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YLiraJaiSeT MerKiT

Pajtim Statovcin Kissani Jugoslavia

Pajtim Statovcin Kissani Jugoslavia (2014) on maailman ja identi-
teettien muutosta käsittelevää kirjallisuutta. Realismin rajoja rikko-
va romaani kuvaa ihmisen kamppailua häntä hallitsevia sisäisiä ja 
ulkoisia voimia vastaan. Ennen kaikkea kyseessä on matka mennei-
syyteen, muistoihin ja pelkoihin sekä tarina vapautumisesta. Näi-
tä teemojaan romaani tarkastee yhteydessä homoseksuaalisuuteen, 
patriarkaaliseen valtaan ja väkivaltaan, mutta myös sotaan ja maa-
hanmuuttoon. Se onkin, muun ohessa, yksilön kokemukseen pu-
reutuva tarina maahanmuutosta ja elämästä kahden kulttuurin kes-
kellä. 

Kissani Jugoslavia asettuu osaksi sitä suomalaista nykykirjal-
lisuutta, jota luonnehtii minäkerronta ja jossa seksuaali- ja suku-
puolivähemmistöjä edustavat henkilöt ja teemat ovat keskeisiä (vrt. 
Carsson 2014; Karkulehto 2007). Sitä on luontevaa sovitella myös 
osaksi traumafiktiota eli sodan kaltaisia traumaattisia kokemuksia 
sanallistavaa kirjallisuutta (vrt. Knuuttila 2006), joka on yleistynyt 
Suomessakin 1990-luvulta lähtien. Samalla romaani osuu 2000-lu-
vun mittaan lisääntyneen ylirajaisen kirjallisuuden jatkumoon, joka 
kuvaa globalisoituvaa, muuttuvaa maailmaa.

Ylirajaisuuden käsite on yleistynyt etenkin tutkimuskäytössä. 
Sillä kuvataan liikkuvaa ja sekoittunutta todellisuutta – mitä maail-
ma ja kulttuurit, myös kirjallisuus, pohjimmiltaan ovat aina olleet. 
”Ylirajaisuus” juontuu alunperin Steven Vertovecin (2009, 3–13) 
termistä transnational, mutta suomennos poikkeaa alkuperästään 
sikäli, ettei se oleta niin selvästi etukäteen, millaisia rajoja ja kate-
gorioita ylitetään. Kyse ei ole vain valtiollisten ja kansallisten vaan 
yhtälailla kielellisten, kulttuuristen, etnisten, rodullisten tai uskon-
nollisten rajojen ylittämisestä. (Grönstrand ym. 2016; Huttunen 
ym. 2005; Nissilä 2016.)
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Ylirajaisen kirjallisuuden asetelmat kurottelevat kansallisen vii-
tekehyksen yli ja ulkopuolelle. Kirjallisuus alkoi vuosituhannen 
vaihteen jälkeen enenevässä määrin tarkastella kansallisia ja kult-
tuurisia identiteettejä sekä kulttuurien välissä elämistä. Tematiik-
ka on näkynyt niin Suomeen muualta saapuneilla kuin suomalais-
syntyisilläkin kirjailijoilla. Näin tapahtui heti vuosituhannen alus-
sa Yousif abu-al Fawzin novellikokoelmassa Taikalintu (2000), 
Ranya ElRamlyn Auringon asemassa (2002), Umayya abu-Han-
nan teoksissa Nurinkurin (2003) ja Sinut (2005) sekä Sofi oksa-
sen Stalinin lehmissä (2003). (Nissilä 2016; Nissilä & Rantonen 
2013; Rantonen & Nissilä 2013.) Mitä suomalaissyntyisiin taas tu-
lee, Leena Kirstinä esitti eräässä tilaisuudessa, että etenkin vuoden 
2008 finlandia-palkintoehdokaslistaa voi tarkastella käännekohta-
na siinä, miten kirjallisuutemme teemojensa puolesta avautui maa-
ilmaan päin. Tuolloin ehdokkaita olivat muun muassa arne Nevan-
linnan Marie ja Sofi oksasen Puhdistus. 

Kirjallisuuden sisältöjen ohella ylirajaistuminen näkyy myös 
kirjailijakunnassa. Lisääntynyt liikkuvuus on tuonut Suomeen kir-
jailijoita eri puolilta maailmaa, ja muunkielisten eli muulla kuin 
suomen, ruotsin tai saamen kielellä kirjoittavien joukko on kas-
vanut. Myös suomalaisia kirjailijoita (esim. Emmi Itäranta, Han-
nu Rajaniemi, Cia Rinne, Hannu väisänen) asuu ja työskentelee 
muualla, ja osa heistä kirjoittaa muillakin kielillä kuin suomeksi tai 
ruotsiksi.

2010-luvulla niin kirjallisuusinstituution toimijat kuin lukijatkin 
ovat tietoisia kirjallisuuden ylirajaisuudesta eri tavalla, kuin mitä 
edeltävällä vuosikymmenellä oltiin. Tuolloin käytiin keskustelua 
kirjallisuuden määrittelystä – siis siitä, mikä tekee kirjallisuudesta 
suomalaista ja mikä taas maahanmuuttajakirjallisuutta. Kirjailijoi-
den maahanmuuttajatausta korostui ja teosten vastaanotossa heitä 
ulkomaalaistettiin ja eksotisoitiin. (Nissilä 2016.) Merkillepantavaa 
onkin, ettei Kissani Jugoslavian vastaanotossa vuonna 2014 ollut 
enää tarvetta lokeroida teosta maahanmuuttajakirjallisuudeksi. Sta-
tovci muutti Suomeen jo kaksivuotiaana Kosovosta, entisestä Ju-
goslaviasta. Hän on – alexandra Salmelan ja Ranya ElRamlyn ta-
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voin – pohtinut kriittisesti sitä, miten rajoittava rooli vähemmistöön 
tai ulkomaalaisuuteen asettaminen kirjailijalle on. Eräässä kolum-
nissaan hän siteeraa turkkilaista kirjailija Elif Shafakia: ”[K]un kir-
jailijaan lyödään maahanmuuttajakirjailijan leima, se riisuu hänet 
vallasta kuvitella ja luoda. Kirjailija on niputettu osaksi joukkiota, 
jossa hänen odotetaan puhuvan tietyllä tavalla.” (Statovci 2016.)

Maahanmuuttajakirjallisuudeksi määrittelyssä onkin isona on-
gelmana, että se saattaa tulla luoneeksi kuvaa, jonka mukaan Suo-
messa asuu kahdenlaisia ihmisiä: kuvitellusti aina, sukupolvesta 
toiseen, täällä olleita ja sellaisia, jotka – jopa sukupolvesta toiseen – 
pysyvät maahan muuttaneina ja sen vuoksi jollain tapaa suomalai-
suuden ulkopuolella. Täten kyseinen määrittely saattaa vahingossa 
tukea nationalistisia ja etnisiä erotteluja. (Nissilä 2016; Nissilä & 
Rantonen 2013.)1 Tosiasiassa niin Suomi kuin muutkin kansallis-
valtiot ovat rakentuneet monikulttuurisuudelle. Tämän päivän Suo-
meksi hahmottamallemme alueelle on kautta aikojen tullut ihmisiä 
senhetkisten valtionrajojen ulkopuolelta.

Kissani Jugoslavian kohdalla onkin mielekästä puhua ”maahan-
muuttajakirjallisuuden” sijaan ylirajaisesta romaanista. Näin saa-
daan myös osuvampi ote siihen, miten teoksen sisällöllinen maail-
ma, tapahtumat ja ihmiset purkavat kansallisia raameja. Sitä paitsi 
itse kirjakin kurottelee maailmalle: sen käännösoikeudet on toistai-
seksi myyty yhteentoista maahan, ja tähän mennessä se on käännet-
ty ainakin ruotsiksi, norjaksi, ranskaksi, tanskaksi, tšekiksi ja virok-
si, viimeksi englanniksi. Käännökset ylittävät kansallisen eli suo-
malaisen kirjallisuuden ja kulttuurin rajat. Moninaisessa ylirajai-
suudessaan Kissani Jugoslaviaa voi ajatella osaksi maailmankir-
jallisuutta.

Kosovon maalaiskylästä Suomeen

Millä tavalla Kissani Jugoslavia on ylirajainen romaani? Ylirajai-
suutta analysoitaessa yksi kiintoisa näkökulma on se, miten erilai-
set tilat ja paikallisuudet kietoutuvat tosiinsa ja millaista rajojen 

Inserted Text
Suomalaisiksi ja maahanmuuttajiksi erottelun toiseuttavuudesta mm. Löytty 2005.
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yli tapahtuvaa liikettä teoksessa esiintyy.  Kissani Jugoslavia liik-
kuu Euroopan mittakaavassa, mutta sen tarkastelukulma on yksilön 
traumaattiseen kokemukseen tarkentuva ja siten tiukasti mikrohis-
toriallinen. Se kuvaa yhden perheen kautta Balkanin alueen kan-
sallisisia ja uskonnollisia jännitteitä, konfliktin puhkeamista traagi-
seksi sodaksi sekä maahanmuuttoa ja elämää Suomessa. Samalla se 
tulee hahmotelleeksi Suomen lähihistoriaa eli 1990- ja 2000-lukua 
maahanmuuton ja syrjivien, jopa rasististen, asenteiden näkökul-
masta. Laajassa mielessä Kissani Jugoslavia tarkastelee myös vuo-
situhannen vaihteen Euroopan uudelleenpaikantumisia sekä kan-
sallisen ajattelun kriisiytymistä ja sen jälkeistä aikaa. Se siis kuvaa 
vuosituhannen vaihteen postnationalistista Eurooppaa: Jugoslavian 
hajoamista sekä suomalaisen yhteiskunnan muuttumista ja kulttuu-
risen yhdenmukaisuuden murtumista.

Kissani Jugoslavia rakentuu kahden minämuotoisen kertojaää-
nen – äidin ja pojan – varaan. Poika, opiskelija Bekim, elää 2000-
luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopun Helsingissä. Hän ta-
paa homobaarissa arrogantin, homofobisen ja maahanmuuttokriit-
tisen kissan, jolle alkaa kertoa itsestään sekä Jugoslaviasta Suo-
meen muuttaneesta perheestään ja elämästään. äidin kautta siirry-
tään toiseen aikatasoon eli 1980-luvun entiseen Jugoslaviaan Ko-
sovon maaseudulle. Nuori Emine elää patriarkaalisessa, uskonnol-
lisessa ja paikallisten albaaniperinteiden sävyttämässä kulttuuris-
sa, jossa naisen rooli on tarkkaan säädetty. Emine päätyy sovittuun 
avioliittoon Bajramin kanssa, jonka raaka väkivaltaisuus tulee esil-
le jo hääpäivänä. vuonna 1993 perhe, johon Bekim syntyy nuorim-
pana lapsena, pakenee Jugoslavian poliittisen tilanteen kiristymis-
tä ja albaaneihin kohdistuvaa vainoa Suomeen, aluksi vastaanotto-
keskukseen, kunnes muuttaa ”pieneen suomalaiseen kaupunkiin” 
(KJ, 170).

Kuten tarina-asetelmasta voi havaita, Kissani Jugoslavia kehys-
tää itsensä lähihistorian tapahtumilla, jossa maantieteellisenä mit-
takaavana on Kosovo, Balkanin alue, Suomi ja laajassa mielessä 
koko Eurooppa. 1990-luvun mittaan käydyt Jugoslavian hajoamis-
sodat johtivat alueella raakuuksiin, etnisiin puhdistuksiin ja luke-
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mattomien ihmisten kuolemaan. Yli miljoona albaania karkotet-
tiin Kosovosta. Maantieteellinen konteksti on ylirajaisuudessaan, 
lähihistoriallisuudessaan ja eurooppalaisuudessan moniulotteinen 
myös siksi, että entisen Jugoslavian valtiolliset rajat sisälsivät tuol-
loin kartassa näkymättömiä rajoja. alueella oli, ja on edelleen, usei-
ta kansallisuuksia, etnisyyksiä ja uskontoja, ja seudun kartasto on 
muuttunut usein. Uutiskuvista tutun maantieteellisen alueen kansat 
ja kansojen väliset jännitteet ovat läsnä Kissani Jugoslaviassa niin 
nationalistisena puheena – eli tavassa, jolla erityisesti Eminen isä ja 
puoliso Bajram olemuksellistavat alueen kansallisuuksia ja kanso-
jen piirteitä – kuin serbien ja albaanien välisinä konflikteinakin.

Kissani Jugoslavian henkilöt muuttavat ja liikkuvat valtioiden 
ja paikkojen välillä ja elävät erilaisissa kulttuurisissa yhteyksissä. 
Henkilöhahmot ja tapahtumat merkityksellistyvät osana erilaisia ti-
loja tai alueellisuuksia, jotka voivat olla skaalaltaan yhtä hyvin niin 
lokaaleja ja kansallisia kuin kansallista laajempia – eurooppalaisia, 
transnationaaleja tai globaaleja. Romaanissa lokaali on yhtä hyvin 
niin paikallisen kaupunkilähiön tai maaseutukylän kuvausta kuin 
homokulttuurien pilkahdusta. Se on myös paikallisia traditioita, ar-
voja ja asenteita – esimerkiksi sitä miten maahanmuuttajiin koh-
distuvat asenteet muuttuvat Suomessa tai miten Eminen ja Bajra-
min häät rakentuvat kylä- ja perhekulttuurin perinteiden mukaises-
ti. Kosovon albaanikultturissa tavat ja traditiot ovat kylä- ja suku-
kohtaisia, mikä havainnollistuu Eminen ja Bajramin avioliiton so-
pimisneuvotteluissa ja äidin ajatuksessa hääjärjestelyjen keskellä: 
”Eikö tyttö tajunnut, miten paljon erilaisia perinteitä ja tapoja oli, ja 
että ne erosivat toisistaan paikkakunnittain?” (KJ, 36–37.)

Elämä 1980-luvun maalaiskylässä on pysähtynyttä ja muu maa-
ilma kaukana. Se on läsnä lähinnä elokuvissa tai lähikaupan hyl-
lyn värikkäissä lehdissä, jotka ”olivat kuin matkalippuja” (KJ, 59). 
Poispääsystä tai suuresta maailmasta voi vain haaveilla. Nuori Emi-
ne haaveileekin suihkusta, josta tulisi lämmintä vettä, ja toimivista 
koneista sekä siitä, että asuisi ”maassa, jossa kodit olivat suuria ja 
kauniita”. Elämän realiteetit ovat toiset. Isäänsä hän kuvailee mie-
heksi, joka ”ajan mittaan oppi saman minkä kaikki muutkin oppi-
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vat: tällaisista kylistä ei muuteta unelmien perässä kaupunkeihin 
edes työhön tai älyyn hukuttautumalla. Niin tapahtui vain elokuvis-
sa.” (KJ, 23–24.)

kansojen väliset tai sisäiset ja etniset konfliktit särkevät paikal-
listen ihmisten ja myös Eminen ja Bajramin perheen mailman. Isäl-
tään saamillaan rahoilla Emine ostaa häiden alla itselleen Kosovar-
ja-lehden, kuin symbolisen matkalippunsa, sillä avioliittonsa myö-
tä hän lähtee kotikylästään pois ja muuttaa Bajramin kylään. Käy 
niin, että hääpäivänä kuolee Jugoslavian johtaja Josip Broz Tito, ja 
monipäiväisiksi aiotut juhlat keskeytyvät. Yhteiskunnallinen tilan-
ne puuttuu Eminen elämään enemmän kuin hän vielä tietääkään: 
hääpäivä yhdistää kaksi albanisukua, mutta samalla Jugoslavian 
hajoaminen käynnistyy. Eminen matka maailmalle on alkanut.

Myöhemmin perhe muuttaa Pristinaan, jossa serbien albaanei-
hin kohdistamasta väkivaltaisesta vainosta tulee jokapäiväistä. Le-
vottomuudet pahenevat, kadulle tunkee panssarivaunuja ja sotilai-
ta, ja albaaneja erotetaan viroistaan – lopulta myös Bajram menet-
tää työnsä. Sisällissota puhkeaa Bosniassa, jossa bosniakkeja ”kar-
kotettiin kodeistaan, heidän asuintaloja pommitettiin, raskaana ole-
via naisia kidutettiin ja raiskattiin ja heitä kuljetettiin keskityslei-
reille” (KJ, 160). Kun kadut jyrisevät tankkien alla myös Pristinas-
sa, saa Eminen pelko ruumiilliset mittasuhteet: ”Hikoilin kauhusta, 
jouduin vaihtamaan vaatteita monta kertaa päivässä enkä uskalta-
nut käydä ulkona. Saatoin herätä keskellä yötä ja tarkistaa hädissä-
ni, että kaikki lapseni olivat vielä hengissä.” (KJ, 160.)

lopulta eivät unelmat ja haaveet vaan juuri etnisten konfliktien 
eskaloituminen on se, mikä vie Eminen ja perheen maailmalle: pa-
kolaisina lentomatkalle Euroopan toiselle laidalle Suomeen. Koti 
on rakennettava uuteen valtioon ja kansalliseen kulttuuriin. Elämä 
rajautuu aluksi vastaanottokeskukseen, paikkaan ”joka näytti unoh-
dettujen ihmisten sairaalalta” (KJ, 165). vastaanottokeskuksen pa-
kolaisperheet tuntuvat rinnastuvan teoksen alun kohtaukseen, jos-
sa Bekim katsoo eläinkaupan kellarissa käärmeitä terraarioissaan; 
ne ”on tuotu ulkomaiselta kasvattajalta”. Eläinkauppa ja käärmeet, 
joita yhdistää ”pohjattomalta tuntuva alakulo” assosioituvat ihmis-
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kauppaan sekä ihmisiin, jotka elävät sotien, väkivallan ja hyväksi-
käytön uhreina leireillä, vankiloissa tai vastaanottokeskuksissa. 
(KJ, 19.)

Samalla, kun elämä anonyymin kunnan vastaanottokeskuk-
sessa on suomalaispaikallista, kehystyy se myös globaalilla pako-
laisuudella ja muuttoliikkeillä. Suomalaiseen vastaanottokeskuk-
seen muodostuu lokaalin ja globaalin yhteenkietoma glokaali tila, 
joka täyttyy eri puolilta maailmaa tulleista ihmisistä ja kohtaloista 
sekä erilaisista kielistä. Jakaessaan vastaanottokeskuksen somali-
pakolaisten kanssa perheestä tulee osa maailmanlaajuista pakolais-
ten joukkoa. Pakolaisuus on hämmentävää ja jotain, mitä Emine ei 
perheelleen ja lapsilleen olisi toivonut tapahtuvan. Suhde itseen ja 
maailmaan muuttuu:

vastapäisessä huoneistossa asui Somaliasta kotoisin oleva kahdeksan-
henkinen perhe, he melusivat päivin ja öin ja heidän kielensä oli kum-
mallinen. Kun minun lapseni leikkivät heidän tummaihoisten lasten-
sa kanssa, minusta tuntui kuin siinä olisi ollut jotain väärää, että jokin 
oli käännetty päälaelleen. Meistä oli tullut sellaisia, jotka ystävystyi-
vät niiden kanssa, jotka olivat sorrettuja ja joista ei pidetty. (KJ, 167–
168.)

Jos temaattisessa, niin tilallisessakin mielessä Kissani Jugoslavia 
on eurooppalainen romaani. Eurooppa maantieteellisenä konteks-
tina vain korostuu, kun perhe matkustaa jokakesäiselle matkalleen 
Kosovoon. Matka saa suorastaan fyysisen luonteen, kun maisemat 
kuvataan bussin ikkunan läpi. valtioiden rajojen ylittyvät ja kau-
pungit ohittuvat nopeaan tahtiin: ”Nousimme Helsingistä viron-
laivaan, ja Tallinnasta matkustimme bussilla Berliiniin. Berliinissä 
vaihdoimme Wienin-bussiin, ja Wienissä Pristinaan ajavaan bus-
siin. Muistan matkoista paikallaan istumisen, läkähdyttävän aurin-
gonpaisteiseen ja kaupunkien profiilit.” (kJ, 149.) Ja lopulta mat-
kalaisten saavuttua Balkanille muistuttaa isä lapsiaan kuoleman 
värjäämästä lähihistoriasta juuri valtioiden ja maisemien kautta: 

Kun tulimme Sloveniaan, minun isäni sanoi, että täällä on kuollut pal-
jon ihmisiä. Ja kun tulimme Kroatiaan, hän sanoi samalla tavalla: täällä 
on kuollut paljon ihmisiä. Ja saavuttuamme Bosniaan minun isäni sa-
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noi, että täällä on kuollut eniten ihmisiä, ja ajaessamme Serbian halki 
minun isäni sanoi, että täälläkin on kuollut ihmisiä ja hyvä niin. Ihmi-
siä oli kuollut joka puolella, niitä oli kuollut Makedoniassa, hän sanoi, 
ja albaniassa ja Bulgariassa ja Kreikassa. (KJ, 151.)

Kansallinen murroksessa

Kissani Jugoslavian perheen, erityisesti vanhempien eli Eminen ja 
Bajramin, elämä on monipaikkaista: elämää Suomessa, diasporis-
ta kaipuuta ja kuulumista Kosovoon ja albaanikulttuuriin. ”Diaspo-
ran” käsite on viitannut alunperin erityisesti juutalaisten ja arme-
nialaisten historiallisiin kokemuksiin. viime vuosikymmeninä sen 
merkitys on muuttunut, ja tänä päivänä termillä tarkoitetaankin niin 
etnisten kuin uskonnollistenkin ryhmien siirtolaisuutta ja hajallaan 
asumista. Sen taustalla voi olla pakkomuutto sodan tai katastrofin 
seurauksena tai työperäinen siirtolaisuus. (faist 2010.)

Monipaikkaisuus ja diasporatila konkretisoituvat Kissani Ju-
goslaviassa esimerkiksi siinä, miten perhe pääsee vierailemaan 
Kosovaan sukulaisten luokse vain kesäisin. Muulloin se elää ko-
timaansa poliittisia ja ja sukunsa elämänhistoriallisia vaiheita Suo-
mesta käsin puhelimen välityksellä. vuonna 1996 puhkeava Koso-
von sota erottaa perheen kokonaan sukulaisista, sillä maahan ei ole 
lainkaan pääsyä sodan aikana. Tietoa läheisistä ja tapahtumista tih-
kuu vain television kautta ja hajallaan ympäri Eurooppaa asuvilta 
albaaneilta: 

Kun sota sitten puhkesi, televisio oli pitkään ainoa tietolähteemme. 
Puhelinlinjat katkesivat, emme saaneet keneenkään yhteyttä. Toivoim-
me, että näkisimme sukulaisiamme uutisissa, että tunnistaisimme lä-
heisemme kun televisiossa näytettiin videokuvaa mielenosoituksista. 
Bajram kuuli Kreikkaan paennelta tuttavaltaan, että hänen siskonsa oli 
kuollut. (KJ, 217–218.) 

Diasporassa eläville ihmisille tieto- ja viestintäteknologia, käytän-
nössä esimerkiksi puhelin ja internet, ovat ikäänkuin siltoja isän-
tämaan ja kodin välillä. Tätä teknologian rakentamaa siltaa pit-
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kin ylläpidetään myös sosiaalista ja emotionaalista yhteyttä trans-
nationaalisesti valtioiden rajojen yli. Teknologia siis mahdollistaa 
samanaikaisen monipaikkaisuuden ja sosiaalisen yhteyden, kuten 
perheyhteyden, säilymisen. (faist 2010.)

Jos kansa tai ryhmä elää diasporatilassa, se säilyttää kulttuuris-
ta identiteettiään, vaikka elääkin eristyksessä kotimaastaan tai alku-
peräisestä kulttuuristaan. Diasporaan sisältyy kaipuuta kotimaahan, 
joka etäälläkin on eräänlainen määränpää. (faist 2010.) Erityisesti 
isä-Bajram vaalii albaani-identiteettiään ja kaipaa Kosovoon. van-
hempien on vaikea muodostaa suhdetta lapsiinsa: 

Bajram puhui heidän kanssaan harvoin. Ja silloin, kun hän puhui, hän 
paasasi Kosovon tilanteesta ja islaminuskosta. Profeetoista ja sodista, 
Kosovo Poljen taisteluista, Osmanien valtakunnasta, Skënderbeusta ja 
Enver Hoxhasta. Ihmisistä, jotka olivat jo kertaalleen paenneet Koso-
von senhetkistä tilannetta mutta jotka nyt halusivat palata UÇK:n ri-
veihin. (KJ, 205–206.)

Kun Bekim menee teoksen nykyajassa käymään Kosovossa, hän 
panee merkille sen, miten paljon kulttuuri on muuttunut ja miten 
vanhentuneeseen aikaan hänen isänsä kaltaiset diasporassa elävät 
albaanit ovat jääneet: 

Olin odottanut näkeväni ihmisiä, jotka nuolisivat haavojaan ja sulkeu-
tuisivat peloissaan koteihinsa, mutta ymmärsin nopeasti, miten paljon 
kehityksestä jäljessä Kosovosta muuttaneet, shqipëtarët e diasporës, 
laahasivat. asenteissa ja arvoissa oli jääty aikaan, jolloin maasta läh-
dettiin, ja niistä pidettiin kiinni pienissä perheyhteisöissä, ahtaissa eu-
rooppalaisissa kerrostaloasunnoissa huonomaineisilla alueilla, missä 
kotimaa ei ollut läsnä kuin television ja radion välityksellä. (KJ, 175.) 

Ylirajaisuudellaan ja ulkopuolisuuden kuvauksellaan Kissani Jugo-
slavia päätyy purkamaan kansallista myös suhteessa yhdenmukai-
seen Suomeen ja suomalaisuuteen. Suomi, jonne perhe 1990-luvul-
la saapuu, koki muutoksen vuosikymmentä. Osana kansainvälisiä 
muuttoliikkeitä ja globaalia pakolaisuutta oli maahan alkanut tul-
la aiempaa enemmän muuttajia – yksi merkittävä ryhmä oli juu-
ri Kosovon albaanit. vuosikymmentä leimasi taloudellinen lama ja 
työttömyys. Tämä kaikki heijastui 1990-luvulla alkaneena keskus-
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teluna monikulttuurisuudesta ja maahanmuutosta, samalla myös ra-
sistiset asenteet tulivat näkyviin. Myytti etnisesti ja kulttuurisesti 
poikkeuksellisen yhdenmukaisesta Suomesta alkoi murtua. (Sauk-
konen 2013.)

Kissani Jugoslaviassa suomalainen yhteiskunta näyttää torjuvat 
kasvonsa. Kosovon sodan päättymisen jälkeen eli 2000-luvun alus-
sa vähäinenkin sympatia perhettä kohtaan katoaa ja suomalaiset 
odottavat perheen palaavan takaisin Kosovoon. Perhe elää kahden 
kulttuurin välissä, Eminen sanoin eristyksissä kahdessa erilaises-
sa maailmassa, ”jotka jollakin tavalla kuitenkin alkoivat muistut-
taa toisiaan, emmekä me enää kuuluneet kumpaankaan” (KJ, 237). 
Perheestä on tullut irtolaisia, ihmisiä vailla kotimaata, identiteettiä 
ja kansallisuutta, kuten Emine kuvaa. Rasistiset asenteet Suomes-
sa pahenevat, perhe ei enää uskalla puhua albanian kieltä julkisesti, 
lapsia pahoinpidellään ja Bajram on vuosia työttömänä. Myös Be-
kim, joka on opiskellut ja halunnut tulla ”viisaaksi, kielitaitoiseksi 
ja vaikutusvaltaiseksi” (KJ, 40), pohtii kohtaloaan:

ajattelin, että niin tekemällä saisin valita toisin kuin vanhempani, jot-
ka tulivat tähän maahan ja joutuivat aloittamaan elämänsä tyhjästä. 
Saisin työtä ja hyvän elämän, vaurautta ja sopivan eläkkeen, vapauden 
tehdä kaiken toisin. […] Mutta mitä enemmän opiskelin ja mitä use-
ampia työhakemuksia lähetin, sitä nopeammin ymmärsin, ettei minun-
kaltaiselleni kävisi niin. […] En tutustunut ihmisiin enkä saanut ainut-
takaan ystävää. Tein pätkätöitä kaupoissa ja huoltoyhtiöissä, siivosin 
sairaaloissa ja jaoin postia. (KJ, 40–41.)

Bajram on vihainen suomalaisille siitä, että he ovat ”muuttaneet 
häntä, vieneet häneltä kunnian”, ja haluaa muuttaa takaisin Koso-
voon. Emine puolestaan ei ole valmis palaamaan. Bekim kertoo 
Eminen vanhempien olleen asiasta vihaisia: ”Ja lopuksi he sanoi-
vat minun äidilleni, että tämä oli kääntänyt selkänsä kotimaalleen.” 
(KJ, 152.) Perheen vanhempien kohtalot ovatkin lopulta keskenään 
hyvin erilaiset.

Eminen tarinaa voi luonnehtia emansipaatiotatarinaksi. Jos äi-
dissä on stereotyyppisyyttä – väkivaltaisen miehensä alistama mus-
liminainen –, on hän myös kuvaus sopeutumisesta ja vahvuudes-
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ta. Emineen kiteytyy joukko intersektionaalisia eroja ja moninker-
taista toiseutta hänen eläessään kouluttamattomana pakolaisnaise-
na Suomessa. Hänen toimijuutensa ja tahtonsa vahvistuvat, ja lo-
pulta päivänsä kotona viettänyt ja perhettään uskollisesti palvellut 
nainen irtaantuu miehestään ja taustakulttuurinsa sukupuoliroolis-
ta. Hän kävelee eräänä yönä turvakotiin ja sitä kautta omaan itse-
näiseen elämään. Kotikylänsä kivellä maailmasta haaveillut tyttö 
on traagisella ja kivuliaalla tavalla päätynyt maailmalle, mutta ha-
luaa kaiken jälkeen pitää kiinni elämästään Suomessa. Teoksen lo-
pussa Emine saa työpaikan kaupasta ja ystävystyy suomalaisen nai-
sen kanssa. Suomeen sopeutuneista lapsistaan hän on ylpeä: ”Tyttä-
rilläni on suomalaiset miehet, ja he aikovat saada heidän kanssaan 
lapsia. vanhin poikani ja vanhin tyttäreni ovat työssä, ja nuoremmat 
lapseni opiskelevat. Olen heistä niin ylpeä, että vastaan aina innok-
kaasti, kun joku kysyy mitä he elämällään tekevät.” (KJ, 280.) 

Bajram-isän hahmoon puolestaan piirtyy kansallista, kulttuuris-
ta ja uskonnollista ehdottomuutta. Lopulta kansallismielinen isä pa-
laakin Kosovoon kuolemaan. Isän traaginen, väkivaltainen yritys 
säilyttää asemansa ja roolinsa perheessä sekä hänen kuolemansa 
kertoo siitä, miten vaikeaa, jopa mahdotonta, jäykkien kansallisten 
ja patriarkaalisten arvojen sekä konservatiivisten kulttuuriperintei-
den on pysyä hengissä ylirajaisessa nykytodellisuudessa.

Lopuksi: romaani vapaudesta

Kissani Jugoslavia eittämättä on ylirajainen romaani, joka käsit-
telee maahanmuuttoa. Merkityksiltään rikkaan ja moniulotteisen 
romaanin luenta voi kuitenkin typistyä, jos sitä tarkastellaan vain 
ylirajaisuuden, maahanmuuton ja liikkuvuuden kontekstissa. Yksi 
yleisempi lukemisen kehys voisikin olla traumakirjallisuus, jossa 
yksilön tai yhteisön elämän raiteiltaan suistava äkillinen elämän-
muutos tai suuri psyykkinen järkytys hakee kielellistä asua.2 Koska 
traumaattista kokemusta ei useinkaan pystytä kielellistämään, trau-

Inserted Text
Esimerkkejä 2000-luvun kotimaisesta traumakirjallisuudesta ovat Markku Pääskysen Vihan päivä (2005), Elina Hirvosen Että hän muistaisi saman (2005), Sofi Oksasen Puhdistus (2009) ja Veikko Huovisen Pojan kuolema (2007).
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makerronnalle ovat tyypillistä aukot, hiljaisuudet ja se, mikä jäte-
tään kertomatta. 

Traumakirjallisuutena luettaessa korostuukin se, että Kissani 
Jugoslavian on monisyinen, monitunteinen ja ylisukupolvinen ku-
delma. Siihen kietoutuvat niin kokemukset lapsuudesta, seksuaa-
lisuudesta, sodasta kuin Bajram-isän väkivaltaisuudestakin. Trau-
makudelmassa keskeisiä ovat koteloituneet vihan, häpeän ja pelon 
tunteet. Bekim kantaa mukanaan Bajram-isänsä häneen kohdista-
maa vihaa ja väkivaltaa ja toisaalta hänessä on paljon pikkupojan 
omaa vihaa isäänsä ja patriarkaalista valtaa kohtaan – onhan hän 
ollut isänsä väkivallan kohteena ja sivusta katsonut, kuinka isä on 
väkivaltainen Emine-äitiä kohtaan. Yksilö- ja ylisukupolviseen vi-
haan kytkeytyy myös kansallinen eli albaaneihin kohdistunut viha 
ja väkivalta. Lisäksi Bekimin kokema rasismi ja ulkopuolisuus ovat 
herättäneet hänesä vihaa ja häpeää. Taustaansa ja erilaisuuttaan Be-
kim on oppinut häpeämään jo koulussa, jossa islaminuskosta, dik-
tatuurista tai vieraista kielistä puhuminen saa pään painumaan val-
miiksi alas, sillä luokassa kaikki kääntyivät katsomaan häntä (KJ, 
69). Samalla, kun hän kantaa itsessään vanhempiensa tunteita, hän 
myös häpeää heitä ja itseään: ”Kun olin lapsi, ensimmäinen tun-
nistamani tunne oli häpeä. Kun vanhempani kysyivät ajo-ohjeita 
huonolla suomen kielellään, vajosin takapenkillä niin pieneksi, et-
tei kukaan nähnyt minua, ja häpesin silmät päästäni.” (KJ, 105.)

Bekimin homobaarissa tapaama kissa on maahanmuuttovas-
taisen, rasistisen ja homofobisten asenteiden ruumillistuma. Kis-
sa kertoo, ettei pidä lainkaan homoista ja kertoo vihaavansa kaik-
kia maahanmuuttajia: ”Sitten kissa sanoi että niin olenkin, oikeas-
sa, ja että yleensähän maahanmuuttajat ovat tyhmiä ja kovaäänisiä, 
ja kun he kävelevät ohi, heistä lähtevä löyhkä on tainnuttaa.” (KJ, 
74.) Kissa osoittaa ennakkoluuloja ja vihaa juuri niitä asioita koh-
taan, jotka liittyvät Bekimiin – onhan hän maahanmuuttajataustai-
nen ja homoseksuaali. Paradoksaalista on, että Bekim ja kissa elä-
vät parisuhteessa asuen Bekimin asunnossa. Miksi Bekim on suh-
teessa häntä mitätöivän olennon kanssa?
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Kissa ja Bekimin lemmikikseen ostama käärme luovat teokselle 
realismin rajoja rikkovan fantastisen rinnakkaistodellisuuden ja la-
tautuvat hahmoina symbolisesti ja metaforisesti. Kissani Jugosla-
viassa kissa ei selvästikään ole sattumanvarainen, vaan symbolinen 
hahmo – viittaahan jo teoksen nimikin kissan merkityksellisyyteen. 
Ylipäänsä kissat liittyvät vahvasti Jugoslaviaan ja erilaiset kissat 
vilahtelevat tekstissä aina, kun Eminen tai Bekimin elämässä ta-
pahtuu jotain merkittävää. Rasistisesti puhuva kissa heijastaa suo-
malaisessa yhteiskunnassa olevia asenteita, mutta toimii äänitorve-
na myös Bekimin sisäistämälle itsevihalle, häpeälle ja itsensä ky-
seenalaistamiselle. Käärme puolestaan ei ole Bekimille mikä tahan-
sa eläin, vaan lapsuuden pahimpien pelkojen ja painajaisten koh-
de. Se symboloi jotakin sanatonta ja traumatisoivaa, minkä pelosta 
Bekim lapsena vapautui vasta noustuaan isäänsä vastaan ja uhattu-
aan tappaa hänet, ellei isä lopeta äidin hakkaamista (KJ, 203). Kis-
san tavoin siis myös käärme toimii sisäisen mailman heijastajana 
ja on taustaltaan jonkinlaista lapsuuden perheasetelmien projektio-
ta. Teoksen lopussa Bekim käy pitkän ja fyysisen kamppailun hän-
tä kuristavan käärmeen kanssa ja tappaa käärmeen. Mistä kaikesta 
Bekim käärmeen tapettuaan vapautuukaan, on hän sen jälkeen val-
mis suhteeseen miehen kanssa – rakastamaan ja tulemaan rakaste-
tuksi. Traumaluennan näkökulmasta kiinnostavaa on myös, että ro-
maani päättyy siihen, miten Bekim alkaa kertoa isästään rakaste-
tulleen.

Siinä missä Eminen tarina on emansipatorisen vapautumisen 
ja itsenäistymisen kuvaus, Bekimin tarina on sisäinen kamppailu 
taustansa hyväksymiseksi ja itseksi vapautumiseksi. Kissan ja käär-
meen välinen taistelu, jonka kissa häviää, sekä Bekimin oma, lähes 
kuolemaan johtava kamppailu käärmeen kanssa kuvastavat Beki-
min kamppailua itsensä kanssa eli sitä, miten hänen identiteettin-
sä ja olemassaolonsa kaikkine ulottuvuuksineen on vasta vapautu-
massa.
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