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1 JOHDANTO: PALASIA PUUTTUU JA ON LIIKAA
Pro gradu -työni kohdeteoksena on Maria Vaaran1 romaani Likaiset legendat (1975)2.
Teoksen ensimmäinen painos ilmestyi vuonna 1974. Teos on omaelämäkerrallinen
tarina mielen sairaudesta, psykoosista ja skitsofreniasta. Teos itsessään on fragmentti,
sirpaleita päähenkilö Marian elämästä. Samalla se on sirpaleita peilistä, joka heijastelee
yhteiskuntaamme. Maria Vaara syntyi Kuhmossa 29.12.1931. Hän toimi kansakoulun
opettajana Kainuussa vuosina 1953–1967 ja kirjastonhoitajana Paltamossa vuosina
1968–1970. Oulussa hän asui vuodesta 1977 lähtien. Vaara on julkaissut teoksia
vuodesta 1973 vuoteen 1982. Hän on kirjoittanut romaaneja, runokirjoja, kuunnelmia ja
nuorten saturomaanin. Vaara on palkittu Gummeruksen Kaarlen päivän palkinnolla
vuonna 1976. Vaara kuoli vuonna 1992. (Hirvonen Maija, 721.) Vaaran romaanit
kuvaavat mielenterveyshäiriöitä ja lääkeriippuvuutta omakohtaisen kokemuksen kautta.
Vaara onkin varmasti yksi tunnetuimpia – jos ei tunnetuin – suomalainen skitsofrenian
kuvaaja.
Tutkielmani kohdeteos on ilmestynyt 44 vuotta sitten, mutta se on edelleen erittäin
ajankohtainen. Viime vuosina media on nostanut enemmän esille mielen sairauksia.
Vuonna

2016

valtakunnallisen

mielenterveyspalkinnon

sai

Ylen

Sekasin-

tuotantoryhmä3, joka käsitteli mielenterveysongelmia laajasti, ja jonka takana oli satoja
ammattilaisia ja vapaaehtoisia, sekä julkisuuden henkilöitä. Kampanjaan kuului Ylen
tuottama Sekaisin-draamasarja, jonka lisäksi aihetta käsiteltiin muissa ohjelmissa ja
Ylen kanavissa. Tänä vuonna pääkaupunkiseudulla on esitetty samaan aikaan neljää eri
teatteriesitystä, joiden kaikkien aiheina ovat mielen häiriöt. Anna Paju (27.1.2018,
[KU]) toteaa, että tässä tapauksessa voitaisiin puhua jo ilmiöstä. Jay Asher julkaisi
vuonna 2007 kaunokirjallisen teoksen 13 reasons why, jonka sarja-adaptaatio lisättiin
vuonna 2017 suoratoistopalvelu Netflixin ohjelmistoon. Teos ja sarja kertovat nuoren

1

Maria Vaara on pseudonyymi, eli kirjailijanimi. Maria Vaaran oikea nimi on Maija Haataja (Laine,
Heidi 2005). Kirjailija voi käyttää kirjailijanimeä todellisen nimensä sijasta. Pseudonyymeihin on
turvauduttu esim. yleisön harhauttamiseksi, vainoamisen pelosta tai kirjoittajan yhteiskunnallisen aseman
takia. Pseudonyymejä on käytetty myös kun kirjoittaja on halunnut soinnukkaamman nimen tai tämän
oikea nimi on ollut liian yleinen. (Hosiaisluoma 2003, 747.) Pseudonyymia käyttämällä Maria Vaara
etäännyttää itseään teoksen sisällöstä, vaikka teos on omaelämäkerrallinen.
2

Jatkossa käytän sulkuviitteessä teoksesta lyhennettä LL.

3

Mielenterveyspalkinnon saa vuosittain taho, joka on omalla toiminnallaan edistänyt ihmisten henkistä
hyvinvointia varsinaisen mielenterveystyön ulkopuolella. (Mielenterveysseura.fi, valtakunnallinen
mielenterveyspalkinto)
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naisen itsemurhan takana olleista syistä. Sarja on saavuttanut suuren suosion.
Suomalaisen kaunokirjallisuuden puolella on viime vuosina julkaistu mielen sairautta
käsitteleviä teoksia, joista esimerkkeinä voisi mainita Katri Rauanjoen Jonain keväänä
herään (2016) ja Anni Saastamoisen Depressiopäiväkirjat (2017), joista viimeksi
mainittu on saatavilla myös podcast-versiona. Mielenterveysongelmia käsitellään
mediassa nykyään enemmän, ja esimerkiksi masennuksesta on tullut aiempaa
sosiaalisesti hyväksyttävämpi. Masennuksesta ja uupumuksesta puhuvat julkisesti
yleensä ihmiset, jotka ovat jo sairaudesta selvinneet. Kuitenkin vakavammiksi
luokitellut mielen häiriöt, kuten skitsofrenia ja psykoosit, ovat edelleen käsittelyn
marginaalissa. Mielenterveyden ongelmien lisäksi Likaisia legendoja värittävät vahvasti
myös Raamatulliset viittaukset. Tulkinnassanikin vahvan roolin saava Maria
Magdaleenan hahmo on esillä Garth Davidin tänä vuonna julkaistussa elokuvassa Maria
Magdaleena (Mary Magdalene 2018). En kuitenkaan käsittele tutkielmassani
varsinaisesti uskontoa tai uskonnollisia yhteisöjä, vaikka ne tulevat teoksessa esille.
Uskonto ja siihen liittyvät tabut ovat tällä hetkellä vahvasti esillä kaunokirjallisuudessa,
kuten esimerkiksi Pauliina Rauhalan esikoisteoksessa Taivaslaulu (2013), sekä
Rauhalan

toisessa

romaanissa

Synninkantajat

(2018).

Vaikka

kohdeteokseni

ilmestymisestä on ehtinyt vierähtänyt jo tovi, se on edelleen erittäin relevantti ja
ajankohtainen teos. Tämä johtunee siitä, että teos oli jo ilmestymisajankohtanaan
edelläkävijä niin aiheensa kuin muotonsakin puolesta.
Märta Tikkasen, Eeva Kilven ja Arja Tiaisen myötä 1970-luvulla suomalaiset
kustantajat alkoivat suosia tunnustuksellista proosaa kulttuurielämän näkyviltä
henkilöiltä. Kirjailijat raportoivat elämästään henkilökohtaisella otteella; suoralla
kielellä, puhelevasti ja piittaamatta modernistisista tiivistysihanteista. Tilitysproosan
katsottiin olevan nimenomaan naisten aluetta. Kriitikot leimasivat 70-luvulla
päiväkirjamaiset

tilitysteokset

negatiivisesti

terapiaproosaksi

tai

jonkinlaiseksi

välityöksi. Miesten tunnustuksellisia teoksia kiiteltiin rehellisyydestä, kun samaan
aikaan naisten seksuaaliongelmien, kuukautisista ja vaihdevuosista kirjoittaminen
leimattiin ”gynekologisen hysterian” ilmaisemiseksi. Maria Vaaran mielisairaalassa
kirjoittama Likaiset legendat keräsi myyttisine symbolilatauksineen kuitenkin kiitosta
kriitikoilta. Vaaran myöhempi tuotanto ei tosin enää herättänyt niin paljoa huomiota.
(Nevala 1989, 671–673.) Sanna Karkulehto ja Ilmari Leppihalme (2017, 168–189.)
kuvaavat

1970-lukua

henkilökohtaisen

ja

poliittisen

risteymäkohdaksi,

jossa
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henkilökohtainen kohtaa poliittisen aiheissa ja teemoissa, jotka käsittelevät yksilöä
mutta samalla koko yhteiskuntaa. He kuitenkin huomauttavat, ettei edellä mainittu
kuitenkaan sinänsä erottaa 1970-lukua muista vuosikymmenistä. He kuvaavat
esimerkiksi Heikki Turusen Simpauttajaa ”myyttiseksi epiikaksi”, jonka voi siis tulkita
myyttisiä kertomuksia sisältäväksi tarinaksi. Ikuiset myytit elävät omassa tulkinnassani
myös Likaisissa legendoissa, josta on luettavissa monenlaisia myyttejä, ja jossa suuri
osa henkilöistä viittaa Raamattuun.
Suomalainen psykiatria koki suuria muutoksia 1950–1970 luvuilla. 50- ja 60-luvuilla
rakennettiin

runsaasti

alueellisia

B-mielisairaaloita,

joissa

huolehdittiin

pitkäaikaishoitoa tarvitsevista. Suomeen syntyi siis laaja mielisairaaloiden verkosto, ja
sairaalapaikkojen määrä nousi hyvin korkeaksi myös kansainvälisesti katsottuna.
(Lönngvist 2014, 28–29.) Psykiatrian historia ei ole ollut Suomessa, kuten monissa
muissakaan maissa, täysin puhtoinen. Esimerkiksi vuonna 1935 rotuhygieenisen
keskustelun myötä Suomen eduskunnassa meni läpi lakialoite mielisairaiden
pakkosterilaatiosta. Lain mukaan sterilisaatio oli mahdollista toteuttaa eugeenisista,
sosiaalisista tai lääketieteellisistä syistä. Vuosien 1935 ja 1970 välillä Suomessa
steriloitiin 54 128 ihmistä, joista noin 11 000 eugeenisista tai sosiaalisista syistä. Heistä
suurin osa oli naisia. Vuonna 1970 astui voimaan uusi sterilisaatiolaki, jonka mukaan
oikeustoimikelpoista kansalaista ei voinut enää pakkosteriloida. (Pietikäinen 2013, 317–
321.)
Eugeniikka leimasi aikanaan hulluuden niin vahvasti, ettemme tähänkään päivään
mennessä ole täysin päässeet irti ennakkoluuloista, jotka se aiheutti. Leimautuminen, eli
stigmatisointi, merkitsee sen kohteeksi joutuneelle minuuden hajoamista, negatiivista
identiteettiä. Tämä estää henkilöä saamasta hyväksyntää kanssaihmisiltä. Hulluuden
eugeeninen leimaaminen näkyi brutaaleina hoitomenetelminä, potilaiden mielivaltaisena
kohteluna, ihmisoikeuksien ja autonomian häpäisynä, sekä suoranaisena väkivaltana.
1900-luvulla pakkosterilisaatiot, kastraatiot, avioliittokiellot, laitokseen sulkeminen,
eristäminen, pakkopaidat, holhouksenalaisuus, sekä sanallinen ja fyysinen väkivalta
olivatkin monen mielenterveyspotilaan arkipäivää. (Pietikäinen 2013, 327–328.)
Mielisairaiden hoitoon liittyy kuitenkin myös valonpilkahduksia. 1960-luvulla alettiin
keskustella avohoidosta, kuntoutuksesta ja sairastuvuuden yhteiskunnallisista tekijöistä.
Psykiatrian opetus laajeni sotien jälkeen huomattavasti suomalaisissa yliopistoissa. 60ja 80-luvuilla psykoanalyysi eli uutta kukoistustaan suomalaisessa psykiatriassa.
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(Pietikäinen 2013, 370–371.) Stigma on edelleen monen mielenterveysongelmista
kärsivän

ongelma,

ja

myös

kohdeteokseni

päähenkilö

Maria

on

vahvasti

stigmatisoitunut.
Kohdeteokseni Likaiset legendat on jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen osa on toista
huomattavasti lyhempi, noin seitsemänkymmentä sivua. Ensimmäinen osa koostuu
lähinnä päähenkilö Marian ja terapeutti Johanneksen välisistä keskusteluista, sekä
Marian junamatkoista terapia-istuntoihin. Maria kirjoittaa junamatkoilla terapian ja
kodin välillä. Ensimmäisen osan lukujen väleissä on ellipsejä, eikä terapian ulkopuolisia
asioita kerrota lukijalle paljoakaan. Maria mainitsee teoksen ensimmäisessä osassa
olevansa töissä kirjastossa ja laihduttavansa hiihtämällä. Teoksen yksi suurimmista
teemoista on Marian seksuaalisuudestaan kokema syyllisyys. Tämä teema näkyy jo
teoksen alkupuoliskolla: ”Haluan katkoa sormiani ja pestä käsiäni. – Sinä olet
symboliikan mestari, Maria. Sinähän kerrot masturboinnistasi. Eihän se ollutkaan niin
vaikeata.” (LL, 36.) Teoksen ensimmäisessä osassa tulee myös ilmi Marian Raamatun
oppineisuus, joka värittää vahvasti koko teosta ja sen symboliikkaa. Maria kertoo
teoksen alkupuolella, että hänet on lapsena pakotettu pyhäkouluun. Hän kertoo myös,
että hän on opettanut muiden lapsia kouluaikana ja pohtii, onko hän ehtinyt tehdä
paljonkin vahinkoa. Omille lapsilleen hän ei ole sanojensa mukaan opettanut tai
pakottanut Raamatun oppeja.
Teoksen toinen osa on selvästi vaikeaselkoisempi, sillä siinä Marian harhat pääsevät
valloilleen. Maria toteaa ensimmäisessä osassa: ”Olemme taas aloittaneet uuden sivun.
Tämä taitaa olla vielä paljon vaikeampi ja kipeämpi kuin edellinen.” (LL, 59.)
Lukiessaan teosta lukija päätyykin yhä syvemmälle ja syvemmälle Marian sisäiseen
maailmaan, jossa harhaa tuntuu seuraavan vain toinen harha. Teoksen toisessa osassa
Maria on välillä kotonaan, välillä sairaalassa hoidossa. Marian harhat johdattavat lukijan
myös moneen muuhun paikkaan ja aikaan, eikä teos noudata perinteisiä juonirakenteita.
Teos on episodimainen, siinä lukijalle ikään kuin annetaan kuvia, jotka kuitenkin
tarkemmin katsottuna alkavatkin näyttää joltain muulta ja muuttua joksikin muuksi.
Myös teoksen toisessa osassa on ellipsejä lukujen välillä, mutta silloin tällöin lukujen
alkupuolella saatetaan selittää nykyhetkeä edeltäneitä tapahtumia. Teos on hyvin
fragmentaarinen,

mikä

kertoo

subjektin

ja

merkitysten

hajoamisesta,

sekä

kommunikoinnin vaikeudesta. Fragmentaarisuudellaan teos antaa lukijan omille
tulkinnoille valtavasti tilaa.
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Minulla on niin monta omaa maailmaa ja kaikissa pitäisi keritä olla. Silloin
täytyy joskus mennä sirpaleiksi ja siten kukin sirpale kerkiää käydä siellä, missä
pitää. On vain niin vaikeaa kerätä niitä yhteen, kun ne ovat niin hajallaan. (LL,
187.)

Teoksen asettaminen tiettyyn genreen on vaikeaa. Teoksessa sekoittuvat eri tyylit, sillä
siinä on muun muassa lyriikkaa, proosaa, draamaa, päiväkirjamerkintöjä ja kirjeitä.
Siinä on runsaasti postmoderneja piirteitä, mutta toisaalta vuosi 1975 ei ole vielä
postmodernia aikakautta. Postmoderniudesta kielii esimerkiksi päähenkilön persoonan
ja teoksen rakenteen pirstaleisuus. Teos sisältää runsaasti myös fantastisia piirteitä,
joista esimerkkeinä voisi mainita personifikaation ja synestesian käytön, aikatasojen
tiuhan vaihtelun ja sekoittumisen, sekä erilaiset muodonmuutokset. Tästä huolimatta en
kuitenkaan luokittelisi teosta fantasiaksi tai postmoderniksi romaaniksi, vaan
päinvastoin realistiseksi: teos on realistinen kuvaus hulluudesta, tässä tapauksessa
skitsofreniasta. Teos on omaelämäkerrallinen, kuten Vaaran kaikki romaanit, joten
teoksen genrenä voisi katsoa olevan omaelämäkerrallinen hulluuden kuvaus. Genreen
luokittelu ei ole tämän teoksen kohdalla ylipäätään kovin mielekästä, mikä osaltaan
alleviivaa sitä, että kyseessä on hyvin ainutlaatuinen romaani. Teoksessa Maria käy
enemmän dialogia omiensa, eli sisäisten ääniensä, ja vähemmän ulkopuolisten kanssa.
Teoksen hahmokavalkadiin kuuluvat Raamattuun viittaavat äänet, Johannes, entinen
aviomies Ensio, taloudenhoitaja Elsa, Marian vanhemmat ja lisäksi monia muita.
Irralliset ovat läsnä koko teoksen ajan. Irralliset eivät saa teoksessa samanlaista
identiteettiä kuin muut äänet. Niillä ei esimerkiksi ole sukupuolta tai erisnimeä. Ne ovat
tavallaan ruumiittomia, mutta välillä ne saavat inhimillisiä piirteitä, kuten kädet:
”Tiesin, että sillä hetkellä irralliset ottivat käyttöön kaikki ylimääräiset kätensä ja
tarttuivat kirveeseen. Yhdessä ne olivat voimakkaita ja jaksoivat.” (LL, 69.) Irralliset
ovat siis joukko irrallisia ääniä, jotka kommentoivat Marian tekemisiä ja ajatuksia.
Likaiset legendat on pyörinyt mielessäni jo hyvin pitkään, ja siitä löytyy joka
lukukerralla jotain uutta. Vaaran teos ei ole minulle ainoastaan kuvaus sairaudesta, vaan
se on myös mielestäni erittäin hyvin kirjoitettu ja älykäs teos, ja ennen kaikkea erittäin
hedelmällinen tutkimuskohde. Maailmalla on kirjoitettu skitsofrenian ja psykoosin
kaunokirjallisia kuvauksia. Halusin kuitenkin kohdeteoksekseni suomalaisen teoksen,
joka omasta mielestäni kuvaa skitsofreniaa realistisesti. Realistisuudesta ei tosin
oikeastaan voi kukaan muu kuin teoksen kirjoittaja sanoa yhtään mitään, ja ehkäpä muut
sairauden kokeneet. Oikeastaan voidaan vain sanoa, että teos ainakin luo vahvan
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illuusion realistisuudesta. Valitsemalla suomalaisen teoksen vältän myös käännöksen
tutkimiseen liittyvät mahdolliset ongelmat. Tutkimukseni pyrkii teoslähtöisyyteen.
Tämä

siksi,

että

koen

teoksen

sisältä

nousevan

esimerkiksi

paljon

tutkimuskysymyksiäni motivoivia käsitteitä. Teoslähtöisyyteen liittyen olen myös
pyrkinyt valikoimaan teoriapohjaa, joka selkeästi nousee esille myös teoksesta itsestään,
ja

joka

ei

tunnu

päälle

liimatulta.

Tutkielmassani

tarjoan

lukijalle

apua

monimerkityksisen ja haastavan teoksen tulkintaan ja esittelen uudenlaista tulkintaa
kyseisen teoksen kohdalla. Samalla haastan myös tutkijat ja lukijat pohtimaan omaa
vallankäyttöään ja eettisyyttään niin arkipuheessaan, kuin lukiessaan ja tutkiessaan
kaunokirjallisuutta – vaatiihan tutkielmani kohdeteos tulkitsijaltaan teemojensa vuoksi
aivan erityistä eettistä herkkyyttä. Tutkielmani otsikossa käytän sanaa hulluus.
Hulluuden käsitteen käyttöä perustelen tässä yhteydessä muun muassa sillä, että se ei
ole psykiatrian termi, kuten skitsofrenia, mielisairaus ja psykoosi. Hulluuden termi
esiintyy myös teoksessa, joten koen senkin takia valinnan oikeutetuksi.
Tutkielmassani olen kiinnostunut siitä, millä keinoilla Vaaran teoksessa luodaan
hulluuden kuvausta. Tutkielmassani konstruoin teoksesta siis hulluuden poetiikkaa.
Käsittelen teoksen peritekstit, ja pohdin, miten ne vaikuttavat teoksen tulkintaan.
Pääosin kuitenkin keskityn kysymykseen siitä, miten teoksen voi tulkita hulluuden
kuvaukseksi ilman luentaa ohjaavia peritekstejä. Väitän, että teoksen tulkitseminen
hulluuden kuvaukseksi on välttämätöntä, jotta teoksesta saa mitään irti. Tutkielmassani
erittelen ja kategorisoin Marian harhoja. Jaottelen Marian harhoja Raamatun hahmoihin
ja irrallisiin, luontoharhoihin ja personifikaatioihin ja tilallisiin ja ajallisiin siirtymiin
sekä

muodonmuutoksiin.

Lopuksi

käsittelen

tarkemmin

muutamia

teoksen

intertekstuaalisia viittauksia ja pohdin, mitä Marian harhat kertovat. Viimeisessä
harhoja käsittelevässä alaluvussa vedän yhteen tulkintojani siitä, mitä ovat hulluuden
poetiikka ja valta kohdeteoksessani. Valta ja vallankäyttö ovat vahvasti läsnä teoksessa
niin sen sisällä kuin myös sen ulkopuolella. Ulkopuolella tarkoitan tässä yhteydessä
yhteiskunnassa vallitsevia asenteita, sekä esimerkiksi lukijan ja tutkijan valtaa, ja
sisäpuolella viittaan Marian sisäisiin sekä teoksen henkilöiden välisiin valtasuhteisiin.
Teoriapohjana käytän työssäni Sigmund Freudin psykoanalyysia ja erityisesti siihen
liittyvää psyykkisen persoonan jaottelua, jonka avulla tuon näkyväksi valtasuhteita ja
käsittelen niitä. Näiden lisäksi käytän analyysini välineinä Freudin uneen liittyviä
käsitteitä. Teoksessa on paljon värisymboliikkaa, ja haluan tarttua myös siihen, sillä
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värien merkitykset vaikuttavat teoksen tulkintaan. Värisymboliikkaa käsittelen
tutkielmani viimeisessä käsittelyluvussa. Kohdeteokseni värisymboliikkaa ei ole
aiemmin myöskään tutkittu.
Teoksen kertojia on jo tutkittu opinnäytteissä, joten jätän työssäni kertojien
analysoinnin pintapuoliseksi. Myös teoksen rakenteen syvällisemmän analysoinnin
jätän työstäni pois, vaikkakin teoksen rakenne on jonkin verran esillä tutkielmassani.
Maria Vaaran tuotantoa on tutkittu aiemmin melko vähän. Löysin muutamia Vaaraan
liittyviä pro gradu –tutkielmia, joista esimerkkeinä; Heidi Laineen (2005) Mariasta on
minäksi: Kerrottu minuus ja mielen sairaus Maria Vaaran omaelämäkerrallisissa
teoksissa, Essi Hautalan (2008) Erilainen mielenmaisema Maria Vaaran Kissanmintun
iltateessä ja Likaisissa legendoissa ja Anna Ovaskan (2011) Toisia todellisuuksia,
murtumia kielessä ja subjektissa.– Mielen sairaus ja kirjoittaminen terapiana Maria
Vaaran

omaelämäkerrallisessa

tuotannossa.

Laine

on

ottanut

metodikseen

narratologian, ja hän tutkii työssään, miten Vaaran omaelämäkerrallisten teosten minuus
tulee teoksissa kerrotuksi. Hän tarkastelee, miten minuus kehittyy ja muokkaantuu
omaelämäkerrallisen sarjan läpi. Hän myös kysyy, miten minuus ja sen kerrotuksi
tulemisen tavat suhtautuvat mielisairauteen liittyvään tematiikkaan. Edellä mainituissa
tutkielmissa on keskitytty useampaan Vaaran teokseen, joten koen hyväksi, että
keskityn käsittelemään ainoastaan yhtä teosta. Hulluuden ja pirstaleisuuden teema on
mielestäni Vaaran tuotannossa eniten läsnä juuri Likaisissa legendoissa, joten senkin
takia haluan syventyä tarkemmin ainoastaan kyseiseen teokseen. Edellä mainituissa
Ovaskan ja Laineen tutkielmissa molemmissa on käsitelty myös kirjoittamista terapiana,
johon en itse tutkielmassani ota kantaa. Hulluutta kirjallisuudessa on ainakin
suomalaisella kentällä tutkittu opinnäytteissä melko vähän, mutta esimerkiksi Angelika
Oinaanvaara (2008) on käsitellyt juoppohulluutta pro gradu -tutkielmassaan Herkän
alfauroksen

matka

aikuisuuteen:

Juha

Vuorisen

Juoppohullun

päiväkirjat

alkoholiongelman kuvauksina, ja Sari Salin (2002) on käsitellyt ironiaa väitöskirjassaan
Hullua hurskaampi: ironinen kahdentuminen Jorma Korpela romaaneissa. Annina YläKapeen (2014) väitöskirja Telling Madness - Narrative, Diagnosis, Power, and Literary
Theory on tässä mielessä melko ainutlaatuinen ja tuore juuri suomalaisen
kirjallisuudentutkimuksen saralla.
Teoksen toisessa osassa personifikaatioiden määrä lisääntyy. Personifikaatio onkin mitä
ominaisin termi käytettäväksi harhojen kuvauksen tutkimisessa – vai onko? Entä ovatko
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irrallisten äänet personifikaatioita? Ovatko ne ei-inhimillisiä, vaikka ovat periaatteessa
Marian persoonan osia? Eikö todetessaan jonkin harhan olevan personifikaatiota tutkija
tule arvottaneeksi todellisuutta – sitä mikä on outoa, luonnotonta, ei-todellista? Miksen
puhu työssäni skitsofreniasta vaan hulluudesta? Miksi teoksessa on niin paljon
Raamattuun viittaavia henkilöitä? Miten Maria voi olla samanaikaisesti lapsi ja
aikuinen? Miksi värien käyttö on teoksessa kohosteista? Mistä Marian harhat
kumpuavat? Kuka käyttää valtaa ja keneen? Minkä viestin teos yrittää välittää
lukijalleen? Millä keinoilla hulluuden kuvaus luodaan? Milloin teos lakkaa olemasta
hulluuden kuvaus? Muun muassa näihin kysymyksiin tulen vastaamaan tutkielmassani.
Olen erotellut teoriaosuuden ja analyysiosuudet toisistaan, mutta analysoin teosta jonkin
verran jo teoria-osuudessa. Seuraavaksi pohdin kirjallisuustieteen eettisyyttä ja
kirjallisuustieteen terminologian problemaattisuutta hulluuden kuvausta tutkittaessa,
josta siirryn esittelemään tutkielmassa käyttämääni terminologiaa ja teoriaa.
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2 EETTISYYDESTÄ, KÄSITTEISTÄ JA TEORIASTA
Tässä luvussa käsittelen tutkielmassani käytettyjä käsitteitä ja teoriaa. Tutkielmani
teoriapohjana on Sigmund Freudin psykoanalyysi, ja siinä erityisesti psyykkisen
persoonan jaottelu. Aluksi pohdin kuitenkin kirjallisuustieteen eettisyyttä tuoden
samalla esille termien epäkäytännöllisyyttä tutkittaessa hulluuden kuvausta.
Kirjallisuudentutkimuksessa tapahtui 1980–1990-luvuilla niin kutsuttu eettinen käänne.
Käänne koski monia muitakin tutkimusaloja ja siihen johtivat monet eri syyt. Yhtäällä
feministinen ja jälkikoloniaalinen tutkimus käänsivät huomionsa tukahdutettujen äänten
ja vähemmistökirjallisuuksien tutkimiseen. Wayne C. Booth ja Martha Nussbaum
tutkivat kirjallisuuden moraalista vaikutusta lukijoihin, ja dekonstruktion piirissä Martin
Heideggerin ja Paul de Manin natsimenneisyys johtivat moraalikeskusteluun.
Jälkistrukturalistisen kirjallisuudentutkimuksen ja Emmanuel Levinasin teorioiden
pohjalta on kehitelty kertomuksen teoriaa, jossa tarkastellaan eettisen ilmenemistä
teoksen kielessä ja rakenteessa. (Nyqvist & Kauppinen 2006, 220.) Eettiset kysymykset
ovat nousseet valtavirtaan aivan uudella tavalla, mutta nimenomaan tutkijan eettisyys on
Nyqvistin ja Kauppisen mukaan jäänyt vähemmälle huomiolle. He ovat pohtineet, miksi
juuri tutkijan eettisyyden tarkasteluun ei ole kiinnitetty niin paljoa huomiota. Heidän
mukaansa ongelma on siinä, ettei osata tehdä eroa tutkimuseettisiin kysymyksiin ja
eettisiä kysymyksiä käsittelevien tutkimusten välille. Sisällöltään epäeettistä teosta voi
siis tutkia eettisesti, ja sisällöltään eettistä teosta epäeettisesti. Toiseksi syyksi Nyqvist
ja Kauppinen arvelevat sitä, että tutkimuksen etiikka mielletään kaikille tieteenaloille
yhteisiksi säännöiksi, eikä juuri kirjallisuudentutkimukselle ominaisia eettisiä ongelmia
nosteta esille. Yhteisistä säännöistä esimerkkinä ovat plagioinnin ja vilpin kieltäminen.
Nyqvistin ja Kauppisen artikkelista on ehtinyt vierähtää tässä vaiheessa jo yli
kymmenen vuotta. Väitän, että kirjallisuudentutkimus on pääosin katsottavissa
eettiseksi, ja että kirjallisuudentutkimukseen kuuluu edellä mainittujenkin eettisten
kysymysten pohdinta. Nyqvistin ja Kauppisen artikkelin ilmestymisajankohdasta ollaan
varmasti menty eteenpäin, mutta artikkelin herättelemät kysymykset pysyvät edelleen
ajankohtaisina. Kirjallisuudentutkimus on poikkeuksetta vallankäyttöä. Tutkija tekee
eettisiä tai epäeettisiä valintoja esimerkiksi valitessaan, miten esittää tutkimuskohteensa,
ja miten tutkijan tulkinta teoksesta vaikuttaa lukijan suhtautumiseen. Teokselle voidaan
tehdä vääryyttä, jos tutkijan tulkinta kaventaa teoksen monimerkityksisyyttä esimerkiksi
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erottamalla yksittäisiä osia kokonaisuudesta, jolloin tutkimuksen lukijalle syntyy
teoksen kokonaisuudesta vääränlainen kuva. Tutkijan täytyy ottaa huomioon, että
lukijalla on oikeus olettaa tutkimuksessa esiin nostettujen asioiden olevan oleellisia
teoksen

kokonaisuudelle.

(Nyqvist

&

Kauppinen

2006,

224–229.)

Omassa

tutkielmassani olen pyrkinyt nostamaan teoksesta monipuolisesti esimerkkejä, joskin
toiset teoksen luvuista ovat pakostakin vahvemmin edustettuina kuin toiset. Tutkija voi
myös syyllistyä päälle liimattuun teoriaan, jolloin tutkija siis tulkitsee teosta
ulkopuolelta tulevan mallin mukaan pönkittääkseen teorian pätevyyttä. Tutkija saattaa
tässä tilanteessa nostaa teoksesta esimerkkejä, jotka eivät todellisuudessa tue hänen
käyttämäänsä teoriaa, vaikka ne päällepäin vaikuttaisivatkin päteviltä. Omassa
tutkielmassani pyrin välttämään päälle liimattua teoriaa muun muassa nostamalla
kohdeteoksesta paljon teoriaa ja tulkintojani tukevia esimerkkejä. Koska kohdeteokseni
on haastava ja sen tyyli on erittäin omaleimainen, esimerkkejä on mielestäni hyvä olla
runsaasti.
Tutkija saa tulkita teosta kriittisesti, vaikkei tekijä hyväksyisi kyseistä tulkintaa.
Kuitenkin tutkijan on otettava huomioon, että teos on kirjoittajan tuotosta, ja kirjoittajan
itseilmaisu on kuitenkin mukana teoksessa. Teos siis kertoo, joskin epäsuorasti, aina
jotain kirjoittajastaan. (Nyqvist & Kauppinen 2006, 231.) Tähän seikkaan tulee
mielestäni kiinnittää erityisesti huomiota omaelämäkerrallisia elementtejä sisältävien
teosten

kohdalla.

Esimerkiksi

tutkielmani

kohdeteos

Likaiset

legendat

on

omaelämäkerrallinen teos, ja kaiken lisäksi aika henkilökohtaisella tavalla sellainen,
kertoohan se mielen sairaudesta. Jos kuitenkin kirjoittaisin tutkielmassani esimerkiksi,
että Maria Vaara oli huono äiti lapsilleen, olisin ehdottomasti vastuussa sanomisistani
kirjailijalle. Tässä tapauksessa kirjailija on jo kaiken lisäksi edesmennyt, jolloin hän ei
itse pääsisi edes puolustamaan itseään. Vaikka teoksen päähenkilön nimi on Maria,
tutkin teosta irrallaan kirjailijan elämästä.
Tutkittaessa kaunokirjallista hulluuden kuvausta tutkielman tekijä voi kompuroida
kirjallisuustieteen – monesti kyseenalaistamatta – käytettyihin termeihin. Viattomilta
termeiltä vaikuttavat ja yleisessä käytössä olevat termit, kuten takauma, personifikaatio
ja epäluotettava kertoja kielivät kuitenkin vallankäytöstä. Lukija pyrkii mukauttamaan
teoksen tapahtumia omaan käsitykseensä todellisuudesta. Hänen silmiinsä voi pistää
jokin oudolta tuntuva kielikuva, tapahtuma, tai rakenne, joka ei kuulu hänen
maailmansa logiikkaan. Lukija tulee tällöin kiinnittäneeksi huomionsa poikkeavuuteen,
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ja alkaa etsiä syitä sille. Lukija siis toimii tavallaan kuten psykiatri etsiessään
potilaastaan jotain normista poikkeavaa, diagnosoitavaa. Lukija käyttää diagnostista
valtaa (vrt. Ylä-Kapee 2014, ’psychiatric literature research’) etsiessään teoksesta
kategorisointinsa avuksi vihjeitä, jotka viittaisivat esimerkiksi genreen. Onko lukijalla
kuitenkaan edes mahdollisuutta välttää tällaista vallankäyttöä? Miten tulkita teosta, joka
haastaa vahvasti lukijan käsityksen todellisuudesta?
Kirjallisuudentutkimus on luonteeltaan sellaista, että tutkija katsoo teosta omasta
todellisuudestaan

käsin,

eikä

hän

voi

välttyä

todellisuuden

arvottamiselta.

Kirjallisuuden tutkimusta ei ole mahdollista tehdä absoluuttisen objektiivisesti. Tämä
kuitenkin tekee kirjallisuudentutkimuksesta juuri niin omaleimaista. Tutkija voi
kuitenkin

ottaa

huomioon

erilaiset

tulkinnan

mahdollisuudet,

ja

myös

sen

mahdollisuuden, että hänen tulkintansa on täysin väärä. Tämän takia haluan painottaa,
että teen tutkielmaani omasta todellisuuskäsityksestäni käsin, pääsemättä sitä pakoon.
Etäännytän itseni arvottavasta asemasta sanomalla tulkitsevani teosta fiktiivisenä
kuvauksena. Kuitenkin myös tässä arvotan teoksen fiktiiviseksi, vaikka kirjailija itse on
sanonut teostensa olevan omaelämäkerrallisia. Väitän kuitenkin, ettei kokemusta voi
välittää sellaisenaan paperille. Kokemuksen ja lukijan tulkinnan välillä on monta
mahdollista suodatinta, kuten kielellistäminen, kustantaminen, konteksti, paratekstit,
tutkimukset ja lukijan tulkinta. Likaisissa legendoissa tutkin siis ainoastaan Marian
henkilöhahmoa, jonka lukijana itse konstruoin lukiessani ja tulkitessani teosta.
Unien tulkinta on osittain samanlaista tulkintaa, mitä tehdään kaunokirjallisuutta
tulkittaessa; etsitään ilmiasuisia elementtejä ja niiden takana olevia piilosisältöjä, joiden
siruista rakennetaan tulkinnan kokonaisuus. Unisensuuri seuloo unien elementtejä,
sävyttää niitä ja järjestelee niitä uudelleen piilottaakseen minän piilotajuisiksi jääneitä ja
paheksuttavia toiveita. Tämä vaikeuttaa unien ymmärtämistä. (Freud 2001, 125.)
Kaunokirjallisen

tulkinnan

kannalta

sensuurin

voi

ymmärtää

esimerkiksi

mahdottomuutena siirtää kokemusta suoraan tekstiin. Kuten Freudin unien tulkinnassa,
myös Likaisten legendojen tulkinnassa tulee ajatella, ettei teoksen ilmiasuisessa
sisällössä

ole

mitään

sattumanvaraista.

Varsinkin

kun

kyseessä

on

hyvin

monitulkintainen teos, on luotettava siihen, että kaikilla elementeillä on tarkoitus, eikä
mikään järjettömältäkään kuulostava ole sattumaa. Seuraavassa kaaviossa esittelen
teoksen tarjoamia tulkinnan mahdollisuuksia.

13

Teoksen tarjoamat tulkinnan mahdollisuudet.

Termit ilmiasuinen lukutapa ja piilevän sisällön lukutapa ovat lainausta Freudin
esittelemästä unianalyysista. Unielementit ovat korvikkeita jollekin, mistä unen näkijä
ei ole tietoinen (Freud 1969, 96). Unen ilmiasuinen sisältö tarkoittaa kertomusta, minkä
uni välittömästi esittää, ja piilevä sisältö taas tiedostumatonta aineistoa, mihin pyritään
pääsemään seuraamalla unielementteihin liittyviä mielteitä (Freud 1969, 102).
Ilmiasuisessa lukutavassa lukija ei tee tulkintaa, vaan lukee sisällön kirjaimellisessa
merkityksessään. Teoksen maailman logiikka eroaa kuitenkin niin merkittävästi lukijan
maailman logiikasta, ettei ilmiasuinen lukutapa ole mielekäs, jos lukija haluaa saada
teoksesta jotain irti. Vaikka lukija sairastaisi itse skitsofreniaa, niin harhat ovat aina
kuitenkin yksilöllisiä, eivätkä saman diagnoosin saaneet koe sairauttaan samalla tavalla.
Piilevän sisällön lukutavassa lukija tulkitsee teoksen kaikki elementit symbolisina,
jolloin mikään elementti ei esiinny teoksessa kirjaimellisessa merkityksessään, vaan
kaikki elementit tulee tulkita joksikin muuksi. Huomioonottava lukutapa on piilevän ja
ilmiasuisen lukutavan sekoitus, mutta se lisää tulkintaan vielä lukijan oman taustan.
Lukija ottaa tällöin huomioon oman positionsa ja tietonsa maailmasta – sekä omien
tietojensa puutteellisuuden. Lukija ottaa siis huomioon oman ymmärtämättömyytensä,
eikä oleta omien tulkintojensa olevan absoluuttisesti oikeita. Lukija ottaa myös
huomioon mahdolliset päällekkäiset tulkinnan mahdollisuudet.
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2.1 Tutkielman avainkäsitteet
Tässä

alaluvussa

käsittelen

tutkielmani

avainkäsitteitä.

Psykoanalyyttiseen

kirjallisuudentutkimukseen liittyvät käsitteet esittelen seuraavassa alaluvussa. Aloitan
käsitteiden esittelyn normatiivisuuden ja terveyden käsitteillä. Tieteen termipankki
määrittelee normatiivisuuden näkemykseksi siitä, miten pitää toimia tai ajatella.
Normatiivisuus on siis sääntöjen ja määräyksien mukaista toimintaa tai ajattelua.
Esimerkiksi myös kielellisiä merkityksiä värittää normatiivisuus, sillä merkitykset
määräävät ilmauksen oikean käytön. Väljemmässä mielessä normatiivisuuden voi
ymmärtää toiminta- tai ajattelusuosituksina. (Tieteen termipankki, ’normatiivisuus’.)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos määrittelee terveyden seuraavalla tavalla:
Fyysisen, sosiaalisen ja henkisen hyvinvoinnin tila. Laajempi merkitys, kuin
pelkkä vaivan tai sairauden puute. Voimavara, jonka avulla myös monet muut
hyvinvoinnin osatekijät ja hyvä elämä ylipäänsä voivat toteutua. Terveys on
inhimillinen perusarvo ja välttämätön sosiaaliselle ja taloudelliselle kehitykselle.
(THL verkkosivut.)

Duodecim terveyskirjasto korostaa terveyden muuttuvaa tilaa ja ihmisen omaa
kokemusta terveydestään: ”Terveys on koko ajan muuttuva tila, johon vaikuttavat
sairaudet ja fyysinen ja sosiaalinen elinympäristö, mutta ennen kaikkea ihmisen omat
kokemukset ja hänen arvonsa ja asenteensa.” Duodecim terveyskirjasto kritisoi WHO:n
terveyden määritelmää siitä, että sen mukaista terveyden tilaa on mahdotonta saavuttaa.
WHO:n määritelmän mukaan terveys on kokonaisvaltaisen täydellinen hyvinvoinnin
tila. (Duodecim, Mitä terveys on?.) Terveyden vastakohtana nähdään usein sairaus –
mitä se sitten on? Sairautta on kuvattu usein normista poikkeavuutena, eikä terveyden
tavoin sairauskaan käsitteenä ole yksiselitteinen. Sairauden voisi löyhästi määritellä
olevan sitä, että ihminen täyttää jonkin sairauden tai taudin määritelmän. Normaaliuden
ja epänormaaliuden määrittely on suuri haaste lääketieteelle, sillä ihmiset eivät ole
ominaisuuksiltaan täysin samanlaisia. Psykiatriaa onkin syytetty vallankäytöstä ja
medikalisaatiosta, sekä pakottamisesta normiin, joka on periaatteessa mahdotonta edes
saavuttaa.4 Kuitenkin on otettava huomioon se, että psykiatria on tieteenalana vielä
verrattain nuori ja se kehittyy jatkuvasti.
Mitä ovat skitsofrenia, äänien kuuleminen, tai kuvien näkeminen? Vaaran teos on
kuvaus skitsofreniasta, joten ei ole yllätys, että kansien välistä on löydettävissä

4

ks. esim Ala-Mettälä, Helena 07/2012 [Yle] ja Puttonen, Mikko 03/2017 [HS]
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esimerkiksi skitsofrenian eri vaiheiden kuvauksia. En pyri löytämään teoksesta yleisiä
skitsofrenian oireita tai syitä, vaan pikemminkin keskityn siihen, millaisia keinoja Vaara
käyttää kuvatessaan Marian maailmaa. Marian maailma on poikkeava sekä kirjan
sisäisessä maailmassa, että lukijan maailmassa. Marko Hamilo (2011, 98) toteaa, että
puhuttaessa skitsofreniasta oikeastaan pitäisi puhua monikossa skitsofrenioista, sillä
kyseisen sairauden alatyypit eroavat niin merkittävästi toisistaan. Koska kirjallisuus on
sidoksissa yhteiskuntaan ja sen todellisuuteen, en voi välttää psykiatrian määritelmiä
tulkitessani tutkielmani kohdeteosta. Olen opiskellut psykologiaa ja lukenut
skitsofreniaa käsittelevää tietokirjallisuutta, joten väistämättä minäkin tulkitsen Vaaran
teosta aiemman tietoni valossa. Lönnqvistin (2014, 65.) mukaan psykoottisille häiriöille,
joihin skitsofrenia kuuluu, on ominaista todellisuuden tajun hämärtymien. Tämä
ilmenee yleisimmin hallusinaatioina, eli epätodellisina aistimuksina ja harhaluuloina.
Psykoottisen henkilön puhe voi olla epäjohdonmukaista ja käyttäytyminen kummallista
ja

poikkeavaa.

Psykoosien

katsotaan

olevan

ennusteeltaan

vakavia

mielenterveyshäiriöitä. Psykoottiset potilaat ovat olleet ympäristössään vaikeasti
ymmärrettäviä, ja he ovat synnyttäneet muissa ihmisissä pelkoja ja kielteisiä asenteita
mielenterveyden häiriöitä kohtaan. Psykoottisella henkilöllä on usein vaikeuksia erottaa
totta epätodesta. Psykoottinen ihminen on kuitenkin toimintakykyinen monilla mielen
toiminnan alueilla, eikä psykoottisuus siis kata kaikkea psyykkistä toimintaa.
Todellisuuden vääristyminen voi vaihdella myös ajankohdasta toiseen. Skitsofrenialle
tyypillisistä oireista Lönnqvist mainitsee harhaluulot, aistiharhat, hajanaisen puheen,
pahasti hajanaisen tai katatonisen käytöksen, affektien lannistumisen, puheen
köyhtymisen tai tahdottomuuden. Monet edellä mainituista oireista ovat löydettävissä
Likaisten legendojen kansien välistä.
Likaisissa legendoissa puhutaan äänien kuulemisesta ja kuvien näkemisestä. Äänien
kuuleminen ei aina tarkoita sitä, että henkilö sairastaisi skitsofreniaa. Edellä mainitut
käsitteet eroavat yleiskäsityksen mukaisesta kuulemisesta ja näkemisestä. Suomen
Mielenterveysseuran sivuilla (mielenterveysseura.fi, skitsofrenia) kerrotaan, että
tavallisin aistiharhan muoto on äänien kuuleminen. Äänillä tarkoitetaan tässä siis
sellaisia ääniä, joita muut ihmiset eivät kuule, ja jotka tulevat henkilön itsensä sisältä.
Äänet voivat olla positiivisia tai negatiivisia, läheisten tai vieraiden henkilöiden ääniä.
Vaikka muut ihmiset eivät kuulisi kyseisiä ääniä, ne kuitenkin ovat ääniä kuulevalle
todellisia siinä missä oman mielen ulkopuoleltakin tulevat ja muidenkin kuulemat äänet.
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Muun muassa äänien kuulemisen takia kommunikointi muiden ihmisten kanssa voi olla
skitsofreniaa sairastaville vaikeaa.
Duodecim terveyskirjaston mukaan hallusinaatioista yleisimpiä ovat juuri kuuloharhat,
joissa henkilö kuulee yksittäisiä sanoja tai puhetta. Skitsofrenialle tyypillisessä
kuuloharhassa ääni kommentoi henkilön käytöstä tai toistaa hänen ajatuksiaan. Äänet
voivat myös keskustella keskenään henkilön tekemisistä. Äänet voivat olla uhkaavia tai
syyttäviä, ja joskus ääniä kuuleva voi keskustella äänien kanssa ja esimerkiksi
naureskella niille. Vaikea-asteisina ja totena pidettyinä harhat voivat haitata suurestikin
henkilön ajattelua ja käyttäytymistä. Usein kuuloharhoista kärsivät pystyy kuitenkin
erottamaan harhansa todellisuudesta. Duodecimin terveyskirjaston (terveyskirjasto.fi,
skitsofrenia.)

sivuilla

todetaan

myös,

että

skitsofrenia

on

todennäköisesti

heterogeeninen sairaus, eli sen oireet ja syyt vaihtelevat suuresti eri henkilöillä, joskin
perinnölliset tekijät voivat altistaa sairaudelle. Tutkielmani kohdeteoksessa päähenkilö
kuulee sanallisia ääniharhoja ja näköharhoja, joita teoksessa nimitetään kuviksi.
Ääniharhoihin lukeutuvat muun muassa irralliset, jotka kommentoivat Marian
tekemisiä. Irralliset ovat irrallisia ääniä, jotka ovat välillä positiivisia, välillä
negatiivisia. Irrallisten lisäksi Marian ääniin kuuluvat kuolleiden vanhempien ja
aviomiehen äänet, sekä lukuisat Raamatun henkilöiden äänet.
Käytän tutkielmassani käsitettä ’hullu’, ja jo otsikossa mainitsen ’hulluuden’. Usein
hulluuden termiä käytetään esimerkiksi kirjallisuuden tutkimuksessa perustelematta
käsitteen käyttöä5. Kari Sallamaa (1997, 117) on kirjoittanut myös skitsokirjallisuudesta
(Kaltio 02/16), mikä on spesifimpi ilmaus kuin hulluuden kuvaus. Sana skitso viittaa
skitsofreniaan, joka poissulkee muut diagnosoidut sairaudet, kuten esimerkiksi muut
psykoosit. Skitso on toisaalta myös nähtävissä synonyymiksi sanalle hullu. Nähdäkseni
termi

tähtää

tarkempaan

ilmaukseen,

mutta

se

pysyy

kuitenkin

edelleen

monimerkityksisenä. Hulluuden kuvaus on käsitteenä laajempi, joten käytän
mieluummin sitä. Joku voi kokea hulluuden käsitteen käytön loukkaavaksi tai
halventavaksi, joten koen tarpeelliseksi selittää, miksi käytän kyseistä termiä. Hulluus ei
ole psykiatrian termi, kuten skitsofrenia, mielisairaus ja psykoosi. Kari Sallamaan
(1997, 119) mukaan kirjallisuus on ainoa piiri, jossa hulluudesta on puhuttu suhteellisen

5

Muun muassa Kari Sallamaa käyttää hulluuden termiä perustelematta artikkelissa ”Kapitalismi ja
skitsofrenia: Huomautuksia hulluuden runoudesta” (Kaltio 02/16) Sallamaa on kuitenkin aiemmin
perustellut käsitteen käytön esim. teoksessa Reunamerkintöjä hulluuteen (1997, 119)
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vapaasti ilman kliinisiä eufemismeja. Psykiatrian Sallamaa näkee olevan vallankäyttöä
hulluuden yli, kun taas kirjallisuus ja hulluus valaisevat toinen toisiaan. (ibid)
Hulluuden termi esiintyy myös tutkielmani kohdeteoksessa, joten koen senkin takia
valintani oikeaksi. Teos tuntuu hylkivän termiä, sillä se on arvottava, mutta omassa
tulkinnassani hulluus kertoo enemmän yhteiskunnasta kuin diagnoosin saaneesta
potilaasta.
1960-luvulla hulluuden käsite kyseenalaistettiin antipsykiatrian myötä. Sanaa hullu on
yleensä käytetty viittaamaan mielisairaaseen henkilöön. Hulluus toimii yhteiskunnan
peilinä, sillä se kertoo siitä, mitä milloinkin pidetään normaalina. Hulluudessa
perimmäisenä määritteenä katson olevan outouden, normista poikkeavuuden, toiseuden.
Toisaalta pelkkä normista poikkeavuus ei riitä hulluuden määritteeksi, sillä kuten
aiemmin käsitellystä terveyden normista voi huomata, niin normaaliuden tai terveyden
saavuttaminen on käytännössä mahdotonta. Myös kylähulluus perustuu sosiaalisista
normeista poikkeavalle käytökselle, vaikka henkilö ei olisi saanut psykiatrista
diagnoosia. Hannele Koivusen (Koivunen 1997, 73.) mukaan hulluuden määrittely
perustuu normista poikkeavaan menettelyyn tai käytökseen ja määrittely tapahtuu
suhteessa keskivertokäyttäytymiseen. Hulluus merkitsee yhteisössä vallitsevien
sopimusten ja sovinnaisuuksien ylittämistä ja uusien koodien löytämistä. Hosiaisluoman
(2003,

934)

mukaan

Kulttuurintutkimuksessa

’toisella’

viitataan

sellaisiin

representaation ja merkityksellistämisen käytäntöihin, jotka tuottavat stereotyyppisiä
käsityksiä itsestämme poikkeavan ihmisryhmän edustajista. Hullun leiman iskee siis
yleensä hullun otsaan joku muu kuin hullu itse. Claes Andersson (2008, 27) on todennut
että: ”Pidämme hullua hulluna, koska hänen maailmansa on meille suljettu.”
Eri kulttuureissa ja eri aikakausina hulluus on määrittynyt eri tavoin. Petteri Pietikäinen
(2013, 12.) puhuu hulluuden virrasta. Tällä hän tarkoittaa sitä, että hulluuden kriteerit
ovat kontekstisidonnaisia, eli ajasta ja kulttuurista riippuvaisia. Kuitenkin hulluuden
”kasvot” ovat Pietikäisen mukaansa tunnistettavissa eri aikoina siitä, että hullun käytös
on jollain tavoin normista poikkeavaa. Hulluus ei ole yksistään lääketieteen ongelma ja
tutkittava, sillä hulluuteen on aina kytköksissä yhteiskunta ja ihminen. Pietikäinen
toteaa: ”Kun katsomme hulluuden muuttuvia kasvoja, katsomme itseämme eri
aikakausien kuvastimessa.” (Pietikäinen 2014, 409).
Kuten jo aiemmin totesin, tämä tutkielma on kirjallisuudentutkimuksen, eikä
esimerkiksi psykologian tai lääketieteen opinnäyte. Hulluus on jotain, mikä määrittyy
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suhteessa muihin, tässä tapauksessa lukijan suhteessa teoksen maailmaan. En voi
oikeastaan väittää, etteikö joku voisi täysin samastua teokseen ja ymmärtää sitä
kirjaimellisella lukutavalla. Väitän kuitenkin, että ainakin suurin osa lukijoista lukee
teosta hulluuden kuvauksena, peilaten sitä omaan arkikokemukseensa, jossa ei tapahdu
teoksessa tapahtuvia asioita, eivätkä teoksessa esiintyvät loogisuudet ole samoja kuin
omassa arjessa. Tämän takia otan myös huomioon peritekstit, joissa teoksen kerrotaan
olevan kuvaus sairaudesta, eli jostain, mikä on normista poikkeavaa. Vaikka käytän
työssäni termiä hullu, en halua arvottaa sitä, mikä on todellista ja mikä ei. Marian
kokemat asiat ovat yhtä totta kuin meidänkin kokemuksemme, mutta ne ovatkin
normista poikkeavia.
Mitä sitten on todellisuus, joka tuntuu olevan teoksessa erilainen kuin mihin lukija on
tottunut? Käsitteillä ’todellisuus’ ja ’tieto’ on takanaan hyvin pitkä filosofisen ajattelun
historia, johon en tutkielmassani mene sen tarkemmin.

Luonnontieteilijät ovat

esimerkiksi pyrkineet erottamaan reaalisen todellisuuden, joka on erotettu kielestä,
havainnoista ja sosiaalisesta vuorovaikutuksesta. (Tieteen termipankki, ’realismi’.)
Sosiologian käsitys todellisuudesta sijoittuu jonnekin filosofian ja maallikkokäsityksen
välimaastoon.

Maallikkokäsityksessä

’todellisuudella’

tarkoitamme

yleensä

”yksinkertaisesti tahdostamme riippumatonta ilmiöiden maailmaa, jonka olemusta
toiveemme eivät kykene muuttamaan” (Berger & Luckmann 1995, 11). ’Tiedolla’ taas
viitataan

maallikkokäsityksessä

”varmuuteen

siitä,

että

ilmiöt

kaikkine

ominaisuuksineen ovat todellisia” (ibid). Maallikolle todellisuus on maailma, joka on
hänelle todellinen, ja hän tietää ja luottaa maailman koostuvan tietyistä ominaisuuksista.
Tutkielmani aiheen näkökulmasta arkikäsitys lienee paras määritelmä todellisuudelle.
Todellisuus on siis sitä, miten yksilö kokee maailmansa.
Tutkielmani otsikossa on hulluuden lisäksi myös käsite ’valta’. Käsittelen valtaa pitkin
tutkielmaani, ja luvussa 4.5 kokoan yhteen tutkielmassani esiintyviä valtaan liittyviä
teemoja. Kuten todellisuuden käsite niin myös vallan käsite on tutkielmassani lähellä
arkikäsitystä. Vallalla tarkoitan tässä vaiheessa yksinkertaisuudessaan sitä, että joku
hallitsee tai määrää toista. Valta liittyy kohdeteokseeni monella tapaa, joten en ole
käyttänyt vielä tässä vaiheessa tutkielmaani tiettyä teoriaa valtaan liittyen. Kun puhun
tutkielmassani vallasta, kerron erikseen, kuka käyttää valtaa keneen, ja millä tavalla.
Luvussa 4.5 olen käyttänyt vallasta tarkempaa käsitettä ’biovalta’. Termi on peräisin
Michel

Foucault’lta,

jonka

mukaan

instituutioiden

kurinpitoon

nojaava
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rangaistusjärjestelmä perustuu normaalistamiselle. Rangaistusjärjestelmä vertailee
yksilöitä keskenään ja asettaa yksilöt arvojärjestykseen samalla erottaen osan yksilöistä
yhteisön ulkopuolelle. Tätä Foucault nimittää oikeudellisen rangaistusjärjestelmän
vastakohdaksi, sillä siinä ei oteta huomioon havaittavien ilmiöiden kokonaiskuvaa, vaan
nojataan muistissa säilytettäviin lakeihin. (Foucault 1980, 249.) Foucault’n biovallan
termiä on käyttänyt myös Tapio Kilpeläinen (2012), jonka näkemyksiä biovallasta
avaan luvussa 4.5. Valta liittyy niin teoksen sisäisiin henkilöhahmojen välisiin
suhteisiin kuin myös teoksen ulkoisiin suhteisiin, joihin lasken esimerkiksi lukijan
käyttämän vallan. Sisäisiin suhteisiin liittyvät esimerkiksi Marian sisäisten äänien
valtasuhteet, joita käsittelen psykoanalyyttisten käsitteiden avulla. Seuraavaksi esittelen
tarkemmin psykoanalyyttista kirjallisuudentutkimusta sekä siihen liittyvää termistöä.

2.2 Psykoanalyyttinen kirjallisuudentutkimus
Psykoanalyyttisessa

kirjallisuudentutkimuksessa

hyödynnetään

psykoanalyyttista

teoriaa sanataideteosten ja kirjailijoiden tarkastelussa (Hosiaisluoma 2003, 749).
Psykoanalyysi

on

itävaltalaisen

Sigmund

Freudin

perustama

oppisuuntaus,

jossa

korostetaan

lapsuuden

kokemuksien

psykologinen

merkitystä

ihmisen

kehityksessä. Psykoanalyysi korostaa viettien ja tiedostamattoman merkitystä (ks. Freud
1969).
Psykoanalyysia

on

lääketieteelliseltä

kannalta

kritisoitu

paljon

esimerkiksi

hermeneutiikasta, joka ei ole tarpeeksi tarkkaa, jotta sitä voitaisiin käyttää kliinisessä
tutkimuksessa. Kirjallisuudentutkimukselle psykoanalyysi tarjoaa kuitenkin paljon.
Kirjallisuudentutkimus ei voi tehdä samalla tavalla fataaleja virheitä kuin psykiatrian
diagnostiikka, vaikka kirjallisuudentutkijan teoksen ”diagnosointi” ei osuisikaan aina
täysin kohdalleen. Kuten aiemmin tässä luvussa olen todennut, kirjallisuudentutkimusta
voi tehdä kuitenkin myös huonosti ja epäeettisesti. Tutkielmassani en keskity tekijän
intentioiden analysointiin, sillä siitä voi saada vain spekulatiivista tietoa. Tutkielmassani
keskityn sisällön analysointiin. Myös teoksen sisällön analysointi psykoanalyysin
keinoin on kuitenkin osittain ongelmallista ja spekulatiivista – kuten oikeastaan
loppupeleissä kaikki kirjallisuudentutkimus. Tutkielmassani kuitenkin argumentoin ja
todistan esimerkein väittämiäni. Kohdeteokseni tarjoaa psykoanalyyttista tulkintaa
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ikään kuin tarjottimella kaikkine psykoanalyyttisine viittauksineen. Viittauksista
esimerkkinä voi mainita teoksessa esiintyvän aihesanan tunnesiirto.
Yliminä (superego), minä (ego) ja Se (Id) ovat kolme aluetta, joihin yksilön sielunelämä
jäsentyy (Freud 1969, 458; 469; 471). Freud on valinnut termin ’Se’ kuvaamaan
piilotajunnan järjestelmää. ’Piilotajuinen’ ei Freudin (1969, 468) mukaan ole tarpeeksi
kuvaava termi, sillä tiedostamattomuus ei ole pelkästään sille osalle ominainen piirre.
’Se’, persoonaton asemosana, tuntuu Freudin (1969, 469) mukaan erityisen sattuvasti
ilmaisevan sielullisen alueen vierautta minälle. Tutkielmassani en erottele Marian
tietoisuuden tasoja (tietoinen, esitietoinen, tiedostamaton). Käytän tutkielmassani siis
käsitettä ’tiedostamaton’ kuvaamaan Freudin ’Sitä’, sillä termin ’Se’ taivutus on
suomen kielessä hieman kömpelöä ja lisäksi tietoisuuden tasojen erottaminen on tämän
teoksen kohdalla miltei mahdotonta. Lukemalla ja kategorisoimalla teosta Freudin
psyykkisen persoonan jäsentymisen avulla teoria tarjoaa lukijalle apukeinon, kun tämä
tulkitsee monitulkintaista ja vaikeaselkoista teosta.
Psykoanalyysin mukaan ihminen sairastuu psyykkisiin häiriöihin ristiriidan vuoksi:
minä toimii viettien vaatimusten ja niiden torjumisen ristipaineessa (Freud 1969, 455).
Yliminä koostuu omatunnosta, itsetarkkailusta ja ihanneminän ylläpitämisestä. Yliminä
kontrolloi mielihyväimpulsseja ja rankaisee minää, jos ihminen on päätynyt sen
estelyistä huolimatta toteuttamaan impulssejaan. (Freud 1969, 457–458.) Yliminä
kehittyy hiljalleen, ja lapsella sitä ei vielä ole. Lapsi on Freudin mukaan amoraalinen ja
hänen

yliminänsä roolia hoitavat ulkoiset auktoriteetit,

yleensä vanhemmat.

Myöhemmin lapsen kehittyessä tämä ulkoinen auktoriteetti siirtyy sisäiseksi.
Kehityksen myötä lapsen yliminälle siis siirtyvät ulkoisen auktoriteetin tehtävät,
menetelmät ja valta. (Freud 1969, 459–460.) Freud katsoo yliminän olevan osittain
perinteitä ja arvostuksia jatkava, mutta ankarat vanhemmat eivät kuitenkaan suoraan
korreloi lapsen ankaran yliminän muodostumisen kanssa. Yliminän katsomukset
jatkavat siis menneisyyttä ja perinteitä, ja ne väistyvät vähitellen nykyhetken ja uusien
muutosten tieltä. Kohdeteoksessani yliminä tuntuu olevan edelleen vahvasti kopioitunut
päähenkilön äidin auktoriteetilta (Freud 1969, 460).
Freud

(1969,

470.)

kuvaa

tiedostamatonta

persoonallisuutemme

hämäräksi,

moraalittomaksi, vaikeasti lähestyttäväksi osaksi. Vietit lataavat tiedostamattoman
energialla, mutta se ei ole jäsentynyt eikä pysty yhdistämään eri pyrkimyksiä
samansuuntaisiksi. Tiedostamaton tavoittelee mielihyvän periaatteen mukaisesti kaikille
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eri vieteilleen tyydytystä. Tiedostamattoman piirissä esiintyviin ilmiöihin eivät päde
logiikan säännöt, ja kaikista vähiten ristiriidattomuuden laki. Tiedostamattomassa
esiintyy toisilleen vastakkaisia pyrkimyksiä eivätkä ne kumoa toisiaan, vaan
korkeintaan

saattavat

”yhtyä

kompromissimuodostumiksi”.

(ibid.)

energian

purkautumispakon

Myöskään

ajan

sanelemiksi

käsityksellemme

ei

ole

tiedostamattoman piirissä vastinetta, joten aika ja paikka eivät ole tiedostamattomassa
sielullisten tapahtumien välttämättömiä puitteita. Tiedostamattomassa ei ole mitään,
mikä ilmaisisi ajan kulumista. Yliminän torjunta on upottanut tiedostamattomaan
toiveita ja vaikutelmia. Ne näyttävät viettävän ajatonta elämää, joten toiveet voivat
pysyä jopa vuosikymmeniä tuoreina tiedostamattomassa. (ibid.) Freudin psyykkisen
persoonan jaottelun metaforana käytetään usein jäävuorta, jossa yliminä ja minä ovat
osittain veden pinnan alla ja osittain sen päällä, ja tiedostamaton taas on täysin veden
pinnan alapuolella. Likaisia legendoja voisi myös määritellä metaforinen jäävuori:
suurin osa merkityksistä on pinnan alla, piilomerkityksinä rivien välissä. Teos siis jättää
paljon lukijan tulkinnan varaan ja tämän vuoksi teos antaa lukijalle valtaa tehdä
itsestään tulkintoja.
Psykoanalyyttisen teorian keskeinen käsite on libido, eli nautinnonhalu, joka valitsee
kohteensa estoitta ja suuntautuu yleensä kiellettyihin kohteisiin (Freud 1969, 121).
Freud (1969, 272) rinnastaa libidon esimerkiksi nälän viettiin, joka ajaa ihmistä
toimimaan. Yliminä käsittää siis opitut säännöt ja normit, ja se pyrkii rajoittamaan
tiedostamattomasta kumpuavia haluja. Tiedostamaton taas toimii nimensä mukaisesti
ihmisen tiedostamatta ja se pyrkii mielihyvään ja tarpeiden tyydyttämiseen. Minä ohjaa
tietoista

toimintaa

tukahduttamaan

ja

pyrkii

noudattamaan

tiedostamattomasta

nousevia

yliminän
haluja.

asettamia
Ihminen

normeja,

saattaa

ja

pyrkiä

lykkäämään halujensa tyydyttämistä, jotta saisi lopulta paremman korvauksen. Ihmiset
ovat valmiita sietämään tukahduttamista niin kauan, että siitä on heille jotain hyötyä.
Halujen piilottamisessa on kuitenkin se vaara, että liialliset vaatimukset itseään kohtaan
voivat johtaa neuroosiin. (Freud 1964, 455–475.)
Tutkielmassani

jätän

esimerkiksi

Freudin

psykoanalyysille

oidipuskompleksin käytön analyysin välineenä pois.

merkityksellisen

Oidipuskompleksitulkinta on

ongelmallista, vaikka teoksessa on kieltämättä havaittavissa kyseistä tulkintaa tukevia
asioita. Esimerkiksi tässä kohdin psykoanalyyttisen kirjallisuudentutkimuksen ja
lääketieteellisen

psykoanalyysin

käyttömahdollisuudet

eroavat.

En

koe
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oidipuskompleksia niin ilmeiseksi tai välttämättömäksi teoksen tulkinnan kannalta, kuin
esimerkiksi tiedostamattoman roolin ja torjutut seksuaaliset halut. Ylipäätään Freudin
oidipuskompleksi on teoriana ongelmallinen. Koen, että nämä teemat nousevat
teoksesta ylipäätään esille ilman syvempää psykoanalyyttista tulkintaakin. Käytän
tutkielmassani psykoanalyysia ja sen persoonakäsitystä pikemminkin kategorisoinnin
apuvälineenä, kuin päähenkilön ongelmien synnyn spekulatiiviseen analyysiin.
Oidipuskompleksin sijaan keskityn tutkielmassani käyttämään esimerkiksi Freudin
käsityksiä unesta ja sen mekanismeista. Kuten todettua, tiedostamaton on täydellisen
välinpitämätön todellisuuteen nähden. Se on antautunut mielihyvän etsimiselle, eikä se
tunne loogisuutta. Monet unet kumpuavat tiedostamattomasta. Freud (1969, 150–151)
puhuu unityöstä kuvittamistekniikkana, jossa uni kuvittaa ajatuksia. Kaikkia ajatuksia ei
ole kuitenkaan helppoa muuntaa suoraan kuviksi, joten unet käyttävät symboliikkaa
apunaan. Unet esiintyvät symbolisessa muodossa, sillä niiden sisältö olisi ihmiselle liian
häiritsevää, jolloin hän heräisi. Tiedostamaton pehmentää, samalla siis vääristäen, unien
merkityksiä. (Freud 2011, 229.) Unista tulee siis tulkittavia symbolisia tekstejä. Käytän
tutkielmassani sanaa harha, joka perusmerkitykseltään on arvottava. Tutkielmassani
harhan käsite kuitenkin liittyy Freudin unen käsitteeseen: Marian harhat ovat kuin unia,
sillä kokemus pehmentyy, kun se siirretään paperille ja verhotaan osittain symboleihin.
Tiedostamaton on voinut pehmentää Marian harhoja, kun hän on ne kokenut, mutta
myös niiden muuntaminen kirjoitettuun muotoon on pehmentänyt kokemuksen
sellaiseksi, että lukijat pystyvät lukemaan teosta häiriintymättä. Rakenteeltaan Likaiset
legendat ja päähenkilö Maria muistuttavat psyykkisen persoonan jaottelua. Käytän
tutkielmani luvussa neljä psyykkisen persoonan jaottelua analyysin välineenä.
Psykoanalyysi on kiinnostunut paljastamaan prosessit, joilla unet muodostuvat.
Tutkielmassani olen kiinnostunut paljastamaan prosessit, jotka ovat hulluuden poetiikan
takana. Unitutkijan tavoin kiinnitän huomioni tekstin monimerkityksisyyteen, toistuviin
tai

muuten

kohosteisiin

ja

poikkeaviin

elementteihin.

Teoksen

aukkoja

ja

epäloogisuuksia täynnä oleva rakenne, sekä toistuvat elementit ovat niin kohosteisia,
että teos jo itsessään kutsuu lukijaa tulkitsemaan itseään myös rivien väleistä.
Kohosteisuudesta voisi olla esimerkkinä tutkielmani viidennessä luvussa käsittelemäni
värisymbolit, lukuisat viittaukset Raamattuun, sekä rakenteen elliptisyys. Vaikka teos
on omaelämäkerrallinen, niin kokemusta ei voi absoluuttisena totena heijastaa suoraan
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paperille, sillä välissä ovat kieli ja lukijan oma tulkinta. Vaikkei teos heijasta
yhteiskuntaa täydellisesti, se kuitenkin voi kantaa sisällään merkityksiä yhteiskunnasta.
Kuten aiemmin jo totesin, Freud erottaa unista ilmiasuisen ja piilevän sisällön.
Ilmiasuiseen sisältöön päätyy aines, joka syntyy ristipaineessa; osapuolina ovat voima,
joka pyrkii ilmaisemaan jotain, ja vastapainona toinen, joka ei salli kyseistä ilmaisua
(Freud 1969, 418). Unityössä unen ilmiasuinen sisältö on suppeampi kuin sen piilevä
sisältö. Kaikki unet eivät ole kuitenkaan tiivistyneitä, mutta useimmat ovat, ja vieläpä
melko vahvasti. Tiivistymä syntyy siten, että osa piilevistä elementeistä jää kokonaan
vastineitta, ja monista piilevän sisällön ajatusryhmistä vain pieni osa siirtyy ilmiasuun,
ja sellaiset piilevät elementit, jotka jakavat yhteisen piirteen, sulautuvat toisiinsa. (Freud
1969, 147.) Kuten myös unet, Likaiset legendat sekoittaa nykyhetken tapahtumia
lapsuuden muistoihin, ja lisäksi aikarakennetta sekoittavat vielä intertekstuaaliset
viittaukset. Freudin (1969, 205) mukaan unien lisäksi tiedostamattomaan tarjoavat
pääsyn esimerkiksi lipsahdukset ja vitsit. Niihin en kuitenkaan aio kiinnittää
tutkielmassani kovinkaan paljoa huomiota. Teos antaisi kyllä mahdollisuuden myös
tähän tulkintaan, sillä siinä esiintyy melko paljon kielellä leikittelyä. Tästä esimerkkinä
teoksen uuni–uni-sanaleikki (ks. LL, 89, 167–170), ja ” – Neljän lapsen lapsiäiti.
Äitilapsi. Sanat leikkivät niin kuin ne tahtovat.” (LL, 213)
Freudin mukaan psykoosissa minä on kykenemätön täydellisesti tukahduttamaan
halujaan. Tällöin minän ja ulkomaailman välinen side murtuu, ja tiedostamaton alkaa
rakentaa harhaista todellisuutta. Skitsofreniassa ihminen etääntyy todellisuudesta ja
keskittyy itseensä. Henkilön tiedostamaton pääsee valloilleen ja täyttää tietoisen
ajattelun unillekin tyypillisillä epäloogisuuksilla (Freud 1969, 419.) Likaiset legendat on
täynnä tällaisia epäloogisuuksia, minkä takia lukijalla on ajoittain vaikeuksia erottaa
teoksen juonta ja sisäkkäiskertomuksia, sekä rakentaa tulkinnassaan yhtenäistä juonta.
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3 TEOKSEN PERITEKSTIT JA HULLUUDEN STIGMA
Tässä luvussa aloitan kohdeteokseni tarkemman analysoinnin. Aloitan teoksen
peritekstien esittelyllä ja tulkinnalla. Peritekstien analyysi ei ole tutkielmani keskiössä,
vaan tutkimuskysymykseni on oikeastaan, miten teos tulkitaan hulluuden kuvaukseksi
ilman peritekstejä. Mielestäni on kuitenkin tärkeää ottaa tarkasteluun myös peritekstit,
sillä ne vaikuttavat teoksen tulkintaan vahvasti. Myös teoksen aihesanasto vaikuttaa
teoksen tulkintaan. Lasken aihesanoiksi lääketieteelliset termit, kuten lääkkeet: ” – Neljä
noritrenia, kaksi Tylinalia, Diapam, Melleril, kaksi Mandraxia.” (LL, 217), sekä muun
psykiatrian kielen, kuten sanat skitsofrenia, M III ja hoitokokous. Aihesanoja en
analysoi sen kummemmin, mutta niiden mainitseminen tulkinnan osalta on mielestäni
tässä kohdin tärkeää, sillä ne vaikuttavat siihen, että teos tulkitaan hulluuden
kuvaukseksi. Aihesanasto ankkuroi teoksen teemoja, ja esimerkiksi sairaalaan liittyvät
sanat kertovat teoksen miljööstä. Esimerkiksi myös se, että teoksessa nimitetään
Untuva-nimistä henkilöä osastonjohtajaksi, vaikuttaa lukijan tulkintaan siinä määrin,
että tulkintaan vaikuttavat teoksen valtaan liittyvät hierarkiat. Hierarkiat vaikuttavat
esimerkiksi siihen, keneen lukija mahdollisesti uskoo, kun eri todellisuuden tasot
sekoittuvat teoksessa.
Paratekstit ovat tekstin ymmärtämistä sääteleviä aputekstejä, joihin lukeutuvat sekä
teosta välittömästi ympäröivät peritekstit, että etäisemmät teosta ympäröivät tekstit, eli
epitekstit (Genette 1997, 5). Epiteksteistä esimerkkeinä voivat olla esimerkiksi tekstistä
tehdyt arvostelut ja kirjailijan haastattelut. Periteksteihin lukeutuvat esimerkiksi
tutkielmassa käsittelemäni kansikuva ja takakansiteksti. Likaisten legendojen tulkintaa
ohjataan vahvasti periteksteillä6. Työssäni keskityn käsittelemään ainoastaan teoksen
peritekstejä, enkä lähde analysoimaan kaikkia teokseen liittyviä paratekstejä, sillä koen,
että esimerkiksi kirjailijan haastatteluiden käsittely menisi tutkimuskysymysteni ohi.
Pyrin työssäni keskittymään siihen, miten teoksessa on kirjallisilla keinoilla luotu
hulluuden kuvausta. Käsittelen siis teoksen kannen, takakannen, sekä Claes
Anderssonin kirjoittamat jälkisanat. Näiden lisäksi käsittelen teoksen alussa olevan
sivunumerottoman tekstin, jota nimitän tutkielmassani esitekstiksi.
Lukija käyttää omalla tavallaan diagnostista valtaa lukiessaan kirjallisuutta. Hän
kiinnittää huomiota sisällön lisäksi esimerkiksi periteksteihin, jotka osaltaan yleensä
6

Teoksen etu- ja takakansi, sekä esiteksti liitteinä.
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liittävät teoksen johonkin genreen. Lukija siis etsii tiedostamattaan – tai tiedostaen –
tekstistä genretyypillisiä piirteitä; aivan kuten lääkäri etsii potilaastaan oireita, jotka
kertoisivat, mikä sairaus voisi olla kyseessä. Esimerkiksi fantasian genrestä voivat kieliä
teoksen ja lukijan maailman ristiriidat, kuten erikoinen miljöö, yliluonnolliset oliot ja
tapahtumat, erilainen aikakäsitys, muodonmuutokset ja vaihtoehtoiset todellisuudet.
Likaisten legendojen kohdalla lukija törmääkin genren määrittelyn vaikeuteen, sillä
teoksesta löytyy muun muassa edellä mainitut fantasiakirjallisuudelle ominaiset
elementit, mutta kuitenkaan teos ei tunnu fantasiakirjallisuudelta. Teoksen sisäinen
maailma ei jäsenny lukijan mielessä koherentiksi, jos hän tulkitsee teoksen
fantasiaromaaniksi. Lukija tulisi luultavasti tulkinneeksi teoksen hulluuden kuvaukseksi
ainakin jossain vaiheessa, vaikkei hän tarkastelisi peritekstejä.
Likaisten legendojen takakannessa todetaan:
Tämä on kirja mielen sairaudesta ja Oulujärven rannoista, pitkistä junamatkoista
ja matkoista sielun syvyyksiin, osapuolensa tuhoavasta avioliitosta,
ahdistuksesta, arkustaan nousevasta äidistä. Kirkonkyläläisten kanssa puhutaan
vähän, enemmän Saatanan, Paavalin, Sauluksen kanssa sekä Johanneksen […]
Tähtisumun lailla tämä romaani sisältää monta maailmaa sekä maan päältä että
ihmisen sisästä. Samalla tavoin tässä on monta kirjaa, monta tyyliä myyttisestä
näynomaisuudesta kirpaisevaan realismiin. Sillä lähtökohtana on skitsofrenia:
tämä on kuvaus sairaudesta, sairautta itseään ja ase sairauden voittamiseksi. Tällä
romaanilla on suuren ja vaikuttavan taiteen tunnusmerkit, sillä juuri näin taide
työstää ja kaikuu todellisuutta. (Likaiset legendat 1975, takakansi.)

Jo takakannessa painotetaan, että teos on kuvaus mielen sairaudesta, tarkemmin ottaen
skitsofreniasta. Edellä mainitusta tekstikatkelmasta nousee jo esille muutamia teokselle
tyypillisiä piirteitä. Teos liikkuu useiden maailmojen välillä, ja se sisältää fiktiivisiä-,
jopa kauhun elementtejä, sillä siinä myös kuolleet voivat nousta haudoistaan.
Takakannen katkelmasta tulee esille teoksen jännitteisyys ”myyttisen näynomaisuuden”
ja realismin, sekä subjektin sisäisen ja ulkoisen maailman välillä. Takakansi ankkuroi
vahvasti teoksen tulkinnan sairauden kuvaukseksi. Takakannen viimeinen virke ohjaa
lukijaa tulkitsemaan teosta yhteiskunnan ja todellisuuden kuvauksena, sekä niiden
muokkaajana.
Teoksen etukansi toimii enemmän piilevän merkityksen alueella, ja se vaatii hieman
enemmän lukijan tulkintaa. Kansikuvassa on nainen, joka on ikään kuin monistuneena.
Kasvojen alla ovat useammat kasvot, ja tarkemmin sanottuna näkyvissä muista
kasvoista ovat vain suut. Tämän voi tulkita moniksi ääniksi, jotka teoksessa puhuvat.
Kokonaisena näkyvät kasvot voi tulkita teoksen päähenkilön Marian kasvoiksi.
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Mielenkiintoisen lisän tulkintaan tuo se, että Marian suu on kiinni, ja muut suut ovat
auki. Teoksessa esille tuntuvatkin välillä pääsevän enemmän muut äänet kuin Marian
ääni – vaikkakin tulkitsen kaikki teoksessa esiintyvät äänet Marian omiksi ääniksi,
osiksi hänen persoonaansa. Kaikissa kasvoissa on sekä valon että varjon puoli, ja
teoksessa äänet eivät ole hahmoina yksiselitteisiä, vaan niilläkin on pimeä ja valoisa
puolensa. Äänet ovat välillä kannustavia, mutta useimmiten ne ovat syyllistäviä.
Kansikuvan voi tulkita joko Marian kuvaksi, tai yleisemmin skitsofrenian kuvaksi.
Kari Sallamaa luonnehtii skitsofreniaa yhteiskunnalliseksi ja sosiaaliseksi sairaudeksi,
ei eristetyn yksilön sairaudeksi (Sallamaa 1997, 118). Myös Claes Anderssonin
kirjoittamat jälkisanat ohjaavat myös lukijaa tulkitsemaan teosta yhteiskunnalliselta
kannalta, ja kiinnittämään huomiota omaan käytökseemme ja kommunikaation
vaikeuteen, omaan ymmärtämättömyyteemme. Andersson ohjaa lukijaa kääntämään
hulluuden ja normaalin käsitteet osoittamaan kohti lukijaa ja yhteiskuntaa. Hulluus on
meidän hulluuttamme, ei heidän.
Joiltakin meistä kielletään kasvun, kehittymisen ja itsenäistymisen
mahdollisuudet. Me puhumme heistä skitsofreenikkoina, pirstoutuneina. Heidän
hajoamisensa kertoo meille, mitä me olemme heille tehneet ja jättäneet
tekemättä, mitä olemme heiltä evänneet. Heidän sairautensa kertoo meistä.
Likaiset legendat ovat meidän legendamme. (Andersson, jälkisanat s.274.)
Hänen [skitsofreenikon] maailmansa läpäisee sovinnaiset kerroksemme ja
pohjamme, se on pohjaton, pelottava, hirvittävä ja kaunis. (Andersson, jälkisanat
s.274. suluissa oma lisäykseni.)

Jälkisanoissa Andersson vertaa mielen sairautta kuolemaan tai uneen. Hän toteaa, että ”
[…] vain jakamalla ja ymmärtämällä sairaan ihmisen kokemuksellista todellisuutta
voimme saada selville jotain itse sairauden todellisesta olemuksesta.” (Andersson,
jälkisanat s.275). Tulkitsen lainauksen niin, että Anderssonin mielestä ulkopuolisten
tulisi pyrkiä ymmärtämään sairastunutta. Jälkisanat saavat lukijan pohtimaan sitä, että
sairauden todellinen olemus voisi olla jotain muuta, kuin mitä lukija on ennen teoksen
lukemista ehkäpä olettanut. Teoksen kirjoittaja on jakanut teoksessa oman
kokemuksensa, mikä auttaa muita ymmärtämään skitsofreniaa ja skitsofreenikon
todellisuutta.
Myös teoksen esitekstissä kertoja pyytää Marian terapeuttia Johannesta kuuntelemaan.
Johanneksen

hahmon

voisi

toisaalta

tulkita

myös

lukijaksi,

ulkopuoliseksi,

yhteiskunnaksi. Esitekstissä kertoja kehottaa implisiittisesti lukijaa lukemaan teosta
pikemminkin ulkopuolisuuden, eikä niinkään juuri skitsofrenian kuvauksena, sillä
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kertojakaan ei sanojensa mukaan oikeastaan tiedä, mitä skitsofrenia oikeastaan on.
Rivien välistä voikin siis lukea, että skitsofrenia on nimitys, joka tulee ulkopuolelta.
Teoksessa tähän viitataan myös: ”Nämä täällä ovat keksineet paljon hienompia, pitkiä,
vaikeita sanoja, joita he sitten kirjoittavat sinisten kansien väliin.” (LL, 96). Tämän olen
ottanut ohjenuorakseni myös tutkielmaani. Tutkielmassani en siis etsi lääkärin tavoin
skitsofrenian oireita ja syitä. Käsittelen teosta fiktiivisenä ja lähtökohdiltaan outouden ja
pirstaleisen psyyken kuvauksena. Vaikka Marian kokemus todellisuudesta on totta
hänelle, niin ulkopuoliset leimaavat hänen todellisuutensa epätodeksi. Esitekstissä
puhuu joku toinen kuin Maria, joka kuitenkin on ”minä, Maria”. Tämä antaa myös
ohjeen lukijalle. Vaikka teoksessa pääsevät puhumaan lukuisat äänet, niin suurin osa
niistä on kuitenkin Marian osasia, ja ne tulevat Marian sisältä. Esitekstin viimeisen
virkkeen voi tulkita pyrkimykseksi ohjata lukijaa tulkitsemaan teoksen fiktiiviseksi, ei
täysin omaelämäkerralliseksi. Teos liikkuu monien maailmojen välillä, joiden rajoja on
sekä lukijan että Marian mahdotonta välillä erottaa. Anderssonkin toteaa, että hulluuden
käsitteen perimmäisenä määritteenä on outous:
Hulluutta ei voi ymmärtää. Se on jo määritelmällisesti jotain meille vierasta ja
outoa. Kun sitä ei voida ymmärtää, siihen liittyy myös jotain pelottavaa, ja
pelkoa seuraa epäluuloisuus, torjunta ja viha. […] Pidämme hullua hulluna,
koska hänen maailmansa on meille suljettu; se on arvoitus ja mysteeri. Meidän
on vaikeaa, jopa mahdotonta, eläytyä hulluna pitämämme ihmisen tunteisiin ja
ajatusmaailmaan. Hulluhan ei noudata kirjoitettuja tai kirjoittamattomia
sääntöjämme. Hän kieltäytyy osallistumasta. Hän ei kommunikoi kuten me muut.
Hän ei vastaa kysymyksiimme, tai vastaa silloin kun emme kysy. (Andersson
2008, 27–28.)

Väitän, että meidän maailmamme ja kirjan maailma eivät ole täysin erillisiä.
Kirjallisuus kertoo mielestäni aina jotain yhteiskunnastamme, ja Marxilaisen
kirjallisuusteorian mukaan sanataideteos heijastaa yhteiskunnallista todellisuutta. Tälle
näkemykselle on kuitenkin esitetty kritiikkiä siitä, että tiukimmillaan se voi kieltää
esimerkiksi kielen toiminnan todellisuuden muokkaajana. Sen on myös katsottu
aliarvioivan kirjailijan mielikuvituksen mahdollisuuksia. Esimerkiksi Georg Lukács on
kehitellyt teoriaa eteenpäin esittämällä, että kirjallisuus ei vain heijasta todellisuutta,
vaan merkittävä taide luo ”aidomman” kuvauksen yhteiskunnasta ja pyrkii myös
aktiivisesti taistelemaan vieraantumista vastaan. (Hosiaisluoma 2003, 299.) En ole itse
skitsofreenikko, joten en osaa sanoa, kuinka todellisen kuvan teos luo sairaudesta.
Kuitenkin väitän oman tietoni valossa, että teos luo hyvin kuvaa sairauden
kokemuksellisesta puolesta, ja se myös kertoo jotain myös yhteiskunnallisesta
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syntykontekstistaan. Psykiatrian teokset voivat kuvata tarkasti esimerkiksi sairauden
oireita, mutta ne eivät kerro paljoakaan sairastuneen omasta kokemuksesta. Ne eivät
yleensä kerro esimerkiksi siitä, miltä sairastuneesta henkilöstä tuntuu, kun oma
todellisuus poikkeaa normatiivisesta todellisuudesta. Pelkästään lääketieteen kieli
poikkeaa esimerkiksi juuri tämän teoksen kielestä ja ilmaisusta. Kirjallisuuden keinot
auttavatkin osaltaan luomaan jossain määrin aidompaa kuvausta sairaudesta, kuin
esimerkiksi lääketieteen teokset.
Seuraavaksi pohdin Marian osakseen saamaa stigmatisointia, eli kohteen negatiivista
leimaamista. Stigman käsite on lähtöisin Raamatusta, jolloin sillä viitataan Jeesuksen
ristiinnaulitsemisessa saamiin haavoihin. Henkilöllä voi olla stigmoja, eli ruumiillisia
merkkejä tai kipuja, jotka edustavat Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta saamia haavoja
(merriam-webster.com, stigma). Lääketieteessä stigmalla tarkoitetaan ei-toivottua
sosiaalista leimautumista, josta kohteelle aiheutuu häpeää, kärsimystä ja itsearvostuksen
vähenemistä (mielenterveystalo.fi, stigma). Kun puhun stigmasta tutkielmassani,
tarkoitan stigmalla nimenomaan lääketieteen termiä. Teoksessa Maria rakentaa omaa
identiteettiään suhteessa muihin. Hän puhuu teoksessa usein meistä, minkä tulkitsen
tarkoittavan Mariaa ja hänen ääniään, tai vaihtoehtoisesti hullujen ryhmää, johon Maria
on identifioitunut. Hän puhuu monesti myös musta, ulkopuolisista. Marian identiteetti
on vahvasti stigmatisoitu hulluksi, sillä muut ovat määritelleet hänet hulluksi ja
sairaaksi. Marian osaksi saama stigma on teoksessa muuttunut myös sisäiseksi, sillä
teoksessa myös Maria itse nimittää itseään hulluksi. Stigmatisointi on aina
vallankäyttöä. Hulluus on siis leima, jonka muut ihmiset ovat antaneet Marialle, ja jota
hän kantaa mukanaan ja toistaa omassa puheessaan ja ajattelussaan: ” Suicidi. Se on
vaikea sana eikä Elsa sitä osaa sanoa, mutta hän tietää, että minä olen hullu, eikä
hulluille saa antaa lääkepurkkeja. Tappaa vielä itsensä.” (LL, 120.) Toisinaan Maria
kokee ylpeyttä omista harhoistaan. Hän kokee jotain, mitä muut eivät: ”Toiset. […] He
eivät tiedä mitään, koska he eivät kuule niitä, mitä minä kuulen ja näen, ajattelen
ylimielisenä.” (LL, 77.) Maria myös luokittelee muita hulluja meikäläisiin: ” Elsa on
paras apulainen, mitä minulla on ollut. Arvokkainta hänessä on se, että hän kuulee ja
näkee melkein samat mitkä minäkin. Hän on meikäläisiä.” (LL, 119.) Kuten
johdannossa jo mainitsin, Claes Andersson on lukenut Likaisia legendoja meidän
ulkopuolisten likaisina legendoinamme. Sanan harha voisikin kuvitella kuvastavan
meidän, jotka emme näe kuvia tai kuule ääniä, rajoittunutta maailmaamme.
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Myös irralliset sanovat Mariaa hulluksi. Irralliset tulkitsen Marian omiksi sisäisiksi
ääniksi, joten myös irrallisten äänet tulevat Marian sisältä. Tämä kertoo mielestäni siitä,
että Maria on omaksunut stigman sisäiseksi.
–Maria, sinä olet lapsi ja sairas ja hullu, irrallinen sanoi. – Kuka puhuu,
Johannes? Minä en ole sairas. Minä olen aikuinen. (LL, 14.)
–Hullu nainen. Ensin se hoitaa pientä likaista nukkea ja nukkuu sen kanssa. Nyt
se odottaa Johanneksen vauvaa. Etkö sinä ymmärrä, Maria, että tämä on meidän
irrallisten työtä. (LL, 233.)
–Sinä olet sairas, irrallinen sanoo. – Sinut viedään kroonikkojen osastolle. Sieltä
sinä karkaat. Et sinä saa Kristus-lasta etkä muutu kissaksi. Sinä juokset auton alle
ja kuolet. Sinä kuolet, me tiedämme. (LL, 234.)

Maria käyttää esimerkiksi ammattilaisista ja avo-osaston potilaista pronominia ne, he tai
nämä. Hän siis määrittää itseään suhteessa muihin: ”Tämä on avo-osasto, tiedän. On
kesä ja ne saavat raitista ilmaa.” (LL, 103.) Edellä mainituista esimerkeistä voi jo
huomata, että teoksessa nousee vahvasti esille stigmatisointi. Kuten sanottua, Marian
saama stigma on muuttunut sisäiseksi. Jos kuvitellaan, että Maria ei olisi tavannut
koskaan muita ihmisiä, ja hänen todellisuutensa olisi hänelle ainut todellisuus –
tuntisiko hän silloin olevansa hullu, vai täysin normaali?7 Tällä tavoin ajateltuna hulluus
määrittyy aina suhteessa toisiin yksilöihin ja siihen, mikä on normin mukaista. Kun
Maria kutsuu itseään hulluksi, hän kopioi muiden käytöstä. Hulluista puhuttaessa
käytetään aina valtaa. Diagnostista valtaa käytettäessä rajoitetaan ihmisen toimintaa, ja
pyritään saamaan hänet käyttäytymään ja kommunikoimaan yhteiskunnan normien
mukaisesti. Likaisissa legendoissa päähenkilöä Mariaa kohtaan käytetään tällaista
valtaa. Maria hahmottaa identiteettiäänkin mielisairaalaan liittyvin metonymioin:
”Eiväthän ne tiedä, elänkö minäkään. Vielä minulla on nimi ja vaatteet, paikka
ruokasalissa ja pieni kuppi, kun huudetaan lääkkeelle.” (LL, 94.)

7

Suomalaisesta kirjallisuudesta voi löytää ainakin yhden esimerkin, jossa skitsofreniaa sairastavan on
annettu elää omaa todellisuuttaan. Ilkka Raitasuon ja Terhi Siltalan todellisiin tapahtumiin perustuvassa
teoksessa Kellokosken prinsessa (2010) päähenkilön Anna Lappalaisen annettiin elää mielisairaalassa
omassa harhassaan kuninkaallisena. Myös hoitohenkilökunta osallistui Lappalaisen harhaan, ja myötäeli
siinä. Lappalaisen annettiin siis elää normista poikkeavasti, erilaisena, omassa harhassaan. Teosten
ilmestymisen välillä on kuitenkin suhteellisen pitkä aika, 36 vuotta, ja teosten ilmestymisaikojen
kontekstit ovat olleet hyvin erilaiset.
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4 HARHAT
Tässä luvussa kategorisoin teoksessa esiintyviä harhoja, sekä tulkitsen niitä Freudin
psykoanalyysin termejä apuna käyttäen. Olen jakanut harhat kolmeen alalukuun, joista
ensimmäisessä käsittelen teoksessa esiintyviä pysyviä ääniä. Toinen alaluku käsittelee
luontoharhoja ja personifikaatioita, ja kolmannessa alaluvussa käsittelen teoksen
ajallisia ja tilallisia siirtymiä sekä muodonmuutoksia. Monet Marian harhoista saattavat
kuulua vaikkapa kaikkiin edellä mainittuihin kategorioihin. Jako ei siis ole
tarkkarajainen, enkä ole siihen pyrkinytkään. Kategorisointi kuitenkin helpottaa
harhojen käsittelyä ja analysointia. Freudin psyykkisen persoonan osien jaottelun avulla
sekä Marian sisällä olevat valtasuhteet, että tarinan ja juonen valtasuhteet hahmottuvat
paremmin. Tämän lisäksi pohdin neljännessä alaluvussa teoksen intertekstuaalisuutta,
sekä lukijan ja Marian maailmojen yhteistä merkityspintaa. Viimeisessä alaluvussa
vedän yhteen tulkintoja, sekä vastaan kysymyksiin, mitä on hulluuden poetiikka, ja
miten valta näkyy teoksessa.
Unessa muuntuneet ja sensuroidut toiveet tulevat esille, aivan kuten Likaisissa
legendoissa Marian halut ja toiveet nousevat pintaan harhoissa. Freudin mukaan mitä
räikeämpi sensuroitava toive on, sitä voimakkaampaa on muuntuminen (Freud 1969,
122). Unet ja symbolit toimivat Freudin mukaan halujen korvikkeina, sillä emme voi
toimia aina halujemme ja vaistojemme mukaisesti. Ihminen voi alistaa sensuroitaviksi
uniyllykkeitä, joita muut ihmiset voivat pitää täysin normaaleina ja luvallisina toiveina.
Sensuurin määrään vaikuttaa ankara kasvatus ja nuoren häveliäisyys (Freud 1969, 122.)
Kohdeteoksessani Maria häpeää valtavasti esimerkiksi masturbointiaan, josta hän ei
kykene puhumaan oikeastaan edes terapeutilleen. Jos pitäydymme freudilaisessa
psykoanalyysissa ja lähdemme spekuloimaan, voinemme todeta Marian äidin olleen
ankara Marialle. Lapsen yliminän kehittymiseen kuuluu yliminän kopioituminen
vanhemmilta, joskaan kopioituminen ei aina ole täydellistä. Marian yliminä on
kuitenkin kopioitunut melkeinpä kirjaimellisesti, sillä Maria kuulee äitinsä syytökset
ääninä päässään, ja jopa näkee äitinsä hahmon, vaikka tämä on jo kuollut. Marian äiti on
vaikuttanut Mariaan tämän lapsuudessa kasvattamalla Mariaa tietyllä tavalla. Myös
kuolleena hän saa Marian mielessä elävän hahmon, joka edelleen tarkkailee ja rankaisee
Mariaa.
Marian yliminänä toimivat äiti, raamatun opit ja yhteiskunnan normit. Edellisessä
luvussa puhuin stigmasta, joka tulee yliminältä, kuten yhteiskunnan normeilta, ja joka
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herättää Mariassa syyllisyyttä ja häpeää. Marian minä yrittää pitää tiedostamattomansa
kurissa ja toimia yliminän sääntöjen mukaisesti. Marian minäkin tosin jakaantuu kahtia,
minään ja Mariaan. Maria on sisäpuolella ja minä on Marian ilmiasu, se joka teoksessa
yleensä puhuu ja näyttäytyy muille ihmisille.
Lääkäri: – Haluaisin nyt kuitenkin kysyä, onko teillä harhoja. Kuuletteko ääniä
tai näettekö kenties jotakin tavallisuudesta poikkeavaa.
Minä: Te olette typerä, pieni lääkärityttö tai vaihtoehtoisesti vanhapiika. Ei
kuitenkaan mies tällä kertaa. Missä Johannes on, tahdon tietää sen heti paikalla?
Maria: – Hän odottaa vastaustasi.
Minä: – Mitä minä teille vastaisin. En saa vastata niin, että te loukkaannutte.
Minun pitää olla taitava. Kuulenko minä ääniä? Nytkin kuulen, en kai minä
kuuro ole. En myöskään sokea. Mutta eivät ne harhoja ole. Jos kuitenkin
kertoisin. Te tulisitte iloiseksi. (LL, 161.)

Marian yliminä vaikuttaa osaltaan siihen, millaisia harhoja Marialla on. Marian
harhoista on tulkittavissa ainakin seksuaalisuuden kieltämiseen ja syyllisyyteen liittyviä
teemoja. Maria yrittää painaa halunsa tiedostamattomaan, kieltää ja torjua ne, mutta
halut nousevat esille harhoina. Harhoissakin Maria kokee toisaalta haluavansa toteuttaa
esimerkiksi seksuaalisuuttaan, mutta toisaalta hän empii halujensa toteuttamista. Marian
yliminä ja tiedostamaton vaikuttavat minään, joka on näiden kahden ristipaineessa. Kun
Maria ei pysty kontrolloimaan tiedostamatontaan ankaran yliminän hallitessa, hänelle
syntyy syyllisyyden ja häpeän tunteita. Yliminän toiminta on vaikuttanut siis siihen,
millaisia harhoja tiedostamattomasta kumpuaa. Yliminä on kieltänyt seksuaalisuuden
kokemukset Marialta, mutta tiedostamaton nostaa seksuaalisuutta Marian tietoisuuteen.
Teoksesta on löydettävissä psykoanalyyttistä pohdintaa ja psyyken toiminnan
kuvauksia. Teoksessa Maria on esimerkiksi punaisessa järvessä, joka on täynnä
hiekkasäkkejä. Punainen pakottaa Marian tanssimaan säkkien välissä. Säkit ja niiden
välissä tanssimisen tulkitsen kuvaksi siitä paineesta, joka syntyy yliminän ja
tiedostamattoman välillä toimimisesta. Freud suhtautuu minään sympatisoiden: minä
kamppailee yliminän ja tiedostamattoman ristipaineessa, joka voi johtaa mielen
sairastumiseen (Freud 1969, 455; 474). Minän on välillä pakko tunnustaa
voimattomuutensa (Freud 1964, 474). Edellä mainitun teoksen luvun voi tulkita siten,
että harhojen hallitseminen, eli hiekkasäkkien välissä tanssiminen, käy Marialle liian
raskaaksi, eikä hän kykene kontrolloimaan tiedostamatontaan ja tiedostamaton pääsee
valloilleen. Heti kyseisen luvun jälkeen Maria joutuukin suljetulle osastolle.
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Aiemmin mainitun luvun voisi tulkita myös syntymisen kuvaukseksi: ”Tämäpä on
kummallinen uuni. Pyöreä, pehmeä, vettä täynnä. […] Meitä on miljoonia kaloja
sameassa virrassa.” (LL, 89.) Uuni on tässä tulkinnassa kohtu ja miljoonat kalat ovat
siittiöitä. Tämän tulkinnan mukaan Maria on tuntenut syyllisyyttä jo äitinsä kohdussa:
”On oikeastaan syntistä olla täällä. Jollakin tavalla minä tiedän sen.” (ibid.) Marian
harhat käsittelevät paljon seksuaalisuutta, halua ja siitä syntyvää syyllisyyttä: siis niitä
asioita, joita hän yrittää painaa tietoisuudestaan pois, peläten yliminän rangaistusta.
Luvussa viitataan myös Raamatun Danielin kirjaan. Maria sanoo Neitsyt-Maarialle:
”Enhän minä ole mikään Daniel tai hänen toverinsa, jotka pelastuivat palavasta pätsistä.
Minä olen vain pieni nimetön kala tai oikeastaan Maria.” (LL, 90.) Danielin kirjassa on
kohta ”Kolme miestä tulisessa uunissa”, jota seuraa kohta ”Pelastus ja hyvitys”. Ensin
mainitussa Kuningas Nebukadnessar teettää kultaisen kuvapatsaan. Kolme miestä eivät
suostu kumartamaan patsasta, joten Nebukadnessar heitättää heidät tuliseen uuniin.
Jälkimmäisessä kohdassa kerrotaan, etteivät miehet ole palaneet uunissa, ja kun he
tulevat ulos, heidän mukanaan on neljäs mies, joka näyttää ”jumalolennolta”.
Nebukadnessar julistaa tämän jälkeen, että kolme miestä saavat uskoa omaan
jumalaansa. (Dan.3:1–30.) Tämän viittauksen myötä kohdan voisi tulkita myös siten,
että Mariaa rangaistaan hulluudesta, mutta hän toivoo vielä pelastuvansa ja saavansa
hyväksynnän. Toisaalta kohdan voi myös tulkita siten, että Maria ei koe olevansa
oikeauskoinen ja hän ei usko, että hän tulee pelastumaan, koska hän ei ole Danielin
tovereiden kaltainen. Kuten voi huomata, teos on todella monitulkintainen, ja monet sen
kohdat kantavat päällekkäisiä merkityksiä.
Marian minä haluaisi päästä valtaan, pois yliminän ja tiedostamattoman puristuksesta.
Tämä tulee esille esimerkiksi teoksen luvuissa, joissa Maria on ”Sauluksen töissä”.
Saatana on Sauluksen työnantaja ja Maria toimii Sauluksen vallan alla. Luvussa
Sauluksen käskemänä Maria käyttää valtaa Ruusun Pirjoon, ja ohjailee tätä samalla
tavoin kuin Mariaa itseään on pitkin teosta ohjailtu. Palkkioksi tehdyistä töistä Saulus
on luvannut viedä Marian tämän kuolleen isän luo. Maria suorittaa työt ja saa
palkkionsa. Luvun lopussa Untuva kuitenkin sanoo Marialle, ettei tämä ole voinut
käydä kaupungilla, ostaa partateriä ja antaa niitä Pirjolle, sillä hän on nukkunut koko
yön rauhoittavan piikin voimin. Maria sanoo, ettei saanut palkkiotaan. Mikä palkkio
sitten loppujen lopuksi olikaan? Maria pääsi harhassaan isänsä vierelle, joten hän
oikeastaan sai luvatun palkkionsa. Palkkion voisikin tulkita olevan itseasiassa valta, jota
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Marian minällä ei ollutkaan missään vaiheessa. Maria vaikuttaa jopa pettyneeltä, kun
käy ilmi, ettei hän ole syyllinen Pirjon tilanteeseen, vaikka hän on kokenut luvun ajan
syyllisyyttä teoistaan. Valtaa käyttää loppupeleissä juonta kontrolloiva henkilö, tällä
kerralla osastonjohtaja Untuva, joka tekee ikään kuin tyhjäksi kaiken luvussa aiemmin
kerrotun. Niin Maria kuin myös lukija tulevat hämätyiksi.
Tarinan ja juonen tasolla yliminän paikalla ovat juonta kontrolloivat henkilöt, kuten
irralliset, muut potilaat ja sairaalan henkilökunta. Rajaan tarinan ja juonen yliminän
tarinan sisäisiin henkilöihin, mutta esimerkiksi myös kustannustoimittaja voi olla
tarinan ja juonen yliminän paikalla. Juonta kontrolloivat henkilöt voivat keskeyttää
kerronnan ja käskeä Mariaa kertomaan tarinaa jollain muulla tavalla. Irralliset
esimerkiksi vaikuttavat Marian toimintaan ja ajatuksiin: ” – Hullu nainen. Ensin se
hoitaa pientä, likaista nukkea ja nukkuu sen kanssa. Nyt se odottaa Johanneksen vauvaa.
Etkö sinä ymmärrä, Maria, että tämä on meidän irrallisten työtä.” (LL, 233.) Irralliset
päättävät monesti, milloin teoksessa kerrotaan mitäkin: ” – Nyt sinä puhut epäloogisesti.
Äsken sanoit, ettei kätkeä saa ja nyt olet jo piilottamassa (LL, 95). ”– Kädet, mitä sinä
höpiset, nehän lensivät pois, sanoo irrallinen.” (ibid.) ”– Älä nyt sotke asioita, puhu
sängystä äläkä siitä kuolemisestasi, irrallinen moittii” (ibid.) ”– Mene asiaan, sanoo
irrallinen. – Älä yritä kierrellä. Kyllä sinun täytyy kumminkin mennä sen sisään. Minä
en haluaisi tätä lukua. Tahtoisin hypätä sen yli.” (LL, 229.)
Teos on itsensä tiedostava, ja siinä irralliset, henkilökunta ja osaston muut potilaat
keskeyttävät Marian kokemia harhoja. He myös kontrolloivat välillä sitä, mitä kuvia
Marialle näytetään, eli mitkä asiat saavat nousta Marian tiedostamattomasta esille.
Seuraavissa lainauksissa Maria ei tiedosta, mitä ”oikeasti” tapahtuu. Hän ei esimerkiksi
tajua rikkovansa itse astioita.
Antaisivat lisää lääkettä noille rauhattomille, minä haluaisin nähdä uniani
rauhassa. Eikö edes täällä saa olla omassa maailmassaan? Mitä ne särkevät?
Kuka nakkelee astioita seinään?
– Sinä se olet, virnottaa irrallinen. – Etkö näe, että kädessäsi on kuppi?
En se voi olla minä. Minähän istun kiltisti jakkaralla ja kuivaan äidille
lusikoita. Äiti voi kerrankin olla tyytyväinen. Maria on kiltti.
Jokin tässä on hullusti. Ei minulla ole pyyheliinaa kädessäni. Hoitajia on
ympärillä. Joku soittaa. […]
Valkeat miehet tarttuvat käsivarsiini. Toinen kuristaa kädellä kaulaani, niin
etten voi oikein hengittää. Jalat eivät yllä lattiaan, kun he raahaavat minua ovelle.
Miksi minua näin viedään? (LL, 106–107.)
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Teoksen itsensä tiedostavuus tulee parhaiten esille, kun Maria kommentoi omaa
kirjoitusprosessiaan: ”Sanoja ei tohdi käyttää. Ne livistävät karkuun, ne piiloutuvat
irrallisten selän taakse. Ne pitää väkivalloin ottaa kiinni, pitää panna paperille. Siinä ne
pysyvät. Maria ei kuitenkaan saa kaikkia sanoja kerätyksi, välttämättömät vain.” (LL,
203.) Maria kertoo toisen osan luvussa 24 kirjoittaneensa puhtaaksi irrallisten laulun,
joka on teoksen toisen osan luvussa 20. Hän myös toteaa teoksessa, että pitäisi saada
legendat loppuun, mikä tulkinnassani viittaa teoksen kirjoitusprosessiin. Tarinan ja
juonen yliminä siis kontrolloi, mitä harhoja milloinkin näytetään lukijalle tai Marialle –
mikä Marian tarinasta nousee esille teoksen ilmiasuun. Tarinan ja juonen minänä on siis
teoksen ilmiasu, eli se, mitä teoksessa kirjaimellisesti sanotaan.
Kuten

sanottua,

Marian

harhat

liittyvät

vahvasti

seksuaalisuuteen

ja

sen

torjumisyrityksiin. Yliminä ikään kuin personifioituu Marian äidiksi, joka vahtii Marian
tekemisiä

ja

kommentoi

niitä.

Maria

painaa

yliminän

kieltämät

halut

tiedostamattomaansa. Kuitenkin ne nousevat tietoisuuteen harhoina, jotka näyttäytyvät
lukijalle

epäloogisina

ja

hallitsemattomina.

Yleinen

harhojen

teema

on

syyllisyydentunne. Maria kokee syyllisyyttä poikkeavuudestaan, kuten seksuaalisista
haluistaan ja hulluudestaan. Yliminä on kieltänyt Mariaa näyttämästä erilaisuuttaan, ja
kun

Marian

tiedostamaton

pääsee

valloilleen,

seuraa

rangaistus.

Maria

on

noidankehässä, sillä mitä enemmän Maria pyrkii torjumaan halunsa ja harhansa, sitä
voimakkaammin ne pyrkivät tietoisuuteen.
On mahdotonta sanoa, kuinka paljon tiedostamattomasta nousee teoksen ilmiasuun,
joten on myös mahdotonta arvioida, kuka esimerkiksi käyttää enemmän valtaa, yliminä,
minä vai tiedostamaton. Toisaalta yliminä vaikuttaa siihen, millaisia asioita
tiedostamaton sisältää, ja minä pystyy ajoittain kontrolloimaan tiedostamatonta. Kaikki
tiedostamattoman sisältö ei kuitenkaan tule suoraan yliminältä. Toisaalta taas, jos
yliminällä olisi viimekäden valta, niin pääsisikö tiedostamaton esille ollenkaan?
Väitänkin, että Marian yliminä ja tiedostamaton ovat oikeastaan tasaväkisiä. Vielä
kertauksena sanottakoon, että Freud näkee siis ihmisen psyykkisen persoonan
muodostuvan kolmesta osasta: yliminästä, minästä ja tiedostamattomasta. Teoksessa
tämä jaottelu näkyy erittäin hyvin. Marian henkilöhahmon yliminän asemassa ovat
esimerkiksi Marian vanhemmat, sekä yhteiskunnan normit ja Raamatun opit.
Tiedostamattomaksi voi lukea Marian torjutut halut ja harhat. Minä taas on Maria, joka
yrittää pitää tiedostamattomansa kurissa ja toimia yliminän asettamien sääntöjen
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mukaan. Tarinan ja juonen tasolla tiedostamattomassa ovat kaikki teoksen tapahtumat
eli tarina, ja juonta kontrolloivat henkilöt ovat yliminän paikalla. Tarinan ja juonen
minäksi luen teoksen ilmiasun. Seuraavassa kaaviossa olen esitellyt kerronnan ja
hahmojen valtasuhteita ja niiden hierarkioita.

Kerronnan ja hahmojen valtasuhteet Freudin psyykkisen persoonan jaottelun keinoin esitettyinä.

Tiedostamaton vaikuttaa myös teoksen rakenteeseen ja tyyliin. Teoksessa on paljon
ellipsejä, joten lukijalle jätetään paljon tulkinnanvaraa. Lukijalla ei ole pääsyä
tiedostamattomaan (tarinaan, ”kaikkiin tapahtumiin”), eikä toisaalta täysin Marian
tietoiseen osaan (tarinan ja juonen minään, ilmiasuun), sillä ilmiasun viesti on koodattu
osittain symboleihin, jotka vaativat tulkintaa. Toki lukija pääsee teoksen ilmiasuun
käsiksi, jos hän lukee teosta kirjaimellisesti, eikä tee tulkintoja. Huomioonottavassa
lukutavassa ilmiasuun kuuluvat kuitenkin myös teoksesta tehtävät tulkinnat. Lukija
joutuu siis luottamaan teoksen ilmiasuun ja siitä tehtyihin tulkintoihin.
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Tiedostamattoman

päästessä

teoksen

ilmiasuun

teoksen

tyyli

muuttuu

tajunnanvirtamaiseksi ja fragmentaariseksi. Tajunnanvirta on Hosiaisluoman (2003,
903) mukaan kerrontatekniikka, jossa aistiärsykkeet, ajatukset, muistot, satunnaiset
mielteet ja jopa unet pyritään esittämään mahdollisimman karsimattomassa muodossa,
jatkuvana miellevirtana. Esimerkiksi teoksen sivuilla 180–184 oleva ”IRRALLISTEN
KIELLETTYJEN

SANOJEN

LAULU,

JOTA

MARIAN

EI

OLE

LUPA

KUUNNELLA”, on tajunnanvirtaa. Tajunnanvirta toimii assosiaation mekanismilla,
kuten myös unet, eli se yhdistelee ja sekoittaa asioita ja piilottaa merkityksiä
symboleihin. Laulussa myös leikitellään paljon kielellä, mikä on tajunnanvirralle ja
assosioinnille ominaista: ”Näistä minä rakennan. Naista minä rakennan, kun jätän äpilkut pois.” (LL, 181.) Maria ei kiroile teoksessa paljoakaan, mutta tajunnanvirrassa
kiroilua on siihen nähden paljon: ”Saatanan perkeleen helvetin vittu. Missä metsässä
Maria juoksee ja kuka vaatteita repii? Harri Hallerhan se on eikä Hinhikoski nyt minä
vasta sen muistan.” (LL,182.) Tiedostamaton ei siis noudata myöskään kaikkia kielen
normeja, eikä esimerkiksi kirosanojen suhteen ole sensuuria.
Seuraavaksi esittelen ja tulkitsen teoksessa esiintyvät Raamattuun viittaavat äänet, jotka
kulkevat mukana läpi teoksen, sekä irralliset ja Marian vanhemmat. Myytit ja
uskonnolliset kertomukset ovat vanhimmat kirjoitetut lähteet, joissa hulluuteen
viitataan. Kristinusko ja hulluus ovat olleet vahvasti kytköksissä toisiinsa (Pietikäinen
2013, 23.) Likaisissa legendoissa hulluus ja kristinusko linkittyvät vahvasti toisiinsa, ja
teoksesta on löydettävissä useita Raamattuun liittyviä alluusioita.

4.1 Paavali, Saulus, Paulus, Neitsyt-Maaria, Saatana ja irralliset
Maria toteaa teoksessa että: ”Paavali on olevinaan isä, turvallinen, mutta kasvattava.
Maaria taas muistuttaa äitiä.” (LL, 250.) Mailis Janatuinen kuvaa Raamatun Paavalin
hahmoa erittäin kiistanalaiseksi. Janatuisen mukaan kukaan Raamatun henkilöistä ei
liene kokenut yhtä dramaattisia tapahtumia kuin Paavali. Elämänsä aikana Paavalista
tuli kristillisen kirkon pahimmasta vihollisesta sen kiihkein puolustaja. (Janatuinen
2013, 10.) Paavali on matkustanut valtavasti, eikä hän ole Raamatun sivuhenkilö, vaan
Janatuisen mukaan Uuden Testamentin sivumäärästä kolmasosa on joko hänen
kirjoittamaansa tai hänestä kirjoitettua tekstiä. Paavalin hahmon ja elämänvaiheiden
kuvailu jää tutkielmassani pääpiirteiden tasolle.
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Teoksessa Paavalin henkilöhahmo on itsessään kuin kuvaus skitsofreniasta, sillä
Paavalin hahmo jakautuu Likaisissa legendoissa tavallaan kolmeksi eri henkilöksi:
Paavaliksi, Paulukseksi ja Saulukseksi. Myös Raamatussa Paavalin hahmo jakautuu
tavallaan kolmeksi hahmoksi. Likaisissa legendoissa katson hahmojen olevan erillisiä
toisistaan, Raamatun Paavalin hahmo taas on kokenut nimenmuutoksia eri
elämänvaiheissaan. Voisi todeta, että Paavali oli persoonaltaan kuin eri ihminen
ollessaan vielä kristittyjä vainoava Saul. Likaisissa legendoissa Maria kertoo että:
”Paavali muuttuu välillä Pauluksesta Saulukseksi ja silloin aina saan varoa.” (LL, 243).
Hahmot ovat siis toisistaan erillisiä teoksessa. Paavali on Marian isän kuva, Paulus on
kuin Paavali, mutta pienempi, ja Saulus on Saatanan apulainen. Maria kokee Paavalin ja
Pauluksen hyvinä ja turvallisina, Sauluksen taas pahana. Toisinaan Maria kuitenkin
kokee olevansa samanlainen Saatanan ja Sauluksen kanssa, ja heillä on esimerkiksi
samanväriset silmät. Mailis Janatuisen mukaan Saulin nimi vaihtui Luukkaan
historiikissa Paavaliksi, ja nimen muutoksen syylle on olemassa useampia tulkintoja.8
Likaisissa legendoissa Pauluksen hahmoon viitataan pienenä. Janatuinen kertoo myös,
että Raamatussa Paavalin nimenoton yhteydessä tapahtui aseman muutos, jossa
Paavalin asema parani. Paavali on Likaisissa legendoissa selvästi auktoriteettinen ja
isällinen hahmo, joka toimii Marian isän kuvana. Hänellä on valtaa Mariaan sekä
muihin teoksen hahmoihin, kuten irrallisiin. Marian isän tavoin myös Paavali kuolee
teoksessa. Tosin myöhemmin teoksessa, kuolemansa jälkeen, Paavali onkin jälleen
elossa. Tällaiset lukijan silmiin epäloogisilta vaikuttavat muutokset ovat yleisiä
teoksessa.
Teoksen toisessa osassa Maria on jätetty rangaistukseksi yksin kotiin, mutta Paulus
tulee nukkumaan Marian viereen. Paulus on Marian mukaan kiltti ja turvallinen, ja
”hänellä on isän ääni ja isän silmät.” (LL, 97). Marian puhuessa Pauluksen kanssa hän
käyttää myös sanaa isä: ” – Isä, sanon minä melkein nukahtamaisillani. – Sinä et voi
hirttää itseäsi niin kauan kuin olen tässä sinun sängyssäsi.” (LL, 98.) Maria kertoo
luvussa, ettei isä hirttänyt itseään, kuten äiti oli pelotellut, vaan isä kuoli muulla tavalla.
Sen jälkeen hän toteaa, että ei hänen tarvitse siitä välittää, sillä kuolleet ovat hänen

8

Luukkaan historiikissa Saulin nimi muuttuu yhtäkkiä Paavaliksi. Diasporajuutalaisilla oli yleensä kaksi
nimeä, joten kysymyksessä saattoi olla pelkkä kutsumanimen muutos. Suomen kielestä riimi ei käy
selville, mutta heprealaisen ”Saulin” kreikankielinen muoto ”Saulos” vaihtui ”Paulokseksi”, joka tulee
latinan sanasta paulus, ”pieni”. (Janatuinen 2013, 63–64.)
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ihmisiään. Luku loppuu sanoihin: ”Kuoleman pois ajava, lämmittävä Paulus.” (LL, 99).
Paulus siis tuo Marian isän takaisin Marian lähelle, ja ajaa isän kuoleman muiston pois
Marian mielestä.
Raamatun ensimmäisessä Samuelin kirjassa kerrotaan Saulin tarina. Esimerkiksi Petteri
Pietikäinen on tulkinnut Saulin, ”sekopäisen valtiaan tarinan”, hulluuden kuvaukseksi.
Seuraavassa lainauksessa puhutaan myös ”herran hengen” poistumisesta ja ”pahan
hengen” tulosta tilalle.
[…] Saul muuttuu ujosta nuorukaisesta Jumalalle niskuroivaksi,
suuruudenhulluksi hallitsijaksi. Saulin rikkomus Jumalan tahtoa vastaan johtaa
siihen, että ”Herran henki” poistuu hänestä ja sen tilalle tulee Jumalan lähettämä
paha henki. Palvelijoidensa kehotuksesta Saul kutsui luokseen Daavidin, taitavan
kanteleensoittajan, jonka musiikki rauhoitti hänen riivattua mieltään […] Saul
tuli kuitenkin kateelliseksi Daavidille, ja pahan hengen riivaamana hän yritti
keihästää Daavidin. Myöhemmin Saul puolestaan lankeaa hurmokseen Jumalan
hengestä ja tekee lopulta itsemurhan taistelussa filistealaisia vastaan. (18:10–12,
19:23–24; 31:4) (Pietikäinen 2013, 24.)

Saulus on teoksessa Saatanan työntekijä. Hän laittaa Marian tekemään tekoja ja
näkemään asioita, joita Maria ei haluaisi tehdä eikä nähdä. Sauluksen voi tulkita myös
tiedostamattoman kuvaksi, sillä hänen hahmonsa on kontrolloimaton, eli hän tekee juuri
niin kuin haluaa. Saulus arvottaa ihmisiä, kuten myös Raamatun kristittyjä vainoava
Saul: Saulus sanoo esimerkiksi erään mielisairaalan asukkaan, Leenan, olevan likainen
hullu teoksen toisessa osassa. Teoksen hahmoista Saulus, Äiti ja irralliset stigmatisoivat
Mariaa eniten haukkumalla häntä esimerkiksi hulluksi. Tosin Sauluksen ja irralliset voi
ajatella olevan Marian sisältä tulevia syytöksiä, kun taas äidin hahmon voi olettaa olleen
jossain vaiheessa ”todellinen” ja ulkoinen.
Teoksessa Saulus ja Paulus ovat yhdessä luvussa yhtä aikaa oikeussalissa. Teoksen
sisäisen logiikan vastaisesti Saulus ja Paulus esiintyvät samassa luvussa, joten teoksen
sisäisen maailman logiikka rikkoutuu tässä kohdin. Luvussa Maria ihmettelee, miten
Saulus ja Paulus voivat olla yhtä aikaa samassa paikassa. Luku alkaa lääkärin
tapaamisella, mistä tarina liukuu oikeussalitapahtumiin. Luvussa Maria on tuotu
oikeuden eteen syytettynä eläimeen sekaantumisesta. Tulkitsen luvun siten, että Maria
yhdistää lääkärin tapaamisen oikeussalin kuulusteluun. Maria kokee, että häntä
syytetään jostain, jolloin hänen mielensä assosioi lääkärin tapaamisen oikeussalin
kuulusteluun. Sauluksella on luvussa päällään vihreä samettiviitta, ja vihreä väri on
teoksessa Saatanan väri. Analysoin tarkemmin teoksen värejä tutkielmani luvussa viisi.
Saulus ja Paulus edustavat siis binäärioppositiota hyvä–paha, tai turvallinen–turvaton.
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Seuraavaksi tarkastelen irrallisia. Irralliset ovat sukupuolettomia ja ruumiittomia ääniä,
eikä

niiden

ulkomuotoa

kommentoida

teoksessa

juurikaan.

Irrallisten

ruumiittomuudesta kertoo esimerkiksi seuraava lainaus: ”Elsa imuroi irralliset” (LL,
121). Irrallisilla on kuitenkin teoksessa ajoittain ihmisten ruumiillisia piirteitä, kuten
esimerkiksi kädet. Irralliset ovat olennainen osa Marian elämää. Ne kommentoivat
Marian toimintaa, käskevät ja ilkkuvat. Maria itse kuvailee irrallisia seuraavalla tavalla:
–Ensin puhun näistä irrallisista. Ne seuraavat minua kuin hiukset päässäni. Ne
ovat kärkkäitä tarttumaan asiaan kuin asiaan, ne ovat kiusallisia, ne häiritsevät ja
tulevat joka väliin. En silti tahdo niistä luopua. Ne ovat minun, Johannes on
luvannut. (LL, 239.)

Irralliset ovat usein negatiivissävytteisiä ilmaisussaan, mutta ne myös pitävät Mariasta
huolta. Ne esimerkiksi vievät kuvia piiloon, ettei Marian tarvitsisi nähdä kaikkea. (LL,
243). Välillä irralliset avustavat Mariaa. Ne esimerkiksi auttavat Mariaa piilottamaan
Jeesuslapsen Marian kohtuun, kun Maria pyytää heiltä apua. Välillä irralliset katsovat
Mariaa myötätuntoisesti ja säälivästi. Irrallisilla on siis myös suojeleva ja
ymmärtäväinen puolensa. Ne ovat toisaalta hyvin mustavalkoisia ajattelultaan, kuten
myös esimerkiksi Vanhan Testamentin Mooseksen laki, johon teoksessa viitataan
useamman kerran. Irralliset avustavat muita harhojen hahmoja, ja ne toimivat
esimerkiksi Paavalin vallan alla. Irralliset katsovat Marian toimintaa ikään kuin
ulkopuolelta, mutta ne ovat kuitenkin Marian sisäpuolella. Kun teoksessa puhutaan
sisäpuolesta, tulkitsen sen tarkoittavan Marian sisäistä maailmaa, johon muilla ihmisillä
ei ole pääsyä. Irralliset ovat vain Marian nähtävissä, mutta Maria kokee, että ne
kommentoivat ulkopuolisina Marian tekemisiä. Teoksessa tiedostamaton tuntuu
kumpuavan Marian sisältä teemoina ja rakenteena, kun taas yliminä on konkreettisempi,
ja se on saanut itselleen materiaalisen hahmon äänissä, kuten irrallisissa, Paavalissa ja
äidissä. Luen kuitenkin edellä mainitut henkilöt harhoiksi, jotka kumpuavat
tiedostamattomasta. Kuten aiemmin jo todettua, raja psyykkisen persoonan osien välillä
on häilyvä, sillä yliminä voi esimerkiksi vaikuttaa tiedostamattomaan ja tiedostamaton
taas voi vaikuttaa minään.
Tulkitsen Neitsyt-Maarian osaksi Marian yliminää. Neitsyt-Maaria ei ole kuitenkaan
samalla tavalla tuomitseva ja ankara kuten esimerkiksi Marian äiti. Maria kokee
Neitsyt-Maarian turvallisena: ”Tunsin taas lämpimän läheisyyden. Tiesin, että Maaria
oli likellä.” (LL, 70.) Neitsyt-Maaria onkin oikeastaan Marian tavoiteminä, eli yliminän
asettama tavoite, johon Marian tulisi pyrkiä. Hän on kaikkitietävän, ja välillä jopa
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pelottavakin: ”Tästä tuoksusta tiesin, että Neitsyt-Maaria oli panimossa. En uskaltanut
katsoa häneen, eikä siihen ollut lupaakaan.” (LL, 68.) Neitsyt-Maaria on Jumalan
kaltainen, sillä hän näkee kaiken, mitä Maria tekee tai ajattelee. Neitsyt-Maaria
näyttäytyy teoksessa Raamatulle uskollisella tavalla puhtaana, pyhänä, parantavana ja
empaattisena.
Neitsyt-Maaria kyllä osaa ajatella, minkälaista on olla samarialainen nainen tässä
kaupungissa. Hän ymmärtää. Luulen, että hän tietää kaiken, senkin, mitä teen
kotona tai metsässä. Hän ehkä myös näkee kaiken. Toisinaan, kun minulla on
kovin vihreät silmät, hän silittää hiuksiani ja kiinnittää valkoisen pitsikauluksen
vanhaan puserooni. (LL, 84.)

Hannele Koivusen (1995, 51.) mukaan neitsyydestä käsitteenä on tullut puhtauden,
siveyden ja eheyden vertauskuva ja synonyymi. Toisaalta on palvottu hedelmällistä,
synnyttävää ja elämän jatkuvuuden turvaavaa naista. Neitsyiden palvonta kohdistuu taas
siihen, ettei naisen seksuaalisuus ole toteutunut. Koivusen mukaan moraaliset normit,
jotka liittyvät epäpuhtauteen ja tabuihin, ovat olennainen osa kaikkien yhteisöjen
moraalisäädöksiä ja kulttuuria. Normien avulla pyritään turvaamaan yhteiskunnan
pysyvyyttä ja rakenteita, sekä suljetaan hallitsemattomat uhkatekijät pois. Tabunormisto
on yleensä erityisen tarkkaa suhteessa seksuaalisuuteen. Likaisten legendojen Marian
harhat luultavasti kertovat siis myös jotain yhteiskunnasta, jossa hän elää.
Seksuaalisuuteen liittyvä häpeä, sen voimakas kieltäminen ja siihen liittyvät harhat
voivat kertoa siitä, että Marian yhteisö on ollut erityisen tiukka seksuaalisuuteen
liittyvissä kysymyksissä.
Neitsyt-Maria esiintyy suomalaisissa mytologioissa usein nimellä Maaria, ja myös
teoksessa puhutaan Neitsyt-Maariasta, ei Neitsyt-Mariasta. Maariaan on suomalaisissa
mytologioissa liitetty sanoja rakas tai hyvä äiti, armollinen, puhdas, kaunis, pikkarainen
ja matala piika (Krohn 2008, 216). Koivusen (1995, 216) mukaan Neitsyt-Maaria on
suomalaisissa loitsuissa ollut kuoleman voittaja, parantaja ja elämän antaja. Maria tekee
teoksessa eroa itseensä ja Neitsyt-Maariaan: ”Muistan taas, että nimissämme on vain
yhden a:n ero. Mutta se ratkaisee paljon. On ihan eri asia olla Neitsyt-Maaria kuin
neitsyt-Maria. Olen sen kipeästi tullut monta kertaa huomaamaan.” (LL, 173.)
Näennäisesti näiden kahden henkilön välillä eroa on siis yksi kirjain, mutta Maria kokee
eron valtavana. Aivan kuten yhteiskunnassamme, jokin pieni asia voi erottaa normaalia
epänormaalista – hyväksyttävää ei-hyväksyttävästä.
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Länsimaisen yhteiskunnan naiskuva on kahtiajakautunut: nainen on joko madonna tai
huora. Madonna, jonka taustalla on myytti Neitsyt-Mariasta, on hyvä ja epäseksuaalinen
äiti, jonka kanssa voi solmia avioliiton. Huora on taas vain objekti, seksuaalinen olento
miestä varten. Huoramyytin takana on Raamatun Maria Magdaleenan syntisyyden
myytti, joka on lähtenyt liikkeelle kristinuskon varhaisista vuosisadoista. (Koivunen
1995, 9.) Neitsyt-Maarian voisi ajatella olevan osa Marian yliminää, tavoiteminä. Maria
Magdaleenan

taas

voi

ajatella

kuuluvan

osaksi

Marian

tiedostamatonta

ja

toteutumattomia haluja. Neitsyt-Marian ja Maria Magdaleenan hahmojen tulkinnasta ei
ole oltu kuitenkaan yhtä mieltä Raamatun tutkijoiden keskuudessa (ks. esim. Nuortio,
Antti 04/2014 [KK]). Tutkielmassani tulkitsen nämä hahmot edellä mainittujen
käsitysten kautta, enkä ota kaikkia mahdollisia heistä tehtyjä tulkintoja esille. Mariassa
vaikuttavat molemmat myytit, sillä toisaalta hän pyrkii puhtauteen, toisaalta hänen
seksuaaliset halunsa ottavat vallan. Seuraavaksi siirryn käsittelemään teoksessa
tapahtuvia ajallisia ja tilallisia siirtymiä, sekä muodonmuutoksia.

4.2 Ajalliset ja tilalliset siirtymät sekä muodonmuutokset: Kalanpääni on
pyörryksissä
Ajalliset ja tilalliset siirtymät tuovat hyvin vahvasti esille eroa Marian ja lukijan
maailman välillä. Teoksessa kaikki Marian elämän tapahtumat ovat samanaikaisesti
läsnä ja sekoittuneina hänen nykyhetkessään. Lukija pyrkii luennassaan taivuttamaan
teoksen logiikkaa oman maailman logiikkansa muotoon pyrkimällä erottamaan juonesta
menneisyyden, nykyhetken ja tulevan. Seuraavat lainaukset kuvaavat Marian ajallisia
tiloja ja niiden nopeaa vaihtelua.
– Aina minun pitää pestä astioita, elävänä ja kuolleena, isona ja pikku Mariana,
kotona ja täällä osastolla, silloin kun minä olen minä tai se toinen. (LL, 172.)
Myöhemmin illalla, kun olen jo aikuinen […] (LL, 105.)

Marian elämä ja teoksen juoni ovat pikemminkin syklittäisiä kuin lineaarisia.
Teoksessakin todetaan, että: ”Marian elämä oli keinahtelua ylös ja alas, viikosta
toiseen” (LL, 21). Lineaarisen aikakäsityksen mukaan aika liikkuu suoraviivaisesti ja
tapahtumilla on alkunsa ja loppunsa. Likaisissa legendoissa ei ole erotettavissa selkää
juonikuviota, vaikka teos totta kai alkaa jostain ja päättyy johonkin. Teoksen aikaa ja
tilaa rytmittävät esimerkiksi teoksen ensimmäisessä osassa Marian tapaamiset
terapeuttinsa kanssa, sekä toisessa osassa jaksot sairaalassa ja kotona. Sykleiksi voisi
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laskea myös psykoosijaksot ja lukijalle selkeämpinä näyttäytyvät ”normaalijaksot”.
Teoksessa lukujen väleissä on ellipsejä, mutta teoksessa on luotu jatkuvuutta
esimerkiksi toistuvalla symboliikalla, kuten esimerkiksi väreillä. Henkilöhahmot
pysyvät luonteiltaan melko samanlaisina läpi teoksen: kun teoksessa puhutaan
Sauluksesta, Saatanasta, tai äidistä, niin lukija voi olettaa kohta tapahtuvaksi jotain
ikävää. Myös aihesanaston avulla lukija hahmottaa, onko Maria esimerkiksi kotona vai
osastolla. Toistuvien elementtien avulla lukijalla on hieman helpompaa hahmottaa,
milloin Marian harhat ovat päässeet valloilleen. Kun harhat pääsevät Marian
tiedostamattomasta teoksen ilmiasuun, lukijan maailman säännöt esimerkiksi ajasta
lakkaavat pätemästä teoksessa.
Hosiaisluoman (2003, 904.) mukaan takauma on kerronnan siirtymistä aiempiin
tapahtumiin. Takaumassa siis palataan ajassa taaksepäin, ja takauma voi olla joko
kertojan diskurssia tai fiktiivisen henkilön diskurssia, muistoja. Likaisissa legendoissa
sekoittuvat useat aikatasot: välillä Maria on nykyhetkessään pieni lapsi, välillä taas
aikuinen. Lukijan maailmassa ihminen ei voi elää samanaikaisesti lapsuuttaan ja
aikuisuuttaan muuten kuin retrospektiivisesti, joten tämä aikatasojen samanaikaisuus
rikkoo lukijan maailman logiikkaa. Teoksen ajalliset siirtymät ovat vain näennäisesti
siirtymiä, sillä eri aikatasot ovat samanaikaisesti läsnä Marian elämässä ikään kuin
muistoina, mutta kuitenkin kokemuksina tuoreita ja preesensissä. Oikeastaan harhaa
kokee vain lukija etsiessään ja eritellessään pakonomaisesti teoksesta menneisyyttä,
nykyisyyttä ja tulevaa. Aika ei ole ainakaan teoksessa perimmäiseltä olemukseltaan
jotain lineaarista, joka jaottuu menneisyyteen, nykyisyyteen ja tulevaan. Näiden
aikatasojen ero on siis lukijan tekemää keinotekoista jaottelua. Aikatasot ovat teoksessa
kietoutuneita ja sekoittuneita toisiinsa, aivan kuten unissa. Lukijalle ei tarjota niinkään
yhtenäistä juonta, vaan fragmentteja, väläyksiä Marian elämästä. Tämän voi tulkita
siten, että Marian menneisyydessä tapahtuneet asiat vaikuttavat hänessä edelleen
tuoreina. Kuten aiemmin todettua, tiedostamaton ei tunne aikaa tai paikkaa, ja Marian
todellisuus on tiedostamattoman tapaan epälooginen meidän näkökulmastamme.
Kirjoittaessani ajallisista siirtymistä kirjoitan niistä siis kirjallisuuden ilmiönä, en
varsinaisina Marian tiedostaen tehtyinä ajatuksen fokuksen siirtyminä. Lukija kokee
siirtymät siirtyminä, sillä lukijan maailmassa tällainen aikatasojen päällekkäisyys on
mahdotonta, vaikkakin myös lukijan omat muistot ja koetut tapahtumat vaikuttavat
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hänessä. Maria on välillä aikuinen, välillä lapsi, joten lukija ohjautuu tulkitsemaan
tämän joko-tai-asetelmalla. Seuraavassa lainauksessa Maria kertoo, millainen hän kokee
olevansa. Hän on ulkoisesti aikuinen, mutta kokee olevansa lapsi, jonka olan yli
vanhempi (tulkinnassani yliminä) katsoo.
Sinä puhuit lapsesta ja aikuisesta. En tiedä oikein, kuka sinun kanssasi puhuu,
lapsi, aikuinen vai vanhempi. Ehkä aikuinen puhuu, lapsi kokee ja vanhempi
katsoo olkapään yli. (LL, 39.)

Lukija kuitenkin tiedostaa konfliktin teoksen sisäisen maailman ja lukijan maailman
välillä, ja pystyy siis eläytymään Marian ajalliseen kokemukseen pitäen kuitenkin
samaan aikaan mielessä oman maailmansa logiikat. Takauma, tai siirtymä, eivät siis
käsitteinä kuvaa oikealla tavalla teoksessa tapahtuvia aikatasojen muutoksia, sillä
periaatteessa Marian ajatuksissa varsinaista siirtymistä ei tapahdu. Puhun tutkielmassani
ajallisesta siirtymästä, sillä tulkitsen teosta ulkopuolisena, lukijan näkökulmasta ja oman
maailmani logiikasta käsin.
Teoksen toisessa osassa Maria on lapsenvahtina. Hän keinuttaa kehdossa Jeesuslasta.
Lapsi on kiltti ja lisäksi kaunis. Toisinaan sillä on vaaleat hiukset ja siniset
silmät, välistä tumma, kihara tukka ja kuumaltakiiluvat mustat silmät.
Kummallista. Joskus kun heilutan kehtoa, näyttää siltä kuin siinä makaisi
pienikokoinen mies valkeassa viitassa kirjavalla vyöllä vyötettynä, tummaa
partaa ja pitkää tukkaa. (LL, 82.)

Teoksessa ovat vahvasti läsnä Raamatun tarinat, ja ylläolevan lainauksen voisi tulkita
myös kuvaukseksi siitä, miten eri aikoina ja eri kulttuureissa Jeesusta on kuvattu
taiteessa. Luvussa sotilaat tulevat hakemaan kaksivuotiaita ja sitä nuorempia
poikalapsia. Tämä on alluusio Raamatun Matteuksen evankeliumissa tapahtuvaan
Betlehemin

lastenmurhaan,

jossa

Juudean

kuninkaan

Herodeksen

käskystä

kaksivuotiaat ja sitä nuoremmat poikalapset tuli tappaa. Itämaan tietäjät olivat kertoneet
kuningas Herodekselle, että juutalaisten kuningas on syntynyt, jolloin Herodes koki
asemansa uhatuksi ja päätti toteuttaa lasten joukkomurhan. (Matt. 2:1–23.) Maria
piilottaa teoksessa Jeesuslapsen kohtuunsa sotilailta. Maria on harhassa kuitenkin
itsekin vasta lapsi, ja hän näyttäytyy tarinassa myös sotilaille lapsena, vaikka tuntee
itsensä suureksi kuin vuori. (LL, 87.) Jälleen lukijan maailman logiikkaa rikotaan, sillä
lapsi ei voi olla raskaana, eikä lasta ole mahdollista piilottaa kohtuun.
Teoksen toisessa osassa osastolla tehdään joulukoristeita ja tapahtuu ajallinen siirtymä:
”Pistän neulalla. Kun ensimmäinen tähti on puhki, pääsevät irralliset kuvat ja äänet
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karkuun.” (LL, 112.) Lukijalle kerrotaan tämän jälkeen Marian lapsuudesta. Edellisestä
lainauksesta voi myös päätellä, että Marian lapsuusmuistot eivät ole tietoisesti
tapahtuvaa retrospektiivistä muistelua, vaan muistot tulvivat Marian mieleen, ne
”pääsevät karkuun”. Marian äiti sanoo Mariaa isoksi tytöksi, ja kehottaa häntä
puhdistamaan ompelukonetta, mitä Maria alkaakin kuuliaisesti tehdä. Maria kuitenkin
on samaan aikaan osastolla ja lapsuudessaan: ”Pyyhin pölyjä. Pistelen reikiä
joulutähtiin.” (LL, 113.) Maria on samanaikaisesti osastolla ja lapsuudessaan, mutta
myös lapsuuden aika jakautuu vielä useammiksi tarinoiksi siirtyen välillä myös
aikuisuuteen.
Olen pyyhkinyt jo monta koloa puhtaaksi. Toinen pää on melkein valmis. Parasta
istua hiljaa ja olla pyyhkivinään koko ajan. Sitten, kun huudetaan syömään, voi
lopettaa. Silloin kai ompelukoneen jalat ovat puhtaat. Neulankärki. Kultainen
ympyrä. Maria seisoo vihillä. Vieressä on mies, vieras, aikuinen mies. (LL, 115–
116.)

Aikatasot vaihtelevat teoksessa usein assosiatiivisesti, kuten edellisessä esimerkissä,
jossa Marian assosiaatio liikkuu neulan kärjestä ympyrään, joka taas vie ajatukset
vihkimiseen. Teoksen nykyhetkessä Marian vanhemmat ovat kuolleet, mutta
nykyhetkessäänkin Maria näkee esimerkiksi äitiään osastolla harhoissa. Teoksen sivulla
149 Marian vanhemmat ovat vielä elossa. Maria juoksee pihan läpi. Äiti pelottelee
Mariaa sanomalla, että hänen isänsä on hirttäytynyt. Kesken juoksemisen Maria
huomaakin juoksevansa sairaalan osaston käytävää pitkin. Maria avaa osaston
vaatehuoneen oven ja katsoo isäänsä. Saulus kuitenkin kehottaa Mariaa katsomaan
tarkemmin, ja vaatehuoneessa onkin yksi osaston asukkaista eikä Marian isä.
Teoksen luvuissa tapahtuu usein valtavasti asioita ja Maria itsekin välillä ihmettelee,
kuinka paljon ehtii saada aikaiseksi: ”Kummallisia nämä yöt. Ehtii puhdistaa
ompelukoneen jalat. Ehtii pistellä joulutähtiä ja soittaa monta ovikelloa.” (LL, 117.)
Marian maailma toimii unen ja tiedostamattoman mekanismien tavoin, sillä Marian
aivot sekoittavat yhdeksi kertomukseksi esimerkiksi lapsuuden tapahtumia, Raamatun
kertomuksia ja nykyhetkeä. Juonta kontrolloivat henkilöt eivät aina ole selittämässä
lukijalle, milloin tapahtuu siirtymä, tai milloin Maria sekoittaa asioita keskenään. Tästä
johtuen lukija pääsee hyvin sisään Marian todellisuuteen, joka on hyvin dynaaminen ja
sekavakin. Myös Maria kokee luultavasti todellisuutensa sekavana, sillä hänen oma
maailmansa on konfliktissa muiden maailman kanssa.
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Teoksessa lukijan maailman logiikkaa rikkovat myös muodonmuutokset, ja seuraavaksi
siirrynkin käsittelemään niitä. Muodonmuutoksella tarkoitan tässä yhteydessä olion
muuntumista eri olioksi kokonaan tai osittain. Kai Mikkonen (1997, 1) luonnehtii
muodonmuutosta seuraavalla tavalla:” Metamorphosis indicates a marked, more or less
abrupt change of one thing or form into another, and evokes the possibility of a
complete alteration.” Muodonmuutoksen käsite on lähtöisin luonnontieteeltä, mutta
käsite

eroaa

luonnontieteen

käsitteestä

melko

merkittävästi

esimerkiksi

kirjallisuudentutkimuksessa. Yleensä muodonmuutoksella viitataan prosessiin, jossa
hyönteisestä tulee aikuinen erilaisten kehitysvaiheiden kautta. Luonnontieteiden
kannalta katsottuna Likaisissa legendoissa tapahtuvat muodonmuutokset eivät
kuitenkaan ole mahdollisia. Muodonmuutoksia on tutkittu monilla eri aloilla, kuten
esimerkiksi

geologiassa,

mytologiatutkimuksessa

uskontotieteessä,
ja

mainonnassa.

journalismissa,

kirjallisuustieteessä,

Kirjallisuuden

tutkimuksessa

muodonmuutoksen käsite on hyvinkin laaja. Tulkinnassani esimerkiksi teoksen juonikin
kokee omanlaisiaan muodonmuutoksia, kun juonta kontrolloivat henkilöt päättävätkin
muuttaa juonen kulkua. Jos haluaa laajentaa muodonmuutoksen käsitettä vielä
pidemmälle, voi kaunokirjallisuudenkin tulkita olevan kognitiivista muodonmuutosta
kirjailijan ajatuksista tekstiksi, tekstistä lukijan tulkinnoiksi ja ajatuksiksi, josta edelleen
esimerkiksi fanifiktioksi, josta muodonmuutos voi edetä periaatteessa loputtomiin.
Teoksessa tapahtuvat muodonmuutokset symboloivat toisaalta myös pysyvyyttä, tai
väistämätöntä: teoksen toisen osan luvut alkavat yleensä lukijan maailman logiikkaa
noudattaen, mutta liukuvat vääjäämättä kohti epäloogisuutta ja psykoosikuvausta.
Vaikka Maria ja kertoja pyrkisivätkin kommunikoimaan lukijalle ymmärrettävällä
tavalla, hulluus ja epäloogisuus ovat vääjäämättömiä ja pysyviä Marian elämässä.
Esimerkiksi teoksen toisen osan luvussa kahdeksan Marian harha lähtee liikkeelle
vertauksesta, jota kautta se päätyy harhaksi.
Käytävä näyttää pitkältä verisuonelta, kimmoisalta ja lujalta. Minä olen kai sitten
joku punainen verisolu […] Olen, minä olen punaisessa veressä. Yhtäkkiä se
tulvahtaa sisääni, kädet tulevat punaisemmiksi, silmien takana lainehtii
litrakaupalla punaista. Olen verisuonessa ja veri on minussa. (LL, 106.)

Tässä Maria ikään kuin pyrkii ”normaaliin kerrontaan” vertauksen avulla, jonka
tiedostamaton ja harhat ottavatkin saman tien valtaansa ja täyttävät assosiaatioilla ja
epäloogisuudellaan. Käytävä siis näyttää verisuonelta, mutta lopulta käytävä kuitenkin
muuttuu verisuoneksi ja Maria verisoluksi.
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Kaunokirjallisuudessa muodonmuutoksen trooppia on käytetty kuvaamaan ihmisen
käyttäytymisen ääripuolia, kuten holokaustia, itsemurhaa, raiskausta, insestiä, kidutusta
ja masennusta (Mikkonen 1997, 3). Mikkonen puhuukin ”myyttisestä avaimesta”.
Muodonmuutoksen käytön voi tulkita vaikeutena kommunikoida: asia on liian vaikea
Marian kerrottavaksi suoraan, ja mahdollisesti myös lukijalla olisi vaikeuksia lukea
kirjaimellista

kuvausta

raaoista

tapahtumista.

Esimerkiksi

peräruiskeharha

ja

muurahaiset ovat Marian seksuaalisen koskemattomuuden loukkauksen kuvauksia.
Myös unet toimivat tällä tavoin sekoittaen ja pehmentäen asioita, muuntaen sisältöjä
symboliseen muotoon.
Muodonmuutokset liittyvät vahvasti teoksen ajallisuuteen. Kuten todettua, siirtymä ei
käsitteenä kuvaa täydellisesti teoksessa tapahtuvia ajallisuuden muutoksia. Oikeastaan
voitaisiinkin Marian kokemukselle uskollisina puhua muodonmuutoksista. Menneisyys,
nykyisyys ja tuleva ovat yhtäaikaisesti läsnä Marian nykyhetkessä. Maria kokee siis
tavallaan muodonmuutoksia, joissa hän on välillä pieni lapsi ja välillä aikuinen. Kuten
sanottua, lukijalla on välillä mahdotonta erottaa Marian elämänkaarta, kuten myös
harhan ja toden välistä rajaa. Kun erottelua ei pysty tekemään, siitä tulee oikeastaan
merkityksetöntä. Teoksen yhtenä agendana voisi siis nähdä sen tekevän näkyväksi
lukijan keinotekoisia ja tiukkoja käsityksiä siitä, mikä on todellista ja loogista.
Seuraavaksi käsittelen muodonmuutoksia, joissa Maria ei muutu lapsesta aikuiseksi,
vaan hän muuntautuu (tai hänet muutetaan) toiseksi olioksi.
Kreikkalaisille mytologioille ovat ominaisia jumalat, jotka voivat rangaistukseksi
muuttaa ihmisen muotoa. (Mikkonen 1997, 5). Likaisissa legendoissa jumalana toimii
Marian yliminä. Yliminä rankaisee Mariaa muuttamalla hänet milloin muurahaisten
virraksi, milloin kalaksi. Kai Mikkonen erottaa täydellisen muodonmuutoksen lisäksi
myös käänteisen muodonmuutoksen. Teoksessa Maria kokee muodonmuutoksia
luontokappaleiksi ja aikuisesta lapseksi. Muodonmuutos toimii teoksessa myös siten,
että Marian harhoissa epäinhimillisistä olioista tulee inhimillisiä. Epäinhimilliset oliot
saavat Marian harhoissa ihmisten piirteitä, kuten puhekyvyn ja ilmeet. Tästä
esimerkkinä ovat personifikaatiot, joita käsittelen tutkielmani seuraavassa luvussa.
Myös Marian kuulemat äänet voi ajatella tietynlaisiksi muodonmuutoksiksi. Äänet ovat
alun perin ajatuksia, toimintaa ohjaavaa sisäistä puhetta (yliminä), josta ne ovat
kehittyneet

ikään

kuin

eläviksi,

ruumiillisiksi

olennoiksi

Marian

mielessä.

Immateriaalisesta sisäisestä puheesta ja ajatuksista on tullut siis materiaalisia, Marialle
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hyvinkin todellisia ja eläviä hahmoja. Tällaisista hahmoista esimerkkeinä ovat muun
muassa tutkielmassani aiemmin käsittelemäni hahmot Paavali, Neitsyt-Maaria ja
Saulus.
Muodonmuutos voi olla myös osittaista (ks. Mikkonen 1997), kuten yhden ruumiinosan
muodonmuutos toiseksi. Osittaisesta muodonmuutoksesta esimerkkinä voi mainita
vaikkapa Marian käden muuttumisen linnuksi, joka lentää ulos ikkunasta. Teoksessa
tapahtuvat muodonmuutokset ovat lyhytkestoisia, ja nopeimmillaan teoksessa
tapahtunut muutos on voinut palautua ennalleen jo seuraavassa virkkeessä.
Muodonmuutoksista pysyvimpiä voisi ajatella olevan teoksen pysyvät äänet, kuten
Paavali, Paulus ja Saulus, jotka siis ovat muuttuneet ajatuksista Marialle todellisiksi
ihmisiksi (ääniksi). Tulkitsin aiemmin Marian käden muuttumisen linnuksi osittaiseksi
muodonmuutokseksi.

Monet

muodonmuutokset

voisi

kuitenkin

tulkita

myös

metaforisiksi. Kyseisen kohdan voi tulkita myös siten, että likaisuus ja syntisyys
muuttuvat puhtaudeksi ja synnittömyydeksi. Marian maailmassa muodonmuutos
tapahtuu konkreettisesti harhassa, mutta muodonmuutos voi samalla toimia symbolisena
tapahtumana. Ilmiasuisessa lukutavassa lukija tulkitsee tapahtuman siten kuin se
tapahtuu, eli oikeastaan tulkintaa ei edes tällöin tapahdu. Tällöin muodonmuutos
tapahtuu konkreettisesti, ilman minkäänlaista symbolista tulkintamahdollisuutta.
Kuvaus mahdollistaa myös piilevän sisällön tulkinnan, jossa käsien katkaisua ja
muodonmuutosta ei tapahdu, vaan tapahtuma on täysin symbolinen. Huomioonottavan
lukutavan tulkinnassa ovat jälleen läsnä sekä ilmiasuinen että piilevä lukutapa.
Huomioonottavassa tulkinnassa harha tapahtuu siis Marian pään sisässä ilmiasuisessa
muodossa. Harhassa ovat kuitenkin läsnä todelliset tapahtumat, jotka ovat muuntuneina
symboleiksi. Maria siis näkee harhan, jossa hän saa symbolisesti synnintunnustuksen.
Käsien muuttuminen linnuiksi voi olla myös viittausta Neitsyt-Maariaan, johon on
viitattu mytologioissa myös kyyhkynä (Krohn 2008, 215)., tai pyhään henkeen, joka
laskeutuu Jeesuksen päälle kasteessa Matteuksen evankeliumissa (Matt. 3:16). Tämä
tulkinta tukee sitä, että Maria saa syntinsä sovitettua.
Teoksen toisessa osassa Maria kokee muodonmuutoksen kalaksi. Hän kuitenkin välillä
tiedostaa, ettei hän ole kala, eikä hän ole uunissa, vaan pikemminkin unessa.
Törmään sileään lujaan seinään, niin että kalanpääni on pyörryksissä vähän aikaa.
Tämäpä on kummallinen uuni. Pyöreä, pehmeä, vettä täynnä. Nauran. Enhän
minä ole kala. En edes kalakukko. Eikä tämä ole uuni. Paremminkin uni. Kalalla
ei ole sormia ja varpaita, siis minä en ole kala. (LL, 89.)
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Edellisessä lainauksessa tapahtuu osittainen muodonmuutos, jossa Maria on kala, jolla
on sormet ja varpaat. Maria kuitenkin tietää, ettei kaloilla ole yleensä varpaita ja sormia,
joten hän tietää näkevänsä harhan. Maria siis tiedostaa kokemuksensa harhaksi, mutta
lopulta hän kuitenkin joutuu antautumaan harhan vietäväksi, eikä enää erota harhaa ja
todellisuutta toisistaan. Luvussa Marian muoto vaihtuu kalaksi, ja paikka vaihtuu
vedestä uuniin ja uunista sänkyyn, ja lopulta tuliseen järveen.
Kalan voi tulkita myös Raamatullisena viittauksena. Kala on keskeinen symboli
kristinuskossa, ja Raamatussa kala ja kalastaminen mainitaan useamman kerran. Pentti
Lempiäisen (2003, 315.) mukaan kala on alkukirkon varhainen kristillinen symboli, jota
käytettiin kuvaamaan Jeesusta. Symbolia käytettiin alkujaan vainojen aikaan 200–400luvuilla. Rooman valtakunnan vainotessa kristittyjä he käyttivät kalan symbolia
toistensa tunnistamiseen: he piirsivät kalan kuvan maahan, seinälle tai pöytään. Monet
käyttävät edelleen kalan symbolia kristinuskonsa merkkinä. Kaksi Raamatun kohtaa
tuntuvat sopivan tulkintani yhteyteen paremmin kuin toiset; Matteuksen evankeliumin
vertaus taivasten valtakunnasta, sekä Joona ja kala.
Vielä taivasten valtakunta on kuin nuotta, joka laskettiin mereen ja joka keräsi
kaikenlaisia kaloja. Kun se tuli täyteen, kalastajat vetivät sen rantaan, istuutuivat
ja lajittelivat hyvät kalat koreihin mutta viskasivat huonot pois. Samoin käy
maailman lopussa: enkelit tulevat, erottavat pahat vanhurskaista ja heittävät
heidät tuliseen pätsiin. Siellä itketään ja kiristellään hampaita. (Matt. 13:47–50.)

Edellinen lainaus vie jälleen kohti normittamisen tulkintaa. Kuten yllä olevassa
lainauksessa, myös yhteiskunnassamme erotellaan normaalit epänormaaleista, kelvot
epäkelvoista, synnittömät syntisistä. Maria on tulisessa järvessä, eli hän siis kokee
olevansa syntinen ja joutuvansa helvettiin. Lohdullisempaa olisi, jos Raamatun kohta
jäisi vain ensimmäiseen jakeeseen 47. Silloin nuotta keräisi kaikenlaisia kaloja, myös
poikkeavia, kuten hulluja, eikä kenelläkään tarvitsisi tuntea syyllisyyttä tai kantaa
mukanaan stigmaa.
Raamatussa Joonan kirjassa Jumala antaa Joonalle tehtäväksi julistaa tuomion Niniven
kaupungille, sillä Jumala on nähnyt kaupungin olevan paha ja ansaitsevan
rangaistuksen. Joona päättää kapinoida Jumalaa vastaan ja paeta laivalla Tarsisiin.
Laivan päästyä ulapalle Jumala kuitenkin nostattaa myrskyn, jonka seurauksena laivan
miehistö heittää arpaa, jonka avulla he selvittävät, kenen syytä myrsky on. Arpa osuu
Joonaan, joka päädytään heittämään laivasta mereen, jotta myrsky tyyntyisi. Jumala
laittaa suuren kalan nielaisemaan Joonan sisäänsä, ja Joona on kalan sisässä kolme
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päivää ja kolme yötä. Joona rukoilee Jumalaa ja lopulta Jumala käskee kalan oksentaa
Joonan kuivalle maalle. Joona lähtee toimittamaan alkuperäistä tehtäväänsä,
tuomionjulistusta Niniven kansalle. Kansa kääntyy ja alkaa uskoa Jumalaan, ja Jumala
päättää armahtaa Niniveläiset. (Joonan kirja 2–3.) Marian ja Joonan tarinat ovat siinä
mielessä yhteneväiset, joskin melko löyhästi, että molemmat pyrkivät sovittamaan
syntinsä, ja molempien kohtalo on periaatteessa arpaonnesta kiinni; skitsofreniaan
sairastuminen on monen tekijän summa. Kuten Joona, myös Maria kapinoi Jumalaa
vastaan, sillä hän on välillä Saatanan palveluksessa. Teoksen toisen osan luvun
kahdeksan voi tulkita myös siten, että Maria on Joonan tapaan kalan vatsassa.
Seuraavassa

alaluvussa

käsittelen

teoksessa

esiintyviä

luontoharhoja

ja

personifikaatioita. Kuten jo aiemmin todettua, harhojen luokitteluni on jokseenkin
keinotekoinen, ja osa käsittelemistäni harhoista voi kuulua vaikkapa kaikkiin
kategorioihin, joita olen tutkielmassani käyttänyt. Varsinkin tutkielmani tässä ja
seuraavassa alaluvuissa esiintyvät harhat ovat osittain päällekkäisiä. Esimerkiksi kalaan
liittyvä harha voi olla kummassakin kategoriassa, sekä muodonmuutoksissa että
luontoharhoissa.

4.3 Muurahaisten laulu ja henkeään pidättävät olutsammiot, eli luontoharhat ja
personifikaatiot
Monet Marian harhoista liittyvät luontoon. Eläimet ja luonto ovat teoksessa
hallitsemattomia ja pelottaviakin. Tutkielmassani tarkoitan eläimillä myös hyönteisiksi
ja matelijoiksi luokiteltuja luontokappaleita. Teoksessa eläimet usein saartavat Marian
ja tunkeutuvat hänen kehoonsa, jopa tulevat Mariaksi. Luontoharhat tunkeutuvat Marian
tietoisuuteen ja täyttävät sen, eikä Marialle jää muuta mahdollisuutta kuin antautua
niiden vietäväksi. Teoksessa luontoon liittyviin harhoihin liittyy usein myös
luontokappaleiden monistuminen. Harhakertomus lähtee teoksessa monesti siitä, että
alussa on yksi eläin, joka monistuu useammiksi eläimiksi, jotka piirittävät Marian.
Lopulta esimerkiksi muurahaiset tulevat Mariaksi.
Kun se lauletaan, olen jo siellä. Sisäpuolella. Kivellä seisoo minun muotoiseni
kihisevä, ruskea patsas. Valtatie maapallon ympäri kulkee nyt tämän patsaan
kautta ja minä olen sen sisällä. Silmissä, korvissa, kynsien alla, hiusten välissä,
silmien takana. Aivoissaniko? Kyllä, siellä silmien takana on tulli, jossa vierasta
kieltä veisaavat muurahaiset maksavat tullimaksunsa. Sävel on sama, mutta
sanoja en ymmärrä. Minuahan ei enää ole. Ruskea kohiseva virsi: - Kun syntinen
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vaan. Ne ajavat kiellettyynkin ajosuuntaan ja käyvät paikoissa, joissa minä en ole
koskaan käynyt. En edes ajatellut. Äiti sanoo, ettei niillä ole nimiä eikä niitä
ainakaan sanota. (LL, 80.)

Luontoharhat symboloivat hallinnan tunteen menettämistä, tiedostamattoman pääsyä
valloilleen. Tiedostamaton on teoksessa kuin romantiikan aikakauden kuvaukset
luonnosta, joka näyttäytyy hallitsemattomana ja pelottavana. Marian tiedostamaton on
täynnä tunteita, haluja ja harhoja, joita hän ei haluaisi päästää valloilleen, pelätessään
yliminän rangaistusta. Luontokappaleiden monistumisen voi tulkita myös Marian
kuvaksi; alussa on vain Marian ääni, joka kuitenkin monistuu lukuisiksi pään sisäisiksi
ääniksi, jotka täyttävät Marian ja hukuttavat Marian oman äänen alleen.
Tulkinnassa täytyy ottaa huomioon myös teoksen edellisen luvun tapahtumat, kuten
esimerkiksi edellistä lainausta edeltävä luku, jossa Marian vanhemmat antavat Marialle
peräruiskeen. Harhassa vanhemmat ovat ruiskepullon sisällä, he ikään kuin tunkeutuvat
Marian omalle alueelle. Ruskea symboloi syntiä, ja Maria kokee olevansa täynnä sitä.
Maria tyhjenee toimituksen myötä synnistä. Teoksessa muurahaiset täyttävät Marian ja
tulevat Mariaksi tämän tahtomatta. Maria toivoo, että hänen isänsä antaisi ruiskeen äidin
sijasta. ”Muurahaisluvussa” Paavali, jonka olen tulkinnut isän kuvaksi, käskee ruskean
virran tauota. Pietikäisen (2013, 27–28.) mukaan hippokraattinen oppi neljästä
elämännesteestä

kumpusi

antiikin

Kreikan

maailmankuvasta.

Opin

mukaan

materiaalinen todellisuus koostuu maasta, vedestä, ilmasta ja tulesta. Humoraalioppi
selitti niin psyykkiset kuin fyysisetkin sairaudet sillä, että ihmisen neljä elämännestettä
ovat epätasapainossa. Neljä elämännestettä olivat haima (veri), khole (sappi),
melankhole (musta sappi) ja flegma (ilma). Humoraalioppi oli aikansa lääketiedettä, ja
se pyrki selittämään sairauksia sinä aikana vallinneen todellisuuskäsityksen mukaan.
Pietikäisen (2013, 28) mukaan kehon epätasapainoa korjatakseen ihmiset käyttivät
erilaisia lääkkeitä, jotka aiheuttivat esimerkiksi ripulia. Peräruiskeharhan voisi siis
tulkita myös lapsen kengissä olevaksi psykiatrian kuvaukseksi. Psykiatria ja hulluihin
suhtautuminen ovat ottaneet suuria harppauksia eteenpäin antiikin Kreikasta, mutta sekä
suhtautumisessa että tieteenalassa on edelleen valtavasti kehitettävää. Muurahaisilla on
roolinsa myös Raamatussa ja sen sananlaskuissa.
Mene, laiskuri, muurahaisten luo, katso sen aherrusta ja ota opiksesi. Ei sillä ole
ketään käskijää, ei herraa eikä hallitsijaa, ja silti se kerää kesällä ruokansa ja
täyttää varastonsa korjuun aikaan. Kuinka kauan sinä, laiskuri, makaat, milloin
havahdut unestasi? Nuku vielä hiukan, torku hiukan, makaa kädet ristissä vielä
hetki, niin köyhyys käy päällesi kuin rosvo, puute niin kuin röyhkeä kulkuri.
(Sananl. 6:6–11.)
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Muurahaiset liitetään Raamatussa ahkeruuteen ja työntekoon. Teoksessa Maria tekee
välillä töitä kirjastonhoitajana, ja kokee väsyvänsä työssä. Maria perheineen on köyhä,
eivätkä rahat meinaa aina riittää kaikkeen tarpeelliseen. Edellinen Raamatun lainaus
tukee tulkintaa siitä, että Maria kokee syyllisyyttä ollessaan itse suljetulla osastolla, eikä
ansaitsemassa rahaa perheelleen. Marian siis tulisi täyttyä ahkeruudella, muurahaisilla.
Sananlaskussa mainitut unet taas voisivat tarkoittaa harhoja, joista Maria yrittää
havahtua. Sananlaskut ovat Raamatun Vanhassa Testamentissa, joka on välillä ankara
kuten Marian yliminä, ja joka sisältää säännöksiä ja ohjeita.
Teoksen toisessa osassa Maria pääsee osastolta vapaakävelylle. Hän kuulee kävelyllään
sammakon äänen pensaasta. Jälleen yhdestä luontokappaleesta tulee monta:
sammakosta tulee useampia, parittelevia sammakkopareja. Maria ei tajua, miksi
sammakot ovat päällekkäin. Maria poimii maasta yhden sammakkoparin ja päättää
viedä sen opettajainhuoneeseen. Tässä tapahtuu ajallinen ja tilallinen siirtymä
aikuisuudesta lapsuuteen, osaston pihasta kouluun. Opettaja kertoo sammakoiden
parittelevan ja kehottaa Mariaa kysymään äidiltään lisää. Opettaja vaikuttaa häpeilevältä
puhuessaan seksuaalisuudesta, mikä kertoo ehkä jotain teoksen ilmestymisajasta ja
kontekstista. Maria palauttaa sammakot puistoon ja huomaa varoituskyltin, jossa
varoitetaan sammakoista. Maria kauhistuu ja pelkää, että sammakko hyppää hänenkin
päälleen ja hänen on yhdyttävä tuohon ”käheään, likaiseen kuoroon” (LL, 156).
Sammakoiden piiri kiertyy Marian ympärille, ja ne laulavat ”inhottavia, riettaita,
kiellettyjä sanoja, joista hän joitakin ymmärtää” (LL, 156).
Maria joko pelkää raiskausta, tai sitten ylipäätään sitä, että hänen oma seksuaalisuutensa
pääsisi toteutumaan. Kuten opettajan häpeilystä voi tulkita, seksuaalisuuden
toteuttaminen on joltain osin kiellettyä. Maria sanookin haluavansa juosta sammakoita
samaan aikaan karkuun, mutta myös sammakkolaulun sisäpuolelle (LL, 157). Hän siis
toisaalta pelkää seksuaalisuuttaan, mutta toisaalta hän haluaisi toteuttaa halujaan. Maria
pakenee sammakoita hautakiven päälle, ja sammakot eivät uskalla tulla lähelle, sillä ne
pelkäävät pyhää maata. Maria huomaa paenneensa edesmenneen aviomiehensä Ension
haudan päälle. Ensio yrittää nousta haudastaan, mutta sammakot painavat hänet
takaisin. Sitten tapahtuu ajallinen ja tilallinen siirtymä, ja onkin Ension hautajaispäivä ja
Maria on entisessä kodissaan Rauhalassa. Ensio makaa sängyllä ja Maria alkaa
valmistella häntä arkkuun. Kun Maria on saanut valmistelut tehtyä, hän lähtee kävellen
Rauhalan kamarista suljetulle osastolle.
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Seuraavaksi siirryn käsittelemään teoksen personifikaatioita. Jaottelen teoksessa olevat
yksittäiset elottomasta eläväksi tulemiset, tai inhimillistymiset, personifikaatioiksi.
Aiemmin käsitellyt harhat ovat laajempia kokonaisuuksia, ja tässä käsittelemäni harhat
esiintyvät teoksessa yksittäin ja ovat vaikeammin niputettavissa edellä mainittuihin
harhojen kategorioihin. Personifikaatio määritellään yleensä metaforaksi, jossa eiinhimillinen olio saa inhimillisiä ominaisuuksia. Personifikaation termin käyttäminen
tässä yhteydessä ei ole kuitenkaan täysin ongelmatonta, sillä sitä käytettäessä arvotetaan
todellisuutta. Tässä yhteydessä katson teosta kuitenkin jälleen lukijan maailmasta käsin.
Omassa maailmassani lääkekaappi ei voi nielaista itseään, mutta teoksen maailmassa
kyseinen tapahtuma voi olla täysin todellinen ja kirjaimellinen. Tässäkin teoksen
tulkinta toimii kolmella tasolla, eli ilmiasuisella, piilevällä ja huomioonottavan
tulkinnan tasolla. Teoksessa Maria on välillä yhtä hukassa todellisuutensa rajojen
kanssa kuin lukijakin: ”Onko varjo elossa, kun sen moni näkee? Sen läpi voi astua, eikä
sitä saa taluttaa kotiin. Keneltä minä kysyn, onko varjo elossa?” (LL, 226.) En käsittele
tutkielmassani kaikkia teoksessa esiintyviä personifikaatioita, vaan nostan esiin
muutamia esimerkkejä.
Tiedostamattoman

päästessä

valloilleen

ja

Marian

ollessa

”kaukana

syvällä

sisäpuolella” koko Marian maailma tuntuu muuttuvan elottomasta eläväksi, ja saavan
inhimillisiä piirteitä. Seuraavassa lainauksessa inhimillistymisiä on valtavasti.
Lainauksen kerronta on jälleen hyvin tajunnanvirtamaista ja unenomaista, kuten yleensä
teoksessa, kun harhat pääsevät valloilleen.
Puistelen sammaletkin tuliseen järveen en tarvitse niitä enää olen syönyt
suupieliin ja kaulaan jää suonvihreätä vaatteisiin tarttuu havunneulasia hiuksissa
on käpyjä kohta ei kukaan tunne Mariaa. Juoksen vielä syvemmälle. Joku on
kouraissut ison suupalan metsää ja jättänyt jäljelle syvän sorakuopan kuumalle
rinteelle. Tämä on sopiva paikka. Kaukana korkealla avonaiset kasvot joka
suuntaan. Tuulen ja auringon mahtua ja tulla. Puut eivät purista ne asettuvat
hilpeäksi piiriksi sorakuopan reunalle ja minulle jää sopiva jäkäläinen tasanne
korkealle sorakuopan yläpuolelle. Tilaa huutaa ja syödä naurua nälkäänsä.
Kokonainen taivas yläpuolella avonainen rävähtämätön sininen silmä. Tottelen ja
riisun vaatteeni. Heittelen ne yksitellen sorakuoppaan ja kiljahtaen ne leijuvat
auringossa kuumalle hiekalle. Ne tahtovat päästä palveluksesta ja Mariaa ei
mikään sido eikä purista. – Tulkaa nyt maailman kaikki sileähiuksiset katsomaan
kuinka Maria on alasti ja vapaa. Näin minä lennän kevyesti läpi kuuman ilman
niin että hiukset riehuvat. Minä todella lennän. Unessa se on helppoa. Tai joskus
vaikeata ponnistelua, kun ei millään tahdo päästä kyllin korkealle ja katto tulee
vastaan. (LL, 168–169.)

Yllä olevassa lainauksessa luonto saa inhimillisiä piirteitä. Siinä puut eivät purista,
taivas on avonainen silmä, vaatteet kiljahtelevat ja hiukset riehuvat. Samassa luvussa on
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myös alluusio Jeesuksen ristille nousemisesta ja syntien sovittamisesta. Maria piirtää
itselleen maahan ristin, jolle asettuu odottamaan Hänen, Jumalan, saapumista.
Muurahaisetkin kiertävät paikan kaukaa, sillä paikka on siunattu niille, jotka ovat
sisäpuolella. Kuten sammakot, myös muurahaiset kiertävät kaukaa pyhää maata.
Tulkitsin aiemmin luontoharhat seksuaalisuuden kuvauksiksi, ja tämän tulkinnan
mukaan seksuaalisuudesta tulee luopua, jos haluaa olla synnitön ja puhdas. Ylempänä
mainitun kohdan voisi tulkita siten, että Maria pyrkii sovittamaan kaikkien hullujen,
sisäpuolella olevien, synnit. Maria antaakin teoksellaan ikään kuin kasvot skitsofrenialle
ja hulluille, ja sovittaa heidän syntinsä, eli puhdistaa hullujen maineen ja rikkoo
hulluihin liitettyjä käsityksiä.
Personifikaatiot eläytyvät teoksessa välillä Marian kokemukseen. Olutsammiot osaavat
muitakin kuin juomalauluja ja ne laulavat kärsimysvirsiä, virttä 77 ja 63 (LL, 68). Virret
ovat ”Käy yrttitarhasta polku”, joka kertoo Jeesuksen matkasta Golgatalle, sekä ”Oi
rakkain Jeesukseni”, jonka teemana on myös ihmisten syntien sovittaminen. Luvussa
Maria onkin menossa sovittamaan syntejään. Olutsammiot pidättävät hengitystään, kun
Marian käsiä ollaan katkaisemassa, ja ne alkavat laulaa ”kevyttä, valoisaa
lentoonlähtölaulua”, kun Marian katkaistut kädet lentävät ulos ikkunasta. (LL, 69–71.)
Teoksessa unet välillä pelkäävät ja menevät pois (LL, 132–133) ja huopa ei kerro, mitä
sen alla tapahtuu, ja mitä Maria on tehnyt (LL, 151). Kun Maria on päätymässä
teoksessa sänkyyn Harrin kanssa, Marian alushame alkaa pelätä ja sanoo: ”Sinä olet nyt
huoranainen ja sinun pitää mennä vuoteeseen Harrin kanssa ja tehdä sitä, minkä Ensio
on kieltänyt.” (LL, 191). Maria siis kertoo personifikaatioiden kautta, mitä itse ajattelee
ja kokee.
Personifikaatioilla myös kuvataan harhojen alkamista. Toisinaan äänet ja kuvat
karkaavat langan päästä (LL, 116), ja joskus taas äänet ja kuvat valuvat suoraan Marian
aivoihin (LL, 123). Edellä mainitut lainaukset myös kertovat, miltä harhojen alkaminen
Mariasta tuntuu. Maria ei voi estää harhojen tulemista, vaan ne vain valuvat suoraan
hänen aivoihinsa, tai sitten ne vain karkaavat tiedostamattomasta. Monet teoksen
personifikaatioista ovat auditiivisia ja suuhun ja puheeseen liittyviä, ja vähemmän hajutai tuntoaistiin liittyviä. Teoksessa lääkekaappi huokaa (LL, 74), ja nielaisee itsensä
kiinni (LL, 75), hiekka kysyy jalkapohjilta, onko niillä kuuma (LL, 77), hiekkasäkit
kuuntelevat ja antavat Marian vetää henkeä tanssin välissä (LL, 91), hautajaisissa arkut
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laulavat (LL, 108), puhe palelee Mariassa (LL, 202) ja kädet kuuntelevat ja muistavat
(LL, 235).
Olen käsitellyt Marian sisäiset äänet, ajalliset ja tilalliset siirtymät ja muodonmuutokset,
sekä luontoharhat ja personifikaatiot. Olen tutkielmani tässä vaiheessa jo tehnyt
harhojen analyysia, mutta seuraavassa luvussa vedän tulkintoja yhteen ja pohdin, mitä
Marian harhat mahtavat kertoa lukijalle. Olen aiemmin tutkielmassani kertonut myös
teoksen intertekstuaalisuudesta. Otan kuitenkin vielä muutamia esimerkkejä esille
intertekstuaalisuudesta seuraavassa alaluvussa, jossa olevat viittaukset avaavat teokseen
uusia tulkintoja, tai ainakin syventävät niitä. Luvussa vastaan myös siihen, miksi teos on
täynnä intertekstuaalisia viittauksia, tai pikemminkin mikä niiden käytön merkitys
teoksen tukinnalle on.

4.4 Yhteinen merkityspinta ja intertekstuaalisuus
Teoksen takakannessa sanotaan: ”Kirkonkyläläisten kanssa tässä puhutaan vähän,
enemmän Saatanan, Paavalin, Sauluksen kanssa sekä Johanneksen.” (LL, takakansi).
Maria puhuu teoksessa omalla kielellään omasta todellisuudestaan. Marian maailmaa ei
teoksen sisälläkään voi oikeastaan kukaan ymmärtää, siksi hän keskusteleekin enemmän
omiensa kanssa. Omat äänetkään eivät ole lohduttavia, vaan ne jättävät esimerkiksi
teoksen lopussa Marian oman onnensa nojaan. Äänet uskottelevat Marialle, että Maria
on aivan yksin elämässä. Maria ei haluaisi tappaa itseään, mutta kukaan ulko- tai
sisäpuolella oleva ei huomaa tai reagoi hänen hätäänsä. Teos loppuu siihen, että
terapeutti Johannes vastaa lopulta Marian puheluun, ja loppu jätetään muuten avoimeksi
lukijalle.
Teoksen toisen osan luvussa 27 kerronta on melko selkeää ja suoraviivaista verrattuna
muihin teoksen lukuihin. Maria kertoo huoltoavun elättävän itseään ja perhettään, mutta
raha ei riitä kaikkeen välttämättömään.
Vaatteita ei ole tarkoitus ostaa, koska meillä ei ole siihen varaa.
Sosiaalilautakunta kai luulee, että viiden hengen perhe ei tarvitse vaatteita.
Tarvitsemme puhdasta rahaa, puhdasta, likaista, perkeleellistä rahaa, jota minulla
ei ole. (LL, 237.)

Samassa luvussa Maria (tai minä) kertoo että sukulaiset ovat unohtaneet hänet ja hänen
perheensä. Marian sukulainen Irene on pyytänyt Mariaa kertomaan, millaista
mielisairaalassa on. Kertoja puhuu luvussa hyvin suoraan.
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Niinhän se kuitenkin on: Olen mielisairas, olen yrittänyt itsemurhaa useita
kertoja, olen tullut tänne ambulanssilla ja poliisiautolla ja taksilla, olen
vuorotellen avo- ja suljetulla osastolla, välillä minulla on M III, toisinaan M II.
Ota selvää, mitä se merkitsee, ellet tiedä. Tämä on mielisairaala ja minä olen
mielisairas. Ei teidän kannata yrittää kaunistella sitä. Se pitää sanoa ääneen. (LL,
238.)

Maria toteaa myös että: ”Mielisairaala, se on oma maailmansa, johon ei pääse oikein
sisälle ellei itse ole mielisairas. Toivon, että saman äidin lapsilla on tilaisuus kokea se.
Teillä on yhtä hyvät mahdollisuudet ja edellytykset siihen kuin minulla ja Marialla.”
(LL, 238.) Tällä Maria viittaa luultavasti skitsofrenian ja ylipäätään mielisairauksien
periytyvyyteen, eli siihen, ettei sairaus ole kovin ennakkoluuloinen valitessaan
ihmistään. Skitsofreniaan sairastumiseen liittyy periytyvyyden lisäksi muun muassa
ympäristö- ja laukaisevat tekijät.
Maria toteaa ihmisten olevan uteliaita ja haluavan kuulla hupaisia tarinoita
mielisairaalasta. Mielisairaan arki ei kuitenkaan ole erityisen hupaisaa, kuten Marian
kertomista tarinoista voi päätellä. Maria kysyy, haluaako Irene kuulla vielä lisää
tarinoita, ja lisää vielä: ”Tavallista, kulunutta, yksitoikkoista. Ihan kuin mielisairaalassa.
Hullut ovat kummallisia, aivan kuin olisivat ihmisiä.” (LL, 246.) Tällä ironisella
lausahduksella Maria painottaa sitä, että hullut eivät oikeastaan poikkea muista
ihmisistä. Seuraavalla sivulla Maria vielä toteaa psykologi-Irenelle: ”Sanoisitko sinä,
Irene, maanisdepressiivinen. Älä sinä rupea meille mitään nimiä antamaan. Sinulla ei
ole siihen oikeutta. Lue sinä vain oppikirjojasi ja anna meidän ihmisten olla.” (LL, 247.)
Tällä Maria painottaa jälleen sitä, että hullut ovat ihmisiä siinä missä muutkin ihmiset,
ja että stigma tulee ulkopuolelta.
Teoksessa sekä lukijan ja teoksen välillä on huomattavissa yhteisen ”kielen” puute.
Marialla on välillä vaikeuksia kertoa edes omille äänilleen vaikeista kokemuksistaan: ”
– Neitsyt-Maaria. Minulla olisi sinulle hyvin vaikeata kerrottavaa. Se on niin vaikeaa,
etten ehkä voi käyttää sanoja.” (LL, 174.) Kun psykoosista konstruoidaan hoitotiimin ja
potilaan

kanssa

yhdessä

kertomus,

eikä

sitä

pidetä

vain

irrationaalisena

vainoharhaisuutena, voidaan löytää yhteinen kieli. Kun pyritään ymmärtämään
psykoottisen kertomuksen metaforia ja koodeja, voidaan potilaan kertomuksesta saada
paljon enemmän irti. (Koivunen 1997, 74.) Kohdeteoksenikin hakee yhteistä
merkityspintaa lukijan kanssa, jotta se saisi välitettyä viestin. Teoksen toisen osan
loppupuolella Maria on junassa ja keskustelee toisen henkilön kanssa: ”Vastapäätäni
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istuu keski-ikäinen rouva, juttelemme, eikä kumpikaan meistä ymmärrä toisen kieltä.
Silloin on helppo jutella, vuorotellen vain.” (LL, 212.) Rouvan asiat kuitenkin tuntuvat
olevan samalla tolalla kuin Marian, joten ei ole varmaa, puhuuko Maria itsensä vai
jonkun toisen henkilön kanssa: ”(En tässä oikein tiedä, kumpi puhuu, vastapäinen rouva
vaiko minä. Ehkä puhumme yhtäaikaa.)” (sic. LL, 213) Maria sanoo, ettei ole ketään
joka häntä ymmärtäisi.
Ei ole ketään, joka ymmärtäisi sitä kieltä, mitä minä puhun. Sen on moni kai
huomannut ennen minua. Siksi kai tuokin kertoo junassa perheestään, kun kotona
ei ole ketään, joka kuuntelisi. Antaa hänen puhua, ei se minua häiritse. Ei
kuitenkaan kukaan voi tulla tänne, missä Maria on, sisäpuolelle. (LL, 212–213.)

Skitsofreenikoille on ominaista kääntyä itseensä päin, mutta Maria ei saa sisäisestä
maailmastaankaan kaipaamaansa ymmärrystä ja kuulijaa: ”Kun ei ole ketään täällä
sisällä kenelle puhuisi, voi vain kirjoittaa.” (LL, 212). Kirjoittaessa Maria voi sentään
olettaa, että joku jolle kertoa elämästään, oli se sitten ihka oikea lukija, tai sitten edes
hypoteettinen lukija.
Teoksessa

Maria

mainitsee

tunnesiirron.

Freud

kertoo,

että

tunnesiirrossa

(Übertragung) potilas siirtää johonkuhun muuhun henkilöön liittyviä tunteitaan
lääkäriin. (Freud 1964, 387) Psykoanalyysissa autetaan potilasta tiedostamaan
piilotajuntaan jääneitä tapahtumia, jolloin torjunta lievenee ja oireiden muodostumisen
edellytykset poistetaan. Tällöin häiriön aiheuttanut ristiriita muuttuu ratkaistavaksi.
(Freud 1964, 380.) Tunnesiirrossa tunne siis siirtyy, potilaan tiedostamatta, henkilöstä
toiseen henkilöön. Marian voi tulkita kohdistavan isäänsä kohdistuneet rakkauden
tunteet terapeuttiinsa Johannekseen.
Toisaalta voisi ajatella Marian siirtävän tunteitaan harhojen hahmoihin, esimerkiksi
isästä Paavaliin. Maria käy läpi vaikeita asioita harhoissaan ja esimerkiksi teoksen
toisessa osassa käydään läpi isän kuolemaa Paavalin hahmon kautta. Myös Paulus on
tunnesiirron väline, sillä Pauluksen hahmo on turvallisen isän hahmo, joka lohduttaa
Mariaa. Teoksessa on mainittu, että Maria on viilentänyt isänsä päätä laittamalla kädet
tämän otsalle (LL, 114–115). Toisen osan luvussa 22 viitataan teoksen aiempiin
tapahtumiin: ”Tiedän myös tai aavistan, mikä sykkii kipua Paavalin hiusten alla ja
vuotaa korvista. Muistelen pikkutytön kylmiä käsiä kellarin peltikatolla. Nyt se ei auta.
Paavali pitää saada veneeseen ja lääkärille.” (LL, 195.) Luvussa kerrotaan epäsuorasti,
että Paavali sairastaa aivopaisetta: ” – Kumarru tänne, Maria ja kuuntele. Kun sinä saat
ruskean kirjekuoren, avaa se, vaikkei sitä saisi avata. En tiedä onko se oikein. Abcessus
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cerebri. En minä osaa latinaa, osaan vain arameaa, kreikkaa, hebreaa ja venäjää.” (LL,
197.) Abcessus cerebri tarkoittaa siis aivopaisetta. Luvussa annetaan ymmärtää, ettei äiti
antanut Marian nähdä isänsä kuolemaa. Tällöin Marian ei annettu kokea isänsä
kuoleman aiheuttamaa henkistä kipua. Maria käy siis kuolemaa läpi edelleen
harhoissaan. Kuolemansa jälkeen Paavali on kuitenkin jälleen elossa: ” – Irralliset,
eihän Paavali ole kuollut? Tulihan hän vielä takaisin.” (LL, 221.) Maria siis ikään kuin
käytti Paavalia tunnesiirtoon, jossa hän kohdisti isäänsä ja tämän kuolemaan liittyvät
tunteet Paavalin hahmoon siksi aikaa, että sai kerrottua asian lukijalle ja Johannekselle.
Monessa kohdassa teosta viitataan keskenmenoon tai aborttiin.
- Neitsyt-Maaria, on ihan hiljaista. Ne eivät liiku enää. Maaria, neljä minun
syntymätöntä lastani, ne eivät potki enää. Me olemme kaikki kuolleet. Kun
rangaistus tulee, se tulee. Minähän tässä olin syyllinen. Neitsyt-Maaria,
jaksatko lukea tähän asti? Nyt ei tule enempää. (LL, 179.)

Numero neljä voisi viitata Raamatun evankelistoihin Matteukseen, Markukseen,
Luukkaaseen ja Johannekseen, jotka Raamatussa julistavat ilosanomaa. Tämän
tulkinnan mukaan Marian kaikki ilo on kuollut, ja tilalla on vain surua. Johannes,
Marian terapeutti, on tuonut toivoa Marian elämään, mutta nyt sekin on loppunut.
Mariaa vaivaa edellisessä lainauksessakin syyllisyys. Osastonjohtaja Untuva rikkoo
Marian harhan, ja kertoo Johanneksen tulevan pikimmiten Marian luo. Johannes on
ulkopuolisista oikeastaan ainoa, joka pääsee edes lähelle Marian ymmärtämistä.
Johannes sanoo, että Marian on koettava kipu, jotta hän pääsisi siitä irti: ” – Sinä et ole
ennen puhunut siitä täällä. Mutta minä oikeastaan tiedän. Maria, aloita alusta. Älä estä
sitä tulemasta. Vaikka se käy kipeästi, anna sen tulla. Istu tähän jakkaralle ja kerro.”
(LL, 202.) Luvussa Johannes kehottaa moneen kertaan Mariaa jatkamaan kokemuksen
kuvailua, vaikka Maria sanoo, ettei kykene. Luvussa kerrotaan epäsuorasti Marialle
tehdystä abortista. Siinä kerrotaan, että äiti lukee Mooseksen kirjaa, ja Maria toteaa, että
”Mooseksella on monta lukua juuri Mariaa varten.” (LL, 203). Marian äidille tulee
vieras, jonka kanssa hän käy seuraavan keskustelun, ja jonka jälkeen Maria keskustelee
Neitsyt-Maarian ja irrallisten kanssa.
–
–
–
–
–
–
–

Jumalan terve
Jumalan terve
Sinulla on jo iso aikuinen tytär tämä nuorinkin.
Kyllä se jo pirulle kelpaa.
Onko se uskossa?
Ei ole, se kulkee laveata tietä.
Saakoon saatana omansa.
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–

–
–
–

Maaria, tämä menee väärin. Ei se voi olla näin kylmää. Tulee vääriä sanoja
vääriä kuvia. Ei kai minulle ole näin tarkoitettu. Kukaan ei ota syliin. Maria
tahtoisi nyt, edes kerran. Mihin minä juoksen? Tässä on vain mustaa ja
valkoista, Mooseksen lakia, tulikiven tuoksua. Minne minä nyt juoksen? joku
karkottaisi.
Tähän minä en voi vastata, minulla ei ole siihen sanoja, vastaa NeitsytMaaria surullisena.
Irralliset, mihin minä menen?
Mene samarialaisten luo. (LL, 204.)

Marian äiti on käskenyt Mariaa menemään Rauhalaan ja pysymään siellä, sillä heidän
suvussaan ei hyväksytä aviottomia lapsia. Tästä alkaa tapahtumaketju, jossa kokeillaan
erilaisia keinoja abortoida Marian ja Ension avioton lapsi. Maria menee samarialaisten
naisten luo, jotka vievät Marian Maria Magdaleenan tupaan. Ensin Marialle annetaan
jonkinlainen yrttijuoma, joka ei tehoa. Sen jälkeen hänet lähetetään Enkelintekijän
vuorelle

tanssimaan.

Matkalla

Enkelintekijän

vuorelle

Marian

pitää

kerätä

orjantappuraa, mikä on viittaus Raamattuun ja Jeesuksen syntien sovittamiseen. Vuori
taas on viittaus Golgataan. Vuorella tanssitaan tulipiirissä, mutta sekään ei auta. Niinpä
Maria, Maria Magdaleena ja samarialaiset naiset lähtevät elohopeatunneliin. Elohopeaa,
kuten yrttijuomiakin on käytetty aikoinaan abortoinnissa (euroclinix.net, ”Ehkäisyn
historiaa”).
Elohopeatunnelista olen kuullut kuiskaamalla puhuttavan. Joku samarialainen
nainen on joskus hävinnyt muutamaksi päiväksi ja palannut kynnet elohopeassa.
Sitä on vaikeata pestä pois. He tulevat takaisin, kalpeina, laihoina ja väsyneinä.
(LL, 207.)

Elohopeatunnelikaan ei toimi toivotulla tavalla, joten naiset sanovat, että pitää lähteä
Magdaleenan saunaan. Maria sanoo haluavansa pitää lapsen, mutta naiset muistuttavat,
että Marian äiti vaatii aborttia. Saunalla Maria riisutaan ja laitetaan lauteille. Saunassa
on pesijämies, joka lyö löylyä ja upottaa Marian vuorotellen kylmään ja kuumaan
puuammeeseen. Maria herää lopulta ulkoa pajupensaiden keskeltä, orkideavauva
kämmenellään. Maria hautaa lapsensa. Luvussa Johannes kehottaa Mariaa kokemaan
kivun loppuun asti.
Maria on osastolla, ja kuulee edelleen äitinsä.
Yövalot palavat. Osastolla on hiljaista. Johannes ajaa kotiinsa. Hänen
työpäivänsä on pitkä. Untuva kiertää osastolla. Hän kurkistaa ovestani: – Hyvää
yötä, Maria.
Äiti lukee Mooseksen kirjaa. Kuulen sen tähän uneeni, kuulen sen näin: – Sinä
panet tyttäresi tanssimaan tulen läpi. Sinun tyttäresi on kauhistus Herralle. Hän
tekee taikoja, ennustelee merkeistä, harjoittaa noituutta ja velhoutta.
Enkelintekijän vuorella hän lukee loitsuja, kysyy neuvoa vainajilta ja
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tietäjähengiltä, kääntyy vanhojen puoleen. Jokainen tytär, joka semmoista tekee,
on äidilleen kauhistus. Kirottu olkoon sinun tyttäresi. – Ei äiti, älä lue niin.
Mutta äiti ei kuule. Untuva sulkee oven ja ikkunan takaa kuulen Johanneksen
auton äänen. Yksin minun pitää uneni nähdä. Orkideavauva. Katson kämmentäni
hämärässä. Siinä on vielä jälki. On hyvä, että lääke alkaa vaikuttaa. Näitä kuvia
on vaikeaa katsoa. Mutta minun pitää katsoa ne loppuun saakka. Johannes on
sanonut. Silloin ne ehkä lakkaavat tekemästä kipeää. (LL, 209–210.)

Edellisessä lainauksessa Mariaan viitataan noitana. Niin sanottuja noitia on vainottu
historiassa. Noitavainot ja hullujen vainoaminen ja kiduttaminen ovat historiallisia,
oikeita tapahtumia, ja monilta osin nämä tapahtumat muistuttavat toisiaan. Yhteiskunta
päättää, mikä on normaalia ja mikä normista poikkeavaa, ja ottaa oikeudekseen kiduttaa,
käyttää tarpeisiinsa ja poistaa kyseiset yksilöt yhteiskunnastaan.
Teoksessa on valtavasti viittauksia muihin teksteihin. Tarkoitan intertekstuaalisuudella
tutkielmassani

kohdeteoksestani

löytyviä

viittauksia

muihin

teksteihin.

Kohdeteoksestani on löydettävissä useita alluusioita ja sitaattimaisia viittauksia.
Alluusiolla tarkoitan kohdeteoksessa esiintyviä epäsuoria viittauksia toisiin teksteihin.
Teoksesta ei ole luettavissa paljoakaan suoria viittauksia muihin teksteihin, mutta
esimerkiksi juonikuviot ja henkilöhahmojen nimet toimivat viittauksina muihin
teksteihin. Intertekstuaalisesta viittauksesta esimerkkinä, Raamatun alluusioiden lisäksi,
voisin nostaa viittauksen Hermann Hessen teokseen Arosusi (1927), jonka päähenkilö
on Harry Haller. Kyseinen teos ei häviä kovinkaan paljoa monitulkintaisuudessaan
Likaisille legendoille. Teoksen päähenkilöt muistuttavat monilta osin toisiaan ja
molemmat teokset kertovat hulluudesta. Viittaus on Likaisten legendojen sivulla 182,
mutta Harry on muodossa Harri. Harrylla on Arosusi-teoksessa vaikeuksia sopeutua
yhteiskuntaan, ja hän kärsii persoonallisuuskriisistä. Harrylle annetaan kirja arosudesta,
jossa henkilö on puoliksi ihminen ja puoliksi susi. Suden ja ihmisen luonteet ja muut
persoonallisuuden pirstaleet riitelevät keskenään Harryssa. Arosudessa on myös Maria
niminen henkilö, josta tulee vähäksi aikaa Harryn rakastajatar. Likaisten legendojen
irrallisten laulua seuraavan luvun (s. 185–192) voi tulkita alluusioksi, jossa Maria on
Arosuden viettelijä, kiihkeä rakastaja. Molemmissa teoksissa Marian hahmo on osa
Harryn elämää vain hetken verran. Arosuden Maria on prostituoitu, mikä viittaa myös
tulkintaani siitä, että Maria kokee Likaisissa legendoissa olevansa pikemminkin
syntinen Maria Magdaleena (huora) kuin puhdas Neitsyt-Maaria (madonna).
Psykoanalyysi ja psyykkisen persoonan osat nousevat myös Arosudessa vahvasti esille.
Harryn tiedostamaton on välillä kuin suoraa kuvausta Freudin tiedostamattomasta,
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halukoneesta, jossa ihminen liukuu pitkin sukupuolihalun virtaa toteuttaessaan omaa
seksuaalisuuttaan.

Esimerkiksi

Maaginen

teatteri

on

kuin

suoraa

kuvausta

tiedostamattomasta ja sen toiminnasta.
Minun pikku teatterissani on niin monta aitionovea kuin teitä miellyttää,
kymmenen, sata tai tuhat, ja jokaisen oven takana teitä odottaa juuri se mitä te
etsitte. Teatterini on kuin soma kuvakabinetti, rakas ystävä, mutta teidän ei
hyödytä kahlata tämän kabinetin lävitse tuommoisena kuin nyt olette. (Hesse
1991, 201.)

Maaginen teatteri ei tunne aikaa, paikkaa, persoonaa tai todellisuutta. Teatterissa Harryn
kaikki persoonan rakennuspalikat ovat samanaikaisesti paikalla: ”Jotkut näistä
lukemattomista Harryista olivat yhtä vanhoja kuin minä itsekin, jotkut vanhempia, eräät
ikivanhoja, muutamat aivan nuoria vielä, nulikoita, koulupoikia, pikkupoikia, lapsia.”
(Hesse 1991, 204.) Myös Likaisten legendojen Maria kokee, että hän on samaan aikaan
pieni lapsi ja aikuinen. Aikatasot ovat sekoittuneet toisiinsa molemmissa teoksissa.
Jokaisen Maagisen teatterin aitionoven takana Harrya odottaa juuri hänen halujaan
peilaava maailma. Harry tulee kuitenkin oppineeksi, ettei tiedostamaton ole ainoastaan
paratiisi, jossa kaikki toiveet toteutuvat, vaan ”kaikki helvetit kätkeytyvät sen kauniin
julkisivun alle.” (Hesse 1991, 223). Harryn tiedostamattoman yhdessä huoneessa susi
nimittäin kouluttaa ihmistä, opettaa häntä käyttäytymään villieläimen tavoin. Ihminen
lopulta repii Harryn edessä eläimet palasiksi ja imee veren niistä, jolloin Harry pakenee
huoneesta kauhuissaan. Myös Maria pelkää omaa tiedostamatontaan, omia harhojaan ja
kiellettyjä halujaan. Harryn ovien otsikoissa on yhteneväisyyttä myös Marian harhoihin,
ja otsikoista löytyy esimerkiksi muodonmuutoksiin, itsemurhaan ja seksuaalisuuteen
liittyviä otsikoita. Maria kokee olevansa syntinen jo syntyessään, ja myös Harry jakaa
tämän käsityksen: ”Elämä on aina kamalaa. Emme mahda sille mitään ja kuitenkin
olemme vastuussa siitä. Ihminen syntyy maailmaan, ja siinä samassa hänestä tulee
syyllinen.” (Hesse 1991, 235.) Aiemmin käsittelemäni Likaisissa legendoissa oleva
syntymisen kuvaus, jossa Maria tuntee olevansa syyllinen jo äitinsä kohdussa, tukee
myös tätä tulkintaa.
Myös symboliikka on vahvaa molemmissa teoksissa, ja esimerkiksi väri- ja
kukkaissymboliikkaa löytyy molemmista teoksista. Seuraava lainaus kuvastaa hyvin
molempien teoksien kompleksisuutta, unien mekanismia, jossa mikään ei ole
välttämättä sitä miltä näyttää.
Tämä laukku ei ollut mikään laukku, tämä kukkaro ei mikään kukkaro, viuhka ei
ollut viuhka, kukat eivät kukkia, kaikki oli rakkauden plastillista materiaalia,
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aistien kiihotinta ja magiaa, pieninkin esine oli lähettiläs, salainen yhdyselin, ase
ja taisteluhaaste. (Hesse 1991, 166.)

Sekä Harrylla että Marialla on itsetuhoisia taipumuksia, ja molemmat pohtivat elämänsä
merkityksellisyyttä ja osaansa maailmassa: ”Niin on aina ollut ja niin on aina oleva, että
aika ja maailma, raha ja valta kuuluvat pienille ja litteille, ja muiden, todellisten
ihmisten osalle ei tule mitään. Ei mitään muuta kuin kuolema.” (Hesse 1991, 176.)
Hullut rinnastetaan siis myös Arosudessa kuolleisiin, aivan kuten myös Maria kokee
Likaisissa legendoissa kuolleet omiksi ihmisikseen. Molemmissa teoksissa tanssi
liitetään tiedostamattomaan ja syntisyyteen. Arosudessa Harry kuitenkin hakeutuu
hulluuteen, yrittää parhaansa mukaan opetella tanssimaan, Likaisten legendojen Maria
taas yrittää parhaansa mukaan olla tanssimatta ja vältellä hulluutta. Myös musiikki on
osa molempia teoksia, mutta jälleen hieman eri tavoin. Arosudessa Harry on aiemmin
rakastanut klassista musiikkia, ja yrittää erään naisen tavattuaan oppia pitämään jazzista.
Klassisen musiikin luen Harryn aiemmaksi persoonaksi, yliminän ohjailemaksi, joka on
täynnä sääntöjä, kun taas jazz on tiedostamattoman tavoin vapaa säännöistä. Likaisissa
legendoissa musiikki on yliminän musiikkia, eli virsiä, jotka kurittavat ja rankaisevat
Marian mieltä.
Kuten todettua, teoksissa on valtava määrä yhtäläisyyksiä, mutta toisaalta ne puhuvat eri
näkökulmista,

erilaisista

ihmisistä.

Molempien

teosten

päähenkilöt

ovat

persoonallisuudeltaan pirstaleisia ja hulluuden riivaamia, mutta toisaalta molemmat
teokset antavat ymmärtää, että kaikki ihmiset ovat hulluja, ja hulluuden määritelmä on
aina liukuva. Harry haluaa olla hullu, sillä esimerkiksi Maagisessa teatterissa hän löytää
elämäänsä merkityksiä. Harrya eivät arvostele hänen hulluudesta muut kuin
tuntemattomat lööppien kirjoittajat, Marian leimautuminen tuntuu olevan jo
sisäistetympää. Arosudessa Harry kokee persoonansa olevan jakautunut Harryyn ja
Arosuteen, mutta teoksen loppupuolella hän oppii, että ihmisen persoonallisuuksia on
lukuisia, persoonallisuuden muovautuminen on dynaamista, ja että persoonien
monimuotoisuus on itse asiassa hyvä asia. Arosudessa kuvataan skitsofreniaa
seuraavalla tavalla.
– Se onnettomasti erheellinen käsitys, että ihminen on yhtenäinen ja
muuttumaton kokonaisuus, on teille tuttu. Tuttua on teille sekin, että ihminen on
muodostunut sielujen moninaisuudesta, lukuisista eri minuuksista.
Persoonallisuuden näennäisen ykseyden jakautuminen tällä tavalla eri
minuuksiksi on mielenvikainen ilmiö – niin arvellaan – ja tieteellä on tälle
ilmiölle oma terminsä: skitsofrenia. Tiede on nyt tässä sikäli oikeassa, ettei
mitään moninaisuutta tietenkään käy hallitseminen ilman johtavaa periaatetta,
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ilman tiettyä järjestystä ja ryhmitystä. Sitä vastoin se on väärässä sikäli kuin se
luulee, että yksi ainoa, kertakaikkisesti ja elämänikäisesti sitova järjestys voi tulla
kysymykseen näiden alaminuuksien kohdalla. (Hesse 1991, 219.)

Myös

Arosusi

kyseenalaistaa

hulluksi

leimaamisen,

keinotekoisen

jaottelun

’normaaliin’ ja ’poikkeavaan’. Harryn astuttua ovesta ”Johdatus persoonallisuuden
rakentamiseen Menestys varma” (Hesse 1991, 218), hän näkee itämaiseen tapaan
istuvan miehen, joka opettaa Harrylle asioita persoonasta ja sen rakentumisesta. Miehen
mukaan sosiaalisesti arvokkaina pidetyistä yksilöistä osa on hulluja, ja hulluiksi
leimatuista osa on neroja. Teosten teemat ovat tältä osin yhteneväiset, sillä molemmat
kyseenalaistavat vahvasti lukijan ja yhteiskunnan käsityksiä todellisuudesta ja siitä,
mikä on normaalia.
Unien tulkinnassa on tärkeää katsoa ilmiasuisten sisältöjen läpi symbolisiin sisältöihin,
ja vaikka jokin asia näyttäisi merkityksettömältä, niin se kannattaa ainakin yrittää
tulkita. Harria ei mainita teoksessa kuin muutaman kerran, joten ensilukemalla viittaus
saattaa mennä lukijalta helpostikin ohi. Viittaus on ”piilotettu” myös melko hyvin, sillä
se on keskellä tajunnanvirtaa, joka saattaa vaikuttaa vain kielileikiltä ja nonsenselta.
Teoksessa mitättömiltä vaikuttavat asiat avaavat monesti oman laajan maailmansa.
Maria siis verhoaa teoksessa vaikeat kokemuksensa symboleihin, intertekstuaalisiin
viittauksiin ja myytteihin, ja käyttää näitä kertomisen välineinä.
Maria haluaisi tulla kuulluksi ja saada apua, mutta yhä uudelleen hän joutuu pettymään
ja menettämään toivonsa. Teos alleviivaa sitä, ettei toisen ihmisen hädän tiedostamiseen
tai ymmärtämiseen tarvita välttämättä yhteistä kieltä.
Eikö kukaan voi auttaa? Yritän vielä selittää. Kenties kierin ja nautiskelen
omassa toivottomuudessani, ehkä tämä puhuminenkin on vain tapa lyödä ja
kiduttaa itseäni. Joukko juhlallisia sanoja, jotka moni on jo sanonut paljon ennen
minua, joita olen lukenut ja kuullut. Jos terveenä oleminen on tällaista, että tajuan
entistä selvemmin rajan ihmisten ja itseni välillä, on kai helpompaa olla sairas.
Silloin haluan olla sairas. Kenties tavoittelen olematonta. Ehkä onnellisuutta ja
tasapainoa ei ole olemassakaan. (LL, 58.)
Saksalainen rouva, joka puhuu huonosti suomea, sen sijaan aina ja taitavasti ja
ihan suomeksi jatkuvasti itkee. (LL, 171.)

Maria pyytää viimeisen kerran apua teoksen ensimmäisen osan lopussa, ennen toisen
osan psykoosikuvauksen alkua: ”Pimeää. – Eikö joku voisi vielä auttaa minua?” (LL,
63.) Marian ainut apu tuntuu olevan terapeutti Johannes, joka on Marian mukaan
”mennyt jonnekin kauas pois” (LL, 63). Johanneksen roolia Marian elämässä
korostetaan varsinkin teoksen alussa valtavasti. Lukijalle tuskin jää epäselväksi, että
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tapaamiset Johanneksen kanssa ovat Marialle elintärkeitä. Maria kokee terapian ja
suhteensa Johannekseen myös vaikeana, hajottavana: ”Siellä sinun luonasi pannaan
ensin palasiksi ihminen, ja sitten lähetetään ne palaset menemään. Nyt on niin paljon
pinnalla, kaikki paikat revitty auki. Huudan siinä sitten palasieni perään.” (LL, 224.)
Terapia tuntuu Marian mukaan etenevän, mutta takapakkia tulee jatkuvasti.
Onneksi Johannes panee aina jotakin järjestykseen. Kerran, kaksi kertaa viikossa.
Se on kuin toivotonta vaatekomeron siivousta. Kerran viikossa perusteellinen
puhdistus ja sitten viikon päästä taas, kun kaikki on sekaisin, sama uudestaan.
Minun elämäni elää viikosta viikkoon. On paljon korjattavaa. Johannes tietää,
että minä pelkään hänen menevän pois. Kaikki ovat menneet. – Yritä luottaa
tähän hoitosuhteeseen. Rakenna sen varaan. Ei sinun tarvitse paeta heti, kun koet
lähellä-olemisen. Sinua ei jätetä enää yksin. Näin sanoo Maria itselleen eikä
itsekään usko siihen. En minäkään jaksa uskoa. Ei minun tarvitsisi enää ajatella
itsemurhaa viimeisenä mahdollisuutena, jos luottaisin siihen, että on ainakin yksi
ihmissuhde, joka kestää niin kauan kuin sitä tarvitsen. (LL, 229.)

Johannes on Marian keksimä nimi terapeutille, eikä Johanneksen oikeaa nimeä
paljasteta lukijalle teoksessa. Maria viittaa Johannekseen myös ”Ericus Rexinä”:
”Psykiatri Johannes. Terapeutti. Ericus Rex. Johannes.” (LL, 35.) Ericus rex on
viittausta Kuningas Eerik IX ’Pyhä’ Jedvardinpoikaan, joka eli noin vuosina 1120–
1160. Kuningas Eerik oli vaalilla valittu aatelista sukua edustava kuningas. Kuningas
Eerikin elämänvaiheista ei ole saatavilla täysin varmaa tietoa, joten hänen tekonsa
elävät legendoina. Legendan mukaan hän oli ansioitunut, hurskas ja vakaumuksellinen
kristitty, joka teki ihmetekoja. Legendan mukaan Eerik Pyhä teki Piispa Henrikin
kanssa Suomeen niin sanotun ensimmäisen ristiretken, jonka aikana suomalaisia
kastettiin ja kirkkoja rakennutettiin. Eerik Pyhä siis käännytti suomalaisia pakanoita
kristinuskoon. (Mäki 2012, 54–67.) Maria näkee siis Johanneksen pyhimyksenä, joka
auttaa häntä pois synnistä, tekee hänet puhtaaksi. Johannes on syntisten ja hullujen
pelastaja, Marian pelastaja. Tämäkin korostaa terapeutin merkitystä skitsofreniaa
sairastavalle. Toisin kuin Marian likaista legendaa, Kuningas Eerikin legendaa on
pidetty arvossa ja hän on saanut kansallispyhimyksen aseman Pohjolassa. (Mäki 2012,
58.) Johannes kuuluu Marian näkökulmasta siis muihin ja pyhiin, ei meihin ja syntisiin,
vaikka hän pääseekin Mariaa lähemmäs kuin moni muu.
Teos taivuttelee lukijaansa antipsykiatriseen ajatusmaailmaan, jossa sairas ei ole
diagnosoitu henkilö, vaan sairaus on yhteiskunnassa – sen tiukoissa normeissa ja
kommunikaation köyhyydessä, sekä huonossa hoidossa ja resurssien puutteessa.
Psykiatri sinussa voi silloin olla tyytyväinen: Tulipas taas tehtyä hyvää työtä
lyhyessä ajassa. Toisinaan tekee mieli sanoa, ettet osaa etkä tiedä muuta kuin sen,

64

mikä on taottu päähäsi. Maria ja minä, me tiedämme enemmän. Ja irralliset. (LL,
57.)
Huone kahdeksan on neljän hengen huone. Järjestän tavarat kaappiin. Se on liian
ahdas meille kaikille. Kengät sängyn alle. Kauhean paljon pölyä. (Potilaat
siivoavat itse huoneensa joka aamu.) (LL, 171.)

Kuten johdannossa mainitsin, ja kuten yllä olevasta esimerkistä voi huomata, Suomen
mielisairaalat olivat täyteen ahdettuja 70-lukuun asti, jolloin laitospaikkoja alettiin
vähentää. Teos kertoo siis syntykontekstistaan. Teos ei kuitenkaan aliarvioi lääkkeiden
tai terapian merkitystä, vaan pikemminkin korostaa hoidon merkitystä skitsofreniaa
sairastavalle. Teoksessa esimerkiksi osastonjohtajan nimi ”Untuva” voi myös viitata
siihen, että hoitohenkilökunta on Marian mielestä potilaiden turvana. Aikuisilla linnuilla
untuva nimittäin toimii lämpöeristeenä sulkien ja höyhenten alla.
Likaiset legendat toimii vahvasti piilevän merkityksen alueella ja näin ollen teoksessa
on paljon tulkittavaa. Teoksen symbolinen esitystapa on Marian pyrkimystä löytää
yhteistä merkityspintaa lukijan kanssa. Hypoteettisia lukijoita on monenlaisia, mutta
voinee olettaa, että hypoteettinen lukija tuntee muun muassa kaunokirjallisuutta,
Raamattua ja skitsofreniaa jonkin verran. Maria kertoo lukijalle vaikeista asioista
symbolein ja intertekstuaalisuuden keinoin, saavuttaen yhteisen kielen, jolla
kommunikoida lukijan kanssa. Teoksessa sekoittuvat Raamatun, antiikin Kreikan ja
skandinaaviset mytologiat, sekä Marian omat legendat. Tästä esimerkkinä toimii jo
aiemminkin käsittelemäni teoksen toisen osan luku neljä, jossa Raamatun myytti
Betlehemin lastenmurhasta ja Neitsyt Mariasta sekoittuu antiikin Kreikan mytologiaan
ja kukkaissymboliikan kautta Marian omiin harhoihin, irrallisiin
Irralliset, auttakaa nyt tämän kerran. Lupaan hakea teille lumpeenkukkia
kielletystä järvestä. Lupaan. Uin sinne vaikka ilkialastomana. Paljon raskaita
lumpeenkukkia. Keksikää nyt jotakin. (LL, 85.)

Luvussa sotilaat ovat tulossa hakemaan Jeesuslasta. Maria on Neitsyt-Maarian ja
Joosefin luona lapsenvahtina vahtimassa heidän lastaan. Tulkitsen isännän hahmon
Joosefiksi, sillä myyttien mukaan Joosef oli puuseppä, ja Jeesuksen ”oikea isä” oli
Jumala, sillä Jeesus sikisi pyhästä hengestä.
Isäntä tuoksuu muuten hyvältä siinä vieressä. Pihkalta, puun lastuilta ja metsältä,
ehkä myös isältä. Hän on voimakas ja leveäharteinen. Hän odottaa että lapsi
oppisi sanomaan isä. Eihän se sano. Sitäkään ne eivät tiedä. Minä tiedän, mutta
en raski sanoa Maarialle ja Isännälle. Se isä-sana sanotaan joskus myöhemmin ja
kovin kipeästi. Tänään minä saan syödä yksin puukupista. Isäntä on verstaalla
koko päivän ja hänellä on eväät mukana. (LL, 84.)
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Kun sotilaat tulevat, Maria pyytää irrallisia auttamaan häntä, ja keksimään, miten
piilottaa Jeesuslapsi. Maria lupaa hakea irrallisille lumpeita, jos he auttavat. Irralliset
kehottavat Mariaa piilottamaan lapsen omaan kohtuunsa. Lumpeen tieteellinen nimi
Nymphaea on viittausta Kreikkalaisen mytologian nymfeihin. (Peroni ym. 1986, 116)
Nymfit elivät metsissä, vuorilla ja vesissä, ja ne olivat neitsyitä. Kreikkalaiset uskoivat
lumpeella olevan sukuviettiä hillitseviä ominaisuuksia ja lumme on puhtauden,
siveyden, viileyden ja platonisen rakkauden vertauskuva (ibid). Miksi Maria haki juuri
lumpeita irrallisille? Kuten moneen kertaan jo todettua, teokseen on piilotettu valtavasti
symboliikkaa jokseenkin merkityksettömiltä vaikuttaviin pieniin elementteihin. Irralliset
ovat Marian harhoja, osa yliminää, joka yrittää hillitä tiedostamattomasta kumpuavaa
seksuaalista halua. Tässä tulkinnassa irralliset haluaisivat hillitä Marian seksuaalisia
haluja. Toisaalta irralliset ovat harhoja, jotka kumpuavat tiedostamattomasta;
useampienkin myyttien mukaan neitsyillä on ollut voimaa antava vaikutus, jolloin
irralliset siis saisivat itselleen neitsyitä, eli lisää voimaa, ja näin ollen valtaa Mariassa.
Likaiset legendat kutsuu lukijaa tulkitsemaan itseään, täyttämään lukijalle näyttäytyvät
epäloogisuudet ja aukot. Vaaran teosta lukiessa lukijalle luultavasti nousee mieleen
kysymys: Mitä jos minulle kävisi noin? Mitä jos minä sairastuisin skitsofreniaan? Teos
pakottaa muodostamaan omaa identiteettiä suhteessa teokseen ja sen päähenkilöön: en
ole kokenut tällaista, mutta joku on kokenut ja kokee luultavasti tälläkin hetkellä. Teos
pakottaa lukijan pohtimaan käsityksiään siitä, mikä on normaalia ja mikä ei. Se ei tarjoa
alleviivattua syy-seuraus-tulkintaa, mikä pakottaa lukijan pohtimaan ja kysymään.
Mikael Pietikäinen toteaa, että hulluuden mahdollisuus kulkee mukanamme kuin varjo
(Pietikäinen 2014, 409).
4.5 Hulluuden poetiikka ja valta
Mitä sitten on hulluuden poetiikka? Mistä tietää, että teos on kuvaus hulluudesta?
Väitän, että jos jokin teos on hulluuden kuvaus, niin hulluus värittää aika lailla koko
teosta. Hulluus voi näkyä erikoisessa kirjoitustyylissä ja rakenteessa. Teos luultavasti
pakenee perinteisiä teosta määritteleviä tekijöitä, kuten genreä ja kirjallisuuden lajeja.
Hulluutta kuvaavasta teoksesta löytyy luultavasti myös peritekstejä ja asiasanoja, jotka
ohjaavat tulkintaa. Esimerkiksi Juha Hurmeen Hullu (2012) kertoo jo nimellään teoksen
sisällöstä. Hulluutta kuvaavassa teoksessa ulkopuoliset usein leimaavat hullun, ja myös
hullu itse sanoo itseään hulluksi. Esimerkiksi Arto Paasilinnan Ulvovassa myllärissä
(1981) muut ihmiset leimaavat päähenkilön hulluksi ja pakottavat hänet mielisairaalaan.
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Yksi tärkeä kriteeri psykoosin kuvaukselle on ylipäätään se, että lukija kokee teoksen
jollain tasolla oudoksi, oman maailman logiikkaa rikkovaksi.
Kuitenkaan mikään edellä mainituista ei yksinään riitä syyksi tulkita teosta hulluuden
kuvaukseksi. Pelkkä erikoinen kirjoitusasu tai outous voi kieliä runoudesta, tai
esimerkiksi postmodernista romaanista. Jos erikoiseen kieliasuun liitetään asiasanat ja
peritekstit, niin sekään ei vielä riitä. Teoshan voi esimerkiksi sijoittua mielisairaalaan ja
kertoa siivoojan, joka tekee töitään psykiatrisessa sairaalassa, työpäivästä. Myöskään se,
että joku kutsuu päähenkilöä hulluksi, tai henkilö itse sanoo itseään hulluksi, ei riitä
tulkitsemaan teosta hulluuden kuvaukseksi. Hulluus on terminä laaja, ja se voi
arkikielessä

tarkoittaa

niin

kylähullua,

mielisairasta,

juoppohullua,

kuin

yllytyshulluakin. Jos muut kirjan henkilöt leimaavat päähenkilön hulluksi, mutta
henkilö itse ei, uskooko lukija ulkopuolisia tietäessään, että psykoottiset ihmiset eivät
itse välttämättä tunnista olevansa psykoottisia? Lukijan tulee ottaa huomioon myös
muut aihesanat, kuten huumausaineiden käyttöön liittyvät sanat, sillä psykoosikuvaus
voi olla samantyyppinen kuin esimerkiksi huumeiden aiheuttamien hallusinaatioiden
kuvaus, jossa ihminen näkee harhoja samaan tyyliin kuin psykoosissa oleva ihminen.
Kun hulluuden kuvaus on läsnä kaikissa edellä mainituissa piirteissä, voidaan
varauksella sanoa, että teos on kuvaus hulluudesta. Ainakin Likaisissa legendoissa
hulluus värittää kaikkia edellä mainittuja osa-alueita. Tässä tulee kuitenkin ottaa
huomioon se, että edellä mainitut asiat ovat vain tietynlaista hulluuden genrettämistä.
Yksilölliset syyt ja teemat löytyvät yleensä ainakin osittain rakenteen tai tyylin
ulkopuolelta. Esimerkiksi kohdeteoksessani hulluuden syyt eivät ole suoraan
abstrahoitavissa teoksen rakenteesta tai tyylistä, jotka osaltaan ilmentävät hulluutta,
mutta eivät kerro hulluuden syytä kuin osittain. Pirstaleinen rakenne voi kertoa
esimerkiksi kommunikaation vaikeudesta, joka taas voi olla syy hulluuteen. Tässä
työssä en kuitenkaan lähde pohtimaan perimmäisiä syitä päähenkilön sairastumiselle.
Teokseen liittyy paljon valta-asetelmia, ja olen käsitellyt niitä pitkin tutkielmaani. Tässä
vaiheessa kokoan yhteen tulkintojani siitä, millaista valtaa kohdeteokseeni liittyy.
Teoksen ulkopuolista valtaa käyttävät muun muassa tutkija, kriitikko ja lukija. He
käyttävät lukijan diagnostista valtaa, mikä tarkoittaa vähintään tulkintaa teoksesta.
Diagnostiseen valtaan voi kuulua myös esimerkiksi hahmon leimaaminen hulluksi,
teoksen genrettäminen, tai pahimmillaan teoksen sisällön tai sanoman vääristely. Edellä
mainitut toimivat tällaisesta vallankäytöstä esimerkkeinä, mutta teoksen ulkopuolelta
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tuleviin valta-akteihin voi kuulua hyvin paljon muutakin. Osa teokseen liittyvistä valtaasetelmista ovat sekä sisäisiä että ulkopuolisia. Tämä johtuu siitä, että teos kertoo
väistämättä jotain myös yhteiskunnasta, oli se sitten ilmiasuista sisältöä tai
piilomerkityksistä.
Kohdeteoksessa yhteiskunta ja sen käyttämä biovalta ovat yhteistä lukijan maailmalle ja
Marian maailmalle. Biovallan käsite on peräisin Michel Foucault’a, jonka mukaan
jatkuva rangaistusjärjestelmä määrittelee normin ja erottaa siihen kuulumattomat yksilöt
ulkopuolelle (Foucault 1980, 249). Tapani Kilpeläinen (2012, 28–29.) kirjoittaa myös
biovallasta, joka pyrkii ohjailemaan yksilöä normittamisella. Kilpeläisen mukaan
normittaminen,

eli

ehtojen

asettaminen

oikeanlaiselle

elämälle

luo

kuvaa

elämänhallinnasta. Biovalta toimii Kilpeläisen mukaan siten, että yksilö alkaa valvoa
itse itseään. Ihmiset sisäistävät normin mukaisia käyttäytymistapoja, minkä myötä
heistä tulee hallittava ryhmä. Terveyden tavoittelusta on tullut yhteiskunnassamme
itsestäänselvyys. Maria toteaa teoksessa: ”Jos terveenä oleminen on tällaista, että tajuan
entistä selvemmin rajan ihmisten ja itseni välillä, on kai helpompaa olla sairas.” (LL,
58). Terveydestä on siis tullut tavoiteltava normi, ja jos mielisairas ihminen ei kykene
parantumaan, tai vähintään peittämään sairauttaan, hänet jätetään ulkopuolelle ja
rangaistaan poikkeavuudesta. Rangaistus tapahtuu esimerkiksi stigmatisoimalla yksilö.
Myös

laitokseen

sulkemisen

ja

lääkitsemisen

voi

nähdä

rangaistuksena

ja

hallintayrityksenä. En kuitenkaan ota tässä kantaa siihen, onko laitokseen sulkeminen ja
lääkkeiden määrääminen oikea tapa hoitaa mielen sairautta, sillä en ole psykiatrian
asiantuntija. Normittaminen kuitenkin luo esimerkiksi Marian kohdalla ahdistusta, sillä
hän on sisäistänyt terveyden ja normaaliuden tavoitteen, mutta ei yrityksistään
huolimatta kykene toteuttamaan tavoitettaan.
Teoksen sisäisiin valtasuhteisiin lukeutuvat ensinnäkin teoksen sisäiset, mutta Mariaan
kohdistuvat

ulkopuoliset

vallankäyttäjät,

joihin

luen

muun

muassa

osaston

henkilökunnan ja Johanneksen. He käyttävät niin psykiatrista diagnostista valtaa, kuin
myös teoksen juoneen liittyvää valtaa. Henkilökunta voi keskeyttää Marian harhan (ks.
tutkielmani luku 4). Marian sisäisiin valtasuhteisiin lukeutuvat Marian yliminä ja
tiedostamaton. Marian minä toimii näiden kahden ristipaineessa, sillä hän on sisäistänyt
normaaliuden tavoitteen. Maria pyrkii valvomaan itseään ja hallitsemaan harhojaan.
Marian sisäisiin valtasuhteisiin luen myös Marian äänet, joiden kesken on myös
hierarkiaa.
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Teokseen liittyviä valtasuhteita.

Tässä luvussa olen pohtinut teoksen harhoja ja sitä, mitä ne kertovat lukijalle. Harhat
ovat latautuneet symbolisesti, ja teos on täynnä viittauksia muihin teksteihin. Tämän
tulkitsin Marian kurottautumisena kohti yhteistä kokemuspintaa lukijan kanssa;
vaikeista asioista on ylipäätään vaikeaa puhua, mutta vielä vaikeampaa se on tehdä
suoralla kerronnalla. Lopussa vedin yhteen ajatuksia hulluuden kuvauksen poetiikasta,
eli mistä osa-alueista lukija voi päätellä, että kyseessä on kuvaus hulluudesta. Sen
jälkeen vedin yhteen valtaan liittyviä tulkintojani teoksen osalta. Tutkielmani
viimeisessä analyysiluvussa käsittelen vielä teoksen värisymboliikkaa, joka on myös
olennainen osa teoksen tulkintaa.
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5 TEOKSEN VÄRISYMBOLIIKKA
Tässä luvussa jatkan teoksen analyysia tuomalla tulkintaan mukaan värisymboliikkaa.
Teos hakee lukijansa kanssa

yhteistä merkityspintaa käyttämällä hyväkseen

intertekstuaalisuutta, mutta lukijalle välitetään merkityksiä myös värien avulla. Värit
toistuvat pitkin teosta, ja niiden käytössä on havaittavissa tiettyä logiikkaa. Teoksessa
esiintyy paljon viittauksia Raamattuun ja sen henkilöihin, ja siksi lähdenkin
tulkitsemaan värejä juuri kristinuskon kautta. Teoksessa käytetään paljon liturgisia
värejä, jotka siis symboloivat kirkkovuoden eri aikojen merkityksiä. Liturgisiin väreihin
kuuluvat musta, valkoinen, vihreä, punainen, violetti, sininen ja kulta. Näistä viimeksi
mainittu ei esiinny kohdeteoksessani kovinkaan montaa kertaa, toisin kuin muut
liturgiset värit.
Värejä käytetään teoksessa korostamaan hahmojen luonteita, rooleja ja asenteita.
Väreillä on aivan oma funktionsa tekstissä, ja ne vaikuttavat teoksen tulkintaan ja
toimivat osana myyttisyyttä, osana ”ikuisia tarinoita”. Väreillä välitetään Marian
tunteita ja tuntemuksia, sekä liitetään teoksen henkilöihin konnotaatioita: ”Paavalin
valkea tukka oli harventunut viime tapaamisesta, parta oli kammattu kauniisti ja puvun
väriraidat sopivat toisiinsa. Vihreätä ja mustaa. Vai sillä tuulella hän oli tänään.” (LL,
67.) Irrallisten luonteesta kerrotaan värien avulla seuraavaa: ”Se on irrallisten mieleen,
pelkkää mustaa ja valkoista” (LL,186). Liturgisissa väreissä valkoinen symboloi
puhtautta ja syntymää, musta taas kuolemaa, syvää murhetta ja katoavaisuutta
(Lempiäinen 2002, 379; 388). Irralliset ovat siis ajattelultaan mustavalkoisia. Ne ovat
Mooseksen lain kaltaisia, asiat ovat heistä joko oikein tai väärin. Värit myös
ankkuroivat lukijan tulkintaa. Esimerkiksi kaikki Raamatun hahmot, joihin teoksessa
viitataan, eivät ole aikojen saatossa olleet tulkinnaltaan täysin yhteneväisiä.
Myöhemmin tässä luvussa puhun esimerkiksi Maria Magdaleenan hahmosta, joka ei ole
ollut Raamatun tutkijoiden keskuudessa aina täysin yksiselitteinen. Hahmon tulkinta
kuitenkin liitetään teoksessa värisymboliikan avulla tietynlaiseksi.
Väreillä tuodaan esille Marian sisäiset valtasuhteet, yliminä, minä ja tiedostamaton:
”Valkoinen Raamattu, vihreät vihkot, musteinen käsi. Aina likainen. Aina jotakin
näytettävää.” (LL, 214.) Valkoinen Raamattu on yliminän symboli, vihreät vihot
symboloivat tiedostamatonta ja musteinen käsi on kirjoittavan Marian, minän, kuva.
Valkoinen symboloi teoksessa toiveminää, pyhyyttä ja puhtautta, johon Maria
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elämässään

pyrkii.

Vihreä

symboloi

teoksessa

tiedostamatonta,

pahuutta,

kontrolloimatonta ja hulluutta, eli sitä, mistä Maria pyrkii pois, ja mitä osaa itsessään
hän pyrkii kontrolloimaan. Toisaalta vihreä symboloi kirkollisessa symboliikassa
elämää, toivoa ja kasvua (Lempiäinen 2002, 385). Muste symboloi likaisuutta, joka
tulee esille jo teoksen nimessäkin.
Teoksessa puhutaan mustista linnuista, ja ne yhdistyvät tulkinnassani itsemurhaa
yrittäviksi potilaiksi, tai ylipäätään hulluiksi.
Valkotakkinen avaa oven, enkä kerro kenellekään mustista linnuista. Ei minulla
ole edes yhtään höyhentä. Myöhemmin illalla, kun olen jo aikuinen ja istun
Paavalin kanssa teepöydässä, moitin häntä: - Kuinka sinä voit tehdä dramaattisen
näytelmän toisen kuolemasta? Ei kuolema ole mikään leikki. Mustia lintuja ja
lentämistä. Kuinka sinä voit? Poislähtö on vakava asia aina ja lopullinen, ei se
ole satu. Mutta Paavali sanoo uupuneesti: – On jo ilta. Teidän elämänne on
näytelmä ja teidän kuolemastanne tehdään vielä suurempi numero. Ihmisiä
ristiinnaulitaan ja heitetään leijonien eteen. Miksi mustat linnut eivät lentäisi?
(LL, 105.)

Paavali kysyy, mikseivät mustat linnut lentäisi. Lintujen ominaispiirre on lentäminen,
joten onko Paavalin mielestä hullun ominaispiirre tehdä itsemurha? Paavali erottaa
toisistaan ihmiset ja mustat linnut, eli hullut. Linnut ja kuolema on ylipäätään yhdistetty
toisiinsa aikojen saatossa (ks. Lempiäinen 2002, 308–310). Musta lintu voi olla myös
intertekstuaalinen viittaus esimerkiksi yhteen tunnetuimpaan lintua käsittelevään
tekstiin, Edgar Allan Poen runoon ”Korppi”9. Runon lopussa mies jää korpin varjoon,
eikä pääse sieltä enää pois. Korppi symboloi tällöin hulluuden varjoa, jonka alta hullut
eivät pääse pois. Varjo on stigma, jonka alla ihminen elää. Runossa käy ilmi, että mies
lukee salatieteistä, okkultismista, kertovia kirjoja. Noitia ja hulluja on historiassa
vainottu, rangaistu ja tapettu, ja kohdeteoksessani Marian äiti kutsuu Mariaa noidaksi
(LL, 209–210). Runossa mies yrittää hätistellä korppia pois, eikä höyhenkään saisi
jäädä muistuttamaan korpista. Likaisissa legendoissa on lintuja, höyheniä ja henkilö
nimeltä Untuva. Tulkitsen tekstienvälisen ”vuoropuhelun” tässä niin, että mies haluaisi
eroon höyhenistä, siis merkeistä, jotka muistuttavat häntä hulluudesta ja stigmasta.
Runossa korppi istuu Pallas Athenen patsaan päällä. Pallas Athene on kreikkalaisessa
mytologiassa tiedon, sotataidon ja viisauden jumalatar. Tässä tulkinnassa Pallas Athene
edustaa

yleistä

todellisuuskäsitystä

ja

normia,

tietoa,

joka

tuomitsee

eri

todellisuuskäsitykset ja rankaisee niistä. Joka tapauksessa, tulkitsee edellä mainitun

9

Runoon linkki lähdeluettelossa nimellä Poe, Edgar Allan.
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kohdan intertekstuaaliseksi viittaukseksi Poen runoon tai ei, musta lintu toimii teoksessa
hullujen ja kuoleman symbolina.
No, ei Safiira kuolleen suullaan kuitenkaan osaa kertoa muille mitään, ja isä ja
äiti ovat Papin nimipäivillä. Toiset lapset, kaikki kuusi, pääsivät mukaan. Minua
ei voi ottaa, kun olen pieni ja ilkeä, sairas ja kuollut. Jotkut sanovat että hullu.
(LL, 96.)

Teoksessa Maria sanoo useampaan kertaan kuolleiden olevan hänen ihmisiään. Teoksen
toisessa osassa on kuollut henkilö Safiira, joka on Marian huonekaverina suljetulla
osastolla. Maria rinnastaa useamman kerran hullut kuolleisiin, minkä voi tulkita
tarkoittavan sitä, että hullut ovat yhteiskunnalle yhtä kuin kuolleita. Hullut on siirretty
pois näkyvistä laitokseen, hautaan. Teoksessa Maria kokee yhdessä harhassaan suljetun
osaston eristyskopin hautana. Hullujen ääniä eivät kuule kuin toiset hullut.
Punaisella värillä on toisistaan poikkeavia merkityssisältöjä sekä kohdeteoksessani että
kirkollisessa symboliikassa. Punainen on nähty houkutuksen ja kiusauksen värinä, sekä
kristillisessä symboliikassa tulen ja sellaisenaan Pyhän Hengen värinä (Lempiäinen
2002, 380). Punainen on myös veren ja uskon todistamisen väri, sekä Kristuksen ja
marttyyrien uhrikuoleman väri (Lempiäinen 2002, 381). Punainen symboloi myös
kohdeteoksessani tunnustusta, joka syntisen Marian tulisi tehdä. Se liitetään teoksessa
myös Saatanan hahmoon. Läpi teoksen Maria potee syyllisyyttä, ja tulkitsen punaisen
värin synniksi, joka Mariaa painaa ja melkein tukahduttaa.
Punainen huone, punainen pinnasänky täynnä hiekkasäkkejä. Olen kahden säkin
välissä ja yritän toivottomana mahtua siihen väliin. Pitäisi hengittää. Ei hiekkaa
voi vetää henkeen. Irrallinen sanoo: - Nyt tulee vielä pahempaa. Olen taas
uunissa. Hiekkasäkit ovat ympärilläni. Kun uuni on punainen, alkaa hiekka
kuumentua. Ensin se tuntuu miellyttävältä, mutta pian alkaa polttaa. Hiki valuu,
sänky on kai tulinen järvi. Kun ne eivät vain pudottaisi kuumaa kiveä. Rannoilta,
pohjasta, pinnalta tulee lisää kuumia hiekkasäkkejä. Minä en saa antaa niiden
täyttää järveä. Minun pitäisi mahtua väliin. Turhaan huutaa Neitsyt-Maaria. Ei
hän voi tänne tulla. Hän on liian valkoinen ja kaunis. [..] Kuulen äänestä, että
punainen on aloittanut tanssin, astunut majastaan levänneenä ja voimakkaana.
Vanhat naiset yllyttävät sitä ja kutovat nautiskellen pitkää sukkaa. Minä olen
hukassa. Tiedän, että tanssi tulee lähemmäksi. Se avaa portin. Rummutus
tanssittaa punaisen sisään ja panee kuumat hiekkasäkitkin tanssimaan. – Ettekö
näe, minä olen tässä välissä. Minä, Maria. En tahdo tanssia. Palan, tukehdun,
muserrun. […] Tanssi sinä nyt, punainen sanoo. Kyllä minä tiedän, että olet
kurkistellut ja kuunnellut, selaillut ja kuiskutellut. […] Punainen Saatana, oletko
nyt tyytyväinen? […] Saatana, minä, Maria, tulen nyt. (LL, 91–93.)

Teoksen toisen osan viides luku loppuu sanoihin ”Saatana, minä, Maria, tulen nyt” (LL,
93), jonka jälkeen seuraava luku alkaa: ”Kun tanssii kyllikseen, tulee lopulta perille.
Tänne, jossa on likaiset ikkunat lujaa lasia ja kaksikymmentäneljä pientä ruutua
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jokaisessa” (LL, 94.) Maria päätyy siis tanssinsa jälkeen suljetulle osastolle. Tulkitsen
Marian tanssiin ryhtymisen psykoosin puhkeamiseksi. Hän ei mahtanut sille mitään,
sillä Saatana pakotti hänet tanssimaan. Saatanan tulkitsen olevan myös osa Mariaa,
hänen tiedostamatontaan. Teoksessa toistuu punainen pinnasänky, jonka tulkitsen
symboloivan sitä, että Maria on pienestä asti kärsinyt syyllisyydestä. Edellisessä
lainauksessa punaista väriä käytetään metonymiana kuvaamaan Saatanaa. Valkoinen
väri on lainauksessa puhtauden, Neitsyt-Maarian väri, joka on vastakohtana Marian
likaisuudelle ja synnille.
Marian silmien väri on teoksessa vihreä, joka viittaa tulkinnassani syntiin.
Vääränvärinen lapsi. Eivät he olisi minua halunneet. Kiltin ja puhdasesiliinaisen,
sellaisen voi näyttää vieraille, ja tuoda niiaamaan kuten Annaliinan. Mutta
vääränvärinen, jolla on vihreät silmät, ja jossa syntiä pitää piilottaa, sitä ei voi
näyttää. Sitä pitää kurittaa, kunnes se taipuu. Äiti sanoi, että minua ei ole, koska
hän ei halua minua. (LL, 134.)

Annaliina esitetään teoksena puhtoisena, valkoesiliinaisena, aivan kuten NeitsytMaariakin. Neitsyt-Mariaan onkin liitetty mytologioissa usein valkoinen väri. NeitsytMarian maidon avulla on esimerkiksi karkotettu pahoja henkiä (Koivunen 1995, 213).
Valkoinen on useissa kulttuureissa puhtauden, viattomuuden, synnittömyyden, ilon ja
ylipäätään täydellisyyden väri (Lempiäinen 2011, 379). Maria taas on vihreäsilmäinen,
kuten isänsä ja Saatana. Vihreän voi tulkita tiedostamattoman, kontrolloimattoman,
kuvaksi. Maria katsoo luvussa 28 Saatanaa silmiin: ”Huomaan, että hänellä on sointuva,
lämmin ääni. Punainen puku sopii hänelle hyvin ja laineikas tukka läikehtii vihreätä.
Tuntuu hyvältä katsoa vihreisiin silmiin arastelematta” (LL, 250.) Aiempaa tulkintaani
mukaillen Saatana on osa Mariaa, ja Maria katsoo lainauksessa oikeastaan siis itseään.
Maria päättää olla rehellinen ja suora, ja tehdä niin kuin itse haluaa: ”Tämän lopun,
viimeiset kuvat, aion elää niin kuin tahdon. Pyhät menkööt helvettiin tai taivaaseen.
Minua varten on maa, pölyinen, lämmin maa. – Sillä tavalla, Saatana kehaisee” (LL,
251.) Maria siis katsoo itseään sellaisena kuin on, ja löytää itsestään armollisuutta
itseään kohtaan. Maria haluaisi hallita varsinkin vihreitä ääniään.
Ikään kuin kutoo kiinni ääniä kankaaseen, siinä ne ovat lujasti eivätkä pääse
karkuun. Vihreätkin äänet. Teen mielelläni vihreitä raitoja eikä askartelunohjaaja
tahdo ymmärtää, miksi haluaisin ottaa kaikki vihreät kuteet. – Pannaan tätä
väliin, hän ehdottaa. – Vihreätä minä haluan, niin monenlaista kuin sitä on. (LL,
185.)

Vihreät äänet ovat Marian haluja ja epämiellyttäviä ääniä, jotka haukkuvat Mariaa ja
laittavat hänet tekemään asioita, joita hän ei haluaisi tehdä. Teoksessa Maria lähtee
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Harri-nimisen miehen mukaan ja menee hänen kanssaan sänkyyn. Sängyssä on vihreät
peitot ja pöydällä on musta Raamattu. Maria kokee seksiaktin jälkeen taas syyllisyyttä
seksuaalisuudestaan:
Näillä käsillä ei enää kudota vaippoja, eikä ihokkaita eikä raidallisia mattoja.
Raidat ovat minun sisälläni, sillä olen koskettanut kesäkäärmettä enkä näe kuin
vieraat kädet silmien edessä. (LL, 192.)

Seksiaktin myötä Maria on siis antanut haluilleen vallan. Musta Raamattu viittaa
magiaa ja noituutta käsittelevään kirjaan. Mariasta on siis tullut teon jälkeen likainen ja
syntinen.
Varsinkin punainen ja vihreä väri tuntuvat sekoittuvan teoksessa, välillä jopa
kirjaimellisesti: teoksen toisessa osassa Maria viedään Magdaleenan tupaan juomaan
punaista juotavaa, johon on murennettu vihreitä lehtiä. Maria Magdalenan hiukset on
taiteessa kuvattu usein punaisiksi, mikä korostaa hänen syntisyyttään (Koivunen 1995,
148). Kristillinen perinne on luonut kuvaa Maria Magdaleenasta ”prostituoituna,
katuvana huorana, joka kulkee pää painuksissa mutta jonka sydän on kultaa”.
(Koivunen 1995, 136.) Raamatusta ei kuitenkaan löydy perusteita kyseiselle myytille,
vaan Maria Magdaleena esitetään merkittävänä henkilönä, joka kohtaa ensimmäisenä
ylösnousseen Kristuksen (ibid). Likaisissa legendoissa Maria-nimisiä erillisiä henkilöitä
on useampia; itse Maria, Neitsyt-Maaria ja Maria Magdaleena. Nämä henkilöt voi
tulkita myös päähenkilö Marian eri persoonan osiksi; Neitsyt-Maaria on tavoiteminä (tai
yliminä), Maria Magdaleena taas kuvastaa tiedostamatonta ja Marian haluja, ja Maria
itse toimii minän alueella. Likaisten legendojen Marioiden moneus on kuitenkin joka
tapauksessa kohosteista. Marian henkilöhahmossa on nähtävissä piirteitä pienestä,
viattomasta Mariasta sekä syntisestä ja likaisesta, halujensa vallassa olevasta naisesta.
Madonna-Huora-asetelma on teoksessa voimakas.
Maria Magdaleenan voi toisaalta tulkita Marian omakuvaksi; Maria Magdaleena on
Raamatussa syntinen nainen, joka sai syntinsä anteeksi. Raamatussa Jeesus ajoi Maria
Magdaleenasta pois seitsemän pahaa henkeä. Nämä henget on yhdistetty naisen
aiheuttamaan perisyntiin, seitsemään kuolemansyntiin ja huonon naisen edustamaan
seksuaalisuuteen. Tästä johtuen nainen ja naisen seksuaalisuus ovat olleet vahvasti
synonyymeja synnille. (Koivunen 1995, 139.) Maria Magdaleena on nähty myös
katuvien naisten suojeluspyhimyksenä. Teoksessa on useampia viittauksia siihen, että
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Maria

katuu

syntejään.

Esimerkiksi

punainen

väri

viittaa

katumukseen

ja

syyllisyydentuntoon, ja teoksessa punainen väri toistuu paljon.
Teoksen toisen osan ensimmäisessä luvussa esiintyvät melkein kaikki liturgiset värit.
Marian kädet leikataan irti, koska hän oli pienenä ”leikkinyt peiton alla” ja jäänyt
äidilleen kiinni. Tämän kohdan tulkitsen masturboinnista kiinni jäämiseksi ja
syyllisyydentunnoksi siitä. Maria sai Paavalilta punaisen kutsukortin, jossa oli Paavalin
peukalonmerkki. Ehtoollinen on kristillinen sakramentti. Ehtoollisella viini on punaista,
ja se symboloi Kristuksen verta. Punainen väri symboloi siis kristinuskossa verta ja
tunnustusta, eli punainen kutsukortti symboloi teoksessa kutsua tunnustamaan ja
sovittamaan synnit. Paavalilla on tilaisuudessa päällään puku, jossa on vihreää ja
mustaa. Vihreä väri symboloi kristillisessä symboliikassa toivoa ja kasvua, musta taas
kuolemaa, katoavaisuutta ja surua. Kyseisessä kohdassa Marian käsi ”kuolee”, ja sen
tilalle kasvaa uusi käsi. Maria saa siis syntinsä sovitettua, ja hän kokee henkistä kasvua
saatuaan synnintunnustuksen. Olen aiemmin tulkinnut Paavalin Marian isän kuvaksi ja
isä tuokin Marian elämään toivoa, sillä isä, Paavali, antaa Marian synnit anteeksi.
Vihreän värin myötä Marialla on siis toivoa, kun hänelle annetaan uudet kädet
vanhojen, ”liattujen” tilalle. Musta väri voi symboloida tässä kohdin kuolemaa myös
siinä mielessä, että Marian isä on kuollut. Vihreä ja musta viittaavat väreinä molemmat
kuolleen isän hahmoon, sillä Maria sanoo teoksessa, että hänellä ja isällä on vihreät
silmät. Vihreä voi tässä tapauksessa symboloida joko kristinuskon toivon ja kasvun
merkitystä, tai sitten sitä, että Paavali on osa Mariaa, ja Maria on syntinen, eli hänessä
on vihreää.
Valkoinen toimii puhtauden ja ilon symbolina niin teoksessa kuin kristillisessä
symboliikassakin. Neitsyt-Maaria sitoo teoksessa Marian silmille pehmeän valkoiselta
tuoksuvan liinan, jonka jälkeen Marian kädet katkaistaan. Neitsyt-Maaria myös ompelee
Marialle

uudet

kädet

hohtavan

valkoisella

pumpulilangalla.

Suomalaisissa

mytologioissa Neitsyt-Maria on nähty parantajana (Koivunen 1995, 216). NeitsytMaaria toimii teoksessa siis Marian parantajana, uuden, synnittömän elämän
synnyttäjänä. Violetti väri kuvastaa katumusta, parannusta ja odotusta, ja se on
kärsimyksen vertauskuva (Lempiäinen 2002, 384). Sinistä väriä on käytetty jumalallisen
pyhyyden värinä ja merkittävässä asemassa olevat naiset ovat pitäneet yllään
”mariansinistä” (Martti Huttunen 2013, 112). Sininen taivaan värinä viittaa myös
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Neitsyt-Mariaan (Lempiäinen 2002, 387). Uusien käsien myötä Marian katumat synnit
on tunnustettu ja sovitettu.
– Irralliset, sanoi Paavali. – Avatkaa ikkunaluukku. Se avattiin ja kappale sinistä
läikkyi hämärään panimohuoneeseen. Paavali Nousi seisomaan, sipaisi partaansa
ja sanoi lempeästi: – Nyt voitte mennä, sillä se on sovitettu, ja hän on saanut
uudet, siistit kädet. (LL, 70.)

Teoksen nimessä on sana legendat. Teoksen nimen voi nähdä viittaavan Maria
Magdaleenan legendatraditioon ja Jacobus de Voraginen teokseen Kultainen legenda,
joka on kokoelma pyhimyslegendoja. Olen tulkinnut Marian hahmon olevan viittausta
Raamatun Maria Magdalenan hahmoon. Kultaisessa legendassa Maria Magdaleena on
”kokonaan omistautunut aistinautinnoille, lihan iloille ja riettauksille” (Koivunen 1995,
141), mikä kuvaa myös tiedostamattoman toimintaa. Katolisten oppien mukaan
kuitenkaan kukaan paitsi Saatana ei ole armon ja anteeksiannon tavoittamattomissa
(Koivunen 1995, 148). Likaisissa legendoissa Maria rinnastuu vihreään väriin, jonka
olen tulkinnut Saatanan väriksi. Maria osoittaa katumusta ja toivoo puhdistuvansa,
muttei koskaan teoksen aikana kykene toteuttamaan pyrkimystään. Maria kokee
olevansa siis armon ja anteeksiannon saavuttamattomissa, eli parantumattomasti
syyllinen, syntinen ja hullu.
Muutokset suhtautumisessa ja asenteissa esimerkiksi Raamatun Maria Magdaleenan
hahmoon kuvastavat osaltaan sitä, miten hulluuteen on suhtauduttu aikojen saatossa, ja
miten ihmisten asenteet ovat muuttuneet, mutta toisaalta edelleen pysyneet osittain
samoina. Tietoisuus mielenterveysongelmista ja niiden yleisyydestä lisääntyy jatkuvasti,
mutta yhä edelleen hullut kohtaavat ennakkoluuloja ja osa heistä kantaa edelleen vahvaa
stigmaa. Koivusen (1995, 217.) mukaan sana legenda on latinaa, ja tarkoittaa
’luettavaa’. Nimitys on lähtenyt liikkeelle keskiajan tavasta lukea pyhimysten
elämäkertoja pyhimysten juhlapäivinä jumalanpalveluksissa, sekä luostarien aterioilla.
Likaisten legendojen alussa taas todetaan että: ”Tätä ei oikeastaan kannata lukea, ei
ainakaan kahvipöydässä” (LL, alkusanat). Tämä korostaa jakoa pyhimyksiin ja
syntisiin: hullujen legendoja, likaista luettavaa, ei kukaan halua lukea, toisin kuin
pyhimyksistä kertovia tekstejä.
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6 PÄÄTÄNTÖ: PITÄISI SAADA LEGENDAT LOPPUUN
Aloitin tutkielmani kontekstoimalla teoksen 1970-luvun kaunokirjalliseen kenttään.
Raotin

hieman

myös

ilmestymisajankohdan

suomalaisen

ajoilta.

Valitsin

psykiatrian

historiaa

tarkasteltavakseni

kohdeteokseni

ainoastaan

yhden

kohdeteoksen, sillä kohdeteoksessani riittäisi vielä tutkielmanikin jälkeen tutkittavaa.
Tutkielmassa käyttämäni Petteri Pietikäisen ja Claes Anderssonin lähteet molemmat
viittaavat siihen, että hulluus on aina sidoksissa kontekstiin, ja että hulluus on
oikeastaan yhteiskunnan peili (ks. Andersson, jälkisanat; Pietikäinen 2014, 409). Teos
on syntynyt ajassa, jolloin suomalainen psykiatria oli murrosvaiheessa, ja mielisairaiden
laitoksiin sijoittamisen ja eristämisen sijaan alettiin keskittyä avohoidon kehittämiseen
ja potilaiden kuunteluun. Mielestäni olisi erittäin mielenkiintoista tutkia laajemmin
suomalaisia hulluuden kuvauksia, ja koettaa konstruoida niistä yleisempää hulluuden
poetiikkaa. Psykiatrian historiaa ja ajan kontekstia voisi ottaa tutkimukseen mukaan
vielä enemmän, ja olisi mielenkiintoista tehdä vertailevaa tutkimusta siitä, miten
teoksen ilmestymisajan konteksti ja mielisairaiden hoito näkyvät teoksissa.
Nostin tutkielmassani esille kirjallisuustieteen eettisiä ongelmia juuri hulluuden
kuvauksen tutkimisessa. Olen pitänyt koko tutkielmani ajan eettiset kysymykset
erityisen paljon pinnalla ajattelussani. Samalla läpi työni olen haastanut, kohdeteokseni
tavoin, tutkielmani lukijaa pohtimaan omia käsityksiään todellisuudesta ja hulluudesta.
En luonut työssäni uusia kirjallisuuden tutkimuksen käsitteitä, jotka sopisivat paremmin
hulluuden kuvauksen tutkimiseen. Nostin kuitenkin esille termien epätarkkuutta ja
epäsopivuutta hulluuden kuvauksen tutkimisessa. Tutkielmassani en käyttänyt termejä
kevyin perustein. Esimerkiksi harhan, hulluuden ja personifikaation käsitteet kertovat
enemmän tutkijasta, joka tulkitsee teosta, kuin harhoja näkevästä. Yleisen termistön
keksiminen olisi varsinkin hulluutta tutkiessa haastavaa, sillä joka kerta tulee ottaa
huomioon myös teoksen ja hulluuden kuvauksen yksilöllisyys. Termistön hiomiseen
voisi kuitenkin panostaa tulevissa tutkimuksissa vielä paljon enemmän.
Tutkielmassani esittelin teoksen peritekstejä ja niiden vaikutusta tulkintaan. Ne
vaikuttavat vahvasti lukijan ennakkokäsitykseen teoksesta. Ilman peritekstejäkin lukija
kuitenkin huomaisi, että teoksessa on jotain omalle maailmalle vierasta, jolloin hänelle
aktivoituu tulkinta siitä, että teos on kuvaus hulluudesta. Teosta olisi varmasti
mielekästä analysoida myös siten, että paratekstit olisivat laajemminkin mukana
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tulkinnassa. Esimerkiksi kirjailijan haastattelut, hänen tyttärensä Sarianna Vaaran
kirjoittama teos Huomenkellotyttö (2013) ja muut Vaaran teokset tarjoaisivat varmasti
uutta näkökulmaa teoksen tulkintaan. Teosta värittää vahvasti viittaukset muihin
teksteihin. Tämän tulkitsin sisäistekijän yritykseksi löytää yhteistä merkityspintaa
lukijan kanssa. Lukijan ja Marian maailmat ovat välillä niin toisistaan poikkeavia, että
molemminpuolista kurottautumista toisiaan kohti vaaditaan. Oikeastaan kieli ja sen
säännöt ovat osittain esteinä psykoosikokemuksen välittämisessä, mutta ikuiset tarinat,
kuten myytit, auttavat lukijaa ymmärtämään myös Marian tarinaa. Teoksen kieli
symboloi sairasta ja pirstoutunutta mieltä ja sen toimintaa. Kieli kuitenkin jättää lukijan
ymmälleen, mikä taas kertoo siitä, että toisen henkilön mielen maailman ja kokemuksen
täydellinen ymmärtäminen on mahdotonta.
Myytit ovat osittain universaaleja ja ne toimivat pohjana oikeastaan kaikille kirjallisille
teksteille.

Tällaista

yhteistä

merkityspintaa

luo

intertekstuaalisuuden

lisäksi

tutkielmassa käsittelemäni teoksen värisymboliikka, joka on vahvasti linkittynyt
kristinuskoon ja liturgisiin väreihin. Värit eivät ole kuitenkaan ainoastaan länsimaille ja
kristinuskolle ominaisia merkityksen kantajia. Ne kantavat mukanaan myös moninaisia
yhteiskuntasidonnaisia symboleja, joita en kokenut relevantiksi lähteä analysoimaan
tämän teoksen kohdalla. Tämän teoksen kohdalla intertekstuaalisia viittauksia ja sitä,
osuvatko tulkintani oikeaan, on hyvin vaikeaa arvioida. Kun kohdeteokseeni paneutuu
enemmän, tulee varmasti joko ali- tai ylitulkinneeksi viittausten määrää ja laatua.
Tutkielmassani olen kuitenkin lähtenyt rohkeasti etsimään tekstistä viittauksia, sillä
teoksen monitulkintaisuus ohjaa voimakkaaseenkin tulkintaan. Välillä teoksen
viittaukset tuntuvat ilmeisiltä, ja esimerkiksi viittaukset Raamattuun vaikuttavat
hyvinkin

perustelluilta.

Tutkielmassani

olen

varmasti

mennyt

metsäänkin

tulkinnoissani, mutta mielestäni absoluuttisesti oikean tulkinnan hakeminen tämän
teoksen kohdalla on mahdotonta. Koin tärkeäksi, että esittelin työssäni teoksen
tulkintamahdollisuuksia, sillä ilman tulkintaa teoksesta ei saisi oikeastaan yhtään mitään
irti.
Olen esitellyt tutkielmassani Freudin psykoanalyysin pääpiirteitä ja perustellut, miksi
kyseinen teoria oli sopiva metodi tutkielmani kohdeteoksen analysointiin. Freudin
psykoanalyysista lainasin psyykkisen persoonan jäsentymisen käsitteet. Psyykkisen
persoonan käsitteistöä käytin jäsentämään teoksessa esiintyviä valta-asetelmia.
Valtasuhteet jaottelin Marian sisäisiin valtasuhteisiin, sekä teoksen tarinan ja juonen
78

valtasuhteisiin. Marian sisäisissä valtasuhteissa tiedostamattomassa vaikuttavat Marian
halut ja harhat, ja yliminän virkaa toimittavat äiti, Raamatun opit ja yhteiskunnan
normit. Maria on minä, joka yrittää pitää tiedostamattomansa kurissa ja toimia yliminän
sääntöjen sisällä. Maria yrittää tukahduttaa harhansa ja seksuaalisen halunsa, mutta
tiedostamaton pääsee usein valloilleen. Tarinan ja juonen tasolla yliminänä toimivat
juonta kontrolloivat henkilöt. Tiedostamattomassa ovat kaikki teoksen tapahtumat, jotka
ovat samanaikaisesti olemassa. Minä on teoksen ilmiasu, eli se, mitä teoksessa
kirjaimellisesti sanotaan. Juonta kontrolloivat henkilöt päättävät, missä vaiheessa ja
miten mitäkin kerrotaan.
Tiedostamaton ei ole sidoksissa aikaan tai paikkaan, ja Marian nykyhetkessä ovat
samanaikaisesti läsnä Marian menneisyys ja nykyisyys. Psyykkisen persoonan jaottelun
lisäksi olen lainannut Freudilta uneen liittyvät piilomerkityksen ja ilmiasun käsitteet.
Unet ja harhat tuntuvat noudattavan keskenään jokseenkin samaa mekanismia, sillä
molemmat piilottavat merkityksiä symboleihin ja sekoittavat asioita keskenään.
Unisensuurin tavoin Marian mielessä menneisyyden tapahtumat, nykyhetki ja myytit
kietoutuvat yhteen ja järjestäytyvät uudelleen muodostaen näin Marian kokeman
todellisuuden ja teoksen ilmiasun. Kategorisoin tutkielmassani teoksen päähenkilön
Marian harhoja löyhiin kategorioihin. Osan harhoista voisi sisällyttää kaikkiin
tutkielmassa

esittelemiini

kategorioihin,

ja

tämä

näkyi

työssäni

osittaisina

päällekkäisyyksinä käsittelyssä. Tarkoituksenani ei tosin edes ollut esitellä tiukkoja
kategorioita, joissa harhat esiintyisivät tiettyjen sääntöjen mukaisesti. Kategorisointi
kuitenkin toi selkeyttä vaikeatulkintaiseen teokseen ja helpottaa teoksen analysointia.
Teos ottaa yhteiskunnallisesti kantaa mielisairaiden hoitoon. Maria pyytää moneen
otteeseen ottamaan syliin ja kuuntelemaan. 1970-luvulla mielisairaiden hoidossa
alettiinkin keskittyä enemmän potilaan kokemukseen. Teos herättelee lukijaa pohtimaan
omaa suhtautumistaan toisiin ihmisiin. Kommunikaation vaikeus konkretisoituu
teoksessa monella tasolla, sekä teoksen sisäisessä maailmassa,

että lukijan

ymmärtämättömyytenä. Teos on hyvin monitulkintainen, ja se jättää monelta osin
tulkinnan lukijan vastuulle. Psykoanalyysissa potilas assosioi ja kertoo vapaasti asioita,
ja psykiatrin tehtävänä on tulkita nämä assosiaatiot. Teos asettaa lukijan psykoanalyysia
tekevän psykiatrin asemaan, jonka potilaana on teos. Lukija käyttää tulkinnassaan
diagnostista valtaa; hän etsii oireita, merkkejä ei-normatiivisuudesta, jonka jälkeen hän
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tekee diagnoosinsa, eli tulkinnan, teoksesta. Ylipäätään se, että päähenkilö Maria kertoo
omaa tarinaansa, kertoo siitä, että hän haluaa tulla kuulluksi.
Tutkielmani otsikossa kerron tutkivani hulluuden poetiikkaa ja valtaa Likaisissa
legendoissa. Hulluus värittää kohdeteostani kokonaisvaltaisesti. Hulluus tulee siinä
esille niin tyylissä, rakenteessa, sisällössä, kuin myös periteksteissä ja aihesanastossa.
Hulluudesta kertova teksti pakenee usein genren ja kielen rajoja ja sääntöjä. Hulluuden
poetiikkaan kuuluu myös lukijan kokemus teoksen maailman outoudesta ja vieraudesta.
Hulluus on valtaa, ja se on ulkoa päin tuleva leima, jonka yksilö usein omaksuu
persoonansa osaksi. Hulluus on käsitteenä liukuva ja kontekstista riippuvainen. Siinä
pysyvää on vain määrittely yksilön suhteessa suurempaan joukkoon, normaalin
suhteesta epänormaaliin. Teos ja Claes Anderssonin jälkisanat viestittävät lukijalleen
sitä, että skitsofrenia on pohjimmiltaan muiden ihmisten ymmärtämättömyyden ja
heidän kommunikaationsa köyhyyden sairaus.
Kuten sanottua, Marian hulluudesta kertovat tällä hetkellä muun muassa tekstin rakenne
ja erilaiset lukijan maailman logiikasta poikkeavat asiat. Tullaanko Marian kertomus
tulevaisuudessa
asenteemme

kuitenkaan
hulluuteen

tulkitsemaan
ja

harhoihin

kuvaukseksi
ajan

hulluudesta?

saatossa,

kun

Muuttuuko
esimerkiksi

virtuaalitodellisuuden kehittymisen myötä on yhä enemmän mahdollista nähdä asioita,
joita ei ”oikeasti” ole olemassa? Maria sanoo teoksessa: ”Se toinen maailma alkaa olla
todempi kuin tämä oikea. Kumpi on oikea? Tämä alkaa olla polvia myöten unissa
kahlaamista.”. (LL, 217–218.) Se, mikä tulevaisuudessa nostetaan todellisuuden ja
normaaliuden määritelmäksi, jää vielä nähtäväksi. Joka tapauksessa valtarakenteet,
joissa osaa ihmisistä syyllistetään, arvotetaan, syrjitään ja alistetaan, ovat valitettavan
pysyviä ihmiskunnassa. Oikeanlaisen narratiivin löytäminen on varmasti vaikeaa
harhoista kirjoittavalle, sillä skitsofrenia tuntuu pakenevan kielellistämistä ja
kommunikaation normeja. Likaisissa legendoissa Maria Vaara on löytänyt tavan
kirjoittaa omalla tavallaan omasta skitsofreniastaan. Samalla hän on teoksellaan
tavoittanut jotain hyvin olennaista hulluudesta ja yhteiskunnastamme, jossa särkymisen
jälkeen tulee rangaistus.
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