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Abstract
Taajuuksilla värähdellen (Vibrating Dimensions. Affections and Positions of Gender in
Literature and Film) consists of an introduction and twelve articles focusing on critical literary
and film studies on representations of gender, sexuality, ”race”, ethnicity, class, body, and age.
In addition to these themes and topics the articles discuss the concepts of place, space and
position, and feelings, affectivity and affections in literature and film, and in studying these
issues.
The contributors are literary and film scholars from the universities of Helsinki, Oulu, and
Turku. The articles have been reviewed by experts in the field, and edited and improved based
on their recommendations.
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Sukupuolten tiloja ja tuntoja
Sanna Karkulehto
Tila, paikka, tunto, tunne. Näissä käsitteissä kiteytyvät monet viimeaikaisissa tutkimuksissa läsnä olleet ja niitä innoittaneet aiheet ja teemat. Varsinkin tunteista on
toki oltu jo pitkään – ellei aina – kiinnostuneita paitsi psykologiassa myös esimerkiksi antropologiassa, kasvatustieteissä, filosofiassa ja kielitieteissä. Kulttuuriteoreettisesti ja aivan erityisesti feministisesti painottuneissa tutkimuksissa tunteisiin,
niin positiivisiksi kuin negatiivisiksikin miellettyihin, alettiin kiinnittää näkyvää ja
nimettyä huomiota 1990-luvulla. Tästä ajasta on puhuttu feministisessä tutkimuksessa suoranaisena affektiivisena käänteenä (Koivunen 2001; Koivunen & Palin
2001; ks. esim. Pearce 1997; Ahmed 2000; 2002; 2004; Sedgwick 2003).
Myös kirjallisuuden ja elokuvan tutkimuksessa tunteita on sivuttu usealla tavalla. Jos pysymme nyky-Suomessa ja kirjallisuudentutkimuksessa, huomattava
merkki aikamme affektiivisesta käänteestä on vuoden 1999 Kirjallisuudentutkijain
Seuran vuosikirja, jonka yhtenä teemana olivat nimetysti tunteet (Alanko 1999).
Sittemmin tunteita sekä kirjallisuudentutkimuksen suhteisuutta, vuorovaikutuksellisuutta, vastavuoroisuutta ja elämyksellisyyttä sekä kirjallisuuden synnyttämiä
kohtaamisia ja ystävyyttä on käsitelty muun muassa feminististen ja queer-teoretisointien siivittäminä mutta muutenkin varsinkin silloin, kun on puhuttu kirjallisuuden lukemisesta ja erilaisista lukemisen prosesseista (ks. esim. Korhonen 1998;
2001; Alanko 2001; Moring 2004; Korsisaari 2006; Työlahti 2006).
Myös paikkojen ja tilojen tutkimuksen merkitykset ovat laajentuneet ja monipuolistuneet vähitellen. Humanistinen tai kulttuurimaantiede on tuonut osaksi
paikkojen tutkimusta nimenomaisesti tunteet, jolloin paikasta tuleekin tila, jolla on
yhteytensä myös mielentiloihin ja -maisemiin (ks. esim. Tani 1995; Karjalainen
1997; 2006; Koskela 1997). Suomessa kirjallisuudentutkimukseen uusia paikan ja
tilan tutkimuksen avauksia teki Kaisa Kurikan toimittama teos Paikkoja ja tiloja
suomalaisessa kirjallisuudessa (1998) muun muassa feminististen tutkimusnäkökulmiensa ansiosta. Paikan ja tilan merkityksiä onkin pohdittu feministisessä tutkimuksessa laajasti, jolloin niihin yhdistyvät esimerkiksi bahtinilaisesta ja näin monin paikoin kirjallisuudentutkimuksenkin näkökulmasta mielenkiintoisella tavalla
myös aika ja ruumiilllisuus (esim. Grosz 1995; Halberstam 2005).
Tuoreita laajennuksia suomalaiseen paikkaa ja tilaa problematisoivaan kirjallisuudentutkimukseen tuottivat jälleen esimerkiksi vuonna 2003 Pirjo Ahokkaan ja
Lotta Kähkösen toimittama teos Vieraaseen kotiin. Kulttuurinen identiteetti ja
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muuttoliike kirjallisuudessa sekä vuotta myöhemmin Kaisa Ilmosen ja Lasse Kekin toimittama Pervot pidot. Homo-, lesbo- ja queer-näkökulmia kirjallisuudentutkimukseen (2004), joissa kontekstualisoidut paikat ja tilat näyttäytyvät feminismin
lisäksi osana jälkikoloniaalisia, afrikkalaisamerikkalaisia ja queer-teoreettisia tutkimus- ja teoriakehyksiä. Samassa hengessä operoi myös esimerkiksi Olli Löytyn
toimittama kokoelma Rajanylityksiä. Tutkimusreittejä toiseuden tuolle puolen
(2005). Näissä tutkimuskokoelmissa erot ja rajat kulttuurisina konstruktioina nousevat väistämättä temaattiseen keskiöön, mikä näkyy jo Löytyn toimittaman teoksen otsikossakin. Feminististen, jälkikoloniaalisten, afrikkalaisamerikkalaisten ja
queer-teoreettisten lähestymistapojen ohessa tilan ja paikan tutkimusta on jatkettu
Suomessa myös esimerkiksi semiotiikan, uskontotieteen ja kulttuurimaantieteen
lähtökohdista (esim. Veivo 2001; Mahlamäki 2005; 2008; Koho 2008).
Tämän muutamia esimerkkejä esiin nostaneen taustoituskoosteen kontekstissa
kiinnostavaa ja haasteellista tilan ja tunteiden tutkimuksesta tulee ensinnäkin silloin, kun ne yhdistetään ja toisekseen silloin, kun aletaan pohtia niiden suhdetta
tietämiseen, tietoon ja tiedontuotantoon. Tilan ja paikan sekä tunteiden käsittelyä
tutkimuksessa ohjailevat erilaiset tiedonintressit ja tietoteoriat. Feminismille ja
muille kulttuurisiin eroihin ja rajoihin kriittisen huomionsa kiinnittäville, poliittisesti orientoituneille teorioille ominainen ajatus tiedon prosessien kytkeytymisestä
historiallisiin, kulttuurisiin ja sosiaalisiin ehtoihin ja muutoksiin (Liljeström 2004)
sitoo ne väistämättä paikkaan ja tilaan. Lisäksi, Marianne Liljeströmin (ibid.) mukaan niihin sisäänrakennettu omien ehtojen ja lähtökohtien subjektiivinen pohdinta sekä uudenlaisten subjektiuksien poliittisesti emansipatorinen visiointi merkitsevät tiedon tuottamisen prosessien, tietämisen mahdollisuuksien sekä tiedon tuottamisen kohteiden ja tapojen uudelleentarkastelua. Sara Ahmed (2001, 13; 2002,
20) liittää tunteet vahvasti tietämiseen ja käsittelee tietämistä sekä tiedon tuottamista ja tunteita osana eroja ja rajoja kriittisesti tarkastelevaa tutkimusta (ks. myös
Laukkanen 2004). Sekä tilat että tunteet muodostuvat tällöin osaksi juuri sellaista
tiedontuottamisen kriittistä uudelleentarkastelua, josta Liljeströmkin (2004) kirjoittaa.
Tilan ja tunteen käsitteet sitoutuvat siis yhteen kulttuurisiin eroihin ja rajoihin
kriittisen huomionsa kiinnittävissä tutkimusalueissa. Tämän kokoelman kirjallisuutta ja elokuvia tutkivat artikkelit rakentavat teoreettista viitekehystään näistä
alueista: feminismin ohessa kriittisestä maskuliinisuuksien tutkimuksesta sekä jälkikoloniaalisesta ja queer-tutkimuksesta. Ne tarkastelevat sellaisten intersektionaalisten eli toistensa kanssa risteävien muuttujien kuin sukupuolen, seksuaalisuuden, ”rodun”, etnisyyden, luokan ja iän representaatioita kirjallisuudessa ja eloku-
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vassa (ks. esim. Rossi 2008). Näiden muuttujien lisäksi artikkeleissa käsiteltäviä
aiheita ovat tilan, paikan, tuntojen ja tunteiden lisäksi jo mainitut erot, rajat ja ruumiillisuus. Näin artikkelit kirjoittautuvat osaksi monitahoista, kulttuuriteoreettisesti painottunutta keskustelua ja tuottavat toivon mukaan myös uusia keskustelunavauksia ja näkökulmia kirjallisuuden ja elokuvan tutkimukseen.
Muutama sana kokoelman taustasta ja synnystä lienee paikallaan ennen artikkelien esittelyä: Taustalla on Oulun yliopiston kirjallisuus-oppiaineessa loppuvuodesta 2004 pidetty monitieteinen Genderpaletti-luentosarja. Luentosarjan suunnittelussa lähdettiin professori Liisi Huhtalan idean innoittamina liikkeelle ajatuksesta, että opiskelijoille tarjottaisiin eräänlaisessa ohjelmapaletissa kokoelma luentoja
ja seminaarityöryhmiä, joista he voisivat valita haluamansa, opintoviikkoihin sidotun määrän opetusta. Luentosarja nimettiin Genderpaletiksi sen vuoksi, että luentojen ja työryhmien teemana olivat kohdennetusti sukupuoli ja seksuaalisuus. Genderpaletissa tarkasteltiin sukupuolen ja seksuaalisuuden esitysten ja representaatioiden problematiikkaa useiden eri luennoitsijoiden näkökulmista erityisesti kirjallisuus-, historia-, elokuva- ja mediatutkimus-oppiaineissa sekä naistutkimuksessa.
Genderpaletin aiheet jättivät meihin opettajiin ja opiskelijoihin jälkensä. Ne
pistivät meidät aprikoimaan aiheita vielä luentosarjan päättymisen jälkeen, ja niin
kokoonnuimme pienellä aktiiviryhmällä uudelleen luentosarjaa seuranneena keväänä. Päätimme lähteä tekemään ajatustemme pohjalta yhteistä artikkelikokoelmaa, teemana laajasti sukupuolen ja seksuaalisuuden esitykset, jotka ajan oloon
täsmentyivät lisää ja kohdentuivat nyt käsillä oleviin tiloihin ja tunteisiin (sekä
eroihin, rajoihin ja ruumiillisuuteen). Oppiaineen näkökulmasta kokoomateoksen
tekoprosessi oli hyvää oppia ja kokemusta etenkin opiskelijoille. Opiskelijoiden
esseidensä pohjalta työstämiä artikkeleita käsiteltiin – ideoitiin ja suunniteltiin,
työstettiin ja toteutettiin, kommentoitiin ja kehiteltiin – luentosarjan jälkeen vielä
erillisessä seminaarissa, joka oli kokonaisuudessaan opiksi varmasti kaikille osallistujille. Samalla varttuneemmat tutkijat työstivät artikkeleitaan tahoillaan muiden töidensä ohessa. Kaikkien artikkelikäsikirjoitusten lopulta valmistuttua ne kävivät vielä läpi tieteellisen laadun varmistavan refereekierroksen: Oulun yliopiston
Studia Humaniora Ouluensia -julkaisusarja lähti kokoelman julkaisijaksi, ja sarjan
toimituskunnan valitsemat asiantuntijat ovat lukeneet ja kommentoineet artikkelikäsikirjoitukset. Artikkeleita on työstetty edelleen ja viimeistelty refereiden tekemien huomioiden ja parannusehdotusten pohjalta. Kiitämme refereitä tarkasta ja
paneutuneesta työstä.
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Sormijumpasta kotiutumishaluun: teoksen rakenteesta ja
artikkeleista
Taajuuksilla värähdellen on jaettu rakenteellisesti kuuteen, kahden artikkelin parit
muodostavaan lukuun. Pariajattelu lähtee liikkeelle artikkelien sisällöistä ja niitä
yhdistävistä teemoista. Johdannon jälkeisessä luvussa ”Sormijumppaa ja vatsakramppeja: ruumiillisuus, seksuaalisuus ja ikä” yhdistävänä teemana ovat otsikon mukaisesti ruumiillisuus ja ikä sukupuolen ja seksuaalisuuden esityksissä.
Liisi Huhtalan ”Kuin kissa vatsalla. Ruumiin tunto ja valta uudessa nuortenkirjallisuudessa” -artikkelissa ja Pia Livia Hekanahon artikkelissa ”Miehinen elegia: katkera kaipuu nuoruuteen. Vanhenevan miehen ruumiillisuus Annie Proulx’n ja
Marguerite Yourcenarin kuvaamana’” käsitellään nuorten tyttöjen ja ikääntyvien
miesten ruumiillisuuden sekä seksuaalisten halujen ja tunteiden representaatioita.
Luvun – ja koko teoksen – aloittava Huhtalan artikkeli esittelee kotimaisen nykytyttökirjallisuuden tapoja käsitellä päähenkilöidensä kautta nuorten naisten ruumiillisuutta ja seksuaalisuutta ja heidän selviytymismekanismejaan yhteiskunnassa, joka asettaa ruumiin ja seksuaalisuuden keskeisiksi nuoren naisen identiteettiä määrittäviksi tekijöiksi. Hekanaho puolestaan kirjoittaa Marguerite Yourcenarin ja Annie Proulx’n ikääntyvien, miehiä rakastavien ja haluavien miesten
tuottamista sukupuolen ja seksuaalisuuden merkityksistä. Artikkelissa esiteltyjä
ruumiidensa, tunteidensa ja halujensa vallassa rimpuilevia miehiä ovat Marguerite
Yourcenarin Hadrianuksen muistelmien (1984, Mémoires d’Hadrien 1951) keisari
Hadrianus 100-luvulta, antiikin Roomasta, sekä Annie Proulx’n ”Brokeback
Mountain” -novellin karjapaimen Ennis, jotka molemmat muistelevat jo menetettyä – kuollutta – ja näin saavuttamatonta miesrakastettuaan.
Huhtalan ja Hekanahon tarkastelemia teoksia yhdistää sukupuolen, ruumiillisuuden ja iän representaatioiden lisäksi niissä esitetyn seksuaalisuuden kiellettyys
ja salailu. Huhtalan tarkasteleman tyttökirjallisuuden tytöillä on seksisuhteita itseään vanhempien, auktoriteettiasemassa olevien miesten kanssa, joiden puolelta
suhteet näyttäytyvät paikoin silkkana vallan- ja hyväksikäyttönä. Paljastuessaan
suhteet asettaisivat miehet vähintäänkin arveluttavaan ja rikolliseenkin valoon.
Hekanahon tutkimat teokset puolestaan esittelevät miehiä, joiden elämässä tärkeimmiksi muodostuvat suhteet ovat miestenvälisiä ja sellaisina, tapahtumapaikassaan ja ajassaan, mahdottomia toteuttaa muutoin kuin salassa.
Niin Yourcenarin kuin tyttökirjallisuudenkin tapauksissa ikä tuottaa niissä
esiintyvän seksuaalisuuden kiellettyyttä, kun taas Proulx’n novellissa spesifisti aika ja paikka, konteksti, tuottaa kiellon. Tosin kontekstista ei päästä eroon myös-
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kään Hadrianuksen muistelmissa eikä tyttökirjoissa: antiikin ajan pederastisen rakkauden eetoksen mukaisesti vanhemman miehen tuli lopettaa suhteensa nuorukaiseen, kun tämä aikuistui ja ”miehistyi”, ja nykykulttuurin heteroseksuaalisen parisuhdeihanteen mukaisesti suhteen molempien osapuolien, sekä miehen että naisen,
tulee olla soveliaisuuden nimissä täysi-ikäisiä, eikä heidän ikäeronsa saa muodostua liian suureksi.
Luvussa ”Tilapuolisuutta ja outoutta: kodin tiloja ja tuntoja toisin” Satu Koho
ja Sanna Karkulehto kirjoittavat kotimaisesta nykykirjallisuudesta. Koho tutkii Joni Skiftesvikin Tuulenpesä- (1990) ja Karkulehto Pirkko Saision Punainen erokirja -romaanien (2003) tapoja merkityksellistää kotia sukupuolta ja identiteettiä
tuottavana tilana. Koti näyttäytyy molemmissa teoksissa vieraana ja outona ja jopa
uhkaavana, pelottavana tai vaarallisena sen sijaan, että se ilmentäisi tuttuutta ja
turvaa. Niiden päähenkilöt kokevat Kohon artikkelin ”‘Tuulehenko teen tupani?’
Niinan tilapuolisuus Joni Skiftesvikin romaanissa Tuulenpesä” ja Karkulehdon artikkelin ”Hän on tullut outoon kotiin. Metafiktiivisyys, queer-teatraalisuus ja kotiinpaluu Pirkko Saision Punaisessa erokirjassa” mukaan kodeissaan tilapuolisuutta ja tilattomuutta, joita ei tavallisesti liitetä tunteena kotiin vaan pikemminkin
kodin ulkopuolisiin ja vieraisiin tai tuntemattomiin tiloihin. Vakaa, kansallisesti ylläpidetty uskomme kodin pyhyyteen ja puhtauteen toisten kansallisiksi kulmakiviksi nostettujen konstruktioiden, uskonnon ja isänmaan, rinnalla kyseenalaistuu
teoksissa ja asettaa ne kaikki näin kriittisen (uudelleen)tarkastelun kohteeksi (vrt.
esim. Lappalainen 1998).
Luvussa ”Tanssiva poika, taisteleva nainen: sukupuolitettujen tilojen laajennuksia” keskitytään televisioon ja elokuviin, joissa lähdetään hakemaan joustoa
perinteisiin tapoihin esittää sukupuolia. Juha Raipolan artikkelissa ”‘Lads do football… or boxing… or wrestling.’ Muuttuva mieskuva elokuvassa Billy Elliot” ja
Johanna Ylipullin artikkelissa ”Taistelevat kaunottaret: menestystuotteen taustojen
ja reseptin hahmottelua” pohditaan sellaisia toisilleen vastakohtaisina näyttäytyviä
ja kulttuurisesti hyväksyttävyyden rajoja koettelevia aiheita kuin väkivaltaa vieroksuva, tanssiva ja hameeseen pukeutuva poika sekä väkivaltainen, taisteleva ja
aseita kantava nainen. Millaisia ruumiillisuuden ja sukupuolen merkityksiä aiheita
käsittelevät elokuvat ja niiden tuotanto rakentavat?
Raipola tarkastelee isobritannialaisessa Billy Elliot -elokuvassa (2000) läsnä
olevaa ja käsiteltävää kulttuuristen mieskuvien ja maskuliinisuuksien murrosta.
Elokuva ottaa kantaa sellaisiin asioihin kuin kulttuuriseen maskuliinisuuteen asetetut paineet ja odotukset sekä niiden tietoinen kyseenalaistaminen. Siinä esitetään
balettia tanssiva nuori poika Billy ja transvestisuudesta ilmeisen kiinnostunut, vaa-
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leanpunaiseen balettipukuun sonnustautunut homoystävä ratkaisevasti tärkeämmiksi sankarihahmoiksi kuin perinteistä työväenluokkaista maskuliinisuutta edustavat kaivostyöläismiehet. Toisaalta muutoksille altteimmaksi siinä näyttäisi joutuvan nimenomaan Billyn kaivosmies-isä, jonka tulee hyväksyä poikansa erilaisuus
perimaskuliinisessa yhteisössä. Näin elokuva koettelee monenlaisia maskuliinisuuden rajoja.
Feminiinisyyden rajoja koetellaan puolestaan Ylipullin artikkelissa, joka käsittelee suhteellisen uutta mediailmiötä: väkivaltaisten naisten elokuva- ja televisiorepresentaatioita. Ylipulli keskittää katseensa elokuvien ja televisio-ohjelmien
tuotannolliseen puoleen, mikä laajentaa kulttuurituotteiden representatiivisen vallan kriittisen tutkimuksen tarkastelukulmaa myös markkinoiden ja talouden logiikkaan ja tapoihin toimia. Laajennus osoittaa kulttuuriteoreettisessa hengessä suorastaan nujertavasti sen, kuinka sukupuolen ruumiillistuneita merkityksiä muokkaavia representaatioita rakennetaan pitkälti taloudellista voitontavoittelua ajatellen.
Tämä herättää kysymään, onko elokuvan ja television sukupuolen esityksissä, olivatpa ne millaisia hyvänsä, lainkaan tilaa toisintoistamisen mahdollisuuksille – ja
vaikka olisikin, mikä merkitys niillä on. Tuntuu, kuin markkinavoimat olisivat
aina edellä ja kuin lopullista valtaa käyttäisivät aina vain tahot, jotka tavoittelevat
pelkästään taloudellista voittoa.
Luvussa ”Monenlaista rakkautta: muuttuvat identiteettitarinat” uudelleentematisoidaan jälleen kotia. Tässäkään luvussa koti ei siis ole sitä, mitä me tavallisesti ymmärrämme kodin käsitteellä ja tilalla ja mitä siihen liitämme. Eeva Hämäläisen artikkelissa ”‘Ei Jumalakaan voine aavistaa, että silloin luonasi olin.’ Modernin naissubjektin moninaisuus Maria Jotunin ‘Kirjeissä’” ja Heidi Vaaralan artikkelissa ”Maskuliininen minäkertomus kriisissä. Ristiriitaistuvat identiteettitarinat Henrik ja Märta Tikkasen teoksissa” koti asemoituu paikaksi, josta täytyy lähteä, jotta voidaan kuvaannollisesti hengittää ja toteuttaa vapaasti itseä. Miehille
kodin ulkopuolinen, julkinen tila on toki ollut alituiseen lähtemisen peruste ja kulttuurisesti tavoiteltua oman itsen toteuttamisen kenttää. Tämä tulee Vaaralan mukaan esille Henrik Tikkasen omaelämäkerrallisissa, niin sanotuissa osoitesarjan
teoksissa – trilogiassa, jonka teokset on paljonpuhuvasti nimetty kotiosoitteiksi.
Teosten miespäähenkilö lähtee näiden kotiosoitteidensa yksityisestä tilasta alati
julkiseen maskuliinisuuttaan koetteleville seikkailuille. Naisen, puolison, tehtävänä on jäädä kotiin odottamaan ja auliisti vastaanottamaan seikkailuilta palaavaa
miestä. Tätä suorastaan myytillistä odottavan vaimon roolia Märta Tikkanen Vaaralan mukaan aktiivisesti vastustaa ja kyseenalaistaa Vuosisadan rakkaustarinassaan (Århundradets kärlekssaga, 1978).
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Kuten jo edellä todettiin, naisille kodin ulkopuoliset paikat ovat olleet lähinnä
kiellettyä, uhkaavaa ja vaarallistakin tilaa. Hämäläisen artikkelissa kuitenkin todennetaan, että Jotunin ”Kirjeiden” Netan ajoittaiset poislähdöt kotoa ovat uhmanneet ajatusta naiselle määritellystä yksityisestä kodin piiristä jo edellisten vuosisatojen vaihteessa. Uhkaavaksi Netan lähdöt tekee se, että silloin hän voi toteuttaa
aktiivisesti ja omaehtoisesti seksuaalista haluaan ja, kuten Hämäläinen osoittaa,
moderniksi määrittyvää subjektiuttaan sekä yksillöllistyvää naisidentiteettiään.
Myös luvussa ”Kotiutumishalua ja väärinpaikantumista: transnationaalisia
identiteettitiloja” artikkelit ottavat kantaa kotiin tilana: niissä käsitellään muun
muassa diasporisten naisten performatiivisia identiteettiprosesseja, kotiutumishalua ja muistojen koteja transnationaalisten identiteettien kommentoijina sekä perinteisten sukupuolikäsitysten kyseenalaistajina. Pirjo Ahokkaan artikkelin ”Muuttuvat naisidentiteetit Bharati Mukherjeen romaanissa Desirable Daughters ja Monica Alin romaanissa Brick Lane” mukaan Mukherjeen ja Alin teokset representoivat transnationaalisen postmodernin naisidentiteetin etsintää avoimena ja loppumattomana tulemisen prosessina. Marja-Leena Hakkaraisen artikkelissa ”Peilejä ja
naamioita. Katse, puhe ja mimiikka kulttuurisina performatiiveina Yoko Tawadan
matkaromaanissa Überseezungen ja Emine Sevgi Özdamarin kertomuskokoelmassa Der Hof im Spiegel” puolestaan kyseenalaistuu perinteinen ajatus kodista minän
kuvana ja matkasta identiteetin rakennustyön vertauskuvana. Siinä missä Ahokkaan tarkastelemat romaanit osoittavat identiteettien pirstaleisuuden ja prosessinomaisuuden, Hakkaraisen tutkimat teokset toisintoistavat kuvitteellista ja illusorista, jopa fantasmaattista ajatusta identiteettien kiinteydestä ja eheydestä tai sisäsyntyisyydestä.
Kokoelman viimeisessä ”Kun on tunteet: feministisen lukemisen ja kirjoittamisen paikkoja” -luvussa käsitellään vielä feminististä lukemista ja kirjoittamista
sekä niiden paikkoja ja tiloja. Vaikka kokoelman kaikkia artikkeleita yhdistää feministinen tai feminismiin nojaava tutkimusote, se näyttäytyy niissä silti teoreettisella ja metodisella tasolla suhteellisen implisiittisenä. Kokoelman viimeisissä artikkeleissa feministisestä teoriasta ja metodologiasta kirjoitetaan tarkoituksellisen
näkyvästi. Sanna Karkulehdon artikkeli ”Järki, tunteet ja queer-poliittinen luenta”
purkaa auki queer-poliittisen luennan menetelmällisiä perusteita. Kokoelman päättävässä Nina Työlahden artikkelissa ”Mitä Emma meille opettaa? eli jatko-osat ja
lukijan tunteet” otetaan tutkittavaksi suhteellisen uusi kirjallisuudentutkimuksen
alue, fanifiktio, esimerkkinä Jane Austenin Emma (1816) ja siitä sittemmin kirjoitetut, lukuisat jatko-osat.
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Molemmissa artikkeleissa korostuu feministisen lukemisen ja kirjoittamisen
suhde tunteisiin. Karkulehdon tavoitteena on esitellä, miten tunteet yhdistyvät
osaksi poliittisesti virittyneitä kulttuuristen esitysten tutkimuksia. Samoin Työlahden, Lynne Pearcen tutkimuksiin nojaavana, tehtävänä on osoittaa lukemisen ja
tutkimuksen tunteiden kytkennät politiikkaan. Pearcen (1997, 2) mukaan kirjallisuudentutkijoiden teosluennat, siis tutkimukset, ovat poliittisia eleitä, jossa yhdistyvät tunteet ja äly. Tämä väite teoretisoituu sekä Karkulehdon että Työlahden artikkeleissa – ja todentuu käytännössä kaikissa muissa.

Rakenteesta toisin
Kun käsillä olevan Taajuuksilla värähdellen -artikkelikokoelman rakennetta koottiin ja työstettiin nyt tarjolla olevaksi, suhteellisen siististi ja harmonisesti kuuteen,
kaksi artikkelia sisältävään lukuun jaetuksi kokonaisuudeksi, toiveissa oli, että
rakenne houkuttelisi ja virittäisi lukijoita yksinkertaisuudestaan huolimatta – tai
ehkä juuri sen vuoksi – myös toisenlaisten rakennevaihtoehtojen tapailemiseen.
Nyt tarjotussa sisällysjäsennyksessä tarjolla kun on todellakin vain yksi mahdollinen vaihtoehto tai lukureitti.
Muitakin reittivaihtoehtoja siis on. Sen sijaan, että artikkelit luettaisiin nyt tarjotussa parillisessa järjestyksessä, niitä voidaan lukea järjestyksensä osalta myös
vaihtoehtoisesti toisin. Nykyisen rakennemallin noudattamisen sijaan lukijan on
mahdollista toteuttaa esimerkiksi rakennetta ja lukujärjestystä, jossa artikkeleita
yhdistäviä tekijöitä ja teemoja haetaankin perinteisen parinmuodostuksen sijaan
kollektiivisesti tilan ja kodin sekä ruumiillisuuden, identiteettien ja rajanylitysten
teemoista. Tällöin esimerkiksi Kohon, Karkulehdon, Hämäläisen, Vaaralan, Ahokkaan ja Hakkaraisen artikkeleita yhteisesti yhdistäväksi teemaksi, ja tilaksi, muodostuu koti: Niissä kirjoitetaan kodin infernosta, kodittomuudesta ja uudesta kodista tai kodin tilan outouttamisesta sekä kotiutumisen ja vieraaseen ympäristöön
kohdistuvan kotiutumishalun merkityksestä identiteeteille. Niissä käsitellään myös
sellaisia aiheita kuin kodin ulkopuoliset suhteet ja tilat sekä koti naisen ja miehen
sukupuolitettuna, sukupuolisen kamppailun alueena. (Vrt. Grönstrand 1998; Lappalainen 1998; Toikka 1998; Brah 2002; Mahlamäki 2008.) Koti tematisoituu
myös Huhtalan ja Hekanahon artikkeleissa: Huhtalan tarkastelemien nuortenkirjojen tytöille oma ruumiillinen ja seksuaalinen tunto aktivoituvat nimenomaan oman
kodin ulkopuolella. Ja ”Brokeback Mountainin” Jackin ja Ennisin kielletty halu
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saa täyttymyksensä vain myyttisiksi muodostuvilla vuorilla tai motelleissa, mahdollisimman kaukana kotoa.
Toinen kokoelman artikkeleita yhdistävä, identiteetteihin, ruumiillisuuteen ja
rajanylityksiin kohdistuva ryhmätematiikka artikuloituu etenkin Huhtalan, Hekanahon, Karkulehdon, Raipolan, Ylipullin, Hämäläisen, Vaaralan, Ahokkaan ja Hakkaraisen artikkeleissa. Huhtalan, Hekanahon ja Karkulehdon artikkeleissa ylitettävät rajat liittyvät sukupuoli-identiteetteihin ja ruumiillisuuteen yhdistettynä seksuaalisuuteen. Raipolan ja Ylipullin artikkeleissa sukupuoli-identiteettien esitykset
risteävät varsinkin ruumiillisuuden esitysten kanssa. Hämäläisen ja Vaaralan artikkeleissa korostuvat ajassa ja paikassa muuttuvat identiteetit. Ahokkaan ja Hakkaraisen artikkeleissa sukupuoli-identiteettien, seksuaalisuuden ja ruumiillisuuden
esityksiin kytkeytyvät myös luokan, ”rodun” ja etnisyyden kulttuuriset kategoriat.
Kokoelman päättävissä Karkulehdon ja Työlahden artikkeleissa identiteettien, ruumiillisuuden ja rajanylitysten teemat muodostavat olennaisen osan niitä tutkimuksellisen lukemisen ja kirjoittamisen tunteellis-poliittisia tiedontuottamisen prosesseja, joista he kirjoittavat.
*************
Toivon mukaan teoksen lukijat voivat aistia ja tuntea, että feminististä kirjallisuuden ja elokuvan tutkimusta tehdään tässä kokoelmassa Marika Uskalin Hopeanorsu-romaanista (2004) lainatun nimensä mukaisesti monilla ”taajuuksilla värähdellen”. Sara Ahmed (2003, 189–190) on kirjoittanut affekteja ja eroja tarkastelevissa tutkimuksissaan samankaltaisesta värähtelystä ja värinästä: siitä, kuinka tunteet varmistavat ”kahden ruumiin välisen suhteen; – – tuo ne yhteen ja työntää ne
sitten erilleen tuntuen värinänä”, joka tuottaa itsen ja toisen välisen eron, mutta
myös niiden välisen yhteyden (ks. myös Laukkanen 2004). Liikutaan siis tilan,
tunteen, identiteettien, ruumiillisuuden, erojen ja rajojen taajuuksilla.
Kiitämme kirjallisuuden professori Liisi Huhtalaa ideasta käyttää taajuuksien
ja värähtelyn monitasoisia kielikuvia kokoelmamme otsikossa. Otsikkoidean ohessa Liisiä on ilo kiittää avusta teoksen kielenhuollossa ja oikoluvussa sekä teosta
edeltäneen luentosarjan ideoinnissa. Kiitollisuudenosoituksen lisäksi tämä teos on
kunnianosoitus syksyllä 2008 emeritaprofessoriksi siirtyvälle Liisille. Taajuuksilla
värähdellen on omistettu hänelle.
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SORMIJUMPPAA JA VATSAKRAMPPEJA:
RUUMIILLISUUS, SEKSUAALISUUS JA IKÄ
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Kuin kissa vatsalla. Ruumiin tunto ja valta
uudessa nuortenkirjallisuudessa
Liisi Huhtala
Kuin olisi kissa vatsalla, sanallistaa Laura tuntemuksiaan ruotsalaisen Katarina
Kierin nuortenromaanissa Ingen grekisk gud, precis (2002, suom. Lauran laulu
2004). Kissa yhdistyy teoksessa kaikenlaiseen hyvään oloon: rakkauteen, runouteen, luontoon ja musiikkiin. Siitä kasvaa teoksen keskeinen symboli, joka kuvallistaa kaikkea sitä ihokarvoja pörhöttävää ja selkärankaa kynsivää, jolle ei kerta
kaikkiaan löydy täsmäilmausta.
Ysiluokkalainen Laura rakastuu matikanopettajan sijaiseen Andersiin, joka
kirjoittaa kirja-arvosteluja ja soittaa saksofonia: ”Jotain tapahtui sydänalassani.
Jotain pehmeää laskeutui sinne, kuin kissa joka käpertyy nautinnollisesti pehmeimpään nojatuoliin, sulkee silmänsä ja vaipuu lämpimästi omaan mielihyväänsä” (Kieri 2004, 6). Myös Marika Uskalin Hopeanorsun (2004) ysiluokkalainen Jonna rakastaa opettajaansa, nelikymppistä Lauria. Jonna oli ollut kolmentoista suhteen alkaessa. Kun hän nyt yrittää irti, hänen ruumiinsa tekee tenän: se on
tottunut mieheen, kuin metsästyskoira, ajattelee Jonna itse.
Laura kirjoittaa runoja ja kirjaesittelyjä, Jonna soittaa pianoa. Leena Leskisen
Huhtikuun puutarhan (2003) lukion toista käyvä Emilia puolestaan kirjoittaa
runoja suomeksi ja ranskaksi. Hänellä on suhde ranskanopettajan sijaisen Kristianin kanssa. Huhtikuun puutarha on konkreettisesti isoäidin siirtolatilkku, symbolisesti lapsuuden turvapaikka ja ne psyyken ”alueet, joissa tunteet lymyävät. Tuntemattomia alueita, koskemattomia tiheikköjä” (Leskinen 2003, 10–11). Puutarha
merkitsee kaikkea sitä, mitä Emilia ei kykene kirjoittamaan:
Ei tällaisista asioista voi tietää, ei niillä ole mitään tekemistä tiedon ja oppimisen kanssa. Niin nuori ja tietämätön en ole, etten sitä tietäisi. Niillä ei ole tekemistä järjen kanssa. Ne ovat kesyttämättömiä, kuin mummon siirtolapuutarhamökin tottelemattomat saniaispuskat ja mökinseinää pitkin nouseva villiviini,
joka kasvaa aina uudelleen, tarttuu seinän rosoihin kärhineen eikä usko,
vaikka se on joka syksy nylitty kirveen kanssa kannontöpöksi. (Leskinen
2003, 11.)
Puutarha kuuluu keskeisesti naisen elämän kuvaamisen ja tyttökirjallisuuden lajitraditioon. Esimerkiksi sotienvälisessä Englannissa puutarhakirjallisuus oli naisten
suosima laji (ks. Työlahti 1995, 46). Frances Burnettin klassisessa nuortenkirjassa
The Secret Garden (1911, suom. Salainen puutarha) puutarha on lasten oma
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paikka, jonka he saavat kukkimaan ja johon liittyvät heidän ensimmäiset, tuskin
aavistettavat seksuaaliset tuntemuksensa. Kun orpo Mary Lennox saa toivoa sedältään jotain, hän pyytää kourallisen multaa.
Kierin, Uskalin ja Leskisen teokset antavat lähtö- ja kiintokohtaa silmätä sitä,
miten uudessa nuortenromaanissa ylipäänsä tuotetaan käsityksiä sukupuolesta,
seksuaalisuudesta ja ruumiillisuudesta ja miten nämä kaikki kietoutuvat vallan
aspekteihin. Opettajan ja oppilaan suhde on aina valtasuhde, mutta vallan kysymykset ovat niin keskeisiä nuortenkirjoissa, sanoo Roberta Seelinger Trites, että ne
pikemmin kuin identiteettikysymykset määrittävät nuortenkirjallisuutta lajina (Trites 1998; Rättyä 2000, 128). Identiteettikysymysten taka-alaistuminen voi liittyä
siihen, että aikuisuus nuoren kehityksen tavoitteena on menettämässä merkitystään
nykyisessä kulttuurissamme, joka korostaa ikuista nuoruutta (ks. Huhtala 2006).
Miksi kuvata nuoren kehitystä kohti jotakin, josta sinne päässeet pyristelevät pois?
Nuortenkirjallisuus lajina on kriisissä, jos laji käsitetään erona johonkin. Se ei
enää selvästi erotu aikuisten kirjallisuudesta, koska se kuvaa usein aikuisia tai liki
aikuisia ja aikuisten kirjallisuus puolestaan nuoria, erityisesti nuoria tyttöjä. Chick
lit eli sinkkukirjallisuus on yksi esimerkki tyttöyden kaupallisesta vetovoimasta.
Myös raja lastenkirjallisuuteen liukuu koko ajan, kun yhä lapsemmat lukevat nuortenkirjoja ja osallistuvat nuortenkulttuuriin. (Ks. esim. Heikkilä-Halttunen 2003,
69.) Joidenkin tutkijoiden mielestä pitäisi lastenkirjallisuuden sijaan puhua kirjallisuudesta, johon aikuiset projisoivat lapsuuttaan (Lesnik-Oberstein 1999, 15–27).
Nuortenkirjallisuus syntyi lajina 1800- ja 1900-luvun taitteen yhteiskunnallisesta
tarpeesta tarjota luettavaa yhä suuremmalle ryhmälle, joka ei ollut enää sidottu
agraariseen työhön ja joka kävi koulua ja erottui niin lapsista kuin aikuisista.
Vaikka laji 2000-luvun taitteessa on menettänyt toimivuuttaan nuoren saattelijana
aikuisuuteen, se on säilyttänyt lajiperimänään sukupuolittuneen jaon tyttö- ja poikakirjoihin. 1980-luvun lopussa ja 1990-luvun alussa hahmoteltiin niin sanottua
uutta poikaa, joka on empaattinen, luova ja perinnäisesti ajateltuna naisellinen;
1990-luvun puolivälistä lähtien on yhä enemmän kuvattu tyttöä, johon ulkoapäin
kohdistetaan monensuuntaisia vaateita.
Laura, Jonna ja Emilia elävät kulttuurissa, jota on yleistävästi luonnehdittu
kauttaaltaan medioituneeksi, erotisoituneeksi ja pornoistuneeksi ja jota säätelevät
yksilöllisyyden, näkyvillä olon ja hyvännäköisyyden pakot (ks. esim. Kinnunen
2006, 169). Jo ala-astelaisille tarkoitetuissa kirjoissa puhutaan laihduttamisesta,
koska lihava on ruma eikä rumien kanssa leikitä. Esimerkiksi Kari Levolan Rouslain-sarjan tyttö haluaa kampauspöydän ja hänen pikkuystävättärensä laihduttaa;
Kirsti Ellilän Emma-sarjassa yläasteelta lukioon siirtyvät tietävät tarkkaan, mitä
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saa syödä. Pohjoismaittain verrattuina suomalaiset lapset lopettavat leikkimisen
muita varhemmin ja hakeutuvat nuorten kulttuuriin. Rouslain-sarjasta näkyy, että
romanttinen rakkauskäsitys ja -käytännöt ovat nykykulttuurissa siirtyneet yhä nuoremmille. Kymmenvuotiaat tytöt toistelevat valmiita rakkauskertomuksia ja varhaisnuorten ryhmässä eli seitsemästä kahteentoista seurustelu, vaikka se onkin
vielä lähinnä kollektiivista mielikuvatoimintaa, kohentaa erityisesti tytön itsetuntoa ja arvovaltaa. (Ks. esim. Huhtala 2006; 2007.)
Viime aikoina on ilmestynyt tyttökirjoja kymmenvuotiaille ja sitä jonkin verran vanhemmille, koska siinä vaiheessa mahtavasta ja itsetietoisesta pikkutytöstä
usein tulee itsestään arka ja alemmuudentuntoinen vetäytyjä (vrt. Vallone 1999,
197). Esimerkiksi Tittamari Marttisen Viivi Pusu -kirjoissa 13-vuotiaitten tyttökollektiivi voimaannuttaa koko ajan itseään. Poikia lähestytään ryhmän turvasta käsin
ja kilpaillaan sovussa näitten suosiosta. Sekä Rouslainin että Viivi Pusun tapaisissa
sarjoissa tytön itsekohostus ja hänen orastavat seksuaalisuuden ja ruumiillisuuden
tuntemuksensa kuvataan huumorilla, joka yleensä katoaa isompien tyttöjen kirjoista, palatakseen taas esimerkiksi sinkkukirjoissa, joissa nainen kamppailee saadakseen paremman kropan, uran ja miehen.

Farkunsaumaoloa
Leskisen Emilia samaistaa itsensä Uuden Kuun Emiliaan. Hänelläkin on Jimmykirjansa, johon hän kirjoittaa runojaan, luonto on hänelle tärkeää ja hän valitsee
kahden miehen välillä: itseään huomattavasti vanhemman ja itsensä ikäisen. Kristian kutsuu häntä Tähdeksi, kuten Dean Priest Emiliaansa, ja kun hän ottaa tytön
runot arvioitavakseen, hän pilailee olevansa tämän herra Carpenter. Leimahdukset
johdattavat molemmat ”johonkin korkeampaan, ihmeelliseen” (Leskinen 2003,
11).
Huhtikuun puutarha kirjoittautuu monin viittein angloamerikkalaisen tyttökirjan jatkumoon. Nuortenkirjallisuus on ylipäänsäkin luonnoltaan perin intertekstuaalista: siinä viitataan mielellään lajin aiempiin edustajiin, ja sen lukukokemus
perustuu paljolti tuttuudelle ja toistolle. Laji sekä muistaa menneisyytensä, jopa
muistuttaa siitä, että ottaa haltuunsa kirjoittamisajankohtansa yhteiskunnallista ja
kulttuurista todellisuutta. Suomalaiselle nuortenkirjallisuudelle on ollut ominaista
realistisuus ja 1960- ja 70-luvulta lähtien myös yhteiskuntahakuisuus. Huhtikuun
puutarhassa se tarkoittaa Emilian keskittymistä seksuaaliseen ruumiillisuuteen,
nykykulttuurimme pakkomielteeseen (ks. Karkulehto 2006, 46).
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Intertekstuaalisuudessa ei ole merkitsevää vain se, mitä ja miten viitataan
muuhun kirjallisuuteen vaan myös miksi, siis kontekstuaalisuus. Emilia lukee
Runotyttö-sarjasta esiin sen seksuaalisuuden: sarjan Emilia ja Ilse tuntevat hänen
mielestään yksinkertaisesti ”halua, ikävää miehen läheisyyteen ja syliin, omituista,
kutkuttavaa onnen ja surun sekaista tunnetta, joka oli vyörynyt joka paikkaan”
(Leskinen 2003, 31). Leskinen (2005, 104) on toisaalla luonnehtinut Runotyttösarjan seksuaalisuutta vaivihkaiseksi ja siksi niin kiinnostavaksi:
Minulla oli sellainen näkemys, että Runotyttö-kirjat ovat sillä tavalla eroottisia, että äiditkin ne hyväksyvät. Niissä oli seksuaalista latausta juuri oikea
mitallinen: murrosikäinen tyttö saattoi turvallisesti luoda omia seksuaalifantasioitaan tarvitsematta vielä kohdata aikuisten maailmaa. (Leskinen 2006.)
Meidän Emiliamme lukee Runotyttö maineen polulla -teosta uudelleen ja muistaa,
kuinka nuorempana sitä lukiessa sisällä sirisi ja lirisi. Silloin eroottisuus paikoittui
Emilian ja Teddyn kohtaamisiin, nyt myös luonto ja leimahdukset erotisoituvat,
koska halu Kristianiin on läsnä kaikessa Emilian kokemuksessa.
Sirinä alavatsassa on yksi seksuaalisen halun metaforista Leskisen teoksessa.
Niihin sisältyy yleensä vesi, kosteus tai kasvit. Sisällä lirisee ja liikahtelee, halun
laineet liplattavat ja märkä tuli palaa. Halua kuvataan myös farkunsaumaoloksi:
Istuin kynä kädessä ja tunsin, miten reisieni välissä alkoi palaa märkä tuli,
vuolukiven varannut lämpö ja hehku, jokin painoi minua sisältäpäin, hyökyaalto, joka yritti särkeä raskaan oven tieltään. – – [J]a minä katson häntä,
uppoan niihin [pupillien] sammioihin, ympärillä ääriviivat pehmentyvät, tunnen farkunsauman kiihottavan painon ja sulan, sulan kuin steariinipalanen
takanreunuksella, kuin uudenvuoden tina kauhassa, hulahdan hänen silmiinsä,
ja jossain välähtää auringonvärinen valo. (Leskinen 2003, 82–83.)
[O]lin onnellinen, kipenöivän odotuksen vallassa, ja farkunsauma muistutti
olemassaolostaan. Siellä. Sielläkö oli tunteiden hehkun ydin? Kaipuu? (Leskinen 2003, 123.)
Emilia kiihottuu niin mielikuvistaan kuin farkunsauman painalluksesta ja sormijumppaa itsensä uneen. Masturbaatiota kuvataan nykyisissä nuortenkirjoissa yleisesti; sairauden ja hävettävyyden leima on siitä jo kokonaan hävinnyt (ks. Eerikäinen 2006, 26–27).
Yhdyntää Kristianin kanssa verrataan yleensä kukkiin, siis klassisiin naiseuden symboleihin. Emilia tuntee olevansa emi, sykkivä tumma kukka, orkidea –
aina jotain salaperäistä ja vahvasti tuoksuvaa. Tuoksut ovat hänelle tärkeitä,
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samoin tuntoaistimukset; välillä olo onkin kuin ihokoneen. Osa yhdynnöistä
tapahtuu puutarhamökissä, ja Emilia ja Kristian leikkivät antamalla toisilleen kasvien nimiä ja erotisoimalla ne:
Ilta-auringon lämmössä selasimme K:n kanssa luetteloita, piikittelimme ja
hellittelimme toisiamme kaikenmaailman kasvien nimillä. – Jättipoimulehti,
K. heitti minulle. – Jänönhäntä, karpaattienkello, vastasin. – Kohokki, kultatyräkki, kumiviikuna, kiusasin. – Lutukka, mehitähti, pääskynkukka, ruusuangervo, tarhaneito, K. vastasi ääni pehmentyen. – Tuuttiananas, nauroin, nousin
ylös tuolistani ja istuuduin hänen syliinsä. (Leskinen 2003, 170.)
Ja kun Emilian lopuksi on taivuttava siihen, että Kristian on valinnut raskaana olevan avovaimonsa ja tuskin on vakavissaan muuta aikonutkaan, hän menee siirtolapuutarhaan ja istuttaa keto-orvokkeja, jotka tarkoittavat hellää muistoa.
Dean Priest tyydyttää Runotyttö-sarjan kertojan mielestä yhtä Emilian hienon
ja monimutkaisen luonteen puolta, ”jota aina kaiveli nälkä, kun Dean oli poissa”:
henkistynyttä ja älyllistä (Montgomery 2002b, 86). He uskovat kumpikin mysteeriin ja kaipaavat jonnekin tavallista todellisuutta tuonnemmas, minne Teddy Kent
ei pysty Emiliaa seuraamaan, vaikka onkin taiteellisesti lahjakas: Emilia on näkijä.
Emilia pitää myös Deanin ulkonäöstä: haaveellisista vihreistä silmistä, hienoista
piirteistä, herkistä huulista ja suusta, joka ilmaisee voimaa, hellyyttä ja huumoria
(Montgomery 1999, 240). Leskisen Emilia ihailee puolestaan Kristianin boheemia
elämäntyyliä, ja miehen hymy tuo hänelle mieleen oman kuolleen isän. Dean
Priest taas oli ollut Emilian isän koulutoveri. Dean ja Kristian ruokkivat molemmat emilioittensa kulttuurista puolta, Kristian viemällä tytön elokuvamatineoihin,
joissa tämä voi rauhassa vetistellä Sound of Musicia ja muita vastaavia.
Dean Priestissä on kuitenkin myös toinen puoli: pedofiilinen, omistava rakkaus. Heti kun hän tapaa 13-vuotiaan Emilian, hän päättää saada tämän myöhemmin omakseen. Hän on mustasukkainen Emilian kirjoittamiselle, jopa niin että hän
valehtelee tämän tekstien olevan pikkunäppäriä naisenaskareita ja saa tämän lopettamaan. Kun hän antaa Emilialle vahingossa rohkeita kirjoja ja tämä joutuu kuohuksiin, voi olla, ettei kyse ole pelkästä vahingosta. Kun Emilia valitsee Teddyn,
ollaan jo siirtymässä poispäin käytännöstä, jossa mies oli huomattavasti vaimoaan
vanhempi. Varhaisissa tyttökirjoissa näin on laita vielä esimerkiksi Kate Douglas
Wigginin Villiruusussa (Rebecca of Sunnybrook Farm 1903), joka oli Montgomeryn Anna-kirjojen edeltäjä, ja Jean Websterin Setä Pitkäsääressä (Daddy-LongLegs 1912), jonka Jerusha Abbott menee naimisiin holhoojansa kanssa.

27

Myös Teddy Kentin äiti edustaa sairasta omistavaa rakkautta, joka saa tappamaan pojan lemmikkieläimen ja tuhoamaan hänen piirustuksiaan, pettämään ja
valehtelemaan, jotta poika ei kiintyisi Emiliaan. Montgomeryn teoksissa rakkaus
on usein julmaa ja itsekästä: Emilia leikkii nuorukaisten sydämillä ja torjuu Teddyn pelkkää ylpeyttään, Ilse jättää sulhasensa alttarille. Montgomeryn päiväkirjat
ja hänen teostensa ja elämänsä viimeaikainen tutkimus ovat nostaneet selvästi
näkyviin Anna- ja Runotyttö-kirjojen rivienvälisyydet: mustasukkaisuuden, sensuellin naisystävyyden ja pedofilian (ks. Koskimies 2005). Suomalaisten lukukokemuksista koottu teos Uuden Kuun ja Vihervaaran tytöt (2005) ei painota näitä puolia Montgomeryn tuotantoa, ja Anna näyttää olleen suomalaisille lukijoille läheisempi kuin särmikäs Emilia. (Ks. Ahola & Koskimies 2005.)
Temperamentikkaista ja teräväkielisistä Annasta ja Emiliasta lähtee jatkumo
uuden nuortenkirjallisuuden verbaalisesti nokkeliin tyttöihin, jotka pitävät puolensa, kiukuttelevat ja ovat epämiellyttäviä. Leskisen Emiliakin sättii Kristianin
avovaimoa blondatuksi tätilehmäksi ja SS-naiseksi ja toivoo, että tämän tappaisi
Pariisissa autopommi. Voitonvarmana hän työntyy Kristianin kotiin paljastaakseen
kaiken.
Moona Kalteinen, 17, Laura Lähteenmäen romaanissa Rinkkadonna (1998)
käy yhdeksi esimerkiksi nykynuortenkirjallisuuden tyyppitytöstä: hän aerobikkaa
saadakseen kiintoperseen ja ”tietyn, kauniin muotin” (Lähteenmäki 1998, 18), halveksii tuhtia sisartaan, kokeilee vanhempaa miestä ja päätyy nuorempaan, kiukuttelee, ilkeilee ja nostattaa koko ajan itsetuntoaan: ”Mä olisin mä, Moona, suomalaisnaisen kokoinen ja näköinen” (Lähteenmäki 1998, 181). Tyttökirjan lajiin alun
perin kuulunut jako hyviin ja huonoihin ja naisellisiin ja epänaisellisiin tyttöihin
(ks. esim. Österlund 2005, 63–100) on todella monimutkaistunut, kun Moona
takoo kiukuissaan lössykkäsisarensa päätä pöytään ja solvaa tätä mielenkiinnottomaksi ruhoksi. Rajaa rikkoo myös esimerkiksi Marja-Leena Lampisen Mustaa
lunta -teoksen (2006) 17-vuotias Hanne, joka tuntee itsensä vahvaksi ampuessaan
ensimmäisen hirvensä ja viihtyy hyvin myös miesporukoissa, koska ne toimivat
naisia suoremmin. Hän kokee naiseutensa yhtä aikaa monella eri tasolla, esimerkiksi poikaystävänsä Jusan vahvuutena sängyssä ja heidän kehojensa kosketuksena (Lähteenmäki 1998, 29, 85).
Leskisen Emilian yhdistää Montgomeryn Annaan ja Emiliaan tietty itsenäisyys ja kunnianhimo. Anna edusti 1900-luvun alussa uutta tyttöä, jolla oli luonnetta, joka uskoi leimahduksiinsa, uskalsi olla turhamainen ja otti itseensä etäisyyttä huumorilla. Ero Alcottin pikkunaisten 1800-lukulaiseen itsensäkieltämiseetokseen ja nöyryyskasvatukseen oli suuri. Leskisen Emilia tunnustautuu feminis-
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tiksi, ihailee Minna Canthia ja kiinnittää huomiota ympäristö- ja eläinkysymyksiin. Oma kirjoittaminen on hänelle tärkeää, ja hän hahmottaa ääriviivojaan kulttuurin kapinoivien naisten kautta: Kotiopettajattaren romaanin Bertha Masonin,
Annie Hallin, Frida Kahlon. Kristianiin rakastuttuaan hän todella ymmärtää, että
My Fair Ladyn Eliza haluaa kiikuttaa tohvelit professori Higginsille. Hän elää neljän naisen yhteisössä: äitinsä lisäksi isoäidin ja isoisoäidin. Teos onkin omistettu
äidille, ja isoäiti on Emilian uskottu. Myös Montgomeryn tytöt olivat naisten kasvattamia, ja naiset auttoivat heitä eteenpäin: Marilla kannusti Annaa opiskelemaan, Janet Royal oli valmis viemään Emilian New Yorkiin ja opettamaan lehtinaiseksi.

Ruumiin pakotusta
”Olen kyllästynyt tähän ylettömään ruumiillisuuteen”, äsähtää tyttö Katarina
Mazettin nuortenkirjassa Det är slut mellan Gud och mig (1995, suom. Sielunsiskot 2002). Marika Uskalin nuortenromaaneissa ruumiillisuus ja musiikki solmiutuvat koko ajan toisiinsa ja tytöt ovat halunsa orjia, mutta kesyttyvät lopulta niin
sanottuun tavanomaiseen keskiluokkaiseen seksuaalisuuteen (ks. Juvonen 2006,
86).
Anders ei ole kuusitoistias eikä edes parikymppinen vaan ihkaoikea mies, painottaa Kierin teoksen Laura. Mies rohkaisee häntä kirjoittamaan lehteen Tove
Janssonin Kesäkirjasta ja lukemaan Hjalmar Söderbergiä. Uskalin Hopeanorsun
Lauri ottaa vielä selvemmin mentorin roolin suhteessa tyttöönsä: hän tietää, mitä
Jonna tahtoo ja opastaa tätä klassisesta musiikista 80-lukulaiseen heviin, erityisesti
Led Zeppeliniin, josta tulee teoksessa sukupolvia yhdistävää musiikkia. Hän tunnistaa aranlaisessa Jonnassa temperamenttisen pianistin jo siinä vaiheessa, kun
Jonna kokee vielä olevansa koulunsa turhin nainen, ”säälittävän eksynyt normaalin nuoren naisen kasvukäyrästä”, outolintu. Lauri on entinen muusikko, opettajana sekä oppilaittensa toveri että yksinvaltainen johtaja: vie oppilaita mökilleen ja
ohjaa heille musikaalin. Taustassa on avioero, misogyyninen suhtautuminen aikuisiin naisiin ja kaksi muistutusta viranhoidosta.
Hopeanorsu kertoo suhteesta pääosin Jonnan näkökulmasta, mutta myös Laurin, ja heidän molempien kertomuksista rakentuu tila, jossa halu ja valta risteävät:
myös Jonna haluaa ja nauttii vallan tunteesta suhteessa tyttökavereihinsa ja Lauriin. Edelliset eivät tiedä hänen salaisuuttaan, jälkimmäisen hän voi tuhota kerto-
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malla kaiken. Hän menee Laurin luo kuin tahdotonna, koska hänen ruumiinsa on
tottunut mieheen:
Hänen ruumiinsa muisti. Se tiesi, minne oltiin menossa, se oli malttamaton
kuin metsästyskoira. Jonna tunsi kiihottuvansa, ruumis alkoi ajatella hänen
puolestaan. – – Jonnan kroppa vastasi sille, pelasi tottuneesti kauan sitten
oppimaansa peliä, muuttui leikkikaluksi, pelkiksi ruumiinaukoiksi, kääntyen
hänen vihollisekseen. (Uskali 2004, 118–119.)
Jonna pääsee Laurista eroon vasta kuultuaan tämän olleen toisen koulutytön
kanssa. Hänen kaverinsa pakottaa hänet lopulta koulukuraattorin puheille.
Jonna kokee kaiken ruumiillaan. Vatsassa pyörii saippuakuplia Laurin lähetessä, selkärankaa ravaavat tusina teräväkyntistä oravaa ja äkäiset jännityksen
väreet, ruumiin lävistää humahdus kuin korkean paikan kammo, ruumiin painon
tuntee. Ruumis ja mieli eivät kuitenkaan ole vielä yhtä: Jonna katsoo kuin ulkoapäin malttamatonta ruumistaan:
Miehen elin tuntui valtavalta hänen sisällään, vaaralliselta, mutta välttämättömältä. Työntö työnnöltä vesi nousi korkeammalle Jonnan silmiin, tahto kutistui yhä mitättömämmäksi. Jonna tuijotti tapetin koukeroista kuviota, joka tuskin erottui vaaleasta taustastaan. – – Jonnan ruumis oli tuntematon eläin, joka
totteli omia biologisia viettejään, hän itse karkasi tapettimetsään, kiertyi köynnöksen sisään, taipui oikealle ja vasemmalle ja avautui lehdiksi, kärjistään suipoiksi. Hänen sielunsa katosi kauas fyysisestä kodistaan, eikä sen tarvinnut
tietää mitään siitä, kuinka akti kulki kohti omaa vääjäämätöntä loppuaan.
(Uskali 2004, 46–47.)
Aktin aikana Jonna miettii lajeja, jotka pariutuvat vain kuollakseen, ja tietää, ettei
se päivä ole kaukana: ”Hänenkin ruumiinsa kiihottuisi laukeamispisteeseen, ja
hänen minuutensa hajoaisi pölyksi kuin tuhka, joka ripoteltiin uurnasta meren aalloille.” (Uskali 2004, 47.) Hän tuntee katsovansa tapahtumaa kaukaa katonrajasta
ja pakottaa mielensä takaisin kiinni kehoon, ”kuin kaulanarusta nykäisten”. Hän
häpeää kulutettua ruumistaan ja kokee olevansa ”se yks huora ysi beeltä, se blondi,
oikea jakorasia” (Uskali 2004, 203). Ei kuitenkaan lutka, koska tämä nimitys on
varattu omalle kaveriryhmälle, ”koko rakkaalle lutkaletkalle” (Uskali 2004, 10),
joka – tietämättä Jonnan salaisuutta – kilpailee siitä, kuka ensimmäisenä pääsee
neitsyydestään. Neitsyys nähtiin tytön ongelmana erityisesti 1980- ja 90-luvun tyttökirjoissa. Esimerkiksi Tuija Lehtisen Ikkunaprinsessan (1994) 15-vuotias tyttö
miettii, että kokemattomuus ja liika kokeneisuus ovat kumpikin pahasta, Eija Laitisen ja Anne Leinosen Peilikuvarakkauden (2005, 275, 288) Emilia sitä, miten
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tyhjä on olo ekakerran jälkeen. On pirullista olla nainen, totesi jo Montgomeryn
Emilia (2002a, 29).
Uskalin teoksessa Veli ilves (2001) abiturientti Emilia rakastuu isänsä uuden
vaimon poikaan Jouniin, joka pakenee musiikkiinsa tytön liian sitovaa halua. Emilian on kiellettävä halunsa, jotta poika pysyisi:
Jounin kanssa mustakin tulee parempi ja puhtaampi. Jounin ajatukset värjäävät mun maailman eri sävyillä, niin syvillä ja kirkkailla, että mun silmiä kirvelee. Mä sulaudun siihen kuin suola veteen, lakkaan olemasta se, mikä olen
ollut ennen, ja muotoudun joksikin uudeksi ja ihmeelliseksi, mitä en itse pysty
ymmärtämään enkä määrittelemään. (Uskali 2001, 101.)
Emilia haluaisi olla Jounille äiti, patja ja peitto, ja hän kokee, että yhtyessään he
ovat kuin Neitsyt Maria ja poika: ”Mä en ole koskaan rakastellut kenenkään
kanssa niin kuin Jounin” (Uskali 2001, 108). Jounin vetäydyttyä omiin maailmoihinsa Emilia ryyppää ja rällää tuskaansa. Tytön kun on oltava haluttava, mutta ei
liian halukas (vrt. Laukkanen 2006, 107). Niinpä Emilia keskittyy halun tunteeseen ja kuvittelee, miten suloista se olisi toteutuessaan:
Tapahduttuaan se on totta ja pian ohi, mielikuvituksessa se jatkuu ja kasvaa
niin että siihen on räjähtää. Tunne on parhaimmillaan, kun se saavuttaa mittasuhteet, jotka hipovat sietokyvyn rajoja, silloin se on suloisinta masokismia.
(Uskali 2001, 105.)
Vastakkain ovat tytön vahva halu ja pojan viileä erillisyys ja tietynlainen feminiinisyys. Androgyynisyys on muotia, ja naiset tykkäävät feminiinisistä miehistä,
toteaa Emilian homoseksuaalinen luokkakaveri.
Hopeanorsu ja Veli ilves painottavat oman ruumiin hallinnan tärkeyttä. Yhtä
hävettävää kuin seksuaalinen riippuvuus on lihavuus. Jonna luonnehtii tanakkaa
äitiään ruokaholistiksi, joka kädet täristen raahaa aamulla kaupasta ruokaa, paistaa
rasvassa tiriseviä munkkeja ja aloittaa painonvartijoissa vain kohta luovuttaakseen.
Kyvyttömyys hillitä syömistään merkitsee kyvyttömyyttä järjestää oma elämänsä.
Naisen lihavuus yhdistyy kulttuurissamme kaikenlaiseen hävettävään hallitsemattomuuteen ja säätelee hänen sosiaalista kelvokkuuttaan ja ihmisarvoaan (Harjunen
2006, 185). Eve Kosofsky Sedgwickin (1993, 229–230) mielestä juuri lihavat naiset ovat joutuneet kaappiin, josta heidät pitäisi vapauttaa. Esimerkiksi Sirpa Puskalan nuortenromaanin Euroopan pehmeimmät huulet (1996) tyttö kokee, että lihavuus eristää hänet täysin muista. Hän kuitenkin nauttii syömisestä ja saa siitä voimaa:
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Ja paskat mä millekään laiharille rupeaisin. Koko ajatus oli naurettava. Vitut
se kellekään kuuluu, kuinka lihava mä olin. Mä päätin, että söisin just sitä,
mitä mua huvittais ja just niin paljon kuin mua huvittais. Ei mulla muutakaan
iloo ollu. Sitä paitsi ainahan mä voin oksentaa sapuskat ulos. Mikään ei ollu
niin yksinkertasta kuin tökkästä sormet kurkkuun ja pistää päänsä pyttyyn. Mä
olin ruvennu pulauttelemaan syömisiäni vähintään kerran päivässä. Mun oli
pakko. Jos mä en tekis sitä, mä painaisin vielä enemmän kuin nyt. (Puskala
1996, 39.)
Puskalan tyttö myös vaatii oikeutta olla tavallinen keskiverto: laiska pullasääri
pullukka.
Puskalan tytön vastakohta ovat anorektikot, jotka vievät pisimmälle kulttuurimme hoikkuus- ja ulkonäkövaateet. Huhtikuun puutarhan Emiliakin miettii, ryhtyäkö oikeaksi laiheliiniblondiksi. Anne Puuronen luonnehtii Rasvan tyttärissään
(2004, 281–304) anoreksiaa liian hyvin omaksutuksi terveydenlukutaidoksi ja
yhteiskunnallisiin normeihin ja arvoihin liian sitoutuneeksi sosiaalistumiseksi.
Esimerkiksi Kira Poutasen nuortenromaanissa Ihana meri (2001) anoreksia yhdistetään suorituspainotteiseen elämäntapaan ja haluttomuuteen tulla naiseksi. 15vuotias Julia pingottaa keskiarvokseen täyden kympin. Täydellisen on oltava myös
puhdas, siis vailla sukupuolensa rasvaisia tunnusmerkkejä. Hyllyvän naisellisuuden vertauskuvaksi muodostuu äiti, jossa Julia vihaa kaikkia naisia, koska he ovat
lihavia ja henkisesti kapeita:
Mä vannon itselleni, etten koskaan tuu tollaseks, että mä teen itsestäni androgyynin, nuoren pojan tai lihaksikkaan enkelin, että mä vaikka tapan itseni
ennemmin kuin rupean naiseksi (Poutanen 2001, 125).
Naiseus merkitsee Julialle väkivaltaa, prostituutiota ja pedofiliaa. ”Me ei olla. Me
ei olla naisia”, hän hokee siinä vaiheessa, kun painaa 29 kiloa. Julia hahmottaa
itsensä ja kohtalotovereidensa tilan johtuvan ruumissaatanasta, joka orjuuttaa heidät ja saa heidät vuoroin vihaamaan ja vuoroin jumaloimaan itseään eikä ole kontrolloitavissa. Myös bulimikko on ruumiinsa vanki. Raija Kaskiahon Pientä purtavaa -teoksen (2002) Tuuli ahmii ruokaa, mutta halveksii lihavia. Ahmiminen on
hänelle itselleen yhtä nöyryyttävä merkki oman ruumiin hallitsemattomuudesta
kuin muiden lihavuus, ja hän kadehtii anorektikkojen tahdonvoimaa ja täydellisyyden tavoittelua. Oksentaminen tarjoaa lyhyen vapautuksen ahdistuksesta:
Oli syötävä, että saisi oksennettua. Oli oksennettava, että saisi rauhan. Rauhan
mistä? Tuuli ei oikein tiennyt. Koko prosessi oli jollain lailla käsittämätön ja
silti vapauttava. Syömisen ja oksentamisen aikana ei ollut mitään ongelmia – –
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ei ahdistavaa koulua, ei kauheaa läskikasaa itsensä ympärillä. (Kaskiaho 2002,
61.)
Tuuli inhoaa rumaa ruumistaan ja tuntee, että hänellä on koulun suurimmat vatsamakkarat, mutta kun hän tunnustaa bulimiansa ja hakeutuu hoitoon, hän tuntee
olevansa omaa kokoaan: ”itsensä kokoisena, huomista odottaen”. Poutasen ja Kaskiahon tapaiset nuortenkirjat kysyvät, ketkä tytön ruumista nykyään määrittävät,
normittavat ja käyttävät ja kuinka paljon hänellä on itsellään valtaa ruumiiseensa
kulttuurissa, jossa taukoamatta työskennellään normien mukaisen, oikean ruumiin
saavuttamiseksi.
Hopeanorsun Lauri puolestaan kammoaa ruumiinsa vanhenemista ja pitää
kuntolaitteiden lukemia tärkeimpinä mittareinaan. Jonna palauttaa hänet nuoruuteen, jossa hän saa taas olla kokematon ensikertalainen:
Se oli ollut jumalainen laukeaminen, sellaisia sai kun ensimmäisiä kertoja
löysi oman vehkeensä ja tajusi, kuinka sitä käsiteltiin. Ja Lauri oli käsittänyt,
ettei siihen asti ollut tiennyt seksistä eikä himosta yhtään mitään. Sillä autuaalla hetkellä he olivat olleet Jonnan kanssa tismalleen saman ikäisiä ja tasan
yhtä kokemattomia. (Uskali 2004, 217.)
Jonnan edessä Lauri tuntee olevansa neuvoton kuin lapsi, ja hän itkee pelosta
menettää tämän kauneus. Kun tyttö kasvaa, hänestäkin on tuleva roikkuvarintainen, leveäperseinen ja kieroileva lehmä, niin kuin naisista yleensä, ja mieheltä viedään silloin loputkin, Lauri miettii. Kukaan ei hänestä ole niin täynnä himoa kuin
kolmetoistavuotias: ”Hormonit hyrräsivät, Sinäminät kuluivat käsissä, alapäät kostuivat.” (Uskali 2004, 126.) Toisin kuin Huhtikuun puutarhan Kristian, Lauri ei
edes mieti rakkautensa oikeutusta ja hulluutta. Hänen ja Jonnan valta-asemat vaihtelevat: alussa he ovat tasavertaisia, koska kumpikin tuo suhteeseen jotain uutta,
sitten Jonna on alakynnessä ruumiinsa toistopakon vuoksi, lopuksi taas Lauri,
koska hän ei pysty lopettamaan.
Laurin positio yhtäältä hengästyneenä ensikertalaisena, toisaalta kokemusvaltaa käyttävänä, teinimisuja itse asiassa halveksivana pedofiilina on nuortenkirjallisuudessamme poikkeuksellinen. Meillä ei, toisin kuin ruotsalaisessa nuortenkirjallisuudessa, ole juurikaan kuvattu insestiä ja pedofiliaa, ei ainakaan harjoittajien
näkökulmasta. Norminmukaisesta heteroseksuaalisuudesta poikkeavat seksuaalisuuden muodot ovat nuortenkirjallisuudessamme nousseet esiin oikeastaan vasta
2000-luvun kirjallisuudessa (ks. Heikkilä-Halttunen 2003, 68–97; Rättyä 2005).
Esimerkiksi Uskalin Veli ilves osoittaa, kuinka vaikea ilmiö homoseksuaalisuus on
vapaamielisessäkin nuorisoryhmässä. Kirsti Ellilän Emma-sarjassa puolestaan
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seksuaalinen suvaitsevuus on pikemmin keski-ikäisten kuin lukioikäisten ominaisuus: Emma ei voi ymmärtää, miksi homot tahtovat häitä, ja lesbous, lepakkous,
koulunäytelmän aiheena lähinnä tympii. Oikeastaan vain Katri Mannisen nuortenaikuistenkirjoissa kokeillaan hyväksyvästi erilaisia seksuaalisuuden muotoja ja
Salla Simukan nuortenromaanissa Enkelit katsovat muualle (2002) rakennetaan
ylpeää lesboidentiteettiä. Suomalainen nuortenkirja näyttää todellakin sosiaalistavan nuoriaan kohti heteroydinperhettä ja tuottavan mielikuvaa sen kulttuurisesta ja
yhteiskunnallisesta keskeisyydestä.
Niinpä kohdekirjoissammekin tytön perii lopulta samanikäinen poikaystävä,
Teddy Kentin perillinen: uusi, ymmärtävä poika. Lauran Stefan laulaa, Hopeanorsun Miko liittyy bändiin, jonka mukana Jonnan lutkaletka on vuosikaudet kulkenut. Mikon on vaikea sulattaa Jonnan suhdetta Lauriin, mutta hän tukee tyttöä, ja
jonkinlainen joka äidin toivevävy on myös Huhtikuun puutarhan Tero, jota Emilia
itse luonnehtii ylen innokkaaksi huskyksi. Näitä poikia voi pitää kommenttina
1980- ja 1990-luvun keskusteluun uudesta pojasta eli siitä empaattisesta kodin
enkelistä, jota kuvasivat esimerkiksi Jukka Parkkinen ja Timo Parvela.

Taajuuksilla värähdellen
Kun Kierin Laura pohtii olevansa rikki, otteetta elämäänsä ja keskipistettä vailla,
hän osallistuu identiteettikamppailuun, joka on perinnäisesti kuulunut tyttökirjan
lajiperustaan, samoin kuin rakkaus itseä vanhempaan, ”oikeaan” mieheen yhtenä
instrumenttina selvittää oman olemuksen solmuja. Paitsi rakkaudesta Laura kysyy
autenttista perustaansa uskonnosta, kirjallisuudesta ja musiikista. Hän toteaa, ettei
usko Jumalaan ja että tämä tuskin edes on olemassa. Kirjastoja hän kuitenkin
rakastaa, ja kun Stefan ja Anders esiintyvät koulun Lucia-juhlassa, elämys on niin
suuri, että Lauran on lähdettävä loppupäiväksi kotiin:
Orkesteri soitti intron, jonka tunnistin, ja ymmärsin, että Stefan laulaisi. Sopii
arvata, alkoiko itku uusin ja vereksin voimin, kun Stefan lauloi ensimmäiset
sävelet Mauro Scoccon laulusta Yksinäisille. – – Stefan lauloi upeasti, en tiennytkään, että hänellä oli sellainen ääni. Ei ainoatakaan väärää nuottia, ja kun
loput kuorosta yhtyi kertosäkeeseen vähintään kaksiäänisesti, murtumiseni oli
hyvin lähellä. – – Toisen kertosäkeen jälkeen, kun olin onnistunut tyyntymään
vähän, orkesterimontusta nousi lavalle Anders Strandberg ja soitti täydellisen
ihanan soolon saksofonilla. Minä näen unta, ajattelin. Tätä ei tapahdu todellisuudessa. (Kieri 2004, 95–96.)
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Saman tunteen aiheuttaa Bach, jota Laura sanoo voivansa kuunnella uudelleen ja
uudelleen, ”tarvittaessa vaikka äärettömiin” (Kieri 2004, 100). Musiikki ja Anders
tuottavat yhtäläisen ruumiillisen kissa-tuntemuksen: ”Kissa käpertyi syliini. Rintaani ja vatsaani kihelmöi kevyesti.” (Kieri 2004, 21.) Hakiessaan omaa keskipistettään, sitä ”mikä minä oikeasti olin” (Kieri 2004, 127), Laura tuntee kuin uppoavansa musiikkiin eikä mahda sille mitään.
Uskalin Jonna puolestaan kokee, että on olemassa monta jonnaa: koti-, kouluja konservatorio- ja vapaa-aika-jonna, kussakin kaupunginosassa erilainen.
Jonna vaihtoi bussia keskustassa. – – Samalla muuttuivat ajatukset. Jonna
vaihtoi identiteettiä, koti-Jonna jäi edelliseen bussiin, kuuteentoista nousi
Miko-Jonna, toisenlainen, toisennäköinenkin. (Uskali 2004, 111.)
Kun Jonna kauhistuu ruumiinsa olevan ”kuin vieras olento, hänestä irrallinen ja
käsittämättömän suuri” (Uskali 2004, 22), Tsaikovskin toinen vie hänet parempaan
maailmaan, jonka hän kohta tuntee kodikseen: ”Siellä hyvä oli valkoista ja paha
oli mustaa, päivät auringonpunaisia ja yöt kahisevia kuin riikinkukon sulat.”
(Uskali 2004, 22.) Kaveribändi Piippolan Vaarin esiintyessä Jonna tunsi olevansa
yhtä bändin, yleisön ja musiikin kanssa ja hänen ruumiinsa toimivan kuin mikä
tahansa instrumentti ”värähdellen taajuuksilla” (Uskali 2004, 76). Veli ilveksen
Emilialle puolestaan biisit ovat tärkeitä siksi, että niistä muistaa tapahtumat, mutta
varsinaisesti hän elää tanssista, joka merkitsee hänelle huikeaa ruumiillisuuden
kokemusta:
Tanssiin voisi kuolla vailla minkäänlaista luopumisen tuskaa. Se olisi ylevä ja
sankarillinen, ainoa oikea tapa kuolla. Vailla siteitä, vailla pikkumaisia vitutuksia. Tanssi on niin puhdasta elämisen riemua, ettei sen jälkeen jää mitään.
Ehkä se on sairasta itsetuhoviettiä, jumalasta tai saatanasta, sillä ei ole merkitystä. Tanssissa on olemassaolo parempaa kuin missään muualla, ja se riittää,
mä en kysy hintaa. (Uskali 2001, 71.)
Myös Bach saa hänetkin vapisemaan, ja kun Jouni soittaa viulua, kokemus on
Emilialle pieni kuolema.
Musiikki hahmottaa uudessa nuortenkirjallisuudessa yleensäkin nuoren tapaa
ja instrumenttia olla yhteiskunnassa. Täsmällisiin merkityksiin alistumattomana
musiikki, joka usein yhdistetään essentialistisesti feminiinisyyteen, antaa nuoren
halulle mahdollisuuden artikuloitua (ks. esim. Toiviainen 1992, 88). Kierin, Uskalin ja Leskisen tyttökirjoissa musiikki ja taide ylipäänsä kietoutuu ruumiillisuuteen
ja seksuaalisuuteen monin muodoin ja tuottaa tunteen eheästä – vaikka luulotellus-

35

takin – minästä. Musiikki-identiteetti on kohtauspaikka, jossa kohtaavat ja julkistuvat nuoren elämän ainekset ja saavat ilmaisunsa nuoren rajut tunteet. Teokset
osoittavat, että vaikka kulutus- ja ulkonäköideologia hallitsee julkista keskustelua
ja myös osaa tyttökirjallisuutta, osa tyttökirjoista nostaa yhä keskiöön lajityypin
perinnäiset identiteettiainekset: rakkauden ja taiteen ja puhuu kirjallisuudesta ja
musiikista.
Nykyajan kirjoittavalla, taiteellisella tytöllä on kuitenkin ruumis, joka ei piiloudu rivien väliin ja jolla on omat tahtonsa ja halunsa. Kuin kissalla.
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Miehinen elegia: katkera kaipuu nuoruuteen.
Vanhenevan miehen ruumiillisuus Annie Proulx’n
ja Marguerite Yourcenarin kuvaamana
Pia Livia Hekanaho
”Sinun ja kauniin ystäväsi rakkaudesta puhuvat nyt kaikki ja nuoret miehet
ennen muita” (Theokritos: Rakastettu, 52).1
Kirjoitan artikkelissani miesten välisestä rakkaudesta, vanhenemisesta ja miehisestä ruumiillisuudesta. ”Todellisten miesten” sijasta kirjoitan fiktiivisistä miehistä, joiden ruumiit, halut ja kaipaukset tulevat tutuiksi kahden naispuolisen kirjailijan – yhdysvaltalaisen Annie Proulx’n ja ranskalais-belgialaisen Marguerite
Yourcenarin – kuvaamina. Tarkastelemissani teksteissä keskushenkilönä on mies,
joka on rakastanut toista miestä ja menettänyt tämän. Käsittelen erityisesti teksteille yhteistä kiinnostusta miehisen ruumiillisuuden ja miesten välisen rakkauden
representaatioihin. Miehisyyden, ikääntymisen, ruumiillisuuden ja oman menneisyyden uudelleenarvioimisen motiivit punoutuvat kummassakin käsittelemässäni
teoksessa yhteen menetyksen, kaipauksen ja syyllisyyden kokemusten kanssa.
Molemmilla teoksilla on tiivis yhteys pastoraaliin, kirjallisuudenlajiin, jolla on jo
antiikin Kreikasta alkaen ollut keskeinen asema miesten välisen rakkauden kuvaamisen perinteessä. Aloitan kahdella lainauksella, jotka tutustuttavat meidät kahteen eri aikoina ja hyvin erilaisissa ympäristöissä eläneeseen mieheen.
Ennis del Mar herää ennen viittä tuulen keinutellessa asuntovaunua ja suhistessa sisään alumiinioven laidoista ja ikkunanpuitteista. Naulassa roikkuvat
paidat vavahtelevat vedossa hienokseltaan. Hän nousee, raapii harmaata
mahakiilaansa ja häpykarvoitustaan, laahustaa kaasukeittimelle, kaataa eilistä
kahvia säröiseen emalikattilaan ja liekki kietoo kasarin siniseen. Hän avaa
vesihanan ja virtsaa tiskialtaaseen, vetää ylleen paidan ja farmarihousut, kuluneet saappaansa, tömistää korkoja lattiaan saadakseen saappaansa istumaan
tiukasti. – – Ennis joutuisi ehkä majailemaan naimisissa olevan tyttärensä
luona kunnes löytäisi uuden homman, ja kuitenkin mieleen vyöryy mielihyvän
tunne, koska Jack Twist on esiintynyt hänen unessaan. (BbM 277.)
Lainauksessa esiintyvä Ennis del Mar on ikääntyvä karjatilan apumies, joka aloittaa kurjassa asuntoautossaan jälleen uutta päivää. Annie Proulx’n kertomus ”Bro1 ”Rakastettu” on 12. idylli Theokritoksen kokoelmassa Idyllejä. Bukolisen idyllin mestari
Theokritos eli hellenistisellä ajalla 200-luvulla eaa. Idyllejä on ilmestynyt 1975 Marianna Tynin
kreikasta suomentamana.
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keback Mountain” (1997)2 sijoittuu Wyomingin maaseudulle, köyhien pientilallisten ja karjapaimenien maailmaan. Kertoja menee suoraan asiaan: vanhenevan
cowboyn yksinäisyyteen. Ennisille elämän tarjoama hyvä on peruuttamattomasti
menneisyydessä, hänen nykyisyytensä täyttää päivästä toiseen arjen ankeus ja
ankara työ. Hänen ainoa lohtunsa ovat unet, joissa kuollut rakastettu Jack Twist
palaa hänen luokseen. Ennisin unissa Jack on ikuisesti nuori, kiharatukkainen
mies, joka nauraa niin, että hieman ulkonevat hampaat näkyvät. Unien Jack on se
nuorukainen, jonka Ennis oppi tuntemaan kesänä, jonka he viettivät yhdessä Brokeback-vuorella.
Myös seuraavassa lainauksessa kohtaamme miehen, joka kertoo vanhenevasta
ruumiistaan. Mies on Publius Aelius Hadrianus (76–138), Rooman keisari, joka eli
100-luvulla ajanlaskumme alkamisesta. Marguerite Yourcenarin romaani Hadrianuksen muistelmat (1954)3 on saanut nimensä päähenkilönsä mukaan. Romaanissa
62-vuotias Hadrianus odottaa lähestyvää kuolemaansa. Kirjeessään tulevalle seuraajalleen, Marcus Aureliukselle, hän kuvailee aamuista käyntiään henkilääkärillään. Kuvaus kokemuksesta oman ruumiin vanhuudesta ja sairaudesta aloittaa keisarin kirjeen:
Tänä aamuna kävin tapaamassa lääkäriäni Hermogenesta, joka juuri on palannut Villaan varsin pitkältä Vähän-Aasian matkaltaan. Tarkastuksen piti tapahtua ennen kuin olin syönyt mitään: sitä varten oli tapaaminen määrätty aamupäivän ensimmäisiksi tunneiksi. Kävin pitkälleni vuoteeseen riisuttuani ensin
vaippani ja tunikani. Säästän sinulta yksityiskohdat, jotka olisivat sinusta yhtä
epämiellyttäviä kuin minusta itsestänikin, enkä rupea kuvaamaan miehen ruumista, jolla on jo paljon ikää ja joka valmistautuu kuolemaan vesipöhöön.
Riittää kun sanon, että yskin, hengitin sisäänpäin ja pidätin hengitystäni Hermogeneen ohjeiden mukaan. – – On vaikeata pysyä keisarina lääkärinsä
edessä, on jopa vaikeata tuntea olevansa ihminen. Tuon praktikon silmä näki
minussa vain joukon nesteitä, surkean koostumuksen lymfaa ja verta. – –
Minun osakseni jää olla parhaiten hoidettu kaikista sairaista. Mutta kukaan ei
voi ylittää määrättyjä rajoja. Turvonneet jalkani eivät enää jaksa kannattaa
minua pitkien roomalaisten juhlamenojen aikana, minua joskus tukehduttaa, ja
olen kuusikymmentä vuotta vanha. (HM 7–8.)
Näiden ruumiillisten mieskuvausten takaa paljastuu kaksi kirjoittavaa naista, joiden tuotantoa voi lähestyä monin maskuliinisuuden tutkimuksen tarjoamin teoreet-

2 Novelli ”Brokeback Mountain” ilmestyi ensimmäisen kerran The New Yorkerissa vuonna
1997. Novelli sisältyy 1999 ilmestyneeseen Close Range -kokoelmaan, joka suomennettiin
2001 nimellä Lyhyt kantama.
3 Ranskankielinen alkuteos Mémoires d’Hadrien ilmestyi 1951.
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tisin työkaluin – esimerkiksi tekstuaalisen naismaskuliinisuuden käsitteen avulla
(Hekanaho 2006b, 42–45, 49–55).4 Annie Proulx (s. 1935) on yhdysvaltalainen
kirjailija, jonka todellisen kansainvälisen läpimurron takasi vuonna 2005 valmistunut Ang Leen ohjaama elokuva Brokeback Mountain (USA). Se perustuu Proulx’n
samannimiseen novelliin. Ennen esikoisromaaninsa The Shipping News (1993,
suom. Laivauutisia 2001) maailmanlaajuista menestystä Proulx toimi journalistina
ja opiskeli yliopistossa historiaa. Elettyään kolmenkymmenen vuoden ajan Vermontissa hän muutti Wyomingiin, karuun ja harvaan asuttuun Keskilännen osavaltioon. Suurin osa hänen tuotannostaan käsittelee juuri Vermontin, Newfoundlandin, Texasin ja Wyomingin maatalousyhteisöjen kovaa arkea. Pohjois-Amerikan
köyhät ja eristyneet takamaat historioineen ja nykyisyyksineen muodostavat hänen
teostensa miljöön. Proulx tunnetaan erityisesti Keskilännen kuvaajana, ja hän tuntee henkilökohtaisesti Wyomingin ja Nebraskan osavaltiot, jotka viime vuosikymmenellä saavuttivat kyseenalaista kuuluisuutta Matthew Shepardin ja Brandon
Teenan vihamurhien tapahtumapaikkoina (ks. Kekki 2006; Halberstam 2005).
Keskilännen ankarat elämisen ehdot, myytit ja historia ovat läsnä myös Proulx’n
novellikokoelmissa Close Range (1999, suom. Lyhyt kantama 2001) ja Bad Dirt
(2004, suom. Maan tomua 2007), jotka muodostavat kaksiosaisen kokonaisuuden
Wyoming Stories.
Hadrianuksen muistelmien luojasta Marguerite Yourcenarista (1903–1987)
tuli kuuluisuus vuonna 1980, kun hänet valittiin Ranskan Akatemiaan sen kolmesataavuotisen historian ensimmäisenä naisjäsenenä. Hän kirjoitti ranskaksi vaikka
elikin vuodesta 1939 Yhdysvalloissa yhdessä puolisonsa ja luottokääntäjänsä
Grace Frickin (1903–1979) kanssa. Siinä missä Proulx’n teokset sijoittuvat
Yhdysvaltojen nykyisyyteen tai lähihistoriaan, Yourcenarille oli tyypillistä etäännyttää filosofisten romaaniensa ja novelliensa tapahtumat ajallisesti tai maantieteellisesti – kreikkalais-roomalaiseen antiikkiin, Keski-Euroopan renessanssiin tai
Balkanin ja Aasian myytteihin. Yksi piirre toistuu hänen teoksissaan: miespuoliset
päähenkilöt, jotka haluavat ja rakastavat toisia miehiä (Hekanaho 2006b, 13–14).

4 Tekstuaalisen naismaskuliinisuuden käsitteestä ”Brokeback Mountainin” ja Hadrianuksen
muistelmien tulkitsemisessa ks. myös Hekanaho 2006c. Ks. myös Davidson 2004; Noble
2004. Tekstuaalisesta naismaskuliinisuudesta Yourcenarin tuotannon yhteydessä ks. Gallant
1985; Acocella 2005; Hekanaho 2006a; Hekanaho 2006b.
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Ensi silmäykseltä voi vaikuttaa yllättävältä ratkaisulta lukea ”Brokeback
Mountain” -novellia Hadrianuksen muistelmien valossa painottaen tekstien välisiä
intertekstuaalisia siteitä. Onhan Hadrianuksen muistelmat historiaan sijoittuva
vakava, filosofinen romaani, joka noudattaa klassisen ranskalaisen proosan perinteitä ja jossa viitataan oppineesti antiikin historiaan ja kirjallisuuteen. ”Brokeback
Mountain” sen sijaan on rujon murteellisella kielellä karusti kerrottu kahden wannabe-cowboyn rakkaustarina. Kuten Proulx (2005, 130) toteaa itsekin esseessään
”Getting Movied”, Jack ja Ennis haluavat epätoivoisesti kuulua ”suureen myyttiseen Länteen”. Lännenmiehen vapautta ja riippumattomuutta edustaa Jackille
rodeo ja Ennisille satunnainen työ karja- ja hevostilojen apumiehenä. Molemmat
kuitenkin jäävät kauas todellisen cowboyn ihanteesta ja amerikkalaisen unelman
toteuttamisesta. Larry McMurtry (2005, 140) yhdistää Jackin ja Ennisin tarinan,
joka on täynnä toteutumattomia haaveita ja yksinäisyyttä, tiettyyn amerikkalaisen
kirjallisuuden genreen. Hän liittää nämä samaan yksinäisten, tuhoon tuomittujen
nuorten miesten joukkoon, joita kuvaavat myös F. Scott Fitzgeraldin The Great
Gatsby, (1925, suom. Kultahattu), Ernest Hemingwayn The Sun Also Rises (1926,
suom. Ja aurinko nousee) ja Nathanael Westin Miss Lonelyhearts (1933, Vastaathan kirjeeseeni, Miss Lonelyhearts).
”Brokeback Mountainin” siteet amerikkalaisen kirjallisuuden traditioon ovat
vahvat, mutta ehdotan artikkelissani vielä yhtä askelta ja novellin tarkastelemista
suhteessa Hadrianuksen muistelmiin sekä molempien taustalta hahmottuvien paimenrunouden ja pastoraalielegian perinteisiin. Elegialla lajihistorioineen on vahva
asema miesten välisen rakkauden esittämisessä aina antiikin kirjallisuudesta
nykyisyyteen (Woods 1999, 123). ”Brokeback Mountainin” tarkastelu Hadrianuksen muistelmien ja paimenrunouden tradition lävitse tuo novellin analyysiin uutta
syvyyttä ja kytkee sen pitkään, edelleen elinvoimaiseen miesten välisen rakkauden
esittämisen perinteeseen (Woods 1999, 123, 362–366; Ramazani 1994). Lisäksi
Proulx’n ja Yourcenarin teoksilla on vahva yhdistävä tekijä: kummankin teoksen
keskiössä on vanha tai vanheneva mies, joka katsoo elämäänsä taaksepäin.
Eletyn elämän toteutumattomat unelmat, epäonnistumiset ja syyllisyydentunteet kiteytyvät molempien mielikuvissa menetetyistä, muistoissa ikuisesti nuorina
säilyvistä rakastetuista. Ennisille menetetty rakastettu on Jack Twist, jota Ennis
rakastaa salaa ja kiinnijäämistä peläten kahdenkymmenen vuoden ajan. Hadrianuksen muistoissa keskeisen sijan saa Antinous, nuori rakastettu, joka kuolee
hämärissä olosuhteissa kaksikymmenvuotispäivänsä kynnyksellä ja jonka kuolemasta Hadrianus syyttää itseään. Muistelevien miesten ikääntyvien, särkevien ruumiiden ja muistoissa ikuisesti nuorina säilyvien rakastettujen ruumiiden välille
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rakentuu jännite, josta käsin jäsennän kumpaakin teosta. Keskeisen sijan tässä
artikkelissa saa silti ”Brokeback Mountain”; sen yhden mahdollisen pohjatekstin
Hadrianuksen muistelmat kutsun esiin vain paikka paikoin.5

Aikoja, paikkoja, maskuliinisuuksia
Jo 1995 ilmestyneessä maskuliinisuuden tutkimuksen klassikossa Constructing
Masculinity sen toimittajat painottavat, ettei mieheyttä tai maskuliinisuutta tule
tulkita monoliitiksi vaan monien kulttuuristen, emotionaalisten ja älyllisten muuttujien kokonaisuudeksi. He kuvaavat erilaisia maskuliinisuuksia tuottavia risteämiä seuraavasti:
Koska maskuliinisuus ei ole minkään sukupuolen, rodun, seksuaalisuuden tai
intellektuaalisen järjestelmän omaisuutta, on tärkeää tuoda esiin moniarvoisuus ajateltaessa maskuliinisuuden ehtoja ja tuntemistapoja sekä psykologisia,
taloudellisia, juridisia ja lääketieteellisiä välttämättömyyksiä, jotka muovaavat
sitä (Berger, Wallis & Watson 1995, 6).6
Vastaavasti Revealing Male Bodies -teoksen (2003) kirjoittajat lähestyvät kysymystä miehisyyden ruumiillisista aspekteista erityisesti fenomenologian ja psykoanalyysin näkökulmista. He tutkivat sellaisia piirteiden ja toimintatapojen kokonaisuuksia, jotka näyttävät lankeavan yhteen mieheyden käsitteessä – riippumatta
eroista miesten iässä, rodullisessa tai kulttuurisessa asemassa ja seksuaalisuudessa.
Samoin Calvin Thomas (1996; 2002) on filosofian ja kirjallisuudentutkimuksen
kontekstissa lähestynyt maskuliinisuutta ja mieheyttä materian ja ruumiillisuuden
näkökulmista. Hän nostaa tarkastelunsa keskiöön kysymyksen maskuliinisen ruumiin materiaalisuudesta ja materialisoitumisesta kirjoituksessa (Thomas 2002, 62).
Hän keskustelee maskuliinisuuden tutkimuksen ja feminismin suhteesta painottaen
lacanilaista psykoanalyysiä hyödyntävän Kaja Silvermanin (1992) tavoin, ettei
mieheyttä tule jättää aliteoretisoidun yleissubjektin asemaan vaan mieheyttä tulee
tutkia juuri sukupuolena omine genealogioineen (ks. myös Brod 2002, 166; Robinson 2002, 147). Thomas (2002, 61–63, 71–83) hyödyntää sekä feminististä teoriaa
että queer-teoriaa hahmotellessaan mahdollisuuksia käsitteellistää miesten ruumiillisuutta tavoilla, jotka mahdollistaisivat mieheyden tarkastelemisen kriittisessä
5 Hadrianuksen muistelmien ja ”Brokeback Mountainin” intertekstuaalisista suhteista ks.
Hekanaho 2006c.
6 Because masculinity belongs to no one gender, race, sexuality, or intellectual discipline, it is
important to represent multivalent ways of thinking about the conditions, sensibility, and psychological, economic, legal, and medical imperatives that enforce it (Berger, Wallis & Watson
1995, 6).
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suhteessa normatiiviseen maskuliinisuuteen. Tällöin esimerkiksi normatiivista
maskuliinisuutta uhkaavia haavoittuvaisuutta, penetroitavuutta ja passiivisuutta ei
enää abjektoitaisi ja projisoitaisi naisiin ja homomiehiin (Thomas 2002, 63, 73–77,
83; Robinson 2002, 143–147).
Maskuliinisuuden sisältö ja sen suotavat representoimisen tavat muuttuvat ja
muovautuvat nekin historiallisesti. Susan Bordo (2000; 2003) on tutkinut jatkuvasti tiukentuvia esteettisyyden ja haluttavuuden normeja, jotka muovaavat mieskehoja siinä missä naisvartaloitakin. Kaupallisen miehisen estetiikan normit tulevat näkyviin jopa ”Brokeback Mountain” -novellin elokuvaversiossa ja roolituksessa. Katsojina emme kohtaa ”nuhruista ja hieman lysyrintaista” (BbM 280)
Ennisiä tai jänönhampaista Jackia, jonka ”saappaat olivat puhkikuluneet korjauskelvottomiksi” (BbM 280), vaan katselemme jylhän miehekästä Heath Ledgeriä ja
herkkäpiirteistä, kauriinsilmäistä Jake Gyllenhaalia. Valkokankaan ”gay cowboyt”
eivät kulje kurjissa vaatteissa ja reikäisissä saappaissa, vaikka köyhyys ja osattomuus kirjoittautuvatkin novellissa konkreettisesti Jaken ja Ennisin ruumiisiin.
”Brokeback Mountainin” kertoja kuvaa päähenkilöitään omaleimaisella tavalla,
joka on merkillinen sekoitus sarkasmia ja hellyyttä:
Ensi näkemältä Jack vaikutti ihan mukavalta kiharapäineen ja karkeine nauruineen, mutta pieneksi mieheksi hän kantoi aikamoista painoa keskiruumiissaan ja hänen hymynsä paljasti töröhampaat, eivät niin pahat että hän olisi voinut syödä popcornia pullonkaulasta mutta huomiota herättävät. Hän oli ihastunut rodeoelämään ja kiinnitti vyönsä pienellä sonniratsastajan soljella, mutta
hänen saappaansa olivat puhkikuluneet korjauskelvottomiksi ja hän halusi
mielettömästi olla jossain, missä tahansa paitsi Lightning Flatissa.
Ennisillä oli kyömynenä ja kapeat kasvot. Hän oli nuhruinen ja hieman lysyrintainen, tasapainotteli lyhyttä vartaloa pitkien harppimaisten jalkojen
varassa, mutta hän oli lihaksikas ja notkea, kuin tehty hevosen selkään ja tappeluihin. Hänellä oli epätavallisen nopeat refleksit, ja hän oli kyllin kaukonäköinen kaihtaakseen kaikkea lukemista paitsi Hamlyn satulakatalogia. (BbM
280.)
Maskuliinisuuden tutkimuksen vakiinnutettua asemansa sukupuoliteoreettisessa
keskustelussa on pohdittu myös sen suhdetta feministiseen teoriaan (Silverman
1992; Gardiner 2002; Robinson 2002; Hekanaho 2006b). Maskuliinisuudesta kirjoittaessani en rajoitu vain mieheyden tai miehisen ruumiillisuuden pohtimiseen,
vaan tulkitsen maskuliinisuuden laajemmaksi käsitteeksi, joka ei ole sidottu sukupuoleen (Hekanaho 2004, 167–169, 183; 2006b, 41–42). 1990-luvulla maskuliinisuuden tutkimus kohtasi uudenlaisen haasteen: maskuliinisuuden, jota esiintyy
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miesruumiiden ulkopuolella ja niistä riippumatta. Judith Halberstam (1998, 1–2)
luonnehtii naismaskuliinisuutta ”maskuliinisuudeksi ilman miehiä”. Nyttemmin
maskuliinisuuden ei enää katsota olevan yhtä kuin biologinen ja sosiaalinen mieheys, vaan se ymmärretään kulttuurisesti rakentuvina identifioitumisen, toiminnan,
eleiden ja tunteiden ilmaisujen kokonaisuuksina – toisin sanoen itsen performoimisen käytänteinä (Brod 2002, 166–167). Maskuliinisuuden normit ja representaatiot tuotetaan diskursiivisesti ja sosiaalisesti tietyissä historiallisissa tilanteissa. Niinpä maskuliinisuus on yhtä lailla diskursiivinen sekä ”tuotettu” ja ”epäautenttinen” kategoria kuin feminiinisyyskin. (Halberstam 2002, 352–353, 362.)
Yhden maskuliinisuuden sijasta tunnemme monia erilaisia maskuliinisuuksia,
joiden joukossa muutamat ovat hallitsevia eli hegemonisia. Siten muunlaisten
maskuliinisuuksien tulkitaan poikkeavan normista, jonka muodostaa valkoinen,
heteroseksuaalinen ja tervekehoinen maskuliinisuus. (Halberstam 1998; Robinson
2002.) Kuten Halberstam (1998, 1–2) on todennut, normatiivisen maskuliinisuuden rajat havaitaan helpommin, kun maskuliiniset ominaisuudet esiintyvätkin valkoisten, keskiluokkaisten miesten sijasta vaikkapa ei-valkoisissa, vanhoissa miehissä – tai naisissa. Hänen mukaansa naismaskuliinisuus ei ole mieheyden jäljittelyä, ja naismaskuliinisuuden tutkiminen itse asiassa auttaa meitä hahmottamaan
usein näkymättömäksi tai läpäisemättömäksi kategoriaksi koetun (normatiivisen)
maskuliinisuuden kulttuurista rakentuneisuutta (ks. myös Robinson 2002, 153).
Kategoriat kuten sukupuoli ja seksuaalisuus merkityksineen muovautuvat siis
spesifeissä historiallisissa tilanteissa. Keisari Hadrianuksen historiallisen kontekstin muodostavat hellenistisen ajan Rooma, Kreikka ja Vähä-Aasia. Hänen maailmankuvansa muovaavat kreikkalaiset ihanteet ja hellenistinen pakanuus. Hadrianuksen muistelmien keskiössä on keisarin ja hänen nuoren suojattinsa Antinousin
pederastinen rakkaustarina. Antinousia ja Jackia yhdistää paitsi näiden keskeinen
asema rakastajiensa muistoissa, myös heidän arvoitukselliseksi jäävä kuolemansa.
Heidän tunteensakin jäävät salaisuudeksi, sillä Hadrianuksen ja Ennisin näkökulmat hallitsevat teoksia. Kuva rakastetuista rakentuu vain heidän muistojensa
kautta. Jackissa ja Antinousissa suorastaan ruumiillistuu kaappi, artikuloimaton
seksuaalinen salaisuus (Hekanaho 2006c, 16; 2007). Kuva kaapista ei voisi olla
konkreettisempi kuin kohtauksessa, jossa Ennis tutkii Jackin vaatekomeroa tämän
lapsuudenkodissa, jonne hän on tehnyt matkan kuultuaan Jackin kuolemasta. Hän
löytää kaapista Jackin vaalimat paidat, joita he käyttivät yhteisenä kesänään Brokeback-vuorella. Paidat olivat ”kuin kaksi ihoa, toinen toisensa sisässä, yksi kahtena” (BbM 310). Jackin kuoltua Ennis rakentaa asuntoautoonsa salaisen alttarin,
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joka koostuu samoista paidoista ja halvasta Brokeback-vuorta esittävästä postikortista (BbM 312).
Jackille ja Ennisille tietty aika ja paikka merkitsevät avoimen homovihamielistä Wyomingin maaseutua 1960-luvulta alkaen. He kohtaavat toisensa – ja rakastuvat peruuttamattomasti – toimiessaan lammaspaimenina kesällä 1963, ja kertomus päättyy Jackin väkivaltaiseen kuolemaan kaksikymmentä vuotta myöhemmin.
Ennis on vakuuttunut, että Jackin homoseksuaalisuus on paljastunut tämän kotiseudulla ja että Jack on joutunut vihamurhan uhriksi. Jackin salaperäistä kuolemaa
tulkitseva lukija joutuu kuitenkin häilymään kahden vaiheilla, sillä Ennisin omat
lapsuudentraumat ja sisäistetty homofobia saavat tämän liittämään pakkomielteisesti yhteen homouden ja väkivaltaisen kuoleman (BbM 284–285, 306, 309).

Särkevät, aristavat miesruumiit
Ruumiillisuus mahdollistaa aistimellisen tiedon saamisen ja mielihyvän, mutta se
merkitsee myös olemassaolomme vääjäämättömän rajallisuutta (Thomas 1996,
11–18, 27–29; Zuern 2003). Ruumiillisuus merkitsee haavoittuvaisuutta ja kuolevaisuutta, mutta yhtä lailla ruumis sitoo meidät aikaan ja paikkaan (ks. Grosz
1994; 1995; Gatens 1996; Tuana et al. 2003). ”Brokeback Mountain” alkaa fyysisyyttä painottavalla kuvauksella juuri heränneestä Ennisistä, ja novelli päättyy
yhtä lailla ruumiillisin painotuksin: ”Noihin aikoihin Jack alkoi ilmestyä hänen
uniinsa. Jack sellaisena kuin hän oli ensi kertaa nähnyt hänet, kiharapäisenä ja
töröhampaisena – – . Hän [Ennis] heräsi joskus murheeseen, joskus entiseen ilon ja
helpotuksen tunteeseen, joskus tyyny märkänä, joskus lakanat.” (BbM 312.) Maskuliinisuus ei palaudu miesruumiiseen, mutta Proulx’n ja Yourcenarin teoksissa
huomiota vaatii maskuliinisuuden tarkasteleminen yhtä lailla asemana kielessä ja
kulttuurissa kuin fyysisenä kokemuksenakin. Kysymys maskuliinisesta ruumiillisuudesta yhdistää kummankin kirjailijan tekstejä. Heidän teoksissaan mieheys on
ruumiillista, kuten alun lainauksetkin osaltaan osoittavat. Heille mieheyden kuvaaminen on aina myös ruumiillisen kokemuksen erittelyä.
Teoksissa mieheys rakentuu toiminnassa tai toiminnasta pidättymisessä, mikä
ilmenee esimerkiksi stoalaisessa asenteessa eteen tulevaan hyvään ja pahaan,
tapana ilmaista ja olla ilmaisematta tunteita. Maskuliinisuus tuotetaan eleinä, asentoina, puhetapoina ja vaikenemisina sekä toistuvina asemina kielessä ja sosiaalisessa todellisuudessa. Teosten päähenkilöt ovat ruumiillisia olentoja, jotka erittävät hikeä, virtsaa, spermaa ja jopa kyyneliä. Nämä ruumiit kuluvat ja kolhiintuvat,
kipu on läsnä yhtä lailla mielessä kuin ruumiissakin. Ennis selittääkin isänsä opet-
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taneen: ”Mikään ei pane ihmistä kuuntelemaan yhtä hyvin kuin kipu. – – Opetus
oli: älä sano mitään ja hoitele asia nopeasti.” (BbM 294.) Jackin ja Ennisin hellyydenosoitukset ovat rajuja: sanojen osoittautuessa riittämättömiksi kuvaamaan kiintymyksen ja lähestyvän eron tunnevyyhtiä he aloittavat tappelun (BbM 287, 310).
Heidän tavatessaan toisensa ensi kertaa neljään vuoteen suuteleminen on kovaotteista: ”Jackin isot hampaat puraisivat veren vuotamaan, hänen hattunsa putosi lattialle, parransänki rahisi, märkä sylki pulppusi – – (BbM 289).
Molemmissa artikkelini alkuun poimimissani lainauksissa ruumiillisuuden
merkitsemää haavoittuvaisuutta korostetaan kiinnittämällä huomio kaikkia ihmisruumiita yhdistäviin tarpeisiin ja toimintoihin. Samalla tarkastelemani tekstit problematisoivat ajatuksen fallisesta, kaikkivoivasta maskuliinisuudesta (ks. Thomas
1996; 2002; Zuern 2003). ”Brokeback Mountain” -novellin alkaessa Ennis on jälleen menettänyt työnsä työnantajan joutuessa myymään kituvan ranchinsa. Hän
joutuu jättämään tutun asuntoautonsa ja muuttamaan naimisissa olevan tyttärensä
luo. Ennisille ei kuitenkaan ole luvassa lepoa, vaan hänen on löydettävä pian toinen karjatila, jossa raataa pienellä palkalla. ”Brokeback Mountainissa” ja Hadrianuksen muistelmissa ihmisruumiin haavoittuvaisuutta edustavat juuri vanhenevat,
rappeutuvat ja jopa kuolemaa tekevät miesruumiit. Sekä Hadrianuksen että Ennisin ruumiissa näkyvät iän ja uupumuksen merkit. Hadrianus kuvaa vesipöhön paisuttamaa ruumistaan karusti: ”Ruumis ja turpeat kädet, verettömät kynnet ja jo
puoleksi hajonnut surkea massa, tämä kipuja, himoja ja haaveita täynnä oleva leili,
on tuskin tukevampi tai kestävämpi kuin varjo. Kuolleista eroan vain siinä, että
voin vielä joitakin hetkiä haukkoa henkeäni.” (HM 293.)
Sekä Hadrianuksen että Ennisin ruumiit tarvitsevat hoivaa ja askeesia, ruokaa
tai siitä pidättäytymistä; heidän ruumiinsa kaipaavat kosketusta ja kutinansa raapimista. Köyhän wyomingilaisen ranchin apumiehen ja fiktiivistetyn roomalaisen
keisarin ruumiilliset perustarpeet ovat yhteiset. Tapa, jolla kuvatut henkilöt kantavat ruumiinsa ja niiden rajoitukset, on olennainen osa heidän maskuliinisuuttaan.
Kaipaus ja menetyksen tuska, joita Ennis ei kykene ilmaisemaan sanoin kuin puutteellisesti, ilmenevät rajuna fyysisenä kipuna. Neljä vuotta ensimmäisen eron jälkeen hän kuvailee eroaan Jackista, kun heidän yhteinen kesänsä Brokebackilla oli
ohi:
”Tuona kesänä”, Ennis sanoi, ”kun meidän tiet erosi sen jälkeen kun oli saatu
palkka, minulle tuli niin pahoja vatsakramppeja että pysäytin ja yritin spyttiä,
luulin että olin syönyt jotain pilaantunutta Duboisin kuppilassa. Kesti vuoden
verran ennen kuin minä keksin mitä minun ei olisi pitänyt päästää näkyvistäni.
Silloin oli aivan liian myöhäistä.” (BbM 293.)
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Lainauksessa ruumiillisuus ja novellissa kipeänä toistuva kokemus yhteisen ajan
vähäisyydestä solmiutuvat yhteen. ”Brokeback Mountainissa” kertoja rakentaa
toistuvasti kuvaa päähenkilöistään kuvaamalla tarkasti näiden ulkonäköä, pieniä
eleitä ja merkkejä, joista näiden mieheys rakentuu. Jo aivan novellin alussa Ennisin mieheys rakentuu lukijan silmien edessä kertojan kuvatessa tämän aamuisia
eleitä: munakarvojen raapimista, farmarien jalkoihin vetämistä ja selkäytimestä
tulevaa tapaa tömistää jalkoja, jotta saappaat istuvat jalkaan juuri oikein (BbM
277). Novellin alkupuolella kertoja kohdistaa työnjohtaja Joe Aguirren katseen
Ennisiin. Aguirre katselee kömpelön nuorukaisen ”takkuista tukkaa, isoja nirhaantuneita käsiä, repaleisia farmareita, paitaa josta puuttui nappeja” (BbM 279). Myös
ajan kuluminen näkyy Ennisin ja Jackin ruumiissa ja siinä, miten he tuottavat maskuliinisuuttaan kahdenkymmenen vuoden aikana muuttuessaan nuorukaisista perheellisiksi miehiksi.
He eivät enää olleet nuoria miehiä joilla oli elämä edessään. Jackin hartiat ja
kankut olivat tukevoituneet. Ennis pysyi laihana kuin tikku, kulki ympäriinsä
kuluneissa saappaissa, farmareissa ja paidassa kesät talvet, lisäsi kylmällä
säällä purjekankaisen takin. Hänen silmäluomeensa ilmestyi hyvänlaatuinen
kasvain joka sai silmän näyttämään lupsahtelevalta, ja hänen murjottu nenänsä
kääntyi kieroon. – – Jack huomasi saaneensa epämääräisen liikkeenhoidollisen tittelin. Hän matkusteli karjanäyttelyissä ja maatalouskonemessuilla.
Hänellä oli nyt hiukan rahaa, ja hän keksi keinot kuluttaa sitä liikematkoillaan.
Hienoinen teksasilaiskorostus mausti hänen lauseitaan, ja hän viilautti ja päällystytti etuhampaansa, sanoi ettei ollut tuntenut yhtään kipua, ja kasvatti kaiken kukkuraksi muhkeat viikset. (BbM 298–299.)
Menetetyn ja kaivatun Jackin kuva teoksessa hahmottuu hyvin fyysisesti. Kertoja
rakentaa sitä kommentoimalla muutoksia Jackin ulkonäössä: kilojen karttumista,
ulkonevien hampaiden hiomista, viiksien kasvatusta. Kertojalla on tarkka silmä
pienillekin yksityiskohdille: kun Jackia kuvaillaan ensimmäistä kertaa, hänen
hatussaan on sulka kotkasta, jonka hän on itse ampunut (BbM 280). Kuvatessaan
Jackin ja Ennisin viimeiseksi jäävää yhteistä matkaa vuoristoon kertoja kiinnittää
uudelleen huomion samaan vanhaan hattuun, jossa kotkansulka on yhä (BbM
299). Kivun ja särkymisen motiivi tulee esiin myös Jackin ruumiin yhteydessä,
kun tämä kuvailee nelivuotisen eron jälkeen Ennisille niitä jälkiä, joita rodeoelämä
on häneen jättänyt: murskaantuneita nikamia, kerta kerralta paheneva käsivarren
luun rasitusmurtuma, kolmesta kohtaa katkennut jalka, katkenneita kylkiluita, nyrjähdyksiä ja kipuja, nivelsiteet rikki (BbM 292). Parikymmentä vuotta myöhemmin odottamiseen ja homoutensa salaamiseen väsynyt Jack esittää Ennisille katke-
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ran yhteenvedon elämästään: ”[Y]htään mikään ei ole mennyt niin kuin minä halusin. Mikään ei koskaan tapahtunut minulle oikealla tavalla.” (BbM 302.)
Yksi novellin sävähdyttävimmin maskuliinista ruumiillisuuden kokemusta
valaiseva kohta liittyy Jackin lapsuuteen. Jackin kuolemasta kuultuaan Ennis ajaa
tämän vanhempien tilalle. Hän pyytää turhaan Jackin tuhkaa haudattavaksi tämän
toiveiden mukaisesti Brokeback-vuorelle. Jackin kovan ja katkeran isän nähdessään Ennis muistaa traumaattisen kokemuksen, jonka Jack oli kertonut lapsuudestaan. Jack oli ympärileikattu (dick-clipped), mutta isä ei ollut, ja tämä vaivasi poikaa, jolle anatominen ero oli valjennut karulla tavalla. Aina liian myöhään vessaan
ryntäävä Jack oli kolme- tai nelivuotiaana jälleen kerran kastellut istuimen ympäristön. Tuolla kerralla isä oli kiihdyttänyt itsensä mielettömään raivoon. Hän pieksi
poikansa vyöllään ja huipensi nöyryytyksensä kusemalla poikansa päälle – jotta
poika oppisi, ”millaista on kun kusta on joka puolella” (BbM 309). Silloin Jack
omien sanojensa mukaan näki isäukon kalussa jotain ylimääräistä, mitä häneltä
puuttui. ”Minä näin että olin eri puusta kuin hän, niin kuin lovetaan korva tai poltetaan merkki. Ei tullut kuuloonkaan olla sen jälkeen isäukon kanssa sovussa.”
(BbM 309.) Jack oivaltaa jo varhain poikkeavansa siitä jäyhän maskuliinisuuden
normista, jonka keskellä hän elää. Toisaalta hän jo varhain kokee itsensä miehenä
riittämättömäksi ja puutteelliseksi, ja tämä tunne seuraa häntä koko elämän ajan.
Novellissa Jackin kokemus tuo näkyviin monien oman homoutensa varhain tunnistaneiden ja sille vihamielisessä ympäristössä epätoivoisesti tunnustusta hakevien miesten todellisuuden. Jackin realistiset tai epärealistiset visiot toisenlaisesta
elämästä törmäävät Ennisin kauhuun, isän ylenkatseeseen ja vaimon kylmään
toteamukseen, että Jack joi paljon, sillä se oli hänen pakokeinonsa arjesta (BbM
307). Traagisimmillaan Jackin unelmat toisin elämisestä katkeavat vihamurhaan,
jota Ennis on osannut pelätä lapsesta saakka.

Aikaa ja ikävää mittaavat miesruumiit
Teoksissa kuvatut miesruumiit ovat särkeviä, kipeitä ja kuluneita. Menetykset, kolhut ja kaipaus ovat vuosien varrella kirjoittautuneet Ennisin, Jackin ja Hadrianuksen lihaan. Aika on uhka ja vihollinen: se merkitsee pettymysten kasaantumista,
voimien vähenemistä, voimattomuuden ja resignaation lisääntymistä. Hadrianuksen muistelmissa jopa nuori, kaunis Antinous pelkää vanhenemista ja haluttavuutensa katoamista: ”Hän oli kauhuissaan siitä, että hänenkin pitäisi rapistua, toisin
sanoen vanheta, ja hän oli varmasti jo kauan aikaisemmin päättänyt kuolla heti,
kun huomaisi ensimmäiset laskun merkit, tai jo paljon varhemmin.” (HM 187.)
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Antinous pelkää yhtä lailla keisarillisen rakastajansa kyllästymistä kuin omaa miehistymistään, joka syöksisi hänet lemmikin asemasta (HM 177).7 Hadrianus puolestaan ruoskii itseään siitä, miten hän vuosien kuluessa osoitti kyllästymistään
rakastettuunsa, kaipasi vaihtelua ja koki molemminpuolisen kiintymyksen uhkaavaksi (HM 175–182). Yhdessä vietetty aika syö Hadrianuksen intohimoa; myöhemmin hän koettaa epätoivoisesti palata menneeseen vaalimalla kultillisesti Antinousin muistoa.
”Brokeback Mountainin” rakastavaisille ajan kuluminen merkitsee katkeruuden ja pettymyksen kasaantumista. Heidän kokemustaan hallitsee myös tuskallinen tietoisuus siitä, ettei yhteistä aikaa ollut koskaan tarpeeksi: ”heidän harvojen
rakastelujensa loistavaa latausta synkensi tieto siitä että aika riensi, aikaa ollut koskaan tarpeeksi, ei koskaan tarpeeksi” (BbM 302). Lopulta aika loppuu kesken traagisesti ja peruuttamattomasti, kun Jack kuolee yllättäen 39-vuotiaana, tilanteessa,
jossa heidän suhteensa on kaksikymmenvuotisen pettymyksien sarjan rasittama.
”[H]e väänsivät asiat kutakuinkin siihen pisteeseen missä ne olivat olleetkin, sillä
se mitä he olivat sanoneet ei ollut mitään uutta. Mikään ei loppunut, mikään ei
alkanut, mitään ei päätetty.” (BbM 304.) Miesten viimeiseksi jääneellä tapaamisella Jack on vihdoin paljastanut ikävänsä ja pettymyksensä, ja esiin nousseet vuosien ajan kasaantuneet sanomattomat asiat jäävät painamaan Ennisin mieltä.
Meillä olisi voinut olla hyvä elämä yhdessä, helvetin hyvä elämä. Sinä et suostunut siihen, joten nyt meillä on vain Brokeback Mountain. Kaikki perustuu
siihen, se on kaikki mitä meillä on, vitun kaikki, – – Laske ne saatanan vähät
kerrat mitä me ollaan oltu yhdessä kahtenakymmenenä vuotena. – – Sinulla ei
ole aavistustakaan miten saatanan pahaksi se voi mennä. En minä pärjää
parilla ohuen ilmanalan nainnilla kerran tai kaksi vuodessa. Ennis, sinä olet
minulle liikaa, senkin paskiaisten paskiainen. Kunpa tietäisin miten luopua
sinusta. (BbM 304.)
Vain kerran lukija päästetään Jackin muistoihin ja mielikuviin, joita hallitsee kaipaus täydelliseen yhteiseen kesään Brokeback-vuorella. Jackin muistikuvissa heidän varhainen syleilynsä on ajaton, ajan ja paikan tuolla puolen, ja kuitenkin jo sil7 Muisteleva Hadrianus kuvaa myös, kuinka Antinous pelkäsi lähestyvää 19-vuotispäiväänsä
(HM 177, 181–182). Syynä ei ollut ainoastaan pelko keisarin kyllästymisestä, vaan suhdetta
uhkaavat soveliaisuussäännöt. Hadrianuksen ja Antinousin suhde noudatti antiikissa arvostettua pederastista mallia, jossa vanhempi ja sosiaalisesti ylempi mies rakastaa suhteessa
passiivisessa asemassa olevaa nuorukaista. Suhteen tuli kuitenkin muuttua platoniseksi, kun
nuorukaisen posket alkoivat kasvaa partaa ja hän muuttui aikuiseksi mieheksi. Toisin kuin
ateenalaisen esikuvan mukaista poikarakkautta, kahden aikuisen miehen rakkaussuhdetta
pidettiin niin Kreikassa kuin Roomassakin koomisena ja halveksittavana. (Hekanaho 2006b,
124, 152–156; Halperin 1990; Williams 1999.)
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loin ”minuutit tikittivät eteenpäin pyöreässä kellossa Ennisin taskussa” (BbM
305). Juuri Jackin kokemuksissa ja kerran toisensa jälkeen torjutuksi tulevissa
ehdotuksissa yhdessä eletystä elämästä ilmenevät salaisen suhteen kipeys ja turhauttavuus, väsyminen harvoihin varastettuihin yhteisiin hetkiin. Jack pettyy toiveissaan moneen kertaan eikä saa Ennisiä vakuuttumaan siitä, että kahden miehen
olisi mahdollista elää elämänsä yhdessä. Jopa Jackin kallisarvoisia muistoja Brokebackin päiviltä leimaa alusta saakka kipeä pettymys, jonka hän pyrkii torjumaan:
Myöhemmin tuo unelias syleily vakiintui hänen muistissaan ainoaksi teeskentelemättömän, lumotun onnen hetkeksi heidän erillisillä ja hankalilla elonteillään. Mikään ei turmellut sitä, ei edes se että Ennis ei silloin tahtonut syleillä
häntä kasvokkain, koska ei halunnut nähdä eikä tuntea että hänen sylissään oli
Jack. Ehkeivät he koskaan päässeet paljon sitä pitemmälle, hän ajatteli.
Olkoon niin. Olkoon niin. (BbM 305.)

Pastoraali-idylli: kalassa Jack Twistin kanssa
Siinä missä Hadrianuksen kerronta säilyy kautta muistelmien arvokkaana ja stoalaisen eleettömänä, ”Brokeback Mountainin” kertojan ilmaisullinen rekisteri
vaihtelee kuivasta, hyvin mustasta huumorista ja ronskista kansanomaisuudesta
idyllisiin luonnonkuvauksiin, jotka ilmaisevat sen, mikä päähenkilöiden karussa
arjessa jää lausumatta ääneen. Puhumattomuus on erityisesti Ennisin oppiman
maskuliinisuuden ytimessä. Ennis ”ei ollut hellittelysanojen mestari”, niinpä
”pikku kulta” on varattu hänen hevosilleen, tyttärilleen ja Jackille (BbM 289).
Jackilla on oma ahdas roolinsa suhteessa: katkeruuden kasvaessa kahden vuosikymmenen aikana hän ilmaisee toistuvasti ääneen unelman yhteisestä tulevaisuudesta ja yhdessä eletystä elämästä. Lopulta heidän viimeiseksi jäävän tapaamisensa lopussa ”[v]uosien sanomattomat asiat, ja nyt mahdottomat sanoa – myöntämiset, rakkaudenjulistukset, häpeät, syyllisyydet, pelot – kohosivat heidän ympärilleen kuin suunnattomat höyrypilvet kuumasta lähteestä talvella” (BbM 304).
Kerta kerralta juuri puhe nostaa esiin ongelmat miesten välisessä suhteessa ja heidän yhteisen tulevaisuutensa mahdottomuuden tuomitsevassa ja avoimen väkivaltaisessa ympäristössä. Myöntämiset, rakkaudenjulistukset ja unelmat tulevat
yhtäältä ilmaistuksi yhteisissä luontokokemuksissa, jotka kertoja sanallistaa miesten puolesta. Toisaalta heidän ruumiinsa ilmaisevat sen, minkä sanominen on liian
vaikeaa. Kerran toisensa jälkeen heidän suunsa ja ruumiinsa kohtasivat toisensa
”yhtä vaivattomasti kuin oikea avain kääntyy lukon lokosissa” (BbM 289).
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Novellin käännekohta sijoittuu rähjäiseen Motel Siestaan, jonne Jack ja Ennis
ovat ajaneet saatuaan jälleen toisiinsa yhteyden neljän vuoden eron jälkeen. Kumpikin on mennyt tahoillaan naimisiin. Ennisillä on kaksi tytärtä, Jackilla poika.
Kaunistelematon kertoja kuvaa Jackin ja Ennisin romanttista kohtaamista:
Huone lemusi siemennesteeltä, tupakalta, hieltä ja viskiltä, vanhalta matolta ja
happamalta heinältä, paskalta ja halvalta saippualta. Ennis makasi raajat levällään, uupuneena ja märkänä, hengitti syvään yhä hiukan paisuksissa, ja Jack
puhalteli mahtavia savupilviä kuin valaan suihkuja ja sanoi: ”Tämä on niin
nannaa, sen täytyy johtua kaikesta ajasta jonka viettää hevosen selässä.” (BbM
291.)
Jack ehdottaa elämää yhdessä, vastaukseksi Ennis kertoo homovihamurhasta, jota
joutui yhdeksänvuotiaana todistamaan. Itse asiassa hän jopa epäilee isäänsä syylliseksi murhaan. Ennis kertoo, kuinka hänen kotipuolessaan oli miespari, Earl ja
Rich. Eräänä päivänä Earl löydettiin raa’asti murhattuna kasteluojasta. Muisto
Earlin kiduttamisesta ja murhasta, mielikuva seudun miehistä vetämässä tätä rengasraudalla kullista pitkin maata, polttaa lähtemättömästi Ennisin mieleen häntä
vaivaavan kauhukuvan: paljastuessaan miesten välinen rakkaus rangaistaan Keskilännessä aina vihamurhalla. Kertomus Earlista ja Richistä ennakoi sitä, mihin
Jackin ja Ennisin yhteinen aika myöhemmin päättyy. Ensimmäistä kertaa Ennis
kuitenkin Motel Siestassa pohtii ääneen, onko hän sittenkin homo. Hän tunnustaa
katsovansa kadulla muita ihmisiä miettien, tapahtuuko tällaista muillekin ja ”mitä
helvettiä ne tekee”. Jack vastaa, ettei ”sitä tapahdu Wyomingissa, ja jos tapahtuu,
niin en minä tiedä mitä ne tekee, menee ehkä Denveriin”. (BbM 295.)
Ennis torjuu ajatuksen omasta homoseksuaalisuudestaan ja liittää halunsa
yksinomaan rakkauteensa Jackia kohtaan. Sen sijaan Jack mieltää itsensä mieheksi, joka haluaa seksiä miesten kanssa, ja hän myös toteuttaa seksuaalisuuttaan
muidenkin miesten kuin Ennisin kanssa (BbM 293, 299, 303–304, 309). Lisäksi
hän toteaa suoraan, että on nainut Lureenin rahan takia (BbM 292) eikä koskaan
ole halunnut lapsia, poikia sen kummemmin kuin tyttäriäkään (BbM 302). Jackin
tietoisuus omasta halustaan miehiin käy ilmeiseksi jo novellin alkupuolella, sillä
kertoja seuraa hänen katsettaan, joka seuraa tarkasti Ennisin riisuutumista Brokebackin leirissä: ”‘Minä meinaan pestä kaiken mihin yletyn’, Ennis sanoi ja kiskoi
saappaat ja farmarit jalasta (ei kalsareita eikä sukkia, pani Jack merkille)” (BbM
283). Jack on myös heistä se, joka tekee – ilmeisen kokeneena – aloitteen seksiin.
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Novellin kuvaukset miehistä kahdestaan luonnossa eivät ainoastaan ilmaise
heidän ääneen lausumattomia onnen ja vapauden tuntemuksiaan, vaan ne liittävät
teoksen myös pitkään pastoraalisen elegian ja bukolisen idyllin perinteeseen.8 Jo
varhain nämä kirjallisuudenlajit liittyivät tiiviisti miesten välisen halun kuvaamiseen. Antiikissa elegia viittasi mihin tahansa runoon, joka oli kirjoitettu elegisen
distikonin mittaan. Juuri tätä heksa- ja pentametristä koostuvaa runomittaa suosittiin miesten ja poikien välistä rakkautta kuvaavissa pederastisissa runoissa (Dover
1989, 50). Klassisimmillaan paimennuorukaisten rakkaus esiintyy Theokritoksen
Idylleissä ja Vergiliuksen Bucolican toisessa eklogissa, jossa Korydon rakastaa
onnettomasti kaunista Alexista.9 Wyomingilaiskaksikon onnela, Keskilännen
luonto, kantaa itsessään kaikuja esikuvistaan Theokritoksen Sisiliasta ja Vergiliuksen Arkadiasta. Jackin ja Ennisin lampaiden kaitsenta Brokebackilla ja heidän
toistuvat matkansa asumattomaan luontoon voidaankin tulkita maanläheiseksi
moderniksi versioksi jo antiikin kirjallisuuden muuntelemasta aiheesta. Brokebackin päivinään he ovat alle kaksikymmenvuotiaita nuorukaisia, ja paimenrunoudelle ominaiseen tapaan heidät jopa kuvataan laulamassa ja musisoimassa – he
laulavat leirinuotiolla ja Jack soittaa huuliharppuaan (BbM 284).
Pastoraalisen idyllin kuvasto on läsnä yhtä lailla Hadrianuksen muistelmissa
kuin ”Brokeback Mountainissakin”, jolloin teokset kirjoittautuvat myös näiden
geneeristen vihjeiden avulla miesten välisen rakkauden kuvausten historiaan. Hadrianus kuvaa toistuvasti pastoraalisen idyllin kontekstissa suhdettaan Antinousiin,
jota hän nimittää ”kauniiksi vinttikoirakseen”. Erityisen usein hän liittää nuorukaisen vesisymboliikkaan, kuten kuvatessaan hetkeä, jona hän näki Antinousin ensi
kertaa (HM 157). Antinous assosioituu yhtä lailla nuoreen paimeneen kuin lammen pinnan lumoamaan Narkissokseen kuin Herakles-heeroksen rakkauden kohteeseen, Hylas-nuorukaiseen, joka hukkuu traagisesti. Kaikki nämä hahmot olivat
suosittuja antiikin homoeroottisessa runoudessa. Antinous hukkuu Niiliin, ja
romaanissa hänen kuolemansa enteet liittyvät veteen, eläimiin ja metsästykseen
(Andersson 1989, 106–124).
8 Vergiliuksen Bucolica eli Eklogit on ilmestynyt suomeksi nimellä Paimenlauluja (2004). Toinen bukolisen runouden keskeinen teos on Theokritoksen Idyllejä (suom. 1975), jossa siinäkin aiheina toistuvat pederastinen rakkaus ja rakkaus kahden nuorukaisen välillä. Käsitteet
bukolinen (kr. boukolos, paimen) ja pastoraalinen (lat. pastor, paimen) viittaavat molemmat
romantisoituun paimenelämään. Paimenrunouden teoriasta ja historiasta ks. Halperin 1983.
9 Korydon esiintyy jo Theokritoksen neljännessä idyllissä, josta Vergilius on lainannut nimen
paimenelleen. Korydon/Corydon ja Alexis ovat saaneet aseman myös modernissa miesten
homoseksuaalisuuden esittämisen kirjallisessa kaanonissa. André Gide puolusti miesten
homoseksuaalisuutta sokraattisissa dialogeissa teoksesaan Corydon (1911, 1920, 1924).
Teoksessa esiintyy onneton, nuori kaappihomo Alexis, joka tekee itsemurhan. Marguerite
Yourcenar julkaisi Giden teosta kommentoivan esikoisromaaninsa Alexis (1929), joka koostuu
nuoren homomiehen kirjemuotoisesta ulostulokertomuksesta.
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Pastoraalille ominaiset motiivit ja kuvasto toistuvat myös ”Brokeback Mountainissa”, jossa päähenkilöt kerran toisensa jälkeen pakenevat ahdistavaa sosiaalista todellisuutta vapautta ja harmoniaa edustavaan luontoon (ks. Soikkeli 1998).
Jackin ja Ennisin viimeisellä yhteisellä matkalla toukokuussa 1983 myös Jackiin
liittyy vesisymboliikka. ”Brokeback Mountainin” miehet viettävät muutaman päivän pienen järvijonon rannoilla, kaikkialla on märkää ja sohjoista, ja kertoja kuvailee Jackin haistelemassa kuin valpas koira metsän tuoksuja. Jack toteaa ääneen,
kuinka taivaan rikkeetön sininen on niin syvää, että ”hän saattaisi hukkua siihen
katsoessaan ylös” (BbM 299). Kulkiessaan he säikäyttävät mustakarhun, ja pian
Jack laskeutuu ratsailta ja juo vettä kirkasvetisestä joesta. Ennisin töksähtävän
käytännöllinen hellyydenilmaus törmää yhteen Jackin romanttisen eleen kanssa.
Teenvärinen joki oli sulavedestä vuolas, jokaista korkeata kiveä kiersi vaahtokaulaliina ja suvannoissa ja syvennyksissä kävi virta. Pajujen okranväriset
oksat huojuivat jäykästi, siitepölyiset pajunkissat olivat kuin keltaisia peukalonjälkiä. Hevoset joivat, ja Jack nousi ratsailta, kauhoi kylmää vettä kämmeneensä, ja kristallipisaroita putosi hänen sormiensa välistä, suu ja leuka kimmelsivät märkinä. ”Tuosta sinä saat majavakuumeen”, Ennis sanoi, ja sitten:
”Ei hullumpi paikka.” (BbM 300.)
Hadrianuksen muistelmat ja ”Brokeback Mountain” kommentoivat yhtäältä paimenidyllien samansukupuolisen rakkauden kuvaamisen traditiota, mutta niillä on
yhteys myös elegian myöhempään historiaan. Antiikin ajan jälkeenkin elegia
nimittäin säilytti asemansa miesten välisen rakkauden ilmaisemisen keinona.
1500-luvulla englantilaiset runoilijat kirjoittivat antiikin esikuvien mukaisia pastoraalielegioita, mutta samaan aikaan elegia alkoi merkitä myös valitusrunoa, jossa
murehditaan tai pohdiskellaan ystävän tai rakastetun kuolemaa. Englantilaisen ja
amerikkalaisen kirjallisuuden traditiossa pastoraalielegia muovautui erityiseksi
”ystävyyselegiaksi”, jossa miesrunoilija ylisti kuolleen miespuolisen ”ystävänsä”
kauneutta ja lukemattomia hyveitä. Tällä tavoin elegiasta tuli väline, jolla runoilijat pystyivät hyväksytysti kommunikoimaan samansukupuolisen rakkauden ja
läheisyyden tuntoja ja kokemuksia. (Woods 1999, 108–111, 116–121.)10 Hadrianuksen muistelmat ja ”Brokeback Mountain” kirjoittautuvat tähän homoeroottiseen elegiseen perinteeseen. Niiden kerronta rakentuu rakastettuaan kaipaavan,
10 Teoksia, joissa usein viitataan Theokritoksen, Moskhoksen, Bionin ja Vergiliuksen pastoraaliseen kuvastoon, ovat esim. Edmund Spenserin paimenrunojen kokoelma The Shepheardes Calender (1579), Sir Philip Sidneyn Arcadia (1593) sekä Spenserin Sidneyn muistoksi kirjoittama elegia Astrophel (1595). Tunnettuja elegioita ystävän muistolle ovat esim. John Miltonin Lycidas (1638), Thomas Grayn Elegy Written in a Country Church-Yard (1751), Percy
Bysshe Shelleyn Adonais (1821) ja Alfred Tennysonin In Memoriam (1850). Ensimmäinen
maailmansota innoitti monia moderneja elegioita (esim. Wilfred Owenin sotaelegiat); yksi tunnetuimpia 1900-luvun elegiavariaatioita on W. H. Audenin Funeral Blues (Stop All the Clocks)
(1936/1940). (Ks. Sacks 1987; Ramazani 1994.)
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muistelevan miehen varaan. Suru, nostalgia ja melankolia läpäisevät molemmat
teokset, jotka yhdeltä tasoltaan kertovat rakastetun menetyksestä ja sen jälkeensä
jättämästä ikävästä.11

Lopuksi: Näkymä Brokeback Mountainilta
Olen edellä asetellut Annie Proulx’n ”Brokeback Mountain” -novellia erinäisiin
asentoihin suhteessa maskuliinisuuden tutkimuksesta ja miesruumiin representoimisesta käytyyn keskusteluun sekä novellin eriaikaisiin intertekstuaalisiin keskustelukumppaneihin. Olen halunnut osoittaa, minkälaisia lukemisen horisontteja
novellista avautuu, kun sitä luetaan suhteessa Marguerite Yourcenarin Hadrianuksen muistelmat -romaaniin ja kummankin teoksen avaamaan miesten välisen rakkauden kirjallisen representaation pitkään perinteeseen. Näennäisen yksinkertainen ja karu wyomingilaiskertomus avautuu moniin tulkinnallisiin suuntiin ja jää
vaivaamaan lukijaansa elliptisyydessään ja karun pinnan alle kätketyssä emotionaalisuudessaan. Novelli koskettaa miesten välisen rakkauden sekä maskuliinisuuden ja haavoittuvaisuuden tematiikkaa, josta monet teoreetikot ovat viime vuosina
kirjoittaneet. Se kirjoittaa uusiksi myös bukolisen idyllin ja elegian lajisidonnaisia
keinoja miesten välisen intiimiyden ilmaisemiseksi ja tunnesiteiden erittelemiseksi. Proulx’n novellissa myyttinen Länsi ja cowboy-ihanne asetetaan ironiseen
vuoropuheluun pastoraalin perinteen kanssa, jolloin käsitteitä kuten maskuliinisuus, ruumiillisuus, luonto ja miesten välinen läheisyys valaistaan suhteessa amerikkalaisen proosan perinteeseen sekä pastoraalin ja elegian traditioon. Salaisuus
säilyy ”Brokeback Mountain” -novellin ytimessä, ja ennen kaikkea se tematisoituu
Jackin hahmossa ja tämän arvoitukselliseksi jäävässä väkivaltaisessa kuolemassa.
Salaisuutta ylläpitää myös se vaikenemisen eetos, jonka ympärille novellin analysoima mieheys rakentuu. Vaikeneminen johtaa äkillisiin purkauksiin, jotka koetaan emotionaalisena ja ruumiillisena kipuna, äkillisenä itkuna ja eroon liittyvinä
kouristuksina, jotka tuntuvat runkatessa repivän sydämen rinnasta ja suolet vatsasta.12

11 Nostalgian ja melankolian käsitteistä mainittujen teosten yhteydessä ks. Hekanaho 2006c.
Elegian, surun ja melankolian suhteista Sacks 1985/1987; Ramazani 1994.
12 Suomenkielinen käännös, joka väittää Ennisin sanovan ”sydäntä totta vie repi satoja kertoja kun ajattelin sinua” (BbM 293), on kokonaan hukannut alkutekstin lihaisan ronskiuden.
Kun Ennis Motel Siestassa toteaa Jackille: ”I never had no thoughts a doin it with another guy
except I sure wrang it out a hunderd times thinkin about you”, hän ei puhu sydämen repimisestä vaan tunnustaa vetäneensä kuivat satoja kertoja aina Jackia ajatellen (Brokeback 268).
Vertaus ikävästä tunteena kuin jokin repisi suolia vatsasta ulos esiintyy kahdesti Ennisin yhteydessä (BbM 287, 293). Alkukielellä miesten puhe on huomattavasti murteellisempaa kuin
käännöksessä ja kertojan hellyydensekainen sarkasmi tulee esiin omaleimaisempana.
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Ennen kaikkea novellin todellisuudessa mieheyttä osoitetaan – ja kestetään –
tyytymällä siihen, mikä koetaan väistämättömäksi, ylittämättömäksi rajallisuudeksi. Ennisin ja Jackin kohdalla elämänikäinen rakkaus puristuu lopulta pieneen,
kurjaan asuntoautoon, jossa syyllisyydentuntojen kanssa kamppaileva Ennis vaalii
muistojaan seisoen kyynelsilmin Brokeback-vuorta esittävän postikortin ja hänen
ja Jackin sisäkkäin aseteltujen paitojen edessä. Stoalaisen tyynen tyytymisen
eetoksen kertoja pukee novellin lopussa sanoiksi Ennisin ajatuksia lainaten: ”Sen
välille mitä hän tiesi ja mitä hän yritti uskoa jäi avointa tilaa, mutta sille ei mahtanut mitään, ja jos asialle ei mahda mitään, se on vain kestettävä.” (BbM 312.)
Lähteet
Acocella, Joan 2005: Becoming the Emperor. How Marguerite Yourcenar reinvented the
past. New Yorker. The Critics Books. Issue of 2005-02-14 & 21. Luettavissa osoitteessa
http://www.newyorker.com/printables/critics/050214crbo_books. Luettu 12.12.2005.
Andersson, Kajsa 1989: Le ”don sombre”. Le theme de la mort dans quatre romans de Marguerite Yourcenar. Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Romanica Upsaliensia 43.
Stockholm: Almqvist & Wiksell.
Berger, Maurice & Wallis, Brian & Watson, Simon (toim.) 1995: Constructing Masculinity.
New York & London: Routledge.
Bordo, Susan 2000: Beauty (Re)Discovers the Male Body. Teoksessa Peg Zeglin Brand
(toim.): Beauty Matters. Bloomington, Indianapolis: Indiana University Press, 112–
154.
Bordo, Susan 2003: Does Size Matter? Teoksessa Nancy Tuana & William Cowling &
Maurice Hamington & Greg Johnson & Terrance MacMullan (toim.): Revealing Male
Bodies. Bloomington, Indianapolis: Indiana University Press, 19–37.
Brod, Harry 2002: Studying Masculinities. Teoksessa Judith Kegan Gardiner (toim.):
Masculinity Studies & Feminist Theory. New Directions. New York: Columbia
University Press, 161–175.
Davidson, Michael 2004: Guys Like Us. Citing Masculinity in Cold War Poetics. Chicago &
London: The University of Chicago Press.
Dover, K. J. 1989/1978: Greek Homosexuality. Updated and with a new Postscript.
Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Gallant, Mavis 1985: Limpid Pessimist. The New York Review of Books, 32: 19. 5.12.1985.
Luettavissa osoitteessa http://www.nybooks.com/articles/5276. Luettu 15.6.2006.
Gardiner, Judith Kegan (toim.) 2002: Masculinity Studies & Feminist Theory. New Directions. New York: Columbia University Press.
Gatens, Moira 1996: Imaginary Bodies. Ethics, Power and Corporeality. London & New
York: Routledge.

56

Grosz, Elizabeth 1994: Volatile Bodies. Toward A Corporeal Feminism. Bloomington,
Indianapolis: Indiana University Press.
Grosz, Elizabeth 1995: Space, time, and perversion: Essays on the politics of bodies. New
York & London: Routledge.
Halberstam, Judith 1998: Female Masculinity. Durham: Duke University Press.
Halberstam, Judith 2002: The Good, the Bad, and the Ugly: Men, Women, and Masculinity.
Teoksessa Judith Kegan Gardiner (toim.): Masculinity Studies & Feminist Theory. New
Directions. New York: Columbia University Press, 344–367.
Halberstam, Judith 2005: In a Queer Time and Place. Transgender Bodies, Subcultural
Lives. New York & London: New York University Press.
Halperin, David M. 1983: Before Pastoral. Theocritus and the Ancient Tradition of Bucolic
Poetry. New Haven: Yale University Press.
Halperin, David M. 1990: One Hundred Years of Homosexuality And Other Essays on
Greek Love. New York & London: Routledge.
Hekanaho, Pia Livia 2004: Roomalaisen keisarin kreikkalainen rakkaus. Teoksessa Lasse
Kekki & Kaisa Ilmonen (toim.): Pervot pidot. Homo-, lesbo- ja queer-näkökulmia
kirjallisuudentutkimukseen. Helsinki: Like, 152–184.
Hekanaho, Pia Livia 2006a: Moniääninen muotokuva. Muistelmien ja muistiinpanojen
suhde Marguerite Yourcenarin romaanissa Mémoires d’Hadrien. Teoksessa Kaisa
Kurikka & Veli-Matti Pynttäri (toim.): Tekijyyden tekstit. Helsinki: SKS, 153–193.
Hekanaho, Pia Livia 2006b: Yhden äänen muotokuvia. Queer-luentoja Marguerite
Yourcenarin teoksista. Helsinki: Yliopistopaino. Luettavissa osoitteessa http://
ethesis.helsinki.fi/julkaisut/hum/taite/vk/hekanaho/yhdenaan.pdf. Luettu 20.12.2006.
Hekanaho, Pia Livia 2006c: A kind of bitter longing. Masculine bodies and textual female
masculinity in Brokeback Mountain and Memoirs of Hadrian. SQS: Journal of Queer
Studies in Finland 2/2006, 4–21. Luettavissa osoitteessa http://www.helsinki.fi/jarj/sqs/
sqs2_06/sqs22006hekanaho1.pdf. Luettu 22.11.2007.
Hekanaho, Pia Livia 2007: Kaapin kielioppi ja pervon positio: queer-luentoja Marguerite
Yourcenarin teoksista. Naistutkimus – Kvinnoforskning 1/2007, 44–48.
Kekki, Lasse 2006: Queerit kyyneleet. Kuinka kirjoittaa homovihamurhista? SQS: Journal
of Queer Studies in Finland 1/2006, 105–111. Luettavissa osoitteessa http://
www.helsinki.fi/jarj/sqs/SQSKekkipuheenvuoro.pdf. Luettu 22.11.2007.
McMurtry, Larry 2005: Adapting Brokeback Mountain. Teoksessa Annie Proulx & Larry
McMurtry & Diana Ossana: Brokeback Mountain. Story to Screenplay. New York:
Scribner, 139–142.
Noble, Jean Bobby 2004: Masculinities without Men? Female Masculinity in TwentiethCentury Fictions. Vancouver, Toronto: UBC Press.
Ossana, Diana 2005: Climbing Brokeback Mountain. Teoksessa Annie Proulx & Larry
McMurtry & Diana Ossana: Brokeback Mountain. Story to Screenplay. New York:
Scribner, 143–151.

57

Proulx, Annie 2001/1999: Lyhyt kantama. Kertomuksia Wyomingista. Suom. Marja Alopaeus. Helsinki: Otava, 276–312 = BbM.
Proulx, Annie 2003/1999: Brokeback Mountain. Teoksessa Annie Proulx: Close Range.
Wyoming Stories. Novelli ilmestyi ensimmäisen kerran The New Yorkerissa
13.10.1997. New York: Scribner, 255–285 = Brokeback.
Proulx, Annie 2005: Getting Movied. Teoksessa Annie Proulx & Larry McMurtry & Diana
Ossana: Brokeback Mountain. Story to Screenplay. New York: Scribner, 129–138.
Ramazani, Jahan 1994: Poetry of Mourning. The Modern Elegy from Hardy to Heaney.
Chicago University Press.
Robinson, Sally 2002: Pedagogy of the Opaque: Teaching Masculinity Studies. Teoksessa
Judith Kegan Gardiner (toim.): Masculinity Studies & Feminist Theory. New
Directions. New York: Columbia University Press, 141–160.
Sacks, Peter 1987/1985: The English Elegy. Studies in the Genre from Spenser to Yeats.
Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Silverman, Kaja 1992: Male Subjectivity at the Margins. New York & London: Routledge.
Soikkeli, Markku 1998: Rakkauden maisemassa. Pastoraalin mythos Heikki Turusen Korvenraivaaja-sarjassa miestutkimuksen näkökulmasta. Alkujaan ilmestynyt teoksessa
Kaisa Kurikka (toim.): Paikkoja ja tiloja suomalaisessa kirjallisuudessa. Kotimainen
kirjallisuus, sarja: A, 37. Turun yliopiston taiteiden tutkimuksen laitos. Luettavissa
osoitteessa http://www.uta.fi/~csmaso/turunen.htm. Luettu 28.5.2007.
Theokritos 1975: Idyllejä. Kreikasta suomentanut Marianna Tyni. Helsinki: Gaudeamus.
Thomas, Calvin 1996: Male Matters. Masculinity, Anxiety, and the Male Body on the Line.
Urbana & Chicago: University of Illinois Press.
Thomas, Calvin 2002: Reenfleshing the bright boys; or, how male bodies matter to feminist
theory. Teoksessa Judith Kegan Gardiner (toim.): Masculinity Studies & Feminist
Theory. New Directions. New York: Columbia University Press, 60–89.
Tuana, Nancy & Cowling, William & Hamington, Maurice & Johnson, Greg & MacMullan,
Terrance (toim.) 2003: Revealing Male Bodies. Bloomington, Indianapolis: Indiana
University Press.
Williams, Craig A. 1999: Roman Homosexuality. Ideologies of Masculinity in Classical
Antiquity. New York & Oxford: Oxford University Press.
Woods, Greogory 1999: A History of Gay Literature. The Male Tradition. New Haven &
London: Yale University Press.
Yourcenar, Marguerite 1982/1951: Mémoires d’Hadrien. Teoksessa Œuvres romanesques.
Paris: Gallimard, 285–555.
Yourcenar, Marguerite 1984/1954: Hadrianuksen muistelmat. Suom. Reino Hakamies.
Helsinki: WSOY = HM.
Zuern, John 2003: The Future of the Phallus: Time, Mastery, and the Male Body. Teoksessa
Nancy Tuana & William Cowling & Maurice Hamington & Greg Johnson & Terrance
MacMullan (toim.): Revealing Male Bodies. Bloomington, Indianapolis: Indiana
University Press, 55–80.

58

TILAPUOLISUUTTA JA OUTOUTTA:
KODIN TILOJA JA TUNTOJA TOISIN
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”Tuulehenko teen tupani?” Niinan tilapuolisuus
Joni Skiftesvikin romaanissa Tuulenpesä
Satu Koho
Joni Skiftesvikin romaani Tuulenpesä (1990) kertoo pääosin vuoteen 1942 ja Haukiputaan Martinniemeen sijoittuvan tarinan kolmihenkisestä perheestä ja kuvaa
samalla kolme erilaista suhtautumista tilaan ja sen hallintaan. Teos koostuu kehystarinasta (Paulin tarina), kahdesta siihen upotetusta sisätarinasta (Paulin vanhempien eli Jahvetin ja Niinan tarinat) sekä tapahtumia takautuvasti vyöryttävästä prologista. Menneisyyden paikat kokemuksineen nousevat kaikissa tarinoissa nykyisyyteen ja vaikuttavat henkilöiden tekoihin, tunteisiin ja suhtautumiseen muihin
ihmisiin. Juuri spatiaaliset muistot näyttäisivät olevan merkittäviä Tuulenpesän
henkilöille, jotka tasapainoilevat kuluvan hetken ja kadonneen ajan välillä.1 Paikat
ja maisemat, etenkin myrskyävä meri ja äärettömänä aukeava syystaivas, ovat
myös mielen maisemia ja heijastavat henkilöiden sisäistä maailmaa.
Kehystarinassa elämässään eksynyt, 53-vuotias Pauli lähtee etsintämatkalle
muistojensa ja odotustensa syntysijoille, perheensä menneisyyteen. Sen palaset
hänen on koottava ymmärtääkseen, kuka hän on. Millainen perhe Tuulenpesäksi
kutsutussa mökissä aikoinaan eli, ja miksi se lähti pakomatkalle Pohjanlahden yli
Ruotsiin? Vastauksia Pauli hakee vanhempiensa tarinoista. Etsintämatka ei ole
helppo:
Oli kuin olisi kävellyt sumuisessa metsässä ja yrittänyt löytää polkua, jonka
olemassaolosta ei ollut ollenkaan varma. – – Hän toivoi, että joku olisi ottanut
häntä kädestä ja opastanut edes vähän. Mutta kuka häntä muka olisi voinut
opastaa? Ei kukaan muu kuin Jahvetti – – . (Skiftesvik 1990, 45.)
Myös sisätarinoiden teemoja ovat matka ja tilinteko. Viinaan menevä ja väkivaltainen satamatyönjohtaja Jahvetti Häikiö kärsii sairaalloisesta mustasukkaisuudesta.
Takaumissa kerrotaan, kuinka hänen lapsuudenkotiaan hallitsi vieraissa kulkeva,
Kauno-isää alistava Selma-äiti. Jahvetin mieli sotkee hänen nykyisen ja lapsuusaikaisen perheensä toisiinsa; mies on varma, että Niina-vaimo on yhtä katala kuin
Selma-äiti oli aikoinaan. Saatuaan kutsun rintamalle Jahvetti valmistaa perheensä
pakomatkalle meren yli Ruotsiin.

1 Pauli Tapani Karjalainen (2003b, 46) puhuu topologisesta tai spatiaalisesta muistista, sillä
muistamme tapahtumapaikkoja, maailman kohtia, joissa havainto syntyi, kun taas tapahtumaajalla ei niinkään ole merkitystä.
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Niina puolestaan on aina alistunut vahvempiensa tahtoon – ensin äitinsä Bertan ja sitten Jahvetin – ja seuraa nytkin miestään kuin lammas. Mutta Niina ei ole
unohtanut kärsimiään vääryyksiä, ja lopulta tilit vaativat tulla tasatuiksi. Jahvetti
vangitaan sotilaskarkurina ja teloitetaan. Niina ja viisivuotias Pauli jatkavat venematkaansa Ruotsiin, jossa Niina viettää viimeiset elinpäivänsä sidottuna vanhainkodin sänkyyn sekä muistoihinsa ja Pauli perheettömänä, työpaikkansa menettäneenä miehenä.
Paulin, Jahvetin ja Niinan kokemukset ja mielikuvat tiloista, paikoista ja maisemista sekä niiden hallinnasta ovat merkittävä osa heidän tarinaansa ja auttavat
purkamaan heidän identiteettiään. Kaikilta kolmelta on jäänyt tavoittamatta kodin
turvallinen elämänpiiri. Heitä yhdistää yksinäisyys ja turvattomuus, ulkopuolisuuden, kodittomuuden ja vierauden tunne.
Artikkelissani keskityn tarkastelemaan Tuulenpesän Niinan paikkakokemuksia, lähinnä hänen tilapuolisuuttaan ja sivullisuuttaan. Millaisia käyttäytymiskoodeja Niinan eri paikkoihin liittyy, mitä tunteita hän niihin kohdistaa ja miten hän
hallitsee tai on hallitsematta tilaa? Lisäksi avaan keskeisiä tiloihin ja tilallisuuteen
liittyviä metaforia.2

Paikat ovat elettyä todellisuutta
Niina täyttää tilan tunteillaan, muistoillaan, toiveillaan ja peloillaan. Näin tilasta
tulee paikka. Kun ihminen tuntee kuuluvansa tiettyyn paikkaan, se muuttuu osaksi
hänen kokemusmaailmaansa ja osaksi häntä itseään.3 Paikkoja ei koskaan vain
havaita, vaan ne tunnetaan, koetaan ja tulkitaan.4 Niinan kodista tulee elämän
tapahtumapaikka, eletty todellisuus, ja sen kosteista ja vetoisista huoneista kokonainen merkityksiä täynnä oleva maailma. Niina ei elä Tuulenpesäksi kutsutussa
talossa, joka sijaitsee Haukiputaan Martinniemessä kartografisessa pisteessä 65.13
N ja 25.18 E, vaan hän elää Tuulenpesää; hän on osa paikkaa eikä sen ulkopuolella. Paikkaan kuulumista ei kuitenkaan ajatella tietoisesti, vaan se on latenttia.
Henkilö- ja paikkakuvaus kietoutuvat Tuulenpesässä yhteen, tai ainakin ne
tukevat toisiaan. Paikka ja subjekti, Niina, ilmenevät toisissaan ja luovat toisiaan.
2 Laajennan tutkimusnäkökulmaani kirjallisuustieteestä ja humanistisesta maantieteestä feministiseen maantieteeseen, joka tarkastelee ”toisten”, etenkin naisten, jokapäiväisiä tiloja ja
heidän rutiinimaisia polkujaan sekä tilan hallintaan liittyvää vallankäyttöä.
3 Paikoissa koemme olemassaolomme kannalta merkityksiset tapahtumat, sillä ajan ja tilan
solmukohdissa, paikoissa, kehittyy ja konkretisoituu minuutemme (Karjalainen 1997, 235).
4 Tuanin (1977, 8–11) mukaan paikan kokeminen on aina tietoista toimintaa, jossa ovat läsnä
aistit, tunteet ja ajatus.
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Subjektin elämä liittyy paikkaan, ja paikka syntyy subjektin havaintojen, kokemuksien ja toiminnan kautta (vrt. Hollsten 2004, 215). Niinan paikkoihin lyövät
leimansa negatiiviset tuntemukset, kuten niissä koettu nöyryytys tai väkivalta, kylmyys, ahtaus ja ahdistus. Tietyt tilat herättävät topofobiset muistot, jolloin niistä
tulee pelon paikkoja.5 Niinan minuus sitoutuu voimakkaasti paikkoihin, mutta
samalla hän tuntuisi hylkiöityvän lähes kaikkialla.
Henkilökohtaisten merkitysten lisäksi tiloihin liittyy erilaisia käyttäytymiskoodeja. Näitä koodeja noudattamalla sosiaalistutaan ja toisinpäin: jos niitä ei noudateta, jäädään yhteisön ulkopuolelle. Tilalla voi olla feminiinisiksi tai maskuliinisiksi tulkittuja ominaisuuksia, jotka eivät suinkaan määritä tilaa pysyvästi, vaan
niihin vaikuttavat subjektiiviset tilanteet, hetket ajassa ja paikassa. Tiloihin liittyvät aina hallinta ja kontrolli, ja Tuulenpesän Niina näyttäisi jäävän tilan suhteen
tilapuoleksi.6 Hänenkin kohdallaan pätee se, mitä naisen tilasta on sanottu: se on
luonteeltaan ambivalentti, yhtäältä täynnä rajoituksia, toisaalta kulkemisen pakkoja (vrt. Koskela 1997, 77). Myös kodin kokemiseen kuuluu aina kaksi puolta:
tarve jäädä ja tarve lähteä (Karjalainen 1999, 85).
Elämismaailma7 (life-world) on tuttu, jatkuvasti läsnäoleva, aistein havaittu
mutta silti lähes huomaamattomaksi jäävä ympäristö eli maailma sellaisena, millaisena ihminen sen päivittäin kohtaa. Se määrittyy arkisten kokemusten kautta ja
viittaa rutiinin leimaamaan todellisuuteen. Sen kautta muodostetaan käsitys ympäristöstä ja peilataan suhdetta koko muuhun maailmaan. (Tani 1995, 16–19. )8 Tuulenpesän elämismaailman keskus on koti, johon Niinalla, kuten useimmilla Skiftesvikin teosten henkilöillä, on ristiriitainen suhde tai joka on ”hukassa”. Elämän
tukikohdan ja suojan puuttuessa maailmalta ikään kuin puuttuu keskipiste, joten
ihminen vailla kotia on myös ihminen vailla identiteettiä.
Ympäristön ja paikan kokemista voidaan eritellä fenomenologimaantieteilijä
Edward Relphin sivullisuuden ja osallisuuden käsitteillä.9 Sivulliselle, kuten satun5 Tuanin (1990, 93, 247) mukaan topofilia viittaa ihmisen ja paikan väliseen voimakkaaseen,
tunneperäiseen sidokseen, jossa paikka tunnetaan omaksi. Topofilisissa paikoissa vallitsevat
levollisuus ja rauha. Topofobialla puolestaan viitataan paikkaan liitettyihin kielteisiin tunteisiin,
jolloin sitä mieluummin vältellään tai sitä jopa pelätään.
6 Tilapuoli-käsitettä käyttää Hille Koskela (1997, 79–86) pohtiessaan naisten liikkumista kaupungissa. Siirrän käsitteen tutkimukseeni, koska mielestäni se sopii hyvin kaikkeen tilalliseen
tarkasteluun, jossa on kyse tilan hallinnasta ja vallankäytöstä.
7 Kyseessä on humanistisen maantieteen fenomenologinen peruskäsite, joka juontaa juurensa filosofi Edmund Husserlin termiin ”Lebenswelt”.
8 Elämismaailma eli arkiympäristömme on juuri se, jossa eriarvoisuus näkyy ja jossa sitä tuotetaan (Rose 1993,17). Elämismaailma täyttyy inhimillisistä tarpeista ja teoista: työstä,
levosta, kaikenlaisesta ”asioiden hoitamisesta”. Sen ulkopuolella on muu maailma, johon liittyy mielentilan kaltainen etäisyys. (Karjalainen 1987, 26–27.)
9 Outsideness, insideness (Relph 1976, 49–50).
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naiselle kävijälle, ympäristö jää vieraaksi ja kaukaiseksi, vaihtuvaksi. Hän kokee
olonsa ulkopuoliseksi, kodittomaksi ja epätodelliseksi tarkastellessaan ympäristöä
etäältä, sivullisena. Hänelle ei ole muodostunut – tai hän ei haluakaan muodostaa –
ympäristöön henkilökohtaista suhdetta. Eksistentiaalinen sivullisuus tarkoittaa
paikkojen kokemista epätodellisina ja merkityksettöminä.10 Osallinen, esimerkiksi
asuja, kokee puolestaan olevansa yhtä ympäristönsä kanssa, kuuluvansa siihen.
Ympäristö on osalliselle tuttu, turvallinen ja pysyvä. Hänelle se on paikka, osa
itseä. Paikan kokemisen syvin taso, eksistentiaalinen osallisuus, tarkoittaa hyvin
voimakasta tunnetta kuulumisesta tiettyyn paikkaan. Tällaista osallisuutta koetaan
esimerkiksi onnellisessa kodissa.11

Tuulenpesä on topofobinen paikka
Niinan tarinan ensimmäinen luku alkaa enteellisesti sanalla ”tuuli”. Tuuli on tehnyt pesänsä hataraan rakennukseen, ja Niina aistii tuulen läheisyyden: se rasahtelee, tohisee, tuntuu ikävästi iholla. Tuuli paitsi synnyttää tuntoaistimuksen, on
myös vastakohta Niinan ahtaudelle ja tilallisuudelle; tuulihan on vapaa kulkemaan
kaukaisiin paikkoihin ja aikoihin. Samanaikaisesti sekä hajottavana että kokoavana elementtinä toimiva tuuli on yksi Skiftesvikin tuotannon keskeisimmistä
kuvista.
Kuvattu paikka eli mökki, jossa Niina perheineen asuu, on hyvin topofobinen,
sillä tässä läpimädässä rakennuksessa on kosteaa ja kylmää, ja siellä lemuaa
ummehtuneelle. Epätoivoista tunnelmaa luovat myös Niinan vieressä nukkuva sairas lapsi ja ikkunasta näkyvä myrskyävä, pelottavan musta meri. Luonto näyttää
voimansa ja ikään kuin kurittaa kurjan mökin ihmisiä. Ikkuna ei pysty erottamaan
heitä täysin ulkomaailmasta, vaan siinä on säröjä, joista sade tihkuu sisälle. Sataa –
taivaskin itkee. Maisemakuvaus yhtyy Niinan sisäiseen mielentilaan. Vaimo ja
lapsi ovat suojattomia myös siksi, että perheenpää on etäällä jopa konkreettisesti:
hän on lastaamassa saksalaista laivaa horisontissa kajastavassa saaressa. Mieheen
katsotaan kiikareilla, jotka ovat sameat ja voivat siis vääristää näkymää. Tarkkaa
kuvaa hänestä ei saada. Näin myös Niinan mielessä: hän haluaisi kurkistaa aviomiehensä sisään ja nähdä, millainen ihminen sieltä löytyy.

10 Existential outsideness (Relph 1976, 51). Näin paikan voi kokea myös esimerkiksi hyljättynä, syvän yksinäisyyden syövereissä.
11 Existential insideness (Relph 1976, 55). Ellei ihminen koe missään tällaista osallisuutta,
hän on koditon ja juureton.

64

Haastattelussaan Skiftesvik paljastaa, että sekä kuvatulla Tuulenpesäksi sanotulla mökillä että sen asukkailla on ollut vastineensa todellisuudessa: ”Martinniemen kylällä oli tällaisia ankeita taloja, tuulenpesiä. Tänä päivänä ei voisi kuvitellakaan, että ihmiset asuisivat semmoisissa. Kurtinhaudan nokalla oli mökki, jossa
asui kalastajaperhe. Se mökki oli 15 neliötä, ei varmaan sitäkään. Siinä oli lunta
lattialla, ja mökki oli osittain maan sisässä. Lähellä oli toinen semmoinen hökkeli,
jota ei tänä päivänä varmasti edes eläinsuojaksi kelpuutettaisi. Mies, nainen ja heidän pikkutyttönsä siinä asui…” (Haastattelu 8.6.2004.)

Lapsuudenkodissaan alistettu tytär
Tuulenpesä on ollut aina Niinan koti. Lapsuuteen ja muistoihin mennään teoksessa
takaumien ja Niinan kokemien spatiaalisten transsendenssien kautta.12 Lapsuudenkotia hallitsee katkeroitunut äiti, jonka viallisuutta korostavat hänen keppinsä ja
kampurajalkansa. Niiden kopinan Niina kuulee kodissaan äidin kuoleman jälkeenkin. Ne hallitsevat tilaa aina, tahtoipa tytär sitä tai ei: ”Hän [Niina] pelkäsi, että
sieltä oli taas tulossa keppi kolisten joku, joka käskisi ja komentaisi ja sanoisi, mitä
piti tehdä ja mitä ei saisi tehdä.” (Skiftesvik 1990, 102.) Niina on lapsuudenkodissaan niin alistettu, ettei hän edes osaa ajatella sieltä lähtöä, vaikka kokee siellä
eksistentiaalista sivullisuutta. Teoksessa useaan otteeseen esitetty kuva lampaasta
liittyy selvästi elämässään alistuvaan ja lopulta uhrautuvaan Niinaan. Hänen
kätensä, johon Jahvetti kerran suutuspäissään hakkasi hohtimilla ikuiset vammat,
vertautuu äiti-Bertan kampurajalkaan.
Niina kokee tilat, paikat ja maisemat pelottavina, jopa järjettöminä. Hän ei saa
otetta elämismaailmaansa; sitä kontrolloi hänen äitinsä, joka hänkin on kyläläisten
hylkimä tilapuoli. Katkeroitunut Bertta on pakottanut tyttärensä nöyrtymään. Hän
itse on elänyt ilman miestä ja syyttää siitä viallista jalkaansa. Ilman kampuraansa
hänellä olisi hyvä puoliso ja kunnon talo. Bertta toivoo Jahvettia vävykseen, koska
tämän lähes pyhimysmäiseksi kuvattu Kauno-isä on taitava käsistään. Kauno on
joskus nikkaroinut Bertan lipastoon kauniit jalat. Kenties nainen toivoo, että pyhimyksen poika pystyisi vielä parempaan eli tekemään hänelle uuden, terveen jalan.
Ei ihme, että Bertalle on tärkeintä – hinnalla millä hyvänsä – että tytär pääsee naimisiin ja taloon saadaan vävy, joka kunnostaisi mökin ja palauttaisi siten heidän

12 Spatiaalisessa transsendenssissa ollaan mielikuvituksen lennättämänä jossain muualla
kuin tässä ja nyt. Tällainen transsendoituminen voi olla eteenpäin suuntautunutta eli projektiivista tai taaksepäin suuntautunutta eli reflektiivistä. (Karjalainen 1987, 21.)
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ihmisyytensä. Lenkkujalkainen lipasto ja remonttia odottava talo vertautuvat selvästi Berttaan itseensä:
Minulla olisi kunnollinen talo! Minua puhuteltaisiin kuin ihmistä! – – Kun
siitä [Jahvetista] tulee vävy, se remontteraa tämän talon verrattomaan kuntoon.
(Skiftesvik 1990, 179–180.)

Elämismaailmassaan alistettu vaimo
Aikuisen Niinan maailmassa vallitsee vallan ja vastuun epäkohta. Hänellä on vastuu kodin hoitamisesta ja lapsestaan, mutta hänellä ei ole kodissaan minkäänlaista
valtaa. Vallan ja vastuun epäsuhdasta seuraa väsymys, ajan ja tilan rajallisuuden
kokemus13, joka tiivistyy Niinan sanoihin: ”En minä enää tiedä, mikä minä olen. –
– Me elämme nykyään helvetissä.” (Skiftesvik 1990, 103.) Sanat ”enää” ja ”nykyään” saavat miettimään, että Niinalla kenties on joskus ollut kotiaan kohtaan myös
topofilisia tunteita tai että hänellä on ollut ainakin mielessään parempi, odotettava
(futuurinen) paikka. Niinan tilapuolisuus korostuu perheen sisällä esimerkiksi
siinä, ettei hänen miehensä töistä palattuaan vedäkään syliinsä vaimoaan vaan poikansa.
Näyttää siltä, että tilan sukupuolittuneisuuteen ja sukupuolten tilallisuuteen
liittyvät kysymykset ovat poliittisia ja henkilökohtaisia; tila ymmärretään sosiaaliseksi ja poliittiseksi kategoriaksi ja ruumiin siitä tuottama tieto sukupuolittuneeksi.
(Koskela 1997, 74.) Koti naisen topofilisena paikkana on puhdas myytti. Esimerkiksi pienten lasten kotiin sitoma äiti voi kokea kodin myös ahdistavana loukkona,
josta hän ei pääse mihinkään. Myös töissä käyvälle naiselle koti on usein toinen
työmaa. (McDowell 1999, 31.) Nurinkurista on, että perinteisesti naisen omin tila
eli koti onkin Niinalle mitä vaarallisin paikka ja ahdistava ansa. Hänet jopa raiskataan siellä14, mutta hän ei kerro siitä miehelleen, koska tämä syyttäisi tapauksesta
häntä; yksin kotona oleva nainen on Jahvetin sairaassa mielessä yhtä kuin asiakastaan odottava huora. Niinaan liittyvät motiivit lammas ja hohtimet. Esimerkiksi
mökissä poikkeava naapurin Lootu ihmettelee, mitkä ovat ne pihdit tai isot hohtimet, joilla Jahvetti Niinaa puristaa. Pauli-poika kuulee aikuisten keskustelun ja
piirtää lampaan ja hohtimet kirjaansa. Kuvat luovat tilaan pelottavan tunnelman ja
ennakoivat tulevaa. Näin Paulin piirustusta kuvataan:

13 Naisen kaksoisroolista Koskela 1997, 76–77.
14 Tätä ei kuvata suoraan, mutta tekstin vihjeiden perusteella naapuri Lootu näyttäisi raiskanneen Niinan.
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Hohtimet olivat isot ja rumat, isommat kuin lammas. – – Muhkeat leuat olivat
terävät ja uhkaavasti ammollaan. (Skiftesvik 1990, 59.)
Niinan haptiset vaikutelmat ovat kielteisiä, puristavia. Myöhemmin Jahvetti
pahoinpitelee Niinan juuri hohtimilla, jolloin Niinan ruumiista, häntä lähinnä olevasta maantieteellisestä tilasta, tulee kivun paikka:
Jostakin osui käteen työkalu, hohtimet. Hän [Niina] kohotti niitä lyödäkseen
miestä, joka oli tärvellyt kaiken, varastanut ja ryvettänyt kauneimman hetken,
joka hänen elämässään oli ollut. Mutta hän empi liian kauan. Mies tarttui
häntä kädestä, väänsi ja riuhtaisi työkalun ja löi.
Isku osui käsivarteen. Sähkö kulki ruumiin läpi ja käsi putosi roikkumaan hervottomana. (Skiftesvik 1990, 177.)
Niina kärsii miehensä mustasukkaisuudesta, sillä Jahvetti sotkee mielessään erilaiset naiskuvat aina huorasta ja madonnasta lähtien yhdeksi ja samaksi naiseksi, Niinaksi. Jahvetin mielessä vaimon ostama punainen baskeri muokkaa kodin tilan ilotaloksi.15 Jahvetti silppuaa kirveellä baskerin ja samalla symbolisesti Niinan lihallisen ruumiin.16 Niinan on siis tuotettava kodissaan tietynlaista madonnamaista
tilaa – ja taas oltava tuottamatta tietynlaista.
Koti osoittautuu Niinalle loukuksi, jonka pimeässä nurkassa vaanii vihollinen.
Etenkin hänen yöllistä tilaansa hallitsee pelko. Tosin Niina yrittää ottaa ympäristön
haltuunsa sinä yönä, jolloin hän melkein tappaa miehensä, mutta hänen uskallukselleensa ei sittenkään ole tilaa. Niina koettaa paeta humalaista ja mustasukkaista
miestään kamariin, jonka oven hän lukitsee. Oven vetäminen kiinni ja lukitseminen pienentävät hänen tilaansa entisestään. Kun Jahvetti potkaisee oven rikki ja
virtsaa Niinan päälle – tunkeutuu jopa hänen henkilökohtaiseen tilaansa17 – tilaa
on todella vähän. Ahtaus puristaa alistettua ja nöyryytettyä vaimoa. Niina itkee ja
vihaa miestään ansassaan. Koti ei todellakaan ole hänelle turvan ja henkilökohtaisen koskemattomuuden tarjoava paikka.
Niinan paikkakokemuksiin vaikuttaa eniten hänen kokemansa alistaminen.
Hän paikkansa ovat topofobisia ja tuntemuksensa eksyksissä olemisen ja vierau15 Ulkoisella olemuksellamme luomme paitsi omaa identiteettiä, myös sosiaalista tilaa.
Pukeutumisvalintamme vaikuttaa siihen, miten feminiinisyys tai maskuliinisuus näkyy tilassa.
(Koskela 1997, 82.)
16 Kuvastaako baskerin punainen väri Niinan sammutettua intohimoa, täyttymätöntä seksuaalista toivetta? Onhan punainen vahva aistillisuuden väri. Jahvetille taas Niinan punainen
baskeri on kuin punainen vaate härälle. Väri irtautuu baskerista kuumana ja intohimoisena ja
muuttuu vihan ja synnin väriksi.
17 Henkilökohtainen tila (personal space) on eräänlainen mukana kannettava territorio, joka
ympäröi ihmistä sosiaalisessa kanssakäymisessä. Se tiedostetaan vasta, kun siihen tunkeudutaan. (Horelli 1981, 45.)

67

den tunteita. Näyttäisi siltä, että Niinan sukupuoleen (nainen, toinen sukupuoli) ja
identiteettiin (”lammasmainen”) liittyvät ristiriidat ovat myös spatiaalisia ongelmia, jotka ovat voimakkaimmillaan hänen elämismaailmassaan eli kotona. Kodin
turvallisuus perustuu näennäisesti vieraan ja toisen poissulkemiselle, mutta juuri
kodissaan Niina on kaikkein turvattomin. Jahvetin asettamat rajoitukset, päälle
virtsaaminen ja raiskaus tekevät Niinasta täydellisesti tilapuolen ja likaavat kodin
sekä symbolisesti että konkreettisesti. Koti naisen topofilisena paikkana paljastuu
(tässäkin) illuusioksi, sillä Niinalle se on silkka ristiriitojen pesä. Niinalta puuttuu
yksityinen elämänalue; hänellä ei ole liikkumis- eikä valinnanvapautta elämässään. Kodin ahtaus korostaa Niinan koko elämänpiirin ahtautta.18 Hän liikkuu
tilassa perääntyen, ryömien ja piileskellen.
Vain kerran teoksessa Niina kokee kodissaan topofilisia tunteita; ne hän
tavoittaa memoaarisesta paikasta eli muistoistaan. Hän näkee itsensä nukkumassa
juuri samassa paikassa, missä hänen poikansa Pauli nyt nukkuu, seinän puolella
äidin selän takana. Äitiydessään, ja vain siinä, Niina kokee melkeinpä eksistentiaalista osallisuutta. Hänen on annettava lapselleen turvaa ja lämpöä, kuten hänen
äitinsä oli hetkittäin antanut hänelle:
He nukkuivat aivan lähekkäin. Bertan hengitys tuntui kasvoilla. Vaikka paleli,
oli hyvä olla. Oli tunne, että oli turvassa. (Skiftesvik 1990, 97.)
Lapsuuden paikka on kuitenkin menetetty. Paikka voidaan kokea menetetyksi, kun
siihen liittyvät tunnekokemukset ja merkitykset muuttuvat, vaikka sen fyysinen
muoto säilyisi (Vilkuna 1997, 175). Muisto tuoreesta tapahtumasta, päälle virtsaamisesta, on niin voimakas, että Niina kokee reflektiivisen spatiaalisen transsendenssin. Paikkasuhde on aistein koettu, eletty paikka on ruumiillista muistia19:
Silmien eteen vaihtui väkisin äskeinen kuva ja äänetkin kuuluivat. Murtuva
puu, suihkuava neste, joka osautui kasvoille, silmiin, nenään, suuhun. Pienen,
yskivän pojan päälle. (Skiftesvik 1990, 97.)

Ei menemistä maskuliiniselle kyläraitille
Sataman ja puutavarayhtiön hallitsemalla kylällä on tarkat käyttäytymiskoodit. Se,
joka ei niitä noudata, hylkiöityy. Tilat ovat sukupuolittuneita, vahvimpien hallitsemia, hyvin maskuliinisia. Tilan sukupuolisuudessa on kyse siitä, kuinka sosiaali18 Ahtaus on häiriö ympäristösuhteessa. Se ei tarkoita tiheyttä, vaan on fyysisen ja psyykkisen tilan puutteen aiheuttama subjektiivinen stressikokemus. (Horelli 1981, 168.)
19 Kyse on eräänlaisesta lähikartoituksesta, ”intimate sensing” (Karjalainen 2003a, 9).
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sella käytöksellämme ja ulkoisella olemuksellamme tuotamme tilaa. ”Olemisen
tyyli” muokkaa ja sukupuolittaa myös tilaa, jossa olemme. Tilassa oleminen on
hegemonista valtaa tukevaa tai sitä kritisoivaa. (Koskela, 1997, 81.) Tuulenpesän
kylällä on oltava poliittisesti ”punainen”, terve ja vahva, ja perheen pään pitää olla
mies; Bertan tapaista, ilman miestä elävää naista hyljeksitään.20 Niinalle tämä on
kuin annettuna otettua. Pojalleenkin hän toteaa: ”Ihmisillä on kaikenlaisia vikoja,
eivätkä ne voi niille mitään.” (Skiftesvik 1990, 191.) Heti toteamuksen jälkeisessä
takaumassa viat tuodaan esiin: Bertan kampurajalka ja ”punaisen kylän” ainoan
vapaussoturin Kaunon erilaisuus, minkä vuoksi Jahvettia kiusattiin koulussa (”Se
on ampunut Torniossa työläisiä!” Skiftesvik 1990, 192). Käyttäytymiskoodit
iskostetaan kyläläisiin jo lapsena, ja kenties siksikään Niina ei kyseenalaista toiseuttaan.
Kyläraittia tallaavat teoksessa satamaan töihin kiiruhtavat tai sieltä kotiin
palaavat miehet. Sitä marssivat kylälle sijoitetut saksalaissotilaat, kun taas desantit, vakoojat, joita heitäkin kerrotaan kylällä liikuskelevan, pyrkivät pysymään
näkymättömissä. Hoiperteleepa tiellä jokunen lauantai-illasta nauttiva humalainen
– mies hänkin – ja toki kyläraitilla tapellaan, kun oman kylän uroot ottavat yhteen
muualta tulleiden miesten kanssa. Tanssipaikalla naiset istuvat kiltisti odottamassa, että miehet hakisivat heitä pyörähtelemään. Myös työväentalon urheilukilpailuissa naiset ovat pelkkiä seinäkoristeita, sillä laji, paini, on hyvin miehinen.
Vilkkaan satamaruokalankin ainoa naisääni kuuluu sen pitäjälle.
Niinan tilat kuvastavat perinteistä jaottelua, jossa muun muassa tilallisuutta on
ryhmitelty feminiinisyyden ja maskuliinisuuden mukaan hyvin karkeasti ja niin,
että feminiinisyyteen kuuluvat riippuvuus ja voimattomuus (McDowell 1999, 12).
Niinan reviiri on hyvin tarkasti rajattu kodin seinien sisäpuolelle; julkiset tilat eivät
ole hänelle sallittuja. Hän ei saisi kulkea kyläraitilla muiden miesten katseltavana,
ja vielä tiukemmin: hänen on lukittava itsensä kodin seinien sisäpuolelle. Ovet
lukkoineen ja pihat aitoineen ja portteineen luovat rajoja kodin ja ulkopuolisen
maailman välille. Jahvetille tuulenpesän hataruus tarkoittaa sitä, että joku kutsumaton (toinen mies) saattaa päästä tunkeutumaan sinne tai joku sinne kuuluva
(vaimo) voi päästä sieltä pakoon. Kun Jahvetti kuulee, että saksalaissotilaat poik20 Näin oli myös todellisuudessa Martinniemen kylällä, jonne teoksen tapahtumat sijoittuvat.
Skiftesvik kertoo: ”Se oli silläkin tavalla säälimätöntä, ettei siellä ollut sellaiselle pienelle ja heikolle sijaa. Se johtui siitä, että ihmiset hankkivat elantonsa raskaalla, ruumiillisella työllä. – –
Kyllä se asetelma oli se, että piti olla terve, piti olla kokoa ja voimaa ja sisua ja näyttää, että
jaksaa tehdä töitä, että pääsee tienaamaan. Jos ihminen oli jotenkin vajavainen, sitä hyljeksittiin. Ei siihen suhtauduttu mitenkään lämpimästi eikä sitä sympatiseerattu. Jos joku jotenkin
nilkutti, sanottiin suoraan, että se oli kampurajalka. – – Aika säälittävää.” (Haastattelu
8.6.2004.)
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keavat kyläläisten koteihin hieromaan vaihtokauppaa, hän ja Niina käyvät keskustelun:
Jahvetti kysyi: – Onko niitä tänne yrittänyt?
– Ei.
– Niitä ei tarvitse päästää sisälle eikä enää Lootuakaan [naapuri], jos sillä ei
ole oikeaa asiaa.
– Kysynkö siltä oven raosta, onko sillä oikeaa asiaa?
– Kysy. (Skiftesvik 1990, 83–84.)
Myös vene, jolla Niinan ja Jahvetin perhe lähtee pakomatkalle, on tilana maskuliininen: käskeehän Jahvetti Paulin ja Niinan hyttiin ja määrää itse, mihin vene kulkee. Meri on täysin miehen valtakuntaa; sinne ei ole asiaa naisella, joka ei
ymmärrä merimerkeistä eikä navigoinnista eikä osaa käsitellä venettä. Viedessään
perheensä merelle Jahvetti tekee sen riippuvaiseksi taidoistaan. Muiden kohtalo on
kirjaimellisesti hänen ruoripinnaa pitelevissä käsissään.21

Eksistentiaalista yksinäisyyttä
Koti-aihelmaan liittyy kodin likaantuminen, pahimmillaan jokin rikos. Skiftesvikin teoksessa on kyse useista rikoksista: raiskauksesta, aviorikoksesta, perheväkivallasta. Tapahtuupa kodissa myös henkirikos, kun Jahvetin äiti Selma tukehduttaa
sairaan miehensä. Murha melkein toistuu, kun Niina suunnittelee tappavansa nukkuvan Jahvetin.
Teoksen koteja varjostaa myös elämättömän elämän aihelma, josta ”pahat
äidit”, Bertta ja Selma, kärsivät. Elämätön elämä ja siihen liittyvä katkeruus jäytävät kodin pirstaleiksi. Nämä naisethan olisivat halunneet elää näyttävämmin ja olla
muuta kuin olivat. Niina muistaa Bertan todenneen, että Selma joudutti miehensä
lähtöä:
Se [Kauno] alkoi olla sille [Selmalle] taakaksi. – – Ei kai semmoista voi
tapoksi sanoa. Keneltäkään voi vaatia, että orjaksi asettuu. (Skiftesvik 1990,
99.)
Niina kokee olevansa orja ja oikeutettu parantamaan asemaansa. Hän tuijottaa tähtiä kuin kysyen niiltä neuvoa ja hyväksyntää aikeilleen: hän miettii miehensä tappamista. Minän ja taivaan välistä rajaa ei ole, ja taivasta katsoessaan Niina katsoo-

21 Jahvetin nimeä purkaen kohtalo on myös Jumalan käsissä (Jahvetti > Jahve).
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kin itseään ja yrittää löytää vastausta sisältään. Hänen ajatuksensa ja tunteensa
visualisoituvat taivaaseen.22 Etäinen, kosminen, ei tule lähelle, vaikka Niina
kuinka haluaisi. Vastausta ei tule taivaasta Jumalalta eikä Bertta-äidiltä, jonka tytär
kiroaa ylhäältä taivaankodista alas helvettiin. Tähdetkin menevät Niinalta piiloon,
kun taivas vetäytyy pilveen. Onko taivaassa tuulen pesä? Niina on kuin sokea
muukalainen, joka kokee lähes eksistentiaalista yksinäisyyttä avaruuden alla:
Hän huusi, että pilvien piti mennä pois. Hänen piti saada seistä tässä ja nähdä
kerrankin taivas ja kaikki, mitä siellä oli, ilman ikuisia varjoja, jotka peittivät
hänen silmiltään ne näyt, joita toiset ihmiset saivat jokaikinen päivä ihastella.
(Skiftesvik 1990, 100.)
Niina odottaa luonnon vastausta, tuulta, joka puhaltaisi pilvet pois ja kirkastaisi
tähdet. Repeäisikö sateinen yö lämpimäksi päiväksi? Maisema itkee, Niinakin
itkee, eli maisemakuvaus tukee henkilökuvausta hyvin vahvasti. Koska maisema
ei muutu, Niina käy yhä pienemmäksi luonnon edessä – jopa konkreettisestikin,
sillä hänen hartiansa lysähtävät. Taivas ei kiellä hänen aikeitaan, joten Niina ottaa
puukon ja lähestyy Jahvettia. Hän perustelee tekoaan ääneen äidilleen, jonka olemassaolo ylittää eksistentiaalisesti ajan eri tasot: ”Se remontti on tuulenpesässä
vieläkin tekemättä.” (Skiftesvik 1990, 101.) Ilmapiiri on painajaismainen, sillä
kummitusmaiset kuvat ja äänet menneisyydestä nousevat nykyhetkeen: Jahvetti
hymyilevänä, veriseksi möykyksi hakattu Topi, suuret hohtimet ja Paulin silmät,
jotka ovat virtsaa täynnä. Niina saa vihdoinkin otteen miehestään, joka on alistanut
häntä, pitänyt tiukasti pihdeissään. Jälleen toistetaan ylhäällä–alhaalla-tematiikkaa:
Niinasta tuntui hyvältä näin; hän yläpuolella, Jahvetti kerrankin alapuolella,
ylöspäin vauhkosti katsoen ja puukko siinä välissä (Skiftesvik 1990, 102).23
Tunne kestää vain hetken, ja tilalle tulee tyhjyys. Jahvetti saa puristettua puukon
Niinan kädestä, ja tämä valahtaa kyyryyn miehen jalkojen juureen kuin orja eli
alistuu, kuten ennen. Jahvetti puristaa ja vääntää Niinan kättä, eli nyt ”hohtimet”
ovat siirtyneet jälleen hänelle. Niina on täysin hukassa: ”En minä tiedä enää, mikä
minä olen.” (Skiftesvik 1990, 103.) Näkemistematiikka yhdistyy talomotiiviin,
kun Niina pääsee viimeinkin kurkistamaan mieheensä:

22 Fyysinen ympäristö toimii kaunokirjallisuudessa usein analogiana sieluntilalle (RimmonKenan 1991, 86).
23 ”Kerrankin”-sana saa teoksessa myöhemmin selityksensä: asetelma oli ollut konkreettisesti juuri toisinpäin, kun Jahvetti oli piessyt Niinan hohtimilla melkein kuoliaaksi.
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Tiedätkö, koskaan ennen minä en ole saanut kurkistaa sinun sisälle. Nyt
minusta tuntuu, että minä kurkistin. Mutta vieläkään, minä en nähnyt sinun
sielusta kuin yhden kulman, pienen nurkan, mutta sekin riittää. (Skiftesvik
1990, 109.)
Onko tässä syy, miksi Niina sietää Jahvettia? Hänellä ei juuri ole vaihtoehtoja, kun
helmoissa on vielä lapsikin. Nainen on kuvatun kaltaisissa oloissa täysin riippuvainen miehensä tilipussista.24 Siksi Niina astuu Jahvetin mukaan veneeseen ja lähtee
pakomatkalle. Kaiken yllä leijuu lisäksi kuolemanpelko: eletään sotavuosia, ja
Jahvetti on saanut kutsun rintamalle.

Tilapuolesta sankari
Niina ja Jahvetti pakenevat kotiseudultaan kohti odotettavaa paikkaa: ”Aloitetaan
siellä uusi elämä. Kaikki vanha jää tänne.” (Skiftesvik 1990, 108.) Pinnallinen syy
pakoon on se, että perhe pelastuu sodalta, jos Jahvetti ei lähde rintamalle tapettavaksi. Todellinen syy on miehen mustasukkaisuus; Niinaa ei voi jättää kotiin
yksin, toisten miesten ulottuville. Pakoon lähdetään täällä olevaa pahaa elämää ja
sen peikkoja ja edessä oletetaan siintävän parempi elämä. Lähteminen muistuttaa
melkeinpä pakolaisuutta, sillä muutto on väkivaltainen, nopea ja ehdoton.25 Niina
seuraa yhä lammasmaisesti Jahvettia, vaikka tietää elävänsä maanpäällisessä helvetissä. Tosin hänen lähtöään jarruttaa paon aiheuttama häpeä.
Niinan alistetusta asemasta kertoo hänen repliikkinsä: ”Minä olen aina tehnyt
niin kuin käsketään.” (Skiftesvik 1990, 108.) Uusi elämä on jotakin niin konkreettista ja parempaa, että sen voi aistia: ”Hänestä [Niinasta] tuntui, että uusi, parempi
elämä oli jo niin lähellä, että sitä saattoi kädellä koskettaa, tuosta noin vain.” (Skiftesvik 1990, 108.) Välimatka Niinan ja muualla olevan odotettavan paikan välillä
kutistuu, mutta valitettavasti vain väliaikaisesti. Jahvetti ja Niina lähtevät veneellään salmesta mutta eivät pääse kunnolla etenemään, sillä potkuriin on tarttunut
pyydyksen, pöhnän köysi. Pöhnä on huono katiska, joka ei pidä kaloja, kuten ei
tuulenpesäkään pidä vettä, lämpöä eikä rakkautta. Ikään kuin maisemakin ottaisi
kantaa Niinan ja Jahvetin lähtemiseen:

24 ”Tällaisia riippuvuussuhteita kylällämme oli paljon. Vaimoja pidettiin kiinni, jonkinlaisina
orjina. Naisilla ei ollut mitään mahdollisuuksia lähteä niistä huusholleista, heillä ei ollut työtä
eikä ammattia.” (Haastattelu 8.6.2004.)
25 Pauli Tapani Karjalainen kirjoittaa vastaavasta siirtokarjalaisten kohdalla ja pitää lähtöä
entisiltä asuinsijoilta siirtokarjalaisten avainkokemuksena (Karjalainen 1988, 96).
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Kun he ajoivat salmesta ulos, meri alkoi käydä korkeana luoteesta. Aallot loivenivat vasta, kun syveni. Pilveili ja alkoi ripistellä.26 (Skiftesvik 1990, 155.)
Pitkän ja vaikean pakomatkan aikana Niina katsoo perheensä topobiografiaa27 kuin
ulkopuolelta. Elämän tasoja, elettyjä paikkoja on useita, ja monet niistä ovat läsnä
yhtä aikaa. Uskon, että juuri lapsensa vuoksi, äitinä, Niina jaksaa uskoa, että elämän oikea väylä on vielä löydettävissä:
Soimaajalle hän sanoi uudelleen ja uudelleen, ettei se tiennyt lähimainkaan
kaikkea, jos se katsoi vain tätä päivää ja heitä kolmea ihmistä aaltojen välissä.
– – Piti tietää, miten kampurajalka kopsui mökin portaissa, miten huusi olemattomia asioita näkevä mies, miten itki ihminen kuolemanpelossa ja mille
maistui kasvoille kaarena lentävä kusi.
Kun sen saastan seasta nousi toive paremmasta, semmoisesta päivästä, jolloin
rikkirevittynä ja kiusattuna saisi koota tien varteen pudonneet palasensa ja
rakennella niistä ihmisen ja ihmisen arvoisen elämän itselleen ja lapselleen, oli
valmis istumaan myräkässä ja hiivarissa moottorin penkillä ja uskomaan, että
peräsintä kääntelevä löytäisi viimeinkin oikean väylän.28 (Skiftesvik 1990,
155–156.)
Niina vaatii, että heidän on päästävä suojaan, muuten Pauli yökkii itsensä kuoliaaksi. Suuri aalto rysähtää veneeseen, ja Niina saa jälleen vettä päälleen, niin kuin
sai kasvoilleen kamarissa virtsasuihkun. Jahvetti kääntää veneen kohti mannerta,
jonne he juuri ja juuri pelastautuvat. Mies on täysin sekavassa tilassa. Asetelma
muuttuu: tähän saakka aktiivinen toimija, Jahvetti, saakin seuraajan roolin ja suunnannäyttäjän osan ottaa Niina. Tilapuolesta kasvaa sankari, sillä hän lähtee hakemaan apua:
Minä [Niina] haluan auttaa, siksi mikä nyt lähden Paulin kanssa. Sinä elät
omassa maailmassasi. Sinut pitää saada sieltä pois ennen kuin sinä jäät sinne
pysyvästi. (Skiftesvik 1990, 183.)
Niina ja Pauli kulkevat sateessa ja tuulessa. Pärskeet lyövät heidän ylitseen kuin
vesiholvissa, ja jälleen kerran heidät kastellaan. Kylä, johon se saapuvat, on omalaatuinen hullujen kylä, josta ei löydy heille apua eikä lämmintä tupaa. Mutta Nii26 Merellinen maisema nähdään selvästi syntyvänä, kehittyvänä yksityiskohdasta laajemmaksi näkymäksi.
27 Topobiografia (myös geobiografia) on Karjalaisen (2004, 59) termi ja tarkoittaa elämänmenon biografista kuvaamista sen suhteen, mitä elämämme paikat meille merkitsevät kaiken
keskellä, kaiken aikaa muuttuvissa elämäntilanteissa.
28 Tässä on Niinan tarinan huippukohta, jossa ratkeaa tapahtumakulun suunta: mennään
joko syvemmälle tuhoon tai noustaan kohti pelastusta.
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nan kasvu sankariksi jatkuu. ”Semmoista paikkaa ei olekaan, mistä ei pääse pois”
(Skiftesvik 1990, 186). Hän lupaa pojalleen, että myös Jahvetti pääsee parempaan
paikkaan.
Niina joutuu pakenemaan vielä kerran; hän aikoo toteuttaa Jahvetin suunnitteleman paon loppuun ja matkata Paulin kanssa pienellä veneellä Ruotsin puolelle.
Fyysisesti ja henkisesti hän on lähes kuollut ja näkee merellä näkyjä, jotka tavallaan ovat spatiaalista transsendenssia äsken elettyyn:
Isojen aaltolaaksojen välissä keikkui pieni moottorivene ja ne kolme ihmistä,
jotka siinä istuivat, tuijottivat koko ajan eteensä ja odottivat, että sade viimeinkin lakkaisi. Kun kirkas taivas pilkahti, se olikin vain petosta, harhanäky. /
Sade yltyi, vihmoi kipeästi, eivätkä ihmiset siinä veneessä jaksaneet enää
odottaa uutta kirkasta paikkaa. Kaksi heistä kävi toisiinsa kiinni, repi, riuhtoi
ja kidutti. Kolmas pakeni keulaan – – . (Skiftesvik 1990, 195.)
Meri ei ole Niinalle vain tila, vaan paikka, koska hän täyttää sen tunteillaan, muistoillaan ja peloillaan.29 Niina puristaa jälleen poikansa itseään vasten, ja taivas
piiskaa heitä jälleen sateella. Vai onko jo kyse eräänlaisesta kasteesta, armosta?30
Vene on turvapaikka, ja meri tarjoaa sittenkin heille pakotien. Niinan tarinan alun
epämiellyttävä seuralainen, tuuli, onkin nyt hänen auttajansa, sillä se kuljettaa heidät lopulta turvaan.

Mikä on Tuulenpesä?
Pesä, toisin sanoen koti, on avainkäsite ja tulee ilmi jo teoksen nimessä. Mitä kaikkea Tuulenpesä onkaan? Itiösairauden aiheuttama risukeräytymä, joka äitikoivustaan irrottuaan joutuu tuulen pyörittelemäksi? Onko se vertauskuva Häikön perheen menneisyydelle, josta Pauli yrittää saada kiinni? Tuulenpesäksi kutsutaan
Perämeren rannikkoseuduilla myös hataraa rakennusta, josta tuuli kulkee sisään ja
ulos miten haluaa, eli juuri sellaista mörskää, millaiseksi Häikiöiden kotimökki
kuvataan.
Teoksen nimi vertautuu myös Niinan ja Jahvetin särkymäisillään olevaan
avioliittoon. Skiftesvikin mukaan eräs pariskunta on ollut suoraan esikuvana Niinalle ja Jahvetille: ”Yhdessä talossa, tässä aika meidän lähellä, asui vanhempi
pariskunta. Tätä pariskuntaa vaivasi mustasukkaisuus. Oli aivan yleisessä tiedossa,
että mies vahti vaimoaan koko ajan ja kun tuli töistä, niin väitettiin, että hän oli
nähnyt näkyjä, siis väittänyt, että talosta juoksi ulos joku mies. Hän siis oli sairaalloisesti mustasukkainen.” (Haastattelu 8. 6. 2004.)
29 Tilan muuttumisesta paikaksi esimerkiksi Tuan 1977, 8–11.
30 Sateen voi käsittää myös metafyysiseksi yhteydeksi maan ja taivaan välillä.
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Vai onko Tuulenpesä tuulen – tai jonkun muun suuremman voiman, peräti
jumaluuden – koti? Olisiko se sittenkin saavuttamaton unelma, mahdoton paikka
asua? Raamatussa tuuli edustaa epifaniaa, jumaluuden läsnäoloa. Tuuli-sana implikoi kristinuskon ja avaa vuoropuhelun Raamattuun. Sanalla ”Henki” (Jumalan
Henki, Pyhä Henki) suomennetut heprean ”ruah” ja kreikan ”pneuma” merkitsevät
alkuaan hengitystä ja tuulta. Kristinuskossa kreikan pneumasta tulee Jumalan elämää synnyttävä henkäys. Tuulenpesässäkin tuuli on lopulta Niinan pelastaja.
Koti-tematiikka leimaa hyvin voimakkaasti koko Skiftesvikin tuotantoa.
Romaanien ja novellien nimissäkin se saa sijansa: Kotikoivuinen mies; ”Jouluksi
kotiin”; ”Ei puuta, ei pesää”. Myös teoksen nimen alkuosalla ”tuuli” on intertekstuaalisia yhteyksiä Skiftesvikin muuhun tuotantoon: Tuulen poika -novellikokoelmaan (1985) ja sen niminovelliin sekä romaaniin Yli tuulen ja sään (1997). Skiftesvik kertoo: ”Tuulihan näkyy kirjojeni nimissä. Se on jotenkin niin olennainen
osa, kun sitä koko ajan tarkkailee sitä tuulta, sen voimakkuutta, sen suuntaa. Kun
kuvaa merta, tuuli on aivan olennainen osa, ja nimenomaan kun kuvaa merellä
liikkumista, se on hirveän tärkeää ja tulee hyvin luontevasti kuvaukseen.” (Haastattelu 8.6.2004.)
Tuulenpesästä puhutaan, kuin se olisi osa Niinan minuutta tai hänen minuutensa ylläpitämisen väline. Hänen elämänsä on ladannut Tuulenpesäksi kutsuttuun
kotimökkiin lukuisia eri merkitystasoja. Tuulenpesää katsoessaan hän katsoo itseään, sillä se löytyy lopulta hänen sisältään; se on tila, jota hän kantaa mukanaan.
Tuulenpesän hataruus heijastaa hänen mielentilaansa, joten tuuli on myös mielenmaisema, sielunmaisema. Tuulenpesä muistuttaa Niinaa elämästä, jota hän on sen
kanssa elänyt, ja tapahtumista, jotka muodostavat hänen tarinansa, hänen identiteettinsä.
Niina tuo mieleeni suomalaisen kansanrunon kodittoman, elämän heittelemän
orvon, joka kysyy: ”Tuulehenko teen tupani?” (Haavio 1935, 146.) Hän on kuin
tuulen vietävänä eikä koe vahvaa eksistentiaalista osallisuutta missään, vaan on
sivullinen kaikkialla. Ja missä on Niinan isä? Siinäkin suhteessa Niina on turvaton
ja juureton, orpo tuulen tyttö. Tilapuoli-Niinasta kasvaa kuin kasvaakin lopulta
sankari. Hän on kirjallisuuden kuvaama ikiaikainen sankari myös siinä mielessä,
että hän kulkee vapauteen koettelemusten kautta. Meri puolestaan nousee myyttiseksi pakotieksi.31 Sen tuulissa käydään myös ihmismielten taistelua.

31 Sankarin seikkailuun kuuluu yleismaailmallisen mytologisen peruskaavan mukaan usein
juuri se, että turvapaikka avautuu virran takana ja vesi ylitetään jonkin maagisen avun turvin.
Tällainen seikkailu symboloi itsensä löytämistä ja itsensä kehittämisen vaikeaa ja vaarallista
tehtävää – elämän valtameren ylitystä. (Campbell 1990, 34.)

75

Lähteet
Campbell, Joseph 1990: Sankarin tuhannet kasvot (The Hero with a Thousand Faces,
1949). Suom. Hannes Virrankoski. Helsinki: Otava.
Haastattelu 8.6.2004: Kirjailija Joni Skiftesvikin haastattelu 8.6.2004. Haastattelija Satu
Koho. Aineisto haastattelijan hallussa.
Haavio, Martti 1935: Suomalaisen muinaisrunouden maailma. Porvoo, Helsinki: WSOY.
Hollsten, Anna 2004: Ei kattoa, ei seiniä. Näkökulmia Bo Carpelanin kirjallisuuskäsitykseen. Helsinki: SKS.
Horelli, Liisa 1981: Ympäristöpsykologia. Prisma-tietokirjasto – Psykologia. Espoo: Weilin
+ Göös.
Karjalainen, Pauli Tapani 1987: Ympäristön eletty mieli. Joensuun yliopiston kulttuuri- ja
suunnittelumaantieteen julkaisuja 2. Joensuun yliopisto.
Karjalainen, Pauli Tapani 1988: Lähtökohtia siirtokarjalaisten paikkakokemusten tutkimiseksi. Teoksessa Mauno Jokipii (toim.): Tutkielmia sodanjälkeisestä asutustoiminnasta
Suomessa. Jyväskylän yliopistossa 11/1987 pidetyn tutkijaseminaarin esitelmät. Jyväskylän yliopisto, 96–103.
Karjalainen, Pauli Tapani 1997: Aika, paikka ja muistin maantiede. Teoksessa Tuukka
Haarni & Marko Karvinen & Hille Koskela & Sirpa Tani (toim.): Tila, paikka ja maisema. Tutkimusretkiä uuteen maantieteeseen. Tampere: Vastapaino, 227–241.
Karjalainen, Pauli Tapani 1999: Pitkä kävely maisemassa. Alue ja ympäristö 28:1/1999, 81–
87.
Karjalainen, Pauli Tapani 2003a: Geobiografi: plats, liv och berättelse. Horisont 2/2003, 8–
11.
Karjalainen, Pauli Tapani 2003b: Teoria Kirkkokadulta eteenpäin. Teoksessa Niina Hanhinen & Satu Maria Partanen (toim.): Kaikki me odotamme tulevaa. Johdantoa Joensuuhun. Joensuu: Kustannus Virta, 42–49.
Karjalainen, Pauli Tapani 2004: Ympäristö ulkoa ja sisältä: Geografiasta geobiografiaan.
Teoksessa Raine Mäntysalo (toim.): Paikan heijastuksia. Ihmisen ympäristösuhteen
tutkimus ja representaation käsite. Ympäristöalan julkaisuja, Oulun yliopisto. Jyväskylä: Atena Kustannus, 59.
Koskela, Hille 1997: Tilapuoli sukupuoli. Teoksessa Tuukka Haarni & Marko Karvinen &
Hille Koskela & Sirpa Tani (toim.): Tila, paikka ja maisema. Tutkimusretkiä uuteen
maantieteeseen. Tampere: Vastapaino, 73–86.
McDowell, Linda 1999: Gender, Identity and Place. Understanding Feminist Geographies.
Cambridge: Polity Press.
Relph, Edward 1976: Place and Placelessness. London: Pion Limited.
Rimmon-Kenan, Slomith 1991: Kertomuksen poetiikka (Narrative Fiction: Contemporary
Poetics, 1983). Suom. Auli Viikari. Helsinki: SKS.

76

Rose, Gillan 1993: Feminism and geography. The Limits of Geographical Knowledge.
Cambridge: Polity Press.
Skiftesvik, Joni 1990: Tuulenpesä. Helsinki: WSOY.
Tani, Sirpa 1995: Kaupunki Taikapeilissä. Helsinki-elokuvien mielenmaisemat – maantieteellisiä tulkintoja. Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuksia 1995:14. Helsingin kaupunki.
Tuan, Yi-Fu 1990: Topophilia: A Study of Enviromental Perception, Attitudes and Values.
Prentice-Hall, Englewood Cliffs. New York: Columbia University Press.
Tuan, Yi-Fu 1977: Space and Place. The Perspective of Experience. Minneapolis:
University of Minnesota Press.
Vilkuna, Johanna 1997: Kaupungin eletyt ja institutionaaliset luonnot. Teoksessa Tuukka
Haarni & Marko Karvinen & Hille Koskela & Sirpa Tani (toim.): Tila, paikka ja maisema. Tutkimusretkiä uuteen maantieteeseen. Tampere: Vastapaino, 163–178.

77

78

Hän on tullut outoon kotiin. Metafiktiivisyys,
queer-teatraalisuus ja kotiinpaluu Pirkko Saision
Punaisessa erokirjassa1
Sanna Karkulehto
Pirkko Saision omaelämäkerrallisia aineksia sisältävän, ”Pirkko Saisiosta” kertovan romaanitrilogian kolmas osa, Punainen erokirja (2003; edeltävät osat Pienin
yhteinen jaettava 1998; Vastavalo 2000), voitti ilmestymisvuonnaan kirjallisuuden
Finlandia-palkinnon.2 Saisio sai tuolloin työlleen sen kiitoksen, jota hän oli aiemmat vuodet turhaan ja turhautuenkin odottanut (ks. Saisio 2003). Sekä Pienin
yhteinen jaettava että Vastavalo olivat olleet ehdolla voittajaksi, ja Saisio oli
ehdolla myös vuonna 1992 Eva Weinin teoksella Kulkue, mutta lopulta vasta
Punainen erokirja valittiin voittajaksi.
On mielenkiintoista, että kansallisesti merkittävä kirjallisuuspalkinto myönnettiin juuri Punaiselle erokirjalle. Se kun tuntuu tekevän irtiottoa kansalliseen ja
ajatukseen yhtenäisestä kansallisuudesta ja suomalaisuudesta poleemisemmin ja
rajummin kuin Saision aiemmat teokset ovat tehneet. Sama linja on jatkunut sittemmin hänen tuotannossaan muun muassa monikulttuurisin aihein ja teemoin, ja
Punaista erokirjaa voisikin pitää tämän jatkumon alkusysäyksenä.
Monikulttuurisuus ei sinällään ole kuitenkaan Punaisessa erokirjassa vielä
tematisoitunut. Sen sijaan teos leikittelee ajatuksen kanssa monitasoisesti kodin
motiivia, kansakunnan symbolia (Mahlamäki 2005; Kirstinä 2007) ja perinteistä
naisten puhtauden tilaa (McDowell 1999, 31; Lappalainen 1998) kyseenalaistaen.3

1 Artikkeli perustuu väitöskirjani Kaapista kaanoniin ja takaisin (Karkulehto 2007) yhteen
lukuun, jota olen täydentänyt ja muokannut tätä julkaisua varten.
2 Erotan jatkossa faktisen kirjailija Pirkko Saision ja Punainen erokirja -romaanin fiktiivisen
päähenkilön Pirkko Saision toisistaan siten, että kun kirjoitan fiktiivisestä päähenkilöstä, käytän vain hänen etunimeään tai koko nimeä käyttäessäni erotan sen muusta tekstistä lainausmerkein, ja kun kirjoitan faktisesta kirjailijasta, käytän joko hänen koko nimeään tai pelkkää
sukunimeä. Viitatessani muiden kirjoituksiin joko teoksen päähenkilöstä tai faktisesta kirjailijasta pyrin noudattamaan samaa jaottelua.
3 Ks. myös Satu Kohon artikkeli tässä teoksessa.
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Koti näyttäytyy Punaisessa erokirjassa monitulkintaisena ja avoimena käsitteenä, joka johdattelee lukijaa yhtenäisyyden ja normienmukaisuuden, etenkin
sukupuolen ja seksuaalisuuden normatiivisuuden4, ajatusta haastaen kohti sellaisen
kodin mielikuvaa, joka näyttäytyy kaikkena muuna kuin pysyvän, yhtenäisen ja
säännönmukaisen kansakunnan kuvana. Esimerkiksi se turvallisuuden tunne, joka
kotiin yleensä liitetään (Vilkko 1998, 28; Mahlamäki 2005, 119), saavutetaankin
Punaisessa erokirjassa silloin, kun kodista tulee jotain outoa ja vierasta eikä siis
tuttua ja kotoisaa. Tämä vieraus, outous ja outouden (olo)tila, rakentuu teoksessa
sekä kerronnallisesti että temaattisesti, ja niistä muodostuu luennassani sen kantavia teemoja. Kerronnallisesti outouttamisen – jota voisi pitää myös käsitteellisenä
synonyymina queerittamiselle tai pervouttamiselle – mekanismeiksi nousevat
teoksesta luettavissa olevat metafiktiivisyys, performatiivisuus ja queer-teatraalisuus.5 Temaattisesti outous näyttäytyy juuri kodin ja kotiinpaluun motiivien
lävitse: niiden vierautena ja outoutena. Käsittelen artikkelissani sitä, miten nämä
kotiin liitetyt outouden ja outouttamisen teemat artikuloituvat Punaisessa erokirjassa. Kirjoitan ensin metafiktiivisyydestä ja jatkan queer-tetraalisuudesta ja queerittamisesta – tai outouttamisesta. Aivan lopuksi päädyn pohtimaan, mitä tarkoittaa
Punaisen erokirjan ”Pirkko Saision” tulo outoon kotiin.

4 Sukupuolen ja seksuaalisuuden normatiivisuus kytkeytyy käsitteisiin heteronormatiivisuus ja
normatiivinen heteroseksuaalisuus. Tarkoitan heteronormatiivisuudella lyhyesti määriteltynä
heteroseksuaalisuuden normaaliutta ja etuoikeutettua normiasemaa ylläpitävää sekä uusintavaa sosiaalista järjestystä ja pakottavaa valtaa (Rossi 2003, 120). Kulttuuri ja yhteiskunta on
pitkään mielletty heteronormatiivisiksi, ja heteronormista poikkeavien seksuaalisuuksien on
ollut hankala saada kulttuurissa omaa tilaa muutoin kuin heteroseksuaalisuuden normiasemaa tukevana, kiellettynä toiseutena. Nykytutkimuksessa on tuotu entistä enemmän esille
myös heteroseksuaalisuuteen liittyvää normienvastaisuutta: heterolisääntymättömyyttä, parisuhde-elämästä kieltäytymistä, promiskuiteettista seksiä, ikärajat sekoittavaa tai sukupolvet
ylittävää seksiä ja niin edelleen. Näin heteronomatiivisuuden ohessa on alettu puhua myös
normatiivisesta heteroseksuaalisuudesta. (Rossi 2006, 22, 24.)
5 Tarkoitan queerilla heteronormatiivisuutta ja normatiivista heteroseksuaalisuutta kyseenalaistavia tapoja tuottaa seksuaalisuuksien merkityksiä. Queer on tiiviisti sidoksissa myös esimerkiksi homoseksuaalisuuteen, lesbouteen, biseksuaalisuuteen, transsukupuolisuuteen ja
transvestisuuteen, mutta myös normienvastaiseen heteroseksuaalisuuteen, kuten esimerkiksi
heterolisääntymättömyteen, ei-familistiseen, promiskuiteettiseen tai ikärajat ja sukupolvet ylittävään seksiin, heterosadomasokismiin jne. (Ks. esim. Rossi 2003, 120–123; Hekanaho
2006, 27; Kekki 2006; Rossi 2006.) Queerittaminen tai pervouttaminen puolestaan on jonkun
(hetero)normatiivisesti esitetyn asian säröyttämistä, seksuaalisen toiseuden tai queeriuden
mahdollisuuksien näkyväksi tekemistä tai (hetero)normatiivisiksi tarkoitettujen ja miellettyjen
merkitysten kääntämistä nurin.
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Metafiktiivisyys Punaisessa erokirjassa
Punainen erokirja alkaa dramaattisesti siitä, että sitä ei enää ole.
Olen kadottanut kirjan nimeltä Punainen erokirja. Olen kadottanut sen kokonaan. / Olen kirjoittanut sen nimisen kirjan, ja sitten olen (kello viisi aamuyöstä, kun aurinko oli vasta uhkaavan punainen) nojannut kämmentäni näppäimiin, joiden nimiä en ymmärrä: Ctrl ja Alt. / Tekstin valahti mustaksi, tunnistamattomaksi. Halusin mustan pois, ja poistinkin. Painoin näppäintä Del.
(PE 15–16.)
Punaisen erokirjan kadottaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että kun lukija alkaa
lukea sitä, hän lukeekin konkreettisesti teoksen uudelleenkirjoitettua rekonstruktiota. ”Punainen erokirja, jonka kirjoitan uudelleen, on toinen kuin se Punainen erokirja, joka katosi elokuun seitsemännen päivän aamuna kello viisi”, kirjoittaa teoksen kirjailija-kertoja-päähenkilö ”Pirkko Saisio” ja asettaa näin lukijan tilanteeseen, jossa tälle ei tarjoudu mahdollisuutta nojata siihen illusoriseen uskomukseen,
että Punainen erokirja olisi kertomusta faktisen, verta ja lihaa olevan kirjailijan,
Pirkko Saision, todellisesta elämästä (PE 17).
Saision lausuma uudelleenkirjoitetusta Punaisesta erokirjasta, joka on toinen
kuin aiemmin kadonnut Punainen erokirja, on kuin tekstuaalistettu, sananmukaisesti uudelleenkirjoitettu versio René Magritten metafiktion jopa väsymiseen asti
toistetusta klassikkoesimerkistä: Ceci n’est pas une pipe (Tämä ei ole piippu,
1926–1929) -maalauksesta. Piippuja esittävien maalausten sarjassa niiden alle kirjoitettu teksti ”Tämä ei ole piippu” tekee katselijan korostetun tietoiseksi siitä, etteivät piiput ole autenttisia eivätkä aitoja esineitä, vaan niiden esityksiä. Taulut
ovat siis taideteoksia, jotka kommentoivat näkyvästi itseään ja olemustaan. Michel
Foucault (1982, 13) on Magritten piippu-teosten mukaan nimetyssä, taiteen ontologiaa tarkastelevassa artikkelissaan loihtinut piipuille vuorosanoja. Toinen piipuista replikoi Foucault’n käsikirjoittamana: ”Älkää erehtykö, minä vain muistutan piippua. Itse en ole piipun kaltainen, vaan utuinen muistikuva joka ei viittaa
mihinkään – – .” Foucault’n lausuman piipun tilalle voisi yhtä hyvin vaihtaa Punaisen erokirjan tai, pidemmälle vietynä: faktisen Pirkko Saision henkilön ja elämän. Kuten Magritten teos, Punainen erokirjakin sanoo kerronnallisuudestaan ja
kirjallisuudellisuudestaan tietoisena, ettei teksti tai kerronta presentoi tai kuvaa todellisuutta ja että jokainen uudelleenkirjoitus tai -lausuma – ja näin myös jokainen
teoksen luenta – tuottaa omanlaisensa taideteoksen.
Punaisen erokirjan aloituksessa lukijalle tehdään siis heti selväksi, että se,
mitä hän lukee, ei ole autenttista – kertomus kun on jo kertalleen kadonnutkin ja
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sitten uudelleen kirjoitettu. Näin Pirkko Saision kirjoitettu elämä on jo uudelleenkirjoitettua. Se on representaatiota representaatiosta. Tai ennemminkin se on representaation jäljittelyä ja imitaatiota. Lukijaa muistutetaan representaation mahdottomuudesta kuvastaa mitään alkuperäistä tai aitoa: ”Minäkin olen toinen, väistämättä”, toteaa kertoja (PE 17). Toteamus viittaa kerronnan ja repsentaation referentiaalisuuden tai autenttisuuden mahdottomuuteen (ks. esim. Peltonen 2005, 46;
ks. myös Rojola 2002, 76; Salin 2005, 237). Näin jo teoksen alussa tulee esille
myös Judith Butlerin (1991, 22) sukupuolen performatiivisuuden teorian yhteydessä korostuva ajatus siitä, ettei toisto voi koskaan olla aitoa eikä edes täydellistä
kopiointia, vaan se on imitaationa aina muutoksille altista ja kerroksellista prosessia.
Sukupuolikaan ei voi olla aito. Butlerin (esim. 1990, ix–x, 33, 94–95, 140;
1993, 95) mukaan sekin rakentuu jäljittelyistä ja imitaatioista, kulttuurisesti tietylle sukupuolelle luvallisista ja sopivista eleistä, ilmeistä, asennoista ja sukupuolittuneista teoista. Kun Punainen erokirja peilaa kulttuurista kuvaa kirjoittavasta,
aidon minuutensa paljastavasta minästä, mutta tekee sen kuvaa vääristäen, se nostaa samalla esiin kysymyksen sukupuolen ja seksuaalisuuden kulttuuristen kuvien
suoraviivaisuuden ja tarkkarajaisuuden illusorisuudesta. Sukupuoltenkin kuvat
ovat vääristyneitä, vaikka sukupuoliperformatiivien voima pyrkiikin keinotekoisesti suoristamaan ne ja pitämään sukupuolten ja seksuaalisuuksien rakennetuista
rajoista tiukasti kiinni.
Aidon minuutensa paljastavan, itsestään kirjoittavan minän illuusio osoittautuu teoksessa konstruktioksi ja kyseenalaistuu – outoutuu, queeriutuu ja pervoutuu
– kerronnallisesti, kun ensimmäisen ja kolmannen persoonan kertojat menevät
siinä sekaisin. Teoksen tarinaa kertoo enimmäkseen ”hän”, ”Pirkko Saisio”, mutta
kolmatta persoonaa rikkoo paikoittain kerrontaa sekoittava ”minä” (ks. myös
Rojola 2002, 76–77). Pirkon minä jakaantuu kahtia minusta häneksi jo Saision trilogian ensimmäisessä osassa, Pienimmässä yhteisessä jaettavassa (1998; ks. myös
Koivisto 2005, 177). Jako liittyy hänen tietoisuutensa heräämiseen siitä, että itse
elämä on representaatiota, sekä siitä, että subjekteja hallitsevat kulttuurissa tietyt
säännöt ja rajoitteet, joiden noudattamista yhteiskunnallinen järjestys, Foucault’n
(1998) määrittelemänä tieto–valta-verkosto, valvoo ja kontrolloi. Järjestelmän
jäsenten toimintaa rajoittaa näkymättömän ja kaikkialla läsnä olevan tuottavan vallan valvovan silmän alainen itsesäätely. Pirkosta on tullut omien sanojensa mukaan
”jatkuvan tarkkailun alainen” (Saisio 1998, 6; vrt. Foucault 2000).
Pirkon jaettu minä osoittaa olemassaolonsa milloin korostetusti sulkeissa, milloin vain painottamalla kertojahahmonsa minuutta ja subjektiivisuutta ja milloin
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taas ikään kuin imitoimalla kirjailija-minä-kertojan autenttista ja ”aitoa”, sisäistä
ääntä:
On saatu (minä olen saanut) oikeus opiskella Helsingin yliopistossa – – (PE
25).
Jos hänessä nähdään johtaja, hän on johtaja. (Unohdin välittömästi olevani
varajohtaja, se, joka on katsottu varalle, johtajan selän taakse.) (PE 97.)
Tytär (Minä. Ei vaan hän. Ei. Minä!) halaa muodollisesti äitiä (PE 164).
Sulkeissa olemassaoloaan problematisoivat, jopa huutomerkilliset minät tuovat
teokseen metafiktiivistä otetta.6 Metafiktiivisyys rikkoo näkyvästi perinteisen
minä-kerronnan konventioita ja sen rakentamaa illuusiota kertovasta subjektista,
kertomuksen totuudellisuudesta tai sen tavoittelusta, jota voisi kutsua ”tahdoksi
referentiaalisuuteen” (Peltonen 2005, 46; ks. myös Rojola 2002, 76; Salin 2005,
237). Samalla teksti sekoittaa ja problematisoi kertojan ja kerrotun tai kerrottavan
välistä rajaa. Kertova minä onkin heti representoitu minä: hän. Kun minä sanotaan
ääneen, se muuttuu häneksi.
Saision teos tuntuu viittaavan intertekstuaalisesti Pentti Holapan Ystävän muotokuvan (1998) kohosteiseen minä-kerrontaan (vrt. Koivisto 2005, 179). Myös
Ystävän muotokuva käsittelee normienvastaista seksuaalisuutta, ja sen kertoja ja
päähenkilö ovat samannimisiä kuin kirjailija. Teoksen kerronta irrottaa kuitenkin
esitetyn elämän kuvausta yksityisen ja autenttisen kokemuksen representaatiosta.
Holappa aloittaa Ystävän muotokuvansa julistamalla: ”Sanon nyt kaiken varalta
aivan yksiselitteisesti, ettei romaanihenkilö, josta käytän Pentti Holapan nimeä,
tarkoita ollenkaan minua.” (YM 14.) Ja kuin korostaakseen minuuden aitouden
mahdottomuutta Holappa jatkaa kirjoittamalla ”Minä olen, minä olen, minä olen”
vain kysyäkseen heti perään: ”Miten minä olen? Olenko minä todella?” (YM 11).
Ja kuin Holapan kyselylle tekstuaalisena kommentaarina Saisio vastavuoroisesti
kirjoittaa sulkeissaan ja kysyy: ”( – – minäkö se olen?)” (PE 101). Minän pohdinnat ja kysymykset jatkuvat niin Holapalla kuin Saisiolla. Holappa kirjoittaa:
”Pitäisi muistaa. Voisin päätellä, mitä silloin halusin. Mitä minä todella, todella
halusin?” (YM 99), ja Saisio vastaa – muuttaen samalla Holapan monologit eräänlaisiksi teosten välisiksi intertekstuaalisiksi dialogeiksi: ”Halusiko hän? / En tiedä.
Tiedän. / Halusi. / Hän halusi pois varjosta.” (PE 77–78.)7
6 Metafiktiivisyydestä ks. esim. Hutcheon 1988, 51–53; Hallila 2001, 118–128; 2005; Oja
2004; Malmio 2005.
7 Myös Saision ”Hän halusi pois varjosta” -lause on intertekstuaalinen viittauksellaan homoseksuaalisuudesta pitkään käytettyyn varjo- ja varjoelämä-metaforaan (ks. esim. Juvonen
2002).
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Holapan metafiktiivinen ja itserefleksiivinen (ks. esim. Hutcheon 1988, 51–
53; Hallila 2001, 118–128; Koivisto 2004; 2005, 182, 188; Lehtimäki 2000; Pettersson 2006, 161) kerrontatekniikka rikkoo sekin perinteisen minä-kerronnan ja
omaelämäkerrallisen kirjallisuuden konventioita sekä niiden rakentamaa illuusiota
totuudellisuudesta tai sen tavoittelusta eli eräänlaisesta ”tahdosta referentiaalisuuteen”, kuten totesin jo edellä Saisiosta (ks. Rojola 2002; Peltonen 2005, 46).
Punaisesta erokirjasta luettavissa oleva tapa hyödyntää ja uudelleenkirjoittaa
Holapan tekniikkaa ja rakentaa tekstien välille dialogisuutta tuottaa siitä Ystävän
muotokuvan tekstuaalisen, ellei jopa metafiktiivis-intertekstuaalisen kommentaarin.8
Sekä Saision että Holapan tekstit ilmentävät ajatusta, että kertomus itsestä,
minästä ja elämästä on aina diskursiivinen ja representatiivinen luomus, ei henkilön tai elettyjen tapahtumien, kokemusten eikä tuntemusten autenttinen tai totuudellinen kuva. Teokset kiinnittävät huomion henkilöistä paljastettavan syvimmän
tiedon ja totuuden sijaan niiden esitysten prosesseihin, joiden kautta identiteettejä
rakennetaan, ja niihin keinoihin, joiden avulla tietoa ja aitouden mielikuvaa tuotetaan, konstruoidaan. Näin teokset herättelevät lukijaansa myös tiedon tuottamisen
kriittiseen pohdintaan ja problematisointiin laajemminkin. Elämä sinällään ei voi
olla representaation kohteena, kun elämä itsessäänkin on sitä (Mitchell 1995). Tätä
ajatusta korostaa myös Punaisen erokirjan draamallisuus ja teatterillisuus, teatraalisuus, joka muodostuu luennassani queer-poliittiseksi eleeksi.

Queer-teatraalisuus
Pirkko Saision kirjailijakuva on ollut alusta pitäen tiiviisti sidoksissa teatteriin. Jo
Elämänmeno-esikoisensa (1975) julkaisemisen ja markkinoinnin yhteydessä Sai-

8 Taru Väyrynen on pohtinut teoksessaan Pentti Holappa. Kypsyysvuodet (2003) muun
muassa lajia, sukupuolta ja seksuaalisuutta Ystävän muotokuvassa, ja Päivi Koivisto (2007)
on tutkinut teoksen tunnustamisen problematiikkaa. Toinen kotimainen, (muusta kuin
hetero)seksuaalisuudesta kirjoittanut mieskirjailija, joka yleensä mainitaan, kun puhutaan
homoseksuaalisuusaiheita avoimesti käsittelevästä kirjallisuudesta, on Christer Kihlman,
jonka romaani Människan som skalv. En bok om det ovänsentliga (1971, suom. Ihminen joka
järkkyi) on ollut julkaisuaikanaan suosittu teos. Se sai muun muassa kirjasto- ja kirjakauppaväen Kiitos kirjasta -mitalin. Myös Kihlmanin tuotanto sisältää seksuaalisuuden ohessa omaelämäkerrallisia piirteitä sekä tunnustuksia ja niiden itserefleksiivisiä tai metafiktiivisiä kieltoja.
(Makkonen 1995, 103–111; Carlson 2007, 16–17, passim.; ks. myös Soikkeli 1998, 204–217;
Alhoniemi 1998.) Siinä missä Saision Punaista erokirjaa voi pitää Ystävän muotokuvan metafiktiivis-intertekstuaalisena kommentaarina tai uudelleenkirjoituksena, Ystävän muotokuvaa
voisi pitää vastavuoroisesti Människan som skalvin kerrontatekniikkaa ja lajia uudelleenkirjoittavana sekä kommentoivana teoksena.
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sio esiteltiin silloisen Suomen teatterikoulun, nykyisen Teatterikorkeakoulun opiskelijaksi. Sittemmin näyttelijänä, näytelmäkirjailijana, elokuvakäsikirjoittajana,
dramaturgina, ohjaajana ja dramaturgian professorina ansioitunut Saisio on tuonut
itsekin esille kirjailijuuden kerronnallisuuden, käsikirjoitettavuuden, dramaattisuuden, draamallisuuden ja teatraalisuuden, joka kääntyy myös butlerilaiseksi performatiivisuudeksi9: paitsi että hän on ollut yksi kotimaisen omaelämäkertagenren
uudelleenkirjoittajista ja revisioijista ja on kyseenalaistanut autofiktiivisellä10
romaanitrilogiallaan uskoa omaelämäkerrallisen kirjallisuuden mimeettisyyteen
tai autenttisuuteen, hän on muun muassa tuottanut Pirkko Saisio -nimisen kirjailijakonstruktion ohessa kaksi muuta kirjailijakonstruktiota: kirjailijat Jukka Larssonin ja Eva Weinin.11 Näin hän on jo kaksinkertaisesti osoittanut myös autenttisena
ja faktisena pidetyn Pirkko Saisio -nimisen kirjailijan sopimuksenvaraisuuden ja
dekonstruoitavuuden.
Päivi Koiviston (2005, 185) mukaan Saisio on korostanut monissa yhteyksissä
myös oman elämänsä fiktiivisyyttä (ks. myös Saisio 1993; 2000). Larssonin
romaaneista koostetun Kärsimystrilogian (Kiusaaja 1986, Viettelijä 1987, Kantaja
1991) jälkisanoissa ”Elämää Jukka Larssonin ja Eva Weinin varjossa” Saisio kirjoittaa Jukka Larssonin kirjailijahahmon tai -performanssin synnystä:
On helluntai. Olemme mökillä, ja alamme etsiä hahmoa miehelle, joka pystyisi kirjoittamaan menestyskirjan. / Maalaan itselleni viikset, sidon solmion
ja lainaan PH:n silmälaseja. / PH ottaa minusta polaroidin. – – / Joululomalla
olemme mökillä. Leikittelen uudella [kirjoitus]koneella. – – Kiusaajaan syntyy ensimmäinen luku. / – Nyt taitaa tulla romaani, minä sanoin PH:lle. – Ihan
yllättäin. / Kevät ei ole kulunut kovinkaan pitkälle, kun tajuan, että romaani on
saamassa suunnan, johon minun on vaikea suostua. – – Kiusaaja ei ole Saisi9 Butler kieltää teoksessaan Bodies That Matter (1993, 231–234) performatiivisuuden ja performanssin välisen yhteyden, mutta ottaa myöhemmin (1997, 36; 2004) sanojaan takaisin.
Performatiivisuuden ja performanssin välillä voi siis olla kiinteäkin yhteys (ks. myös MarjaLeena Hakkaraisen artikkeli tässä teoksessa). Ajatellaanpa vaikka campia ja sen historiaa
(ks. esim. Sontag 1966, 275–292; Miettinen 1993); mitä muuta kuin performanssia on homokulttuurista ja sen alun pitäen pakollisesta kaksoisstrategiasta (ks. myös Dyer 2002, 80–81;
vrt. DuPlessis 1985, 42, 208; Moi 1990, 183) ammennettu homosensibiliteettiä ja estetiikkaa
hyväkseen käyttävä representoinnin muoto? Camp, kuten drag, on konstruoitu, yleensä suunnitelmallinen performanssi, joka performatiivisesti ja imitoiden liioittelee kulttuurisia, sukupuoleen ja seksuaalisuuteen kytkettyjä eleitä, ilmeitä ja akteja. Dragin heteroseksuaalisuuden esityksellisyyden sijaan campissa esitetään kulttuurisen homoseksuaalisuuden performatiivisuutta.
10 Olen tarkastellut Punaisen erokirjan lajia ja autofiktiivisyyttä toisaalla (Karkulehto 2007,
189–209; ks. myös Koivisto 2005).
11 Saisio on julkaissut kolme teosta Jukka Larssonin ja kaksi Eva Weinin nimellä. Larssonin
teoksia ovat Kiusaaja (1986), Viettelijä (1987) ja Kantaja (1991) ja Weinin Puolimaailman nainen. Kirjallinen omakuva (1990) ja Kulkue. Vaellusfresko (1992). Larsson ja Wein paljastuivat
Saision salanimiksi vasta hyvän aikaa teosten julkaisemisen jälkeen.
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ota. Pääsiäisenä päätän, että Saisio ei sitä julkaise. Kirja saa siivet. / – –
Luomme PH:n kanssa Larssonille uuden hahmon – – . / Kuvauksista päälleni
jää vanha Pariisista ostettu vakosamettitakki. Siinä takissa kirjoitan koko
kevään; viiksiä en sentään itselleni maalaa. / Kirjoittaminen sujuu keskittyneemmin ja vapautuneemmin kuin aikoihin. Larssonin eleet alkavat tarttua jo
kun olen vasta lähestymässä kirjoituskonetta. (Saisio 1993, 422–423.)
Muun muassa teatteria ja oopperaa tutkineen Tiina Rosenbergin mukaan niin sanotuilla housurooleilla, joissa naiset pukeutuvat tilapäisesti miehiksi, on teatterissa
pitkä historia. Tavallisimmin naiset ovat esiintyneet housurooleissa eli miehiksi
pukeutuneina pystyäkseen ratkaisemaan näytelmässä tai esimerkiksi oopperassa
jonkun elämänsä ongelman, jota he eivät voisi naisen vaatteissa ratkaista. Miehen
asuun sonnustautuneena nainen saavuttaa näyttämöllä yhteiskunnallis-sosiaalisen
toimijuuden ja kykenee tekemään asioita, joita ei naisena voisi tehdä. Miehen asu
takaa sisäänpääsyn miesten maailmaan. (Rosenberg 2004, 107–108.) Tämän Saisio (1993, 429–430) sanoo Larssonin varaan rakennetun mieskirjailijan representaation todentaneen myös muualla kuin näyttämöllä – siis todellisessa elämässä:
”Se mikä käy Jukka Larssonille, ei käy Pirkko Saisiolle. / Voisin jatkaa: Se mikä
käy kirjailijalle, ei käy naiskirjailijalle. / Mutta en jatka.” Myöhemmin Saisio
(1993, 438) vielä konkretisoi eroa rakenteellisella toistolla: ”Se mikä käy Paavo
Haavikolle, ei käy Pirkko Saisiolle. / Voisin jatkaa: Se mikä käy kirjailijalle, ei käy
naiskirjailijalle. / Mutta en jatka.”
Lea Rojola (1998, 257) on kirjoittanut, että Butlerin sukupuoliteoriassaan
käsittelemään sukupuolen performatiivisuuteen ja performatiiveihin liittyy aina
huiputtamisen – ja huiputetuksi tulemisen – mahdollisuus. Tämänkin Saision Larsson-performanssi osoittaa. Se paljastaa, etteivät performatiivit takaa mitään, sillä
niiden ytimessä ei ole todellista minää tai identiteettiä, vaikka ne näyttäisivät olevan sisäisen minän tai identiteetin vaikutusta tai tulosta (vrt. Hall 1999; Pulkkinen
2003). Sen vuoksi huijaus voi mennä täydestä ja joku voi käydä jostakin muusta
kuin on. Jukka Larssonin performanssissa housuroolitettu Pirkko Saisio käy mieskirjailijasta toistamalla mieskirjailijan identiteettiä toisin. Samalla hän imitoi sukupuolta oman ruumiinsa vastaisesti ja on käynyt imitaatiossaan todesta. Näin performanssi kyseenalaistaa koko sukupuoleen liitetyn, heteronormatiivisuuteen
perustuvan ruumiin, roolin ja halun yhtenevyysperiaatteen. Larsson-esitys muistuttaa teatraalisesti ja performatiivisesti parodioiden sukupuolen kulttuurisesta
rakentumisesta ja sopimuksenvaraisuudesta ja tekee näkyväksi heteronormatiivisten sukupuoli- ja seksuaali-identiteettien sekä vallan välisten suhteiden kyseenalaistamisen mahdollisuudet. (Ks. esim. Butler 1990, 137; 1993, 11–12, 125; vrt.
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Hekanaho 2004; 2006a; 2006b, 174–180.) Esitystä voidaan sanoa myös queerteatraaliseksi (vrt. Rosenberg 2004).
Larssonissa näkyvät yhtäältä miehen asun subjektille tuomat edut yhteiskunnassa, mutta toisaalta myös muuta: Larssonin eleet tarttuvat Saisioon tilanteessa,
ajassa ja paikassa, ulkoisten tekijöiden eli asun ja kirjoituskoneen virittäminä.
Maskuliiniset eleet syntyvät keinotekoisesti, eivät tietyn ruumiin seurauksena, ja
eleet ja teot, ei niiden kuvitteellinen perusta, tuottavat Jukka Larssonin sukupuolen
ja tekevät hänestä miehen. Saision naamioituminen mieheksi voidaan selittää kaksitahoisena, sukupuoli- ja seksuaalipoliittisena trans- tai queer-eleenä ja queerteatraalisuutena. Ensinnäkin se on sukupuolipoliittisesti naiskirjailijan kokeilua
toimia kirjallisella kentällä mieskirjailijana ja havainnoida, onko esimerkiksi
hänen kirjallisuutensa vastaanotto toisenlaista, kun hänen kirjallisia teoksiaan kirjoittaakin mies. Toiseksi Larsson-performanssi tekee näkyväksi sukupuolten ja
seksuaalisuuksien jäljittelyyn ja imitaatioon perustuvan luonteen. Näin se näyttäytyy myös foucault’laisena minätekniikkana, ruumiillisena käytäntönä, jonka avulla
on mahdollista tutkia ja muuttaa itseään ja muovata myös identiteettejä, jotka eivät
palaudu heteroseksuaalisuuteen eivätkä heteronormatiivisuuteen (vrt. Ruotsalainen 1995, 238–239; Karkulehto & Leppihalme 2007).
Mutta miksi kirjoitan Punaista erokirjaa käsittelevässä artikkelissani Jukka
Larssonista? Syy on yksinkertainen. Jukka Larsson nimittäin syntyy myös Punaisessa erokirjassa:
[K]lovnisilmäinen [Pirkon ensimmäinen naisrakastettu] on pukeutunut isän
pukuun, maalannut kulmakynällä viikset ylähuuleensa ja luomen poskeensa,
polttanut isän piipusta savuhämärän rakkausleikin suojaksi. / Jään vuosiksi
kaipaamaan tätä pehmeää, maskuliinista rakastajaani, kunnes synnytän sen
uudelleen, itsessäni. / Tämä yö uzbekistanilaisen maljakon varjossa on Jukka
Larssonin syntymäyö. (PE 55–56.)
Queeria tai queer-teatraalista Larsson-performanssia voidaan tarkastella paitsi
sukupuoli- myös seksuaalipoliittisena aktina. Punaisen erokirjan uudelleenkirjoitus Jukka Larssonin synnystä havainnollistaa edellä esittämääni ajatusta siitä,
etteivät heteronormatiiviset identiteetit eivätkä homo–hetero-jaotteluun perustuvat
kulttuuriset seksuaalisen halun mallit ole riittäviä. Pirkon naisystävän, klovnisilmäisen, ja Pirkon itsensä maskuliinisuuden ja feminiinisyyden määreet sekoittava
rakkausleikki kyseenalaistaa niin heteroseksuaalisuutta kuin homo–hetero- ja nainen–mies-vastakkainasetteluja. Pirkon halu ja kaipuu maskuliinisesti performoivaan klovnisilmäisen naisen ruumiiseen ei mahdu heteronormatiiviseen sex/gender/halu-kehikkoon. Miten tulisi tulkita ja ymmärtää heidän rakkausleikissään
87

esiintyvän maskuliinisen, naista haluavan naisen ja toisen naisen välinen sukupuolisuus ja seksuaalisuus? Klovnisilmäisen ja Pirkon uudet, toisenlaiset tavat tuottaa
maskuliinisuutta ja feminiinisyyttä ja uudenlaista tietoa kulttuurisesta maskuliinisuudesta ja feminiinisyydestä kyseenalaistavat niitä yksioikoisia vastakkainasetteluja, joiden avulla heteroseksuaalisuuden normiasemaa on kulttuurisesti legitimoitu. (Vrt. Hekanaho & Tuhkanen 2005, 8–9.) Näin Punaisen erokirjan rakkausleikkien queer-teatraalinen Jukka Larsson, joka liittyy myös julkisiin kirjailijaLarssoniin ja kirjailija Pirkko Saisioon, hakee ja tuottaa uutta, toisenlaista tietoa
sukupuolista ja seksuaalisuuksista (vrt. Melkas 2006).

Outoon kotiin
Yksi Punaisen erokirjan keskeisimmistä temaattisista kysymyksistä eli kysymys
seksuaalisesta identiteetistä käsitellään siinä kodin ja osoitteen motiivien avulla.
Ajatus tuotetun identiteetin hajanaisuudesta, dynaamisuudesta ja ei-perustaisuudesta tuodaan siinä lukijan eteen perinteisen psykoanalyyttisen symbolin avulla:
teoksessa esiintyvät lukuisat Pirkon kodit – minän jai identiteetin klassiset, psykoanalyyttiset vertauskuvat – ovat konkreettisesti muuttuvia ja hajallaan: niitä on ja
on ollut useita, ja ne vaihtavat paikkaa ympäri Helsinkiä ja Suomea. Pirkko on itse
jatkuvassa liikkeessä eri paikkojen, kotien ja osoitteiden välissä: hän viipyy muistoissaan lapsuuden Hämeentiellä ja kesämökillä Inkoossa, ja niiden ohessa hän
sukkuloi Nervanderinkadun, Kalevankadun, Maneesikadun, Kolmannen linjan,
Teatterikoulun, eri ravintoloiden ja muiden vaihtuvien osoitteiden ja paikkojen
välillä. Pirkko on konkreettisesti asumisen ja olemisen hybridisessä, jatkuvasti
liikkeessä ja prosessissa olevassa välitilassa. Tämä identiteetin tai pikemminkin
monien, muuttuvien identiteettien välitilaisuus tuo tarjolle mahdollisuuksia tulkita
Punaista erokirjaa esityksenä päähenkilöstä, jonka subjektius väistelee ja vastustaa normatiivisia, soveliaita ja yleisesti sopivia, kulttuurisesti suvaittuja identiteettiasetteluja ja -kategorioita (vrt. Hynninen 2004; Kaskisaari 2000).12
Pirkon kotiin kiinnittyy paljon. Hänen lapsuudenkotinsa sijaitsee ”Hämeentie
seitsemänkymmentäkahdeksassa, Etolan talossa, sen kuudennessa kerroksessa”
(PE 26). Tässä kodissa ”[ä]iti lakkaa puhumasta hänelle” (PE 40) ja kieltää tyttärensä (PE 61) ja tytär ”häpeää itseään. Ja äitiään” (PE 41). Pirkon äidille valkenee
12 Saisio myös revisioi ja uudelleenmuotoilee osoitteiden sarjallaan Henrik Tikkasen osoitesarjaan (Kulosaarentie 8, 1975; Majavatie 11 Herttoniemi, 1976; Mariankatu 26 Kruununhaka,
1977; Yrjönkatu, 1980; Henrikinkatu, 1982) viittaavaa, miehiseksi miellettyä tunnustavan kerronnan jatkumoa (ks. myös Heidi Vaaralan artikkeli tässä teoksessa).
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Hämeentien kodin keittiössä, että hänen epäilynsä tyttärensä seksuaalisesta suuntautumisesta ja tyttöystävästä osoittautuvat aiheellisiksi. Pirkko tulee äidilleen ulos
kaapista kotinsa keittiössä.13 Sitä ennen esitetään vihjeitä:
Ja parvekkeella, kesäkuisten, mitättömien tähtien kajossa äiti:
– Se likka.
– Ni mikä likka.
Mutta sydän on tehnyt jo harhalyönnin, eikä hän ehdi enää paeta.
– Se likka kun tuli sen krookuskimpun kanssa.
– Ni mitä siitä.
– Pakko on kysyä, vaikka sydän takoo kylkiluihin kipeästi.
– Ni kaikki on muuttunu. Jollain lailla.
– Ni millä lailla.
Tämä on nöyryyttävä piirileikki. / Hän häpeää itseään. Ja äitiään, jonka silmät
pyyhkivät avuttomina Sörnäisten keskusvankilan puistoa. (PE 41.)
Pirkon kuvaama nöyryyttävä piirileikki kertoo kaapin läsnäolosta hänen perheessään ja kodissaan. Se kuvaa niitä tietämisen ja ei-tietämisen rajatilaisia artikulaatioita ja akteja, joissa epäillään jotain, mutta ei tiedetä (vrt. Hekanaho 2006c). Äidin
epäily on tuonut kotiin kaapin, mutta kodissa ei ole vielä olemassa tilaa, johon kaapista voisi astua ulos (vrt. Rekola 2006; Pakkanen 2007). Vasta äidin suorat kysymykset tarjoavat mahdollisuuden kaapin avaamiseen.
Jokin kysymys roikkuu ilmassa, pehmeänä ja vaarattomana.
– Kuulitkohan sä yhtään mitä mä kysyin?
– Suunnilleen, hän vastaa. – Ni mitä sä kysyit?
– Kysyin, että mitenkä se asian kanssa oikein on.
– –
– Ni minkä asian kanssa?
– –
– Sen asian. Sen likan kanssa.
13 Eve Kosofsky Sedgwickin teoksessaan Epistemology of the Closet (1990) teoretisoima
tieto-opillinen kaappi (the closet) on yksi tutkimukseni keskeisistä käsitteistä. Sillä on kuvattu
vertauskuvallisesti jo pitkään kulttuurissa normienvastaisten seksuaalisuuksien salassapitoa.
Sedgwick sanoo kaappi-metaforan edustavan käsitteenä yleisesti seksuaalisen toiseuden
sekä normien vastaisten identiteettien artikuloimatonta aluetta. Sedgwickin (1990, 2–3, 11)
teoretisoima kaapin tieto-oppi rakentuu huomiolle, että kaappi-metaforasta on kehittynyt länsimaisessa kulttuurissa näkyvän ja piilotetun sekä julkisen ja salaisen välisen rajankäynnin vertauskuvallisuuden ohessa myös tietämisen ja ei-tietämisen rajankäynnin vahva symboli sekä
tietoteoreettinen – epistemologinen – ongelma. Homoseksuaalisuudesta ja sen kiellosta on
rakentunut yhteiskuntamme merkittävä, ellei merkittävin identiteetin ja subjektiuden tuottamisen väline. Tässä identiteettityössä ja tiedontuotannossa kaappi on erityisesti miesten homoseksuaalisuutta ja sittemmin muitakin marginaaliseksuaalisuuksia pois julkisuudesta yksityisyyden piiriin rajaavana vertauskuvana olennainen tekijä ja vaikutin.
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Äidin ääni on raukea, tyynnyttävä.
Se imaisee hänet mukaansa kuin vene roskan vanaveteensä:
– Se on niin kuin sä olet ajatellut että se on.
Ohut kilahdus, kun maailmalta putoaa pohja pois.
(PE 58–59.)
Äidin raukea ja tyynnyttävä ääni saa Pirkon kuvittelemaan itselleen tilan, johon
kaapista voi astua. Hänen äitinsä kahvilusikka kilahtaa kuitenkin kuppiin dramaattiseksi merkiksi järkytyksestä, jonka tämä kokee, kun tytär tulee kotonaan, äidin
keittiössä, ulos kaapista. Äiti kieltää tyttärensä. Näin keittiötilasta, jota on yleensä
tulkittu naisten välisen yhteisyyden, subjektiuden rakentamisen ja voimien keräämisen paikaksi (Mahlamäki 2005, 85, 223), muodostuukin Pirkon ja hänen äitinsä
henkisen ja fyysisen eronteon paikka, joka tarkoittaa Pirkolle sitä, että hänen maailmansa pohja, elämänsä ja identiteettinsä perusta, putoaa pois. Pohja putoaa myös
äidiltä, sillä hän ei voi kertoa kokemuksestaan kenellekään. Hän kieltää myös Pirkkoa puhumasta asiasta.
Pirkko pyrkii kuitenkin käsittelemään ja perustelemaan asiaa rationaalisesti
vetoamalla lukuihin sekä ainoaan asiaan, johon kommunistiperheessä uskotaan:
Neuvostoliittoon. Perustelut eivät vakuuta äitiä vaan pikemminkin ärsyttävät
häntä, ja niin Pirkko muuttuu yhdestä kahvilusikan kilahduksesta Hämeentien
kodissaan äidilleen tyttärestä prosenttiyksiköksi ja henkilöstä osaksi tilastoa, joka
osoittaa, ettei hän ole ainoa homoseksuaalisesti tunteva ja kokeva ihminen:
– Ei me olla Suomen ainoat. Meitä on maailmassa arviolta viis prosenttia,
kaikissa yhteiskunnissa. Neuvostoliitossakin, vaikka siitä ei puhuta. / Ja äiti:
– Nyt juokse kuule kuuseen Neuvostoliittoines ja prosentteines. (PE 60–61.)
Jatkossa Pirkko muistaa äitinsä käskystä olla Hämeentiellä hiljaa seksuaalisuudestaan (PE 147) ja kokee siksi olevansa siellä vain ”loputtomilla vieraskutsuilla” (PE
39). Koko Hämeentiestä muodostuu Pirkolle ”hukkaan heitetyn rakkauden typerryttävä metafora” (PE 32) tai jopa bahtinilaisittain tien kronotoopiksi tulkittava
merkitsijä14, jota hän kulkee mielessään nurinpäin (PE 31) ja joka symboloi ensin
hänen omaa pelkoaan tunnustaa samansukupuolinen rakkaus mutta muuntuu
14 Teoksessa esiintyvät kodin ja kotiinpaluun motiivit laajenevat temaattisen outouttamisen
tarkastelussani teoreettisesti Bahtinin alun pitäen määrittelemiksi aika-tiloiksi (Mahlamäki
2005, 42) tai aikapaikallisuuksiksi (Kirstinä 2007, 23) eli kronotoopeiksi. Bahtin on esitellyt
kronotoopin käsitteensä alun pitäen artikkelissaan ”Ajanilmaisujen ja kronotoopin muodot
romaanissa” (1988/1938) ja jatkanut sen käsittelyä useissa kirjoituksissaan, kuten esimerkiksi
teoksissa Speech Genres and Other Late Theories (1986/2004) ja Kirjallisuuden ja estetiikan
ongelmia (1975/1979). Kronotooppi eli aikapaikallisuus on Bahtinin (1979, 243) sanoin
”[k]irjallisuudessa taiteellisesti haltuunotettujen ajallisten ja paikallisten suhteiden olennaista
keskinäistä sidonnaisuutta”.
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lopulta seksuaalisuuden tunnustamisesta seuraavaksi äidin rakkauden menetykseksi (PE 61). Tie voi edustaa myös siirtymävaihetta tai -riittiä kahden mielentilan
välillä (Mahlamäki 2005, 141). Pirkolle tiet edustavatkin seksuaalisen identiteetin
prosessoinnin ja valinnanteon paikkaa: ollako kaapissa vai tullako sieltä ulos?
Pirkko päätyy lopulta välitilaan: maailmalla ollaan ulkona, mutta kotona ja perheen kesken kivuliaasti kaapissa:
Juhlissa istun parittomana, olen uskollinen äidille. / (Olemme menneet kihloihin klovnisilmäisen kanssa; Kalevalakorusta ostetun hopeasormuksen olen jo
Maneesikadulla työntänyt taskuuni.) / Hymyilen, kun minulta udellaan rakkausasioista. Minua pidetään salaperäisenä, torjuvana. / – Se on niin mukavuudenhaluinen, äiti sanoo. – Ei viitti ketään vaivoiksensa ottaa. / Ja / lapsuuteni
ihmiset muuttuvat, vähä vähältä, aavesäryksi sen raajan paikalle, jonka äiti
amputoi. (PE 148.)
Sara Ahmed kirjoittaa teoksessaan The Cultural Politics of Emotion (2004, 147–
149) heteroseksuaalisuudesta ideaalielämän käsikirjoituksena, joka toimii tehokkaasti kaikkein tavallisimmissa ja jokapäiväisimmissä keskusteluissa. Näissä käsikirjoituksissa tytöille osoitetuilla kysymyksillä poikaystävistä ja pojille osoitetuilla
kysymyksillä tyttöystävistä merkitään queeria ruumista toistuvasti epäonnistuneeksi. Ahmed puhuu queeria ruumista koskevasta outouden tunteesta, joka ilmenee pahimmillaan Punaisen erokirjan kuvaamana aavesärkynä, tunteena, että
jotain on poissa, ja tilalla on vain kipu. Ahmedin sanoin heteronormatiivisuus sallii
heteroseksuaalisten ruumiiden asettua mukavasti ja luontevasti julkiseen tilaan,
joka on jo valmiiksi niiden muotoinen, mutta queerit subjektit tuntevat olonsa
oudoksi ja epämukavaksi, tilattomaksi.15 Tämä tilattomuuden ja vierauden tuntu
tulee näkyväksi ja ruumiillistuu Pirkon vieraudessa omassa kodissaan ja perheensä
juhlissa.
Pirkon seksuaalisuutensa tunnustamista seuraa Punaisessa erokirjassa konkreettisesti uusi koti, uusi osoite ja uusi identiteetti. Hän lähtee Hämeentie seitsemästäkymmenestäkahdeksasta. Ennen lopullista lähtöä Hämeentieltä hänen elämässään vaikuttaa vielä Nervanderinkatu, jonne hän ei tunne kuuluvansa mutta
jonka ”naisten valtakuntaan, missä sanat ovat teräviä mutta katseet pehmeitä”, hän
haluaisi kuulua (PE 34). Lopulta uutta Pirkkoa kuvaavaksi ja hänen identiteettiään
edelleen muovaavaksi osoitteeksi tulee Maneesikatu kolme, ensimmäinen yhteinen asunto toisen naisen, klovnisilmäisen kanssa. Maneesikadulle muutetaan
salaa, Pirkon vanhempien ollessa poissa kotoa.
15 Vrt. tilapuolisuus (Koskela 1997 ja Satu Kohon artikkeli tässä teoksessa).
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Isä ja äiti ovat lähteneet Inkooseen, kesämokille. / Kirjat on nopeasti sullottu
Etolan muovikasseihin, Hämeentie seitsemässäkymmenessäkahdeksassa,
sänky ja patjat hissiin, samoin papalta peritty nojatuoli. / Klovnisilmäinen on
pohjakerroksessa. / – Valmis! / Hissi hyrähtää käyntiin, ovi pamahtaa kiinni. /
Hän katsoo porraskuiluun. Klovnisilmäisestä näkyy päälaki. / Pyörryttää. (PE
42.)
Pirkko katsoo porraskuiluun ja näkee edessään pyörryttävän suuren muutoksen.
Portaat, eteiset ja käytävät ovat Bahtinin (1979, 412–413) mukaan kriisien ja elämänmuutosten kronotooppeja, jotka kuvastavat koko ihmisen elämään määräävästi vaikuttavia ratkaisuja. Pirkko tekee poismuutossaan tietoisen valinnan jäädä
välitilaan, porraskuiluun. Hän valitsee identiteetin, ”jolta putoaa pohja pois” (PE
59), jolla ei ole ydintä, pohjaa eikä perustaa. Häntä alkaa kuvastaa sananmukaisesti ei-perustainen queer-identiteetti. (Jagose 1996; Kekki 1999; Pulkkinen 2003.)
Ei-perustaista queer-identiteettiä edustaa Punaisessa erokirjassa uusi ja merkillinen, outo ja salainen, rikollinen koti:
Ja Kalevankatu. Sitten Kalevankatu. / – – Pojat suutelevat poikia, tytöt painautuvat tyttöjä vasten, ja / kaikki tämä on hänelle vierasta ja tuttua. / Hän on tullut outoon kotiin. – – Tämä on salainen koti, rikollinen. / Hänestä on tullut
rikollinen, Suomen rikoslain rikkoja. / Se on merkillistä. Se on kiihottavaa. /
Hän painaa suunsa klovnisilmäisen suulle ja ajattelee: minä olen rikollinen.
(Minä ajattelen, painaessani suuni klovnisilmäisen suuta vasten: hän on rikollinen.) / Sen on kiihottavaa, merkillistä. (PE 36–39.)16
Anni Vilkko (1998, 28) on kirjoittanut kodista mielen kotina ja kodin tuntuna, joka
rakentuu yksilön tunteista ja kokemuksesta sekä niihin kytkeytyvistä johonkin
kuulumisen merkityksistä (ks. myös Mahlamäki 2005, 119). Pirkon tunne tulostaan outoon kotiin kuvastaa samanaikaista tuttuuden ja turvallisuuden tunnetta,
jota hän kokee siitä, että on kaltaistensa seurassa, sekä vierauden tunnetta, jolla on
selitetty seksuaalisen toiseuden olotilaa (Ilmonen & Kekki 2004; Ahmed 2004).
Tuttuuden ja vierauden samanaikaisuuden voi tulkita myös psykoanalyyttisesti. Tällöin vieraus viittaa samansukupuolisen rakkauden kieltoon ja normienvastaisuuteen, rikollisuuteen, mutta tuttuus kertookin siitä, että subjekti hyväksyy
itsessään aina olleen, aiemmin kielletyksi repressoidun perverssiyden. Freudin
mukaan lapsen oidipaalivaihetta edeltävä seksuaalisuus ei ole sukupuolitettua eikä
16 Homoseksuaalisuus rikoksena kumottiin Suomen laissa vasta vuonna 1971, eli samansukupuoliset suhteet olivat Punaisen erokirjan kyseisten tapahtumien aikaan konkreettisesti
rikollisia. Niin sanottu kehotuskieltopykälä poistettiin Suomessa vuonna 1999. Sairausluokituksesta homoseksuaalisuus poistettiin vuonna 1981. (Stålström 1997, 225; Sorainen 2005,
3, 50.)
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yhtenäistä heteroseksuaalisuutta, vaan monimuotoista: polymorfista, perverssiä,
autoeroottista ja biseksuaalista. (Freud 1971, 102, 108–109, 128; Mitchell 1982,
17, 43.) Jo oidipaalivaihe kuitenkin muuttaa tilanteen, ja samaan sukupuoleen kohdistuvasta halusta tuleekin samansukupuoliseen vanhempaan kohdistuvan halun
kieltoa. Aiempi autoeroottisuuden, polymorfisuuden, biseksuaalisuuden ja perverssiyden muistijälki säilyy kuitenkin tiedostamattomassa, ja se tekee vieraasta ja
oudosta tunteesta tuttua ja tuttuudessaan kaivattua. Näin Punainen erokirja vihjaa,
että lopulta kaikissa piilee halu palata outoon, mutta samalla oudosti tutulta tuntuvaan, queeriin kotiin.

Lopuksi
Olen tarkastellut tässä artikkelissa sitä, miten Pirkko Saision Punaista erokirjaa
voidaan lukea siinä esiintyvien kodin ja kotiinpaluun motiivien kautta. Olen esittänyt, että kodista muodostuu Punaisessa erokirjassa jotain outoa ja vierasta, ei siis
tuttua ja turvallista, kuten tavallisesti kotia ja kotoisuutta helposti luonnehdimme.
Kotiin liitetty vieraus, outous ja outouden synnyttämä olotila rakentuvat teoksessa
kerronnallisesti ja temaattisesti siten, että ne muodostuvat luennassani koko teoksen kantaviksi teemoiksi. Tämän kerronnallisen outouttamisen – tai miksei myös
vaihtoehtokäsitteellisesti queerittamisen tai pervouttamisen – strategioiksi nostan
teoksen luennassani siinä esiintyvät metafiktiivisyyden, performatiivisuuden ja
queer-teatraalisuuden, joita olen edellä käsitellyt.
Punaisen erokirjan kerronnallinen outouttaminen herättää lukijansa tietynlaiseen epävarmuuden, epäjatkuvuuden ja -pysyvyyden dynaamiseen tilaan. Outouttaminen toimii kerrottua ja representoitua todellisuutta ja todellisuuden sekä esimerkiksi sukupuoli- ja seksuaali-identiteettien pysyvyyden ja luonnollisuuden
ideaa vierauttavana, niitä toisin toistavana tekijänä. Vieraissa ja oudoiksi määritellyissä kohteissa kulttuurisesti kulminoituva kiellettyys kääntyy Punaisessa erokirjassa päälaelleen, kun vieraaksi ja oudoksi asettuukin odotusten vastaisesti tutuista
tutuin: oma koti. Näin teos tuottaa poliittista kommentaaria, jossa etenkin sukupuoleen ja seksuaalisuuteen ja niiden eroihin kytketyt normit, säännöt ja normatiiviset velvoitteet asettuvat kriittiseen valoon – ja tarkasteltavaksi myös toisin.
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”Lads do football… or boxing… or wrestling.”
Muuttuva mieskuva elokuvassa Billy Elliot
Juha Raipola
Mitä tapahtuu, kun työväenluokkainen poika alkaa tanssia balettia? Miksei kaikki
sujukaan kuin tanssi? Nämä ovat Billy Elliot -elokuvan (2000, Iso-Britannia)
myötä esiin nousevia kysymyksiä, joita pohdin ja pyrin avaamaan tarkastelemalla
elokuvan henkilöhahmojen erilaisia maskuliinisuuksia ja niiden muutoksia tarinan
edetessä. Tätä kautta hahmotan esiin elokuvan mieskuvaa eli niitä maskuliinisuuden representaatioita, joiden kautta mieheyttä Billy Elliotin diegeettisessä maailmassa tuotetaan. Mieskuvan avulla jäsennän elokuvan kuvaaman kollektiivisen
yhteisön omaksumaa sukupuolista vallankäytön järjestelmää, joka yhtäältä toisintaa yhteiskunnan yleisempiä sukupuolen representoinnin malleja, mutta on toisaalta avoin muutoksille niin yksilöiden kuin koko yhteisönkin tasolla.
Stephen Daldryn ohjaama ja Lee Hallin käsikirjoittama Billy Elliot kertoo esiteini-ikäisen pojan tanssiharrastuksesta työväenluokkaisessa yhteisössä. Elokuvan
tapahtumat sijoittuvat suurimmaksi osaksi vuoteen 1984 pienessä englantilaisessa
kaivoskaupungissa. Elokuvan nimihenkilö Billy Elliot (Jamie Bell) on 11-vuotias
pohjoisenglantilainen poika, jonka kotikaupungin arkea synkistää kaivostyöläisten
lakko. Hiilikiistat käyvät Englannissa kuumimmillaan, ja lakkovartiot kokoontuvat
päivittäin kaupungin kaivosten edustalle. Sekä Billyn isä (Gary Lewis) että veli
Tony (Jamie Draven) ovat töissä hiilikaivoksessa ja osallistuvat lakkovartioon yrittäen estää rikkureita pääsemästä kaivoksille. Perheeseen kuuluu lisäksi Billyn
dementoitunut isoäiti, josta Billyn on huolehdittava muiden ollessa töissä. Billyn
äiti on kuollut.
Billy harrastaa nyrkkeilyä kuten hänen isänsä ja isoisänsäkin ovat aikoinaan
tehneet. Poika kuitenkin rikkoo tämän tradition innostuttuaan baletista, jota hän
alkaa salaa harrastaa nyrkkeilyn sijasta. Ennen pitkää salaisuus paljastuu, ja isä
kieltää ankarasti Billyä osallistumasta balettiharjoituksiin. Billy jatkaa harjoitteluaan luvatta ja salassa yksityistunneilla, kunnes tanssinopettaja Wilkinson ehdottaa
koe-esiintymistä Kuninkaalliseen balettikouluun. Billy on kertonut balettiharrastuksestaan ainoastaan ystävälleen Michaelille (Stuart Wells), joka kannustaa häntä
jatkamaan harjoittelua. Michael on poika, joka nauttii pukeutumisesta siskonsa
vaatteisiin ja on kaiken lisäksi ihastunut Billyyn.
Billy on harjoitellut balettikoulun pääsykokeisiin, mutta pääsykoepäivää edeltävänä päivänä hänen veljensä joutuu pidätetyksi. Rouva Wilkinson yrittää puhua
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Billyn isää ja veljeä ympäri pojan päästämiseksi balettikouluun – ilman tulosta.
Jouluna isä tulee kapakasta ja näkee poikansa tanssimassa balettihameeseen
pukeutuneen Michaelin kanssa. Ensireaktio on raivokas suuttumus. Billyn tanssiessa isä kuitenkin vihdoin vakuuttuu Billyn taidoista ja haluaa Billyn osallistuvan
balettikoulun pääsykokeisiin. Hän aikoo jopa palata töihin voidakseen kustantaa
Billyn opiskelun. Nämä aikeet pysähtyvät perheen ystäviin, jotka keräävät yhteisesti rahaa Billyn lukukausimaksuja varten. Billy kohtaa vielä vaikeuksia koeesiintymisessään, mutta pääsee kuin pääseekin kouluun. Elokuva päättyy ajalliseen hyppäykseen: 25-vuotias Billy esiintyy Joutsenlampi-baletissa. Katsomossa
esitystä seuraavat isä, Tony ja Michael.
Billy Elliot esittelee monenlaisia kuvia siitä, mitä kulttuurinen mieheys 1980lukulaisessa Pohjois-Englannissa on ja voi olla. Elokuvaan sisältyy sekä poikamaisen maskuliininen päähenkilö Billy, joka harrastaa balettia, että feminiinisiä puoliaan korostava transvestiittipoika Michael, jolla on homoseksuaalisia tunteita Billyä kohtaan. Toisaalta taustalta löytyy myös sellaisia perinteistä työväenluokkaista
mieheyttä edustavia hahmoja kuin Billyn isä ja veli.
Mistä sitten on kyse, kun baletti vaikuttaa Billyn isän ja veljen mielestä harrastukselta, joka ei sovi pojille? Millaiset ovat sosiaalisen luokkarakenteen vaikutukset asenteisiin ja mieskuvaan? Miksei miehen ole sopivaa pukeutua mekkoon?
Muun muassa näiden tarkastelupisteiden kautta havainnoin elokuvan esittämää
kuvaa mieheydestä. Lähtökohtanani käytän kriittisen miestutkimuksen ja queertutkimuksen näkökulmia aiheeseen.

Valtava valtataistelu
Miesten elämää varjostaa valtakamppailu. Miehet taistelevat keskenään osan voittaessa ja osan hävitessä. Arto Jokisen (1999, 19) mukaan miehiä ei kuitenkaan systemaattisesti estetä tekemästä jotain, kuten naisia on esimerkiksi estetty pääsemästä mukaan työelämään. Tämä väite ei pidä täysin paikkaansa. Miehiä on säännönmukaisesti estetty toteuttamasta toiseuttaan. Esimerkiksi homoseksuaaliset
suhteet ovat olleet pitkään kriminalisoituja ja sairauksiksi luokiteltuja. Ei ole ollut
sallittua ”alentua naisen tasolle”, hylätä miehistä valta-asemaansa. Myös homomiehet ovat miehiä, vaikka patriarkaatti sen kyseenalaistaisikin. Homomiehen
maskuliinisuus on kuitenkin alistettua hegemoniselle maskuliinisuudelle. Samalla
tavoin alistettuja ovat myös esimerkiksi nuoret miehet, naismaiset miehet, ammat-
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titaidottomat työntekijät ja ne, jotka eivät osallistu yhteisöllisiin rituaaleihin. (Carrigan, Connell & Lee 1985, 587, 591–593; Sipilä 1994, 19–20.)
Hegemoninen maskuliinisuus muodostuu kulttuuriseksi taakaksi lähes kaikille
miehille (Sipilä 1994, 22). Miehenä oleminen on tehtävä, jossa maskuliinisuutta
pitää todistaa erilaisin suorituksin. Elisabeth Badinterin mukaan miehen on toiminnallaan jatkuvasti erottauduttava naisesta, vauvasta ja homoseksuaalista. Tämä
toiminta tapahtuu erityisesti negaatioiden kautta – miehenä oleminen on muun
muassa sitä, että ei ole homoseksuaali, nainen, nöyrä, riippuvainen tai alistettu.
Mieheyden tehtävään kuuluu myös se, ettei ole naismainen käyttäytymiseltään tai
ulkonäöltään, heikko naisten edessä eikä ole seksuaalisissa taikka muuten liian
läheisissä suhteissa muihin miehiin. (Badinter 1992, 16, 57, 165.) Jos mies epäonnistuu näiden negaatioiden tuottamisessa, hänet on tuomittu tippumaan kulttuurisen maskuliinisuuden alasarjaan.
Kiinnitän tässä artikkelissa huomiota juuri niihin maskuliinisuuksiin, jotka
poikkeavat perinteisestä kulttuurisesta miehen roolista. Oletuksenani on, että
yhteiskuntaa hallitsee valkoihoinen, heteroseksuaalinen ja luokkasidonnainen miehinen patriarkaatti. Kaikki tästä normista poikkeava tulkitaan vähempiarvoiseksi ja
valtaa omistamattomaksi toiseudeksi. Tämän takia tavallinen poika, joka harrastaa
balettia, voi tippua maskuliinisen järjestelmän ulkopuoliseksi, valtakamppailun
ulkopuolelle, yhtä helposti kuin hänen transvestiittihomoystävänsäkin. Yhtäläinen
maskuliinisuuden taakka tulee elokuvassa esille balettitanssin ja naisten vaatteisiin
pukeutumisen motiivien kautta. Balettiin yleisesti assosioituvat valkoiset mekot
luovat samankaltaisen kuvan alistetusta maskuliinisuudesta kuin naisten vaatteiden käyttäminenkin.
Billy Elliot -elokuvan koko kaupunki on miehinen. Ihmisten toimeentulo ja
koko pikkukaupungin kohtalo vaikuttavat olevan hiilikaivoksen säilymisen
varassa. Kaivostyö on perinteistä miesten työtä, johon naisilla ei ole asiaa. Lakkovartiot nostavat esiin työväenluokkaista, miehistä yhteisöllisyyttä. Billy nousee
baletin tanssimisellaan vastustamaan tätä yhteisönsä hegemonisen maskuliinisuuden muotoa. Hän lopettaa nyrkkeilyn, erityisen miehisen ja työväenluokkaisen
urheilulajin, voidakseen tanssia. Tämä on uhka koko maskuliiniselle kaupungille,
kun miehinen valta tulee kyseenalaistetuksi.
Billyn isä pyrkii käyttämään valta-asemaansa Billyn ”tyttömäisen” harrastuksen estämiseksi. Taustalla on pelko vallan menettämisestä. Jos tarpeeksi paljon
miehiä nousee puolustamaan feminiinisiksi koettuja arvoja, kadottaa hegemonia
voimansa. Toisaalta pelko liittyy myös perinteistä kiinni pitävään maailmankuvaan
ja sen menettämiseen. Miesten tehtävä on ”nyrkkeillä”, tehdä töitä kaivoksessa ja
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tuoda sieltä toimeentulo perheelle. Tätä uhkaamaan nousee paitsi Billyn harrastus,
myös hiilikaivosten lakkauttamisuhka.

Tanssijapojan ongelma
Kriittisessä miestutkimuksessa seksuaalisuus ja homoseksuaalisuus suhteessa
sukupuolten välisiin suhteisiin ja vastakohtien luomiseen käsitetään sosiaalisesti
tuotetuiksi. Mieheys ja naiseus eivät ole vastakkaisia termejä, vaikka valtasuhteita
tarkastelemalla niin voitaisiin olettaa. Miehet toteuttavat omaa feminiinistä ja naiset maskuliinista ulottuvuuttaan. Sama ajatus liitetään myös hetero- ja homoseksuaalisuuteen. Sukupuoli ja seksuaalisuus voidaan ymmärtää jatkumoina, jotka vain
molemmissa ääripäissään toteutuvat normatiivisen yksiviivaisina. Suuri osa tuotetuista sukupuolisuuksista ja seksuaalisuuksista on jotain ääripäiden väliltä. (Grönfors 1999, 233.) Billy Elliot -elokuva tuntuu viestittävän samaa asiaa: sukupuoli on
juuri sellainen, millaiseksi siinä esittäydytään, irrallaan seksuaalisesta suuntautumisesta ja fyysisesti tai biologisesti määritellystä sukupuolesta.
Sosiaalisesti tuotetun sukupuolen ja seksuaalisuuden teoria kuuluu myös
queer-tutkimuksen perusoletuksiin. Queer-teoria pyrkii muun muassa vallitsevien
sukupuolikategorioiden, identiteettikäsitysten ja seksuaalisuuksien purkamiseen ja
näitä kategorioita tuottavien diskurssien dekonstruoimiseen. Yksi tärkeimmistä
queer-projekteista on myös pyrkimys purkaa diskursiivisia sidoksia sukupuolten ja
erilaisten seksuaalikäytäntöjen väliltä. (Hekanaho 1996; Karkulehto 2004.)
Sukupuolijärjestelmä on yhteiskunnallinen luokittelujärjestelmä, jossa sosiokulttuurinen vallankäyttö tapahtuu sukupuolten dikotomisen erottelun kautta.
Sukupuolijärjestelmästä syntyykin yhteydessä kieleen ja kulttuurisiin ajattelutapoihin vallanjakoa uusintava ideologinen uskomusjärjestelmä (Lehtonen 1997,
28). Judith Butlerin kehittämä heteroseksuaalisen matriisin malli sisältää oletuksen
biologiseen sukupuoleen sidotusta ihmisruumiista, joka näyttäytyy pysyvänä sosiaalisena sukupuolena. Biologisesta mieheydestä oletetaan seuraavan maskuliininen ja biologisesta naiseudesta feminiininen rooli. Biologisten miesten halun oletetaan suuntautuvan naisiin ja biologisten naisten halun miehiin. Heteroseksuaalisuus on tällöin vallankäytön tapa, joka tuottaa sukupuolen. (Butler 1990; Lehtonen
1997, 28.)
Kulttuuriimme kuuluu myös niin sanottu heteroseksuaalinen olettamus, joka
tarkoittaa, että kaikki ihmiset oletetaan niin itsestään selvästi heteroseksuaaleiksi,
ettei asiasta tarvitse edes mainita. Muille seksuaalisuuden alueille kuin yhdyntä-
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keskeiselle heteroseksuaalisuudelle jää länsimaisessa yhteiskunnassa varsin vähän
tilaa. (Ks. esim. Rossi 2003, 120.)
Butlerin (1990) mukaan sukupuoli ei palaudu miehen ja naisen väliseen ruumiilliseen eroon eikä mihinkään alkuperään. Sukupuoli ei ole olemista, vaan tekemistä, joten tekemisen ja esittämisen ”takana” ei ole oikeaa sukupuolen olemista.
Hetero-olettamus, heteroseksuaalinen matriisi ja heteroseksismi – suoranainen eiheteroseksuaalisuuden syrjintä – marginalisoivat muun kuin heteroseksuaalisuuden. Ei-heteroseksuaalisuuden muodoista selkeimpänä nousee yleensä esiin homoseksuaalisuus. Tähän ryhmään kuuluu kuitenkin myös muita seksuaalisuuden ja
sukupuolisuuden muotoja, jotka eivät sovi länsimaiseen heteroseksuaaliseen sukupuolijärjestelmään. Billy Elliot -elokuvan kannalta näistä muodoista kiinnostavin
on transvestisuus.
Kun yhteiskuntaa hallitsee valkoihoinen, heteroseksuaalinen miesten hegemonia, kaikki tästä normista poikkeava on vähempiarvoista ja valtaa omistamatonta
toiseutta. Elokuvan naiset esitetään valtaa omistamattomiksi hahmoiksi, joilla ei
ole mahdollisuuksia puuttua kaupungin elämään. Baletinopettaja Wilkinson yrittää
puhua Billyn isää ympäri, jotta Billy voisi jatkaa tanssiharrastustaan. Hänen puheisiinsa ei kiinnitetä käytännössä mitään huomiota. Samalla tavoin ohitetaan Billyn
isoäiti, joka kertoo, että hänestä olisi voinut aikanaan tulla ammattilaistanssija.
Hänen puheensa ohitetaan yksinkertaisella ”Will you shut up!” -komennolla. Billylle läheiset naishahmot ovat kärjistetyllä tavalla etäällä miesten maailmasta. Äiti
on kuollut ja isoäiti dementoitunut – molemmat siis omalla tavallaan poissaolevia.
Balettia harrastava poika leimautuu kulttuurissamme paitsi tyttömäiseksi,
myös homoksi. Tämä johtunee pitkälti lajin feminiinisten piirteiden assosioitumisesta naisen alisteiseen asemaan. Voiman ja vallan puute, kieltäytyminen miesten
välisestä kilpailusta tai tunteiden näyttäminen sekä läheisyyden tarve leimautuvat
homoudeksi ja naismaisuudeksi (Siltala 1994, 466). Homofobia taas on miehisen
vallan väline (Segal 1990, 16). Homoseksuaalisuutta pidetään uhkana ”oikealle”
mieheydelle: syynä on pelko miehisen vallan menettämisestä, miesten keskeisestä
kilpailusta luopuminen ja vertaisryhmän vaihtuminen miehistä naisiin (Reynaud
1983, 15). Vihan perustana on heteromiesten tarve vahvistaa omaa identiteettiään
halveksimalla feminiinistä, jollaiseksi kaikki ei-heteroseksuaalinen maskuliinisuus
nimetään (Jokinen 2000, 42). Pelkästään sekin, että mies yleensäkin on homoseksuaalin ystävä, voi homofobisen mielestä tehdä miehestä homon. Homo-nimityksen perusteeksi riittää, että poika tai mies on toisen miehen halun kohde (Segal
1990, 134).
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”Lads do football… or boxing… or wrestling”, sanoo isä perustellessaan, ettei
baletti ole pojille sopiva laji. Billy kuitenkin kyseenalaistaa isänsä heti. ”What lads
do wrestling?”, hän kysyy viitaten lajin miesten väliseen läheiseen fyysiseen kontaktiin. Tällä tavoin hän rikkoo alakulttuurisesti hyväksytyn kontaktilajin heteroolettamuksen ja antaa ymmärtää, etteivät miehisetkään lajit ole tässä mielessä patriarkaatille ”turvallisia”. Samalla hän pyrkii vastaesimerkin kautta osoittamaan
isälleen, kuinka tämä on liittänyt balettiin merkityksiä, joita siinä ei ole.
Billy ei vastaa kulttuuris-sosiaalisia odotuksia tanssivasta pojasta. Tanssiharrastuksestaan huolimatta hän on korostetun ”normaali” ja poikamaisen maskuliininen. Harrastuksensa ulkopuolella hän käyttäytyy yleisesti ottaen esiteini-ikäiselle
pojalle asetettujen odotusten mukaisesti. Toisaalta Billy on myös joutunut äitinsä
kuoleman vuoksi omaksumaan tiettyjä perinteisen miehisyyden vastaisia ominaisuuksia. Hän joutuu huolehtimaan jossain määrin taloudenhoidosta ja erityisesti
isoäitinsä päivärutiineista. Ennen balettiharrastuksensa aloittamistakin hän siis on
jo jossain määrin työväenluokkaisen maskuliinisen miehen mallin ulkopuolella.
Elokuvan tapahtumia hallitsee Billyn ja Michaelin kamppailu oikeudestaan
tuottaa sukupuoltaan omilla tavoillaan. Molemmat asettuvat vastustamaan ja rikkomaan ympäristönsä kuvaa mieheydestä. Kumpikin joutuu alkuun toimimaan
salassa, koska valta-asemaa hallussaan pitävät voisivat muuten helposti estää 11vuotiaiden poikien toiminnan. Poikkeavaa toimintaa vastustetaan erilaisin vallankäytön keinoin – syynä on pelko vallan menettämisestä. Keinoihin kuuluvat muun
muassa maskuliinisen väkivallan uhka sekä alistaminen.
Lopulta myös Billyn isä uskaltaa paljastaa itsestään feminiinisinä pidettyjä
piirteitä. Hän antaa tunteilleen enemmän valtaa ja pystyy poikansa tähden luopumaan karskin miehen roolistaan ja on valmis jopa uhrautumaan lakkoasiassa poikansa takia. Elokuvan loppupuolella isän huolehtiessa Billyn bussiin ehtimisestä
Billyn veli Tony kysyy jopa lopulta isältä: ”Will you stop being an old fucking
woman?”

Väkivalta vallan välineenä
Billyn äidin kuoleman vuoksi hänen perheensä ei edusta perinteistä perhemallia.
Billyn isä kuitenkin edustaa sitä, mitä Jouko Huttunen (1999, 171) kutsuu ”perinteiseksi isyydeksi”: isä on etäinen, tilanteita hallitseva, suoriutuva ja tunteitaan
kontrolloiva. Isä ylläpitää miehisiä valtarakenteita myös fyysisellä väkivallalla.
Kun verbaalisen vaikuttamisen keinot loppuvat, hän turvautuu nyrkiniskuun.
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Väkivalta on keskeinen osa miehistä kulttuuria: fyysisen väkivallan käytön mahdollistavat arvot ja asenteet opitaan mieheksi kasvamisen prosessissa. Väkivallan
kulttuurissa valta, auktoriteetti ja voima sekoittuvat. (Grönfors 1994, 68–74.) Billy
Elliotissa väkivalta on myös vakiintunut hyväksytyksi lakkovartioiden toimintamalliksi. Kyse on kulttuurisesta väkivallasta: niistä kulttuurin aspekteista, joita
voidaan käyttää oikeuttamaan suoraa tai rakenteellista väkivaltaa (Jokinen 2000,
18). Kulttuurinen väkivalta saa väkivallan näyttämään välttämättömältä tai vähemmän väärältä, vaikkei se välttämättä pystykään esittämään sitä oikeutettuna (Galtung 1990, 291).
Väkivaltaa pidetään elokuvan lakkotilanteessa tiettyyn rajaan asti perusteltuna. Billyn veljen, Tonyn, tapauksessa kysymys voi olla jopa tietynlaisesta miehuuskokeesta. Nuorten, naimattomien miesten yhteenkuuluvuus ja solidaarisuus
on voimakas resurssi järjestötoiminnassa ja lakkotilanteissa. (Bergholm 1994, 57.)
Vahingonteolla ja väkivallalla Tony nousee vastustamaan vakiintuneita auktoriteetteja ja todistamaan maskuliinisuuttaan. Kun isä kokee vahingonteon menevän
liian pitkälle, Tony nousee kapinaan myös isäänsä, nuoren miehen ykkösauktoriteettia vastaan. Isä taas pyrkii säilyttämään oman valta-asemansa miehisen valtataistelun metodilla: nyrkiniskulla. Väkivaltaa yritetään siis torjua väkivallalla.
Billy hylkää nyrkkeilyharrastuksen, jota hänen isänsä ja isoisänsä ovat harrastaneet. Nyrkkeilyn väkivalta on normaalistunutta ja yleisesti hyväksyttyä: väkivaltaa ei nyrkkeilyn yhteydessä pidetäkään väkivaltana vaan jalona kamppailuna
(Jokinen 2000, 49). Tällä tavoin Billy hylkää sukupolvien yli jatkuneen laajalti
hyväksytyn kulttuurisen väkivallan muodon. Osoittautuu kuitenkin, ettei hän silti
ole sanoutunut irti miehisestä väkivallan käytön perinteestä. Tuntiessaan itsensä
epäonnistuneeksi Billy lyö feminiiniseksi kuvattua balettikouluun pyrkivää poikaa. Miehinen väkivalta palauttaa hänelle valta-aseman epävarmassa tilanteessa.
Huolimatta patriarkaatin kyseenalaistavasta harrastusvalinnastaan Billy on siis
omaksunut keinot miehisen vallankäytön pönkittämiseen.

Luokan rajat harrastamiselle
Billy Elliotin tapauksessa patriarkaatti on miehinen, heteroseksuaalinen ja valkoihoinen, muttei keskiluokkainen. Kyse onkin myös luokkaristiriidasta. Nyrkkeily, jota isä haluaisi poikansa harrastavan, on erityisen työväenluokkainen urheilulaji. Kuten Arto Tiihonen toteaa artikkelissaan ”Oikeita miehiä – ja urheilijoita?”
(1999, 95), keskiluokkaisesta miehestä voi tuntua oudolta työväenluokkaisen voi-
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malajeja harrastavan miehen ruumiillisuus, joka sisältää muun muassa kipua, kärsimystä ja lyönneille altistumista. Sama hämmennys varmasti valtaa työväenluokkaisen miehen mielen, kun hänet altistetaan baletin siroudelle, kepeydelle, notkeudelle, säännöllisyydelle ja taiteellisuudelle.
Baletista myös puuttuu urheiluun kuuluva kilpailuaspekti. Lajissa ei tavoitella
voittoa tai hamuta palkintoja. Baletti onkin kaukana perinteisen miehisestä urheilusta, jossa tavoitellaan lauman vahvimpien ja kovimpien urosten titteleitä. Tiihonen (1999, 101–104) kuvaa urheilua kapitalistisen maailman puhtaaksiviljellyimmäksi osaksi, jossa parhaat saavuttavat tuloksia, muut järjestetään tuottavuutensa
perusteella ja huonoimmat häviävät. Urheiluun kuuluu kuitenkin hänen mukaansa
myös toinen puoli, johon kuuluvat tunteet, empatia, yhteisöllisyys ja merkitysmaailmat. Kilpailuelementin puuttuminen rajaa baletin ulos kummastakin urheiluun
liittyvästä puolesta. Tämä on uhka hegemoniselle maskuliinisuudelle: kilpailu on
osa miehistä kulttuuria, ja sillä on vaikutus miehiseen identiteettiin (Grönfors
1994, 71).
Luokkatietoiselle työväestöllekin kapitalistinen voitontavoittelu urheilussa on
ollut tärkeää – yhtäältä mahdollisuutena sosiaalisen statuksen nostamiseen ryysyistä rikkauksiin -tyyppisten tarinoiden tuottajana ja toisaalta mahdollisuutena
pistää kampoihin kapitalismille esimerkiksi työväenluokkataustaisten jalkapallojoukkueiden kautta. Baletti ei tällaisia mahdollisuuksia tarjoa: taide- ja kulttuurielämään kiinteästi liittyvä baletti onkin perinteisesti ollut lähinnä ylemmän keskija yläluokan harrastus. Ehkä kuitenkin elokuvan loppuosa, jossa Billyn harrastus
lopulta hyväksytään ja ihmiset keräävät yhteisöllistä kolehtia hänen mahdollista
opiskeluaan varten, kielii myös ”meidän pojan” ujuttamisesta korkeampaan luokkaympäristöön – korkeammalle miehisessä valtakamppailussa.
Suhtautuminen nuoren pojan balettiharrastukseen voisi olla toisenlaista korkeammassa yhteiskuntaluokassa. Mikään tae asiasta se ei kuitenkaan ole. Tästä osoituksena toimii balettikoulun pianisti, joka hänkin toteaa ensimmäisen onnistuneen
piruettinsa pyöräyttäneelle Billylle, että tämä näyttää runkkarilta. Tietynlaista mieheyskäsitystä ei siis voi yleistää tiettyyn sosiaaliluokkaan kuuluvaksi.
Työläismies on yhteiskunnallisesti alistettu, mutta alistettu asema ei estä häntä
alistamasta edelleen lapsiaan ja vaimoaan. Huolimatta omasta asemastaan työläismiehen on usein edullisempaa ja helpompaa ottaa hegemonisesta maskuliinisuudesta saamansa hyöty kuin nousta kyseenalaistamaan järjestelmää. (Sipilä 1994,
20, 27.) Säilyttääkseen asemansa valtasuhteiden hierarkiassa hänen on kuitenkin
jatkuvasti todistettava miehuuttaan. Uhka omalle miehuudelle voi löytyä oman
käyttäytymisen lisäksi myös lasten tai muiden lähimmäisten käytöksestä. Kun lap-
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set eivät sijoitu valtajärjestelmässä odotetuille paikoilleen, voidaan isä tuomita
epäonnistuneeksi isyydessään. ”Väärällä” tavalla sukupuoltaan tuottavan lapsen
epäillään helposti perineen tai oppineen tapansa vanhemmiltaan.
Elokuvan pikkukaupungin kaltaisissa ympäristöissä on omat valtahierarkiansa, joissa yhteisön paine puristaa ihmiset sosiaalisesti totuttuihin tapoihin.
Luokkarakenne on hierarkian näkyvin muoto, mutta valtakamppailua käydään
myös luokkarajojen sisällä. Huhut ja juorut leviävät tuttujen ihmisten keskuudessa
nopeasti. Tällaisessa ympäristössä muiden tieto yksilön tai hänen läheistensä sosiaalisesti ei-hyväksytyistä käyttäytymistavoista voi olla suora uhka, joka nousee
vaarantamaan yksilön perusturvaa. Seurauksena saattaa olla kiusaamista, syrjintää
tai työpaikan, tai pahimmillaan jopa hengen menetys.1

”Isäni tekee tätä jatkuvasti.” Transvestisuus patriarkaatin
vastuksena
Sekä homoseksuaalisena2 että transvestisena Michaelin hahmo kattaa paitsi seksuaalisuuden myös sukupuolisuuden akselin. Kummassakin hän on liukunut pois
heteroseksuaalisen hegemonian ”normaaliudesta”. Homoseksuaalisuus rikkoo
heteroseksuaalisen matriisin olettaman miehen halun naiseen, transvestisuus mieheltä odotetun sosiaalisen roolin. Ihmisen halu ilmaista ja kehittää vastakkaiseksi
ymmärretyn fyysisen sukupuolen ominaisuuksia itsessään kyseenalaistaa dikotomiset käsitykset sukupuolesta ja seksuaalisuudesta. Miehen oletetaan tuntevan
halua naiseen – mutta mihin kohdistaa seksuaaliset halunsa ihminen, joka toteuttaa
aktiivisesti sekä maskuliinisuuttaan että feminiinisyyttään?
Maskuliiniseksi määritelty on kulttuurissamme arvostetumpaa kuin feminiinisyydeksi määritelty. Näin ollen nainen voi pyrkiä maskuliiniseksi ja saada silti
yhteisön hyväksynnän, mutta miehen ei sovi pyrkiä feminiinisyyteen. Tämän takia
naisten transvestisuus jää piiloon ja ainoastaan miehinen transvestisuus on kulttuurisesti näkyvä ilmiö. Koska useimmat transvestiittimiehet eivät varsinaisesti halua
olla naisia, transvestisuus on syytä käsittää pikemminkin osaksi mieheyttä kuin
vaihtoehtona mieheydelle. Valtaosa transvestiittimiehistä onkin tyytyväisiä omaan
mieheyteensä ja maskuliinisiin puoliinsa. Transvestisuus voi kuitenkin toimia tietoisena siirtymisenä miehiltä sosiokulttuurisesti odotetun käyttäytymisen ulkopuo1 Ns. vihamurhat, ks. esim. Pia Livia Hekanahon artikkeli tässä teoksessa.
2 Tai ainakin ilmeisen ei-heteroseksuaalisena – se, että ihmisellä on tunteita saman sukupuolen edustajaan ei tee hänestä homoa muutoin kuin dikotomisessa hetero–homo-jaottelussa.
Seksuaalisesta käyttäytymisestä ei siten voida päätellä yksilön seksuaalista identiteettiä.
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lelle. Se merkitsee silloin vapauttavaa irrottautumista miehen rooliin liittyvistä
rationaalisuuden, kontrollin, suoriutumisen, menestymisen, vahvuuden, aktiivisuuden, tunteiden piilottamisen ja muista vastaavista rooliodotuksista. (Toivonen
1997, 77; Suthrell 2004, 38–42.)
Heteroseksuaalisuuden olettaminen luonnolliseksi ja normaaliksi pitää sukupuolten välisen Mies–Nainen-dikotomian vakaana. Kulttuurisen Miehen ja kulttuurisen Naisen ryhmien sisäinen vastaavuus vaatii heteroseksuaalisuutta. (Kangasvuo 2003; Butler 1990, 1993.) Mieheys määrittyy sosiaalisesti naiseuden
kautta. Miehet ovat kaikkea sitä, mitä naiset eivät ole. (Grönfors 1999, 231.)
Heteroseksuaalinen hegemonia tuottaa yksinkertaistavat sukupuolikategoriat
ja vaatii niiden olemassaoloa. Homo- ja biseksuaalisuuden sekä transsukupuolisuuden ja transvestisuuden määritelmät ovatkin kehittyneet osana heteroseksuaalista matriisia. Medikalisoivilla leimoilla on pyritty osoittamaan normista poikenneiden sairaalloisuus. (Lehtonen 1997, 28.) Ei-heteroseksuaaliset identiteetit pyritään tekemään näkymättömiksi ja leimaamaan kielteisillä piirteillä, jotta ne eivät
muodostuisi sosiaalisesti tunnustetuiksi asemiksi. Valtaa heteroseksuaalisen matriisin vakaana pitämisessä ovat perinteisesti käyttäneet tieto-valtajärjestelmät,
kirkko ja lääketiede. (Butler 1990.)
Billyn ystävä Michael on elokuvan tulkinnan kannalta ristiriitainen ja siksi
myös erityisen mielenkiintoinen hahmo. Koska Michael on sekä homo että transvestiitti, kovinkaan yksioikoinen hahmon tulkinta ei ole mahdollista. Perinteisestihän transvestisuus on totuttu liittämään juuri homoseksuaalisuuteen, vaikka nykytietämyksen mukaan se on yleisempää heteromiehillä (Toivonen 1997, 78). Näin
ajatellen Michaelin hahmo voikin vaikuttaa kulttuurisiin ennakkoluuloihin ja stereotypioihin perustuvalta.
Toisaalta erilaisten queer-ominaisuuksien normalisointi ja sopeuttaminen vallitseviin hegemonisen maskuliinisuuden malleihin on itsessään osa sukupuolisen
valtajärjestelmän toimintaa. Järjestelmässä tietynlaiset tavat tuottaa miessukupuolta voidaan asettaa hierarkkiseen järjestykseen sen perusteella, kuinka hyvin ne
vastaavat hegemonista maskuliinisuuden roolimallia. Transvestisuuden yhdistäminen heteroseksuaalisuuteen tekee siitä vallitsevan sukupuolijärjestelmän kannalta
homoseksuaalista transvestisuutta hyväksyttävämpää. Tässä mielessä transvestiitin
normalisoitu esittäminen väistämättömästi heteroseksuaalisena tuottaa yhtä lailla
stereotyyppisen kuvan sukupuolesta kuin oletus tämän väistämättömästä homoseksuaalisuudestakin. Rikkoessaan kuvan transvestiitin heteroseksuaalisuudesta
Michael onkin tulkittavissa rajoja rikkovaksi hahmoksi, jonka valtakulttuurinen
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normalisointi epäonnistuu sekä seksuaalisuuden että sukupuolisuuden akseleilla ja
asettaa tätä kautta kyseenalaiseksi koko heteroseksuaalisen matriisin logiikan.
Michaelin roolia kaivoskaupungin muodostamassa yhteisössä on syytä tarkastella rinnakkain Billyn kanssa. Billy saa Michaelilta vahvistusta ja tukea omaan
toimintaansa, jolla hän murtaa perinteistä maskuliinista miesmallia. Pojilla on
yhteiset salaisuutensa, mutta molemmat joutuvat elämään heterohegemonian
sisällä. Näin ollen poikien ongelma, uudenlaisen mieskuvan luominen, on jaettu, ja
heidän tehtäväänsä perinteisten roolimallien rikkomisessa on tarkasteltava molempien henkilöhahmojen kautta.
Silti Michael toimii oikeastaan vastakohtana Billylle. Räikeimpänä esimerkkinä tästä toimii Billyn aseksuaalinen käyttäytyminen suhteessa Michaelin seksuaalisiin lähestymisyrityksiin. Hän hylkää sekä homo- että mahdollisen heteroseksuaalisen suhteen. Billy tosin sanoo Michaelille, ettei baletin tanssiminen tee
hänestä homoa, muttei silti sano suoraan olevansa heterokaan. Hän ei suostu seurustelusuhteeseen myöskään baletinopettajan tyttären Debbien kanssa. Billy näyttäytyy lopulta samanlaisena kuin tanssinopettaja rouva Wilkinson on Debbien
puheiden mukaan. Debbie nimittäin kertoo, ettei hänen äitinsä harrasta seksiä vaan
tanssii sen sijasta. Samankaltainen elementti elokuvassa on, kun Billy toteaa, ettei
halua lapsuutta vaan ainoastaan tanssia.
Billyn ihmetellessä, eikö Michael pelkää jäävänsä kiinni sisarensa vaatteisiin
pukeutumisesta, tämä vastaa, että hänen isänsä tekee samaa jatkuvasti. Tätäkin
voisi äkkiä ajateltuna pitää stereotyyppisenä kuvana transvestiiteista: ei-heteroseksuaalisen käyttäytymisen kuvitellaan usein olevan periytyvää joko oppimiskäyttäytymisen tai geenien kautta. Ennemminkin kyse on kuitenkin siitä, että patriarkaatin ja näennäisen heterohegemonian pinnan alla kuohuu koko ajan. Vaikka pikkukaupunki näyttää päällepäin korostetun ”tavalliselta”, se ei kuitenkaan ole sitä.
Kaikkialta löytyy näennäisen maskuliinista heteropatriarkaatin valtaa kyseenalaistavia tekijöitä, mutta ne kaikki alistetaan valtaa pitävälle maskuliinisuudelle ja
pysyvät siksi piilossa.
Billy pysyy harrastuksestaan huolimatta korostetun poikamaisena ja myös
maskuliinisena hahmona – Michael taas pyrkii korostamaan feminiinisiä piirteitään. Billyn hahmo luo siten kuvaa uudenlaisesta miehestä, Michael taas toimii
koko dikotomisen sukupuolijärjestelmän kyseenalaistajana. Michael joutuu myös
lopulta tunnustamaan, ettei ole sitä, mitä heteroseksuaalinen hegemonia olettaa
ihmisten olevan. Hän ei enää pyri salaamaan omia taipumuksiaan vaan nousee
avoimesti vastustamaan vallalla olevaa järjestelmää.
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Joutsenlampi vai Ruma ankanpoikanen?
Elokuvan loppukohtauksessa aikuinen Billy tanssii Joutsenlampi-baletissa. Paikalle ovat saapuneet paitsi hänen isänsä ja veljensä, myös Michael, joka on paikalla mitä ilmeisimmin seuralaisensa kanssa. Michael ei esittele miestä, mutta heidät saman kuvan sisälle jättävä kuvarajaus vihjaa suhteesta heidän välillään. Mielenkiintoista tässä hetken vilahduksessa hänen kumppanistaan on tämän ihonväri.
Tummaihoinen homomies on tuomittu kaksinkertaiseen toiseuteen. Hänen ja avoimesti transvestisuuttaan toteuttavan Michaelin suhteessa on jotain uutta ja yllättävää. Molemmat ovat paitsi homoseksuaaleja, myös jotain muuta, minkä perusteella he etääntyvät yhä kauemmas hegemonisesta maskuliinisuudesta. On myös
tärkeää huomata, että Michael on tullut ulos kaapista ja on saapunut balettinäytökseen naiseksi pukeutuneena. Hän on siis noussut avoimesti vastustamaan patriarkaattia sekä maskuliinisine että feminiinisine piirteineen.
Elokuvaa hallitsevat joutsenmotiivit, jotka huipentuvat lopun Joutsenlampibalettiin ja Billyn esiintymiseen joutsenena. Billy onkin kuin ruma ankanpoikanen,
väärään ympäristöön joutunut joutsenlapsi. Oma kasvuympäristö ei suvaitse harrastusta, jota hän itse rakastaa. Lopulta Billy kuitenkin puhkeaa kukkaan joutsenen
roolissaan. Baletin oletetusta feminiinisyydestä huolimatta hän on esityksessä
lihaksikas ja varsin maskuliininen hahmo.
Joutsenlammesta voi löytää yhtäläisyyden myös näytöstä seuraamaan tulleeseen Michaeliin. Joutsenlammen joutsenet ovat taian vaikutuksen alaisia nuoria
neitoja. Tämä kaksinaisuus leimaa myös transvestisuutta: samalla tavoin kuin joutsenet ovat samaan aikaan lintuja ja ihmisiä, yhdessä ihmisessä yhdistyvät sekä
maskuliiniset että feminiiniset piirteet. Michaelista voidaankin vielä siirtyä yleisemmälle tasolle, jossa mieheys ja naiseus ovat tuotettuja ominaisuuksia. Naiseutta ja mieheyttä löytyy kaikkialta eri suhteissa.
Kaikkiaan Billy Eliot -elokuva kyseenalaistaa tiettyyn fyysiseen sukupuoleen
liittyvät kulttuuriset odotukset ja rakentaa kuvaa uudenlaisesta miehisyydestä
ilman hetero-olettamusta. Vanhoillisimmatkin henkilöhahmot oppivat laajentamaan näkemystään sukupuolisuudesta ja seksuaalisuudesta. Elokuvan alussa sen
henkilöhahmot jakaantuvat kategorioihin, joilla on tiettyjä ominaisuuksia: työväenluokkaiset patriarkaattia ylläpitävät isä ja veli; toiseutta edustavat keskiluokkaiset nais- ja tyttöhahmot, jotka puolustavat pojan balettiharrastusta mutta joilla ei
ole valtaa; työväenluokkainen poika, jonka tanssiharrastusta patriarkaatti ei
hyväksy; homoseksuaali transvestiittipoika, jonka seksuaalista ja sukupuolista
käyttäytymistä patriarkaatti ei hyväksy. Lopulta elokuvassa on kuitenkin vain
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sukupuoltaan eri tavoilla tuottavia ihmisiä. Mieheys muuntuu mahdollisten ominaisuuksien ja mahdollisuuksien kirjoksi. Hegemoninen maskuliinisuus alkaa
hitaasti heikentyä.
Ilman työtä ei muutosta saada aikaan. Billy ei olisi ikinä saanut isäänsä vakuutettua balettitanssin kelpoisuudesta myös pojan harrastukseksi, ellei hän olisi
kyennyt harjoittelun kautta saavuttamallaan tanssitaidolla vaikuttamaan isänsä
mielipiteeseen. Tähän vaadittiin sitkeyttä, periksiantamattomuutta, useita epäonnistumisia, itkua ja raivokohtauksia. Samalla tavoin asennemuutoksen eteen on
tehtävä jatkuvasti töitä.
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Taistelevat kaunottaret: menestystuotteen taustojen ja reseptin hahmottelua
Johanna Ylipulli
Viehättävä kaunotar nyrkkeilee notkeasti ja potkii tieltään joukon pahiksia, raavaita miehiä. Kohtaus alkaa olla tuttu monista populaareista elokuvista ja tv-sarjoista. Naiset ovat laajentaneet reviiriään fiktion maailmassa: he voivat olla aikaisempaa useammin vahvoja sankareita uhrien sijaan. Hahmottelen artikkelissani
tämänkaltaisten naishahmojen yleistymisen syitä ja merkitystä sukupuolikulttuurin
muutosten näkökulmasta. Tarkoitukseni on kuvata eräitä populaarin median tuotantoon ja sen kaupalliseen luonteeseen liittyviä mekanismeja, joiden myötä toimintasankarittaret ovat päätyneet erilaisiin kulttuurituotteisiin 1990-luvun lopussa
ja 2000-luvun alussa sellaisina kuin ovat. Median sukupuolikuvausten joukossa
toiminnalliset ja väkivaltaiset sankarittaret ovat eräitä kaikkein ristiriitaisimpia
hahmoja, ja ehkä juuri tästä syystä ne ovat tuottaneet monenlaisia tulkintoja. Kiinnitän oman analyysini kaupallisuuteen, ja osittain tämän vuoksi tarkasteluni keskittyy ulkomaisiin, fiktiivisiin populaarielokuviin ja tv-sarjoihin.
Taustoitan aihettani pohtimalla aluksi lyhyesti populaarin median erityispiirteitä. Tämän jälkeen hahmottelen vahvojen naisten historiaa toimintaviihteessä ja
erityisesti toimintaelokuvissa ja -sarjoissa. Useiden tutkijoiden mielestä on tärkeää
huomioida, että naishahmot eivät muodosta täydellistä murrosta suhteessa entiseen, vaan vahvojen naisten kuvauksia on ollut aikaisemminkin. Sijoitan ilmiön
myös laajempiin yhteyksiinsä ja kartoitan muutoksen merkkejä, joita muissakin
populaarikulttuurin naiskuvissa on näkyvissä. Pyrin lisäksi tuomaan esille sankarittarien tuottaman mahdollisen murroksen tarkastelemalla länsimaisessa yhteiskunnissa – myös Suomessa – yleisesti vallitsevia käsityksiä sukupuolesta ja väkivallasta. Tämän jälkeen kartoitan lyhyesti populaarikulttuurin ja viihteen suhdetta
yhteiskunnalliseen todellisuuteen kulttuurintutkimuksellisesta näkökulmasta.
Kulttuurintutkimuksen kontekstissa mediaesitykset näyttäytyvät osana yhteiskunnallista vallankäyttöä. Niillä nähdään olevan kaksoisrooli, eli ne voivat uusintaa ja
toistaa vanhoja diskursseja mutta toisaalta myös raivata tilaa uudelle. Tarkastelen,
voiko taistelevien sankarittarien kohdalla puhua jonkinasteisesta kumouksellisuudesta, feminiinisyyden konventioiden murtumisesta, vai kuljettavatko hahmot
perinteistä naiskuvaa eteenpäin.
Artikkelini loppuosassa pohdin, miten niin sanottu populaarin logiikka toimii
väkivaltaisten ja toiminnallisten naiskuvien kohdalla. Populaarin logiikalla viit-
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taan niihin kaupallisen median tuotantoa hallitseviin periaatteisiin, jotka vaikuttavat a) taistelevien sankarittarien valikoitumiseen tiettyjen populaarien mediatuotteiden keskeisiksi hahmoiksi ja b) taistelevia sankarittaria sisältävien mediatuotteiden sisältöjen muotoutumiseen sellaisiksi kuin ne ovat. Nostan esiin erityisesti
genren ja kuvitellun yleisön käsitteet, jotka muokkaavat merkittävällä tavalla toiminnallisten, väkivaltaisten naisten representaatioita.1 Tavoittelen tuotannollis-taloudellista näkökulmaa kuljettamalla analyysini rinnalla haastatteluaineistoa,
joka koostuu suomalaisten mediatoimijoiden2 haastatteluista. Olen haastatellut
viittä mediatuottajaa ja kahta kaupallisen kanavan johtohenkilöä tarkoituksenani
selvittää heidän näkemyksiään uudentyyppisten naiskuvien ilmestymisen syistä ja
ehdoista.3 Haastattelut edustavat media-alan ammattilaisten käsityksiä toiminnallisista ja fyysisesti vahvoista, pääosin pohjoisamerikkalaisista hahmoista.

Populaarikulttuuri – viatonta viihdettä?
Fiktio sellaisena kuin siihen viittaan tarkoittaa sepitettä eli kertomusta tai satua,
joka ei edes pyri olemaan ”totta”. Fiktiivisyys yhdistyy usein viihteellisyyteen.
Viihteellisen median pääasiallinen tarkoitus ei ole tarjota poliittisia tai moraalisia
näkemyksiä maailmasta, eikä sen ole tarkoitus opettaa tai valistaa. Viihteen päämäärä on kiehtoa ja irrottaa kuluttaja hetkeksi arjesta. Silti fiktiivinen, viihteellinen mediakin väistämättä tuottaa arvottavia representaatioita ja tarinoita. Sen tuotteet nostavat toiset tapahtumat ja tyypit esille ja jättävät toiset pimentoon. Median
esitykset eivät vain heijasta yhteiskunnallisia ilmiöitä, vaan myös tuottavat niitä.
(Koivunen 1995, 25.) Visuaalinen kulttuuri toisin sanoen uusintaa esimerkiksi

1 Nojaan määritelmään, jonka mukaan representaatio sisältää kaksi merkitystä. Yhtäältä se
merkitsee esittämistä, jolloin se tarkoittaa esimerkiksi merkkiä tai merkkien joukkoa, joka viittaa johonkin itsensä ulkopuoliseen. Toisaalta termiin liittyy myös poliittiseen ”edustamiseen”
viittaava merkitys, mikä tosin ei tule kovin selvästi esille suomen kielessä (toisin kuin esimerkiksi englannissa, vaikkapa sanassa ”representative”). Kummassakin tapauksessa on kuitenkin kyse jonkin poissaolevan tekemisestä läsnäolevaksi eli esittämisestä, edustamisesta. (Ks.
esim. Lahti 2002, 11–12).
2 Viittaan mediatoimijalla mediatuotteiden tuotannon parissa toimiviin henkilöihin kuten esimerkiksi tuottajiin, ohjaajiin ja käsikirjoittajiin. Sisällytän määritelmääni varsinaisten tekijöiden
lisäksi mediatuotteiden jakelusta ja esittämisestä vastaavat henkilöt.
3 Kaksi informanteistani on kaupallisen kanavan johtohenkilöitä, viisi itsenäisiä tuottajia tai
itsenäisinä tuottajina toimineita mutta nyt muissa tehtävissä työskenteleviä henkilöitä. Yksi
informanteista on käsikirjoittaja-tuottaja. Naisia vastanneista on kaksi, miehiä puolestaan viisi.
Informanttieni ikäjakauma on 34–50 vuotta, ja yhtä lukuun ottamatta he ovat työskennelleet
media-alalla yli kymmenen vuotta. Tein haastattelut syksyllä 2005 valmistunutta pro gradu
-tutkielmaani varten. Tässä artikkelissa viittaan haastatteluihin H-kirjaimella ja haastattelun
numerolla.
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tapoja olla nainen tai mies (Rossi 2003, 19). Tämän vuoksi pidän viihteellisen,
kaupallisen populaarikulttuurin naiskuvien tarkastelemista ja analysointia hyvin
tärkeänä, etenkin kun populaarikulttuurin esitysten tarkoituksena on saavuttaa
mahdollisimman suuri yleisö.
Saavuttaakseen mahdollisimman suuren yleisön mediatuotteen täytyy miellyttää ja kiinnostaa mahdollisimman monia (ks. esim. Kellner 1995, 9). Kaupallisen
mediatuotteen koko tuotantoprosessi tähtää siihen, että valmis tuote saadaan myytyä tietyille, mielellään mahdollisimman suurille yleisöille. Tuotteen pääasiallinen
tarkoitus ei ole saada ihmisiä näkemään asioita uusin silmin tai pohtimaan kriittisesti esimerkiksi yhteiskunnallisia epäkohtia, mitä voisi pitää vaikkapa taiteen
päämäärinä.
Tarkastelemani sankarilliset naishahmot esiintyvät fiktiivisissä, populaareissa
ja kaupallisissa elokuvissa ja tv-sarjoissa. Tällaiset mediatuotteet edustavat viihteen valtavirtaa. Naishahmojen ominaisuuksien kannalta tämä tarkoittaa käytännössä seuraavaa: niiden tulee olla kiehtovia, hauskoja ja mielenkiintoisia, ei ahdistavia eikä luotaantyöntäviä. Niiden tulee olla mahdollisimman suuren yleisön
ymmärrettävissä ja hyväksyttävissä. Taistelevia naisia sisältäviä mediatuotteita
tuotetaan ansaitsemistarkoituksessa, joten ihmisten täytyy haluta maksaa sankarittarien näkemisestä.
Edellä esittämäni määritelmät ovat tietysti varsin äärimmäisiä, ja tekijöiden
motiiveihin voi hyvinkin sekoittua toiveita esimerkiksi poliittisesta vaikuttamisesta tai pyrkimyksiä herättää ajatuksia.4 Useat tekijät kokevatkin tuotantojensa
luultavasti sijoittuvan jonnekin äärikaupallisen, viihteellisen median ja taiteen
välimaastoon.

Nainen toimintaviihteen keskiössä
Fyysisesti vahva ja itsenäinen naishahmo ei sinänsä ole uutuus, vaan ilmiön juuret
ulottuvat syvälle länsimaisen populaarikulttuurin historiaan. Jo 1800-luvun lännentarinoista löytyy todelliseen henkilöön perustuva sankaritar Calamity Jane ja
muutamia muita vahvoja rajaseutujen naisia. Seuraavan vuosisadan kioskikirjallisuudessa esiintyi etenkin 1930-luvulla kovaksikeitettyjä etsiviä, joista osa oli naisia. Samalla vuosikymmenellä syntyi myös Red Sonya, kirjailija Robert E. Howardin barbaarinainen, joka seikkaili Conan-barbaarihahmon rinnalla. Kuuluisa britti4 Esimerkiksi Michael Mooren dokumentti Fahrenheit 9/11 (2004, USA) on viihteellinen ja
kaupallinen, mutta sisältää silti voimakkaita poliittisia mielipiteitä.
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viihteen tuote, vauhdikas sankaritar Modesty Blaise, puolestaan ilmestyi sarjakuviin vuonna 1963. Peter O’Donnellin käsikirjoittamat rikostarinat on myöhemmin
kohotettu klassikon asemaan. Modesty Blaise on esiintynyt myös useissa elokuvissa, joista ensimmäinen tehtiin jo vuonna 1966. Niin ikään brittiläisessä
1960-luvun The Avengers -tv-sarjassa nähtiin vahva ja fyysisesti kyvykäs naishahmo, Emma Peel. Seuraavalla vuosikymmenellä vahvoja sankarittaria esiintyikin jo useammassa tv-sarjassa, kuten osoittavat Charlien enkelit (Charlie’s Angels
1976–1981), Bionic Woman (1976–1978) ja Wonder Woman (1976–1979).
1900-luvun viimeisinä vuosikymmeninä valkokankaalle päätyivät Ellen Ripley
(Sigourney Weaver) ja Sarah Connor (Linda Hamilton), jotka ovat länsimaisen
valtavirtaelokuvan vahvimpia ja kovimpia naishahmoja. Ripley taisteli ansiokkaasti limaisia ulkoavaruuden hirviöitä vastaan vuonna 1979 alkunsa saaneessa
Alien-elokuvien sarjassa.5 Toinen menestyksekäs science fiction -elokuva, Terminator – Tuhoaja (The Terminator, 1984) puolestaan esitteli katsojille Sarah Connorin hahmon. Etenkin elokuvan jatko-osassa Terminator 2: Tuomiopäivä (Terminator 2: Judgement Day, 1991) lihaksikas Connor toteutti varsin näyttävällä tavalla
toimintaelokuvien henkisesti ja fyysisesti vahvaa taistelijaihannetta.
Sherrie A. Inness toteaakin sankarittaria tarkastelevan artikkelikokoelman esipuheessa, että vahvoja naishahmoja on aina esiintynyt yhdysvaltalaisessa (ja laajemmin länsimaisessa) populaarikulttuurissa. Hahmojen määrä on kuitenkin selvästi kasvanut 1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa. (Inness 2004, 3.)
Susanna Paasonen (2004) tarkastelee sankarillisia naishahmoja nimenomaan
jatkuvuuden näkökulmasta artikkelissaan ”Naisen malleja ja naismalleja: television uudet toimintasankarit”. Hän esittää, että median sankarittaria on mielekkäämpää kartoittaa tarkastelemalla jatkuvuuksia kuin pitämällä ilmiötä vallankumouksellisena uutuutena suhteessa menneeseen. Jälkimmäinen näkökulma aiheuttaa harhan voimakkaasta edistyksestä, jota naishahmoissa ajatellaan tapahtuneen.
Jatkuvuuksia voi tarkastella myös hieman toisesta näkökulmasta kartoittamalla,
miten sankarittaria sisältävät mediatuotteet sijoittuvat osaksi vakiintuneita lajityyppejä, elokuvien ja tv-sarjojen genrejärjestelmiä.
Edellä esitetyt naisrepresentaatiot ovat jossain määrin poikkeuksellisia ja
sijoittuvat toimintaviihteen marginaaliin. Yleisesti ottaen hollywoodilaisen toimintaelokuvaperinteen tavat esittää nainen ovat vuosikymmenten ajan olleet melko
kaavamaisia. Nainen on usein saanut olla joko hölmö, vastentahtoinen apuri – malliesimerkki on vaikkapa elokuva Vihreän timantin metsästys (Romancing the
5 Alien – kahdeksas matkustaja (Alien, 1979), Aliens – Paluu (Aliens, 1986), Alien3 (1992),
Alien – Ylösnousemus (Alien: Resurrection, 1997).
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Stone, 1984) – tai vaarallinen ja viileä vihollinen (femme fatale -traditio) tai pelkkä
koriste. Viimeinen sisältyy lähes aina myös kahteen edelliseen. Klassisessa ja
usein siteeratussa artikkelissaan Laura Mulvey (1985) toteaakin, että perinteisessä
valtavirtaelokuvassa naisen rooli on olla passiivinen miehen katseen kohde. ”Heidän [naisten] ulkonäkönsä on koodattu voimakasta visuaalista ja eroottista vaikutusta silmälläpitäen. Näin heidän voi sanoa konnotoivan katsottavana olemista.”
Usein naisen tehtäviä ovat myös miessankarin heteroseksuaalisuuden korostaminen ja tämän maskuliinisuuden pönkitys.
1970–1980-luvuilla toimintaelokuvien budjetit kasvoivat, ja tämän myötä
niistä tuli osa valtavirtaelokuvaa. Yvonne Tasker erottelee 1980-luvun toimintaelokuvista kaksi pääsuuntausta: 1) elokuvat, joissa esiintyy kärsivä, hiljainen ja katkeroitunut sankari, ja 2) elokuvat, joissa on parodinen, humoristinen sävy. Vielä
1980-luvun puolivälissä ensimmäinen suuntaus oli hallitseva, mutta 1990-luvun
puolivälissä kevyempi, sarjakuvamainen sävy alkoi kasvattaa suosiota. Oivallinen
esimerkki tästä on koko toimintasankarimyyttiä parodioiva elokuva The Last
Action Hero (1993), joka tosin floppasi. Sama ”kieli poskessa” -asenne toistuu kuitenkin monissa sen menestyksekkäämmissä seuraajissa. (Tasker 2000, 72–73.)
Mielenkiintoista on, miten nimenomaan parodia, camp ja aikaisempaa kevyempi
asenne ovat auranneet tilaa naispuolisille toimintasankareille. (Tasker 1998, 72–
73; Paasonen 2004, 124.) Sankarittaria alkoi ilmestyä valtavirran toimintaelokuviin ja -sarjoihin aiempaa enemmän nimenomaan 1990-luvun puolivälistä lähtien.
Ensimmäiset suurta suosiota saavuttaneet 1990-luvun tv-sarjat olivat Xena (Xena
the Warrior Princess, 1995–2001) ja Buffy vampyyrintappaja (Buffy the Vampire
Slayer, 1997–2003). Naistaistelijat olivat pääroolissa myös sarjoissa La Femme
Nikita (1997–2001), Dark Angel (2000–2002) ja Alias (2001–2006). Valkokankaalla taistelevia sankarittaria nähtiin 1990-luvun puolivälin jälkeen esimerkiksi
elokuvissa The Long Kiss Good Night (1996), Kill Bill: Vol. I-II (2003–2004), Catwoman (2005), Elektra (2005) ja Ultraviolet (2006). Muutamat elokuvat, kuten
Lara Croft: Tomb Raider (2001), perustuvat videopeleihin, joiden keskiössä on
naishahmo. Merkittävä tapaus on myös kolmen vahvan naisen kohtaloista kertova
Hiipivä Tiikeri, piilotettu lohikäärme (Wo hu cang long, 2000), joka voitti lukuisia
elokuva-alan palkintoja ympäri maailman. Elokuva tosin eroaa muista siinä mielessä, että se asettuu osaksi hongkongilaista wuxia-elokuvan perinnettä. Suuntauksen elokuvissa taistelulajit taitavia naishahmoja on esiintynyt aina. (Ks. Young
2006.)
Paasonen (2004, 124) kuitenkin toteaa, että kamppailutaitoiset naiset eivät
pääsääntöisesti kannattele suuren budjetin toimintaelokuvaa, vaikka ovatkin jo nii-
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den ja television toimintasarjojen vakiohahmoja. Ilmiö on siis yhä jossain määrin
marginaalissa. Mielenkiintoista on myös, että vaikka naiset eivät enää olekaan
pääasiassa passiivisessa roolissa, heidän ulkonäkönsä on edelleen hyvin eroottinen
ja hehkeä, Mulveyn (1985) sanoin ”koodattu voimakasta visuaalista ja eroottista
vaikutusta silmälläpitäen...” Vaikuttaakin vahvasti siltä, että vaikka naishahmojen
toimintamahdollisuudet laajanevat ja naiseuteen yhdistetään voimaa ja valtaa, hahmojen ulkonäön on mahduttava yhä tiukempiin kehyksiin. Hahmot ovat periaatteessa uudenlainen malli, samastumiskohde tytöille ja naisille, ja ne voivat laajentaa käsitystä naiseudesta uuteen suuntaan. Hahmojen täydellinen ulkomuoto luo
kuitenkin vaatimuksia ja paineita naisten ulkonäölle. Sankarittaret tuntuvat viestittävän, että vain konventionaalisesti kaunis, hoikka ja feminiininen nainen voi olla
henkisesti ja fyysisesti voimakas.

Tuulahdus toimintaa vs. passiivisuuden pitkä historia
Yhteiskunnallisesta näkökulmasta tarkasteltuna ilmiö liittyy ennen kaikkea naisten
emansipaatioon ja feminismiin. Naisten muuttunut ja alati muuttuva asema yhteiskunnallisina toimijoina ei voi olla vaikuttamatta media- ja taidesisältöihin. Naista
voidaan yhä enenevässä määrin pitää toiminnallisena keskipisteenä, yhteisöstään
erottuvana voimakkaana sankarina, joka ei kaihda edes väkivaltaa.
Väkivaltaiset, toiminnalliset naiskuvat elokuvissa ja tv-sarjoissa ovat osa
1990-luvulla syntynyttä laajempaa populaarikulttuurin virtausta. Sukupuoliroolien
muutokset heijastuvat kulutuskulttuurin tarjonnassa ja kuluttajien valinnoissa:
maskuliinisiksi ymmärrettyjä ominaisuuksia itseensä sulauttavasta voimanaisesta
on tullut kiinnostava hahmo, jota hyödynnetään markkinoitaessa tuotteita musiikista meikkeihin. Musiikkibisneksessä esimerkiksi Spice Girls ja Alanis Morissette edustavat näkyvimmin 1990-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa kultakautensa kokenutta ”girl poweria”, jota voi pitää eräänlaisena populaarikulttuurin
kepeänä vastineena feministiselle liikkeelle. Sarjakuvista hyvä esimerkki puolestaan on punk-estetiikkaa hyödyntänyt Tank Girl, josta tehtiin myös elokuva. Kosmetiikkafirma NO7 markkinoi 1990-luvun lopulla meikkejään vertaamalla niitä
aseisiin, joiden edessä pojat kaatuvat kuin kypsä vilja. (Tasker 2000, 70.)
Ilmiön voittokulku tuntuu jatkuvan edelleen: kuten elokuvissa ja tv-sarjoissa,
myös mainoksissa vilahtelee erilaisia taistelevia naisia ja naissotureita varsin tiuhaan tahtiin. Esimerkiksi yksi maailman suurimmista brändeistä, Pepsi, on hyödyntänyt teemaa kahdessa 2000-luvun alun mainoksessaan. Naispuoliset gladiaat-
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torit pudottavat Caesarin valtaistuimeltaan laulamalla ”We Will Rock You” keskellä Colosseumia vuonna 2004 tehdyssä näyttävässä mainoksessa. Gladiaattoreita
esittävät suositut amerikkalaiset laulajattaret Britney Spears, Pink ja Beyoncé.
Vuotta myöhemmin tehty mainos puolestaan esittelee laulaja-näyttelijä Jennifer
Lopezin ja Beyoncén samuraitaistelijoina, jotka ajavat komeilla moottoripyörillä,
tappelevat baarissa ja kolkkaavat viimeisen uhrinsa Pepsi-pullolla. Taistelevilla
naisilla on ilmiselvästi markkina-arvoa 2000-luvun alun länsimaissa, ja ihmiset
ovat positiivisessa mielessä kiinnostuneita tämänkaltaisista naisten representaatioista. Hahmojen herättämiä mielikuvia pidetään kiehtovina ja ominaisuuksia
tavoiteltavina.
Ilmiö rikkoo selvästi traditionaalista länsimaista käsitystä naisesta olemukseltaan lempeänä ja heikkona. Eurooppalaisessa kulttuuripiirissä naisen väkivalta on
tavallisesti tulkittu negatiiviseksi asiaksi, joka on pidetty tiukasti kurissa muun
muassa yhteisöllisten sanktioiden avulla. Väkivaltainen nainen on edustanut yhteisölle kaaosta, kuten Anu Korhonen toteaa uuden ajan alun väkivaltaviihdettä käsittelevässä artikkelissaan. (Korhonen 2003, 148, 151–152.)
1900-luvun lopun mediakuvastot esittelevät feminiinisyyden konventioita rikkovia naiskuvia, mutta samaan aikaan tehdyt tutkimukset osoittavat, että varsin
perinteiset näkemykset toistuvat edelleen sukupuolten käsityksissä väkivallasta.
Jonkinlainen muutos tuntuu olevan mielenkiintoisella tavalla parhaillaan käynnissä. Anne Campbellin mukaan miehet pitävät omaa aggressiivisuuttaan usein
sankarillisena. He tuntevat kontrolloivansa ympäristöä ja asettavansa asiat järjestykseen väkivallan avulla. Pelkoa herättämällä miehet kokevat saavansa kunnioitusta. Naiset puolestaan kokevat menettävänsä sekä tilanteen että itsensä hallinnan
käyttäytyessään väkivaltaisesti, koska naisen käyttäytymisen odotusarvo on itsehillintä. Naiset tuovat aggressionsa julki yleensä vain äärimmäisissä tilanteissa ja
silloinkin yleensä ilmaisevasti eli ekspressiivisesti, jolloin se helposti näyttäytyy
voimattomana hysteriana. Nainen rikkoo astioita ja kirkuu ilmaistakseen, miltä
hänestä tuntuu, ei saadakseen asioita hallintaansa. (Lagerspetz 1998b < Campbell
1993.)
Marianne Notko (2000) on tutkinut suomalaisten lukiolaistyttöjen käsityksiä
ja kokemuksia väkivallasta. Hän kirjoittaa väkivallan ristiriitaisesta suhteesta naisen seksuaalisuuteen. Hänen mukaansa seksuaalisuus ja aggressiivisuus nähdään
naisessa usein toisensa poissulkevina: ”Aggressiivinen nainen on enemmänkin
huvittava tai säälittävä kuin seksikäs. Tytön ei ole mahdollista toteuttaa kaikkia
puolia itsessään tasavertaisesti, vaan jotakin on jätettävä pois.” Vaihtoehtoina ovat
epäseksuaalinen mutta fyysisesti aktiivinen poikatyttö tai seksikäs, passiivinen,
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perinteiseen naisen rooliin asettuva tyttö. Nicky Maronen (1993, 18–19) mukaan
jo pelkkä toimijuus voi olla uhka seksuaaliselle haluttavuudelle. Maronen tutkimuskohteena ovat yhdysvaltalaiset teinitytöt. Hän on todennut, että tytöt uhraavat
usein kunnianhimonsa ja koulumenestyksensä ja keskittyvät ulkonäköön ja poikiin
toteuttaakseen niin sanottua perinteistä naiseutta.
Naisen konventionaalista kehollisuutta luonnehtii passiivisuus ja koskemattomuus, jopa tietynlainen mahdollisuuksien käyttämättä jättäminen. Notko toteaa,
että fyysinen aggressio ei sovi osaksi naiseksi kasvavan tytön elämää, koska sen
seurauksena voi olla vaatteiden likaantumista tai jopa ruhjeita ja mustelmia ihossa.
Ulkonäöstä huolehtiminen menee fyysisen aggression edelle. Notkon analysoimissa lukiolaistyttöjen kirjoituksissa muodostuu merkitysketjuja, joissa väkivalta,
valta, maskuliinisuus ja toimijuus kiinnittyvät yhteen, samoin kuin väkivallattomuus, alisteisuus, feminiinisyys ja passiivisuus. Notko viittaa myös merkitysrakennelmien purkamisen mahdollisuuteen, mikä hänen mukaansa vaikuttaa osittain
olevan jo käynnissä. Tämä ilmeni muun muassa lukiolaistyttöjen tavassa purkaa
omaa aggressiotaan väkivaltaisten kuvitelmien avulla. (Notko 2000.)
Samankaltaisesta muutoksesta kertoo myös naisten kasvanut mielenkiinto
kamppailulajeja ja muita aikaisemmin maskuliinisiksi miellettyjä urheilulajeja
kohtaan Suomessa. Suuntaus on mahdollistanut esimerkiksi nyrkkeilijä Eva Wahlströmin nousun yhdeksi aikakauslehtien suosikkihaastateltavaksi muutaman viimeisen vuoden aikana. Vuoden 2004 nyrkkeilyn EM-hopeamitalistin voi lukea
jonkinlaiseksi tosielämän vastineeksi toiminnallisille6 sankarittarille: lehtihaastatteluissa luodaan vaikutelma, miten hän on joutunut taistelemaan tiensä nyrkkeilyn
kärkikastiin, koska esimerkiksi samalla harjoitussalilla käyvät miehet tai valmentajat eivät pidä nyrkkeilyä naisten lajina.7 Negatiivisin ilmenemismuoto naisten
reaalimaailmassa tapahtuvalle (rajulle) fyysiselle toiminnalle, aggressiolle tai
väkivallalle on naisten tekemien väkivaltarikosten lisääntyminen (ks. esim. Lagerspetz 1998a, 156–160; 1998b).
Osa sukupuoleen, seksuaalisuuteen ja väkivaltaan liittyvien merkitysten ja
käytäntöjen kokonaisuutta ovat tarkastelemani mediasisällöt. Ne kumpuavat vallitsevasta yhteiskunnallisesta tilanteesta mutta eivät vain orjallisesti toista sitä: ne

6 Eva Wahlströmissä henkilöityy mielestäni kiinnostus nimenomaan (fyysisestikin) voimakkaisiin ja toiminnallisiin naisiin. Nyrkkeilyn väkivaltaisuuteen tai väkivallattomuuteen en ota kantaa. Ks. nyrkkeilystä perinteisesti miesten lajina – ja suhteessa väkivaltaan – Juha Raipolan
artikkeli tässä teoksessa.
7 Ks. esimerkiksi Aalto 2005: ”Eva Wahlström, nainen ja nyrkkeily. Nyrkki puhuu”; Katso!
2004: ”Upea nyrkkeilijä Eva Wahlström”.
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voivat myös vahvistaa tiettyjä kehityskulkuja sekä ideoita ja luoda siten edellytyksiä muutokselle.

Median nuorallatanssi
Kulttuurintutkimuksen perinteeseen liittyvät elokuva- ja mediateoreetikot pyrkivät
ymmärtämään mediatuotteiden merkitystä laajemmassa yhteiskunnallisessa kontekstissa. Kulttuurin ja median vuorovaikutus nähdään monisyisenä prosessina, ja
median tuottamat vaikutuksetkin voivat olla monenlaisia ja ristiriitaisia. Kulttuurintutkimuksellisesta näkökulmasta populaarien naisrepresentaatioiden analysointi
näyttäytyy osana yhteiskunnallisen vallankäytön tarkastelua. Representaatioon
sisältyy valta luokitella, osoittaa ja merkitä. (Dyer 2002, 24; Hall 1999,193.) Kulttuurintutkija Stuart Hall kietoo identiteetin ja representaation yhteen toteamalla,
että identiteetit muodostuvat representaation sisällä; esimerkiksi elokuva on esitysmuoto, joka ei ainoastaan peilaa jo olemassa olevaa vaan voi myös muotoilla subjektit uudenlaisiksi rakentamalla samastumisen ja paikantumisen kohteita (Hall
1999, 243).
Mediatutkija ja filosofi Douglas Kellner toteaa median luovan kielen yhteiskunnassa vallitsevalle todellisuudelle. Tämän vuoksi suosittuja mediatuotteita tarkastelemalla on mahdollista ymmärtää, mitä aikamme yhteiskunnissa ja kulttuureissa tapahtuu. (Kellner 1996, 3, 4–5, 16–17.) Kellnerin mukaan mediatuotteiden
tuotantojärjestelmän huomioiminen on oleellista, jos mediakulttuuria8 ja sen tuotteita halutaan todella analysoida (Kellner 1996, 42). Hän toteaa myös, että ”oppialarajoja ylittävissä kulttuurin ja yhteiskunnan tarkastelutavoissa korostuu se, ettei
tutkijoiden pitäisi pysähtyä tekstin rajalle. Sen sijaan heidän pitäisi pohtia, kuinka
yksittäinen teksti liittyy tekstintuottamisen järjestelmään tai kuinka eri tekstit ovat
näin osa tuotannon genre- tai tyyppijärjestelmiä ja kuinka niillä on tätä kautta oma
intertekstuaalinen rakenteensa” (Kellner 1996, 27–28). Pidän näitä seikkoja huomionarvoisina: Mielestäni sankaritarelokuvia on valaisevaa tarkastella suhteessa
muihin vastaavanlaisiin tuotteisiin, joista ne ammentavat ideoitaan ja joiden kautta
ne kuuluvat genrejärjestelmään. Toiseksi pyrin ottamaan huomioon tarkastelemieni mediatuotteiden taloudelliset ja tuotannolliset syntyehdot.

8 Kellner viittaa mediakulttuurilla tilanteeseen, jossa medioista on tullut erottamaton osa
arkea. Mediakulttuuri muodostuu medioiden kautta ja on maailmanlaajuista. (Kellner 1996,
15.)

123

Media on suurimmaksi osaksi kaupallista, ja se tavoittelee mahdollisimman
suurta yleisöä kuvilleen, äänilleen ja spektaakkeleilleen. Mahdollisimman suuren
yleisön suosioon päätyvien tuotteiden täytyy olla sellaisia, etteivät ne loukkaa
ketään, mutta toisaalta niiden pitää olla riittävän houkuttelevia ja kiinnostavia.
Ajankohtaiset asiat herättävät ihmisten mielenkiinnon, ja tämän vuoksi median
täytyykin käsitellä ajankohtaisia yhteiskunnallisia kokemuksia, teemoja ja ongelmia. Kiinnostavuuden nimissä tuotteet voivat myös järkyttää, rikkoa konventioita
tai sisältää yhteiskunnallista kritiikkiä: kaupallinen media siis tasapainoilee turvallisen tuttuuden ja kiehtovan uutuudenviehätyksen sekä siihen liittyvän rajojen
koettelun välillä. (Kellner 1996, 3, 4–5, 16–17.) Kellnerin mukaan mediakulttuuri
”kuuntelee yleisönsä huolia ja tulee osaksi koko kulttuurin kenttää omine vaikutuksineen. Mediakulttuurin tekstit työstävät yhteiskunnallisia kokemuksia ja
muokkaavat niitä televisio-ohjelmiksi, elokuviksi ja populaarimusiikiksi. Yleisö
käyttää sitten näitä tekstejä – etenkin puhuttelevia sellaisia – ilmentääkseen omaa
käsitystään tyylistä, ulkonäöstä ja identiteetistä” (Kellner 1996, 150). Pysyäkseen
”ajan hermolla” ja ollakseen kiinnostava media liikkuu ristiriitaisen ja helposti
hyväksyttävän rajamailla ja saattaa myös luoda säröjä valtakulttuurin kudokseen.
Englantilainen elokuvatutkija Richard Dyer toteaa, että tilanteet, joissa kulttuuri
joutuu ristiriitaan tai epätasapainotilaan, voivat avata tilaisuuksia muutoksen synnyttämiseen (Dyer 2002, 57). Kellner korostaa median monimutkaista luonnetta
kirjoittamalla, että media saattaa kyllä uusintaa epätasa-arvoa tuottavia diskursseja
ja edistää vaikkapa rasismia tai seksismiä, mutta yhtä hyvin se voi myös ajaa alistettujen ryhmien etua tuottamalla positiivisempia representaatioita esimerkiksi
etnisistä vähemmistöistä. Median voi nähdä eräänlaisena kilpailevien yhteiskunnallisten diskurssien ja voimien näyttämönä. (Kellner 1996, 2–5, 17.)
Mediatoimijat pyrkivät ennustamaan, mikä on ajan henki. Eräs haastattelemani tuottaja totesi sankarittarien ilmestymisen mediatuotteisiin olevan ”ihan niinkun bisneslogiikkaa” (H3). Naisten yhteiskunnallisen roolin muuttuminen on asia,
jota on vaikea olla sivuuttamatta: se herättää voimakkaita mielipiteitä sekä puolesta että vastaan ja löytää sitä kautta tiensä myös fiktiivisiin mediatuotteisiin.
Naisten johtajuus, voimakkuus ja itsenäisyys ovat kutkuttavalla tavalla ajankohtaisia tosiasioita, mutta myös ihmettelyn aiheita ja osittaisia tabuja. Mediatuotteen
tekijän täytyy vain löytää oikea aika ja oikea tapa esittää tarina; tämä voi vaihdella
eri länsimaissakin paljon esimerkiksi perusarvojen erilaisuuden vuoksi. Elokuvien
alueellisen menestymisen tarkastelu osoittaa nopeasti, että vielä 1990-luvun puolivälissä esimerkiksi yhdysvaltalainen suuri yleisö ei ollut valmis Long Kiss Good
Night -elokuvan (1996) tappaja-äitiin.
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Menestyksekkäät mediatuotereseptit syntyvät yhtäältä tylyn laskelmoinnin ja
toisaalta onnekkaiden kokeilujen tuloksena. Uudet myyvät ilmiöt, kuten taistelevat
sankarittaret, löytävät tiensä mediatuotteisiin jatkuvan tuotekehityksen, yrityksen
ja erehdyksen kautta. Tuotteita myydään uutuudenviehätyksen voimalla: tuottajien
on jatkuvasti kehitettävä ideoita. Niitä ammennetaan esimerkiksi alakulttuureista,
jotka usein toimivat trendien kehtona. Myös menneiden vuosien ideat nousevat
sykleissä pintaan ”uutuuksina”. Esimerkiksi taistelevan naisen tyyppi on ollut olemassa jo pitkään, mutta se on usein kiinnostanut vain tiettyjä, rajoitettuja yleisöjä.
Mediatoimijat eivät ole välttämättä pitäneet hahmoa tarpeeksi myyvänä tai sopivana valtavirran tuotteisiin. Tämän päivän amerikkalaista viihdetuotantoa kuitenkin leimaa kiihtyvä tarve kokeilla uutta, sekoittaa genrejä ja saavuttaa valtavat
yleisömassat. Yhä kalliimpien tuotteiden tulee tuottaa yhä suuremmat voitot. (Ks.
esim. Nummelin 2005, 402–409.) Toisaalta suurten tappioiden mahdollisuus
rajoittaa kokeilujen vapautta ja pakottaa toistamaan jo hyväksi havaittuja hahmoja,
tarinoita ja tyylejä. Kun joku saa aikaan menestystuotteen, sitä kopioidaan. Osaltaan tästä syntyvät aallot, jatko-osat, formaatit, genret ja spin-offit9 sekä näytelmien, romaanien ja sarjakuvien elokuvaversiot. Tämä voi olla osasyy siihen, että
sankarittaret ilmestyivät suhteellisen lukuisina 1900-luvun lopun ja 2000-luvun
alun populaariin toimintaviihteeseen.
Toiston ja kierrätyksen kautta media normalisoi tiettyjä kuvia. Mainoskuvastoja tutkiva Leena-Maija Rossi puhuu mainoskulttuurista ilmiönä, jolla on oma
osuutensa ”tietynlaisten sukupuolten ja tietynlaisen seksuaalisuuden tavanomaistajana” (Rossi 2003, 20). Samalla tavoin laajalle leviävät ja tuotantokoneiston harjoittaman kopioinnin kautta toistuvat toimintasankarittarien representaatiot voivat
periaatteessa normalisoida alun perin dramaattista ja yllättävää ideaa naisesta väkivaltaisena toiminnan keskipisteenä.

Vanha genre, uusi sankari
Toiminnalliset ja aggressiiviset naiset esiintyvät elokuvissa ja tv-sarjoissa, jotka
kuuluvat vakiintuneisiin seikkailu- ja toimintagenreihin. Perinteiset toimintaelokuvat alalajeineen tarjoavat vakiintuneen miljöön ja tutut juonikuviot, joiden keskelle sankaritar on useimmiten sijoitettu. Ympäristöt ja tiettyä kaavaa toistavat
tapahtumat ovat jo aikaisemmin osoittautuneet toimiviksi, ja yleisö tunnistaa ne
helposti. Sankarin vaihtaminen naiseksi on tällöin ehkä helpompi hyväksyä. Tut9 Spin-off on esimerkiksi suositun sarjan sivuhenkilölle luotu oma sarja.
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tuun ja turvalliseen fiktiomaailmaan tuodaan silloin vain ripaus jotain uutta ja jännittävää. Eräs haastattelemani mediatoimija kuvasi suuren yleisön tuotteen syntyvän reseptillä, jossa on 90 % jotain tuttua ja 10 % jotain vierasta (H3).
Toiminta- ja väkivaltagenren vakiintuneet tavat esittää sankari toteutuvatkin
hyvin pitkälle taistelevien sankarittarien kohdalla. Haastattelemani mediatoimijat
kuvasivat hahmoa muun muassa ”elokuvan kannalta aika perinteiseksi päähenkilöksi” mutta uudenlaiseksi naishahmoksi. Suurin osa sankareihin pätevistä säännöistä toteutuu myös sankarittarissa: kuten suosituimmilla sankareilla, sankarittarellakin pitää olla heikko kohtansa, kryptoniittinsa. Heikon kohdan kanssa limittäin saattaa asettua ”trauma” tai ”viallisuus”, josta sankari paranee elokuvan/sarjan
kuluessa. Sankarittaret ovat myös usein jollain tavalla yhteiskunnan tai yhteisönsä
ulkopuolella – kuten sankaritkin (Tasker 1993, 148). Tämä siirtää heidät ikään
kuin omaan luokkaansa, erottaa muista ja nostaa jalustalle. Myös toimintaelokuvista tutut, hyväksi havaitut perusteemat ja tarinat toistuvat sankarittarien seikkailuissa. Esimerkiksi kosto on yksi vanhimpia teemoja toimintaelokuvissa, ja sitä
hyödynnetään usein myös sankarittarien kohdalla.
Sankarittarien mukana on tullut sentään tuulahdus jotain uuttakin. Haastattelemieni mediatoimijoiden mukaan toimintagenre on kaivannut uudistumista, koska
mieshahmot ovat kuluneita ja tarinat toistensa kaltaisia. Nainen on ”kliseisenäkin
erilainen toimintahahmo” (H2). Hahmo tarjoaa erilaisen samastumiskohteen sekä
mahdollisuuksia uudenlaisten ”set-uppien”, tilanteiden ja juonikuvioiden rakentamiselle. Uutta on myös se, että elokuvia ja etenkin sarjoja tehdään usein hyvin itsetietoisesti ja huumoripitoisesti. Kuten edellä totesin, camp ja parodia ovat astuneet
toimintaviihteeseen käsi kädessä sankarillisten naisten kanssa.
Tekemissäni haastatteluissa nousi esiin tiettyjä ehtoja, jotka naispuolisen sankarin tulee täyttää mutta miespuolisen välttämättä ei. Mediatoimijoiden mukaan
taistelevan sankarittaren hahmo rakennetaan yleensä pohjimmiltaan hyväksi. Taisteluiden tuoksinnan jälkeen naisen tulee yhä olla niin sanotusti moraalisesti puhdas: hänen tekojensa tulee olla jollakin tavalla ymmärrettävän rajoissa. Tämä
toteutetaan perustelemalla naisen tekemä väkivalta erityisen huolellisesti. Sen
taustalla voi olla oikeutettu kosto tai taistelu joko maallista tai yliluonnollista
vihollista vastaan, mutta se ei voi olla päämäärättömän aggression tai sopeutumattoman luonteen tuottamaa. Tarinoissa saatetaan hyödyntää esimerkiksi sankarittaren läheisiin kohdistuvaa uhkaa, jotta väkivalta saisi painavat perustelut. Ymmärrän tämän piirteen juontuvan siitä, että fyysistä toimintaa ja väkivaltaa pidetään
edelleen enemmän maskuliinisena kuin feminiinisenä tapana ratkoa ongelmia.
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Taskerin (1998) mukaan äitiys on toistuva teema tarinoissa, joissa nainen asettuu toimintasankarin rooliin. Lasten suojeleminen toimii väkivallan ja toiminnan
motiivina esimerkiksi elokuvissa Terminator 2: Tuomiopäivä ja Kill Bill: Vol. I-II.
Vaihtoehtoisesti sankaritar saattaa identifioitua isäänsä, joka esiintyy auktoriteettina ja usein jopa oikeuttaa naisen sankaruuden. Menetettyä isäänsä kaipaavat sankarittaret esimerkiksi elokuvissa Uhrilampaat (The Silence of the Lambs, 1991),
Twister (1996) ja Lara Croft: Tomb Raider. Kaikki edelliset sisältävät aineksia stereotyyppisistä poikatyttötarinoista, joissa villikon tulee kasvaa aikuiseksi ja
hyväksyä heteroseksuaalisuuden mukanaan tuoma vastuu ja rajoitukset. Kolmas
selkeä sankaritartyyppi on Taskerin mukaan sarjakuvamainen, voimakkaasti seksualisoitu naishahmo, jota edustaa muun muassa Pamela Andersonin näyttelemä
kurvikas palkkionmetsästäjä elokuvassa Barb Wire (1996).
Seksikkyys vaikuttaakin olevan oleellinen piirre useissa länsimaisissa toimintasankarittarissa. Miespuolisista sankarihahmoista poiketen naishahmoja luonnehtii tavallisesti voimakas dualismi, sillä niissä yhdistyvät maskuliinisina ja feminiinisinä pidetyt ominaisuudet (ks. esim. Tasker 1993, 149). Vaikka naiset astuvat
perinteisten machosankareiden saappaisiin ja heihin liitetään maskuliinisia piirteitä, heidät pyritään paikallistamaan sukupuoleltaan selvästi naisiksi. Koska hahmojen toiminta ja käytös ymmärretään pääosin miehisiksi, feminiinisyys tuodaan
esille erityisesti ulkonäön avulla. Tämä voi johtaa sankarittarien seksikkyyden ylikorostamiseen. Hahmot saattavat kyseenalaistaa merkitysketjuja, jotka merkitsevät aggression ja fyysisen toiminnallisuuden miesten alueeksi, mutta toisaalta ne
saattavat myös vahvistaa sukupuoliin liitettyjä stereotypioita.
On myös huomionarvoista, että vaikka toimintasankarittariin on kiinnitetty
melko paljon huomiota sekä populaarissa mediassa että akateemisessa tutkimuksessa, elokuvat eivät aina ole olleet suuria kaupallisia menestyksiä. Monet ovat itse
asiassa olleet suoranaisia floppeja: esimerkiksi The Long Kiss Good Night, Barb
Wire, Catwoman ja Elektra myivät huomattavan huonosti.10 Jeffrey A. Brown
(2004, 70) tulkitsee elokuvien huonon menestyksen johtuvan siitä, että elokuvien
sankarittariin liittyvä voima ja valta yhdistettynä eroottisuuteen ruumiillistavat
seksuaalista hallintaa, jota suurten massojen on vaikea hyväksyä.
Naisen asettaminen juonen keskiöön vaikuttaa olevan taloudellista uhkapeliä
elokuvatuotannossa, mutta samaa ideaa noudattavat tv-sarjat ovat yleisesti ottaen
menestyneet paremmin. Jeffreyn mukaan tähän vaikuttaa ensinnäkin tv-sarjojen
tarinoiden pitempi kehityskaari. Sen ansiosta sankarittarista on helpompi rakentaa
10 Catwoman ja Elektra ovat tosin saavuttaneet kohtuullisen tuloksen DVD-levityksessä.
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pelkkää seksisymbolia syvällisempiä hahmoja. Toiseksi sarjoihin liittyy yleensä
elokuvia voimakkaammin camp-henkisyys. Sarjat on rakennettu siten, että ne voi
esittää myös niin sanottuun prime time -aikaan, jolloin eroottisuuden ja väkivallan
äärimmäiset ilmaisut jätetään pois. Kuten Jeffrey toteaa, ”huumori lieventää seksismiä ja antaa tarinalle usein kieli poskessa -tyylisiä sävyjä, viestittäen yleisölle,
että sen tulisi pitää hauskaa fantasian parissa”. (Brown 2004, 71.) On tietysti mahdollista, että tarinoiden kyky murtaa sukupuoliin liitettyjä konventioita vähenee
samalla kun komedialliset piirteet nousevat hallitseviksi. Nainen ei tällöin olekaan
vakavasti otettava sankari, vaan ristiriitaisuudessaan huvittava hahmo, jonka viehätys syntyy kahden vastakkaiseksi ymmärretyn elementin, feminiinisyyden ja
maskuliinisuuden, alleviivaavasta yhdistämisestä. Leena-Maija Rossi kirjoittaa
teoksessaan Heterotehdas (2003) mainoskuvastojen maskuliinisista naisista ja
argumentoi, että feminiinisyyden ja maskuliinisuuden välisen rajan ylitykset ”vaativat kanavakseen vitsiä, jotta niitä ylipäänsä voidaan turvallisesti esittää” (2003,
83). Rossin (2003, 83–84) mukaan rajanylitysten esittäminen vitsinä ei niinkään
vähennä tai poista sukupuolten välistä eroa vaan eräällä tavalla dramatisoi sen.
Brownin mainitseman seksismin lisäksi huumori siis myös lieventää katsojan
hämmennystä ja laimentaa uhkaavuutta, jota perinteisen miesten genren valloittaneet toimintasankarittaret voivat aiheuttaa.

Median portinvartijoiden kuvittelemat yleisöt
Genre pitää sisällään aina jo jonkinlaisen ajatuksen tietystä kohdeyleisöstä. Taistelevan sankarittaren yksi funktio on laajentaa toimintaelokuvien yleisöpohjaa, joka
aikaisemmin on ollut varsin miesvaltainen.11 Tarkoitus on saada myös naiset kiinnostumaan toiminnasta ja houkutella siten molemmat sukupuolet kuluttamaan toimintaviihdettä. (Ks. esim. Paasonen 2004, 123–125.)
Elokuvan tai tv-sarjan rakentamista voi pitää prosessina, jossa genre muodostaa joustavan rungon tapahtumille, hahmoille, miljöölle ja jossain tapauksessa
myös kuvalliselle ilmaisulle ja musiikille. Jos tietyt elementit on jo kertaalleen
todettu toimiviksi, niitä ei etenkään kalliissa mediatuotteissa kovin helposti vaihdeta. Muutos voi olla riski. Peruskaavaa on yksinkertaista ja sitä kautta taloudellista noudattaa, ja yleisö tunnistaa ja ymmärtää tuotteen sisällön vaivattomammin.
Genret on suunnattu jossain määrin eri sukupuolille ja ikäryhmille, joten valitun
11 Toimintaelokuvien ja -sarjojen kohderyhmän ikäjakauma liikkuu karkeasti ottaen akselilla
teini-ikäiset–nuoret aikuiset.
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lajityypin ajatellaan osaksi määräävän tuotteen tulevan yleisön. Eräässä tekemässäni haastattelussa tv-kanavan johtohenkilö toi kuitenkin esille, että toimintaelokuvien ja -sarjojen kulutustottumuksissa on tapahtunut muutos: naiset ovat alkaneet
kuluttaa aikaisempaa enemmän toimintaa, myös sellaisia elokuvia ja tv-sarjoja,
jotka on selvästi suunnattu pääasiassa miehille.
Kehittäessään erilaisia mediatuotteita mediatoimijat pyrkivät aina suuntaamaan ne tietyille ennalta määritellyille yleisöille: kohteena voi olla vaikkapa kaupunkilainen, trenditietoinen, kokeilunhaluinen nuori nainen tai urheilusta kiinnostunut, hyvin toimeentuleva nuorehko mies. Taistelevia sankarittaria sisältävät
mediatuotteet on suunnattu sekä nuorille miehille että naisille, mutta mielenkiintoista on, että eri sukupuolten oletetaan kiinnostuvan tuotteista eri syistä. Tuotteisiin sisäänkirjoitetaan elementtejä, joista osan oletetaan viehättävän miehiä ja osan
naisia. Tämä osaltaan selittää hahmojen dualistisuuden.
Etnografi ja dokumentaristi Barry Dornfeld on tutkinut amerikkalaisten
tv-kanavien tuotantokulttuuria osallistumalla dokumenttien tekemiseen. Hän
toteaa tuottajien kuluttavan paljon aikaa ja energiaa yleisön reaktioiden ennustamiseen ja sellaisten strategioiden kehittämiseen, joiden avulla yleisön huomio voitaisiin vangita. Dokumentin sisällön ja tyylin muotoutumiseen vaikuttivat merkittävällä tavalla nimenomaan tekijöiden omat käsitykset ja kokemukset yleisöstä ja
yleisön makutottumuksista, mutta myös tuottavan instituution (tässä tapauksessa
julkisen palvelun tv-kanavan) oma profiili. (Dornfield 2002, 254–256.) Mitä kalliimpi tuote on kyseessä ja mitä kaupallisemmat ovat sen tekijöiden tavoitteet, sitä
enemmän mediatuotteen muotoutumiseen vaikuttavat lisäksi koeyleisöjen avulla
tehdyt testit ja erilaiset katsojatutkimukset.
Ien Ang on analysoinut televisioyleisöjen rakentumista ja rakentamista televisioinstituutioiden sisällä. Teoksessaan Desperately Seeking the Audience (1991)
Ang puhuu televisioyleisöstä sosiaalisesti konstituoituna ja institutionaalisesti tuotettuna kategoriana (Ang 1991, 3). Samaa institutionaalista näkökulmaa voi soveltaa myös muihin mediayleisöihin. ”Kohdeyleisö” ei viittaa niinkään todellisiin,
fyysisiin katsojiin, vaan mediatoimijoiden rakentamaan kuvitteelliseen ihmisjoukkoon, jota määrittävät tietyt yhdenmukaiset ominaisuudet. Angin mukaan yleisö
näyttäytyy tällöin objektina, joka täytyy kuvitella saavutettavissa olevaksi kohteeksi ja valloittaa (Ang 1991, 23). Liina Puustinen (2004) soveltaa artikkelissaan
Angin teoriaa yleisökonstruktiosta mainonnan kohderyhmien tarkasteluun. Puustinen kirjoittaa yleisöjen ja kohderyhmien määrittelyn perustuvan typologioiden
rakentamiseen. Kohde pyritään hallitsemaan käyttäen apuna institutionaalista tietoa, jota tuotetaan esimerkiksi erilaisten yleisömittausten ja fokusryhmähaastatte-
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luiden avulla. Tyypittely ja luokittelu sinänsä ovat tavanomaisia ja myös käytännöllisiä tapoja jäsentää todellisuutta. Puustinen kuitenkin toteaa, että ”äärimmäisessä tapauksessa kohderyhmien määrittely voi toimia jopa stereotyyppistävänä
käytäntönä” (Puustinen 2004, 211; Hall 1999, 189; Dyer 2002, 45). Kun heterogeeniset kuluttajamassat välineellistetään hallittavan tuntuisiksi kategorioiksi, joudutaan väistämättä tekemisiin yksinkertaistuksien ja yleistysten kanssa. Kuluttajatai katsojatutkimusten typologiat voivat myös luoda vaikutelman toisistaan selvärajaisesti erottuvista ihmisryhmistä. (Puustinen 2004, 211–212; Suhonen 2002,
160).
Mediatuotteiden yleisöjen kuvittelu ennakolta ja näille kuvitelluille yleisöille
sopivien samastumiskohteiden rakentaminen mediatuotteisiin sisältää ominaisuuksien valikoinnin kautta vallankäytön ja myös vääristymien mahdollisuuden.
Kuinka hyvin toimii palauterinki, jossa mediatoimijat vastaanottavat viestejä
todelliselta yleisöltä ja rakentavat saamansa palautteen perusteella kuvitellut yleisönsä ja niille sopivat tuotteet? Keskeisimmät mediatoimijat kuten tuottajat, käsikirjoittajat ja ohjaajat voi ymmärtää median portinvartijoiksi, joiden kuvittelemille
yleisöille elokuva- ja televisiotuotannot on kohdennettu. Kuviteltu yleisö on kaupallisen median välttämätön apuväline mutta myös tuotantoprosessin heikko
lenkki: yleisön reaktioita on loppujen lopuksi mahdoton ennustaa kovinkaan tarkkaan. Esimerkiksi Ang toteaa tv-kanavien institutionaalisen, katsojia koskevan tiedon olevan aina osittaista ja epätäydellistä (Ang 1991, 38).
Taistelevat sankarittaret muodostavat uuden hahmotyypin, joka pyritään
rakentamaan sekä naisia (toimintaelokuvien uusi yleisö) että miehiä (toimintaelokuvien vanha yleisö) miellyttäväksi. Yleisö on sukupuolitettu: hahmoon ja tarinaan sisäänkirjoitetaan erikseen ominaisuuksia, joiden ajatellaan viehättävän eri
sukupuolia. Haastattelemieni mediatoimijoiden näkemykset hahmojen ominaisuuksista tukevat tätä varsin yksiselitteisesti. He katsoivat, että toimintaelokuvien
ja -sarjojen ihmissuhdetaso sekä hahmon vahvuus ja pärjäävyys on rakennettu
naiskatsojia varten. Käsitys miesten syistä katsoa taistelevia naisia oli haastateltavieni näkökulmasta melko raadollinen. Miehille toimintasankarittaret tarjoavat silmänruokaa eli kauniita, hyvässä fyysisessä kunnossa olevia vähäpukeisia naisia.
Seksuaalisuuden ajateltiin liittyvän ulkonäön lisäksi myös naisen suorittamaan toimintaan ja väkivaltaan, jolloin väkivaltainen nainen kuvitellaan helposti myös seksuaalisesti aggressiiviseksi (H5; ks. Brown 2004). Tuotteisiin kirjatut, kuviteltujen
yleisöjen kuvitellut tarpeet ilmenevät tietynlaisina representaatioina, jotka kiinnittyvät osaksi yleistä sukupuolikuvastoa. Representaatiot osallistuvat sukupuolikult-
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tuurin tuotantoon vaikuttamalla sekä kulttuuriseen naiskuvaan että naisten omakuvaan (Koivunen 1995, 25).
Dyer (2002, 33) toteaa, että samalla kun viihde pyrkii vastaamaan ihmisten
todellisiin tarpeisiin, se myös määrittelee ja rajaa sitä, mistä oikeutetut tarpeet
muodostuvat. Sukupuoli on tarpeita ja kiinnostuksen kohteita voimakkaasti määrittelevä tekijä, kun mediatuotteelle kuvitellaan yleisö. Mediatuotteen sisällössä
tämä voi näkyä ristiriitoina, jos sukupuolitettujen yleisöjen tarpeet arvioidaan täysin erilaisiksi: Miehille on oltava tarjolla eroottinen kaunotar, joka ei saa olla liian
maskuliininen ja uhkaava. Naiset puolestaan tahtovat samaistua itsenäiseen voimahahmoon, jolle tärkeitä ovat läheiset ihmissuhteet ja naisen elämään perinteisesti
liitetyt seikat kuten äitiys. Yleisöjen sukupuolittaminen osaltaan kuljettaa sukupuoliin liitettyjä stereotypioita eteenpäin, luo tietynlaisia katsojapositioita ja
muokkaa toimintaviihteen naishahmoja tarjotessaan ”maskuliinisille heteromiehille” kurvikasta silmänruokaa ja ”feminiinisille heteronaisille” ihmissuhdesotkuja
ja melodraamaa. Yleisöjen oletettujen toiveiden orjallinen noudattaminen voi siis
kärjistää sankarittarien ominaisuuksia ja vahvistaa tiettyjä sukupuoliin liitettyjä
stereotypioita entisestään.
Lähteet
Haastattelut
Haastattelu 1: Kanavan johtohenkilö 1, mies, 25.2.2005.
Haastattelu 2: Kanavan johtohenkilö 2, mies, 8.4.2005 (sähköposti) = H2.
Haastattelu 3: Tuottaja 1, mies, 25.2.2005 = H3.
Haastattelu 4: Tuottaja 2, nainen, 15.3.2005.
Haastattelu 5: Tuottaja 3, mies, 17.3.2005 (sähköposti) = H5.
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MONENLAISTA RAKKAUTTA:
MUUTTUVAT IDENTITEETTITARINAT
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”Ei Jumalakaan voine aavistaa, että silloin
luonasi olin.” Modernin naissubjektin
moninaisuus Maria Jotunin ”Kirjeissä”
Eeva Hämäläinen
1800–1900-lukujen taitteen merkittävimpiin suomalaiskirjailijoihin kuuluvan
Maria Jotunin (1880–1934) novellikokoelma Rakkautta (1907) sisältää kolmetoista kuvausta rakkaudesta. Artikkelini perehdyttää kokoelman toiseksi viimeisen, ”Kirjeitä”-novellin maailmaan. ”Kirjeitä” kertoo oman tarinansa rakkauden
tunteesta, joka osoittautuu teoksessa suhteelliseksi ja repaleiseksi aikakautensa
konstruktioksi. Rakkaus on Jotunin tuotannossa yleensä kauppatavaraa tai ruumiillisuutta, väline ja valtapyrkimysten koneisto. Jotunin Rakkautta-kokoelman novellit näyttävät rakkauden myös yhteiskunnan kerrokset läpäisevänä diskursiivisten
järjestelmien rakennelmana. Miksi näin? Mikä voi sysätä nuoren naiskirjailijan
kirjoittamaan 1800–1900-lukujen vaihteessa tällä tavoin rakkaudesta ja ihmissuhteista?
Rakkautta-kokoelma ilmestyi vuonna 1907. Lea Rojolan (1999, 150) mukaan
Suomessa elettiin tuolloin kiihtyvän nykyaikaistumiskehityksen keskellä. Uskonnollinen maailmankuva ja perinteinen kokemustieto menettivät pätevyyttään
muuttuvassa maailmassa. Näin myöskään yksilöllä ei enää ollut objektiivista tai
valmista identiteettiä, vaan modernin ihmisen täytyi tavallaan itse tehdä se.
1800–1900-lukujen vaihteessa kirjallisuudella oli tärkeä osuus uudenlaisen
ihmisen identiteetin hahmottamisessa. Rojolan (1999, 151) mukaan kirjallisuus
ilmaisi yleisen ja yksityisen väliset yhteydet, mutta myös näiden väliset ristiriidat
ja jännitteet. 1900-luvun alkupuolen kirjallisuuden sankariksi nousi aktiivinen,
luova ja riippumaton yksilö, joka pyrki irti vanhoista arvoista. Kirjallisuudessa
alkoi näkyä moderni subjekti, jonka identiteetissä on aina kyse eri identiteettimuotojen välisistä monimutkaisista suhteista: yksityisen ja intiimin suhteesta julkiseen.
Modernin subjektiuden ongelmia alettiin vuosisadan vaihteessa jäsentää naisen elämänpiirin kautta. Jotuni osallistuukin Rakkautta-teoksellaan 1900-luvun
alun laajaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ruumiillisuudesta, seksuaalisuudesta
ja siveellisyydestä, erityisesti naisen osalta. ”Kirjeitä” kuvaa modernisoituvan naisen elämää ja vapauden etsintää monimutkaistuvassa maailmassa, jossa tieto ja
totuus seksuaalisuudesta artikuloivat modernin yksilöllisyyden muodon ja arvon.
(Vrt. esim. Melkas 2006.) Yksilön subjektiviteetin kulminoitumisessa erityisesti
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seksuaalisuuteen tukeudun artikkelissani ranskalaisen psykohistorioitsijan Michel
Foucault’n seksuaalisuuden historiaan.
”Kirjeiden” kirjoittaja on Netta, väkivaltaisen ja epäluuloisen aviomiehen
kanssa onnettomassa avioliitossa elävä nuori nainen. Hän kirjoittaa kirjeitään toisessa kaupungissa asuvalle salaiselle rakastajalleen, aviottomalle Senille. Netta on
avioitunut ajalle tyypilliseen tapaan taloudellisista ja käytännöllisistä syistä,
vaikka hänen ja Senin suhteen osoitetaan alkaneen jo ennen Netan avioitumista.
”Kirjeet” kulkevat Netan ja Senin romanssin tapahtumajärjestyksen mukaan
kronologisesti: Netta matkustaa tasaisin väliajoin Senin luo toiseen kaupunkiin, ja
tapaamiset perustuvat seksuaalisen halun tyydyttämiseen, yleensä yhteen yhteiseen yöhön. Tapaamisten jälkeen Netta matkustaa takaisin kotiinsa, ja väliajat
Netta ja Seni ovat kirjeenvaihdossa. ”Kirjeet” ovat Netan kirjeitä Senille. Ne koostuvat yhteisten hetkien muisteluista, Netan tunteista ja tunnelmista, kodissa tapahtuneiden asioiden kertomisesta sekä rakkaudentunnustuksista. Lisäksi Netta ja
Seni keskustelevat kirjeitse kauppiaana toimivan Senin rahaongelmista, joissa
Netta avustaa Seniä etsimällä tarvittavat rahat salaa kotoaan.
Yhteisten hetkien tuloksena Netta on synnyttänyt yhden pojan ja tulee kirjesarjan aikana toisenkin kerran raskaaksi. Kirjesarjan lopussa Netan ja Senin suhde
osoitetaan päättyväksi Senin ilmoitettua naimisiinmenostaan.
Kuvailen artikkelissani ”Kirjeiden” avulla, millä tavoin modernin subjektin
seksuaalisuus ja siihen liittyvä individualisoitumisprosessi, yksilöityminen, näkyvät naisen elämässä. Lähtökohtanani pidän ajatusta, että modernin (ks. esim. Jallinoja 1991) kokemusta rakentavat yhtä hyvin kodissa, perheessä, minuudessa, ruumiillisuudessa ja seksuaalisuudessa tapahtuneet muutokset kuin ne julkisen elämän murrokset, joihin yleensä viitataan, kun modernista pyritään rakentamaan
yhtenäistä tarinaa. Toisena perusajatuksena on halu tarkastella yksilöä ja hänen
kokemuksiaan suhteessa aikaan ja siihen kulttuuriseen maailmaan, jossa hän elää.
Väitän yksilön subjektiuden muotoutuvan vuorovaikutuksessa kulttuurin, yhteiskunnan ja muiden ihmisten kanssa.
Tutkimukseni pääkohde on ”Kirjeiden” kirjoittaja, fiktiivinen subjekti Netta.
Hän on nuori nainen, osa omaa aikaansa. Netta on osa kulttuuriaan ja historiallisia
prosesseja, joita hän omassa elämässään ja omalla toiminnallaan muovaa ja merkityksellistää. Rakkautta-kokoelman ”Kirjeet” ovat osa vallan, kiistämisen ja
kyseenalaistamisen kulttuuria. Tuon esille, millä tavoin Jotuni kirjoittaa naiselle
lisää tilaa juuri rakkauden, seksuaalisuuden ja patriarkaalisen vallan kolmiossa.
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”Mutta minä kaipaan yhtähyvin sinun luoksesi.”
– Äiti-Netta
Paitsi vaimo ja rakastaja, Netta on myös äiti. Pienen pojan ja pian syntymässä olevan toisen lapsen isä on Seni, ei aviomies. Poika on Senin näköinen, mutta Netta
kirjoittaa, ettei aviomies ”mitään aavista”. Hän lisää, ettei pojasta ole hänelle itselleen suurtakaan vastusta. ”Hän on pieni poika vaan”, Netta vähättelee. Hän kuvailee poikaansa hiljaiseksi lapseksi, joka katsoo kauan yhteen paikkaan. Netta kertoo
Senille puhelevansa pojalle kuin toverille, koska lapsi ei ymmärrä. Hän kirjoittaa,
että olisi ikävää, jos lapsesta tulisi raskasmielinen tai sellainen heikko ihminen,
joka takertuu pikkuseikkoihin. Netta kuitenkin sanoo, ettei varmaankaan uskalla
kajota pojan kasvatukseen, jottei pilaisi lasta. Netta perustelee: ”Eiköhän jokainen
mene sinne, jonne mentävä on.” (Jotuni 1998, 153.)
Netta paljastuu välinpitämättömäksi ja suorasukaiseksi, valtaa käyttäväksi naiseksi. Samantyyppisiä, kulttuurisesti maskuliinisiksi määriteltäviä ja aktiivisesti
toimivia naisia on myös muissa Rakkautta-kokoelman novelleissa. Naiskuvat liittyvät teoksen ilmestymisajankohtana käytyyn keskusteluun muistuttamalla, ettei
äitiys kytkeydy automaattisesti naiseuteen pyyteettömine ja uhrautuvine puolineen. Rojolan (1999, 162–163) mukaan suomalaisessa ja muussakin eurooppalaisessa vuosisadan alun kirjallisuudessa suhde äitiyteen tulee kaiken kaikkiaan
ongelmalliseksi, ja äitien poissaolo uuden sankarinaisen elämästä on silmiinpistävää. Ilmiön voi tulkita pyrkimykseksi päästä eroon aiemmasta naisen mallista.
Rakkautta-kokoelman kaikissa novelleissa varsinkin platonilainen Nomostyyppinen, uhrautuva äidinrakkaus loistaa poissaolollaan. Tämä tyttöyttää jotunilaisia naisia ja luo heihin keskeneräisyyttä. Äidinrakkauden puuttuminen problematisoi myös 1800–1900-lukujen vaihteelle ominaista osallistumista yhteiskunnalliseen äitiyteen: naisen tehtävään ja vaikutukseen kansa- ja yhteiskunnan elämässä, siveellisestä rakkaudesta kumpuavaan kykyyn hoivata ja rakastaa. Ilpo
Helénin mukaan naisen ajateltiin voivan toteuttaa yhteiskunnallista äitiyttä kahdella tavalla. Tavanomainen tapa oli avioitua kunnollisen miehen kanssa ja synnyttää ja kasvattaa lapsia. Aviottomalle naiselle äitiys mahdollistui välillisesti opettajattaren tai sairaanhoitajattaren työssä. Voimat saatettiin suunnata myös esimerkiksi vapaaehtoiseen köyhäinhoitoon tai siveellisyys- ja raittiustyöhön. (Helén
1997, 145.) Vaikka yhteiskunnallisen äitiyden malli ja kansalaisvapauksien vaatiminen myös naisille oli monella tapaa edistyksellinen ilmiö, se oli myös varsin ristiriitainen ja naista muovaileva, ulkoapäin käskevä malli. Netan välinpitämättö-
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myys kaikkea äidillistä hoivaa kohtaan tuo esille yhteiskunnallisen äitiyden ideologian kapea-alaisuuden ja toimimattomuuden.
Netta on halun, ei kodin nainen. Koti ja perhe jäävät Netan elämässä häviäjien
osaan, koska ne rutinoivat elämää ja estävät hedonistiset kokemukset. Samalla
Netta kapinoi aikansa seksuaalisuudesta kieltäytyvän, siveän porvarisnaisen roolia
vastaan ja irti kotitalouden pakotteista. Tieten tahtoen hän alentaa itsensä riettaan
ja himojensa orjuuttaman alemman yhteiskuntaluokan naisen osaan ja uhmaa
yhteiskuntaluokkien rajoja. Uhmakkuus näyttää voimistavan Netan seksuaalisia
haluja, joita hän tyydyttää sivusuhteessaan. Netta ei kuitenkaan tunne itseään
vapaaksi, koska kodin ulkopuolella on yhtä lailla vastassa tyhjä, vieraantunut ja
sisällyksetön maailma.
Samankaltaiseksi kulttuuriseksi konstruktioksi kodin ja perheen sisälle kuvautuu ”Kirjeissä” myös avioliitto. Netan tarinassa pariutuminen ja suvunjatkaminen,
jotka 1900-luvun alussa kyseenalaistamatta yhdistettiin miehen ja naisen ”luonnolliseen” osaan, yhdistyvät avioliittorituaalin kautta kulttuuriseen: nimenomaan
avioliitto osoittautuu yhteiskuntajärjestyksen säätelyn välineeksi ja ohittaa yksilön
moninaisuuden luodessaan jähmeästi toimivia roolimalleja.
Netan elämänkuva on vastalause 1800–1900-lukujen vaihteessa legitimoiduille erilaisille sosiaalisille ja yhteiskunnallisille käytännöille, joita Arja-Liisa
Räisäsen mukaan muotoiltiin sukupuolten olemuksellisen erilaisuuden pohjalta.
Dominoiviksi sukupuolirooli-ihanteiksi muodostuivat perheenemännyys sekä
ahkera, rehellinen, siveä ja raitis perheenelättäjä-mies, jonka tuli löytää miesidentiteettinsä työstä. Alkujaan keskiluokkaiset ihanteet läpäisivät nopeasti kaikki
yhteiskuntaluokat ja asettivat sekä miehen että naisen kapeaan elämisen malliin.
(Räisänen 1995, 208.) Vuosisadan vaihteen avioliittodiskurssit (ks. Räisänen 1995,
194–208) on helppo nähdä foucault’laisittain yhteiskunnallisina elämänhallinnan
teknologioina ja sellaisina hankkeina, joilla pyrittiin vaikuttamaan jokaisen yksilön, yhteiskunnan jäsenen, tapoihin elää sukupuolielämäänsä ja toteuttaa halujaan
(ks. Foucault esim. 1998, 96–114).1
Netan suhtautumistapa kotiin kyseenalaistaa 1900-luvun alussa Suomessa
alkanutta uudenlaista yhteiskuntajärjestystä, jossa ydinperhe inhimillisten suhteiden alkuperäisenä muotona nousi keskiöön. Foucault’n mukaan ydinperhe on poh1 Avioliittokeskustelun kanssa samanlaisia piirteitä sisältyi myös vuosisadan vaihteen keskusteluihin siveellisyydestä (ks. esim. Pohjola-Vilkuna 1995, 114–127) ja raskauden ehkäisystä (ks. esim. Räisänen 1995, 160–165), jotka olivat pohjimmiltaan keskustelua naisen seksuaalisuudesta. Ne ovat yhtä lailla tulkittavissa foucault’laisiksi yhteiskunnallisiksi elämänhallinnan teknologioiksi. Myös näihin kysymyksiin Netta viittaa ”Kirjeissään” (ks. Jotuni 1998,
155–156, 158).
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jimmiltaan yhteiskuntaelämän hallinnan ja säätelyn väline, jonka tehtävänä on
ankkuroida seksuaalisuus kiinni itseensä ja muodostaa sen pysyvä tukipylväs.
Moderni aika siis ikään kuin laittaa seksin neljän seinän sisään: perhe takaa seksuaalisuuden tuotannon, ja vanhemmat ja puolisot tulevat perheessä seksuaalisuuden
tärkeimmiksi asiamiehiksi. (Foucault 1998, 78–82.) ”Kirjeet” eivät tuota tätä ilmiötä, vaan toimivat Foucault’n nimittämää ”perhehygieniaa” vastaan. Ristiriita syntyy, kun myös pako kodin ulkopuoliseen maailmaan tuottaa lopulta pettymyksen.

”Täytyyhän olla joku, jota rakastaa.” – Haluava Netta
”Kirjeitä” kuvaa myös modernin seksuaalisuuden kulttuurin syntyä: yhteiskunnallisen kurinalaisuuden ja sopeutumisen vaatimusten sekä henkilökohtaisen sukupuolisen kokemuksen välistä jännitettä. Foucault’n mukaan yksilön seksuaalisuus
sekä muotoutuu että vaikuttaa niin sanotuissa perussuhteissa eli rakkaudessa ja
perhesuhteissa. Foucault’laisittain myös yhteiskunnalliset suhteet ja poliittiset järjestykset voidaan käsittää seksuaalisuutta ”repressoiviksi” tai ”vapauttaviksi”.
Ennen kaikkea seksuaalisuus antaa kuitenkin merkityksen ihmisen henkilökohtaiselle olemiselle ja kaikille pyrkimyksille. ”Oma seksuaalisuus” antaa ilmaisun elämään heitetyn yksilön olemiselle ja sille, millaista hyvää ja millaista onnea yksilö
toiminnassaan tavoittelee. (Foucault 1998; ks. myös Helén 1998, 510–511.)
Netan seksuaalisuus näyttää hyvin foucault’laiselta totaalisuudessaan: se
todella arvottaa koko Netan olemassaolon mielen ja merkityksen. Netta kirjoittaa
”Kirjeiden” toisessa kirjeessä miellyttäneensä viime aikoina miestään hiljaisuudellaan mutta kaipaavansa Senin luo kuin hullu. Kaipaus on niin suuri, että Netta
haluaisi toisinaan huutaa ja repiä itseänsä. ”Veri on käynyt sairaaksi ja hillittömäksi, kun on ollut liian kauan saamatta rakastaa. Ja sinä olet ihana mies”, hän kirjoittaa. (Jotuni 1998, 154.)
Netan seksuaalivietti on Kirsi Pohjola-Vilkunan (1995, 126) kuvaamaa lajia,
joka vaatii tulla tyydytetyksi ulkoisista määräyksistä huolimatta. Etenkin luvaton
seksuaalisuus antaa Pohjola-Vilkunan mukaan mahdollisuuden toteuttaa sisintä
minää sosiaalisesta minästä piittaamatta. Kielto on varustettu viettelyn voimalla, ja
se houkuttelee tulla rikotuksi. Kiellon ylitys antaa hetkellisen kaikkivoipuuden
tunteen ja tunteen kokonaisesta minäkuvasta. Luvaton erotiikka antaa siten tilaisuuden hetken kestävään vapauteen ja elämän hallinnan tunteeseen. (Pohjola-Vilkuna 1995, 126.) Tätä vapautta Netta tavoittelee. Roland Barthesin mukaan seksuaalinen mielihyvä on kuin juhla, jota aina vietetään suljettujen ovien takana ja
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jonka mahdollistaa kiellon hetkellinen, valvottu kumoutuminen. Kuitenkin siinä
on ristiriitansa: kun se on saatu, se katkeaa. (Barthes 2000, 67.) Netan vapaan rakkauden seikkailu toteuttaa juuri tällaista kaavaa.
Netta peilaa omaa vapauden tarvettaan muihin ihmisiin, muttei kykene selittämään eikä käsitteellistämään sitä. Tosiasiassa Netta kaipaa myös muunlaista
vapautta kuin vain ”jotakuta, jota rakastaa”. Foucault ei tarkoita vapaudella abstraktia, muodollista eikä yleistä vapautta, vaan elämänkäytännöissä ilmenevää
vapautta. Vapauden löytämisessä kuitenkin subjektin itsesuhde on foucault’laisittain tärkeintä: oman itsensä käsittäminen ja muovaaminen elämän ja vapauksien
toteuttajaksi.
Netta tuntuu kaipaavan juuri vapautta laajimmassa merkityksessään: oman
elämänsä subjektiutta. Hän kaipaa niitä kykyjä ja mahdollisuuksia, jotka muovaavat yksilön suhtautumaan elämään ja vapauksiin ominaan sekä käyttämään niitä.
Hän ei kuitenkaan näytä osaavan kielellistää vapaudentarvettaan, ja siksi hän toimii vaistonsa varassa. Netan vapauspyrkimyksistä on hahmoteltavissa kaksi Colin
Campbellin määrittelemää, modernisuuden samalta individualistiselta pohjalta
nousevaa linjaa, joita ovat puritanismiin ja valistukseen pohjautuvat rationaali
yksilöllisyys ja toisaalta sentimentalismiin ja romantiikkaan nojaava hedonistinen
yksilöllisyys. (Jallinoja 1991, 50.)
Minna Aalto nimittää ”Kirjeiden” tyyppisiä tarinoita aviorikostarinoiksi,
joissa on kuitenkin lähinnä kyse yksilön vapaudesta. Tony Tannerin mukaan aviorikoksella esitetään kysymys sidoksen ja vapauden välisestä suhteesta. Aviorikostarinoissa tutkitaan, kuinka vapaita yksilöt ovat sosiaalisissa ja kulttuurisissa suhteissaan. Penny Brown liittää ilmiön kehitysromaaneihin, joissa etsitään aina tasapainoa yksilönvapauden ja yhteisöllisten velvoitteiden väliseen ristiriitaan. (Aalto
2000, 174.) Myöskään Netan suhde Seniin ei ole vain ihmisen suhde toiseen ihmiseen, vaan samoin kuin muilla vuosisadan vaihteen naiskirjailijoiden naisilla,
myös väylä Netan kasvussa kohti yksilöllistä identiteettiä ja aktiivista toimijuutta.
(Ks. myös Aalto 2000, 202–203.)
Seni on kirjeessään kirjoittanut turvautuneensa liiketoiminnassaan vajaaseen
kassaan, ja Netta on luvannut auttaa häntä järjestämään raha-asiat ennalleen. Kolmannessa kirjeessä Netta kirjoittaa ”kaiken olevan onnellisesti ohi”. Rahoista oli
tullut Netan kirjoittaman mukaan ”aika sota” ja ”mies oli raivonnut kuin hullu”.
Aviomies oli siis huomannut Netan varkauden. Netta ei ollut kertonut, mihin oli
rahat pannut, ja mies oli ollut ”raaka”. Palkinnoksi kärsimästään Netta kirjoittaa
haluavansa nyt välttämättä tavata Seniä. Hän aikoo karata junalle ja tulla, sillä
öinen ikävä ja tuska ovat jo liikaa. Netta kirjoittaa ”käyneensä kuin sairaaksi” ja
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vääntelehtien puristelevansa yöllä rintojaan tuskissaan ja leväten sen jälkeen liikkumattomana katsellen pimeään. ”On jotakin väärää elämässä, jota en käsitä”, hän
valittaa. (Jotuni 1998, 154–155.)
Foucault’n (1998, 111) mukaan yksilön on käsiteltävä seksuaalisuuttaan
ymmärtääkseen itseään ja ruumistaan ja muodostaakseen identiteettinsä. Vaikka
Netta arvelee elämässä olevan jotain käsittämättömän väärää, hän kykenee silti
hahmottamaan, että osa vääryyden tunteesta tulee seksin kaipuusta. Netta siis
käsittelee seksuaalisuuttaan ja matkustaa saamaan tyydytystä halulleen, kun tarve
on.2 Foucault’n mukaan seksuaalisuus merkitsee yksilön oman halun. Eettinen
suhde – suhde itseen – on suhde omaan seksuaalisuuteen, ja yksi merkittävimpiä
yksilöllisen vapauden kriteerejä on mahdollisuus toteuttaa omaa seksuaalisuuttaan,
elää oman halun mukaan. Samalla seksuaalisiin haluihin sisältyy hallitsemattomuus ja elämänhallinnan raja, joka on ”ihmisessä”, jokaisessa yksilössä itsessään.
Yksilön seksuaalisuus on yleisen animaalisen elämän ja yksilöllisesti eletyn elämän kosketuspinta tiedostamattomissa ja kahlitsemattomissa haluissa. Netassa
elävä seksuaalisuus on yhtä lailla talttumaton, tiedostamaton ja arvoituksellinen
elämän omuuden ääri ja raja. Seksuaalisuus merkitsee inhimillistä äärellisyyttä
jokaisessa ihmisessä. Juuri seksuaalisuuden rajatila tekee mahdolliseksi jokaisen
oman erityisen elämän tietämisen, totuuden itsestä. Rajatila on itsesuhteen kiintopiste, ja suhteessa seksuaalisuuteen oman halun mukaan eläminen voidaan ottaa
käsiteltäväksi, muokattavaksi ja hallittavaksi, ”valittavaksi”.
Netta kirjoittaa Senille kuulleensa aviomiehensä sanoneen eräälle vieraalleen,
että ”[m]uutamat naiset ovat kyllästymättömiä, lienee veressä vika” (Jotuni 1998,
155). Mies luulee Netan olevan kiinnostunut eräästä ”konttooripalvelijasta”.
”Mutta luulkoon”, toteaa Netta. Hän ei ole mielestään ”kyllästymätön”, vaan
hänen mielestään on oltava joku, jota rakastaa, ”muuten ei aika kulu tässä toivottomassa elämässä” (Jotuni 1998, 155–156). Netta arvelee, että siveellisillä ihmisillä
on aina kiireistä työtä tai että he ovat muuten rauhallisempia ja tyytyväisempiä
kuin hän itse. Netta muodostaa koko subjektiuttaan seksuaalisuutensa kautta.

2 Netan pakottava tarve saada seksiä näyttäisi tosin olevan myös toiston kautta opittua: kirjeet kuvaavat, kuinka Netta oppii seksuaalisuuden pakkoon ja kuinka seksistä kehittyy hänelle
pakkomielle. Samalla Netan osoitetaan pakenevan elämän ristiriitaisuuksia.
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”Sellainen yö kuin se siellä luonasi, kannattaa taas
kuukausia kitua.” – Moderni Netta
”Ei Jumalakaan voine aavistaa, että silloin luonasi olin”, alkaa Netan neljäs kirje.
Aviomies on ollut matkoillaan eikä ole arvannut Netan käyneen Senin luona. Netta
kehuu elämän olevan nyt jännittävää. Se sopii hänen luonteelleen: ”Minä kärsin
ennen vaikka mitä, mutta tasaista elämää minä kammoan”, hän kirjoittaa Senille.
Jopa miehensä raivoamista Netta kirjoittaa välillä kaipaavansa:
Kun mieheni raivoaa ja hyökkää päälleni, tunnen, että niin on oleva, se on elämää ainakin. Minä kaipaan sitä välistä. Minun täytyy saada olla niin alhaalla,
ettei alemmaksi voi painua, minun täytyy saada tuntea itseni niin verhottomaksi ja kurjaksi, että jokaisella sivukulkijalla on oikeus potkaista minua. On
kuin olisi tuska elää ruoskimatta itseänsä. Ehkä luonto tuntee kammoa, kun
täytyy olla ihmisenä. (Jotuni 1998, 157.)
Kun Netta tarkoituksellisesti kerää itselleen hankaluuksia ja nauttii miehensä kurituksesta, hän vaikuttaa masokistiselta. Tässäkin käyttäytymismallissa lienee kuitenkin paljon kulttuurisesti opittua: vuosisadan vaihteen naiskirjailijoiden teoksissa useat naiset ilmaisevat yleistä elämäntuskaansa Netan tavoin.3 Myös Netan
puhetapa on pitkälti modernin naisen määrittelemätöntä tuskaisuutta elämäntilanteessa, josta on halu muttei mahdollisuutta murtautua ulos.
Netta edustaa modernia ihmistyyppiä. Hän vaikuttaa itsenäiseltä subjektilta,
jolle yksilön oma valta ja yksilöllisyys tuntuvat merkitsevän paljon, mutta on
samalla myös eriytyneen yhteiskunnan kärsivä jäsen: hänellä on modernin naisen
tapaan ”osaihmisen” rooleja. Hän on eri ihminen eri tilanteissa. (Ks. Saariluoma
1999, 17.)
Netan modernin persoonan ykseys muodostuu samalla tavoin kuin muidenkin
Jotunin henkilötyyppien eli julkisen identiteetin, sosiaalisen minuuden ja yksilön
itseyden ristitulessa: siinä kamppailevat samuuden vaatimus ja eron halu. Pertti
Karkaman (1994, 156) mukaan tuloksena on jännitteinen ja dynaaminen persoonallisuus. ”Ehkä luonto tuntee kammoa, kun täytyy olla ihmisenä”, Netta pohtii
neljännessä kirjeessään, mutta elämä ihmisenä on kuitenkin Netan mielestä ihanaa
ja vaihtelevaa. ”Sellainen yö, kuin se siellä luonasi, kannattaa taas kuukausia
kitua”, hän täydentää. (Jotuni 1998, 157.)
Netan henkilökuvassa näkyy se ristiriita, jonka yhteiskunnalliset modernisoitumisprosessit heijastivat yksittäisen ihmisen elämään: yksilö ei enää kykene mää3 Ks. esim. Maarit Leskelän (2000, 221) tutkimat Aino Kallaksen päiväkirjatekstit.
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rittämään itseään luokkansa, syntyperänsä tai tehtäviensä mukaan, vaan se tapahtuu myös monen muun osatekijän kautta. Määrittämisen vapaus aiheuttaa yksilössä ahdistusta ja sirpaloitunutta käsitystä ympäröivästä maailmasta.
Pelkkä yksilöllisyyden painottaminen ei siis ole valmis ratkaisu, vaan yksilön
on oman itsensä toteuttamisen kannalta olennaista tietää, mitä tuo itse on. ”Kuka
minä olen?” onkin Rojolan mukaan yksi modernin ihmisen itsepintaisimpia kysymyksiä. Juuri kysely aiheuttaa itsetarkkailun ja tuottaa minän. Vuosisadan vaihteen kirjallisuus onkin suurelta osin kuvitellun aidon minän etsinnän ja toisaalta
tuosta minästä vieraantumisen kirjallisuutta. (Rojola 1999, 150.) Päivi Lappalaisen
mukaan kirjallisuus ei ole pelkästään reagoinut joihinkin itsensä ulkopuolisiin prosesseihin tai heijastellut joitakin laajempia kehityssuuntauksia, vaan se on koko
ajan itse ottanut osaa noihin prosesseihin ja muokannut osaltaan modernia maailmaa. (Lappalainen 2001, 8, 12–13.)
Huomattavaa on, että vuosisadan alun kirjallisuudessa nimenomaan nainen oli
tärkeimpiä hahmoja, jonka kautta jäsennettiin nykyaikaistumisen synnyttämiä jännitteitä. Naiskuvaston laajenemiseen saattoi Rojolan mukaan vaikuttaa myös se,
että yksilön ja yhteisön vastakkainasettelussa intiimeistä suhteista tuli tärkeä keino
esittää modernin elämän ristiriitoja, ja erityisesti naisen yksityinen elämänpiiri tarjosi tämän mahdollisuuden. Vuosisadan taitteen ”naisten esiinmarssin” yksi piirre
oli lisääntyvät naiskirjailijat. (Rojola 1999, 155–156.)
Rakkautta-kokoelman ilmestymisen aikaan, keskelle naisten vaatimuksia tasaarvosta, koulutuksesta, työpaikoista ja äänioikeudesta, syntyi myös niin sanottu
”uuden naisen” käsite. Uuden naisen problematiikka kytkeytyi naisen yksilöllisyyttä, yksilöitymistä ja modernisaatiota koskeviin ongelmiin. Rojolan (1999,
156) mukaan uuden naisen kuvastossa oli ristiriitoja. Yhtäältä uusi nainen oli
merkki vapaudesta, uudesta ajattelusta ja muutoksen voimasta, mutta toisaalta
hahmoon liitettiin erilaisia uhkakuvia kuten rikollisuutta, pahuutta ja petomaisuutta. Netankin aviomies tuntuu kokevan Netan ennen kaikkea uhkaavaksi, ja
osittain alkukantaisiin vihanpurkauksiin sisältyy myös pelkoa. Vapautta vaativa ja
itsenäinen nainen, jonka päämäärä ei kenties ollutkaan avioliitto, koettiin uhkaksi
perheelle ja sitä kautta koko yhteiskuntajärjestelmälle.
”Kirjeiden” Nettaa ja koko Rakkautta-kokoelmaa voi pitää reaktiona kulttuurin feminisaatioon, jossa viime kädessä on kyse naisesta mielikuvana, kielellisenä
merkkinä, jolle saatettiin antaa erilaisia ja hyvinkin ristiriitaisia ja tilannesidonnaisia merkityksiä. Sen sisään rakentuu ambivalentti asetelma, jossa nainen toimi niin
moderniin elämään sisältyvän toivon kuin pelonkin vertauskuvana. Naiseus kytkeytyi positiivisiin tehtäviin ja yhdistyi modernin maailman lupauksellisuuteen,
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mutta nainen toimi vuosisadan vaihteessa myös eräänlaisena peilinä, jota vasten
miehet heijastivat fobioitaan ja pelkojaan (Rojola 1993, 171; Lappalainen 2000, 9–
10.)
Netan henkilöhahmo on kiinnostava kuvaus nykyaikaisen ihmisen ristiriitaisesta suhteesta omaan elämäänsä. Hänen suhteensa itseen on itsen vaalimista,
mutta tähän liittyvää viettien hallintaa hän ei juuri pyri toteuttamaan. Hänen mielestään ihminen ei voi selvitä, jos joutuu elämään liian kauan ilman seksiä. Hän
jopa kirjoittaa seitsemännessä kirjeessään, että koska tiettyjen ihmisten välille on
luotu äänetön ymmärrys ja ”jotakin erikoista”, joille ihminen ei itse voi mitään,
hän ei myöskään voi teoilleen mitään: ”Kuinka siis tekojansa hallitseisi”, Netta
kysymyksenomaisesti toteaa. (Jotuni 1998, 164.)
Sekä Netan ajatukset että toiminta noudattavat spontaanisuutta. Myös kertoessaan ajatuksiaan ”monista suurista kysymyksistä” Netan modernius näkyy: korostamalla sitä, ettei ihmiseen lopulta voida vaikuttaa ja etteivät kenenkään yksilön
mielipiteet ja ajatukset ole sen kummoisempia kuin toistenkaan, Netta tuntuu
tavoittelevan mielipidettä jonkinlaisesta autenttisesta persoonallisuuden ytimestä.
Hän on jopa sitä mieltä, ettei lopulta voida sanoa, ketkä ihmiset ovat oikeassa missäkin asiassa: ”Mutta mikä ajattelee mitenkin. Eri ihmiset eri tavalla. Ja kaikki
ovat oikeassa, ei osiksi vaan kokonaan.” (Jotuni 1998, 164.)
Netan suhtautuminen moraaliin ja uskontoon noudattelee samoja linjoja. Seitsemännessä kirjeessään hän miettii, millaista olisi asettua Jumalan asemaan ja katsella luotujaan ylhäältä päin:
Kuinka ne toistensa edessä ovat ja kuinka ne itsekukin tärkeinä kulkevat suurissa elämäntehtävissään. Ja niiden ajatukset näkisi ja kaiken sen omituisen ja
sydäntä hivelevän, joka jo sanaan ihminen liittyy. – – Nauraakohan Jumala
koskaan? Sopiikohan se hänelle, ettei syntiä olisi? Jos sopii, luulen hänellä
olevan monta kertaa hauskaa katsella tänne alas. (Jotuni 1998, 164–165.)
Saman tien Netta jo katuu puheitaan ja arvelee saavansa niistä ehkä rangaistuksen
Jumalalta. Rangaistuksia Netta ei kuitenkaan pelkää, sillä pahin rangaistus, jonka
hän voisi teoistaan maan päällä saada, olisi kuitenkin ero Senistä.
Mutta kun mietin, ei minulle voisi tehdä mitään, josta pahasti säikähtäisin.
Kaikkea olen ajatellut, kaikkeen varustautunut jo viime kerran jälkeen. Ero
sinusta olisi kovin – muulla ei mitään väliä. (Jotuni 1998, 165.)
Netta ei halua jäädä ajattelemaan rangaistuksia, koska kuitenkin elämään jää ilo:
se on ”räiskyvää ja äänetöntä. Se ei ole Jumalasta, ei ihmisestä, se on ulkopuolelta
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heitä molempia ja se ilvehtii heille molemmille – – ” (Jotuni 1998, 165). ”Kirjeistä” näkyy modernin kokemus, jota ei hallitse enää kansallinen projekti tai
uskonto. Koko Rakkautta-kokoelman henkilötyyppien suhtautumisessa uskontoon
näkyy se uusi maailmankuva, jonka juuret ovat syvällä kirkon ja kristillisyyden
perinteistä roolia kyseenalaistavassa sekularisaatioprosessissa.4

Eroksen surma – Netta ja rakkaudenpettymys
Seni avioituu toisen naisen kanssa ”Kirjeiden” lopussa. Netta joutuu kohtaamaan
rakkaudenpettymyksen, ja koko yksilöllistymisprosessi kilpistyy lopulta romanttisen rakkauden kokemukseen. Jotuni osoittaa, että rakkaudella on naisen yksilöitymiselle suuri merkitys, mutta rakkauden päättyessä myös tuhon elementit ovat
nähtävissä: Netalle romanssin loppu merkitsee syvää tyhjyyttä, jonka rinnalla oma
kuolemakin on vähämerkityksinen. Elämällä ei ole enää tarkoitusta. Netan on
pakko alistua rakkauden tunteen omalakisuuden alle myös sen päättyessä. Hän kirjoittaa:
Mutta on jotakin suurta meidän yläpuolellamme, jonkinlainen oikeus, jonka
alle meidän täytyy sanatonna alistua. Se on kuin kuolema, jolle emme mitään
taida. Pienet pyyteet vaikenevat. On niin selvää. Onkohan kuolemakin yhtä
selvää? (Jotuni 1998, 167.)
Kuolemasta kirjoittaminen ei ole sattumaa, sillä Netta kirjoittaa paitsi pettymyksestään, myös sairautensa pahenemisesta: ”Rykimiseni on kiihtynyt. Voi sattua,
että tämä on viimeinen talveni.” Hän pyytää, että jos hän sattuisi kuolemaan, Seni
antaisi ”niiden itseksensä panna minut hautaan”. Hän ei toivo Seniltä ”mitään mielenosoituksia”. (Jotuni 1998, 167.)
Naisen rakkauden päättymistä kuvaa Karkaman (1994, 139–140) mukaan parhaiten käsite kuolema. Sitä kuitenkin edeltää Eroksen ja Agapen taistelu: itseyden
ja eron jumalan sotaa julkisen samuuden jumalaa vastaan. ”Kirjeiden” lohduton
loppuratkaisu ilmentää tätä 1800–1900-lukujen vaihteen kirjallisuudessa usein
toistuvaa sotaa: eroottisen rakkauden taistelua niitä ideologisia paineita vastaan,
jotka kohdistetaan kodin, uskonnon ja isänmaan rakkauden nimissä erityisesti naisiin heidän pyrkiessään löytämään itseytensä rakkaudessa. Netan kohdalla elämä
4 Kari Mäkisen (1989, 15) mukaan esimerkiksi tulenkantajien, 1920–1930-luvuilla vaikuttaneiden nuorten kirjailijoiden, kirkkoa ja senhetkistä uskonnollisuutta kohtaan osoittama kritiikki
sai sytykkeensä jo valistuksesta ja muovautui juuri 1800-luvun monitahoisessa henkisessä ja
sosiokulttuurisessa muutoksessa.
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jatkunee epätyydyttävässä aviosuhteessa kahden liittoon kuulumattoman lapsen
äitinä, kunnes hänen sairautensa aiheuttaa kuoleman.
”Kirjeitä”-novelli on piirteiltään modernia taidetta, joka perusolemukseltaan
kuvaa aina ahdistavaa, tässä ja nyt olevaa ajatonta välitilaa. Modernin ihmisen
maailmaa jäsentää vain yksi, alati vaihtuva nykyhetki. (Karkama 1994, 199.) Netta
päättää viimeisen kirjeensä:
Tiedänhän minä sinut ja tiedän niin tarkkaan kaiken eletyn. Enkä sitä kadu.
Olen ollut monta kertaa hyvin onnellinen. Mutta miksi siitä nyt puhuisin.
Sinulle hyvää toivottaen Nettasi. (Jotuni 1998, 168.)
”Kirjeet” samoin kuin koko Rakkautta-kokoelma osoittavat, kuinka naisen elämässä yksilöitymisen vaikeuksissa on kyse ihmisarvosta paljon syvällisemmässä
merkityksessä kuin miesten elämässä.

Lopuksi
Karkaman (1994, 8) mukaan jokainen nykyaikainen sanataideteos tematisoi yksilön suhteen nykyaikaistumisen liikkeeseen ja ratkaisee omalla tavallaan modernisaation ja individuaation välisen suhteen. Maria Jotunin ”Kirjeitä”-novellissa
suhde ratkeaa niin, että seksuaalisuus kirjoittuu sisään individualistisen, vapauden
ja velvollisuuksien ristitulessa kamppailevan naisen modernisoitumisprosessiin.
Se näkyy ”Kirjeissä” vallankäytön ja ihmiselämän säätelyn välineenä, ja naisen
ruumis on yksi vallan merkitsemisen paikoista. Netan suhtautuminen kotiin, perheeseen, omiin lapsiin, avioliittoon, äitiyteen, moraaliin, uskontoon ja muihin elämänkäytänteisiin kuvaa modernin naisen perimmäistä tavoitetta: Netta tavoittelee
vapautta eli oman elämänsä subjektiksi tulemista. Hänen suoraviivainen puhetapansa, itsekkyytensä, epäjohdonmukaisuutensa, lapsellisuutensa ja levoton luonteensa ovat kirjoitusta perinteistä ja holhoavaa naiskäsitystä vastaan. Kirjeet ovat
samalla kapinaa porvarillisuutta vastaan: rimpuilua irti sen vaatimuksista ja sisällyksettömästä avioliitosta vailla rakkauden tunnetta.
Pitkin ”Kirjeitä” suhteen moninaisissa vaiheissa Netassa kamppailee samuuden vaatimus ja eron halu, vapauden ja sidoksen välinen ristiriita. Netassa konkretisoituu modernille yksilölle ominainen eron, yksinäisyyden ja toiseuden tunne,
ahdistus, ikävyys ja niiden aiheuttama hetkelliseen riemuun takertuminen. Netan
ilossa, joka ei ole Jumalasta eikä ihmisestä, näkyy modernin kokemus, jota eivät
hallitse enää kansallinen projekti tai uskonto. ”Kirjeet” kertovat siis myös vuosisa-
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dan vaihteen henkisestä uudelleenorientoitumisesta ja kirkon sekularisaatioprosessin tihentymisestä.
Modernit subjektit elivät tuolloin muutosten riepomassa maailmassa: teollistuminen, urbanisoituminen, maaseutuväestön lisääntynyt liikkuvuus ja yhteisörakenteiden muutokset mursivat perinnäisiä ajattelutapoja muuttuvassa yhteiskunnassa,
jossa kirkonkin oli etsittävä uusi roolinsa ja paikkansa. Muutoksen keskellä eläminen synnyttää jännitteisen, dynaamisen persoonallisuuden, joka kuvaa modernin
ihmisen eksistenssiä. Minuuden ja itseyden välisen ristiriidan suhteen tiedostaminen synnyttää Netassa tietoisen subjektiuden. Itsetarkkailu tuottaa minän.
Netta hakee ”Kirjeissä” avioliiton ulkopuolisen suhteen kautta korvausta sille,
mikä avioliitosta puuttuu. Muiden vuosisadan taitteen naiskirjailijoiden tavoin
Jotuni kuvaa miestään pettävän naistyypin kautta yksilöllisen naisidentiteetin
etsintää. Modernin subjektin vapaan rakkauden hinkua voikin pitää yhtenä suurena
modernina kriisikokemuksena. Ennen kaikkea Jotunin Rakkautta on mukana siinä
ilmiössä, jossa naiskirjailijat käänsivät katseensa omaan ruumiiseensa etsiessään
vastausta siihen, mikä erottaa naisen miehestä ja miten ero rakentuu. ”Kirjeiden”
Netta on uudenlainen, seksuaalisuudestaan nauttiva nainen. Rakkautta osallistuu
naisen seksuaalisuuden syyllistämisen purkamiseen. Se kuvaa vuosisatojen vaihteen naisille epätyypillistä tilannetta: naiset etsivät yksilöitymisen kanavansa seksuaalisuuden ja rakkauden kokemusten kautta.
Jotunin naisia ei kiinnosta työ, vaan ruumis ja rakkaus. Perinteisestihän yhteiskunnassamme on vaadittu sukupuolten välistä tasa-arvoa peräämällä naisillekin
mahdollisuutta työhön, uraan ja vaikutusmahdollisuuksiin kodin seinien ulkopuolella. Rakkautta-teoksen ilmestymisajankohtana naisilla mainittuja mahdollisuuksia ei useimmissa tapauksissa vielä ollut, ja vapauden tunteen, vaikkakin hetkellisen, tarjoaakin kokoelmassa vapaa rakkaus.
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Maskuliininen minäkertomus kriisissä.
Ristiriitaistuvat identiteettitarinat Henrik ja Märta
Tikkasen teoksissa
Heidi Vaarala
Mitä tapahtuu fiktion ja faktan, subjektiivisen ja objektiivisen suhteille, kun kaksi
saman arkitodellisuuden jakavaa ihmistä kirjoittaa omaelämäkerralliset teokset?
Miten molempien näkökulmiin vaikuttaa se, että he ovat eri sukupuolta ja vieläpä
naimisissa keskenään? Miten teoksien ilmestymisen aika ja sen aatteet näkyvät
teoksien minäkertojien maailmankuvissa? Entä millaista tarinaa he haluavat itsestään meille lukijoille kertoa? Näihin kysymyksiin pureudun artikkelissani, jossa
tarkastelen, miten 1970-luvulla ihmisten tietoisuutta vallannut naisten vapautusliike vaikutti Märta ja Henrik Tikkasen omaelämäkerrallisina vastaanotettujen
teoksien minäkertomuksiin. Tarkastelen erityisesti kriisiin joutuneen maskuliinisen identiteetin ilmenemistä Henrik Tikkasen teoksissa ja sen luoman minäkertomuksen ristiriitaistumista Märta Tikkasen teoksen myötä.
Märta Tikkasen proosarunoteos Vuosisadan rakkaustarina (1978) otettiin
aikoinaan vastaan Henrik Tikkasen elämäkertatrilogian vastarepliikkinä. Tästä trilogiasta tarkastelen erityisesti teoksia Majavatie 11 Herttoniemi (1976) ja Mariankatu 26 Kruununhaka (1977) sekä lisäksi teosta Yrjönkatu (1980), joka jatkaa trilogiaa ja jonka voi ajatella jatkavan myös dialogia, johon aviopari oli teoksillaan
ryhtynyt. Vaikka teokset ovatkin ilmeisen omaelämäkerrallisia, mihin viittaa jo
Henrik Tikkasen kotiosoitteista kertovien teosten nimet ja se, että teoksissa käytetään henkilöiden todellisia nimiä, olen tarkastellut teoksien kertojia pikemminkin
fiktiivisinä hahmoina kuin todellisina henkilöinä. Tähän vaikuttaa erityisesti teoria
postmodernin identiteetin rakentumisesta, jonka mukaan myös kaikki todellisuudessa ilmenevät identiteetit ovat eräänlaisia (fiktiivisiä) kertomuksia ja tarinoita,
joita ihminen itse tai toiset ihmiset pyrkivät itsestään tai toisistaan itselleen tai toisilleen kertomaan. (Lehtonen 1995, 21–25.)
Stuart Hall tarkastelee teoksessaan Identiteetti (1999) identiteettitarinoiden
muodostamisen tapoja. Postmodernin subjektit ja sosiaaliset maailmat ovat jatkuvassa liikkeessä, mikä johtaa identiteettien pirstoutumiseen. Yksilön identiteetti ei
koostu yhdestä, vaan useista identiteeteistä, jotka nekin ovat joskus ristiriidassa
keskenään – tai jopa yhteensopimattomia toistensa kanssa. (Hall 1999, 22.)
Vaikka yksilön identifikaatiot vaihtelevat jatkuvasti, hän voi edelleen tuntea
identiteettinsä yhtenäiseksi ja jatkuvaksi. Tämä onnistuu itsestä luodun, pohjim-
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miltaan fiktiivisen identiteettitarinan avulla. Tarinaa pidetään yllä erityisesti eron
kautta, käymällä dialogia Toisen kanssa. (Hall 1999, 22–23.)
Postmodernit identiteetit ovat siis aina muiden tai ihmisen itsensä esittämiä
kertomuksia, tarinoita ja historioita. Niitä tuotetaan muistoista, fantasioista, kertomuksista ja myyteistä. Koska identiteetit tuotetaan tarinoiden tapaan, subjekti kahdentuu: kertomissamme tarinoissa puhuja ja puheen kohde, puhuva minä ja
puhuttu minä, eivät ole identtisiä. Identiteetti ei ole niinkään saavutettu tila kuin
jatkuvaa tuotantoa. (Lehtonen 1995, 23–24.)
Haluan kiinnittää huomiota paitsi minäkertomuksen sukupuolispesifisiin syntyehtoihin, myös sen kriisiytymiseen silloin, kun kahden tai useamman kertojan
minäkertomukset ristiriitaistavat toisensa. Kertomus itsestä sisältää aina myös tarinoita toisista – joilla myös voi olla oma kertomuksensa kerrottavanaan. Elämäkerta tekee kertomuksesta julkisen ja välineellistää siihen osalliseksi kirjoitetut toiset
osaksi elämäkerrallista totuutta. Julkisen luonteensa vuoksi elämäkertakirjoittaminen ja siten myös elämäkerrallisen totuuden esittäminen on perinteisesti kuulunut
miessukupuolelle. Siinä missä julkisuus on ollut miesten aluetta, yksityinen kodin
alue on kuulunut naisille. (Vrt. esim. Kosonen 1995.) 1970-luvun toisen aallon
feministit käyttivät yksityisen paljastamista emansipaatiostrategiana, jonka avulla
uskottiin pystyvän antamaan (kollektiivisesti samaistuttava) ääni naissubjektille ja
horjuttamaan sitä valtaa, joka naista yritti vaientaa. (Felski 1989: 87–88, 95, 115.)
Myös Vuosisadan rakkaustarina vastaanotettiin tässä kontekstissa (Nevala 1989,
654–657).
Haluan tässä artikkelissani antaa runsaasti tilaa sille minäkertomusten kamppailulle, jota Henrik ja Märta Tikkasen minäkertojat käyvät teosten luoman dialogin kautta. Kyse on minäkertojien taistosta, jossa Toinen on pyrittävä vaientamaan,
jotta oman minäkertomuksen eheyden illuusio ei kärsisi (vrt. Rojola 2002, 72, 86).

”Minun täytyy saada hänet, päästä hänen lähelleen, ottaa
hänet”1
Henrik Tikkasen teoksissa tarinaa luova ja eteenpäin vievä minäkertoja edustaa
hyvin paljon niitä arvoja, jotka yhteiskunnassamme liitetään edelleen arvostettuun
maskuliinisuuteen. Länsimaalaisena ja keskiluokkaisena miehenä hän käyttää seksuaalisuuttaan välineenä todistaakseen kyvykkään miehuutensa. Teoksien minäkertoja rakentaa itselleen henkilöhistoriaa, jonka vaiheissa vilahtelevat kaikkien
1 H. Tikkanen 1976, 177.
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hegemoniselle maskuliinisuudelle tyypillisten myyttisten hahmojen ominaisuudet:
sankarin, metsästäjän, valloittajan ja kamppailijan. (Lehtonen 1995, 25–37.) Metsästäjän ja valloittajan roolit näkyvät kertojahahmossa erityisesti naisseikkailujen
yhteydessä.
Hegemoninen maskuliinisuus on – kuten minäkertojakin Yrjönkadussa toteaa
– imperialismia (Tikkanen 1980, 14), ja jokaisen miehen imperiumin vahvuus ja
valta mitataan sillä, kuinka paljon hän valloittaa. Valloittaa voi paitsi väkivallalla
(esimerkiksi alistamalla toisia miehiä), myös seksuaalisesti. Siksi seksuaalinen
kyvykkyys on aihe, jolla nuoret miehet retostelevat saadakseen arvostusta vertaisryhmissään (Lehtonen 1995, 38–40). Näin tekee myös Tikkasen teoksien minäkertoja. Koska hän toteuttaa muiden roolien ohella myös naissankarin roolia, ei hänen
seksuaalinen kyvykkyytensä voi jäädä pelkän kehumisen varaan.
Istuin Gigin seurassa Royalissa ja löin vetoa hänen kanssaan viidestä tonnista,
että kykenisin voittamaan kreivi Sixfoisin, Kuusikertaisen, josta Casanova
kertoi muistelmissaan. – – [N]yt oli kyseessä usko miehuuteen, ja minä purin
hammasta ja tein mitä tehtämän piti. – – Vaikka Gigi oli hävinnyt vedon, ei
hänen tullut mieleensäkään maksaa. Enkä minä tiukannut. Eihän se mikään
huvi ollut minullekaan ollut, mutta olihan potenssini saavuttanut riemuvoiton.
(H. Tikkanen 1976, 35, 38, 39.)
Varsinainen valloittaminen tapahtuu seksuaalisen kyvykkyyden antaman itseluottamuksen avulla. Valtaan ja naisiin liittyvät maskuliiniset kertomukset voi tiivistää
yhteneviin juonikuvioihin: alussa on halu, sitä seuraavat etsintä ja takaa-ajo, juonittelu ja temput, joiden jälkeen halu hetkellisesti tyydyttyy, kunnes se uusiutuu
vaihtaessaan kohdettaan ja niin edelleen. (Lehtonen 1995, 132.) Maskuliinisen
valloittamiskertomuksen juonikuvio näkyy esimerkiksi seuraavassa katkelmassa,
jossa kertoja kuvailee seikkailuaan eronneen naisen kanssa:
Minusta hän oli jännittävä, hän oli eronnut ja minun ikäiseni. En ollut koskaan
maannut naimisissa olevan tai eronneen naisen kanssa. – – Ylen suurten odotusten jälkeen koko juttu oli pettymys, vähältä piti etten aivan menettänyt
uskoani avioliittoon. Eipä hän paljon ollut oppinut. (H. Tikkanen 1976, 46,
49.)
Tikkasen minäkertojaa ei kuitenkaan voi täysin sulkea hegemonisen maskuliinisuuden ”muottiin”. Vaikka miehet (varsinkin samanikäiset kaverit) ovat hänelle
pikemminkin kilpailijoita kuin ystäviä, hänellä on myös satunnaisia homoseksuaalisia suhteita. Hän ei ole asenteissaan homofobinen, vaikka varsinkin tuon ajan
(1970-luku) maskuliinisuus sitä vielä vaati. Valtaväestön suhtautuminen seksuaali153

vähemmistöihin kävi läpi kuitenkin jo murrosvaihettaan; homoseksi dekriminalisoitiin 1971 (Mustola 2007,19–20). Toisaalta minäkertojan homoseksuaaliset suhteet (jotka eivät ikinä kestä yhtä iltaa kauemmin) voi ajatella myös merkkinä hänen
boheemiudestaan. Kertoja esittelee itsensä taiteilijana ja jossain määrin myös
romantisoi tätä puolta itsessään.
Tikkasen osoitesarjan ensimmäisessä osasta, Kulosaarentie 8:sta (1976), käy
ilmi, että minäkertoja on ilmoittautunut vapaaehtoisena sotaan. Armeijan järjestys
ja sota eivät kuitenkaan vastaa hänen idealistista käsitystään sankaruudesta. Kertoja pettyy armeijan muodostamaan homososiaaliseen ryhmään eikä halua maskuliinisuutensa tulevan määritellyksi sitä kautta. Sen sijaan hän löytää henkisen
kotinsa taiteilijoiden ”veljeskunnasta”. Taiteilijoista tulee se homososiaalinen
ryhmä, jossa hän tahtoo testata ja kehittää maskuliinisuuttaan. (Alhoniemi 1995,
116.)
Kertoja haluaa siis jossain määrin sanoutua irti perinteisen maskuliinisuuden
vaatimuksista. Hän ei kuitenkaan tee sitä horjuttamalla sukupuolijärjestystä, vaan
vertautumalla dekadentteihin (elämän)taiteilijoihin, mistä kertoo se, etteivät hänen
homoseksuaaliset suhteensa koskaan kestä yhtä yötä kauemmin. Homoseksuaalisiin kohtaamisiin liittyy myös vahvasti alkoholin käyttö. Näissä yhteyksissä minäkertoja merkityksistää itseään dekadenttina taiteilijana, dandyn kaltaisena ajelehtijana. Dekadenttiuteen kuuluu antiikin ihannointi, jota on valtakulttuurissa pidetty
perverssin seksuaalisuuden aikakautena ja homoseksuaalisuutta yhtenä perverssin
seksuaalisuuden ilmenemismuotona. (Lyytikäinen 1999, 144; Riikonen 1998, 74–
79.)
Teoksissa on myös paljon ironiaa, ja niitä on luettu usein satiireina (Alhoniemi
1995, 94, 105). Siellä, missä perinteinen maskuliinisuus esiintyy ilmeisimmillään
eli seksuaalisten valloitusten yhteydessä, on myös paljon itseironiaa. Itseironia
kohdistuu suoritettavaan maskuliiniseen rooliin, joka joistain näkökulmista vaikuttaa minäkertojasta naurettavalta, mutta jota hän ei voi olla suorittamattakaan.
Muun muassa näistä kohdista voi löytää maskuliinisen hegemonian murtumakohtia. Minäkertoja tunnistaa muutoksessa olevan mieheyden mallin, mutta ei voi tai
ei halua itse muuttua. (Vrt. Lehtonen 1995, 43–45.)
[O]lihan potenssini saavuttanut riemuvoiton. Selvää oli että naista sillä ei koskaan pystyisi voittamaan, mutta miehen kuin miehen minä sillä löisin, ja se oli
tärkeämpää. (H. Tikkanen 1976, 39.)
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Sankarista kamppailijaan – hegemoninen maskuliinisuus
puolustusasemissaan
Sankarin roolia Henrik Tikkasen teoksien kertoja toteuttaa paitsi naisseikkailuissaan, myös muistellessaan sitä, kuinka hän selvisi sodasta ja kurjasta lapsuudesta.
Kamppailija hänestä tulee vasta rakkauden myötä. Hän ei voi enää korvata valloitustaan uudella, koska hänelle hänen rakkaansa on ainoa. Niinpä hän yrittää monin
tavoin – pettämällä, uhkailemalla ja jättämällä – tehdä naisen riippuvaiseksi itsestään.
Koska kertojan rakastama nainen vaikuttaa poikkeuksellisen vahvalta, minäkertoja ei onnistu tehtävässään. Hänen tajuntaansa alkaa hallita pelko häviämisestä. Hän näkee rakkaansa saavutetun maskuliinisuuden pääpalkintona, jonka hän
saattaa menettää jollekin kilpailijalleen. ”Minä puristin itseni häneen kuin imupaperi prässättyyn kasviin, ja sen jälkeen olisin halunnut panna hänet herbaariooni
piiloon kaikilta muilta.” (H. Tikkanen 1977, 116.) Toisaalta kertoja ei halua kirjoittaa säälittävää tarinaa itsestään. Niinpä hän vahvistaa itsetuntoaan muilla valloituksillaan. Hän myös asettuu vapaaehtoisesti näennäisen reiluun kilpailutilanteeseen osoittaakseen itselleen ylivoimansa kerta toisensa jälkeen:
Pahin mahdollisuus oli että vaimoni uskoisi tulevansa onnelliseksi jonkun toisen kanssa mutta jäisi minun luokseni ja haaveilisi mielessään hänestä. Silloin
olisin menettänyt vaimoni, kukaan ei voi ryhtyä taistelemaan haavekuvaa vastaan. Sen takia usutin häntä aina sen syliin johon saatoin uskoa hänen ihastuneen. Olin varma että päihittäisin kaikki jotka olivat näköpiirissäni. (H. Tikkanen 1980, 83.)
Kertojan on myös kamppailtava identiteettinsä puolesta. Hänen rakastamansa nainen edustaa ”uuden ajan naista”, joka uhkaa vapautta vaativalla feminiinisyydellään kertojan maskuliinisuutta. Koska maskuliinisuutta peilataan feminiinisyydestä, merkitsee feminiinisyyden muutos myös maskuliinisuuden mullistusta.
(Lehtonen 1995, 38.) Kertoja joutuu kamppailemaan omakuvansa säilyttämiseksi.
Yrjönkatu-teoksessa sitä ei nakerra pelkästään muuttunut naisen rooli, vaan myös
alkoholismi ja syöpä. Teoksen takakansitekstissä sanotaan:
Paradoksien rakentajan paljastava kuvaus elämästään ja kohtalostaan saa
uuden käänteen. Nyt vihdoin kyynikon kuva alkaa murentua, satiiri alkaa
saada pehmeitä sävyjä. – – Elämää Yrjönkadulla varjostaa kaksi kauhun elementtiä: mennyt ja oleva – sota ja syöpä. Metsästävä sankari on vaarassa
muuttua omaksi saaliikseen.
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Yrjönkadussa maskuliinisuus on siis uhattuna. Terveys, seksuaalisuus ja rationaalisuus horjuvat, jolloin sankaritarinan luominen käy yhä vaikeammaksi. Mutta tunteiden kuvaus pysyy poissa, satiiri on vain alkanut saada ”pehmeitä sävyjä”. Kertoja kamppailee kuitenkin maskuliinisuudestaan ja rinnastaa itsensä ”viimeisiin
gangstereihin” (H. Tikkanen 1980, 31), jotka kurjuudestaan huolimatta eivät anna
periksi vaan kamppailevat olemassaolonsa, omakuvansa puolesta. Samalla toteutuu kuva ”taiteen gangsterista” (H. Tikkanen 1980, 32), joka viettää boheemia ja
moraaliltaan kyseenalaista elämää.
Rooli taiteen gangsterina edustaa kertojan ihannoimaa dekadenssia. ”Viimeinen taiteen gangsteri” muistuttaa dandya, 1910-luvun suomenruotsalaisen kirjailijasukupolven tuotannolle tyypillistä hahmoa. Dandyn elämä on taideteos, jossa
minuuden rakentamisen prosessi tasapainottelee niin ylemmyydentunteen ja
uusien henkisten arvojen etsinnän kuin väsymyksen, vieraantumisen ja itsetuhon
välillä. Hohdokkaimmillaan dandy on sankari, joka taistelee uhkaavaa kulttuurin
rappiota, vallitsevia normeja ja tasapäistymistä vastaan. 1900-luvun alussa aristokraattisen kulttuurin uhkakuvaksi piirtyi porvarillisuus ja suomenkielisten valtaannousu. (Molarius 1998, 156–157, 166–167, 171.) Minäkertojalle kulttuuria uhkaa
maskuliinisuuden murros. Hän identifioituu dandyksi, maskuliinisen korkeakulttuurin rappioitumista vastustavaksi sankariksi ja ajan uhriksi sen sijaan, että heittäytyisi mukaan ajan virtaan. Samalla toteutuu myös gangsterin kuva: sankarin on
toimittava rappiota enteilevien, uusien normien tuolla puolen.

”Sinä puristit minut koteloon mihin en lainkaan kuulunut”
Märta Tikkasen runoteoksessa Vuosisadan rakkaustarina käsitellään toisesta näkökulmasta monia samoja asioita, joista Henrik Tikkanen on teoksissaan kirjoittanut.
Sanot / että rakastat minua / Mutta työstäni / puhut alentavasti / halveksien – –
Ja mikä muuten / minua pakottaa / käymään työssä / niin että sinä et voi /
tavoittaa minua? / Sinähän voisit / elättää minut / niin että saattaisin / pysyä
kotona ja odottaa sinua / päivät pitkät? (M. Tikkanen 2002, 83, 99.)
Hän oli kurjapalkkainen tuntiopettaja. – – Naisella jonka oli kasvatettava neljä
lasta oli oikeus jäädä kotiin. Minä ansaitsin tarpeeksi, kaikki oli hyvin. (H.
Tikkanen 1977, 32, 112.)
Vuosisadan rakkaustarinasta välittyy selvä suuttumus siitä, että samalla kun
Tikkasen teoksien minäkertoja on luonut omasta elämästään tarinan ja itselleen
roolin siinä, hän on myös kirjoittanut vaimolleen roolin, johon tämä ei tunne kuu-
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luvansa. Omasta mielestään mieskertoja tekee tämän kaiken vain, koska rakastaa
vaimoaan.
Mutta minä kykenin vaistoamaan tiikerin intohimot hänen [Märtan] kasvatuksensa takana ja otin tehtäväkseni noiden kalterien murtamisen lainkaan ajattelematta, että samalla otin harteilleni vastuun vapaudesta. – – Piirtämällä minä
en pystynyt häntä vapauttamaan, sen tähden yritin kirjoittaa hänet vapaaksi.
Hän rakasti sanoja eikä unohtanut koskaan mitään minkä oli nähnyt kirjoitettuna. – – Koska minä pidin puhumisesta, oli aivan luonnollista että ensi töikseni kirjoitin rakastetulleni näytelmän meistä kahdesta. – – Minulle se oli suuri
menestys, ja aloin oivaltaa mimmoinen inspiraation lähde rakkaus on. Ensi
kertaa minä pohdiskelin miksi ihmisen muka oli ryypättävä itsensä taiteilijaksi, kun siihen pääsi yhtä hyvin naimalla. (H. Tikkanen 1977, 8–10.)
Katkelma osoittaa, että kertoja sekä ottaa itselleen rakkaansa vapauttajan ja sankarin roolin että myös käyttää rakkauttaan (tunnetta) välineenä taiteen luomiseen.
Varsinainen tunne, rakkaus, siis alistetaan välineeksi jonkin maskuliinisuudessa
arvostetun aseman saavuttamiseksi. Näin rakkauden tunne, vaikka se olisi ollut
kuinka aitoa tahansa, ei pääse sotkemaan sankaritarinansa kertojaa epärationaalisuuden ja feminiinisyyden piiriin. (Lehtonen 1995, 34–35.) Vuosisadan rakkaustarinassa on kuitenkin toisenlainen näkökulma sankarirakastajan vapauttamispyrkimyksiin:
Sinä puristit minut koteloon / mihin en lainkaan kuulunut / asetit kasvoilleni
naamion / jolla oli ne ilmeet joita tarvitset / vastauksiksi itsellesi / mutta minun
ilmeitäni ne eivät olleet / naamion takana en ollut minä (M. Tikkanen 1978,
108.)
Henrik Tikkasen minäkertoja kirjoittaa näytelmän, jonka päähenkilöt ovat elämänarvoiltaan kertojan ja hänen rakastettunsa kaltaiset. Näytelmässä nuoren tytön isä
tahtoo tämän avioituvan lupaavan asianajajan kanssa. Tyttö itse ei tiedä, mitä
haluaa. Hän punnitsee sulhasehdokkaan hyviä ja huonoja puolia: ”Nuorella asianajajalla on alkava kalju ja hän kätkee epävarmuutensa ärsyttävään ylimielisyyteen.
Mutta mies rakastaa tyttöä, sen tämä tietää.” (H. Tikkanen 1977, 10–13.)
Näytelmän tytön sulhasehdokas edustaa läntisen yhteiskunnan normimiestä
puhtaimmillaan: sopivin attribuutein varustettuna – eli muun muassa valkoisena,
länsimaalaisena ja heterona – hän toimii yritysmaailmassa individualistina, joka
taistelee tietään hyvinvoinnin huipulle käyttäen toisinaan myös arveluttavia keinoja tavoitteensa saavuttamiseksi. Tätä tyttö, joka itse tahtoo säilyttää puhtaan
omantunnon, ei voi sietää. Niinpä hän lähtee selvittämään tuntemuksiaan mökille,
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jossa hän törmää nuoreen rikolliseen. Sekä tyttö että rikollinen joutuvat mökillä
yhdessä pohtimaan käsityksiään elämän perusarvoista ja ihmisten välisistä suhteista. He pohtivat myös mahdollisuuksia yhteiskunnan kuristusotteesta vapautumiseen. (H. Tikkanen 1977, 10–13.)
Näytelmä loppuu kohtaukseen, jossa tyttö itkee, koska rikollisen pakoyritys
epäonnistuu. Loppu osoittaa, että poika on tehnyt tyttöön vaikutuksen, voittanut tytön tunteet puolelleen. (H. Tikkanen 1977, 12–13.)
Jos tarkastelee tietyissä kirja- ja elokuvagenreissä jatkuvasti toistuvia tarinan syvärakenteita, huomaa, kuinka fiktion suurin sankari on se, joka toimii jollain tapaa
yhteisön ulkopuolella, vastakohtaisten arvojen, kuten kulttuurin ja luonnon, välittäjinä.2 Näin tekee juuri rikollinen, joka valloittaa näytelmän tytön.
Henrik Tikkasen teoksista käy ilmi, että Märta (teoksessa kertoja nimeää vaimonsa Märtaksi) oli ensin naimisissa toisen miehen kanssa. Miehen, joka oli lääkäri ja joka täytti Märtan vanhempien unelmavävyn edellytykset. Sittemmin Märtan elämään astui toinen mies, kertoja itse, ja heille syntyi rakkaussuhde. Kirjoittaako kertoja siis itsestään näytelmäänsä perinteisen maskuliinisuuden haastajan,
kun hän identifioituu nuoreen, pistoolia heiluttavaan, yhteiskunnan kuristusotetta
vastustavaan rikolliseen? Mielestäni ei. Koska voittoisa maskuliinisuus vaatii
menestyäkseen vallan ja pääoman lisäksi myös seksuaalista valtaa, ei mies, joka ei
vakuuta naistaan urheudellaan, oikeamielisyydellään ja vetovoimallaan – näytelmän tyttöhän ei vaikutu asianajajan miehuudesta – voi olla sankari. Tärkeintä on,
millaista tarinaa mies omasta maskuliinisuudestaan onnistuu luomaan (vrt. Lehtonen 1995, 115–145).
Luennollaan Oulun yliopistossa Märta Tikkanen (2003) kertoi, että hänen
miehensä Henrik Tikkanen sanoi usein kirjoittavansa teoksiensa kautta todellisuutta lähemmäksi totuutta. Sillä, jolla on mahdollisuus kirjoittaa, on myös mahdollisuus muotoilla totuutta lähemmäksi omaa maailmankuvaa. Todellisuudesta ei
tule todempaa kuin subjektiivisesti, mutta jos tätä todellisuutta esittää totuutena
jokin auktoriteetti, kuten kirjailija, on sillä erilainen vaikutus kuin ”epäluotettavan” kertojan totuudella. Yhden omaelämäkertakirjailijan tarjoama kuva täydentyy, muuttuu tai ristiriitaistuu, kun samoihin tapahtumiin saadaan useamman asianosaisen näkökulma. Minäkertojien dialogi on siis myös väittelyä siitä, kummalla
on oikeus kirjailijuuteen eli todellisuuden muovaamiseen totuudeksi. Kirjoittaminen on aina valtaa, ja puhtaimmin se ilmenee nimeämisessä:
2 Vrt. Johanna Ylipullin artikkeli tässä kokoelmassa.
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Hän sanoi nimekseen Märta. Idioottimainen nimi, mutta ei se mitään. (H. Tikkanen 1976, 172.)
Vasta nyt, paljon myöhemmin / olen alkanut tajuta / kuinka tärkeää olisi ollut /
pitää oma nimeni / Tajuta / että oikeastaan minulla ei ole / mitään omaa nimeä
/ kun vaihdoin kevytmielisesti / omani toisen nimeen / Vasta nyt kun tunnen /
sinun hienostuneen menetelmäsi / jolla riistetään vastenmielisiltä / ihmisiltä /
heidän nimensä / ja vääristetään ne / minä käsitän mistä on kysymys – – Nyt
vasta tajuan / kuinka ihmisiltä otetaan pois / heidän ominaisarvonsa / ja vähätellään heitä / tehdään heidät vaarattomiksi / kun heiltä riisutaan / heidän
nimensä / MÄRTA ELEONORA CAVONIUS (M. Tikkanen 2002, 166.)
Edes rakkaus ei pelasta kahta kertojaa maailmankuvien väliseltä sodalta. Mies ei
halua naiselleen pahaa, mutta hänen käsityksensä rakkaussuhteen roolijaosta poikkeaa hyvin paljon naisen tarpeista. Nainen on alkanut tiedostaa patriarkaalisen
yhteiskunnan naista alistavan roolin luonteen eikä tahdo siihen asettua.
Sanot / että rakastat minua / Mutta työstäni / puhut alentavasti / halveksien /
Kuukausipalkkani / ansaitset ohimennen / jonakin iltapäivänä / kun otat aurinkoa pihalla / Mielipiteistäni / et voi tietää mitään / sillä sinun ääntäsi ei voi
ylittää / kun esität omia mielipiteitäsi – – Aikani / on aina ollut / käytettävissäsi / tarpeittesi mukaan / Uskollisuuteni / on sinulle tärkeää / sanot / kun taas
sinulla / on tietysti eroottiset tottumukset / Epätoivoni / jota umpisilmäisyytesi
/ minussa herättää / sinä tulkitset pahansuopuudeksi / kateudeksi (M. Tikkanen
2002, 83–84.)
Olin nähnyt elokuvan Beau Geste, jossa esiintyvät Gary Cooper ja Marlene
Dietrich. Gary Cooper oli muukalaislegioonalainen ja kun hän lopussa lähti
rintamalle, tarpoi Marlene korkeilla koroillaan perässä pitkin aavikon hiekkaa
tuareginaisten rinnalla jotka lähtivät mukaan sotilaiden ratoksi. Se oli tavattoman kaunis loppukohtaus ja erinomainen havaintoesitys käsityksestä, joka
minun ikäpolveni miehillä oli naisen roolista. – – Naisten asia oli pitää huolta
rakkauden suuruudesta sillä aikaa kun miehet pitivät huolta omasta suuruudestaan. (H. Tikkanen 1977, 57.)
”Olin harjoitellut väärää roolia. Roolia joka kuului kuolevaan maailmaan,
näytelmään joka aiottiin kohta poistaa ohjelmistosta.”3
Henrik Tikkasen minäkertoja ironisoi paikka paikoin omaa ja toisten miesten maskuliinisuutta hyvinkin selvästi. Toisinaan ironia on niin hienovireistä, että sitä on
vaikea tunnistaa.
3 H. Tikkanen 1980, 44–45.
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Myös Märta Tikkasen teos sisältää ironiaa. Se kuitenkin poikkeaa Henrik Tikkasen teoksien ironiasta jo asenteellaan. Märtan ironian intentio on kysyä: miksi
näin pitää olla, kun voisi olla toisinkin? Henrikin ironia tuntuu olevan lähempänä
pessimististä satiirisuutta: vallitseva tilanne ei ole mielekäs tai miellyttävä, mutta
se on väistämätön seuraus ihmisen luonnosta. Ironia toimii näin kertojan maskuliinisen linnoituksen vallihautana; totuus kätkeytyy lamauttavan huumorin taakse.
Mieskertoja tunnistaa ja tunnustaa naisten alistetun aseman. Hän pyrkii antamaan rakkaalleen tilaa ja vapauksia, jotka kuitenkin ovat vain kuin imperialistin
myöntämä näennäinen itsemääräämisoikeus maalle, joka tahtoisi itsenäistyä.
Minäkertoja vertaa itsekin miehiä imperialisteihin ja ironisoi omaa asennettaan:
”Syvemmälti, alitajuisesti olin tietysti sitä [naisten vapautusliikettä] vastaan, imperialistit pysyvät imperialisteina vielä pitkään sen jälkeen kun imperiumi on kukistunut.” (H. Tikkanen 1980, 14.) Oman aseman menetys aiheuttaa pelkoa, eikä hän
kykene kohtelemaan naista tasavertaisena ihmisenä myyttisen hahmon, seksuaalisen objektin tai jopa fetissin sijaan (vrt. Hall 1999, 200–209).
Huuruista ilmestyisi ehkä vielä esiin Afrodite, niin kuin kerran vaahdosta
Kyproksen rannikolla suuren kiven luona lähellä Pafoksen kaupunkia – – Sen
Afroditen jonka odotin nousevan näköpiiriin piti olla kaunis ja viisas ja
ymmärtää minua paremmin kuin vaimoni. – – Tarjoilija kaunistui pullo pullolta, mutta hän oli yhtä vanha kuin minä ja ainoa mitä saatoimme kahdestaan
tehdä sinä iltana oli jatkaa yhteistä vanhenemista. (H. Tikkanen 1980, 74–75,
77.)
Mieskertoja ei löydä seksi- eikä parisuhteisiinsa toisenlaista roolia: ”Kaikki imperialistit eivät muuten ole sikoja, he vain pelkäävät mullistuksia yhtä paljon kuin
muutkin ihmiset. Niitä siis, jotka tapahtuvat toisten ehdoilla.” (H. Tikkanen 1980,
15.) Märta Tikkasen kertoja puolestaan ironisoi puolisonsa naiskuvausta näin:
[V]astenmielinen olento joka ajoi miehensä kuolemaan / se joka yhtenä yönä
suostuu ottamaan vastaan seitsemän / tarkkaan kirjaanvietyä siemensyöksyä /
nyökkynukke joka tarvittaessa tuottaa uskottomuutta / ruukku johon voi kylvää lahjakkuutensa kasvamaan / kanaemo joka hautoo kauniita lapsia oikeista
geeneistä / koristus joka sitä paitsi on hyödyllinen, tarjoaa orgasmeja / ja ihailua / peili ja kaiku, kaikupohja ja tausta – – Uhkaavasti palvottu tai pylvään
päähän pilviin saakka / nostettu / tai jalkoihin poljettu, syvästi halveksittu /
Mutta ei ikimaailmassa / se jonka kanssa rinnatusten / koetaan arki (M. Tikkanen 2002, 113.)
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Jos Vuosisadan rakkaustarinassa ilmaistaankin se pettymys ja suuttumus, jonka
puolison teokset aiheuttivat, naisen näkökulma saa Yrjönkadussa arvostelua:
Mitä muuta hän [Märta] olisi tehnyt kuin pilkannut minua ottaessaan vastaan
pohjoismaisia palkintoja ja koko naissukukunnan suitsutusta taistelussaan naisen vapautumisen puolesta. – – Itketti kun ajattelin miten suuresti olin rakastanut häntä ja miten hyvää olin tarkoittanut – – . (H. Tikkanen 1980, 54–55.)
Nainen oli ottanut haltuunsa miehen etuoikeudet, minä tunsin joutuneeni varkauden uhriksi, koko miessukukunnalta oli ryövätty sen ikiaikaiset oikeudet ja
samassa rysyssä oli moni tietämäni mukaan menettänyt potenssinsa (H. Tikkanen 1980, 58).
Useat erimielisyydet johtuvat siis siitä, että molemmilla minäkertojilla on erilainen
suhde naisten vapautusliikkeeseen. Taistelu oikeudesta kirjailijuuteen ja elämäkerrallisen totuuden muotoiluun aiheuttaa katkeruutta. Miehelle naisen roolin mullistus merkitsee oman maskuliinisen identiteetin ”muurin” rakoilua. Jos feminiininen
identiteetti muuttuu, on sen kautta itsensä määrittelevän maskuliinisen identiteetin
myös muututtava. Tätä miespuolinen minäkertoja pitää ”varkauden uhriksi” joutumisena: miesten välinen mittelö seksuaalisen kykenevyyden alueella ei enää ole
mahdollinen – kuten ei naista välineellistävä mieselämäkertakaan – koska ”uuden
ajan” naiset eivät välttämättä suostu sen välineiksi. Niinpä seksuaalisuuden varaan
rakennetun itsetunnon romahdus saattaa aiheuttaa myös potenssin menetyksen,
mikä on pahin uhka miehen maskuliinisuudelle. Hegemonisessa maskuliinisuudessa miehen seksuaalisuudelle annetaan erityisasema. Seksuaalinen kykenevyys
määrittää maskuliinisuutta, määrää sen paikan maskuliinisuuksien hierarkiassa.
(Lehtonen 1995, 39.)
Mutta mitä ennen vain miehille kuuluneita etuoikeuksia nainen tässä pyrkii
varastamaan? Ei ainakaan oikeutta määritellä identiteettiään seksuaalisten ”mittelöiden” avulla. Sen sijaan nainen yrittää ”varastaa” oikeuden määritellä itse
itsensä, oman ruumiinsa, tarpeensa, tahtonsa ja seksuaalisuutensa. Niinpä mieskertoja, vaikka tiedostaakin epäoikeudenmukaisen imperialistin asemansa, ei aivan
purematta niele naisen uutta asemaa. Itsensä määrittely on maskuliinista. Jos nainen ottaa tämän oikeuden itselleen, muuttuu miehen kuva (koska hän peilaa sen
”ei-naisesta”) vastaavasti feminiinisemmäksi: ”Nyt minun tuli tiskata, itkeä ja
istua kotona odottamassa vaimoani kotiin iltatoimesta. Vaimon päästyä kotiin
minun tuli tajuta, että tämä on liian väsynyt nussimaan tai että jos toimitus oli välttämätön, sen oli ainakin sujuttava nopeasti jossain haukotusten lomassa.” (H. Tikkanen 1980, 58.)
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Rakkaus on se miespuolisen kertojan kirous, joka pitää häntä kiinni ”epäoikeudenmukaisessa” vaimossa. Sellaista ”Afroditea, joka on kaunis, viisas ja
ymmärtää miestä paremmin kuin hänen vaimonsa” hän kun ei onnistu enää löytämään.
Miespuolinen minäkertoja kuitenkin ymmärtää hänelle kasvatetun maskuliinisen roolin vanhanaikaisuuden. Niinpä hän suuntaa pettymyksensä yhteiskunnan
hegemoniaa säilyttäviin instituutioihin, kuten kouluun, ja huokaa: ”Aivan kuin
opetukset jotka olin saanut juuri tällä paikalla sijainneessa koulussa. Sielläkin olin
harjoitellut väärää roolia. Roolia joka kuului kuolevaan maailmaan, näytelmään
joka aiottiin kohta poistaa ohjelmistosta.” (H. Tikkanen 1980, 44–45.)
Kun Henrik Tikkasen teoksien minäkertojaa tarkastelee edellä esille ottamistani näkökulmista, voi hänen tarinankertomisprosessinsa ymmärtää jatkuvaksi
identiteettityöksi, rajankäynniksi perinteisten maskuliinisten roolimallien ja murrosvaiheessa olevan miehisen identiteetin uusien mahdollisuuksien ja odotusten
välillä. Vaikka tunteita ei teoksissa juuri käsitelläkään, voi minäkertojan suhdetta
esitettäviin ihmisiin, tapahtumiin ja asioihin tarkastella lähellä/kaukana-dikotomian kautta. Läheltä hän etsii vastauksia kipeisiin kysymyksiin, jotka murtavat
hänen ehyttä maskuliinista linnoitustaan. Jos ja kun vastaukset käyvät kuitenkin
liian mahdottomiksi ymmärtää tai kysymykset liian kiperiksi vastata, hän ottaa
etäisyyttä tunteisiinsa ja Toiseen ironian avulla.
Identiteettitarinoiden kamppailu on myös taistelua siitä, kummalla on oikeus
kertoa ”totuus”. Se, että miehisen identiteettitarinan väline, Toinen, ei enää vaikene, kriisiyttää koko minäkertomuksen: sankarin rooli vääristyy ja valloitusyritysten väkivaltaisuus paljastuu. Juonikuvioiden särkyminen jättää jäljelle vain
kamppailijan, jolle voitto on vielä mahdollinen, mutta ei puhdas – maskuliinista
panssaria on jo haavoitettu.
Naiskertojalle ainoa tapa murtautua ulos välineen roolista on rikkoa miehen
”suuri kertomus”. Tässä tapauksessa se onnistuu kertomalla oma tarina miehen
elämäkertaa vasten. Samoja tilanteita ja tapahtumia kuvailevat lauseet ikään kuin
asettuvat miehen kertomuksen rivien väliin: ne paitsi kertovat naisen oman tarinan, myös täydentävät, muuttavat ja murtavat miehen tarinaa. Vaikenemasta kieltäytyvä Toinen kyseenalaistaa kertoja-auktoriteetin totuuden.
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Muuttuvat naisidentiteetit Bharati Mukherjeen
romaanissa Desirable Daughters ja Monica Alin
romaanissa Brick Lane
Pirjo Ahokas
Englannissa ja Yhdysvalloissa asuvien diasporisten eteläaasialaisten naiskirjailijoiden yhä kasvava romaanituotanto on melko uusi ilmiö. Nämä teokset syntyvät
länsimaiden hallitsemassa globaalissa kontekstissa ja heijastavat jälkikoloniaalisessa maailmassa tapahtuvia valtavia väestön muuttovirtoja. Bharati Mukherjeen
Desirable Daughters (2002) ja Monica Alin Brick Lane (2003) ovat kaksi esimerkkiä tästä kirjallisesta suuntauksesta. Mukherjeen ja Alin romaanien diasporiset naispäähenkilöt yrittävät hyödyntää kulttuurista hybridiyttä, kulttuurien sekoittumista ja kulttuurien välistä vuorovaikutusta kyseenalaistaakseen heihin kohdistuvan sukupuoli- ja rotusorron. Kummassakin tapauksessa tähän tarvitaan uutta
fiktiivistä tilaa, jossa romaanien marginalisoidut ja paikoiltaan siirtyneet naispäähenkilöt kamppailevat oman elämänsä hallinnasta.
Intialaissyntyinen mutta Yhdysvalloissa asuva Bharati Mukherjee kuuluu niihin eteläaasialaisiin naiskirjailijoihin, jotka aloittivat kirjallisen uransa 1970- ja
1980-luvuilla. Huomattava osa hänen aikaisemmasta tuotannostaan käsittelee vieraantuneiden siirtolaisnaisten muutosprosesseja heidän uusissa asuinpaikoissaan.
Desirable Daughters on Mukherjeen kuudes romaani. Sen päähenkilö on Tara
Chatterjee, yläluokkainen1, eronnut bengalilaisnainen, joka asuu Yhdysvaltain länsirannikolla. Toinen tässä artikkelissa käsittelemäni kirjailija, Monica Ali, syntyi
Bangladeshissa mutta muutti jo lapsena Englantiin ja on käynyt koulunsa siellä.
Hänen suuren suosion saaneen esikoisteoksensa, Brick Lanen, päähenkilö on Nazneen, bangladeshilaisesta kylästä Lontooseen muuttava nuori tyttö. Mukherjeen ja
Alin teosten päähenkilöt yrittävät luoda uusissa oloissa uuden ja entistä käyttökelpoisemman identiteetin uhmaamalla omissa kotimaissaan vallitsevia, traditionaalisia näkemyksiä naisten passiivisuuden ja alistuvaisuuden luonnollisuudesta. Kotimaihinsa yhteyttä pitävinä diasporisina siirtolaisina he rakentavat itselleen uuden
identiteetin, joka muistuttaa transnationaalista naisidentiteettiä.2
1 Mukherjee kuvaa Taran taustaa sanalla ”Brahmin”. Indrani Mitra (1996) huomauttaa, että se
on Mukherjeen tuotannossa koodi, jolla tarkoitetaan yläluokkaa tai yläkastia.
2 Monet tutkijat käyttävät käsitteitä ”diasporinen” ja ”transnationaalinen” toistensa synonyymeina. Kuitenkin Aihwa Ongin mukaan jo esimerkiksi brittiläinen ja yhdysvaltalainen kulttuurintutkimus eroavat termin ”diaspora” käytössä toisistaan (ks. Ong 2004, 19). Inderpal Grewal
ja Caren Kaplan painottavat postmodernien kulttuureiden ja transnationaalisuuden toisiinsa
kietoutumista Grewalin korostaessa postmodernin merkitystä kiinteän länsimaisen subjektin
kyseenalaistamisessa (Grewal & Kaplan 1994, 7; Grewal 1994, 231). Hybridiyttä on pidetty
sekä diasporisten subjektien että transnationaalisten identiteettien piirteenä (ks. Brazilier
1999; Mannur 2003, 5).
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Transnationaaliset identiteetit haastavat ”kodin” ja ”ulkomaan” välisen binäärisen vastakohdan ja lopulta mahdollistavat liukuvien ja liikkuvien postmodernien
naisidentiteettien synnyn. Moninaiset ja heterogeeniset postmodernit identiteetit
ovat performatiivisia, sillä niillä ei ole pysyvää perustaa vaan Judith Butlerin teorian mukaan ne muodostuvat diskursiivisesti alituisessa jäljittelyn ja toisintoistamisen muutosliikkeessä (vrt. esim. Butler 8,10, 12, 105–106, 226–229). Tarkastelen tässä artikkelissa sitä, miten Taran ja Nazneenin uuden naisidentiteetin rakentumisprosessit eroavat toisistaan. Kiinnitän huomiota siihen, millainen tehtävä sellaisilla toisiaan leikkaavilla diskursseilla kuten sukupuoli, ”rotu” ja luokka on
tässä prosessissa. Lisäksi pohdin, liittyvätkö nämä kaksi rakentumisprosessia naispäähenkilöiden uuden kotimaan yhteiskunnalliseen kontekstiin. Hyödynnän
omassa luennassani antirasistista ja kriittisesti transnationaalista feminististä tutkimusta sekä performatiivisuusteoriaa. Syrjintää vastustamaan syntyneet identiteettipoliitikat johtivat 1980-luvulla eri sorron muotojen hierarkisoimiseen ja antoivat
usein lupauksia yhtenäisen ja täyden subjektiuden mahdollisuudesta (Grewal
1997, 232). Mainitsemani feministiset tutkimussuuntaukset kuitenkin auttavat
kyseenalaistamaan kiinteitä ja pysyviä identiteettikonstruktioita sekä valaisevat
identiteetin eri osatekijöitä toisiaan konstituoivina käsitteinä.
Mukherjeen ja Alin romaanit myötäilevät monin tavoin sitä eroihin perustuvaa
postmodernia diskurssia, joka on mustien brittifeministien mukaan tehnyt mahdolliseksi uuden eroon perustuvan feminismin (”feminism of difference”) (Mirza
1998, 19). Uusi eron feminismi ei korosta eroa sortona eikä pidä identiteetin puolustamista ”päämääränä sinänsä” (Aziz 1998, 75), vaan se pitää eroa rikastuttavana tekijänä ja kehottaa marginalisoituja naisia ”nivomaan toisiinsa sekä subjektiuden dekonstruktion että identiteetin puolustamisen välttämättämyyden” (Aziz
1998, 77). Yrittäessään välttää identiteettipolitiikan rajoituksia myös amerikkalaisten, ihonväriin pohjautuvan sorron pohjalta järjestäytyneiden feministien (feminists of color) viimeaikaiset tutkimukset – samoin kuin transnationaalisten feministististen käytänteiden kannattajien kirjoitukset – dekonstruoivat naissubjektiuden totalisoivia muotoja ja painottavat vastustavien subjektipositioiden luomista
uuden globalisaation sisällä. Mukherjeen ja Alin romaaneissa naissubjektiuden
totalisoivien muotojen dekonstruktio liittyy kulttuuriseen hybridiyteen, joka sisältää siihen liittyvistä riskeistä ja konflikteista huolimatta muutoksen mahdollisuuden. Tietyssä mielessä itsemäärittelyn prosessi kytkeytyy myös laajempaan, alati
jatkuvaan kulttuuriseen hybridisaatioon, joka on historian saatossa loputon prosessi, eivätkä siihen vaikuta ainoastaan diasporiset kokemukset vaan myös eron
poliittinen mobilisaatio (Rassool 1998, 202; Shohat n.d., 10).
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Desirable Daughters ja Brick Lane -romaaneissa kehkeytyvät uudet fiktiiviset
naisidentiteetit muodostuvat myös postkoloniaalisen romaaniperinteen kontekstissa ja liittyvät siinä tapahtuneisiin muutoksiin. Esimerkiksi Dominic Head on
pannut merkille, että Iso-Britannian postkoloniaalisessa siirtolaiskirjallisuudessa
on meneillään uusi vaihe, jossa merkityksellinen hybridiys on korvannut sitä aikaisemmin hallinneen lamauttavan epäonnistumisen tunteen (Head 2003, 107–108).
Myös monet muut viimeaikaiseen postkoloniaaliseen englantilais- ja amerikkalaiskirjallisuuteen keskittyneet tutkijat ovat hyödyntäneet Homi K. Bhabhan hybridin
käsittettä. Hekin ovat havainneet, että siihen kytkeytyvät ajassa ja paikassa tapahtuvat globaaliset rajanylitykset ja transnationaaliset yhteenliittymät saattavat voimaannuttaa diasporassa elävien subjektiutta. Myös Mukherjeen ja Alin sukupuolitetut ja rodullistetut päähenkilöt hyödyntävät kulttuurista hybridiyttä selviytymisstrategiana, joka merkitsee heille muutosta ja vahvistaa heidän toimijuuttaan.

Diaspora ja kotiutumishalu
Mukherjee on tunnettu siitä, että hän on haastatteluissaan innokkaasti ylistänyt
amerikkalaista kulttuuria kansojen sulatusuunina ja on halunnut itseäänkin pidettävän ”amerikkalaisena kirjailijana, joka edustaa samaa traditiota kuin muut amerikkalaiskirjailijat, joiden vanhemmat ja isovanhemmat ovat tulleet maahan Ellis
Islandin kautta” (sit. Allessandrini 2003, 268). Monet Mukherjeen tuotannon tutkijat väittävätkin, että hänen myönteinen Amerikka-käsityksensä pohjautuu melkein
loputtomaan hybridiyteen, joka perustuu maahanmuuttajan rajoittamattomaan
mahdollisuuteen käyttää aina tilaisuutta omaksi hyväkseen (Stoneham 2000, 83).
Toiset taas pitävät Mukherjeen siirtolaissubjektien kehityksen kuvausta ongelmallisena, koska nämä kykenevät ylittämään kulttuurirajoja suhteellisen vaivattomasti
(Nyman 2002, 54).
Osa Mukherjeen tuotantoon kohdistetusta kritiikistä osuu varmasti oikeaan.
Silti tuntuu hyödylliseltä, että Brinda Bose tähdentää postkoloniaalisten naissubjektien rakentuvan monikerroksisesti heidän uudessa kotimaassaan. Tämä kiinnittää huomiota Mukherjeen tuotannon peiteltyyn puoleen. Vaikka Desirable
Daughters eroaakin kirjailijan varhaisemmista teoksista nykyisen globalisaatioprosessin kuvauksessaan, Bosen näkemystä aikaisempien naispäähenkilöiden
muutosprosessin ensivaiheista voi kuitenkin soveltaa myös tähän romaaniin. Bose
kirjoittaa: ”Otaksun, että olemme tekemisissä kahden eri marginaalisuustason
kanssa: lähtömaansa perusteella marginaalisen päähenkilön ja sen marginaalisuu-

169

den kanssa, mitä tämä jättää sanomatta kyetäkseen paremmin kätkemään ahdistuksensa ja sopeutuakseen siten helpommin uuteen elämään.” (Bose 1993, 50.) Hän
viittaa Gayatri Spivakin marginalisaatioteorian uudelleenmuotoiluun, jonka
mukaan marginaali on väittelyn ja kriittisyyden paikka, ja hän jatkaa selittämällä,
että kumpaakaan marginalisoinnin tasoa ei pidä lukea ainoastaan keskustan vastakohtana vaan myös sen rikoskumppanina (Bose 1993, 50). Tällainen marginalisaationäkemys näyttää antavan avaimen Taran uuden identiteetin rakennustyön mutkikkaaseen moniselitteisyyteen.
Yhdysvaltain siirtolaiskiintiöt poistuivat vuonna 1965, ja sen jälkeen maahan
saapuneet intialaissiirtolaiset ovat yleensä kaupungeista kotoisin olevia, yliopistokoulutuksen saaneita maahanmuuttajia, jotka ovat hyötyneet kotimaansa koloniaalisesta koulutusjärjestelmästä Intian niemimaalla (Katrak 194; ks. myös Bahri &
Vasudeva 1996, 5). Tara ja hänen entinen aviomiehensä Bish ovat Desirable
Daughters -romaanissa Kaliforniaan suuntautuneen niin sanotun ”toisen aallon”
eteläaasialaissiirtolaisia. Postkoloniaalisuuden tutkijat ovat taipuvaisia yhdistämään modernin aikakauden ja kolonialismin toisiinsa samalla, kun he puhuvat
postmodernin aikakauden transnationaalisista vaikutuksista maailmantalouteen.
Bish edustaa teoksessa nykyisen globaalisen kapitalismin toimintatapoja: hän on
käyttänyt hyväkseen maailmanlaajuisia yhteyksiä ja transnationaalisia kytköksiä
kohotakseen keksimällään CHATTY-nimisellä tietokoneverkostolla piilaakson
monimiljonääriksi. Pinnalta Tara ja hänen aviomiehensä vaikuttavat täysin amerikkalaistuneilta, mutta brittiläinen kolonialismi on kuitenkin monin tavoin muovannut heidän asenteitaan. Brittien koloniaaliseen hallintoon kuului sukupuolitetun
julkisen ja yksityisen sfäärin vakauttaminen intialaisen keskiluokan keskuudessa
1800-luvulla (Mohanty 2003, 63). Tämä johti siihen, että naiset eristettiin omiin
koteihinsa (Sangari & Vaid 1999, 11). Tämä heijastuu vieläkin Bishin käytöksestä.
Yhtiötä perustaessaan hän hyötyy alun alkaen yhtä koulutetun vaimonsa tiedoista
ja taidoista mutta paljastuu kuitenkin perinteisten intialaisarvojen kannattajaksi
edellyttäessään, että Tara tyytyy myöhemmin nöyrän ja taipuisan kotirouvan ja
äidin rooleihin. Avioeron yhdeksi syyksi romaanissa ehdotetaankin sitä, että avioliiton yksityissfääriin jouduttuaan Tara kärsii yksinäisyydestä.
On tärkeää huomata, että postkoloniaalisen kirjallisuuden tutkijat pitävät toimivan ja tunnistettavissa olevan yhteyden syntymistä minän ja paikan välille merkittävänä postkoloniaalisen identiteettikriisin kannalta (Ashcroft et al. 1989, 8–9).
Chandra Talpade Mohanty selittää intialaisfeministien taistelun historiallista taustaa viittamalla viktoriaanisista, naisten puhtautta ja kotisidonnaisuutta korostavista
ajatuksista ammentaneeseen Bhadralok (”arvossapidetyt” ihmiset) -käsitykseen
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keskiluokkaisesta intialaisnaiseudesta (Mohanty 2003, 63). Tara saattaa olla kyennyt ottamaan avioeron, mutta hänen entistä itsenäisemmän amerikkalaisen elämäntapansa ongelmallisuutta symboloi hänen San Franciscossa sijaitseva, maanjäristyksen runtelema talonsa, jossa hän asuu yhdessä homoseksuaaliksi osoittautuvan
poikansa ja unkarilaissyntyisen rakastajansa, entisen hipin, kanssa. Mukherjeen
tuotannossa ”naisen seksuaalinen vapautuminen mittaa usein hänen kasvavaa
irroittautumistaan traditionaalisista seksuaalitavoista ja vastaavasti myös hänen
sulautumistaan valtakulttuuriin” (Bose 1993, 60). Tässä suhteessa on paljastavaa,
että Tara vertailee ”aikapommiksi” (Mukherjee 2002, 260) kuvailemaansa kotiaan
epäedullisesti saman kadun varrella sijaitseviin, ”ylpeydellä entisöityihin” kolmikerroksisiin viktorianaikaisiin taloihin (Mukherjee 2002, 24–25). Selvästikään
Taran ihaileva viittaus metaforisiin viktorianaikaisiin rakennuksiin ei ainoastaan
herätä mielleyhtymää viktoriaanisen Englannin ja koloniaalisen Intian välillä, vaan
se myös osoittaa, että hänen näennäisesti vapautunut kalifornialaiselämänsä sopii
huonosti yhteen hänen koloniaalisen luostarikasvatuksensa ja elitistisen taustansa
kanssa.
Avtar Brah liittää teoksessaan Cartographies of Desire (2002) diasporiset
identiteettiprosessit ”kotiutumishalun” (homing desire) käsitteeseen, jota Susheila
Nasta puolestaan soveltaa jälkikoloniaaliseen kirjallisuuteen. Nasta (2002, 7) kiinnittää huomiota käsitteen kaksoismerkitykseen ja väittää, että siinä on ”yhtä paljon
halua keksiä ja kirjoittaa koti uudelleen kuin mukautua maanpakoon siitä”. Tässä
valossa Taran täytyy vielä kotiutua diasporiseen olinpaikkaansa. Postkoloniaalisista siirtolaisista puhuttaessa käsite nivoutuu myös uusien identiteettien rakentamisstrategiaan. Taran uuden naisidentiteetin luomiseen kuuluu sarja symbolisia
matkoja, joiden aikana hän taistelee diasporisen elämänsä ratkaisemattomien
ongelmien kanssa. Taran etsintämatkojen katalysaattorina toimii romaanissa hänen
kotiinsa Intiasta ilmestyvä nuori mies, joka väittää olevansa hänen lapsettomaksi
oletetun, Padma-nimisen vanhimman sisarensa avioton poika. Tämä herättää
Tarassa halun selvittää totuus perheestään ja taustastaan.
Myös Alin Brick Lanen fiktiiviset bangladeshlaissiirtolaiset kokevat minän ja
paikan suhteen ongelmallisena. Romaanin otsake viittaa samannimiseen, itä-Lontoossa sijaitsevaan alueeseen, joka oli kauan sitten roomalainen hautausmaa ja
jonne on 1700-luvun alkupuolelta saakka virrannut kokonainen pakolais- ja siirtolaisaaltojen sarja (ks. Sandhu 2003, passim.). Tästä syystä teoksen nimikin vihjaa,
että globalisaatiotendenssi on alkanut jo muinaisuudessa. Vaikka bengalilaissiirtolaisia pidetään Brick Lanen viimeisimpinä maahanmuuttajina, heitä on saapunut
Lontoon East Endiin yli kahdensadan vuoden ajan (Sandhu 2003, 10). Mukherjeen
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Taran tavoin Nazneen menee kahdeksantoista vuoden ikäisenä järjestettyyn avioliittoon, ja hänen huomattavasti vanhempi aviomiehensä Chanu Ahmed tuo hänet
Lontooseen 1980-luvun puolivälissä. Samoin kuin Tara ja hänen miehensä myös
Chanu on opiskellut yliopistossa ja suorittaa Lontoossa avoimen yliopiston tutkintoa. Nazneenin isä on tämän kotikylän toiseksi varakkain mies, mutta päinvastoin
kuin kolme muuta Nazneen on saanut vain perusopetusta. Tämä noudattaa bangladeshilaisperinnettä, jonka mukaan aviomiehen täytyy aina olla vaimoaan paremmin koulutettu (Lindström 1996, 73). Romaanikerronnan nykyajassa perhe asuu
kaupungin synkässä vuokrakorttelissa, joka on täynnä bengalilaispakolaisia. Naisten eristäminen Kaakkois-Aasian purdah-alueella3, johon Bangladesh kuuluu, peilautuu niistä ankarista tilaa koskevista rajoituksista, jotka jakavat Brick Lanen
muslimiyhteisön erillisiin miesten ja naisten maailmoihin (ks. esim. Mandelbaum
1993, 2). Myös Nazneen ja Chanu noudattavat perinnettä, jonka mukaan naiset
eristetään julkisesta tilasta. Vaikka Chanu on asunut Englannissa kokonaista kuusitoista vuotta ja ylpeilee koloniaalisella koulutuksellaan, hän on vain pintapuolisesti länsimaalaistunut. Tämä kiteytyy siinä, että hän toivoo Nazneenin pysyvän
kotona ja uskoo, ettei tämän ole syytä opetella englantia.
Kaikesta huolimatta naisten identiteetit esitetään kummassakin romaanissa
performatiivisina eikä paikoilleen jähmettyneinä. Butlerin työ keskittyy identiteetin ja subjektiuden vakauttamisen performatiivisiin puoliin. Hänen mukaansa
sukupuoli-identiteetti vakiintuu ja epävakaistuu ajallisessa toiston prosessissa,
joka tapahtuu sitä muovaavien diskurssien kontekstissa. (Ks. esim. Butler 1993, 7–
8.) Nazneenin alistuva naisidentiteetti on vakautunut hänen kotikylässään, missä
sitä on pidetty yllä toistamalla islamilaisen kulttuurin sukupuolinormeja. Hän noudattaa jopa urbaanissa ydinperheessään purdah-alueen sukupuolinormeja, jotka
vaativat vaimoa käyttäytymään kunnioittavasti ja itseään esille tuomatta hänen
omassa kodissaan (ks. esim. Mandelbaum 1993, 2). Nazneenin yölliset retket jääkaapille ovat osoitus siitä, miten tiukasti hän on kiinni purdah-alueen käytänteissä:
siellä naimisissa olevat naiset voivat syödä vasta, kun miehille on ensin tarjoiltu
(Mandelbaum 1993, 13). Vaikka Chanu kehottaakin Nazneeniä aterioimaan
ruoka-aikoina, tämä aina kieltäytyy. Butler toteaa, että kuuliaiset subjektit ovat
sidoksissa niihin valtarakenteisiin, joiden sisällä he ovat, kun taas uudelleenmerkityksellistämisen epävakaistava prosessi auttaa yksilöa vastustamaan normalisaatiota (Butler 1993, 15). Butlerin ajatusta seuraten Nazneenin ruuantähteistä koostuvat yölliset ateriat eivät ole ainoastaan merkki hänen alempiarvoisesta sukupuo3 Ks. määritelmä Mandelbaum 1993, 2.
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liasemastaan. Ne voi myös nähdä hänen ensi yrityksinään vastustaa patriarkaalisia
tapoja: ”She showed her self-restraint like this. Her self-denial. She wanted to
make it visible” (Ali 2003, 62). Nazneenin uhma merkitsee todella ensimmäistä
askelta kohti hänen identiteettinsä uudelleenvakauttamista.
Kuten aikaisemmin mainitsin, diasporisella paikalla on tärkeä rooli identiteetin konstruktiossa. Nykysiirtolaisuudesta puhuessaan Brah (2002, 184) kuitenkin
väittää, että ”kaikki diasporat ovat eriytyneitä, heterogeenisiä ja kiistanalaisia
tiloja silloinkin kun ne osallistuvat ‘me’-hengen rakentamiseen”. Kun traditionaaliset muslimiyhteisöt kieltävät eri sukupuolten väliset yhteistapaamiset ja koettavat
estää eri sukua olevien naisten ja miesten kanssakäymisen, musliminaisilla on
omat sosiaaliset verkostonsa. Tämä näkyy Nazneenin korttelissa Tower Hamlets
-nimisellä kaupungin vuokrataloalueella, missä hän nopeasti ystävystyy toistensa
luona iltapäivisin vierailevien paikallisten musliminaisten kanssa. Alin romaanissa
samoin kuin todellisuudessakin sellaisia yhteisöjä kuten Tower Hamlets, missä
asuu myös valkoisia, luonnehtii etninen ja rodullinen moninaisuus (Hall 2000,
220). Nazneenin vastustusprosessin kannalta on olennaista, että hän ryhtyy
kyseenalaistamaan ja haastamaan vallitsevia sukupuolinormeja tarkkailtuaan ensin
huolellisesti muiden naapurustossaan asuvien naisten elämää. Niiden Bangladeshistä tulleiden naisten elämä, jotka ovat sopeutuneet uusiin oloihin, on erityisen
merkityksellistä Nazneenin kumouksellisen identiteetin rakentamiselle. Naiset
varmistavat tapaamalla toisiaan miesten poissa ollessa tilan, jossa he voivat puhua
henkilökohtaisista asioistaan ja tulkita uudelleen naisidentiteettejä tavalla, jonka
he havaitsevat diasporisessa paikassaan itseään voimistavaksi. Muslimiyhteisössä
katuja pidetään miesten tilana4, mutta jo hyvin varhain Nazneen rikkoo näitä koodeja tutustumalla Brick Lanen ympäristöön. Lyhyesti sanottuna Nazneenin kotiutumishalu ei ainoastaan saa häntä arvostelemaan patriarkaalisen auktoriteetin
rajoittavia normeja, vaan se innoittaa häntä myös etsiytymään vaihtoehtoisiin
paikkoihin keinona vaikuttaa naisidentiteetin uudelleenrakentamiseen.

Uudet vaatteet, uudet identiteetit?
Sekä Desirable Daughters- että Brick Lane -romaanin päähenkilöiden lapset
sisäistävät ”länsimaiset” arvot ja käytöstavat ja kilvoittelevat niiden toteuttamisessa. Shahana, Chanun ja Nazneenin kahdesta tyttärestä vanhempi, tekee kaik4 Ks., mitä Satu Koho kirjoittaa tässä teoksessa maskuliinisesta kylänraitista Joni Skiftesvikin
Tuulenpesä-romaanissa.
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kensa vastustaakseen isänsä yrityksiä perehdyttää hänet bengalilaiseen kulttuuriin.
Romaaneissa ei kuitenkaan toteudu se yleinen ajatus, että alttius kahdelle eri kulttuurille yllyttäisi sukupolvien välistä konfliktia (Brah 2002, 40–43), sillä Mukherjeen ja Alin äitihahmot näyttävät saavan voimaa siitä, että heidän lapsensa uhmaavat traditionaalista patriarkaalista arvojärjestelmää. Fatima Mernissi (2003, 491)
väittää, että naisille asetetuista siveysihanteista huolimatta muslimijärjestykseen
kuuluva sukupuolierottelu paradoksaalisesti ”tehostaa miesten ja naisten väliseen
kanssakäymiseen kuuluvaa seksuaalista ulottuvuutta”. Samalla tavalla Desirable
Daughters -romaanissa Nazneenin seksuaalista valtakulttuuriin sulautumista osoittaa avioliiton ulkopuolinen suhde Karim-nimisen, nälkäpalkalla ompelutöitä teettävän vaatetustehtaan välikäden kanssa. Karim saapuu Nazneenin kotiin sen jälkeen, kun tämä on ruvennut ottamaan vastaan ompelutöitä, ja hän ruumiillistaa
itseensä luottavaa toisen sukupolven bangladeshilaisnuorta. Karim ilmoittaa
ylpeästi Englannin olevan hänen maansa. Hän toimii myös Bengalin tiikerit -nimisen antirasistisen ja anti-imperialistisen islamislaisryhmän johtajana. Karimin
kuvaus korostaakin islamin maailmanlaajuista politisoitumista ja muslimiyhteisöihin kohdistuvan vihamielisen syrjinnän kasvua (ks. Hall 2000, 224; Ahmad 2004,
45–47). Nazneen kuitenkin lopettaa intohimoisen suhteen, koska tajuaa Karimin
samoin kuin Chanunkin näkevän hänet ihanteellisena bengalilaisvaimona ja äitinä.
Suhteella on kuitenkin suuri merkitys Nazneenin identiteetin politisoijana, sillä se
johtaa hänet tajuamaan välttämättömyyden kehittää kollektiivisia siteitä muiden
diasporisten naisten kanssa.
Brah’n (2002, 197) määritelmä diasporan monipaikallisuudesta (multilocationality) alueellisten, kulttuuristen ja psyykkisten rajojen sisällä ja välillä tuntuu
Mukherjeen ja Alin romaaneja lukiessa valaisevalta. Yrittäessään neuvotella itselleen omaa tietä häntä ympäröivien usein ristiriitaisten diskurssien keskellä Nazneen ilmaisee kotiutumishaluaan kahdella eri tavalla: hän pitää transnationaaliset
kommunikaatioväylät avoimina kotimaansa ja Lontoon välillä, mutta hän myös
etsii todisteita feministisestä vastustuksesta naisten diasporisen yhteisön sisältä.
Yhtäältä vetoketjujen ja nappien ompeleminen antaa Nazneenille tarpeellisen toimeentulon Chanun luovuttua virastaan kaupungin palveluksessa. Toisaalta ompelutyö korostaa kotonaan uurastavien naistyötekijöiden hyväksikäyttöä: heillä ei ole
minkäänlaista työturvaa eikä työsuojelua. Brah (2002, 81,83) painottaa, että todellisuudessa aasialaisnaiset ovat kauan taistelleet alistavia käytänteitä vastaan niin
Intian niemimaalla kuin Iso-Britanniassakin, ja aasialaisia feministejä on kiitetty
Englannin ”mustan nykypolitiikan yhdeksi kaikkien luovimmista ja pontevimmista voimista”.
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Bangladeshista kotoisin oleva Razia-niminen rohkea työläisnainen näyttää
ruumiillistavan monia Iso-Britanniassa aasialaisfeministien ansioksi luettuja
hyveitä. Brick Lanen alipalkattujen kotiompelijoiden muuttumista voi verrata
Alice Walkerin tunnetun The Color Purple -romaanin (1982) mustan, alistetun
päähenkilön Celien vaiheisiin. Samoin kuin hän hekin etenevät uhrin asemasta
puolustamaan itsemäärittelemäänsä subjektiuttaan. Brick Lanen diasporiset naiset
perustavat yhtiön, jonka johtava voima on Razia. Celien yhtiön valmistaessa unisex-housuja Brick Lanen osuuskunta suunnittelee ja myy ”Fusion Fashion” -vaatteita. Jo Brick Lane -romaanin alkupuolella Razia hyödyntää kulttuurista hybridiyttä selviytymisstrategianaan suhteessa sekä valtakulttuuriin että muslimiyhteisöön. Lopulta hän on hyvä roolimalli, joka auttaa Nazneenia sellaisen uuden hybridisoituneen identiteetin luomisessa, jossa heterogeeniset kulttuurit sekoittuvat toisiinsa.
Vaatetusta on pidetty yhtenä etnisen identiteetin esittämisen tukipilarina.
Helena Grice (2003, 94) väittää Mukherjeen tuotantoa vuodesta 1975 vuoteen
1997 tarkastelevassa artikkelissaan, että kirjailija on ”viime aikoina tullut sellaiseen pisteeseen, jossa identiteetti hahmottuu performanssina ja valintana”. Selvästikin vaatteiden valitseminen on tärkeää Taran uuden etnisen identiteetin kannalta.
Hän tuntee Kaliforniassa suurta tarvetta sopeutua ”kalifornialaistytön” muottiin ja
näyttää samanlaiselta kuin kuka tahansa hänen naapurustossaan: ”I am not the only
blue-jeaned woman with a Pashmina shawl around my shoulders and broken-down
running shoes on my feet.” (Mukherjee 2002, 79.) Vaikka pashminahuivit ovat
olleet vuosisatojen ajan idässä statussymboleita, Taran päätöstä käyttää pashminashaalia yhdessä länsimaisten vaatteiden kanssa ei pidä tulkita merkiksi hänen
eteläaasialaisuudestaan. Se osoittaa pikemminkin hänen tietävän pashminahuivien
olevan länsimaissa viimeisintä muotia. Todellakin koko Taran asu näyttää tukevan
lukijan havaintoa siitä, että hän uskoo siirtolaisten voivan sulautua valtavirtaan.
Lisäksi Taran naamioituminen amerikkalaistytöksi ei ole näkyvä todiste ainoastaan siitä, että hän yrittää samastua valtavirtakulttuuriin vaan myös siitä, että etnisiä ja sukupuoli-identiteettejä tuotetaan jatkuvasti performatiivisesti.
Monien tutkijoiden ottaessa innostuneesti vastaan Butlerin performatiivisuutta
koskevat kirjoitukset jotkut ovat arvioineet hänen väitteidensä monimutkaisuutta
ja käsittäneet sukupuolen esittämisen pelkäksi vapaaksi valinnaksi. Butler (1993,
x) hylkää selvästi Bodies That Matter -teoksen johdannossa ajatuksen, että sukupuolen voi valita samalla tavalla kuin tietty asu valitaan vaatekaapista. Butlerin
varoitus ja niiden valtarakenteiden tärkeyden painottaminen, joihin sukupuoli
sijoittuu, soveltuvat myös ”rodun” ja etnisyyden tarkasteluun. Nehän leikkaavat

175

toisiinsa sukupuolen kanssa ja ovat yhtä lailla ympäröivien diskurssien määräämiä. Rodullistavat interpellaatiot kuuluvat sellaiseen toiston käytänteeseen, joka
osallistuu rodun yhteiskunnalliseen säätämiseen, ja ne nivoutuvat rasismin historiaan (ks. Butler 1993, 18). Tässä suhteessa on merkittävää, kuten Ella Shohat huomauttaa, etteivät Yhdysvaltoihin niin sanotusta kolmannesta maailmasta saapuvat
varakkaat siirtolaiset ole koskaan kokeneet rotusyrjintää omissa kotimaissaan. He
muuttavat, kun ”heidän psyykensä ovat jo muotoutuneet”, eivätkä he ole siksi valmistautuneita heidän uudessa isäntämaassaan tapahtuvaan rodullistamiseensa.
(Shohat n.d., 29.) Tämä ilmiö näyttää kuvastuvan Mukherjeen romaanissa siitä,
että Tara jatkuvasti korostaa kuuluvansa monikulttuuriseen naapurustoonsa.
Samalla hän on kuitenkin varsin tietoinen häneen kohdistuvasta amerikkalaisesta
rasismista: ”I am not the only Indian on the block. All the same, I stand out, I am
convinced. I don’t belong here – – ; worse I do not want to belong.” (Mukherjee
2002, 79.) Taran lausuma paljastaa hänen syvästi kaksijakoisen suhtautumisensa
amerikkalaiseen yhteiskuntaan ja sen kaikille antamaan tasa-arvoisuuden lupaukseen.
Hasina-sisarensa kanssa kirjeenvaihtoa käyvän Nazneenin tavoin Tara pitää
yllä transnationaalisia kontakteja kotimaahan jääneisiin perheenjäseniinsä. Hänen
Padma-sisarensa asuu New Yorkissa, missä hänellä on bengalilainen radioshow, ja
hän myös suunnittelee kalliita, museolaatua olevia silkkisareja. Hän esineellistää
intialaisuutensa myymällä design-sarejaan ja koruja varakkaiden intialaisten kotikutsuilla. Padma vie Taran tällaisille kutsuille ja käyttää sinne tulleista vieraista
nimitystä ”la crème de la crème of the Bengali New Jersey society” (Mukherjee
187, 2002). Itse talo on toscanalaisen huvilan jäljitelmä, ja sen maat ulottuvat kaukana häämöttäviin japanilaisiin hedelmäpuihin. Talon ruokasalin lattioita koristavat Pompeijin kaivauksista kopioidut kasvot ja hahmot. Tyylisekoituksineen talo ei
ainoastaan kerro omistajiensa imperiaalisista makutottumuksista, vaan se heijastaa
myös valtakulttuurin eksotisoivaa diskurssia. Graham Hugganin (2001, 22, 24)
mukaan tällainen diskurssi syyllistyy eron essentialistiseen nimeämiseen ja sen
puoleensavetävään paketoimiseen, mikä puolestaan sulauttaa sen valtakulttuuriin.
Padma ja hänen asiakkaansa konstruoivat myös intialaisuuden esineellistetyksi,
paikoilleen jähmetetyksi essentiaksi (vrt. Nyman 2002, 63).
Padma käyttää Taraa kutsuilla mannekiininaan, ja näin hän vaatii tätä luopumaan amerikkalaisvaatteistaan. Kutsuepisodia voi tulkita uuden luokkaa koskevan
tutkimuksen valossa, sillä siinä luokka kytketään performatiivisuuden teoriaan ja
politiikkaan (ks. Frazer 1999, 107–108, 119–125). Sisarensa tyydytykseksi ja taloudelliseksi voitoksi Tara personifioi haluttavaa yläluokkaista bengalilaisnaiseut-
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ta, kun hän esiintyy pukeutuneena yhteen Padman loisteliaimmista sareista, jonka
kuvataan romaanissa olevan kalkuttalaiseleganssin viimeisintä huutoa. Viimeaikaiset identiteettiä koskevat teoriat väittävät sen olevan performanssin efekti, mutta Taran satunnainen, normalisoitujen ”intialaisten” sukupuoli-, luokka- ja etnisyyskoodien toistaminen tuntuu hänestä tyhjältä ja yksipuoliselta pakolta. Katsoessaan peilistä ”naurettavasti ylipukeutunutta” hahmoaan hän kummastelee: ”I had
no sense of myself – – . Ask who I was, and it might have taken me a second or
two to remember” (Mukherjee 2002, 205). Ratkaisevasti Taran kotiutumishalu
näyttäytyy Padman kutsun hyväksyntänä, mutta hänen kaksinainen suhtautumisensa intialaisuuteen saa hänet kyseenalaistamaan traditionaaliset sukupuoliroolit. Tara pitää emäntänsä opastamalla talokierroksella havaitsemiaan merkkejä sukupuolisekaannuksen ankarasta välttämisestä tyypillisesti intialaisina. On myös paljastavaa, ettei hän voi olla huomaamatta sitä, että kutsuilla naiset ja miehet näyttävät
pysyttelevän tiiviisti omina ryhminään. Sukupuolitietoisena, länsimaalaistuneena
naisena Tara näyttää ajattelevan, että naisten ja miesten erilliset ryhmät todistavat
intialaisnaisten epätasa-arvoisesta yhteiskunnallisesta asemasta.

Diaspora ja luokka-asema
Bangladeshilaisia on pidetty keskimäärin ”neljä kertaa ‘riistetympinä’ kuin mitään
muuta tunnistettavissa olevaa ryhmää” Iso-Britanniassa (Hall 2000, 219). Yhdessä
pakistanilaista syntyperää olevien muslimipakolaisten kanssa heitä on myös
kuvattu ”uutena alaluokkana” (Ahmad 2004, 49). Brick Lane kuitenkin osoittaa,
että aasialaisbrittiläistä identiteettiäkin määräävät luokkaerot. Chanu on oiva esimerkki tästä. Tultuaan Lontooseen 1960-luvun lopussa ja suoritettuaan ensin Dhakassa yliopistotutkinnon Chanu näyttää imeneen itseensä sellaisen ajanjakson liberaalin retoriikan, joka suosi kulttuurisista eroista huolimatta integraatiota ja yhtäläisiä mahdollisuuksia kaikille (Brah 2002, 25). Ehkä ei olekaan yllättävää, että
kunnianhimoisena nuorena miehenä Chanulla oli hyvin optimistisia toiveita sen
suhteen, millaiseksi hänen tulevaisuutensa muodostuisi Englannissa: ”I thought
there would be a red carpet laid out for me. I was going to join the Civil Service
and become Private Secretary to the Prime Minister.” (Ali 2003, 26.) Alun alkaen
Britannia rohkaisi muuttoliikettä aikaisemmista siirtomaistaan, mutta vuoden 1971
siirtolaislaki käytännöllisesti katsoen lopetti tällaisen siirtolaisuuden. Sittemmin
uuden oikeiston nousu ja 1980-luvun alun talouslaman synty panivat alulle uudenlaisen kulttuurirasismin, jonka juuret ulottuvat Britannian poissulkevaan ja rodul-

177

listettuun menneisyyteen. Uusi oikeisto meni tosiaankin niin pitkälle, että se konstruoi ”brittiläisyyden olemuksen valkoiseksi julistamatta kuitenkaan suoranaisesti
tekevänsä niin” (Brah 2002, 165). Kun Chanu kokee työpaikallaan rodullistavan
”lasikaton” estävän hänen ylennyksensä, hän rupeaa osoittamaan ylemmyydentunnettaan. Tämä ei kohdistu ainoastaan hänen perheenjäseniinsä ja muihin Tower
Hamletsin bangladeshilaisiin, joita hän nimittää maalaismoukiksi, vaan myös
muutamiin brittikollegoihin. Chanu katsoo heidän ajattelunsa edustavan valkoista
alaluokkaa. Länsimaalaistuneena, kaupungista lähtöisin olevana ja englantilaisen
koulutuksen saaneena hän samastuu voimakkaasti brittiläiseen keski- ja yläluokkaan, jotka muodostivat aikanaan koloniaalisen eliitin.
Koloniaalista maskuliinisuutta tutkinut Mrinalini Sinha analysoi kahden stereotyyppisen konstruktion syntyä ja vaikutuksia 1800-luvun lopun Intiassa. Nämä
ovat ”miehekäs englantilainen” ja ”naisellinen bengalilaisbabu”. Alun alkaen kaikkein tyypillisimmät ”naiselliset babut” olivat länsimaisen koulutuksen saaneita
keskiluokkaisia bengalilaishinduja, mutta ajan myötä stereotyyppi laajeni käsittämään Intian koko koulutetun keskiluokan miehet, jotka nousivat esittämään haasteita etuoikeutetulle koloniaaliselle brittieliitille. Sinha (1995, 7) väittää, että sekä
”kansallista” brittiläistä että ”koloniaalista” intialaista maskuliinisuuden politiikkaa ”täytyy ymmärtää suhteessa toisiinsa, nähdä ne toinen toistaan vakauttavina”.
Chanun suhtautuminen britteihin näyttää monella tavalla sisältävän historiallisia
kaikuja tästä kaksinaisesta maskuliinisuuden kategorisoinnista.
Kuten tunnettua, Englannin kirjallisuudella oli tärkeä tehtävä kolonisaation
historiassa. Koska Nazneenin aviomieheltä puuttuu englantilaismiehiin yhdistetty
”miehekäs” ruumiinrakenne, hän omistautuu kirjallisuudelle ja syyttää brittikollegojaan siitä, että nämä eivät tiedä mitään Brontëista tai Thackerayista. Myös kulutushyödykkeet ovat palvelleet britti-imperiumin sivistystehtävää. Esimerkiksi englantilainen saippua on nähty puhdistus- ja valkaisukykynsä ansiosta kytköksissä
raisistisiin käytänteisiin (Hall 1999, 163–165). Anne McClintock (1995, 211) kirjoittaakin: ”saippua tarjosi kuluttajille henkisen pelastuksen ja uudestisyntymisen
mahdollisuuden, sellaisen kotihygienian järjestelmän, joka saattoi palauttaa ennalleen imperiaalisen politiikan ja rodun uhatun voiman”. Tässä mielessä on hyvin
osuvaa, että kun Chanu palaa Bangladeshiin, hänen tarkoituksenaan on myydä ja
valmistaa englantilaista saippuaa. Hänen missionsa kaupata tätä brittiläisen imperiumin hyödykettä voi nähdä hänen yrityksenään pestä hänen bangladeshilaiset
kanssamiehensä ja -naisensa niin puhtaiksi, että heistä tulee neokolonialismin
hyväksyttyjä alamaisia.
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Vielä Lontoossa asuessaan Chanun kiinnostus ihmisten yhteiskuntaluokkaa
kohtaan saa hänet pitämään koronkiskontaa harjoittavaa rouva Islamia yhtenä
Tower Hamletsin harvoista arvohenkilöistä, kun taas yhteiskuntaluokalla ei näytä
olevan mitään merkitystä Nazneenille. Toisaalta taas päinvastoin kuin Nazneenia
Mukherjeen Taraa ei ainoastaan kiinnosta sukupuoleen kytkeytyvien luokkaerojen
tarkastelu, vaan hän myös osoittaa suurta mielenkiintoa luokan performaatiota
kohtaan. Taran ensitapaaminen itseään Padman pojaksi väittävän miehen kanssa
on hyvä esimerkki tästä: ”No middle-class Bengali man would smoke in front of
his elders.” (Mukherjee 2002, 38.) Huolimatta rodullistetusta subjektiasemastaan
Yhdysvalloissa Taran halveksunta amerikkalaiskaduilla kulkevia väkijoukkoja
kohtaan paljastaa hänen tuntemansa luokkaylemmyyden. Hän ajattelee Queensin
kaupunginosan kaduilla New Yorkissa näkemiensä ihmisten olevan: ”[Not] quite
India’s underclass, but its hungering classes.” (Mukherjee 2002, 201.) San Franciscon kodittomia kadunkulkijoita Tara puolestaan kuvaa seuraavasti: ”[A] small
army of America’s untouchables, a mockery of everything immigrant behavior
stands for.” (Mukherjee 2002, 79.) Mitali R. Pati (1993, 198) väittää yhteiskuntasatiiria Mukherjeen kerronnalliseksi menetelmäksi. Osia Desirable Daughters
-romaanista voi tosiaankin lukea satiirisena kertomuksena Taran kyvyttömyydestä
reflektoida ristiriitaisia näkemyksiään Yhdysvalloissa asuvana länsimaalaistuneena intialaisnaisena.
Kertojan satiirinen tarkoitus näkyy myös varakkaiden intialaisten kuvauksista.
Tara kokee mahdottomaksi samastua New Yorkissa tapaamiinsa materialistisiin ja
sosiaalisesti röyhkeisiin intialaisiin, jotka toimivat valtakulttuurin aasialaisamerikkalaisista luoman rasistisen ”mallivähemmistön” stereotyypin satiirisena representaationa. Itärannikolle suuntautuvan matkansa lisäksi Tara myös muistelee aikaisempaa elämäänsä Intiassa. Sanomattakin on selvää, että hän ihannoi lapsuuttaan
Raj-tyylisessä ”kotilinnoituksessa”, jota ympäröi lasinsiruin varustettu muuri. Perheen historiaa jäljitetään aina 1800-luvun viimeiselle neljännekselle. Tuohon
aikaan hierarkkisten siteiden höltyminen vanhemman aristokraattisen eliitin ja
uudempien yhteiskuntaryhmien välillä johti kahden toisistaan erottuvan ryhmän
syntyyn bengalilaisen bhadralokin sisällä (Sinha 1995, 6). Vaikka Taran teekaupalla rikastuneen lapsuuden perheen haluttu osoite suorastaan tuoksui ”vanhalta
rahalta”, hän myöntää, etteivät hänen vanhempansa olleet syntyneet Kalkutan vanhaan yläluokkaan. Tästä syystä Taran muistot hänen ylisuojatusta lapsuudestaan
osoittavat, miten hänen vanhempansa yrittivät kaikin tavoin pitää yllä etuoikeutettua luokka-asemaansa. Tämä tapahtui esimerkiksi toiseuttamalla niitä saman yhteisön jäseniä, joilla ei ollut samaa yhteiskunnallista taustaa: ”Any community whose
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roots were not in Bengal, preferably in the eastern half of Bengal; anything like the
Marwari, Parsi, or Sindhi community, was seen as alien and money-grubbing,
worthy of disrespect, if not outright contempt.” (Mukherjee 2002, 214.) Jälkikäteen Tara näkee hänen vanhempiensa tekopyhyyden läpi. Siitä huolimatta hän
pysähtyy vain ohimennen kyseenalaistamaan kastiinsa ja yhteiskuntaluokkaansa
kuuluvia etuoikeuksia.

Transnationaalinen, postmoderni naisidentiteetti ja avoin
etsintä
Lokakuussa 2000 ilmestyneen, ristiriitaisesti vastaanotetun Parekh-raportin (The
Future of Multi-Ethnic Britain) ympärillä käyty kiistely todistaa, miten yleisesti
hyväksytyksi ajatus nykyisestä Iso-Britanniasta monikulttuurisena yhteiskuntana
on muodostunut (Fortier 2004, 2). Aasialaista elämäntapaa ylistetään siinä ”erittäin hybridisenä” (Fortier 2004, 15) ja etnisiä yhteisöjä pidetään ”urbaanin postmodernin kokemuksen merkitsijöinä” (Hall 2000, 221). Lisäksi sellaisia kaupunginosia kuin Brick Lane esitellään muodikkaina kulutuskulttuurin tyyssijoina,
missä valkoiset keskiluokkaiset englantilaiset voivat pistäytyä maistelemassa etnisiä tuotteita ja osoittamassa hyväksyvänsä pysyväksi uskotun englantilaisuuden
hajoamisen (Fortier 2004, 14–16). Sama ilmiö heijastuu myös Alin romaanista,
jossa kuvitteellinen Brick Lane on kokenut kymmenessä vuodessa täydellisen
muodonmuutoksen:
Nazneen walked a step behind her husband down Brick Lane. The bright
green and red pendants that fluttered from the lamp-posts advertised the
Bangla colours and basmati rice. In the restaurant windows were clippings
from newspapers and magazines with the name of the restaurant high-lighted
in yellow or pink. There were smart places with starched white tablecloths and
multitudes of shining silver cutlery. In these places the newspaper clippings
were framed. (Ali 2003, 208.)
Anne-Mari Fortier käyttää uudesta nautinnonhakuisesta, esineellistetystä vieraiden
kulttuurien maistelusta nimitystä ”chic notion of hybridity” ja väittää, että se peittää alleen vallitsevien valkoisten ryhmien ja siirtolaisyhteisöjen väliset valtasuhteet (Fortier 2004, 12).
Brick Lane -romaanissa sellaisten siirtolaisnaisten kuin Razian ja Nazneenin
uudet identiteetit ovat toisenlaisen postmodernin hybridiyden leimaamia. Razia ei
ainoastaan omista Englannin passia, vaan hän myös tähdentää hybridistä identi-
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teettiään pukeutumalla Englannin lipulla varustettuun puseroon, jota hän käyttää
yhdessä traditionaalisten salwaar-housujen kanssa. Stuart Hall pitää hybridiyttä
kulttuurisen kääntämisen prosessina ja kuvailee sitä tuskalliseksi, koska se ei koskaan saavuta loppupistettä vaan jää aina keskeneräiseksi (Hall 2000, 226). Niinpä
vaikka Razia ja Nazneen kokevat uudet liukuvat ja hybridisoituneet identiteettinsä
vapauttavina, heidän on jatkuvasti neuvoteltava ja taisteltava niistä rasistisessa
yhteiskunnassa. Vallitsevan brittikulttuurin virallinen monikulttuurisuuden diskurssi väittää olevansa avoin, mutta kuitenkin se määrittelee itse sisäänsulkemista
koskevat hyväksymisehtonsa (Fortier 2004, 6). Valkoisia ihmisiä ei juurikaan näy
Mukherjeen ja Alin nyt tarkasteltavissa romaaneissa. Brick Lane kuvaa Nazneenin
ja Chanun katsovan syyskuun 11. päivän uutisointia televisiosta. Sen jälkeisessä
kiristyneessä ilmapiirissä brittiläisten muslimien piti aina julistaa uskollisuuttaan
Englannille (Fortier 2004, 6). Myöhemmin Nazneenin satunnainen kohtaaminen
valkoisen naisen kanssa osoittaa hänen olevan tietoinen hyväksynnän ehdoista:
She looked at Nazneen with ready kindness, a half-smile on her lips but in her
eyes there was nothing. It was the way she might look at a familiar object, – –
a blankness reserved for known quantities like pieces of furniture or brown
women in saris who cooked rice and raised their children and obeyed their
husbands. (Ali 2003, 325.)
Valkoinen nainen soveltaa Nazneeniin automaattisesti strereotyyppiä, jonka
mukaan eteläaasialaisnaiset ovat maahanpoljettuja uhreja.
Koko Brick Lane -romaanissa Nazneenin liukuvan ja liikkuvan identiteetin
kaipuu yhdistyy hänen aluksi televisiossa näkemiinsä luistelijoihin, joiden näennäisesti painottomat liikkeet lumoavat hänet. Tämä tuo mieleen Inderpal Grewalin
(1997, 251) kuvauksen postmoderneista, transnationaalisista identiteeteistä, jotka
hylkäävät ”‘länsimaista subjektia’ konstruoivat modernistiset binääriasetelmat ja
joita ”aina korjataan ja jotka ovat ainaisessa tulemisen prosessissa”. Nazneenin
mielikuvituksessaan luomien luistelijoiden identiteetit vaihtelevat hänen oman
sisäisen muutosprosessinsa mukaisesti, mutta kirjassa on myös koomisesti liioiteltu kohtaus, jossa Razia ja Nazneenin tyttäret vievät hänet luistelemaan. Kohtaus
muistuttaa Toni Morrisonin Beloved-romaanissa (1987) olevaa luisteluepisodia
siinä, että kummassakin teoksessa luistelukohtaukset yhdistetään naisten liminaaliseen välitilaan, joka korostaa naisjoukon keskinäistä solidaarisuutta. Lisäksi Brick
Lanen luistelukohtaus tähdentää naisten välisten siteiden merkitystä Nazneenin
muuttuvalle identiteetille. Alia on verrattu Zadie Smithiin, ja todellakin hänen
romaaninsa utopistinen päätös muistuttaa White Teeth -romaanin (2000) loppua.
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Sen Karibialle sijoittuvassa kohtauksessa painotetaan eri sukupolvia edustavien
marginaalistettujen naisten yhteisyyttä. Kun Nazneen ihmettelee, voiko hän luistella sari yllään, Razia vastaa leikkisästi: ”This is England – – . You can do whatever you like.” (Ali 2003, 413.) Päättäessään teoksen tähän iloiseen vakuutukseen
Alin romaanin kertoja esittää, että teoksen disporiset naiset lopultakin vaativat
Englantia omaksi maakseen.
Mukherjeen kertojalla ei ole yhtä selkeää loppua. Päähenkilön hyvät välit vanhempiinsa palautuvat hänen vieraillessaan heidän luonaan Intiassa, missä hän jatkaa intialaisen menneisyytensä ja yhdysvaltalaisen diasporisen nykyisyytensä pohdintaa. Tara tuntee olonsa vaivaantuneeksi Intiassa, ja huolimatta maan kasvavista
avioerotilastoista hän peittelee sekä omaa avioeroaan että poikansa homoseksuaalisuutta, joista kummastakin voi puhua avoimesti Kaliforniassa. Taran Bombayn-vierailun aikana nyky-Intian valtavia yhteiskunnallisia eroja symboloidaan
hänen keskimmäisen sisarensa ja tämän miehen tilavan, viidennessätoista kerroksessa sijaitsevan huoneiston ja sen alapuolella avautuvien kallioiden avulla, missä
kokoontuu uhkaavan näköisiä köyhiä. Kertoja sen paremmin kuin päähenkilökään
ei mainitse hierarkkista valtarakennetta, mutta sisarusten Puumorsianta, Tara
Lataa, koskeva keskustelu osoittaa Taran olevan kiinnostunut intialaisten naisten
poliittisesta osallistumisesta. Puumorsian ei ole ainoastaan Taran kaima vaan myös
hänen etäinen sukulaisensa, joka avioitui vuonna 1879 viiden vuoden ikäisenä kirjaimellisesti puun kanssa hänen tulevan sulhasensa äkillisesti kuoltua. Tara Latasta
tuli 1940-luvulla Intian itsenäisyysliikkeen sankarihahmo. Henkilö vaikuttaa
syvästi Taraan, joka ihailee tämän itsenäistä ja yhteiskunnallisesti merkittävää elämää.
Postkoloniaaliset feministit arvostelevat antikoloniaalista vastarintaliikettä,
koska sen taistelu Englannin kolonialismia vastaan ei johtanut intialaisnaisten
poliittiseen vapautumiseen. Modernin ”uuden naisen” konstruktio liitettiin Intiassa
1800-luvun lopulla ”äidin” ja ”naisellisuuden” käsitteisiin (Thapar 1993, 82).
Pyhästä äidin/vaimon hahmosta, jonka katsottiin saavan voimaa samalta henkiseltä alueelta kuin hindujumalien ylistetyt vaimot, tuli Intian ikoni (Sen 2002, 468;
Thapar 1993, 84). Myöhemmin tätä konstruktiota paranneltiin uuden poliittisen
ilmapiirin myötä, ja monet vallankumousliikkeeseen kuuluneet naiset ylittivät
lopulta toiminnallaan traditionaaliset sukupuoliroolit (Sen 2002, 477).
”Tara-ma”-nimisenä tunnettu Tara Lata on kuitenkin vapaustaistelija, joka ei koskaan poistu palatsimaisesta talostaan: ”It’s said she’s not ventured beyond the
walls of her compound in over sixty years.” (Mukherjee 2002, 309.) Vahvana äitihahmona, joka hoitaa Itä-Bengalin kansannousussa haavoittuneita ja kuolevia
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omassa talossaan, Tara Lata noudattaa uuden intialaisnaisen henkistä roolia, mutta
ei osallistu nationalististen naisten esiintymiseen julkisessa tilassa.
Postkoloniaaliset feministit ovat arvostelleet myös itsenäisen Intian retoriikkaa. He pitävät sitä vieraannuttavana, koska heidän mielestään sillä ei ole tekemistä sen enempää alistettujen naisten kuin minkään muunkaan marginaalistetun
tai hyväksikäytetyn ryhmän arkipäivän kokemuksen kanssa. Kriittinen itsereflektio kuuluu olennaisesti transnationaalisten, postmodernien naisidentiteettien rakentamiseen. Vaikka on selvää, että Taralla on henkilökohtaista käyttöä tavallisesti
valkoiseen feminismiin yhdistetylle naisindividualismin sankaritarinalle, romaanissa jää kuitenkin kiusallisen epäselväksi se, miten Puumorsiamen yhteiskunnallinen aktivismi suhteutuu Taran omaan tulevaisuuteen.
Omalta osaltaan kumpikin romaani tutkii perusteellisesti diasporisten naisten
performatiivista identiteettiprosessia. Molempien teosten päähenkilöt käyttävät
kotiutumishalua uuden identiteetin luomisen työkaluna ja hyödyntävät väärinpaikantumisen (displaced) tuottamaa hybridiyttä haastaessaan ennalta määrättyjä patriarkaalisia sukupuolikäsityksiä. Nazneen kokee Brick Lane -romaanissa traditionaalisen identiteettinsä dekonstruktion ja rekonstruktion hankalaksi mutta saavuttaa lopulta feministisen toimijuuden. Yhdysvalloissa asuvien eteläaasialaissiirtolaisten on katsottu käyttävän etnisyyttä ja luokkaa rodullistamisen vastustuskeinona (Koshy 2002, 42). Nazneenin pitäessä tiivisti yllä yhteyttä Bangladeshiin
Tara epäröi Intian ja Yhdysvaltojen välillä. Hän tukeutuu tiukasti luokkaan ja kastiin liittyviin etuoikeuksiinsa yrittäessään samalla solmia uudelleen yhteyksiä
omaan menneisyyteensä. Tämän vuoksi Mukherjeen päähenkilö näyttää jäävän
useiden keskenään ristiriitaisten diskurssien vangiksi. Kuten monet muut Englantiin muuttaneet eteläaasialaissiirtolaiset Nazneen vastustaa pieni naisyhteisö tukenaan myös rodullistamista. Kerronnallisten ratkaisujensa erilaisista poliittisista
seuraamuksista huolimatta Desirable Daughters ja Brick Lane representoivat
transnationaalisen postmodernin naisidentiteetin etsintää avoimena ja loppumattomana tulemisen prosessina.

183

Lähteet
Ahmad, Fauzia 2004: Dilemmas in Theorizing South Asian Muslim Women. Teoksessa
Nirmal Puwar & Parvati Raghuram (toim.): South Asian Women in Diaspora. Oxford:
Berg, 43–65.
Alessandrini, Anthony 2003: Reading Bharati Mukherjee, Reading Globalization.
Teoksessa Amitava Kumar (toim.): World Bank Literature. Minneapolis: University of
Minnesota Press, 265–279.
Ali, Monica 2003: Brick Lane. London: Doubleday.
Ashcroft, Bill & Griffiths, Gareth & Tiffin, Helen 1989: The Empire Writes Back: Theory
and Practice in Post-Colonial Literatures. London: Routledge.
Aziz, Razia 1998: Feminism and the Challenge of Racism: Deviance or Difference?
Teoksessa Heidi Safia Mirza (toim.): Black British Feminism: A Reader. London:
Routledge, 70–77.
Bahri, Deepika & Vasudeva, Mary 1996: Introduction. Teoksessa Deepika Bahri & Mary
Vasudeva (toim.): Between the Lines: South Asians and Postcoloniality. Philadelphia:
Temple University Press, 1–32.
Bose, Brinda 1993: A Question of Identity: Where Gender, Race, and America Meet in
Bharati Mukherjee. Teoksessa Emmanuel S. Nelson (toim.): Bharati Mukherjee:
Critical Perspectives. New York: Garland, 47–63.
Brah, Avtar 2002: Cartographies of Diaspora: Contesting Identities. London: Routledge.
Brazilier, Jana Evans & Mannur, Anita 2003: Nation, Migration, Globalization: Points of
Contention in Diaspora Studies. Teoksessa Jana Evans Brazilier & Anita Mannur
(toim.): Theorizing Diaspora: A Reader. Malden, MA: Blackwell Publishing, 1–22.
Butler, Judith 1993: Bodies That Matter: On the Discursive Limits of ”Sex.” New York:
Routledge.
Fortier, Anne-Marie 2003: Multiculturalism and the New Face of Britain. 28 Nov. 2003.
Luettavissa osoitteessa http//www.comp.lancs.ac.uk/sociology/papers/Fortier-Multiculturalism.pdf. Luettu 24.6.2004.
Fraser, Mariam 1999: Classing Queer: Politics of Competition. Teoksessa Vikki Bell
(toim.): Performativity & Belonging. London: Sage, 107–131.
Grewal, Inderpal 1997: Autobiographic Subjects and Diasporic Locations: Meatless Days
and Borderlands. Teoksessa Inderpal Grewal & Caren Kaplan (toim.): Scattered
Hegemonies: Postmodernity and Transnational Feminist Practices. Minneapolis:
University of Minnesota Press, 231–254.
Grewal, Inderpal & Kaplan, Caren 1997: Introduction: Transnational Feminist Practices and
Questions of Postmodernity. Teoksessa Inderpal Grewal & Caren Kaplan (toim.):
Scattered Hegemonies: Postmodernity and Transnational Feminist Practices.
Minneapolis: University of Minnesota Press, 1–33.

184

Grice, Helena 2000: ”Who speaks for us?”: Bharati Mukherjee and the politics of
immigration. Comparative American Studies: An International Journal 1/2000, 81–86.
Hall, Stuart 1999: Identiteetti. Suom. ja toim. Mikko Lehtonen & Juha Herkman. Tampere:
Vastapaino.
Hall, Stuart 2000: Conclusion: the Multi-cultural Question. Teoksessa Barnor Hesse (toim.):
Un/settled Multiculturalisms: Diasporas, Entanglements, Transruptions. London: Zed
Books, 209–241.
Head, Dominic 2003: Zadie Smith's White Teeth. Teoksessa Richard W. Lane & Rod
Megham & Philip Thew (toim.): Contemporary British Fiction. Cambridge: Polity,
106–119.
Huggan, Graham 2001: The Postcolonial Exotic: Marketing the Margins. London:
Routledge.
Katrak, Ketu K. 1997: South Asian American Literature. Teoksessa King-Kok Cheung
(toim.): An Interethnic Companion to Asian American Literature. Cambridge University Press, 192–218.
Lindström, Ritva 1996: Naisen asema Bangladeshissä. Selvitys naisen asemasta terveyden,
koulutuksen ja työllisyyden näkökulmista vuosina 1980-1994. Pro gradu -tutkielma.
Turun yliopisto.
Mandelbaum, David G. 1993: Women’s Seclusion in North India, Bangladesh, and Pakistan.
Tucson: The University of Arizona Press.
McClintock, Anne 1995: Imperial Leather: Race, Gender and Sexuality in the Colonial
Context. New York: Routledge.
Mernissi, Fatima 2003: The Meaning of Spatial Boundaries. Teoksessa Reina Lewis & Sara
Mills (toim.): Feminist Postcolonial Theory: A Reader. Edinburgh University Press,
489–501.
Mirza, Heidi Safia 1998: Introduction: Mapping a genealogy of Black British feminism.
Teoksessa Heidi Safia Mirza (toim.): Black British Feminism: A Reader. London:
Routledge, 1–28.
Mitra, Indrani 1996: ”Luminous Brahmin Children Must Be Saved”: Imperialist Ideologies,
‘Postcolonial’ Histories in Bharati Mukherjee’s The Tiger’s Daughter. Teoksessa
Deepika Bahri & Mary Vasudeva (toim.): Between the Lines: South Asians and
Postcoloniality. Philadelphia: Temple University Press, 284–97.
Mohanty, Chandra Talpade 2003: Feminism Without Borders: Decolonizing Theory,
Practicing Solidarity. Durham: Duke University Press.
Mukherjee, Bharati 2002: Desirable Daughters. New York: Hyperion.
Nasta, Shusheila 2002: Home Truths: Fictions of the South Asian Diaspora in Britain.
Houndmills: Palgrave.
Nyman, Jopi 2002: Transnational Travel in Bharati Mukherjee’s Desirable Daughters. The
Atlantic Literary Review 3. 4/2002, 53–66.

185

Ong, Aihwa 1999: Flexible Citizenship: The Cultural Logics of Transnationality. Durham:
Duke University Press.
Pati, Mitali R. 1993: Love and the Indian Immigrant in Bharati Mukherjee’s Short Fiction.
Teoksessa Emmanuel S. Nelson (toim.): Bharati Mukherjee: Critical Perspectives.
New York: Garland, 197–211.
Rassool, Naz 1998: Fractured or flexible identities? Life histories of ‘black’ diasporic
women in Britain. Teoksessa Heidi Safia Mirza (toim.): Black British Feminism.
London: Routledge, 187–204.
Sandhu, Sukhdev 2003: Come hungry, leave edgy. London Review of Books 9 Oct. 2003,
10–13.
Sangari, Kumkum & Sudesh Vaid 1999: Recasting Women: An Introduction. Teoksessa
Kumkum Sangari & Sudesh Vaid (toim.): Recasting Women: Essays in Indian Colonial
History. New Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press, 1–26.
Sen, Samita 2002: Towards a Feminist Politics? The Indian Women’s Movement in
Historical Perspective. Teoksessa Karin Kapadia (toim.): The Violence of
Development: The Politics of Identity, Gender and Social Inequalities in India.
London: Zed Books, 459–524.
Shohat, Ella n.d.: Introduction. Teoksessa Ella Shohat (toim.): Talking Visions:
Multicultural Feminism in a Transnational Age. New York: New Museum of
Contemporary Art, 2–62.
Sinha, Mrinalini 1995: Colonial Masculinity: The ‘Manly’ Englishman’ and the ‘Effeminate
Bengali’ in the Late Nineteenth Century. Manchester University Press.
Stoneham, Geraldine 2000: ”It’s a Free Country”: Visions of Hybridity in the Metropolis.
Teoksessa Berry Ashok & Patricia Murray (toim.): Comparing Postcolonial
Literatures: Dislocations. London: Macmillan, 81–92.
Thapar, Suruchi 1993: Women as Activists; Women as Symbols: A Study of the Indian
Nationalist Movement. Feminist Review 44/1993, 81–96.

186

Peilejä ja naamioita. Katse, puhe ja mimiikka
kulttuurisina performatiiveina Yoko Tawadan
matkaromaanissa Überseezungen ja Emine Sevgi
Özdamarin kertomuskokoelmassa Der Hof im
Spiegel
Marja-Leena Hakkarainen
Huomiotani kiinnitti erityisesti se, että eurooppalainen ruumis hakee aina katsetta (Yoko Tawada).1
Saksalaisilla sanoilla on minusta ruumiit (Emine Sevgi Özdamar).2
Globalisaatio ja kansainvälinen muuttoliike ovat viime vuosikymmenien aikana
tuoneet muutoksia myös Euroopan kirjallisiin kaanoneihin ja lajeihin. Moni englanniksi, ranskaksi tai saksaksi kirjoittava kirjailija on nykyisin kotoisin Euroopan
ulkopuolelta, ja yhä useampi heistä on myös nainen. Kansallisten metropolien
alkuperäisyyttä ja autenttisuutta painottavan tradition sijaan heidän tekstinsä
korostavat kulttuurisia eroja ja muutoksia (vrt. Ponzanesi & Merolla 2005, 1).
Yhtymäkohta perinteiseen siirtolaiskirjallisuuteen näkyy matkan ja kodin motiiveissa, sidos postmodernismiin siinä, että subjekti on jatkuvan muutoksen alainen
eikä paluu alkuperäiseen kotiin tai eheään identiteettiin ole mahdollinen. Rosemary Buikeman (2005, 177) mukaan näitä uusia eurooppalaisia kirjallisuuksia
pitäisikin tarkastella postmodernin kirjallisuuden alalajina, joka purkaa perinteisiä
käsityksiä julkisen ja yksityisen, kaukaisen ja läheisen, menneen ja nykyisen merkityksistä. On kuitenkin syytä huomata, että ne myös muistuttavat jälkikoloniaalisia kirjallisuuksia sikäli, että molemmat pyrkivät haastamaan läntisiä ajattelumalleja ja luomaan uudenlaisia tapoja havannoida monikulttuurista ympäristöä.
Tavoitteenani on tässä artikkelissa pohtia katseen, puheen ja mimiikan kulttuurista tuottamista ja esittämistä uudessa eurooppalaisessa kirjallisuudessa. Tutkimukseni kohteena on kaksi saksaksi kirjoittavaa naiskirjailijaa, joista toinen on
syntynyt Japanissa, toinen Turkissa. Yoko Tawada (s. 1960) tuli 17-vuotiaana
junalla Siperian halki Tokiosta Hampuriin ja Emine Sevgi Özdamar (s. 1946)

1 ”Was mir aber stark auffiel, war, dass ein europäischer Körper immer nach einem Blick
sucht.” (Tawada 1996, 46.) Sekä mottolauseet että lainaukset Tawadan matkaromaanista
Überseezungen (Ü) ja Özdamarin kertomuskokoelmasta Der Hof im Spiegel (H) ovat tekijän
suomentamia.
2 ”Die deutschen Wörter haben Körper für mich” (H).
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samanikäisenä 1960-luvun alussa junalla Istanbulista Länsi- Berliiniin. Kumpikin
alkoi kirjoittaa saksaksi 1980-luvun lopulla, ja kumpikin on julkaissut useita teoksia, joita voi luonnehtia autofiktioksi.3 Yoko Tawadalta on ilmestynyt useita fantastisia kertomuksia ja kertomuskokoelmia kuten Das Bad (1989, suom. Kylpy),
Talisman (1996, suom. Taikakalu) ja Verwandlungen (1998, suom. Muodonmuutoksia) sekä runoja ja näytelmiä. Emine Sevgi Özdamarin esikoisromaani Das
Leben ist ein Karawanserei (1992, suom. Elämä on Karavaaniseralji, 1999) kertoo minämuodossa lapsuudesta Turkissa ja jatko-osat Die Brücke vom Goldenen
Horn (1998, suom. Kultaisen Sarven silta) ja Seltsame Sterne starren zur Erde
(2003, Oudot tähdet tuijottavat maata) nuoren tytön kokemuksista Berliinissä ja
Istanbulissa. Keskityn tässä artikkelissa Tawadan matkakertomukseen Überseezungen (suom. Valtamerikielet, 2002) ja Özdamarin kertomuskokoelmaan Der Hof
im Spiegel (2001, suom. Piha peilissä), jotka kumpikin varioivat kirjailijoiden
aikaisempien teosten teemoja ja yhdistelevät omaelämäkerran ja matkakertomuksen lajityyppejä.
Eurooppalaisessa kirjallisuudessa sekä matkakirjat että omaelämäkerrat ovat
perinteisesti olleet miesten laji, jossa valloittajan ja tutkijan silmä kartoittaa ja
ottaa omakseen vieraita alueita. Tawadan ja Özdamarin kertomuksissa katse, ääni
ja kokeva ruumis sen sijaan ovat Euroopan ulkopuolelta tulleen naisen, joka liikkuu ja asuu läntisissä metropoleissa. Länsimaisista yksilöllisistä omaelämäkerroista Überseezungen ja Der Hof im Spiegel poikkeavat sikäli, että niiden painopisteenä on kulttuuristen erojen uudelleenmäärittely. (Vrt. Mills 1991, 36; Kaplan
1998, 214–215.) Kolonialistinen ja orientalistinen diskurssi ovat muovanneet
eurooppalaista kuvaa toiseudesta ja luoneet eron ja samuuden kategorioita, jotka
pohjautuvat sukupuolitettuihin ”rodullisiin”, uskonnollisiin ja kansallisiin eroihin.
Erityisesti katse ja puhe ovat kiinteästi sidoksissa läntiseen symbolijärjestelmään,
siihen, kenellä on oikeus katsoa ja nimetä. Katse, puhe ja eleet ovat myös ruumiillisia toimintoja, joiden kautta identiteettejä performoidaan. Tawadan ja Özdamarin
kulttuuristen elämäkertojen keskeisenä tavoitteena on paitsi purkaa lännen diskursiivisia kategorioita myös etsiä mahdollisuuksia vaihtoehtoisten identiteettien performoimiseen.

3 Autofiktio-termi painottaa omaelämäkerran kuvitteellisuutta ja narratiivisuutta. Yoko Tawada
on julkaissut toista kymmentä teosta, monet sekä saksaksi että japaniksi. Runokokoelma nur
da wo du bist ist nichts (1987) sisältää saksalaisen tekstin oikealta vasemmalle ja japanilaisen
tekstin vasemmalta oikealle luettuina. Emine Sevgi Özdamar kirjoittaa saksaksi, mutta hänen
teoksiaan on käännetty turkiksi. Tawadan ja Özdamarin tuotannosta ks. lähemmin Hakkarainen 2005.
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Performatiivisuuden käsite liittyy sekä kieleen, identiteetteihin että teatteriin.
Sekä kielitieteen ja sosiologian että taiteen ja kulttuurintutkimuksen alueella onkin
nähtävissä ”performatiivinen käänne”, joka jälkistrukturalismille ominaiseen
tapaan kyseenalaistaa olemassa olevan todellisuuden representaation (Sasse 2002,
246). Alice Lagaayn (2001, 15) mukaan performatiiviselle käänteelle on ominaista
teatteriin liittyvien metaforien käyttö kulttuuristen ilmiöiden kuvaamisessa. Myös
Judith Butlerin (1997, 36) näkemyksillä identiteettien performatiivisuudesta on
yhtymäkohta teatteriteoriaan, vaikka hän korostaakin sitä, ettei kyse ole performanssista vaan pakonomaisten toistojen ketjusta, jolla ei ole alkua eikä loppua.
Hänen mukaansa on kuitenkin mahdollista poiketa annetuista malleista ”toisin
toistamisen” avulla (ks. esim. Butler 1990, 139). Tässä artikkelissa tarkastelen,
mitä mahdollisuuksia toisin toistamiseen on vieraassa kulttuuriympäristössä. Pohtiessani katseen, puheen ja mimiikan kulttuurista määräytymistä käytän hyväkseni
feministisen elokuva- ja teatteriteorian näkemyksiä naiskatsojan positiosta ja naamioinnin mahdollisuuksista.

Itä katsoo länttä
Seksuaaliteoriassaan Sigmund Freud liitti katsomisen nautintoon kohteiden objektivoimisen ja niiden alistamisen kontrolloivalle ja uteliaalle katseelle. Freudille
katsoja oli mies, ja Laura Mulveyn (1994, 51) mukaan myös perinteinen Hollywood-elokuva on rakentunut tukemaan miehen voyeurismia ja naisen fetisointia.
Viime vuosikymmenien aikana feministisessä elokuvateoriassa on kiinnitetty erityistä huomiota sekä naisen representaatioon kuvassa että naiseen katsojana. Naiskatsojan mahdollisuuksia pohtineen Mary Ann Doanen (1994, 72–73) mielestä
voyeurismi ja kohteen fetisointi samoin kuin näyttelijähahmoon samaistuminen
ovat vaikeita ellei peräti mahdottomia naiskatsojille, koska heillä ei ole samanlaista etäisyyttä ruumiiseensa kuin miehillä (vrt. Lewis 1996, 163).4 Tawadan

4 Tawadan mukaan eurooppalainen haluaa katsoa ja tulla katsotuksi, kun taas hän itse haluaisi monesti pidättäytyä sekä katsomisesta että katseen kohteena olemisesta (Tawada 1996,
46). Uuden näkökulman naiseen katsojana tuo Tawadan kertomus Das nackte Auge (2004,
suom. Alaston silmä), jossa naisen elämäkerran miljöönä on pariisilainen elokuvateatteri.
Myös kirjan luvut on nimetty elokuvien mukaan. Päähenkilö on nuori vietnamilainen nainen,
joka useiden vuosien ajan viettää kaikki vapaa-aikansa katsomalla yhä uudelleen kaikki elokuvat, joissa esiintyy Catherine Deneuve. Samaistuminen naisnäyttelijän hahmoon on niin
vahva, että katsoja suorastaan pelkää hukkuvansa katsomaansa kuvaan. On mielenkiintoista,
että myös Lars von Trierin elokuvassa Dancer in the Dark (2000) minäkertoja samaistuu sivuosaa esittävään vaaleaan Deneuveen, ei päähenkilöön, joka on tumma itä-Euroopasta tullut
siirtolaisnainen.
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Überseezungen ja Özdamarin Hof im Spiegel tematisoivat naiskatsojan asemaa
siten, että kertojan minäkuvaa muovaa sekä katsominen että katseiden kohteeksi
joutuminen.
Tawadan romaanin otsikko Überseezungen koostuu kahdesta toisiinsa lomittuvasta sanasta ”Übersee” (valtameri) ja ”Seezunge” (merikieli) herättäen näin mielikuvan valtameret ylittävästä kielestä. Kyseessä onkin pikemminkin vaellus kielten ja käsitteiden maailmassa kuin fyysisessä tilassa. Omaelämäkerrallisuutta rikkoo myös kertojan metamorfoosi ruumiinkokoiseksi kieleksi.
Olin kieli. Lähdin ulos, alasti, vaaleanpunaisena ja sietämättömän kosteana.
Oli yksinkertaista ihastuttaa ihmisiä kadulla, mutta kukaan ei halunnut koskettaa minua. Näyteikkunassa oli muovinaisia, joilla ei ollut sukupuolielimiä.
Lappuihin merkityt hinnat oli vedetty yli punakynällä. Varovaiset kansalaiset
koskettavat vain muovikelmuihin pakattuja kieliä. (Ü 9–10.)5
Ihmisten joukossa vaeltava kieli muistuttaa Gogolin kertomusta miehen nenästä,
joka vaeltaa Pietarin kaduilla ja tuottaa suurta huolta entiselle omistajalleen.
Gogolin novellissa on kuitenkin kyse ruumiista irtautuvasta osasta, Tawadan
romaanissa metamorfoosista, jossa koko ruumis muuttuu kieleksi. Virkapukuun
pukeutunut nenä tuo julki paitsi seksuaalisia myös valtaan liittyviä turhautumia ja
toiveita, kun taas alaston kieli kokee olevansa katseen kohde, joka herättää sekä
ihastusta että torjuntaa. Päinvastoin kuin näyteikkunassa liikkumattomina katseille
antautuvat mallinuket kieli liikkuu vapaana väkijoukossa ja katselee ympärilleen.
Hänen käytöksensä muistuttaa näin Walter Benjaminin luonnehdintaa flanööristä,
joka ottaa kaupungin haltuun katseen avulla. Kuten Elizabeth Wilson (2001, 76–
77) huomauttaa, 1800-luvun katseleva flanööri oli tyypillisesti mies, kun taas naisille kaupunkitila avautui lähinnä kulutusmahdollisuuksina. Tawadan kertojan
huomio kohdistuukin valkoisiin mallinukkeihin, ”muovinaisiin”, jotka symboloivat länsimaista fetisoitua naisruumista ja samalla houkuttelevat naisia kuluttajiksi.
Punaiset yliviivaukset hintalapuissa viittaavat paitsi ihanteiden kaupallisuuteen
myös siihen, että ne ovat alennusmyynnissä. Mallinukeilta puuttuvat myös sukupuolielimet, kun taas alaston, vaaleanpunainen ja kostea kieli on kokonaisvaltaisesti seksuaalinen hahmo.

5 ”Ich war eine Zunge. Ich ging so aus dem Haus hinaus, nackt, rosa und unerträglich feucht.
Es war einfach, Menschen auf der Strasse zu entzücken, keiner wollte mich jedoch anfassen.
Im Schaufenster standen Plastikfrauen ohne Geschlechtsorgane. Die Preise auf den Schildern waren mit einem Rotstift durchgestrichen. Vorsichtige Bürger berühren nur die in Plastikfolien eingepackten Zungen.” (Ü.)
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Tawadan kertojan kieleksi muuttumista voi tarkastella myös naisen naamioitumisen muotona. Sekä Freud että Lacan ymmärsivät naisen naamioitumisella puutteen tai menetyksen peittämistä tai kompensointia. Juuri huntujen ja verhojen
avulla naisesta tuli miehen silmissä haluttava, arvoituksellinen olento.6 Liliane
Weissberg (1994, 12) huomauttaa, että kun Lacanille naamioituminen merkitsi
melankolista poissaolevan kaipuuta, on feministinen psykoanalyyttinen tutkimus
korostanut positiivisen naamioinnin mahdollisuuksia. Mary Ann Doanen (1994,
78) mukaan naamioinnin avulla on mahdollisuus luoda etäisyyttä kulttuurisiin
kuviin ja stereotypioihin. Tawadan kertomusta analysoitaessa on muistettava, että
orientalistinen diskurssi on seksualisoinut idän naiset läntisen miehen katseen ja
halun kohteiksi, joita sekä oudoksuttiin että himoittiin (vrt. Said 1979, 4; Kahf
1999, 8). Kertojan fantasiahahmon voi nähdä eräänlaisena vastareaktiona, jonka
avulla hän pystyy irtautumaan orientalistisesta naiskuvasta. Luce Irigarayn
mukaan nainen saattaa liioittelun avulla saada etäisyyttä kulttuurisiin naiskuviin,
ja myös Butlerin mukaan parodinen liioittelu on keino toisintoistaa hallitsevaa diskurssia ja osoittaa sen keinotekoisuus (vrt. Diamond 1997, 173–174). Tawadan
kertomuksessa vastaantulijat suorastaan varovat koskettamasta paljasta kieltä, joka
ei ole pakattu eristävään muoviin. Ihmisen kokoinen kieli on heille vieras olio, jota
ei voi luokitella etnisten tai kansallisten piirteiden mukaan. Itse asiassa alaston
kieli rikkoo sekä sukupuolen että ”rodun” rajan ja horjuttaa näin länsimaisten
(mies)katsojien käsitystä itsestään subjekteina, jotka katsovat toista ja määrittävät
sen paikan.
Metamorfoosi merkitsee paitsi toiseksi naamioitumista myös toiseksi tulemista. Feministisessä kirjallisuudessa muodonmuutos symboloi usein vapautumista ja rajojen ylitystä (vrt. Braidotti 2002, 265). Onkin huomattava, että kun
antiikin mytologiassa muodonmuutokseen yleensä yhdistyi puhekyvyn menetys,
niin Tawadan kertomuksessa koko ruumis muuttuu puhe-elimeksi. Seksuaalisuuden ja puheen lisäksi kieleen liittyy myös kirjoitus, ja kertoja alkaakin laatia ”kielen elämäkertaa”. Kirjoituksen avulla hänen lopulta onnistuu myös luoda ”vastakatse”, joka bell hooksin (1992, 125–126) mukaan on tarjonnut afrikkalaisamerikkalaisille naisille mahdollisuuden haastaa valkoisen amerikkalaisen miehen katse

6 Joan Rivière (1994, 37) tarkastelee psykoanalyttisessä tutkimuksessaan ”Womanliness as
a Masquerade” (alun perin 1929) naisellisuuteen naamioitumista menestyvän naisen suojakeinona patriarkaalisen yhteiskunnan kostotoimenpiteitä vastaan. Emily Apter (1994, 202,
209) huomauttaa, ettei Rivière lainkaan huomioi ”rodun” ja yhteiskuntaluokan vaikutusta analysoimansa amerikkalaisnaisen käytökseen, ja painottaa, että naamioitumisen sijaan pitäisi
puhua naiseuden sosiaalisesta konstruktiosta.
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tai katsekontaktin tietoinen välttäminen. Esittäessään kertomuksiaan saksalaiselle
yleisölle Tawadan kertoja on paitsi katseiden kohde myös puhuva subjekti.
Naisen representaatiot ovat usein toimineet miehen peilinä ja projisiointipintana heijastaen ja suurentaen tämän kuvaa itsestään (vrt. von Hoff 2005, 171).
Özdamarin kertomuskokoelman niminovellissa ”Der Hof im Spiegel” turkkilainen
naiskertoja katsoo peileistä itseään ja ympäristöään. Hän on ripustanut saksalaiseen asuntoonsa kolme peiliä siten, että samanaikaisesti näkee pihan ja eri asunnot
ihmisineen. Peileissä yksityinen tila limittyy julkiseen muodostaen jatkuvasti
muuttuvan kontekstin peilikuvalle.
Nämä kolme peiliä kokosivat kaikki ikkunat ja kerrokset ja nunnatalon puutarhan kolmesta eri perspektiivistä. Kun seisoin selin pihaan näin kolmessa peilissä kaikki ikkunat ja nunnien puutarhan. Me elimme kaikki kolmessa peilissä
nenä nenän vieressä lähekkäin. Kun heräsin en katsonut parvekkeelta pihalle
vaan katsoin peiliin. (H 26.)7
Ympäristön katseleminen asunnosta käsin on kirjallisuudessa ja elokuvassa usein
käytetty kerrontastrategia. Mieskatsojia käsittelevässä analyysissään Laura Mulvey (1994, 60) viittaa Hitchcockin elokuvaan Takaikkuna (Rear Window, 1954),
jossa miehinen katse häilyy voyeurismin ja fetisoinnin välillä. Voyeuristinen nautinto edellyttää pimennettyä tilaa ja etäistä kohdetta, jonka vain kaukoputki tuo
lähelle. Özdamarin naiskertojan tavoitteena on sen sijaan tuoda kauempana asuvat
naapurit samaan peilikuvaan itsensä kanssa. On myös merkille pantavaa, että
Hitchcockin elokuvan päähenkilön pakkomielteenomaisen katselun kohteena ovat
heteroseksuaaliset parit, kun taas Özdamarin kertojaa kiinnostavat ihmiset, joiden
etninen, uskonnollinen tai seksuaalinen tausta on valtavirrasta poikkeava. Hänen
läheisiin peilinaapureihinsa kuuluu muun muassa yläkerran homoseksuaalinen
saksalainen suutari, alakerran afrikkalainen perhe ja pihan toisella laidalla asuvat
katoliset nunnat. Naapuruston lisäksi kertojan keittiön peiliin ilmestyvät myös
kuolleet sukulaiset ja tuttavat.
Özdamarin peili avautuu paitsi lokaaliksi myös globaaliksi tilaksi kertojan
katsellessa itseään samalla kun puhuu puhelimessa. Pitkät kaukopuhelut Istanbulissa asuvan äidin kanssa kertovat kodin kaipuusta, mutta ne ovat myös keino vaihtaa saksalaisen ja turkkilaisen ympäristön tapahtumia ja taustaääniä. Peiliä katse7 ”Die drei Spiegel sammelten alle Fenster und Etagen und den Garten des Nonnenhauses
aus drei verschiedenen Perspektiven. Wenn ich mit dem Rücken zum Hof stand, sah ich in
den drei Spiegeln alle Fenster und den Garten der Nonnen. Wir lebten alle in drei Spiegeln
Nase an Nase zusammen. Wenn ich aufwachte, schaute ich nicht vom Balkon aus auf den
Hof, sondern schaute in den Spiegel.” (H.)
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leva kertoja selostaa puhelimessa, milloin afrikkalainen perheenäiti panee kätensä
taikinavatiin tai nunna pesee pihalla papin autoa ja kuulee turkkilaisten katujen
kohinan ja leikkivien lasten äänet äidin asunnon taustalta. Puhelun päätteeksi kertoja voi laulaa äidille esimerkiksi Brechtin laulua Puukko-Mackiestä tai Birmaan
seilaavista merimiehistä, ja äiti yhtyy loppusäkeeseen: good bye. Myös äiti muuttaa kuoltuaan peiliin, josta kertoja näkee hänet samalla kuin itsensä. Kuollutta isää
peilissä ei näy, mutta sen sijaan esimerkiksi naapurustoon kuuluneet saksalainen
lihakauppias ja juutalainen kehystäjä ilmestyvät sinne kuoltuaan. Peili yhdistää
näin paitsi globaalin ja lokaalin tilan myös menneen ja nykyisen ajan.
Elokuvateoreettiset pohdinnat katsomisesta viittaavat usein Lacanin näkemykseen peilivaiheesta, jolloin yksilö hahmottaa imaginaarisen kuvan eheästä ruumiistaan. Kyseessä on kuitenkin väärintunnistus, sillä kuva ei ole itsenäinen vaan riippuu muiden ihmisten käsityksistä. (Ks. esim. Linker 1995, 218.) Özdamarin kertomuksessa ”Der Hof im Spiegel” on huomattavaa, että kertoja tarkkailee itseään
osana kollektiivia. Kun Mulveyn (1994, 57) mukaan elokuvan mieskatsoja samaistuu valtaa edustavaan mieshahmoon, identifioituu Özdamarin naiskatsoja heterogeeniseen transnationaaliseen yhteisöön. Hänen katselemisessaan on myös
voyeuristisia ja ekshibitionistisia piirteitä, jotka Freudin mukaan ovat ominaisia
mieskatsojille (vrt. Linker 1995, 230). Eräänlaisena kohteiden fetisointina voi
pitää sitä, että kertoja joskus silittää afrikkalaisen naisen peilikuvaa puuttuvan
äidin ja kodin korvikeobjektina. Selkein ero mieskatsojan objektivoivaan katseeseen on kuitenkin halu olla osa tarkastelemaansa kokonaisuutta. Päinvastoin kuin
Tawadan minäkertoja, joka vasta kirjoituksen avulla sai kontaktin ympäristöönsä,
Özdamarin minäkertoja lavastaa sosiaalisen yhteisön osaksi peilikuvaansa.

Puhe ja puhuttelu
Katseen ohella puhuminen on vahvasti sidoksissa symbolisen järjestelmän malleihin ja toimintatapoihin. Kummassakin on kyse yksilön aisteihin ja tunteisiin liittyvästä ruumiillisesta toiminnasta, mutta kuten Judith Butler (2004, 21) huomauttaa,
ruumis on myös toisten sanojen ja tekojen kohde. Tämä johtuu siitä, ettei kukaan
täysin omista ruumistaan vaan se on alusta lähtien toisten muovaama ja kantaa
itsessään muiden sille antamia merkityksiä. Kulttuurista toiseen siirtyessään ruumis joutuu suhteuttamaan uusia ristiriitaisia merkityksiä, ja samuuden tunnuksista
voi tulla erojen merkkejä.
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Varhaistuotannossaan sekä Tawada että Özdamar ovat tuoneet esiin pelon
menettää puhekyky vieraassa maassa. Tawadan pienoisromaanissa Das Bad kala
nielaisee kertojan kielen ja Özdamarin kertomuksessa ”Die Mutterzunge” Kölnin
katedraali leikkaa kielen väkivaltaisesti kertojan suusta. Äidinkieli merkitsee heille
molemmille konkreettisesti äidin kieltä, lihallista puhe-elintä, johon liittyy tunne
ruumiillisesta läheisyydestä ja lämmöstä. Tawadan matkakertomuksessa Uberseezungen äidinkieli vaihtuu vieraisiin kieliin ja kulttuurisiin käännöksiin. Saksassa
kieleksi muuttunut kertoja pohtii siirtymää ideogrammeista foneettiseen kieleen,
Etelä-Afrikassa hän opiskelee afrikaansia oppiakseen ymmärtämään uniensa kieltä
ja Pohjois-Amerikassa hänen työpaikkansa on kielten laitos, jota hallitsee tietokoneiden englanti. Ideogrammeille rakentuvaan äidinkieleensä kertoja muistelee
astuneensa sisään kuin kotitaloon. Saksan kielessä merkillä ja merkityllä ei ole
nähtävissä olevaa suhdetta toisiinsa, ja saksalaiset kirjaimet vaikuttavat kertojasta
muurilta, jonka yli puhuja ei voi kiivetä.
Joidenkin viikkojen ajan minulla on jokaisessa luentatilaisuudessa vaikeuksia.
Käsikirjoituspaperin kirjaimet muodostavat muurin, kuljen kärsivällisesti
muuria pitkin, ei ole ovea, ei ikkunaa, ei edes soittokelloa. En pysty lukemaan
lauseita, vaikka olen kirjoittanut ne. (Ü 10.)8
Kieli ei Tawadan kerronnassa ole kuitenkaan vain ilmaisuväline vaan se on myös
keino puhutella toista ja määritellä toisen paikka. Performatiiviset ilmaukset eivät
liioin ole vain positiivisia tahdon ilmauksia vaan myös vallankäytön välineitä. Esimerkkinä keinosta rajoittaa toisen identiteetin performoimista Butler (1997, 18–
19) mainitsee loukkaavan kielen, ”vihapuheen” (hate speech), joka objektivoi toisen antamalla hänelle loukkaavan nimen. Nimeäminen on luonteeltaan performatiivi, joka samalla kutsuu toisen määrätylle paikalle, ja nimittely hahmottaa toisen
alistetuksi subjektiksi (What hate speech does, then, is to constitute the subject in a
subordinate position). Performatiivien toiseuttava vaikutus selittyykin juuri niiden
kyvystä vaikuttaa puhutelluiksi ja nimetyiksi tulevien identiteetin rakentumiseen.
Sara Ahmedin (2004, 49) mukaan vihalle on ominaista se, ettei se kohdistu niinkään yksilöön kuin ryhmään, jota tämä edustaa. Myös Tawadan kertoja joutuu
vihan ilmausten kohteeksi nimenomaan aasialaisena naisena. Näin tapahtuu esi-

8 ”Seit einigen Wochen habe ich bei jeder Lesung Schwierigkeiten.Auf dem Manuskriptpapier
bilden die Buchstaben eine Mauer, ich gehe geduldig an der Mauer entlang, es gibt keine Tür,
kein Fenster, nicht einmal eine Klingel.Ich kann die Sätze nicht lesen, obwohl ich sie geschrieben habe.” (Ü.)
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merkiksi silloin, kun vastaantuleva mies huutaa hänelle: ”Ihr seid Arslöcher.” (Te
olette persereikiä, Ü 28.)
Vastenmielisyyden ja inhon ilmaukset merkitsevät Ahmedin (2004, 94)
mukaan sitä, että oman ruumiin ulkopuolelle halutaan sulkea jotain, mikä koetaan
pelottavana tai saastuttavana. Tällöin jopa sanat voidaan ikään kuin oksentaa tai
sylkeä ulos omasta ruumiista. Tawadan kertomuksessa Überseezungen minäkertojaa syljetään päin kasvoja hänen taluttaessaan polkupyörää saksalaisella kadulla.
Kertoja ei kuitenkaan alistu passiivisesti vastaanottamaan loukkausta vaan alkaa
miettiä sopivaa nimitystä sylkijälle. Eurooppalaisen miehen toiseuttava nimeäminen ei kuitenkaan ole helppoa jo siitä syystä, että monet länsimaiset haukkumasanat tuntuvat kertojasta käsittämättömiltä. Erittäin outoa hänestä on se, että tuntematon vastaantulija rinnastaa hänet omaan intiimiin ja elintärkeään ruumiinosaansa, anukseen. Myöskään eläinten nimiä ei Japanissa käytetä loukkaavaan
puhutteluun.
Koska Japanissa ei pitkään aikaan syöty lihaa, siellä ei ole haukkumasanaa,
joka liittyisi karjatalouteen. Sen sijaan on nimittelyjä, jotka ovat peräisin
vihannesten viljelystä. Tyhmille ihmisille voi esimerkiksi sanoa ”munakoiso”.
Huonoa näyttelijää kutsutaan ”retiisinäyttelijäksi”. Jos haluaa haukkua jotakin
maalla asuvaa sanotaan ”peruna”. ”Uusi opettaja puhuu pelkkää paprikaa”,
sanoimme, kun emme ymmärtäneet opettajaa. (Ü 25.)9
Vertaillessaan vihapuheen kultturisia muunnoksia kertoja samalla etäännyttää
itsensä objektin osasta ja siirtyy etnologiksi, joka on kiinnostunut vieraiden kulttuurien tavoista. Tällä kertaa primitiivinen ja outo ei kuitenkaan ole itä tai etelä
vaan länsi. Etnologin tavoin kertoja myös kommentoi sylkiklimppiä hiuksissaan
toteamalla, että valkoisen miehen sylki haisee niin pahalta, että on varmasti epämiellyttävää tuntea se koko ajan suussaan. Rasistinen diskurssi, jonka mukaan
paha haju on eräs primitiivisen alkuasukkaan tunnusmerkki, kääntyy näin bumerangin tavoin kohti eurooppalaista miestä.
Özdamarin kertomuksissa kokemukset suoranaisten loukkausten kohteeksi
joutumisesta ovat harvinaisia. Sen sijaan kohtaamisissa on usein kyse ennakkoluu-

9 ”Weil man in Japan lange Zeit kein Fleisch ass, gibt es dort kein Schimpfwort, das mit der
Viehzucht zu tun hat. Stattdessen gibt es Schimpfwörter, die aus dem Gemüsenbau stammen. Man kann zum Beispiel zu einem dummen Menschen ‘Aubergine’ sagen. Ein schlechter
Schauspieler wird ‘Rettich-Schauspieler’ genannt. Wenn man jemanden, der auf dem Dorf
lebt, beschimpfen will, sagt man ‘Kartoffel’, ‘Was der neue Lehrer so redet, ist nur ein Paprika”, sagten wir, wenn wir den Lehrer nicht verstanden.” (Ü.)

195

loista ja halusta sulkea vieras saksalaisen elämänpiirin ulkopuolelle. Näin on myös
laita tarinassa vierailusta saksalaisessa papukaijakaupassa.10
Jos piirtäisin tässä kaupungissa henkilökohtaisen karttani, se näyttäisi tällaiselta: ensimmäisenä isolla kadulla oleva papukaijakauppa. Menin tänne muutettuani liikkeeseen. ”Anteeksi, montako kieltä teidän papukaijanne puhuu.”
Myyjä vastasi: ”Me puhumme saksaa.” (H 17.)11
Papukaija on tunnettu kielellisen jäljittelyn symboli, ja vierasta kieltä opitaan
usein puhumaan papukaijamaisesti jäljitellen. Sekä Tawadan että Özdamarin
minäkertojat ovat oppineet saksan kielen jäljittelyn avulla: Tawadan kertoja on
toistanut miesystävänsä sanoja, kunnes on oppinut ne, ja Özdamarin kertoja on
opetellut puhumaan teatterirepliikkien ja lehtiotsikoiden avulla. Turkkilainen isä
kutsui Saksasta kotiin palaavaa tytärtään ”saksalaiseksi papukaijaksi”, joka kuitenkin samalla oli säilynyt ainoalaatuisena ”turkkilaisena satakielenä” (Özdamar
1998, 179). Se, että kaupan saksalaiset papukaijat puhuvat vain saksaa – ja sitäkin
huonosti – tuo omistajan alkuperän korostamisen koomiseen valoon. Me-muodolla
myyjä pyrkii sulkemaan muukalaisen saksalaisen diskurssin ulkopuolelle ja
samalla huomaamattaan rinnastaa itsensä papukaijoihin, jotka voivat vain toistaa
muiden sanoja.
Özdamarin kertoja pyrkii esiintymään fyysisesti ja psyykkisesti rajoituksista
vapaana, mutta joutuu kuitenkin orientalistisen diskurssin määrittelemäksi. Länsimaisten miesten sijaan häntä toiseuttavat länsimaiset naiset, eikä kyseessä ole niinkään viha kuin ylemmyydentuntoinen sääli. On huomattava, ettei orientalismi ole
ainoastaan miehinen ajattelutapa, vaan myös länsimaiset naiset ovat rakentaneet
kuvaa itsestään moderneina, oikeuksistaan tietoisina naisina suhteessa orientalistiseen stereotypiaan alistetusta naisesta (ks. Lewis 1996, 17). Muun muassa Chan-

10 Özdamarin henkilökohtaisen kartan paikkoihin liittyy tarinoita kohtaamisista. Tärkeiksi
osoittautuvat myös maahanmuuttajien tutut symbolit: sillat ja rautatieasema. Nimeltä mainittuja tärkeitä rakennuksia on kaksi: Heinrich Heinen synnyinkoti ja Bambi-Kino. Runsaat takaumat tuovat esiin kertojan omat muistot, intertekstuaaliset viitteet taas korostavat sitoutumista
lainattuun tekstiin. Toistuvasti siteerattuja saksalaisia kirjailijoita Özdamarin kertomuksissa
ovat Bertolt Brecht ja Heinrich Heine, jotka kumpikin omana aikanaan joutuivat lähtemään
Saksasta maanpakoon. Amsterdamiin sijoittuvassa tarinassa otteet van Goghin elämäkerrasta rytmittävät kertojan omia havaintoja kaupungista ja sen asukkaista. Myös Tawadan kertoja liikkuu suurkaupungeissa kuten Hampurissa, Kapkaupungissa ja Torontossa, mutta
hänen suhteensa niihin on huomattavasti etäisempi kuin Özdamarin kertojalla, joka otsikoi
kertomuksiaan ”Mein Berlin” (Minun Berliinini) ja ”Mein Istanbul” (Minun Istanbulini).
11 ”Wenn ich in dieser Stadt hier meinen persönlichen Stadtplan zeichnen würde, dann sähe
er so aus: Als erster der Papageienladen auf der grossen Strasse. Ich ging damals, als ich
hierher gezogen war, in das Geschäft. ‘Entschuldigen Sie, wie viele Sprachen spricht Ihr
Papagei?’ Die Verkäuferin sagte: ‘Wir sprechen deutsch.’” (H.)
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dra Talpade Mohanty (2003, 47–48) onkin kritisoinut länsimaisten naisten, myös
feministien, taipumusta homogenisoida kolmannen maailman nainen ja objektivoida se alistetuksi uhriksi. Näin käy myös Özdamarin kertojalle berliiniläisessä
baarissa, jossa hän istuu kahden miespuolisen näyttelijätoverinsa kanssa viettämässä hauskaa iltaa. Nuori tuntematon saksalainen nainen puhuttelee häntä alentuvan ystävällisesti ja pahoittelee, että turkkilaisten naisten on aina kotiin mennessään sidottava huivi päähänsä. Kertoja yrittää selviytyä tilanteesta myöntämällä
toisen ennakkoluulot ja kääntyy jälleen ystäviensä puoleen, mutta saksalainen nainen ei hellitä vaan tyrkyttää hänelle apuaan ja käyntikorttiaan.
”Jos tarvitset apua, soita minulle. Ovatko nuo pojat sinun veljiäsi?”
”Kyllä, toinen on.”
”Lyökö hän sinua?”
”Kyllä.”
”Soita minulle kun hän taas lyö.”
Hän sääli minua.
”Tiedätkö, hän myös nai minua.”
”Insestiä. Soita minulle huomenna.” (H 122.)12
Kertoja päättää paitsi omaksua hänelle tarjotun orientalistisen naisen roolin myös
liioitella sitä. Näin hän käyttää samantapaista mimeettistä strategiaa, josta paitsi
Butler myös Luce Irigaray on puhunut naisten mahdollisuutena haastaa stereotypioita liioittelun ja parodian avulla. Kuten Doane totesi, naamion avulla kuvasta voi
itse etääntyä, mutta kertojan tapauksessa hänen saksalainen puhekumppaninsa
pitää naamiota totena eikä hellitä, ennen kuin kuulee, ettei kertojan laukussa ole
huivia eikä kukaan tee hänelle väkivaltaa. Kertoja jää pohtimaan, olisiko keskustelu päättynyt eri tavoin, jos laukussa olisi ollut saksalainen passi.

12 ”Wenn du Hilfe brauchst, ruf mich an. Sind die Jungs da deine Brüder?”
”Ja, einer von ihnen.”
”Schlägt er dich?”
”Ja.”
”Ruf mich an, wenn er es wieder tut.”
Sie hatte Mitleid mit mir.
”Weisst du, er bumst mich auch.”
”Inzest. Ruf mich morgen an.” (H.)
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Mimiikan kulttuuriset mallit
Kulttuuritieteissä performanssin käsite liittää suorittamiseen teatraalisen esittämisen (Hoff 2005, 173). Myös kulttuurisia performatiiveja voi tarkastella normeja ja
konventioita siteeraavina esityksinä, jotka on tarkoitettu nähtäviksi ja kuultaviksi.
Keskeisiä ruumiillisesti välittyviä siteeraamisen muotoja ovat ilmeet ja eleet. Teatterinaamioon verrattuna mimiikka on sosiaalisesti koko ajan muuttuvaa ruumiin
kieltä. Se on myös olennainen osa identiteetin performoimista, joka kuten Butler
(2004, 21) toteaa, aina rakentuu suhteessa muihin ihmisiin. Kulttuurista toiseen
siirryttäessä sekä siteeraamiskelpoiset normit että siteeraamisen ruumiilliset ilmaisumuodot, eleet ja mimiikka, muuttuvat.
Kielen oppiminen rakentuu pitkälti jäljittelylle, jossa ilmeillä ja äänenpainolla
on tärkeä merkitys. Vieraan kielen jäljittely myös muuttaa puhuvaa ruumista.
Talisman-teoksessa Tawadan kertoja muistelee vieraiden äänien, katseiden ja
makujen tuntuneen epämukavilta, kunnes ruumis muuttui vastaanottamaan ja tuottamaan uusia ääniä ja eleitä (1996, 41). Matkakertomuksessa Überseezungen kertoja kokee jääneensä Saksassa muukalaiseksi, joka hapuillen puhuu vierasta kieltä,
ja ilahtuu havaitessaan, että yhdysvaltalaisessa kieli-instituutissa kieli ja etnisyys
eivät ole enää kiinteästi sidoksissa toisiinsa.
Käytävällä kaksi miesääntä puhui keskenään. Se kuulosti muhevan tuoksuiselta, vahvalta, kuitenkin leikinomaiselta kuin vanhassa naamionäytelmässä.
En ymmärtänyt sanaakaan kiinaa mutta saatoin heti tunnistaa kummankin
puhujan heidän äänistään: toinen oli iso vahva kiinalainen, toinen hoikka vaalea englantilainen. Molemmat kuuluivat Kiinan laitokselle ja opettivat kiinaa.
Suhde kasvojen ja kielten välillä näyttää olevan sattumanvarainen. (Ü 110–
111.)13
Vaikka kasvonpiirteiden ja puhutun kielen suhde vaikuttaa kertojasta mielivaltaiselta, se ei kuitenkaan tarkoita, ettei sitä olisi olemassa. Kiinalaisen ja englantilaisen kiinankielisen keskustelun rinnastaminen naamionäytelmään viittaa pikemminkin siihen, että kyse on esityksestä, jonka ulkopuolella osapuolia yhdistää ja
samalla erottaa valtakieli, englanti.

13 ”Auf dem Flur redeten zwei männliche Stimmen miteinander. Es klang erdig duftend, kräftig, dennoch spielerisch, wie in einem alten Maskentheater. Ich verstand kein Wort Chinesisch, konnte aber die beiden Sprecher sofort an ihren Stimmen erkennen: der eine ist ein
grosser, kräftiger Chinese, der andere ein schlanker, blonder Engländer. Beide gehörten zur
chinesichen Abteilung und unterrichteten Chinesisch. Die Beziehung zwischen Gesichtern
und Sprachen scheint arbiträr zu sein.” (Ü.)
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Puhuessaan Reininmaalla syntyneen amerikkalaisen ystävättärensä kanssa
saksaa kertoja tuntee palanneensa lapsuuden salakieliin. Kaksikielisellä ystävättärellä on kertojan mukaan kahdet äänihuulet: hän vastaa puhelimeen amerikkalaisittain korostaen, mutta itse soittaessaan painottaa sanoja saksalaisittain. Kertojalla
itsellään on kasvoillaan ”japanilaiset silmälasit”, jotka ovat kasvaneet kiinni hänen
silmiinsä niin, ettei niitä voi ottaa pois ja panna takaisin (Ü 41). Kyseessä ei siis
ole naamio, jonka ominaisuuksiin kuuluu se, että sen voi riisua. Japanilaiset silmälasit eivät myöskään ole alkuperäinen ominaisuus, vaan ne ovat tulleet osaksi kertojan ruumista vasta, kun Euroopan katseleminen alkoi särkeä silmiä. Silmälasit
antavat välimatkaa kohteisiin ja samalla ehkäisevät toisen jäljittelyn tai toiseen
samaistumisen.
Kun Tawadan kertoja tarkkailee kulttuurisia performatiiveja sivusta, Özdamarin kertoja pyrkii osallistumaan niihin. Hän on myös ylpeä siitä, että naapurit tuntevat hänet ”näyttelijättärenä”. Kertoja rinnastaa myös suurkaupungit näyttämöihin, joilla esitetään erilaisia kansallisia, etnisiä ja sukupuolisia identiteettejä. Saksan yhdistymisen jälkeen Berliini muuttui kertojan silmissä näyttämöksi, jossa
näyttelijät olivat peräisin eri näytelmistä.
Idästä tulevat ihmiset näyttivät Maxim Gorki -näytelmän näyttelijöiltä, jotka
yhtäkkiä olivat kadottaneet näyttämönsä ja päätyneet aivan toiselle näyttämölle, jossa esitettiin aivan eri näytelmää. (H 63–64.)14
Identiteetin performointia voi tarkastella myös eräänä sosiaalisen mimesiksen
muotona. Länsimaisessa historiassa mimesistä on tutkittu erityisesti suhteessa taiteeseen ja ymmärretty sillä paitsi luonnon jäljittelyä, imitaatiota, myös luovaa toimintaa (vrt. Gebauer & Wulf 1995, 5). Teoksessaan Mimesis and Alterity (1993,
42–43) Michael Taussig väittää sekä jäljittelyn että naamioitumisen kuuluvan
mimesikseen, jonka pohjalla hänen mukaansa on halu ei vain jäljitellä toista vaan
tulla toiseksi. (Vrt. myös Braidotti 2002, 21.) Ongelmallisempi kuva mimesiksen
ja toiseuden suhteesta välittyy sen sijaan Homi K. Bhabhan näkemyksissä koloniaalisesta jäljittelystä. Hänen mukaansa kolonialistia jäljittelevä ei koskaan voi täysin muuttua toiseksi, mutta juuri tuo ero osoittautuu keinoksi kyseenalaistaa alkuperän ylivertaisuus ja ainoalaatuisuus (Bhabha 1994, 86–87; Ahokas 2003, 46).
Siirtomaaisännän jäljittely voi muuttua parodiaksi samoin kuin Butlerin (1990,
137) mukaan voi tapahtua esimerkiksi ristiinpukeutumisen (cross-dressing) avulla.
14 ”Die Menschen aus dem Osten sahen aus wie Schauspieler aus einem Maxim-GorkiStück, die plötzlich ihre Bühne verloren hatten und auf einer anderen Bühne, in der ein ganz
anderes Stück gespielt wurde, gelandet waren.” (H.)
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Monikulttuurisissa yhteisöissä identiteettien jäljittely voi olla luonteeltaan assimilaatioon, sulautumiseen, tai kohteen kyseenalaistamiseen pyrkivää. Se, että jäljittely ei kuitenkaan voi täysin onnistua, merkitsee kummassakin tapauksessa ambivalenttia välitilaa, joka hämärtää binaaristen identiteettien (musta ja valkea, itä ja
länsi, nainen ja mies) välisiä rajoja.
Sekä Tawadan että Özdamarin kertomuksista käy selvästi ilmi, ettei idästä
tuleva naismatkustaja ole rinnastettavissa kulttuuriseen kameleonttiin, joka vaihtaa
väriä uuden ympäristön mukaan. Etenkään ”rodullisesti” toiseksi luokiteltu ei
tähän pysty, vaikka haluaisikin. Özdamarin kertomuksessa ”Mein Amsterdam”
tulee kuitenkin esille mahdollisuus jäljitellä kansallista identiteettiä mimiikan ja
elekielen avulla.
Menin Leidsepleinille, joka oli täynnä ihmisiä, ja etsin toisen ja kolmannen
polven ulkomaalaisten kasvoista hollantilaista. Sen olin oppinut Saksassa.
Siellä voi monista 18–19-vuotiaiden turkkilaisten kasvoista löytää saksalaisen.
Nämä kasvot samaistuvat saksalaisten elekieleen ja kuvastavat monesti enemmän saksalaista kuin saksalainen itse. Seurasin turkkilaista paria. Heissä oli
jotain prinssin ja prinsessan kaltaista. Kaupunki oli heidän näyttämönsä, ja he
katsoivat eteenpäin ikään kuin heidät voitaisiin milloin tahansa valokuvata.
Valokuvan nimi voisi olla: ”Olen kaunis, olen hyvä tässä kaupungissa.” (H
83–84.)15
Hollannin maahanmuuttajat, jotka pyrkivät jäljittelemään isäntämaan ilmeitä ja
eleitä, tavallaan jatkavat koloniaalista jäljittelyä entisessä emämaassa. On kuitenkin merkille pantavaa, että kertoja seuraa maahanmuuttajien lapsia ja lapsenlapsia,
jotka ovat asuneet maassa kauan ja joiden ruumis on tuotettu yhteisessä sosiaalisessa tilassa. Jäljittely voi olla pakonomaista, mutta se voi myös palkita esittäjiä
myönteisellä minäkuvalla. Kertojan tarkkailema turkkilainen pari sekä performoi
hollantilaisuutta että odottaa tulevansa katsotuksi, jopa valokuvan muodossa ikuistetuiksi. Hollannin kuningashuone jäljittelyn esikuvana symboloi sekä entistä
imperiumia että nykyistä representatiivista valtaa, ja samaistuminen prinssiin ja
prinsessaan paljastaa vallan kytkeytyvän heteroseksuaaliseen käyttäytymiseen.

15 ”Ich ging auf den Leidseplein, der voller Leute war, und suchte in den Gesichtern der zweiten und dritten Generation von Ausländern das Holländische. Das hatte ich in Deutschland
gelernt. Dort kann man an manchen Gesichtern der 18-19jährigen Türken das Deutsche finden. Diese Gesichter identifizieren sich mit der Gestik der Deutschen und spiegeln manchmal
die Deutschen mehr als ein Deutscher. Ich folgte einem türkischen Pärchen. Sie hatten etwas
von einem Prinzen und einer Prinzessin. Die Stadt war ihre Bühne, und sie schauten nach
vorne, als könnten sie jederzeit von Fotrografen fotografiert werden. Das Foto könnte heissen: ”Ich bin schön, ich bin gut in dieser Stadt.’” (H.)
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Kertoja ei kuitenkaan jää pohtimaan, onko hollantilainen kulttuurinen järjestelmä
valmis tunnustamaan turkkilaisparin esityksen kuningashuoneen lapsista.

Toisto ja muutos
Tawadan ja Özdamarin kertomukset näyttävät läntiset suurkaupungit kulttuurisesti
heterogeenisina transnationaalisten ja paikallisten kohtaamisten tiloina. Kumpikin
teos tuo esiin muistojen kodit, mutta liittää ne pikemminkin äidinkieleen kuin
määrättyyn fyysiseen paikkaan. Kun Tawadan kertoja katsoo länttä näyteikkunasta, Özdamarin kertoja puolestaan lavastaa peilien avulla kuvitteellisen kodin,
jossa yhdistyy yksityinen ja julkinen, paikallinen ja globaali tila. Toisen jäljittely
tai peräti toiseksi tuleminen on sekä Tawadan että Özdamarin kertojalle ensisijaisesti naamioitumisen tai parodisen liioittelun ele. Lännen tarjoamien mallien
sijaan teokset korostavat erojen merkitystä ja muuttuvuutta ja kiistävät näin länsimaisen symbolijärjestelmän universaalisuuden.
Länsimainen katse, puhe ja mimiikka pyrkivät sijoittamaan idästä tulevat naiset orientalistiseen diskurssiin, josta vapautuakseen Tawadan kertoja omaksuu jättiläiskielen fantasiahahmon, kun taas Özdamarin kertoja ottaa näyttelijän ja lavastajan roolin. Kumpikin kieltäytyy toimimasta länsimaisten miesten tai naisten peilinä, jonka avulla nämä voisivat hahmottaa itsensä muita parempina. Sen sijaan
sekä Uberseezungen että Der Hof im Spiegel painottavat sellaista kulttuurista
hybridiyttä, jossa sukupuolen, kansallisuuden, luokan, uskonnon ja etnisyyden erot
sekoittuvat, mutta eivät pyyhkiydy pois. Assimilaation tai separationismin sijasta
molemmat teokset haastavat sekä kansalliseen identiteettiin että tiettyyn etniseen
ryhmään sitoutumisen. Kertomusten demokraattisen kosmopoliittisuuden ihanne
tiivistyy Özdamarin kertomuksessa Nihal-nimisen siivoojan ehdotukseen, että kaikilla ihmisillä olisi sama passi: maailmanpassi.
Tawadan Überseezungen ja Özdamarin Der Hof im Spiegel edustavat uutta
kulttuurienvälistä eurooppalaista kerrontaa, jossa fragmentaarisuus ja surrealistiset
yksityiskohdat rikkovat tietoisesti autenttisuuden ja alkuperäisyyden illuusiota.
Lännen representaation sijaan teoksissa onkin kyse paitsi identiteettien myös kerronnan performatiivisuudesta vailla määrättyä lähtöpistettä tai lopputulosta. Özdamarin teatraalisuuden sijaan Tawadan kertoja pysyy tarkkailijana ja kääntäjänä.
Hänen matkakertomuksensa onkin pitkälti länsimaalaisuuden dekonstruktiota,
jossa ”luonnollisilta” vaikuttavat puhe- ja toimintatavat osoittautuvat keinotekoisiksi, kulttuurisen sääntöjärjestelmän sanelemiksi performatiiveiksi. Todellisuuden
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heijastamisen tai kokemusten peilaamisen sijaan sekä Überseezungen että Der Hof
im Spiegel katselevat läntisiä metropoleja kuin suuria kulttuurisia naamiaisia, jossa
naamioasut ja esitystavat vaihtuvat jatkuvasti eikä alkuperäisiä malleja tai identiteettejä ole mahdollista jäljittää.
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KUN ON TUNTEET: FEMINISTISEN LUKEMISEN
JA KIRJOITTAMISEN PAIKKOJA

Järki, tunteet ja queer-poliittinen luenta
Sanna Karkulehto
Perkele nuori polovi on meijän rinnalla kissankasvattajjii. Ne haisoohi ihan
vasikalle. Mutta myö kun – – juostiin Laatokanjeällä niin veri turski saappaanvarressa. / – Jumalauta veri vaan turski. (Turunen 1974, 123.)
Your novels beat me – black and blue. I retire howling, aching, sore; full,
moreover, of an acute sense of disgrace. I return later, I re-submit myself to the
discipline. No use: I am carried out half-dead.
Max Beerbohm
Virginia Woolfille
(Sit. Gilbert & Gubar 1988, 125–126.)
You study what you desire or what you fear.
Roland Barthes
(Ks. Heath 1987, 9; Lehtonen 1995, 9.)
Oheisista sitaateista ensimmäinen on itäsuomalaisen, maanviljelijämiesten elämän
kuvaamiseen kirjoittamisensa pyhittäneen mieskirjailijan, Heikki Turusen, esikoisromaanista Simpauttaja (1973). Tunnesiteeni muutama vuosi syntymäni jälkeen
julkaistuun Simpauttaja-romaaniin on ollut vuosien kuluessa emotionaalinen ja
vahva. Yhtäältä Simpauttajan sotamuistoja korostava, lähes kivikautisilta tuntuviin perinteisiin nojaava yltiömiehinen voima ja maskuliininen teho ovat saaneet
naislukijansa edessään polvilleen: mitä voi tehdä tekstille, jossa sodan käyneet
miehet kerskuvat groteskisti kokemuksillaan? Turunen on vaikuttanut minuun
kuin Virginia Woolf aikoinaan Max Beerbohmiin: olen tuntenut oloni henkisesti
tyrmätyksi.
Toisaalta Simpauttaja taas oudosti viehättää kaikella sillä, mikä on ollut
omasta elämästäni kovin kaukana ja poissa – mutta ei kuitenkaan niin kaukana,
etten ainakin epämääräisesti ymmärtäisi, mistä kaikesta siinä voi olla kysymys:
sotien jälkeisestä yhteiskuntajärjestyksen palauttamisen tarpeesta Suomessa, suuresta muuttoliikkeestä maaseudulta kaupunkeihin, sitä seuranneesta maaseutujen
autioitumisesta sekä vanhojen kansallisten arvojen laajamittaisesta rapautumisesta,
joista kaikista tunnutaan olevan teoksessa kovin huolissaan (vrt. Mäkelä 1986, 33,
39, 119). Lisäksi siinä taistellaan henkeen ja vereen paitsi suomalaisen maaseudun
perinteisten maskuliinisten arvojen myös suomalaisen miehen kunnian puolesta
(vrt. Siltala 1994). Siinä käsitellään siis aiheita, jotka ovat mahdollisimman vieraita kokemus- ja tunnemaailmalleni. Siitä huolimatta kirjoitin aikoinaan pro

gradu -työni Simpauttajan maskuliinisuuksista ja olen viimeisten kymmenen vuoden kuluessa aika ajoin palannut Simpauttajan miesten mielenmaisemiin.
Mikä on saanut minut kiinnostumaan Turusen Simpauttajasta kerta toisensa ja
vuosi vuoden jälkeen, vaikka se on mitä suurimmassa määrin teksti, jonka ei
pitäisi tarjota kaupunkilaiselle, queer-feministiksi itsensä määrittelevälle naislukijalleen oikein minkäänlaista tutkimuksellista inspiraatiota eikä tarttumapintaa, saatikka erityistä lukemisen mielihyvää, vaan ennemminkin mielipahaa, ahdistusta ja
jopa pelkoa? Syyksi epäilen lukijuuttani tai lukijasubjektiani, joka ei suostukaan
lukemaan Simpauttajaa kuuliaisesti (vrt. Fetterley 1978, xix–xx). Osa teoksen paikoin masokistiselta tuntuvasta, pelonsekaisesta viehätyksestä on siinä, että sitä ja
sen tarjoamia merkityksiä voi myös vastustaa – tai lukea toisin. Huolimatta Simpauttajan varsin tietoisen ja autoritaarisen tuntuisesta tekijyydestä ja tekijän voimakkaasta lukijan ohjailusta luentani on alkanut luoda teokselle ikään kuin omia
merkityksiään. Niiden syntymiseen on vaikuttanut positioni, joka on sitoutunut
tiettyihin konteksteihin, aikaan, paikkaan, ideologiaan ja kulttuuriin sekä sen käytänteisiin (vrt. Barthes 1993, 117; Lehtonen 1996, 114). Tämä positioitunut, tarjottuja merkityksiä vastustava viehätykseni Simpauttajan tekstiin on vaikuttanut sekä
henkilökohtaiseen, poliittiseen ja teoreettiseen kasvuprosessiini queer-feministiseksi tutkijaksi että taiteen ja kulttuurin tutkimuksen teoreettis-metodologisiin
kehittelyprosesseihini, jotka ovat lopulta johtaneet tieni monitieteiseen, feminismiorientoituneeseen tekstien tutkimuksen menetelmään, jota kutsun queer-poliittiseksi luennaksi.1
Queer-poliittiselle luennalle on ominaista, että se sisältää ja sekoittaa keskenään henkilökohtaisen ja tunteet, teoreettisen ja järjen sekä poliittisuuden ja eetoksen tilassa tai paikassa, jota kutsumme tekstiksi. Esittelen artikkelissani tätä menetelmää, jossa yhdistyvät eetos, paatos ja logos. Niiden yhdistyminen ei sinänsä
liene tutkimuksessa mitään uutta, vaikka näkyvästi siitä on kirjoitettu vain vähän –
onhan paatos tulkittu pitkään jopa taiteessakin jotenkin kyseenalaiseksi ominaisuudeksi (Väyrynen 2003, 47–55, 59; Kalha 2005, 245–260). Tutkimuksessa tunteet on tuotu esille vasta hiljattain feministisessä teoriassa (esim. Pearce 1997;
Ahmed et al. 2000; Koivunen 2001; Ahmed 2004; Moring 2004; Pakkanen 2004;
Korsisaari 2006; Työlahti 2006).2 Lähden artikkelissani viemään eteenpäin feministisissä tutkimuksissa esitettyjä ajatuksia tutkimuksen ja tunteiden liitosta. Esitän, että järjen, tunteen ja politiikan yhdistelmä mahdollistuu ja tulee näkyväksi

1 Kiitän queer-poliittisen luennan käsitteestä Marja Kaskisaarta.
2 Ks. myös Nina Työlahden artikkeli tässä kokoelmassa.
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tutkimuksessa aivan erityisellä tavalla jatkossa esittelemieni kahden eri tutkimusmenetelmän, performatiivisen ja queer-luennan, yhdistämisellä.
Viittaan käsitteellä queer-poliittinen luenta yhtäältä performatiivisen luennan
ja toisaalta queer-luennan teoreettis-menetelmällisiin käsitteisiin. Menetelmät
yhtenevät monin paikoin ja voisivat olla tulkittavissa toistensa rinnakkaiskäsitteiksi. Pyrin silti osoittamaan, että keskenään yhdistettyinä ne täydentävät kirjallisuuden ja kulttuurin luennan ja analyysin välineistöä enemmän kuin toisistaan erillisinä käsitteinä, sillä tällöin järki ja tunne kytkeytyvät luontevasti toisiinsa ja toisiaan tukien, samoin kuin niitä täydentävä luennan poliittisuus.
Kirjoittaessani luennasta käsitykseni lukijuudesta perustuu lukemiseen vastavuoroisena, vuorovaikutteisena, affektiivisena ja emotionaalisena, siis tunteiden
tason prosessina. Käsittelen tutkimuskohteitani feministisen tieto-opin näkemyksien mukaan aktiivisina ja muuttuvina. Pyrin tuottamaan niistä ymmärrystä,
yhdenlaista mahdollista ja tarjolla olevaa tietoa, vuorovaikutuksellisesti ja prosessinomaisesti. Tutkimusperiaatteenani pidän ajatusta tutkijasubjektin sidoksisuudesta tiettyyn paikkaan: omaan positionaalisuuteensa, tietonsa historiallisuuteen ja
sen diskursiivisuuteen.3 Pyrin ottamaan luennassani huomioon käsityksen tekstin
ja lukijan välisestä, vuorovaikutuksisesta suhteesta, jossa lukija rakentaa tekstuaalisten kohtaamistensa perusteella tekstin prosessuaalisia merkityksiä. Kun tekstien
merkitykset ovat riippuvaisia ajalle ominaisista merkityksenannon tavoista, nekin
ovat siten – lukijan ja tekstin tavoin – historiallisesti muuttuvia, dynaamisia ja prosessinomaisia. (Esim. Linker 1995, 208–209; Lehtonen 1996, 112, 114; Pearce
1997, 95, 238–243, Kalha 2005, 301.) Suhteeni tutkimuskohteeseeni toivoisin
puolestaan olevan ”katselemista, koskettelemista ja koettelemista sekä tulemista
katselluksi, kosketelluksi ja koetelluksi” (Lehtonen 1994, 261). Uskon, että alussa
esittelemäni Simpauttajakin todella koskettaa minua – sanan molemmissa merkityksissä. Mutta uskon myös, ettei sekään jää luennassani koskemattomaksi.4
Edellä kuvaamassani tutkimusotteessa kirjallisten teosten ja tekstien luennassa
niihin heijastuvat lukijan omat halut ja tunteet, jopa pelot, nousevat keskeisiksi

3 Donna Haraway on todennut, että ”[f]eministinen objektiivisuus merkitsee yksinkertaisesti
paikallistettua tietoa” (sit. Lehtonen 1994, 262; ks. myös Koivunen & Liljeström 1996, 274–
275).
4 Viimeistään tässä vaiheessa on varmasti hyvä todeta, että aikomuksenani ei ole tässä artikkelissa tehdä erillistä Simpauttaja-teoksen queer-poliittista luentaa vaan keskittyä esittelemään itse queer-poliittista luentaa ja niitä teoreettis-metodologisia käsitteenmuodostuksia,
jotka selittävät ja havainnollistavat luentaa. Tässä mielessä Simpauttaja toimii siis ainoastaan
artikkelini kaunokirjallisena virikkeenä, jonka tuottamista henkilökohtaisista lukukokemuksista
lähden liikkeelle. Ks. toisaalla tekemistäni queer-poliittisista Simpauttajan luennoista esim.
Karkulehto 2008.
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(vrt. Kalha 2005). Tämän lisäksi tärkeää kuitenkin on, että vastavuoroisuuden ajatukseen perustuvaan lukijakäsitykseen yhdistyy myös ajatus lukijuudesta, joka
kykenee tarvittaessa vastustamaan tekstien oletusarvoisia lukijapositioita ja vallitsevia lukemisen konventioita. (Ks. Fetterley 1978; Alanko 2001, 214–215.) Tällöin affektiivis-emotionaaliseen tapaan lukea yhdistyvät kognitio ja politiikka: tiedollinen eli kognitiivinen ja tiedostava eli poliittinen tapa lähestyä luettavaa tekstiä. Queer-poliittisessa luennassa kohtaavat siis samassa tilassa järki, tunteet ja
politiikka.5
Millaisissa prosesseissa järki, tunteet ja politiikka queer-poliittisessa luennassa kohtaavat? Kuvatakseni ja havainnollistaakseni näitä prosesseja esittelen
seuraavaksi sitä yhdistävät performatiivisen ja queer-luennan. Aloitetaan performatiivisesta luennasta.

Performatiivinen luenta
Performatiivinen luenta viittaa käsitteenä muun muassa Judith Butlerin performatiiviseen sukupuoliteoriaan ja J. L. Austinin puheaktiteoriassa esitettyyn performatiivisuuden ajatukseen (Rojola & Laitinen 1998, 9–11, 20–23; Pulkkinen 2003,
214). Tuija Pulkkinen (2003, 214–215) sanoo performatiivisuuden viittaavan
todelliseksi tekemiseen. Austin kiinnitti teoksessaan How to Do Things with Words
(1962) huomionsa ilmaisuihin, jotka luovat asiantilan ja ”saavat [sen] aikaan”
(perform).

5 Tiedostan, ettei järkeä voida yksinkertaisesti niputtaa kognition ja tunnetta emootioiden
alueille. Teen näin kuitenkin tässä, koska tavoitteenani on samalla purkaa ajatusta järjen ja
tunteen dualistisesta vastakohtaistamisesta: niitä ei voida asettaa toistensa vastakohdiksi,
mitä pyrin artikkelissani osoittamaan. Järjen ja tunteen alueet eivät ole yksiselitteisiä, ja ne
yhdistyvät tutkimuksen teossa myös siten, ettei niitä edes voida erottaa toisistaan. Tämä
näkyy myös queer-poliittisen luennan esittelyssäni. On käytännössä mahdotonta osoittaa,
mitkä osat siinä olisivat yksinomaan järjen ja mitkä tunteen ilmentymiä – mikä jo sinällään olisi
binarisoiva ele.
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Performatiivisessa luennassa jäljitetään näitä aikaansaatuja asiantiloja sekä sitä,
millaiset ympäristön säännöt ja instituutiot tekevät ne todellisiksi. Toisin sanoen
kyse on diskurssien6 ja representaatioiden7 analysoimisesta. (Culler 1983, 115;
Pulkkinen 2003, 215.)
Anna Hynnisen (2004) mukaan performatiivinen luenta kiinnittyy toistoon,
tunnustuksellisuuteen ja vaikenemiseen. Marja Kaskisaarta (2000) lainaten hän
esittää, että esimerkiksi seksuaalisuuksista ja identiteeteistä kirjoitetaan ja tuotetaan tietoa aina sidoksissa niihin elementteihin, joita yhteiskunnassamme pidetään
kulloisenakin aikana sopivina: ”Kerronnassa subjektin representaatiot tuotetaan
performatiivisesti lainaten ja toistaen kulttuurissamme jo valmiina olevia subjektiuden esittämisen tapoja.” Performatiivisessa luennassa tekstejä analysoidaan
sekä subjekteja tuottavina että niitä rajaavina, toisteisina ”tekstuaalisina tekoina”,
performatiiveina. Performatiivisen ilmaisun takana ei ole valmiiksi annettua eikä
pysyvää identiteettiä, vaan ilmaisu itsessään tuottaa ja rakentaa niitä. Performatiivit eivät kerro jonkin olemassaolosta, vaan ne tuottavat sen – sillä hetkellä kulttuurisesti ja sosiaalisesti soveliaan ja hyväksyttävän – tavan olla olemassa. (Hynninen
2004; Kaskisaari 2000, 37–41, passim.)
Ajatus ilmaisujen performatiivisuudesta osoittaa, että tuotettaessa tietoa vaikkapa sukupuolista tai seksuaalisuuksista ilmaisut eivät kerro mistään valmiiksi
annetuista eivätkä pysyvistä identiteeteistä, vaan tiedontuotanto itsessään rakentaa
niitä. Sukupuolen ja seksuaalisuuden ilmaisujen performatiivisuudesta puhuttaessa
6 Diskurssi tarkoittaa yksinkertaisimmillaan tiettyä kielenkäytön aluetta, erityistä tapaa puhua,
kirjoittaa ja ajatella sekä tapaa kokea ja jäsentää todellisuutta. Ilmauksia, jotka muodostavat
diskursseja, säätelevät diskursiiviset käytännöt, jotka muokkaavat tietyssä kontekstissa sen,
mitä, missä ja miten jotain voidaan sanoa tai esittää sekä sen, kuka voi puhua tai esittää
jotain. (Hall 1999, 105; Koivunen 1996, 51–52; Koskela & Rojola 1997, 164; Lehtonen 1994,
33; 1995, 28.)
7 Representaatio voidaan lyhyesti määritellä esitykseksi. Juha Herkmanin (2002, 219)
mukaan representaatio-käsitteen käyttö korostaa sitä, että kulttuurissa ei ainoastaan esitetä
eli presentoida eikä heijasteta todellisuutta eikä viattomasti kerrota siitä tarinoita, vaan kerrotut tarinat ja lainausmerkeissä ”tieto” tuottavat aina todellisuutta. Kulttuuri koostuu kokonaisuudessaan representaatioista ja niiden tuottamista kohteidensa merkityksistä. Representaatiot vaikuttavat ja ovat osallisia kulttuurissa eri merkitysten tuottamiseen eli siihen, miten kulttuuri ja sen ilmiöt meille näyttäytyvät. Re-presentaatio viittaa siis siihen, että ne pikemminkin
muotoilevat todellisuutta uudelleen kuin ovat siihen välitön ikkuna. Ne vaikuttavat tapaamme
ymmärtää todellisuutta ja muokkaavat käsityksiämme kohteistaan. Paitsi että kulttuurissa luodaan uusia todellisuuden esityksiä, siinä tuotetaan itse todellisuutta ja sen merkityksiä – ja
tätä tuotantoa tehdään aina tietyistä näkökulmista. Representaatiot ovat siten sidoksissa politiikkaan ja ideologioihin. Ne on usein valjastettu yhteiskunnalliseen vallan käyttöön sekä subjekteja muokkaavien ilmiöiden luonnollistamisen prosesseihin: ne konstruoivat normeja ja normaaliutta poikkeaviksi ja marginaalisiksi määriteltyjen kohteiden kautta. Tästä huolimatta representaatioiden sopimuksenvaraisuus, ristiriitaisuus ja ”epäpuhtaus” luovat toisaalta tilaa
myös vastarinnalle, muutokselle ja sitä myötä rajojen rikkomiselle sekä toisin toistamiselle.
(Lahti 2002, 11–22; Karkulehto & Leppihalme 2002, 80.)
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ollaan siis tekemisissä myös Michel Foucault’n (1998) seksuaalisuuden käsitteeseen kohdistaman kriittisen valta-analyysin kanssa: millaiset seksuaali- ja identiteettidiskurssit kussakin ajassa ja paikassa ovat yhtäältä sallittuja ja toisaalta tarpeellisia? Tätä tarpeellisuutta kuvastavana esimerkkinä toimivat puolestaan Judith
Butlerin (1990; 1993) ja Eve Kosofsky Sedgwickin (1990) tekemät huomiot kulttuurisesti ei-normatiivisista tai queereista8 seksuaalisuuksista heteroseksuaalisuuden määrittäjinä. Ilman queerin määritelmää ei voitaisi määritellä normatiivista
heteroakaan, sillä sen normatiivisuus perustuu ajatukselle queerin kiellosta.
Samalla tavalla esimerkiksi kulttuurinen maskuliinisuus rakentuu kiellon varaan
(esim. Badinter 1993, 165): Simpauttajakin osoittaa, että miesten on jatkuvasti
performatiivisesti osoitettava, etteivät he ole naisia, lapsia eivätkä homoja (Karkulehto 1998, 113).
Juha-Pekka Hotinen (2003) esittää edeltävästä hieman poikkeavan näkemyksen performatiivisesta luennasta. Hän kirjoittaa siitä teatteritekstien analyysin ja
dramaturgian välineenä. Hänen mukaansa performatiivisessa luennassa tekstien
esille tuomat faktat ovat aina kiistanalaisia sopimuksia. Tekstistä haetaan poissaoloja ja aukkoja, ja luenta nojaa siihen, mikä on poikkeuksellista ja epäloogista.
Hotinen ottaa esimerkikseen klassikot: performatiivinen luenta hakee niistä aiemmin epätodennäköisinä ja jopa epäolennaisina pidettyjä merkityksiä. Hän puhuu
performatiivisesta luennasta kysyvänä, epäilevänä, ihmettelevänä ja ehdottavana
analyysina, jossa teksti on tapahtumapaikka tai tila. Teksti, tekijä ja lukija kohtaavat tekstissä, ja performatiivinen luenta rakentaa tässä kollektiivisesti jaetussa paikassa tai tilassa yhteyksiä, linkkejä, viitteitä ja assosiaatioita asioiden välille.
Luennassa voidaan lisäillä ja yhdistellä eri lähteistä peräisin olevia tekstifragmentteja tai jopa törmäyttää keskenään eri tekstejä. ”Eheän ja valmiin ihanteet saavat
rinnalleen tekotapoja, jotka vaalivat katkoksia, aukkoja, puutteita, ylijäämää ja
keskeneräisyyden kauneutta, joko vasta rakenteilla olevaa tai jo puoliksi purettua.”
(Hotinen 2003, 212–215.)
Hotisen performatiivisen luennan malli on rakennettu dramaturgian, ei niinkään merkitysten analysoinnin välineeksi. Siitä huolimatta se tuntuu täydentävän
erinomaisesti butlerilais-austin-perustaista performatiivisen luennan mallia ja siirtää sitä lähemmäs kohti queer-luentaa, josta seuraavaksi.

8 Tarkoitan queerilla tässä heteronormatiivisuutta ja normatiivista heteroseksuaalisuutta
kyseenalaistavia tapoja tuottaa seksuaalisuuksien merkityksiä.
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Queer-luenta
Lasse Kekki (2003, 66–67) korostaa, että queer-sensitiivinen lukija tarkastelee
tekstejä aina dekonstruktiivisesti ja jäljittää ja paljastaa tekstejä luovia valtadiskursseja. Butlerin ja Austinin tutkimuksiin nojaavalle performatiiviselle luennalle
ominaiset toistojen, tunnustuksellisuuden ja vaikenemisten paikkojen tunnistamiset ja nimeämiset ovat tyypillisiä menetelmiä myös queer-luennassa, mutta niiden
lisäksi sitä kuvastavat edellä käsitellyt Hotisen esittämät, dekonstruktioon selvästi
nojaavat performatiivisen luennan menetelmät: tietoiset aukkojen, epäloogisuuksien ja epäolennaisuuksien etsinnät. Myös queer-luennassa haetaan tietoisesti niitä
aukkojen, säröjen ja halkeamien paikkoja ja mahdollisuuksia, joita tekstit voivat
sisältää tai tuottaa ja joiden avulla voidaan analysoida niiden rakentamia, etenkin
sukupuolen sekä seksuaalisuuden ja muiden identiteettikategorioiden intersektionaalisia merkityksiä.9
Lisäksi Hotisen kuvailema kysyvä, epäilevä, ihmettelevä ja ehdottava tekstianalyysi täydentää queer-luennan keinoja ja tekee siitä näkyvämmin queer-poliittista. Tekstien lisäileminen, yhdisteleminen ja törmäyttäminen puolestaan edellyttää intertekstuaalista tutkimusotetta, joka sekin kuvastaa queer-poliittista luentaa.10
Intertekstit, niiden analyysi ja keskusteluttaminen kohdetekstien kanssa tuottavat
tekstianalyysista uusia, toisin toistettuja merkityksiä rakentavaa luentaa. Näin voidaan osoittaa valmiiksi tarjotuista lukijapositioita ja odotushorisonteista eroavia
lukemisen paikkoja sekä tehdä odotettuja ja oletetettuja merkityksiä vastustavia
luentoja.
On ehkä tarpeen muistuttaa, että queer-luentaa luonnehtii tutkimuskohteiden
valinnan vapaus. Kohteina voivat olla mitkä tahansa kulttuurin tuotteet ja ilmiöt:
esimerkiksi kirjallisuuden tai vaikkapa teatterin tai televisiosarjojen, elokuvien,
median ja mainonnan rakentamat homo-, lesbo-, bi- tai trans-hahmot tai niissä
queeriuteen vain vihjaavat tai sen kieltävät audiovisuaaliset tai yhtä lailla visuaaliset esitykset. Esimerkiksi Leena-Maija Rossi (2003, 1417; ks. myös Rossi 2002,
83) tulkitsee visuaalisen kulttuurin tutkimuksesta ja queer-luennasta kirjoittaessaan kuvat ja muut visuaalisen kulttuurin muodot bartheslaisesti teksteiksi (ks.
9 Intersektionaalisuudesta ks. Brah & Phoenix 2004; Rossi 2008.
10 Ymmärrän intertekstuaalisen tutkimuksen tavoiksi ja tavoitteiksi löytää teksteistä niiden
välisiä yhteyksiä, lainauksia ja viitteitä, joiden avulla tekstit voidaan saada, Leena Kirstinän
(2007, 21–23) sanoin, ”ylittämään itsensä”. Kyse on tekstien välisten yhteyksien tunnistamisesta, jossa lukijan positio korostuu enemmän kuin kirjailijan, kirjoittajan tai tekijän mahdollinen tietoinen halu tai intentio. Lukija rakentaa teoksesta oman luentansa niiden tekstien,
ilmaisutapojen, rakenteiden, aiheiden ja teemojen tai skeemojen johdattelemana, jotka hänen
lukijapositiostaan tekstien merkitysten tarkastelussa avautuvat.
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Barthes 1994). Hän puhuu kuvien queer-näkökulmaisesta analysoinnista nimenomaan queer-luentana. Lisäksi hän puhuu ”tarkkaan katsomisesta”, ”vastustavasta
ja kriittisestä toisin katsomisesta ja vastakarvaan lukemisesta”. (Rossi 2003, 14,
kursivointi Rossin.)
Myös Kekki (2003, 66–67) korostaa, että queer-sensitiivinen lukija tarkastelee
tekstejä ”vastakarvaan”, ja saman menetelmän esittää lähtökohdakseen Annamari
Vänskä (2006, 15). Rossi, Kekki ja Vänskä tekevät vastakarvainen luenta -nimityksessään näkyväksi menetelmiensä nais- ja kirjallisuudentutkimuksellisen taustan. Vastustavaa ja ”vastakarvaista” (resisting reading, reading against the grain)
luentaa on käytetty metodisesti feministisessä kirjallisuudentutkimuksessa jo pitkään (ks. esim. Fetterley 1978). Siinä lähdetään vastustamaan tarjottuja lukijapositioita ja vallitsevia lukutapoja (Alanko 2001, 214–215), mikä edellyttää lukijalta
muun muassa laajaa kontekstien tuntemusta.
Kuten vastakarvainen luenta, myös queer-luenta edellyttää lukijaltaan jo
edellä korostettua tutkimus-, konteksti- ja historiatietoutta sekä tietoutta tutkimusten ja niiden kontekstien aika-paikallisuudesta. Vallitsevia normeja noudattelevaa,
vastustavaa tai varsinkin uusintavaa tekstiä lukiessa on oltava kriittisesti tietoinen
normeista ja esimerkiksi niistä vihjeiden, aukkojen, säröjen ja halkeamien paikoista ja mahdollisuuksista, joita tekstit voivat tarjota tai tuottaa. Lisäksi
queer-luenta tuo monesti esille kulttuuristen tekstien ja kuvien sekä niistä tehtyjen
tulkintojen konteksti- ja historiasidonnaisuuden: aiemmin on saatettu esimerkiksi
olla sokeita nykytulkitsijalle suhteellisen ilmeisenä homo- tai lesbo- tai jonain
muuna ei-heterotematiikkana näkyville aiheille. Myös lukijan teoreettisella ja
sukupuoli- ja seksuaalipoliittisella positiolla, joka on puolestaan väistämättä
monellakin tapaa sidoksissa hänen tunteisiinsa, on tietysti merkityksensä. Hänen
tulee usein osoittaa erityistä sukupuoli- ja seksuaalisuustietoisuutta ja -herkkyyttä
sekä kulttuurista kompetenssia avatakseen tekstit queer-analyysille. Lisäksi tarvitaan halu toisenlaiseen tieton (Kalha 2005, esim. 22–25, 34–36). Kaikille tietyt
tekstit tai kuvat eivät edelleenkään näyttäydy muuna kuin normien mukaisina.
Se, että tiettyjen tekstien queer-aiheet ja -teemat eivät ole kaikille näkyvissä, ei
silti tarkoita sitä, että ne olisivat sukupuoli- tai seksuaalipoliittisista merkityksistä
tyhjiä tai vapaita tai että ne olisivat sukupuoli- ja seksuaalipoliittisesti jotenkin
viattomia. Monesti tilanne on pikemminkin päinvastainen. Teksteissä piiloisiksi tai
näkymättömiksi jäävät sukupuoli- ja seksuaalioletukset ovat usein mitä poliittisimmin virittyneitä. Näkymättömäksi jäävä poliittisuus on yleensä yhteiskunnan ja
kulttuurin normien mukaista eli normatiivista tai jopa normittavaa, ja yhteiskunta

214

ja kulttuuri tukevat normiensa mukaisten, normatiivisten sekä normittavien esitysten ja merkitysten näkymättömyyttä.
Esimerkiksi Sedgwick (1990, 2–3, 11) on todentanut, että useiden länsimaisen
kirjallisuuden kaanoniin kuuluvien teosten ytimessä on kysymys homo- ja heteroseksuaalisuuden välisestä rajankäynnistä ja valta-asetelmista sekä heterouden tarpeesta tulla määritellyksi nimenomaan homoseksuaalisuuden kiellon kautta,
vaikka niissä ei pintatasolla välttämättä seksuaalisuuksien välisistä eroista puhuttaisikaan.11 Nämä huomiot osoittavat, että poliittisuus on tärkeä elementti
queer-luennassa. Jopa niin tärkeä, että se on nostettava siihen näkyviin, osaksi sen
nimeä.

Luennan poliittisuus
Kirjoittaessani queer-luennan poliittisuudesta en tarkoita viimeaikaisissa, muun
muassa kirjallisuudentutkimuksen poliittisuudesta käydyissä keskusteluissa suhteellisen kapeahkosti esiteltyä kirjallisuuden mahdollista suhdetta niin sanottuun
päivänpolitiikkaan enkä edes pelkästään sukupuoli- ja seksuaalipolitiikkaan (vrt.
Haapala & Rossi 2007; Malmio 2007). Niiden sijaan kysymys on Foucault’hon
(1998) viitaten tuottavasta vallasta ja ylipäätään toiminnastamme diskursiivisen
vallan verkostoissa, joihin kaikki ovat kiinnittyneinä, halusivatpa he sitä tai eivät.
On siis kyse representaatioiden ja diskurssien politiikasta – siitä, etteivät representaatiot, diskurssit saati tiedontuotanto voi ylipäätäänkään olla objektiivisia tai
neutraaleja, siis epäpoliittisia.
Vaikka tiedostan, että kaikki kulttuurin- ja kirjallisuudentutkimus on politiikkaa, tehtiinpä sitä, Terry Eagletonin (1997, 241) sanoin, ”tietoisesti tai tietämät-

11 Sedgwickin teoriaa on kritisoitukin siitä, ettei se ota hetero—homo-vastakkainasettelun
analyysissaan huomioon esimerkiksi biseksuaalisuutta (ks. James 1996, 223, passim.). Pauliina Haasjoen (2005, 37) mukaan jako homo–hetero-vastakohtaisuuteen ei tarjoa ambivalentille biseksuaalisuudelle oikein minkäänlaista tilaa olla olemassa. (Ks. myös Rosenberg 2004,
116–117.) Itse näkisin, että Sedgwickin teorian ongelma ei kuitenkaan ole se, että se jättäisi
biseksuaalisuuden huomiotta. Sen tehtäväksi voidaan tulkita nimenomaan sen osoittaminen,
että länsimainen kulttuuri on kaksijakoinen ja että siinä on ylipäätään vain harvoin tilaa biseksuaalisuudelle tai luokitteluja pakenevalle queeriudelle. Sedgwickin kuvaama kulttuuri on kaksijakoinen, mutta se ei välttämättä tee hänen teoriastaan sellaista. Pikemminkin teoria osoittaa kulttuurisen merkitysjärjestelmän riittämättömyyden seksuaalisuuksien esitysten osalta
(vrt. Hall 2003, 259–260). Itse asiassa biseksuaalisuudenkaan tuominen merkitysjärjestelmään ei riitä selittämään sitä monimuotoisuutta, joka seksuaalisuuksien kirjoa tavoittelevaan
kuvaamiseen ja representointiin tarvittaisiin. Lisäksi on tarpeen korostaa, että normiksi ja normaaliksi asetetussakin voi olla queer häivähdyksensä ja että normittavista ja normatiivisista
mekanismeistaan huolimatta koko kulttuurikin on ainakin potentiaalisesti queer – kaikilla kun
voi olla ”queerit hetkensä” (Rossi 2003, 152).
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tään”, haluan ymmärtää politiikan silti ensisijaisesti aina muutostavoitteelliseksi ja
kumoukselliseksi, tietoisesti tasa-arvoon tähtääväksi toiminnaksi. Tietoisesti muutostavoitteellinen ja kumouksellinen tasa-arvopolitiikka on vallitsevien ideologioiden näkyväksi tekemistä sekä tekstin- ja kirjallisuudentutkimuksessa valtakulttuurin teksteille asettamia ”soveliaita”, sopivia tai hyväksyttäviä merkityksiä moneuttavaa tai vastustavaa lukemista sekä niiden moninaisuuksien, aukkojen, säröjen,
ristiriitojen ja paradoksien esiin nostamista. Lukiessani tekstejä pyrin aktiivisesti
purkamaan niissä esiintyviä vastakohtaisuuksia ja vastakohta-asetteluja analysoimalla, millaista ymmärrystä ja mitä merkityksiä moninaisuudet, aukot, säröt, ristiriidat ja paradoksit tekstille ja todellisuudelle rakentavat. Haluan kyseenalaistaa
vastakohta-asetteluja ja niihin sidostuneita hierarkioita ja tehdä näkyviksi niitä
strategioita ja systeemejä tai mekanismeja, jotka luovat ja mahdollistavat hierarkioita ja arvolatauksia.
Myös Eagletonin kuvaamalla ”tiedostamattoman” politiikalla on silti merkityksensä. Queer-poliittisen luennan yhtenä tavoitteena onkin tutkia myös sitä,
miten niin sanottu tiedostamattoman politiikka teksteissä ja niiden eri luennoissa
toimii. Sitä on vaikea tehdä näkyväksi, mutta siinä kulminoituu se, mistä diskurssien ja representaatioiden tutkimuksessa on pohjimmiltaan kysymys: merkityksiä
tuottavan diskursiivisen tieto-vallan ja jatkuvien kulttuuristen merkityskamppailujen kriittisestä tarkastelusta. Toinen merkillepantava huomio perustuu Foucault’n
(1998, 71, 75) ajatteluun, jonka mukaan muutostavoitteellisuus ja kumouksellisuus ovat mahdollisia vain siinä valtakulttuurissa ja sen kulttuurin ehdoin ja rajoittein, jota pyritään muuttamaan tai kumouksellisesti vastustamaan. Karina Horsti
(2002) on muotoillut tilanteen osuvasti: hänen mukaansa on mahdollista kulkea
vastavirtaan, mutta silloinkin ollaan silti samassa vedessä. Samaan periaatteeseen
nojaten Hanna Kangasniemi (1996, 262–263) muistuttaa, että täysin vaihtoehtoisia
ja valtavirtaa vastustavia kulttuurituotteita on mahdotonta tehdä. Foucault’laisittain ajateltuna jo pelkästään se tosiasia, että myös valtavirtaa vastustavaa diskurssia tuottavat tahot ovat kriittisestä positiostaan huolimatta saman diskursiivisen
valtajärjestelmän alaisia, tekee järjestelmää totaalisesti vastustavan position mahdottomaksi. Viime kädessä hegemonian vastustus tapahtuu samoin diskursiivisin
keinoin kuin sen ylläpitäminen.
Haluan silti uskoa Lea Rojolan ja Lea Laitisen (1998, 27–28) tapaan, Butlerin
(mm. 1990, 137) ajatuksia sivuten, kaunokirjallisuuden mahdollisuuksiin toistaa
sukupuolia, seksuaalisuuksia ja halua performatiivisesti myös toisin. Foucault’kin
on esittänyt ajatuksen taiteen vallankumouksellisuudesta: sen mahdollisuudesta
kyseenalaistaa vallitsevia ajatusjärjestelmiä ja kyvystä työstää ajattelun rajoja (ks.
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Oksala 2000, 47). Tähän samaan mahdollisuuteen haluan uskoa myös taiteen- ja
kirjallisuudentutkimuksessa. Esimerkiksi alussa siteeraamani Heikki Turusen Simpauttaja on muuntunut erinäisissä järkeä, tunteita ja politiikkaa sekoittavissa luentaprosesseissani perinteisten arvojen ja maaseutujen miehen kunnian äänenkannattajasta ja pönkittäjästä niiden kulttuurisen rapautumisen ja muutoksen kuvaajaksi.
Simpauttajaa voidaan toki lukea sille ideaalin lukijasubjektin positiosta patriarkaalista valtaa ja suomalaisen maaseudun hegemonista maskuliinisuutta tukevana ja
uusintavana tekstinä. Teoksessa traditionaalisesti tuotetut mieskuvat taluttavat
lukijaa tähän tulkintaan ja auliisti rohkaisevat häntä hyväksymään ajatuksen hegemonisesta maskuliinisuudesta raskaana sotasankaruuden, heteroseksuaalisuuden,
homofobisen homososiaalisuuden, työnteon, kunnian tavoittelun ja pärjäämisen
projektina. Lukijan ei ole kuitenkaan välttämättä tyydyttävä tähän, vaan hän voi
poliittisesti tiedostaen seurata järkeään ja tunteitaan. Simpauttajan tarjoamia valmiita vastauksia ja merkityksiä vastustavalle lukijalle se alkaakin näyttäytyä tekstinä, joka osoittaa perinteisen maskuliinisen vallan jo säröilevän ja jopa murentuvan. Ainakin paikoin.
Lähteet
Ahmed, Sara & Kilby, Jane & Lury, Celia & McNeil, Maureen & Skeggs, Beverley 2000:
Introduction: thinking through feminism. Teoksessa Sara Ahmed & Jane Kilby & Celia
Lury & Maureen McNeil & Beverley Skeggs (toim.): Transformations. Thinking
Through Feminism. London: Routledge, 1–24.
Ahmed, Sara 2004: The Cultural Politics of Emotion. Edinburgh University Press.
Alanko, Outi 2001: Lukijasta lukemiseen, tulkinnasta elämykseen: lukijan käsite kirjallisuudentutkimuksessa. Teoksessa Outi Alanko & Tiina Käkelä-Puumala (toim.): Kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteitä. Helsinki: SKS, 207–240.
Badinter, Elisabeth 1993: Mikä on mies? (XY – de l’identitee Masculine, 1992). Suom.
Leevi Lehto. Tampere: Vastapaino.
Barthes, Roland 1993: Tekijän kuolema (La mort de l’ateur, 1968). Suom. Lea Rojola &
Pirjo Thorel. Teoksessa Lea Rojola (toim.): Tekijän kuolema, tekstin syntymä. Tampere: Vastapaino.
Barthes, Roland 1994: Mytologioita (Mythologies, 1957). Suom. Panu Minkkinen.
Tampere: Gaudeamus.
Brah, Avtar & Phoenix, Anne 2004: Ain’t I a Woman? Revisiting Intersectionality. Journal
of International Women’s Studies 5:3/2004, 75–86.
Butler, Judith 1990: Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity. New York:
Routledge.

217

Butler, Judith 1993: Bodies That Matter. On the Discursive Limits of ”Sex”. New York:
Routledge.
Culler, Jonathan 1983: On Deconstruction. Theory and Criticism after Structuralism. London: Routledge, Kegan Paul.
Eagleton, Terry 1997: Kirjallisuusteoria. Johdatus. 2. uudistettu painos (Literary Theory.
An Introduction 1983, 1996). Suom. Yrjö Hosiaisluoma et al. Tampere: Vastapaino.
Fetterley, Judith 1978: The Resisting Reader. A Feminist Approach to American Fiction.
Bloomington: Indiana University Press.
Foucault, Michel 1998: Seksuaalisuuden historia, osat I, II, III: Tiedontahto, Nautintojen
käyttö, Huoli itsestä (Histoire de la Sexualité I, II, III, 1976, 1984, 1984). Suom. Kaisa
Sivenius. Helsinki: Gaudeamus.
Gilbert, Sandra M. & Gubar, Susan 1988: No Man’s Land. The Place of the Woman Writer
in the Twentieth Century. Vol. 1. The War of the Words. New Haven: Yale University
Press.
Haapala, Vesa & Rossi, Riikka 2007: Hajamietteitä vaaliviikkojen jälkeen. Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain 2/2007, 2–4.
Haasjoki, Pauliina 2005: Mitä tiedät kertomuksestani? Biseksuaalinen ambivalenssi ja
queer-lukeminen. Naistutkimus–Kvinnoforskning 2/2005, 29–39.
Hall, Stuart 1999: Identiteetti. Suom. ja toim. Mikko Lehtonen & Juha Herkman. Tampere:
Vastapaino.
Hall, Stuart 2003: Monikulttuurisuus (The multicultural question, 2000). Suom. Mikko
Lehtonen. Teoksessa Mikko Lehtonen & Olli Löytty (toim.): Erilaisuus. Tampere: Vastapaino, 233–281.
Heath, Stephen 1987: Male Feminism. Teoksessa Alice Jardin & Paul Smith (toim.): Men in
Feminism. London: Routledge, 9–18.
Herkman, Juha 2002: Audiovisuaalinen mediakulttuuri. Tampere: Vastapaino.
Horsti, Karina 2002: Maahanmuuttajajournalismi – välivaihe monikulttuuriseen journalismiin. Teoksessa Pentti Raittila (toim.): Etnisyys ja rasismi journalismissa. SJL:n
Mediakriittinen julkaisusarja 6. Tampere & Helsinki: Journalismin tutkimusyksikkö,
Tampereen tiedotusopin laitos ja Suomen Journalistiliitto, 109–144.
Hotinen, Juha-Pekka 2003: Draaman analyysistä ihmettelevään ja performatiiviseen
lukemiseen – pari skeemaa uudesta dramaturgiasta. Teoksessa Heta Reitala & Timo
Heinonen (toim.): Dramaturgioita. Näkökulmia draamateorian, dramaturgian ja
draama-analyysin ongelmiin. Helsinki: Palmenia-kustannus, 201–221.
Hynninen, Anna 2004: Toisto ja variaatio omaelämäkerrallisessa kerronnassa. Elore 2/2004.
Luettavissa
osoitteessa
http://cc.joensuu.fi/~loristi/2_04/hyn204.html.
Luettu
28.8.2006.

218

James, Christopher 1996: Denying Complexity: The Dismissal and Appropriation of Bisexuality in Queer, Lesbian, and Gay Theory. Teoksessa Brett Beemyn & Mickey Eliason
(toim.): Queer Studies. A Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Anthology. New
York & London: New York University Press, 217–240.
Kalha, Harri 2005: Tapaus Magnus Enckell. Helsinki: SKS.
Kangasniemi, Hanna 1996: Kuvien välistä, kuvien takaa – miten tutkia lesboelokuvaa? (alk.
1994). Teoksessa Pia Livia Hekanaho, Anna Lassila & Marja Suhonen (toim.): Uusin
silmin. Lesbinen katse kulttuuriin. Helsinki University Press, 243–263.
Karkulehto, Sanna 1998: Tolokun miehet ja tolkuttomat. Maskuliinisuuksien tuottamisen
törmäyksiä ja tyrmäyksiä Heikki Turusen Simpauttajassa. Kirjallisuuden pro gradu
-työ. Taideaineiden ja antropologian laitos. Oulun yliopisto.
Karkulehto, Sanna 2007: Kaapista kaanoniin ja takaisin. Johanna Sinisalon, Pirkko Saision
ja Helena Sinervon teosten queer-poliittisia luentoja. Acta Universitatis Ouluensis.
Humaniora B81. University of Oulu.
Karkulehto, Sanna 2008: ”Tää poika lähtee Helssinkiin.” Myyttis-ideologinen matka
maskuliinisuuteen Simpauttaja-televisioelokuvassa. Lähikuva 1/2008, 42–59.
Karkulehto, Sanna & Leppihalme, Ilmari 2002: Kriittinen katse kulttuuriin. Naistutkimus–
Kvinnoforskning 3/2002, 79–81.
Kaskisaari, Marja 2000: Kyseenalaiset subjektit. Tutkimuksia omaelämäkerroista, heterojärjestyksestä ja performatiivisuudesta. SoPhi. Jyväskylän yliopisto.
Kekki, Lasse 2003: From Gay to Queer. Gay Male Identity in Selected Fiction by David
Leavitt and in Tony Kushner’s Play Angels in America I–II. Bern: Peter Lang.
Kekki, Lasse 2004: Pervot pidot. Johdanto homo-, lesbo- ja queer-kirjallisuudentutkimukseen. Teoksessa Lasse Kekki & Kaisa Ilmonen (toim.): Pervot pidot. Homo-, lesbo- ja
queer-näkökulmia kirjallisuudentutkimukseen. Helsinki: Like, 13–48.
Kirstinä, Leena 2007: Kansallisia kertomuksia. Suomalaisuus 1990-luvun proosassa.
Helsinki: SKS.
Koivunen, Anu 1996: Sorto. Teoksessa Anu Koivunen & Marianne Liljeström (toim.):
Avainsanat. 10 askelta feministiseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino, 35–76.
Koivunen, Anu 2001: Preface: The Affective Turn? Teoksessa Anu Koivunen & Susanna
Paasonen (toim.): Conference Proceedings for Affective Encounters: rethinking embodiment in feminist media studies. Media Studies. University of Turku. Luettavissa osoitteessa http://media.utu.fi/affective/proceedings.html. Luettu 19.10.2007.
Koivunen, Anu & Liljeström, Marianne 1996: Paikantuminen. Teoksessa Anu Koivunen &
Marianne Liljeström (toim.): Avainsanat. 10 askelta feministiseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino, 271–292.
Korsisaari, Eva Maria 2006: Tule, rakkaani! Helsinki: Teos.
Koskela, Lasse & Rojola, Lea 1997: Lukijan ABC-kirja. Johdatus kirjallisuuden nykyteorioihin ja kirjallisuudentutkimuksen suuntauksiin. Helsinki: SKS.

219

Lahti, Martti 2002: Johdanto: Nautinto/politiikka. Teoksessa Richard Dyer: Älä katso! Seksuaalisuus ja rotu viihteen kuvastossa. Toim. Martti Lahti. Tampere: Vastapaino, 11–
22.
Lehtonen, Mikko 1994: Kyklooppi ja kojootti. Subjekti 1600–1900-lukujen kulttuuri- ja kirjallisuusteorioissa. Tampere: Vastapaino.
Lehtonen, Mikko 1995: Pikku jättiläisiä. Maskuliinisuuden kulttuurinen rakentuminen.
Tampere: Vastapaino.
Lehtonen, Mikko 1996: Merkitysten maailma. Kulttuurisen tekstintutkimuksen lähtökohtia.
Tampere: Vastapaino.
Linker, Kate 1995: Representaatio ja seksuaalisuus (Representation and Sexuality, 1983).
Teoksessa Leena-Maija Rossi (toim.): Kuva ja vastakuvat. Sukupuolen esittämisen ja
katseen politiikkaa. Helsinki: Gaudeamus, 208–244.
Malmio, Kristina 2005: Katse peiliin ja peilin taakse – muutamia kysymyksiä ja näkökulmia
kirjallisuuden metatasojen tutkimukseen. Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti
Avain 1/2005, 59–70.
Moring, Anna 2004: ”Freedom, just for one night.” Romanttinen rakkaus ja queer-feminismi Jeanette Wintersonin romaanissa The Power Book. Teoksessa Lasse Kekki &
Kaisa Ilmonen (toim.): Pervot pidot. Homo-, lesbo- ja queer-näkökulmia kirjallisuudentutkimukseen. Helsinki: Like, 211–232.
Mäkelä, Hannu 1986: Suuri muutto 1960–70 -lukujen suomalaisen proosan kuvaamana.
Helsinki: Otava.
Oksala, Johanna 2000: Eettiset ruumiit ja sukupuoliset subjektit. Naistutkimus–
Kvinnoforskning 2/2000, 43–58.
Pakkanen, Johanna 2004: Lahtaajanaiset tulevat! Populaarikulttuuri ja feministiset kostofantasiat. Teoksessa Lasse Kekki & Kaisa Ilmonen (toim.): Pervot pidot. Homo-, lesboja queer-näkökulmia kirjallisuudentutkimukseen. Helsinki: Like, 233–255.
Pearce, Lynne 1997: Feminism and the Politics of Reading. London & New York & Sydney
& Auckland: Arnold.
Pulkkinen, Tuija 2003/1998: Postmoderni politiikan filosofia. 2. painos. Helsinki:
Gaudeamus.
Rojola, Lea & Laitinen, Lea 1998: Keskusteluja performatiivisuudesta. Teoksessa Lea
Laitinen & Lea Rojola (toim.): Sanan voima. Keskusteluja performatiivisuudesta.
Helsinki: SKS, 7–33.
Rosenberg, Tiina 2004: Tintomara. Queerteatraalinen luenta C. J. L. Almqvistin romaanista
Kuningattaren jalokivikoru. Teoksessa Lasse Kekki & Kaisa Ilmonen (toim.): Pervot
pidot. Homo-, lesbo- ja queer-näkökulmia kirjallisuudentutkimukseen. Helsinki: Like,
93–119.

220

Rossi, Leena-Maija 2002: Ideaalin ja normaalin outo liitto – Heteronormatiivisuuden
kuvista televisiomainonnassa. Teoksessa Annamari Vänskä (toim.): Näkyvä(i)seksi.
Tutkimuksia kuvien sukupuolikulttuurista. Taidehistoriallisia tutkimuksia 25. Helsinki:
Taidehistorian seura Föreningen för konsthistoria, 79–110.
Rossi, Leena-Maija 2003: Heterotehdas. Televisiomainonta sukupuolituotantona. Helsinki:
Gaudeamus.
Rossi, Leena-Maija 2008: Identiteetti, queer ja intersektionaalisuus – hankala yhtälö?
Kulttuurintutkimus 1/2008, 29–39.
Sedgwick, Eve Kosofsky 1990: Epistemology of the Closet. Berkeley: University of California Press.
Siltala, Juha 1994: Miehen kunnia. Modernin miehen taistelu häpeää vastaan. Helsinki:
Otava.
Turunen, Heikki 1974/1973: Simpauttaja. Porvoo: WSOY.
Työlahti, Nina 2006: Encountering the New Woman. Feminist Rebellion and Literature.
Publications of the Department of Art Studies and Anthropology. A. Literature 14. University of Oulu.
Vänskä, Annamari 2006: Vikuroivia vilkaisuja. Ruumis, sukupuoli, seksuaalisuus ja
visuaalisen kulttuurin tutkimus. Taidehistoriallisia tutkimuksia 35. Helsinki:
Taidehistorian Seura—Föreningen för Konsthistoria.
Väyrynen, Taru 2003: Pentti Holappa. Kypsyysvuodet. Helsinki: Yliopistopaino.

221

222

Mitä Emma meille opettaa? eli jatko-osat ja lukijan tunteet
Nina Työlahti
Fanifiktio: Fan-in-Fiction
Nukkumaan mennessä tyttäreni, esikoululainen, kysyy usein: ”Mitä mä ajattelisin Herra Beanista.” Usein annan hänelle aiheen. ”Jos se vaikka menis eskariin”, ehdotan. ”Mitä se silloin siellä tekis?”, kysyn. Usein tytär selittää siinä
samassa Beanin kommellusjuonen ja jää maistelemaan tapahtuman variaatioita. Hetken kuluttua fanifiktion harrastaja nukahtaa...
Tämä artikkeli tarkastelee syitä kirjallisten jatko-osien (sequel)1 syntyyn eli siihen,
miksi esimerkiksi Jane Austenin Emman (1816/1966) kaltaiset teokset saavat
jatko-osia kirjailijan jo kuoltua. Miten lukijasta tulee jatko-osan kirjoittaja tai
vähintäänkin tuon jatko-osan kiitollinen lukija? Miten lukija subjektivoi itsensä
teokseen, johon rakastuu? Lähestyn jatko-osia yhtäältä fanifiktio-käsitteen ja taas
toisaalta Lynne Pearcen hahmotteleman affektiivisen lukemisteorian2 perusteiden
kautta. Näiden kahden näkökulman avulla hahmotan syitä jatko-osien syntyyn –
kaupalliset tarpeet jätetään tässä yhteydessä huomiotta. Emman jatko-osista tarkastelun kohteena ovat Stella Gibbonsin Cold Comfort Farm (1932)3 sekä Emma Tennantin Emma in Love (1996). Gibbonsin jatko-osa eroaa Tennantin jatko-osasta.
Gibbons osoittaa yhteyttään toisin kuin Tennant, joka julistaa teoksensa suoraksi
jatkoksi Emman tarinalle. Gibbonsin teoksen lähtökohtana on tietty tyylin austenmaisuus, Austen-sensibilitetti, tässä erityisesti ”maalaisaatelin” parodinen kuvaaminen. Kiinnostuksen kohteenani on siis kirjailija fanina, kirjailijan osa rakastuvana lukijana.

1 Sequelin eli jatko-osan määrittelen R. Breuerin (2004) tapaan: ”A Sequel is the continuation
of a literary work of the same genre. The term sequel must not be confused with the term
sequence novel. A sequence novel is a succession of novels by the same author.”
2 Affektiivisen lukemisteorian lähtökohtana pidetään usein Lynne Pearcen teosta Feminism
and the Politics of Reading (1997), tosin feministisen teorian affektiivinen näkökulma on ollut
esillä jo 1980-luvulta lähtien, esimerkiksi Elizabeth A. Flynnin kirjoituksissa. Susan L. Feaginin
teos Reading with Feeling: The Aesthetics of Appreciation vuodelta 1996 toimii Pearcen teoksen yhtenä lähtökohtana. Suomessa affektiivista lukemisteoriaa ovat esitelleet mm. Kainulainen 2004, Haasjoki 2004, Pakkanen 2004, Moring 2004 ja Työlahti 2006.
3 Stella Gibbons jatkoi Cold Comfort Farm -sarjaa julkaisemalla vuonna 1940 Christmas at
Cold Comfort Farm -teoksen sekä Conference at Cold Comfort Farmin vuonna 1949.
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Fanifiktio on suhteellisen uusi kirjallisuudenmuoto. Sen fiktionaalinen maailma, jossa tutut, usein populaarikulttuurista poimitut henkilöhahmot ovat mukana
fanien itsensä tuottamassa narratiiveissa, on vain yksi fanikulttuurin ilmenemismuodoista. Nykyisen fanifiktion historia voidaan jäljittää 1960-luvulle, televisioitumisen vuosikymmenelle. Fanifiktion organisoitumisen prosessi alkaa klassikoksi
muodostuneiden, esimerkiksi Star Trek -televisiosarjan (USA) ja muiden vastaavien sarjojen tuottamista faneista ja fanituksen seurannaisista: kongresseista,
tapaamisista, sarjan hahmoja matkivasta pukeutumisesta ja niin edelleen. (Jenkins
1992, 158.) Fanifiktio on Internetin käytön yleistymisen myötä muuttunut
”[p]ienen ja innokkaan yleisön ylläpitämästä jokaisen kiinnostuneen ulottuville
tarjotuksi vaihtoehtoiseksi kulttuuriksi” (London 2004, 8). Fanin kategoria on näin
laajentunut ja ”normalisoitunut” suhteessa siihen, miten spesifi fani-käsite on
aiemmin ollut.
Fanitus on monella tapaa laaja käsite. Fanituksessa fani voi valita monien fanitusstrategioiden väliltä, ja fanifiktion tuottaminen on vain yksi noista mahdollisista
strategioista. Fanifiktion harrastaja tulee (tahtomattaankin) korostamaan valinnallaan faniyhteisöllisyyden merkityksellisyyttä.4 Esimerkkinä voisi olla vaikka Jane
Austenin teosten pohjalta ponnistava kuvitteellinen The Republic of Pemberley Internet-sivusto (http://www.pemberley.com/). Faniyhteisöllisyyteen houkuttaa
nettisivuston alkuun tuotettu vaakunakilpeä muistuttava plakaatti, jossa todetaan:
”Your haven in a world programmed to misunderstand obsession with things Austen.” Yhteisön yhteiseksi kokemukseksi artikuloidaan yhteisön ulkopuolisten
ihmisten ymmärtämättömyys. Yhteisöllinen turvasatama luo samalla hyväksynnän
ja hallinnan kokemuksia, jossa hyväksyntä on ehdoitta tuotettua.
Pemberleyn tasavalta on mielenkiintoisella tavalla ristiriitainen ajatuksellinen
luomus: tasavaltalaisuus on tietyssä ristivedossa monarkkien hallitsemassa Austenin ajan Englannissa. Judy Simonsin (1998, 34) mukaan Austen-entusiastit kaipaavat aikaa, jota todellisuudessa ei koskaan ole ollutkaan. Samalla he myös ”väärinlukevat” tekstiä, jonka tuottamisen konventioista ja diskursiivisista rakenteista he
eivät voi oikeasti tietää mitään.
– The textual renditions and imitations tend to be singularly unsuccessful, in
part because they engage in a project which is itself suspect. – – Furthermore,
literary sequels, which rely on language as the communicative tool and its
accompanying naturalised frame of cultural referents, illustrate the impossibil4 Kaarina Nikusen väitöskirja Faniuden aika – Kolme tapausta television-ohjelmien faniudesta
vuosituhannen taitteen Suomessa (2005) osoittaa mm. sen, että faniyhteisöllisyys on ollut
purkamassa faniuteen liittyvää negatiivista leimaa.
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ity of reading the past through the lens of present when we have become so
alienated from its discursive and intellectual conventions. (Simons 1998, 34.)
Fanilla on vapaus tuottaa vaikka anakronismeja. Hän voi siis luoda itselleen tilanteen, jossa kuvitteelliset uhkatkaan eivät voi satuttaa. Tällainen vallan siirto omiin
käsiin näkyy fanifiktiota tuottavien ”käyttäytymisessä”. Fanifiktion kirjoittaja
käyttää valtaa sekä alkuperäistä tekstiä että yleisiä valtakoneistoja kohtaan. Hän
myös ymmärtää fanikäyttäytymisen mukanaan tuomat edut: fani voi kirjoittaa
makunsa mukaisesti, kun taas esimerkiksi televisiolle työskentelevät käsikirjoittajat joutuvat alistamaan kirjoittamisensa virallisen tuotantokoodin makuun. (London 2004, 83.)
Edellä käsittelemäni Pemberley-esimerkki liittyi Jane Austeniin. Miten Jane
Austen liittyy fanifiktioon? Eikö fanifiktion määrittelyssä tärkeää ollutkaan se, että
kohde on populaarikulttuurin synnyttämää?
Jane Austen on mielenkiintoisella tavalla toiminut keskustelun lähteenä juuri
kaunokirjallisten teosten popularisoitumisessa ja fanittumisessa. ”Austen-mania”
on Simonsin mukaan toiminut Austenin maineen rakennuksessa, mutta myös sen
purkamisessa. Mainetta on kasvattanut se tosiseikka, että Austen-innostus on ollut
vaikuttamassa Austenin teosten nykyiseen helppoon saatavuuteen. Maineen tahriintuminen taas liittyy Simonsin mielestä jatko-osien tuottamaan yksisilmäiseen
näkemykseen Austenin tyylillisestä yksinkertaisuudesta. Nyt kuka tahansa voi
tuottaa tekstiä, joka ainakin ja ehkä vain tekijänsä mielestä muistuttaa Austenin
tapaa ja tyyliä. Loppumattomien nettisivustojen ja Internet-pohjaisten keskustelujen syytä Simonsin mielestä on myös se, että jännitteet tavallisen, amatöörilukijan
ja ammattimaisen, akateemisen lukijan välillä kasvavat. Vuoteen 1998 mennessä
kirjallisten jatko-osien määrä oli Austenin kohdalla noussut jo yli seitsemäänkymmeneen teokseen. (Simons 1998, 32–34.) Nykyhetkeen verrattuna ja fanifiktion
versiot tähän liitettynä kaksinumeroisesta luvusta on siirrytty hallitsemattomiin
lukuihin ja Simonsin peräänkuuluttama ”kontrolli” on kadonnut fanifiktion myötä.
Amatöörin ja ammattilaisen suhde on kuin täydellinen auringonpimennys. Auringon ja maan välille on vääntäytynyt fanifiktion kuu.

”Jos mun tuttuni tulisi” – affektiivinen syy
Lynne Pearce (1997) rakentaa affektiivisen lukemisteorian lähtökohtaa juuri edellä
mainitsemieni lukijoiden ympärille. Hänen mielestään ammattilukijan ja eiammattimaisen lukemisen välillä ei itse asiassa voisi ollakaan ristiriitaa. Lukies-
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samme emme voi sulkea omaa emootioihin pohjautuvaa arvostusjärjestelmäämme
pois, vaikka ammatillinen koulutuksemme olisi meidät siihen ehdollistanutkin.
Hakeudumme lukiessamme tilanteeseen, jossa olemme halukkaita ihmissuhteen
kaltaiseen yhteyteen lukemamme kanssa. Pearce kuvailee tätä tapaamista eli tekstuaalisen toisen (textual other) kohtaamista tilanteena, jossa on mahdollisuudet
Roland Barthesin (1979) kuvaamaan romanssiin. Lukija ihastuu tekstissä johonkin: aiheen, paikan, tilan, henkilön tai ekstratekstuaalisen viitteen luomaan tunnelmaan. Ihastumista seuraa ”devotion” eli asiaan kiinnittyminen. Kiinnittyminen on
rakastetun puolustamista, kuten tapahtuu Pemberley-sivuston vaakunalauseessa,
jossa puolustetaan kaikkea Austeniin liittyvää ja erityisesti sitä, että Austeniin on
kehkeytynyt pakkomielteen kaltainen intohimo.
Romanssin luonteeseen kuuluu tapahtuman lyhytkestoisuus. Ja tuohon kaivattuun tunnelmaan kaipaaminen, tekstuaalisen toisen uudelleentapaamisen herkeämätön tahto, herättää jossain vaiheessa myös pelkoa ja vihaa. Intuitiivisesti
ymmärrämme, että eroahdistus kumpuaa siitä pelosta, että enää ei ehkä olekaan
mahdollista päästä yhteyteen sen tunteen kanssa, joka alussa niin ihastutti. Ahdistusta tuottaa tieto, että tekstuaalinen toinen uhkaa poistua elämästämme. Eri lukijat
purkavat tämän tilanteen eri tavoin: yksi kieltäytyy uskomasta, toinen poistuu
tilanteesta vähin äänin.
Pearce kuvaa lukijan tuskaa tilanteessa, jossa tämä kaipaa yhteyteen tekstin
tuottaman tunteen kanssa. Tuska syntyy tilanteessa, jossa lukijalle on varattu vain
katselijan, tirkistelijän rooli. Tämä tekstuaalisen toisen mahdollinen katoaminen
tekee romanssista aavemaisen.
As a reader, I am a ghost not only because I return, but because I am returning
to a text. As a reader I am voyeur of action in which I cannot participate or
intervene. And this is sometimes experienced as a deep pain – – . (Pearce
1997, 2.)
Ammattilukijoiden piirissä tekstiin ”sekaantumista” on perinteisesti pidetty epäammattimaisena tekona (Pearce 1997, 7) – tekona, jonka pohjalta on voitu arvioida
ammattilukijan koulutuksen ja objektiivisuuden puutetta. Pearce pyrkii ohjaamaan
ammattilukijaa omien lukemiseen liittyvien tunteidensa tunnistajaksi ja hyväksyjäksi. Tähän Pearce liittää havainnon, jonka mukaan ammattilukijoiden on erityisesti kiinnitettävä huomiota lukemiseensa, koska tuottamansa tulkinnan kautta
kaikki ammattilukijat pyrkivät vaikuttamaan, käyttämään omaa poliittista valtaansa esimerkiksi tuottamansa positiivisen tai negatiivisen kritiikin tai tutkimuksen kautta. Pearcen mukaan kaikenlainen lukeminen on yhdistelmä älyllistä vai-
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kuttavuutta sekä emotionaalista vaikuttavuutta, joiden tuloksena lukemisemme on
aina seuraamuksellista lukemista (Ibid., 2).

Yhteisölliset kentät: Pemberley.com ja Aficionado.com
Mielikuvituksen voima on rajaton. Yhteisöllisyyden tunteeseen ei tarvita kuin
idea5, joka mahdollistaa kuvitteellisen tapaamisen. Tapaamisen imaginaarisuus
muistuttaa Lynne Pearcen kuvailemaa aavemaista romanssia lukijan ja tekstuaalisen toisen välillä. Fanin yliemotionaaliseksi kuvattu suhtautuminen fanituksen
kohteena olevaan ei mielestäni enää pelkästään voi määritellä fania. Fania ja
arvostavaa, mutta kriittistä ihailijaa on erotettu toisistaan kuvailemalla fania tunteen uhrina ja ihailijaa järjen kaverina. Fani toimii aktiivisesti, jopa irrationaalisesti ihailunsa kohteen arvottamisessa, kun taas älyllinen, järkeen perustuva arvostus on aficionadon eli suosion maltillista ilmentymää. Tuntuisi siltä, ettei tätä
jakoa ainakaan fanifiktion yhteydessä voi varauksettomasti käyttää, sillä tuotetun
fanifiktion näkökulmasta fanin ja arvostavan ihailijan välinen ero ei ole kovinkaan
merkittävä. Yhtä faniuden ja aficionadon välistä yhtäläisyyttä kuvaa hyvin se,
kuinka ihailun kohteella ei ole kovinkaan suurta merkitystä, vaan päinvastoin sillä,
millaisen aseman fanituksellaan saa omassa sosiaalisessa ympäristössään (London
2003).
Mielestäni väitettä voi soveltaa hyvinkin erilaisiin sosiaalisiin ympäristöihin,
esimerkiksi vaikkapa yliopistoon. Perinteisesti yliopistokulttuuria voisi pitää
yhtenä aficionadon kehtona. Akateemisen älymystön suosimia tutkimuskohteita
voisi kuvata juuri aficionado-termillä: rationaalinen, kunnioittava, järkeen perustuva, maltillinen kohteen arvostaminen on yliopiston arkea. Aficionadon kohde,
esimerkkinä vaikkapa kirjallisuustieteen feministinen tutkimusote ja tutkijan fanitus tutkimusotteeseen, voi osin jopa edistää paremman sosiaalisen aseman saavuttamista niin tutkijoiden kuin opiskelijoidenkin keskuudessa, toisin kuin esimerkiksi biografistisen tutkimusotteen fanitus. Eikä Internetin käyttökään ole enää
mikään este ammattimaisen ja ei-ammattimaisen fanin toiminnan samankaltaisuutta kuvattaessa. Akateemisten sähköisten journaalien yhteisö on samalla tavoin
fanien tapaamispaikka kuin fanifiktioille aukaistut saitit: beta-readerit vain on kor5 Nettiyhteisöllisen idean ”venymistä” kuvaa mielestäni hyvin esimerkiksi Internet-yhteisö
Keppihevostallit. Ironisesta ja jossain määrin epäilyttävistä lähtöasetelmista huolimatta keppihevosharrastajat vaikuttavat vakavilta alan harrastajilta, jotka valokuvaavat keppihevosiaan
toistensa nähtäviksi ja jakavat kokemuksiaan keppihevosharrastuksestaan, ks. esim http://
www.foorumi.info/keppihevoset/index.php.
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vattu refereillä.6 Vaikka yliemotionaalinen suhde ei aficionadon yhteydessä välity
yhtenä fanitukselle tyypillisimpinä reaktioina, eivät tunneside ja sen olemassaolo
katoa.
”Low-brow fani-lukijan” (populaarikulttuurin fani) ja ”high-brow fani-lukijan” (aficionadolle omistautunut fani) tekojen kohteena tässä ovat siis fanituksen
kohteesta tuotetut jatko-osat. Miten lukija päätyy jatko-osan kirjoittajaksi? Rolf
Breuer (2004) toteaa jatko-osion synnyn syistä muun muassa seuraavaa: alkuperäiset tekstit päätyvät epätyydyttävästi tai ne ovat jollain tapaa lukijan mielestä puutteellisia. Ongelmaksi hänen mielestään muodostuu tämän vuoksi se, ettei Jane
Austenin teoksista puhuttaessa voida puhua teksteistä, jotka olisivat keskeneräisiä
tai epätäydellisiä.
Fanifiktio sen sijaan taas elää ”epätäydellisen tarinan ihanuudesta” (London
2003, 50). Tarinan tarjoamat puutteet ja keskeneräisyydet rohkaisevat fania tuottamaan omaa tekstiä. Jos siis tekstin epätyydyttävyys ei voi olla syy Austenin teosten yhteydessä syntyneeseen jatko-osien sumaan, miten kuvata niiden syntysyitä?
Breuer mainitsee toiseksi jatko-osien synnyn syyksi taloudellisen hyödyn, joka on
saavutettavissa teoksista, jotka nojaavat jo tunnettuihin ja hyväksyttyihin klassikoihin. Kolmanneksi syyksi hän kuvaa naiskirjailijoiden maineennostatuskampanjat ja sen yksinkertaisen syyn, että naiskirjailijoiden teokset kohdentuvat naislukijoihin eli lukijamäärältään laajaan, otolliseen maaperään. Neljänteen syyhyn liittyy
Breuerin mukaan ajatus siitä, kuinka jatko-osa voi toimia kommentaarina, siis jonkinlaisena kritiikkinä alkuperäistä teosta kohtaan. (Breuer 2004.) Olisin halukas
liittämään tähän listaan viidennen syyn, ja se olisi varsin yksinkertainen eli lukijan
ja tekstin välinen affektiivinen suhde. Fanifiktion harrastaja, oli hän sitten liittynyt
korkeakirjalliseen tai populaariin traditioon, ei halua kadottaa mielihyvänsä lähdettä vaan tahtoo tavata tekstuaalisen toisensa ja viettää suhteelle varattua laatuaikaa; oli se sitten netissä bitteinä tai kirjan lehdillä.

Emma – alfa-naaras ja beta-reader
Jane Austen oli jossain määrin selvillä aikakaudellansa eläneistä faneistaan. Hän
seurasi vuonna 1816 ilmestyneen Emman suosiota ja alleviivasi fanille ominaista
emotionaalista yksinoikeutta omaan päähenkilöönsä ja henkilökohtaisen tyydytyk-

6 Beta-reader on Internet-sivustoilla tuotettujen fanifiktioiden vapaaehtoinen tarkistaja eli
lukija, joka korjaa fanitekstin kieltä ja sisältöä.
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sen motivoimaa tunnetta kirjoittamalla, kuinka teoksen päähenkilö on ”a heroine
whom no one but myself will much like” (Austen-Leigh 1967/1870, 157).
Margaret Kirkham selittää tutkimuksessaan, kuinka Walter Scottin arvio
Emmasta sen ilmestymisvuonna oli ensimmäinen merkittävä kirjoitus Jane Austenin tuotannosta. Näin ollen Emmaa voisi pitää teoksena, joka aloitti Austenin teosten korkeakirjalliseen arvostukseen perustuvan fanituksen eli aficionadollisen
arvostuksen. Kirkham jatkaa osoittamalla, kuinka romantikko Scott oli väärinymmärtänyt lukemaansa. Scottin mielestä teos oli kiitoksensa ansainnut, mutta
samalla hän lausui myös varoituksen sanoja, koska se opetti itsekkyyttä ja laskelmoivaa häveliäisyyttä – paheita, joita nuorison ei soisi oppivan (Kirkham 1983,
74–75). Pearceläisittäin luettuna Kirkham osoittaa mustasukkaisuutta tekstuaalisen
toisensa vuoksi. Tätä mustasukkaisuutta voi osoittaa vuosikymmentenkin taakse.
Austenin Emma alkaa perheen ja avioliiton kuvauksella. Emma asuu isänsä,
Mr Woodhousen kanssa. Perhe on siis varsin pieni. Aikaisemmin perheeseen on
”kuulunut” myös Emman kotiopettajatar, mutta teoksen alussa kotiopettajattarena
toiminut Miss Taylor avioituu ja Emma pitää itseään tämän onnistuneen naimakaupan kehittelijänä. Naapuri, Mr Knightley, joka on usein nähty vieras Woodhousen talossa, epäilee Emman onnistumista, sillä hänen näkemyksensä menestyksestä edellyttää vaivannäköä. Emman ”aktiivinen” toiminta näyttäytyy ajankuluna
ja sattuman tuotoksena. Samaa pessimististä ajatusta Emman avuista kuvastaa se
tapa, jolla Mr Knightley toivoo Emman siirtävän mielikuvituksensa voiman järjen
vallanalaisuuteen. Kuvataiteilijanakin Emma on vain keskeneräinen lahjakkuus,
jonka teoksissa oli ansioita – tosin pahiten kesken jääneet työt todistivat tätä seikkaa kirkkaimmin.
Kotiopettajattaren aviomiehellä, Mr Westonilla, on poika edellisestä avioliitosta. Frankia odotetaan vieraaksi useaan otteeseen. Olisiko Frank Emmalle sopiva
puoliso? Emma tosin toteaa, ettei jaa naisten yleiseksi oletettua halua päästä naimisiin, ja tämä osin siksi, ettei hän ole koskaan ollut rakastunut. Harriet Smith,
Emman ystävätär, elää Emman mukaan avioliiton puutteessa samoin kuin tekee
kylän pappi. Emma uskoo kykyihinsä avioliittojen järjestelijänä ja ryhtyy siis toimeen. Useiden juonenkäänteiden, väärien ensivaikutelmien, laskemattomien väärinymmärtämisien, onnettomuuksien ja pitkältä tuntuvan sosiaalisen kurtiseerauksen jälkeen totuus tavoitetaan ja Emma avioituu Mr Knightleyn, naapurin kanssa.
Emman asemaa teoksessa sekä hänen kuvitteellista valtaansa sen sisällä voi
kuvata näin:
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She [Emma] is the real ruler of the household at Hartfield – in her domestic
ascendancy she is unique among Jane Austen’s heroine. She is also the only
one who is the natural feminine leader of her whole community. Every other
Austen leading lady is socially neglected or discounted: even the confident
and energetic Elizabeth is denied a positive, managerial role in events. It is
misreading of Emma character to say she graps at power, for she neglects
rather than exploits her opportunities at Highbury. (Butler 1975, 251.)
Olisiko Emma austenilainen alfa-naaras? Miten naisjohtaja sopii sosiaalisesti tarkasti määrätyn lauman johtoon ja miten tunnistamme hänet? Valepukuja on austenilaisen tradition mukaisesti yhdellä jos toisellakin teoksen henkilöhahmoista, eikä
siis ole ihme, että Robert Liddell (1969, 94) kutsuu Emmaa salapoliisitarinaksi:
”Highbury thinks Mr Knightley is her brother, but he is her future husband; Highbury thinks Frank Churchill is her future husband, but he is her brother.” Liddell
menee arviossaan vielä pidemmälle ja toteaa Emman olevan versio Oedipus
Rexistä: ”so strong is the irony, recognition and peripeteia” (Liddel 1969, 117).
Emman sankaruus on silmiinpistävää, toisin kuin aikalaisteoksen William Thackerayn Vanity Fairin (1848) päähenkilöllä Rebecca Sharpilla. Rebecca on henkilöhahmona teoksessa, jonka alaotsikkona on A Novel without a Hero. Alaotsikon
voimaa on käytetty myös vuonna 1857 ilmestyneen Emman ruotsinnokseen, joka
kuuluu seuraavasti: Emma, eller, Talangen att uppgöra partier for sina vänner.
Emman omia tunteita ei paljoakaan käsitellä, ei edes silloin, kun hän ymmärtää haukkuneensa väärää puuta tai tehneensä itsestään naurunalaisen. Barbara
Hayley summaa Emman tarinaa:
The outward plot tell the love stories of three couples, whose weddings are the
culmination of the novel:....The inward plot traces the development of
Emma´s mind from ill-founded self-satisfaction, through several humiliations,
to self-knowledge and good sense. (Hayley 1983, 12.)
Ei ihme, jos jatko-osien tuottamisen taustalla olisi Breuerin mainitsema kommentaaritehtävä. Jos tekstin ethokseksi mielletään se, kuinka huonosti varustettu
Emma-raukka pääsee hyvän itsetuntemuksen ja järkevän käytöksen jäljille teoksen
tapahtumien kautta, voisi tämä tulkinta olla se epätyydyttävä tai keskeneräinen
kohta, johon fanin on ollut tarve tarttua. Näin on siis ollut mahdollista tuottaa jonkinlaista kritiikkiä sekä alkuperäistä teosta että aikaisempia tulkintoja kohtaan.
Emma Londonin sanoin fani on ”aktiivinen toimija, joka henkilökohtaisen
tyydytyksen motivoimana tuottaa uutta kulttuuria hänelle tarjotusta materiaalista”
(London 2003). Henkilökohtaisen tyydytyksen syyt voivat mielestäni ohjata myös
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”korkeakirjallista” kirjailijaa. Käsittelen seuraavaksi kahta ”high-brow” -versioksi
luokiteltavissa olevaa fanifiktiota Emmasta.

Flora Poste ja parodian hurma
Austenin asema brittiläisen maalaisaatelin kuvaajana on ehdottoman merkittävä.
Kun Stella Gibbons julkaisi Cold Comfort Farmin vuonna 1932, oli taustalla jo
muutakin kuin Austenin jättämä kirjallinen perintö. Doomin perheen sukutarina on
tiukassa yhteydessä siihen Emily Brontën aloittamaan Wuthering Hightsin ja Thomas Hardyn Wessex-tarinoiden pessimismiin, joka kutsuu parodiaan. Brontën ja
Hardyn teokset glorifioivat maaseudun mystisyyttä: elämän salaisuus löytyy maaseudun ytimestä, joka tosin tuottaa myös arvaamattomia onnettomuuksia. Gibbons
tuottaa teoksensa komediallisen ytimen tästä omituisesta ristiriitaisuudesta. Yksi
teoksen henkilöistä on nähnyt jotain kuvottavaa puuvajassa: ”There´s something
naarsty [sic] in the woodshed.” Lausetta hoetaan teoksen kuluessa usein, eikä selitystä anneta. Lukijan oletetaan ymmärtävän, että kyse on jostain luonnollisen luonnottomasta eli jostain sellaisesta, mitä kukaan ei ole voinut estää.
Flora Poste on Cold Comfort Farm -teoksen päähenkilö. Jouduttuaan orvoksi
Flora päättää ryhtyä kirjailijaksi ja ottaa yhteyttä kauan kadoksissa olleisiin sukulaisiin ja muuttaa heidän luokseen, jotta voisi saada aineistoa kirjalliseen työhönsä.
Tavoitteena on kirjoittaa 30 vuoden päästä yhtä hyvä teos kuin Jane Austenin Persuasion. Kun Flora muuttaa perheen pariin, hän ymmärtää hyvin nopeasti tehtäväkseen perheen elämän ”eheyttämisen”. Maaseudun rauhassa perhe on kasvanut
vinoon ja käyttäytyy sangen omituisesti. Flora ei epäröi hetkeäkään, etteikö hän
olisi pystyvä muutoksen toteuttajaksi: Perheen äiti Judith vapautetaan omituisesta
syyllisyyden tunteestaan, perheen isä löytää itsestään saarnaajan. Toinen perheen
pojista, Seth, saa tuunatun sex-appealinsa täyteen käyttöön vasta, kun hän Floran
avustamana ymmärtää muuttaa Hollywoodin. Reuben-pojalle jää maatila. Flora
järjestää itsensäkin avioon. Teoksen alussa Flora on todennut, että pitää järjestetyistä avioliitoista: ”I prefer the idea of arrangement to that other statement that
marriages are made in heaven.” (Gibbons 1994, 16.)
Flora onnistuu toimissaan itsekunnioitustaan menettämättä. Avioliiton solmiminen ja muiden ihmisten asioiden järjestäminen eivät kaipaa Mr Knightleyn edellyttämää vaivannäköä tai tiukkaa omistautumista. Flora tosin on saanut hyvän koulutuksen. Työelämässään hän ei pääse näitä koulutuksen suomia avuja toteutta-
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maan ja päätyy siksi kirjallisen ammatin harjoittajaksi, jossa vapaus tehdä oman
pään mukaan korostuu.
Emmaa ja Floraa yhdistää se, että he molemmat kokevat olevansa rakkaudentunteen ulkopuolella. Floran onnistumisen merkityksellisyyttä korostaa myös se
seikka, että luonnollisista syistä johtuen tuhoon tuomitun perheen pelastaa juuri
Flora. Suurinta vapauden tunnetta kokee perheessä se, joka oli lapsena nähnyt
jotain kauheaa puuvajassa. Flora onnistuu siis siten kuin Emma olisi toivonut
onnistuvansa. Flora neuvoo tätiään uuden elämän alkuun lauseilla, jotka kuulostavat kovin austenilaisilta: ”What a pleasant life could be had in this world by a
handsome, sensible old lady of good fortune, blessed with sound constitution and a
firm will.” (Gibbons 1994, 222.) Austenin Emmassa teoksen päähenkilö kuvailee
naisen parhaaksi kohtaloksi varakkaan yksinäisen naisen kohtalon. Tällainen nainen saa aina vain kunnioitusta osakseen.
Gibbonsin suhtautuminen kirjallisuutta arvottaviin instituutioihin on yhtä
parodiallista kuin suhtautuminen kaunokirjallisiin kohteisiin. Teoksensa alkupuheeseen kirjailija on liittänyt seuraavanlaisen kommentin:
And it is only because I have in mind all those thousands of persons, not
unlike myself, who work in the vulgar and meaningless bustle of offices,
shops and homes, and who are not always sure whether a sentence is Literature or whether it is just sheer flapdoodle, that I have adopted the method perfected by the late Herr Baedeker, and firmly marked what I consider the finer
passages with one, two or three stars. In such manner did the good man deal
with cathedrals, hotels and paintings by men of genius. There seems no reason
why it should not be applied to passages in novels. It ought to help the reviewers, too. (Gibbons 1994, 4.)
Korkeakirjallisen hyväksynnän hakeminen on jotain, millä ei näytä olevan sijaa
Stella Gibbonsin ajatusmaailmassa.

Emma in Love… mutta keneen?
Emma Tennant on ollut taipuvainen jatko-osiin jo ennen Austenin Emmaa jatkavaa Emma in Love -teostaan (1996). Yksinomaan Jane Austenin tuotantoon perustuvia jatko-osia on useita, esimerkiksi Pemberley vuodelta 1992 sekä An Unequal
Marriage vuodelta 1994, jatkavat Ylpeyttä ja ennakkoluuloa, samoin kuin Elinor
and Marianne vuodelta 1996 jatkaa Austenin Järki ja tunteet -teosta. Breuer
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(2004) kommentoi Emma Tennantin Elinor and Marianne -jatko-osaa ja toteaa sen
olevan yhtä hupsu niin sisällön kuin tyylinkin puolesta.
Emma in Love -teoksessa kuvaillaan Emma Woodhousen elämää avioitumisen
jälkeen. Johdantolauseena tapahtumille on Emma Tennantin huomio, ettei Mr
Knightley ollut mikään Darcy, eikä Emman liitto sen vuoksi voinut olla kovin
onnistunut. Emma on päätynyt avioliitossaan illuusiottomaan tilaan ja on lopen
kyllästynyt siihen, että aviopuoliso jatkuvasti piikittelee ja haluaa korjata vaimonsa käytöstä. Lukijalle tulee mieleen Emman kuuluisa kohtaus Box Hill -retken
kuvailusta. Mr Knightley nöyryyttää Emmaa julkisesti ja kouluttaa tätä kaikkien
nähden. Muovailunhalunsa lisäksi Emmaa epäilyttää Mr Knighleyssä heidän suhteensa laatu. Emmassa viitataan pariskunnan pitkään yhteiseen naapuruuteen ja
siihen, että he ovat olleet toisilleen kuin sisar ja veli. Miten moinen tabuviritelmä
laukaistaan?
Emma näyttää silti pelkäävän enemmän ikäneitojen kohtaloa kuin naisen kohtaloa avioliitossa. Näyttää siltä, ettei muuta vaihtoehtoa ole. Austenilaiseen tapaan
yllättävä tekijä astuu esiin, tällä kertaa tumman vierasmaalaisen naisen asussa.
Ranskatar nimeltään Delphine saapuu kylään, ja Emma tuntee vetoa naista kohtaan. Ensin Emma pelkää ystävättärensä Jane Fairfaxin puolesta, kunnes itse
rakastuu naiseen. Delphine sanoo vain yhden lauseen teoksen aikana, ja se on
”Will you come to Lyme?” (Tennant 1996, 200).
Teoksen julkaisemisen yhteydessä kirjoitettiin sen lesboteemasta jopa suomalaisessa lehdistössä. Helsingin Sanomien kulttuurisivuilla julkaistu pikku uutinen
oli otsikoitu: ”Austenin Emma ryhtyy nyt lesboksi.” Uutisessa viitataan myös
Terry Castlen (1995) julkaistuun artikkeliin Jane Austenin elämään liittyneistä
mahdollisista lesbolaisista piirteistä.7 Emma in Love -teoksen lesbo-teemaa ei
viedä sen pidemmälle kuin kuvaukseen yhdestä intohimoisesta suudelmasta ja
Delphinen omituisesta ulkonäöstä, joka on häikäisevän naisellisen kauneuden ja
järkälemäisen maskuliinisuuden yhdistelmä. Tarinan edetessä Delphine osoittautuu roistoksi ja Emma palaa aviopuolisonsa oheen – sensuaalisuuteensa heränneenä.
Miten Emma Tennantin jatko-osa onnistuu? Feministisen tulkinnan kautta
Emma Woodhouse käyttäytyy kuin luopio, heteroseksuaalisen matriisin uusintajana. Pitäisin edellä mainittua Breuerin arviota Emma Tennantin jatko-osan hupsuudesta jonkinlaisena todisteena siitä, miten jatko-osien fanitusarvoa on vaikeata
7 Austeniin liittyvää sukupuolisidonnaista ihailua on käsitellyt mm. Claudia L. Johnson. Hän
toteaa, että miespuolisten Austen-ihailijoiden on ollut vaikeaa selittää oikeutettua viehtymystään tämän teoksia kohtaan. (Johnson 1996, 149.)
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tunnistaa – ja siitä, kuinka vaikeaa on antaa fanille se oikeus, joka hänellä on myötäsyntyisesti affektionsa kohteeseen. Feministisesti orientoituneelle ammattilukijalle Tennantin versio tuottaa ongelmia. Oletus siitä, että Tennant pystyisi tuottamaan poliittisesti korrektin version Emman tarinasta, jossa Emma näkisi elämänsä
täynnä vaihtoehtoja ja voimaa, saa kolauksen. Miksi vierastamme toisen fanittajan
valintaa tekstinsä kehittelemisen suhteen? Pearceläisen mallin kautta luettuna
teemme sen siksi, että olemme tekstille altistuneita. Ihastumisen jälkeen olemme
sitoutuneet tekstiin ja haluamme puolustaa sitä muiden tulkintoja vastaan. Mustasukkaisuus estää meitä hyväksymästä muiden tulkintoja ja sitä kautta oletusta, että
toiset tulkitsisivat tekstiä paremmin kuin me itse. Tennantin teos näyttää hyvin,
kuinka lukemiseen ja tulkintaan liitetään aina affekteja ja että fanin oikeus jatkoosaan on hänen itsensä määriteltävissä.

Post-mortem
Fanifiktiossa tekstiä kuvailevia lyhenteitä ja headereitä eli otsikon omaisia selostuksia käytetään lukijaystävälliseen tapaan. Lyhenteet kuten esimerkiksi slash,
drama, crossover, fluff tai MPRG kertovat fanilukijalle käsillä olevan fanifiktion
tyylilajista ja auttavat lukijaa näin valitsemaan luettavaa fanifiktion rannattomalta
mereltä. Slash-tarinassa keskeistä materiaalia ovat miesmies- tai naisnais-suhteet,
dramassa taas melodraama ja tunteet. Crossoverissa tarina sekoittaa erilaisten fiktiivisten maailmoiden aineksia, kun taas fluff keskittyy ihastumiseen ja elämän
romantisointiin. MPRG-tarinassa keskiössä on male pregnancy eli mieshenkilöiden raskaus.
Fanifiktion erääksi ansioksi voi mielestäni huoletta lukea aihealueiden laajenemisen. Toisena ansiona pidän ehdottomasti seuraavaa: Emma London (2004, 3)
kirjoittaa, kuinka ”Fanifiktio on yhdistelmä kahta hyvää ja positiivista asiaa: tarinoita ja faniutta”. Positiiviseksi mielletyn tarinoinnin ja narratiivien tunnistuskyvyn voi mielestäni myös nähdä angstisena modernin ihmisen ongelmana. Narratiivit, jotka on kehitelty viihdytykseksemme, kertaavat itseään uudelleen ja uudelleen. Käytän joskus ajatusta narratiivien kiusaamista ihmisistä, lähinnä ammattilukijoista, jotka kokevat ahdistusta löytäessään taas uuden Faust-muunnelman ja
kaipaavat aikaa, jolloin tunnistusta ei vielä ollut mahdollista tehdä. Fanifiktion
käsitteen ”haltuunotto” voi siis jälleen olla ammattilukijallekin uusi mahdollisuus
nauttia tunnistuksesta ja yhtäläisyyksistä.
*************
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Nekrofilia, kuolleiden rakastaminen, on kirjallisuudentutkijan ammattisairaus.
Kuolleiden ja ehkä väärinymmärrettyjenkin kirjallisten nerojen elämäkerran ihannoiminen ei kadonnut uuskritiikin vaatimuksiin. Opimme vain paremmin kätkemään tunteemme.
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