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Riikka Ylitalo:

Amélie Nothomb on belgialainen kirjailija, jonka teoksia on käänne y yli 30 kielelle. Hänel-
tä on suomenne u neljä teosta, joista tunnetuimpia on Nöyrin palvelijanne (suom. 2001).
Viimeisimpänä on suomeksi ilmestynyt Samuraisyleily (2009). Romaani ilmestyi alkukie-
lellään ranskaksi vuonna 2007.

Nothomb on diplomaa iperheen tytär ja syntynyt Japanissa. Tämä seli ää sen, miksi hän
teoksissaan käsi elee Japanin kul uuria. Samuraisyleily kertoo parikymppisestä Amélies-
ta, joka lähtee Belgiasta Japaniin tutustumaan maahan ja oppimaan japanin kieltä. Hän on
asunut Japanissa lapsena, mu a on unohtanut kielen lähes kokonaan.

Samuraisyleily kertoo Amélien elämästä Japanissa. Alussa hän tapaa komean japanilais-
nuorukaisen Rinrin. Amélie ope aa Rinrille ranskaa, koska “tehokkain tapa oppia japania
oli ope aa ranskaa”. Kielellisiltä väärinkäsityksiltä ei vältytä: Rinri esimerkiksi esi elee
Amélien rakastaja arenaan, koska sekoi aa sanat “ope ajatar” ja “rakastajatar”.

Väärinkäsitys on kuitenkin enne, sillä Amélie ja Rinri todella rakastuvat toisiinsa. Rinrin
seurassa Amélie saamahdollisuuden tutustua japanilaiseen kul uuriin. Sekaannuksia kui-
tenkin syntyy jatkuvasti. Kerran Rinri kutsuu ystävänsä päivälliselle ja Amélie päätyy viih-
dy ämään heitä puhumalla oluesta. Keskustelu on kuitenkin yksipuolista:

“Heti kun vaikenin, sama peli jatkui. Hiljaisuus häiritsi selvästi kaikkia yhtä-
toista nuorukaista, mu a yksikään ei uhrautunut au amaan minua. – – Kun
olimme saavu aneet piinan huipun, minä jatkoin puhe a parhaan kykyni
mukaan:
‘Si en on vielä Rodenbach, joka on punainen olut. Sitä sanotaan viiniolueksi.’
He hengi ivät heti kevyemmin. Lopulta toivoin jo, e ä he suhtautuisivat mi-
nuun kuin oikeaan luennoitsijaan ja esi äisivät minulle kysymyksiä.”

Romaani on helppo- ja nopealukuinen, mikä on toisaalta hyvä asia, mu a toisaalta antaa
hieman pinnallisen vaikutelman. Kul uurieroista johtuvia huvi avia tilanteita voisi kuva-
ta hauskemmin. Oikeastaan koko romaani on alusta loppuunmielly ävää lue avaa,mu a
yllätyksiä ja kohokohtia ei varsinaisesti ole lainkaan.

Samuraisyleilyn kiinnostavimpia kohtia ovat Amélien pohdinnat itsestään ja elämäntilan-
teestaan. Romaanin lopussa hän pää ääkin lähteä Japanista pois ja eri elee suhde aan
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“Eikö hän kuulunutkin maahan, jota rakastin ylitse muiden? Eikö hän ollut ainoa todis-
te siitä, e ä jumaloimani saari ei ollut hylännyt minua? Eikö minulle tarjoutunutkin mitä
yksinkertaisin ja laillisin keino hankkia itselleni Japanin suurenmoinen kansallisuus?

Ja lopuksi, eiköminulla ollutkin häntä kohtaan aitoja tunteita? Oli tietenkin. Hän oli minul-
le ihan rakas, ja tuo ‘ihan’ oli minulle uu a. Silti juuri tuo määre tuossa nimenomaisessa
lauseessa sai minut vakuu uneeksi siitä, e ä minun oli kiireesti lähde ävä pois.”

Nothombin romaanin parhaita puolia onmyös se, e ä sen lue uaan tietää paljon japanilai-
sista tavoista ja siitä, miltä ne saa avat tuntua länsimaalaisesta. Lopussa lukija voi samas-
tua päähenkilöön, joka lähtee Japanista ja palaa keskelle omaa kul uuriaan. Samuraisyleily
on siis kuvaus tästä yhdestä Japanissa vietetystä episodista nuoren Amélien elämässä.
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