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LIISAMARI SEPPÄLÄ

“EmmaWoodhouse oli kaunis, älykäs ja rikas; hänellä oli viihtyisä koti ja onnellinen luon-
ne; hänessä tuntuivat yhtyvän elämän parhaat lahjat. Hän oli elänyt miltei kaksikymmen-
täyksi vuo a minkään häntä sano avasti häiritsemä ä tai suutu ama a.”

Näin alkaa Jane Austenin romaani Emma. Kirjan alku ei lupaa ristiriitaa eikä konfliktia,
jonka perustalle kertomuksen juoni rakentuisi. Austen osaa kuitenkin kulje aa Emman
tarinaa lähes viisisataa sivua, vaikka päähenkilö onkin näin lähellä täydellistä. Emman
ympärille rakentuu koko Highburyn värikäs seurapiiri, sen pienet ja suuret uutiset, sen
huolellisesti ja yksityiskohtaisesti kuvatut henkilöt.

Romaanin alussa Emmapohtii naimisiinmenoa näin: “Minun täytyisi kohdata joku kaikkia
ennen kohtaamiani paljon etevämpi, ennen kuin joutuisin siihen kiusaukseen”. Se, jolle
romaanin loppuratkaisu on selvä tietää, e ä näin ajatellessaan Emma erehtyy. Emma tulee
menemään naimisiin sellaisenmiehen kanssa, jonka hän on tuntenut koko elämänsä.Mu a
ei huolta, Emma tulee erehtymään romaanissa vielä monta kertaa. Useimmiten kuitenkin
Emma itse huomaa erehdyksensä.

Austenin realistisuu a kuvaa lause: “varakas yksinäinen nainen on aina kunnioite u ja voi
olla yhtä järkevä ja mielly ävä kuin kuka muu tahansa”. Austen on niin monessa romaa-
nissaan käsitellyt rikkau a ja köyhyy ä (lyhyimmin ja iskevimmin vuositulojen avulla)
ja kuvannut epäedullisessa asemassa olevien nuorten naisten mahdollisuuksia aviolii o-
markkinoilla. Myös Austenin kuvaamassa maailmassa siis köyhä vanhapiika on huomat-
tavasti heikommassa tilanteessa kuin ilman taloudellisia huolia elävä ikääntynyt nainen.

Yksinäinen ihminen suhtautuumyös kirjeisiin eri lailla, kuin perheellinen. “En rohkene toi-
voa koskaan pääseväni samanlaiseen asemaan kuin te, niiden pariin, joita eniten rakastan,
ja niinpä en voi myöskään odo aa, e ä vanheneminen sinänsä tekisi minut välinpitämät-
tömäksi kirjeille”. Näin puhuu kirjan kiista a ylevin nainen, nimi äin Jane Fairfax, joka
soi aa ja laulaa paremmin kuin Emma ja jonka luonteessa on herra Knightleyn mielestä
vain yksi vika: hän ei ole avoin.

“Aika tavallisesti vähentää mielenkiintoa niitä suhteita kohtaan, jotka eivät kuulu jokapäi-
väiseen elämäämme” sanoo John Knightley (herra Knightleyn pikkuveli). Hän paino aa
näin perhe-elämän ja läheisten ihmissuhteiden merkitystä. Austen kuvaa harvoin onnellis-
ta avioelämää. Austenin vahvuutena on ennemminkin hänen kykynsä kuvata ne tapahtu-
mat, jotka johtavat miehen ja naisen molemminpuoliseen yhteisymmärrykseen. Emmassa
Austen pääsee lähimmäksi onnellisen perhe-elämän kuvausta, kun hän (hyvin lyhyesti to-
sin) kertoo herra ja rouva John Knightleyn elämästä. Isabella “joka eli elämänsä niiden
parissa, joita palvoi, mieli tulvillaan heidän hyveitään ja sokeana heidän vioilleen sekä ai-
van via oman uu erana, hyvin olisi kelvannut aidon naisellisen onnen esikuvaksi”. Auste-
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nin kuvaamassa maailmassa oikean puolison valinta on tärkeä, jollei jopa kaikkein tärkein
onnen edellytys. John Knightley ei ehkä ole tarpeeksi ylevä ollakseen romaanin sankari,
mu a hänen vaimonsa rakastaa häntä ja on onnellinen viiden lapsen äiti.

“Siellä oli myöskin ihanaa kateenkorvamuhennosta ja parsaa, jotka ensin tuotiin pöytään
, mu a kunnon herra Woodhouse oli sitä mieltä, e ä parsa ei ollut tarpeeksi keite yä ja
lähe i kaiken jälleen ulos”. Emman isää kuvataan paljon. Herra Woodhouse huolehtii sii-
tä, e ei kukaan syö epäterveellisesti tai vilustuta itseään. Emman isästä tulee mieleeni Yl-
peyden ja ennakkoluulon sankari aren Elizabeth Bennetin äiti. Molemmat persoonat ovat
herkullisesti kuva uja, tosin herra Woodhousesta pidetään enemmän.Entä mitä opimme
lauseesta: “puoli tuntia kestävä yhtäjaksoinen selostus kaikista niistä pienistä asioista, jois-
ta elämän päivi äinen onni riippuu, oli kummankin ilona”?

Emma on hyvin läheinen entisen kotiope ajansa, rouva Westonin kanssa. Heidän lähei-
syytensä kuvataan heidän keskustelujensa kau a: he jakavat niin pienet kuin suuretkin
asiat toistensa kanssa. He tapaavat tarpeeksi usein keskustellakseen myös arkipäiväisistä
yksityiskohdista, elämän triviaaleista sa umuksista ja päivi äisistä ajatuksista.

“On muuan asia, Emma, jonka mies aina voi tehdä, jos vain haluaa, ja se on hänen velvol-
lisuutensa – ei juonitellen ja mutkitellen vaan voimalla ja pää äväisyydellä”

Näin herra Knightley osoi aa olevansa romaanin kunnioite avin mies ja todellinen, itseoi-
keute u sankari. Herra Knightley on niin monessa suhteessa Emmaa ylempi, e ä nyky-
lukijalle asetelma on ehkä jopa hiukan häiritsevä. Emma toivoo, e ä “hänestä voisi tulla
sen miehen arvoinen, jonka aikeet ja arvostelukyky aina olivat niin suuresti yli äneet hä-
nen omansa”. Olisipa Emmassa edes vähän Elizabeth Bennetin ominaisuu a ilkikurisesti
kiusoitella rakastamaansa herra Darcya!

En voi olla aja elema aYlpey ä ja ennakkoluuloa silloinkin, kun Emma tutustuuDonwelliin,
herra Knightelyn kotiin. Vaikka Pemberley on ilmeisesti tilana ainutkertaisempi ja suureel-
lisempi kuinDonwell, on kuitenkinmyös Emmalle (kuten Elizabethillekin)miehen kodissa
vieraileminen ensimmäinen askel kiintymyksen muodostumisessa.

“Hän ei varmastikaan omaa aitoenglantilaista hienotunteisuu a toisten ihmisten tunteita
kohtaan”. Näin arvioi herra Knightley Frank Churchillia. Frank Churchill on “ritarillinen
nuori mies, joka näy i rakastavan ilman tunteita ja olevan kohtelias ilman hyväntahtoi-
suu a”.

Austenin romaaneissa käsitykset ihmisistä muodostuvat pienten seuraelämän yksityiskoh-
tien kau a. Ilmeet, eleet, pienet lauseet, jopa katseet ovat merkityksellisiä. Ei suinkaan ole
toivo avaa olla “liiaksi innoissaan ollakseen hyvin tarkkanäköinen, liian puhelias halutak-
seen muiden puhuvan”.

EmmassaherraKnightley on lopullinen puntari, se jonkamielipide ratkaisee kaiken, lopulta
myös Emmanmielipiteen. Sen ainoan kerran, kun Emma itkee, kyyneleet saa aikaan herra
Knightley torumalla Emman käy äytymistä neiti Batesia kohtaan: “Emma tunsi kyynelten
valuvan pitkin poskiaan miltei koko matkan kotiin, eikä hän huolinut niitä hillitä, ne kun
olivat ylen harvinaisia”. On to a, e ei Emman luonteeseen kuulu itkeminen. Kaksikym-
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mentäyksivuotias nainen on kuitenkin tarpeeksi kypsä itkemään silloin, kun on itkemiseen
aihe a.

“Harvoin tapahtuu sellaista, missä ei olisi jotakin hiukan sala ua tai hiukan väärinkäsitet-
tyä. Mu amilloin, kuten tässä tapauksessa, tunteet ovat aidot, vaikka käytös käsitetäänkin
väärin, sillä ei ole suurta merkitystä”.

Moni meistä on varmaankin tuntenut ihmisen, jonka sanojen hyväntahtoisuuteen voi ai-
na luo aa. Jos joskus tulee mieleen joku negatiivinen ajatus, on tarkiste ava asia, sillä ky-
seessä on varmasti väärinkäsitys. Tällaiset ihmissuhteet ovat harvinaisia aarteita ja lainaus
onkin yksi ilmaus Emman ja herra Knightleyn yhteisymmärryksestä. Heidän kanssakäy-
misessään on “totuudellisuuden ja vilpi ömyyden kauneu a”.

Luulin, e ä Emman ja herra Knightleyn välillä ei ole salaisuuksia tai valheita lainkaan,
kunnes tuli esiin Harrietiin, Emman ystävä äreen lii yviä seikkoja. Emmakin helpo ui,
kun ne selvisivät nopeasti ja kaikkia tyydy ävästi, koska “On niin onnellista, kun hyvät
ihmiset joutuvat yhteen – ja niin aina käy”.

Onko to a, “e ä sa uma ja olosuhteet (toissijaisesti) johtivat ihmisten kohtaloita?”.

Austenin Emmasta puu uu kokonaan uskonnollinen pohdiskelu: hänen sankari arensa ei
rukoile. Sekä Emmassa kuten Ylpeydessä ja Ennakkoluulossakin on sen sijaan pappi, jolle luki-
jankin on pakko hymyillä. Emmassa herra Elton saa kuitenkin lopulta vihkiä Emman.

“Kokonaan ilman tanssiakin voi kyllä elää”. Näin alkaa luku, joka kokonaisuudessaan kä-
si elee tanssiaisten järjestämistä. Lukijalle ei aivan kokonaan selviä, miksi herra Knightley
ei yleensä tanssi. Herra Darcykaan ei tanssinut, jos ei ollut tarpeeksi viehä ävää kumppa-
nia, mu a herra Knightley vie jalomielisesti tanssiin Harrietin, jota herra Elton tuskallisesti
nöyryy ää. (Ja taas herra Knightley saa tilaisuuden osoi aa huomaavaisuu a).

“Luulen, e ä juuri ihmisen omamieliala luo onnen ja suurimman ihastuksen”. Nykyään sa-
no aisiin, e ä asenne ratkaisee. Ihminen pystyy itse näkemään asiat haluamallaan tavalla
ja vaiku amaan omaan olotilaansa.

Olen kirjoi anut romaaniini vuosiluvun 1990. Kirjani kannessa lukee: maailman suurro-
maaneja. Olen lukenut teoksen moneen kertaan ja nähnyt elokuvankin useasti. Vaikka pi-
dänkin Austenin teoksista eniten Ylpeydestä ja ennakkoluulosta, niin silti myös Emma jaksaa
kiinnostaaminua ja se pystyy liiku amaan tunteitani. Emmakin kestää aikaa. Sen lisäksi, et-
tä se kestää minun lukemiseni, se kestää myös minua seuraavien sukupolvien lukukerrat.
Kun aloitinEmman lukemisen,muistin kyllä,miten tarina pää yy,mu enmuistanutmiten
tapahtumat kehi yvät. En muistanut edes, keneltä Jane Fairfax sai soi okoneen. Lukies-
sani aika unohtui ja keskityin romaaniin kokonaisvaltaisesti. Romaanin lopussa ryhdyin
hidastamaan lukemistani ja harmi elemaan sitä, e ä nautinto kohta loppuisi.

Jane Austen Emma,Werner Söderström Osakeyhtiö, s 462 Suom. Aune Brotherus

3


	Jane Austen: Emma | Maailmankirjat

