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1 JOHDANTO 

 

 

Tutkimukseni aiheena on Argentiinan likaisen sodan vaikutus parisuhteisiin Luisa Valenzuelan 

valituissa novelleissa. Käsittelemäni novellit ovat osa Other Weapons -novellikokoelmaa 

([=OW] 1997, Cambio de armas 1982). Novellikokoelma sisältää yhteensä viisi novellia, joista 

käsittelen neljää: ”Fourth Version”, ”Rituals of Rejection”, ”I’m Your Horse in the Night” ja 

”Other Weapons”. Tutkimukseni ulkopuolelle rajautuu novelli ”The Word ’Killer’”, sillä sen 

tapahtumapaikkana toimii tekstin vihjeiden perusteella New York. Vaikka novellikokoelma on 

temaattisesti yhtenäinen, aiheeni rajaus estää kaikkien novelleiden käsittelyn tässä tutkielmassa. 

 

Likaisella sodalla tarkoitetaan Argentiinassa vuosina 1976–1983 vallinnutta sotilasdiktatuurin 

aikaa. Kyseessä on synkkä osa Argentiinan historiaa, sillä sitä leimasi ennennäkemättömän 

laaja väkivalta maan omia kansalaisia kohtaan. Likaisen sodan aikana katosi arviolta 9 000–

30 000 ihmistä, ja heistä tuhannet ovat pysyneet kadonneena tähän päivään saakka. 

Sotilasdiktatuurin ajasta käytetään monia nimityksiä. Sotilasjuntta itse käytti nimitystä ”The 

Proceso de Reorganización Nacional” – Kansallinen uudelleenjärjestäytyminen (Zarankin & 

Niro 2009, 63–64.) Olen itse päättänyt käyttää nimitystä likainen sota (Guerra sucia, Dirty 

war), sillä se on maailmalla yleisesti tunnettu nimitys ajankohdasta. Termi tuo myös ilmi 

sotilasdiktatuurin käyttämän vallan luonteen, mikä on tutkimuksessani olennaista. 

Sotilasdiktatuuria vastustavista ihmisistä ja toimista käytän termiä kapinallisuus tai poliittinen 

aktivismi. Aion tutkimuksessani tuoda esille, kuinka tämä väkivallan aika vaikutti maan 

kansalaisiin ja heidän välisiinsä suhteisiin. 

 

Tutkimissani novelleissa on yhteisiä piirteitä: kaikki novellit sijoittuvat Argentiinan likaisen 

sodan aikaan, jokaisessa novellin päähenkilö on nainen ja kerronta tapahtuu naisen 

näkökulmasta, sekä kaikissa novelleissa käsitellään samoja teemoja. Seksi ja (väki)vallankäyttö 

kietoutuvat yhteen eri tavoin jokaisessa tarinassa. Novellin ”Fourth Version” Bella on 

näyttelijätär, joka ajautuu suhteeseen naimisissa olevan suurlähettilään kanssa. Bella ja Pedro 

ovat poliittisesti aktiivisia, mikä vaikuttaa myös heidän suhteeseensa. ”Rituals of Rejection” -

novellin Amanda on puolestaan suhteessa mieheen, joka saattaa olla joko kapinallinen tai 

diktatuurille työskentelevä poliisi. Amandan ja Kojootin suhdetta leimaa Kojootin vallankäyttö, 

sillä vain hänellä on valta päättää, milloin ottaa yhteyttä Amandaan. Novellissa ”I’m Your 

Horse in the Night” naispäähenkilö, jota kutsutaan lempinimellä Chiquita, joutuu 
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kidutettavaksi, koska on ollut suhteessa kapinallisen Beton kanssa. ”Other Weapons” -novellin 

Lauran suhde Roqueen on kenties poliittisesti värittynein: Laura on kapinallinen, joka on 

yrittänyt tappaa eversti Roquen. Yrityksen epäonnistuttua Roque on kiduttanut Lauraa ja tehnyt 

tästä tahdottoman nuken, jolla ei ole muistia. Novelli kuvaa Lauran toipumista ja Roquen 

vallankäyttöä suhteessa. Kaikissa suhteissa likainen sota antaa raamit suhteelle. Likainen sota 

vaikuttaa hahmoihin joko epäsuorasti antaen suhteen olemassaololle ehtoja tai suorasti 

puuttumalla hahmojen kohtaloihin. 

 

Käytän tutkimuksessani feminististä tutkimussuuntaa. Feministisessä tutkimuksessa on kyse 

sitä ympäröivien hallitsevien normien ja ihanteiden pohtimisesta ja kyseenalaistamisesta 

(Notko 2011, 13), ja feministinen kirjallisuudentutkimus pyrkii paljastamaan patriarkaalisia 

rakenteita tekstissä (Moi 1990, 15). Käsittelen novellien analyysiosassa parisuhteen sisäisiä 

valtasuhteita, joten hyödynnän teorioita vallasta ja parisuhdeväkivallasta. Käytän termiä 

parisuhde väljästi. Arkikielessä sanaan ”parisuhde” liitetään positiivisia mielikuvia 

rakkaudesta, välittämisestä ja kunnioituksesta. Valenzuelan novelleissa parisuhteissa esiintyy 

kuitenkin myös vallankäyttöä, manipulointia, väärinkäytöksiä sekä väkivaltaa. Feministisissä 

teorioissa tuodaan esille sitä, että ihmisiä ympäröivät rakenteet vaikuttavat myös yksilöiden 

välisiin suhteisiin. Tarkoituksenani on osoittaa, miten likainen sota osaltaan vaikutti näihin 

parisuhteen sisäisiin valtarakenteisiin ja toimintamalleihin. 

 

Valenzuela tunnetaan nimenomaan poliittisista kirjoituksistaan, ja hän kirjoittaa erityisesti 

naisnäkökulmasta. Valitsin tämän tutkimusaiheen, sillä mielestäni on tärkeää muistaa myös 

synkät historian ajat. Lichem on siteerannut Valenzuelaa itseään: ”I think we must continue 

writing about the horrors so that memory isn’t lost and history won’t repeat itself” (Lichem 

1999, 244). Valenzuela on itsekin elänyt diktatuurin vallan alla. Shaw (1998, 97, 104) siteeraa 

myös Valenzuelaa. Valenzuela kertoo, kuinka osa kirjailijoista yllättäen katosi, ja monia 

uhkailtiin. Kustantamoita pommitettiin ja tuhansia kirjoja tuhottiin. Valenzuela on 

kommentoinut, että kirjailijan on oltava todistaja, joka kyseenalaistaa ja osoittaa asioita, jotka 

olisi mukavampi unohtaa. Tämä näkemys tulee selvästi esille Other Weapons -teoksessakin. 
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2 LIKAINEN SOTA JA (VÄKI)VALTA 

 

 

Tutkielmani teoreettisena taustana toimivat niin historialliset faktat kuin teoriat vallasta ja 

parisuhdeväkivallastakin. Ensimmäisessä alakappaleessa avaan teoksen poliittista ja 

historiallista kontekstia kertomalla likaisesta sodasta. Argentiinalla oli pitkä historia 

vallankaappauksista ja poliittisesta väkivallasta jo ennen likaista sotaa. Likaisen sodan aikana 

käytetty poliittinen väkivalta oli kuitenkin järjestelmällisyydessään, suunnitelmallisuudessaan 

ja laajuudessaan ennennäkemätöntä. Tässä työssä keskityn nimenomaan likaisen sodan 

aikaiseen valtionterroriin käymällä läpi juntan käyttämiä väkivallan ja hallinnan muotoja sekä 

näiden vaikutuksia ihmisiin. Käytän apuna valtionterrorismin käsitettä, joka määritellään 

ensimmäisessä alakappaleessa. Puhun myös lyhyesti likaisen sodan sukupuolittuneesta 

diskurssista ja väkivallasta. 

 

Toisessa alakappaleessa tuon esille feministisiä näkemyksiä vallasta ja väkivallasta, joita pyrin 

sitomaan myös likaisen sodan yhteiskuntaan ja politiikkaan. Tarkoituksenani on tuoda esille, 

että likaisen sodan aikana vallinneet sorron rakenteet olivat osittain samoja kuin patriarkaatin 

aiheuttama sorto yleensä ottaen. Näin ollen naiset elivät niin sanotusti kaksinkertaisen sorron 

alla, sillä heihin kohdistui niin likaisen sodan väkivaltaa kuin myös parisuhteen sisäistä 

väkivaltaa. 

 

 

2.1 Likainen sota 

 

Ruth Blakeley määrittelee valtionterrorismin seuraavasti: 

 

1. On löydyttävä tahallinen väkivallan teko sellaista yksilöä kohtaan, jota valtiolla 

olisi velvollisuus suojella, tai sellaisen väkivallan uhka siinä tapauksessa, että 

pelon ilmapiiri on jo luotu aiemmilla valtion väkivaltaisuuksilla. 2. Tekijöiden on 

oltava valtiollisia toimijoita tai toimittava yhdessä valtion kanssa. 3. Väkivallan 

teon tai sen uhkan tarkoituksena on aiheuttaa pelkoa jossain kohdeyleisössä, joka 

samaistuu uhriin. 4. Kohdeyleisön on pakko harkita käytöksensä muuttamista 

jollain tavalla. (2012, 66–67, suom. IP) 

 

Käytöksen muutos voi olla esimerkiksi alistuminen valtion toimintatavoille. Avainelementti, 

joka erottaa valtionterrorismin muista valtion sorron muodoista, on uhrin instrumentaalisuus. 
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Tarkoitus ei ole vain eliminoida uhkana pitämiään kansalaisia, vaan herättää pelkoa 

laajemmassa yleisössä. (Blakeley 2012, 66–67.) 

 

Sotilasjuntan sortotoimet olivat tarkkaan suunniteltuja. Niiden tarkoituksena oli alistaa 

kansalaisia ja saada säädetyksi tietty järjestys ilman vastarintaa. Suunnitelmaan kuului 

poliittisesti toisin ajattelevien katoaminen, kiduttaminen ja tappaminen. Kansalaisilla ei ollut 

laillisia oikeuksia, ja uhrit ammuttiin ja haudattiin merkitsemättömiin joukkohautoihin, tai 

heidät heitettiin ulos lentokoneista jokeen tai mereen. (Zarankin & Niro 2009, 63–64.) Likaisen 

sodan kenties tunnetuin piirre olivat kadonneet ihmiset (disappeared)1. Ihmisiä siepattiin 

kodeistaan, eikä kukaan tiennyt, mitä heille tapahtui. Katoamisten taktisina tavoitteina oli muun 

muassa herättää pelkoa yhteiskunnassa ja levittää hämmennystä kapinallisjoukoissa. Siviilejä 

siepattiin ilman minkäänlaisia virallisia syytöksiä. Osa pidätetyistä ilmaantui uudelleen päivien, 

viikkojen tai jopa kuukausien jälkeen, mutta suurin osa tapettiin. (Robben 2000, 82–83.) 

Katoamiset olivat siis instrumentaalisia, ja likaisen sodan väkivaltaa voidaan näin nimittää 

valtionterrorismiksi. 

 

Laajamittainen väkivalta on usein suunniteltu tuhoamaan kulttuurisia odotuksia. Se pyrkii 

vahingoittamaan sosiaalisia suhteita ja kulttuurisia tapoja yhtä paljon kuin yksittäisten ihmisten 

kehoa ja psyykeä. (Suárez-Orozco & Robben 2000, 10.) Massiivinen trauma heikentää 

yhteisöllisyyttä ja tuhoaa tuen lähteitä. Likaisen sodan väkivalta vaikutti syvästi 

argentiinalaisissa kodeissa, joissa suojelun, turvallisuuden, luottamuksen ja rakkauden siteitä 

häirittiin. Katoamiset olivat erityisen pelottavia, koska ne eivät olleet julkisia. Lähes kaksi 

kolmasosaa kadonneista vietiin kotoaan. Ruumiin koskemattomuutta, perusluottamusta ja koko 

symbolista yhteiskunnan järjestystä vahingoitettiin. (Robben 2000, 70, 74–75.) 

 

Sotilasjuntta manipuloi lehdistöä, radiota ja televisiota (Taylor 1993, 22). Sotilasjuntta pyrki 

levittämään arvojaan ja painottamaan niitä negatiivisia vaikutuksia, joita heidän 

vastustamisestaan seuraisi. Nämä informaatiostrategiat saivat ihmiset torjumaan ja antamaan 

ilmi vaihtoehtoiset tavat toimia ja ajatella. Ihmiset pelkäsivät tuomiota, joten he pitivät silmällä 

niin itseään kuin muitakin. Tilanne aiheutti epäluottamuksen tunteita, jotka vain vahvistivat 

                                                      
1 Englanninkielinen termi disappeared viittaa katoamiseen jonkun muun toimesta. Ihminen ei vain kadonnut 

(disappear), vaan hänet tarkoituksellisesti ”kadotettiin” (were disappeared). Katoaminen ei siis ollut passiivista 

tai omavalintaista, vaan ulkopuolisen henkilöön kohdistama teko. 
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sotilasjuntan valtaa. (Salerno 2009, 85.) Ihmiset eivät enää tienneet kehen luottaa, ja osa 

katkaisi kaikki välinsä ystäviin ja kollegoihin pyrkimyksessään sulautua ympäristöön 

(Stockwell 2014, 25). Juntan uutisoinnin ja kielenkäytön tarkoituksena oli salata sen todelliset 

teot ja tarkoitteet sekä kylvää halvaannuttavaa pelkoa ja hämmennystä. Argentiinalainen 

aktivisti Renée Epelbaum kuvailee, miten propaganda vaikutti häneen: ”It made you psychotic. 

We could barely ’read’, let alone ’translate’ the world around us”. (Feitlowitz 1998, 20–21.) 

 

Sotilasjuntan retoriikassa oli vahva sukupuolitus, jossa nainen kuvattiin kahtena ääripäänä. 

Toisaalta nainen oli läpikotaisin mätä Puta (huora), toisaalta neitseellinen äitihahmo Patria 

(kotimaa). Sotilasjuntan retoriikassa hyveellinen äitihahmo Patria oli koko Argentiinan 

metafora. Sekä Patria että Puta esitettiin verta vuotavana. Patria oli vuotamassa kuiviin. Siinä 

missä Patrian veri oli uhrauksen verta, Putan veri edusti naiseuteen liittyviä tabuja: saastunutta 

ja vaarallista kuukautis- tai synnytysvuoteen verta, josta syntyivät Argentiinan kapinalliset 

lapset. Patria ei synnyttänyt lapsiaan, vaan Patria syntyi sotilaiden uhrauksista. Juntan käyttämä 

narratiivi käytti siis naisia sekä syynä (Putan tuhoaminen) että oikeutuksena (Patrian 

suojeleminen) väkivallalle. (Taylor 1993, 21–22.) Systemaattinen sorto, ihmisoikeuksien 

loukkaus, poliittiset salamurhat, kidutus, vankeus ja maastakarkoitus oikeutettiin diskurssilla, 

jossa sorto esiteltiin kansallisen intressin puolustamisena. (Lambert 2012, 290). Väkivaltaa 

oikeutettiin propagandalla, vaikka juntta pyrkikin pitämään julkisuuskuvansa puhtaana ja 

salaamaan sortotoimiensa todellisen laajuuden.   

  

Geisdorfer Feal (1996, 168) kirjoittaa, että seksuaalinen väkivalta oli kiinteä osa poliittista 

väkivaltaa. Naisia raiskattiin ja nöyryytettiin, ja sekä miehille että naisille annettiin sähköiskuja 

genitaalialueille. Miehinen poliittinen valta selittää naisen kapinallisuuden ja huoran leiman 

välisen yhteyden. ”Hyvät” naiset alistuvat miehiseen valtaan ja mukautuvat patriarkaaliseen 

käsitykseen seksuaalisuudesta ja sosiaalisesta järjestyksestä. ”Hyvät” naiset toteuttavat 

roolejaan alistuvina äiteinä, vaimoina ja tyttärinä. Kun naiset aktivoituvat, heistä tulee 

kapinallisia, ”huonoja” naisia. Tässäkin ”hyvä” nainen ja ”huono” nainen toimivat toistensa 

välttämättöminä vastapareina. Geisdorf Leafin tulkinnassa siis asetetaan naisen aktiivisuus 

kahtiajaon mittariksi. Passiivinen alistuminen tekee ”hyvän” naisen, poliittinen aktiivisuus 

”huonon”. 
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2.2 Valta ja väkivalta 

 

Feministiset väkivaltatutkijat näkevät miesten naisiin kohdistaman väkivallan taustalla 

rakenteellisia syitä. Rakenteellisesti väkivaltainen ja maskuliininen kulttuuri, kuten miesten 

ylivalta naisiin nähden, patriarkaatti ja seksismi tarjoavat syitä väkivallalle. (Notko 2011, 91.) 

Patriarkaatin käsite, jonka ovat kehittäneet radikaalifeministit, tarkoittaa pohjimmiltaan 

miesten ylivaltaa. Ylivallassa ei ole kyse yksittäisistä tai satunnaisista ilmiöistä, vaan kaikki 

alistamisen muodot niin yksityiselämässä kuin yhteiskunnassakin ovat yhteydessä ja tukevat 

toisiaan. Patriarkaalisen vallan keskittymänä on nähty valtio. (Kantola 2010, 82.) Feministiset 

teoriat ovat nostaneet esille sen, että patriarkaalinen kulttuuri oikeuttaa tietynlaista väkivaltaa 

ja hiljenee naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Notko viittaa Partaseen ja Holmaan (2002) 

sanoessaan, että yksilölliset elämänkulut ovat yhteydessä laajempiin kulttuurisiin ja 

yhteiskunnallisiin rakenteisiin. (Notko 2011, 92–93.) 

 

Päälähteenäni tässä osiossa toimii Marianne Notkon väitöskirja Väkivalta, vallankäyttö ja 

vahingoittuminen naisten perhesuhteissa (2011). Teoksessa Notko tutkii naisten kohtaamaa 

väkivaltaa perhesuhteissa feministisen perhesosiologian lähtökohdista. Käyttämissäni lähteissä 

puhutaan sukupuolten välisestä vallasta niin, että nainen esiintyy alistetussa asemassa. 

Todellisuudessa vallankäyttöä ja väkivaltaa esiintyy myös naisten harjoittamana, mutta tämän 

tutkimuksen valossa on mielekkäämpää keskittyä nimenomaan miesten harjoittamaan 

väkivaltaan naisia vastaan. Ensimmäisessä alakappaleessa käyn läpi vallan erilaisia tyyppejä, 

ja toisessa alakappaleessa käsittelen parisuhdeväkivaltaa. Käyttämissäni lähteissä naisista 

puhutaan usein vaimoina. Olen laajentanut tämän käsittämään myös naisia, joiden parisuhde ei 

ole institutionalisoitu, sillä näkemykseni mukaan parisuhteessa vallitsee samoja valtarakenteita 

kuin avioliitoissa. 

 

 

2.2.1 Vallan eri muotoja 

 

Valta on läsnä sekä konkreettisissa teoissa ja toimintana että diskurssien ja erilaisten 

puhetapojen tasolla. Notko viittaa John Scottin (2001) vallan määritelmään, jossa valta voi olla 

aktualisoitunutta eli toteutunutta, tai potentiaalista eli mahdollista valtaa. Sosiaalisissa suhteissa 

enemmän valtaa omaava on ”ylempi”, suhteen pääasiallinen toimija, kun taas ”alempi” on 
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”ylemmän” vallankäytön kohteena ja alisteisessa asemassa. Valta on merkityksellistä myös 

silloin, kun se on ”vain” omistettua, eli mahdollisuutta vallankäyttöön. On tärkeää huomata, 

että yksilöiden välinen valta on osa laajempia vallan rakenteita. Hän mukaansa ihmiset 

kohtaavat toisensa enemmänkin ”erilaisten sosiaalisten positioiden haltijoina kuin 

partikulaareina yksilöinä”. Esimerkiksi miesten ja naisten suhteisiin liittyy monia laillisia 

oikeuksia ja velvollisuuksia, jolloin naisen ja miehen kohtaamista määrittävät erilaiset 

poliittiset ja taloudelliset rakenteet. (Notko 2011, 68–71.) 

 

Notko viittaa Connollyn ja Healyn (2004) käsityksiin symbolisesta väkivallasta. ”Symbolinen 

väkivalta ilmenee tavoissa, joissa yksilöt ovat osana omaa alistumisen prosessiaan siten, että he 

ovat perustavanlaatuisesti sisäistäneet ja hyväksyneet keinot, joilla heitä alistetaan.” Kyse on 

väkivallasta, koska se johtaa yksilöiden pakottamiseen ja alistamiseen, mutta symbolista, koska 

se saavutetaan ilman avoimia voiman tai pakottamisen keinoja. Notko viittaa myös Bourdieuun 

(1989, 1998, Bourdieu & Passeron 1977, Bourdieu & Wacquant 2002) puhuessaan, että 

sukupuolten välisissä suhteissa symbolinen väkivalta näkyy siten, että miesten valta on 

legitimoitu osaksi normaalia sosiaalista järjestystä. Miesten valta näyttäytyy siis luonnollisena. 

Tällöin naisia kohdellaan alempiarvoisina ja heille on tarjolla vähemmän resursseja. 

Symbolinen väkivalta estää vallan tulemista näkyväksi. (Notko 2011, 73–74.) 

 

Notko viittaa Andersoniin, Umbersoniin ja Elliotiin (2004) kertoessaan väkivallasta 

kommunikaation muotona. Väkivaltaa ohjaa usein halu välittää uhrille viesti, kuten alistumisen 

vaatimus. Väkivalta voi olla instrumentaalista, jolloin tekijä pyrkii kontrolloimaan uhria, tai 

ilmaisuun pyrkivää, jossa tekijä ilmaisee tunteitaan, kuten vihaa ja turhautumista. (Notko 2011, 

205.) Instrumentaalisella väkivallalla on siis samanlaisia piirteitä kuin valtionterrorismilla. 

 

 

2.2.2 Parisuhdeväkivallasta 

 

Parisuhteissa valta ei usein ole selkeästi osoitettavissa, sillä se on piilotettua. Notko viittaa 

Benjaminiin (1998) sanoessaan, että valtasuhteiden tasoittuminen suhteessa edellyttäisi sitä, 

että nainen kyseenalaistaisi avioliiton mallia ja miehen käyttämien perusteluiden 

ylivoimaisuutta omiinsa nähden. (Notko 2011, 74, 87). Tämän voisi ajatella viittaavan 

symboliseen väkivaltaan, jossa miehen valta on normalisoitu. Allwood viittaa Mathieuun 
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(1985) sanoessaan, että naisten tietoisuus on rajoitettua sukupuolijärjestelmän ja yhteiskunnan 

vuoksi, minkä takia he eivät välttämättä ole tietoisia omasta sorrostaan. Allwood viittaa myös 

Welzer-Langin (1992) tekemään tutkimukseen, jonka mukaan väkivaltaiset miehet 

määrittelevät väkivallan usein laajana fyysisen, psykologisen, verbaalisen ja seksuaalisen 

väkivallan skaalana. Naisuhrit puolestaan näkevät väkivaltana lähinnä fyysisen väkivallan. 

(Allwood 1998, 121, 130–131.) Naisen tiedostamattomuus omasta sorrostaan voi siis johtua 

monesta eri tekijästä: vallankäyttö on piilotettua, yhteiskunta rajoittaa naisen tiedonsaantia tai 

nainen on kykenemätön tunnistamaan muuta kuin fyysistä väkivaltaa. Väitän, että likainen sota 

on omalta osaltaan edistänyt näiden olosuhteiden syntyä. Likaisen sodan propaganda sisälsi 

symbolista väkivaltaa, jossa miesten valta oli normalisoitua. Likaisen sodan aikana naisen 

yhteiskunnallista roolia hyvänä vaimona korostettiin, mikä on varmasti edesauttanut naisten 

alistumista parisuhteissa. 

 

Notko lainaa Keskistä (2005), jonka mukaan väkivalta lukkiuttaa valtasuhteita. Väkivallan ja 

vallankäytön kohteella on käytössään eriasteisia vastarinnan mahdollisuuksia ja toimijuuden 

muotoja riippuen siitä, kuinka lukkiutuneita valtasuhteet ovat. Pitkään jatkunut väkivalta ja 

vallankäyttö siis johtavat vastarinnan mahdollisuuksien kaventumiseen. Parisuhdeväkivallassa 

ei ole kyse vain yksittäisistä väkivallan teoista, vaan laajemmasta valtasuhteiden 

epäsuhtaisuudesta, jota vallankäyttö puolestaan muokkaa. Läheisissä suhteissa jo tietoisuus 

toisen vallasta ja omasta vallan puutteesta vaikuttaa merkittävästi, ja omien mahdollisuuksien 

puute voi määrittää koko suhdetta. Meyerin (1991) mukaan perhesuhteiden väkivallassa valta 

on usein sekä aktualisoitunutta että potentiaalista. (Notko 2011, 68–69, 76.) Sotilasdiktatuurin 

valta oli myös lukkiutunutta. Pitkään jatkunut sorto vähensi ihmisten toimintamahdollisuuksia 

entisestään, ja pelkkä väkivallan uhka oli usein riittävä tekijä lamaannuttamaan ihmisiä. 

 

Niin parisuhdeväkivallassa kuin seksuaalisessakin väkivallassa kyse on useimmiten 

vallankäytöstä, jossa halutaan alistaa ja nöyryyttää toista. Parisuhteissa väkivaltaa käyttävät 

miehet pyrkivät yleensä hallintaan, naisen seksuaalisuuden kontrollointiin sekä miehisyyden 

esittämiseen. (Keskinen 2010, 247.) Ajatus miehisyyden esittämisestä tukee feminististä 

käsitystä siitä, että väkivallan taustalla on väkivaltainen ja maskuliinisuutta korostava kulttuuri, 

kuten oli myös likaisen sodan aikana. Vallankäyttö yhteiskunnallisella tasolla on tärkein tekijä, 

joka edistää naisten hyväksikäyttöä yksilöiden tasolla. (Dutton 2006). 
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3 LIKAISEN SODAN VAIKUTUKSIA PARISUHTEISIIN 

 

 

Tässä luvussa analysoin novelli kerrallaan henkilöhahmojen parisuhteiden sisäisiä valtasuhteita 

sekä rooleja. Tuon esille erilaisia tapoja, joilla nämä valtasuhteet ja roolit ilmenevät, ja 

analysoin niiden merkityksiä. Argumenttini on, että likainen sota on vaikuttanut valtasuhteiden 

syntyyn ja ilmenemiseen. Pyrin tuomaan esille niitä suoria ja epäsuoria muotoja, joilla likainen 

sota vaikuttaa henkilöhahmoihin. Käsittelen novelleja samassa järjestyksessä, missä ne 

esiintyvät novellikokoelmassakin.  

 

 

3.1 Fourth Version 

 

”Fourth Version” on Other Weapons -novellikokoelman aloittava novelli. Siinä Bella, 

näyttelijätär, päätyy suhteeseen suurlähettiläs Pedron kanssa. Pedron kautta Bella on mukana 

myös poliittisessa toiminnassa. ”Fourth Version” on näennäisesti rakkaustarina, mutta 

rakkaustarinan alle on piilotettu toinen, poliittisempi tarina. Novellin kertoja kuvaa, kuinka hän 

yrittää koota tarinaa yhteen tiedon palasista ja kaivaa esiin tarinan poliittisen puolen, joka on 

piilotettu sivulauseisiin.  

 

Novellin alussa kuvataan maassa vallitsevaa tilannetta, kun Bella tapaa ystäviensä kanssa: 

 

To meet again was a relief under those circumstances. They also agreed that the 

situation was worse than ever: fifteen corpses had appeared floating on the river; 

the persecutions had increased. And someone whispered in her ear: Navoni went 

underground. Forget his name, erase it from your address book. (OW, 8.) 

 

Kuvaus sopii kuvauksiin Argentiinan likaisesta sodasta. Kuvaus asettaa niin ”Fourth Version” 

-novellin kuin muidenkin käsittelemieni novellien tarinat kontekstiin, jossa poliittinen väkivalta 

on arkipäiväistä ja vaikuttaa ihmisten elämiin. Väkivallan pelko on aina läsnä, ja suhteet 

kapinallisiin tai kadonneisiin henkilöihin on syytä katkaista. 

 

Bellan ja Pedron ensitapaamisen jälkeen Bella tuntee odottamatonta pelkoa, joka tuntuu 

yhdistyvän Pedroon. Myös Pedro lausuu ääneen suhteeseen liittyviä pelkojaan, ja molemmat 

tuntevat olevansa kuin kuilun partaalla. He tuntevat tarvetta hypätä, ja samalla paniikkia tästä 
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itsetuhoisesta halusta. Suhteeseen ryhtyminen näyttäytyy itsetuhoisuutena. Bella käyttää samaa 

kuilun metaforaa puhuessaan uudesta näytelmästään, joka kutsuu ihmisiä kapinalliseen 

toimintaan: ”And all for a show that will only be performed five times but will in fact be an 

invitation to take a step and gamble on life, to jump without thinking twice -- about the abyss 

gaping below” (OW, 31). Niin rakkaus kuin poliittinen aktivismikin ovat siis kuiluun 

hyppäämistä, ja nämä kaksi asiaa sekoittuvat toisiinsa. Sekä rakkauteen että politiikkaan 

sotkeutuminen ovat itsetuhoisia viettejä – etenkin, jos toinen suhteen osapuoli on poliittisesti 

aktiivinen. Valtionterrorismi vaikuttaa siten suoraan henkilöiden tunteisiin toisiaan kohtaan, 

kun rakkaus ja pelko sekoittuvat erottamattomasti yhteen.  

 

Koko tarinaa leimaavat puoliksi sanotut viestit ja se, mikä jää täysin sanomatta. Kertoja toteaa: 

”This seems to be a story about what is left unsaid” (OW, 21). Novellissa kuvataan pommin 

räjähdystä ja sanotaan, että tapahtumasta voisi ehkä lukea seuraavan päivän lehdessä – tai ehkä 

ei. Poliittiset pakolaiset mainitaan lähes poikkeuksetta kuin ohimennen, ja puheenaihe 

vaihdetaan nopeasti toiseen: ”The refugees, present but not mentioned” (OW, 22). Tarinassa 

sensuuri on säädetty sekä ulkoa- että sisältäpäin. Virallinen sensuuri ei salli poliittisen tarinan 

kertomista, ja Bellan oma sensuuri poistaa kaiken informaation, joka ei liity rakkaustarinaan. 

Sekä kertojan että lukijan on täytettävä tekstin aukot. Keskittyminen rakkaustarinaan on 

vastarinnan muoto, sillä se vie huomion pois siitä, mikä on vaarallisempaa. Rakkaus 

positioidaan vastarintana, sillä se kätkee taakseen politiikan. (Magnarelli 1988, 174, 186.) 

Sotilasjuntan strategia kontrolloida tiedon levitystä näyttäytyy siis myös Bellan ja Pedron 

suhteessa, jossa he eivät uskalla lausua ääneen asioita. Osa heidän viestinnästään käydään vain 

kosketuksilla, katseilla tai metaforilla. Yhteiskunnallinen hiljaisuus levittyy myös intiimeihin 

suhteisiin. 

 

Yksi sensuurin kiertämisen muodoista parisuhteessa on Pedron käyttämä tarina Setä Ramonista. 

Paljastuu, että Setä Ramonin avulla Pedro on välittänyt koodattuja viestejä Bellalle, joissa on 

pyytänyt tätä toimittamaan asioita vastarinnalle. ”The highly subversive implications were 

obvious” (OW, 42). Diktatuurin takia Pedro ja Bella ovat pakotettuja käyttämään salakieltä, ja 

heidän aktivisminsa takia Bella on joutunut vaaraan. Setä Ramon edustaa ääneen sanomatonta, 

joka on salattavaa ja uhkaavaa. ”Every time you mention Uncle Ramon, I feel a shiver run 

through me” (OW, 53). Setä Ramonia käytetään poliittisen aktivismin kätkemisessä. 
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Tarinan alussa Bella ei tunnu välittävän politiikasta. Kun hänen ystävänsä kuvaavat poliittista 

tilannetta, hän ajattelee: ”What do I care about politics?” (OW, 8). Aluksi kertojakin arvelee, 

että Bella on kiinnostunut enemmän Pedron rakkaudesta ja seksuaalisuudesta kuin tämän 

poliittisista yhteyksistä. Tätä tukee Bellan toive siitä, että Pedro olisikin ollut vain tavallinen 

”Tom, Dick or Harry you could be with and not have to get involved in political intrigues, even 

protocol” (OW, 49). Tarinan edetessä Bella kuitenkin alkaa käyttää yhteyttään Pedroon 

auttaakseen ystäviään, jotka tarvitsevat turvapaikkaa. Kertojan suhtautuminen muuttuu novellin 

aikana, sillä myöhemmin kertoja ehdottaa, että Bella oli paljon sitoutuneempi politiikkaan, kuin 

mitä hän tahtoisi myöntää. Bellan poliittisten toimien tarkoituksellisuudesta viestii myös se, 

että Pedro sanoo vierailleen Bellan olevan ”the embodiment of subversion” (OW, 48). Jehenson 

(1995, 66) jopa väittää, että Bella käyttää suhdettaan Pedroon juonena saada turvapaikkoja 

pakolaisille. Jehensonin väitteessä vihjataan, että Bellan kiinnostus Pedroa kohtaan ei ole aitoa, 

vaan välineellistä. Tässä tulkinnassa likainen sota asettaisi jopa seksuaaliset suhteet 

vaikuttamisen keinoiksi. 

 

Bellan ja Pedron suhteessa Pedro on suojeleva osapuoli. Kun pommi räjähtää, Pedro 

automaattisesti peittää Bellan omalla vartalollaan. Pedro myös järjestää Bellan pois maasta 

pelätessään tämän turvallisuuden puolesta. Alussa Bella näyttelee odottavan roolia: ”playing 

her own waiting role” (OW, 5). Sama asetelma toistuu myöhemminkin Bellan ja Pedron 

suhteessa, sillä yleensä nimenomaan Pedro soittaa Bellalle ja pyytää tapaamaan häntä. Pedron 

suojeleva asenne näkyy myös siinä, kun maanpaossa oleva Bella tahtoisi palata kotiin. Pedro 

yrittää estellä Bellaa, mutta Bellan mielestä poissa pysyminen olisi diktatuurin vallalle 

alistumista. Bellan rooli ei ole enää yhtä passiivinen. Diktatuurin sorto saa parisuhteen 

osapuolten roolit kärjistymään; toinen pyrkii elämään omaa elämäänsä sorron keskelläkin ja 

tahtoo vastustaa diktatuuria, kun taas toinen pyrkii turvallisuuteen, vaikka se tarkoittaisikin 

joistain asioista luopumista. 

 

Toisaalta Pedro ei pyri vain suojelemaan, vaan osoittaa myös miehistä valtaa, kun juttelee 

Bellan kanssa. Tarinassa kuvataan usein, kuinka Pedro ”käärii” Bellan sanoihinsa ja 

syleilyihinsä. Bella on ”-- a charming woman -- roaming around on her own” (OW, 14). Tämä 

ilmaisee sekä viehtymystä että uhkaa miehelle, joka nauttii edustusvaimonsa tuomasta turvasta. 

Bella on kesytettävä ja hallittava, jotta miehiset psykologiset pelot voidaan laannuttaa. Ajatus 

tuo ilmi myös naiseuden kahtiajaon: toisaalta on ”noita”, toisaalta ”hyvä nainen”. Bellan 

viehättävyys piilee niissä nautinnoissa ja vaaroissa, joita hän viestittää. (Geisdorfer Feal 1996, 



14 

 

174–175). Bella kuvaa, kuinka rakkaus muuttaa ihmistä. Bellan puhuma muutos voi johtua 

Pedron häneen käärimistä sanoista. Naishahmo on piilotettu sanojen alle. Bellan alkaessa toimia 

hän huomioi ulkoiset vaarat, muttei sitä, että on jo itse sisäistänyt diskurssin ja mieskeskeisen 

rakenteen, ja kantaa näin vaaraa sisällään. (Magnarelli 1988, 193.) Vallan teorioita tulkiten 

Bella on siis joutunut symbolisen väkivallan uhriksi, sillä hän on sisäistänyt miehisen diskurssin 

itseensä.  

 

Pedron saadessa poistumiskäskyn maasta Bella ajattelee, että voi ehkä auttaa jäämällä. Pedron 

läksiäisjuhlat ovat Bellan: Bella lähettää 30 kutsua ystävilleen, ja kutsut ovat ”almost equivalent 

to 30 passports” (OW, 56). Tarinassa kuvataan, kuinka Bella päättää ottaa pääroolin ja näin 

ollen vihjataan, että tähän asti Bella on ollut sivuroolissa. Juhlissa on rentoutunut tunnelma; 

suurlähetystö on kuin kupla, johon muu maailma ei voi koskettaa. Juhlat kuitenkin keskeytyvät, 

kun vartijat ryntäävät sisään. Pedro yrittää estää heitä, ja sekasorrossa Bellaa ammutaan. 

Voidaan tulkita, että Bella kuolee pyrkimyksessään olla poliittisesti aktiivisempi. (Magnarelli 

1988, 193). Lukijalle herää kysymys, oliko Bella käyttänyt läksijäisjuhlia juonena auttaa 

ystäviään tai saavuttaakseen muita poliittisia tavoitteita. Voidaan myös tulkita, että Pedro olisi 

mahdollisesti järjestänyt koko tapahtumaketjun päästäkseen eroon poliittisten pakolaisten 

ongelmasta. Bellaa kuvataan useassa yhteydessä kuin hän olisi astumassa ansaan: ”A 

premonitory warning that made Bella open her eyes wide, but not her ears -- Messengers who 

offhandedly point out the moment to step into a bad scene” (OW, 7). Vaikuttaa, että siitä 

hetkestä lähtien, kun edellä mainittu Sanansaattaja tuo Bellalle kutsun juhliin suurlähetystössä, 

hänen kohtalonsa on sinetöity. 

 

Magnarellin (1988, 182–183) mukaan Bellan pääroolin ottaminen johtaa Bellan kuolemiseen 

ja häviämiseen näyttämöltä, kun huomio kohdistetaan lopussa Setä Ramoniin. Tarina ei olekaan 

enää Bellan, vaan Setä Ramonin, kun Pedro alkaa lopussa kertoa Bellan omaa tarinaa tälle 

itselleen: ”When Uncle Ramon met an actress named Bella” (OW, 60). Setä Ramon tuntuu 

edustavan unta tai avautumista uuteen todellisuuteen, tai kenties Bellan halua kirjoittaa 

uudelleen osansa tarinassa ollakseen aktiivisempi pakolaisten puolesta. Ratkaisua ei kenties 

löydy Pedron roolista, vaan Bellan antautumisesta Setä Ramonille, joka vetää hänet 

juoksuhiekkaan. Tarinan viesti tuntuu joka tapauksessa olevan enemmänkin varoitus kuin 

toimintakehotus. (Shaw 1998, 105–106.) Bellan asema mullistaa kotimaisia, diplomaattisia ja 

poliittisia sääntöjä, ja hänen kuolemansa voidaan nähdä näiden roolien kestämättömyytenä. 
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Hänen roolinsa eivät ole virallisia, ja niinpä hänet poistetaan käsikirjoituksesta. (Geisdorfer 

Feal 1996, 174.) 

 

Tarina on kuitenkin vain neljäs versio, ei lopullinen tarina. Bellan kuoleman syyt jäävät 

ratkaisematta, koska ratkaisun löytyminen edellyttäisi, että ilmaistaisiin se, mitä ei voida sanoa. 

Tarinasta tulee synekdokee naisen kokemuksesta yhteiskunnassa. Magnarellin mukaan tekstin 

viesti tuntuu olevan, että nainen luodaan passiivisesti häntä ympäröivien kielellisten 

rakenteiden kautta. Tekstissä Pedro tekee tämän luomisen: ”he surrounded her with words” 

(OW, 181). Tekstissä siis implikoidaan, että narratiiviset rakenteet luovat Bellan, ja rakkautta 

käytetään peittämään tämän luomisen lähde. Sanat luovat niin syvään juurtuneita roolimalleja, 

ettemme itse tunnista niitä. Bella kuitenkin irrottautuu stereotyypistä ja uhmaa passiivisuuden 

rakenteita. Hän ottaa aktiivisen roolin ja muokkaa itse itseään. (Magnarelli 1988, 175–176, 

180.) Bella voidaan lukea koko Argentiinan metaforana. Tarinassa kuvaillaan, kuinka Bella 

edustaa koko maata Pedrolle. Bella symboloi maan poliittista jännitettä ja hän merkitsee 

”sukupuoliongelmaa” (gender trouble) Pedrolle.  (Geisdorfer Feal 1996, 174–175). Bellan 

pyrkimys poliittiseen aktivismiin voidaan nähdä Argentiinan yrityksenä taistella 

sotilasdiktatuuria vastaan. Yritys kuitenkin epäonnistuu. 

 

 

3.2 Rituals of Rejection 

 

“Rituals of Rejection” -novellissa Amanda on suhteessa Kojootin kanssa. Amanda ei tiedä 

paljoa Kojootin elämästä, eikä hän voi olla edes varma, työskenteleekö Kojootti kapinallisten 

vai diktatuurin hyväksi. Novellissa kuvataan, kuinka Amanda päättää suhteen ja suorittaa 

erilaisia rituaaleja irrottautuakseen Kojootista henkisesti. 

 

Amandan ja Kojootin suhdetta leimaa se, että Kojootilla on kaikki valta heidän näkemisensä 

suhteen. Amandalla ei ole keinoja ottaa yhteyttä Kojoottiin, vaan hänen on odotettava kotona 

Kojootin soittoa. Vaikka Kojootti lupaisi olevansa poissa vain muutaman tunnin, saattaa kulua 

päiviä, ennen kuin Amanda kuulee tästä seuraavan kerran: ”[Kojootti:] ’--As soon as the 

meeting’s over I’ll call you and be right back, all yours. Two or three hours at the most’. Two, 

three, twenty-four, fifty hours – hours that change their names, becoming days, and still neither 

hide nor hair of that infamous Coyote” (OW, 81). Amandalla on odottava, passiivinen rooli, 

kun taas Kojootti on aktiivinen (Geisdorfer Feal 1996, 179). 
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Kertoja käyttää Amandasta puhuessaan hevosen metaforaa, joka kuvastaa parisuhteen 

valtasuhteita. Ihminen, erityisesti mies, on muuttanut hevosta sen aiemmasta, vapaammasta 

tilasta palvelemaan miehen tarpeita. Hevosen muokkaamisprosessista voitaisiin löytää 

yhtäläisyyksiä naisen historialliseen asemaan, jossa nainen on ollut yhteiskunnan muovauksen 

kohteena. Vaikka hevonen on kesytetty, se säilyttää aina palan todellista, vapaata ja villiä 

luonnettaan, joka ajoittain sallii kapinaa. (Magnarelli 1988, 197.) Hevosmetaforalla kuvataan 

Amandan kesytettyä roolia ja alisteisuutta Kojootille. Amandassa on vielä villiä vapautta, mutta 

se ei pääse esille Kojootin seurassa: ”there are horses roaming wild inside Amanda, and not all 

of them have been broken. But in Coyote’s presence, the Colts tend to remain at bay; they come 

out later, after he leaves.” (OW, 85.) 

 

Kojootin antama syy katoamisille on velvollisuus aatetta kohtaan, jonka tulkitsen tarkoittavan, 

että Kojootti on mukana kapinallisissa toimissa. Amandan ystävät kuitenkin varoittelevat, että 

Kojootti voisi olla myös poliisi ja pettää heidät. Amanda itsekin epäilee joskus Kojoottia, mutta 

epäilykset eivät saa häntä perääntymään suhteesta. Itse asiassa vaara viehättää Amandaa. 

”When I’m with him, the unconfessable in me runs wild – my darkest desires grow wings, and 

I can feel angelic, even though it’s just the opposite” (OW, 82). Amandan intohimo Kojoottia 

kohtaan on niin vahvaa, ettei hän välitä, kuka Kojootti todellisuudessa on. Likaisen sodan takia 

henkilöt eivät koskaan voi olla varmoja, voiko toiseen todella luottaa. Epäilys ja pettämisen 

pelko vallitsevat suhteessa, ja henkilöiden on sopeuduttava tilanteeseen tavalla tai toisella. 

Likainen sota määrittää suhdetta myös Kojootin ajankäytön osalta, sillä Kojootin prioriteettina 

on hänen työnsä. 

 

Amandan ja Kojootin suhteessa vallitsee paljon hiljaisuutta. Amanda tahtoisi selityksiä ja tietoa 

Kojootin elämästä, työstä, toiveista ja vaaroista. Kojootti kuitenkin kiertelee kysymyksiä, ja 

Amandan täytyy tulkita Kojoottia tämän kosketuksista. Vaikka Amanda näennäisesti hyväksyy 

tämän vajavaisen kommunikaation, tietää hän alitajunnassaan, ettei kosketuksia voi tulkita. 

Kojootti ei todennäköisesti uskalla kertoa toimistaan siinä pelossa, että toinen heistä jäisi vielä 

poliisin haaviin. Toinen selitys on, että Kojootti todellakin on itse poliisi, eikä hänellä ole lupaa 

kertoa valtion salaisista operaatioista. Joka tapauksessa voidaan tulkita, että likainen sota toimii 

syynä Kojootin hiljaisuudelle vaikuttaen näin Kojootin ja Amandan suhteeseen ja luoden 

tyytymättömyyttä. 
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Amanda kyllästyy lopulta Kojootin mysteereihin ja vertaa kohteluaan kidutukseen. Amanda 

tiedostaa viimein, että koko suhde on toiminut Kojootin ehdoilla: ”What terms are these? 

Definitely not the ones Amanda would like to think as hers.” (OW, 87.) Amanda tajuaa, miten 

vahingollinen vaikutus Kojootilla on ihmetellessään miten ruusu, joka oli yli kolme sekuntia 

Kojootin kädessä, ei ollut vielä lakastunut.  

 

Erottuaan Kojootista Amanda suorittaa erilaisia rituaaleja, joiden avulla puhdistautuu 

Kojootista. Amanda tahtoo estää kuvion toistumista uudelleen, ettei kukaan muu enää muovaisi 

häntä. Geisdorf Feal viittaa Mulliin (1986), joka on sitä mieltä, että Amandan kauneusrituaalit 

ovat itsen vaalimista, eikä niitä ole tarkoitettu muiden miellyttämiseen. Geisdorf Feal itse 

puolestaan väittää, että Amandan suorittamat rituaalit viestivät siitä, että Amanda on itsekin 

sisäistänyt ajatuksen, että on halun kohde, objekti. Amanda on hylännyt yhden miehen, mutta 

ei koko kulttuuria, joka on tuottanut heidät. Amanda on näin ollen saavuttanut itsenäisyyden 

vain tiettyyn asteeseen saakka. (Geisdorfer Feal 1996, 180–181.) Itse kannatan enemmän 

Mullin näkemystä. Amandan suorittamat rituaalit eivät ole kauneuteen tähtääviä, vaan jopa 

väkivaltaisia. Niiden tehtävänä ei ole miellyttää miestä, vaan luoda itsensä uudelleen. 

 

Rituaalien myötä Amanda alkaa saada takaisin kaiken sen, jonka menetti Kojootin seurassa. 

Rituaalien viimeinen vaihe on, kun Amanda istuttaa Kojootin rakentamaan puutarhaan oman 

kasvinsa. Kasvi on todiste siitä, ettei Amanda tarvitse enää Kojoottia hoitamaan puutarhaansa. 

Amanda tuntee vihdoinkin olevansa vapaa. Puutarha symboloi harmoniaa Amandan sisäisen ja 

ulkoisen minän välillä (Magnarelli 1988, 196.) Amanda onnistuu irrottautumaan Kojootista 

psykologisella tasolla ja saamaan takaisin itsenäisyytensä (Magnarelli 1990, 541). Amanda 

rinnastaa eron Kojootista selviytymiseen diktatuurissa; hän tahtoo vain parantua, olla varuillaan 

ja selviytyä hengissä. Voimme nähdä Amandan Argentiinana, joka pyrkii eroon diktatuurista 

sen viehätyksistä huolimatta, tai naisena, joka kapinoi patriarkaattia vastaan (Shaw 1998, 107.) 

Tulkintaa Argentiinan symbolismista tukee se, että ”-- rejection would be a form of bravery --

” (OW, 90). Sotilasdiktatuurin hylkääminen olisi siis rohkeuden osoitus. Amanda tahtoo 

hävittää ruusun, joka on “the final period, the end” (OW, 92). Ruususta eroon pääseminen kuvaa 

diktatuurista poistumista. Samalla tavalla patriarkaalisen rakenteen hylkääminen vaatii 

rohkeutta, sillä sen varaan on rakennettu koko yhteiskunta ja ainakin osittain myös oma 

identiteetti. 
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3.3 I’m Your Horse in the Night 

 

Novellissa ”I’m Your Horse in the Night” lempinimellä Chiquita kutsuttu naispäähenkilö 

joutuu vaikeuksiin miesystävänsä takia. Novellin alussa kuvataan, kuinka miesystävä Beto 

ilmestyy Chiquitan oven taakse ja pari viettää yön yhdessä. Seuraavana aamuna Chiquita 

vangitaan ja häntä kidutetaan, että tämä paljastaisi Beton olinpaikan. Vankeudessa Chiquitan 

psyyke alkaa hajota, eikä hän enää tiedä, mikä on todellista. Novellia leimaa lukijan 

epätietoisuus todellisten tapahtumien kulusta: oliko Beto todella Chiquitan luona ja onko Beto 

oikeasti kuollut? Mikä on totta ja mikä harhaa? 

 

Chiquita tahtoo rakkautta kapinalliselta poikaystävältään, Betolta, mutta on selvää, ettei saa sitä 

omilla ehdoillaan. Chiquita tulkitsee laulun sanat ”I’m your horse in the night” niin, että henki 

maagisesti yhdistää rakastavaiset. Beto puolestaan tulkitsee sanat miehisenä ja seksuaalisena 

valta-asemana. Chiquita tahtoisi vakuutteluita rakkaudesta ennen seksiä, Beto puolestaan pitää 

seksiä itsessään vakuutteluna. (Shaw 1998, 107.) Beton ja Chiquitan tarpeet eivät kohtaa. Beto 

torjuu Chiquitan kysymykset useaan otteeseen ja käskee tämän olla hiljaa. Chiquita sisäistää 

Beton käskyt nopeasti, ja komentaa itse itseään miehen äänellä: ”Quiet, Chiquita, he’d say” 

(OW, 98). Tämäkin voitaisiin nähdä symbolisen väkivallan ilmentymänä, jossa Chiquita 

sisäistää Beton diskurssin. Beto oikeuttaa käytöksensä Chiquitan suojelemisella; liikaa 

tietäminen saattaisi heidät molemmat vaaraan. 

 

Chiquita ja Beto antavat erilaisia merkityksiä laulun hevoselle. Miehelle hevonen on metafora 

seksuaaliselle vallalle: hevonen on kesytetty ja tottelee ohjaajaansa. Naiselle hevonen symboloi 

toisaalta paitsi alistumista, myös vapauden välinettä. (Hennessy 2016, 8.) Vaikka Chiquita 

yhdistää romanttisia piirteitä hevosena olemiseen, hänenkin tulkinnassaan hevonen on 

alisteinen miehelle. Tarinan lopussa hevonen kuitenkin näyttäytyy keinona paeta todellisuutta: 

”I’m your horse in the night and you can inhabit me whenever you wish, even if I’m behind 

bars” (OW, 101).  

 

Novellissa naisen osana on passiivinen rooli, jossa odotetaan miestä. Chiquitan yhteys 

kapinallisiin liikkeisiin syntyy ainoastaan yhteydestä aktiiviseen kumppaniin, Betoon. 

(Geisdorfer Feal 1996, 179). Beto kuvataan suhteen järkevänä ja aktiivisena osapuolena. Kun 

Beto saapuu Chiquitan ovelle, hän varmistaa ensimmäiseksi selustansa: ”So much in character, 

so cautious, first and foremost checking his –our– rear guard” (OW, 97). 
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Puhelu, jossa kerrotaan Beton kuolemasta, muuttuu kerronnassa kuulustelutilanteeksi. Lukijalle 

jää epäselväksi, mitä todellisuudessa on tapahtunut. Kun ystävä soitti ja kertoi Beton 

kuolemasta, Beto oli ollut kuolleena jo viikkoja. Jos Beton ja Chiquitan yhteinen yö oli totta, 

ystävän soiton olisi pakko olla valheellinen ja toimia vain kerronnallisena siirtymänä 

vankeuteen, jossa kuulustelijat kertoivat kuolemasta. Beton kuolleeksi väittäminen voisi olla 

vain kuulustelijoiden temppu, jolla saataisiin Chiquita kertomaan lisää tietoja. Toisaalta 

kuulustelijat yrittävät saada Chiquitan paljastamaan Beton olinpaikan kiduttamalla tätä. Asian 

todellinen laita jää tarinassa hämärän peittoon. 

 

Yksi kidutuksen tavoitteista on saada uhri menettämään identiteettinsä, sillä ilman identiteettiä 

vangit antavat helpommin ilmi tovereitaan ja perheenjäseniään. Vangin identiteetti alkaa 

kadota, kun menetetään yhteys persoonallisuuteen ja muistoihin. (Zarankin & Niro 2009, 66.) 

Chiquitan todellisuudentaju alkaakin hajota kidutuksen alla. Hän ei tiedä enää itsekään, oliko 

Beton käynti totta vai unta. Chiquita ei kykene tai tahdo erottaa fantasiaa ja todellisuutta 

toisistaan, koska nykyhetken todellisuudesta on tullut painajainen. Chiquita ei kuitenkaan 

antaudu, vaan tekee vastarintaa ainoalla tavalla, joka hänelle on mahdollista. (Magnarelli 1988, 

197.) Todellisuuden ja unen sekoittaminen näyttäytyy vastarinnan muotona. Hänen täytyy 

sekoittaa todellisuus ja uni tehdäkseen nykyhetkestä siedettävämmän. Hänen suojelee itseään 

ja Betoa poliisilta pakenemalla mielikuvitukseen, sillä poliisi tahtoo vain faktoja: ”They want 

reality, tangible facts, the kind I couldn’t even begin to give them.” (OW, 100). 

 

Magnarellille (1988, 199) on selvää, että parin yhdessä vietetty yö oli todellista, ja Chiquita on 

alentanut Beton kanssa vietetyn yön ja jopa käsiintuntuvat objektit (Gal Costan levyn sekä 

pullon cachacaa) olemattomaksi vain, jotta Beto ei jäisi kiinni. On kuitenkin myös mahdollista, 

että Chiquita on kuvitellut yhteisen yön, jotta todellisuudesta tulisi siedettävämpi. Chiquita 

sanoo, että Beto ”simply vanished. I only run into him in my dreams, and they’re bad dreams 

that often become nightmares” (OW, 101). Tämä voitaisiin tulkita niin, että Chiquita on 

kuvitellut rakastelukohtauksen, kun kuulustelijat ovat raiskanneet häntä. Uni, johon hän 

ripustautuu, muuttuu näin aina todellisuudessa painajaiseksi. Shawin (1998, 107) mielestä on 

todennäköistä, että Chiquita vain pettää itseään. Hänen näkemyksensä mukaan Chiquita 

tarrautuu väärennettyyn todellisuuteen paetakseen nykyhetkensä kauhuja. Itse olen enemmän 

Magnarellin näkemyksen kannalla, jossa Chiquita kieltää Beton todellisuuden suojellakseen 

häntä poliisilta. Suojelemisen näkökantaa puoltavat Chiquitan ajatukset, joissa näkyy selvää 

uhmakkuutta ja kiduttajien näkemysten vastustusta: ”My only real possession was a dream and 
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they can’t deprive me of my dreams just like that. -- dreams are none of the cops’ business.” 

(OW, 100.) 

 

Chiquita säilyttää lopulta uskollisuutensa ja rakkautensa Betoon: ”Beto, you know now, if it’s 

true that they killed you, or wherever you may be, Beto, I’m your horse in the night and you 

can inhabit me whenever you wish, even if I’m behind bars.” (OW, 101). Chiquita itse tulee 

siihen lopputulokseen, että on kuvitellut kaiken, ja on valmis kieltämään jopa käsiin tuntuvat 

objektit tämän uskomuksen takia: ”And if by some wild chance there’s  a Gal Costa record and 

a half-empty bottle of cachaca in my house, I hope they'll forgive me: I will them out of 

existence.” (OW, 101). Vaikka Chiquita omaksuu masokistiselta näyttävän roolin – hän tahtoo 

rakkautta, odottaa, tekee itsensä saatavaksi ja kärsii kidutuksesta miehen takia – hän löytää 

tarpeeksi tyydytystä intohimostaan Betoon, että voi oikeuttaa tämän roolin itselleen. 

(Geisdorfer Feal 1996, 182.) 

 

Likainen sota vaikuttaa hyvin konkreettisella tavalla Chiquitan ja Beton väliseen suhteeseen. 

Heidän on täytynyt alun perin erota, koska Beto ei ole ollut turvassa maassaan. Sama 

turvattomuus leimaa heidän kohtaamistaan, sillä tulemalla tapaamaan Chiquitaa Beto asettaa 

heidät molemmat vaaraan. Yhteys Betoon johtaakin lopulta Chiquitan pidätykseen ja 

kidutukseen. Valtionterrorismi teki Chiquitan ja Beton yhteydenpidosta mahdotonta. 

Kommunikoinnin vaarojen vuoksi parin tarpeet eivät kohtaa, kun Beto ei uskalla kertoa 

Chiquitalle tekemisistään. Diktatuuri vaikuttaa jopa Chiquitan tunteisiin Betoa kohtaan. 

Kidutuksen alla Chiquita alkaa toisaalta vihaamaan Betoa, toisaalta hän yhä suojelee Betoa. 

Likainen sota saa koko suhteen katoamaan puuttumalla suoraan sen jäsenten elämiin. 

 

 

3.4 Other Weapons 

 

”Other Weapons” -novellin alkutilanne on mystinen, sillä sen naispäähenkilö on menettänyt 

muistinsa. Tarinan edetessä selviää, että naisen nimi on Laura, ja hänen luonaan vieraileva mies 

on tämän aviomies Roque. Laura elää tyytyväisenä muistamattomuuden pehmeässä kuplassa, 

jota häiritsevät vain Roquen nöyryyttävät seksuaaliset kohtaamiset. Lopussa mysteeri paljastuu, 

kun Roque paljastaa Lauralle tämän menneisyyden. Laura on ollut kapinallinen ja yrittänyt 

tappaa eversti Roquen, mutta jäänyt kiinni. Kostoksi Roque on kiduttanut Lauraa, aiheuttanut 

tälle muistinmenetyksen ja pakottanut tämän riippuvaiseksi itsestään. 
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Tarinan pirstaleinen rakenne heijastaa päähenkilön pirstaleista psyykeä. Laura kokee 

todellisuuden vain nykyhetkessä. (Diaz 1995, 752.) Laura on kirjaimellisesti kadonnut 

(disappeared). Hänellä ei ole omaa identiteettiä, joten hän etsii sitä miehisen toisen kautta. Hän 

tahtoisi kadota miehen ruumiin alle koska itsensä kohtaaminen on prosessi, joka tuottaa 

kestämätöntä tuskaa. (Geisdorfer Feal 1996, 168.) Pelkän Roquen ja Martinan läsnäolo ei tuo 

Lauralle tarpeeksi eroavaisuuksia, joihin verrata itseään, jolloin identiteetin muodostamisesta 

tulee mahdotonta. Novelli kuvaa tätä identiteetin muodostamisen pyrkimystä ja toisaalta 

mahdottomuutta. 

 

Roque pakottaa Lauran katsomaan itseään peilistä, kun ottaa hänet seksuaalisesti (Robbins 

2010). Koskettaessaan Lauraa ruumiinosa kerrallaan Roque ilmentää näkemystään Laurasta 

objektina, sarjana ruumiinosia, joita hän määrittää. Lauran sulkiessa silmänsä Roque käskee 

tätä avaamaan ne. Roque haluaa Lauran näkevän itsensä samalla lailla kuin hän näkee Lauran: 

seksiobjektina. Laura ei kuitenkaan tunnista itseään peilissä, eli hän ei näe itseään seksuaalisen 

objektin asemassa. (Diaz 1995, 752.)   Peilien runsauden ja useiden kulmien vuoksi Laura näkee 

itsensä vääristettynä, väänneltynä ja sirpaleisena, ei kokonaisena (Robbins 2010). Kun Laura ei 

tunnista itseään peilissä, hän alitajuntaisesti ymmärtää, että hänen sängyssä kokemansa minä ei 

ole hänen todellinen minänsä.  (Diaz 1995, 752). 

 

Lauran identiteetin puute peilautuu siihen faktaan, että mies, jonka pitäisi olla hänen puolisonsa, 

voisi olla kuka tahansa mies hänelle. Laura kutsuu Roqueta eri nimillä eikä tiedä varmasti, kuka 

tämä on. (Diaz 1995, 752.)  Ainoa todiste Roquen asemasta hänen miehenään on valokuva, 

josta Lauralla ei ole muistoja. Toisaalta vain Roque ei pyri määrittelemään Lauraa, vaan myös 

Laura asettaa Roqueta uusii asemiin nimeämällä tätä eri nimillä. Jos luemme Roquen toimintaa 

yrityksinä määritellä Laura vaimon, naisen ja vangin rooleihin, voimme lukea myös Lauran 

toimintaa yrityksinä määrittää Roque aviomiehen, rakastajan, vangitsijan tai vartijan rooleihin. 

(Robbins 2010.) 

 

Roquen esittämä akti avatun ovisilmän edessä kuvaa, miten subjektius luodaan muiden 

katseiden kautta. Roque laittaa Lauran kaikkien nähtäville ja nöyryyttää tätä väkivaltaisella 

aktilla, jossa Laura on orjan ja Roque herran asemassa. Kun Roque alistaa Lauraa muiden 

nähden, hän pyytää julkista tunnustusta seksuaalisesta voimastaan ja asemastaan dominoivana 

herrana. Roque rakentaa omaa identiteettiään dominointinsa ja Lauran alistumisen kautta. 

Saadakseen tunnustuksen identiteetilleen hän tarvitsee todistajia. (Diaz 1995, 753.) 
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Kerronta keskittyy Lauran sisäiseen kokemukseen, jota Roque ei huomioi. Siksi Roquen 

sadistiset nautinnot ja koko Roque itse näytetään pirstoutuvana, runneltuna ja tuhottuna, kuten 

peili hänen yläpuolellaan. Roquen ihmisyys ja yksilöllisyys on mitätöity – edes hänen oikea 

nimensä ei tavoita häntä, kun Laura on tahdoton ja kyvytön tunnistamaan häntä. Roque ei 

onnistu huomaamaan ja vielä vähemmän ymmärtämään Lauran kapinan merkkejä. (Geisdorfer 

Feal 1996, 165–167). Sirpaloitunut kuva Roquesta kertoo myös Lauran tahdosta kohdata mies, 

joka on nöyryyttänyt häntä. Lauran huutama syvä ”EI” viittaa sekä siihen, ettei Laura suostunut 

kuulusteluissa paljastamaan rikoskumppaneidensa nimiä, että siihen, ettei Laura hyväksy 

Roquen tälle antamaa identiteettiä. (Diaz 1995, 753.) Lauran ”EI”-huudon on tulkittu olevan 

merkitsevä käänne, josta Lauran vastarinta alkaa. (Lichem 1999, 268). Ensimmäinen merkki 

Lauran tahdon vahvistumisesta on, kun tämä pyytää kasvia Martinalta. Kasvin kasvu ja muutos 

symboloivat myös Lauran kasvua ja muutosta. (Niebylski 2004, 108.) 

 

Lauran vastarinta on lähes yksinomaan sanatonta. Hiljaisuus ja sisäänpäin kääntyminen 

tarjoavat Lauralle keinon vastarintaan ja toimijuuden vahvistamiseen. Niebylski (2004, 90) 

viittaa Castilloon, kun sanoo, että Lauran pakotettu eristyneisyys kielestä tarjoaa hänelle 

tarpeellisen välineen, jolla vastustaa kiduttajansa versiota tapahtumista. Kielen merkityksien 

vastustaminen lisää hänen passiivisuuttaan, mutta myös vakiinnuttaa hänen vastarintaansa. 

Tarinan fokus on kielessä, joka pakottaa lukijan ymmärtämään, että diskurssi on Roquen, 

mieskeskeinen ja vieras Lauralle. Hän viittaa usein itseensäkin nimityksellä ”so-called Laura” 

(OW, 106). Hän tunnistaa merkin ja merkityn välisen mielivaltaisen suhteen ja odottaa 

tiedostamattomasti hetkeä, jolloin ottaisi käyttöönsä oman semioottisen systeeminsä. Täten hän 

kykenee tiettyyn pisteeseen asti manipuloimaan sortavaa diskurssia, vaikka onkin riistetty 

identiteetistään. (Magnarelli 1988, 199.) Voidaan tulkita, että Lauran vastarinta miehistä 

diskurssia vastaan on samalla kuvaus likaisen sodan propagandan vastustamisesta. 

 

Lauran rooliksi suhteessa muodostuu pakotettu rooli vaimouhrina (wifevictim). Laura lopulta 

kapinoi tätä roolia vastaan, mutta vasta kun on kokenut sekä roolin tuomat kauhut että 

nautinnot. Geisdorf Feal argumentoi, että Valenzuela on luonut julman parodian 

miesvaltaisesta, keskiluokkaisesta avioliitosta. Tämän tarkoitus ei ole vähätellä vankitilannetta, 

joka on suoraa tulosta likaisesta sodasta, vaan tuoda esille näiden poikkeuksellisten sekä 

normaalimpana pidettyjen tai jopa normalisoitujen miesten valtojen rajoja ja yhteyksiä. 
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Tarinassa kuvataan (per)versiota avioliitosta. Roque kokee ”wargasmin”2 julmuuden 

näytöksissään, kun taas Laura pakenee nautintoihin, joita perinteisimmissäkin vankeuksissa 

olevat naiset ovat tunteneet: vastarintaisia nautintoja, jotka saavutetaan omien kumouksellisten 

voimien avulla. Kuitenkaan halu ei ole vastentahtoista: kun vaimouhrilta on riistetty vapaus, 

hänen kokemansa nautinnot ovat lähtöisin jonkinlaisesta toimijuudesta tai halusta, vaikka 

joutuisimmekin kutsumaan näitä toimijuuksia tai haluja pakotetuiksi haluiksi, alentuneeksi 

vastustukseksi tai masokismiksi. Laura oppii rakkauden läksyjä dominoinnin kautta, ja Laura 

epäilee, että ”it could be what they call love” (OW, 116). (Geisdorfer Feal 1996, 162–168). 

 

Kuten Laura kerran käytti asetta Roqueta vastaan, nyt Roque käyttää toisia aseita – ”his power 

and his sex” – Lauraa vastaan. Roque on ollut systemaattinen pakottaessaan Lauran 

riippuvaiseksi hänestä. Laura on tietämätön Roquen pakonomaisesta tarpeesta kostaa hänelle, 

ja yksinkertaisesti hyväksyy tilansa. Laura riistää näin Roquelta nautinnon nöyryyttämisestään. 

Roquen tehdessä lopullisen paljastuksen seksi on ainut, mitä Lauralla on jäljellä, joten hän 

anelee Roqueta jäämään. (Jehenson 1995, 68–69). Tällöin Laura on vielä uhri. Hänen 

subjektiutensa on tuhottu ja hän pelkää saada vapautensa takaisin. Lopussa Laura kuitenkin 

alkaa vapauttaa itseään Roquen vallan alta. (Lichem 1999, 272.) Kun Roque tekee paljastuksen, 

seinän kuivuneesta maalipisarasta tulee symboli sille, mikä Laurassa on vastustanut 

muokkauksia. Roque tarjoaa Lauralle asetta viimeisenä halveksunnan ja voiton eleenä. 

(Niebylski 2004, 109.) 

 

Valenzuela käyttää Lauran ”hulluutta” erottaakseen narratiivin sen odotetusta loppuratkaisusta. 

Kuten Castillo (1992) huomautti, lukija odottaa, että vallankumouksellinen sotilas tappaisi 

vihollisensa. Kotirouva puolestaan itkisi miehensä menettämisestä. Vain hullu nainen voi 

yhdistää nämä kaksi roolia, samaan aikaan anellen rakkautta ja tähdäten miestä aseella. 

(Jehenson 1995, 69.) Lopullisen ratkaisun puute saa lukijan miettimään vallan rakennetta. Jos 

Laura ampuu Roquen, hänkin turvautuu väkivaltaan. Jos Laura ei ammu Roqueta, hän on jälleen 

passiivinen uhri, jolla ei ole voimaa eikä tahtoa. (Diaz 1995, 754.) 

 

                                                      
2 "I have borrowed [the term ’wargasm’], because the neologism linguistically fuses the discourses of war and 

sexuality into one explosive noun that -- may be read on a masculine or feminine axis.” (Geisdorfer Feal 1996, 

160). 
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Voimme jopa väittää, että Roque masokistisesti järjestää oman rangaistuksensa aseistamalla 

Lauran. Aseesta tulee stereotyyppinen fallinen symboli, jolloin Roquen kastraaatio vastaa 

Lauran voimaantumista. (Geisdorfer Feal 1996, 171.) Roque ei ole tärkeä yksilönä, vaan 

dominoivana tyyppinä (Diaz 1995, 752). Lopun vapautuminen miehen vallan alta on merkki 

toivosta, että sotilasdiktatuuri tulee päättymään vielä jokin päivä. (Lichem 1999, 274). Voimme 

nähdä Lauran tilanteen metaforana armeijan hallitsemasta Argentiinasta sekä miehisestä 

vallasta naisiin nähden. Tarinassa näemme Lauran edistyvän toipumisen ja halun toimia. 

Autoritaariset hallinnot kuvastavat seksuaalista ja sosiaalista rakennetta kulttuurissa. (Diaz 

1995, 752). Laura pyrkii näin ollen vapautumaan sekä patriarkaalisesta rakenteesta – Roquen 

käyttämästä miehisestä diskurssista ja seksuaalisesta väkivallasta – että likaisen sodan sorrosta, 

joka käyttää samoja keinoja. 
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4 NOVELLIEN KOKONAISLINJOJA 

 

 

Valenzuela ei luo stereotyyppisiä rooleja naispäähenkilöilleen tai heidän kumppaneilleen. Sen 

sijaan hän ehdottaa erilaisia sukupuoleen perustuvia asemia, jotka voivat avata tai olla 

avaamatta mahdollisuuksia vastustukseen ja kapinaan. (Geisdorfer Feal 1996, 162.) Novellien 

naiset pyrkivät saavuttamaan valtatasapainon, tiedostamaan itsensä ja asemansa, rakentamaan 

omaa toimijuuttaan ja selviytymään poliittisesta sorrosta. (Lichem 1999, 248–249.) Tässä 

kappaleessa käyn läpi kokoavasti novellien temaattisia yhteneväisyyksiä sekä niiden luomaa 

yhtenäistä tarinalinjaa. 

 

Kokoelman nimikkonovellin alkuperäiskielinen nimi Cambio de armas voi tarkoittaa “toisia 

aseita”, “aseiden vaihto” tai “minä vaihdan aseita” (Jehenson 1995, 68, suom. IP). Tämä 

monitulkintainen nimi kuvaa “Other Weapons” -novellia ja koko kokoelmaa osuvasti. 

Tarinoissa esiintyy “oikeita” aseita, kuten ampuma-ase ja piiska, mutta “toisia aseita” ovat 

seksuaalisuus ja kieli. Nämä aseet myös vaihtuvat roolien ja valta-asetelmien muuttuessa. 

Hennessy (2016, 7) viittaa Markoviciin (2013), kun puhuu novellien metaforista. Ruumis, 

seksuaalisuus ja sanat ovat metaforisia aseita, jotka sekä alistavat naispäähenkilöitä että 

tarjoavat heille keinon vastarintaan. Kokoelman nimessä vihjattu muutos vastustaa ideaa 

biologisesta ja seksuaalisesta determinismistä. Miehet ovat hallinneet ja rajoittaneet naisten 

identiteettien ilmaisemisen tapoja ja mahdollisuuksia, mutta kyse on lopulta pelkistä 

kulttuurisista ja sosiaalisista konstruktioista, joita on mahdollista muuttaa. 

 

Robbins viittaa Feitlowitziin, joka kertoo sotilasdiktatuurin luoneen kaksi maailmaa: yhden 

julkisen ja yhden salaisen, joilla molemmilla oli oma diskurssinsa. Nämä kaksi diskurssia olivat 

kiinteässä yhteydessä toisiinsa, ja kielestä tuli kidutuksen muoto. (Robbins 2010). Koska 

valtion narratiivissa oli kaksi tasoa, myös arkielämässä oli oltava. Julkinen, kaikkien nähtävissä 

oleva taso, sekä kätketty merkityksen taso. Teema on nähtävillä kaikissa käsittelemissäni 

novelleissa. Parisuhteen osapuolten oli pakko tehdä rajauksia julkisen ja yksityisen välillä, ja 

jopa parisuhteen sisällä vallitsi hiljaisuutta diktatuurin pelossa. Kieli kidutuksen muotona tulee 

esille parisuhteissa, joissa mies käyttää kieltä muovatakseen naista. Tämä näkyy erityisen hyvin 

novellissa ”Other Weapons”, jossa Roquen käyttämä valta on eksplisiittisintä, mutta ilmiö 

näkyy myös muissa novelleissa. 
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Kokoelman tarinat pyrkivät tuomaan esille patriarkaatin ja sen sosiaaliset mekanismit. 

Vallankäyttö saavuttaa tavoitteensa: naisten identiteettien ja seksuaalisuuden omistamisen ja 

kontrolloinnin. Tämä vallankäyttö luo riippuvuussuhteen, joka toisissa novelleissa oikeutetaan 

romanssina. Todellisuudessa romanssi kuitenkin sisältää alistussuhteen, jossa nautinnon 

hintana on vapauden menetys. Naiset voivat vapautua tästä poliittisesta ja seksuaalisesta 

sorrosta ja riippuvuudesta vain ”toisten aseiden” avulla eli muuttamalla identiteettiään ja 

käsitystään nykyhetkestä. (Hennessy 2016, 8.)  

 

Novellikokoelmassa näkyy sisäinen temaattinen kehitys. Novellin ”Fourth Version” 

naispäähenkilö aloittaa heräämisen prosessin, mutta hänen kohonnut tietoisuutensa johtaa vain 

kuolemaan. ”Rituals of Rejection” on rakenteellisesti kokoelman keskiössä. Novellin alussa 

päähenkilö on passiivinen, mutta pian hänen tietoisuutensa kasvaa. Amanda näkee vaivaa 

vapauttaakseen itsensä siitä riippuvuudesta ja alistumisesta, joka leimaa seksuaalisuutta 

yhteiskunnassa ja ruumiillistuu Kojootissa. Tällä kertaa nainen ei vain herää, vaan myös 

onnistuu korvaamaan hänelle asetetun roolin vapaudella. ”Other Weapons” -novellissa 

saavutetaan päätekohta. Nainen herää täydellisesti koettuaan ensin metaforisen kuoleman, jossa 

hänet oli alennettu pelkäksi miehisen halun kuvajaiseksi. Lauran heräämisen myötä hän ottaa 

ohjat käsiinsä. Hän toimii ja tähtää miestä ei ainoastaan sanoilla, vaan myös aseella. Hän käyttää 

miehen omaa asetta kostaakseen, puolustaakseen itseään ja hallitakseen miestä, kuten mies oli 

tehnyt pitkään Lauralle. (Magnarelli 1988, 188–189.) Päätösnovellissa miehen ja naisen 

valtapositiot siis kääntyvät päälaelleen. Sesana (2003, 4) tiivistää, että Magnarellin 

näkemyksessä kokoelmassa nähdään kasvava prosessi kohti sorretun naisen tiedostavuutta ja 

toimintaa. 

 

Valenzuela analysoi likaisen sodan sortoa, alistamista ja väkivaltaa. Tämän lisäksi hän näyttää, 

että tämä sama sorto on upotettuna kulttuuriin näkemyksinä ruumiista ja sukupuolieroista, ja 

että tämä sorto näkyy myös kielessä, joka rakentaa sosiaalista järjestystä. (Diaz 1995, 751.) 

Sotilasdiktatuurin valta oli sekä aktualisoitunutta että potentiaalista. Bella, Chiquita ja Laura 

joutuivat fyysisesti sotilasjuntan vallan uhreiksi, kun taas Amandaan (ja Bellaan ennen tämän 

kuolemaa) kohdistui juntan potentiaalinen valta. Vaikka Amanda ei joutunutkaan 

konkreettisesti kärsimään väkivallasta, on myös pelkkä väkivallan uhka lamaannuttavaa. 

Lisäksi kaikki naispäähenkilöt kärsivät diktatuurin symbolisesta väkivallasta. 
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Nimet, joita Laura antaa Roquelle, sisältävät myös aiempien novelleiden nimiä: Pedro (”Fourth 

Version”) ja Alberto (lyhennelmä Betosta, ”I’m Your Horse in the Night”). Tällä tavoin 

Valenzuela solmii intertekstuaalisia yhteyksiä novellien miesten välille: miehet ovat 

vaihtokelpoisia keskenään ja jopa nimeämättömiä siinä mielessä, että he kieltäytyvät tulemasta 

tunnetuiksi tai omistetuiksi intiimeissä suhteissa naispäähenkilöihin. Jos naisen asema on 

alennettu objektiksi, niin tässä näemme jonkinlaisen suunnanvaihdoksen – ne, jotka ovat 

aiemmin hallinneet, tulevatkin objekteiksi. Tämä strategia on kumouksellinen, mutta ei lopulta 

muuta valtahierarkioita, tai enemmänkin tekee niin vain nimellisesti. (Geisdorfer Feal 1996, 

164–165.) 

 

Novelleista löytyy myös yhteistä symboliikkaa. Novelleissa ”Rituals of Rejection” ja ”Other 

Weapons” käytetään kasvia henkisen kasvun metaforana. Molemmissa tapauksissa kasvi 

symboloi naisen henkistä kasvua sekä irrottautumista miehisestä vallasta. Sekä Amanda että 

Laura ilmaisevat kasvilla oman tahdon vahvistumista ja vastarintaa miehiselle määrittelylle. 

Toinen yhteinen symboli on hevonen, joka esiintyy novelleissa ”Rituals of Rejection” sekä ”I’m 

Your Horse in the Night”. Molemmissa naista kuvataan hevosena, joka on alistettu miehen 

tahtoon. Alisteisuuden lisäksi hevoseen on liitetty myös myönteisiä ominaisuuksia. Amandan 

tapauksessa hevonen on säilyttänyt osan vapaata luonnettaan, kun taas Chiquitalle hevonen 

toimii myös pakokeinona todellisuudesta. 

 

Novelleissa kuvataan paljon seksuaalisuutta, mutta niissä ei kuvata lainkaan rakastelua. Bellan 

ja Pedron rakastelu jätetään täysin lukijan mielikuvituksen varaan: ”And they went back to the 

main bedroom, to the big piece of furniture one would expect, to indulge once again in the wise 

activity one can well imagine” (OW, 36). Novellissa ”Rituals of Rejection” kuvaillaan, kuinka 

Kojootti herättää Amandan salaisimmat ja pimeimmät halut, mutta näiden halujen 

toteutumisesta enintään vihjataan epäsuorasti: ”She allows the events to follow their usual 

course” (OW, 85). Samoin Chiquitan ja Beton seksi on kohtalaisen viitteellistä. Se, ettei 

molemminpuoliseen halukkuuteen perustuvaa seksiä juurikaan kuvailla, antaa entistä 

suuremman painon seksuaalisen väkivallan kuvauksille. Novellissa ”Other Weapons” 

kuvaillaan yksityiskohtaisesti, miten Roque hyväksikäyttää ja raiskaa Lauraa. Seksuaaliset 

kohtaamiset näyttäytyvät siis ennen kaikkea väkivaltaisina alistamisen muotoina. 

 

Seksuaalisuus on perinteisesti ollut se, mistä vaietaan. Valenzuelan novelleissa asetelma on 

käännetty päälaelleen. Aiemmin piilotettu seksuaalisuus onkin nyt näytillä ja peittää taakseen 
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poliittisen, joka on uusi vaikenemisen aihe. Voidaan tulkita, että sama savuverhon rakenne 

toimii myös muissa sosiaalisissa instituutioissa. Magnarellin (1988, 189–192) mukaan 

Valenzuela ehdottaa, että sallimme itsemme tulla vietellyiksi eroottisilla rakkaussuhteilla, 

emmekä onnistu huomaamaan, että nämäkin eroottiset suhteet voivat toimia vain savuverhona 

mieskeskeiselle politiikalle ja epäsuhtaisille valtasuhteille. Valenzuelan novelleissa käytetään 

tietoisesti miehen ja naisen välistä eroottista suhdetta metaforana, jolla paljastetaan 

yhtäläisyydet yksittäisten suhteiden ja patriarkaalisen rakenteen välillä. Valenzuela tuntuu 

varoittavan meitä, ettei poliittiselle sorrolle ole parannuskeinoa, ennen kuin henkilösuhteita 

muutetaan. Magnarellin mukaan ei ole epäilystäkään, etteikö Other Weapons ole kutsu 

toimintaan. 
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5 PÄÄTÄNTÖ 

 

 

Olen taustoittanut tutkielmaani kertomalla likaisesta sodasta. Likainen sota oli 

poikkeuksellinen ajanjakso Argentiinan historiassa, joka on jättänyt syvät jäljet. Väkivalta oli 

laajalle levinnyttä ja hallinnan muodot moninaisia. Sotilasdiktatuuri pyrki säilyttämään valtansa 

käyttämällä niin henkistä kuin fyysistäkin väkivaltaa omia kansalaisiaan kohtaan. Väkivalta 

oikeutettiin kansallisella edulla. Likaisen sodan propaganda sisälsi vahvasti sukupuolittunutta 

diskurssia. Likaisen sodan narratiivissa käytettiin naisen roolien perinteistä kahtiajakoa: nainen 

oli sekä kaiken pahan että hyvän alkupiste. 

 

Feministisissä näkemyksissä naisiin kohdistuvan väkivallan syynä nähdään yhteiskunnan 

patriarkaalinen rakenne. Tämä voidaan perustella hyvin likaisen sodan aikana. Likaisen sodan 

aikana sotilasjuntta oikeutti tietynlaisen väkivallan. Epäsuorempi patriarkaatin ilmentymä oli 

naisvastainen diskurssi, jolla omalta osaltaan oikeutettiin myös naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. 

Naisiin kohdistui sortoa sotilasdiktatuurin puolelta, kuten kaikkiin muihinkin kansalaisiin. 

Tämän lisäksi naiset joutuivat vielä tämän lisäksi kärsimään erilaisista parisuhdeväkivallan 

muodoista, joiden syntymistä sotilasjuntan patriarkaatti edisti. Se, mitä tapahtuu 

yhteiskunnassa, tapahtuu myös yksityisessä. Väkivalta ei pysy kodin seinien ulkopuolella, vaan 

levittyy myös intiimeihin suhteisiin. 

 

Olen analysoinut Other Weapons –kokoelman neljää novellia. Novelleissa on paljon yhteistä 

aiheiden, näkökulmien ja teemojen osalta. Käsittelin kutakin novellia erikseen ja pyrin 

paljastamaan ne valtarakenteet, joita novellien parisuhteissa esiintyy. Lisäksi kiinnitin 

huomiota parisuhteen sisäisiin rooleihin. Olen pyrkinyt tuomaan esille, miten likainen sota ja 

patriarkaatti ovat vaikuttaneet parisuhteiden sisäisiin malleihin, roolijakoihin ja valtasuhteisiin. 

Toin esille myös niitä konkreettisia asioita, joihin likainen sota on vaikuttanut 

henkilöhahmoihin. Likainen sota vaikutti jokaisessa novellissa enemmän tai vähemmän 

konkreettisesti. Konkreettisia väliintuloja olivat esimerkiksi Bellan kuolema, Chiquitan kidutus 

ja Lauran vangitseminen. Vähemmän suorasti likainen sota vaikutti kuitenkin kaikkiin 

parisuhteisiin, sillä likaisen sodan vuoksi edes parisuhteessa ei pystytty olemaan avoimia. 

Likainen sota vaikutti parisuhteiden olemassaolon mahdollisuuksiin pakottamalla 

parisuhteiden osapuolia varovaisuuteen, ennakkoluuloisuuteen ja jopa eroamiseen. 
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Vaikka kokoelman novellit kertovat eri hahmojen tarinan, voidaan kokoelma nähdä myös 

yhtenäisenä narratiivina. Jokainen naispäähenkilö kuljettaa eteenpäin metaforaa Argentiinasta 

sotilasdiktatuurin vallan alla. Poliittinen herääminen, diktatuurin vastustus, irrottautumisessa 

epäonnistuminen ja alistetuksi joutuminen, sekä lopulta diktatuurista irrottautuminen voidaan 

lukea novelleista etenevänä, joskin välillä vastusten takia perääntyvänä, kertomuksena. Tarinat 

eivät ole helppoja lukijalleen, sillä ne muistuttavat kaikista niistä kauheuksista, joita likaisen 

sodan aikana tapahtui. Vaikeus muodostuu myös henkilöhahmojen moniulotteisuudesta. Naiset 

eivät ole yksiulotteisesti uhreja, tai uhriudesta huolimatta heiltä löytyy myös omaa toimijuutta, 

joka ei kaikilta osin vastaa sovinnaisia käsityksiä. Kuten Valenzuela on itsekin kommentoinut, 

on tärkeää muistaa menneisyyden kauhut, ettei niitä toistettaisi. Lukija joutuu itse pohtimaan 

valtasuhteita, jolloin joudutaan kohtaamaan myös niitä asioita, jotka olisi mukavampi unohtaa.  

 

Other Weapons on runsas kokoelma, josta riittäisi paljon tutkittavaa. Laajemman työn puitteissa 

olisi mielekästä analysoida myös tässä tutkielmassa pois jäänyttä novellia ”The Word ’Killer’”. 

Jo mukana olleissakin novelleissa olisi runsaasti erilaisia tarttumakohtia. Tutkielmaa voisi 

laajentaa esimerkiksi analysoimalla enemmän niitä kielellisiä keinoja, joilla luodaan tarinoiden 

poliittisia ja seksuaalisia teemoja. Erityisesti feministisestä näkökulmasta tutkittavaa riittäisi, 

sillä Valenzuela kirjoittaa paljon naisnäkökulmasta ja on haastatteluissa kertonut kirjoittavansa 

”naisen kielellä”. 

 
 
 
 
  



31 

 

LÄHTEET 

 

 

 

Primaarilähde: 

 

Valenzuela, Luisa 1997 (1982). Other Weapons [=OW]. (Cambio de armas 1982). Kääntänyt 

Deborah Bonner. Hanover: Ediciones del Norte. 

 

 

Sekundaarilähteet: 

 

Allwood, Gill 1998. French Feminisms. Gender and violence in contemporary theory. 

Nottingham Trent University: UCL Press. 

 

Blakeley, Ruth 2012. State Violence as State Terrorism. Teoksessa Breen-Smyth, Marie 

(toim.) 2012. The Ashgate Research Companion to Political Violence. Surrey: Ashgate 

Publishing Limited. 63–78. 

 

Diaz, Gwendolyn 1995. Politics of the Body in Luisa Valenzuela's ”Cambio De Armas” and 

”Simetrias”. World Literature Today 1995, vol. 69, no. 4. 751–756. 

www.jstor.org/stable/40151613 (Luettu 20.11.2016.) 
 

Dutton, Donald G. 2006. Feminist and Sociobiological Explanations for Intimate Partner 

Violence. Teoksessa Dutton, Donald G. 2006. Rethinking Domestic Violence. Vancouver: 

UBC Press.  

 

Feitlowitz, Marguerite 1998. A Lexicon of Terror: Argentina and the legacies of torture. New 

York: Oxford University Press. 

 

Geisdorfer Feal, Rosemary 1996. The Politics of "Wargasm": Sexuality, Domination and 

Female Subversion in Luisa Valenzuela's Cambio De Armas. Teoksessa Peavler, Terry J. & 

Standish, Peter (toim.) 1996. Structures of Power. Essays on Twentieth-century Spanish-

American Fiction. Albany: State University of New York Press. 159–188. 

 

Haber, Alejandro F. 2009. Torture, Truth and Archaelogy. Teoksessa Salerno, Melisa; 

Zarankin, Andrés & Funari, Pedro (toim.) 2009. Memories From Darkness. Archaeology of 

Repression and Resistance in Latin America. New York: Springer, 3-8. 

 

Hennessy, Christina Mougoyanni 2016. Identity, Consciousness, and Transgression in 

Argentinian Fiction. Teoksessa Gómez, Tania; Bolaños-Fabres, Patricia & Hennessy, 

Christina Mougoyanni (toim.) 2016. Gender in Hispanic Literature and Visual Arts. 

Maryland: Lexington-Books.  

 

Jehenson, Myriam Yvonne 1995. Latin-American Women Writers. Class, Race and Gender. 

Albany: State University of New York Press. 

 

Kantola, Johanna 2010. Sukupuoli ja valta. Teoksessa Saresmaa, Tuija; Rossi, Leena-Maija & 

Juvonen, Tuula (toim.) 2010. Käsikirja sukupuoleen. Tampere: Vastapaino. 78-87. 

 



32 

 

Keskinen, Suvi 2010. Sukupuolistunut väkivalta. Teoksessa Saresmaa, Tuija; Rossi, Leena-

Maija & Juvonen, Tuula (toim.) 2010. Käsikirja sukupuoleen. Tampere: Vastapaino. 243–

254. 

 

Lambert, Peter 2012. National Identity, Conflict and Political Violence: Experiences in Latin 

America. Teoksessa Breen-Smyth, Marie (toim.) 2012. The Ashgate Research Companion to 

Political Violence. Surrey: Ashgate Publishing Limited. 281–300. 

 

Lichem, Maria Teresa 1999. Reading the Feminine Voice in Latin American Women' s 

Fiction. From Teresa De La Parra to EIena Poniatowska And Luisa Valenzuela. Ottawa: 

Carleton University. 

 

Magnarelli, Sharon 1988. Reflections/Refractions. Reading Luisa Valenzuela. New York: 

Peter Lang Publishing, Inc. 

 

Magnarelli, Sharon 1990. Luisa Valenzuela (Argentina). Teoksessa Marting, Diane E. (toim.) 

1990. Spanish American women writers: a bio-bibliographical source book. Westport: 

Greenwood Press. 532–545. 

 

Moi, Toril 1990 (1985). Sukupuoli/teksti/valta. Feministinen kirjallisuusteoria. 

(Sexual/Textual Politics: Feminist Literary theory 1985). Suomentanut Raija Kolli. Tampere: 

Vastapaino 

 

Niebylski, Dianna C. 2004. Humoring Resistance. Laughter and the Excessive Body in 

Contemporary Latin American Women's Fiction. Albany: State University of New York 

Press. 

 

Notko, Marianne 2011. Väkivalta, vallankäyttö ja vahingoittuminen naisten perhesuhteissa. 

Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 
 

Robben, Antonius C. G. M 2000. The assault on basic trust: disappearance, protest, and 

reburial in Argentina. Teoksessa Robben, Antonius C. G. M. & Suárez-Orozco, Marcelo M. 

(toim.) 2000. Cultures under siege. Collective violence and trauma. Cambridge: Cambridge 

University Press. 70–101. 

 

Robbins, Rachel 2010. Love and Dismemberment in Shelley Jackson’s Patchwork Girl and 

Luisa Valenzuela’s Cambio de Armas. http://portalsjournal.com/2010/robbins.html (Luettu 

20.11.2016.) 

 

Salerno, Melisa A. 2009. ”They Must Have Done Something Wrong…”: The Construction of 

”Subversion” as a Social Category and the Reshaping of Identities Through Body and Dress 

(Argentina 1976–1983). Teoksessa Salerno, Melisa; Zarankin, Andrés & Funari, Pedro 

(toim.) 2009. Memories From Darkness. Archaeology of Repression and Resistance in Latin 

America. New York: Springer 

 

Sesana, Laura 2003. Procesos de liberación. Cambio de Armas: Luisa Valenzuela (Buenos 

Aires 1938). Concept, 27. https://concept.journals.villanova.edu/article/view/150 (Luettu 

20.11.2016.) 

 



33 

 

Shaw, Donald Leslie 1998. The Post-boom in Spanish American Fiction. Albany: State 

University of New York Press. 

 

Stockwell, Jill 2014. Reframing the Transitional Justice Paradigm. Women’s Affective 

Memories in Post-Dictatorial Argentina. Hill End: Springer. 

 

Suárez-Orozco, Marcelo M. & Robben, Antonius C. G. M 2000. Interdisciplinary 

perspectives on violence and trauma. Teoksessa Robben, Antonius C. G. M. & Suárez-

Orozco, Marcelo M. (toim.) 2000. Cultures under siege. Collective violence and trauma. 

Cambridge: Cambridge University Press. 1–43. 

 

Taylor, Diane 1993. Spectacular Bodies: Gender, Terror, and Argentina’s ”Dirty war”. 

Teoksessa Cooke, Miriam & Woollacott, Angela (toim) 1993. Gendering War Talk. 

Princeton: Princeton University Press. 20–42. 

 

Zarankin, Andrés & Niro, Claudio 2009. The Materialization of Sadism; Archaeology of 

Architecture in Clandestine Detention Centers (Argentinean Military Dictatorship, 1976–

1983). Teoksessa Salerno, Melisa; Zarankin, Andrés & Funari, Pedro (toim.) 2009. Memories 

From Darkness. Archaeology of Repression and Resistance in Latin America. New York: 

Springer. 57–80. 
 

 

 


