
 
Johan Bargum: Ensilumi 1.6.2007  
 
Onnimanni 2/2007 kolahti eilen postiluukkuun. Kirjoitin kyseiseen numeroon kaksi kritiikkiä, 
toisen Johan Bargumin teoksesta Ensilumi, ja toisen Jukka Laajarinteen teoksesta Jäiset jumalat. 
Tässä blogimerkinnässä käsittelen Ensilumesta kirjoittamaani kritiikkiä ja ylipäänsä teoksen 
herättämiä mietteitä.  
 
Aina silloin tällöin kohdalle sattuu kirjoja, joista on vaikeaa kirjoittaa kritiikkiä. Johan Bargumin 
kirjoittama Ensilumi kuului tällaisiin kirjoihin. Jos tarkastelee kirjan fyysisia mittoja, niiden 
perusteella voisi helposti todeta, että tämähän on suorastaan helppo nakki ainakin nopealukuisuutta 
silmällä pitäen: kirja on pieni ja kapea, ja kaiken lisäksi se on vielä kuvitettu, eli kuvat vievät oman 
osansa sivutilasta. Fyysiset ulottuvuudet ovat kuitenkin siinä mielessä hassu juttu, että niitä ei 
koskaan pitäisi suhteuttaa kirjan sisältöön. Tällä tarkoitan lähinnä sitä, että olen monesti törmännyt 
kirjoihin, joissa tekstiä riittää satojen sivujen verran, mutta joissa ei kuitenkaan oikein kunnolla 
"sanota" mitään: sivuja riittää ahdistukseen asti, mutta hengenravintoa sivuilla ei tarjoilla juuri 
lainkaan. Toisinaan taas olen törmännyt kirjoihin, jotka ovat fyysisiltä mitoiltaan Bargumin teoksen 
tyyppisiä, pieniä ja ohuita, mutta joiden väliin mahtuu maailmoja ja kokonaisia elämiä. Kirjan 
lukumäärältään vähäiset sivut saattavat tarjoata lukijalle ehkäpä jopa unohtumattoman matkan. 
 
Mietin pitkään miksi Ensilumesta oli niin vaikea kirjoittaa. Uskoisin, että Ensilumen kohdalla 
kysymys ei ollut pitämisestä tai pitämättömyydestä, vaan lähinnä kiinni pääsemisestä. Joskus on 
asioita joista ei vain saa kiinni. Tätä mietittyäni aloin miettiä mistä sitten en tässä kyseisessä 
tarinassa saanut kiinni, ja tämä johti epämääräisyyden tunteen jäljille. Tarinassa on tiettyjä asioita, 
jotka tuntuivat epämääräisiltä. Ensimmäinen epämääräisyyden tunnetta herättävä seikka oli tarinan 
alku: poika, Daniel, makaa vuoteessa ja näkee/uneksii jostakin. Vai uneksiiko? Mielestäni tätä voi 
kysyä, koska kerronta ei enää myöhemmin palaa Danieliin, vaan pitäytyy pienen saaren asukkaissa 
ja heidän elämissään. Lisäksi lukijalle ei kerrota Danielista juuri mitään. Danielista kertova pieni 
kertomus avaa tarinan, mutta samalla jättää kaiken täysin avoimeksi. Herää mm. seuraavanlaisia 
kysymyksiä: kuka Daniel on, missä hän on, ja miksi hänestä kerrotaan?  
 
Toinen, mielestäni suurin syy kiinni pääsemättömyyteen oli keskeneräisyyden tunne, joka 
päätarinasta syntyi. Rakensin Ensilunta käsittelevän kritiikkini tämän tunteen varaan. Kun on vaikea 
kirjoittaa jostakin, josta ei tunnu saavan otetta, minun pitää keskittyä niihin asioihin ja seikkoihin 
joista saan otteen. Ensilumen kohdalla osoittautui, että asia josta en saanut kiinni ja josta sain kiinni 
oli loppujen lopuksi yksi ja sama: tarinan perusteella syntynyt keskeneräisyyden tunne. 
Keskeneräisyyden tunne johti kohdallani myös mietintöihin siitä, miksi tämä kirja on kirjoitettu?  
 
Kritiikkini rakennetta miettiessäni keskeneräisyyden tunne konkretisoitui niihin kysymyksiin, joita 
tarina herätti. Jotkut kysymyksistä jäivät tuomatta Onnimanniin 2/2007 kirjoittamassani kritiikissä 
esille: keitä ovat saaren asukkaat? Missä saari sijaitsee? Onko siellä muita asukkaita kuin ne jotka 
lukijalle tarinassa esitellään? Mikä on Pomon ja saaren asukkaiden suhde? Ja ehkä tärkein kysymys 
kaikista: miksi tarina päättyi niin kuin päättyi? Jos olisin tarttunut näihin kysymyksiin kritiikissäni, 
olisi tekstistä tullut pitkä kuin nälkävuosi, eikä muiden asioiden käsittelylle olisi todennäköisesti 
juurikaan jäänyt tilaa. Olen sitä mieltä, että kritiikin on palveltava lukijaa myös yleistajuisena 
esityksenä käsillä olevasta teoksesta. Tätä silmällä pitäen kriitikolla ei ole varaa takertua kaikkiin 
mahdollisiin pikkuseikkoihin, ellei mediassa sitten ole tarjota ylettömästi palstatilaa lukuisten 
yksityiskohtien ruotimista varten. Tämän vuoksi jätin monet kysymyksistäni kysymättä 
Onnimannin kritiikissäni. 
 
Asia josta sain Ensilumessa kiinni heti tarinan alusta alkaen oli kuvitus. Ensilumi on loistava 
esimerkki kerronnasta, jota osittain rakennetaan kuvituksen avulla. Yritin tuoda tämän esille myös 



kritiikissänikin, mutta asiaa käsiteltyäni siitä jäi "tynkämäinen olotila" – tuntui että en ole osannut 
ilmaista asiaa riittävän selkeästi. Tosin tässä kohdin on todettava, että tämä olotila minulla on 
yleensä aina kun kirjoitan kritiikkejä, joten se ei ole sinänsä mitään uutta. Kirjoista voisi kirjoittaa 
kirjojen pituisia kritiikkejä – kaipa tämä on sitten sitä, mitä on olla sydämeltään 
kirjallisuudentutkija. ;) On todettava myös, että näin jälkikäteen huomaan toteuttaneeni kritiikissäni 
helmasyntiäni, eli toistan samoja asioita: ensin totean että "Kristiina Louhen kuvitus toimii tarinaa 
rakentavana apuvälineenä", ja aivan viimeisessä lauseessa totean kuinka "kuvatekstit ja kuvitus 
toimivat hyvänä tukena tarinalle". Haloo. Oikein ärsyttää, kuinka vaikeaa maneereista on päästä irti.  
 
Kuvituksesta puheenollen. Ensilumen kuvitus on mielenkiintoinen. Harmi, että en edelleenkään 
osaa analysoida kuvitusta sen tarkemmin, esimerkiksi välineitä tai tekniikkaa joilla kuvitus on tehty. 
Mutta sen verran minäkin näen, että tässä tapauksessa kuvitus rakentaa tarinaa siinä missä sanatkin. 
Etenkin kumisaapasjutun kohdalla: saareen on saapunut pieni olento, ja jälkikäteen selviää, että 
tämä olento on tehnyt matkansa kumisaappaan sisällä. Lukijalle tätä ei kerrota sanoin vaan kuvin. 
Tajutessani tämä kerronnallisen "jipon" tunsin valtavaa iloa sen johdosta: kuvittelin millaista 
olisikaan lukea Ensilunta lapselle tai lapsen kanssa, ja kokea hetki, jolloin lapsi näkee 
kumisaappaan kuvan ja ymmärtää, että pieni olento on tehnyt merimatkansa siinä. Tai entä jos lapsi 
ei ymmärtäisikään, vaan jipon saisi selittää hänelle? Sekin olisi hienoa. Mutta jotenkin ajattelin tätä 
kumisaapas-juttua koko ajan sellaisena asiana, että tokihan lapsi ymmärtää – se vaan tuntui jotenkin 
niin selvältä asialta. Mutta yritäpä nyt sitten kaikkea tätä tuntumista ja ymmärtämistä selvittää noin 
2000 sanan kritiikissä. Siitä ei tule yhtään mitään. Se mistä tulee jotakin, on puhe kuvituksesta, joka 
osaltaan vie kerrontaa eteenpäin.  
 
Kumisaapasjuttu ei ole ainoa osa kuvituksesta joka vie kerrontaa eteenpäin. Lukujen numerot ovat 
sinänsä itsestäänselviä, siis siinä mielessä että ne kertovat missä luvussa ollaan menossa, mutta ovat 
nekin osa kuvitusta. Tässä teoksessa ensimmäisen luvun numero yksi näyttää kepiltä, jossa on 
oksan hanka. Toisen luvun numero kaksi koostunee kivistä, tosin saattaisivat kuvan esineet olla 
perunoitakin. Lukuja kolme ja neljä kuvaavat numerot ovat taas enemmänkin oksamaisia. Luvussa 
viisi numero koostuu havunneulasesta ja taipuneesta lehtipuun oksasta. Luvun kuusi aloittaa 
jonkinlainen kukka. Tällä tavoin kertomus etenee kuvituksen avulla luvusta lukuun.  
 
Tarinan varsinaiset kuvat pitävät sisällään myös kuvatekstejä. Kuvatekstit koostuvat tarinan 
palasista. Jossakin kuvassa on Blombergin myssy, toisessa kuvassa Charlien onkivapa. Ja 
kolmannessa kangasrousku, jonka vieressä oleva kuvateksti kertoo kuinka Dittan istuu hiljaa 
majansa vieressä rouskua mussuttaen – rouskun kuva ja kuvateksti tulevat jo edellisellä sivulla, kuin 
sama kohta itse tarinassa, joten lukija pääsee niiden kautta hetkeksi hyppäämään tarinan ajassa 
eteenpäin.  
 
Minua kiinnostaa kovasti tämä kuvituksen ja tarinan yhteistyö. En tiedä tästä kirjasta mitään muuta 
kuin mitä sen sivuilla on tullut vastaan, en edes sitä onko kuvitusta tarkoitettu toimimaan 
yhteistyössä tarinan kanssa. Mutta kirjaa lukiessa tulkitsen kuvituksen ja tarinan suhdetta siten, että 
ne selkeästi toimivat keskenään yhteistyössä, rakentaen tarinaa yhdessä.  
 
Mielenkiintoista oli myös se, että mietin monta kertaa Ensilunta lukiessani kuinka paljon kertojan 
ääni muistuttaa Tove Janssonin kertojan ääntä. Ilahduin siitä, että Helsingin Sanomien kriitikko 
Tommi Aitio toi asian esille Ensilunta käsittelevässä kritiikissään (HS 24.5.2007). Tosin itse en 
välttämättä olisi puhunut Muumeista, vaan Tove Janssonin teoksista yleensä. Kirjoittihan Jansson 
myös aikuisillekin. Aition kritiikki oli hyvä lukea myös siinä mielessä, että se oli jälleen kerran 
muistutus siitä, kuinka eri tavalla eri ihmiset lukevat ja tulkitsevat tekstejä. Aitio ei esim. mainitse 
kritiikissään mitään siitä keskeneräisyyden tunnusta, joka itseäni tarinassa vaivasi. Lisäksi hän 
hyväksyy Ensilumen kaksi eri maailmaa, Daniel-pojan unimaailman sekä sen maailman johon 



varsinainen kertomus sijoittuu, olemassa oleviksi rinnakkaismaailmoiksi. Ehkä näin, mutta itse 
katsoin että tarina ei anna riittävästi välineitä tämän johtopäätöksen tekemiseen.  
 
Itselleni mielenkiintoisinta Aition kritiikissä oli kuitenkin se, että hän oli luokitellut Ensilumen 
fantasiateokseksi. Kiinnostaisi tietää millä perusteella? Tarina ei mielestäni anna tarpeeksi eväitä 
tämänkään luokittelun tekemiseen, sillä teoksen kaksi eri maailmaa eivät käsittääkseni ole vielä 
riittävä osoitus fantastisen elementin olemassa olosta. Mutta kaiken kaikkiaan oli mielenkiintoista 
lukea Aition kritiikki, sillä se, että hän on lähestynyt Ensilunta fantasiakirjallisuuden näkökulmasta 
on avannut hänelle aivan erilaisen fiktiivisen maailmaan kuin minulle.  
 
Jälkikirjoituksena tähän postaukseen pitää vielä mainita se, että luin äskettäin Portti-lehden 
numerosta 1/2007 Liisa Rantalaihon Ensilunta käsittelevän, suhteellisen lyhyen kritiikin. Rantalaiho 
miettii mm. Ensilumen Muumimaailman kaltaista maailmaa, sekä sitä, olisiko teosta julkaistu, jos 
Bargum ei olisi jo aiemmin julkaissut aikuisten kirjallisuuden puolella. Hyvä kysymys.  


