JANE EYRE – KOTIOPETTAJATTAREN ROMAANI

JUONISELOSTUS

Jane Eyre on kymmenenvuotias ja asuu kasvattikodissaan Gatesheadissa isänsä veljen lesken Mrs. Reedin
ja tämän lasten Johnin ja Georgianan kanssa. Syntyy tappelu, jonka Mrs. Reed keskeyttää. Rangaistukseksi
Jane lähetetään punaiseen huoneeseen. Georgiana kertoo, että huoneessa kummittelee, koska hänen
isänsä kuoli siinä huoneessa.
Seuraavana aamuna taloon saapuu pappi Mr. Brocklehurst. Mrs. Reed pyytää, että hän ottaisi sanojensa
mukaan valehteluun taipuvaisen Janen koulukotiin Lowoodiin ja että Jane viettäisi siellä lomatkin. Jane
kertoo pitävänsä tädistään vähiten koko maailmassa ja että hänen isänsä kyllä näkee taivaasta, miten Mrs
Reed häntä kohtelee. Mrs. Reed yrittää hieroa sovintoa mutta Jane haluaa aloittaa koulussa.
Lowoodin koulukodissa olot ovat kurjat. Puutarhassa Jane ystävystyy Heleniin. Helen kertoo Janelle, että
koulu on tarkoitettu orvoille ja Mr. Brocklehurst omistaa sen. Ruokailussa pohjaan palanut puuro aiheuttaa
pienen kapinan, jonka opettajat kukistavat. Helen kertoo, että ankara opettajatar Ms. Scatcherd ei kiusaa
häntä vaan auttaa häntä saavuttamaan tavoitteensa.
Helen saa rangaistuksen niskoittelusta. Jane on Mr Brocklehurstin mukaan valehetelija ja Jane joutuu
seisomaan tuolilla, eikä kukaan saa puhua hänelle koko päivänä. Yksin jäätyään Jane huomaa Helenin. Jane
haluaisi tapella vastaan ja lyödä takaisin. Helen rauhoittelee. Koulukodissa riehuu tauti ja opettaja
Ms.Temple juoksee ympäriinsä siivoamassa. Jane saa kuulla, että Helen on menehtynyt tautiin.
Kuluu kahdeksan vuotta ja varttunut Jane saa kuulla Mr Brocklehurstilta, että hänen hakemuksensa
kotiopettajattaren pestiin Mrs. Fairfaxin luona on hyväksytty. Jane lähtee kohti uutta työtään
Thornfieldissä.
Kartanoon saavuttuaan Jane saa kuulla, ettei Mrs. Fairfax ole omistaja vaan taloudenpitäjä. Omistaja Mr.
Rochester on matkoillaan. Jane tapaa oppilaansa tytön Adèlen. Illalla yksin Jane ollessaan kuulee naurua
kartanosta.
Kolmen kuukauden jälkeenkään Mr Rochesteria ei vielä näy kartanolla. Jane on pitkästynyt ja ihmettelee,
miksi naisten oletetaan malttavan pysyä sisällä käsitöitä tekemässä. Hän päättää lähteä kävelylle, vaikka
onkin myöhä. Nummilla Jane törmää ratsukkoon. Hevonen pillastuu ja ratsastaja putoaa. Jane auttaa tämän
ylös kielloista huolimatta. Kartanolla käy ilmi, että ratsastaja oli Mr. Rochester. Tämä antaa Adèlelle lahjan
ja kyselee Janelta kiinnostuksesta lahjoja kohtaan. Jane ja Mr. Rochester tutustuvat. He päätyvät puhumaan
ulkonäöstä, muiden odotuksista ja Janen asemasta Mr. Rochesteriin nähden. He sopivat voivansa ohittaa
jotkin muodollisuudet.
Puutarhassa Mr. Rochester kertoo alkaneensa viihtyä kartanossa. Jane kysyy öisin kuulemastaan naurusta,
mutta Rochester sanoo sen vain olevan joku palvelijoista.
Yöllä Jane kuulee taas naurua. Hän huomaa palon Mr.Rochesterin huoneessa ja sammuttaa sen vedellä. Mr.
Rochester haluaa kiittää Janea.
Seuraavana päivänä Mrs Fairfax siivoa ja järjestää tulevia juhlia. Mrs. Ingram ja hänen kaksi tytärtään ovat
tulossa kahdeksi viikoksi vierailulle. Mrs. Fairfax kertoo, kuinka kaunis ja hurmaava tytär Blanche onkaan.
Juhlat alkavat ja Jane jää ulkopuoliseksi. Hän käskee itsensä unohtaa toiveet Mr. Rochesterin lämpimistä
tunteista. Keskellä juhlia Mrs. Fairfax kertoo, että eräs Mr.Mason on saapunut kartanoon. Se huolettaa
selvästi Mr. Rochesteria. Myös Jane saa kirjeen lapsuudenkodistaan Gatesheadistä.
VÄLIAIKA

Yöllä kartanossa eräs nainen vaeltelee ja näkee painajaismaisen näyn. Kuuluu huutoa, joka herättää kaikki.
Mr. Rochester rauhoittelee väkeä ja saa vieraat siirtymään takaisin huoneisiinsa. Hän pyytää Janea
jäämään. Mr. Mason tulee esiin. Hän on saanut veitseniskun käteensä. Jane sitoo haavan. Mr. Rochester
käskee Mr. Masonin vaikenemaan asiasta ja lähtemään. Aamuvarhaisella Jane ja Rochester keskustelevat,
mutta Blanche keskeyttää. Janen on lähdettävä Mrs. Reedin luokse.
Gatesheadissa Mrs Reed kertoo olevansa kuolemaisillaan. Hän antaa kirjeen Janelle. Se on Janen isän
veljeltä John Eyriltä Madeiralta. John-setä kertoo haluavansa adoptoida Janen ja testamentata tälle
omaisuutensa. Kirje on lähetetty kolme vuotta sitten. Mrs. Reed paljastaa vastanneensa, että Jane on
kuollut Lowoodissa pilkkukuumeeseen. Jane yrittää sopia riidan mutta Mrs. Reed ei vastaa.
Takaisin Thornfieldissä Jane tapaa Mr. Rochesterin puutarhassa. Jane kysyy, ovatko häähuhut totta. Mr.
Rochester kertoo ostaneensa uudet vaunut. Jane sanoo, että hänen täytyy siinä tapauksessa lähteä
kartanosta. Mr. Rochester ehdotta paikkaa Irlannissa. Kumpikaan ei toivo lähtöä. Lopulta Mr. Rochester
kosii Janea ja tämä suostuu.
Innostunut Mr. Rochester tuo Janelle lahjan, valtavan hunnun. Jane näyttää mielestään joltakin aivan
toiselta. Yksin jäädessään hän näkee pelottavan hahmon ja kuulee tutun, kammottavan naurun. Hahmo
katoaa ja Jane rauhoittelee itseään, että näki varmaankin vain unta.
Häät alkavat. Rochester kehottaa pappia kiiruhtamaan. Valat keskeytyvät, kun Mason ryntää sisään
mukanaan asianajaja Briggs. He todistavat, että Rochester on jo naimisissa Bertha Antoinetten kanssa. Mr.
Rochester joutuu myöntämään asian. Hän tuo Berthan esille.
Mr. Rochester kertoo Janelle, että hänet naitettiin Berthan kanssa nuorena Jamaikalla. Kävi pian ilmi, että
Berthan mieli oli järkkynyt. Hän toi tämän Englantiin, jossa tämä ei tuntenut ketään ja olotila vain paheni.
Rochester ei osannut tehdä muuta kuin lukita Berthan ullakolle. Jane sanoo, että Bertha olisi yhtä hyvin
voinut olla hän. Hulluus on raivoa, joka tulee vangitsemisesta. Jane päättää lähteä kartanosta.
Nääntynyt ja väsynyt Jane päätyy Marsh Endiin sisarusten Diana, Mary ja S:t John Riversin luokse. Hän
valehtelee näille olevansa Jane Elliot. Jane saa toipua talossa mutta rauhallinen elämä alkaa pian
pitkästyttää Janea. Hän kysyy, olisiko hänelle jotakin työtä. S:t John pyytää tätä auttamaan hindustanin
kielen opiskelussa. S:t John on lähdössä Intiaan lähetystyöntekijäksi.
Jane rukoilee mielenrauhaa ja kiitollisuutta, mutta kuulee yhä Rochesterin äänen mielessään. S:t Johnilla on
suuret suunnitelmat Janen varalle. Janen pitäisi mennä naimisiin S:t Johnin kanssa ja lähteä mukaan Intiaan.
Jane kieltäytyy. Hän ei halua rakkaudetonta avioliittoa.
Jane palaa Thornfieldiin. Paikka on palanut lähes maan tasalle ja Jane luulee Rochesterin kuolleen. Mrs
Fairfax kertoo, että Bertha sytytti paikan palamaan ja putosi itse tornista ja kuoli. Mr. Rochester oli yrittänyt
pelastaa tämän ja oli itsekin vahingoittunut, mutta on yhä elossa. Jane tapaa vihdoin Mr. Rochesterin
uudestaan.

