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Urpo Kovala:

“Kukaminä olen? Jos poikkeuksellisesti turvautuisin sananparteen: todellakin, eikö rii äisi
tieto siitä, kenen seurassa minä”näy äydyn“?”

Näin alkaa André Bretonin Nadja. Ilmeinen avainlause, helppo nakki: kyse on identitee-
tistä, eli kertoja kuvaa satunnaisesti kohtaamansa ja kado amansa Nadjan kau a itseään.
Mu a lukiessa käy ilmi, e ä avain ei ehkä olekaan tuossa avainlauseessa, vaan siinä, et-
tä kirja on antiromaani. Surrealismin manifestille uskollisena Breton väl ää siinä tiukasti
ympäristön kuvailua, psykologisointia – siis myös identiteetin pohdintaa – ja juonen yh-
tenäisyy ä. Huomiota herä ää runsas kuvitus: kyseessä on lähinnä kirjassa maini ujen
ympäristöjen, varsinkin rakennusten, kuvia, mu a myös siinä esiintyvien todellisten hen-
kilöiden kuvia ja Nadjan piirroksia. Kuvien käy öä Breton perustelee esipuheessa juuri
vetoamalla Manifestiin:

“… runsaslukuisten valokuvien tarkoituksena on poistaa joka ainut kuvailu – nehän tuo-
mi iin joutavanpäiväisiksi Surrealismin manifestissa…”

Toinen näkyvä antiromaaniuteen lii yvä piirre on kerronnan fragmentaarisuus ja katkel-
mallisuus. Kirjan keskiosaa, joka käsi elee Nadja-episodia päiväkirjan tapaan jäsenne y-
nä, ympäröi alun johdatus ja lopun retrospektiivinen pohdinta, jotka molemmat koostuvat
lyhyistä, muodollisesti irrallisista jaksoista. Sisältöjen tasolla katkelmallisuu a tuntuu säes-
tävän henkilöiden harhailu Pariisissa.

Entä tuo salaperäinenNadja? Salaperäisyyden tuntu johtuu psykologisen kuvauksen puut-
tumisesta – sekä Nadjan e ä kertojan psykologia pääosin sulkeistetaan. Aukkoisuudella
on tunnetusti lukijaa kiehtova ja mukaan kutsuva efekti. Mu a nykynäkökulmasta ei voi
kokonaan, epäröimä ä, mennä kertojan mukaan. Vaikeinta se on kohdissa, joissa kertoja
perustelee Nadjan hylkäämistä seli elyksi saakka. Jakso alkaa:

“Muutama kuukausi si en minulle tultiin ilmoi amaan, e ä Nadja oli tullut hulluksi. Sen
jälkeen kun hän mitä ilmeisimmin oli käy äytynyt vallan omituisesti hotellinsa käytävillä,
hänet oli pitänyt sulkea Vauclusen mielisairaalaan.”

Si en kertoja näy ää ennakoivan ihmisten syy ävän häntä Nadjan sairastumisesta ja tor-
juu syytökset, siirtyy arvostelemaan ankarasti ajankohdan psykiatriaa ja jatkaa:

“Halveksunta, jota ylimalkaan tunnen psykiatriaa, sen loistoa ja suuria tekoja kohtaan, on
minussa niin syvällä, e en vielä ole uskaltanut o aa selvää kuinka Nadjan on käynyt.”

Niinpä, asiat tärkeysjärjestykseen. Syntyy vaikutelma, e ä kertojalle Nadja on pelkkä koh-
de. Mu a ainakin osasyy vaikutelmaan onmainitussa antipsykologisessa o eessa. Ja muis-
sa suhteissa kertoja väl ää seli elyä ja jä ää paljon lukijan tulki avaksi.
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Nadjan kuvitus, kuten sano ua, on tarkoite u korvaamaan sanallista kuvausta. Tällöin
kuvien pitäisi kai selventää, konkretisoida, objektivoidakin kerrontaa. Mu a käytännössä
ne vaiku avat päinvastaisella tavalla, lisäävät epämääräisyy ä ja herä ävät siten uteliai-
suu a, ja yleisemmin sanoen toimivat kerronnan rinnalla mu a osi ain eri suuntiin sen
kanssa.

Kääntämisen teoria – ainakin näkyvin osa sitä – on jonkin aikaa korostanut kääntämisen vä-
liintulevuu a ja kääntäjän näkymisen merkitystä ja vaikutuksia. Korostus on mennyt öve-
riksikin niin e ä kääntäjän karnevaali on pyrkinyt syömään kääntämisen muut funktiot.
Mu a Nadjan suomennos tuntuu tukevan interventioteoriaa: käännös on melko kömpelö,
ei-dynaaminen käännös niin seman isesti kuin alkuperäistä seurailevalta virkerakenteel-
taan. Seurauksena on outo, hankalasti hahmote ava teksti, joka hidastaa lukemista. Juuri
samasta syystä käännös on oikeinkin hyvä, eli kerronnan outou ava ote saa yllä äen tukea
suomentajalta.

Jos yleensä o aen haluaa luokitella lukukokemuksiaan, niin tiivis kehikko tähän on adjek-
tiivipari hyvä-mielenkiintoinen. Nadjan hyvyydestä voi keskustella, mu a mielenkiintoi-
nen se kyllä on edelleen, myös suomeksi.
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