liittyy mielestäni toden ja
kuvitteellisen rajan hämärtämiseen, on keino sellaisten vaikutusten luomiseen. Ja rakkaus
kirjallisuuteen on Brontëlla olennaista. On ikään kuin hän yrittäisi luoda romaanista maailman, tehdä
sen niin todentuntuiseksi kuin mahdollista – tosin sama pyrkimys tuntuu kuuluvan miltei kaikkeen
taiteeseen, todellisuudenkaltaisuus. Tämä kiinnostus kirjalliseen muotoon näkyy sekä siinä miten
Jane kirjoittaa jotakin omaelämäkerran tapaista, kuin myös siinä miten Brontë käyttää erityisesti
fiktioon liittyviä kirjallisia keinoja tarinansa luomiseen, ja muutenkin siinä miten sisäistekijä tulee
usein esille tai tekijä kirjoittamassa tarinaa. Brontë ei noudata omaelämäkerran muotoa kovinkaan
tiiviisti.
Tammi (2009, 155) miettii Tšehov-esimerkin (novellin) yhteydessä esityksen muotoa kirjoitetusta
dokumentista sisäiseen monologiin. Brontëllakaan muoto ei ole selvästi mikään, suureksi osaksi
siksikin että kyseessä on kaunokirjallinen tuotos, jonka tekijä ei ole Jane Eyre. Jane Eyre kirjoittaa
ikään kuin muistelmiaan tai jotakin sen kaltaista (tietysti tarkoituksenakaan ei liene jäljitellä
uskollisesti mitään todellisen kerronnan muotoa), puhutellen Lukijaa, mutta tästä muodosta poiketaan
monessa kohtaa, kuten tulen toteamaan. Kuitenkin on selvää, että Jane Eyren kertomus on
kirjoitusmuodossa. Tämän lisäksi Brontë kirjoittaa romaania ja lähestyy joskus ikään kuin kolmannen
persoonan kerrontaa romaanissaan. Tässä ikään kuin miltei ylikorostuu kirjallinen muoto. ”Jane”
puhuttelee usein lukijaa. Hän sanoo alussa:

Yet in what darkness, what dense ignorance, was the mental battle fought! I could not answer the
ceaseless inward question—why I thus suffered; now, at the distance of—I will not say how many years,
I see it clearly. (JE 11, luku 2.)

Kuitenkin hän sanoo myöhemmin kirjoittavansa kymmenen vuotta avioitumisesna jälkeen:
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My tale draws to its close: one word respecting my experience of married life, and one brief glance at the
fortunes of those whose names have most frequently recurred in this narrative, and I have done.
I have now been married ten years. I know what it is to live entirely for and with what I love best on
earth. (JE 554, luku 38 – CONCLUSION.)

Lukijan puhuttelun vuoksi on selvää, että Jane kirjoittaa teosta, ikään kuin muistelmia tai
omaelämäkertaansa. Kuitenkin tästä asetelmasta mennään joskus kohti romaania, jota keksii Brontë:
tällöin muistelma-asetelma ei kestä, eikä sen varmaankaan ole tarkoituskaan kestää. Joskus
sisäistekijä tai Brontë kirjoittaa romaania, jolloin kertomuksenkaan asetelma ei kestä, vaan ilmi tulee
taideteos.

Brontë on selvästi kiinnostunut kirjallisesta muodosta, mikä tulee esiin siitä, että Jane kirjoittaa
kirjallista teosta, kuin myös siitä, miten Brontë välillä lähentelee kolmannen persoonan kerronnan
muotoa romaanissaan ja vielä lisäksi tekijä tai sisäistekijä luo selvästi romaania.

5.2 Preesensin käyttö
Hatavara (2010, 185) toteaa, että: ”juuri tämän ajallisen etäisyyden, menneisyyden vääjäämättömän
toiseuden, ylittämisessä fiktion epäluonnollisiksi leimatut keinot ovat hyödyllisiä”. (Hatavara puhuu
historiallisesta romaanista (mt.,158).) Ja ne mielestäni myös muuttavat asetelmaa niin, että
menneisyys ei ole vääjäämättä toinen, etäällä, vaan voi olla tässä hetkessä, sillä taideteos voi olla
tässä nyt, sen ei tarvitse olla retrospektiivinen. Brontë mielestäni tuo tämän välillä esille, vaikka
välillä Jane kirjoittaakin omaelämäkertaa, tms. Brontë ylittelee kategorioita hyvin vapaasti.

Genette jakaa kerronnan temporaaliset suhteet tarinan tapahtumiin neljään ryhmään (Rimmon-Kenan
1991, 114). ”Järki sanoo, että tapahtumat voidaan kertoa vasta, kun ne ovat tapahtuneet (”jälkikäteen
kertominen”)” (mt., 114). Muita ovat ”’etukäteen kertominen’”, toiminnan kanssa yhtäaikainen

180

kertominen, sekä kerronnan ja toiminnan ”’lomitettu’” muoto, jossa ”kerronta ja toiminta eivät ole
samanaikaiset vaan vuorottelevat” (mt., 114-115).

Romaanissa ei tarvitse pitää kiinni tästä tapahtumista jälkikäteen kertomisen periaatteesta; ne voidaan
kertoa silloin kun ne tapahtuvat, ja Brontë mielestäni osittain tekee näin. Ja myös kuitenkin Brontën
preesensissä tapahtuvat kohdat eivät nähdäkseni kuulu toiminnan kanssa yhtä aikaan kertomisen
luokkaan, vaan juuri kyseenalaistavat sen, että kertomus voidaan kertoa vasta tapahtumien
tapahduttua – mikä on mahdollista purkaa romaanissa, ja fiktiivisessä kirjallisuudessa; niissä on
mahdollista se, että kerronta tapahtuu samanaikaisesti tapahtumien kanssa, romaani tapahtuu juuri
nyt, ja sitä luo tekijä tai sisäistekijä; se ei noudata lainkaan luonnollisen kertomisen muotoa. Siinä
häviää ikään kuin kertoja ja tekijä tai sisäistekijä kuvaa hetkeä, on hetkessä, ja usein lukijakin on sitä.

Rimmon-Kenan puhuu myös kerronnan kestosta: ”Periaatteessa kerronnalla on myös kestonsa,
kertominen vie toisin sanoen aikansa. Yleensä kaunokirjallisuuden konventioihin kuitenkin kuuluu
jättää tämä kesto huomiotta; kerrontaan suhtaudutaan, ikään kuin se tapahtuisi hetkessä
(sisäkertomukset

ovat

usein

poikkeus

säännöstä).”

(Mt.,

115.)

Brontë

viittaa

välillä

kertomistapahtumaan, mutta myös mielellään rikkoo tätä suhdetta hälventäen toden ja kuvitteellisen
rajaa: joskus tapahtumat tapahtuvat hänellä juuri nyt, eikä sitä luonnollistamalla luullakseni tule
lukeneeksi uskollisemmin romaania ja sen henkeä. Hän voikin yhtä aikaa – tai välillä - kertoa tarinaa,
ja välillä olla hetkessä, sillä kyseessä on fiktio.

Laurel J. Brinton sanoo artikkelissaan ”The Historical Present in Charlotte Brontë's Novels. Some
Discourse Functions” seuraavaa: ”While the unmarked tense of most narrative genres is the preterite,
sporadic use of the present tense within a past-tense narration is not uncommon. This usage has been
variously termed the "historical present," the "dramatic present," the "unhistoric present" (Jespersen
258), the "narrative actual tense" (Jogs 131), and the "narrative present" (Fleischman, "Discourse
Functions" 867). The present tense in alternation with the past is a frequent feature of much medieval
literature though its use in modern narrative fiction is more limited. Most commonly, the present tense
has been seen as a means of vivifying, animating, or heightening events in the narrative past by
making them "present" in time. Scholars are now generally agreed, however, that the traditional "pastmore-vivid" theory does not adequately elucidate the function of the historical present either in
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medieval or modern literature. Recent discourse-analytical approaches to the problem focusing
primarily on contemporary oral narrative have suggested a number of other functions for the present
tense: namely, to segment a story, foreground events, or express internal evaluation” (Brinton 1992,
1. INTRODUCTION). Itse lähestyn kuitenkin sitä lähinnä romaanillisena keinona, jossa romaanissa
voi tapahtua juuri tällä hetkellä jotakin, niin kuin yleensäkin taideteosten kohdalla. Toivon osoittavani
tämän lähestymistavan mielekkyyden Brontën yhteydessä. Enkä tarkastele sitä historiallisena
preesensinä, kuten Brinton sanoo, vaan varsinaisena preesensinä. Brinton sanoo: ”Charles Dickens is
usually acknowledged to be the first to use the present tense in this conscious and sustained way
(Casparis 12, 62, 71)” ja ”Since, as a contemporary of Dickens, Brontë can be considered an innovator
in the use of the historical present in the novel, such an examination may point to the genesis of this
form and help in determining whether the historical present in the novel represents a departure from
its traditional oral use”. (Mt., 1. INTRODUCTION). Itse en pidä Brontën tapaa käyttää preesensiä
siis aina historiallisena preesensinä, vaan joskus pidän ja tarkastelen sitä varsinaisena preesensinä.
Kaunokirjallisuudessa on mielestäni mahdollisuus ylittää kyseinen raja. Näen tämän Brontën tavan
käyttää preesensiä joskus metalepsiksenä, vaikka tämä on varmaankin kiistanalaista. Palaan tämän
luvun neljännessä alaluvussa metalepsiskseen kohdissa, jotka ovat ehkä kiistattomimmin
metaleptisiä.

Brinton (mt., 1. INTRODUCTION) sanoo: ”There also appears to be a consensus that the use of the
present tense in the novel is quite different from its use in medieval narrative as well as from its
apparently analogous use in contemporary oral stories. For example, F. Th. Visser distinguishes
between the "substitutive present," used for purposes of rhyme and meter in Middle-English poetry,
and the "vividly reporting present," used in modern prose (720-26). Christian Paul Casparis also
distinguishes between the unconscious "oral/traditional" use of the present tense and its conscious
"literate/experimental" use”. Minusta Brontë juuri käyttää preesensiä tietoisesti.

Brinton huomauttaa: ”I will also consider Brontë's use of the historical present in relation to her other
novelistic uses of the present tense, for example, in authorial comments and static descriptions” (mt.,
1. INTRODUCTION). Minusta taas ehkä voi ajatella Brontën käyttävän varsinaisissa romaaneissaan
sekä historiallista että muuta preesensiä. Vaikka en ole varma käyttääkö hän historiallista preesensiä
ollenkaan. Tässä luennassani tarinat tapahtuvat vasta kun niitä kirjoitetaan. Näin voisi siis katsoa
romaaneissa tapahtuvat jonkinlaisen metalepsiksen.
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Brinton sanoo, että Vernon Lee (176, lainaa Brinton) on huomauttanut, että ”historiallinen preesens”
(”the historical present”) ”voi joko tuoda” ”tapahtuman eteemme” ”tai meidät tapahtuman eteen”
(mt., 2.1 TRADITIONAL VIEW). Brintonin esimerkeissä molemmista korostuu se, että asiat ovat
kuitenkin tapahtuneet menneessä, vaikka ne kerrotaan preesensissä (mt., 2.1 TRADITIONAL VIEW)
niin kuin tietysti termin ”historiallinen preesens” perusteella voisikin olettaa. Poikkeuksen muodostaa
ehkä mm. alla oleva Brugmannin ja Delbruckin näkemys, jota Brinton lainaa.
Itse en ole kiinnostunut niinkään lukijan viemisestä keskelle tapahtumia kuin kerronnallista, tai
oikeammin, romaanin, keinoa, jossa kerronta lakkaa olemasta kertomuksena ja muuttuu sanallisen
hahmon antamiseksi jollekin.
Brintonin mukaan ”Karl Brugmann and Berthold Delbruck argue that "the speaker has the action
before his eyes as in a drama, and his interest does not extend beyond this action to any temporal
relation existing between himself and it" (qtd. in Hamburger 102), while Käte Hamburger asserts that
the historical present is a means of "presentifying past events" in which the narrator "lets himself see"
events, which are past for him, "again as present experiences" (99)”. (Mt., 2.1 TRADITIONAL
VIEW.) Toisin kuin Hamburgerkin, en siis ajattele menneen tulevan uudelleen preesensiksi, vaan että
kerronta hylkää kokonaan menneestä kertomisen asetelman ja kokeilee romaanin mahdollisuutta
toimia juuri nyt, preesensissä. Siten se on lähellä Brintonin mainitsemaa Brugmannin ja Delbruckin
käsitystä toiminnasta, jossa se tapahtuu kuin draamassa. Luulen että välillä käyttäessään preesensiä
Brontë tarkoituksella hylkää kokonaan sen ajatuksen, että Jane kertoo tarinaa menneestä ja koettelee
romaanin keinoja olla olemassa menneen aikamuodon ulkopuolella. Tässä tulee myös esille romaanin
todentuntuisuuden koettelu, ”toden ja kuvitteellisen rajan hämärtämisen” vieminen äärimmilleen.

Brinton huomauttaa: ”While the meanings of presentness and of simultaneity between speech and
action for the historical present seem to be thoroughly discredited, the concepts of subjective
"visualization" and especially of "dramatization" offer more fruitful approaches, as we shall see in
examining Brontë's use of the historical present. I agree with Fleischman that the "past-more-vivid"
theory is "not without foundation" ("Discourse Functions" 866) and that vividness is an effect, rather
than a function, of the historical present, deriving from the visualizing and mimetic property of the
present (Tense and Narrativity 78, 285). ” (Mt., 2.2 CRITIQUE OF THE TRADITIONAL VIEW.)
Minusta taas nimenomaan puhe ja toiminta on samanaikaista, tai puhe ja tapahtumat ovat sitä.
Minusta Brontën kohdalla siis ei ole kyseessä historiallinen preesens.
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Brinton (mt., 2.2 CRITIQUE OF THE TRADITIONAL VIEW) sanoo, että englannin kielessä ”the
simple present tense rarely, if ever, has present-time meaning in English, being used rather for habitual
or generic statements; thus, it is argued, the historical present must have a timeless or atemporal
meaning rather than a present-time meaning (Frey 63; Pascal, "Present Tense" 15; Casparis 23;
Fleischman, Tense and Narrativity 34, 285; Wolfson, "Tense-Switching" 230).” Brinton sanoo myös,
että: ”Within the tense-aspect system of English, it is likely that the historical present should be related
not to any present-time sense of the simple present tense but to the perfective aspect of this form
(Brinton 16)” (mt., 2.2 CRITIQUE OF THE TRADITIONAL VIEW.) Minusta tästäkin huolimatta
Brontë käyttää välillä preesensiä juuri ”present-time” mielessä.
Historiallinen preesens voi mm. jakaa tarinaa osiin (”segmentation”), etualaistaa tapahtumia
(”foregrounding”) tai toimia sisäisen arvioinnin keinona (mt., 2.3 DISCOURSE FUNCTIONS
alalukuineen 2.3.1 – 2.3.3).
Brinton toteaa: ”Evaluation may be either "external," in which the narrator steps out of the narrative
world and directly comments upon the story, or "internal," part of the complicating action of the
narrative” ja ”Devices of internal evaluation include intensifiers, comparators, correlatives, and
explicatives, according to Labov (375-93; see Toolan 160-61); and value-laden lexical items,
"narrative statements," direct quotation, and "evaluative action" (what people did rather than what
they said), according to Fleischman (Tense and Narrativity 145-48). Evaluative action "allows events
to speak for themselves and provides a less obtrusive form of commentary than judgments addressed
to the listener" (Fleischman, "Evaluation" 223).” (Mt., 2.3.3 Internal Evaluation.)
Hän sanoo myös: ”Though the evaluative function of the historical present cannot, I think, derive
from the putative simultaneity of the narrative events with their telling (see 2.2 above), it is related to
the dramatizing and subjective qualities of the historical present, as the following examination of the
form in Brontë's work will show. ” (Mt., 2.3.3 Internal Evaluation.) Minusta siis jälleen
paikoin ”kerronnalliset tapahtumat” ovat ”yhtäaikaisia” ”niiden kertomisen kanssa”. Tällöin siis
Brontë mielestäni tarkoituksella unohtaa kirjassa eksplikoidun asetelman, jossa Jane kertoo
tapahtumista kymmenen vuotta naimisiinmenonsa jälkeen.
Brinton mainitsee, että Edgar F. Shannon on tutkinut ”Brontën historiallisen preesensin käyttöä”.
Brinton sanoo: ”Shannon does not, however, consider uses of the present tense other than the
historical present, such as expressions of general truths or authorial addresses, which are of much
higher frequency than historical presents, nor does he distinguish between the present tense used for
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description and for narration.” (Mt., 3. HISTORICAL PRESENT IN BRONTE.) Ja: ”In contrast to
the historical present, Steadman suggests, in all of these uses “there is an element of real present
time.”” (Mt., luku 3. HISTORICAL PRESENT IN BRONTE.) Minusta siis Brontë käyttää todellista
preesensiä, mutta vielä eri muodossa kuin, jotka Brinton mainitsee Brontën yhteydessä: ”to express
general truths, make addresses to the reader, give static descriptions, and narrate events. The former
two uses belong to the category of "authorial comment," as they represent authorial interruptions of,
and interjections into, the narrative world. As such, they serve the purposes of external evaluation.
They are "true" presents which cannot be replaced by pasts. The latter two are replaceable by pasts
and hence do not break the narrative frame; they can be seen as serving the purposes of internal
evaluation. Furthermore, the narrative use of the present seems to develop out of its descriptive use. ”
(Mt., 3. HISTORICAL PRESENT IN BRONTE.) Nähdäkseni siis Brontën käyttäessä preesensiä
joskus se ei ole ”korvattavissa menneillä” vaan siinä esimerkiksi ”staattiset kuvaukset” tapahtuvat
todellisessa sekä kerronnan että tarinan nykyhetkessä, ja niissä kohdissa ei mielestäni varsinaisesti
ole välttämättä kertojaa vaan vain romaanikirjailija. Brinton puhuu preesensin muusta käytöstä
kirjallisuudessa.
Brinton lainaa – esimerkkinä ”yleisten totuuksien” ilmaisemisesta, jossa ”kertoja osoittaa
kommenttinsa toisen persoonan lukijalle” - Brontën The Professor -romaania: ”Know, O incredulous
Reader! that a master stands in a somewhat different relation towards a pretty, light-hearted, probably
ignorant girl to that occupied by a partner at a ball or a gallant on the promenade.” Brintonin lähde
on: ”(The Professor 119)”. (Mt., 3. 1 GENERAL TRUTHS.) Tässä minusta ilmenee se, että ainakin
The Professorissa on enemmän kuin yksi Lukija, tai ”authorial audience” korostuu, sillä ainakin
jälkimmäinen ymmärtää edellä sanotun jo selittämättä.
Brinton löytää monia preesensin käytön syitä, kuten ”tapahtumakulkuja” (”turn of events”) selittävä
merkitys ja etualaistaminen (mt., 3. 1 GENERAL TRUTHS.)

Brinton sanoo: ”Closely related to the expression of general truths are the narrator's direct addresses
to the reader. Unlike general truths, which are timeless, however, the time sphere of this present is
the narrator's now”. (Mt., 3.2 NARRATOR'S ADDRESSES TO THE READER). Kertoja saattaa siis
kertoa asioita omassa nykyhetkessään ja siksi käyttää preesensiä.

Brinton huomauttaa: ”Direct addresses by the narrator are especially common in a first-person
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narrative such as Villette, but also occur in a third-person narrative such as Shirley. They establish the
semblance of a dialogue between the narrator ("I") and the reader ("Reader," "you"), which can, as
Fleischman observes, create an interactive dimension and remind the audience that a story is being
told or "performed" for them (Tense and Narrativity 126; "Evaluation" 212)”. (Mt., 3.2.
NARRATOR’S ADDRESSES TO THE READER.) Luulen, että vaikka Brontëlla on ”Lukija”
(”Reader”) hän kirjoittaa myös ja pääasiassa itselleen.
Brinton sanoo: ”Such intrusions by the narrator [suorat puhuttelut] are often seen as a hallmark--or
sometimes a defect--of the nineteenth-century British novel. However, they can be seen as serving a
crucial function in the novel. In commenting on the narrator's ability to remember, express, and depict
characters and events, they establish the narrator's credibility and the authenticity of the narrative;
they reveal the narrator's source of knowledge as personal experience, the experience of the narrator
as character in the story.” (Mt., 3.2. NARRATOR’S ADRESSES TO THE READER.) Brontëlla
minusta siis muuttuu tämä asetelma välillä, missä luo toden ja kuvitteellisen välistä rajankäyntiä.

Brinton sanoo: ”Initially, the present tense for static description serves as what Nils Erik Enkvist calls
a "foregrounding 'dramatizer,'" moving description from its usual background position to the
foreground of the narrative. The primary function of such a movement in Brontë's works seems to be
to dramatize the scene depicted. At times, passages of static description begin with, or include, a
question or imperative" directed to the reader to witness the scene depicted”. (Mt., 3.3 STATIC
DESCRIPTIONS).

Brinton sanoo seuraavaa: ”In summary, then, it seems that the present tense in static description has
a foregrounding function, moving descriptive passages from the background to the foreground. This
is done in order to dramatize the scene, to put the reader, as an eyewitness observer, in the presence
of the scene depicted. The present tense retains its subjective quality, however, for the scene is
described as it is perceived by the participant-viewer (or narrator); evidence of this subjectivity is the
intermixture of scenic description with thoughts and feelings of the participant-viewer rendered as
interior monologue”. (Mt., 3.3 STATIC DESCRIPTIONS).
Brinton huomioi: ”In a number of instances when a series of events is narrated in the present tense,
the most significant event or climax is expressed in the past” ja ”These examples provide evidence
against the "past-more-vivid" theory, but support the notion that the peak of a narrative episode is
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often marked in special ways (Longacre ["A Spectrum and Profile Approach to Discourse Analysis."
(Secondary Sources:)] 349f.)”. (Mt., 3.4 NARRTIVE EVENTS.) Minustakaan preesens ei välttämättä
aina ole elävin kuvauksen tapa. On mielenkiintoista miten myös imperfekti voi tuoda eteen
kohtauksen.
Brinton sanoo: ”In Jane Eyre, as Jane the narrator describes Mr. Rochester's house party, Jane the
participant seems to intercede: "And where is Mr. Rochester? He comes in last: I am not looking at
the arch, yet I see him enter" (Jane Eyre 176). That is, her thoughts of the moment are rendered
directly and followed by narrative actions represented in the present tense”. (Mt., 3.4 NARRATIVE
EVENTS). Minusta Brontë tässä siirtyy kyseiseen hetkeen.
Brinton sanoo: ”The present-tense narration of Jane's meeting with Mr. Rochester in the garden
concludes with her thoughts explicitly rendered as direct discourse: "'Now, he has his back toward
me,' thought I, 'and he is occupied too; perhaps, if I walk softly, I can slip away unnoticed'" (Jane
Eyre 251)”. (Mt., 3.4 NARRATIVE EVENTS).

Sekä sisäinen että ulkoinen arvionti on Brontëlla keskeinen syy preesensin käyttöön (mt.,
4.CONCLUSIONS).
Brinton huomauttaa (mt., 4. CONCLUSIONS): ”It is generally agreed that the expression of general
truths and authorial addresses to the reader, both characterizable as "authorial comment," serves the
purpose of external evaluation since the narrator steps outside the world of the narrative to comment
upon it (see, for example, Fleischman, Tense and Narrativity 126)”. Brontella tekijä hyppää tavallaan
pois, mutta tavallaan tarinaan, kun kyse on Rochesterin unenkaltaisuudesta, johon tulen myöhemmin.

Brinton sanoo: ”The use of the present tense for static description and for narrative events initially
serves the purpose of foregrounding. Use of the present tense, a marked tense in the narrative context,
has the effect of moving descriptive passages from the background to the foreground and narrative
passages to the most salient level of the foreground. This movement serves the function of internal
evaluation by means of which the narrator's point of view is inserted into the narrative without
disrupting the narrative frame. By transporting the reader to the scene or event depicted and explicitly
dramatizing it for the reader, as the character herself experienced it, the narrator conveys to the reader
her perception of it, emphasizing those aspects that are significant or important to the understanding
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of the story. One sees, then, that both "visualization" and "dramatization" contribute importantly to
the evaluative dimension of the present tense. The subjectivity of these present-tense dramatizations
thus underlies their function in conveying internal evaluation.” (Mt., 4. CONCLUSIONS.) Ja minusta
tässä voi myös tulla sisäistekijä tai tekijä esille, ei vain kertoja.

Pekka Tammi (2009, 155) huomauttaa artikkelissan ”Kertomusta vastaan ("Ikävä tarina")”
preesensmuotoisen kerronnan yhteydessä, että "tällaisissa tapauksissahan kertojalla itsellään ei ole
mahdollisuutta tietää, mihin suuntaan tarina on kehkeytymässä." Toisaalta hän sanoo yhdestä
tapauksesta (mt., 156), että "kerrontatilanne tuntuisi asettuvan määrittelemättömästi luonnollisen
kertomuksen skeemojen ulkopuolelle." Näin mielestäni myös Brontëlla monessa kohtaa. Jos ei lueta
luonnollisesti, on mahdollista tietää niin paljon kuin fiktion tekijän, mutta tosiaan kertoja ei tiedä,
mutta pysytäänkö aina tässä asetelmassa?

Metalepsistä on ”tasojen kontaminaatio hierarkkisessa struktuurissa niin kuin se esiintyy
narratiivissa”. Normaalisti narratiivit tekevät erottelun kerronnan ja kerrottujen tapahtumien välillä.
Metalepsis ohittaen tämän tuo tämän eron esille. (Pier 2005, 303)

Rimmon-Kenan sanoo, että Genetten ekstradiegeettiseksi kutsuma taso – joka on ”[t]ämän
hierarkkisen rakenteen ylin taso” ”on välittömästi ensimmäisen kertomuksen yläpuolella ja vastaa
sen kerronnasta”. Mm. Dickensin Suurien odotusten aikuinen Pip kertoo tällä tasolla lapsuudestaan.
Rimmon-Kenan sanoo: ”T[t]älle ekstradiegeettiselle tasolle on välittömästi alisteinen sen kertoma
diegeettinen taso, toisin sanoen itse tapahtumat”. (Mt., 116) Jane ylittää kertojana rajan
tapahtumamaailmaan.

”[M]ikä tahansa ekstradiegeettisen kertojan tai narrateen tunkeutuminen diegeettiseen mailmaan (tai
diegeettisten hahmojen metadiegeettiseen maailmaan, jne.) tai käänteinen[…] tuottaa outouden
efektin joka on joko koominen […] tai fantastinen. [kappalejako] Genette käyttää termiä narrative
metalepsis kaikista näistä. (Genette 1980, 234-23.5) Joskus tämä ylittäminen on tavallista kuin
klassisessa retoriikassa,

niin kuin silloin kun ne ”leikittelevät

tarinan ja kerronnan

kaksoistemporaalisuudella”. Esimerkkinä Genettellä on kohta Balzacin Illusions perduesta, jossa
selitetään jotakin ”sillä aikaa” kun kirkonmies kiipeää ramppia. Tämä kerrotaan niin kuin tarina ja
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kertominen olisivat yhdenaikaisia. (Mt., 235) Monika Fludernik mainitsee Brontën Shirleyssä olevan
sellaisen kohdan (Fludernik 1996, 389 n26). Jane Eyressä on minusta ainakin yksi tällainen kohta.
Genette mainitsee ”vaihtuvan mutta pyhän rajan kahden maailman välillä, maailman jossa kerrotaan
ja maailman josta kerrotaan”. Nämä leikittelyt tuovat Genetten mukaan esille sen rajan tärkeyden,
jota ne ylittävät leikittelyssään. (Genette 1980, 236.) John Pierin mukaan Genette ajattelee, että
haastaessaan todellisuudentuntuisuuden nämä metalepsiksen keinot ”luovat ’outouden’ ilmapiirin”.
(Pier 2005, 303-304.)

Edgar F. Shannon, Jr. (1955, 141) sanoo: ”As Percy Lubbock indicates in his pioneer study, The Craft
of Fiction (1921), the autobiographical method precludes the vagaries of an omniscient author,
provides a constant point of view, and, through supposed relation by a participant in the action, lends
authority and credibility to the tale. But a story told in this manner suffers from the reader's inability
to perceive events directly: the narrator stands in the way. The reader must accept an account of what
has happened instead of seeing the actors themselves; and the technique reminds him that the action
has actually been completed some time before the narration began. Through this displacement in time,
the story loses some of its vividness and power of conviction. Yet in Jane Eyre Charlotte Bronte
reduces the handicap inherent in her method by pertinent shifts from the past to the present tense.” Ja
minusta myös omaelämäkerrallinen metodi Brontëlla ei “sulje pois kaikkitietävän kertojan oikkuja”,
vaan Jane liukuu välillä kaikkitietävää kertojaa kohti, muuttuu osittain sellaiseksi tai vaihtuu
sellaiseen.
Tässä tulee minusta esille se, miten Brontë tekee taideteosta, eikä kyseessä ole vain kommunikaatio,
tarinan kertominen. Hän hämärtää toden ja kuvitteellisen rajaa; tapahtumat ovat tässä hetkessä, nyt,
eivät vain menneessä.
Shannon (mt., 142) sanoo myös: ”Through the present tense, the reader, rather than being called upon
to believe a report of Jane's emotions in the past, experiences them at the moment they arise.”Mutta
siis myös Jane ja tekijä voinevat olla tässä hetkessä, kaunokirjallisuus voi tapahtua “juuri nyt” ja
ainakin Brontë tuntuu osoittavan kiinnostusta tässä hetkessä olemiseen. Tapahtuman hetki voineekin
kaunokirjallisessa fiktiossa olla juuri nyt, sillä kirjallisuus on kyseessä; vaikka välillä kerrotaankin
retrospektiivisestä asetelmasta käsin, aina ei pysytä siinä.
Shannon (mt., 144) huomaa, että: ”Once more the heroine must undertake life anew, and once more
the author, by the change of tense, makes the reader feel concurrently with Jane the utter isolation of
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her plight, as she stands at the symbolic crossroads on a desolate moor, described in the present tense
in the succeeding paragraph.” Tapahtumat tapahtuvat samanaikaisesti kerronnan kanssa. Ja samalla
lukija tuntee fiktiivisen taiteen outouden: hän ei vain palaa Janen kanssa menneeseen hetkeen, vaan
on kyseisessä hetkessä juuri nyt. Tai ainakin tekijä on, mutta myös lukija tuntuisi olevan. Ja eikö
tekijä usein ole lukija?
Shannon (mt., 145) toteaa: ”It is thus through occasional, inconspicuous use of the present tense that
Charlotte Brontë not only heightens the immediacy of certain scenes but also marks and foreshadows
the structural divisions of the novel. ”Ja joskus voimakkain, keskeisin tapahtuma on imperfektissä.

Brontë käyttää tätä (vaihtamista preesensiin) ainakin seitsemässä kohtaa. Hän käyttää sitä luodakseen
nousevaa jännitettä tai aloittaakseen uuden käänteen tarinassa. (Mt., 141.)

Brontën pääasiallisesti imperfektissä oleva kerronta vaihtuu siis joitakin kertoja preesens –muotoon.
Ja mielestäni siis Brontën kohdalla ei ole mielekästä lukea sitä kaikissa kohdissa ns. historiallisena
preesensinä, vaan sen kautta, että kirjailija liukuu välillä mielikuvituksellisesti ajan kategorioiden yli;
kirjailija käyttää romaanin mahdollisuuksia olla tässä hetkessä, näin siitäkin huolimatta, että
periaatteessa Jane kertoo elämäntarinaansa, joka on tapahtunut menneisyydessä. Tässä on olennaista
se, että kyseessä on kaunokirjallinen teos, fiktio, jossa tapahtumat voivat tapahtua juuri tällä hetkellä
toisin kuin ei-fiktiivisessä kerronnassa; tällainen metalepsis on mahdollinen kaunokirjallisuudessa.

Brontë käyttää preesensiä mm. luvun 11 alussa, kun Jane odottaa George Innissä Thornfieldiin lähtöä.

A new chapter in a novel is something like a new scene in a play; and when I draw up the curtain this
time, reader, you must fancy you see a room in the George Inn at Millcote, with such large figured
papering on the walls as inn rooms have; such a carpet, such furniture, such ornaments on the mantelpiece,
such prints, including a portrait of George the Third, and another of the Prince of Wales, and a
representation of the death of Wolfe. All this is visible to you by the light of an oil lamp hanging from
the ceiling, and by that of an excellent fire, near which I sit in my cloak and bonnet; my muff and umbrella
lie on the table, and I am warming away the numbness and chill contracted by sixteen hours’ exposure to
the rawness of an October day: I left Lowton at four o’clock a.m., and the Millcote town clock is now
just striking eight.
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Reader, though I look comfortably accommodated, I am not very tranquil in my mind. I thought when
the coach stopped here there would be some one to meet me; I looked anxiously round as I descended
the wooden steps the “boots” placed for my convenience, expecting to hear my name pronounced, and to
see some description of carriage waiting to convey me to Thornfield. Nothing of the sort was visible;
and when I asked a waiter if any one had been to inquire after a Miss Eyre, I was answered in the negative:
so I had no resource but to request to be shown into a private room: and here I am waiting, while all sorts
of doubts and fears are troubling my thoughts. (JE 109, luku 11.)

Tässä tulee ”piirretyksi” eteen hyvin voimakkaasti tapaus.

Shannon sanoo: (1955, 143) ”Not only are these paragraphs [kohta jossa Jane odottaa Innissä
Thornfieldiin menoa] the beginning of a new chapter; they are the beginning of the second major
section of the book. The trials of childhood and of Lowood School contained in the first ten chapters
are behind; the young lady is about to make her entrance into the world. Although the author's
endeavor to exploit features of the drama is apparent, and her repeated direct address to the "reader"
is disturbing to modern ears, she achieves the effect she desires. For the moment, the reader's
displacement in time is completely overcome: he hears the clock striking as Jane pauses on the
threshold of a new life.” Ja romaanissa tapahtuma voi tapahtua juuri kirjoitushetkellä, ja tässä
kohdassa kerronta on hyvin vahvasti todellisuudentuntuista.

Preesensin käyttöön, nimenomaan historiallisen preesensin tai vastaavan, sanotaan olevan monia
syitä, kuten jonkun kohdan etualaistaminen. Vaikka Brontë mielestäni käyttää varsinaisesti
preesensiä, tässä myös nähdäkseni korostetaan yhtä tärkeimmistä hetkistä romaanissa. Samalla se
luodaan eteen juuri nyt, niin kuin vain fiktiivisessä kirjallisuudessa tai yleensä taiteessa on
mahdollista: taiteessa tapahtumien ei ole välttämätöntä olla tapahtuneita ennen niistä kerrontaa, vaan
se hetki voidaan piirtää eteemme juuri nyt, välittämättä kronologisista järjestyksistä, ja sitä mielestäni
Brontë tekee (kuten olen sanonut jo aiemmin).

Myös myöhemmin tarinaa kerrotaan preesensissä, ainakin silloin kun Jane saapuu Whitcrossiin.

Two days are passed. It is a summer evening; the coachman has set me down at a place called Whitcross;
he could take me no farther for the sum I had given, and I was not possessed of another shilling in the
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world. The coach is a mile off by this time; I am alone. At this moment I discover that I forgot to take
my parcel out of the pocket of the coach, where I had placed it for safety; there it remains, there it must
remain; and now, I am absolutely destitute.
Whitcross is no town, nor even a hamlet; it is but a stone pillar set up where four roads meet: whitewashed,
I suppose, to be more obvious at a distance and in darkness. Four arms spring from its summit: the nearest
town to which these point is, according to the inscription, distant ten miles; the farthest, above
twenty. From the well-known names of these towns I learn in what county I have lighted; a north-midland
shire, dusk with moorland, ridged with mountain: this I see. There are great moors behind and on each
hand of me; there are waves of mountains far beyond that deep valley at my feet. The population here
must be thin, and I see no passengers on these roads: they stretch out east, west, north, and south—white,
broad, lonely; they are all cut in the moor, and the heather grows deep and wild to their very verge. Yet
a chance traveller might pass by; and I wish no eye to see me now: strangers would wonder what I am
doing, lingering here at the sign-post, evidently objectless and lost. I might be questioned: I could give
no answer but what would sound incredible and excite suspicion. Not a tie holds me to human society at
this moment—not a charm or hope calls me where my fellow-creatures are—none that saw me would
have a kind thought or a good wish for me. I have no relative but the universal mother, Nature: I will
seek her breast and ask repose. (JE 394-395, luku 28.)

Gilbert ja Gubar (1984, 364) sanovat seuraavaa: ”Far and lonely indeed Jane wanders, starving,
freezing, stumbling, abandoning her few possessions, her name, and even her self-respect in her
search for a new home. […] her terrible journey across the moors suggests the essential homelessness
– the nameless, placeless and contingent status – of women in patriarchal society.” Mutta eivätkö
nummet toisaalta ole myös ”mother” Janelle? Ne minusta symbolisoivat hänen sielunsa vapautta.
Minusta Jane luo osittain matriarkaalisemman maailman. Jane on vapaa nummilla, se tuntuu olevan
vapauden maailma ja mielestäni siis korostaa Janen vapautta, hänen luonteensa villeyttä. Tämä kohta
on ehkä vielä voimakkaampi preesensissä. Ainakin Brontë eläytyy tässä kohtaa hyvin siihen, että Jane
ei tiedä miten vaeltelunsa päättyy. Tai ainakin luo tavallaan suvantomaisen kohdan tähän, tuo esiin
luonnon rauhallisuuden mielestäni: ”Two days are passed. It is a summer evening; the coachman has
set me down at a place called Whitcross” (JE 394, luku 28).

Vielä myöhemmin on kerrottu eräs kohta preesensissä, tosin sen lopulla Jane sanoo (ilmaisten että
edellä oleva on ollut hänen ajatteluansa, ja on siksi preesens -muodossa):

Having brought my eventide musings to this point, I rose (JE 441, luku 31.)
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Joten tämä ei ehkä ole tarkoitettu luettavaksi varsinaisessa preesensissä. Kohta, joka päättyy
ylläolevaan, kuuluu seuraavasti:

My home, then, when I at last find a home,—is a cottage; a little room with whitewashed walls and a
sanded floor, containing four painted chairs and a table, a clock, a cupboard, with two or three plates and
dishes, and a set of tea-things in delf. Above, a chamber of the same dimensions as the kitchen, with a
deal bedstead and chest of drawers; small, yet too large to be filled with my scanty wardrobe: though the
kindness of my gentle and generous friends has increased that, by a modest stock of such things as are
necessary.
It is evening. I have dismissed, with the fee of an orange, the little orphan who serves me as a handmaid. I
am sitting alone on the hearth. This morning, the village school opened. I had twenty scholars. But three
of the number can read: none write or cipher. Several knit, and a few sew a little. They speak with the
broadest accent of the district. At present, they and I have a difficulty in understanding each other’s
language. Some of them are unmannered, rough, intractable, as well as ignorant; but others are docile,
have a wish to learn, and evince a disposition that pleases me. I must not forget that these coarsely-clad
little peasants are of flesh and blood as good as the scions of gentlest genealogy; and that the germs of
native excellence, refinement, intelligence, kind feeling, are as likely to exist in their hearts as in those of
the best-born. My duty will be to develop these germs: surely I shall find some happiness in discharging
that office. Much enjoyment I do not expect in the life opening before me: yet it will, doubtless, if I
regulate my mind, and exert my powers as I ought, yield me enough to live on from day to day. (JE 439,
luku 31.)

Vaikka tämä kohta näin luonnollistetaan tai selitetään, niin ettei kyseessä ehkä ole varsinainen
preesens vaan preesens –vaikutelma, minusta on mielekästä lukea toiset kohdat varsinaisena
preesensinä. Niissä tulee kyseeseen preesensin käyttö toden ja kuvitteellisen rajan hämärtämisessä.

Brontë myös välillä käyttää imperfektissä olevan kerronnan lomassa ilmaisuja, jotka tuntuvat
viittaavan siihen, että tapahtumat tapahtuvat juuri nyt. Esimerkiksi heti romaanin alussa:

The said Eliza, John, and Georgiana were now clustered round their mama in the drawing-room: she lay
reclined on a sofa by the fireside, and with her darlings about her (for the time neither quarrelling nor
crying) looked perfectly happy. (JE 1, luku 1.)
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Tässä Brontë käyttää sanaa ”now”, joka tuntuu hämärtävän ajallista etäisyyttä tapahtumiin, tehden
sen romaanin kaltaiseksi, jossa tapahtumat voivat tapahtua juuri nyt, eikä niiden tarvitse jäsentyä
retrospektiivisesti.

Eräs kohta tuntuu olevan preesens –muodossa siksi, että se on keskeinen kohta romaanissa, se luo
tavallaan jonkunlaisen keskuksen tarinaan. Tämä kohta on silloin kun Jane on palaamassa
Thornfieldiin Gateshead Hallista kuolleen tätinsä luota. Tämä kuva piirretään lukijan silmien eteen.
Se on keskeinen Janen ja Rochesterin suhteen kannalta.

These affirmed that it was pleasure enough to have the privilege of again looking on Mr. Rochester,
whether he looked on me or not; and they added—“Hasten! hasten! be with him while you may: but a
few more days or weeks, at most, and you are parted from him for ever!” And then I strangled a newborn agony—a deformed thing which I could not persuade myself to own and rear—and ran on.
They are making hay, too, in Thornfield meadows: or rather, the labourers are just quitting their work,
and returning home with their rakes on their shoulders, now, at the hour I arrive. I have but a field or two
to traverse, and then I shall cross the road and reach the gates. How full the hedges are of roses! But I
have no time to gather any; I want to be at the house. I passed a tall briar, shooting leafy and flowery
branches across the path; I see the narrow stile with stone steps; and I see—Mr. Rochester sitting there,
a book and a pencil in his hand; he is writing.
Well, he is not a ghost; yet every nerve I have is unstrung: for a moment I am beyond my own
mastery. What does it mean? I did not think I should tremble in this way when I saw him, or lose my
voice or the power of motion in his presence. I will go back as soon as I can stir: I need not make an
absolute fool of myself. I know another way to the house. It does not signify if I knew twenty ways; for
he has seen me.
“Hillo!” he cries; and he puts up his book and his pencil. “There you are! Come on, if you please.”
I suppose I do come on; though in what fashion I know not; being scarcely cognisant of my movements,
and solicitous only to appear calm; and, above all, to control the working muscles of my face—which I
feel rebel insolently against my will, and struggle to express what I had resolved to conceal. But I have
a veil—it is down: I may make shift yet to behave with decent composure.
“And this is Jane Eyre? Are you coming from Millcote, and on foot? Yes—just one of your tricks: not
to send for a carriage, and come clattering over street and road like a common mortal, but to steal into
the vicinage of your home along with twilight, just as if you were a dream or a shade. What the deuce
have you done with yourself this last month?” (JE 295-296, luku 22.)
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Tämä hetki muodostuu näin keskeiseksi romaanissa, hetki jossa Rochester istuu kiviaskelmalla ja
tapaa Janen lämpimänä kesäpäivänä. Tässä ollaan hetken hetkessä, jossa Jane ja Rochester tapaavat
pitkästä aikaa, romaanin ajallinen etäisyys tapahtumiin katoaa – ja samalla tähän hetkeen voidaan
palata; se tulee uudelleen lukemallakin eteen juuri “nyt”. Tämä tuntuu olevan yksi romaanin
tärkeimpiä kohtia ja on yksi mielenkiintoisimmista, ja Janen ja Rochesterin suhteen kannalta
keskeinen kohtaus.
Samoin kerronta muuttuu preesensiin kun Rochesterin vieraat ovat kokoontuneet yhteen. Tämä kohta
tuntuu hyvin merkitykselliseltä koko romaanin kannalta, se tuntuu muodostuvat ikään kuin yhdeksi
romaanin keskipisteeksi, päätapahtumaksi – se on Janen ja Rochesterin suhteen kannalta keskeinen romaanin eräs, voisi sanoa, pääkohta. Tunnelma tulee luoduksi hyvin tällöin.

At last coffee is brought in, and the gentlemen are summoned. I sit in the shade—if any shade there be
in this brilliantly-lit apartment; the window-curtain half hides me. Again the arch yawns; they come. The
collective appearance of the gentlemen, like that of the ladies, is very imposing: they are all costumed in
black; most of them are tall, some young. Henry and Frederick Lynn are very dashing sparks indeed;
and Colonel Dent is a fine soldierly man. Mr. Eshton, the magistrate of the district, is gentleman-like:
his hair is quite white, his eyebrows and whiskers still dark, which gives him something of the appearance
of a “père noble de théâtre.” Lord Ingram, like his sisters, is very tall; like them, also, he is handsome;
but he shares Mary’s apathetic and listless look: he seems to have more length of limb than vivacity of
blood or vigour of brain.
And where is Mr. Rochester?
He comes in last: I am not looking at the arch, yet I see him enter. I try to concentrate my attention on
those netting-needles, on the meshes of the purse I am forming—I wish to think only of the work I have
in my hands, to see only the silver beads and silk threads that lie in my lap; whereas, I distinctly behold
his figure, and I inevitably recall the moment when I last saw it; just after I had rendered him, what he
deemed, an essential service, and he, holding my hand, and looking down on my face, surveyed me with
eyes that revealed a heart full and eager to overflow; in whose emotions I had a part. How near had I
approached him at that moment! What had occurred since, calculated to change his and my relative
positions? Yet now, how distant, how far estranged we were! So far estranged, that I did not expect him
to come and speak to me. I did not wonder, when, without looking at me, he took a seat at the other side
of the room, and began conversing with some of the ladies.
No sooner did I see that his attention was riveted on them, and that I might gaze without being observed,
than my eyes were drawn involuntarily to his face; I could not keep their lids under control: they would
rise, and the irids would fix on him. I looked, and had an acute pleasure in looking,—a precious yet
poignant pleasure; pure gold, with a steely point of agony: a pleasure like what the thirst-perishing man
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might feel who knows the well to which he has crept is poisoned, yet stoops and drinks divine draughts
nevertheless. (JE 209-210, luku 17.)

Näin Brontë luo eteemme elävästi tärkeän hetken, näkee Rochesterin astumassa sisään
huoneeseen.Tämän lainauksen lopussa siirrytään imperfektiin, mutta pian taas kerronta muuttuu
preensmuotoiseksi:

Coffee is handed. The ladies, since the gentlemen entered, have become lively as larks; conversation
waxes brisk and merry. Colonel Dent and Mr. Eshton argue on politics; their wives listen. The two proud
dowagers, Lady Lynn and Lady Ingram, confabulate together. Sir George—whom, by-the-bye, I have
forgotten to describe,—a very big, and very fresh-looking country gentleman, stands before their sofa,
coffee-cup in hand, and occasionally puts in a word. Mr. Frederick Lynn has taken a seat beside Mary
Ingram, and is showing her the engravings of a splendid volume: she looks, smiles now and then, but
apparently says little. The tall and phlegmatic Lord Ingram leans with folded arms on the chair-back of
the little and lively Amy Eshton; she glances up at him, and chatters like a wren: she likes him better than
she does Mr. Rochester. Henry Lynn has taken possession of an ottoman at the feet of Louisa: Adèle
shares it with him: he is trying to talk French with her, and Louisa laughs at his blunders. With whom
will Blanche Ingram pair? She is standing alone at the table, bending gracefully over an album. She
seems waiting to be sought; but she will not wait too long: she herself selects a mate.
Mr. Rochester, having quitted the Eshtons, stands on the hearth as solitary as she stands by the table: she
confronts him, taking her station on the opposite side of the mantelpiece.
“Mr. Rochester, I thought you were not fond of children?”
“Nor am I.”
“Then, what induced you to take charge of such a little doll as that?” (pointing to Adèle). “Where did
you pick her up?” (JE 211-212, luku 17.)

Kun tämä vuoropuhelu päättyy, kerrotaan taas menneessä aikamuodossa. Kuitenkin preensin
vivahteita on vielä aivan kohta seuraavassa kohdassa:

Mrs. Dent here bent over to the pious lady and whispered something in her ear; I suppose, from the
answer elicited, it was a reminder that one of the anathematised race was present. (JE 213, luku 17.)

Tässä määre “here” viittaa vielä kenties hieman preesens –muotoiseen kerrontaan.
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Edellä oleva kohtaus, jossa Rochesterin vieraat ovat kokoontuneet Thornfieldiin on romaanin
kannalta keskeinen ja rakkaus teeman kannalta – myös kerronnallinen muoto vahvistaa rakkauden
keskeisyyttä ja samalla myös tematisoi romaania miltei paikkana tai olemassaolona; tässä ilmenee
ikään kuin rakkautta romaaniin ja sen kykyyn esittää olemassaololle erilainen, vielä syvempi, luonne.

5.3 Omituisia vaikutelmia todentuntuisuuden kannalta
Brontë tuntuu olevan hyvin kiinnostunut toden ja kuvitteellisen rajan hämärtämisestä. Hänellä
fiktiivinen Jane Eyre kertoo tarinaansa noin kymmenen vuotta päätapahtumien tapahtumisen jälkeen:

I have now been married ten years. (JE 554, luku 38 Conclusion.)

Kuitenkin Brontë saa aikaan hauskoja vaikutelmia käyttäessään moninaisesti fiktion keinoja ja
kokeillessaan niitä. Jane Eyre puhuu joskus nähdäkseni meidän maailmastamme olevalle lukijalle,
vaikka Janen maailmassa yliluonnolliset tapahtumat ovat mahdollisia. Esimerkiksi kohdassa, jossa
Jane puhuu sympatioista tämä luo hauskan vaikutelman: Jane todistelee kuin meidän maailmastamme
oleva kertoja todistelisi aivan luonnon lakien vastaisia tapahtumia – mutta todistelujen muoto on
meidän maailmamme todistelujen muoto, nimittäin sympatioiden läsnäolon ollessa kyseessä. Tässä
tulee esille hauska asema kertojan suhteen, kun sitä verrataan meidän maailmaamme, meidän
maailmastamme olevaan kertojaan. Tämä luo myös mielenkiintoisen vaikutelman romaanin
todentuntuisuuden kannalta, juuri siksi että todistelu on luonnollista, kerrottu niin kuin meidän
maailmastamme ollut henkilö sen kertoisi, vaikka todisteleekin aivan todenvastaisia ilmiöitä. Jane on
hahmo, joka kulkee toden ja kuvitteellisen rajamailla. Jane todistelee täysin epäuskottavat tapahtumat
todeksi, myös sen, että lapsesta uneksiminen ennustaa huonoa.

Presentiments are strange things! and so are sympathies; and so are signs; and the three combined make
one mystery to which humanity has not yet found the key. I never laughed at presentiments in my life,
because I have had strange ones of my own. Sympathies, I believe, exist (for instance, between fardistant, long-absent, wholly estranged relatives asserting, notwithstanding their alienation, the unity of
the source to which each traces his origin) whose workings baffle mortal comprehension. And signs, for
aught we know, may be but the sympathies of Nature with man.
When I was a little girl, only six years old, I one night heard Bessie Leaven say to Martha Abbot that she
had been dreaming about a little child; and that to dream of children was a sure sign of trouble, either to
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one’s self or one’s kin. The saying might have worn out of my memory, had not a circumstance
immediately followed which served indelibly to fix it there. The next day Bessie was sent for home to
the deathbed of her little sister.
Of late I had often recalled this saying and this incident; for during the past week scarcely a night had
gone over my couch that had not brought with it a dream of an infant, which I sometimes hushed in my
arms, sometimes dandled on my knee, sometimes watched playing with daisies on a lawn, or again,
dabbling its hands in running water. It was a wailing child this night, and a laughing one the next: now
it nestled close to me, and now it ran from me; but whatever mood the apparition evinced, whatever
aspect it wore, it failed not for seven successive nights to meet me the moment I entered the land of
slumber. (JE 267, luku 21.)

Läpi tarinan tämä toistuu, sillä Jane kertoo tarinaansa ikään kuin meidän maailmastamme olevalle
Lukijalle, eikä omaan fiktiiviseen maailmaansa kuuluvalle sellaiselle, ja luulen, että Brontë tekee
tämän tarkoituksella, tämän tasojen välisen hyppäyksen. Toisaalta Jane Eyressä on mielestäni koko
ajan voimakkaana tekijän ääni, jolloin korostuu se, että luettavana on taideteos, eikä fiktiivisen Janen
kertomus fiktiiviselle tai todelliselle lukijalle.

Tämä miten Jane puhuttelee välillä mielestäni todellista lukijaa, luo varmaan kirjailijalle hauskan
vaikutelman Janen todellisuudesta; hän eläytyy näin tarinaan, luulisin, ja hämärtää näin toden ja
kuvitteellisen välistä rajaa.

Jane kertoja siis puhuttelee joskus lukijaa. Todellinen lukija saattanee helposti samaistua tähän
asemaan (tosin joskus tuntuu että Brontëlla on eri lukijoita), jolloin syntyy hauska vaikutelma
romaanin todentuntuisuuden kannalta: mielikuvituksellinen Jane puhuttelee (olemattomasta)
maailmastaan meidän maailmassamme olevaa Lukijaa. Hän siis myös esittää totena selvästi luonnon
lait ylittävät seikat, samalla tavalla kuin meidän maailmastamme oleva hahmo sen esittäisi.
Toisessa kohtaa taas tuntuu kuin Jane tai Brontë puhuisi meidän maailmastamme olevalle lukijalle
fiktiivisestä rakkaudestaan, jolloin tekijä on mielenkiintoisessa asemassa romaanissa, kulkee sen
toden rajapinnalla, uppoutuu mielenkiintoisesti tarinaan.

Minäkerronta on muotona näin

mielenkiintoinen, ja niin etenkin Brontëlla, joka minäkerronnasta liukuu välillä kohti sisäistekijää.
Kyseeseen

tulee

kysymys

romaanin

todellisuudesta,

sen

mahdollisuudesta

luoda

todellisuudentuntuinen maailma, vaikka tämä onkin tavallaan harhaa. Tällä tavalla mielenkiintoinen
kohta on siis kun Jane on mennyt, tai menossa naimisiin herra Rochesterin kanssa.
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Reader, I married him. A quiet wedding we had: he and I, the parson and clerk, were alone present. (JE
552, luku 38 Conclusion.)

Tässä lukija tietää, että Jane on kuvitteellinen, vaikka hän puhuu kuin hän olisi todellinen; tässä koko
ajan on selvillä, että tekijä sanoo: keksin tämän. Lukija lukee romaania, jossa Jane on kuvitteellinen;
näin tulee hauska vaikutelma romaanin todentuntuisuuden kannalta, ja tämä ehkä samalla voimistaa
tarinaa – ja voi tulla mieleen että Brontë kulkee vapaasti tarinassaan, mielikuvituksen alueella. Näin
samoin seuraavassa kohdasssa:

Gentle reader, may you never feel what I then felt! May your eyes never shed such stormy, scalding,
heart-wrung tears as poured from mine. May you never appeal to Heaven in prayers so hopeless and so
agonised as in that hour left my lips; for never may you, like me, dread to be the instrument of evil to
what you wholly love. (JE 393, luku 27.)

Tässä tulee esille mielenkiintoinen vaikutelma, kun ajatellaan että Brontë kirjoittaa fiktiivistä
romaania; hän ikään kuin puhuu Janena, astuu omituisesti kirjallisuuden maailmaan.

David Hermanin mukaan Jane Eyressä on eräässä kohtaa hypoteettista fokalisaatiota. David Herman
puhuu hypoteettisesta fokalisaatiosta (Herman 2002, 328-329). Tämä voi olla sekä suoraa että epäsuoraa.
Suora hypoteettinen fokalisaatio ”sisältää narratiivit jotka eksplisiittisesti vetoavat hypoteettiseen todistajaan,
counterfactuaaliseen [”counterfactual”] fokalisoijaan, laatiessaan [”in setting out”] tarinan elementit”. Suora
hypoteettinen fokalisaatio ”vaatii eksplisiittisen maininnan counterfaktuaalisesta havainnoijasta tai
todistajasta”, kun taas epäsuora hypoteettinen fokalisaatio ”kattaa ne narratiivisen diskurssin jaksot joiden
tulkinta vaatii että lukijat päättelevät pelkästään hypoteettisen katselijan fokalisointitoiminnan. (Mt., 311-312.)
Suora hypoteettinen fokalisaatio “[i]nvolves explicit appeal to a hypotethetical witness”. Voimakkaampi versio
suorasta hypoteettisesta fokalisaatiosta ”involves an observer (or group of observers) only counterfactually
existent in the storyworld”, heikompi suora hypoteettinen fokalisaatio taas: ”involves an actual observer whose
focalizing acts are presented as contrary to fact”. Epäsuora hypoteettinen fokalisaatio taas ”[i]nvolves implicit
appeal to a hypothetical witness, whose focalizing activity must be inferred”. Voimakas versio tästä “involves
an observer whose existence must be inferred, but whose focalizing acts resist (dis)confirmation”. Heikko
versio epäsuorasta hypoteettisesta fokalisaatiosta taas “involves an inferred observer whose focalizing activity
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the discourse encodes as (to some degree) less doubtful that it is in the case of strong indirect” hypothetical
focalization. (Mt., 322.) Yhtenä esimerkkinä hypoteettisesta fokalisaatiosta Hermanilla on kohta Brontën Jane
Eyrestä, jossa Jane on jäänyt pois postivaunuista. Tämä kohta muuttuu alun voimakkaammasta versiosta
(”stronger version”) suorasta hypoteettisesta fokalisaatiosta voimakkaampaan versioon epäsuorasta sellaisesta.
(Mt., 328-329.)

Kohta, josta Herman puhuu on seuraava (lainaan Hermanin lainaamaa kohtaa):

a chance traveller might pass by; and I wish no eye to see me now: strangers would wonder what I am
doing, lingering here at the sign-post, evidently objectless and lost. I might be questioned: I could give
no answer but what would sound incredible and excite suspicion. (JE 394, luku 28.)

Tämä ehkä osoittaa Brontën kiinnostusta kerronnan keinoihin. Kohdassa, jossa Jane odottaa George
Innissä Thornfieldiin menoa on myös erikoinen fokalisaatio. Tässä myös luodaan hyvin voimakas
vaikutelma siitä, että tapahtuma tapahtuu juuri nyt - ja sen elävyydestä, todesta. Tässä Jane ikään kuin
fokalisoi itsensä ulkopuolelta, tai Lukija tulee fokalisoijaksi, ja siten tavallaan todellisellekin lukijalle
– ainakin ihannelukijalle, jonka uskon myös tekijän olevan - tulee fokalisoimisen vaikutelma. Jane
kuvaa itseään selkeästi ulkopuolelta, jolloin tulee kyseeseen siis erikoinen fokalisaatio tai asetelma.

A new chapter in a novel is something like a new scene in a play; and when I draw up the curtain this
time, reader, you must fancy you see a room in the George Inn at Millcote, with such large figured
papering on the walls as inn rooms have; such a carpet, such furniture, such ornaments on the mantelpiece,
such prints, including a portrait of George the Third, and another of the Prince of Wales, and a
representation of the death of Wolfe. All this is visible to you by the light of an oil lamp hanging from
the ceiling, and by that of an excellent fire, near which I sit in my cloak and bonnet; my muff and umbrella
lie on the table, and I am warming away the numbness and chill contracted by sixteen hours’ exposure to
the rawness of an October day: I left Lowton at four o’clock a.m., and the Millcote town clock is now
just striking eight.
Reader, though I look comfortably accommodated, I am not very tranquil in my mind. (JE 109, luku 11.)

Tässä fokalisoijana tuntuu olevan ehkä Jane kertoja, joka fokalisoi itsensä ulkopuolelta tai tekijä tai
sisäistekijä, joka katselee tapahtumaa ulkopuolelta, tai jonkinlainen lukija –positio. Näytelmäviittaus
muutetaan kirjallisen fiktion muotoon: ”you must fancy”, lukijan tulee ”kuvitella” tapahtumat, eikä
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”nähdä” paitsi kuvittelemalla; samaten kylmyys, jonka Jane tuntee, ei tulisi esille draamassa kuin
vuorosanoissa, eikä näyttämöllä ”Millcoten kaupungin kello” voi lyödä Millcotessa kahdeksaa.
Lienee siis selvää, että näyttämö on vain metafora, esimerkiksi koska juuri kuuluu kellon lyönnit. Mielestäni
on vaikeaa hahmottaa onko Lukija tässä fokalisoija, vai onko sisäisekijä se; joka tapauksessa tämä on

hyvin intensiivinen kohta todellisuudentuntuisuuden kannalta: tämä ikään kuin hieman
vieraannuttava astuminen romaanin kohtaan luo sen eteen hyvin voimakkaasti. Tässä tekijä puhuu
romaanista, luo romaania tässä kohtaa: ”A new chapter in a novel”, jolloin kohta eroaa Janen
kerronnasta liikkuen romaaniin päin – tässä sisäistekijä tai tekijä siis kirjoittaa romaania. Kohta, jossa
fokalisoidaan ikään kuin näyttämön suuntaan katsoen, saa voimakkaan todellisuudentunnun tai
intensiteetin, kun Jane onkin mielikuvituksellisessa asetelmassa kuvan sisällä lämmittelemässä. Tässä
lukija tuntuu kuitenkin olevan se, joka lukee romaania, eikä sellainen joka ottaa Janen puheen todesta.

Ja samalla tulee esille se miten asetetaan romaanillisesti kuvaan, fokalisoija on ikään kuin ilmassa, huoneessa,
tai jossakin mielikuvituksellisessa paikassa, joka on vaikea määritellä, ja jota kirjallisuus ympäröi, ja joka
liikkuu, niin kuin vain fiktiossa voi olla, mielikuvituksellisessa asetelmassa. Joka tapauksessa tämä siis lienee
erikoisesti fokalisoitu kohta ja osoittaa Brontën kiinostusta kirjallisuuden erikoisiinkin keinoihin ja

kiinnostusta kolmannen persoonan kerronnan lähentelemiseen tai ainakin sisäistekijän esille
tuomiseen ja sen asetelmasta kertomiseen välillä.

5.4 Metalepsis Jane Eyressä
Ainakin kahdessa kohtaa Jane Eyressä on metalepsis, muukin kuin preesensin luoma, mikä lienee
kiistanalainen. Kun Rochester katselee Janen vesiväritöitä on yksi tällainen.

Monika Fludernikin mukaan sellaiset ”myöhemmät romaanilliset ilmaisutavat [toisin kuin
keskiaikaiset], kuten ’kun X laulaa, käytän ajan kertoakseni sinulle hänen matkastaan Lontooseen’
ovat hyvin anti-realistisia ja muodostavat harkitun metafiktiivisen tekniikan” (Fludernik 1996, 109).
Monika Fludernik (mt., 389 n26) mainitsee W. Wolfin puhuvan kohdasta Brontën Shirleyssä, jossa
kertoja ”sieppaa tilaisuuden” (”snatch my opportunity”) kuvailla herra Yorkea tämän nojautuessa
taaksepäin istuessaan.
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Charlotte Brontë rikkoo tarkoituksella keronnallisia tasoja, esim. Laurel J. Brintonin Shirleystä
lainaamissa kohdissa (jotka ovat esimerkkejä kohdista, joissa ”the reader is asked to enter into the
scene described”): ”You shall see them, reader Step into this neat garden-house on the skirts of
Whinbury, walk forward into the little parlour-there they are at dinner. Allow me to introduce them
to you.... You and I will join the party, see what is to be seen, and hear what is to be heard . . . while
they eat we will talk aside. ” Ja kyseessä siis on Shirleyssä kolmennan persoonan kertoja, joka
puhumassa sivussa on jo kerronnallisten tasojen ylittämistä. Brintonin mukaan kohdassa (Shirley 9).
Ja ”Come near, by all means, Reader: do not be shy: stoop over his shoulder fearlessly, and read as
he scribbles.” Brintonin mukaan kohdassa (Shirley 591). (Mt., 3.3 STATIC DESCRIPTIONS.)
Laajemmin lainattuna edeltävä kohta kuuluu:

He dropped the curtains over the broad window and regal moon. He shut out sovereign and court and
starry armies; he added fuel to the hot but fast-wasting fire; he lit a candle, of which there were a pair on
the table; he placed another chair opposite that near the workstand; and then he sat down. His next
movement was to take from his pocket a small, thick book of blank paper, to produce a pencil, and to
begin to write in a cramp, compact hand. Come near, by all means, reader. Do not be shy. Stoop over his
shoulder fearlessly, and read as he scribbles.
"It is nine o'clock; the carriage will not return before eleven, I am certain. Freedom is mine till then; till
then I may occupy her room, sit opposite her chair, rest my elbow on her table, have her little mementoes
about me. (Shirley 515-516, luku 29. Louis Moore.)

Brinton sanoo: ”These addresses make explicit the purpose of the present tense in these cases: to
bring readers to the scene, present it before their eyes, and make them eyewitnesses, or observers, of
the scene. This function is what in the traditional account of the historical present is known as
"dramatization" (see section 2.1). In fact, Brontë makes explicit reference to this quality of
dramatization by use of a stage metaphor” ja tästä Brinton antaa esimerkkinä luvun, jossa Brontë
vertaa uutta lukua romaanissa kohtaukseen näytelmässä. (Mt., 3.3. STATIC DESCRIPTIONS.)
Näissä kohdissa saa paikan nähdäkseni metalepsis, joka ei tässä liity preesensiin vaan lukijan
tunkeutumiseen tarinaan.

Samanlainen, metaleptinen, kohta kuin yllä olevissa Shirley –lainauksissa on myös Jane Eyressä, tai
ainakin kaksi sellaista, vaikka Jane Eyressä kyseessä onkin homodiegeettinen minä -kerronta. On
tuskin mielekästä lukea näitä kohtia vain Janen retorisina ideoina, siksikin että ne tuovat
mielenkiintoisella tavalla esille romaanin mahdollisuudet ja niiden mahdollisuuden olla
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”luonnottomia” kertomuksia, kertomuksia joissa luonnotonta kutsutaan monin tavoin esiin. Näissä
olennaista ei ole preesensin käyttö, vaan muuten ”tasojen kontaminaatio hierarkkisessa struktuurissa”
(Pier 2005, 303), siis muu metalepsis, jos nyt preesensin käyttöä voi kutsua sellaiseksi, mitä olen
pyrkinyt osoittamaan.

Tällainen kohta on Jane Eyressä silloin kun Rochester katselee Janen vesiväritöitä. Kertoja Jane – tai
oikeastaan tässä kyseessä on kenties sisäistekijään tai tekijään taipuva hahmo – sanoo, että kun
Rochester katselee taideteoksia, hän kertoo mitä ne ovat:

He spread the pictures before him, and again surveyed them alternately.
While he is so occupied, I will tell you, reader, what they are: and first, I must premise that they are
nothing wonderful. The subjects had, indeed, risen vividly on my mind. As I saw them with the spiritual
eye, before I attempted to embody them, they were striking; but my hand would not second my fancy,
and in each case it had wrought out but a pale portrait of the thing I had conceived. (JE 148, luku 13.)

Lukija tai kirjailija on tässä hetkessä huoneessa. Kirjailija (tai sisäistekijä) on näin ikään kuin itse
astunut taiteen maailmaan. Tässäkin, kuten jo muutamassa edellä mainitsemassani muussa kohdassa
tulee kyseeseen kirjallisuuden outous. Paradoksaalisesti hetki piirtyy selvästi, ikään kuin varsin
aistivoimaisena lukijan eteen; paradoksaalisesti siksi että silloin kun tuodaan esille kirjallisuuden
fiktiivinen muoto, näin käy – siis Rochester piirtyy selvänä lukijan eteen.

Tässä ehkä lukijaa puhuttelee osittain tekijä eikä vain kertoja, koska ei ole mielekästä lukea tätä
luonnollistavalla tavalla, jolloin ajateltaisiin kyseessä olevan Janen retoriikan: on selvästi tarkoitus
hämärtää toden ja kuvitteellisen rajaa tällä keinolla, luoda vaikutelmia joihin vain taiteessa tai
fiktiossa pystytään. Rochester istuu katselemassa kuvia, kun Jane, tai oikeammin (sisäis)tekijä kertoo
mitä ne ovat. Tämä tasojen välinen hyppäys on mahdollista vain fiktiossa (tai hyvin omalaatuisessa
muussa kerronnassa). Tässä kohdassa tulee vaikutelma, että Rochester istuu siellä nyt katselemassa
kuvia ja samalla lukija pääsee hyppäämään taiteen maailmaan. Tekijä ikään kuin kulkee vapaasti
taiteen maailmassa jonkinlaisena ”henkenä ” tai tavallaan henkiolentona, joka voi muuttaa fiktiivisen
maailman lakeja ja astua sisään siihen. Tämä on mielestäni hyvin mielenkiintoista ja luo tavallaan
kolmannen persoonan kerronnan vaikutelmia pääasiassa minämuodossa olevaan kerrontaan, liukuu
kolmannen persoonan kerronnan suuntaan ja tekijän suuntaan; tekijän, joka luo taideteoksen.
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Toinen tällainen, selvästikin metaleptinen, kohta on kun Jane odottaa Rochesteria saapuvaksi eräältä
liikematkaltaan. Jane haluaa kertoa hänelle mitä on tapahtunut sillä välin.

I waited now his return; eager to disburthen my mind, and to seek of him the solution of the enigma that
perplexed me. Stay till he comes, reader; and, when I disclose my secret to him, you shall share the
confidence. (JE 335, luku 25.)

Tässä on myös käytetty ”now” sanaa, kuten edellä preesens –osiossa esitin; Jane odottaa ”nyt”
Rochesterin saapuvan. Näissä kahdessa metaleptisessä kohdassa viimeistään voinee nähdä tulevan
selväksi, että Brontë luo luonnottomuutta romaanissa. Tämä jälkimmäisin on selvästi romaanillinen
kohta, ei Jane –kertojan luonnehdinta, vaan sisäistekijä astuu siinä taiteen maailmaan. Sitä ei ole
mielekkäintä siis lukea Jane –kertojan kielikuvana, vaan metalepsiksenä. Ja siten se on
mielenkiintoisinkin. Brontë kirjoittaa selvästi romaania. Salaisuuden paljastaminen on vasta tulossa,
Jane odottaa etukäteen sen kertomista. Näin romaani tapahtuu välillä tässä hetkessä, rikkoen
todenmukaisten kertomusten lakeja. Lukija odottaa Rochesterin saapumista sisäistekijän kanssa.
Toisaalta tämän voisi lukea niin, että Jane lainaa kielikuvia ja kertoo niiden avulla tarinan, mutta
mielekkäintä se on minusta lukea sisäistekijän tai tekijän sanoina, jolloin, Tammea seuraten,
romaanitaiteen ”sisäänrakennettu outous” tulee esiin. Tässä on siis mielestäni mielenkiintoinen
metalepsis kahdessa kohtaa. Ne tuntuvat osoittavan Brontën sitoutumista romaaniin, hänen
rakkauttaan romaanitaidetta, kirjallista fiktiota kohtaan, ja niitä vaikutelmia kohtaan, jota se pystyy
luomaan outoudellaan ja outoudessaan: rakkautta luonnottomaan romaanissa, sen outouteen ja
luonnolliseenkin romaanissa. Hän hälventää näissä kohdissa mielenkiintoisesti toden ja kuvitteellisen
välistä rajaa – astuu itse tekijänä romaaniin ja luo hyvin kirjallisen muodon romaanista
romaaneissaan.

5.5 Rochesterin todellisuus - metafiktio
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Jane Eyre –romaanissa on eräs mielenkiintoinen kohta, jossa on tavallaan epäsuoraa metafiktiota –
kirjailija mainitsee tavallaan suhteensa käsillä olevaan taideteokseen. Metafiktiivisyydestä on ollut
puhetta jo luvussa ”Myyttien ja taiteen läsnäolo” Janen taideteosten yhteydessä.

Suomelan mukaan on mahdollista, että kerronnan teemana on "kerronta itse" (Suomela 2008, 148).

Kerronnan tematisointi on osa metafiktiolle tyypillistä fiktion rakentumistavan ja teoksen fiktiivisen
luonteen korostamista. Määritelmän mukaan metafiktio onkin juuri "sellainen kaunokirjallinen teos, jossa
kiinnitetään lukijan huomio fiktiivisen esityksen laatimiseen, lukemiseen tai teoksen rakenteeseen". (Mt.,
157, lv14.)

"Metafiktio" yhdistetään "usein nimenomaan postmoderniin kirjallisuuteen", "vaikka esimerkkejä
metafiktiosta löytyy myös varhaisemmasta kirjallisuudesta, kuten 1700-luvun ja romantiikan
romaaneista" (Mt., 157, lv 14).

Brontë on metafiktiivinen vain paikoin. Mutta eräässä kohdassa missä hän on metafiktiivinen tulee
mielestäni esille hänen rakkautensa kirjallisuuteen.

Tämän luvun alussa otan ensin esimerkiksi kohdan Villettestä, jonka pohjalta osittain tulkitsen erästä
kohtaa Jane Eyressä. Tämä kohta Villettessä tukee jäljessä tulevaa tulkintaa, sen uskottavuutta ja
mielekkyyttä. Siinä Jane on ensin mielikuvituksen alueella ja herää arkiseen näkyyn unestaan, joka
arkinen näky on vielä tietysti kirjallisuuden maailma. (Villette 207-209, luku 21.) Mielenkiintoista on
juuri miten tässä kirjallisuuden maailma on tosiasiassa unta, fantasiaa – mutta Jane herää siihen ja
puhuu heräävänsä mielikuvituksettomaan tilaan: todellisuuteen, vaikka onkin yhä mielikuvituksen
maailmassa. Tässä tulee ilmi selvästi toden ja kuvitteellisen rajan hämärtäminen, niiden rajamailla
kulkeminen.

I groaned under her bitter sternness. Never—never—oh, hard word! This hag, this Reason, would not let
me look up, or smile, or hope: she could not rest unless I were altogether crushed, cowed, broken-in, and
broken-down. According to her, I was born only to work for a piece of bread, to await the pains of death,
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and steadily through all life to despond. Reason might be right; yet no wonder we are glad at times to
defy her, to rush from under her rod and give a truant hour to Imagination—her soft, bright foe, our sweet
Help, our divine Hope. We shall and must break bounds at intervals, despite the terrible revenge that
awaits our return. Reason is vindictive as a devil: for me she was always envenomed as a step-mother. If
I have obeyed her it has chiefly been with the obedience of fear, not of love. Long ago I should have died
of her ill-usage her stint, her chill, her barren board, her icy bed, her savage, ceaseless blows; but for that
kinder Power who holds my secret and sworn allegiance. Often has Reason turned me out by night, in
mid-winter, on cold snow, flinging for sustenance the gnawed bone dogs had forsaken: sternly has she
vowed her stores held nothing more for me—harshly denied my right to ask better things…. Then,
looking up, have I seen in the sky a head amidst circling stars, of which the midmost and the brightest
lent a ray sympathetic and attent. A spirit, softer and better than Human Reason, has descended with quiet
flight to the waste—bringing all round her a sphere of air borrowed of eternal summer; bringing perfume
of flowers which cannot fade—fragrance of trees whose fruit is life; bringing breezes pure from a world
whose day needs no sun to lighten it. My hunger has this good angel appeased with food, sweet and
strange, gathered amongst gleaning angels, garnering their dew-white harvest in the first fresh hour of a
heavenly day; tenderly has she assuaged the insufferable fears which weep away life itself—kindly given
rest to deadly weariness—generously lent hope and impulse to paralyzed despair. Divine, compassionate,
succourable influence! When I bend the knee to other than God, it shall be at thy white and winged feet,
beautiful on mountain or on plain. Temples have been reared to the Sun—altars dedicated to the Moon.
Oh, greater glory! To thee neither hands build, nor lips consecrate: but hearts, through ages, are faithful
to thy worship. A dwelling thou hast, too wide for walls, too high for dome—a temple whose floors are
space—rites whose mysteries transpire in presence, to the kindling, the harmony of worlds!
Sovereign complete! thou hadst, for endurance, thy great army of martyrs; for achievement, thy chosen
band of worthies. Deity unquestioned, thine essence foils decay!
This daughter of Heaven remembered me to-night; she saw me weep, and she came with comfort:
"Sleep," she said. "Sleep, sweetly—I gild thy dreams!"
She kept her word, and watched me through a night's rest; but at dawn Reason relieved the guard. I awoke
with a sort of start; the rain was dashing against the panes, and the wind uttering a peevish cry at intervals;
the night-lamp was dying on the black circular stand in the middle of the dormitory: day had already
broken. How I pity those whom mental pain stuns instead of rousing! This morning the pang of waking
snatched me out of bed like a hand with a giant's gripe. How quickly I dressed in the cold of the raw
dawn! How deeply I drank of the ice-cold water in my carafe! This was always my cordial, to which, like
other dram-drinkers, I had eager recourse when unsettled by chagrin. (Villette 207-209, luku 21 Reaction.)

Tässä Brontë luo ensin ylistyspuheen mielikuvitukselle ja – siltä tuntuu - taiteelle. Mielikuvituksen
suomasta levosta Jane herää arkiseen näkyyn, tai jotenkin selvempijärkiseen säähän. Kuitenkin tämä
sateinen aamu on kuvitelmaa yhtä hyvin kuin yön unet olivat, ja Brontë tuntuu tekevän tämän
tarkoituksella, korostavan tarkoituksella aamun koleutta, tunnelmallisuutta, tms., koska sekin on
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mielikuvitusta, unta, kirjailijalle. Tässä on hauska vaikutelma toden ja kuvitteellisen rajan
hämärtämisen suhteen.

Samankaltainen kohta – kohta jossa on tavallaan epäsuoraa metafiktiota ja toden ja kuvitteellisen rajan
hämärtämistä siten, että romaanista tulee ikään kuin todellinen, tai tietysti oikeammin se antaa tällaisen
vaikutelman - Jane Eyressä kuuluu seuraavasti:

“Take a seat and bear me company, Jane: please God, it is the last meal but one you will eat at Thornfield
Hall for a long time.”
I sat down near him, but told him I could not eat.
“Is it because you have the prospect of a journey before you, Jane? Is it the thoughts of going to London
that takes away your appetite?”
“I cannot see my prospects clearly to-night, sir; and I hardly know what thoughts I have in my
head. Everything in life seems unreal.”
“Except me: I am substantial enough—touch me.”
“You, sir, are the most phantom-like of all: you are a mere dream.”
He held out his hand, laughing. “Is that a dream?” said he, placing it close to my eyes. He had a rounded,
muscular, and vigorous hand, as well as a long, strong arm.
“Yes; though I touch it, it is a dream,” said I, as I put it down from before my face. “Sir, have you finished
supper?”
“Yes, Jane.”
I rang the bell and ordered away the tray. When we were again alone, I stirred the fire, and then took a
low seat at my master’s knee. (JE 338-339, luku 25.)

Jane Eyressä olevassa kohdassa Rochester todistelee Janelle olevansa ”tarpeeksi aineellinen”
(”substantial enough”). Tämä konkreettisen liittyminen kuvitteelliseen on tässä olennaista. Rochester
on fyysisesti todellinen – niin hän esittää.

Tässä kohdassa tulee esille Brontën rakkaus taiteeseen. Taiteen maailmassa Rochester voi sanoa
kirjailijalle olevansa todellinen ja tämä vaikutus tulee esille (kai voi lisätä, että jos kirjoittaja on
taitava). Tässä voidaan nähdä toden ja kuvitteellisen rajan hämärtämistä niin, että tekijä on kirjassaan
puhumassa Rochesterille. Fiktio on outoa, mahdollistaa tämän, tai pikemminkin taide.
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Tässä kohdassa tulee ilmi kirjailijan suhde taiteeseensa, Rochester on ”pelkkä uni” (”a mere dream”).
Mutta koska fiktio on erikoista, tämä ”pelkkä uni” pyrkii todistamaan Janelle olevansa todellinen.
Villettestä lainaamassani kohdassa tuli esille Mielikuvituksen (”Imagination”) merkitys, sen merkitys
Brontëlle, ja myös Jane Eyressä näkyy sen merkitys, vaikka sitä ei eksplikoida – taiteen omituinen
todenkaltaisuus tai todellisuus. Lainauksessa tulee esille Brontën rakkaus kirjallisuuteen ja myös
rakkauden merkitys tässä kirjallisuudessa.

5.6 Kirjallisuuden villimpään maailmaan
Rakkaus on keskeinen teema teoksessa mielestäni. Rakkaus Jane Eyressä ei ole sosiaalisesti
tavallista, ja Brontë erottaa sen tosimaailmasta yliluonnollista käyttäen, jolloin rakkaus teemana ja
aiheena saa syvyyttä. Kaikki mielikuvitukselliset seikat ja yliluonnolliset keinot ja vastaavat taas
tuovat tarinoiden maailmaa lähemmäs. Ne luovat rakkauden ja olemassaolon teemaa vahvemmaksi,
vahvistavat sitä. Charlotte Brontë astuu kirjallisuuden avulla villimpään maailmaan ja vapaampaan
sellaiseen; hän on kiinnostunut kirjallisuuden todentuntuisuutta tai –kaltaisuutta luovista keinoista.
Tämä maailma on säännöiltään paljon vapaampi, enemmän villeyden maailma kuin todellinen
yhteiskunta. Se mikä romaanissa on luonnon lait ylittävää saa usein temaattisen merkityksen nimittäin
korostaen juuri teoksen rakkauden ja olemassaolon teemoja.

Rakkaus Janen maailmassa on

syvempää saaden yliluonnollisen muodon esimerkiksi kohdassa, jossa Jane kuulee yliluonnollisesti
Rochesterin huudon. Toisaalta myös Rochesterin kielikuvat vahvistavat rakkauden teemaa: hän
puhuu säikeestä joka yhdistää hänen kehonsa Janen omaan:
“Because,” he said, “I sometimes have a queer feeling with regard to you—especially when you are near
me, as now: it is as if I had a string somewhere under my left ribs, tightly and inextricably knotted to a
similar string situated in the corresponding quarter of your little frame. And if that boisterous Channel,
and two hundred miles or so of land come broad between us, I am afraid that cord of communion will be
snapt; and then I’ve a nervous notion I should take to bleeding inwardly. As for you,—you’d forget me.”
(JE 305-306, luku 23.)
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Olemassaolon teema lienee olennainen useinkin romaaneissa. Jane Eyressä rakkaus on yksi osa sitä.
Koko teos kuitenkin luo olemassaolon kannalta intensiivisemmän teoksen, esim. jo alun kohdissa,
joissa Jane puhuu Helen Burnsin kanssa. Lainaan kohtaa Gilbertin ja Gubarin kirjasta, josta olen jo
alummassa lainannut osaa:

Conscious of the politics of poetics, Brontë is, in some ways, a phenomenologist – attacking the
discrepancy between reason and imagination, insisting on the subjectivity of the objective work of art,
choosing as the subject of her fiction the victims of objectification, inviting her readers to experience
with her the interiority of the Other. (Gilbert & Gubar 1984, 440.)

Minustakin Brontë on fenomenologi, niin kuin varmaan useimmat kirjailijat ovat, nimittäin luo
teoksessaan kuvan elämästä. (Olen lukenut vastaavasta joskus Emily Brontën Humisevan harjun
yhteydessä, mutta en löydä lähdettä enää, tosin se ei tainnut olla ns. virallinen lähde.) Tämä elämä on
intohimoisempi, kiihkeämpi, syvempi.
Eräässä kohtaa myös Jane kuvaa rakkauttaan Rochesteriin hyvin voimakkaasti:

My future husband was becoming to me my whole world; and more than the world: almost my hope of
heaven. He stood between me and every thought of religion, as an eclipse intervenes between man and
the broad sun. I could not, in those days, see God for His creature: of whom I had made an idol. (JE 333,
luku 24.)

Janen rakkaus on hyvin syvää, jopa tulee uskonnon tielle joskus, tai saa uskonnon piirteitä. Kuitenkin
Jane Eyressä uskonnolla on merkitystä, mikä tulee esiin esimerkiksi sen lopusta. Kuoleman teema,
joka on niin oleellinen olemassaolon teeman kannalta, on läsnä ehkä myötätunnon ja elämän ja
uskonnon teeman kanssa – ja hallitsevasti – aivan teoksen lopulla:

The last letter I received from him drew from my eyes human tears, and yet filled my heart with divine
joy: he anticipated his sure reward, his incorruptible crown. I know that a stranger’s hand will write to
me next, to say that the good and faithful servant has been called at length into the joy of his Lord. And
why weep for this? No fear of death will darken St. John’s last hour: his mind will be unclouded, his
heart will be undaunted, his hope will be sure, his faith steadfast. His own words are a pledge of this—
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“My Master,” he says, “has forewarned me. Daily He announces more distinctly,—‘Surely I come
quickly!’ and hourly I more eagerly respond,—‘Amen; even so come, Lord Jesus!’” (JE 556-557, luku
38-CONCLUSION.)

Romaani päättyy tähän lainaukseen. Näin viimeinen asia, jota Brontë pohtii romaanissaan on
tavallaan tuonpuoleinen, joka saa uskonnostakin irrottuvia piirteitään. Kokonaisuudessaan Brontë
pohtii olemassaoloa, rakkautta, kuolemaa ja taidetta teoksessaan – ja kaikissa näissä on tietty
villeyden vivahde. Villeyden teeman kannalta tuntuisivat olevan olennaisia mielikuvitukselliset,
”liialliset” seikat romaanissa; ne ovat osa sen villeyttä – joka on yksi sen olemassaolon tapa.

6 PÄÄTÄNTÖ
Tässä pro gradu -työssäni aiheenani on ollut erikoinen ilmapiiri Charlotte Brontën romaanissa Jane
Eyre – nimenomaan villeys siinä, joksi tätä teoksen luonnetta nimeän. Tulkinnassani olen tukeutunut
jossain määrin feministiseen kirjallisuusteoriaan, sekä jälkiklassiseen kertomusteoriaan, ja ehkä
osittain perinteiseen narratologiaankin, kuten myös yleensä Brontësta tehtyyn tutkimukseen. Olen
myös hyödyntänyt viktoriaanisesta kirjallisuudesta sanottua, johon mm. Alan Horsman näkee
teoksessaan The Victorian novel Brontën kuuluvan. Olen ensin määritellyt villeyden
sanakirjamääritelmien kautta, jossa etenkin Oxford English Dictionaryn määritelmät sattuivat lähelle
omaa näkemystäni villeydestä niin kuin sitä käsittelen Jane Eyressä. Tämän ohella olen miettinyt
tunteen ja järjen, tms., suhdetta romaanissa, sekä kirjailijuutta, josta erityisesti kirjailijan valtaa
teokseensa ja teoksessaan. Jälkiklassisen kertomusteorian osalta olen mm. ollut kiinnostunut
luonnottomasta Jane Eyressä. Jälkiklassisen kertomusteorian ja perinteisen narratologian osalta
taasen olen pohtinut sisäistekijän kysymyksiä, sekä kertomusmuodon riittämättömyyttä tulkittaessa
Brontën teoksen kaltaista taideteosta.
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Ensimmäisessä käsittelyluvussani ”Villeyden poetiikka” tutkin villeyttä niin kuin se ilmenee Jane
Eyre romaanissa yleisluontoisesti. Tässä tulin käsitelleeksi sitä, miten teoksessa vallitsevat eri
luonnon lait kuin elämismaailmassamme, tai Brontën aikaisessa sellaisessa. Tässä tulee olennaiseksi
se ero, mikä on keronnallisen ja tekijällisen yleisön välillä niin kuin Rabinowitz on sen teoretisoinut,
ja tämä ero on merkitsevänä läsnä läpi koko romaanin ja tulkintani siitä. Tässä tulkintaluvussa tulee
monessa kohtaa esille Jane Eyre –romaanin runollisuus. Luvussa tulee myös esille kirjallisuuden
romantiikan aikakauteen viittavia piirteitä. Brontë käyttää erikoisia keinoja teoksessaan, kuten
runojen lainauksia tai vieraannuttamista. Kaikki tämä tuntuu vievän kohta villimpää maailmaa, jonka
lait eivät ole aivan kuin omamme, ja joka on intohimon sävyttämä. Brontë luo mielenkiintoisia
vaikutelmia kirjallisuuden keinoja käyttäen; erityisesti sitä keinoa, että kirjallisuuden ei tarvitse
toimia niin kuin todellisen maailman, vaan siinä voi luovemmin lähestyä kysymyksiä olemassaolosta
tai rakkaudesta hyödyntäen erikoisia kerronnallisia muotoja. Brontë myös esimerkiksi personifioi
usein luontoa. Läheisyys luontoon taas sopii mielestäni villeyteen, sillä käsite, niin kuin sen
ymmärrän, on läheisessä yhteydessä siihen. Tässä käsittelyluvussa tulee esille, että Brontën kerronta
– tai oikeammin kirjoitus - on monessa mielessä omalaatuista ja siinä muotoutuu fiktiivinen tekniikka,
joka on hyvin pitkään mietitty. Tämä ei sulje pois sitä, että Brontë – tai sisäistekijänsä – suhtautuu
hyvin tunteellisesti tarinaansa tai taideteokseensa, vaan tunne yhdistyy harkintaan.

Toisessa tulkintaluvussa tutkin sitä, miten maailma Brontën romaanissa on yhteiskunnallisesti ja
sosiaalisesti vapaampi kuin meidän maailmamme; siinä vallitsevat eri säännöt; se on villimpi
maailma. Tässä käsittelyluvussa tulivat olennaisesti esille feminismin kysymykset, kuin myös muu
kapinallisuus ja vapaus suhteessa yhteiskunnan sääntöihin. Jane on esimerkiksi uskonnon suhteen
paikoin aika vapaamielinen. Monessa kohtaa Jane Eyressä sukupuoliroolit eivät päde, ja tutkin tätä
Jane Eyressä tässä tulkintaluvussa. Uskonto tuo myös vapauden aspektin mukanaan, vaikka se voi
myös luoda kahleita; tuonpuoleisen ajattelu ja odottaminen voi nimittäin vapauttaa inhimillisistä
odotuksista, mikä näkyy erityisesti Helen Burnsin hahmossa: häntä ei kosketa niin paljon maallinen.
Jane on myös hyvin vapaa, monessa mielessä, mutta ei ole luultavimmin samalla tavalla
uskonnollinen. Mainitsin, että sukupuoliroolit nähdään monessa mielessä kestämättöminä tässä
luvussa. Tässä suhteessa on olennaista Janen toimiminen ikään kuin prinssin tai muun sankarin
roolissa

ja

Rochesterin

esiintyminen

mustalaiseukkona,

mikä

jälkimmäisin

luo

myös

mielikuvituksellisuudellaan tietynlaista villeyden ilmapiiriä. Kaikki nämä seikat osoittavat, että Janen
maailmassa eivät ole vallalla samanlaiset sukupuoliroolit kuin todellisuudessa - ja moni muukin
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seikka viittaa tähän, esimerkiksi se, miten Jane ei halua olla enkeli tai haluaa olla taloudellisesti
itsenäinen.

Tässä luvussa tulee myös esille se, miten Brontë (tai Jane Eyren sisäistekijä) luo sukupuolettomuutta
teoksessaan. Robyn R. Warhol on teoretisoinut sukupuolen luomista – tutkin Jane Eyreä sen sijaan
sukupuolettomuuden luomisen kannalta. Tässä luvussa tuli myös esille, miten Jane poikkeaa satujen
prinsessoista ja luo monipuolisempaa ja syvällisempää naiskuvaa. Samalla Brontë kuitenkin asuttaa
maailmaa, joka on mielikuvituksellisesti erilainen kuin meidän.

Viimeisessä tulkintaluvussa aiheenani oli villeyden maailman tuominen lähelle, ja siinä käytetty
toden ja kuvitteellisen rajan hämärtäminen.

Jane elää villeyden maailmassa, joka poikkeaa

omastamme ja kirjallisilla keinoilla tämä maailma tuodaan oudosti lähelle. Brontë on erityisesti
kiinnostunut todellisuudentuntuisuudesta. Hän luo sitä vaikutelmaa mm. käyttämällä preesensiä
kerronnassaan sekä erikoisilla kirjallisilla asetelmilla. Kirjan kertoja tuntuu ylittävän itselleen asetetut
”rajat” mielikuvituksellisesti ja liukuvan (sisäis)tekijää kohti: näin ja muutenkin monessa kohtaa
Brontë käyttää metalepsista keinona. Tämä luo mielenkiintoisia vaikutelmia teoksessa, vaikutelmia
joihin fiktiossa pystytään, siksi että se saa olla luonnotonta. Raja toden ja kuvitteellisen välillä
hämärtyy Brontën käyttäessä kirjallisuuden keinoja mielikuvituksellisesti ja oudostikin.

Tämän

tulkintaluvun

aivan

viimeisessä

kohdassa

palaan

alun

kysymyksenasetteluun:

mielikuvitukselliset seikat Jane Eyressä ovat tärkeä osa sen villeyden teemaa ja antavat syvyyttä
rakkauden käsittelyyn, jonka toivon pystyneeni osoittamaan. Toisaalta tämä rakkaus kohdistuu myös,
ja ennen kaikkea, kirjallisuuteen. Se on mahdollisuus luoda parempi maailma kuin todellinen on ja
villimpi ja intohimoisempi, ja niin Jane Eyre kuvaa Charlotte Brontën käsitystä elämästä niin kuin se
on syvimmillään ja merkityksellisimmillään ja keskeisimmillään.

Brontën töitä voisi tutkia laajemminkin villeyden kannalta, siis ulottaen aiheen muihinkin hänen
teoksiinsa. Esimerkiksi Villettessä on siinä mielessä mielenkiintoisia kohtia. Brontën Jane Eyreä ja
muita teoksia voisi tutkia myös rakkauden teeman kannalta, joka on niissä hyvin näkyvä.
Olemassaolon kysymyksiä Brontëlla olisi kiinnostavaa tutkia tarkemmin tai intohimon teemaa;
sivusin niitä ja rakkauden teemaa työssäni, ja Gilbert ja Gubar (1984, 440) huomauttavatkin Brontën
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fenomenologisuudesta. Myös kaunokirjallisen fiktion keinoja Brontëlla olisi mielenkiintoista tutkia
enemmän ja niiden suhdetta tematiikkaan. Feminismin kannalta Brontëa voisi varmaankin tutkia
lukuisin uusinkin tavoin, ja tämä olisi kiintoisaa; ovathan hänen teoksensa huomattavan feministisiä.
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