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Julmuuden teatteri: Jacopetti & Prosperi 
 
Dokumentin tekeminen on taiteellisista tutkimistavoista vaarallisin, koska 

dokumentti antaa tekijälle suurimmat valtuudet. Näiden valtuuksien lavea käyttö 
saattaa tehdä tyhjäksi sekä tutkimisen että dokumentin. Voisi ajatella, että 
dokumentin tekeminen on lähinnä tutkimista tavanomaisesti ymmärretyssä 
mielessä, mutta juuri “tavanomaisesti ymmärretty mieli” tutkimisessa on hyvin 
kaukana dokumentin tekemisestä: dokumentin tekijä ja vastaanottaja tietävät 
molemmat, että tekijällä on ollut tuhansia tapoja rakentaa dokumenttinsa, valita 
se, mitä esittää, mitä ei esitä, kuinka esittää, missä järjestyksessä, kuinka 
painottaen, millä yhdistelmillä, millä leikkaustavoilla, millä jaksotuksella, kuinka 
laveasti, kapeasti tai neutraalisti, millä kuvakerronnan muodoilla ja niin edelleen. 
Vaikka jokaisella tekijällä on samat mahdollisuudet, vain dokumentin kohdalla 
olemme oppineet olemaan  tietoisia näistä moninaisuuksista. 

Tähän tietoisuuteen on historialliset syynsä. Dokumenttina on esitetty niin 
paljon propagandaa, että monet mieltävät dokumentin aina propagandaksi. Tähän 
on hyvät syynsä, kun muistaa Mussolinin Italian tiedotusmafiaa, Göbbelsin 
Saksan erinomaisia dokumentteja urheilusta, maanviljelystä, puoluekokouksista, 
Hitler-Jugendin leireistä, ja toisaalla taas Stalinin Neuvostoliiton toiveikkaat 
teollisuus- ja kolhoosidokumentit ja sotatiedotteet. Yhdysvaltain teollisuus ja 
puolustusministeriö ovat olleet takana huimissa dokumenteissa, joissa on luotu 
pohjaa ajattelulliselle pakkovaltiolle (ns. Vapaa Maailma). Näistä koottuja 
kerronnallisesti uudelleen ajateltuja kokonaisuuksia on esitetty 1980-luvulta 
alkaen katsojien suureksi hämmästykseksi.1 Koko Eurooppa muistaa valheellisen 
propagandan, joka tarjottiin dokumentteina sekä sodan että jälleenrakennuksen 
aikana. Suomi nostettiin nykyaikaan “Kehittyvä Kerava” ja “Loistava Loimaa” -
                                                 
1  Esimerkiksi Suomessakin kiertänyt kokoillan elokuva Atomic Café, joka on koottu 
ydinsodalta suojautumisen mnateriaaleista ja muusta ydin-propagandasta USAssa. 
Yleisö joko haukkoi henkeään, koska oli vaikea uskoa, että kukaan oli koskaan tehnyt 
mitään niin naurettavaa, ja toisaalta ulvoi naurusta, kun kaiken sen propagandan tyhjyys 
oli jo paljastunut käytännön tilanteissa. 
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tyyppisillä dokumenteilla, joilla elokuvissa kävijää ilahdutettiin aina 70-luvulle 
asti. 

Televisiodokumentit ovat olleet yhtä vaikeita, vaikka televisio onkin 
vähemmän toiminut tarkoituksellisen propagandan välittäjänä. Toimitukselliset 
kriteerit ovat jossain määrin poistaneet propaganda-merkitystä. Näkemyksellisyys 
on sallittu mutta suoranainen harhaanjohtaminen on kielletty. Raja on tietenkin 
liukuva. Esimerkiksi Hollywood-elokuvan sisäinen sanoma on jo kauan ollut 
dokumentaarinen: elokuvien on tarkoitus kuvata amerikkalaista todellisuutta 
sellaisena kuin sen pitäisi olla, mikä usein tarkoittaa projektina - tulevaan 
heitettynä - sitä, mitä se jollakin tavalla jo nyt on. Sama on tarttunut eläin- ja 
luonto-ohjelmiin, sosiaalikuvauksiin ja kertomuksiin muista kansoista; 
tendenssinomaisuus ja oman maailmankuvan propagoiminen on jo hyväksytty 
osaksi dokumenttia ainakin niissä maissa, joissa on löydetty totuus ja kadotettu 
maailma. 

Tutkimistapana kuvallisen dokumentin tekeminen on joka tapauksessa 
edelleen kiehtova, koska se sallii hyvin kiinteästi todelliseen sitoutuvan mutta silti 
näkökulmia kaihtamattoman paljastamisen asioissa, joiden käsitteleminen ei ole 
ehkä edes mahdollista kirjallisesti. Toisaalta kuvallinen vaikuttaminen on 
suorempaa ja monimielisempää, joten monimieliset aiheet ovat omiaan 
dokumentteihin. Onkin varsin tavallista, että koskemattomat (tabu) aiheet - seksi, 
instituutiot, moraali, uskonto, historian uudelleen tulkinta, ruoka, rakenteellinen 
väkivalta, valta, lihan historia - ovat dokumenttien pääaiheita. Näissä tutkiminen 
muilla tavoin edellyttäisi vaikeaa, uuvuttavaa ja usein turhaa retorista taiteilua, 
jossa väärinymmärtäminen olisi aina lähempänä kuin oikeinymmärtäminen. 
Koska kuva liittää vastaanottajan hänen omaan esinehistoriaansa, maailman 
antamaan auktoriteettiin, kuva ei antaudu niin helposti väärinymmärrykselle. 
Toisaalta juuri kuvan monimielisyys estää vastaanottajaa ryntäämästä 
ensimmäiseen tulkintaansa, jos dokumentti on taitavasti kerrottu. Tekijä ei 
yksinkertaisesti jätä katsojaa paikalleen, millekään paikalle.  

Dokumentin voi rakentaa kuten Platon rakensi dialoginsa. Missään ei 
sanota, mitä todella tarkoitetaan, mutta rivien välissä on lukuisia mahdollisuuksia 
valita lukutapoja, tehdä kokonaisuuksia, ottaa todesta tai hylätä. Ei ole sitä, mitä 
NN “todella sanoi”, on vain äärellinen määrä konstellaatioita, joihin dokumentti 
antaa mahdollisuuden. 

 
Italiassa 1960-luvun ajan kaksikko Gualtiero Jacopetti (s. 1919) ja Franco 

Prosperi (s.1928) teki useita dokumenttielokuvia, joita levitettiin laajasti 
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maailmalle. Kaikkialla ne herättivät huomiota oudon otteensa vuoksi. Kyseessä 
oli mielenkiintoinen yritys ottaa vakavasti dokumentin mahdollisuudet 
taiteellisena teoksena ja liittää siihen tutkimuksellinen ote. Töiden tulokset olivat 
erityisen vaikuttavia juuri tämän yhdistelmän vuoksi.  

Jacopettin ja Prosperin taiteellisesti kunnianhimoisin teos on Harriet 
Beecher Stowen (1812-1896) imelään klassikkoon nimellä itsensä liittävä elokuva 
Uncle Tom (1971), englanninkielinen feature-dokumentti, joka kiellettiin monissa 
maissa, muun muassa Suomessa, kun sitä ensin oli esitetty täysille saleille parin 
kuukauden ajan. Teoksen nimenä oli yleensä Farewel Uncle Tom, Addio Zio Tom 
tai vastaavaa, koska Setä Tuomon Tupa (1852) oli kaikkialla länsimaissa 
ensimmäinen teos, joka kolkutti kolonialistin sydäntä (suomennos jo vuodelta 
1856); näin ollen ero Beecher Stoween oli Jacopettin ja Prosperon teosta 
esitettäessä tehtävä. 

Elokuva kertoo dokumentaarikkokaksikosta, jotka tekevät matkan 
Yhdysvaltain etelävaltioihin 1800-luvun alussa (ajankohta on liukuva) 
selvittääkseen, mitä orjuus tarkoittaa. Elokuva alkaa helikopterista otetulla kuvalla 
puuvillapelloilta ja kopterin ilmavirta hätyyttää lampaita, orjia, kerättyä puuvillaa 
ja nostattaa valtavia pölypilviä. Tämä koloniaalinen asenne on tärkeä virittäjä 
elokuvassa. Kopteri laskeutuu Taraa muistuttavan rakennuksen edustalle ja 
kamera kulkee kohti ruokasalia, jonne on kokoontunut joukko valkoisia 
tilanomistajia ja heidän vieraitaan, joukossa myös Harriet Beecher Stowe. 
Ruokailijat esittävät käsityksiään katolisuudesta (koska kuvaavat vieraat ovat 
italialaisia) ja orjuudesta, jota vieraat ovat tulleet kuvaamaan. Harriet saa 
sanavuoron ja hän kertoo idean, joka hänellä on kirjaansa varten. 

Loppuosa elokuvaa tapahtuu tummemmissa merkeissä. Kamera ja 
dokumentaristit seuraavat orjalaivan saapumista, lastin tarkastamista, pesemistä, 
desinfiointia, karanteenia ja jakelua, sekä orjien töitä ja eläinlääkärien otteita, 
jotka ovat melko mengelemäisiä. Jacopetti ja Prosperi haastattelevat orjia, isäntiä, 
kouluttajia ja seuraavat työnjakoa, siitosta, pentuja, lopettamisia ja muita asiaan 
liittyviä toimia. Kuvaus on täysin epäsentimentaalista ja asiallista, hävittää hyvin 
orjien ihmismäisyyden saaden samalla esille, kuinka valkoiset menettivät omansa. 
Kun italialaiset yrittävät nostattaa orjissa sosiaalista tuntoa, nämä nauravat 
eurooppalaisille entisille orjille, joita nykyään kutsutaan “työväestöksi”, ja jotka 
ovat ottaneet itselleen tehtävät, jotka kuuluvat isännille: omistamisen, 
terveydenhuollon, parittamisen, koulutuksen hoitamisen, työn jakamisen, 
asumisen järjestämisen. Kun orja on aina arvokas isännälleen ja isäntä pitää siitä 
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huolen, “työläinen” ei koskaan pysty tekemään työtä niin paljon, että saisi 
kunnollisen elannon. 

Nämä poliittisesti epäkorrektit ajatukset on esitetty mustien suulla ja 
ympäristössä, joka on kokonaan orjuuteen perustuva. Ei ollut muuta maailmaa, 
joten eurooppalainen versio todellakin näyttäytyy naurettavana. On myös vaikea 
kuvitella sellaista travestiaa sosiologiassa, antropologiassa tai 
historiankirjoittamisessa, jossa vakavasti voisi esittää “jalon ja onnellisen orjan” 
niin mykistävässä valossa kuin Jacopetti ja Prosperi tekevät. 

Kaksikko on valinnut hyvin konkreettisen dokumentin tyylin, jossa kaikki 
elokuvan henkilöt ikäänkuin poimitaan monien joukosta edustamaan omaa 
kantaansa ja käsitystään orjuudesta; missään tapauksessa teosta ei voi ajatella 
näytelmäelokuvan lajityyppinä vaikka kyse on juuri siitä lajityypistä. Teoksen 
realismin aste on useassa kohdassa sellainen, että on varsin ymmärrettävää, että 
herkkänahkainen sensori haluaa pelastaa huumorintajuttomat kansalaiset 
teokselta; toisaalta teos saattaa olla omiaan herättämään typerissä katsojissa 
luulon, että kaikki todellakin tapahtuu juuri siten kuin teoksessa on esitetty. 
Sellaisia typeryksiä aina riittää (luultavasti sensoreissakin). 

Uncle Tom -elokuva on täynnä lihaa, mustia alastomia kauniita vartaloita, 
joilla on esineen status. Niille voi tehdä mitä tahansa, niitä voi käyttää hyväkseen, 
niillä voi kokeilla, ne eivät ole ihmisiä. Vaikka ne tulisivat kristityiksikin, ne 
edelleen säilyttävät esinemäisyytensä. Niiden tavaton kauneus on niiden 
vapaudessa: ne ovat meille vapaita, vapaata riistaa, vallan täyden julmuuden 
kohteita, eroottisesti ja väkivallan kautta. Ne kutsuvat käyttämään valtaa. Tämä 
on yhä, lähes neljäkymmentä vuotta elokuvan valmistumisen jälkeenkin, vahva 
viesti, jota kukaan ei voi välttää: muista ihmisistä voi tehdä esineitä, se on 
houkuttelevaa ja se saa aikaan monenlaisia värinöitä. Samankaltaista vaikutusta ei 
ole keskitysleirikuvauksilla tai orjuuskuvauksilla, jotka on luotu fiktioiksi; Kunta 
Kinte ei tullut esineeksi. Ainoastaan dokumenttielokuvan asenne synnyttää tämän 
vaikutuksen.  

Uncle Tom -elokuvassa Jacopetti selostaa taustalla tapahtumia ja niiden 
syitä, luettelee tilastotietoja ja antaa viitteitä yleiseen keskusteluun kauniilla 
murteellisella englanninkielellä (joka on luultavasti peräisin kirjasta English for 
Immigrants with Italian Accent). Selostus tekee paikoin mahdottomaksi irtautua 
Avara Luonto -tyyppisestä vastaanottamisesta, mikä on omiaan tehostamaan 
tämän elokuvan vaikutusta. Musiikkina on yksi ainut teos (Riz Ortolanin 
sävellys), sirkuksen mieleen tuova “nyt kaikki neekerit lavalle”- kappale, jota 
soitetaan tunnelman mukaan reippaasti, asiallisesti tai tunteellisesti. Kun kappale 
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pysyy koko ajan samana, se saa vastaanottajan ottamaan vastaan monia 
vähemmän ilmeisiä viestejä, joiden käsittelyyn saattaa myöhemmin - omassa 
mielessä - mennä vuosikausia. 

Jacopettin ja Prosperin tutkimus - sillä sitä nimeä on pakko käyttää - on 
erityisesti tutkimusta dokumentin tekemisestä, sen moraalisista rajoista ja 
vastaanottajan mielen venyttämisestä. Me olemme yhä alttiita propagandalle 
samalla tavalla kuin ihmiset olivat Roomassa keisariaikana tai 1930-luvulla. 
Ikäänkuin olisi jokin naru, josta vetämällä melkein minkä tahansa asian voi esittää 
niin, että vastaanottajaa voidaan viedä kuin vierasta sikaa: kärsästä, ikäänkuin 
ennen ymmärrykseen kajoamista, pelkillä keinoilla, sisällöstä riippumatta, sormet 
sieraimissa. 

 
Jacopetti ja Prosperi tekivät myös dokumenttielokuvan Mondo Cane2, 

monipolvisen kuvauksen ihmisen ja luonnon suhteesta, lähinnä tarkastellen 
yhteisöjen ja sivilisaatioiden luontosuhdetta. Elokuvan kuvakerronta on klassisen 
dokumentaarista: ikäänkuin tapahtumien sisältä, päästen keskelle tapahtumaa, 
aivan kuin kuvaaja olisi minun tai sinun silmissäsi, vailla välimatkaa, jonka 
jokainen kuvaaja muuten haluaa asettaa itsensä ja kuvattavan välille. Mondo Cane 
on myös alkua postkolonialistiselle keskustelulle aikana, jolloin postkolonialismin 
käsitettä ei oltu selvästi asetettu.  

Elokuva kuvaa esimerkiksi tapaa, jolla turismi kulutuksellisuuden erityisenä 
uutena muotona ei suinkaan johda toisilleen vieraiden kansojen tai "kulttuurien" 
kohtaamiseen, kuten yhä väitetään. Päinvastoin, turismi saattaa törmäyskurssille 
hyvin erilaisia elämisentapoja, joilla ei ole mitään yhteistä nimittäjää, mutta jotka 
molemmat sekä joutuvat naurunalaiseksi että alistuvat kulutusajattelulle tavalla, 
joka tuhoaa sekä erilaisuutta että inhimillistä kaltaisuutta. Erilaisuuden 
tuhoutuminen tapahtuu turismille välttämättömien kulttuurimuotojen kautta: on 
pakko tunnistaa uskonto, taide, ruokailu, perhe ja vastaavat institutionaaliset 
muodot niissäkin kulttuureissa, joissa elämä ei rakennu näin. Turistia, joka on 
aina länsimainen, kiinnostaa vain tunnistettavissa oleva kulttuurimuoto. Niinpä 
esimerkiksi tanssi yhtenä taiteen muotona esitetään erillisenä tanssina vaikka 
sellaista ei kohdemaassa olisi olemassa irrallaan kohdemaan omista 
kulttuurimuodoista. Kuten nykytodellisuuden rivoutena suomalaiset naiset 
tanssimassa "Zorban tanssia" Kreikassa, myös Mondo Cane näyttää 
amerikkalaisia tanssimassa Etelämeren saarella "aitoa" paikallista tanssia. On 
vaikea arvioida, kuinka sardoninen Jacopettin ja Prosperin kuvaama alkuasukas 
                                                 
2  Mondo Cane. 1962. 101'. 
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otteiltaan on, kun hän kehuu motoriikaltaan mursuja muistuttavia amerikkalaisia 
rouvia "aidosta" tanssimisesta. 

Turismi tekee kohdemaansa esineeksi, eräänlaiseksi ulkomuseon ja 
tavaratalon yhdistelmäksi, jossa on vaikea tunnistaa mitään. Turistia vetää 
souvenir shop, kuva, joka on tuttu ja selkeärajainen. Mitä enemmän kohdemaa 
muuttuu vastaamaan tätä kuvaa, sen enemmän se vetää turisteja. Samalla kaikki 
syyt turismille katoavat ja ne korvautuvat turismisyillä, joiden kantavana voimana 
on kulutuksellisuus ideologiana. Inhimillinen kaltaisuus, oletus, että meitä kaikkia 
yhdistää jokin samanlaisuus, joka on ehkä arvokasta, on tässä erityisen suuressa 
vaarassa. Kulutuksellisuus syö kaikki muut tavat huomata kaltaisuus, vain se itse 
jää jäljelle. Me alamme tunnistaa toisiamme kulutuksen kautta, arvottaa 
toisiamme sen avulla ja lopulta arvottaa itseämmekin sen kautta: jos voi 
matkustaa Etelämeren saarille, painii ihmisenä aivan toisessa luokassa kuin se, 
joka risteilee Tallinnaan. 

Jacopetti ja Prosperi asettavat myös mykistävällä tavalla rinnakkain 
modernin viihdeteollisuuden synnyttämän idoli-kultin ja "primitiivisten" 
kulttuurien avoimesti eroottiset sukupuolikumppanin metsästämismenot. 
Luultavasti antropologit ja etnologit voivat huonosti näiden kohtausten kohdalla, 
mutta kuvaustapa on tehokas: yksittäinen italialinen miestähti istuu lasista ja 
betonista rakennetussa talossa odottamssa jotakin, kun yhtäkkiä nuori 
naispuolinen työntekijä huomaa, kuka mies on ja syöksyy tämän kimppuun sillä 
seurauksella, että monen sadan metrin säteellä kaikki naiset kuulevat 
metsästyshuudon ja ryntäävät paikalle. Lopulta naiset repivät miehen vaatteet ja 
tämä vain vaivoin pelastuu Orfeuksen kohtalolta. Heti perään esitetään kohtauksia 
Etelämereltä, jossa naiset kirjaimellisesti metsästävät miehiä, jotka pakenevat 
kaikin keinoin, merelle, metsiin, puihin. Naiset kuitenkin voittavat tässäkin 
tapauksessa ja pusikosta lentelee miehen lannevaate ja alusasu ilmaan, kun 
seitsemän naista on saanut hänet kiinni. 

Tämä näennäinen inhimillinen kaltaisuus, kulttuurimuotojen "samuus" on 
asetettu Mondo Cane -elokuvassa monin tavoin kyseenalaiseksi. Elokuva kertoo, 
erityisesti kuvakerronnallaan, kuinka olennaisesti eri asioista on kyse, kun katsoo 
hetken pidempään ihmisten toimia meillä ja muualla. Kulutuksellisuus ei vielä 
1960-luvulla määrää kaikkialla maailmassa ihmisten ratkaisuja. Itse asiassa on 
monia paikkoja, kokonaisia maanosia, joissa jopa turismin mukanaan tuoma 
kulutuksellisen asenteen välttämättömyys ei ota purrakseen. Näin näkyy 
selvemmin myös se poliittinen naivius, jota monet kehittymättömät kansat 
osoittivat tuolloin(kin) reaalisosialismia kohtaan tuntiessaan sen vaihtoehdoksi ja 



 

SYNNYT | ORIGINS   3 | 2006 

38 

ratkaisuksi: mitä selvempi alkuasetelma länsimaisen ja minkä tahansa muun 
kulttuurin välillä oli, sitä ilmeisemmin ihmiset tahtoivat uskoa, että on oltava 
kolmaskin vaihtoehto. Vaikka Jacopetti ja Prosperi ovat erittäin raskaalla kädellä 
kritisoineet afrikkalaista reaalisosialismia yhä tulenaralla elokuvallaan Africa 
Addio (1966), hekin jakavat oman aikansa italialaisten taiteilijoiden ja 
intellektuellien toivon siitä, että sosialismi voisi olla väline estää kulttuurin 
rapautuminen kulutuksellisuudessa. 

Mondo Cane sisältää lukuisia kannanottoja kysymykseen, joka teoreettisella 
tasolla nousi vasta myöhemmin teemaksi: millaista politiikkaa meillä on oikeus 
tehdä oman tietotaitomme levitessä koko maailmaan? Onko muilla kansoilla omia 
oikeuksiaan, esimerkiksi oikeus kieltäytyä länsimaistumasta? Onko meillä oikeus 
estää jotakin kansaa tulemasta sivistyneeksi länsimaisessa mielessä? Voimmeko 
me pakottaa jonkin Etelä-Amerikan alkuasukasheimon elämään kivikaudessa, 
koska sellainen ulkomuseo on meistä "aitoa" tai ainakin herttaista? Mario Vargas 
Llosa on myöhemmin kirjoittanut aiheesta sekä romaaneissaan (Maita) että 
kolumneissaan. Hän on nostanut käsitteellisellä tasolla esille saman kysymyksen: 
mitä tapahtuu koko maailmalle medisiinan, lukutaidon, poliittisten arvojen ja 
modernin moraalin levitessä? Vargas Llosan vastaus tuli olemaan sama kuin 
Jacopettin ja Prosperin: kulutuksellisuuden vuoksi kaikki länsimainen (filosofia ja 
taidetta myöten) on pakattu ja tiivistetty niin selkeiksi tuotteiksi, että ne saavat 
kaiken alkuperäisen näyttämään köyhältä ja surkealta. Kilpajuoksu omaksumaan 
yksi ja sama, tulemaan kuluttajaksi, on väistämätön, kuten olemmekin jo 
huomanneet. 

 
Elokuvassaan Africa addio Jacopetti ja Prosperi tarttuivat aiheeseen, josta ei 

oikeastaan ennen Franz Fanonia (1925-1961)3 oltu sanottu mitään sattuvaa. 
Afrikan riisto oli ollut sata vuotta niin mittavaa, niin täydellistä ja myös yleisesti 
hyväksyttävää, että näytti siltä, ettei mitään ole sanottavanakaan. Fanonin oma 
kokemus Ranskan Antilleilta mustana iholtaan mutta valkoisena näöltään (peau 
noir, masque blanc), ranskankielen kolonialisoimana kuvaa hyvin sitä maailmaa, 
josta Africa Addio kertoo. Valtava manner, täynnä rikkauksia ja vanhoja 
korkeakulttuureja, jotka siirtomaapolitiikka ja orjakauppa tuhosi. Mutta ikäänkuin 
tämä konkreettinen riisto ei olisi ollut tarpeeksi: lisäksi vieraat kielet, vieraat 
koulujärjestelmät, vieraat poliittiset ideat, vieras apu ja vieraat uskonnot 
täydellistivät sen, mitä sairaudet, kolonialismin ensi askeleet ja orjakauppa 
aloittivat. 
                                                 
3 Peau noire, masques blanc. 1952, & Damnés de la Terre. 1961. 
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Africa Addio on dokumenttielokuva toisessa mielessä kuin Uncle Tom ja 
Mondo Cane: Afrikka on paikalla ikäänkuin sellaisenaan, vain kohteena, jota 
Prosperin kamera pyyhkii kuin skanneri saaden kuvaan mukaan paljon sellaista, 
mitä oli tapahtunut jo aiemmin mutta mikä alkoi näkyä vasta nyt. Elokuva sisältää 
kammottavaa inhimillistä julmuutta, joka kuvataan paljastamaaan erityisen 
selvästi kauhua, jonka synnyttää tilanne, jossa sorretut nousevat toisiaan vastaan, 
kuin marionetit eurooppalaisten entisten herrojensa narujen päässä. Kaikki 
aiemmat kulttuuriset ja hallinnolliset rakenteet oli tuhottu, niiden tilalle luodut 
siirtomaahallinnon tukipylväät oli vedetty yhtäkkiä pois ja Afrikka oli "annettu" 
afrikkalaisille. Tähän tilanteeseen oli ladattu suuri määrä ristiriitaisia toiveita ja 
haluja. Haaskalle olivat tulleet sosialistimaat, amerikkalaiset, palkka-armeijat, 
timanttikaivosten valtaajat ja suuri joukko turhautuneita afrikkalaisia korpraaleja 
(Napoleonin ja Hitlerin hengessä). Nopeassa tahdissa lähes jokaisessa Afrikan 
maassa syttyi jonkinkokoinen sisällissota, jossa teurastettiin kaikki kiinnisaatava. 
Elokuva näyttää meille tämän Afrikan lopun, jota on kutakuinkin mahdotonta 
saada sanotuksi sillä houreisella raivolla, jonka se tyylikeinokseen vaatisi. 

Pier Paolo Pasolini käsitteli vastaavaa teemaa yksittäistapauksena (Padre 
Selvaggio). Meidän on vaikea ymmärtää mittakaavaa edes yksittäistapauksessa, 
koska Afrikka on salainen manner: manner on niin moninainen, niin suuri ja niin 
arvaamaton, että luultavasti vain ottamalla sieltä satunnaisia otoksia ja asettamalla 
peräkkäin ikäänkuin muodostamaan juonta me voimme saada jonkin kuvan, mitä 
kaikkea ja millä tavalla siellä tapahtuu. Kyse on tapahtumisen saamisesta kiinni, 
ei yksittäisten tekojen tai tapausten kuvaamisesta. Franz Fanonin 
kirjoituskokoelmassa Pour la Revolution africaine teemana kulkee ajatus, että 
Afrikka on tapahtuminen, ei mikään kokoelma järjestystä tai edes sattumaa vaan 
valtava tapahtuminen, jota ei voi hallita sisältä eikä ulkoa. Fanon pitää 
mahdottomana "hallittua kehitystä" tai edes yhteisesti sovittua tapaa kulkea 
johonkin tai joihinkin suuntiin. Jacopettin ja Prosperin Afrikka-kuva on tietenkin 
kuva ulkoapäin, eurooppalainen järjestyksen kuva, mutta silti elokuvassa on 
muista parin elokuvista poikkeava kerronnan tapansa: pääosassa on kamera, joka 
joutuu todistamaan sellaista, mitä kukaan ei haluaisi todistaa. Selostajan ääni on 
paikoin ironinen, etäännyttävä, mutta joka tapauksessa myös järkyttynyt kaikilla 
niilla eri tasoilla, joita eurooppalainen voi Afrikasta ymmärtää. Se on yritys 
ymmärtää yksittäistä ja kokonaista. 

Africa Addio on katsojalle raskas kokemus, koska perimmäisesti tulkinta on 
jätetty - tai peräti lastattu - katsojalle. Kun Afrikka on kameran kohteena, 
eräänlaisena valtavana tapahtumisen magmana, katsoja joutuu itse rakentamaan 
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mittasuhteita, joista hänellä ei voi olla kokemusta. Hän alkaa elokuvan 
puolivälissä oivaltaa, että vaikka lentokoneesta ja helikoptereista kuvatut nopeat 
pyyhkäisyt kestävät vain joitakin minuutteja, ne yhä uudelleen ja uudelleen 
tapahtuvina kertovat sadoista, lopulta tuhansista kilometreista. Kerronta menee 
liian nopeasti, liian nopeasti sekä kameralle että katsojalle. Pyyhkiessään 
Zanzibarin kansannousun ruumiskasoja, Kongon teurastettuja kansalaisia, liian 
nopeasti saattaa mennä satatuhatta ruumista, ikäänkuin kyse olisi jostakin muusta 
kuin ihmisistä. Kerronnan vauhti ja yhtäkkinen pysähtyminen laukaukseen tai 
hautaan, uskomattoman kauniiseen auringonlaskuun tai eksoottiseen (eläimeen, 
maisemaan) luovat vajaassa kahdessa tunnissa hyvin konkreettisen kuvan 
mantereen suuruudesta, nimenomaan mantereen suuruudesta suhteessa 
yksittäiseen ihmiseen. 

Mutta elokuva ei käsittele yksittäisiä ihmisiä. Itse asiassa selostaja 
(Jacopetti) sanoo, että Afrikassa ei ole yksittäisiä ihmisiä. Siellä ei ole edes 
valtiomiehiä, jotka uskoisivat olevansa yksittäin. Tämä on sekä meidän että 
Afrikan harha, on vaikea sanoa, kumman ensisijassa, mutta meille tämä on oma 
harhamme: tapahtumisessa ei voi olla yksilöitä, voi olla vain ihmisiä tekijöinä. 
Niinpä me emme oikeasti kauhistu ruumisröykkiöistä, koska ne eivät ole 
valkoisia, irrallisia, kristittyjä, nimeltään NN. Kuitenkin me tajuamme elokuvan 
vuoksi, että ratkaisevalla tavalla Afrikka on hauta. Se on niin syvä, että näemme 
vain ne ruumiit, jotka ovat pinnalla. Ne useimmiten kävelevät, ikäänkuin elävät, 
puhuvat ranskaa, englantia, portugalia, saksaa ja ovat mustia. He kävelevät niiden 
päällä, jotka ovat kokonaan kuolleita, jotka eivät puhu enää mitään kieltä. 

Ja kuitenkin tapahtumisessa on dynamiikkaa, joka antaa kuvan 
mahdollisesta tulevaisuudesta. Luontoa ei kosketa millään tavalla se, että ihmiset, 
jotka ovat olleet ennen ystäviä, työskennelleet yhdessä, eläneet sovussa, yhtäkkiä 
alkavat tappaa toisiaan, tuhoavat itsensä ja toisensa ja tulevaisuuden niiltä osin 
kuin se olisi voinut olla heidän. Luonto kukoistaa mätänevien ruumiiden keskellä 
ja riemuitsee uudesta elintilasta, jonka romahtavat kaupungit, poltetut kylät ja 
katoavat ihmiset jättävät jälkeensä. Prosperin kuva on usein tällainen. Se on 
todellakin hyvästijättö sille Afrikalle, joka olisi voinut olla, mutta joka ei voinut 
tulla. 

Africa Addio on myös dokumenttielokuva, jolla on viesti. Jollakin tasolla 
kerronta palaa aina ajatukseen, että Afrikkaa ei ole enää, koska me valkoiset 
panimme alkuun sen itsetuhojärjestelmän, viritimme ja latasimme, laukaisimme ja 
ammensimme bensaa tuleen. Se on kertomus meistä ja paiskattu meidän 
silmillemme. 



 41 

 
Jacopettin ja Prosperin muista elokuvista La Donna del Mondo (1963) 

noudattaa kerronnallisesti samaa käytäntöä kuin edellisetkin. Jatko-osa Mondo 
Cane -elokuvaan (1964) on osittain alkuperäistä elokuvaa varten kerätystä 
aineistosta koottu. Uncle Tom -perinteen jonkinlainen jatkaja on Mondo Candido 
(1975), jonka idea on Voltairen Candide-kirjasta. 

 
Jacopettin ja Prosperin työt ovat taiteellista tutkimusta, jossa dokumentti ja 

feature-elokuva ovat välineet, joilla tutkimista tehdään ja raportoidaan. Elokuvat 
liittyvät 1960-luvun Italian äkkinäiseen intellektuaalisen kuvalliseen hyökyyn, 
jossa suuri joukko eri aloilla vaikuttaneita ihmisiä olikin äkkiä elokuvantekijöitä, 
koska toisaalta neorealismin perinne 1950-luvulta antoi luvallisen keinon lähestyä 
maailmaa elokuvalla, kuvaamalla sitä. Idea on periaatteessa yhtä köyhä henkisesti 
kuin sosialistinen realismi, jossa korostetaan valokuvan erityista asemaa 
maailman paljastajana, mutta Italiassa juuri neorealismi ja sen saama kritiikki 
tekivät elokuvasta ja sen eri lajeista moninaisen keinon kuvata maailmaa. 
Neorealistit pitivät ensi alkuun tärkeänä, että näyttelijät olivat amatöörejä, 
"aitoja", mutta luopuivat ajan mittaan käytännöstä. Sen sijaan eräänlainen 
klassisen tragedian vaatimus tapahtumisen ykseydestä säilyi: kuvattavan piti 
paljastaa laajemmin kuin yksilön kannalta sitä todellisuutta, jossa me kaikki 
elämmme, joka on siis meille yhteinen maailma. Se tarkoitti elämismaailman 
ideologisoimista: kukaan ei ole neutraali suhteessa maailmaan ja samalla kuka 
tahansa voi toimia maailman osoittajana. 

Jacopetti ja Prosperi valitsivat tyylilajiksi dokumentin, mikä ei sinänsä 
tarkoittanut vielä erityistä sitoutumista mihinkään. Pikemminkin voisi ajatella, 
että kyseessä on ironinen kannanotto neorealismiin; esimerkiksi Uncle Tom -
elokuvan näyttelijät ovat eräällä tavalla amatöörejä, oman elämänsä amatööreja, 
tarkemmin asettumatonta lihaa kameraa varten. Ketään ei päästetä kovin lähelle 
katsojaa. Pasolinin vastaavanlainen valinta toimi päinvastaista päämäärää varten, 
sillä hän pyrki saamaan amatöörit niin amatööreiksi, että hänen elokuvansa 
saisivat niistä maailma-tartunnan, joka huimasti ylittäisi käsikirjoituksen ja 
ohjauksen. Jacopettin ja Prosperin musta liha on niin tolkutonta, sitä on niin 
paljon, että oudosta realistisuudestaan huolimatta elokuva muistuttaa musikaalia. 

1960-luvun italialainen tapa ajatella dokumenttia synnytti monia hienoja 
feature-dokumentteja, joissa ihmisen elämän musikaaliluonne sai hyvän 
kuvauksen samalla kun maailma näkyi hyvin läpi. Esimerkiksi Liliana Cavani teki 
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Italian radio- ja televisioyhtymälle useita dokumentteja4, joiden dramaturgiassa 
näkyy vaikutteita samanlaisesta dokumenttiajatelusta ja kuvallisesta 
vaikuttamisesta kuin Jacopettilla ja Prosperilla. Jatkuva tasapainoilu maailman 
tartuttamisen ja karnevalistisen hölynpölyn välillä osoittautui kantavaksi. 
Maailman tartuttaminen oli tärkeä lähtökohta, koska vain siten näytelmäelokuvan 
luoma viihteellinen kuvittelutodellisuus katosi ja tilalle tuli melkein-maailma, 
eräänlainen kuvallisen käsitteistön avaama ja julkituoma maailma. Taustatyö - siis 
tutkimus - on näissä elokuvissa erityisen tärkeä. Vaikka jotkut kohtaukset 
vaikuttavat nopeasti tehdyiltä, niiden takana on ollut pitkä tutkimusperiodi, jossa 
on menetelmällisesti lähestytty teemaa ja sen lisäksi tarkoin pohdittu kuvallista 
ratkaisua. 

Aiheet, joita pääosin kuvattiin, eivät olleet miellyttäviä. Silloinkin, kun ne 
olivat miellyttäviä (esimerkiksi monissa Mondo Canen ja La Donna del Mondon 
kohtauksissa), niiden ironisoiminen kuvakerronnassa tekee niistä epämielyttäviä. 
Kyse on ideologisesta ratkaisusta: ohjaajan ja kuvaajan maailmankuvaan kuului, 
että ihmisen käyttäytyminen on esittämisen arvoista vain, mikäli sen pystyi 
esittämään hyvin vailla tekopyhyyttä ja sitä gloriaa, jonka ihminen itse antaa 
teoilleen. Näin esimerkiksi Amerikan Etelän orjanomistajat eivät ole 
vastenmielisiä vaan he ovat meitä, katsojia, samaa lihaa hekin. Afrikan nuoret 
taistelijat eivät ole hirviöitä vaan tilanteessa, jossa mekin voisimme olla. 
Amerikkalaiset turistit eivät ole vain naurettavia vaan myös pelottavia, koska he 
ovat meitä. Tässä ei ole kyse samastumisesta tai empaattisuudesta vaan kerronnan 
avulla saavutetusta tarttumisesta: meillä kaikilla on liian paljon yhteistä, ja siksi 
emme voi olla täysin erillisiäkään. 

Projektiivinen kuvauksen tapa on Jacopettilla ja Prosperilla erityinen 
raportointikeino. Ihminen tapaa ennakoida sitä, mitä kertomuksessa tai elämässä 
tullee tapahtumaan vaikka jokainen aavistaa, että tulevan voi tietää vain kapealta 
alalta. Filosofit ja psykologit ovat kiinnittäneet huomiota siihen, kuinka ihminen 
itse asiassa yllättyy, jos asiat tapahtuvat niin kuin hän on ne kuvitellut tulevaiseen 
projisoimassaan kuvitelmassa. Elokuvan historia on noudattunut tässä draaman 
historian periaatetta ja pyrkinyt keksimään tulevaa, joka yllättää katsojan. Katsoja 
on yleensä jo asettunut yllätettäväksi ja kokee miellyttävänä lähestulkoon minkä 
tahansa käänteen; itse asiassaa juuri elokuva on opettanut odottamaan 
odottamatonta (Buster Keaton ja Chaplin hyvinä esimerkkeinä). Jacopettin ja 

                                                 
4 Mm. seuraavat: La vita militare. 1961. Gente di Teatro. 1961. Storia del Terzo Reich. 1961-2. 
Etá di Stalin. 1962. L'Uomo della Byrocratia. 1963. La Casa in Italia. 1964. La Donna nella 
Resistanza. 1965. Philippe Petain: Processo a Vichy. 1965. 
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Prosperin (myös Cavanin) keino oli tartuttaa elokuva maailmalla juuri siinä, että 
elokuvan tapahtuminen kulkikin sen mukaan, minkä ilmeisimmin osasi projisoida 
tulevaan. Yllätys oli elokuvan keinojen "vastainen", siis viihteen vastainen, mutta 
samanlainen kuin se, mihin olemme arjessa tottuneet. 

Jacopettin ja Prosperin dokumentit ovat projisoimista: niissä ilmeisin 
heitetään eteen odotettavaksi ja se myös toteutetaan sillä samalla 
vääjäämättömyydellä, jonka arjen analyysi missä tahansa asiassa osoittaa. Ei 
synny keskustelua, joka yhdistäisi ihmiset yhteiseen ymmärrykseen vaan syntyy 
järjetöntä lörpötystä, jonka seurauksena ihmiset joutuvat yhä kauemmas 
toisistaan; ihmiset eivät ole kiinnostunneet maailmasta vaan kaikesta 
halpamaisesta, jonka voivat kuulla toisistaan; ihmiset eivät etsi toista ihmistä vaan 
käytettäviä ruumiita, joko hyötyäkseen, nauttiakseen tai tappaakseen, saadakseen 
edes hetkeksi valtaa. Me olemme hyvin varautuneita tähän arjessa, vaikka 
puheemme ihmisestä (myös viihteessä) on tekopyhää, idealisoivaa, strukturoivaa, 
valheellista. Neorealismin perinne antoi hyvän lähtökohdan luopua 
hypokriittisesta ja mahtipontisen valheellisesta kerronnasta ja dokumentin antama 
oikeutus antaa kameran pyöriä toi tullessaan raportointikeinon, joka paljasti 1960-
luvun maailmaa tavalla, jonka kaikki jo tiesivät, mutta jota ei ollut sopiva esittää. 

 
 
 
 
 


