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1 Johdanto

”Every love story is a ghost story”
– David Foster Wallace

John Winslow Irving (2.2.1942) on yhdysvaltalaisen kirjallisuuden yksi tunnetuimmista
leukailijoista, jonka groteskit kuvaukset yhteiskunnassa vallitsevista epäoikeudenmukaisuuksista
sisältävät niin aatteita, asenteita, moraalista kannanottoa kuin politiikkaakin. Irvingin teosten
värikäs henkilögalleria hengästyttää lukijansa – kuka voisi lukea esimerkiksi Garpin maailman
(1978) Jenny Fieldsin edesottamuksia tuntematta kiusausta kategorisoida hahmo feministiksi.
Irvingin henkilöhahmot tihkuvat hänen tuotantonsa sivuilta esiin ja jähmettyvät lukijan mieleen
kuin kuuma kinuskikastike jäätelön pinnalle. Tällaisen reaktion minussa herätti romaani Oman
elämänsä sankari (1985), joka oli ensimmäinen lukemani Irvingin teos ja jonka jälkeen paluuta
irvingittömään maailmaan ei ole ollut.
John Irving on ennen kaikkea henkilöromaaneiden taitaja. Voisi oikeastaan suoralta kädeltä väittää,
että kaikki Irvingin teokset (lähtien hänen esikoiromaanistaan Vapauttakaa karhut (1968), kirjailijan
uusimpaan kirjaan Ihmeiden tie (2015) sisältävät henkilökohtaisen kasvun ja identiteetin
vahvistumisen aihelmia. Toisin sanottuna kirjat voidaan kanonisoida kehitysromaaneiden genreen.1
Hänen romaaninsa seuraavat päähenkilön varttumista kronologisesti lapsesta aikuisuuteen. Juuret ja
alkuperä ovat Irvingin tuotannon keskiössä, siinä missä hänen puumerkkinä pidetyt metaforansa,
jotka liittyvät yleensä painimiseen tai urheiluun ylipäätään sekä perhe-elämään sen moninaisine
kummallisuuksineen. Irving on kirjailijana myös paljon muutakin kuin ihailemansa Charles
Dickensin jalanjälkiä seuraava kasvutarinoiden rustaaja. Romaaneille tunnusomaisia ovat nimittäin
niiden rakenteelliset kokeilut. Hänen esikoisteoksensa on tyyliltään kolmijakoinen ja toimi hänen

1

Kehitysromaanin (Bildungsroman) tradition aloittajana pidetään yleensä Goethen romaania Wilhelm Meisterin
oppivuodet (1795–1976). (Mäkikalli-Steinby 2013, 145). Perinteisesti kehitysromaaneissa kuvataan nuorta miestä,
joka vaihtaa kotiseutunsa ja juurensa urbaanimpaan ympäristöön tutkiskellessaan älyllisiä, emotionaalisia,
moraalisia sekä hengellisiä kykyjään. (McCarthy 2005, 41).
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opinnäytetyönään Kurt Vonnegutille ja muille kirjoittajille Iowan Writer’s Workshopissa.
(Klinkowitz 1985, 54.)
Yliopistossa Vonnegutin johdolla kirjoittamista opiskellut Irving sanoo opettajansa vaikuttaneen
hänen esikoisteokseensa. Ei liene sattumaa, että Vonnegutin musta huumori, jossa normaalisti
vakavana pidettyjä asioita käsitellään huumorin avulla, on huomattava tekijä myös Irvingin
tuotannossa. Kurt Vonnegutia on tituleerattu yhdeksi postmodernin kirjallisuuden vaikuttajaksi.
Nähdäkseni tästä aspektista voidaan tarkastella myös hänen aikalaiskirjailijaansa ja -toveriaan John
Irvingiä.2
Postmoderni kirjallisuus on termi, jota yhdysvaltalainen kirjallisuudentutkimus alkoi käyttää noin
1960-luvulla. Postmoderni diskurssi tarkoittaa sitä, että taide yhdistää parodisesti eli ivaillen ja
piikitellen modernin ja jonkin historiallisesti varhaisemman tyylin (Brax 2008, 124).
Kirjallisuudentutkija Fredric Jameson toteaa teoksessaan Postmodernism or, the Cultural Logic of
Late Capitalism (1991), että postmodernismi etsii todellisuutemme säröjä, pikemminkin tapahtumia
kuin uusia maailmoja. Tästä toki voidaan olla eri mieltä, niin kuin Linda Hutcheonin tuotannosta
selviää ja kuten pro gradu -tutkielmassani tulen osoittamaan. Poleemisena nähdään, että
postmodernin myötä Sigmund Freudin alulle panemista subjektin ja subjektiviteetin käsitteistä
ollaan etenkin psykoanalyysissa nähty luovuttavan. Irvingin hahmot ovat kaikkea muuta kuin
postmodernismille tyypillisinä pidettyjä desentralisoituineita henkilöhahmoja. Tällaisilta hahmoilta
katsotaan puuttuvan – olemus, minuus tai merkitys – joka realismin henkilöhahmon tulkintaa vielä
kannattelee. (Käkelä-Puumala 2008, 260). Miten voidaan siis perustella, että Irvingin teokset ovat
postmoderneja,

mikäli

maailmankatsomuksineen,

hänen
asenteineen

henkilöhahmojaan
ja

aatteineen?

voidaan

pitää

Henkilöhahmojen

uskottavina
havainnoiminen

psykoanalyyttisesta otteesta käsin on kiintoisaa, mutta niin on myös romaanin juonen tarkastelu.
Esimerkiksi kirjallisuudentutkija Peter Brooks (1984, 22) on sitä mieltä, että psykoanalyyttisen
tutkimuksen tulisi olla tekstuaalista sekä retorista. Tällöin juoni kulkee olennaisena osana
salapoliisin laukussa, osana todistusaineistoa. Mutta miten postmodernismi ja psykoanalyysi
liittyvät toisiinsa? Mikäli psykoanalyyttinen kirjallisuuskritiikki on ollut keskuudessamme ainakin
1908 vuodesta lähtien, jolloin Freud julkaisi lyhyen esseensä, ”Creative Writers and Daydreaming”,
se ei kaiken kaikkiaan ole saanut kovinkaan hyvää mainetta itselleen. Psykoanalyysin lisääminen
2
Brian McHalen mukaan mikään postmodernissa fiktiossa ei ole kiistatonta. Olipa kyseessä ajanjakso, liike,
yleinen kulttuuritarjonta tai se kuinka laajasti tai kapeasti käsite on järjestäytynyt ympäri maailman. (2005, 456.)
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kirjallisuudentutkimukseen tuottaa edelleen pelkistäviä tulkintoja, jotka tasoittavat luovien tekstien
rikkautta kuluneisiin kategorioihin. (Brooks 1984, 20.) Teoksessaan Psychoanalysis and Storytelling
(1994) Brooks kuitenkin taitavasti selventää psykoanalyysin antia kirjallisuudentutkimukselle. Sen
vuoksi muun muassa Irvinginkin esikuvaa Charles Dickensiä voidaan lukea ihan eri tavalla ja
tasossa kuin aiemmin. Myös postmodernin käsitteen lisääminen kirjallisuudentutkimukseen on
herättänyt närää joissakin tutkijoissa, mutta mikäli esimerkiksi kirjallisuudentutkija Anne
Whitehead näkee W.G Sebaldin tuotannon osana traumafiktiota ja Peter Brooks tarkastelee hänen
teoksiaan psykoanalyyttisestä näkökulmasta, niin voiko näiden kahden termin symbioosia
kieltääkään?
Olisi helppoa nojata tutkimuksessani näkökulmaan, missä tutkisin ainoastaan henkilöhahmojen
sisäisiä mielenliikkeitä, heidän henkilökohtaisia traumojaan ja sopeutumisvaikeuksia. Osittain tätä
toki teenkin – onhan tutkielmani nimikin, Postmodernit portot, pelurit ja rakastuneet hölmöt: John
Irvingin A Widow for One Year traumakertomuksena ja kehitysromaanina, leimaava sekä
kysymyksiä herättävä. Pro gradu -tutkielmani otsikon ironia piileekin siinä, että koska
postmoderneja henkilöhahmoja yleisesti ottaen pidetään litteinä tai desentralisoituneina, niin kuinka
heidän subjektiivisia traumojaan voidaan abstrahoida ja vieläpä kehityskertomuksessa?
Postmoderni kirjallisuus on nähdäkseni jotain sellaista, joka kunnioittaa juuriaan – modernismia ja
realismia – ottaen niistä kimmoketta, muuntaen omaa diskurssiaan niin, että lukija on hallitsijan
asemassa. Tarkastelemaani romaania voidaan lukea traumaattisen todellisuuden fiktiivisenä
kuvauksena. Sitä voidaan lukea myös kertomuksena kirjailijuudesta ja taiteen tekemisen
vaikeudesta. Täten tutkimukseni pääkysymys on seuraava:
Millä kerronnan keinoilla Irving esittää traumatarinan romaanissaan? Ja miten kertomuksen juoni
kuvaa näitä tapahtumia?
Kysymystä lähden purkamaan hahmottelemalla, miten traumaa kuvataan päähenkilöiden
elämäntarinoiden kautta. Lisäksi pohdin sitä, ilmeneekö teoksessa A Widow for One Year
traumakirjallisuudelle tyypillisiä konventioita, jotka voivat muodostaa esteettisen kokonaisuuden.
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Tätä esteettistä kokonaisuutta hahmottelen tutkimalla teoksen juonta ja siinä piileviä metaforia.3
Esimerkiksi, mikä merkitys on romaanissa toistuvalla squashin pelaamisella? Kuka lopulta on
myyrämies? Ja miksi Ruth kääntyy prostituoidun puoleen ollessaan kirjailijakiertueella
Amsterdamissa? Varhaisista vastoinkäymisistään huolimatta Ruthista kehkeytyy menestynyt
kirjailija, jonka teoksista puuttuvat niin äidit kuin isätkin. Kuten kulttuurintutkija Dominick
LaCapra (2001, 5) toteaa, kirjoittaminen on sisällön välittämisen keino ja sen tavoite on aukaista
ikkuna menneelle.
Olipa kysymyksessä fiktiivinen henkilöhahmo tai todellinen henkilö, hän on nähdäkseni kykenevä
avaamaan näköaloja historiaan. Näin ollen tutkimukseni pohdinnan aihelmaksi muodostuu myös
Ruthin äidin, Marionin, traumaattisen kokemuksen vaikutus Ruthin myöhäisempään elämään.
Tarkastelen nimenomaan Irvingin teoksessa ilmeneviä keinoja sanoittaa trauman jälkeistä
depressiota. En silti lähde erittelemään masennuksen teorioita, vaan keskityn kiintymyssuhdetyylin
ja traumaattisen tapahtumien välillä olevien yhteyksien havainnoimiseen sekä niiden vaikutuksiin
Ruthin identiteetin kehittymisessä. Kiintymyssuhteella tarkoitetaan emotionaalista, pitkäkestoista
sidettä, jonka lapsi luo kiintymyksensä kohteeseen eli hoitajaansa. Avaan hieman näkökulmia
kiintymyssuhteen synnystä ja sen vaikutuksista, koska tällä tietämyksellä on vaikutusta
kohdeteoksen tulkinnan kannalta. David Foster Wallacen sitaatti ”Every love story is a ghost story”
antaa eräänlaisen kehyksen romaanin tulkinnalle, sillä menetykset, keskeneräiset sekä käsittelemättä
jääneet ihmissuhteet inspiroivat teoksen henkilöhahmoja heidän kirjallisissa teoksissaan. Ikään kuin
poissaolevat tai kuolleet (ghosts) olisivat juuri niitä rakkaimpia, joiden muistoa vaalitaan eri
konstruktioin.
Tutkimuksessani tulen hyödyntämään psykoanalyyttistä kirjallisuudentutkimusta apuvälineinäni
kirjallisuudentutkijan

Peter

Brooksin,

psykoanalyysin

oppi-isän

Sigmund

Freudin

sekä

psykoanalyytikko Jessica Benjaminin teorioita. Pohtiessani mihin lajityyppiin kohdeteos sijoittuu

3
Metafora voi olla merkityksellinen kertomuksessa kolmella tavalla. Esimerkiksi Bob Dylan kertoo laulussaan
”Hurricane” tarinan väärin perustein tuomitusta nyrkkeilijästä. ”Hurricane” on protestilaulu, jossa annetaan ymmärtää,
että amerikkalainen oikeus on peliä. Tahallinen metafora voi olla luova tai konventionaalinen ja liittyy läheisesti toiseen
tapaan, jolla metafora voi olla tärkeää kertomuksen kannalta. Nimittäin metafora voi olla tavanomainen puheenvuoro,
mikä on osa jokapäiväistä kielenkäyttöä. Esimerkiksi, puhumme usein elämästä ja rakkaudesta matkana tai kiistelystä
sekä politiikasta sotana. Kun metaforaa ei käytetä retorisiin tarkoitusperiin, sen rooli kertomuksessa on enemmänkin
kielellinen. Kertomuksen kertojan ja henkilöhahmojen kieli on täynnä tällaista tavanomaista metaforaa. Kolmanneksi
metafora voi olla kertomuksen muoto ja näin ollen sillä on rakenteellinen rooli kerronnassa.(Steen 2005, 305–306.)
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käytän apunani kirjallisuudentutkijoiden Linda Hutcheonin ja Brian McHalen sekä Fredric
Jamesonin

käymää

debattia

postmodernismista.

Traumoihin

syventyessäni

keskityn

kulttuurintutkijoiden Dominick LaCapran, Michael Rothbergin sekä kirjallisuudentutkijoiden Anne
Whiteheadin, Cathy Caruthin sekä Sirkka Knuutilan tutkimuksiin. Lisäksi John Irvingin teoksia
tutkinut Josie P. Campbell on auttanut kartoittamaan Irvingin kirjoitustyyliä yleisemmällä tasolla.
Pro gradu -tutkielmani alussa hahmottelen kohdeteokseni tyyliä ja genreä sekä Irvingin
romaanikerronnan perusmuotoja, minkä jälkeen keskityn tarkastelemaan kutakin henkilöhahmoa ja
keskeisiä tapahtumia. Kunkin kolmen pääluvun alussa tiivistän vuosien 1958, 1990 sekä 1995
keskeiset tapahtumat ja alaluvuissa syvennyn käsittelemään aihelmia seikkaperäisemmin. Etenen
tutkielmassani siis kronologisesti kohdeteoksen kolmijakoisen rakenteen mukaisesti, sillä kyseiset
vuosiluvut avaavat näyttämön tulkinnan kannalta merkityksellisille tapahtumille. Yleisesti ottaen
haluan herätellä pohdintaa siitä, voiko A Widow for One Year olla tyyliltään postmodernistinen ja
vieläpä kerrontatyyliltään traumakirjallisuuden konventioita lähestyvä. Traumateorian esiinmarssi
alkoi 1800 -luvun jälkipuoliskolla, kun lääkärit Ranskassa sekä Keski-Euroopassa, eritoten JeanMartin Charcot, Pierre Janet, Sigmund Freud ja Josef Breuer kiinnostuivat äärimmäisistä
psyykkisistä häiriöistä (aikoinaan hysteriaksi diagnosoidusta ilmiöstä). Kirjallisuudentutkijat
puolestaan ovat kiinnostuneet traumateoriasta, sillä trauman on havaittu olevan olennaista yksilön
muistamisessa ja luovassa kerronnassa.(Kacandes 2005, 615.) Tutkimani teoksen kohdalla perheen
historiallista traumaa ei voida tutkia muutoin kuin kääntämällä fokus yhteen hahmoon ja heidän
henkilökuvaukseensa (joka ilmenee pääosin henkilöhahmojen fiktiivisissä teoksissa), minkä jälkeen
voidaan tehdä päätelmä kollektiiviseen traumaan vaikuttaneista syistä ja seuraamuksista.
Kirjallisuudentutkija Anne Whitehead (2004, 81) kirjoittaa, että traumafiktion nousu viimeisten
kahden vuosikymmenen aikana on erottamaton osa kirjallisuuden ja historian tutkimuksia, joissa
keskitytään muistiin ja muistoihin. Whiteheadin tutkimat teokset, kuten W.G Sebaldin Austerlitz
(2001) tai Toni Morrisonin Jazz (1992) ja Beloved (1987) ovat esimerkkeinä erinomaisia, kun
tarkastellaan traumafiktion genreä. Sebaldin romaanissa keskiössä on toinen maailmansota
holokausteineen ja päähenkilön amnesia sekä Morrisonin teoksissa keskiössä ovat vuosisatojen ajan
vaiennettuina olleet

orjat.

Kun esimerkiksi

Jameson keskittyy postmodernin

käsitteen

epähistoriallisuuteen, niin Whitehead näkee, että traumafiktio juuri kumpuaa konteksteista kuten
postmodernismi, postkolonialismi sekä sodan jälkeinen tietoisuus.
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Voiko A Widow for One Year olla siis yhtä aikaa postmoderni ja historiallinen? Kyllä voi. Ainakin
mikäli nojaamme Anne Whiteheadiin ja Peter Brooksiin. Whiteheadin (81) mukaan ensinäkemältä
saattaa vaikuttaa siltä, että postmodernismi haraa vastaan nykyajan korostamaa muistin ja historian
suhdetta, sillä se lähestyy käsitystä, jonka mukaan koko kulttuuri kärsisi muistinmenetyksestä.
Kohdeteoksessanikin henkilöhahmot koittavat vastustaa tuskallisia muistoja, mutta se ei ole tarinan
kerronnan ainoa teema enkä aio tutkimuksessanikaan keskittyä pelkästään siihen. Huomioitavaa
myös on, että tutkimukseni kohteeksi valitsemassani teoksessa kyse on fiktiivisestä historiasta.
Haluan säilyttää kiintopisteessä romaanin juonen, jotta välttyisin tautologisilta yleistyksiltä, kuten
Brooks toteaa sellaisesta psykoanalyyttisestä kirjallisuudentutkimuksesta, mikä keskittyy ainoastaan
henkilöhahmojen, kirjailijan tai lukijan tutkimukseen. Kohdeteoksessani ilmenevää traumaa ei
voida unohtaa henkilötasolla, mutta ei myöskään tekstin tai juonen tasolla, sillä siinä vilisevät
vihjeet ja toistuvat symbolit antavat sytykkeen psykoanalyyttiseen ja Freudilaiseen luentaan.
John Irvingin yhdeksäs romaani, A Widow for One Year, Leski vuoden verran, on hänen riskialttein
ja kokeellisin teoksensa tähän asti. Ensimmäistä kertaa Irving luo naispuolisen päähenkilön, Ruth
Colen. Ruthin naiseus on kuitenkin monitahoista. Hänet kuvaillaan pikemminkin maskuliinisella
tavalla komeana – naisena, joka myöntää olevansa ensiksi kirjailija, sitten nainen. Kaikesta tästä
huolimatta Ruth haaveilee perheestä ja lapsesta, mutta hänen miessuhteensa (mukaan lukien hänen
isänsä) hämmentävät häntä. (Campbell 1998, 161.) Teos on ilmestynyt vuonna 1998, mutta
Campbellin mainitsema kokeellisuus pätee nähdäkseni romaanissa yhä.

Kuten Campbell on

huomioinut, Irving sisällyttää teokseensa monenlaisia lajityyppejä ja kerronnan välineitä:
postikortteja, kirjeitä, Ruthin päiväkirjan osia, elämänkertaa, runoutta, lasten satuja, jännitystä ja
romantiikkaa. Nämä kaikki omalta osaltaan ovat luomassa teoksen postmodernia tyyliä.
Kohdeteoksessa kertomuksen alulle paneva voima löytyy Ruthin veljien, Timothyn ja Thomaksen,
kuolemaan johtavasta kolarista, jonka ympärille koko muu tarina linkittyy. Huomioitavaa
romaanissa on ajankulun korostaminen. Menneisyyden ja nykyisyyden sekä fiktion ja faktan rajoja
rikotaan alati postmodernissa fiktiossa (Hutcheon 1989, 72). Irving kuljettaa toistuvasti teoksissaan
henkilöhahmoja lapsuudesta nykypäivään. Hänen romaaninsa ovat kasvutarinoita, mutta ei
ainoastaan siksi, että pääsemme seuraamaan päähenkilön kehittymistä kohti yksilöllistä
subjektiviteettia, vaan, koska nykyhetken voi ymmärtää menneisyyden kautta. Ruthin vaikeudet
9

sitoutua toisiin ihmisiin johtuvat pitkälti hänen epävakaasta perhehistoriasta. Sen kuvailemiseen
Irving käyttää eri metodeja, kuten muun muassa hänen isänsä, Ted Colen satuja sekä Ruthin omia
kirjallisia teoksia.
Hyödynnän tutkielmassani Kristiina Rikmanin suomentamia siteerauksia kohderomaanista, sillä
koen, että se auttaa lukijaa jouhevampaan lukemiseen ja näin ollen ymmärrykseen.
Englanninkieliset sitaatit löytyvät alaviitteistä ja osa englanninkielisistä teoriaviitteistä on myös
alaviitteissä, mikäli olen halunnut kiinnittää erityistä huomiota alkuperäistekstin ilmaisuun.
Muutoin käytän tutkimukseni teoriakirjallisuudesta itse suomentamiani alkuperäiskielisiä versioita –
ellei toisin mainita. Muiden suomentajien nimet löytyvät lainausten sulkuviitteiden sisältä.
Pääluvussa 2 tarkastelen romaanin lähtöasetelmia: vuoden 1958 tapahtumia, Marionin syvää surua,
Tedin erikoista käyttäytymistapaa sekä Ruthin ja Eddien koettelemuksia. Myös esikoispoikien
kuolemaan johtaneen onnettomuuden syyt paljastuvat. Lisäksi raotan romaanin kerronnan
perusmuotoja – keskiössä Peter Brooksin teoria juonesta. Luvussa motivoin näkökulmia siihen,
miksi teosta voidaan lähestyä traumakertomuksena.
Pääluvussa 3 tutkimuksen pääpaino siirtyy vuoteen 1990, jolloin muun muassa Marionin ja Ruthin
side on fokuksessa. Myös Josie P. Campbell on tutkimuksessaan kiinnittänyt huomiota Marionin ja
Ruthin erityislaatuiseen siteeseen ja verrannut sitä Raamatun Ruutin kirjaan sekä sen henkilöihin.
Tarkastelen teoksen toista osaa nimenomaan postmodernin viitekehyksen luomissa puitteissa ja
hyödynnän Hutcheonin, McHalen ja Jamesonin teorioita. Tässä luvussa keskitytään paremmin
Tedin satuihin, joista yhden olen lisännyt liitteeksi tutkielmani loppuun. Analyysiluvussa 4 ollaan
teoksen loppuvaiheissa, vuodessa 1995. Romaanin viimeinen luku punoo yhteen A Widow for One
Yearin päähenkilöiden elämäntarinoita. Eddie tuskailee edelleen rakastumisen tunteensa kanssa,
mutta yllättyy iloisesti odottamattomasta käänteestä. Ruth taas on löytänyt elämälleen vakaan
suunnan ja Ted on ”poissa pelistä”. Viimeisin pääluku on analyysikappaleistani lyhyin ja muodostaa
eräänlaisen epilogin tutkielmalleni. Luku käsittelee rakkautta ja kuolemaa postmodernissa
kirjallisuudessa.
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2 Vuosi 1958: kohtalokas auto-onnettomuus ja epäonnistunut trauman työstäminen

A Widow for One Year (AWFOY) jakautuu kolmeen kriittiseen taitekohtaan Ruthin elämässä aivan
kuten itse romaanikin jakautuu kolmeen osaan, vuosiin 1958, 1990 ja 1995. Kertomus lähtee
liikkeelle Long Islandilta. Ruthin isä, lastenkirjailijana mainetta niittänyt Ted Cole, palkkaa 16 vuotiaan Exeterissä opiskelevan Eddie O’Haren assistentikseen (tai pikemminkin juoppokuskiksi
itselleen ja rakastajaksi vaimolleen Marionille). Tedin suunnitelmat toteutuvat ja Eddie todella
rakastuu Marioniin – naiseen, jota on mahdotonta rakastaa. Romaanissa läpikantavana voimana on
rakkaus. Yksi romaanin kantavista teemoista on myös tarinoiden kertominen, kirjoittaminen ja
lukeminen. Yksinkertaisimmin ilmaistuna teema on se, mistä teksti syvimmällä tasollaan kertoo: se
mistä on kyse (Suomela 2008, 140).
Sen lisäksi, että Irvingin romaani käsittelee rakkautta ja avioliittoa, se maalaa kuvaa tarinakertojista
ja julkaisemiseen liittyvästä julkisuudesta sekä kirjailijan henkilökohtaisesta elämästä. (Campbell,
161.) Menetyksen ja surun aihelmia ei kuitenkaan sovi unohtaa, sillä teos tarjoaa näköaloja yhteen
traagisimmista tapahtumista, mitä yksilö voi elämässään kokea. Ruthin veljet Thomas ja Timothy
kuolevat auto-onnettomuudessa, mistä johtuen erityisesti Marion Cole traumatisoituu.
Romaanin alulle paneva voima löytyy Timothyn ja Thomaksen kuolemaan johtavasta kolarista,
jonka ympärille koko muu tarina linkittyy. Kerronta on kuitenkin rakennettu niin, että lukijalle ei
heti paljasteta onnettomuuteen johtaneita syitä vaan kliimaksi saavutetaan vihjeiden avulla. Näihin
vihjeisiin lukija pääsee käsiksi jo romaanin aloitussivulla. Kirjallisuudentutkija Peter Brooks sanoo
sen hyvin: ”Juoni alkaa sinä hetkenä kun tarina – elämä – on herätetty horroksesta narratiiviseen
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tilaan, olomuotoon, joka ärsyttää niin paljon, että se on pakko pukea sanoiksi.”4 Päähenkilöiden
Ruthin, Marionin, Tedin ja Eddien mielensisäisiin liikkeisiin päästään kurkistamaan muun muassa
hahmojen kirjallisen tuotannon kautta. Koska keskityn tutkimuksessani pohtimaan sitä, miten
päähenkilöiden traumat välittyvät valitsemassani kohdeteoksessa ja miten kertomuksen juoni tukee
näitä tapahtumia, on paikallaan tehdä lyhyehkö katsaus kertomisen analyysiin.

2.1 Irvingin romaanikerronnan perusmuodot
Narratologiassa, joka syntyi venäläisen formalismin ja strukturalistisen kielentutkimuksen pohjalta
– sekä myös aikaisemman anglosaksisen, saksalaisen ja ranskalaisen kerronnan teorian pohjalta –
huomion kohteena ovat olleet nimenomaan ne keinot, joilla kertova esitys rakennetaan
(Steinby&Lehtimäki 2013, 96). On syytä korostaa jo heti aluksi, että klassisen narratologian
analyysi ja sen esille tuomat seikat eivät sellaisinaan päde 1990-luvulla alkaneeseen uuteen,
jälkiklassiseen narratologiaan, jota tutkimuksessanikin hahmottelen. Uusi narratologia tai
jälkiklassinen narratologia on klassista narratologiaa väljempi käsite, jolle ei ole määriteltävissä
mitään yhteistä oppijärjestelmää niin kuin klassisessa narratologiassa. Pikemminkin kuin yksi
oppijärjestelmä kysymyksessä on monitieteinen keskustelukenttä, jolla kertomukseen ja kerrontaan
liittyviä ongelmia tarkastellaan kulttuurin, kielen, kirjallisuuden, psykologian ja kognitiotieteen sekä
kielitieteen keinoin. (Steinby 2009, 78.) Aivan kuten tutkimuksessanikin yhdistelen traumafiktion ja
psykoanalyysin parissa tehtyä tutkimusta. Pekka Tammi (2009, 146) on kuitenkin huomannut
Routledge Encyclopedia of Narrative Theory -hakuteoksen aloitussivulta summaavan määritelmän
kertomukselle: ”Kertomus on perustavanlaatuinen inhimillinen strategia, jonka avulla pyritään
hallitsemaan aikaa, prosessia ja muutosta”. (Herman & Jahn & Ryan 2005, ix). Tarkasteltaessa
erilaisia romaanin esityksen perusmuotoja tuntuu luontevalta nojata Peter Brooksin teokseen
Reading for the Plot, sillä sen psykologinen ulottuvuus sopii kohdeteokseni tulkintaan. Brooks
näkee tekstin systeeminä, joka sisältää energiaa ja jännitteitä, pakkomielteitä, vastustusta sekä
intohimoja. Kertoessamme tarinaa äänenpainomme muuttuu ja aloitamme sekä paikannamme
4

”For plot starts (or must give the illusion of starting) from the moment at which story, or ”life”, is stimulated

from quiescence into a state of narrability, into a tension, a kind of irritation, which demands narration.”(Brooks 1984,
103).
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kertomusta melko perinteiseen tyyliin, kuten ”olipa kerran” tai ”he elivät onnellisina elämänsä
loppuun asti”: eli kertomus viitoittaa, sulkee sisäänsä ja laatii rajansa sekä sääntönsä. (Brooks 1984,
4.) Ja koska Brooks näkee kertomuksen määrittelemisen spekulatiivisena, niin hän keskittyykin
siihen järjestykseen ja raamituksiin, jotka kerronta muodostaa eli juoneen. Tässä vaiheessa Pekka
Tammi saattaisi kiinnittää huomiota laveisiin ilmaisuihin, kuten Brooksin mainitsemaan ”tekstiin
systeeminä, joka sisältää energiaa ja jännitteitä, pakkomielteitä, vastustusta sekä intohimoja”. Eli
tältä kantilta katsottuna laveat määritelmät voivat johtaa joko siihen, että kertomuksen käsitettä
venytetään kohtuuttomasti, kunnes se kadottaa kaikki erittelevät ominaisuuteensa eikä
kirjallisuustieteelle jää enää minkäänlaista kohdetta analysoitavaksi. Tai sitten kertomusteoreettisten
lähestymistapojen

ulottuminen

sellaisille

aloille

kuin

yhteiskuntatieteisiin

tai

kulttuurintutkimukseen voi johtaa yksipuoliseen arkielämään kytkeytyvien, realististen kertomusten
muotojen ensisijaistamiseen – siis juuri sellaisten muotojen, jotka nojaavat peräkkäisyyteen,
kausaalisuuteen tai sulkeumaan. (Tammi 2013, 156–147.) Tätä vaaraa ei kuitenkaan kohdeteostani
tulkittaessa ole. Kertomistapoja on useita. Voidaan eritellä sellaisia peruskäsitteitä kuten (suora)
kerronta, kohtaus, kuvaus ja henkilön tajunnan esittäminen, josta voidaan eritellä taas omat
muotonsa. (Steinby & Lehtimäki 2013, 97.) Suoraa kerrontaa esiintyy erityisesti kertomusten alussa.
Se muuttuu kuvaukseksi silloin, kun ei selosteta tapahtumia vaan annetaan kuvaus
tapahtumaympäristöstä ja sen henkilöistä, kuten tapahtuu kohdeteokseni ensimmäisellä sivulla:
Kun Ruth heräsi outoihin ääniin, hän luuli aluksi että äitiä tai isää oksetti, mutta sitten,
vaikka häiriö olikin outo, hän tunnisti äitinsä tutuksi käyneen melankolisen ja hillityn
hysteerisen äänen. […]Himmeässä kuunvalossa ja isän kylpyhuoneeseen asentamassa
vielä himmeämmässä yövalossa Ruth näki kuolleiden veljiensä kalpeat kasvot seinille
ripustetuissa valokuvissa. Velivainajien kuvia oli kaikkialla talossa, niitä oli joka
seinällä; vaikka pojat olivat kuolleet teini-ikäisinä ennen Ruthin syntymää (ennen kuin
häntä oli edes siitettykään), hänestä tuntui, että hän tunsi nuo edesmenneet nuorukaiset
paremmin kuin äitinsä tai isänsä. (Leski vuoden verran 1998, 16. suom Kristiina
Rikman.5)

5
“When Ruth woke to the foreign sound, she wasn’t sure if it was her mother or her father who was throwing
up; then, despite the unfamiliarity of the disturbance, Ruth recognised that measure and contained hysteria which was
often detectable in her mother’s voice. […]In the dim moonlight, and in the dimmer and erratic light from the nightlight that Ruth’s father had installed in the bathroom, Ruth saw the pale faces of her dead brothers in the photographs on
the bathroom wall. There were photos on her dead brothers throughout the house, on all the walls; although the two
boys had died as teenagers, before Ruth was born (before she was even conceived), Ruth felt that she knew these
vanished young men better than she knew her mother or father [...].” (A Widow for One Year 1998, 3–4).
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Kuten lainauksesta voidaan huomata A Widow for One Year vierittää lukijalle jo heti ensimmäisen
sivun aikana nipullisen vihjeitä ja johtolankoja, joihin lukijan odotetaan tarttuvan. Käy ilmi, että
äidin ääni on tutun melankolinen ja että hänen veljensä ovat kuolleet sekä se, että heistä on puhuttu
paljon Ruthille. Se ohjailee lukijaa luomaan mielikuvia: Miksi äiti on melankolinen ja
hysteerinenkin? Mitä pojille on tapahtunut? Tekstistä tai kertomuksesta näyttäisi siis löytyvän useita
eri ominaisuuksia, joista analyysia voisi lähteä viemään erilaisiin suuntiin. Olemme huomanneet,
että kertomusta, narratiivia, on hankalaa lyödä mihinkään tiettyyn lokeroon. Niinpä tulen jatkossa
keskittymään sen juoneen. Brooks (1984, 4) kirjoittaa, että juoni on etäännytetty kertomuksen
elementeistä sellaiseksi osa-alueeksi, jonka on nähty vähiten kuvaavan korkeakirjallisuutta. Juonen
ollaan nähty karakterisoivan erityisesti suosittua massakulttuuria, mutta kuten Brooks kirjoittaa, jo
Aristoteles aikoinaan on havainnut juonen loogisen ensiarvoisuuden. Se on pysyvää kaikessa
kirjoitetussa ja suullisessa kerronnassa, sillä kertomus ilman pienintäkään juonen hiventä olisi
käsittämätön. (Brooks 1984, 5.)
Erityisen huomioitavaa henkilöhahmojen tarkastelun kannalta on Eddien reagointi Ruthin
ilmaantumiseen. Kohtaukselle on ominaista, että siinä henkilöt näytetään ikään kuin
tapahtumahetkellä, jolloin lukija saa seurata henkilöhahmon reagointia toisen tekemisiin ja
sanomisiin. (Steinby & Mäkikalli 2013, 99.) Tämä on Irvingin romaanikerronnalle tyypillistä aivan
kuten seuraavasta katkelmasta voimme huomata:
Ruth huusi nähdessään pojan, sillä hän oli varma että tämä oli hänen toinen
velivainajansa; poika muistutti niin kovasti Thomasia, itsevarmaa veljeä, että Ruth uskoi
nähneensä aaveen. Nelivuotiaan kirkaisu on korviavihlova. Ruth hämmästyi miten
nopeasti hänen äitinsä nuori rakastaja irrottautui; pelästynyt poika jätti sekä naisen että
vuoteen niin lennokkaasti että hän näytti liikkuvan suorastaan rakettivoimalla – hän
lähti kuin tykinsuusta. Hän kaatoi yöpöydän ja irrotti rikkoutuneesta pöytälampusta
varjostimen alastomuutensa peitoksi. (LVV, 16.6)

6
“It was the young man himself who made Ruth scream, because she was certain he was one of her dead
brothers; he looked so much like Thomas, the confident one, that Ruth Cole believed she had seen a ghost. A four-yeaold’s scream is a piercing sound. Ruth was astonished at the speed which her mother’s young lover dismounted; indeed,
he removed himself from both the woman and her bed with such a combination on panic and zeal that he appeared to be
propelled – it was almost as cannonball had dislodged him. He fell over the night table, and, in an effort to conceal his
nakedness, removed a lamp shade from the broken bead side lamp.” (A Widow for One Year 1998, 4–5.)
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2.2 Traumatisoitunut Marion

Äkkinäisesti kuolleiden haamut päätyvät kummittelemaan niiden elämään, jotka yrittävät jatkaa
arkipäivän askareitaan. Romaanissa näin käy erityisesti Marion Colelle. Kesän 1958 aikana nainen
on niin traumatisoitunut, että pelkkä onnettomuudesta kysyminen tai siitä puhuminen saa hänet
jähmettymään. Myös Ruth on huomannut äitinsä surun: ” […] – äiti ei koskaan käyttänyt sanaa
kuollut.” (AWFOY, 29.7) ’Trauma’ sanana juontaa juurensa kreikan kielestä ja se tarkoittaa
’haavaa’, joka viittaa nimenomaan keholliseen vaurioon – psykiatrisessa kirjallisuudessa termi
viittaa yksilön haavoittuneeseen mieleen. (Caruth 1996, 3). Mikäli halutaan sijoittaa A Widow for
One Year traumaattisten kertomusten genreen, ei voida välttyä lukemasta onnettomuuksista, kuten
holokaustista, sodista tai luonnonkatastrofeista – sillä tällaisiin kirjallisuuden konventioihin
traumafiktion on katsottu liittyvän.
Kohdeteoksessa kuitenkin kuvaillaan perheen tragediaa, joten haasteena on, että kun esimerkiksi
kirjallisuudentutkijat Michael Rothberg ja Anne Whitehead kehittelevät traumateoriaansa laajan
holokaustikertomuksen raamissa, on kohdeteokseni trauma kaukana tällaisesta teoreettisesta
viitekehyksestä. Suomelaan (2008, 149) nojaten fiktiivisestä tekstistä voidaan kuitenkin erottaa
useita erilaisia teemoja sen mukaan, millaisia kunkin lukijan arvomaailma ja aatteelliset sekä
emotionaaliset lähtökohdat ovat. Nähdäkseni trauman tematiikkaa teoksessa ei voida ohittaa.
Vertaillessaan melankoliaa ja suremista Sigmund Freud näki melankolian torjuntana, jonka
masentunut ja traumatisoitunut yksilö lukitsee pakonomaisiin toistoihin. Marionin ja myös Tedin
voidaan katsoa lukeutuvan tähän kategoriaan, vaikka heidän tapansa surra menetettyjä poikiaan
tapahtuukin eri tavoin. Marion ei pysty käsittelemään poikiensa kuolemaa, vaan hänelle he ovat
vielä osa hänen arkeaan: ”Mutta poikien kuolonkolarin jälkeen Marionista tuli kylmä ja etäinen. Ja
koska Marion oli selvästi kylmäkiskoinen tytärtään kohtaan, Ruthin oli suhteellisen helppoa torjua
äiti.” (LVV, 19.158) Näin ollen yksilö voidaan nähdä menneisyytensä riivaamana sekä
identifikoituneena menetettyyn objektiin (LaCapra 2001, 65–66). Marion ei pysty kohtaamaan
tytärtään, vaan suhtautuu tähän etäisesti ja asiallisesti, kun taas Eddie O’Hare (joka jopa 4 -vuotiaan
7

“[…] – her mother would never say ”dead.”(AWFOY, 19.)

8

“But after the accident took her boys away, Marion became a different woman, distant and cold. Because of

her apparent indifference to her daughter, Marion was relatively easy for Ruth to reject.” (AWFOY, 7.)
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Ruthin mielestä muistuttaa hänen kuollutta veljeään) aiheuttaa naisessa tiedostamattomia tunteita.
Seuraavassa lainauksessa kuvataan Marionin mietintöjä ja paljastetaan jotain olennaista romaanin
kertojasta sekä kerronnan tyylistä:

Mutta viis siitä miten nopeasti tai kovaa Eddie juoksi, Marionin etusormi piirsi taas
kerran hajamielistä reittiä pitkin hänen paljaita hartioitaan. […] Ja, ihan totta, ei hän
osoittanut tietoisesti seksuaalista halua seuratessaan sormellaan Eddien alastonta
hartialinjaa. Se, että hänen kiinnostuksensa Eddien ikäisiä nuorukaisia kohtaan saattaisi
muuttua seksuaaliseksi oli tuohon aikaan pelkästään hänen aviomiehensä aavistus. Jos
Ted luotti omiin seksuaalisiin vaistoihinsa, Marion oli hyvin epävarma omistaan. (LVV,
38.9)

Romaanin kaikentietävä kertoja tarkastelee Marionin toimintaa ja koittaa vakuuttaa lukijaa
tietynlaiseen

luentaan.

Kertojakeskeisestä,

kenenkään

fiktiivisen

henkilön

näkökulmaan

rajoittumattomasta kerronnasta puhutaan usein kaikentietävänä kertojana (Steinby&Lehtimäki
2013, 120). Marion kuvaillaan vilpittömästi surevana: hän sormeilee Eddien valokuvaa
hajamielisenä eikä hänen mieleensä kyseisenä ajankohtana ole juolahtanut mitkään muut aatokset
kuin muistot kuolleista pojista, kun taas Tedin tarkoitusperistä vihjaillaan lainauksessa melko
suorastikin. Kertojan voidaan nähdä ennakoivan tulevia tapahtumia: ” […]Se, että hänen
kiinnostuksensa Eddien ikäisiä nuorukaisia kohtaan saattaisi muuttua seksuaaliseksi oli tuohon
aikaan pelkästään hänen aviomiehensä aavistus.[…]” Tämä nyanssi saattaa viitoittaa lukijaa
tekemään havainnointeja Tedistä laskelmoivana oman etunsa tavoittelijana.

A Widow for One year sisältää runsaasti tällaisia kerronnan ennakointeja, jotka osaltaan kuuluvat
nähdäkseni kasvutarinoiden genreen. Siinä kaikkitietävä kertoja kuljettaa tarinaa ja huomioita
henkilöhahmoista jouhevaan tyyliin. Toisaalta mikäli tarkastellaan teosta postmodernina
traumakertomuksena, niin voidaan nojata Peter Brooksin kirjoittamaan teokseen Psychoanalysis
9

“But regardless how fast or hard Eddie ran, his bare shoulders once more drew the unconcious attention of

Marion’s index finger. […] And, truly, there was no conscious sexual interest in her tracing the borders of Eddie’s bare
shoulders. That her compulsive scrutiny of young men Eddie’s age might become sexual was, at this point of time,
strictly her husband’s premonition. If Ted trusted his sexual instincts, Marion was deeply unsure of hers.” (AWFOY,
30.)
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and Storytelling, jossa avataan forepleasurin [vorlustin] käsite, jonka olen suomentanut sanalla
”viivyttely”. Brooks (1994, 29) myöntää, että viivyttely on todentotta mielenkiintoinen käsite, sillä
terminä se lähentelee foreplayn (suom. esileikki) kaltaista nimikettä.

Mikäpä olisi sen sopivampi termi kuvata muun muassa Marionin ja Eddien läheneviä välejä teoksen
edetessä. Ei kuitenkaan hypätä asioiden edelle, vaan määritellään tämä mysteerinen ilmiö. Brooks
(ibid.) jatkaa, että kun ryhdymme purkamaan viivyttelyn käsitettä, voimme löytää tekstitasolla
pitkittämisen ja aikaistuksen dynamiikkaa eli ”viivytyksen tilan”. Nähdäkseni tällainen kerronnan
tyyli makustelee kertomillaan asioilla. John Irvingin teoksissa se on melko yleistä ja kohdeteoksessa
tätä pitkittämisen tunnetta ei luo ainoastaan Marionin ja Eddien orastavan romanttisen suhteen
kuvaukset, vaan myös erityisesti päähenkilöiden fiktiiviset tarinat.
Toinen seikka, jolla teoksessa makustellaan on murhe ja melankolia. Sigmund Freud kirjoittaa, että
murhe on yleensä reaktiota rakastetun ihmisen tai hänen sijaansa tulleen abstraktion (kuten
isänmaan, vapauden tai ihanteen) menetykseen. Hän huomioi, että toiset kokevat samassa
tilanteessa surun sijaan melankoliaa, jonka ominaisuuksia ovat syvän tuskallinen mieliala,
ulkomaailman

kiinnostavuuden

katoaminen,

rakastamiskyvyn

katoaminen,

suorituskyvyn

estyminen ja itsetunnon laskeminen. (Freud 2005, 158 suom. Markus Lång.) Marionin hahmon
voidaan nähdä kokevan tällaista melankoliaa. Kuten olemme lukeneet, Marion ”on epävarma
omista seksuaalisista kyvyistään” toisin kuin vaikkapa Ted. Marion ei pysty sanomaan sanaa
”kuollut”, ja etsii Eddiestä yhdenmukaisuuksia kuolleiden poikiensa kanssa. Hänen toimintaansa
voisi luonnehtia jopa fetisismiksi, mutta sillä huomiolla, että tarkoitan tässä tekstissä ilmeneviä
fetissejä. Eli minkä vuoksi tietyt objektit tai ilmiöt esiintyvät kertomuksessa useaan eri otteeseen tai
eri variaatioin. Myös Tedin kokeman trauman ilmeneminen saa teoksessa eri variaatioita ja
toimintamalleja, kuten seuraavasta kappaleesta voidaan havaita.

2.3 Pelimies Ted
Jo hyvin varhain A Widow for One Year paljastaa asetelman, jossa Ted vaikuttaa uraansa
turhautuneelta, elähtäneeltä kirjailijalta, joka pakenee frustraatiotaan stereotyyppisesti viinaan ja
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naisiin. Cathy Caruth huomioi traumaattisten tapahtumien olevan usein ylisukupolven ulottuvia
ilmiöitä. Trauma voi ”vuotaa” yli sukupolvien. Traumaattinen tapahtuma, jonka yksi henkilö kokee,
saattaa siirtyä sukupolven tai useiden sukupolvien yli (Whitehead 2004, 14). Romaanissa Ted ei
täysin myönnä omaa ongelmaansa, mutta Marion on kenties siinä mielessä viisaampi, että tajuaa
oman tilansa vakavuuden ja päättää lähteä ennen kuin siirtää traumansa tyttärelleen. Ted taas yrittää
hallita suruaan avioliiton ulkopuolisten suhteiden ja runsaan alkoholin käytön avulla. Kuten
Dominick LaCapra (2001, 41) toteaa, trauma aiheuttaa särön yksilön eheyteen, minkä vaikutuksia
tämä ei täysin pysty ymmärtämään tai hallitsemaan. Tedin huone on Colen talossa ainoa paikka,
missä kuolleiden poikien valokuvat eivät korista seiniä: ”Ruthin isän työhuone oli talon aina huone,
jonka seinillä ei ollut yhtä ainutta valokuvaa Thomaksesta ja Timothystä. Ruth ajatteli että isä ei
varmaan pystynyt tekemään töitä poikavainajiensa silmien alla.” (LVV, 32.10) Marioniin kuolleiden
poikien valokuvat tekevät voimakkaimman vaikutuksen. Poikien valokuvat muistuttavat nuoruuden
haavoittuvaisuudesta ja kuoleman yllätyksellisyydestä, mutta kielikuva tyhjistä taulukoukuista on
vielä voimakkaampaa kuin itse kuvat. (Campbell 1998, 166.)

Koukut herättävät tunteita menetyksestä, joka näyttää jatkuvan ikuisesti. (ibid.) Campbell viittaa
tilanteeseen, jossa Marion on lähtenyt ja vienyt mukanaan kaikki poikien kuvat, jättäen vain tyhjät
taulukoukut seiniin. Valokuva itsessään representoi rekonstruktiota: se osoittaa meille todellisuuden
menneessä aikamuodossa ja samaan aikaan todistaa, että se, mitä kuvassa näemme, on joskus
todella tapahtunut. (Whitehead 2004, 130). Intohimoa esitetään esimerkiksi Eddie O’Haren ja
Marionin välisessä kanssakäymisessä Brooksin kuvaileman alkuräjähdyksen kaltaisen tilan
keinoin.11Tällainen liikkeelle paneva voima ei ole ainoastaan romaanin autokolarissa vaan sitä on
löydettävissä myös useissa henkilöhahmojen välisissä kohtaamisissa, kuten esimerkiksi Ruthin ja
Tedin välisissä squash-peleissä, joiden symboliseen merkitykseen päästään paremmin luvussa
kolme. Eddie on vasta poikanen ollessaan ensimmäisessä kesätyössä, mutta kokee kuitenkin
10
”Ruth’s fathers workroom was the only room in the house where not a single photograph of Thomas and
Timothy adorned the walls. Ruth wondered if maybe her father couldn’t work or think in the sight of his departed
boys.”(AWFOY, 23.)
11
“Plot as we have defined it is the organizing line and intention of narrative, thus perhaps best conceived as an
activity, a structuring operation elicited in the reader trying to make sense of those meanings that develop ony through
textual and tenporal succession. Plot in this view belongs to the reader’s ”competence,” and in his ”performance” – the
reading of narrative – it animates the sensemaking process: it is a key component of that ”passion of (for) meaning”
that, Barthes says, light us afire when we read. We can, then, conceive of the reading of plot as a form of desire that
carries us forward, onward, through the text. Narratives both tell of desire – typically present some story of desire – and
arouse and make use of desire as dynamic of signification.” (Brooks 1984, 37.)
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ensimmäiset lihalliset intohimonsa, sokaistuu Marinonin karismasta ja näkee Tedin pimeän puolen –
kaiken yhden kesän aikana. Brooksiin nojaten voitaisiin todeta, että romaanissa yhdistyy nipullinen
toiveita, jotka hahmottuvat ja viriävät lukijan silmissä sekä vierittävät kertomusta eteenpäin.
Todentotta Marionin ja Tedin kriisivyyhden purkautuminen kulminoituu, kun Eddie O’Hare saapuu
kuvioihin. Tapa miten alku voi kehittyä kohti jo tiedossa olevaa lopetusta, voidaan havainnollistaa
Peter Brooksin freudilaisen teorian avulla juonellistamisen intohimosta. ”Kun käännymme Freudin
puoleen, se ei tapahdu sen vuoksi, että yrittäisimme psykoanalysoida kirjailijoita tai heidän
luomiaan henkilöhahmoja, vaan pikemminkin yritämme ymmärtää tekstin psyykkisiä funktioita,
jolloin voimme havaita jotain tekstuaalisen dynamiikan tavasta toimia vuorovaikutuksessa psyyken
kanssa.”12 Brooksin keskeiset huolenaiheet ovat alun ja lopun konventioissa ja hän sijoittaa
kerronnallisen intohimon kontekstiin, jota kutsuu ”Freudin mestarijuoneksi.” Se on sinällään sopiva
ja mielekäskin termi, kun halutaan tarkastella esimerkiksi Tedin hahmoa. Nimittäin hänelläkin
näyttää olevan jokin juoni tai agenda Marionin ja Eddien välisen vuorovaikutukseen suhteen.

Ei ole lainkaan sattumaa, että Ted valitsee Thomasta muistuttavan Eddien kesätyöntekijäksi. Ted
tietää, että Eddie muistuttaa Marionia Thomaksesta ja traumaattinen menetys tuodaan muistojen
avulla tietoisuuteen. Brooksille toiston tarve tarjoaa mallin tekstuaalisen energian niputtamiseen
mielekkääseen muotoon, jossa lukemista ohjailee intohimo lukemisen jatkamisen ja lopun
paljastuksen välillä. Lukemisen halu on oikeastaan himoa lopulle, sen ymmärtämiselle mikä on
”lukijan kuoleman” hetki tekstissä. Kuitenkaan tämän huomaaminen ei pyyhi pois tarvetta
tekstuaalisuudelle

tai

tekstin

kerronnalle,

jossa

on

alku,

keskikohta

(toistoineen

ja

yhteentörmäyksineen) sekä loppu. Kerrotun tekstin totuus on toiston ymmärtäminen. (Brooks 1994,
108). Marionin ja Eddien rakkaustarina ikään kuin piilottaa teoksen traumatulkinnan kannalta
olennaisia elementtejä. Traumaattinen todellisuus kuitenkin pilkistää yhteen kietoutuneiden
kertomusten kautta. Tedin oidipaalisissakin saduissa on aivan oma maailmansa verrattuna vaikkapa
Eddien tragikoomisissa teoksissa tai Marionin etsijäromaaneissa, puhumattakaan Ruthin
mestariteoksista. Campbellin (1998, 172) mukaan joku saattaisi kutsua Tediä pelimieheksi, jolla on

12
”If we turn toward Freud, it is not in the attempt to psychoanalyze authors or readers or characters in narrative,
but rather to suggest that by attempting to superimpose psychic functioning on textual functioning, we may discover
something about how textual dynamics work and something about their psychic equivalences.” (Brooks 1984, 90.)
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hyvä strategia ja ajoitus – kunnes hän vanhenee ja on ”poissa pelistä”. Erityisen osuvasti Tedin
kaltaisesta kirjailijasta kirjoittaa Sigmund Freud:

[…] on erotettava kirjailijat, jotka ottavat käyttöönsä valmiita aiheita niin kuin
muinaiset eepikot ja traagikot, kirjailijoista jotka näköjään luovat aiheensa vapaasti.
Pysähtykäämme
tarkastelemaan
jälkimmäistä
älkäämme
oitis
valitko
vertailukohteeksemme sellaista kirjailijaa, jota kriitikot arvostavat korkeimmalle, vaan
vaatimattomampaa tarinainkertojaa, jonka romaanit, novellit ja kertomukset silti
saavuttavat laajimman ja innokkaimman lukijakunnan. Eräs piirre moisen kertojan
sepitteissä kiinnittänee huomiotamme ennen muita: kaikissa tarinoissa on miehinen
päähenkilö, joka on huomion keskipisteessä ja jota kirjailija koettaa kaikin keinoin
saattaa myötätuntoomme ja jota hän näkyy varjelevan erityisen huolekkaasti. (Freud
1905–1937, 24, suom. Markus Lång.)

Freud puhuu kirjailijuudesta, mutta lainauksessa tiivistyy Irvingin luoman hahmon kaksijakoisuus,
joka nähdäkseni on vaatinut kirjailijalta tietoista valintaa.

A

Widow

For

One

Yearin

alkuosassa

painotetaan

Tedin

suosiota

lastenkirjailijana.

Vaatimattomampaa tarinankertojaa, joka ei itseriittoisuudessaan jää vaille Freudin mainitsemaa
suunnatonta ihailua:

Kun kaikki romaanin naiset aina rakastuvat päähenkilöön, niin sitä tuskin on pidettävä
todellisuuden kuvauksena vaan enemmänkin päiväunelman välttämättömänä keinona.
Yhtä lailla romaanin muut henkilöt jakautuvat jyrkästi hyviin ja pahoihin piittaamatta
todellisuudessa havaittavasta luonteenpiirteiden monenkirjavuudesta; ”hyvät” ovat
nimenomaan auttajia, ”pahat” sen sijaa päähenkilöksi muuttuneen egon vihollisia ja
kilpailijoita. (Freud 1905–1937, 25, suom. Markus Lång.)

Itse asiassa Ted vie seksuaalisen pakkomielteensä liian pitkälle, kun hän makaa Ruthin parhaan
ystävän, Hannah Grantin kanssa. Hannah on Ruthin alter ego monin tavoin, ja Ted on kenties näin
ollen liian lähellä omaa tytärtään hakiessaan seksuaalista lohduttautumista; flirtti insestin kanssa on
päälle tapetoitua tässä Tedin, Ruthin ja Hannahin välisessä vuorovaikutuksessa. Tedin seikkailu

20

Hannahin kanssa vahingoittaa naisten ystävyyttä ja saa Ruthin käyttäytymään Tediä kohtaan
kylmäkiskoisesti, mikä särkee miehen sydämen (se näyttää olevan ainoa suhde, mikä todella
aiheuttaa hänelle kärsimystä) ja mistä hän ei koskaan toivu. (Campbell 1998, 172.) Tähän seikkaan
paneudutaan tiiviimmin analyysini loppu vaiheilla. Freud puhuu kirjailijan yrityksistä saattaa
tarinan päähenkilö myötätuntoomme, mutta nähdäkseni näin ei lopulta tapahdu Tedin hahmon
kanssa.

Seuraavassa

alaluvussa

tarkastellaan

ihastunutta

Eddie

O’Harea,

joka

omalla

kömpelyydellään herättää lukijan sympatiat.

2.4 Rakastunut hölmö: työrukkasen riittämätön lampunvarjostin

Järjestelyt, joihin Marion ja Ted ryhtyvät pyrkiessään eroamaan sivistyneesti, näyttävät sujuvan
aluksi melko mutkattomasti ja näennäisen kohteliaisuuden puitteissa. Pariskunta on päättänyt, että
etusijalla on Ruthin hyvinvointi. Hän ei joudu todistamaan vanhempiensa välien selvittelyä, koska
Ted ja Marion ovat järkeilleet asumuseronsa niin, että heillä on kakkosasunto Bridgehamptonin
Bridge Lanella. Eddie käyttää kakkosasuntoa päivisin työhuoneenaan, ja Marion ja Eddie viettävät
siellä vuorotellen öitään. Pian Eddie havaitsee, että Marionin nukuttua asunnossa hänen hajunsa
tuoksuu sijaamattoman vuoteen tyynyissä. Eddie yrittää taikoa Marionin lähelleen tekemällä hänen
alusvaatteista ”näköisolennon” ja masturboi sen kiihottamana. Eräänä aamuna Marion yllättää
Eddien itseteosta, masturboimassa hänen vaatteidensa äärellä ja vaikka Marion, pojan rakkauden
tunnustuksen jälkeen, tiukasti kieltää Eddietä ajattelemasta häntä, alkaa heidän välilleen kuitenkin
syntyä yhteys. Marion kertoo Eddielle omasta opiskelustaan ja valmistumisestaan New Hampshiren
yliopistosta. Hän uskoutuu Eddielle haaveilleensa kirjailijuudesta, mutta juuri kun sen aika olisi
ollut kypsä, olivat hänen poikansa kuolleet: ”Marion kertoi hänelle, ettei ollut pystynyt
keskittymään sisimpäänsä. Kun kaiken aikaa ajatteli vain poikiensa kuolemaa; hän ei pystynyt
vapauttamaan mielikuvitustaan, koska ajatukset palasivat auttamatta Thomasiin ja Timothyyn.”
(LVV, 70.13) Dominick LaCapran mukaan traumatisoituneet saattavat vastustaa kokemuksensa
13

”She told him that she couldn’t keep turning her innermost thoughts when all she thought about was the death

of her boys; she couldn’t allow herself to imagine freely, because her imagination would inevitably lead her to Thomas
and Timothy.”(AWFOY, 68.)
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läpikäymistä ja kokea eräänlaista uskollisuutta traumaa kohtaan. Osaltaan tuntemukseen liittyy
melankoliaa siitä, että traumatisoitunut henkilö pettää ne, jotka menneisyys on lannistanut. Yksilön
side kuolleisiin, erityisesti läheisiin, saattaa antaa tuskaisille tapahtumille arvoa, joka muodostaa
enemmän tai vähemmän tiedostamattoman intohimon velloa traumassa. (LaCapra 2001, 22–23.)
Traumaprosessin

tasot

aktivoituvat

täten

myös

yksilökohtaisissa

kriiseissä.

Marionin

keskittymiskyky on niin kadoksissa, että Ruth oppii kaiken lapsenvahdeiltaan. Kuten Cathy Caruth
(1996, 4) toteaa, on trauma paljon enemmän kuin pelkkää patologiaa, tai haavoittuneen psyykeen
sairautta: se on kuin auki revitty haava, joka pakottaa meidät kohtaamaan todellisuuden. Marion ei
kuitenkaan kohtaa todellisuutta, vaan hänellä on kolme lastenhoitajaa, jotka tekevät vuorotyötä.
Marion ei vietä aikaa tyttärensä kanssa, ja Ted on liian kiireinen alastonmallejaan piirtäessään ja
riekkuessaan lähikapakassa yökaudet. Tämä saa kesätyöapulaisen tajuamaan jotain hyvin olennaista
Colen perheestä: ”Jos Ruth nelivuotiaana tajusi jo, että Thomas ja Timothy olivat muuttaneet
toiseen maailmaan, niin Eddien mielestä oli selvä, että pojat olivat tulleetkin toisesta maailmasta.
Heitä oli rakastettu.” (LVV, 63.14) Kesän 1958 ensimmäisen yhteisen illallisen jälkeen Marion ja
Eddie lähentyvät siinä määrin, että seuraavana aamuna Marionin tullessa Eddien asuttamaan
kakkosasuntoon, he päätyvät intiimeihin olosuhteisiin.

Tätä muistoa Eddie kantaa mukanaan vuosikymmeniä: ”Tuohon hetkeen kristalloitui hänen
käsityksensä rakkaudesta, sitä hän vaali lopun ikänsä. Hän ei kaivannut enempää eikä odottanut että
heidän pitäisi pystyä parempaan kuin äskeinen oli ollut; tuo hetki oli ollut täydellinen.”(LVV, 78. 15)
Myös Marion on tuona kesänä onnellisempi kuin koskaan poikiensa kuoleman jälkeen. Eddie
kuitenkin on hieman varuillaan heidän ”hiuksianostattavan” suhteensa takia, sillä pelkää Tedin
reaktiota. Kuitenkin Eddien kannalta epätoivoiseksi hetkeksi osoittautuu se, kun hän rohkaistuu
kysymään Marionilta tapaturmaan johtaneita syitä. Eddie anelee Marionilta anteeksi, mutta hän ei
edes kuule Ruthin saapuvan makuuhuoneeseen, joten Eddie lähtee tuudittamaan tytön takaisin
uneen. Lainauksessa kuvaillaan Marionin jännittynyttä, kivimäistä vartaloa ja maskimaisia kasvoja.
Ilmiönä trauma on usein ylivoimainen, pitkään kestänyt altistuminen äärimmäiselle vaaralle, joka
14

”If, as a four-year-old, Ruth Cole already understood that Thomas and Timothy now inhabited another world,

as far as Eddie was concerned, those boys had come from another world as well. They’d been loved.” (AWFOY, 60).
15

“All his life, he would hold this moment as exemplary of what love was. It was not wanting anything more,

nor was it expecting people to exceed what they had just accomplished; it was simply feeling so complete.”(AWFOY,
77.)
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jakaa ihmisen tietoisuuden kahtia. Uhrille tyypillistä voi olla niin kutsuttu split-tila, jossa puhekyky
lamautuu, hälytystila ja kauhu valtaavat kehon ja muodostavat kristallinkirkkaan kuvan
traumaattisesta tapahtumasta. (Knuuttila 2006, 24–26.) Traumaattisen tapahtuman muisto
lamaannuttaa Marionin eivätkä Eddie ja Marion sen koomin kommunikoi onnettomuudesta tai
siihen johtaneista syistä.

Sekunti aikaisemmin hän oli tuntenut Marionin sydämen lyövän rinnassa, sykkivän
omaa ohimoaan vasten. Mutta nyt Eddiestä tuntui että Marionin sydän pysähtyi. Kun
hän kohotti päätään katsoakseen Marionia, tämä oli jo kääntänyt hänelle selkänsä. Tällä
kertaa hänen hartiansa eivät hytkyneet yhtään; hänen selkärankansa oli suora, hänen
selkänsä jäykkä, hänen hartiansa jyrkät. Eddie kiersi vuoteen ja polvistui Marionin
viereen ja katsoi hänen silmiinsä, jotka olivat avoimet mutta etäiset; hänen huulensa,
jotka hänen nukkuessaan olivat täyteläiset ja raollaan, olivat nyt kapeat ja tiukasti
kiinni. ”Anna anteeksi”, Eddie kuiskasi. ”En kysy sitä enää koskaan.” Mutta Marion ei
rentoutunut – hänen kasvonsa olivat kuin naamio, hänen vartalonsa kivettynyt. (LVV,
88.16)

Seuraavana päivänä Eddie herää siihen, kun Ruth itkee hysteerisesti. Lapsi on satuttanut sormensa
rikkoutuneeseen valokuvalasiin. Marion ja Eddie lähtevät viemään tyttöä lääkäriin, jossa
sormenpäätä myöten haljennut sormi kursitaan tikeillä. Samalla matkalla he vievät rikkinäisen
valokuvan uudelleen kehystettäväksi. Autossa aamuaurinko häikäisee suoraan Ruthin silmiin niin,
että hän kääntää kasvonsa kohti äitiään. Marion jähmettyy jälleen, kun Eddie kysyy Marionilta, mitä
hän näkee. Marion muuttuu taas etäiseksi aivan kuin edellisenä yönä Eddien kysyessä
onnettomuudesta:

”Mikä nyt?” Eddie kysyi. ”Onko hänen silmässään jotain?” ”Ei se ole mitään”, Marion
sanoi. ”Mitä sinä näit?” Eddie kysyi Marionilta, jonka katse oli taas varsin etäinen. (Ei
tosin yhtä etäinen kuin eilisiltana, kun Eddie oli kysynyt häneltä poikien
onnettomuudesta.) ”Kerro”, hän sanoi. Marion osoitti oikeaa silmäänsä. ”Kai sinä olet
16

“A second before, pulsing against his temple, he had felt her heart beating throuh her breast. But now it

seemed to Eddie that Marion’s heart had stopped. When he lifted his head to look at her face, she was already turning
her back to him. This time there wasn’t even the slightest shaking of her shoulders; her spine was straight, her bagck
rigid, her shoulders square. He came around the bed and knelt beside her and looked into her eyes, which were open,
but distant; her lips, which, when she slept, were full and parted, were thin and closed. ”I’m sorry,” Eddie whispered”I’ll never ask you again.” But Marion remained as she was – her face a mask, her body a stone.” (AWFOY, 89.)
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huomannut tämän?” hän kysyi ja käänsi kasvonsa Eddietä kohti. Hän tarkoitti oikean
silmän iiriksessä olevaa täplää, keltaista kuusikulmiota jota Eddie oli usein ihaillut; […]
Vaikka Ruthin silmät olivat ruskeat, Marion oli nähnyt hänen oikean silmän iiriksessä
täsmälleen saman keltaisen kuusikulmion. […] Marion rutisti nukkuvaa tytärtään
rintaansa vasten ja suojasi toisella kädellään nelivuotiaan kasvoja auringolta. Eddie ei
ollut koskaan aikaisemmin nähnyt Marionin osoittavan niin selvästi ruumiillista
kiintymystään Ruthia kohtaan. (LVV, 91–92.17)

Ted syyllistää Marionia Ruthille sattuneesta vahingosta, sillä se tapahtui samaisena yönä, kun Ruth
todisti kesätyöapulaisen möyhivän äitiään takaapäin. Eddie on myös se, joka laittaa Ruthin
nukkumaan sinä yönä ja antaa hänelle katsottavaksi valokuvan veljistään. Alla olevan lainauksen
metaforinen merkitys kiinnittää huomiota romaanin juoneen:
Ja koska häneen oli tunkeuduttu takaapäin ja hänen rintansa olivat Eddien kourissa, hän
ei voinut tehdä juuri mitään; hän vain lakkasi voihkimasta. Mutta Eddie reagoi Ruthin
yllättävään ilmestymiseen hämmästyttävän akrobaattisella jos kohta nurinkurisella
tavalla. Hän vetäytyi Marionista niin äkkinäisesti että tämä tunsi itsensä sekä tyhjäksi
että hylätyksi vaikka hänen lanteensa edelleen soutivatkin. Eddie, joka lennähti vain
lyhyen matkaa taaksepäin, viipyi ilmassa vain hetken eikä onnistunut väistämään
yöpöydän lamppua, ja siksi sekä poika että rikki mennyt lamppu putosivat matolle, ja
Eddien spontaani mutta tuhoon tuomittu yritys peittää intiimit paikkansa molemmista
päistä avoimella lampunvarjostimella tarjosi Marionille ainakin hetken hupia. Marion
tajusi, että tästä voisi tulla Eddielle pitempiaikainen trauma kuin kirkuvalle Ruthille. Ja
siksi hän sanoin tyttärelleen päättäväisesti ja muina miehinä: ”Älä huuda kultaseni.
Eddie ja minä tässä vain. Mene takaisin nukkumaan.” (LVV, 83–84.18)

17
”What did you see?” Eddie asked Marion, whose gaze was notably distant again. (It was not as distant as the
night before, when Eddie had asked about her boys’ accident.) ”Tell me,” he said. Marion pointed to the flaw in the iris
of the right eye, that hexagon yellow which Eddie had often admired […] Although Ruth’s eyes were brown, what
Marion had seen in the iris of Ruth’s right eye was the exact same hexagonal shape of bright yellow. […] Marion
continued to hug her sleeping daughter to her brest; with one hand, she still shielded the four-year-old’s face from the
sun. Eddie had never before seen Marion manifest such a degree of physical affection to Ruth.” (AWFOY, 93.)
18
“And since she’d been mounted from behind, and her breasts were held in Eddie’s hands, there was little that
Marion could do about the matter; she did manage to stop moaning. Eddie, however, reacted to Ruth’s sudden
appearance in an astonishingly acrobatic but inept fashion. His withdrawal from Marion was so abrupt that Marion felt
both empty and abandoned, but her hips still moving. Eddie, who flew but short distance in reverse, was suspended only
momentarily in midair; his failure to clear the bedside lamp brought both the boy and the destroyed lamp crashing to the
carpet, where the sixteen-year-old’s spontaneous but doomed effort to hide his private parts with an open-ended lamp
shade provided Marion with at least an istanst of passing comedy. Her daughter’s screams notwithstanding, Marion
understood that this would be an episode of longer-lasting trauma for Eddie that it would be to Ruth.” (AWFOY, 84.)
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Lainaus on kerrottu koomiseen sävyyn – toki – mutta se paljastaa myös Marionin asenteen Eddietä
kohtaan. Samaisesta kohtauksesta ollaan vihjailtu jo romaanin ensimmäisellä sivulla ja näin ollen
sillä voi olla merkityksiä tulkinnan kannalta. Eddietä on jo aiemmin tituleerattu pelkäksi
”työrukkaseksi”, jonka Ted on palkannut viihdyttääkseen onnetonta vaimoaan.

Ruthin todistaessa äitinsä ja Eddien lemmenleikkiä se näyttäytyykin Tedille oivana tilaisuutena
esiintyä loukattuna aviomiehenä. Vasta tuo välikohtaus saa Tedin vaatimaan selvityksiä ja
uhkailemaan Eddietä oikeudenkäynnissä todistamisesta Marionia vastaan, jos tilanne siihen
pisteeseen menisi, vaikka Ted on ollut hyvin perillä vaimonsa ja pojan tekemisistä koko kesän ajan.
Eddielle on järkytys huomata, että hän on sotkeutunut suhteeseen, joka osoittautuu hänen elämänsä
tärkeimmäksi ja silti se mitä Marionin ja Tedin välillä tapahtuu, ei liity häneen mitenkään:

”Mitä väliä sillä on, kenen vika se oli?” Marion sanoi Eddielle. ”Minulle sillä on väliä”,
Eddie sanoi. ”Minähän se annoin Ruthin ottaa sen valokuvan huoneeseensa.” ”Ei tässä
ole kysymys valokuvasta – älä ole tyhmä”, Marion sanoi Eddielle. ”Ei tällä ole mitään
tekemistä sinun kanssasi, Eddie.”Pojalle oli järkytys huomata, että hän oli
oikeassa.(LVV, 93.19)

Vaikka romaani antaa viitteitä siitä, että Marionin ja Eddien suhde on auttanut Marionia saamaan
otetta elämästään, niin silti hän aikoo jättää kaiken taakseen. Päivänä, jolloin Marion aikoo kadota,
hän on ohjelmoinut Eddien päivän etukäteen. Kun Eddie on vienyt Tedin rouva Vaughnin (Tedin
rakastajan) luo, hänen pitää mennä Ruthin kanssa lääkärin vastanotolle tikkien poistoon. Ruthin
tikkien poisto toimii sopivana alibina naisen katoamistempulle.

Tällä aikaa Marion on tilannut itselleen muuttomiehet, joita Eddie ja Ruth eivät ennättäisi
näkemään. Kun Ted viimein pääsee kotiin Southhamptonista, muuttomiehet ja kaikki mitä Marion
haluaa ottaa mukaansa ovat poissa. Eddien on määrä kertoa Tedille, että Marion on lähtenyt: ”Mutta
kuka selittää Ruthille? Eddie oli kysynyt. Marionin ilme oli muuttunut yhtä etäiseksi kuin silloin
19
”The poor child!” Marion interrupted him. ”I don’t want her to be like me!”(AWFOY, 94). ”Oh, who cares
whose fault it is?” Marion said to Eddie. ”I care,” Eddie said. ”I’m the one, who let Ruth have the photograph in her
room.” ”This isn’t about the photograph – don’t be silly,” Marion said the sixteen-year-old. ”This has nothing to do with
you, Eddie.” It was a blow to the boy to realize that she was right.” (AWFOY, 95.)
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kun Eddie oli kysynyt häneltä poikien onnettomuudesta. Marion ei selvästikään ollut kirjoittanut
kässäriinsä sitä kohtaa, jossa joku selittää kaiken Ruthille.” (LVV, 104.20)

Kohtauksen ”riittämätön lampunvarjostin” kuvailee nähdäkseni myös symbolisesti laajemmin
Eddien hahmoa – tuota kömpelöä nuorukaista, joka vielä aikuisena miehenäkin töppäilee
hajamielisesti (kuten esimerkiksi pääluvussa kolme tulemme huomaamaan.) Lienee myös
mielenkiintoista kiinnittää huomiota siihen, että Marionia kuvaillaan Eddien näkökulmasta
valovoimaisena, kauniina ja kerta kaikkiaan ihastuttavana naisena, jonka vertaista hän ei koskaan
maailmassa tule tapaamaan. Ihan kuin Marion olisi tuo lamppu – elämän valo – jota Eddie ei
millään muotoa riitä pelastamaan tai suojaamaan omalla kömpelöllä tyylillään. Työrukkasen
riittämätön lampunvarjostin avaa nähdäkseni humoristisella tavallaan käsitystä Eddiestä ja hänen
hölmöstä rakkaudesta, josta Marioninkin huomion mukaan aiheutuu nuorukaiselle ”pitempiaikainen
trauma”.

2.5 Tedin sadut – Ruthin ahdistus

Lastensa kuoleman jälkeen Ted laskelmoivasti uudelleen organisoi perherakenteensa täysin omien
mielihalujensa pohjalta. Hän painostaa Marionia hankkiutumaan raskaaksi. Hän ajaa kiilan äidin ja
tyttären väliin sekä kasvattaa Ruthin parhaaksi näkemällään tavalla, vaikka tämä johtaakin lopulta
siihen, että hän menettää tyttärensä kunnioituksen. (Campbell 1998, 178.)

Sadussa the Door in the Floor (Lattialuukku) kuvaillaan metaforisesti sitä, kuinka Thomas ja
Timothy kuolivat auto-onnettomuudessa. Sadun kahta pientä poikaa voidaan nähdäkseni pitää
Thomaksen ja Timothyn esikuvina – poikina, jotka katoavat lattialuukusta tyhjyyteen – eli
symbolisesti kuoppaan, pimeyteen ja kuolemaan. Se kertoo pojasta, joka ei tiedä haluaako syntyä.
Hänen äitikään ei tiedä, haluaako hän synnyttää pojan.
20

“But who’s going to explain it all to Ruth?” Eddie had asked. There then crept into Marion’s expression that

same aura of distance that Eddie had witnessed when he’d asked her about the accident. Clearly Marion had not scripted
the part of the story where someone explains it all to Ruth.” (AWFOY, 108.)
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Sadussa kuvaillaan todellisuudessa Ruthin tarinaa ja hänen vanhempiensa odotuksia uuden lapsen
suhteen, jonka tarkoituksena oli ”korvata” kuolleet pojat. Tedin ja Marionin mielessä ei käynyt
lainkaan se, että lapsi, jonka erityisesti Ted oli halunnut poikien kuoleman jälkeen, olisikin tyttö.
”Uusi koti, uusi lapsi, uusi elämä”, Marion sanoi Eddielle. ”Olihan siinä ideaa.” (LVV, 72.) (”A new
place, a new child, a new life’, she said to Eddie. ”At least that was the idea.”(AWFOY, 70.)
Marionin masennuksen kuvaus on vahvasti läsnä Tedin sadussa; kun lapsiaan etsivä äiti aukaisee
lattialuukun hän kuulee niin hirvittävän äänen, että hänen hiuksensa muuttuvat kokonaan
valkoisiksi.
Kerran, kauan sitten, mökkiin oli tullut joulunaikaan lapsia, ja he olivat avanneet
lattialuukun ja kadonneet mökin alle ja heidän vanhempansa olivat kadonneet myös.
Äiti oli kerran yrittänyt etsiä lapsia, mutta kun hän oli avannut luukun, hän oli kuullut
niin kammottavan äänen, että hänen hiuksensa muuttuivat valkeiksi kuin aaveella. Ja
hän oli haistanut niin kammottavan hajun, että hänen ihonsa oli käynyt kurttuiseksi kuin
rusina. Vei kokonaisen vuoden ennen kuin äidin iho silisi ennalleen ja hiuksensa
tummuivat. Ja avatessaan lattialuukun äiti oli nähnyt niin kammottavia asioita, ettei hän
halunnut nähdä niitä enää koskaan: käärmeen joka osasi tekeytyä niin pieneksi, että se
mahtui luikertamaan luukun ja lattian raosta – vaikka se oli kiinni – ja sitten taas
kasvamaan niin että jaksoi kantaa mökkiä selässään, ihan niin kuin se olisi ollut
jättiläisetana ja mökki sen kuori. […] Siksipä siis äiti mietti, haluaisiko hän synnyttää
pikku pojan mökkiin metsän keskelle, saareen keskelle järveä – kun ei naapureitakaan
ollut – ja kun lattialuukunkin alla saattoi olla mitä hyvänsä. Sitten hän ajatteli: Miksipä
ei? Minä sanon hänelle ettei luukkua saa avata! No, helppoahan äidin on niin sanoa,
mutta entäpä pikku poika? Hän ei vieläkään tiennyt, halusiko syntyä maailmaan jossa
on luukku lattiassa eikä ketään mailla halmeilla. Mutta metsässä oli kaunista ja saaressa
myös ja järvellä. […] Voisihan sitä kokeilla, ajatteli pikku poika. Ja niin hän syntyi ja
oli oikein onnellinen. Äitikin oli onnellinen vaikka hän sanoi pikku pojalleen ainakin
kerran päivässä: ”Älä sitten koskaan – älä ikinä, ikinä, ikinä – avaa lattialuukkua!” Eikä
poika tietenkään avannut. (LVV, 53.21)
21
“Once, long ago, other children had come to visit the cabin, for Christmas, but the children had opened the
door in the floor and they had disappeared down the hole, under the cabin, and all their presents had disappeared, too.
Once the mommy had tried to look for the children, but when she opened the door in the floor, she heard such an awful
sound that her hair had turned completely white, like the hair of a ghost. And she smelled such a terrible smell that her
skin became as wrinkled as a raisin. It took a whole year for the mommy’s skin to be smooth again, and for her hair not
to be white. And, when she opened the door in the floor, the mommy had also seen so horrible things that she never
wanted to see again, like a snake that could make itself so small that it could sneak through the crack between the door
and the floor – even when the door was closed – and then it could make itelf so big again that it could carry the cabin on
it’s back, as if the snake were a giant snail and the cabin were it’s shell.[…] And so the mommy wondered if she wanted
to have a little boy in a cabin in the woods, on an island, in a lake – and with no one else around – but especially
because of everything that might be under the door in the floor. Then she thought: Why not? I’ll just tell him not to open
the door in the floor! Well, that’s easy for a mommy to say, but what about the little boy? He still didn’t know if he
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Suomentaja Kristiina Rikman on kääntänyt viimeisen lauseen seuraavasti: ”Eikä poika tietenkään
avannut.” Kuitenkin alkuperäistekstissä lukee: ”But of course he was only a little boy. If you were
that boy, wouldn’t you want to open that door in the floor?” Huomioitavaa käännöksen
eroavaisuudessa on nähdäkseni se, että sadun lopussa ei suinkaan jätetä asiaa sikseen, ikään kuin
todeta, että poika ei tuntenut houkutusta avata lattialuukkua, koska hänen äitinsä on sen kieltänyt.
Alkuperäiskielestä käy ilmi se, että sadun kuulija ja lukija jätetään jännityksen valtaan. Lukijalta
kysytään: Jos sinä olisit tuo pieni poika, etkö avaisi tuota lattialuukkua? Ja tavallaan Ruth aukaisee
tuon lattialuukun eli metaforisesti raottaa perheensä salaisuuksia esimerkiksi vaikkapa silloin, kun
hän löytää Tedin pornografiset valokuvat. Jännittävän ja kielletyn hedelmän välttely ei suinkaan
kuulu ainakaan Ted Colen tapoihin. Sen lisäksi, että hänen satunsa ovat enemmänkin aikuisille
tarkoitettuja kirjoja niin myös Tedin tyyli valita ”masentuneita äitejä” rakastajattarikseen voidaan
lukea yksilön toimintamalleihin traumaattisten tapahtumien yhteydessä. Tapa, jolla Ted valitsee
kumppaneitaan on hyvin rutinoitunut. Viehtyessään tietystä tapaamastaan äidistä, hän aluksi pyytää
naista poseeraamaan lapsensa kanssa. Tilanteen kehkeytyessä Ted keskittyy kuvaamaan vain äitiä ja
hänen alastomuuttaan. Tedin ottamat valokuvat onnistuvat saattamaan kuvien naiset huonoon
valoon. He näyttävät niissä häväistyiltä. Josie P. Campbellin (1998, 175) mukaan Tedin toiminta
muistuttaa oidipaalista kompleksia, jossa isähahmo osoittaa ylivaltaa äitiä kohtaan. Hän ei
ainoastaan osoita ylivaltaa Marionia kohtaan, vaatiessaan tältä kuolleiden poikien korviketta, vaan
Ted osoittaa yliotetta ”kaikkia naisia” tai valitsemiaan ”muita masentuneita” äitejä kohtaan. Tällä
tavoin hän kierrättää omaa traumaansa, sekä kokee olevansa tilanteessa jollain tavoin ylivertainen
(hänen mielestään) heikompaan sukupuoleen nähden. Lapsen oidipaalinen suru ja ahdistus johtuu
siitä, että tajuttuaan vanhempien välillä vallitsevan loukkaamattoman ja mystisen yhteyden, hän
kokee, että on pieni, avuton ja ulkopuolinen. Kokemus on kiusallinen, mutta auttaa lasta terveeseen
kasvuun. (Sinkkonen 2012, 92.) Tedin luoma asetelma todella vie äidin huomion pois lapselta,
mutta terveestä kasvusta ei tässä tapauksessa voida puhua. Varsinkin, kun kyseessä ei ole se, että
Ruth kokisi olevansa ulkopuolinen äitinsä ja isänsä välisessä kanssakäymisessä, vaan nimenomaan
teoksen edetessä ilmenee, että Ruth kokee isänsä hyljänneen hänet kaikkien muiden naisten vuoksi.
wanted to be born into a world where there is a door in the floor, and no one else around. Yet, there were also some
beautiful things in the woods, and on an island, and in the lake. […] Why not take a chance? The little boy thought. And
so he was born, and he was very happy. His mommy was happy again, too, although she told the little boy at least once
every day, ’Don’t you ever, not ever – never, never, never – open the door in the floor!’ But of course he was only a
little boy. If you were that boy, wouldn’t you want to open that door in the floor?” (47–49).
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Sen mitä lastenkirjojen parissa työskentelyltään ehtii Ted on alkoholisti, viettelijä sekä
pornografisten kuvien harrastaja, joka ironisesti on myös ”hyvä” isä Ruthille. (Campbell, 175).
Kuten monet isähahmot Irvingin romaaneissa, esimerkiksi Garpin maailman päähenkilö Garp, Ted
Cole on lievästi sanottuna vastuuton. Ajoittain hänen vastuuntunnottomuutensa

johtaa

onnettomuuksiin, kuten tapahtuu hänen poikiensa kohdalla. Viehtymys masentuneisiin naisiin
näyttäsi olevan Tedin keino pysytellä omalla mukavuusalueellaan: ”Ja miksipä Ted ei olisi
tunnistanut onnetonta äitiä kun sellaisen näki? Olihan hän sentään elänyt poikiensa kuolemaa
seuranneet ensimmäiset viisi vuotta äideistä kaikkien onnettomimman kanssa.” (LVV, 35.22)
Viettäessään aikaa tarkoin valitussa seurassa, hänenkin tunne-elämänsä pysyy staattisena. Ted on
niin sanotusti niskan päällä toteuttaessaan rutinoituneita käyttäytymismallejaan. Muutos
ydinperheestä – äiti, isä, lapsi – pelkkään isään ja hänen tyttäreensä ei ole onnistunut. Kirjailijana
Tedillä on myös vahva isällinen läsnäolo. Hän erottaa nuoret äidit ja heidän poikiaan hän käyttää
lastenkirjojensa kuvituksissa. Tosin vie jonkin aikaa, että hän pääsee eroon pienistä pojista, jotta
pääsee valokuvaamaan pornografisia kuvia heidän äideistään. Tedin lastenkirjat toistavat hänen
oman elämänsä juonta: hirviöt piilottelevat talon seinien, portaikoiden ja maan alla odottaen, että
pääsisivät varastamaan lapset heidän äideiltään. (Campbell, 178.) Perheen uudelleenmuodostus,
olipa se sitten Tedin omassa elämässä tai hänen kirjoissaan, näyttää olevan isällisen / aviomiehen /
rakastajan kontrollin alla. Näin ollen Campbellin mainitsema isällinen ylivalta korostuu Tedin
hahmossa. Jessica Benjamin (1988, 220) mukaan isä-poika suhde on kuin isäntä-orja suhde – toinen
on aina ylhäällä ja toinen alhaalla, toinen on tekijä, toinen se, jolle tehdään.

Tämä käänteisesti itseään hallitseva malli käynnistyy siitä, kun kielletään alkuperäinen Toinen eli
äiti, joka on alennettu objektiksi. Kun tarkastellaan jälleen oidipaalista kompleksia voidaan nähdä,
että perinteinen äidin ja lapsen separaatio muodostuu ongelmaksi. Onhan tämä isällinen ideaali
Tedin tuottamaa perhe-elämää. Kautta teoksen lukijalle muodostetaan ajatusta siitä, että Ted
häiritsee Marionin ja Ruthin suhdetta. Nähdäkseni hän myös yrittää muokata Ruthin identiteettiä
maskuliiniseen

suuntaan

varoitellessaan

miehistä,

heidän

katalista

suunnitelmistaan

ja

kannustaessaan Ruthia kaksintaisteluun hänen omassa pelissään. Tällä pelillä ei viitata ainoastaan
squashiin, vaan myös isän ja tyttären tyyliin pelata ihmisten kanssa, Ted alastonmalleineen ja Ruth
22
”But why wouldn’t Ted have recognized an unhappy mother when he saw one? After all – at least for the first
five years that followed the death of his sons – Ted lived with the unhappiest mother of them all.” (AFOY, 27.)
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vaihtuvine poikaystävä kanditaatteineen. Jessica Benjaminin mukaan separaatio on vaivoin
harmitonta. Ilmiö on manifesti paljon syvemmästä (ja vähemmän tieteellisestä) olettamuksesta.
Nimittäin siitä, että isä olisi ainoa mahdollinen vapauttaja sekä portti maailmaan. (1998, 140).
Todentotta Long Island on ponnistuslauta ”suureen maailmaan” – niin Ruthille kuin Eddiellekin.
Marionille se on paikka, jossa hänen rakkautensa alkaa, mutta myös päättyy. Marionin poissaolo
aiheuttaa Ruthille ahdistusta, jota hän ei kykene käsittelemään, koska ei täysin tiedä äitinsä
katoamisen syitä. Myös Thomaksen ja Timothyn kuolemasta ja traumaattisesta menetyksestä
ylipääseminen ei ole tapahtumasta selviytymistä, varsinkaan silloin, kun siitä muistuttavat jäänteet
ovat alati läsnä. Marion pelkää, että rakastamalla tytärtään aiheuttaisi tällekin jotain kauheaa, eikä
hän kestä enää uusia menetyksiä. Ruth ei surkuttele kohtaloaan, vaikka nimeämätön äidinkaipuu
velloo hänen alitajunnassaan läpi hänen lapsuutensa, nuoruutensa ja aikuisuutensa. Kesällä 1958
Marionin ja Tedin liitto ei rakoile ainoastaan Tedin syrjähyppyjen vuoksi, vaan Marionin
kestämättömän surun, jota hän tuntee poikiensa kuoleman johdosta. Marionin mielestä he ovat
tehneet väärin hankkiessaan Ruthin, jonka kasvuvaiheet tuovat mieleen Thomaksen ja Thimothyn
vastaavat lapsuusvaiheet. Kun Ted ehdottaa Marionille ”eroa kesän ajaksi”, Marionille valkenee,
että Ted suunnittelee jättävänsä hänet. Kaiken sen ajan, kun Thomas ja Thimothy olivat elossa, oli
Marion ollut se, joka haaveili eroavansa miehestään. Nyt hän tajuaa Tedin olevan ylivertainen isä
Ruthille. Jo ollessaan vastassa noviisia kesätyöntekijää Orient Pointin lautalla, Marion tekee
päätöksensä: ”Ted vie kaiken mitä on jäljellä: talon, jota Marion rakasti muttei halunnut – ja Ruthin,
jota hän ei voinut tai ei antanut itselleen lupaa rakastaa. Marion saisi poikansa. Ted saisi pitää
Thomasista ja Timothysta vain muistonsa. (Minä vien kaikki valokuvat, Marion päätti.)” (LVV,
39.23)
Kun Eddie O’Hare pestataan Ted Colen assistentiksi, hän joutuu todistamaan, mikä tragedia Colen
perhettä on kohdannut viisi vuotta sitten. Tietyllä tavalla Eddie on samassa veneessä Ruthin kanssa,
sillä kesän loputtua he molemmat ovat läpikäyneet myllerryksiä, joita he myöhemmin työstävät
kirjallisissa tuotoksissaan. Ja mitä Tediin tulee, hänen kirjailijanuransa loppuu tuohon kesään, ja
Marion todella lähtee.

23 ”So is that the deal? Marion wondered. He takes all that’s left; the house, which she loved but didn’t want – and
Ruth, whom she either couldn’t or wouldn’t allow herself to love. Marion would take her boys.” (AWFOY, 32.)
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2.6 Ted kertoo Eddielle sadun
Elokuun viimeisenä lauantaina Eddien nukkuessa viimeistä kertaa Colen talossa, hän uneksii
Marionin edelleen nukkuvan vierellään. Marion on kuitenkin tehnyt katoamistemppunsa samaisena
päivänä. Eddie kuulee jonkun hengityksen pimeässä huoneessa ja ajattelee toiveikkaasti sen olevan
Marion:
”Marion?” poika kuiskasi. ”Jessus mikä optimisti!” Ted Cole sanoin. ”Minä luulin ettet
sinä heräisi koskaan.” Hänen äänensä tuli kaikkialta ja ei mistään ympärillä vallitsevasta
pimeydestä. Eddie nousi istumaan ja haparoi yölamppua, mutta hän ei ollut tottunut
säkkipimeään eikä löytänyt sitä. ”Älä syytä valoa, Eddie”, Ted sanoi. ”Tämä tarina on
parempi pimeässä.” (LVV, 156.24)

Eddien ihmetellessä, mistä tarinasta on kyse, Ted sanoo haluavansa kertoa hänelle onnettomuudesta.
Eddie olisi halunnut kuulla siitä Marionilta, mutta Ted toteaa, että Marion ei pysty käsittelemään
tätä tarinaa: ”Pelkästään sen ajatteleminen kivettää hänet. Muistathan miten hän kivettyi jo siitä kun
pyysit häntä kertomaan sen – muistatko?”. (LVV, 157.) Tyylillisesti tarina Thomasin ja Timothyn
onnettomuudesta muistuttaa Hiirtä joka rapisi seinän välissä ja Lattialuukkua. Jos Marion olisi
työstänyt tarinaa hänen poikiensa kuolemaan johtaneesta tapahtumasta yhtä yksityiskohtaisesti kuin
Ted, niin hän olisi kertonut sen ilman kikkailuja. ”Jos Marion olisi kertonut onnettomuudesta, hän
olisi joutunut kertoessaan niin lähelle tapahtumia että olisi vajonnut lopulliseen hulluuteen – vielä
pahempaan hulluuteen kuin se joka sai hänet hylkäämään ainoan elossa olevan lapsensa.” (LVV,
157.25)
Ted sen sijaan kertoo tarinan itsetietoisesti, jotta saa siihen välimatkaa: ”Thomasin ja Timothyn
onnettomuudesta kertoessaan Ted puhui itsestään yksikön kolmannessa persoonassa. Siten hän sai
24
”Marion?” the boy whispered. ”Jesus… aren’t you optimist?” Ted Cole said. ”I thought you’d never wake up.”
His voice came from everywhere, or from nowhere in particular, in the surrounding blackness. Eddie sat up in bed and
groped for the bedside lamp, but he was unnaccustomed to being unable to see it – he couldn’t find it. ”Forget the light,
Eddie,” Ted told him. ”This story is better in the dark.”(AWFOY, 168). ”It turns her to stone, just thinking about it. You
remember when you turned her to stone by just asking her about it, don’t you Eddie?” (AWFOY, 168.)
25
”If Marion had told the story, she would have stood so close to it that, in the telling of it, she would have
descended into a final madness – a madness much greater than whatever madness had caused Marion to abandon her
only living child.” (AWFOY, 169.)
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tietyn vieraannuttavan välimatkan sekä itseensä että tarinaan. Hän ei puhunut koskaan itsestään
minuna, hän oli aina Ted tai hän. Hän oli vain tarinan tärkeimpien henkilöiden avustaja.” (LVV,
157.26) Tarina alkaa siitä, että Ted kertoo Thomaksen omaavan ajokortin, koska Tommy oli
tapahtuman ajankohtana seitsemäntoista. Timmy oli tuolloin vasta alkanut ottaa ajotunteja isältään.
Thomas oli niitä kärsimättömiä nuoria ajajia, jotka kääntävät ohjauspyörän pyörät valmiiksi
odottaessaan kääntymistä vasemmalle, vaikka Marion ja Ted olivat sanoneet hänelle, että niin ei
koskaan pitäisi tehdä.
Ted kertoo yksityiskohtaisesti hiihtolomaviikon aiheuttamista ruuhkista ja siitä, kuinka kyseisenä
ajankohtana ei ole vain exeteriläisten kevätloma vaan kaikki koulut ja yliopistot olivat lomalla.
”Ymmärrän”, sanoi Eddie, joka oli varma, että Ted tahallaan pitkitti tarinaa – luultavasti siksi, että
halusi Eddien näkevän sen mielessään.” (LVV, 159.27) Perhe lähtee ajamaan kohti hotelliaan ja
sitten tapahtuu jotain peruuttamatonta:

Mutta äkkiä heidän auto tulvehti täyteen valoa – heidän takanaan tulevan auton ajovalot
valaisivat auton sisältä. Takaa tuli farmariauto joka oli täynnä newjerseyläisiä
opiskelijapoikia. He olivat ensi kertaa Coloradossa. On mahdollista että New Jerseyssä
ei tehdä eroa kääntymiskaistan ja ohituskaistan välillä. Joka tapauksessa opiskelijapojat
ajattelivat ohittavansa. He tajusivat vasta viime hetkellä, että edellä ajava auto odottikin
sopivaa hetkeä jolloin kääntyä vasemmalle heidän edestään – heti kun vastaantulevan
kaistan lumiaura olisi ajanut ohitse. He siis törmäsivät Thomasin auton perään, ja koska
Thomas oli jo kääntänyt pyörät vasemmalle, hänen autonsa ajautui vastaantulevan
liikenteen kaistalle, jolla hyvin suurikokoinen lumiaura para aikaa lähestyi noin
seitsemääkymmentä tunnissa. […] Lumiaura katkaisi Thomasin auton melkein
täsmälleen keskeltä kahtia, Ted jatkoi. Thomas kuoli ohjauspyörän taakse, ohjauspylväs
murskasi hänen rintakehänsä. Tommy kuoli silmänräpäyksessä. Ja Ted, joka istui
Thomasin takana, oli loukussa parisenkymmentä minuuttia. Ted ei nähnyt Thomasia,
mutta tiesi, että Tommy oli kuollut, sillä Marion näki Tommyn, ja vaikkei hän
kyennytkään lausumaan sanaa ’kuollut’, hän toisteli miehelleen: Voi Ted – Tommy on
poissa. Tommy on poissa. Näetkö sinä Timmyn? Ei kai Timmykin ole poissa – eihän?
Näetkö sinä, onko hän mennyt? […] Ted näki, että Timmy hengitti, mutta Ted ei nähnyt
sitä, että lumiaura – katkaistessaan auton kahtia – oli katkaissut myös Timmyn
vasemman jalan reidestä. […] Ted katseli kun hänen nuorempi poikansa kuoli. Sitä
26
“In the story of Thomas and Timothy’s accident, Ted talked about himself in the third person; thus he stood at
a considerable distance from himself and from the story. He was never ”I” or ”me” or ”myself”; he was always only
”Ted” – or ”he” or ”him” or ”himself”. He was merely a supporting character in a story about other, more important
people.” (AWFOY, 169.)
27
”I get the picture,” Eddie said, sure that Ted was deliberately taking his time to get to what happened –
probably because Ted wanted Eddie to anticipate the accident almost as much as Ted wanted Eddie to it.” (AWFOY,
171.)
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tuntui kestävän ainakin kaksikymmentä minuuttia, vaikka todellisuudessa aikaa kului
kenties vajaa viisi minuuttia. (LVV, 161– 62.28)

Kirjallisuudentutkija Sirkka Knuuttila (2006, 33) toteaa, että kyvyttömyys sanoittaa traumaa
pakottaa kokijan tai kirjoittajan hakemaan verbaalisia kiertoteitä monin tavoin. Näin tapahtuu Ted
Colen hahmolle. Uhrin mykistyessä kertojan rooli annetaan usein toiselle henkilölle, yleensä
yhdelle tai usealle todistajakertojalle, kuten tapahtuu tutkimassani kohdeteoksessakin.

Eddien

kysyessä Marionilta, miten hänen poikansa kuolivat, Marion jähmettyy täysin ja kertojan rooli
annetaan Tedille, joka kertoo tarinan kylmän etäisesti, kolmannessa persoonassa. Henkilön
muotoillessa muistikuvat

yksityiskohtineen traumaan otetaan metatason etäisyys, kuten

Knuuttilakin huomioi, mutta kohdeteoksessani myös Ted Cole on uhri. Todistaahan hän itsekin
esikoistensa kuoleman. Kun A Widow for One Yearissa edestä tuleva lumiaura tönäisee Thomaksen
ajaman auton vastaantulijoiden kaistalle, katkaisten samalla auton keskeltä kahtia, kuolee Thomas
välittömästi ratin taakse. Vieressä istuva Timothy on vielä hetken elossa ennen kuin ambulanssi
saapuu paikalle. Takapenkiltä Ted kuitenkin vaivoin näkee, että aura-auton katkaistessa heidän
autonsa kahtia, se on paloitellut myös Timin vasemman jalan. Kun pelastusmiehet saavat Marionin
ja Tedin ulos autosta, ambulanssimiehet irrottavat samalla Timmyn ruumiin, jonka irti leikkautunut
jalka on edelleen etupenkillä. Ennen kuin Ted ennättää kertoa Marionille myös Timmyn kuolleen,
Marion huomaa poikansa pudonneen kengän ja ajattelee tämän tarvitsevan sitä vielä. Kun hän
näkee, että kenkä on edelleen pojan jalassa, Marion alkaa tajuta, että myös toinen pojista on kuollut.
Keskellä sekasortoa Marionin näkemä kenkä muuntuu kauhun kuvaksi, se viittaa poissaolevaan,
kuolleeseen lapseen. Saamatta jäänyt kenkä takertuu Marionin mieleen: ”Voi Ted, katso – Timmyn
28
“But suddenly the interior of their car was flooded with light – it was the headlights of the car coming up on
them from behind. It was a station wagon full of college kids from New Jersey. They’d never been in Colorado before.
It’s conceivable that, in New Jersey, there’s no difference between turning lanes and passing lanes. ”Anyway, the
college kids thought they were passing. They didn’t see (until the last second) the car that was waiting to turn left in
front of them – as soon as the snowplow, in the oncoming lane, passed by. And so Thomas’s car was rear-ended, and,
because Thomas had already turned his wheels, his car was pushed into the lane of oncoming traffic, which in this case
consisted a very large snowplow, moving about forty-five miles per hour.[…] ”The snowplow cut Thomas’s car almost
perfectly in half,” Ted went on. ”Thomas was killed by the steering column of the car he was driving – it crushed his
chest. Tommy died instantly. And – for twenty minutes – Ted was trapped in the backseat, where he seated directly
behind Thomas. Ted couldn’t see Thomas, although Ted knew that Tommy was dead because Marion could see Tommy,
and although she would never use the ’dead’ word, she kept repeating to her husband, ’Oh, Ted – Tommy’s gone.
Tommy’s gone. Can you see Timmy? Timmy’s not gone, too – is he? […] Ted could see that Timmy was breathing, but
Ted couldn’t see that the snowplow, as it had cut the car in two, had also cut off Timmy’s left leg at the thigh. […] ”For
what seemed like twenty minutes – maybe it was less than five – Ted watched his younger son die.” (AWFOY, 174–
175.)
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kenkä, hän tarvitsee sitä.” (LVV, 163.) (”Oh, Ted, look – he’s going to need his shoe.”) (AWFOY,
1998, 177). Jotta ymmärtäisimme A Widow for One Year teoksen metaforisia tarkoitusperiä, käytän
apuna Cathy Caruthin käsitystä kaksinkertaisesta kauhusta yhdistettynä Michael Rothbergin
esimerkkiin: kuva sukista Ruth Klügerin muistelmissa weiter leben: Eine Jugend (1996). Sirkka
Knuuttila on hyödyntänyt tätä omassa työssään tavoitteenaan ymmärtää kirjailija Marguerite
Duras’n teoksien symboliikkaa. Klüger hyödyntää stereotyyppistä trooppia piikkilanka-aidasta
Birkenaun keskitysleirillä.

Aita on retorinen työkalu ymmärtääksemme keskitysleirin materiaalisia olosuhteita ja uhrien
kuolemaa (Rothberg 2000, 130–132). Traumaattinen kohtaus tapahtuu, kun kaksi unkarilaista,
nainen ja hänen pieni tyttärensä, saapuvat leirille, ilman mitään käsitystä vaanivasta kuolemasta.
Klügerin äiti yrittää heittää sukkaparin piikkilanka-aidan ylitse, lahjana uusille tulokkaille, mutta
sukat tarttuvatkin aitaan samalla, kun nainen lapsineen viedään kaasukammioon kaasutettavaksi.
(Knuuttila 2011, 103.) Irvingin esteettinen strategia verisestä kengästä näyttäytyy samankaltaisena
figuurina kuin piikkilangasta roikkuva sukka, joka viittaa poissaolevaan uhriin. Yhteenvetona
voidaan todeta, että traumafiktion piirteinä kohdeteoksessa näyttäytyvät traumaattisten indeksien
toistuvuus, joka pitää sisällään hiljaisuuden aihioita. Rothberg tulkitsee trauman ”aivoihin
poltetuksi” visuaaliseksi kuvaksi, ikoniseksi merkiksi. Se on merkkiväline, joka edustaa objektiaan
fyysisen jatkuvuuden perusteella. Mutta trauman saavuttamattomuuden vuoksi merkkiväline ei voi
viitata suoraan objektiin, vaan ainoastaan sen poissaoloon. (Knuuttila 2006, 36.) Maassa lojuva
verinen kenkä on merkkiväline tai figuuri usealla tavalla. Se edustaa Marionille lämpöä ja empatiaa
poikansa vuoksi, mutta samalla kuolemaa ja menetystä: ” Hän muistaisi aina verisen kengän, ja sen
muistaminen johtaisi hänen ajatuksensa aina jalkaan.” (LVV, 164.) (”She would always remember
the blood-soaked shoe; the exact detail of the shoe would always lead her to remember the leg.”)
(AWFOY, 177). Kenkä näyttäytyy myös metaforana Tedin ja Marionin vanhemmuuden
epäonnistumisesta, sillä kyseisestä kengästä syntyy yksi pariskunnan välejä hiertävistä kiistoista.
Marionin tarve oikaista vääryydet, joita Ted on hänelle tehnyt, ovat tiedostamattomia tapoja
käsitellä myös poikiensa kuolemaa. Tämä saa teoksessa Marionin hahmon näyttämään eroottisesti
aktiivisena, seksuaalisesti kypsyneenä naisena, mikä kulminoituu hänen ja Eddien suhteessa. Mutta,
miten voidaan olettaa, että pakonomaisella seksuaalisuudellaan Marion työstää traumojaan?
Trauman uudelleen hyväksyminen projektiivisen tunnistamisen kautta selitetään Elizabeth Howellin
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(2005) innovatiivisessa tutkimuksessa, joka käsittelee ihmisen dissosiatiivisen mielen synnynnäistä
luonnetta. Post-traumaattisessa tilassa yksilön haavoitettu emotionaalinen puoli on erotettu
näennäisesti normaalista arkipäivän minästä, joka jatkaa toimintaansa sosiaalisissa tilanteissa.
(Knuuttila 2011, 124.) Yksilö on ikään kuin ulkoistanut tunne-elämänsä arkipäivän tilanteista, mikä
toimii suojakuorena menneisyyden tapahtumien traumatisoivalta luonteelta. Kohdeteoksessa
Marionin ja myös Tedin toiminta onnettomuuden jälkeen lähentelee hyvin pitkälle Howellin
maalailemaa tilannetta. Howell jatkaa, että koska emotionaalinen puoli on trauman puolesta
jäädytetty, ulkoapäin tulevaa informaatiota ei pystytä käsittelemään tehokkaasti, vaan se integroituu
psyykeen epämääräisesti. Mikä tärkeintä, tämä split-tila aiheuttaa sen, että uhri etsii alituisesti
partneria, jonka emotionaaliset skeemat kohtaavat uhrin traumasta kumpuavan emotionaalisen
kyvyttömyyden tunteen kanssa. (Knuuttila 2011, 124.)
Onko silkkaa sattumaa, että Marion valitsee kumppanikseen nuorimmaista poikaansa muistuttavan
Eddie O’Haren? Vai, onko todella niin, että Ted kuvittelee valinneensa hänet Marionille? Onhan
Eddie seksuaalisesti kokematon ja erityisen haavoittuvaisessa tilanteessa, työskennellessään Ted
Colen alaisuudessa. Vittorio Guidano (1991, 75) kiteyttääkin: ”tutustumisen prosessissa, yksilö ei
valitse niinkään toista ihmistä, vaan sen tunteen, minkä tämä hänessä herättää”.

Eddien kanssa ollessaan Marion suhtautuu tähän lähes äidillisesti, ostamalla tälle vaatteita, viemällä
poikaa ulos syömään ja passittamalla hänet parturiin. Eddien hoivaamisessa tapahtuu nähdäkseni
tietynlaista tunteensiirtoa, joka auttaa Marionia tuntemaan itsensä tarpeelliseksi, koska hän on
ulkoistanut itsensä Ruthin hoidosta. Tämä viittaisi siihen, että trauman uudelleen työstäminen on
alitajunnan epäonnistunut mekanismi toimia ihmissuhteissa (Knuuttila 2011, 125). Kliinisestä
kehyksestä katsottuna kaikista silmiinpistävin ja tyypillisin reaktio vääristyneeseen suruun on
lykkäys. Surun peruuntumisen kesto riippuu siitä, kuinka surija tekee surutyötään: esimerkiksi,
mikäli kyseessä on rakastettu henkilö, emansipaatio kyseisestä yksilöstä, uudelleen sijoittuminen
ympäristöön, josta kyseinen henkilö puuttuu ja uusien suhteiden muodostaminen on yksilökohtaista.
(Lindemann, Erich 1999.) Marionilta kestää 37 vuotta, että hän kykenee käsittelemään poikiensa
kuoleman ja palaamaan takaisin ainoan tyttärensä luokse.
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3 Vuosi 1990: Ruth ja Eddie tapaavat jälleen ja Ruth tajuaa jotain olennaista vanhemmistaan

Teoksen toinen osa sijoittuu syksyyn 1990, jolloin kertojan fokus on aluksi Eddie O’Haren
hahmossa. Sen jälkeen kerronta keskittyy 36 vuoden ikäiseen Ruthiin, hänen kirjakiertueeseensa
sekä sen herättämiin tunteisiin ja ajatuksiin. Ruth ja Eddie eivät ole tavanneet toisiaan kesän 1958
käänteiden jälkeen, joka huipentuu siihen, kun Marion jättää sekä miehensä että 4-vuotiaan Ruthin.
Tapahtuma on epäilemättä vaikuttanut Ruthin tapaan havainnoida ja tulkita ympäristöään sekä
käsitellä stressaavia tunteita ja ajatuksia. Eddie päättelee erään tv:ssä näkemänsä haastattelun
jälkeen, että Ruth ei halua olla missään tekemisissä äitinsä kanssa, mutta Ruthin kova kuori on
pelkkää lumetta. Kun Ruth ja Eddie tapaavat yli kolmenkymmenen vuoden jälkeen,
kirjanlukutilaisuudessa, Eddie kertoo oman versionsa siitä, miksi Marion lähti:

Mutta Eddie oli kertonut Ruthille tarinan siitä hetkestä jolloin Marion oli
Ruthilla oli viallinen silmä – että hänellä oli samanlainen keltainen
silmässään kuin äidilläänkin. Eddie kertoi Ruthille, miten Marion oli
kauhusta, sillä keltainen pilkku merkitsi sitä että Ruthista saattaisi
kaltaisensa, eikä hän halunnut Ruthista kaltaistaan. (LVV, 241.29)

tajunnut että
kuusikulmio
huudahtanut
tulla hänen

Marion on siis pelännyt, että tytär alkaisi muistuttaa liikaa häntä itseään. Eddien kohtaaminen auttaa
Ruthia tajuamaan Marionin ratkaisun. Erityisen huomioitavaa psykoanalyyttisen tulkinnan kannalta
on nähdäkseni molempien naisten silmissä ilmenevä ”flaw”(suom. Virhe). Sigmund Freud
kirjoittaa, että silmien vahingoittuminen tai menettäminen kuuluu lapsen pahimpiin pelkoihin. Tuo
pelko on jäänyt moniin aikuisiin, eivätkä he pelkää minkään elimen vahingoittumista niin paljon
kuin silmien. (Freud 1905–1937, 45, suom. Markus Lång.)
Tämä löydös on nähdäkseni tahaton tai tietoinen kuriositeetti. Irvingin tapa kiinnittää huomiota
psykoanalyyttiseen kerrontaan. Nähdessään kuusikulmion tyttärensä silmässä Marion kaiketi
vakuuttuu, että Ruth on äitinsä tavoin erityispiirteinen tai, että hänestä voi mahdollisesti kehkeytyä
29
“But Eddie had told Ruth the story of the moment when Marion recognized that Ruth had a flawed eye – that
hexagon of bright yellow, which her mother also had in her eye. Eddie told Ruth how Marion had cried in fear – for this
yellow flaw meant to her that Ruth might be like her, and her mother hadn’t wanted Ruth to be like her.” (AWFOY
1998, 265.)–266.)
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sellainen. Ruth tunnustaa Eddielle odottaneensa äitinsä ilmestymistä tasaisin väliajoin, aina
yliopistosta valmistumisestaan lähtien ensimmäisen romaanin julkaisuun saakka. Eddie lohduttaa
Ruthia: ”Marionilla kun on ne demoninsa – aaveensa – ja hänen on jotenkin koetettava selvittää ne
ennen kuin hän pystyy lähestymään sinua.” (LVV, 245.30)
Koko aikuisikänsä Ruth miettii veljiensä kuolemaan johtanutta tapaturmaa, kunnes hänen isänsä sen
viimein kertoo. Ted kertoo tapaturmaan johtaneet syyt yksityiskohtaisesti kesken Ruthille
pitämäänsä ajo-opetusta. Tämä osoittautuu Ruthin myöhäisemmän elämän kannalta olennaiseksi,
sillä vaikka hän itkee autonratissa, näkemättä kunnolla tietä, hänen isänsä toteaa: ”Mutta tämähän
on koe, Ruthie. Ja kokeissa ei joskus löydä pysähtymispaikkaa – joskus ei kerta kaikkiaan voi
pysähtyä, on vain pakko jatkaa matkaa. Ymmärsitkö?” (LVV, 281.31)
Tämä ”eteenpäin menemisen” taito on yksi tärkeimmistä asioista, joka auttaa Ruthia selviytymään
elämänsä käännekohdissa. Ruthin tottumus tapailla ”pahoja poikia” ajaa hänet lopulta vaikeuksiin,
kun Tedin pelikaveri Scott Saunders pahoinpitelee hänet ennen Amsterdamin kirjakiertueelle lähtöä.
Lisäksi ilotyttökorttelissa Ruth joutuu vaikeuksiin hankkiessaan materiaalia viimeisimpään
romaaniinsa ”My last bad boyfriend”, kun hän joutuu todistajaksi prostituoidun murhaan. Ted Colen
lastenkirjoista tuttua ”myyrämiestä” muistuttava hahmo surmaa väkivaltaisesti punaisten lyhtyjen
alueella työskentelevän Rooien. Ruthiin naisen murha vaikuttaa lähtemättömästi, sillä hän
näyttäytyy Ruthin alter egona. Tarina myyrämiehestä tulee Ruthin mieleen, kun hän tarkkailee
Rooien murhaajaa. Ollessaan piilossa Rooien vaatekomerossa Ruth muistelee Tedin sadun kulkua,
koska yrittää keskittyä olemaan hiljaa: ”Ja nyt Ruth Cole yritti rauhoittua – pienessä punaisessa
huoneessa yhdessä Rooien murhaajan kanssa – ajattelemalla pientä urheaa tyttöä nimeltä Ruthie,
joka kerran oli seisonut samalla porrastasanteella yhdessä kaksi kertaa isomman myyrän kanssa.”
(LVV, 368.32) Myyrämies vertautuu nähdäkseni Ruthin tottumukseen valita itselleen vahingollista
miesseuraa. Matka Amsterdamiin on kuitenkin Ruthille monin tavoin silmiä avaava kokemus, koska
todistaessaan Rooien kuoleman, hän tajuaa, että niin käy ennen pitkää myös hänelle, mikäli hän
30
”Marion has her demons – her ghosts, I suppose – and she must somehow try to deal with them before she can
make herself available to you.” (AWFOY 1998, 269).
31
”But that’s the test, Ruthie. The test is, sometimes there’s no place to pull over – sometimes you can’t stop, and
you have to find a way to keep going.”(AWFOY 1998, 311.)
32
”And now – in the small red room with Rooie’s murderer – Ruth Cole tried to calm herself by thinking about
the brave little girls named Ruthie who had once shared the center landing of the stairs with a mole that was twice her
size.” (AWFOY, 409.)
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jatkaa leikkiään myyrämiehen tapaisten miesten kanssa. Lisäksi ennen kiertueelle lähtöä Ruthin
huikentelevainen ystävä Hannah makaa Ted Colen kanssa, mikä johtaa kaverusten välirikkoon.
Amsterdamista tullessaan hän päättää mennä naimisiin hyväsydämisen kustantajansa Allan
Albrightin kanssa, mutta Allanin ja Hannahin tullessa Ruthia lentokentälle vastaan heillä on hänelle
ikäviä uutisia. Seuraavissa alaluvuissa syvennytään kunkin henkilöhahmon kehitykseen, kuitenkin
niin, että Ruth on analyysin keskiössä. Lisäksi tässä analyysiosiossa hyödynnän Linda Hutcheonin,
Brian McHalen ja Fredric Jamesonin teorioita, kun syvennytään A Widow for One Yearin
postmoderniin vivahteeseen.

3.1 Nuorukainen nimeltä Ed
Eddie saa kirjoittamisestaan ja vuokratuloistaan kokoon niin paljon, että hänen ei tarvitse opettaa
kuin yhtenä lukukautena akateemisen lukuvuoden aikana. Kolmannen romaaninsa Jäähyväiset Long
Islandille ilmestymisen jälkeen Eddie on ostanut ensimmäisen asuntonsa Bridgehamptonista, noin
viiden minuutin ajomatkan päästä Ted Colen Sagaponackin talosta. Hän ei kuitenkaan ole koskaan
ajanut talon ohitse, saati vieraillut siellä. Hänellä ei ole mitään syytä nähdä Tediä, mutta Ruthin
tapaamista hän odottaa innolla:

Eddie oli usein kuvitellut, miten Ted Cole kommentoisi tyttärelleen tuota romaanin
aihetta. ”Toiveajattelua”, Ted oli varmaan sanonut. Tai: ”Silkkaa liioittelua – äitisi
tuskin tunsi koko poikaa.” Mutta se mitä Ted todella sanoi Ruthille oli vielä
kiintoisampaa ja varsin todenpitävää. Ted nimittäin sanoi tyttärelleen, että: ”Se poika
parka ei ole päässyt yli siitä että nussi äitiäsi.” ”Ei hän ole enää mikään poika”, Ruth oli
vastannut. ” Jos minä olen yli kolmenkymmenen, Eddie O’Haren täytyy olla
neljänkymmenen, vai kuinka? ”Poika hän on silti”, Ted oli sanonut. ”Eddie pysyy
poikana koko ikänsä.” Ja totta on, että kun Eddie rynnisti Madison Avenuen bussiin,
kumuloitunut
harmi
ja
huoli
saivat
hänet
näyttämään
33
neljäkymmentäkahdeksanvuotiaalta nuorukaiselta. (LVV, 192. )

33
“Eddie had often imagined Ted Cole’s remarks to his daughter on the subject of Sixty Times. ”Wishful
thinking,” Ted would have said. Or: ”Sheer exaggeration – your mother hardly knew the guy” What Ted actually said to
Ruth is more interesting, and totally true of Eddie. What Ted told his daughter was: ”This poor kid never got over
fucking your mother.” ”He’s not kid anymore, Daddy” Ruth had replied. ”If I’m in my thirties, Eddie O’Hare is in his
forties – right?” ”He’s still a kid, Ruthie,” Ted had told her. ”Eddie will always be a kid.” Indeed, as he struggled onto
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Eddie on naurettavan myöhässä saapuessaan Kauffmannin konserttihallin kirjailijamessuille
esittelemään Ruthia: ”Tuota...” Eddie sanoi lippuja repivälle tytölle, ”minä en tarvitse lippua kun
minä olen illan esittelijä.” Hän kalasti likomärästä salkustaan kappaleen romaaniaan
Kuusikymmentä kertaa, jonka hän oli omistanut Ruthille.” (LVV, 195.34) Eddie näyttää tytölle
kuvansa kirjan liepeestä todistaakseen, että on kuka sanoo olevansa. Hän ei teoksillaan ole päässyt
samanlaiseen maineeseen kuin Ruth, jonka esiintyminen konserttihallissa on loppuunmyyty.
Lipputyttö lähtee saman tien kiiruhtamaan illan esittelijää lämpiöön, jossa muut kutsuvieraat jo
odottelevat. Eddie on lievästi sanottuna hermostuksissaan, mutta hänen mieltään lämmittää
salaisuus, jonka hän haluaa jakaa Ruthin kanssa. Hänen salkussaan on nimittäin kirja, jonka hän
epäilee olevan Marionin kirjoittama.

Siinä missä Ruth ilmentää muun muassa feminiinisyyttään kenties epäkonventionaalisin tavoin eikä
sisällytä kirjalliseen tuotantoonsa vihjeitä kaipuustaan Marioniin, niin Eddie taas selvästi omissa
teoksissaan käsittelee ensimmäisen kesätyönsä traumaattista antia. Tätä voi nähdäkseni lähestyä
postmodernistisen ironian avulla. Se, että kertomus toistaa jotakin tarinaa saattaa kuulostaa
ilmiselvältä (kuten Eddien varioidut teokset hänen ja Marionin lemmekkäistä hetkistä) ja näyttää
olevan klassinen näkökulma kertomuksesta. Näin kerronnassa korostetaan nähdäkseni merkittäviä
tapahtumia.

Saattaa kuitenkin olla vähemmän ilmiselvää, että kertomus ei ainoastaan toista sanomaansa vaan
myös tapaa, jolla se tehdään: performoiden sitä, mitä yritetään torjua tai piilotella kertomuksen
avulla. (Rimmon-Kenan 1987, 176.) A Widow for One Year onkin nähdäkseni jonkinlainen hybridi
klassisen kertomuslinjan omaavaa kasvutarinaa ja postmodernistista tyyliä kurkotteleva teos.
Samalla tavalla Irving leikittelee Eddien traumalla, kun hän kirjoittaa Edin hyödyntävän jokaisen
kohtaamansa vanhemman naisen olemusta (luomia myöten) taikoakseen Marionin lähelleen:

the Madison Avenue bus., Eddie’s accumulated distress and anxiety made him resemble a forty-eight-year-old
adolescent.” (AWFOY, 211.)
34
”Uh...” Eddie said to the girl taking tickets, ”I don’t need a ticket because I’m the introducer.” He was fishing
through his drenched briefcase for the copy of Sixty Times that he’d inscribed to Ruth.” (AWFOY, 214.)
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Ja se kuolematon rakkaus, jota Eddien nuoret miehet tunsivat joka ikistä vanhempaa
naista kohtaan, oli aina versio siitä mitä Eddie tunsi Marionia kohtaa; hän ei ollut
tuntenut sellaista rakkautta ketään myöhempää vanhempaa naista kohtaan.
Romaanikirjailijana Eddie oli vain lainannut heidän asuntojaan ja heidän vaatteidensa
tuntua, joskus hän käytti heidän olohuoneidensa sohvien verhoilua – kerran erään
yksinäisen kirjastonhoitajan lakanoiden ja tyynyvaarujen ruusukuviointia, mutta ei itse
kirjastonhoitajaa. (Ei sellaisenaan, vaikka kyllä hän tosin lainasi naisen vasemmassa
rinnassa ollutta luomea. (LVV189.35)

Ruthin trauman kokemusta voidaan havainnoida tarkastelemalla teoksessa esiintyviä vihjeitä tai
”lykkäystä”, kun taas Edin performaatiot kuolemattomasta rakkaudesta saavat romaanissa
huvittavia ja koomisiakin otteita. Se on eräänlaista postmodernia ironiaa.
Hutcheon (1989, 3) kiteyttää ymmärtävänsä, että hän on asettunut valtavirtaa vastaan sanoessaan,
että postmodernismilta on evätty sen poliittinen aspekti suurilta osin ironisen otteensa vuoksi. Mutta
kuinka poliittisena voidaan pitää Eddien ja Marionin rakkaustarinaa tai Eddien siitä kirjoittamia
variaatioita? Tai kuinka poliittisena voidaan pitää edes koko kohderomaania?

Ja miksi sen pitäisi olla oleellistakaan? On totta, että useat postmodernin teoreetikot näkevät itse
postmodernin käsitteen kulttuurisena dominanttina. Esimerkiksi Fredrick Jameson on sitä mieltä,
että postmodernismi kuvaa myöhäiskapitalistisen porvarillisen hegemonian hajoamista ja
massakulttuurin

kehittymistä:

”[…]

kirjoitan

suhteellisen

innostuneena

postmodernismin

kuluttajana, ainakin osittain: pidän arkkitehtuurista ja uudesta visuaalisesta ilmeestä, erityisesti
valokuvauksen osalta. Musiikki ja runous menettelee, mutta romaani on heikoimmassa asemassa
uuden kulttuurin areenalla”. (Jameson, 298–299.)

Linda Hutcheon (1988, 7) kuitenkin väittää, että massakulttuurin yhdenmukaistuminen on yksi
niistä yhteisistä voimista, jota postmodernismi kyseenalaistaa. Esimerkiksi John Irvingin teoksessa
on nähtävissä kritiikkiä massakulttuuriin ja sen mukanaan tuomaan muoti-ilmiöön, jossa kaikkea ja
35
“And the undying love that each of Eddie’s younger men felt for each of Eddie’s older women was always a
version of what Eddie felt for Marion; he had not felt such a love for any of the older women since. As a novelist, he’d
merely borrowed the locationsa of their apartments and the feel of their clothes; sometimes he used the upholstery of
their living-room couches – once the rosebush pattern of a lonely librarian’s sheets and pillowcases, but not the librarian
herself. (Not exactly, although he had borrowed the mole on her breast.” (AWFOY, 207.)
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kaikkia on tarjolla mielin määrin, kunhan vain ”iskee kiinni”. Se, että teoksessa kuvaillaan ironisesti
seksuaalista kanssakäymistä (esimerkkinä vaikkapa Eddien riittämätön lampun varjostin),
syrjähyppyjä ja prostituutiota sekä siitä aiheutuvia moraalisia dilemmoja on nähdäkseni
nimenomaan verrattavissa massakulttuurin ihannoimaan periaatteeseen ”hetken huumasta”, jossa
joko kulutetaan huolettomasti tai vaikkapa vaihdetaan lennossa perhettä. Jotenkin postmodernia
ironiaa piilee siinäkin, että kaikki teoksen päähenkilöt ovat kirjailijoita, joiden romaaneja teoksessa
arvotetaan selvästi eritasoisina tuotoksina – ainakin toisten henkilöhahmojen toimesta. Esimerkkinä
vaikkapa Tedin nuiva suhtautuminen Eddien romaaneihin.

Brian McHale kirjoittaa (1987, 4), että termi postmoderni ei ole edes kovin järkeenkäypä, sillä jos
”moderni” liittyy nykyhetkeen, niin ”post-moderni” voi ainoastaan viitata tulevaisuuteen, ja siinä
tapauksessa mitä muutakaan postmoderni fiktio voisi olla kuin kirjallisuutta, jota ei ole vielä
kirjoitettukaan? Määritelmä sisältää joko tyylivirheen tai sitten tämä ”post” ei tarkoita sitä, mitä
sanakirjoista voimme lukea vaan toimii enemmänkin eräänlaisena vahvistussanana. Mitä tahansa
ajattelisimmekaan termistä, sitä asiaa, johon määritelmä väittää viittaavansa, ei ole olemassakaan.
Aivan kuten ei ollut olemassa renesanssin tai romantiikan ajan kirjallisuutta. Nämä kaikki
määritelmät ovat kirjallis-historiallisia fiktioita, diskursiivisia artifakteja, jotka on konstruoitu
nykypäivän lukijoiden ja kirjailijoiden tai kirjallisuushistorioitsijoiden toimesta. Ja koska ne ovat
enemmänkin diskursiivisia rakennelmia kuin tosielämän objekteja, on mahdollista järjestellä niitä
lukuisin eri tavoin. Ja vaikka postmodernille on useita eri konstruktioita, se ei tarkoita sitä, että ne
olisivat kaikki yhtä kiinnostavia tai saman arvoisia. (McHale 1987, 4.) Tämä kiinnostus riippuu
tietenkin lukijan tai vastaanottajan lähtökohdista ja tarpeista.

Postmodernin käsitteestä dialogia käyneet kirjallisuudentutkijat Fredric Jameson ja Linda Hutcheon
vaikuttavat olevan melko eri mieltä käsitteen luonteesta ja määritelmästä. Fredric Jameson toteaa
oman näkemyksensä muodostuneen arkkitehtuurisista debaateista sen vuoksi, että jokin asia on
helpommin määriteltävissä, kun sen näkee. (1991, 2). Toisaalta, kuten Hutcheon (1988, 4)
huomauttaa, voidaan myös pohtia, mitä yhteistä on televisiosarja Dallasilla ja Richardo Bofilin
arkkitehtuurilla? Kuten McHale on todennut, termi vaikuttaa olevan todella kiistanalainen. Mutta
siltä ei näytä Ed O’Haren hahmo, jonka teokset Jäähyväiset Long Islandille ja Kuusikymmentä
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kertaa ovat eräänlaisia historiikkeja hänen omista kokemuksistaan. Sanomattakin on selvää, että ne
luovat A Widow for one Yeariin koomista ja itsereflektiivistä otetta. Sillä sitähän Eddie tavallaan on
– yhtä lailla häilyvä kuin Ruth tahollaan – aikuinen mies nuoren miehen habituksella. Ruthilla ja
Eddiellä kuitenkin on yhteisiä mielenkiinnon kohteita kuten seuraavassa luvussa tulemme
huomaamaan.

3.2 Ruthin ja Eddien yhteinen aihe
Syksyllä 1990 Ruth on kolmenkymmenenkuuden, ja vaikka Ted Colen lastenkirjat ovat laajalti
tunnettuja, Tedin maine alkaa olla hiipumaan päin, kun taas Ruthista on kasvanut suuren luokan
kirjailijakuuluisuus. Vaikka Ruth päihittää isänsä kirjoittamisessa, ei hän sitä onnistu tekemään
squashin pelaamisessa, joka on niin Eddien, Tedin kuin Ruthinkin harrastus. ”Ruth oli
kolmenkymmenenkuuden syksyllä 1990, ja ainoa syy hänen Sagaponackissa käynteihinsä oli se,
että hän halusi lyödä isänsä squashkentällä ennen tämän kuolemaa. Mutta Ted Cole ei osoittanut
vielä seitsemänkymmenenseitsemänkään iässä mitään kuolemisen merkkejä.” (LVV, 190.36)

Irving kirjoittaa ironisesti, että Ruthin ainoa syy mennä tapaamaan isäänsä on se, että hän haluaa
päihittää Tedin squashissa ennen kuin hän kuolee. Ruthin toteamuksessa itää totuuden siemen, sillä
reitti isän identifioidusta rakkaudesta individualismiin on psykoanalyytikko Jessica Benjaminia
(1988, 133) mukaillen yleensä haastava polku. Benjaminin (ibid.) mukaan vaikeus piilee siinä, että
niin sanotun ”vapahtajaisän” valtaa on käytetty äitiä vastaan. Joten huolimatta siitä, kuinka
helpottavaa jokin tietty muutos isän vuorovaikutuksessa tyttäreensä on, se ei voi ratkaista syvintä
ongelmaa: eroa vapahtajaisän ja riippuvuutta aiheuttavan äidin välillä. (ibid.) Kun haastattelijat
kyselevät Ruthilta, aikooko hän kirjoittaa lastenkirjan kuten isänsä tai onko Ted opettanut häntä
kirjoittamaan, niin Ruth viittaa yleensä squashin pelaamiseen. Kun häneltä kysytään jotain äidistä
tai siitä, onko hylätyksi tulemisella ollut suuri vaikutus Ruthin elämään – niin kirjailijana kuin
naisena – Ruth vaikuttaa vastatessaan välinpitämättömältä. Tämän nimenomaisen haastattelun
36
”Ruth was thirty-six in the fall of 1990, and the only reason she ever went home to Sagaponack was that she
wanted to beat her father in his barn before he died. But, even at seventy-seven Ted Cole showed no signs of dying.”
(AWFOY, 208.)
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jälkeen Eddie päättää olla ottamatta Ruthiin yhteyttä heti silloin, kun tajuaa myös Marionin olevan
kirjailija. Ruthin antamat haastattelut eivät paljasta hänen syvimpiä tuntojaan siitä, kuinka kovasti
hän haluaisi tavata äitinsä:

”Mutta teidän kirjoissanne – itse asiassa yhdessäkään teidän romaaneissanne – ei ole
äitejä.” (”Ei niissä ole isiäkään”, Ruth oli vastannut.) ”Niin, mutta...” haastattelija oli
jatkanut, ”teidän naishahmoillanne on kyllä naisystäviä ja poikaystäviä – siis rakastajia
– mutta yhdelläkään kirjojenne naisista ei ole suhdetta äitiinsä. He eivät tapaa äitejään
juuri koskaan. Eikö se ole teistä mitenkään… epätavallista?” haastattelija oli kysynyt.
(”Ei, jos äitiä ei ole”, Ruth oli vastannut.) (LVV, 197.37)

Ruthin tapauksessa voidaan nähdäkseni puhua ”ilmisisällön” verhoamisesta, joka torjuu todellista
”piilevää” sisältöä (Freud 2001, 118, 489, suom. Erkki Puranen). Juonenkulussa käy ilmi, että Ruth
haluaa tavata äitinsä, vaikka haastattelijoiden näkökulmasta Ruth vaikuttaakin kovanaamalta.
Marionin poissaolo muodostaa Ruthin romaaneihin eräänlaisen piilevän sisällön.
Voisiko sanoa, että A Widow for One Year korostaa faktaa, jonka mukaan huolimatta siitä onko äiti
elossa vai poissa, hän vaikuttaa voimakkaasti lapseensa. Muistikuvien toisto johtaa syvenevään
oivallukseen menneisyydestä, olipa kyseessä sitten fiktiivinen henkilöhahmo, kuten esimerkiksi
Marion Cole. Knuuttilan (2006, 33) mukaan kielentymätön kokemus voi tulla ilmaistuksi
upotettuna metaforisena tai allegorisena toisena kertomuksena, mikä nähdäkseni näkyy eritoten
valitsemani kohdeteoksen sisäkkäistarinoissa.

Saattaa olla, että fiktiivisten hahmojen fiktiiviset teokset performoivat siis sitä, mitä yritetään torjua
tai piilotella kertomuksen avulla. Äitejä ja isiä ei todella Ruthin romaaneissa vilise, mutta voisiko
ajatella, että hänen teoksissaan esiintyvät ystävykset olisivat verhottu tarina Marionin ja Ruthin
välisestä suhteesta. Ruthin romaaneiden keskiössä ystävysten lämpimät välit muistuttavat
samanlaista yhteyttä äidin ja tyttären välillä kuin mitä Raamatun Ruutin kirjan Maran ja Ruutin
37
“But, in your books – in all your books – there are no mothers.” (”There are no fathers either,” Ruth had
replied.) ”Yes, but…” the interviewer had gone on, ”Your women characters have women friends, and they have
boyfriends – you know, lovers – but they are women characters who have no relationship withs their mothers. We rarely
even meet their mothers. Don’t you think that’s… um, unusual?” the interviewer had asked. (”Not if you don’t have a
mother,”Ruth had answered.)” (AWFOY, 216.)
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välillä on. Se lienee samalla Ruthin toive siitä, millainen vuorovaikutus hänen ja Marionin välillä
voisi olla. Taustalla on siis kenties Ruthin toive siitä, että Marion tunnistaisi ja tunnustaisi hänet,
mutta toive ilmaistaan torjunnan kautta.

Freudilaisittain torjunta tarkoittaa sitä, että yksilö pitää jotain voimakasta toivetta pois näkyvistään.
”[…]tuo kammottava ei todellisuudessa ole mitään uutta eikä outoa vaan jotakin, mikä on ennen
muinoin ollut sielunelämälle tuttua ja mikä vain torjuntaprosessin vaikutuksesta on muuttunut
vieraaksi.” (Freud 1905–1937, 55, suom. Markus Lång). Eddietä ja Ruthia yhdistää rakkaus
Marioniin, mutta siinä missä Ruth maalaa romaaneihinsa eri variaatioita äidistään, kirjoittaa Eddie
salailemattomammin, minkä osoittaa vaikkapa hänen teoksensa Kuusikymmentä kertaa, jossa miltei
herkutellaan hänen ja Marionin seksiaktien määrällä.

Freudia lainaten voidaan sanoa, että onnellinen ei kuvittele, vain tyytymätön. Ruth ja Eddie siis
toivovat Marionin läsnäoloa, mutta koska kumpikaan heistä ei ole ottanut yhteyttä häneen voidaan
ajatella, että niin sanotusti antautuminen toiveen valtaan voisi tuottaa pettymyksen heille
molemmille. Ruthin ja Eddien torjumisen tavat tai defenssit kokemiaan menetyksiä kohtaan ovat
kuitenkin erilaisia kuin Marionilla, jolla on tarve pitää lähes kaikki kuolleiden poikiensa valokuvat
itsellään, ikään kuin hän sen avulla pystyisi pitämään lapset lähellään. Freud (ibid.) tiivistää, että
jokainen kuvitelma on toiveen toteutuma, korjaus epätyydyttävään todellisuuteen. Toimintaa
ohjaavat toiveet kuitenkin eroavat kuvittelijan sukupuolen, luonteen ja elämänolojen mukaan ja
voidaan jakaa kahteen pääluokkaan: kunnianhimoisiin tai eroottisiin. Ruth Colen kansainvälinen
arvostus on niin kuumaa, että hänen kolmatta ja uusinta romaaniaan julkaistaan kaksi käännöstä
yhtä aikaa. Ruthin kohdalla toteutuu nähdäkseni Freudin mainitsema kunnianhimoinen toive ja sen
tavoitteleminen kirjallisissa töissä. Ikään kuin hän pyrkisi nostamaan persoonallisuuteensa arvoa
pätemällä menestyksellään, josta hän aikuisena nauttii, toisin kuin ollessaan lapsi. Ei ole siis
lainkaan epäloogista, että kun Ruth vihdoin jää kahden kesken Eddien kanssa, hän haluaa kuulla
kaiken äidistään. ”Minä rakastan sinun äitiäsi”, aloitti Eddie rauhallisesti. Hänen tarvitsi vain
ajatella Marionia ja heti hän saavutti tasapainonsa[…]”. (LVV, 239. 38) Eddien kohdalla taas voidaan

38
”I love your mother,” Eddie began. Without embarrassment. He’d needed only to think of Marion and he at
once regained his composure [… ].” (AWFOY, 265).
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puhua Freudin mainitsemasta eroottisesta toiveesta. Josie P. Campbellin (1998, 173) mukaan
Marionin suru on niin ylitsevuotavaa, että hänellä on hyvin vähän emotionaalisia voimavaroja
tyttärensä hoitamiseen. Kun Marion huomaa tyttärensä muistuttavan itseään, hän haluaa ”pelastaa”
Ruthin itseltään, koska masentuneen äidin on haastavampaa vastata sensitiivisesti lapsensa
tarvetiloihin verrattuna äitiin, joka ei ole masentunut. (Hautamäki 2001, 37). Kun Eddie kertoo
Ruthille Marionin päätöksestä jättää tyttärensä, jotta hänestä ei tulisi samanlaista – flegmaattista
äitiä – kuin hän itse on ollut, Ruth yhtäkkiä tajuaa rakkautensa äitiään kohtaan vain voimistuvan.

3.3 Ruthin ja Marionin side – lähes raamatullista

Luentatilaisuudessa Ruth lukee otteen romaanistaan Leski vuoden verran. Josie Campbellin (1998,
165) mukaan tämä toistuu Irvingin teoksessa sen vuoksi, että kirjailija haluaa osoittaa Ruthin
omaavan kuria ja järjestystä kirjallisessa tuotannossaan, mutta hänen henkilökohtainen elämänsä on
kaoottista ja tyhjää. Luentatilaisuuden jälkeen Ruth suuntaa Sagaponackiin ennen kuin matkustaa
Saksaan Frankfurtiin kirjailijamessuille, minkä jälkeen hän lentää Amsterdamiin. Tyhjästä
”henkilökohtaisesta elämästä huolimatta” palatessaan lapsuuden kotiinsa Ruth ei mielellään viettäisi
kahdenkeskeistä aikaa Tedin kanssa:

Ruth vieraili isänsä luona Sagaponackissa harvoin, mutta nyt hän oikein odotti
tapaamista. Epäilemättä ohjelmassa olisi vähäsen squashinpeluuta ja runsaasti riitelyä –
melkein joka asiasta – ja ehkä hiukan lepoakin. Hannah oli luvannut tulla mukaan. Ruth
koetti parhaansa mukaan välttää kahdenkeskistä oleilua isänsä kanssa; ystävä sentään –
vaikka vain joku Ruthin vaihtuvista mutta aina yhtä huonosti valituista poikaystävistä
toimi puskurina. Mutta Hannah flirttaili Ruthin isän kanssa ja se suututti Ruthin. (LVV,
211.39)

Riiteleminen ja kahdenkeskeisen ajanvieton välttely vaikuttaisi korostavan isän ja tyttären
kompleksisen suhteen luonnetta. Kuitenkin psykoanalyysin vahvana antina yksilön mielen
39
“Ruth’s visits with her father in Sagaponack were few, yet she was frankly looking forward to this one.
Doubtless there would be a little squash in the barn, and much arguing – about nearly everything – and even some rest.
Hannah had promised to come to Sagaponack with her. It was always better for Ruth if she avoided spending time with
her father alone; with a friend – even if it was one of Ruth’s infrequent but consistently ill-chosen boyfriends – there
was someone to run inteference. But Hannah flirted with Ruth’s father, which made Ruth cross.” (AWFOY, 231.)
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ymmärtämiselle on ollut ”tietämys siitä, että siinä, mikä näkyy ulospäin, ei vielä ole kaikki”
(Sinkkonen 2012, 205). Miksi Ruthin välit ainoaan läsnä olevaan vanhempaansa esitetään Irvingin
romaanissa niin ristiriitaisesti?

Jessica Benjaminin kuvailema ero vapahtajaisän ja riippuvuutta aiheuttavan äidin välillä voi olla
hyödykäs, kun tutkitaan tarkemmin Ruthin suhdetta Tediin. Benjamin (1988, 134) jatkaa, että sekä
tyttö- ja poikalapsilla tämä ero (vanhempien välillä) tarkoittaa, että identifikaatio ja läheisyys, jota
tunnetaan varsinkin aluksi vahvasti äitiin, täytyy vaihtaa vapauteen. Tällä tarkoitetaan sitä, että
ollakseen intohimon subjekti yksilön täytyy hylätä esikuva äidin roolista eli feminiinisestä
identiteetistä. Benjamin kuitenkin toteaa, että psykoanalyysi ei ole löytänyt tätä eroa tai pitänyt sitä
ongelmallisena uudelleen arvioidessaan äitiyttä. Kunhan isä on taannut pojalleen reitin
”maailmaan” ja rikkonut äiti-poika siteen, minkäänlaista ongelmaa ei ole havaittu olevan.

Huomioitavaa kohdeteoksessa kuitenkin on, että Marionin jättäessä 4-vuotiaan Ruthin, sidettä äitiin
ei muodostu samalla tavalla kuin Tediin. Kuten Benjamin (ibid.) kiteyttää: vuosien vastustuksen
jälkeen psykoanalyysi näyttää vihdoin hyväksyvän ajatuksen siitä, että myös tytöt tarvitsevat reitin
maailmaan ja että tytön halu omaan subjektiviteettiin ei ole pelkän kateuden heijastamaa.
Huolimatta tästä, miehen asema yhteiskunnassa sekä maailmassa näyttää pysyvän ennallaan ja
jotkut sortuvat harhaluuloon, että äidit voisivat olla kyvykkäitä johtamaan reittiä siihen samaan
maailmaan. Tedin mielestä näin ei tietenkään ole, hänhän ottaa täydet valtuudet Ruthin
saattamisessa maailmaan.

Riippumatta Marionin ja Eddien kiihkeästä suhteesta, romaanin keskeisin rakkaustarina näyttäisi
kuitenkin olevan Marionin ja Ruthin intensiivinen side huolimatta hylkäyksestä, surusta ja
kärsimyksestä, mikä kestää yli kolmekymmentäseitsemän vuotta. Marionin ja Ruthin kertomukseen
on Campbellin (1998, 180) mukaan upotettu kertomus Raamatun Naomista ja Ruutista sekä
homeerinen kertomus Demeteristä ja Persefonesta. Raamatun tarinassa äiti ja miniä ovat molemmat
leskiä. Naomi (äiti) rohkaisee Ruutia (miniä) jättämään kotimaansa ja menemään uusiin naimisiin,
mutta Ruut kieltäytyy. Sen sijaan naiset matkustavat Beetlehemiin, Naomin synnyinmaahan, jossa
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he asuvat kahdestaan, kunnes Ruut viimein menee naimisiin Boasin kanssa. Raamatunkertomuksen
yhteiskunta on miesvaltainen ja kohtelee naisia eri tavalla (erityisesti vanhempia naimattomia
naisia). (Campbell, ibid.)

On tuskin sattumaa, että Irving on nimennyt henkilöhahmonsa Marioniksi (vrt. Mara) ja Ruthiksi.
Irving on viitannut ennenkin raamatuntarinoihin romaaneissaan, kuten esimerkiksi teoksessa A
Prayer for Owen Meany. Kohdeteos sekä Raamatun Ruutin kirja omaavat molemmat juonen
naimisiinmenosta, joka päällisin puolin on suoraviivainen. Ruutin kirjan juoni avioliitosta on suora,
mutta tarinaa elävöittää näiden kahden naisen elämäntarinat. Ruut sanoo anopilleen: ”Sillä mihin
sinä menet, sinne minäkin menen, ja mihin sinä jäät, sinne minäkin jään; sinun kansasi on minun
kansani, sinun Jumalasi on minun Jumalani.” (1:16). Vaikka Ruutin sanoja Naomille käytetään
nykyään häissä – tapahtumissa, joka erottaa äidit ja tyttäret – voidaan ajatella, että tämän
voimakkaampia sanoja kahden naisen välisestä rakkaudesta ja kiintymyksestä ei ole kirjoitettu.
Ilman Naomin miehen ja pojan kuolemaa ei olisi Ruutin kirjaa. Itse asiassa nämä kirjat antavat
Naomille ja Ruutille mahdollisuuden löytää oman äänensä.

Samalla tavalla Marionin poikien ja Ruthin veljien kuolema mahdollistaa kerronnan, jossa naiset
löytävät subjektiivisuutensa ja äänen omaan kerrontaansa, jota kuitenkin myös koko ajan värittää
kaipaus. Ruutin kirja päättyy siihen, kun hän menee naimisiin Boasin kanssa, joka ostaa hänet ja
hänen perintönsä. Naomin ja Ruutin tarinat imeytyvät näin ollen Boasin jälkeläisten
patrilineaariseen juoneen. Kuolema aiheuttaa särön, joka aloittaa äiti-tytär -tarinan Ruutin kirjassa,
kun taas raiskaus ja sieppaukset antavat vauhtia Demeterin ja hänen tyttärensä Persefonen tarinaan.
Tämä intensiivinen tarina äidin ja tyttären kiintymyksestä ja erosta kietoutuu Persefonen
hyväksikäytön ympärille, johon syyllinen on Hades – mies- tai isähahmo, joka vie Persefonen
puoleksi vuodeksi alamaailmaan. Tässä tarinassa avioliitto ja kuolema näyttävät olevan sama asia.
Demeterin ja Persefonen tarina alkaa miehisen tunkeutumisen eli hyväksikäytön ja raiskauksen
kautta. Hades ei ainoastaan erota äitiä ja tytärtä, vaan hallitsee kerrontaa. (Campbell, 181.)

A Widow for One Year liittyy tähän keskusteluun muun muassa tarinallaan myyrämiehestä. Ruth
pelkää isänsä luomaa fiktiivistä myyrämiestä, jota kuvaillaan likaisena ja vastenmielisenä lasten
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vikittelijänä. Toisin kuin Naomin ja Ruutin tarina, jolla on selvästi lineaarinen loppu, Demeterin ja
Persefonen ratkaisu on syklinen. Kaiken kaikkiaan tyttärellä on kaksijakoinen asema: hän on sekä
tytär, joka rakastaa äitiään että vaimo, joka rakastaa (tai on ainakin lojaali) miehelleen. Irving
käyttää osia näistä äiti / tytär kertomuksista manipuloiden ja muuttaen niitä vastakohdaksi isälliselle
– ja oidipaaliselle – juonelle A Widow for One Yearissa. (Campbell, 182).

Kun pohditaan Marionin ja Ruthin kiintymyssuhteen katkosta, voidaan tarkastella kulttuurintutkija
Dominick LaCapran teoriaa ”historiallisesti menetetyistä toisista”. LaCapra (2001, 65) erottaa
toisistaan käsitteet loss ja absence: menetyksiä [loss] tapahtuu kaikissa yhteiskunnissa, mutta sitä ei
pitäisi sekoittaa poissaolon [absence] termiin. Historiallisia menetyksiä [loss] voidaan LaCapran
mukaan käsitellä aina tiettyyn rajaan asti ja niistä voidaan jopa päästä yli. Poissaolo [absence] taas
tuo mukanaan ahdistusta, jota voidaan käsitellä ainoastaan elämällä asian kanssa, kääntämättä
menetyksiä joidenkin muiden syyksi. Kuinka hyvin Ruth pystyy käsittelemään äitinsä poissaoloon
liittyvää surua? Menneisyyden riivaajat, jotka vaikeuttavat yksilön tai yhteiskunnan elämää,
voidaan unohtaa suremalla ainoastaan silloin, kun ne ovat määriteltävissä ja nimettävissä
”historiallisesti menetettyinä toisina”. (LaCapra 2001, 65.)

Tyypillisesti transhistoriallinen trauma voidaan lukea useisiin yksilöllisiin elämiin kaikissa
kulttuureissa. Sille on ominaista tuottaa lakkaamatonta (Freudilaista) melankoliaa ja ahdistusta
silloin, kun koetaan

fundamentaalisen

alkuperän

poissaolevuus.

(Knuuttila 2011,

27.)

Valitsemassani kohdeteoksessa ei niinkään käydä läpi historiallista traumaa vaan LaCapran
mainitsemaa transhistoriallista traumaa, joka voi kuitenkin historiallisen trauman tavoin siirtyä
sukupolvelta toiselle, sillä myös lapsen ja aikuisen välisen kiintymyssuhteen järkkyminen altistaa
traumatisoitumiselle.

Viime vuosisadalla vallitsi erilaisia näkökulmia kiintymyssuhteen syntymisestä. Esimerkiksi
Sigmund Freud oletti, että vauva kiintyy äitiinsä, koska tämä tyydyttää vauvan oraaliset tarpeet, kun
taas kiintymyssuhdeteorian oppi-isä, John Bowlby, sijoitti lapsen tunne-elämän kehitystä säätelevät
voimat lapsen kasvuympäristöön. Näin voi tapahtua esimerkiksi vanhemman hylätessä lapsensa.
(Ellilä 2015, 100–101.)
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Freud

huomioi,

että

ihanneminä

on

ratkaiseva

oidipuskompleksissa

ja

onnistuneessa

maskuliinisuuden ja feminiinisyyden lujittumisessa. Kun vanhempi sisäistetään rakkauden
kohteena, hänen merkityksensä kääntyy nurin. Vanhempaa ei ainoastaan kielletä rakkauden
kohteena, vaan hänet sisäistetään rakkautta estävänä tai sitä pidättelevänä. (Butler 1990, 129 suom.
Tuija Pulkkinen & Leena-Maija Rossi.) Kohdeteoksen tulkinnan kannalta Freudin huomio on
hedelmällinen, sillä Ruth ei ainoastaan kiellä normatiivisena pidettyjä feminiinisyyden piirteitään,
vaan naamioituu tietynlaisen suojakuoren alle, joka näyttää hallitsevan hänen rakkauttaan niin
vanhempiaan kuin vastakkaisen sukupuolen edustajia kohtaan.

Ihanneminän ehkäisevä toiminta tukahduttaa halun ilmaisun vanhempaa kohtaan, mutta perustaa
sisäisen ”tilan”, jossa rakkaus voi säilyä. Ratkaisu oidipaaliseen ongelmaan voi olla positiivinen tai
negatiivinen. Pakotteiden ja tabujen ansiosta ihanneminä säätelee ja määrää maskuliinista ja
feminiinistä samastumista. Koska samastumiset korvaavat objektisuhteet ja ovat seurausta
menetyksestä, sukupuoli-identifikaatio on eräänlaista melankoliaa, jossa kielletyn kohteen
sukupuoli sisäistetään esteenä. (Butler 1990, 130 suom. Tuija Pulkkinen & Leena-Maija Rossi.) Eli
Ruthin tottumus pidättäytyä feminiinisinä pidetyistä hepeneistä, kuten hameista ja korkokengistä,
johtuukin osittain siitä, että hän kieltää kaipuun kohteensa Marioniin, jotta ei toisi tahattomastikaan
hänen muistoaan lähelleen. Kun taas vaikkapa Eddie O’Hare säilyttää Marionin villaneuleen ja
muun muassa masturboi naisen vaatteiden kiihottamana. Marionin ja Ruthin side on siis eittämättä
kompleksisempi kuin mitä esimerkiksi Ruth teoksissaan ja haastatteluissaan antaa ymmärtää. Sitä
voidaan tarkastella kiintymyssuhteen rikkoutumisen aiheuttaman trauman perspektiivistä käsin ja
näin ollen se liittyy transhistoriallisen trauman käsitteeseen. Se poissaolo, jota Eddie ja Ruth
kokevat Marionin lähdöstä johtuen on jotain sellaista mille Ted ei näytä suovan ajatustakaan.

3.4 Myyrämies

Tarina myyrämiehestä (ks. liite 1) on kirjoitettu moneen kertaan kesällä -58 ja se on se samainen
työrukkanen, josta Eddie joutui aina poistamaan ja / tai lisäämään pisteen – miten Ted parhaaksi
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näki. Tarinaa on siis viilattu tarkasti. Tedin kustantajat olivat halunneet sadun nimeksi
Myyrämiehen, mutta Ted halusi pitää nimen Ihan kuin joku yrittäisi olla hiljaa, koska sai siihen
idean Ruthilta. Kun verrataan tarinaa myyrämiehestä Demeterin ja Persefoneen tarinaan, voidaan
huomata, että Irving tekee selviä viittauksia isän ja myyrämiehen välillä. Sadussa on pieni tyttö,
joka jää yksin kotiin isän hakiessa jäätelöä. Tyttö laittaa isän partavaahtoa kasvoihinsa
pelastaakseen itsensä myyrämieheltä, joka astuu sisälle taloon isän lähdettyä.

Tytöllä on kuitenkin myös likaa yllään, mikä tekee hänestä sekä viehättävän ja vastenmielisen
tunkeutujalle. Isä saapuu juuri ajoissa pelastamaan pienen tyttönsä – itselleen – sillä välin, kun
myyrämies yrittää piiloutua. Tämä freudilainen tarina jonka Ruth hyväksyy ”omakseen”, toistuu
Scott Saundersin raiskatessa Ruthin ja myös silloin, kun hän joutuu todistajaksi Rooien murhaan.
Murhan kerronnallistaminen on täysin linaarinen. Isähahmon mitäänsanomattomuus, hän voisi olla
kuka tahansa mies, tekee hänestä pelottavan ja ylivaltaisen isällisessä vallassaan. (Campbell, 182.)

Ted vaikuttaa alentavan Marionia. Hän ei tee niin ainoastaan vaimolleen, vaan myös satunnaisille
valokuvamalleilleen. Aikuisena Ruth kokee ristiriitaa Tedin suhtautumisessa naisiin. Tedin muusat
ovat tavaroita, jotka voi vaihtaa ensimmäisen mennessä rikki. Ruth ei siis halua ilmentää
feminiinisiä piirteitään hylätyksi tulemisen pelossa. Ikään kuin hän ei haluaisi että kukaan mies
katsoo häntä naisena, koska on isältään oppinut, miten naisellisuus on tarkoin välteltävä taakka.

Sukupuolisuus on järjestäytynyttä Marionin ja Tedin henkilöhahmoissa. Ted on kuuluisa kirjailija ja
naistenmies, Marion feminiiniseen identiteettiin vertautuva naisellinen nainen pitsialusvaatteineen –
Ruth on romaanin alkupuoliskolla jotain vanhempiensa väliltä. Vaikka Ruth ei enää ole lapsi, niin
hänen identiteettinsä on pitkälti isällisen vallan alla, mitä alleviivaa muun muassa se, että
lähdettyään Amsterdamiin hän ei voi olla tuntematta kiukkua isänsä ja Hannahin tekosista. Ruthin ja
isän suhdetta ei siis paranna yhtään se, että Ted tavallaan pettää tytärtään Hannahin kanssa:

Ruth seisoi isänsä makuuhuoneessa yhtä kivettyneenä kuin jos olisi tavannut Hannahin
ja isänsä alastomina sängyssä rakastelemasta. Tuuli puhalsi taas sisään avoimesta
ikkunasta ja ovi pamahti kiinni. Ruthista tuntui kuin hän olisi jäänyt lukkojen taakse
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komeroon. Jos jokin olisi nyt sipaissut häntä (leninki vaatepuullaan), hän olisi pyörtynyt
tai kirkaissut. (LVV, 267.40)

Ajatus Hannahista ja Tedistä salpaa Ruthin hengen. Hän rupeaa kokoamaan Hannahin
matkatavaroita tämän laukkuun. Ruth tajuaa Hannahin jääneen pois kirjanlukutilaisuudesta, koska
Hannah on ollut Tedin kanssa. Kun hän kohtaa isänsä ja Hannahin uima-altaasta, Ruth tokaisee:
”Useimmissa sivistysvaltioissa on lakinsa”, Ruth sanoi. ”Useimmissa yhteiskunnissa on säännöt...”
(LVV, 269.41) Vihainen Ruth passittaa heidät molemmat matkoihinsa. Heidän lähdettyään Ruth
viettää yönsä yksin lapsuudenkodissaan ja ryhtyy aamulla valmistautumaan squash-otteluun Scott
Saundersin kanssa. Kun hänen maaninen valmistautumisensa on ohitse, hän muistelee sitä, kuinka
oppi ajamaan autolla. Ruth oli vuosia ruinannut isäänsä kertomaan hänelle onnettomuudesta, jossa
Thomas ja Timothy olivat kuolleet. Tedin tyyli kertoa tarinaa kolmannessa persoonassa häivyttää
hänen rooliaan osana tarinankulkua –aivan kuin hän ei olisi ollut lainkaan mukana koko
onnettomuudessa. Naisseikkailuidensa ansiosta hän myös koko ajan häivyttää itseään Ruthin
elämästä. Hannah episodi on Ruthille viimeinen pisara. Nähdäkseni Ruth kuitenkin toivoo
vastavuoroista suhdetta isäänsä, mutta hän ei sano sitä suoraan Tedille. Kun Ruth heittää isänsä ja
parhaan kaverinsa ulos lapsuudenkodistaan, hän kenties kierrättää samalla äitiään kohtaan
kokemaansa katkeruutta. Onhan Ruth tullut toimeen koko elämänsä ilman äitiä, miksi hän ei
pärjäisi myös ilman isää ja ystäväänsä? Kuitenkin raivokas valmistautuminen Saundersin
tapaamiseen ja squash-otteluun sekä auto-onnettomuuden muisteleminen tiivistävät nähdäkseni
paremmin Ruthin kokemaa tuskaa kuin se, että hän ryhtyisi suunnittelemaan kostoa Tediä ja
Hannahia kohtaan, joille suurin loukkaus on Ruthin näennäinen kylmyys heitä kohtaan. Ehkä myös
katkeruus Marionia kohtaan aiheuttaa Ruthissa niin voimakkaan reaktion, kun hän tajuaa isänsä ja
Hannahin salasuhteen.

Jessica Benjaminin (1988, 135) mukaan paradoksaalista on, että mielikuva vapauttavasta isästä
alleviivaa erilaisuuden hyväksyntää, mitä oidipuskompleksin olisi tarkoitus selventää. Idea isästä
40
”Ruth stood as still in her father’s bedroom as she would have stood if Hannah and her father had been naked
in bed in front of her. The sea breeze blew through the bedroom window again; it blew shut the door behind her. Ruth
felt as if she’d been locked in a closet. If something had brushed against her (a dress or a hanger), she would have
fainted or screamed.” (AWFOY, 295.)
41
”Most families have their rules, Daddy,” Ruth told her father. Most friends, too,” Ruth said to
Hannah.”(AWFOY, 297.)
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”rajattoman narsismin vastustajana” kuitenkin vain korostaa isän idealisoivaa otetta ja äidin
alentamista. Kohderomaanissa juoni on rakennettu niin, että Ted todella uskottelee pelastavansa
Ruthin Marionin masennukselta. Benjamin siis kyseenalaistaa isän roolin vapauttajana juuri sen
vuoksi, että se vahvistaa eroa miehisen subjektin ja naisen subjektin välillä.

Nähdäkseni Ruth on ollut koko elämänsä hyvin yksin ja tämä tunne hänessä herää, kun hän näkee
Hannahin ja Tedin yhdessä. John Bowlbyn näkemys varhaisten vuorovaikutussuhteiden kantavista
voimista pohtii sitä, miksi jotkut yksilöt sopeutuvat kokonaan tai suurimmalta osin eron tai
menetyksen kokemuksiin – se ei ole keskeisin kysymys, mutta siihen ei ole myöskään helppoja
vastauksia (Bowlby 1973, 23). Ruthin tapauksessa kuitenkin näkyy se, mitä hän on varhaisessa
vuorovaikutussuhteessaan jäänyt ilman. Vaikka Ted on ollut paikalla, hän ei ole ollut ”läsnä”, eikä
hän näin ollen ole ollut sen parempi vanhempi lapselleen kuin Marionkaan.

3.5 Ruth löytää äänensä prostituoidun komerossa

Campbellin (1998, 171) mukaan A Widow for One Year paljastaa Irvingin tarkkuuden psykologisena
kirjailijana, kun hän avaa teoksessaan kokonaisia taloja – ei ainoastaan henkilöhahmojaan, vaan
myös lukijoiden elämiä, pakottaen meidät tutkimaan samalla omia fantasioitamme, salaisia
laatikoitamme ja vaatekaappejamme. Epäilemättä Tedin tarina (Ihan kuin joku yrittäisi olla hiljaa)
on enemmän kuin lastenkirja tai Ruthista kertova tarina: se on isän kirja. Ironisesti Rooien murhan
hetkellä hänen huoneensa pöydällä on Ruthin teos Not for Children, jonka Ruth on lahjoittanut
Rooielle. Isän kirja pelastaa Ruthin myyrämieheltä, koska hän pysyttelee hiljaa, kuten Tedin sadun
pikkutyttö. Ruthin kirja ei kuitenkaan pelasta Rooieta ja sen nimi antaa viitteitä sekä siihen, kun
Ruth löytää isänsä laatikoista pornografisia valokuvia, mutta myös siihen, että se mitä prostituoidun
huoneessa tapahtuu, ei ole ”sopivaa lapsen silmille”.

Vaikuttaisi siis siltä, että Ruthin pelastaa hänen isäsuhteensa kompleksisuus ja se, että hänellä ”ei
ole ääntä”. Ruth on tottunut isänsä huomion kiinnittyvän ”muihin naisiin” itsensä sijaan ja äitiään
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hän ei ole koskaan oppinut tuntemaankaan. Hän on vanhempiensa vääristyneiden oletusmallien
summa – äitinsä kaltainen tyttö, joka ei kuitenkaan saisi muistuttaa häntä. Linkki murhaavan
myyrämiehen ja Tedin kanssa tehdään selväksi polaroidkameran avulla, jota murhaaja käyttää. Ruth
tunnistaa kameran, koska hänen isänsä käyttää samanlaista kameraa ottaessaan alastonkuvia. Vaikka
Ruth pysyttelee hiljaa Rooien huoneessa, hänen hiljaisuutensa päättyy sinne. Hän kirjoittaa ylös
mitä näkee, kääntää sen hollannin kielelle ja lähettää sen etsivä Harry Hoekstralle. Ruthin päätös
lähettää silminnäkijätodistus auttaa häntä oman äänensä löytämisessä. Ruthin kohtaamisella
maksullisen naisen kanssa on myös laajempi merkityksensä kohderomaanin juonen ja tulkinnan
kannalta.

3. 5. 1 Postmoderni portto
Kun tarkastellaan prostituoitua kirjallisena hahmona voidaan todeta, että sen juuret yltävät
romantiikan aikakaudesta Victor Hugon Delormeen aina Balzacin Coralieen ja Estheriin asti sekä
muihin uhrien rooleihin jumittuneisiin hahmoihin, jotka toivat esille yhteiskunnan sosiaalisen
omantunnon äänen. (Brooks 1984, 146.) Sekä Ruthin romaani My Last Bad Boyfriend että kaikki
Marionin (kirjailijanimeltään Alice Somersetin) Margaret McDermid romaanit ovat narratiiveja
hyväksikäytöstä ja väkivallasta, jota miehet harjoittavat. Näissä tarinoissa miehinen läsnäolo on
pelottavaa tunkeutumista, joka toimii vallankäytön välineenä ja asettaa tarinan liikkeelle. Mitään
selittelyjä tai sympatiaa ei jaeta näiden miesten henkilöhahmoihin, alkaen Tedistä, Scott
Saundersista ja myyrämiehestä. Henkilöhahmot eivät anna mitään kaunista kuvaa, vaan synkän
oidipaalisen perheen, jossa isä käyttää valtaa raa’an seksuaalisen vallan kautta. (Campbell, 183). A
Widow for One Yearissa Ruth ostaa itselleen prostituoidun tai maksaa hänelle, koska tarvitsee hänen
tietouttaan uutta, tekeillä olevaa romaaniaan varten. Rooie kuitenkin saa asiakkaan samaan aikaan
kuin Ruth on jututtamassa naista. Kun prostituution roolin osuutta tarkastellaan vaikkapa 1800 luvun kirjallisuudessa, voimme nähdä sen eräänlaisena erityisenä idiosynkraattisena elämän
muotona. Prostituoidun juoni on epäilemättä väline tekstissä ja kirjallisin termein hänet on usein
kuvattu eräänlaisena maailman heijastuksena. Hänelle asetetun sosiaalisen roolin ja toimintojen
vuoksi prostituoitu kuvataan eräänlaisena teatraalisena hahmona, joka voi maskinsa takaa antaa
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elämälle tarkoituksen. (Brooks 1984, 156.) Rooie käskee Ruthia piiloutumaan vaatekomeroonsa ja
ennen kuin hän ehtii tehdä mitään, myyrämies on kuristanut uhrinsa kuoliaaksi:

Myyrämies nousi hitaasti pystyyn punaisen huoneen peilejä vilkuillen. Ruth tiesi oikein
hyvin mitä murhaaja arveli kuulleensa: hän oli kuullut äänen joka syntyy kun joku
yrittää olla hiljaa – sen hän oli kuullut. Siksi hän pidätti hengitystään ja lakkasi
vinkumasta ja katseli ympärilleen. Miehen nenä värähteli ja Ruthista tuntui, että hän
nuuski. (LVV, 363–364.42)
Osuvaa on, että todistaessaan Rooien murhan Ruth päättää mennä naimisiin hyväsydämisen
kustantajansa Allan Albrightin kanssa ja tajuaa haluavansa tämän kanssa lapsen, vaikka vielä
viikkoa aiemmin oli harrastanut Scott Saundersin kanssa vähintäänkin kyseenalaisia pelejä. Voisiko
Ruthia itseään tituleerata ironisesti postmoderniksi portoksi? Sillä nähdäkseni postmodernismi
puolustaa erilaisuutta, eikä hyväksy homogeenistä identiteettiä – ja tällaisena hahmona Ruthia
voidaan kaikessa häilyväisyydessään tarkastella. Ja mikäli perinteisesti maksullisia naisia ollaan
verrattu ”heijastuksena maailmasta”, niin myös Ruthia voidaan peilata tällä tavoin. Peter Brooks
(1984, 157) kirjoittaa, että mikäli prostituutio on yhtä vanhaa kuin ihmisen sivilisaatio ja yhtä
organisoitua sekä ilmiönä jokapäiväistä, niin sillä on läheinen suhde kapitalismiin. Postmodernin
avulla voimme demystifioida taiteenkokemuksen, joka ei kuulu vain eliitille. (Hutcheon 1988, 7.)
Tämä tapahtuu John Irvingin romaanissa A Widow for One Year, mutta myös hänen luomiensa
hahmojen fiktiossa fiktion sisällä.

Monet tutkijat ovat huomanneet postmodernismin viehtymyksen suosituissa taidemuodoissa kuten
salapoliisiromaaneissa tai lännenfilmeissä (Hutcheon 1988, 20), joista mainittakoon esimerkkinä
vaikkapa Margaret McDermid-salapoliisiromaanit, joita Marion kirjoittaa. Nähdäkseni tällaista
yhteentörmäystä myös Linda Hutcheon kutsuu postmodernismiksi, jossa dokumentaarinen
historiallinen
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parodian.

Tällaisen

“By the way the murderer stiffened, Ruth could tell that he’d heard her; at least he’d heard something. The

killer instantly stopped fussing over Rooie’s most desirable pose; he stopped wheezing, too. He held his own breath and
listened. The moleman slowly stood up, scanning all the mirrors in the red room. Ryth knew very well what the killer
thought he had heard: he’d heard the sound of someone trying not to make a sound – that’s what he’d heard. The way
his nose twitched, it appeared to Ruth that the moleman was sniffing for her, too.” (AWFOY, 404–405.)
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yhteensattuman johdosta representaation tutkimuksesta ei seuraa mimeettistä peilaamista tai
subjektiivista projektiota, vaan sen tutkimista, miten kertomukset ja mielikuvat ohjaavat näkemystä
itsestämme ja siitä miten konstruoimme itsemme nykyhetken ja menneisyyden kautta. (Hutcheon
1989, 7.) Se, että John Irvingin teoksia voidaan kauttaaltaan pitää kasvutarinoiden genreen
kuuluvana ei nähdäkseni estä sitä, että kaikessa siinä historiallisuudessaan ja kronologisuudessaan
hänen romaaninsa omaavat myös postmodernistisia elementtejä. Ja mitä parodiaan tulee, Hutcheon
on kirjoittanut sen olevan monimutkaista muodoltaan ja eetokseltaan – se on yksi keino, jonka
avulla modernit taiteilijat ovat onnistuneet tulemaan toimeen menneisyyden painon kanssa. (1985,
29).

3. 5. 2 Postmoderni peluri

Kauttaaltaan koko romaanin ajan Irving kuvailee Tediä elinvoimaisena ja atleettisena miehenä, joka
ei

seitsemänkymmenenseitsemän

ikävuoden

kohdalla

näytä

päivääkään

yli

viisikymmentäseitsemänvuotiaalta: ”Eikä se johtunut pelkästään squashista että hän pysyi kunnossa.
Vaikka Ruthia vaivasikin että hänen isänsä tiukka, trimmattu kroppa, joka oli kuin prototyyppi
hänen omastaan, oli muodostunut hänen ajatuksissaan miehisen vartalon ihanteeksi.” (LVV, 257.43)

Ted Colen yritys hallita romaanin juonta on selvää jo heti alusta pitäen. Lainauksessa kuvaillaan
Ruthin vartalon olevan kuin prototyyppi isänsä trimmatusta varresta ja muistuttavan Ruthia alati
siitä, mikä on oikeanlaista miehisyyttä. Mutta miksi Ruthille ”model of the male form” eli vapaasti
suomennettuna miehenmalli on ylipäätään tärkeää? Tokihan Ted on ollut Ruthille se läsnä oleva
vanhempi ja täten esikuva, mutta ei välttämättä se paras mahdollinen. Asettaahan Tedin
vastuuttomuus Thomaksen ja Timothyn vaaralliseen tilanteeseen ja hän on kärjistetysti sanottuna
osasyyllinen heidän kuolemaansa. Ted myös pakottaa omalla henkisellä ylivallallaan Marionin ja
Ruthin eron. Vaikka Ted kasvattaakin Ruthin, hakkaa Ruth lopulta isänsä squash-ottelussa, joka on
Tedin intohimo. Voitto isäänsä vastaan johtaa heidän erkanemiseensa ja myös metaforisesti Tedin
43 ”It was not merely a matter of the squash keeping him fit, altough it troubled Ruth that her father’s trim, compact
body, which was the prototype of her own body, had established itself in her mind’s eye as the model of the nake
form.” (AWFOY, 283.)
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kuolemaan. Huomioitavaa on myös se, että Ruth pukeutuu aina mustaan t-paitaan ja farkkuihin,
mitä voidaan pitää, jos ei maskuliinisena, niin ainakin neutraalina tyylinä verrattuna esimerkiksi
Marionin vaaleanpunaisiin neuleisiin ja pitsialusvaatteisiin. Herää kysymys: haluaako Ruth
kuitenkin olla enemmän isänsä kaltainen? Pukeutumalla poikamaisesti ja samaistumalla isänsä
vartalontyyppiin Ruth kenties yrittää taikoa isäänsä lähelleen ja torjua samalla muistoa
äidistä.Kuitenkin palatessaan kirjakiertueelta Ted ei ole ainoastaan metaforisesti kuollut, vaan
oikeasti – hän on tehnyt itsemurhan:

Ruth seisoi ja odotti että Allan suutelisi häntä, mutta tämä sanoikin Hannahille: ”Hän ei
tiedä.” ”Tiedä mitä?” Ruth kysyi hätääntyneenä. ”Ruth, sinun isäsi on kuollut”, Allan
sanoi. ”Hän tappoi itsensä”, sanoi Hannah. Ruth järkyttyi. Hän ei ollut koskaan ajatellut
isän pystyvän syyttämään itseään mistään. (LVV, 386.44)

Ruth ei tunne mitään isänsä kuoleman johdosta, vaan selittää vain Hannahille ja Allanille, että on
saanut selville äitinsä kirjailijan urasta. Ruth tuntee paljon suurempaa myötätuntoa Eduardoa
kohtaan joka oli löytänyt Tedin ruumiin. Ted päättää elämänsä dramaattisin konventioin:

Ted makasi kuolleena pelikentällä. Hän oli pukeutunut peliasuun. Kenties hän oli lyönyt
palloa hetken aikaa ja juossut hiukan kentällä. Väsyttyään hän oli asettunut makuulle
täsmälleen T-pisteeseen, siihen kohtaan kenttää jonka hän oli opettanut Ruthin ottamaan
haltuunsa ja pitämään hallussaan kuin hänen elämänsä riippuisi siitä, koska se oli paikka
josta parhaiten pystyi kontrolloimaan vastapelurin liikkeitä. (LVV, 391.45)

”Ted was dead” kuulostaa lähes runolliselta, eikä liene sattumaa, että myös Tedin nimeen (kuten
Marionin ja Ruthin nimiin) liittyy symboliikkaa. Ted ja dead kuulostavat äänen lausuttuina lähes
samalta. Kenties Irving on halunnut nimetä Tedin sillä nimellä, koska hän on se, joka teoksessa
44 ”Ruth stood waiting for Allan to kiss her, but he spoke to Hannah: ”She doesn’t know.” ”Know what?” Ruth asked
in alarm. ”Your father is dead, Ruth,” Allan told her. ”Baby, he killed himself,” Hannah said. Ruth was shocked.
She’d not tought her father capable of suicide, because she’d never thought him capable of blaming himself for
anything.” (AWFOY, 432.)
45
“Ted was dead on the floor of the squash court. He was dressed to play. Maybe he’d hit the ball for a while,
and run around little in the court. When he got tired, he lay down on the floor of the court, perfectly positioned on the T,
the spot on the court he’d always told Ruth to take posession of – to occupy, as if her life depended on it, because it was
the position on the court from which you could best control the play of your opponent.” (AWFOY, 437.)
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kuolee – metaforisesti poikiensa kuoleman johdosta, mutta myös oikeasti. Squashkenttä mihin Ted
on asettautunut makaamaan on kuin viimeinen sivallus ja muistutus Ruthille siitä, että hän omaa
viimeisen sanan. Hän makaa pelikentällä kohdassa, joka on paras asema vastustajan
kontrolloimiseen: ”koska se oli paikka josta parhaiten pystyi kontrolloimaan vastapelurin liikkeitä.”
Judith Butler (1993, 182) kuvailee Freudia eräänlaisena tuomarina, joka on kaikenlaisten ideaalien
ruumiillistuma. Mikäli nämä ideaalit ovat suurelta osin sosiaalisesti hyväksyttyjä sekä ylläpidettyjä,
niin silloin tämä katselemisen agenda (nähdäkseni tuomarin kaikkivoipainen valta) on alku, mistä
sosiaaliset normit astuvat psyykeeseen. Kontrollintarpeellaan Ted on raivannut tieltään Marionin,
yrittänyt omistaa Ruthin sekä yrittänyt juonellistaa hänen elämäänsä. Freud huomioi, että mikäli
egolta viedään sen intohimo (mikä kaiketi Tedille on hänen kaikkivoipaisuuden tunteensa), niin
syntyy puutostila, mitä voi kuvailla psyykkisenä kuolemana. Freudin mukaan se voi viedä kohti
itsemurhaa. (ibid.) Koska Ted ei ole kyennyt hallitsemaan enää ”alaisiaan” hänen ainoa keinonsa
ilmaista mielipiteensä on äärettömän vääristynyt. Viedessään oman henkensä hän on todella
naulannut viimeisen naulan arkkuun, mutta samalla vapauttanut monia romaanin henkilöhahmoja
omasta despoottisesta otteestaan. Yksi niistä ongelmista, jonka voi nähdä piinaavaan
postmoderniksi luokiteltuja tekstejä on se, että niiden ulostulo nähdään niin rajoittuneena,
esimerkkinä vaikkapa desentralisoituneet henkilöhahmot. On totta, että A Widow for One Year on
monella tapaa irvingmäiseen tyyliinsä eriskummallinen – kaikkien fiktiivisten hahmojen ollessa
muun muassa kirjailijoita – mutta se ei poissulje tulkintaa siitä, etteikö sellainen tilanne voisi olla
todellisuuttakin. Mutta sitä faktaa ei voi kieltääkään, että ”epätodellinen todellisuus” ei olisi toistuva
teema sekä esityksen muoto postmodernissa fiktiossa. Tämä teema on postmodernismin
revisionistinen lähestymistapa historiaan ja historialliseen fiktioon sekä postmodernismin liittoon
televisio- sekä elokuva-alan representaatioiden kanssa, joka korostaa eroja meidän ”oikeiden
ihmisten” ja reaalimaailman välillä.
Mutta kuitenkaan tämä ”epätodellinen todellisuus”, jota postmodernismin on nähty kuvailevan, ei
ole sen ainoa muoto, kuten eivät desentralisoituneet, litteät henkilöhahmotkaan. Kuten Brian
McHale (1987, 222) toteaa, kaksi postmodernismin fiktion yleisintä ja perinteisintä teemaa, joihin
se toistuvasti näyttää palaavan, ovat kuolema ja rakkaus. David Foster Wallacen sitaatti ”Every love
story is a ghost story” kuvailee nähdäkseni juuri kuoleman ja rakkauden välisiä kytköksiä ja näihin
teemoihin kurkistamme analyysiosion seuraavassa ja viimeisessä luvussa.
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4 Vuosi 1995: rakkaus ja kuolema, kirjailijuus ja kirjoittaminen – teoksen teemat vahvistuvat

A Widow For One Yearin kaksi tärkeintä tapahtumapaikkaa ovat Hamptonissa sijaitseva Long
Island, erityisesti Colen perheen talo, sekä Amsterdamissa sijaitseva prostituoitujen alue de Wallen.
Muita tapahtumapaikkoja ovat Toronto (jonne Marion vetäytyy), New York, Pariisi, Berliini, sekä
muut Euroopan kaupungit, joissa Ruth pitää kirjanlukutilaisuuksia. Tapahtumamiljöönä toimivat
myös Vermont, missä Ruthilla on talo maaseudulla sekä Exeter, joka yhdistää niin Ted Colea, Eddie
O’Harea, Ruthia kuin Hannah Grantiakin. Nämä paikat ovat kuitenkin vain välipysäkkejä ennen
kuin hahmot palaavat Long Islandiin tai Amsterdamiin.

Josie P. Campbell (1988, 167) huomioi, että romaani raottaa Colen perheen salaisuuksia, ahdistusta,
intohimoa, vihaa ja väkivaltaa kesällä 1958 sekä sulkee tapahtumat vuoden 1995 syksyyn. Ja toden
totta ympyrä sulkeutuu teoksen kolmannessa ja viimeisessä osassa vuoteen 1995. Ruthin aviomies
on kuollut, Rooien murhaaja on löytynyt Ruthin jättämän silminnäkijätodistuksen avulla, ja Eddie
O’Hare kaipaa edelleen Marionia, jonka rikosromaanit ovat tavoittaneet lukijakuntansa niin
Kanadaa, Ranskaa kuin Amsterdamiakin myöten.

Erikoista tulkinnan kannalta on nähdäkseni se, että Ruthin aviomiehen, Allanin, kuolema ei saa
teoksessa sen suurempaa roolia. Se näyttää olevan romaanissa vain pienoinen sivujuonne, joka
pysäyttää henkilöhahmojen elämän vain hetkiseksi. Romaanissa kyllä kuvaillaan hautajaiset ja
niiden aiheuttamat tunnekuohut Ruthissa, mutta yhä hautajaisissakin hän vaikuttaa kaipaavan
enemmän äitinsä ilmaantumista. Nähdäkseni Allan on romaanissa melko merkityksetön
sivuhenkilö, joten en ota hänen hahmoansa sen tarkemman analyysin alle.
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Ruth on ollut leskenä vuoden, kun Rooien murhaajan löytänyt rikosetsivä Harry Hoekstra löytää
kadonneen todistajansa ja vain parin viikon tapailun jälkeen he päättävät mennä naimisiin. Ruth
puolestaan on löytänyt Marionin alias Margaret McDermidin kirjallisuuden, jonka toistuvana
aihelmana ovat kadonneet henkilöt:

Hänellä ei ollut epäilystäkään siitä että Alise Somerset oli Marion Cole. Kanadalaisen
kirjailijattaren kuvailemat valokuvat eivät voineet olla sattuma, saati se miten ne olivat
jääneet kummittelemaan etsivä McDermidin ajatuksiin. Ruth ei hämmästynyt sitä että
kadonneiden poikien kuvat edelleen askarruttivat Marionia, eikä sitäkään että tämä
pohti, millaisia heistä olisi mahtanut tulla aikuisina ja millaista heidän elämänsä olisi
ollut, jos he olisivat saaneet elää. (LVV, 383.46)

Vaikuttaa siltä, että A Widow for One Yearin viimeinen osa on teoksen aiempien osien kierrätystä,
tai teoksen teeman vahvistamista. Rakkaus ja kuolema, kirjailijuus ja kirjoittaminen ovat
henkilöhahmojen elämässä keskeisiä kysymyksiä vielä kirjan viimeisessäkin osassa. Se, että
Marionia askarruttaa se, minkälaisia hänen poikansa olisivat olleet varttuneempina, ei liene yllätys
lukijalle eikä romaanin muille henkilöhahmoille. Pienoinen yllätys kuitenkin lienee Harry
Hoekstran hahmon vahva esiinmarssi romaanin loppupuoliskolla sekä hänen ja Ruthin
salamasuhteen syntyminen.

4.1 Ylikonstaapeli Hoekstra löytää todistajansa
Huhtikuussa -91 sanomalehdet kirjoittivat ilotyttöjen murhaajan kiinni jäämisestä, mutta
se että murhaaja oli kuoleman sairas, oli pienoinen antikliimaksi. Urs Messerli ei
lähtenyt sairaalasta elävänä – hän kuoli samassa kuussa. Kahdeksan ilotytön
sarjamurhaaja olisi ansainnut suurempaakin kohua, mutta nyt juttu oli otsikoissa vain
vajaan viikon. […] Neljä ja puoli vuotta myöhemmin, syksyllä 1995, Harry Hoekstra,
joka oli lähes 58 ja melkein eläkkeellä, näki Ruth Colen tuoreimman romaanin

46
“There was no question in her mind that Alice Somerset was Marion Cole. The photographs that the Canadian
writer had described could not be coincidental – not to mention the effect of the photographs on the haunted detective in
Missing persons. That her mother was still preoccupied with the photos of her missing boys came as no surprise to
Ruth, nor did the fact that Marion must have obsessed on the subject of what Thomas and Timothy would have looked
like as a grown men [- - ].” (AWFOY 1998, 428.)

59

Athenaeumin kirjakaupan ikkunassa Spuilla. Hän osti sen siitä paikasta. (LVV, 437–
438.47)

Amsterdamissa asuva ylikonstaapeli Harry Hoekstra, joka Ruthin silminnäkijätodistuksen avulla on
pystynyt jäljittämään Rooien murhaajan – tihrusilmäisen myyrämiehen – saa A Widow For One
Yearin loppupäässä merkittävän roolin Ruthin elämän kannalta.

Harry on myös todellinen kirjojen ystävä ja Ruth Colen uskollinen fani. Ei mene kauaakaan, kun
lukiessaan Ruthin uusinta kirjaa Viimeinen paha poikaystäväni, hän tajuaa kuka kadoksissa ollut
silminnäkijä on. Palattuaan Amsterdamiin ensimmäisen kerran Rooien kuoleman jälkeen, Ruth
menee

markkinoimaan

viimeisintä

romaaniaan

ja

tapaa

Hoekstran

kirjojen

signeeraamistilaisuudessa. Pariskunta keskustelee Rooien murhaan johtaneista tapahtumista sekä
todistajanlausunnon tarpeellisuudesta murhan ratkaisemisen kannalta. Eikä mene aikaakaan, kun
Harry ja Ruth lyöttäytyvät yhteen.

Vaikuttaisi siltä, että A Widow for One Yearin viimeinen kolmas on jonkinlainen epilogi kaikelle
sille, mitä lukijalle on teoksen aikana selvinnyt. Ennen kuin päästään tämän pro gradu -tutkielman
päätäntöön, otetaan vielä tarkasteluun Freudin mestarijuoni. Kuten Peter Brooks on todennut, hän
löytää selityksen juonen dynamiikkaan parhaiten Freudia tutkimalla. Muutos on Brooksin mukaan
yleistä kertomuksen aluissa ja lopuissa (1984, 90). Esimerkiksi kohderomaanissa, suurin havaittava
poikkeavuus Colen perheen arjessa on tietenkin poikien kuolemaan johtanut autokolari ja sitä
seuranneet ilmiöt, kuten muutos Marionin ja Tedin käytöksessä, mikä taas puolestaan synnyttää
jatkuvan ketjureaktion koko romaanin juonen kannalta.

47
“That April ’91, when the newapapers in Amsterdam carried the story of the capture of the prostitute-killer,
there was something anticlimatic about the murderer beingd deathly ill. Urs Messerli would never leave the
Universitätsspital – he would die the same month. A serial killer of as many as eight prostitutes should have generated
more of a sensation, but the story was headline news for less than a week; by the end of May, it was gone from the news
altogether. […] It was four years and a half years later, in the fall of 1995, when Harry Hoekstra, who was pushing fiftyeight and almost retired, saw the new Ruth Cole novel in the window of that bookshop on the Spui, the Athenaeum. He
immediately bought it.” (AWFOY, 491–492.)
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Toisin sanottuna, ilman muutosta ei ole tarinaa. Brooks korostaa, että muutos on ”the-same-butdifferent” eli jollain tasolla se on jotain sellaista, joka yhdistää samankaltaisuuksia, mutta
lopputulema on silti muodoltaan erilainen, vähän kuten määritellessämme metaforaa. Brooksin
mukaan tämän kaltainen määritelmä juonen muutoksesta ei ole täysin tarkka, mutta ei täysin
vääräkään. Jo aikoinaan Aristoteles summasi, että metaforien mestarilla on oltava silmää
samankaltaisuuksien havaitsemiselle, josta on seurannut muun muassa se, että modernit näkökulmat
subjektista ovat varmistaneet erilaisuuden havaitsemisen olevan yhtä lailla merkittävässä roolissa.

Kertomuksen juoni on toiminnan muoto suljetuissa ja helposti luettavissa kokonaisuuksissa; sen
vuoksi sen täytyy käyttää metaforaa trooppina saavutetuista suhteistaan ja sen täytyy olla
metaforinen yhtä lailla kuin summaava. Yhtä aikaa on myös selvää, että kertomuksen avainfiguurin
on oltava jollain tasolla metonyyminen: jatkuva figuuri ja yhdistelmä.48 Jotta lukija ei putoa
kärryiltä on kaiketi selvennettävä muutama asia. Ruth on ehtinyt olla leskenä vuoden verran, kun
Harry Hoekstra ”löytää hänet”. Näin ollen lukijan ei ole vaikeaa yhdistää Ruthia ja kohderomaanin
nimeä Leski vuoden verran. Koko romaani kertoo siis mitä ilmeisemmin naisesta nimeltä Ruth ja
hänen elämästään – joka toimii laajempana metaforana koko teoksen ajan. Myös Ruthin
fiktiivisessä teoksessa ilmenee tämä sama teema, leskeksi jäänyt nainen. Toinen teema, joka hänen
teoksistaan vahvasti kumpuaa on juoni prostituoidusta, joka voi maskinsa takaa antaa elämälle
tarkoituksen. Rooie ei ainoastaan anna Ruthin elämälle tarkoitusta; hänen ansiostaan Ruth tajuaa
omassa elämässään olevat tärkeät asiat, kirjoittaa mestariteoksensa sekä tapaa vielä lopulta jo
leskeksi jäätyään elämänsä miehen. Olen pohtinut, voiko Ruthia itseään kutsua metaforisesti ja
ironisestikin postmoderniksi portoksi? Ja mitä se oikeastaan tarkoittaa?Brooks tähdentää, että
ongelmana muutoksen ”the-same-but-different” määritelmässä voidaan pitää sen vihjailua
yhtäaikaisuudesta. Voidaan puhua kolikon kahdesta kääntöpuolesta ’a coin with two faces’, jossa
transformaatio on liike molempiin suuntiin. Kolikon kaksi puolta antaa mahdollisuuden diskurssille
saavuttaa merkityksensä ilman vaaraa, että siitä tulisi puhdasta informaatiota. Mielikuva ajan
”lykkäyksestä tai viivytyksestä” antaa muistutuksen siitä, että kertomuksen merkitykset kehittyvät
ajan kanssa. Ajan lykkäys, eksytys ja osittainen paljastus – on muutoksen kohta; jossa kohdatut
48
”Plot is is the structure of action in closed and legible wholes; and it must be metaphoric insofar is it
totalizing. Yet it is equally apparent that the key figure of narrative must in some sense be not metaphor but metonomy:
the figure of coniguity and combination, of the syntagmatic relation.” (Brooks 1984, 91.)
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ongelmat ja toiveet käsitellään. (Brooks 1984, 91–92.49) A Widow for One Year on jo
sivumääräisestikin niin laaja teos, että siihen mahtuu runsaasti näitä lykkäyksiä, eksytyksiä ja
paljastuksia.

Tämä viivytys tai tunne lykkäyksestä, mikä kertomuksesta herää sen alkusivuilla on siis jollain
tavalla päätetty teoksen lopussa (Brooks 1984, 94). Ja tämä pätee myös teoksen keskivaiheilla
oleviin etiäisiin. Peter Brooks etsii tukea Walter Benjaminin väitteestä siihen, että ”ihmisen elämä
saavuttaa muutoksellisen tilansa ensimmäisen kerran kuollessaan”. Mutta kertomusta analysoidessa
kuoleman ei kuitenkaan tarvitse olla kirjaimellinen kuolema – se voi olla myös jonkin asian päätös
tai pidätteleminen – mitä se usein onkin. (Brooks 1984, 95.) Esimerkiksi 1800 -luvun
kirjallisuudessa ”kuolinvuodekohtaus” on toistuvasti avainroolissa kun kerätään tarinan punaista
lankaa yhteen. On siis selvää, että A Widow for One Year tarjoaa juonessaan useita muutoksen
hetkiä. Tedin kuolema laukaisee tiettyjä jännitteitä Ruthissa, jota olen kutsunut postmoderniksi
portoksi sen vuoksi, että häneen nojaa nähdäkseni koko kohderomaanin laajempi metafora. Ruth
edustaa subjektia, joka rimpuilee postmodernin yhteiskunnan aiheuttamissa paineissa. Mitä lie
kaikkea ristiriitainen termi postmoderni sitten sisältääkään niin selvää on, että Ruthin hahmoon
kiteytyy paljon toiveita ja oletuksia kuten itse elämään sinänsä. Mutta tällä pohdinnalla en lähde
väittämään laveasti, että juuri sen vuoksi teosta voidaan pitää postmodernistisena teoksena. Se vain
yksinkertaisesti yhdistellen psykologista, ironista ja intertekstuaalista kerrontaa lähentelee
mielestäni postmodernista tyyliä. Puhumattakaan teoksen kahdesta merkittävästä teemasta –
rakkaudesta ja kuolemasta – joista Brian McHale (1987, 222) toteaa: ”Vaikuttaisi siltä, että rakkaus
sulkee kertomuksen ympyrän; tai ainakin se kiertää kaikkialla fiktiossa”. Toinen merkittävä hahmo
romaanissa on tietenkin hullunkurinen ikinuori Eddie O’Hare, jota ilman Ruth ei ehkä koskaan olisi
tutustunut äitiinsä. Ja se, mitä tuntemuksia Eddiessä herää romaanin loppupuolta kohden, vaikuttaisi
myös olevan eräänlainen juonen kulun pitkitys tai teeman vahvistuksen keino, kuten seuraavassa
alaluvussa esitän.
49
”The problem with the ”the-same-but-different” as a definition of narrative is the implication of simultaneity
and stasis in such a formulation, its implicity spatial modeling of a temporal form. […]”Rather than a ’coin with two
faces,’[transformation] is an operation in two directions: it affrims at once resemblance and difference; it puts time into
motion and suspends it, in a single movement; it allows discourse to acquire a meaning without this meaning becoming
pure information; in a word, it makes narrative possible and reveals its very definition. The image of double operation
upon time has the valua of returning us to the frequently eluded fact that the narrative meanings are developed in time,
that any narrative […] unfold through the time of reading.” (Brooks 1984, 91–92.)
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4.2 Eddie rakastuu jälleen

Siinä missä Eddie on lohduton, niin Ruth tuntee vilpitöntä vihaa äitinsä päätöksestä pysyä poissa
perheensä elämästä. Edes Allanin vuoden takainen kuolema tai Grahamin syntymä ei ole
vaikuttanut Marionin mielen vankkumattomuuteen. Hannah Grantin mielestä Vitut äidistäsi olisi
ollut sopivampi nimi Eddie O’Haren viidennelle romaanille Vaikea nainen, joka julkaistiin sinä
samaisena syksynä kun Allan kuoli eli syksyllä -94. Vaikuttaa siis siltä, että Eddie on
auttamattomasti lukkiutunut nuorempi mies ja vanhempi nainen -teemaan.

Mutta Ruthin oli tunnustettava että hänestäkin Vaikea nainen ylitti uskottavuuden rajat.
Viisissäkymmenissä oleva mies, joka muistuttaa hämäävästi Eddietä, ihastuu
silmittömästi kahdeksissakymmennissä olevaan naiseen. He rakastelevat lannistavien
lääketieteellisten varotoimien ja epävarmuuksien viidakossa. Ja yllätys yllätys: he
tapaavat ensi kerran lääkärin vastaanotolla, missä mies odottaa levottomana
ensimmäistä vemmelsuolentähystystään. (LVV, 448.50)

Brian McHalen (1987, 222) mukaan rakkaus fiktion pääaineksena kyseenalaistaa kerronnan
ratkaisut ainakin kahdella tavalla; mikäli kirjailijat rakastavat hahmojaan ja tekstit viettelevät
lukijoitaan, niin tällöin tämä suhde sisältää ontologista rajojen rikkomista. Ja mikäli Peter Brooksiin
nojataan niin lukija ei voi olla astumatta lukemisen intohimoon, mikäli teos vie mukanaan.

Kirjailija on ontologisesti korkeammalla tasolla kuin hänen luomansa hahmo ja jotta side säilyisi
niin tämän eron välille on rakennettava silta. Samalla tavalla teksti, joka houkuttaa lukijansa pyrkii
ylittämään tämän ontologisen rajan tullakseen tunnistettavaksi voimavaraksi lukijan todellisessa
elämässä. (ibid.) Nämä vuorovaikutussuhteet ovat McHalen sanoin modernin länsimaalaisen
kirjallisuuden pysyviä piirteitä, mutta perinteinen fiktio hiilaa niitä enemmän tai vähemmän takaalalle.

50
“But even Ruth had to confess that she found A Difficult Woman a serious stretch of the so-called willing
suspension of her disbelief. A man in his early fifties, who bears remarkable similarities to Eddie, is the doting lover of
a woman in her late seventies. They make love amid a daunting host of medical precautions and uncertanties. Not
surprisingly, they meet in a doctor’s office, where the man is anxiously awaiting his first sigmoidoscopy.” (AWFOY,
504.)
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Kontrastina postmoderni kirjallisuus systemaattisesti etualaistaa modernin länsimaalaisen
kirjallisuuden piirteitä, kuten olemme huomanneet (McHale 1987, 223). Ja toden totta, jopa Eddie
O’Hare tuo romanttista rakkauttaan esille omissa – kenties postmodernistisissa – teoksissaan. Eli
tämä rakastunut hölmö tuottaa osaltaan teokseen sitä postmodernistista vivahdetta, jota John Irving
luo taas omassa teoksessaan. Mutta yllättävänä käänteenä Eddie yhtäkkiä havahtuu katsomasta
Ruthia eri tavalla Allanin äkillisen kuoleman jälkeen:

Kuusitoistavuotiaana Eddie oli rakastunut Marionin suruun, joka näytti olevan
pysyvämpi osa häntä kuin hänen kauneutensa. Mutta kauneus muistetaan vielä kun se
on kadonnut; se mitä Eddie ihaili Ruthin kasvoissa oli kadonnut kauneus, toinen syy
jonka vuoksi Eddie rakasti Marionia. Mutta Eddie ei tiennyt rakastavansa Marionia
edelleen. Hän uskoi ihan oikeasti rakastuneensa Ruthiin. (LVV458.51)

Siinä missä eroottinen rakkaus henkilöhahmojen välillä on A Widow for One Yearissa esitetty sen
itsensä vuoksi, niin kuolemaa on nähdäkseni esitetty tyypillisesti romaanin toiminnallisena
piirteenä: se aloittaa kertomukset tai lopettaa ne. Toisin sanottuna kuolema yleensä määrittelee
romaanin esityksen perusmuotoja. Tähän liittyy muutamia poikkeuksia, silloin kun kuolemasta
itsestään tulee representaation objekti, kuten hautajaisvarusteiden kuvaaminen tai enemmän
oikeastaan 1800- ja 1900 -luvun kuolinvuodekohtauksissa. Modernistiset ja myöhäismodernistiset
kuolinvuodemonologit eivät ainoastaan jatka ja muunna viktoriaanisen ajan kuoleman-kohtaus
perinnettä, vaan se kertaa paljon vanhempaa toposta kuolemasta ja fiktiosta. (McHale 1987, 228.)
Kun Eddie luulee rakastuneensa Ruthiin syntyy tunne siitä, että Eddien ”kuolematon rakkaus”
lopahtaa ja siirtyy äidistä tyttäreen, mutta Irvingillä on vielä yksi ässä hihassaan, kuten viimeinen
alaluku osoittaa.

51
“As a sixteen-year-old, Eddie had fallen in love with Marion’s sadness, which seemed a more permanent part
of her than her beauty. Yet beauty is remembered after beauty leaves; what Eddie saw reflected in Ruth’s face was a
departed beauty, which was another measure of the love Eddie truly felt for Marion. But Eddie didn’t know that he was
still in love with Marion; he truly believed that he’d fallen in love with Ruth.” (AWFOY, 514–515.)
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4.3 Marionin paluu

37 vuoden jälkeen Marion Cole palaa, yhtä mysteerisesti kuin oli kadonnutkin. Ensimmäiseksi hän
tapaa entisen rakastajansa.

Eddie seisoi kylmässä yössä kuistillaan kuunnellen loittonevaa junaa. Koirien vaiettua
ja junan kadottua kuulumattomiin hän yritti nauttia lyhyestä rauhasta, epätavallisesta
äänettömyydestä. Luoteistuuli toi selvästi talven tullessaan. Kylmä tuuli puhalsi Maple
Lanea läikittävien lämpimien lätäköiden yli. Äkkiä Eddie kuuli pyörien äänen; se oli
kuin lasten leluauton pyörien ratinaa – tuskin kuuluvaa, vaikka nyt pari koiraakin oli
havahtunut. Joku nainen lähestyi sumusta. […] Tietämättä, näkikö nainen häntä
pimeässä kuistilla, ja haluamatta pelästyttää häntä Eddie sanoi: ”Anteeksi. Voinko
auttaa?” ”Hei, Eddie”, sanoi Marion. ”Kyllä, sinä voit varmasti auttaa. Minä olen
miettinyt ikuisuudelta tuntuvan ajan, miten kovasti haluaisin sinun auttavan minua.”
(LVV, 516.52)

Mistä he puhuvat kolmenkymmenenseitsemän vuoden jälkeen? Marion aloittaa: ”Suru on
tarttuvaa”, Marion sanoi uudestaan. ”Minä en halunnut tartuttaa suruani sinuun, Eddie. Enkä
todellakaan halunnut Ruthin saavan sitä.” (LVV, 517.53) Syy Marionin paluuseen on se, että hän on
kuullut Long islandin talon olevan myynnissä. Keskustelu päätyy siihen, että Eddie ja Marion
päättävät ostaa talon yhdessä tuumin. Marion myöntää, että Margaret McDermid -kirjat ovat olleet
hänelle pelkkää terapiaa ja, että ei ikinä kuvitellutkaan voivansa tienata niillä elantoaan.

Nyt hänen oli uskottava, että Marion oli palannut hänen luokseen heti kun oli voinut.
Viis siitä että se oli vienyt häneltä kolmekymmentäseitsemän vuotta. Kenties hän oli
tarvinnut niin pitkän ajan sopeutuakseen Thomasin ja Timothyn menetyksestä

52
“Eddie continued to stand in the cold on his porch, listening to the departing train. After the dogs stopped
barking and the train could no longer be heard, he tried to enjoy the brief tranquillity, the unusual quietude. The
northwest wind was definitely bringing the winter with it. The cold air blew over the warmer water in the puddles that
dotted Maple Lane. A woman was making her way through the fog. […] Not knowing if the woman saw him standing
in the darkness of his porch – and being, therefore, as careful as he could be not to startle her – Eddie said: ”Excuse me.
May I help you?” ”Hello, Eddie,” Marion said. ”Yes, you certainly may help me. I’ve been thinking about how much I
would like you to help me for what seems like the longest time.”(AWFOY, 581.)
53
”Grief is contagious,”Marion began again, ”I didn’t want you to catch my grief, Eddie. I really didn’t want
Ruth to
catch it.”(AWFOY 1998, 581.)
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aiheutuneeseen suruun – tai tehdäkseen rauhan sen haamun kanssa jonka Ted
epäilemättä oli manannut esiin ihan Marionin kiusaksi. (LVV, 519.54)

Näyttää kuitenkin siltä, että Marion ei edelleenkään pysty olemaan ajattelematta kuolleita poikiaan.
Kun he seuraavana aamuna valmistautuvat kohtaamaan Ruthin, Grahamin ja Harryn, Marion kysyy
ketä Graham muistuttaa ja kun Eddie vastaa, että Graham muistuttaa äitiään niin selviää, että hän oli
tarkoittanut kumpaa hänen pojistaan Graham muistuttaa: ”Ei Marion pelännyt Grahamin tapaamista
– hän pelkäsi näkevänsä Thomasin tai Timothyn reinkarnaation.” (LVV, 523.) Ja niin Marion palaa
takaisin tyttärensä elämään Eddie O’Haren kanssa.

Ruth laski toisen kätensä Grahamin pienelle olkapäälle ja yritti toisella kämmenselällä
pyyhkiä pois kyyneleitään. Sitten hän antoi olla – hän antoi kyynelten tulla. Harry seisoi
hienotunteisesti ovensuussa. Hän tajusi olla liikkumatta. Hannah oli väärässä, ajatteli
Eddie. On hetkiä jolloin aika pysähtyy. Meidän täytyy vain olla tarkkana että
huomaamme ne. ”Älä itke, kultaseni”, Marion sanoi ainoalle tyttärelleen. ”Eddie ja
minä tässä vain.” (LVV, 526.55)

A Widow for One Year päättyy siihen, mistä se on tavallaan alkanutkin, Marionin lausahdukseen
tyttärelleen: ”Eddie ja minä tässä vain.” Romaanin alkusivuilla Ruthin yllättäessä Marionin ja
Eddien sängystä, tyttö kirkuu säikähtäessään. Hän luulee nähneensä haamun, koska Eddie
muistuttaa niin kovasti hänen kuollutta veljeään. Nyt, 37 vuotta myöhemmin, Ruth itkee nähdessään
äitinsä, joka epäilemättä on varjostanut hänen mieltään eräänlaisena haamuna koko hänen
aikuisikänsä, kuten Marionin haamut taas ovat puolestaan seuranneet häntä. Kuten korrelaatio
eroksen ja kirjoittamisen välillä, niin nämä yhteydet kuoleman ja kirjoittamisen välillä ovat pysyviä
piirteitä kaikessa kirjallisuudessa, kaikkina aikakausina. Postmoderni fiktio käsittelee kuolemaa eri
tavalla kuin muu kirjallisuus muina aikakausina. Voisimmepa jopa sanoa, että siinä on aina kyse
kuolemasta. (McHale 1987, 231). Romaani on seurannut Ruthin varttumista, hänen kasvutarinaansa
54
“Now he had to trust she’d come back to him as soon as he could. Never mind that it had taken her thirtyseven years. Maybe she’d needed that long to make peace with her grief for Thomas and Timothy – not to mention
making peace whatever degree of ghost Ted had doubtless conjured up, just to haunt her.” (AWFOY, 584.)
55
“Ruth rested one hand on Graham’s small shoulder; with the back of her other hand she made a halfhearted
attempt to wipe away her tears. Then she stopped trying – she let the tears come. Harry knew better than to move.
Hannah was wrong, Eddie knew. There are moments when time does stop. We must be alert enough to notice such
moments. ”Don’t cry, honey,” Marion told her only daughter. ”It’s just Eddie and me.” (AWFOY, 592.)
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ja identiteetin löytymistä – joka kulminoituu prostituoidun komerossa – kun tätä murhataan. Tedin
kuolema saa teoksessa Peter Brooksin kuvaileman ”lykkäyksen tilan” samalla tavalla kuin
esikoispoikien kuolemankolari. Poikien kuolemaa kuvataan teoksessa suurena tragediana, mikä on
1800 -luvun kirjallisuuden konventioihin vertautuva tyyliltään.
Tedin kuolemassa taas on tietynlaista postmodernia otetta siihen liittyvän symboliikkaansa vuoksi –
hänen asettautumisensa squashkentälle siihen paikkaan, josta voi parhaiten kontrolloida
vastustajansa liikkeitä sekä kuoleman herättämä tunteettomuus Ruthissa. Kuten Brian McHale sen
ironisesti sanoo: ehkäpä tämä ei-vakava ja vastuuton kirjoittamisen muoto saattaakin olla ”jostain
kotoisin” ja vieläpä vakavasti otettavissa.56 Postmoderni kirjallisuus simuloi kuolemaa; se tuottaa
mallin kuolemasta ”maailman muureilla”, epäjohdonmukaisten ontologisten tasojen rikkomuksen
kautta tai eri tyyppisten todellisuustasojen välisen epävakauden kautta. Postmoderni kirjallisuus
saattaa olla meidän viimeinen keinomme valmistautua, mielikuvituksen tasolla, siihen viimeiseen
näytökseen, jonka me kaikki joskus joudumme kohtaamaan ilman toivoa siitä, että voisimme yrittää
uudelleen mikäli sattuisimme epäonnistumaan siinä ensimmäisellä kerralla. (McHale 1987, 232.)

56
”So perhaps this reputedly nonserious and irresponsible form of writing turns out to be ”about” something
after all, and something supremely serious, at that.”(Brooks 1987, 232).
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5 Päätäntö

Louise she’s all right she’s just near
She’s delicate and seems like the mirror
But she just makes it all too concise and too clear
That Johanna’s not here
The ghost of electricity howls in the bones of her face
Where these visions of Johanna have now taken my place.
– Bob Dylan, Visions of Johanna

Joku viisas on joskus sanonut, että ihminen kokee ensimmäisen traumansa syntyessään – ajatus
saattaa kuulostaa melko absurdilta – A Widow For One Yearin Ruth Colen tapauksessa moinen
väittämä ei kuitenkaan liene kaukaa haettua. Syntyyhän Ruth kuolleiden veljiensä korvikkeeksi ja
vieläpä perheeseen, jonka äiti ei olisi halunnut enää uutta lasta. Romaanissa syntymä saa myös
erilaisia metaforisia merkityksiä, kun Ruth voittaa isänsä sekä hänen pelikaverinsa Scott Saundersin
squash-ottelussa. Ruth löytää oman äänensä voitettuaan miehet pelissä, joka muodostuu tulkinnan
kannalta laajemmaksi metaforaksi elämästä ylipäätään. Traumaattinen tapahtuma – prostituoidun
murhan todistaminen – luo teokseen merkittävän käänteen, puhumattakaan Tedin itsemurhasta.
Nämä kuolemat merkitsevät joidenkin asioiden päätöstä Ruthin elämässä, mutta myös eräänlaista
uutta alkua.
Pro gradu -tutkielmassani olen pohtinut, miten A Widow for One Yearin päähenkilöiden traumat
välittyvät tekstistä ja miten juoni tukee näitä tapahtumia. Olen hahmotellut analyysiosuuksissa
kunkin päähenkilön kokemuksia heidän elämäntarinoidensa ja kirjallisten tuotostensa kautta.
Estetiikka, joka nähdäkseni postmodernistisissa teoksissa syntyy muun muassa fiktiivisten
hahmojen monimuotoisuuden kautta, näkyy teoksessa eri tasoissa. Toisaalta psykoanalyyttisen
tarkastelun keinoin voimme nähdä syitä sille, miksi tietyt henkilöhahmot käyttäytyvät kuten
käyttäytyvät, mutta myös juonta havainnoimalla voidaan löytää selityksiä metaforisten merkitysten
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tuomalle lisäannille. Juuri trauman esteettinen kokonaisuus syntyy metaforien ansiosta. Myyrämies
ei suinkaan ole ”oikea puhuva myyrä” vaan merkkiväline, jolla osoitetaan miehisen vallan ja
alistamisen keinot. Tämän varmasti huomaa metaforien käyttöön tottumattomampikin lukija.
Squashin pelaaminen ja mittelöinti, varsinkin Ruthin ja Tedin suhteessa liittyy osaltaan siis
identiteetin kysymyksiin sekä oikeuteen elää omannäköistä elämää, jota Ruth ei nähdäkseni ole
lapsena ja nuorena saanut toteuttaa. Ruthin päihitettyä isänsä squashissa Ted tappaa itsensä.
Tietenkään hän ei riistä omaa henkeään sen vuoksi, että hävisi tyttärelleen ottelussa, vaan kuten
olen todennut, pelaaminen on juonen kannalta laajempi metafora ja näin ollen rakentaa omalta
osaltaan romaanin jännitettä.
Tutkimuksessani pohdin myös prostituoidun, Rooien, roolia. Se näyttää heijastavan oman leimansa
romaaniin. Merkittävää tulkinnan kannalta on, että vasta Tedin ja Rooien kuoleman jälkeen Ruthista
näyttää tulevan se henkilö, kuka hän todella on eli ”leski vuoden verran”. Tämä asema ei
välttämättä ole kovin haluttu, mutta toisaalta, Ruth viipyy leskenä vain vuoden, jonka jälkeen hän
kohtaa Harry Hoekstran.
Romaanin keskeiset teemat rakkaus ja kuolema tulevat selviksi jo heti teoksen alkusivuilla, sen
sijaan kirjailijuus ja oman äänen löytyminen vahvistuvat teemoina teoksen edetessä. Olen
lähestynyt romaanin juonta Peter Brooksin kerronnallisen intohimon näkökulmasta. Desire eli
intohimo kertoa tarinoita ja lukea niitä kulkee itse romaanin hahmojen peruspiirteenä, joten se
koomisesti osuu itse teoksen maailmaan sekä sen tulkintaan. Se, että lukemista ohjailee intohimo
lukemisen jatkamisen ja lopun paljastuksen välillä, ei poista tarvetta lukea kertomuksia, joissa on
alku, keskikohta ja loppu, kuten A Widow for One Yearissa selkeästi on. Se ei myöskään poista sitä
mahdollisuutta etteikö teosta voisi lukea postmodernina kasvutarinana.
Erityisen kuvaavia esimerkkejä postmodernin vivahteen ymmärtämiselle ovat tietenkin Tedin sadut.
Niitä voidaan tarkastella myös traumafiktion näkökulmasta käsin. Esimerkiksi Lattialuukussa
kuvataan Ruthin tarinaa – lapsi, joka ei tiedä haluaako syntyä vai ei, on melko traumaattinen
mielikuva. Ruth ei aikuisenakaan tiedä ”haluaako syntyä vai ei”, kunnes lopulta kuitenkin tulee
oman näköisekseen. Lattialuukun avaaminen on mielestäni metafora sille, että Ruth penkoo
menneisyyteen liittyviä asioita. Tietysti salaisuudet ja kielletyt halut sekä toiveet näkyvät teoksessa
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suoremminkin, mutta nämä objektit ”lattialuukut, riittämättömät lampunvarjostimet, valokuvat,
komerot” ovat osa kerronnan tapaa, joka luo psykologista ulottuvuutta. Kyvyttömyys sanoittaa
traumaa tapahtuu kullakin hahmolla eri tavoin; Ted etäännyttää itsensä ulkopuoliseksi kertojaksi
muistellessaan poikien kuolemaa, Ruth ei kirjoita teoksiinsa äitejä eikä isiä, Ed ja Marion taas
kirjoittavat romaaneissaan rakastamistaan henkilöistä kiertoteitse.
Bob Dylan laulaa Johannasta, joka poissaolollaan saa muiden läsnäolijoiden funktion tuntumaan
vähäpätöiseltä. Vaikka olisit kymmenien, tai satojen ihmisten ympyröimänä, mutta kaipaat vain yhtä
ja tiettyä, on oikeastaan ihan sama, ketä muut paikalla olijat ovat. Tällä mentaliteetilla voidaan
kuvata tutkimani romaanin päähenkilöiden häilyvää identiteettiä läpi koko teoksen. He ovat kuin
Ted Colen hiilellä tehtyjä luonnostelmia perheestä, jonka ääriviivat pyyhkiytyvät pois paperilta,
kuten hiilikynällä tehdyillä luonnoksilla on tapana tehdä. Ensimmäisenä hahmotelmasta
pyyhkiytyvät pois Thomas ja Timothy, sitten Marion ja lopulta Ted. Ruth vaikuttaa olevan ainoa,
jonka ääriviivat jäävät selkeästi elämään.
Romaania voidaan pitää niin Ruthin, Eddien kuin Marioninkin kasvutarinana. Yksilön kasvuun
kuuluvat niin elämän ylä- kuin alamäetkin. On epätodennäköistä, että ihminen ei olisi elämässään
kokenut minkäänlaisia traumoja. Kohdeteoksessa kuvaillaan tilannetta, mikä olisi hypoteettisesti
mahdollista todellisessa elämässä. Mutta romaanissa se saa muodon, joka näyttäytyy estetiikaltaan
toistojen, metaforien, sisäkkäistarinoiden ja intertekstuaalisten viitteiden avulla.
Teos on postmodernin romaanin tavoin kokeellinen, mutta kunnioittaa silti kasvutarinoiden genreen
pidättäytyvää kaavaa. Siinä kuvaillaan menneisyyden vaikutusta nykyhetkeen, jotta lukija pystyisi
samaistumaan henkilöhahmoihin, sillä heidän käytöstään leimaavat muun muassa freudilainen
torjunta, tunteiden siirto sekä toiveiden ja halujen verhoaminen. Näyttäisi siltä, että romaanissa
perinteinen äidin ja lapsen separaatio muodostuu ongelmaksi, joka ainakin aluksi on Tedin
tuottamaa perhe-elämää. Kautta teoksen lukijalle muodostetaan ajatusta siitä, että hän häiritsee
Marionin ja Ruthin suhdetta. Ainoastaan fyysisen erkaantumisen avulla nämä naiset löytävät oman
äänensä ja oman tahtonsa, mikä johtaa Tedin tuhoon ja kuolemaan.
Olen hahmottanut A Widow For One Year -teosta Peter Brooksin freudilaisen teorian avulla, jossa
tekstin psyykkisiä funktioita pyritään ymmärtämään havainnoimalla tekstuaalisen dynamiikan ja
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psyykeen vuorovaikutusta. Brooksin keskeiset kiinnostuksen kohteet ovat alun ja lopun
konventioissa, mutta näitä ei tämän romaanin kohdalla tarvitse ainakaan miettiä, sillä teos tarjoaa
varsin kehämäisen lopputuleman.

Olen pohtinut subjektin paikkaa postmodernistisessa kirjallisuudessa. Postmodernissa on kyse
kulttuurisesta muutoksesta, joka monipuolistaa kerrontatapoja taiteen monilla eri osa-alueilla.
Fiktion muoto voi olla kokeellista ja samalla uskottavaa – samaistuttavaa. Tältä kantilta katsottuna
Irvingin romaaneiden postmodernisuus ei näyttäydy desentralisoituneiden henkilöhahmojen kautta,
vaan yksilöiden, joiden historia auttaa heitä toimimaan nykyhetkessä ja vallitsevassa kulttuurisessa
ilmapiirissä. Usein emme kuitenkaan lue fiktiota saadaksemme selville, kuinka se on tehty, vaan
yksilöllisen kokemuksen vuoksi, mutta toisinaan tällaisissa pro gradu -tutkielmissa on raapaistava
pintaa syvemmälle. Nähdäkseni John Irving kunnioittaa ja hyödyntää 1800-luvun romaaneiden
(erityisesti kasvutarinoiden genren) antia kirjallisuudessaan, mutta samalla hän yhdistää
historiallista kerrontatyyliä kuvatessaan nykyajan ihmisen ongelmia ja poliittista ilmapiiriä.
Postmoderni romaani ei ole kuollut, kuten jotkut teoreetikot asian ilmaisevat. Se voi hyvin ja
paksusti, kuten Irvingin ”tiiliskivetkin” asiantilan ilmaisevat ja kuten voimme nähdä tarkastelemalla
näitä postmoderneja porttoja, pelureita sekä rakastuneita hölmöjä.
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Liite 1

Kerran, kauan sitten, mökkiin oli tullut joulunaikaan lapsia, ja he olivat avanneet lattialuukun
ja kadonneet mökin alle ja heidän vanhempansa olivat kadonneet myös. Äiti oli kerran
yrittänyt etsiä lapsia, mutta kun hän oli avannut luukun, hän oli kuullut niin kammottavan
äänen, että hänen hiuksensa muuttuivat valkeiksi kuin aaveella. Ja hän oli haistanut niin
kammottavan hajun, että hänen ihonsa oli käynyt kurttuiseksi kuin rusina. Vei kokonaisen
vuoden ennen kuin äidin iho silisi ennalleen ja hiuksensa tummuivat. Ja avatessaan
lattialuukun äiti oli nähnyt niin kammottavia asioita, ettei hän halunnut nähdä niitä enää
koskaan: käärmeen joka osasi tekeytyä niin pieneksi, että se mahtui luikertamaan luukun ja
lattian raosta – vaikka se oli kiinni – ja sitten taas kasvamaan niin että jaksoi kantaa mökkiä
selässään, ihan niin kuin se olisi ollut jättiläisetana ja mökki sen kuori. […] Siksipä siis äiti
mietti, haluaisiko hän synnyttää pikku pojan mökkiin metsän keskelle, saareen keskelle järveä
– kun ei naapureitakaan ollut – ja kun lattialuukunkin alla saattoi olla mitä hyvänsä. Sitten hän
ajatteli: Miksipä ei? Minä sanon hänelle ettei luukkua saa avata! No, helppoahan äidin on niin
sanoa, mutta entäpä pikku poika? Hän ei vieläkään tiennyt, halusiko syntyä maailmaan jossa
on luukku lattiassa eikä ketään mailla halmeilla. Mutta metsässä oli kaunista ja saaressa myös
ja järvellä. […] Voisihan sitä kokeilla, ajatteli pikku poika. Ja niin hän syntyi ja oli oikein
onnellinen. Äitikin oli onnellinen vaikka hän sanoi pikku pojalleen ainakin kerran päivässä:
”Älä sitten koskaan – älä ikinä, ikinä, ikinä – avaa lattialuukkua!” Eikä poika tietenkään
avannut. (LVV, 53.)
Once, long ago, other children had come to visit the cabin, for Christmas, but the children had
opened the door in the floor and they had disappeared down the hole, under the cabin, and all
their presents had disappeared, too. Once the mommy had tried to look for the children, but
when she opened the door in the floor, she heard such an awful sound that her hair had turned
completely white, like the hair of a ghost. And she smelled such a terrible smell that her skin
became as wrinkled as a raisin. It took a whole year for the mommy’s skin to be smooth
again, and for her hair not to be white. And, when she opened the door in the floor, the
mommy had also seen so horrible things that she never wanted to see again, like a snake that
could make itself so small that it could sneak through the crack between the door and the floor
– even when the door was closed – and then it could make itelf so big again that it could carry
the cabin on it’s back, as if the snake were a giant snail and the cabin were it’s shell.[…] And
so the mommy wondered if she wanted to have a little boy in a cabin in the woods, on an
island, in a lake – and with no one else around – but especially because of everything that
might be under the door in the floor. Then she thought: Why not? I’ll just tell him not to open
the door in the floor! Well, that’s easy for a mommy to say, but what about the little boy? He
still didn’t know if he wanted to be born into a world where there is a door in the floor, and no
one else around. Yet, there were also some beautiful things in the woods, and on an island,
and in the lake. […] Why not take a chance? The little boy thought. And so he was born, and
he was very happy. His mommy was happy again, too, although she told the little boy at least
once every day, ’Don’t you ever, not ever – never, never, never – open the door in the floor!’
But of course he was only a little boy. If you were that boy, wouldn’t you want to open that
door in the floor? (47–49).
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