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1. JOHDANTO

Kaksi naista kohtaa lissabonilaisessa sairashuoneessa. Suomalainen Kristiina on tullut

tapaamaan mosambikilaista nuoruudenystäväänsä Sofia Elenaa, joka tekee kuolemaa.

Nuoruudessaan naiset ovat marssineet rinta rinnan kapitalismia vastaan Länsi-

Berliinissä. Nyt Kristiina on keski-ikäinen, kyyninen uranainen. Lastenlääkäriksi

aikoneesta Sofia Elenasta taas on tullut sisällissodan tappaja. Naisilla ei ole enää muuta

yhteistä kuin nuoruudenmuistonsa – ja katkeruutensa, jota he purkavat toisiinsa entisen

siirtomaavallan keskuksessa.

Veronica Pimenoffin romaani Maa ilman vettä1 (1999) ei viritä väittelyä

ainoastaan kahden naisen välille: teos luo dialogin kahden maanosan – alistavan ja

alistetun, kapinoivan ja puolustautuvan – välille. Romaanin keskeisimpiä teemoja ovat

kolonialismin vaikutukset, globalisoituvan maailman ongelmien heijastuminen

Eurooppaan ja Afrikkaan sekä naisen asema tässä maailmassa. Ne nousevat esiin niin

naisten dialogissa kuin kertojan kuvauksessa, jotka muodostavat yhdessä kompleksisen,

haastavan kuvan jälkikoloniaalisesta todellisuudesta. Siksi koen hedelmälliseksi

tarkastella pro gradu -tutkielmassani Pimenoffin romaania jälkikoloniaalisen

kirjallisuudentutkimuksen välinein.

Romaanin yhteiskunnalliset teemat kietoutuvat monella tasolla ruumiin ja

etnisyyden kuvaukseen. Keskeisin tutkimuskysymykseni onkin, miten etnisyys ja

ruumiillisuus representoituvat romaanissa ja millaisia merkityksiä nämä representaatiot

saavat suhteessa kysymyksiin vallasta ja väkivallasta, sukupuolesta, seksuaalisuudesta,

hyvinvoinnista ja sairaudesta.

1 Käytän romaanin nimestä lähdeviitteissä lyhennettä MIV.
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1.1. AINEISTO JA AIEMPI TUTKIMUS

Tutkimukseni aineistona on yksi romaani, Veronica Pimenoffin Maa ilman vettä.

Rakenteellisesti teos koostuu kahdeksasta pääluvusta, joissa tapahtumat etenevät

kronologisesti. Kerronnan aikarakennetta rikkovat kuitenkin runsaat takautumajaksot,

jotka avaavat lukijalle kurkistusaukkoja päähenkilöiden menneisyyteen. Romaanissa on

ekstradiegeettinen eli tarinan ulkopuolinen kertoja, mutta tapahtumia fokalisoi vahvasti

toinen keskushenkilöistä, suomalainen Kristiina. Kertojan ja Kristiinan äänen kanssa

kilpailevat toisen päähenkilön, mosambikilaisen Sofia Elenan, pitkät ja haastavat

monologit.

Romaanin tapahtumat alkavat Suomesta. Menestynyt biologian tutkija

Kristiina saa kirjeen nuoruudenystävältään. Mosambikilainen Sofia Elena kertoo

olevansa kuolemansairas ja pyytää Kristiinaa luokseen Lissaboniin. Sinne Kristiina

matkustaakin, mutta hänen ensisijainen pontimensa ei ole hiipuvan ystävän

lohduttaminen vaan laittomien, salakuljetettujen myrkkysammakoiden hankkiminen,

biologi kun tarvitsee niitä tutkimuksiinsa.

Ennen Lissaboniin pääsyään Kristiina matkustaa geologipuolisonsa Oton

kanssa Nevadaan, jossa mies tutkii, voiko autiomaahan perustaa ydinjätteen

loppusijoituspaikan. Amerikassa Kristiina ajautuu seksisuhteeseen taiteilevan

miljonäärin Mark Hunterin kanssa tietämättä, että tämä on ydinvoimapohatta ja

loppusijoitushankkeen rahoittaja.

Nevada-jakso pohjustaa romaanin tarinan ydintä: nuoruudenystävysten

pitkien väittelyiden kirjomaa kohtaamista. Kristiina, joka edustaa Eurooppaa,

länsimaisia arvoja ja tieteellistä maailmankuvaa, ja Sofia Elena, joka ilmentää Afrikkaa,
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kehittyviä maita ja jälkikoloniaalista feminismiä2, haastavat toistensa maailmankuvat.

Lissabonissa Kristiina joutuu silmätysten paitsi Afrikan ahdingon myös länsimaiden

ulkopuolelta kumpuavan rikollisuuden ja terrorismin kanssa. Kristiina huomaa olevansa

pääsemättömissä Sofia Elenan veljen Antonion edustamista hämärämiehistä, joita ilman

hän ei saisi kullanarvoisia sammakkojaan mutta jotka uhkaavat hänen läntistä

hyvinvointiaan ja tieteellisen työnsä riippumattomuutta. Romaanin lopussa Kristiinan

pyrkimykset romuttuvat: sammakot kuolevat niin kuin nuoruudenystäväkin. Lisäksi

Kristiinalle paljastuu, että Otto on käynyt hänen ruumiistaan kauppaa saadakseen

rahakkaan liikesopimuksen.

Maa ilman vettä vaatii lukijaltaan keskittymistä ja yleistietoa, sillä sen

lisäksi, että kerronta on raskassoutuista – pitkien, käsitteellisten virkkeiden ja

monologien halkomaa – Pimenoff käsittelee romaanissaan laajoja, poliittisia teemoja ja

pudottelee tekstiin nimiä ja termejä, jotka lukijan on osattava yhdistää poliittisiin ja

kulttuurisiin konteksteihinsa. Esimerkiksi Rosa Luxemburgiin, Kasimir Malevitshiin,

Ulrike Meinhofiin ja Cesaria [Evoraan]3 viitataan useissa kohdissa selittämättä lukijalle,

keitä he ovat.

Kun Maa ilman vettä ilmestyi, teoksesta kirjoitettiin pääosin kannustavia

arvioita. Vaikka kriitikot moittivat Pimenoffin pyrkimystä kaikenkattavaan

maailmanselitykseen, tekstin raskautta, henkilöhahmojen ohuutta ja repliikkien

paperisuutta, Maa ilman vettä julistettiin poikkeuksetta tärkeäksi teokseksi. Arvostelijat

2 Jälkikoloniaalinen feminismi haastaa länsimaisen feminismin, jonka lähtökohtana on
valkoinen, länsimainen ja heteroseksuaalinen nainen. Jälkikoloniaalinen feminismi
korostaa naisten välisiä eroja, jotka paikantuvat ruumiissa ja kulttuurissa. (Ks. esim.
Vuorela 1999, 14–17.)

3 Rosa Luxemburg (1870–1919) oli puolalais-saksalainen filosofi ja
vallankumouksellinen vasemmistopoliitikko. Kasimir Malevitsh (1878–1935) oli
venäläinen kuvataitelija ja eräs abstraktin kuvataiteen varhaisimmista kehittäjistä. Ulrike
Meinhof (1934–1976) oli saksalainen journalisti ja vasemmistoterroristi, joka oli
perustamassa punaiseksi armeijakunnaksi kutsuttua aseellista ryhmää. Cesaria Evora (s.
1941), johon viitataan romaanissa vain etunimellä, on kapverdeläinen laulaja. Kap Verde
on Mosambikin tavoin Portugalin entinen siirtomaa Afrikassa.
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kehuivat Pimenoffin tekstin älyllisyyttä ja kirjailijan tarttumista ajankohtaisiin,

kiistanalaisiin teemoihin kuten tieteen etiikkaan, luonnontieteen ja rahatalouden

suhteeseen, miehen ja naisen rooleihin sekä epätasapainoon hyvin ja huonosti voivien

maiden välillä. (Ks. esim. Soikkeli 1999 ja Tarkka 1999.)

Se, että Pimenoff käsittelee romaanissa koko maailmaa ja läntisen

sivilisaation kipupisteitä luotaavia teemoja, ei ole mikään poikkeus hänen

tuotannossaan. Kahdeksassa romaanissaan4 kirjailija on palannut kerran toisensa jälkeen

yhteiskunnallisiin ja moraalisiin kysymyksiin. Läpimurtoromaanissaan Loistava Helena

(1984) Pimenoff kuvaa monia samoja teemoja kuin teoksessa Maa ilman vettä: naisen

ja tieteen suhdetta, sukupuolten epätasa-arvoa sekä yksilön moraalisia ja eettisiä

valintoja. Räikeä epätasa-arvo vauraiden länsimaiden ja köyhien kehitysmaiden välillä

tematisoituu Risteilijöissä (1995), jossa Euroopan allegoriana toimiva laiva kuljettaa

ruumassaan elinkauppaan tarkoitettuja silmiä ja munuaisia kätevimmässä mahdollisessa

pakkauksessa eli elävissä ihmisruumiissa. Romaanin ihmiskaupan uhrit tulevat

kolmannen maailman maista. Tuoreimmassa romaanissaan C (2005) Pimenoff kuvaa

voimia, jotka murtavat Eurooppaa sisältäpäin, esimerkiksi EU:n korruptiota, ihmisten

oman edun tavoittelua – ja jälleen Eurooppaan muilta mantereilta tulleita siirtolaisia,

joiden täytyy hankkia hyvinvointinsa rikollisin keinoin.

Siihen nähden, että Veronica Pimenoff on tarttunut teoksissaan mitä

puhuttavimpiin ja ajankohtaisimpiin teemoihin ja niittänyt kunniaa muun muassa

Finlandia-ehdokkaana5, hänen tuotantoaan on tutkittu hämmästyttävän vähän. Päivi

Säiniö (2002, 107) arvelee syyksi niukkaan tutkimukseen ja medianäkyvyyteen sitä, että

4 Veronica Pimenoff on julkaissut romaanit Pohjoiset pelit (1970), Maailman myötä ja
vastaan (1978), Pimeän pihan piilot (1982), Loistava Helena (1984), Risteilijät (1995),
Kunniakirja (1997), Maa ilman vettä (1999) ja C (2005). Teokset on kustantanut Tammi.

5 Romaanit Loistava Helena (1984), Risteilijät (1995) ja Maa ilman vettä (1999) ovat
olleet Finlandia-ehdokkaina. Finlandia-palkinnon jakaa Suomen Kirjasäätiö.
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Pimenoffin teokset ovat teoreettisia ja raskaslukuisia. Romaanista Maa ilman vettä on

kuitenkin julkaistu jonkin verran tutkimusta. Säiniö itse tarkastelee artikkelissaan ”Kun

postmoderni kohtaa etiikan” (2002) naiskuvaa ja eettisiä kysymyksiä Pimenoffin

romaaneissa Loistava Helena ja Maa ilman vettä. Artikkeli pohjautuu hänen pro gradu

-tutkielmaansa Pelissä koko maailma: naiset ja eettiset kysymykset Veronica Pimenoffin

romaaneissa Loistava Helena ja Maa ilman vettä, joka on hyväksytty Turun yliopiston

kotimaisen kirjallisuuden laitoksella vuonna 2002. Romaanista on tehnyt gradun myös

Tampereen yliopistossa Suomen kirjallisuutta opiskellut Sirpa Syrjä. Työn otsikko on

Vapauttava ja vangitseva kerronta Veronica Pimenoffin romaanissa Maa ilman vettä

(2004). Jälkikoloniaalisesta näkökulmasta Pimenoffin romaania on tarkastellut

kirjallisuudentutkija Eila Rantonen, jonka artikkeli ”Nais-Eurooppa, nais-Afrikka ja

jälkikoloniaalinen tilanne Veronica Pimenoffin romaanissa Maa ilman vettä” (2003)

analysoi romaanin suhdetta jälkikoloniaaliseen maailmantilaan ja politiikkaan.

Rantosen lähestymistapa Pimenoffin teokseen on lähellä viitekehystä,

jonka olen itse valinnut, ja myös Säiniö kommentoi artikkelissaan sellaisia seikkoja,

jotka nousevat esiin pro gradussani. Siksi on väistämätöntä, että tutkin osin samoja

ilmiöitä, joita Säiniö ja Rantonenkin ovat käsitelleet artikkeleissaan. Molemmat

esimerkiksi kiinnittävät huomiota henkilöhahmojen allegorisuuteen, ihonvärin

merkitykseen kuvauksessa sekä aatemaailmojen kamppailuun teoksen sisällä.

Kumpikaan ei kuitenkaan ole pysähtynyt pohtimaan sitä, millaisia merkityksiä

ruumiillisuuden kuvaus romaanissa saa. Yksi tutkimukseni keskeisistä tavoitteista onkin

tuottaa uutta tietoa siitä, millä tavoin ruumiillisuuden representaatiot – ennen muuta

tavat, joilla seksuaalisuutta sairautta ja väkivaltaa esitetään – suhteutuvat romaanissa

jälkikoloniaaliseen teoriaan. Lisäksi pyrin analysoimaan aiempaa tutkimusta tarkemmin,

miten päähenkilöiden etnisyys representoituu, millaisin keinoin Kristiinan ja Sofia
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Elenan henkilöhahmot rakentuvat romaanissa mantereidensa allegorioiksi ja millaisia

arvoja ja asenteita näihin allegorioihin tekstissä limittyy.

1.2. TUTKIMUSKOHTEINA RUUMIILLISUUS JA ETNISYYS

Lähestyn romaanin Maa ilman vettä teemoja etnisyyden ja ruumiillisuuden

näkökulmasta. Tutkimukseni keskeiset teemat paikantuvat ruumiissa, joka saa

Pimenoffin romaanissa runsaita, ambivalentteja merkityksiä suhteessa käsityksiin

etnisyydestä ja sukupuolesta. Näitä teemoja ovat muun muassa jännite lännen ja

kolmannen maailman välillä, seksuaalisuus ja fyysinen vallankäyttö, sairaus, väkivalta

ja kapina. Jo romaanin kerronta alleviivaa ruumiillisuuden merkitystä.

Henkilöhahmojen fyysistä olemusta ja kehon tuntemuksia kuvataan runsaasti ja

yksityiskohtaisesti. Muun muassa Sofia Elenan sairauden yksityiskohdat ja Kristiinan

seksuaaliset kokemukset saavat kerronnassa paljon tilaa, samoin Kristiinan rakastajien

vartaloiden yksityiskohdat.

Ruumiillisuus ja etnisyys ovat käsitteitä, jotka kietoutuvat väistämättä

toisiinsa, sillä etniseltä taustaltaan erilaisiksi käsitettävien ihmisryhmien fyysiset erot

näkyvät juuri ruumiissa. Olisi kenties yksinkertaista puhua rodullisista eroista, mutta

vältän käsitteen ”rotu” käyttämistä muulloin kuin tarkastellessani rotuajattelun

ilmentymiä kerronnassa. Pidän ”rotua” poliittisesti kyseenalaisena terminä, koska se

heijastaa käsitystä siitä, että ihmiset kuuluisivat eri biologisiin ryhmiin eli rotuihin.

Tällainen käsitys yksinkertaistaa ihmisryhmien eroja. Pekka Kuusisto määrittelee

väitöskirjassaan Ethnicity in Print (2000, 42–43) rasismin uskomukseksi siitä, että

ihmiset voidaan jakaa biologisiin ryhmiin, jotka määrittävät heitä moraalisesti,
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älyllisesti, kulttuurisesti ja biologisesti, ja että toiset ryhmät ovat toisia ylempiä. Pidän

Kuusiston määritelmää pätevänä.

Käytän tutkielmassani rodun sijaan käsitettä ”etnisyys”, vaikka sekään ei

ole ongelmaton termi – ei edes sisällöltään. Käsitteen ”etnisyys” käyttö jokapäiväisessä

kielessä on liukuvaa. Sanan käyttötapoja yhdistää kuitenkin idea ihmisryhmistä, joilla

nähdään olevan yhteisiä kulttuurisia tai biologisia piirteitä. (Ks. esim. Kuusisto 2000,

59.) Pidän Kuusiston tavoin hedelmällisenä etnisyyden tarkastelutapana sitä, että

etnisyyttä ajatellaan piirrejoukkona, jonka katsotaan yleisesti olevan ominainen jollekin

ihmisryhmälle. Näiden ominaisuuksien, etnisten merkitsijöiden, perusteella ihmiset

leimataan kuuluviksi tiettyihin kategorioihin. Keskeisiä piirteitä, jotka ohjaavat

kategorisointia, ovat maantiede, biologia ja kulttuuri. (Mts. 62.)

Maantieteellisiin merkitsijöihin sisältyy ajatus alkuperästä ja tietyn alueen

linkittyminen kansallisuuteen. Biologiset seikat ovat niitä, joita on hankalin ilmaista

poliittisesti korrektisti: niiden valossa etnisyyteen liittyy ajatus yhteisestä ja periytyvästä

alkuperästä, joka palautuu rodun käsitteeseen. Useimmiten rotuajattelu tosin toimii

etnisyyttä sivuavissa diskursseissa tiedostamattomana. Kolmas keskeinen piirreryhmä

ovat kulttuuriset merkitsijät: kieli, historia ja uskonto sekä näiden pohjalta syntyneet

etnisen ryhmän yhteiset tavat. Etnisyyttä määrittävät tekijät eivät toimi yksin vaan

sulautuvat aina toisiinsa. Näistä ominaisuuksista hahmotetaan helposti etnisten ryhmien

prototyyppejä ja stereotyyppejä. (Mts. 62–74.)

Koska tarkastelen tutkielmassani etnisyyden ja ruumiillisuuden

representaatioita, määrittelen lyhyesti, miten käsitän representaatiot ja niiden

diskursiivisen synnyn. Diskurssit ovat merkitysten tuottamisen käytäntöjä, jotka luovat

tietoa kielen välityksellä. Ne ovat itsekin tiettyjen sosiaalisten ja kulttuuristen

käytäntöjen muodostamia. Kielentutkija ja diskurssianalyytikko Norman Faircloughin
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mukaan kielenkäyttö on sosiaalinen ja yhteiskunnallinen käytäntö, joka rakentaa

sosiaalisia identiteettejä, sosiaalisia suhteita sekä tieto- ja uskomusjärjestelmiä.

Yhteisön diskursiivisten käytäntöjen verkosto muodostaa diskurssijärjestyksen, jonka

eri osa-alueet ovat jatkuvassa dialogissa keskenään ja synnyttävät merkityksiä.

Diskurssi on se kieli, jolla jokin sosiaalinen käytäntö representoidaan eli jolla sille

annetaan kielellinen, ymmärrettävä muoto. (Fairclough 1997, 74–92)

Representaatiot ovat diskurssien toimintaa: tapoja esittää ja konkreettistaa

merkityksiä, antaa muoto ideoille, arvoille, asenteille ja kielelle. Kulttuurintutkija Stuart

Hall (1999, 140) toteaa, että representaatio on ”kulttuurisen kiertokulun ensimmäinen

’avaintekijä’”. Etnisyyden representaatiot siis ilmentävät ja tuottavat keskeisellä tavalla

tietoa ja uskomuksia siitä, mitä rotu ja etnisyys ovat ja mitä merkitystä niillä on.

Kristiinan ja Sofia Elenan etnisyyden ja ruumiillisuuden representaatiot

kytkeytyvät Pimenoffin romaanissa siihen, millaisen kuvan teos rakentaa Euroopasta ja

Afrikasta. Maanosat ovat romaanissa läsnä paljon keskeisemmällä tavalla kuin vain

päähenkilöiden kotimantereina: näen Kristiinan ja Sofia Elenan vahvasti allegorisina

hahmoina, jotka edustavat Eurooppaa ja Afrikkaa (vrt. Rantonen 2003, 283, 297). Kun

naisten kiivasta dialogia tarkastelee tästä näkökulmasta, sen voi todeta ilmentävän

maanosien välisiä jännitteitä. Kristiinan ja Sofia Elenan tulkitsemista Euroopan ja

Afrikan allegorioiksi tukevat ne stereotyyppiset piirteet, jotka romaanissa leimaavat

naisia ja jotka tavataan länsimaisessa diskurssissa liittää eurooppalaiseen ja

afrikkalaiseen naiseen – ja itse asiassa koko maanosaan ja sen kulttuuriin. Romaanin

naiset kuvataan melko tyypiteltyinä maanosiensa edustajina, joiden stereotyyppiset

piirteet sitoutuvat heidän etniseen taustaansa. Hall (1999, 16) tähdentää sitä, että

etnisyys ”rakentuu erolle, sille että kaikki identiteetit sijoittuvat – paikantuvat –

kulttuuriin, kieleen ja historiaan.” Näin kuva etnisyydestä rakentuu myös Pimenoffin
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romaanissa.

Se, että romaanin keskeiset hahmot voidaan nähdä maanosiensa

allegorioina, korostaa ruumiillisuuden kuvauksen tärkeyttä: ruumis ei viittaa romaanissa

vain yksilöön, vaan sen voi tulkita heijastavan koko maanosan tilaa. Siksi koenkin

olennaiseksi pohtia, miten muun muassa sairauden ja väkivallan representaatiot

kietoutuvat romaanissa Euroopan ja Afrikan kuvaukseen.

1.3. JÄLKIKOLONIAALINEN TEORIA VIITEKEHYKSENÄ

Nojaudun analyysissani jälkikoloniaaliseen teoriaan. Jälkikoloniaalisen

kirjallisuudentutkimuksen6 nuori traditio haarautuu kahtaalle: Ensinnäkin se tarkastelee,

miten kolonialistiset mekanismit näkyvät kolonialismin ja imperialismin aikaisessa

kirjallisuudessa. Toiseksi se nostaa esiin kolonialismin jälkeisen kirjallisuuden tapoja

haastaa länsimainen ”suuri kertomus” ja modernin projekti. Jälkikoloniaalisen

tutkimussuuntauksen alkusysäyksenä pidetään yleisesti Edward Saïdin

jälkistrukturalistista tutkimuksen Orientalism (1978) ilmestymistä. (Ilmonen 2005, 24–

38.) Voidaan myös ajatella, että jälkikoloniaalinen teoria alkoi muodostua jo viime

vuosisadan puolivälin jälkeen, muun muassa martiniquelaisten Franz Fanonin ja Aimé

Césairen, guinea-bissaulaisen Amilcar Cabralin ja kenialaisen Ngugi wa Thiong’on

yhteiskuntaa ja kolonialismia kritisoivissa teksteissä. Vakiintuneen aseman

(kirjallisuuden)tutkimuksessa jälkikoloniaalinen teoria saavutti vasta 1990-luvulla.

(Kuortti 2007, 13–14.)

Joel Kuortti muistuttaa, että jälkikoloniaalinen teoria soveltuu nykyajankin

6 Jälkikoloniaalisen tutkimuksen synonyymina käytetään yleisesti myös postkoloniaalista
– tai postkoloniaalia tai jälkikoloniaalia – tutkimusta, mutta käytän tutkimuksessani
suomalaisimmaksi kokemaani termiä ”jälkikoloniaalinen”.
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ilmiöiden analysointiin, ei ainoastaan kolonialismin ajan käsittelyyn. Ensimmäinen syy

teorian käyttökelpoisuuteen on se, ettei kolonialististen käytänteiden purkaminen ole

vielä päättynyt kaikkialla maailmassa, mistä muistuttavat nykyajan vapautustaistelut,

esimerkiksi tiibetiläisten ja havaijilaisten itsenäistymispyrkimykset. Toiseksi

kolonialismi vaikuttaa sekä entisten siirtomaavaltojen että siirtomaiden arkeen

uuskolonialistisissa rakenteissa, joiden vuoksi monet entiset alusmaat ovat edelleen

taloudellisesti ja kulttuurisesti riippuvaisia entisistä siirtomaaisännistään. Yksi

jälkikoloniaalisen teorian tehtävä onkin paljastaa nykyhetkessä toimivia

(uus)kolonialistisen vallankäytön muotoja. (Kuortti 2007, 11–15).

Selvennettäköön, että käytän imperialismin ja kolonialismin käsitteitä

siinä merkityksessä, kuin Saïd ne määrittelee teoksessaan Culture and Imperialism

(1993, 9): imperialismi merkitsee merentakaisia alueita hallinnoivan niin kutsutun

keskuksen käytäntöjä, ajattelutapoja ja asenteita, kolonialismi taas on lähes aina

imperialistisen ideologian seurausta ja merkitsee siirtokuntien juurruttamista

merentakaiselle alueelle, niin kutsuttuun alusmaahan. Yksinkertaistetusti imperialismi

merkitsee sitä diskurssia ja niitä toimintatapoja, jotka oikeuttavat alusmaiden

hyödyntämisen, kolonialismi taas käytäntöä.

Saïdin ohella keskeisiä jälkikoloniaalisen tutkimuksen teoreetikkoja ovat

muun  muassa  Stuart  Hall,  Homi  K.  Bhabha,  Gayatri  Chakravorty  Spivak  ja  Trinh  T.

Minh-ha, joiden kaikkien ajatuksia identiteeteistä, toiseudesta ja kulttuurisesta

vastarinnasta hyödynnän tutkielmassani. Suomalaisista kirjallisuudentutkijoista

jälkikoloniaalisia teemoja ovat käsitelleet ennen muita Pirjo Ahokas, Joel Kuortti, Veli-

Pekka Lehtola, Olli Löytty, Eila Rantonen ja Matti Savolainen.

On kyseenalaista, voidaanko Pimenoffin romaani laskea kuuluvaksi

jälkikoloniaaliseen kirjallisuuteen. Esimerkiksi Bill Ashcroft, Gareth Griffiths ja Helen
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Tiffin pohtivat jälkikoloniaalisen kirjallisuudentutkimuksen klassikossa The Empire

Writes Back (1989, 1–2), mihin käsitteellä ”jälkikoloniaalinen kirjallisuus” (engl. post-

colonial literature) voidaan viitata. Alkuperäisessä merkityksessään käsite kattaisi vain

kansallisen kirjallisuuden, joka on syntynyt kolonisoidulla alueella kolonialismin

päättymisen jälkeen. Tämä käsitys painottaa käsitteen jälkikoloniaalinen ajallisuutta

(suhdetta kolonialismiin aikakautena) ja paikallisuutta (imperiumien maantieteellisiin

alueisiin). Ashcroft ja kollegat (mp.) ehdottavat käsitteen laajentamista siten, että se

kattaisi myös kolonialismin aikana luodun kirjallisuuden, toisin sanoen ne tuotokset,

jotka ovat syntyneet suhteessa imperialistiseen dominanssiin ja siihen

maailmanjärjestykseen, jonka kolonialismi on rakentanut.

Vaikka suomalaiskirjailijan teos ei istukaan tähän määritelmään, en näe

jälkikoloniaalisen teorian soveltamista Pimenoffin romaaniin ongelmana. Maa ilman

vettä ei ainoastaan käsittele jälkikoloniaalisen ajattelun kannalta keskeisiä aiheita, vaan

romaani myös kommentoi eksplisiittisesti jälkikoloniaalista teoriaa nostamalla

henkilöhahmojen keskusteluun samoja kysymyksiä, joita jälkikoloniaaliset teoreetikot

ovat pohtineet. Kysymykset rasismista, (uus)imperialismista sekä taloudellisesta,

kulttuurisesta ja sukupuolisesta vallankäytöstä tematisoituvat niin romaanin

tapahtumissa kuin dialogissa. Ajattelen Rantosen (2003, 281) tavoin, että ”romaanin

kontekstina ei ole enempää eikä vähempää kuin tämän hetken kiperimmäksi kutsuttu

maailmanpoliittinen tilanne eli köyhien ja rikkaiden maailmojen välinen globaali

elintasokuilu”.

Kuortti toteaa, että jälkikoloniaalisen teorian soveltuvuutta suomalaiseen

tutkimukseen on epäilty, koska se on saatettu kokea brittien huonon omantunnon

purkuväyläksi. Hänen mielestään on kuitenkin syytä pohtia, ”miten teorian avulla voisi

kriittisesti tutkia myös suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin rakenteita ja toimintaa”.
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(Kuortti 2007, 14.) Mikko Lehtonen ja Olli Löytty (2007, 105) huomauttavat, että

Suomen historia on monella tapaa kytköksissä kolonialismiin. Vaikkei Suomella ole

ollut omia siirtomaita, esimerkiksi Petsamon ja sitä asuttavien kolttien hallinnoinnissa

maailmansotien välissä ja suomalaisten haaveissa Länsi-Afrikassa sijaitsevan

Ambomaan (nykyisen Namibian) saamisesta siirtomaaksi oli vahvasti imperialistinen

sävy. Suomen voidaan myös katsoa kolonisoineen alkuperäiskansaa ja sen asuinaluetta,

saamelaisia ja Saamenmaata. Lisäksi Suomi on ollut tietyllä tapaa alusmaa, sillä sitä

ovat hallinnoineet sekä Ruotsi että Venäjä. Kummankaan varsinaisena siirtomaana

Suomea ei kuitenkaan voi pitää, sillä se sijaitsi maiden välittömässä yhteydessä ja

saatettiin siksi mieltää isäntämaidensa elimelliseksi osaksi. Kyseessä ei siis ollut

merentakainen alusmaa, mitä muun muassa Saïd (1993, 9) pitää kolonialismin

kriteerinä. (Ks. esim. Lehtonen ja Löytty 2007, 105–108; Kuokkanen 2007, 146.)

Lehtonen ja Löytty (2007, 105) huomauttavat myös, että Suomessa

toistetaan edelleen siirtomaa-aikana syntyneitä ajattelu- ja esitystapoja. Olen heidän

kanssaan yhtä mieltä siitä, ettei Suomea voi nähdä irrallisena uuskolonialistisista

käytänteistä, koska maa on osa globaalia maailmantaloutta ja kulttuurista

vuorovaikutusta. Siksi monet jälkikoloniaalisen teorian välineet soveltuvat myös

Suomen olojen ja suomalaisen kirjallisuuden analyysiin. Jälkikoloniaalisen teorian

luonteeseenkin kuuluu, että se on sovellettavissa aina kunkin kulttuurin oloihin

huomioiden ne erityispiirteet, jotka vaikuttavat kulloinkin analysoitaviin ilmiöihin (ks.

esim. Brah 2007, 76–77; Lehtonen ja Löytty 2007, 115).

Yksi jälkikoloniaalisen ajattelun keskeisistä ja tutkielmanikin kannalta

tärkeistä pyrkimyksistä on purkaa niitä diskursseja, jotka uusintavat maailman jakoa

meihin ja muihin, keskukseen ja periferiaan, Länteen ja ”muuhun maailmaan”.

Tällainen dualistinen ajattelutapa pitää yllä käsityksiä edistyksellisestä Euroopasta ja
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kurjasta Afrikasta. (Vrt. esim. Hall 1999, 84, 152–153;  Lehtonen ja Löytty 2007, 110.)

Binaariset vastakohtaparit ovat tärkeitä romaanin Maa ilman vettä

analyysissa, sillä Kristiina ja Sofia Elena asettuvat teoksessa toistensa vastakohdiksi.

Stuart Hallin mukaan läntinen kulttuuripiiri representoi itse kuvan siitä, mitä kaikkea

Länsi edustaa. Näin syntyy konstruktio, joka tarjoaa voimakkaita arvolatauksia kantavat

arviointiperusteet sille, miten muita yhteiskuntia ja kulttuuripiirejä arvotetaan. Länsi

tekee itsestään normin, johon koko muuta maailmaa verrataan. (Hall 1999, 80.) Tämä

seikka liittyy keskeisellä tavalla siihen, miten Kristiina ja Sofia Elena asettuvat

romaanissa vastustamaan toisiaan ja toistensa vertailukohdiksi.

Pohdin tutkielmassani paikan merkitystä henkilöhahmojen identiteetin

kuvauksessa ja tarkastelen muun muassa jälkikoloniaalisessa keskustelussa tärkeää

diasporan käsitettä. En viittaa diasporalla yksioikoisesti kansojen hajaannustilaan, sillä

siinä merkityksessään diaspora sisältää ajatuksen jonkinlaisesta alkuperäisestä, pyhästä

kodista, johon laajalle sirottunut kansa voisi palata. Sen sijaan käytän diasporaa

metaforisessa, monimutkaisemmassa merkityksessään Hallin tapaan. Hall (mts. 241) ei

näe diasporan ytimessä mitään määriteltävissä olevaa olemusta tai puhtautta, vaan

hänen mukaansa diasporan kokemusta leimaa moninaisuuden ja heterogeenisyyden

myöntäminen.

Ihmiset, jotka siirtyvät tai siirretään kotimaastaan toiseen maahan ja

kulttuuriin, joutuvat väistämättä kohtaamaan diasporisen tilan. Avtar Brah (2007, 82)

muistuttaa, että kutakin diasporista yhteisöä on tarkasteltava omissa ajallisissa ja

paikallisissa yhteyksissään huomioiden sen erityispiirteet. Diasporan käsite on

Pimenoffin romaanin analyysissa erityisen hedelmällinen, kun tarkastellaan Sofia

Elenan kokemuksia Afrikan ja Euroopan välitilassa.

Koska pohdin Kristiinan ja Sofia Elenan stereotyyppisiä piirteitä, on myös
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jälkikoloniaaliselle teorialle tärkeä stereotypian käsite määriteltävä. Hallin mukaan

rodullistettu representaatiojärjestelmä toimii ensisijaisesti stereotyypittämisen kautta.

Stereotyypeissä on kyse siitä, että tiettyä henkilöä tai ryhmää – esimerkiksi

kansanryhmää – koskevat monimutkaiset asiantilat pelkistetään muutamiksi piirteiksi ja

liioitellaan ja yksinkertaistetaan näitä piirteitä. Täten stereotyypittäminen on tapa

pystyttää symbolisia rajoja ja pitää yllä sosiaalista järjestystä. Osa stereotyypin

toimintaa on se, että kun yksinkertaistettu hahmo on rakennettu, se halkaistaan

dualistisesti hyviin ja huonoihin puoliin. Halkaisemisen käsite on keskeinen ”meidän ja

muiden” diskurssissa, sillä erilaisuutta on tapana kuvata ääripäiden kautta. Tässä

diskurssissa maailma jaetaan Länteen ja Toiseen, puoleensavetävään ja

luotaantyöntävään, sivilisoituneeseen ja sivistymättömään. (Hall 1999, 122–123, 189–

192.)

Saïdin kehittämä orientalismin käsite tulee tutkielmassani tarpeelliseksi,

kun tarkastelen Kristiinan nuoruudenrakastetun Abdelin sekä nuoren Sofia Elenan

kuvausta. Edward Saïd tarkastelee Orientalismissa niitä puhetapoja ja instituutioita,

jotka ovat tuottaneet käsityksen Orientiksi nimitetystä ilmiöstä. Ne muodostavat

orientalismin diskurssin, joka hallitsee länsimaisten ihmisten käsityksiä ”itämaista” ja

niiden asukkaista niin kokonaisvaltaisesti, että Orientista puhuminen ilman

orientalismin viitekehystä on käytännössä mahdotonta (Saïd 1977, 3). Kyseessä on

binaarinen jako Länteen ja eksoottiseen, erilaiseen Orienttiin, joka edustaa kaikkea

läntiselle kulttuurille vierasta, Toista. Orientti on samanaikaisesti sekä barbaarinen,

sivistymätön ja alempi että aistillinen, houkutteleva ja kiihottava objekti. (Mts. 42.)

Vaikka Saïd ei analysoikaan teoksessaan Afrikka-käsitysten muodostumista, oletan

tutkimuksessani, että kuva eksoottisesta Afrikasta representoituu samanlaisin

mekanismein kuin käsitys Orientista, ja sovellan siksi orientalismin teoriaan myös Sofia
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Elenan hahmon tulkintaan.

Tarkastellessani sairauden representaatioita käytän hyväkseni Susan

Sontagin (1978 & 1990) ajatuksia syövän ja aidsin metaforisuudesta sekä Trinh T.

Minh-han (1989) pohdintaa kolmannen maailman olemuksesta. Minh-ha esittää, että

kiihtyvän kansainvälisen muuttoliikkeen myötä kolmas maailma on lakannut olemasta

paikka. Se on muuttunut eräänlaiseksi asiaintilaksi, joka on läsnä kaikkialla länsimaissa.

Kolmannen maailman jatkuva ja näkyvä läsnäolo vanhoissa vallan keskuksissa häiritsee

läntistä kulttuuripiiriä, koska se pakottaa myös entiset kolonisoijat kyseenalaistamaan

oman yhtenäisyytensä ja oletetun puhtautensa. (Minh-ha 1989, 98–99.) Nämä

oivallukset ovat saaneet minut pohtimaan, että sairauksia voidaan tarkastella

vertauskuvina kansainväliselle muuttoliikkeelle, joka erityisesti rasistisessa retoriikassa

usein rinnastetaan Euroopan elimistöön tunkeutuvaan virukseen.

Kun analysoin väkivallan representaatioita romaanissa, tulkitsen Sofia

Elenan sotimisen vertauskuvaksi kolmannen maailman naisen kapinalle. Yhdistän

jälkikoloniaaliseen teoriaan feminististä teoriaa, mitä pidän luontevana ratkaisuna, sillä

jälkikoloniaalinen ajattelu on kehittynyt läheisessä yhteydessä feministiseen ajatteluun

(ks. esim. Kuortti 2007, 15). Hyödynnän muun muassa Chandra Talpande Mohantyn

(1999, 238) ajatuksia länsimaisesta feministisestä diskurssista, jossa kehitysmaiden

naiset hahmotetaan usein yhtenäiseksi uhriryhmäksi, sekä Gayatri Chakravorty Spivakin

(1988, 134–135) pohdintaa siitä, voivatko länsimaiset feministit ymmärtää kolmannen

maailman naisten roolia kahdenlaisen sorron alla: Spivakin mukaan köyhien maiden

naiset käyvät kamppailunsa paitsi sovinististen käytänteiden alistamina naisina myös

(uus)imperialististen rakenteiden alistamina naisina.

Hyödynnän pro gradu -tutkielmassani toki muutakin kuin

jälkikoloniaalista teoriaa. Pohtiessani Pimenoffin romaanin kerrontaa tukeudun muun
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muassa Shlomith Rimmon-Kenanin (1999) teoriaan kerronnasta sekä ajatukseen

sisäistekijästä, joka merkitsee tekstin sisään konstruoitua tarinan ja diskurssin valvojaa.

Lisäksi pohdin, miten Maa ilman vettä suhteutuu väiteromaanin ja poliittisen romaanin

lajiin. Tällöin hyödynnän muun muassa Susan Suleimanin ja Irving Howen ajatuksia

lajista.
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2. KERRONTA JA TEEMAT KOHTAAVAT JÄLKI-

KOLONIALISMIN

Romaani Maa ilman vettä käy dialogia jälkikoloniaalisen teorian kanssa. Tekstissä

eksplikoituu jatkuvasti tietoisuus keskustelusta, joka käsittelee globalisaatiota,

etnisyyttä ja kehitysmaiden ja teollisuusmaiden suhdetta. Analysoin tässä luvussa, miten

romaanin kerronta ja sellaiset teemat kuin identiteetti, vallankäyttö, paikka ja paikaltaan

oleminen suhteutuvat jälkikoloniaaliseen ajatteluun.

 Pimenoffin romaanissa esimerkiksi seuraavat Sofia Elenan Kristiinalle

osoittamat sanat kommentoivat jälkikoloniaalista tematiikkaa:

–  Sanoit  että  jos  ihon  pigmentissä  on  eroa,  voi  eroa  olla  myös  hermojen

välittäjäaineitten toiminnoissa. Väitit että jos on totta että mustat ovat

musikaalisempia kuin valkoiset, voi myös olla totta että heidän älynsä on

toisenlainen. Se oli suoraa puhetta eikä mitään anti-imperialistien

hyssyttelyä. (MIV, 154.)

– Teillä meni ristiin se, että Abdel oli mies ja sinä nainen, mutta Abdel oli

orientaali ja sinä eurooppalainen. Ja eurooppalaiset ovat vuosisatojen ajan

määrittäneet ja alistaneet orientaalit niin kuin mies naisen. (MIV, 168–

169.)

Katkelmista ensimmäinen osoittaa, että Sofia Elena tiedostaa binaarisen diskurssin, jolla

mustia ja valkoisia erotellaan toisistaan: musikaalisuus kuuluu tavanomaisiin mustiin

liitettyihin ominaisuuksiin, joiden avulla uusinnetaan kuvaa rytmikkäistä ja

maanläheisistä afrikkalaisista. Äly taas on tavattu liittää imperialistisessa diskurssissa

valkoisiin. Sofia Elena siis tiedostaa ne mekanismit, joiden varaan Kristiinan

rotuajattelu rakentuu, ja erittelee luonnontieteellistä diskurssia, jonka avulla Kristiina

kategorisoi etnisiä ryhmiä länsimaisen tiedenaisen näkökulmastaan. Toista esimerkkiä
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pidän suorana viittauksena Edward Saïdin teokseen Orientalism (1977). Teoksessaan

Saïd analysoi juuri sitä, mitä Sofia Elena kommentoi puhuessaan Kristiinan itämaisesta

nuoruudenrakastetusta Abdelista: millä tavoin itsensä puhtaaksi ja maskuliiniseksi

määrittelevä Länsi projisoi Orienttiin vierauden ja alistuvuuden. Tätä tulkintaa vahvistaa

se, että Sofia Elena käyttää itämaisesta miehestä adjektiivia ”orientaali” eli puhuu

Saïdin terminologialla.

Jälkikoloniaalisen teorian kannalta keskeiset aiheet representoituvat

romaanissa paljon useammilla tasoilla kuin pelkkinä eksplisiittisinä viittauksina. Ne

ilmenevät esimerkiksi siinä, millainen kuva eurooppalaisista ja afrikkalaisista

henkilöhahmoista rakentuu, miten päähenkilöt saavat käyttää valtaa toisiinsa, millaisia

merkityksiä kodin ja diasporan kuvaus saa ja miten paikan kuvaus heijastaa

henkilöhahmojen identiteetin rakentumista. Jälkikoloniaaliseen ajatteluun kietoutuvat

poliittiset kiistat herättävät myös kysymyksen romaanin lajista, jota pohdin tämän luvun

lopussa.

2.1. KERRONNAN SUHDE HENKILÖHAHMOIHIN

Vallankäyttö on yksi Pimenoffin romaanin keskeisimmistä teemoista. Siksi pidän

tärkeänä analysoida, miten henkilöhahmot käyttävät teoksessa valtaa toisiinsa ja millä

tavalla kertoja asennoituu henkilöhahmoihin ja juonen tapahtumiin – toisin sanoen millä

tavalla kertoja käyttää romaanissa valtaa. Ekstradiegeettisen kertojan tapa kuvata

päähenkilöitä vaikuttaa ratkaisevasti siihen, kuinka paljon lukija voi näihin samastua tai

luottaa.

Romaanissa on keskeisellä tavalla kyse valtataistelusta: Sofia Elena ja
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Kristiina käyvät verbaalista aatemaailmojen ja maailmankuvien taistelua, sotaa siitä,

kenellä on oikeus määritellä toinen. Sofia Elena eksplikoi romaanissa tietoisuutensa

itsensä ja Kristiinan välillä vallitsevasta vallan epätasapainosta:

– Eikä synny keskustelua, jos emme selvitä erimielisyyksiä vaan

hymistelemme ne pois, peittelemme kuin minun raatoni tänne lakanoihin.

Ei meidän kesken synny puhetta, jos emme ota huomioon valtasuhteita.

(MIV, 285.)

Sofia Elena kokee, ettei valtasuhteista eurooppalaisen ja afrikkalaisen naisen välillä pidä

vaieta. Sen sijaan hän vaatii keskustelua, joka tekee vallan epätasapainon ja ristiriidat

näkyviksi, koska se on hänen mielestään ainoa keino synnyttää naisten välille aitoa

keskustelua. Vastaava vaatimus leimaa koko jälkikoloniaalista tutkimussuuntausta –

samoin kuin Pimenoffin romaania: valtasuhteet, jotka ovat luoneet nykyisen

maailmanjaon ja pitävät sitä yllä, on tiedostettava ja tehtävä näkyviksi.

2.1.1.  VALKOINEN FOKALISOIJA, MUSTA KYSEENALAISTAJA

Vaikka Pimenoff on rakentanut romaaniinsa ekstradiegeettisen kertojan, tapahtumien

ainoa fokalisoija on länsimainen Kristiina. Fokalisaatio tarkoittaa sitä, että teksti esittää

tapahtumat jostain perspektiivistä, jonka kertoja verbalisoi mutta joka ei välttämättä ole

kertojan oma näkökulma. Fokalisaatio välittää lukijalle tietyn henkilöhahmon paitsi

visuaalisen myös kognitiivisen ja emotionaalisen näkökulman tilanteisiin ja

tapahtumiin. (Rimmon-Kenan 1999, 92.) Kristiina hahmottuu fokalisoijaksi esimerkiksi

seuraavassa katkelmassa:

Lissabon tuntui pahalta paikalta. Gladioluksia ei ollut ja neilikatkin olivat

hävinneet. Mitä varten Sofia Elena oli tullut sairastamaan kaupunkiin,

josta Euroopan siirtomaavalta oli lähtenyt liikkeelle ja jonne viimeiset
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sotilaat  siirtomaista  olivat  palanneet.  Miten  Sofia  Elena  sieti  sen?  Hänen

oli pakko tietää! Vaan ehkä täällä oli pehmeämpi sänky sairastaa,

pehmeämpi lasku kuolemaan. (MIV, 123.)

Vaikka kertoja ei määritä, kenestä Lissabon tuntui pahalta paikalta, on tulkittavissa, että

kyse on Kristiinan tunteesta. Lukija voi päätellä, että myös retoriset kysymykset ja

huudahdukset ovat Kristiinan ajatuksia, sillä romaanin ekstradiegeettinen kertoja ei ole

kukaan teoksen henkilöistä eikä viittaa millään tavalla itseensä. Niinpä tunnepitoiset ja

hämmästelevät virkkeet olisi epäluontevaa tulkita kertojan ajatusten ilmentymiksi.

Kysymys fokalisaatiosta saa merkityksiä suhteessa jälkikoloniaaliseen

ajatteluun, kun Kristiinan fokalisoijan asemaa vertaa tapaan, jolla läntinen kulttuuripiiri

representoi kuvan itsestään ja ”muusta maailmasta”. Tällöin Länsi määrittää itse, mitä

se edustaa. Tämä representaatio tarjoaa perusteet myös sille, miten muita yhteiskuntia ja

kulttuuripiirejä arvotetaan: Länsi tekee itsestään normin. (Hall 1999, 80.) Koska

Kristiina on romaanin fokalisoija, lukijan on suodatettava hänen tulkintansa läpi liki

kaikki ne teoksen tapahtumat ja tilanteet, joita ei esitetä jonkun muun henkilöhahmon

puheena suoran esityksen keinoin. Kristiinalla on siksi valtaa arvottaa ja tulkita

tapahtumia ja muita henkilöitä länsimaisen maailmankatsomuksensa perusteella.

Kristiinan fokalisaatio on kuitenkin usein ambivalenttia, sillä Pimenoff

käyttää runsaasti vapaata epäsuoraa kerrontaa. Shlomith Rimmon-Kenan määrittelee

vapaaksi epäsuoraksi esitykseksi epäsuoran kerronnan, joka on sekä kieliopillisesti että

mimeettisestä suoran ja epäsuoran kerronnan välitilassa. Vapaassa epäsuorassa

kerronnassa ei ole ajattelemista tai sanomista osoittavia merkkejä, kuten

lainausmerkkejä, eikä niistä raportoivia verbejä. Siinä on silti muita merkkejä, jotka

kertovat epäsuoruudesta: aikamuotojen käyttö on epäsuoran esityksen mukaista ja

vapaassa epäsuorassa kerronnassa suoran esityksen ensimmäisen ja toisen persoonan
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pronominia vastaa kolmas persoona. Tämä kerronnan muoto on omiaan tuomaan

tekstiin moniäänisyyttä ja -tulkintaisuutta. (Rimmon-Kenan 1999, 140–145.)

Romaanissa Maa ilman vettä vapaata epäsuoraa kerrontaa käytetään

erityisesti kohdissa, joissa kertoja selostaa Kristiinan mietteitä. Kertoja käyttää niukasti

sellaisia ilmaisuja kuin ”Kristiina ajatteli” tai ”Kristiina mietti”, eli Rimmon-Kenanin

mainitsemia ajattelemisesta raportoivia verbejä. Kertojanääni ja Kristiinan mietteet

limittyvät toisiinsa niin, että niiden raja on usein häilyvä, kuten edellisessä esimerkissä,

jossa Lissabonin todetaan tuntuneen pahalta paikalta. Vapaasta epäsuorasta kerronnasta

on kyse myös seuraavassa katkelmassa:

Kristiina halusi sammakot. Mutta hän seisoi yksin turistiluostarin kupeessa

vieras takki kainalossa tietämättä, muistaisivatko roistot hakea hänet siitä.

Oranssi puku tuntui typerältä. Se oli kuin työmiehen asu, joka erottui, niin

ettei kukaan ajaisi päälle, tai kuin pelastusliivit, että hänet ongittaisiin ylös

ja pelastettaisiin. (MIV, 263.)

Tässä esimerkissä Kristiinan mietteitä sammakoista tai asustaan ei selosteta epäsuoran

esityksen keinoin: ajattelemista raportoiva verbi ja että-konjunktio tai sen kieliopillinen

vastine puuttuvat (vrt. Rimmon-Kenan 1999, 141–142). Toisaalta kyseessä ei ole

myöskään suora esitys, sillä Kristiinan mietteet on referoitu imperfektissä ja

kolmannessa persoonassa. Lukijan on luontevaa tulkita kommentti oranssista asusta

Kristiinan mietteiksi kontekstin perusteella, mutta kertoja ei anna asiasta varmistusta

selvin kielellisin keinoin. Tekstiin jää väistämättä tulkinnanvaraisuutta, sillä kertojan

ääni tunkeutuu Kristiinan ajattelun referointiin, eikä puhujasta – tai tässä tapauksessa

ajattelijasta – saada täyttä varmuutta. Lukijan on mahdollista tulkita katkelman

viimeinen virke myös siten, että sen fokalisoijaksi hahmottuukin kertoja. Vapaan

epäsuoran kerronnan voikin tulkita uhmaavan Pimenoffin romaanissa fokalisoijan

valtaa: aina ei ole selvää, onko kyse Kristiinan vai kertojan näkökulmasta.
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Kertoja käyttää Kristiinan ajatuksia raportoidessaan myös muunlaista kuin

vapaata epäsuoraa kerrontaa: Kristiinan mietteet saatetaan esittää epäsuorana sisällön

parafraasina tai epäsuorana, jossain määrin mimeettisenä esityksenä. Selkeästi

epäsuorasta esityksestä on kyse esimerkiksi tässä virkkeessä, jossa Kristiinan ajattelu

merkitään verbillä ja että-konjunktiolla: ”Kristiina katseli miestään ja ajatteli, että

aavikon lapiokonna kuluttaa suurimman osan elämästään maahan kaivautuneena.”

(MIV, 80.) Tällaisissa kohtauksissa vapaalle epäsuoralle esitykselle ominaista

ambivalenssia ei ole, koska Kristiina on selvästi osoitettu fokalisoijaksi kielellisin

keinoin.

Kertoja ei käytä vapaata epäsuoraa kerrontaa juuri lainkaan silloin, kun

henkilöhahmot sanovat jotakin ääneen. Lähes kaikki romaanin vuoropuhelut ja

monologit ovat suoraa esitystä. Asiat, jotka Kristiina ja muut henkilöhahmot sanovat

ääneen, on tavallisesti merkitty repliikkiä osoittavalla ajatusviivalla, ja lisäksi repliikin

perässä on usein ilmaistu, kuka sen sanoo – ainakin dialogin alussa. Näillä keinoilla

lukijalle osoitetaan, että kyseessä on suora esitys.

– Vanha maailma on menetetty ja uusi näyttää vasta tuhoisan puolensa,

Kristiina yritti tyynnytellä Sofia Elenaa, jonka kasvoilta veri ja vaahto oli

taas pyyhkimättä. – Siinä on vaikea löytää elämälle kiinnekohtaa.

– Sinun vai? Sofia Elena äkkäsi. – Minusta saavat madot pian

kiinnekohdan! (MIV, 204.)

Suoran esityksen runsaus sotii kerronnassa sitä vastaan, että Kristiinan

näkökulma pääsisi dominoimaan tapahtumien kuvausta. Kerronta pakottaa lukijan

kohtaamaan myös toisen version todellisuudesta Sofia Elenan puheessa. Vaikka Sofia

Elena ei koskaan fokalisoi tapahtumia, hänen ajatuksensa saavat paljon tilaa suorassa

esityksessä. Sofia Elenan puhe muodostaa useassa kohdassa pitkiä monologeja, joilla

afrikkalaisnainen pyrkii kumoamaan Kristiinan käsitykset. Esimerkiksi Kristiinan
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todetessa lakonisesti, että Sofia Elena on sekaisin, mosambikilaisnainen puolustautuu

seuraavalla vuolaalla ryöpyllä:

– Enkä ole ja sinä tiedät varsin hyvin etten ole sekaisin. Sinä toit minulle

tuulahduksen Berliinistä. Minä rupesin tarkastelemaan asioita enkä vielä

joutanutkaan kuolla. Piti miettiä miten selviää nuoruudenunelmien

painajaisesta, miten selviää verilammikoiden painajaisista, mikä on

vaikeampi kestää, todelliset tapahtumat vai unelmien toteutumattomuus.

Mutta sinun kanssasi on mahdoton keskustella. Joskus olet yhtä suututtava

kuin ennen. Kamalinta on tietenkin sinun iänikuinen valheellisuutesi ja

tekopyhyytesi, vetäytyminen jonnekin abstraktien immenkalvojen taakse,

kulmat kohotettuina, nenä nyrpistettynä. Että sinä viitsit! (MIV, 225.)

Tässä puolustuspuheessaan Sofia Elena paitsi kiistää Kristiinan väitteen myös syyttää

Kristiinaa lukuisista kielteisistä ominaisuuksista ja osoittaa suuttumuksensa tätä

kohtaan. Näin hän kieltäytyy aggressiivisesti alistumasta eurooppalaisnaisen

määriteltäväksi.

Valtasuhteiden kuvauksen kannalta on merkittävää, että kertoja referoi

Kristiinan mietteitä ikään kuin ne ansaitsisivat itsestään selvästi paljon tilaa. Sofia

Elenan taas täytyy huutaa ajatuksensa julki. Tätä vaikutelmaa korostaa se, että Sofia

Elenan monologit ovat pääosin kiihkeitä ja aggressiivisia ja hänen virkkeensä päättyvät

usein huutomerkkiin tai haastavaan kysymysmerkkiin, kuten seuraavassa dialogissa,

jossa Sofia Elena kyseenalaistaa Kristiinan tavan tarkastella maailmaa kysymyksellä ja

huudolla.

Kristiina kyllä kuuli syytöksen.

– Jospa minä taistelin tuhotakseni vanhempieni maailman.

– Joka ei ollut sinulle hyvä vai? Sofia Elena kivahti.

– Rauniokasa, jossa eletään luotolla, Kristiina ilmoitti.

– Sitä sinä et ole joutunut kokemaan, sinä vain tiedät sen! (MIV, 161.)
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Tapa, jolla Sofia Elena ilmaisee romaanissa itseään, on kiinnostavassa suhteessa Gayatri

Chakravorty Spivakin tunnettuun teesiin ”the subaltern cannot speak” (suom. alistettu ei

voi puhua). Spivak tarkoittaa, että patriarkaalisessa ja koloniaalisessa diskurssissa

toiseksi tuomittua ei yksinkertaisesti kuunnella.7 (Ks. esim. Gilburn 1996.)

Sofia Elenan puhe on koko romaanin läpäisevä haaste. Afrikkalaisnainen

muistuttaa toistuvasti, etteivät läntisen kulttuuripiirin korostama järkiajattelu ja

loogisuus kata koskaan koko todellisuutta; logiikan ulkopuolelle jäävät tunteet, aistit ja

intuitio.

– Minä riehun kun jaksan! Sofia Elena puuskahti. – Valkoisista ei ole edes

sappensa kiehauttajiksi. Teillä on vain sanat, teillä on vain informaationne.

Vokaaleja jotka käyvät vain korvaan eivätkä levitä mitään tuntemusta

kroppaan. (MIV, 272.)

Tämä esimerkki osoittaa, että Sofia Elena on mitä suurimmassa määrin

jälkikoloniaalisesti tiedostava ja kapinoiva subjekti: hän ymmärtää maailmanlaajuisessa

diskurssissa vallitsevan jaon mustiin ja valkoisiin ja lausuu käsityksensä kovaan ääneen.

Afrikkalaisuudestaan ylpeä Sofia Elena sitoo identiteettinsä mustaan ihonväriinsä

puhumalla ”meistä mustista” ja ”teistä valkoisista”. Sofia Elenan kommentti on

kiinnostavassa suhteessa myös siihen kolonialistiseen käsityksen, että valkoiset

edustavat järkeä ja mustat tunnetta. Imperialistisessa ajattelussa järki on hahmotettu

tunnetta ylemmäksi, mutta Sofia Elenan repliikissä järjen ja tunteen arvotus hahmottuu

ambivalentiksi. Afrikkalaisnainen väittää, että valkoisilla on ”vain” sanat ja informaatio,

mutta heiltä puuttuu tietynlainen yhteys tunteeseen. Näin katkelmassa rakentuu käsitys

siitä, että valkoisilta puuttuu jokin sellainen olennainen ominaisuus, joka mustilla on.

7 Homi Bhabbha on kritisoinut Spivakin käsitystä toteamalla, että alistetut ovat jatkuvasti
kapinoineet vaientamista vastaan parodioivalla vitsailulla, kolonisoijien esitystapojen
”toisin toistamisella”. Kolonisoijien auktoriteettiin on aina sisältynyt jännitteisyyttä (engl.
anxiety), ja se on mahdollistanut alistettujen vastarinnan. (Ks. esim. Huddart 2007, 62,
67; Kuortti 2007, 19.)
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Vaikka Sofia Elena julistaa mustuuttaan ja raivoaan valkoista Eurooppaa

kohtaan, hän tiedostaa, kuinka hänen oma kosketuksensa läntiseen kulttuuripiiriin ja

länsimaiseen tieteeseen on vieraannuttanut hänet perinteisestä mosambikilaisesta

kulttuurista, ajattelutavasta ja uskomuksista. Hän raivoaa Kristiinalle:

– – Haluaisin uskoa, että on mahdollista kääntyä haudassa, kummitella,

rankaista, vahingoittaa, puuttua peliin. Mutta Euroopan rationalismin oppi

istuu minun mustassa turvonneessa ruumiissani niin syvässä, että uskoni

yön voimiin on mennyt. Valistuksen valaistus on valkaissut minut.

Haluaisin takaisin kaikki pimeät voimat, yön voimat, pahuuden voimat,

koston ja vihan. (MIV, 279.)

Tällä monologillaan Sofia Elena tulee kommentoineeksi – ja ironisoineeksikin –

arvoasetelmaa, joka sisältyy mustan ja valkoisen väliseen ideologiseen jännitteeseen:

valkoisuus rinnastuu hyvyyteen, valistuneisuuteen ja edistykseen, mustuus taas

pahuuteen, pimeyteen ja taantumukseen. Sofia Elena ei kuitenkaan tahdo osaksi

valkoisuutta, vaan häntä harmittaa, että hän on pääsemättömissä eurooppalaisesta

ajatteluperinteestä kuten rationalismista ja valistusajattelusta. Hän julistaa, että olisi

mieluummin osa sitä maailmaa, jonka Eurooppa on tavannut representoida pimeäksi.

Sofia Elena kommentoi myös monitulkintaisella tavalla ihonväriään: hän toteaa, että

hänen ruumiinsa on musta, mutta sanoo sen vastapainoksi, että valistus on valkaissut

hänet. Valkaistuminen on tulkittavissa metaforiseksi niin, että Sofia Elena kokee

eurooppalaisen ajattelun vaikuttaneen omaan ajatteluunsa ja etäännyttäneen hänet

jonkinlaisesta aidosta ”mustuudesta”.

Ihonvärin kuvaus saa Pimenoffin romaanissa tärkeitä merkityksiä. Väri

paikantuu sekä Kristiinan että Sofia Elenan vartalossa ja kantaa monimutkaisia

ideologisia ja kulttuurisia merkityksiä. Länsimaisessa ajattelussa valkoisen ja mustan

ero on vahvasti arvottunut: valkoinen edustaa valoa ja puhtautta, musta pimeyttä ja
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likaisuutta. Afrikkalaisamerikkalainen kirjailija Toni Morrison on pohtinut teoksessaan

Soittoa Pimeässä (1993, esim. 80–90, 125), kuinka angloamerikkalaisessa

kirjallisuudessa valkoisuus saa merkityksensä suhteessa mustaan ja kuinka valkoisuus

itse asiassa luo ja representoi itsensä suhteessa vastakohtaansa: mustuuteen ja

pimeyteen.

Sama mekanismi toimii Pimenoffin romaanissa, joskin siten, että Pimenoff

tiedostaa mekanismin ja tekee sen näkyväksi: kerronnassa toistuvat kuvaukset siitä,

kuinka Kristiina näkee vastenmielisenä mustan, kuihtuneen Sofia Elenan ja kuinka hän

puolestaan näkee oman vaaleutensa viehättävänä. Seuraavista esimerkeistä

ensimmäisessä Kristiina katsoo Sofia Elenaa ja jälkimmäisessä itseään:

Sofia Elena haroi hiuksiaan. Hän näytti vanhalta mieheltä. Hammasrivin

aukot tekivät puheen entistä vastenmielisemmäksi. (MIV, 318.)

Kristiina harjasi hiuksiaan ennen pesua. Paksut luonnonvaaleat hiukset

olivat hyvässä kunnossa. Leikkaus oli kalliilla kampaajalla teetetty. – –

Hän oli nainen parhaimmillaan. Ei ihme että Mark oli innostunut. (MIV,

236.)

Kristiina näkee Sofia Elenan paitsi mustana myös muuten epämiellyttävänä: naisellisuus

ja terveys ovat kaikonneet, ja afrikkalaisnainen näyttää Kristiinan silmissä vanhalta

ukolta. Itsensä Kristiina taas näkee naisellisena ja huoliteltuna – jopa vaaleat hiukset

ovat korostetun terveet ja vahvat. Kristiinan voi tulkita myös pitävän luonnollisena sitä,

että muutkin ihmiset pitävät juuri hänen fyysisiä piirteitään kauniina: hänestä ei ole

ihme, että amerikkalainen Mark on kiinnostunut hänestä. Tällaiset kuvaukset ovat niin

liioiteltuja, että niiden voi katsoa jopa parodioivan arvottavaa jakoa valkoiseen ja

mustaan: Kristiinan korostettu itsetyytyväisyys ja Sofia Elenan näkeminen

inhorealistisessa valossa saavat romaanissa useasti toistuessaan liki koomisen sävyn.
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2.1.2. TUNNETILAT JA SISÄISTEKIJÄN EETOS

Romaanimuotoisessa kirjallisuudessa on perinteisesti ollut tavanomaista, että se

henkilöhahmo, jonka näkökulmasta tapahtumat fokalisoidaan, on myös se

henkilöhahmo, johon lukija todennäköisesti samastuu ja luottaa. Nykykirjallisuudessa

näin ei enää välttämättä ole: epäluotettavat kertojat ja epäsympaattiset päähenkilöt ovat

proosassa yleisiä. Myös romaani Maa ilman vettä purkaa samastuttavan päähenkilön

traditiota: lukijan ei ole helppo asettua Kristiinan asemaan tai sympatisoida hänen

näkemyksiään. Sen sijaan kerronta piirtää Kristiinasta perin antipaattisen kuvan, ja

kertojan voi tulkita ohjaavan lukijaa ennemmin kyseenalaistamaan kuin nielemään

Kristiinan käsitykset ja arvot.

Mistä Kristiinan epäilyttävyys sitten syntyy? Tarkastelen Kristiinan

antipaattisuuden rakentumista sisäistekijän käsitteen avulla. Shlomith Rimmon-Kenan

määrittelee sisäistekijän teoksen implisiittisten asenteiden ja normien valikoimaksi, joka

opastaa lukijaa tulkitsemaan teosta tietyllä tavalla. Sisäistekijä on erotettava kertojasta:

sillä ei ole omaa ääntä, vaan lukija konstruoi sisäistekijän tekstin kaikista aineksista.

Sisäistekijän käsitteen ongelma on, että se tarjoaa niukasti konkreettisia välineitä

teoksen  analyysiin.  Rimmon-Kenan toteaa  itsekin,  että  sisäistekijän  arvoista  on  vaikea

saada selkoa. (Rimmon-Kenan 1999, 110–112, 129.)

Sisäistekijän arvoja voidaan lähteä jäljittämään vaikkapa siitä, ovatko

Kristiinan näkemykset ristiriidassa teoksen tapahtumien ”tosiasioiden” kanssa.

Kristiinan näkemykset käyvät lukijalle selväksi fokalisaatiossa, kun taas kertoja referoi

romaanin sisäisen todellisuuden asiaintiloja ja syy–seuraussuhteita. Romaanin

sisäistekijä tuntuu painottavan epäoikeudenmukaisuutta rikkaan pohjoisen ja köyhän

etelän välillä, minkä lukija voi päätellä monesta seikasta: muun muassa eurooppalaisen
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ja afrikkalaisen naisen vastakkaisista kohtaloista, Afrikan köyhyyden ja kolonialismin

julmuuden kuvauksesta sekä Eurooppaan tulleiden siirtolaisten vaikeuksien

näyttämisestä. Kristiina ei tästä epäoikeudenmukaisuudesta välitä vaan keskittyy omaan

hyötyynsä. Sofia-Elenan ja tämän veljen Antonion läsnäolo Euroopassa tuntuu

häiritsevän häntä, ja omiin tieteellisiin tarkoituksiin hankittavat sammakot ovat hänelle

paljon tärkeämpiä kuin kuoleva ystävä. Kristiinan mietteitä Sofia Elenan sängyn äärellä

kuvataan näin:

Helvetti, mitä hän täällä teki. Hän oli tullut sammakkomyrkyn takia, mutta

nyt tässä pitikin katsella miten ystävätär teki kuolemaa. Laulaa sen kanssa

ja herätellä kaikki nuoruuden aikainen paska, joka lämpöisellä löyhkällään

tukehdutti hengityksen. (MIV, 181.)

Katkelma ilmentää Kristiinan vastenmielisyyttä sitä kohtaan, että hänen on pidettävä

seuraa nuoruudenystävälleen ja seurattava tämän hiipumista. Kristiina kokee, että

tunnepitoiset, nuoruudesta kumpuavat muistot ovat ”paskaa”, jotka estävät häntä

hengittämästä. Tämän voi tulkita siten, että Kristiina pitää nuoruudennostalgiaa lähinnä

painolastina.

Seuraava esimerkki kuvaa Kristiinan kyllästystä, vastenmielisyyttä ja

torjuntaa sitä kohtaan, että Sofia Elena kertoo faktoja elämästään Mosambikissa:

Kristiina katui että oli pyytänyt Sofia Elenaa kertomaan vaiheistaan

kotimaassa. Esiin velloivat entiset puheet jotka eivät häntä enää

miellyttäneet, ja uusi asetelma heidän kahden välillä oli inhottava nyt, kun

Sofia Elena kertoi tosielämästä. Mikään ei ollut kohdallaan eikä mikään

ainakaan ollut hauskaa. Sofia Elenan kun hiljentäisi, seinäruusut

asettuisivat aloilleen ja maailman tuulet ja virrat. (MIV, 203.)

Katkelmassa Kristiinaa harmittaa, etteivät Sofia Elenan kertomat asiat ole miellyttäviä,

vaan asetelma naisten välillä on muuttunut kiusalliseksi ja epämiellyttäväksi. Se, että
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Kristiina ajattelee, ettei ”mikään ainakaan ollut hauskaa”, saa hänet vaikuttamaan

pikkumaiselta ja itsekeskeiseltä – kertoohan Sofia Elena hänelle elämästään järkyttäviä

asioita, joihin ystävän olisi luontevaa suhtautua empaattisesti ja järkyttyneesti.

Kristiinasta piirtyy itsekäs ja ylemmyydentuntoinen kuva.

Vapaa, epäsuora kerronta vahvistaa vaikutelmaa Kristiinan

antipaattisuudesta. Rimmon-Kenanin mukaan vapaa epäsuora esitys voi auttaa lukijaa

hahmottamaan sisäistekijän asenteen. Se voi asettaa henkilöhahmon naurettavaan tai

ironiseen valoon, sillä ulkopuolisen kertojan läsnäolo voi rakentaa tekstiin ironisen

välimatkan kertojan ja henkilöhahmon välille. (Rimmon-Kenan 1999, 145.) Romaanissa

Maa ilman vettä käy juuri näin. Kun kertoja näyttää ulkopuolelta Kristiinan äksyilyn ja

tärkeilyn, ne näyttäytyvät naurettavina, kuten esimerkiksi kohtauksessa, jossa Kristiina

vakuuttaa itselleen omaa ulkoista viehättävyyttään: ”Hänellä ei ollut pitkään aikaan ollut

hauskaa, mutta olihan hän edelleen kaunis ja liikkui sulavasti. Mike oli varmaan

huomannut sen.” (MIV, 265.) Tulkitsen katkelman siten, että kertoja ironisoi Kristiinan

ajatusmaailmaa. Kristiina näyttäytyy koomisena siksi, että hän korostaa ulkoisen

viehättävyyden merkitystä elämästä nauttimisen kustannuksella. Lukijalle syntyy

väistämättä vaikutelma, että Kristiina joko arvostaa triviaaleja asioita tai kieltäytyy

tunnustamasta itselleen sitä, millä oikeasti olisi hänen elämänlaatunsa kannalta

merkitystä.

Yhtenä keskeisenä Kristiinan epämiellyttävyyttä rakentavana kerronnan

keinona näen tunnetilojen kuvaukset. Romaani alkaa seuraavasti:

– Lissabonissa sataa.

– Nyt vai?

– En kai minä voi tietää, sataako juuri nyt, Kristiina ärtyi ja jatkoi kirjeen

lukemista. (MIV, 9.)
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Ensimmäinen tunnetila, jossa Kristiina esitellään lukijalle, on siis ärtymys, jota nainen

tuntee tytärtään Lindaa kohtaan. Seuraavissa kappaleissa Kristiina ”ärtyy entisestään” ja

miettii,  että  ”[k]etään  hän  ei  ottaisi  mukaan,  jos  lähtisi”  (MIV,  9).  Näin  Kristiinasta

välittyy ensivaikutelma pahantuulisena ja perheeseensä turhautuneena naisena. Samat

tunnetilat kertautuvat Kristiinan kuvauksessa läpi koko teoksen. Sitä korostavat jo

Kristiinan puhumista kuvaavat verbit: Kristiina kivahtaa, suuttuu, toteaa kylmästi ja

kysyy innottomasti.

Kristiinan kuvaus ei kuitenkaan ole yksioikoista, vaan hetkittäin

sisäistekijä tuntuu ohjaavan lukijaa samastumaan Kristiinan tunteisiin ja ymmärtämään

hänen toimintansa motiiveja. Esimerkiksi kohtaukset, joissa Kristiina tuntee surua tai

suuttumusta saamastaan sovinistisesta tai epärehellisestä kohtelusta, tuntuvat romaanin

kontekstissa oikeutetuilta ja ymmärrettäviltä.

Romaanin sisäistekijä ei silti nähdäkseni houkuttele lukijaa kiintymään

Kristiinaan tai tuntemaan tätä kohtaan suoranaista myötätuntoa. Tulkintaani tukee muun

muassa se, että Kristiina itse ilmaisee äärimmäisen niukasti empatiaa, eikä kertojakaan

paljasta, että hän tuntisi surua tai pyyteetöntä kiintymystä. Kristiinan ihastus

rakastajiinsa tuntuu olevan fyysistä laatua, eikä Kristiina missään vaiheessa romaania

kaipaa lapsiaan tai aviomiestään. Sairas Sofia Elena lähinnä rasittaa ja inhottaa

Kristiinaa. Jopa omiin menetyksiinsä Kristiina suhtautuu tylysti ja lakonisesti. Abdelin

kuoleman jälkeen ”Kristiina salasi ja tukahdutti surun ja piti siitä vain jähmeyden, jota

ei sallinut entisten äänten murtaa. Tunne loppui, kun mitään ei heijastunut takaisin.”

(MIV, 191.)

Ambivalentti kuva rakentuu myös Sofia Elenasta, joka haastaa Kristiinan

fokalisaation puheenvuoroillaan. Sofia Elenaakaan ei voi luonnehtia sympaattiseksi tai

samastuttavaksi hahmoksi, sillä hänet kuvataan raivokkaana ja vähintään yhtä ilkeänä
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kuin Kristiina. Silti hän tuntuu lausuvan teoksen totuudentorvena ajatuksia, joihin

lukijan on paljon helpompi luottaa ja uskoa kuin Kristiinan sanomisiin. Lukija saa tietää

afrikkalaisnaisen kokemista kauhuista, kun taas Kristiinan elämä on ollut turvattua.

Afrikkalaisnainen pitää nykyistä, uusimperialistista maailmanjärjestystä

epäoikeudenmukaisena, ja hänellä on teoksen ”tosiasioiden” valossa siihen täysi oikeus,

sillä hän on itse kärsinyt tämän maailmanjärjestyksen seurauksista. Eurooppaa

edustavan Kristiinan omaneduntavoittelu ja epäempaattisuus taas ovat omiaan

herättämään lukijan närkästyksen ja paheksunnan. Tämä lienee yksi syy siihen, että

lukijan on helppo myötäillä Sofia Elenan toistuvaa suuttumusta tätä kohtaan.

2.2. KYSEENALAISTUVAT TOTUUDET JA LIMITTYVÄT AIKATASOT

Se, että afrikkalaisnaisen monologit ja romaanin kerronnan ambivalenssi

kyseenalaistavat toistuvasti eurooppalaisen fokalisoijan näkemykset, on vain yksi

ilmentymä Pimenoffin romaanin moniäänisyydestä, rikkonaisuudesta ja

ristiriitaisuudesta. Käsitykset siitä, mikä on totta, kyseenalaistuvat romaanissa moneen

kertaan. Myös romaanin aikakäsitys ja kertojan tapa sekoittaa eri aikatasoja ovat

monitulkintaisia, jopa ristiriitaisia.

Sofia Elenankin versio todellisuudesta kyseenalaistuu ja muuttuu

jatkuvasti kertomuksen edetessä. Nainen muun muassa vaihtaa moneen kertaan selitystä

siitä, kuinka ja miksi ryhtyi tappamaan ihmisiä Mosambikin sisällissodassa. Kristiina

toimii Sofia Elenan muuttuvan version kyseenalaistajana ja kiistäjänä siinä missä Sofia

Elena hänen versionsa haastajana. Kristiina ei esimerkiksi usko, kun Sofia Elena sanoo

synnyttäneensä lapsia. Hän kieltää myös pitkään sen, että hänen nuoruudenystävänsä
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olisi ryhtynyt sotimaan.

Ei Sofia Elena kuitenkaan ketään ollut tappanut, kunhan mahtaili vain.

Mosambikin  lipussa sojotti kalasnikov kuin kikkeli. – – Sellainen Sofia

Elenan maa oli. Ei tainnut olla paljon kehumista. Mutta että tuo nainen

olisi tappanut ja vielä huumaantunut siitä! Nännijutun voisi tarkistaa: jos

Sofia Elenalla oli molemmat nännit tallella, hän valehteli. (MIV, 220–

221.)

Katkelma osoittaa, kuinka Kristiina tahtoo luottaa logiikkaan ja todistusaineistoon. Kun

Sofia Elena horjuttaa Kristiinan käsitystä todellisuudesta sillä järkyttävällä väitteellä,

että olisi tappanut ihmisiä, Kristiina kieltää seikan kuittaamalla kertomuksen Sofia

Elenan uhitteluksi ja mahtailuksi. Kristiina ei ole valmis uskomaan ilman

todistusaineistoa myöskään Sofia Elenan tarinaa siitä, että kiduttaja on leikannut tämän

nännin irti. Kristiina ei luota entisen ystävänsä sanaan vaan tahtoo todeta empiirisesti,

onko Sofia Elena puhunut totta. Kristiinan epäluottamuksen ja halveksunnan Sofia

Elenan sanaa kohtaan voi tulkita heijastumaksi Lännen ylemmyydentunnosta ja

epäluulosta köyhiä maita kohtaan. Länsi arvioi totuutta omilla kriteereillään, tässä

esimerkissä empiiristen todisteiden perusteilla. Lukijalle ei koskaan paljastu, ovatko

Sofia Elenan molemmat nännit tallella vai eivät. Tämä on yksi ilmentymä siitä, ettei

romaanin kertoja tarjoa yksiselitteisiä totuuksia tai ohjenuoria sen päättelyyn, mihin voi

luottaa ja mihin ei. Lukijan on kohdattava ristiriidat ja epätietoisuus.

Pimenoffin kerronta purkaa paitsi käsityksiä loogisista totuuksista myös

lineaarista, loogista aikalinjaa: kerrontahetken ja takautumajaksojen tapahtumat

sekoittuvat toisiinsa kautta koko romaanin. Muistumat muun muassa naisten nuoruuden

Berliinistä putkahtavat tekstiin kehystämättöminä, ja kerrotun sijoittaminen aikaan ja

paikkaan jää pitkälti lukijan päättelyn varaan. Seuraavassa esimerkissä Kristiina

keskustelee Nevadan autiomaassa amerikkalaisen Mark Hunterin kanssa suunnitteilla
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olevasta ydinjätteiden loppusijoituspaikasta, kun kerronta heittää Kristiinan yllättäen

tämän nuoruuden Berliiniin.

– Mieheni ei joudu ottamaan kantaa Yuccavuoreen. Hän tutustuu siihen

voidakseen suorittaa vertailuja.

– Siis puolesta, mies totesi. – Ette te kansalaisjärjestöaktivistin

protestipuolisolta näytäkään.

Tuuli repi banderollia, jonka teksti vaati saksalaisia ulos

Cabora Bassasta. Sofia Elena oli leikannut liian pienet reiät, ja

banderollissa oli kepit vain kahdelle kantajalle, vaikka se oli monta metriä

leveä. (MIV, 55.)

Lukija voi päätellä siirtymän menneisyyteen ja Saksaan romaanin alussa saamansa

tiedon varassa: on paljastunut, että Kristiina on ollut nuorena vasemmistoaktivisti Länsi-

Berliinissä. Mielenosoitusplakaatin ja Sofia Elenan ilmaantuminen kohtaukseen

osoittaa, ettei kertoja voi kuvata enää Nevadan autiomaata, jossa Sofia Elena ei edes ole

läsnä. Kertoja ei pohjusta siirtymää takautumaan millään tavoin. Lukija voi vain

arvailla, että maininta kansalaisjärjestöaktivismista aktivoi Kristiinan muiston.

Nykyisyys ja menneisyys siis limittyvät fokalisoija-Kristiinan mielessä, kun jokin

seikka kerronnan nykyhetkessä aktivoi mielikuvia menneisyydestä.

Käsitys ajan simultaanisuudesta eli tapahtumisen samanaikaisuudesta

toistuu romaanissa sekä kuvaustekniikan että kerronnan tasolla (vrt. Rantonen 2003,

289). Ensinnäkin romaanin kerronta haastaa rakenteellaan lineaarisen tavan tarkastella

aikaa ja kuvaa tapahtumia pikemmin syklisesti. Aikajaksot liimautuvat ja limittyvät

romaanissa toisiinsa. Erilaiset aikakäsitykset myös tematisoituvat romaanin

keskusteluissa ja Kristiinan ajatuksissa:

Sofia Elena saattoi olla kuollut, saattoi kuolla tänään, mitä sitä toimitti

mennä tapaamaan. Tunnemyrskyn silmässä oli tyyntä kuin tyhjiössä

syvyyksistä taivaisiin. Ammottavan tyhjän ympäri pyöriminen murskasi
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tieltään kaiken. Tätäkö se oli? Elämän hyrrä, naisen syklinen aika,

elektronin paikan todennäköisyysaalto? (MIV, 123.)

– Ei elämä ole sarja peräkkäisiä vaiheita. Ei mikään johdonmukainen

kulku, mies [Mark] sanoi katse maalauskankaassaan. – Me heittelehdimme

edestakaisin tapahtumien kudoksessa. Entinen voi yhtäkkiä tulla eteen

taas. Vaikkei ole entisensä. Kaikki on olemassa yhtaikaa ja eriaikaiset

tapahtumat sähähtävät toisiinsa kiinni. Kaikki vaikuttaa kaikkeen. (MIV,

54.)

Esimerkeistä ensimmäisessä Kristiina pohtii syklistä aikakäsitystä, jonka hän liittää

naiseuteen. Syklisen aikakäsityksen voi liittää myös länsimaisen ja afrikkalaisen

aikakäsityksen eroihin: Eurooppalainen, kristinuskosta ja positivismista juurensa

juontava aikakäsitys on lineaarinen. Monissa afrikkalaisissa kulttuureissa aika taas

nähdään eräänlaisena pyöränä, jonka kiertokulku toistuu toistumistaan. Näin naiseus

limittyy esimerkissä epäsuorasti ei-eurooppalaisiin kulttuureihin. Kristiina käyttää

ajatuksissaan runollista käsitettä ”elämän hyrrä”, mutta ei kuitenkaan arvota ajan

kiertokulkua myönteisesti. Sen sijaan hän kokee, että aika kiertää pelkkää tyhjyyttä. On

silti huomionarvoista, että perin länsimaisesti ja tieteellisesti ajatteleva Kristiina pohtii

aikaa syklisenä ilmiönä. Luonnontieteellinen diskurssi näkyy katkelmassa siinä, että

Kristiina pohtii todellisuutta elektronien kautta. Hän ei kuitenkaan sulje pois sitä, että

aikakäsitys voisi olla jokin muu kuin se, joka läntiseen luonnontieteelliseen ajatteluun

on tavattu liittää. Näin nais-Eurooppa haastaa itse lineaarisen aikakäsityksen

itsestäänselvyyden.

Jälkimmäinen esimerkki haastaa ylipäänsä käsityksen ajan

johdonmukaisuudesta. Sekä lineaariseen että sykliseen aikakäsitykseen sisältyy ajatus

ajan johdonmukaisesta etenemisestä: aika kulkee joko eteenpäin tai palaa aina samoihin

pisteisiin. Mark Hunter toteaa kuitenkin Kristiinalle, että ihmiset heittelehtivät ajassa ja
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että mikä tahansa voi tulla uudelleen eteen, muuttuneena. Markin luonnehtima

aikakäsitys hahmottuu rikkonaiseksi ja satunnaisuuteen pohjautuvaksi. Markin tiivistys

ajasta kuvaa hyvin tapaa, jolla aika hahmottuu koko romaanissa: menneisyyden

tapahtumat putkahtavat esiin sattumanvaraisessa järjestyksessä, ja harvat asiat etenevät

niin, kuin romaanin keskushenkilöt suunnittelevat tai haluavat. Sekä teoksen

henkilöhahmot että lukija joutuvat kohtaamaan epävarmuuden ja sattumanvaraisuuden.

2.3. PAIKKA IDENTITEETIN KUVANA

Paikkojen ja maantieteellisten ympäristöjen kuvaus liittyy romaanissa Maa ilman vettä

keskeisellä tavalla siihen, millaisiksi henkilöhahmojen identiteetit hahmottuvat.

Pimenoff kuvaa Kristiinan ja Sofia Elenan suhdetta kotimaahansa ja -mantereeseensa

sekä kokemuksia diasporassa elämisestä ja vierailuista itselleen vieraissa ympäristöissä

tavoilla, jotka saavat merkityksiä suhteessa jälkikoloniaaliseen ajatteluun.

Maantieteelliset käsitteet korostuvat Pimenoffin romaanin kielessä ja ovat

tärkeitä teoksen teemojen tulkinnan kannalta. Tätä korostaa jo romaanin nimi, joka

viittaa paikkaan tulkinnanvaraisesti ja monimerkityksisesti: ”maa ilman vettä” voi

osoittaa sekä kuivuudesta kärsivään Mosambikiin että ydinjätteen haudaksi soveltuvaan

autiomaahan, tai sen voi tulkita allegoriseksi vertauskuvaksi henkilöhahmojen

henkisestä ja ruumiillisesta tilasta. Myös useimmat romaanin päälukujen nimistä8

leikittelevät maantieteellisillä ja geologisilla käsitteillä.

Maantieteellisten käsitteiden ohella tärkeitä ovat paikat. Kristiina on

Suomessa vain hetken romaanin tarinan alussa ja lopussa, Sofia Elena Mosambikissa

8 Sijoitus, Loppusijoitus, Maa ilman vettä, Tomua, Sumua, Tulta, Henkilökohtainen
sijoitus.
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ainoastaan muistoissaan. Suurimman osan romaanin kestosta keskushenkilöt viettävät

kaukana kotimaastaan: Kristiina vierailee aluksi Yhdysvaltojen Nevadassa, ja valtaosa

romaanin tapahtumista sijoittuu Lissaboniin. Takautumajaksot sijoittuvat kolmeen

romaanin tematiikan kannalta keskeiseen paikkaan – Mosambikiin, Stanin9 autiomaahan

ja Länsi-Berliiniin – joista yksikään ei ole suoraviivaisesti tulkittavissa päähenkilöiden

kodiksi.

Sofia Elena palaa kertomuksissaan sodan ja kriisien runtelemaan

Mosambikiin. Vaikka Mosambik on naisen synnyinmaa, Sofia Elena toteaa, ettei

tuntenut enää maata omakseen Berliinistä palattuaan. Kristiina muistelee monesti Stanin

autiomaata, jossa on kokenut niin syvää intohimoa kuin menettämisen ja

ulkopuolisuuden surua. Takautumajaksojen kolmas keskeinen paikka on Länsi-Berliini,

jossa sekä Kristiina että Sofia Elena ovat eläneet eräänlaisessa diasporisessa tilassa ja

ystävystyneet kahtena ulkopuolisena: kokemus paikoiltaan olemisesta, vieraalla maalla

elämisestä, on yhdistänyt nuoria naisia. Kristiinan ja Sofia Elenan keskusteluissa

tematisoituvatkin käsitykset kodista, diasporasta ja toiseudesta.

2.3.1. KOTI JA DIASPORA

Kerronnan sirpaleiset takautumajaksot ja päähenkilöiden keskustelut vievät lukijan 60–

70-lukujen Länsi-Berliiniin. Berliiniin sijoittuvat tapahtumat voi ajoittaa vuoteen 1969

ja muutamaan sitä seuraavaan vuoteen, sillä Kristiina ja Sofia Elena marssivat

9 Maailmankartalla ei ole Stan-nimistä valtiota, vaikka kaikki muut romaanin
tapahtumapaikat ovat reaalimaailman maantieteellisiä paikkoja. Tulkitsen Stanin
viittaavan kaikkiin Aasian -stan-loppuisiin valtion- ja paikannimiin, joita ovat muiden
muassa Kurdistan, Kazakstan, Turkmenistan, Pakistan ja Afganistan. Rantosen (2003,
288) mielestä Abdelin etnisyydestä annettujen vihjeiden perusteella voi päätellä, että hän
muistuttaa kurdia.
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romaanissa Cabora Bassan patohanketta vastaan.10

Berliinissä Kristiina ja Sofia Elena tiedostavat olevansa vieraita,

ulkopuolisia, ja viettävät aikaansa toisten muualta tulleiden seurassa. Naiset kokevat

olevansa poissa juuriltaan ja joutuvat kohtaamaan diasporisen tilan. Se merkitsee, että

ihmiset, jotka siirtyvät tai jotka heitetään kotimaastaan toiseen maahan ja kulttuuriin,

joutuvat kohtaamaan sen, ettei ole mitään puhdasta kulttuurista identiteettiä tai kotia,

johon palata. On vain moninaisuus, heterogeenisyys ja kulttuurisen identiteetin jatkuva

muutos. (Vrt. Hall 1999, 241.) Kristiinan kohdalla konkreettisesta diasporasta olisi

kuitenkin liioiteltua puhua, sillä diasporan käsite kantaa sisällään myös oletusta

paikoiltaan siirtyneestä yhteisöstä, eikä romaanissa kerrota, että Länsi-Berliinissä olisi

suomalaisdiasporaa (vrt. esim. Brah 2007, 82). Mosambikilais- tai ainakin

afrikkalaisyhteisö 60–70-lukujen Berliinissä sen sijaan romaanin mukaan on.

Kun naiset kohtaavat Lissabonissa uudelleen vuosikymmenten jälkeen ja

huomaavat vieraantuneensa toisistaan, he joutuvat pohtimaan, oliko yhdistävä

paikaltaan olemisen kokemus heidän ystävyytensä edellytys:

Hän [Kristiina] istui sängynlaidalle ja käpertyi Sofia Elenan kainaloon:

– Miksi olen elänyt vuosikymmenet ilman sinua? Meidän ystävyytemme

oli niin hyvää, niin julmaa, niin hellää, niin hullua. Vieraalla maallako se

vain oli mahdollinen?

– Niin kai, Sofia Elena sanoi tyynesti. – Mosambikissa oli erilaista, eikä

minulla aina ollut osoitetta. (MIV, 173.)

Sekä Kristiina että Sofia Elena ajattelevat pessimistisesti, että heidän ystävyytensä

edellytys oli ”vieraalla maalla” oleminen, toisin sanoen poissa kotoa ja kotimaasta

oleminen. Se, ettei Sofia Elenalla ollut Mosambikissa pysyvää osoitetta, luo

vaikutelman siitä, ettei nainen ollut ”kotona” myöskään kotimaassaan. Diasporan

10 Portugal alkoi rakentaa Cabora Bassan patoa Mosambikiin vuonna 1969.
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kokemus Berliinissä on muuttanut pysyvästi hänen käsityksiään kodista ja

muukalaisuudesta.

Diasporan ja paikaltaan siirtymisen kokemusten kannalta on kiinnostavaa,

että Kristiina ja Sofia-Elena tapaavat vuosikymmenten jälkeen maassa, joka ei ole

kummankaan kotimaa. Kumpikaan ei ole täysin omalla maaperällään, vaikka Portugal

liittyy osittain kummankin ”omaan” kulttuuripiiriin: se on osa Eurooppaa ja sen

kulttuuri edustaa eurooppalaisia arvoja, mutta toisaalta siellä puhutaan yhtä

Mosambikin virallisista kielistä ja sen kulttuuri on Sofia-Elenalle tuttu, sillä hän on

kasvanut Portugalin siirtomaassa. Lissabonin voi tulkita olevan molemmille eräänlaista

puolituttua välitilaa – rajanvedon aluetta, jolla toisistaan vieraantuneet naiset voivat

neuvotella.

Sekä Länsi-Berliini että Lissabon näyttäytyvät romaanissa diasporatiloina

siinä merkityksessä, kuin Avtar Brah diasporatilan käsitteen määrittelee. Ne ovat

globaaleja tiloja, joissa diaspora, paikka ja paikaltaan siirtyminen leikkaavat toisiaan ja

joissa monenlaiset poliittiset, psyykkiset ja kulttuuriset prosessit neuvottelevat

keskenään. Niissä erilaiset kulttuuriset käytänteet, taloudellisen ja poliittisen

toimijuuden tavat ja identiteetit törmäävät toisiinsa. Diasporatila asettaa myös niin

kutsutun natiivin aseman kyseenalaiseksi, sillä natiivikin joutuu kohtaamaan eri

kulttuureiden neuvottelun. (Brah 2007, 74.) Romaanissa Maa ilman vettä diasporatilan

kyseenalaistava luonne ilmenee etenkin Lissabonissa, jossa Sofia Elenan veljen

Antonion edustama afrikkalaisdiaspora on selvemmin kotikentällään kuin

eurooppalainen, stereotyyppisesti eurooppalaisarvoja edustava Kristiina. Lissabonissa ei

pelata Kristiinan vaan Antonion säännöillä. Vaikkei Kristiina olekaan portugalilainen,

ollaan kuitenkin hänen kotimantereellaan, ja Antonion määräysten totteleminen on

hänelle selvästi nöyryytys.
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Romaanin tulkinnan kannalta tärkeää on myös se, ettei Sofia Elena kuole

kotimaassaan. Sen sijaan hän on tullut tekemään lähtöä Lissaboniin, josta

maailmanlaajuinen kolonialismi lähti alun perin liikkeelle11. Hiipuminen entisen

siirtomaavallan pääkaupungissa on naiselle nöyryytys mutta ainoa tapa pitkittää elämää:

”Sofia Elena oli kuolemansairas, kotimaassaan hän olisi jo ollut kuollut, mutta

Euroopassa köyhässäkin maassa hän vielä eli” (MIV, 210). Tämä seikka on tulkittavissa

vertauskuvaksi sille, miten uuskolonialistiset rakenteet vaikuttavat yhä sekä entisten

siirtomaaisäntien että alusmaiden elämään. Entiset siirtomaat ovat usein kulttuurisesti,

taloudellisesti ja ideologisesti sidoksissa vanhoihin hallitsijoihinsa (ks. esim. Kuortti

2007, 13). Sofia Elenakin on riippuvainen Portugalin tarjoamista

hoitomahdollisuuksista.

Näen Sofia Elenan hahmon allegoriana paitsi Afrikalle myös kaikille niille

kolonisoiduille, länsimaistetuille ja länsimaistumisestaan huolimatta toisarvoisina

kohdelluille ihmisryhmille, joilla on hybridinen identiteetti. Hall toteaa hybridisten

identiteettien häälyvän erilaisten kulttuureiden ja positioiden välillä. Hybridinen

identiteetti merkitsee sitä, että monen kulttuurin välissä elävä ihminen on joutunut

luopumaan haaveistaan ja pyrkimyksistään löytää mitään kadotettua kulttuurista

puhtautta. Hänen on pitänyt myöntää, että ”koti” on lopulta pelkkä haave, konstruktio.

(Hall 1999, 71.) Samaa painottaa Iain Chambers (1994, 5), jonka mukaan muukalaisuus

(engl. migrancy) merkitsee väistämättä oven sulkemista kotiinpaluun mahdollisuudelle:

diasporisessa tilassa elävä on astunut peruuttamattomasti tilaan, jossa joutuu

tunnistamaan jatkuvat neuvottelut ja liikkeen identiteettinsä osina.

11 Portugalilaiset purjehtivat vuonna 1430 Afrikan länsirannikkoa etelään, jotta löytäisivät
kultaa, norsunluuta, mausteita ja orjia. Vuonna 1441 ensimmäinen lastillinen
afrikkalaisorjia tuotiin Portugaliin. Portugalin kolonialismin käynnistymistä vauhdittivat
muun muassa Bartolomeo Dias, joka kiersi Hyväntoivonniemen 1487–1488, ja Vasco da
Gama, joka purjehti Afrikan ympäri ja Intiaan 1497–1498. Kymmenessä vuodessa
Portugali oli luonut laivasto- ja kauppaimperiumin perustan. (Hall 1999, 88–89.)
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Sofia Elenan hybridiseen, kolonisoituun identiteettiin viittaa jo se, ettei

hänen nimensä ole mosambikilainen vaan portugalilainen (vrt. Rantonen 2003, 297).

Sofia Elenan länsimaisen lääkärinkoulutuksen saaneeseen mutta silti Lännen

vieroksumaan hahmoon soveltuu Homi K. Bhabhan kuuluisa käsite ”not quite white”

(suom. ei ihan valkoinen). Bhabha viittaa käsitteellä ambivalenttiin tapaan, jolla

länsimainen, imperialistinen diskurssi sekä muokkaa että hyljeksii kolonisoimaansa

objektia. Alusmaan koulutettujen kansalaisten on haluttu toistavan eurooppalaisia

käytös- ja toimintatapoja, mutta heitä ei ole kuitenkaan kohdeltu valkoisina. (Bhabha

1994, 91–92; Kuortti 2007, 19.)

Hall (1999, 71) esittää, että hybridinen identiteetti voi olla rikkaus, kun

kahden kulttuurin välissä elävä ihminen oppii ”kääntämään” eli neuvottelemaan eri

kulttuureiden kanssa. Pimenoffin romaanissa Sofia Elenalle ei ole kuitenkaan käynyt

näin. Naisesta on tullut vieras kotimaansa ihmisille ja ajattelutavoille, mutta häntä ei ole

hyväksytty myöskään osaksi Länttä – eikä hän itse koe kuuluvansa kumpaankaan

paikkaan tai kulttuuripiiriin. Sen sijaan, että kykenisi luovimaan kahdessa kulttuurissa,

hän on jäänyt kummastakin ulkopuoliseksi. Sofia Elena on opiskellut Lännessä

voidakseen auttaa lääkärinä maansa naisia ja lapsia, mutta hänen kotipaikkansa naiset

eivät ole ottaneet hänen oppejaan kuuleviin korviinsa. Hän ei ole myöskään kokenut

enää kuuluvansa entiseen kotiinsa. Seuraava Sofia Elenan repliikki havainnollistaa eroa

naisen Berliinissä omaksuman ja Mosambikissa kohtaaman ajatusmaailman välillä:

– Minun naapurini oli työteliäs nainen, jolla oli kolme lasta ja jota mies

hakkasi joka päivä. Arvaapa mitä hän sanoi minulle, kun minä vouhotin

sosialismin ihanuudesta? Hän sanoi että jos sosialismissa saa nukkua

pitkään, hän on sen puolella. Että jos tulisi sosialismi hän aikoisi kerrankin

nukkua pitkään. (MIV, 199.)

Sofia Elenan sosialismidiskurssi on vain vieraannuttanut kotikylän ihmisiä, joille
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keskustelut yhteiskuntajärjestelmän muutoksesta ovat olleet absurdeja. Naapurin nainen

ei ole ymmärtänyt Sofia Elenan intoilua, vaan on tarkastellut Sofia Elenan puheita

mosambikilaisen arjen näkökulmasta – siitä näkökulmasta, josta oleskelu Länsi-

Berliinissä on juurinut Sofia Elenan irti.

2.3.2. AAVIKKO ÄÄRIKOKEMUSTEN NÄYTTÄMÖNÄ

Aavikko saa romaanissa useita merkityksiä, eikä ainoastaan suhteessa teoksen nimeen.

Maantieteellisenä ympäristönä autiomaa on neutraali ja paljas. Toisaalta sen olosuhteet

ovat äärimmäiset: aavikko on kaikista maapallon biosfääreistä vedettömin, päivällä

paahtavan kuuma, yöllä taas hyytävän kylmä.

Länsimaisessa kirjallisuudessa aavikko on vahvasti symbolinen ympäristö.

Esimerkiksi Raamatussa monta keskeistä kamppailua käydään erämaassa: siellä Israelin

kansa vaeltaa vuosikausia, Mooses kohtaa palavan pensaan ja saa Jumalalta kymmenen

käskyä. Myyttitutkija Karen Armstrong (2005, 119) huomauttaa, että Pyhän Graalin

myytissä autiomaa on ympäristö, jossa ihmiset elävät epäaitoa elämää ja noudattavat

sokeasti yhteiskunnan normeja saavuttamatta syvempää ymmärrystä elämästä.

Modernissa kirjallisuudessa aavikon merkitys on usein toisenlainen kuin Graalin

myytissä: aavikolla ei noudateta totuttuja kaavoja, vaan yksilö joutuu kohtaamaan

itsensä niukoissa, äärimmäisissä olosuhteissa, rikkomaan totuttuja toimintamalleja ja

miettimään olemassaoloaan aiempaa syvemmin12. Näin käy myös romaanissa Maa

ilman vettä. Pimenoff hyödyntää aavikkoympäristöä sijoittamalla näennäisen neutraaliin

ympäristöön ne tapahtumat, jotka romaanissa eniten kuohuttavat Kristiinan identiteettiä.

12 Muutamia esimerkkejä mainitakseni Andrè Brinkin Tuokio tuulessa (1976), Michael
Ondaatjen Englantilainen potilas (1992) ja Ulla-Lena Lundbergin Kalaharin hiekkaa
(1986) heittävät keskushenkilönsä aavikolle, missä nämä joutuvat kohtaamaan itsensä
äärioloissa.



43

Pimenoffin romaanissa on kaksi tärkeää aavikkoa, jotka vaikuttavat

ratkaisevasti Kristiinan kokemukseen itsestään ja ruumiistaan: Nevadan ja Stanin

autiomaat. Stanissa Kristiina on kokenut elämänsä voimakkaimmat intohimon hetket

nuoruudenrakastettunsa Abdelin kanssa mutta myös joutunut todistamaan Abdelin

kuolemaa ja kohtaamaan täydellisen ulkopuolisuuden tunteen. Eroottisesti ja

tunteellisesti latautuneet muistot aktivoituvat Kristiinan mielessä, kun tämä romaanin

alussa ajattelee tulevaa matkaa Nevadan autiomaahan. Mielessään hän puhuu

miehelleen Otolle:

Sinä et tiedäkään, että minä tunnen aavikkoseutuja. Olin itsekin

unohtanut. Silloin kun vielä muistin, en kertonut sinulle. Enkä kerro

nytkään. Mutta ruumiini ei ole unohtanut. Se vastasi heti sanaan. Minun

rintani, minun lanteeni, vatsani, reiteni, kaulani eivät ole unohtaneet.

Aavikon muisto elvytti ne puutumuksen tilasta. Enhän edes tiedä mihin

olen ruumiini hukannut. (MIV, 37.)

Stanin autiomaa on se paikka, jossa Kristiina on herännyt tuntemaan oman ruumiinsa ja

seksuaalisuutensa, ja siksi aavikko näyttäytyy hänelle eroottisen mielihyvän ja

seikkailun ympäristönä. Hän on halunnut salata aavikon muiston Otolta, mikä viittaa

siihen, ettei Kristiina koe aviomiehensä tyydyttävän ruumiinsa tarpeita. Tätä tulkintaa

vahvistaa se, että Kristiina toteaa katkelmassa hukanneensa ruumiinsa.

On huomionarvoista, että kuiva ja kuuma aavikko on maantieteellisiltä

oloiltaan mahdollisimman kaukana Suomesta, Kristiinan ja Oton kotimaasta. Aavikolla

Kristiina kohtaa vierauden, mutta myös itsensä. Tulkitsenkin aavikon paikaksi, johon

Kristiina projisoi toiseuden ja jossa hän juuri paikan vierauden, eräänlaisten

poikkeusolojen, vuoksi uskaltaa päästää itsessään valloille sellaisia piirteitä ja toimia

sellaisilla tavoilla, jotka ovat hänelle viileässä, hillityssä Lännessä vieraita.

Romanssi nevadalaismiljonääri Mark Hunterin kanssa tekee aavikosta
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Kristiinan elämän toisenkin eroottisen intohimon näyttämön. Se, että Kristiina kokee

kahdesti seksuaalisia tunnekuohuja aavikolla, korostaa romaanissa aavikon merkitystä

Kristiinan (nais)identiteetille. Autiomaa on Kristiinalle se paikka, jossa hän kokee

olevansa yhtä ruumiinsa ja naiseutensa kanssa. Kun Kristiina muistelee Stanin

aavikkoa, hänen ajatuksissaan eksplikoituu autiomaassa eletty naiseuden kokemus:

Sinä [Otto] et tiedä mitään aavikon yöstä. Hammasrivistä, silmien

tuikkeesta. Kosketuksesta joka kulkee iholla, virittää sen, herättelee,

herkistää ja keittää lihan sen sisällä niin että se irtoaa luista ja on kypsä ja

pehmeä. Aulis ottamaan yöksi lämpöönsä, aulis kulkemaan päivällä

vieressä luomassa varjoa. Nainen haluaa tehdä sen sille miehelle joka osaa

katsoa ja koskettaa niin että kaikki liha herää. Herätetty ja tyydytetty liha

on halukas aina. (MIV, 37.)

Kristiinan puhe geneerisestä naisesta, joka haluaa alistua rakastamalleen miehelle,

kertoo, että aavikkomuistoissaan individualistinen Kristiina rinnastaa itsensä muihin

naisiin, jotka jakavat hänen kokemuksensa intohimosta. Samastuessaan muihin naisiin

ja käyttäessään itsestään koko naissukupuoleen viittaavaa sanaa Kristiina luo

vaikutelman jonkinlaisesta naisyhteisyyden tunteesta (vrt. esim. Morris 1997, 82).

Katkelma on romaanissa poikkeuksellinen, sillä muutoin itsekkääksi kuvattu Kristiina ei

juuri yleismaailmallisesta naiseudesta puhu.

Intohimon vastapainoksi aavikko on romaanissa se ympäristö, jossa

Kristiina on tuntenut suurinta ahdistusta. Takaumajaksot paljastavat, että kun Abdel on

kuollut väkivaltaisesti Stanissa Kristiinan ollessa siellä vierailulla, miehen perhe on

karkottanut nuoren suomalaismorsiamen kodistaan ja Kristiina on harhaillut likaisissa

vaatteissa yksin aavikolla. Tyhjä ympäristö korostaa kohtauksen yksinäisyyttä ja

ahdistavuutta. Aavikko on siis Kristiinalle kahden äärimmäisen tunteen, onnen ja

tuskan, näyttämö.
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Autiomaa saa romaanissa merkityksiä myös suhteessa miesten

valtataisteluun. Nevadan autiomaa on ympäristö, jossa romaanin miehet kamppailevat

vallasta. Kristiinan puoliso Otto on geologi, jolla on valta määritellä tieteen termein

aavikon olot: onko kallioaines tarpeeksi tiheää, onko ympäristö tarpeeksi vedetön.

Miljonääri Mark Hunterilla taas on rahaa ja maata. Omaisuutensa vuoksi pohatalla on

valta päättää siitä, kuka keskenään kilpailevista tiedemiehistä saa johtaakseen Nevadan

ydinjäteprojektin.

Oton ja Markin perimmäisen kaupankäynnin kohteeksi paljastuu romaanin

lopussa nainen, Kristiina. Mark on luvannut projektin Otolle sillä ehdolla, että tämä

antaa Markin harrastaa seksiä vaimonsa kanssa. Otto on antanut miljonäärille

suostumuksensa vastineeksi projektin tuomasta vauraudesta ja kunniasta. Aavikon voi

siis tulkita romaanissa myös ympäristöksi, jossa Kristiina lopulta alistetaan miesten

valtapyrkimyksille. Toisaalta tätä valta- ja kaupankäyntiasetelmaa purkaa se, että

Kristiina on omasta vapaasta tahdostaan, tietoisena aktiivisena toimijana, hakeutunut

seksisuhteeseen Mark Hunterin kanssa. Valtasuhteisen ja aavikon symbolisten

merkitysten tulkinta jää lopulta ambivalentiksi.

2.4. POLIITTINEN VAI VÄITEROMAANI? – POHDINTAA LAJISTA

Ajattelen Alistair Fowlerin (1982, 22–23) tavoin, että teoksen laji on tärkeä

merkityksenannon ja tulkinnan väline. Siksi koen olennaiseksi pohtia, miten Maa ilman

vettä suhteutuu kahteen romaanikirjallisuuden lajiin, joille sen tietyt sisällölliset ja

kerronnalliset piirteet ovat ominaisia: poliittisen ja väiteromaanin lajeihin. Pimenoffin

romaanin keskeisen jännitteen muodostaa konflikti kolonisoivaa Eurooppaa edustavan
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Kristiinan ja kolonisoitua, kapinoivaa Afrikkaa edustavan Sofia Elenan välillä. Juuri

ideologisen konfliktin kuvaus on ominaista sekä poliittisen romaanin että

väiteromaanin13 lajille (Rantonen 2003, 299).

Maria Säntti esittää lehtiartikkelissaan ”Köyhien ja rikkaiden sota” (2000),

että Maa ilman vettä on staattinen väiteromaani, jossa henkilöhahmot edustavat

ensisijaisesti jotakin asennetta tai ryhmää. Yhdyn Säntin näkemykseen siltä osin, että

romaani on eittämättä staattinen ja henkilöhahmot allegorisia. Silti pidän romaanin

tulkitsemista väiteromaaniksi kyseenalaisena.

Lähestyn väiteromaanin lajia Susan Suleimanin (1983) teorian pohjalta.

Suleiman määrittelee väiteromaanin teokseksi, joka on kirjoitettu realistisella tyylillä ja

joka pyrkii vakuuttamaan lukijansa tietystä poliittisesta, filosofisesta tai uskonnollisesta

näkökannasta. Väiteromaani on siis autoritaarinen genre, joka pyrkii varmaan ja

yksiselitteiseen maailmantulkintaan. Suleiman esittää kolme piirrettä, joiden avulla

romaanin voi päätellä kuuluvaksi väiteromaanin lajiin: ensinnäkin kerronnassa on

tiettyjä tulkintatapoja vahvistavaa toisteisuutta (engl. redundancy), toiseksi romaani

manifestoi selkeästi jaon hyvään ja pahaan ja kolmanneksi läsnä on jokin opillinen

interteksti, ainakin implisiittisesti. (Suleiman 1983, 7–10, 55.)

Toisteisuutta Pimenoffin romaanin kerronnassa on runsaasti. Samat

henkilöhahmot toistelevat samoja asioita useaan kertaan, ja kertoja näyttää heidät

toistuvasti samankaltaisissa tilanteissa (vrt. mts. 159–170). Esimerkiksi Kristiina palaa

monta kertaa Sofia Elenan vuoteen luo, suuttuu monta kertaa Sofia Elenan puheista ja

ihailee monta kertaa peilistä, kuinka hyvin hänen asunsa istuu. Sofia Elena taas

kuvataan toistuvasti sänkynsä pohjalla suuttuneena ja kehon eritteiden likaamana.

13 Käytän termiä väiteromaani lajista, jonka ranskankielinen nimitys on roman à thèse ja
englanninkielinen nimitys thesis novel. Toisinaan lajista käytetään myös suomenkielistä
nimitystä aateromaani. Käytännössä väite- ja aateromaanin termit sekoittuvat usein
toisiinsa.
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Myös opillinen interteksti voidaan hahmottaa romaanin taustalta, mikäli

jälkikoloniaalinen teoria tulkitaan sellaiseksi. Jälkikoloniaalista teoriaa voi pitää

opillisena esimerkiksi sen perusteella, että sillä on agenda: vastustaa kolonialistista

ajattelua sekä tehdä näkyväksi, millaisia poliittisia vaikutuksia kolonialismilla on ollut

ja yhä on. Pimenoffin kerronnassa ja henkilöhahmojen dialogissa on runsaasti

viittauksia jälkikoloniaaliseen ajatteluun. Lisäksi on huomionarvoista, että Kristiina ja

Sofia Elena edustavat tiettyjä ryhmiä ja tiettyjä ideologioita, mikä on ominaista

konfliktia kuvaaville väiteromaaneille (vrt. Suleiman 1983, 105–106). Kristiina

rinnastuu muun muassa länsimaiseen tieteisajatteluun ja kapitalismiin, Sofia Elena taas

ei-eurooppalaiseen feminismiin ja anti-imperialistiseen vastarintaan.

En kuitenkaan pidä romaania Maa ilman vettä yhden, tietyn totuuden tai

ajattelumallin vahvistajana. Sen sijaan, että romaani konstruoisi käsityksen jostakin

oikeasta opista, se jättää lukijansa hämmennyksen tilaan. Romaanin henkilöhahmot

eivät vanno minkään tietyn ideologian nimeen vaan ovat ennemmin pettyneitä kaikkiin

aatteisiin. Mitkään maailmankatsomukset eivät näyttäydy teoksessa absoluuttisen

hyvinä tai absoluuttisen pahoina. Suleiman (mts. 242–243) tahtoo erottaa väiteromaanin

sellaisista poliittisia ja maailmankatsomuksellisia kysymyksiä käsittelevistä

romaaneista, jotka tarjoavat vastausten sijaan kysymyksiä eivätkä osoita ”oikeaa

polkua”. Nähdäkseni romaani Maa ilman vettä istuu luontevammin jälkimmäiseen

romaanijoukkoon kuin tiukasti määritettyyn väiteromaanin lajiin.

Ongelman genrenmäärittelyssä muodostaa myös Suleimanin vaatimus

realistisesta tyylistä. Romaanin henkilöhahmot eivät ole realistisia vaan pikemminkin

allegorisia.  Pimenoffin  kerrontakaan  ei  ole  realistisen  toteavaa,  vaan  paikoin  se  on

hyvinkin runollista ja monitulkintaista. Näin on esimerkiksi kohtauksessa, jossa

Kristiina saa kuulla Sofia Elenan kuolleen:
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Humaus kävi läpi maailman, kun huivit hulmahtivat liehumaan. Naisten

hunnut, naisten huivit, liinat, peitot, pyyhkeet, käärinliinat. Kurdinaisten,

Mosambikin naisten, Karjalan naisten huivit aukesivat: Sofia Elena oli

kuollut! Sofia Elena lensi jalattomana taivaaseen musta vatsa

halkeamaisillaan. Kuolema päästi ainoasta nännistä kaiken elämän nesteen

ja tuuli kävi ympäri maapallon, niin että naisten huivit liehuivat viimassa

ja tempoivat hiuksissa. (MIV, 361.)

Katkelma on tulkittavissa Kristiinan kuvitelmaksi Sofia Elenan hyvästijätöstä

luontevammin kuin Sofia Elenan konkreettisen ilmalennon kuvaukseksi, mutta

mitenkään realistisesti tätä hetkeä ei ole kuvattu.

Romaani Maa ilman vettä ei siis sovi ongelmattomasti Suleimanin

määritelmään väiteromaanista, mutta voisiko teosta pitää väiteromaanin sijaan

poliittisena romaanina? Poliittisen romaanin (engl. political novel) lajia on teoretisoinut

Irving Howe klassikkotutkimuksessaan Politics and the Novel (1957). Vaikka Howe

julkaisi teoksensa jo 1950-luvulla, hänen käsityksensä kirjallisuuden lajeista on varsin

moderni: Howe ei pyri kategorisoimaan romaaneja selvärajaisiin lajeihin vaan näkee

lajin piirteet hyödyllisiksi analyysin välineiksi (mts. 12–16).

Howen mukaan romaania voi pitää poliittisena romaanina, jos poliittisilla

aatteilla tai ideoilla on siinä dominoiva rooli tai jos romaanissa on hallitseva, selkeästi

poliittiseksi tulkittava miljöö (mts. 17). Poliittisen romaanin määritelmä on näin ollen

selvästi väljempi kuin väiteromaanin. Suleimankin (1983, 5) toteaa, että poliittisen

romaanin laji on liian laaja kuvaamaan sitä teosjoukkoa, jota hän kutsuu

väiteromaaneiksi. Väiteromaania voitaneenkin pitää yhtenä poliittisen romaanin

alalajeista.

Löytyvätkö romaanista Maa ilman vettä ne  piirteet,  jotka  ovat  Howen

mukaan ominaisia poliittisen romaanin lajille? Ideologiat ja aatteet saavat romaanissa



49

Maa ilman vettä hyvinkin dominoivan roolin: valtaosa romaanin keskusteluista sivuaa

poliittisia arvoja, konflikteja ja valta-asetelmia. Politiikka on läsnä jo romaanin alun

Nevada-jaksossa. Oton geologiseen projektiin liittyy kysymyksiä vallasta, rahasta ja

ympäristöstä. Kristiina lausuu ääneen miehensä hankkeen poliittisen sävyn ja

konfliktinomaisen luonteen toteamalla Otolle: ”Älä mene mukaan mihin vain. Tämä on

poliittisesti kiistelty juttu.” (MIV, 81.)

Erityisen voimakkaasti poliittiset aatteet ja ideologiat eksplikoituvat

keskusteluissa, joita Kristiina ja Sofia Elena käyvät Lissabonissa: naiset analysoivat

muun muassa sosialismia, feminismiä ja kolonialistista ideologiaa ja kiistelevät aatteista

ja ideoista. Esimerkiksi seuraavassa katkelmassa Sofia Elena erittelee sekä

imperialistista että anti-imperialistista ideologiaa:

– Eurooppalaiset katsovat markkinakirjoista, mitä haluavat siirtomaista, ja

itse laatimistaan historiankirjoista, minkälaisiksi ihmiset ja kulttuuri pitäisi

restauroida. – – Missä merkeissä me tapasimme: anti-imperialistisessa

liikkeessä! Sinä olit sellainen eurooppalainen, joka kaappasi koko

kolmannen maailman hyväilyynsä, söi sen suuhunsa, puhui sen puolesta,

edusti sitä ja soi itselleen henkilökohtaisen sovinnon sen kanssa. Emme

me olleet sinulle mitään ihmisiä, vaan osa ongelmaa joka piti ratkaista

jotta sinä voisit nukkua hyvin. (MIV, 171.)

Katkelmassa Sofia Elena analysoi ensin imperialismin toimintatapoja: hänen mukaansa

imperialismi oikeuttaa itse omat siirtomaihin kohdistuvat pyrkimyksensä. Sofia Elenan

näkemys on sama, joka toistuu jälkikoloniaalisessa teoriassa. Katkelman ensimmäinen

virke on esimerkki siitä, kuinka romaanin henkilöhahmot pudottelevat puheessaan

voimakkaasti opillisia väitteitä ja kuinka opilliset ja teoreettiset intertekstit tunkeutuvat

henkilöhahmojen dialogiin. Seuraavaksi Sofia Elena ruotii eurooppalaisen naisen anti-

imperialismia. Hän väittää, että Kristiina on puolustanut kolmatta maailmaa itsensä eikä

kolmannen maailman ihmisten takia. Sofia Elena eksplikoi puheessa käsityksensä siitä,
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että eurooppalainen anti-imperialismi ja kolmannen maailman ihmisten itse edustama

anti-imperialismi on erotettava toisistaan. Näin katkelmassa hahmottuu ideologinen

juopa kahden ryhmän välille: niiden, jotka edustavat itse itseään, ja niiden, jotka

puhuvat toisten puolesta saavuttaakseen itselleen mielenrauhan. Vastaavia poliittisia

juopia on syntynyt myös jälkikoloniaalisessa keskustelussa, kun kolmannen maailman

teoreetikot ovat pohtineet, voivatko Lännen teoreetikot ymmärtää heidän kokemustaan

ja puhua heidän puolestaan (ks. esim. Spivak 1988, 134–135).

Henkilöhahmojen keskustelunaiheiden lisäksi myös Pimenoffin romaanin

miljööt saavat poliittisia merkityksiä. Esimerkiksi 60-luvun taitteen Länsi-Berliini on

kärjistyneiden aatteiden ja konfliktien näyttämö. Poliittinen jännite rakentuu jo siitä

seikasta, että Berliinin oli tuona ajankohtana jaettu kaupunki, josta osa kuului

sosialistiseen Itä-Saksaan ja osa kapitalistiseen Länsi-Saksaan. Jännitteisyyttä korostaa

romaanissa se, että Sofia Elena ja Kristiina vannovat sosialismin nimeen juuri

kaupungin kapitalistisella puolella. Lissabon saa miljöönä poliittisia merkityksiä etenkin

suhteessa imperialismiin sekä vallan ja hyvinvoinnin epätasapainoon Euroopan ja

Afrikan välillä: siellä siirtomaamenneisyys kohtaa nykypäivän ristiriitaisuuden ja siellä

Afrikkalaiset siirtolaiset horjuttavat romaanin eurooppalaisen päähenkilön

turvallisuudentunnetta. Romaanissa ilmenee, että Kristiina on tietoinen Lissabonin

poliittisesta menneisyydestä. ”Maailmannäyttely pystytettiin ensin Espanjaan

muistuttamaan maailman valloituksesta ja sitten tänne Lissaboniin juhlistamaan merten

herruuden muistoa”, hän miettii (MIV, 123.) Katkelmassa Kristiina antaa

maailmannäyttelylle14 poliittisen merkityksen sitomalla sen siirtomaamenneisyyteen:

Kristiinan silmissä maailmannäyttely on tapa juhlistaa kolonialistista menneisyyttä.

Howe (1957, 20–22) toteaa myös, että sisäiset jännitteet ovat tyypillisiä

14 Lissabonissa pidettiin maailmannäyttely vuonna 1998, vuotta ennen romaanin Maa
ilman vettä ilmestymistä.
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poliittisissa romaaneissa: romaanimuodolle ominainen yksityisten tunteiden ja tekojen

kuvaus törmää abstraktien aatteiden kuvaukseen. Pimenoffin romaanissa tämä jännite

näkyy selvästi. Henkilöhahmot yksityisine tunteineen ja tahtoineen ovat välillä vähällä

kadota poliittisten analyysien ja manifestien alle, niin vuolasta heidän väittelynsä

ideologioista on. Toisaalta juuri tunteet ja individualistiset kohtalot ajavat teoksen

henkilöhahmoja poliittisiin tekoihin. Esimerkiksi Kristiinan hahmon ja sosialismin

aatteen suhde on romaanissa kiinnostavalla tavalla jännitteinen. Nuori Kristiina on mitä

ilmeisimmin uskonut aidosti sosialismin aatteeseen, mutta rakkaus vapaussotaa ajavaan

Abdeliin näyttäytyy kuitenkin hänen tärkeimpänä motiivinaan aseellisen

vallankumouksen kannattamiseen.

Poliittisen romaanin laji ei edellytä, että teos pyrkisi vakuuttamaan

lukijansa jostakin tietystä aatteesta: poliittisen romaanin kirjoittaja voi hyvin kritisoida

ja vastustaa kaikkia aatteita (Howe 1957, 76). Manifestoinnin sijaan Pimenoffin

romaani purkaa ja jopa ironisoi sosialismin ja nationalismin kaltaisia suuria

aatediskursseja. Seuraavassa katkelmassa Kristiina rinnastaa entiset aatteensa epäaitoon

rihkamaan: ”– En olisi uskonut, Kristiina sanoi, – ei silloin voinut tietää, että kaikki

mitä teimme ja kaikki mihin uskoimme joutuisi myyntiin. Rihkamana ja kamana,

epäaitona ja arvottomana.” (MIV, 284–285.) Entisten oppien rinnastaminen myynnissä

olevaan epäaitoon tavaraan riisuu aatteilta kaiken hohdokkuuden ja myyttisyyden.

Romaanin henkilöhahmojen käsitys aatteista lähestyy postmodernismia. Säiniö (2002,

109) käsittää postmodernin modernin jatkumoksi, eräänlaiseksi modernia ajattelua

seuranneeksi itsetietoisuudeksi, jolla ovat ominaisia fragmentaarisuus, epävarmuus

valintojen ja mahdollisuuksien runsaudessa ja ristiriitaisuus. Pidän määritelmää

pätevänä ja soveltuvana Pimenoffin romaanin analyysiin. Romaanissa henkilöhahmojen

moderni usko aatteisiin on murtunut, ja jäljelle on jäänyt epäilys ja ristiriitainen
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suhtautuminen ideologioihin.

Analyysini perusteella romaania Maa ilman vettä on luontevampaa

nimittää poliittiseksi romaaniksi kuin väiteromaaniksi, sillä määritelmä väiteromaanista

on ristiriidassa joidenkin Pimenoffin teoksen piirteiden kanssa. Poliittisen romaanin

lajin määritelmää vastaan teos ei sen sijaan tulkintani mukaan sodi. Romaanin

poliittisuus on kuitenkin hyvin ambivalenttia: sillä ei ole mitään selvää poliittista

viestiä. Ehkä Pimenoffin teosta voisi pitää postmodernina poliittisena romaanina, joka

purkaa erilaisia poliittisia aatteita ja ideoita ja pakottaa ne vuoropuheluun keskenään.

Tällä pohdinnalla en pyri sitomaan Pimenoffin romaania vain yhteen ainoaan lajiin, sillä

ajattelen, että teos voi toimia suhteessa moniin lajeihin. Romaanin Maa ilman vettä

poliittisten sävyjen tunnistaminen on kuitenkin tärkeää sikäli, että se auttaa lukijaa

antamaan painoarvoa teoksen yhteiskunnallisille ja eettisille sävyille ja ymmärtämään

siten paremmin lukemaansa.
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3. NAIS-EUROOPPA

Tulkitsen Kristiinan ja Sofia Elenan voimakkaasti allegorisiksi hahmoiksi, jotka

edustavat Eurooppaa ja Afrikkaa – etenkin Euroopan ja Afrikan naisia – ja joiden

dialogi heijastaa maanosien vuoropuhelua (vrt. Rantonen 2003, 282). Tulkintaani tukee

ensinnäkin se, että henkilöhahmoissa on korostetun paljon stereotyyppisiä piirteitä.

Toiseksi naishahmoa on käytetty läpi historian kulttuurisissa diskursseissa

kansallisvaltion, maanosan ja maan vertauskuvana (ks. esim. Salokoski 1999, 216–217).

Esimerkkejä naisellistetuista valtiosta ovat Suomi-neito ja tasavaltalaista Ranskaa

symboloiva Mariannen hahmo. Usein kuulee puhuttavan myös äiti-Venäjästä ja Mama

Afrikasta.

Tässä luvussa tarkastelen sitä, miten Eurooppa ja eurooppalaisuus

representoituvat Kristiinan hahmossa ja miten Pimenoff kuvaa Kristiinan suhdetta

muihin allegorisiin hahmoihin: nais-Afrikkaan eli Sofia Elenaan, suomalaiseen Otto-

puolisoon, Yhdysvaltoja edustavaan Mark Hunteriin sekä orientalisoidun Idän kuvaan

Abdeliin. Pohdin myös, miten Kristiinan hahmo heijastaa eurooppalaisnaisen asemaa

patriarkaalisten diskurssien ja naiseuden välissä.

3.1. TIEDEUSKOA JA YLEMMYYDENTUNTOA – STEREOTYPIAT

EUROOPPALAISUUDESTA

Kristiina on romaanissa Euroopan, erityisesti länsimaisen arvomaailman ja läntisten

toimintatapojen, ilmentymä. Jo Kristiinan nimi viittaa länsimaiseen kulttuuriperimään:

se implikoi kristinuskoa ja merkitsee Kristuksen naispuolista sanansaattajaa. Kristiinan
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nimi asettuu romaanissa ironiseen valoon, sillä mikään romaanissa ei osoita, että

Kristiina olisi uskonnollinen tai noudattaisi kristillistä etiikkaa. Pikemminkin Kristiina

vannoo maallisuuden ja materialistisuuden nimeen. Myös Säiniö (2002, 112) pohtii, että

Pimenoff ironisoi nimenvalinnalla läntisen ”suuren kertomuksen” ilmenemismuotoa,

sillä Kristiina palvoo romaanissa pikemminkin nykyajan jumalaa eli rahaa kuin

kristinuskon Jumalaa.

Hyvinvoinnin ja menestyksen tavoittelu sekä materialistisuus ovat

Kristiinan keskeisiä ominaisuuksia. Romaanin ensimmäisiin kohtauksiin lukeutuu

Kristiinan ja Oton vierailu pankkiin sijoitussopimusta tekemään. Teoksen tulkinnan

kannalta on kiinnostavaa, että rahaa on totuttu pitämään kansallisvaltion symbolina siinä

missä naishahmoakin. Rantonen (2003, 283) huomauttaa, että vaikka nainen onkin usein

edustanut kansallisissa ideologioissa valtiota, ”todellista institutionaalisen vallan

symbolia eli rahaa nainen ei ole historiallisesti edustanut”. Kuvaukset naisista

rahavallan edustajina ovat kirjallisuudessakin harvinaisia. (Mp.)

En tulkitse Kristiinaa varsinaiseksi rahavaltaa edustavaksi hahmoksi, sillä

pyrkyrimäinen Otto on perheen rikastuttaja, mutta taloudellisen hyödyn tiedostava ja

rahaorientoitunut hahmo Kristiina epäilyksettä on. Näen nämä Kristiinan ominaisuudet

vertauskuvina Euroopan taloudellisesta mahdista ja pyrkimyksestä vaurastumiseen.

Samalla Kristiinan taloudellinen asema implikoi romaanissa sitä, että eurooppalainen

nainen on edelleen usein taloudellisesti sidoksissa miessukupuoleen, tai ainakin

taloudellisesti heikommassa asemassa miehiin verrattuna.

Kristiinan eurooppalaisuutta alleviivaa hänen ulkonäkönsä kuvaus: hän on

vaalea ja huoliteltu. Pimenoff luonnehtii useissa romaaninsa kohdissa sitä, kuinka

Kristiinan hiukset laskeutuvat ja kuinka laadukkaita ja tyylikkäitä hänen vaatteensa

ovat. Sofia Elenakin kommentoi Kristiinan perieurooppalaista ulkomuotoa:
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– Olet niin eurooppalaisen tohtorinnan näköinen että naurattaa. Sinulla on

kalliit vaatteet ja hyvä kampaaja. Muistatko kuinka me nauroimme niille?

Muistatko Cafe Möringin rouvia. – – Paljon omaisuutta, eikä mitään

omaa. (MIV, 135.)

Sofia Elena vertaa Kristiinaa persoonattomasti ja hienostelevasti pukeutuneisiin

rikkaisiin rouviin, joille nuoret, kapinalliset naiset ovat yhdessä nauraneet. Nyt Kristiina

pukeutuu samalla tavalla eikä enää asetu Sofia Elenan rinnalle porvarillisia tohtorinnoja

pilkkaavan naurajan positioon. Kristiinan vaurastuminen on luonut kuilun entisten

ystävysten välille, ja tämä kuilu konkretisoituu naisten ulkoisessa olemuksessa.

Kristiinan läntisiä arvoja heijastavia luonteenpiirteitä ovat myös itsekkyys,

kyynisyys ja itsetyytyväisyys. Itsekkyys ja kyynisyys ilmenevät romaanissa muun

muassa siinä, että nuoruudessaan sosialismin nimeen vannonutta Kristiinaa eivät enää

köyhien maiden ongelmat tai yhteiskuntien epäkohdat liikuta. Rantonen (2003, 290)

toteaa, että Kristiina elää romaanissa länsimaista, materialistista preesensiä ja että hänen

tulevaisuuskuvansa keskittyy omaan uraan. Vastaavasti Sofia Elena heijastaa Rantosen

(mp.) mukaan kollektiivista ajattelutapaa ja idealistista menneisyyttä. Sofia Elenan

hahmon tulkinnassa en yhdy täysin Rantoseen. Sofia Elena edustaa nähdäkseni

ennemminkin kolmannen maailman epätoivoa, pettymystä yhteisöllisiin ihanteisiin sekä

niitä uusia vastarinnan muotoja, jotka ovat syntyneet kehitysuskon murtumisen jälkeen.

Siinä mielessä Sofia Elenan ajattelu on tosin Kristiinan ajattelua kollektiivisempaa, että

mosambikilaisnainen on pyrkinyt yhteiseen hyvään yrittämällä parantaa ja kouluttaa

maansa ihmisiä, kun taas Kristiina tavoittelee romaanissa vain omaa etuaan.

Tyytyväisyys omaan ulkomuotoon ja uraan sekä varmuus omasta

menestyksestä eksplikoituvat monesti Kristiinan ajatuksissa.

Peiliseinä näytti, että samasta kankaasta olevan puseron ja hameen

yhdistelmä istui hyvin. Hän oli jättänyt kaksi ylintä nappia auki. Asun
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oranssi toistui pensselillä laitetussa huulipunassa. Silmät oli rajattu ja

ripset värjätty. Hiukset laskeutuivat upeasti. Hän oli hyvännäköinen, ei

vain ikäisekseen vaan kaiken kaikkiaan. (MIV, 239.)

Kristiina vakuutteli itselleen, että hänellä oli uusi näkymä elämään, ja juuri

sen vuoksi oli kestettävä Lissabonin koettelemukset. Tieteellinen ura

aukeaisi Brasiliaan asti, kaikissa julkaisuissa, kaikissa kongresseissa hän

sylkisi tietonsa myrkkyä. Hän ei kuulunut niihin jotka unohtuivat. Hän oli

riippumaton Markista, lapsista ja Otosta. (MIV, 285.)

Nämä katkelmat osoittavat, kuinka Kristiina uusintaa käsitystään omasta

edustavuudestaan ja menestyksestään eli tuottaa toiston avulla identiteettiään näyttävänä

ja menestyvänä naisena (vrt. esim. Rossi 2003, 12, 41). Ensimmäisessä esimerkissä

Kristiina tutkii peilistä ulkonäkönsä palasia ja konstruoi itselleen käsityksen, että on

”kaiken kaikkiaan” hyvännäköinen. Toisessa esimerkissä jo sanat ”vakuutteli itselleen”

osoittaa, että itsetyytyväisyys vaatii toistoa ja konstruointia: Kristiinan pitää vakuuttaa

itse itsensä siitä, että hänen tulevaisuutensa on loistava ja muista riippumaton. Tämä

toistuva prosessi, jossa Kristiina rakentaa itselleen itsestään kuvan kauniina ja

menestyvänä naisena, on mielestäni tulkittavissa suhteessa siihen prosessiin, jossa Länsi

representoi itsensä hyväksi, menestyväksi ja haluttavaksi. Tämä tapahtuu suhteessa

Toiseen, vieraaseen – Pimenoffin romaanissa muun muassa Afrikkaa edustavaan Sofia

Elenaan. (Vrt. Hall 1999, 80.) Seuraavaksi pureudun siihen, kuinka kuva Kristiinasta

läntisenä tiedenaisena rakentuu ja kuinka Kristiinan käsitys itsestään muodostuu

rasistisessa vertailussa Toiseen.
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3.1.1. TIEDENAINEN MIEHEN JA NAISEN MAAILMOJEN VÄLISSÄ

Kristiinan ura- ja tiedeorientoituneita piirteitä voi tarkastella vertauskuvina koko

länsimaiselle (luonnon)tiedetraditiolle arvoineen ja pyrkimyksineen. Esimerkiksi

Kristiinan himo sammakoihin on tulkittavissa allegoriaksi sille, kuinka jotkut

länsimaiset toimijat pyrkivät taloudelliseen hyötyyn, vaikka se merkitsisi muiden

mannerten luonnonvarojen riistämistä.

Rantosen mukaan länsimaiset (luonnon)tieteentekijät ovat oppineet

kolonisaation aikana käyttämään systemaattisesti hyväkseen muiden kulttuuripiirien

luonnonvaroja pohtimatta, miten tämä resurssien hyödyntäminen vaikuttaa

kolonisoituun alueeseen. Tämä hyväksikäyttö on jatkunut kolonialismin jälkeenkin

uusimperialistisina käytänteinä. Yksi ilmentymä tästä on se, että tieteellistä tietoa

hankitaan länsimaiden eliitin käyttöön. (Rantonen 2003, 185.) En allekirjoita täysin

käsitystä siitä, että länsimainen tiede olisi hyödyntänyt systemaattisesti muiden

mantereiden luonnonvaroja – pikemminkin siihen ovat syyllistyneet ne tahot, jotka ovat

hyödyntäneet tieteen tutkimustuloksia: teollisuus ja suuryhtiöt. Rantosen väittämän

pääpiirteitä en kuitenkaan kiistä.

Kristiinan käytös heijastaa juuri sellaista ajatusmallia, jonka mukaan oma

taloudellinen hyöty on ensisijaista. Hän tahtoo tutkia sammakoita paitsi kiinnostuksesta

luonnontieteisiin myös saavuttaakseen henkilökohtaista menestystä. Kristiina tilaa

myrkkysammakkonsa häikäilemättömästi mustan pörssin kaupasta, vaikka tietää

eläimet harvinaisiksi ja niiden salakuljetuksen laittomaksi. Hän ei uhraa ajatustakaan

sille, millaisia vaikutuksia sammakoiden salakuljetuksesta voi olla eläinten lähtömaalle

Brasilialle tai millaisia menetyksiä sammakoiden laajamittainen tutkimuskäyttö voisi

aiheuttaa sademetsän ekosysteemille.
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Tieteen maailmaa on totuttu pitämään maskuliinisena. Yleisessä

kielenkäytössä puhutaan tiedemiehistä. Kristiina on Pimenoffin romaanissa

uraorientoitunut tiedenainen. Hänen toimintatapansa ovat sellaisia, että perinteisen,

dikotomisen mies–nais-ajattelumallin mukaan ne voidaan tulkita miehisiksi: Kristiina

edistää uraansa muista hyötyen, perheensä sivuun työntäen. Kristiinan käytöksestä

puuttuvat naisellisiksi hahmotetut hoivaavuus, empaattisuus ja perhekeskeisyys. (Ks.

Rossi 2003, 61, 89.) Kristiinan ”miehisten” piirteiden voi tulkita edustavan romaanissa

sitä, että tiedemaailman diskurssi on tänäkin päivänä miesten dominoimaa. Olennaista

on myös se, että Kristiina on nimenomaan luonnontieteiden tutkija. Esimerkiksi

humanististen tieteiden imago on luonnontieteitä pehmeämpi ja siten tulkittavissa

”naisellisemmaksi”.

Kristiina tiedostaa romaanissaan kamppailevansa menestyksestä

miehisessä maailmassa, kuten seuraava esimerkki osoittaa:

Kristiina pyyhki kasvojaan. Sofia Elena oli kuollut. Kaikki naiset

luovuttivat, kun eivät pärjänneet miesten maailmassa. Heillä ei riittänyt

rohkeutta ottaa häikäilemätöntä askelta.

Kristiina voisi ottaa sen askeleen. Hän ei jäisi syrjään, hän ei

kääntäisi tieteen suuntaa sivulle naisten suvantoon. Hän menisi kärkeen,

puhkoisi vaikka koko maailman, polttaisi auki, tunkisi läpi ja muut saisivat

tyytyä räpiköimään perässä. (MIV, 362.)

Kristiina ei ryhdy purkamaan miehisiä rakenteita vaan julistaa esimerkissä tahtonsa

kilpailla maskuliinisessa maailmassa miehisin asein: puhkomalla, tunkemalla,

ohittamalla. Kristiina hahmottaa aseikseen rohkeuden ja häikäilemättömyyden, jotka

hahmotetaan perinteisesti miehisiksi ominaisuuksiksi.

Mutta vaikka Kristiina on valmis kamppailemaan miehisin keinoin, eivät

kaikki romaanin miehet suhtaudu häneen vertaisenaan. Sofia Elenan veli Antonio, jolta
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Kristiina ostaa tutkimuksiinsa tarvitsemansa sammakot, kohtelee Kristiinaa alentuvasti

ja seksistisesti ja kiristää tämän yhteistyöhön rikollisjärjestönsä kanssa. Asioituaan

Antonion kanssa Kristiina tuntee itsensä perin pohjin nöyryytetyksi:

Antonio oli kaapannut sammakot ja saanut hänet otteeseensa. – –

Kristiinaa itketti ja oksetti, mutta mikään ei purkautunut, hän

ei enää päässyt pakoon, vaan oli satimessa, saalis, toisen ruoka, haaska ja

lopulta uloste. Paska. (MIV, 270.)

Se, että Kristiina joutuu alistumaan afrikkalaismiehen tahtoon, on tulkittava kahdella

tavalla. Toisaalta Kristiina joutuu naisena alistumaan seksistiseen kohteluun ja

nöyrtymään tieteellisissä pyrkimyksissään miehen tahdolle: hän joutuu allekirjoittamaan

sopimuksen siitä, että toimittaa Antoniolle tutkimustuloksensa. Toisaalta Kristiina

joutuu Euroopan allegoriana alistumaan Afrikan tahdolle: entiset kolonisoidut maat

eivät enää anna omaansa ilmaiseksi, vaan vanhan vallan marginaaleista kumpuava

vastavoima haastaa eurooppalaisen tieteellis-rationaalisen dominanssin.

Tarkasteltaessa tiedenaisen asemaa romaanissa on huomioitava myös se,

että Sofia Elena on saanut Kristiinan tavoin luonnontieteellisen koulutuksen, vieläpä

länsimaisen luonnontieteellisen koulutuksen. Sofia Elena on opiskellut Saksassa

lääkäriksi, ja hänen tavoitteensa on ollut luoda Mosambikiin kansanterveyttä: ”Hänen

piti perustaa lastensairaala ja synnytysosasto ja antaa niille Rosa Luxemburgin nimi”

(MIV, 235). Sofia Elenan lääkärinura on kuitenkin käynyt mahdottomaksi, kun köyhyys

ja sisällissota ovat raunioittaneet Mosambikin yhteiskuntajärjestyksen ja

terveydenhuollon. Tämä kertoo siitä, kuinka erilaiset mahdollisuudet vauraassa

länsimaassa elävällä naisella on toteuttaa tieteellistä kutsumustaan kuin köyhässä

kehitysmaassa uraansa rakentavalla naisella.

Romaanissa tieteen edustaminen jää ainoastaan Kristiinan tehtäväksi.

Kristiinan puuhatessa tieteellisen sammakkoprojektinsa parissa Sofia Elena joutuu
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keskittymään omaan kipuunsa ja kuolemiseen. Hänen ruumiinsa tematisoituu

romaanissa paljon keskeisemmällä tavalla kuin hänen älynsä tai uransa. Näin romaani

tuntuu kommentoivan sitä, että ruumis on usein yhdistetty imperialistisessa ajattelussa

niihin kansakuntiin, jotka länsimaiset ihmiset ovat tulkinneet primitiiveiksi, kun taas

äly, sivistys ja kulttuuri on varattu läntisten kolonisoijien ominaisuuksiksi.

3.1.2. RASISMI NAIS-EUROOPAN KATSEESSA

Kristiina tarkastelee maailmaa kyynisesti ja materialistisesti, mistä läntistä

kulttuuripiiriä usein syytetään jälkikolonialistisessa keskustelussa. Kristiina suhtautuu

etäisesti ja ylenkatsovasti myös Sofia Elenaan. Tämän etninen tausta herättää

Kristiinassa vieraantuneisuuden ja jopa halveksunnan tunteita:

Oli kiusallista, kun Sofia Elena oli kehitysmaasta jossa meni aina vain

huonommin, ja sekin oli kiusallista että Sofia Elena oli neekeri. Fiksu

tietysti, mutta neekeri kumminkin. Kristiina oli nimittänyt häntä

saastaiseksi nekruksi. – – Kristiina ei olut koskaan ennen sanonut niin,

eikä kai ajatellutkaan. (MIV, 290.)

Katkelma osoittaa, että Kristiina tiedostaa rodullistuneen ajattelunsa, ilmeisesti

häpeääkin sitä. Samalla hän kuitenkin ajattelee, että ”neekeri” on arvoasteikossa

valkoihoisen alapuolella, vaikka olisi älykäskin. Kristiinan ajattelu heijastaa

eurosentristä, rasistista diskurssia, jonka mukaan ihmiset voidaan jakaa rodullisiin

ryhmiin, jotka määrittävät heitä moraalisesti, älyllisesti, kulttuurisesti ja biologisesti, ja

toiset ryhmät ovat toisia ylempiä (ks. Kuusisto 2000, 42–43). Se, että Kristiina

kiinnittää huomiota n-sanan käyttöönsä ja tuntuu jopa häpeilevän sitä, osoittaa, että hän

tiedostaa sen poliittiset ja rasistiset konnotaatiot (ks. esim. Rastas 2007, 126). Kristiinan

voi tulkita tietävän, että termin käyttö implikoi sanalla ”neekeri” osoitetun ihmisryhmän
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tiettyjä ominaisuuksia ja alemmuutta valkoisiin nähden. Silti hän ajattelee, että Sofia

Elena on ”neekeri kumminkin”. Kristiina siis osoittaa Sofia Elenan etnisyytensä vuoksi

alemmaksi suhteessa itseensä.

Kristiina näkee Sofia Elenan ja tämän Antonio-veljen fyysisissä

olemuksissa eläimellisyyttä:

Sofia Elena työnsi jalkansa peiton alta vilvoittelemaan. Oli jotain

elukkamaista siinä kun ihmisen iho oli erivärinen eri kohdista. (MIV,

333.)

Neekerin käpälänjälki oli pyyhittävä pois. (MIV, 270.)

Nämä katkelmat ovat suhteessa siihen tieteelliseen systemaattisuuteen pyrkivään,

kolonialistiseen diskurssiin, jossa afrikkalaiset on sidottu luontoon ja jossa kulttuuri ja

luonto nähdään toistensa binaarisina vastakohtina (ks. esim. Hall 1999, 166–167). Tässä

aikanaan orjuuttakin perustelleessa diskurssissa korostetaan biologisia eroja.

Afrikkalaiset nähdään luonnonläheisinä ja kehittymättöminä, eurooppalaiset taas

sivilisaation jalostamina. Kristiinan silmissä luonto on läsnä Sofia Elenassa tämän

fyysisen olemuksen ”elukkamaisissa” piirteissä. Antonion kättä hän vertaa eläimen

käpälään ja käyttää miehestä vahvasti rodullistavaa, yleisesti rasistiseksi koettua

nimitystä ”neekeri”. Eläimellistetyn afrikkalaismiehen kosketus tuntuu Kristiinasta niin

halveksittavalta, että nainen tahtoo hangata sen muiston pois valkoiselta iholtaan.

Kristiina osoittaa romaanissa myös halua määritellä sitä, millaisena nais-

Afrikka eli Sofia Elena saisi näyttäytyä. Kristiinaa kammottaa ja harmittaa se, että hän

joutuu näkemään nuoruudenystävänsä kuolevana, vihaisena ja sairauden runtelemana.

Häntä häiritsee Sofia Elenan pyyntö, että Kristiina ottaisi tästä kuvan tämän kuoltua.



62

Neekeriruumiiden kuvat kuuluivat televisioon eivätkä perhealbumiin. Jos

hänen oli säilytettävä joku kuva ystävättärestään, niin se sai olla jokin

opiskeluaikojen nuoruudenkuva, kun sillä oli vielä hampaat suussa ja

nännit kohdallaan. (MIV, 232.)

Katkelmassa Kristiina on valmis määrittelemään paikan, jossa ”neekeriruumiit” saavat

näyttäytyä – eikä se paikka ole ainakaan hänen henkilökohtainen reviirinsä. Kristiina

tahtoisi nähdä Sofia Elenan sellaisena, kuin tämä häntä miellyttää: hauskana, kauniina ja

fyysiseltä olemukseltaan eheänä – sellaisena kuin tämä nuorena opiskelijana oli.

Kristiinan reaktio Sofia Elenan ruumista kohtaan ei heijasta pelkkää rasismia, vaan

myös kammoa ja torjuntaa oman ystävän sairautta ja kuolemaa kohtaan. Katkelman voi

tulkita myös niin, että Kristiina tahtoo etäännyttää kuolevan ystävänsä yhdeksi

anonyymeista afrikkalaisruumiista ja muistaa tästä vain miellyttävät puolet.

Kuva Kristiinan rasistis-koloniaalisesta määrittelynhalusta ei rakennu

yksioikoisesti, vaan siinä on ambivalenssia ja monitulkintaisuutta. Sitä purkaa

romaanissa esimerkiksi se, ettei Kristiina toivo Sofia Elenalta alistuvuutta. Hän kaipaa

nimenomaan kapinallista ja uhmakasta Sofia Elenaa, joka nauraa härskisti miehille ja

läntisille, porvarillisille tavoille. Kristiina ei siis edusta suoraviivaisesti rasismia, jonka

ihanteena olisi alistuva ”primitiivi”. Tieteellisyyteen ja systemaattisuuteen pyrkivän

rasismin piirteet sen sijaan ovat vankasti läsnä Kristiinan ajattelumallissa: hänen

maailmankuvansa on luonnontieteellinen ja hän kategorisoi Sofia Elenan ja Antonion

etnisesti ja määrittelee nämä itselleen vieraiksi.

Kun Kristiina projisoi Sofia Elenaan kammoamiaan piirteitä, hän voi

hahmottaa itsensä niiden vastakohdaksi. Sama mekanismi toistuu suhteessa muihinkin

romaanin hahmoihin. Eräässä romaanin kohtauksessa Kristiina matkustaa Antonion

limusiinikyydissä tarkastamaan tilaamaansa sammakkolastia ja hänen vieressään istuu

prostituoitu, jonka etnisyyttä ei sen tarkemmin määritellä. On kuitenkin ilmeistä, että



63

prostituoidun yhteiskunnallinen asema on heikompi kuin vauraan tiedenaisen. Kristiina

vertailee itseään prostituoituun:

Hän [Kristiina] oli hyvin säilynyt, hän oli pitänyt esitelmiä tieteellisissä

kongresseissa toisin kuin vierellä istuva nainen – – Hänellä ei ollut pitkään

aikaan ollut hauskaa, mutta olihan hän edelleen kaunis ja liikkui sulavasti.

(MIV, 265.)

Toteamus siitä, ettei Kristiinalla ollut pitkään aikaan ollut hauskaa, implikoi sitä, ettei

romaanin nais-Eurooppa ole ylemmyydentunnostaan huolimatta tyytyväinen elämäänsä.

Tätä tulkintaa tukevat romaanissa toistuvat kuvaukset Kristiinan ärtymisestä ja

kyllästymisestä sekä alaluvussa 2.3.2. esittelemäni katkelma, joissa Kristiina pohtii

hukanneensa ruumiinsa. Euroopan allegoria siis pönkittää egoaan suhteessa romaanin

muihin hahmoihin, mutta on samalla kadottanut kosketuksen siihen, mitä itse tarvitsisi

ja haluaisi. Tulkitsen tämän seikan kritiikiksi Euroopan nykytilalle: romaanin

sisäistekijän viesti tuntuu olevan, että liiallinen itsetyytyväisyys, muiden kulttuuripiirien

ylenkatsominen, materiaan takertuminen ja oman edun tavoittelu tekevät Euroopalle ja

koko läntiselle kulttuuripiirille hallaa.

3.2. KRISTIINA JA MIEHET

Kristiinan suhde kaikkiin romaanin keskeisiin mieshahmoihin eli Ottoon, Markiin,

Abdeliin ja Antonioon on seksuaalinen, tai ainakin sukupuolisesti virittynyt. Kristiina

on romaanissa seksuaalisesti aktiivinen nainen. Perinteinen patriarkaalinen diskurssi

tuomitsee naisen seksuaalisen aktiivisuuden: miehen pitäisi olla se joka vie, naisen se

jota viedään. Kristiina ei kuitenkaan jää romaanissa tämän ajattelutavan orjaksi eikä

pohdi lainkaan esimerkiksi sitä, tekeekö moraalisesti väärin pettäessään aviomiestään.
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Hänestä rakentuu kuva nykyaikaisena, seksiin vapaamielisesti suhtautuvana naisena.

Kristiina joutuu silti huomaamaan, että seksiin liittyy väistämättä vallankäyttöä. Siksi

Kristiinan seksuaalisia haluja ja tekoja ja niitä leimaavaa kaksinaismoralismia voi

tarkastella yhteiskunnallisina allegorioina.

Kristiinan aviomies ja rakastajat ovat tulkittavissa allegorisiksi hahmoiksi

siinä missä Kristiina ja Sofia Elenakin. Heissä kiteytyy monia stereotyyppisiä

ominaisuuksia, jotka tavataan liittää heidän kansallisuuksiinsa. Tarkastelen tässä

luvussa, millä tavalla romaanin kerronta uusintaa ja toisaalta ironisoi käsityksiä

miehuudesta ja kansallisuuksista.

3.2.1. SUBJEKTI VAI OBJEKTI? – NAINEN SEKSUAALISENA TOIMIJANA

Kristiina on romaanissa seksuaalisesti aktiivinen hahmo. Kertoja kuvaa hänen

rakasteluaan kolmen eri miehen – Oton, Markin ja Abdelin – kanssa, ja lisäksi

suomalaisnainen kertoo seksikokemuksistaan avoimesti ystävättärelleen. Kristiina siis

suhtautuu seksiin vapaamielisesti ja kiinnostuneesti. Hän ei alistu olemaan vain

vieteltävänä, vaan hän on seksissä myös aloitteentekijä: ”Kristiina kävi häneen [Ottoon]

kiihkeästi kiinni ja tarrasi kuin hukkuva. Suuteli kaulaa ja hartioita niin kuin ei pitkään

aikaan. Kasvoja vältti, halusi ja halusi pois, pois, pois, olemattomiin.” (MIV 74.) Tässä

esimerkissä Kristiina käyttäytyy tavalla, joka mielletään perinteisesti miehiseksi. Leena-

Maija Rossi (2003, 61) toteaa, että länsimaisessa historiassa maskuliinisuus on

yhdistetty muun muassa aktiivisuuteen, viriiliyteen ja fyysiseen hallitsevuuteen. Nämä

ominaisuudet leimaavat Kristiinan seksuaalista käyttäytymistä. Katkelmassa korostuu

myös Kristiinan tunteiden kylmyys seksikumppania kohtaan. Se, että Kristiina välttää

partnerinsa kasvoja – persoonallisuutta ja tunteita ilmentävää kehonosaa – ja haluaa pois
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tilanteesta, luo vaikutelman, että nainen käyttää miestä välineenä eikä kumppanin

persoona tai nautinto merkitse hänelle paljonkaan. Tällainen välineellinen

suhtautuminen seksiin on hahmotettu perinteisesti maskuliiniseksi ja miehiseksi.

Tulkitsenkin Kristiinan naismaskuliiniseksi hahmoksi siinä merkityksessä, kuin Rossi

käsitettä käyttää. Naismaskuliinisuus ei tarkoita mitään puhdasta, luonnostaan miehille

kuuluvaa maskuliinisuutta, jota sattuvat suorittamaan miesten sijaan naiset, vaan

toimintaa, jossa ”feminiinisyyden ja maskuliinisuuden merkit sijoittuvat hyvin

eksplisiittisesti” (Rossi 2003, 62).

Toisaalta Kristiina uusintaa myös toimintamalleja, jotka on liitetty

perinteisesti feminiinisyyteen. Hän esimerkiksi koristautuu miehiä varten ja on halukas

alistumaan himoitsemalleen miehelle seksissä (vrt. mts. 88–89). Kristiina siis sekä

purkaa että toistaa niitä toimintamalleja, joilla sukupuolta toistetaan jokapäiväisin teoin

(ks. mts. 12). Kristiinan sukupuolistrategia on varsin luova: hän sulauttaa toimintaansa

sekä maskuliinisia että feminiinisiä käytänteitä. Toimiessaan maskuliinisesti,

esimerkiksi tavoitellessaan taloudellisia ja tieteellisiä päämääriä, hän valjastaa

feminiinisyytensä osaksi näennäisen maskuliinista toimintaa (vrt. mts. 61). Kristiina

hyödyntää fyysistä viehättävyyttään ja viettelevyyttään vallankäytön keinona. Sekä

mennessään tapaamaan Markia saadakseen himoitsemansa kivisammakon että

mennessään tapaamaan Antoniota saadakseen salakuljetetut myrkkysammakot Kristiina

kaunistautuu huolellisesti, ja kertoja kuvailee yksityiskohtaisesti ulkomuotoaan.

Kristiina tuntuu ajattelevan, että näyttämällä naiselliselta ja viettelevältä hän voi saada

tahtonsa läpi.

Sekoittamalla maskuliinisuuden ja feminiinisyyden merkkejä

seksuaalisessa käytöksessään Kristiina haastaa perinteiset käsitykset naisen

seksuaalisuudesta mutta myös uusintaa niitä ambivalentilla tavalla. Kristiina kapinoi
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naisen alistuvaksi ja vastaanottavaksi miellettyä roolia vastaan, mutta on kuitenkin

pääsemättömissä niistä käsityksistä, jotka miehuutta ja naiseutta ja sukupuolten välistä

kanssakäyntiä leimaavat.

Kysymykset miehuudesta ja naiseudesta sekä miehen ja naisen roolista

seksisuhteessa tematisoituvat romaanissa etenkin kohdissa, jotka käsittelevät Kristiinan

ja Abdelin suhdetta. Vaikka Kristiina on seksuaalinen toimija ja vallankäyttäjä, hänen ja

Abdelin suhteen kuvauksessa Abdel näyttäytyy määräävänä ja Kristiina alistuvana

osapuolena:

Abdel ei puhunut rakastelusta niin kuin miehet Berliinissä naisten kanssa

puhuivat. Kristiina oli ennättänyt miettiä, oliko Abdel ollut naisen kanssa,

ja varautunut omalla kokemuksellaan hoitamaan kaiken kohdalleen. Mutta

kun Abdel portaita noustessa tarttui Kristiinan käteen, hän tiesi, kuka

ohjasi, ja antautui heti. (MIV 148.)

Kristiina, aloitteellinen ja kokenut nainen, tunnustaa miehen seksuaalisen dominanssin

jo seuratessaan Abdelia tämän asuntoon lemmenhetkeä varten ja antautuu. Kristiina ei

tunnu kokevan tätä tappioksi vaan nauttii löytämästään ”naiseudesta”. Kristiina näkee

Abdelin ideaalirakastajana, joka on muuttanut hänen kokemuksensa itsestään ja

seksistä. Siksi hän puolustaa Abdelia Sofia Elenan syytöksiltä siitä, että Abdel olisi

hallinnut häntä suhteessa.

– Abdel kyllä opetti minut olemaan omassa kropassani.

– Mies siis määrittelee naisen?

– Ei, olen minä nainen itselleni, ainakin Abdelin jälkeen, Kristiina pohti.

– Abdel tavoitti minut. Kosketti minua niin, että tulin kosketetuksi

kokonaisena ja ihanana. Kai se sitten oli peruuttamatonta. (MIV, 166.)

Kristiina kiistää, että Abdel olisi määritellyt hänet. Väite näyttäytyy lukijalle

ristiriitaisena, koska samalla Kristiina toteaa, että juuri Abdel, mies, antoi hänelle
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perustavanlaatuisen kokemuksen naiseudesta ja seksistä. Kristiinan sanat osoittavat

myös sen, että hän uskoo johonkin aitoon ja alkuperäiseen naiseuteen, jonka mies voi

naiselle lahjoittaa. Tämä uskomus näyttäytyy ironisessa valossa etenkin siksi, että

Kristiina haastaa romaanissa omalla toiminnallaan rajanvedon feminiinisyyteen ja

maskuliinisuuteen.

Kristiinan seksuaalista aktiivisuutta korostaa se, että Sofia Elena ei ole

romaanissa seksuaalinen toimija. Kristiina saa edustaa yksin seksuaalisesti aktiivisia

naisia. Sofia Elena ei juuri puhu omasta seksielämästään mutta kommentoi sen sijaan

vuoroin kiinnostuneesti ja vuoroin pisteliäästi Kristiinan rakastajia ja eroottisia

kokemuksia.

Sofia Elenan kommentit tekevät näkyviksi niitä kansallisuuteen ja

kulttuuriin liittyviä käsityksiä, jotka kietoutuvat väistämättä Kristiinan suhteeseen Lähi-

idästä tulevan ja amerikkalaisen miehen kanssa. Kun naiset muistelevat Kristiinan

suhdetta Abdeliin, Sofia Elena nimittää nuoruudenystäväänsä arabiorjattareksi (MIV,

138). Nimitys implikoi ensinnäkin sitä, että arabikulttuurissa naisen tyypillinen osa olisi

olla  orja.  Sofia  Elenan  väite  sisältää  myös  oletuksen  siitä,  että  länsimainen  nainen  on

suostunut alistumaan Orientin miehelle. Kristiina närkästyy nimityksestä ja toteaa: ”En

minä ollut Abdelin orja, ei hän minua orjaksi ottanut vaikka olisin halunnutkin” (MIV,

138). Vastaväitteellään Kristiina tuntuu puolustavan enemmän entistä rakastajaansa

kuin itseään. Kristiina ei kiistä omaa alistumishaluaan, mutta pyrkii pelastamaan

Abdelin Sofia Elenan väärinkäsitykseltä tai provosoivalta syytteeltä ja kamppailee näin

orientalistista ajattelumallia vastaan. Romaanin kontekstissa luonteva tulkinta on

kuitenkin se, ettei Kristiina tee näin jälkikoloniaalisen tietoisuuden innoittamana vaan

siksi, että tahtoo puolustaa Abdelia yksilönä.

Kristiina kohtaa romaanissa myös seksuaalisia pettymyksiä. Lissabonissa
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hän joutuu alistumaan Antonion sovinistiseen vihjailuun ja kuuntelemaan puhetta, joka

muistuttaa halventavaa tytöttelyä: ”Siinähän vaalea kyyhkyläiseni odottelee. Menepä

nyt pian kauneusunille, sillä haemme sinut hotellistasi huomisaamuna puoli yhdeksältä.

Pue yllesi jotain somaa. Minä huolehdin kaikesta muusta.” (MIV, 231.) Tällainen puhe

sivuuttaa mahdollisuuden, että Kristiinan olisi aktiivinen, älyllinen toimija, ja jättää

hänen ainoaksi roolikseen olla viehättävä ja miehen tahtoon mukautuva nainen.

Romaanin lopussa Kristiina saa tietää olevansa Oton ja Markin valtapelin

välikappale. Otto paljastaa, että on antanut Markille luvan maata vaimonsa kanssa,

mikäli saa vastineeksi Nevadan ydinjäteprojektin johtajuuden.

– Sinä myit minut Mark Hunterille päästäksesi projektinjohtajaksi!

– Lähetinkö minä sinut hänen syliinsä?

– Et. Mutta toivoit että annan sille. Olisit toivonut minun antavan vaikka

aidspotilaalle, että pääsisit päämäärääsi.

Kristiina lysähti istumaan ja Otto irrotti otteensa.

Kaksintaistelu on kiimaisten miesten kamppailujen johdannainen. Siihen

perustuu miesten kunniantunto. Siinä koko helvetin maailma, Kristiina

ajatteli turtana. (MIV, 364.)

Kristiina syyttää katkelmassa miestään siitä, että tämä on tehnyt vaimostaan pelkän

välineen päämääräänsä pääsemiseksi. Hän myös tuntee kaunaa koko miessukupuolta

kohtaan ja päättelee, että kiima on se voima, joka pohjimmiltaan ohjaa miesten kiistoja.

Täten Kristiinan käsitys miehistä ei hahmotu lainkaan ihannoivaksi.

Kristiinan asema miesten kaupassa on tulkittava ambivalentiksi, sillä

vaikka Otto on myöntänyt Markille käyttöoikeuden vaimoonsa, Kristiina on viime

kädessä vastannut itse ruumiistaan ja hakeutunut aktiivisesti sukupuolisuhteeseen

pohatan kanssa. Tieto siitä, että taustalla on aviomiehen johdatus, saa Kristiinan

järkyttymään. Oton ja Markin kauppa implikoi sitä, että Kristiinan ruumis ja

seksuaalisuus olisivat miesten silmissä viime kädessä miesten hallinnan alaisia, ja tämä
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loukkaa Kristiinaa. Hänen seksuaalinen valtansa on kyseenalaistettu

perustavanlaatuisesti. Tällä juonen tason yllätyksellä romaani haastaa käsityksen naisen

seksuaalisesta vapaudesta ja vallankäytön mahdollisuudesta: joutuuko liberaalin

länsimaankin nainen lopulta alistumaan miesten vallankäyttöön?

3.2.2. ARABIORI JA PANKKIAUTOMAATTI – KRISTIINAN MIEHET

STEREOTYYPPEINÄ

Näen kaikkien Kristiinan miesten eli Oton, Markin ja Abdelin edustavan kotimaataan/-

mannertaan siinä missä Kristiina edustaa Eurooppaa ja Sofia Elena Afrikkaa. (Vrt. esim.

Rantonen 2003, 286–289.)

Otto on suomalainen kuten Kristiinakin ja vaimonsa tavoin tiedemies,

geologi. Hänen kuvauksessaan korostuvat miehisessä tiede- ja liikemaailmassa

stereotyyppisiksi hahmotettavat piirteet: ulkoisen statuksen tavoittelu, kurinalaisuus,

mukautuvaisuus ja urapyrkyryys. Oton säntillisyyttä ja konformismia kuvataan

romaanissa muun muassa seuraavasti:

Sitten Otto punnertaisi hampaitten pesun jälkeen. Punnertaakseen taas

aamulla ennen hampaitten pesua. Otto teki harjoitukset säännöllisesti ja

 säntillisesti määräysten mukaan ja aina uusista ohjeista innostuen. Otolle

 ei tulisi ylimenovaikeuksia, jos Suomeen tulisi islamilainen hallinto.

 Hänellä oli tasainen mieli, ja hän hallitsi ruumistaan ja elämäänsä niin

 kuin hänen lääkärinsä häntä määräsi niitä hallitsemaan. (MIV, 24.)

Oton toiminnassa on runsaasti piirteitä, jotka ohjaavat tulkitsemaan Oton

allegoriaksi läntiselle, kapitalistiselle rahataloudelle. Otto sijoittaa, tavoittelee parempaa

palkkaa, pyrkii miellyttämään kaikkia ja myy jopa käyttöoikeuden vaimonsa ruumiiseen

saadakseen himoitsemansa liikesopimuksen. Myös Oton nimi on viittaussuhteessa
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suomalaisten pankkiautomaattien nimeen. Kristiinakin ironisoi miehensä nimeä

vertaamalla tätä pankkiautomaattiin: ”Ulkona on sateensuojassa sinun nimesi. Otto

Piste.  Piste  sinä  oletkin.  Et  pieni  ja  pyöreä,  mutta  jotenkin  turhantärkeä,  ja  kuitenkin

pelkkä kärpäsenpaska.” (MIV, 15.)

Toisaalta Otossa on liikemaailman arvoja mukailevien ominaisuuksien

vastapainoksi myös piirteitä, jotka hahmotetaan perinteisessä, binaarisessa mies–nais-

jaottelussa naisellisiksi: huolehtivuutta ja empaattisuutta (vrt. Rossi 2003, 89). Kun

turistibussi on hylännyt Kristiinan Nevadan aavikolla ja tämä on joutunut turvautumaan

Mark Hunterin kyytiin, Otto osoittaa vaimoaan kohtaan luontevaa empatiaa:

– Unohtivat minut, kun erkanin ryhmästä, Kristiina sanoi ja rupesi

itkemään.

– Hyvänen aika! Otto istahti sängynlaidalle ja halasi vaimoaan. (MIV, 73.)

Säiniö (2002, 117), joka pohtii artikkelissaan romaanin henkilöhahmojen moraalia ja

etiikkaa, ei tulkitse Ottoa näistä ominaisuuksista huolimatta yleisempaattiseksi

ihmisystäväksi vaan toteaa, että Otolle tärkeintä on ”oma hyvinvointi, oman pienen

elinpiirin turvaaminen”. Yhdyn Säiniön tulkintaan.

Kristiinan hahmossa ei ole sitä vähääkään myötätuntoisuutta, joka

puolisonsa toiminnasta on löydettävissä. Varsinkin Kristiinan suhtautumisensa omaan

aviomieheen on kaukana empatiasta (ks. alaluku 2.1.2). Nainen halveksii tätä toistuvasti

fokalisaatiossaan ja puheessaan:

Otto joi lasinsa tyhjäksi. – Nyt on ihka oma syy seurata pörssikursseja ja

indeksejä.

Sehän sinulta on puuttunut. Saunailta pilalla, kun et ole

voinut osallistua puheisiin. Et ole ollut mukana pyhässä yhteisyydessä,

vaan ulkopuolella, hidas, kömpelö ja ajastasi jäljessä. Nyt seuraat

pörssikehitystä! (MIV, 30.)
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Semmoinen Otto oli. Sen sai houkuteltua mihin vain, niin herkkäuskoinen

se oli. – – Oton hyvyys oli vain voiman puutetta, tunneköyhyyttä

suorastaan. Otto oli hyvä vain surkeuttaan, kun siltä puuttui kaikki

mielikuvitus ja hehku mikä pahuuteen olisi tarvittu. (MIV, 113.)

Kristiinan jatkuvan ironisoinnin valossa Otosta välittyy lukijalle väistämättä naurettava

kuva. Pilkatessaan miestään Kristiina tulee myös pilkanneeksi länsimaisen rahatalouden

arvoja, kuten taloudellisen menestyksen tavoittelua. Tämä iva on sikäli ristiriitaista, että

Kristiina tavoittelee itsekin sekä mainetta että vaurautta. Kenties oman puolison jatkuva

pilkkaaminen onkin tulkittavissa niin, että Kristiina kyseenalaistaa osan omista

toimintatavoistaan ja pyrkimyksistään, mutta ei kritisoi itseään vaan projisoi arvostelun

Ottoon, jonka lähtökohdat ovat samat kuin Kristiinan. Kristiinan ja Oton hahmot luovat

yhdessä ristiriitaisen kuvan taloudellista menestystä ja arvostusta tavoittelevasta

Euroopasta.

Nevadalainen energiapohatta Mark Hunter edustaa vielä Ottoa

suoraviivaisemmin kapitalistista rahataloutta. Siinä missä Otto tavoittelee valtaa,

Markilla on sitä. Markin sukunimi merkitsee suomeksi metsästäjää. On

huomionarvoista, että Mark on romaanin henkilöistä ainoa, jonka sukunimi paljastuu

lukijalle. Sukunimen merkitystä alleviivaa se, että Kristiina ajattelee miestä aluksi vain

”Mr. Hunterina”, ”herra metsästäjänä” (ks. esim. MIV, 68). Nimensä mukaisesti pohatta

pyydystää romaanissa häikäilemättömästi tahtomansa asiat. Hänellä on rahaa ja valtaa

ostaa nainen, jota hän himoitsee. Se, että eurooppalaismies Otto taipuu

amerikkalaismiehen tahtoon saadakseen tältä haluamansa, on nähtävissä vertauskuvana

Euroopan ja Amerikan valtasuhteista: Amerikka on nykymaailmassa ainoa supervalta,

jonka tahtoon vanha mannerkin joutuu taipumaan.

Rantonen (2003, 287) kiinnittää huomiota siihen, että Mark esitetään

toisaalta taiteilevana ja filosofoivana zeniläishihhulina, toisaalta äärimmäisen kovia
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arvoja edistävänä teknologiapohattana. Näin Amerikka representoituu romaanissa sekä

uususkontojen että kovan teknologian ja kovien arvojen tyyssijaksi.

Mark Hunterin fyysinen olemus kuvataan romaanissa heikoksi ja

näivettyneeksi. Aluksi mies tuntuu Kristiinasta vastenmieliseltä – nainen kummeksuu

muun muassa Markin feminiinisiä käsiä, hintelyyttä ja verisuonien juovittamaa ihoa –

mutta miljonääri valloittaa sitten Kristiinan puolelleen niin, että aluksi epäviehättäviltä

tuntuneet ominaisuudet alkavat ihastuttaa naista. Kristiina hurmaantuu Markin

kalvakkuudesta ja valkoisesta ihosta. Valkoisuus onkin kaikista Mark Hunterin

fyysisistä piirteistä korostunein. Kristiina havainnoi miestä seuraavasti rakastellessaan

tämän kanssa: ”Valkeana hohtava mies, valkeat karvat nännien ympärillä, napa

ryppyjen seassa – –” (MIV, 119). Markin alleviivattu valkoisuus on tulkittavissa

suhteessa valkoisen ja mustan vastakkainasetteluun. Romaanin sisäistekijä tuntuu

asettavan Markin valkoisuuden koomiseen valoon korostamalla ”hohtavan valkeaa”

ihoa. Mark jopa maalaa autiomaassa valkoista valkoiselle.

Abdel on Kristiinan miehistä suorimmassa intertekstuaalisessa suhteessa

jälkikoloniaaliseen keskusteluun. Abdel on liki parodinen hahmo, sillä Kristiinan

fokalisaatio ja suorat puheenvuorot orientalisoivat hänet kauttaaltaan.

Orientalisoimiselle viittaan niihin mekanismeihin, joita Saïd analysoi Orientalismissa

(1977). Rantonen (2003, 288) huomauttaa, että Lännen kuvitelmat Orientista ovat läsnä

Kristiinan haaveissa Abdelista. Pidän tätä näkemystä erityisen perusteltuna siksi, ettei

Orientti ole mikään todellinen paikka tai kulttuuripiiri vaan ennemminkin läntinen

fantasia, konstruktio. Vastaavasti Abdel ei ole romaanin kerrontahetkessä läsnä oleva

henkilöhahmo vaan haavekuvaksi muuttunut muisto.

Jo Abdelin epämääräiseksi jäävä etnisyys viittaa siihen, että Abdelin

hahmo voi viitata koko Orientiksi käsitettyyn alueeseen.
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– (– –) Ja sitten rupesit olemaan muslimimiehen kanssa, mikä se nyt oli se

arabiori?

– –

– Ei se mikään arabi ollut, Kristiina sanoi.

– Sitten se oli kurdi tai persialainen tai joku. Ei niistä ihmissorteista tiedä.

(MIV, 132.)

Kristiina representoi entisen rakastettunsa orientalistiseksi stereotyypiksi,

salaperäiseksi ja aistilliseksi, irrationaaliseksi ja luonnonvoimaiseksi rakastajaksi. Osa

orientalistista ajattelutapaa on stereotypia siitä, että Itä on epärationaalinen ja siten

”naisellinen” alue. Romaani Maa ilman vettä ironisoi orientalismin diskurssiin liittyviä

naisellistamisen ja erotisoinnin mekanismeja. Kristiina kertoo Sofia Elenalle:

En ollut tiennyt miesten tanssivan sillä tavoin, itsekseen ja tosilleen.

Hänellä oli silmät ummessa, kuunteli itseään enemmän kuin musiikkia,

kuin olisi soittaja itse, ja antoi lihasten liukua, ihmeellinen ilme, silmät

kiinni, suu raollaan, herkistyneenä odottamaan sisäistä purkausta. (MIV,

137.)

Liukuvan liikkeen ja herkistyneisyyden mainitseminen vihjaavat Abdelin naisellisista

piirteistä. Maininta sisäisestä purkauksesta viittaa siihen, että Kristiina olettaa

essentialisoivasti Abdelissa olleen jotakin sisäänrakennettua, jonka musiikki ja

tanssiminen saisivat tulemaan ilmoille. Samalla luonnehdinta saa seksuaalisia

mielleyhtymiä: sanaa ”purkaus” käytetään usein miehen orgasmista. Katkelman

seksuaalista sävyä vahvistaa se, että Abdelin kasvonilmeitä kuvataan eroottissävyisesti.

Koska Abdel on kuollut, hän on muuttunut Kristiinan mielessä

seikkailuksi ja eroottisen kaihon objektiksi. Kristiina on fetisoinut muistonsa Abdelin

ruumiista. Termi ”ympärileikattu kalu” toistuu useasti Kristiinan mietteissä (ks. esim.

MIV, 138). Ympärileikatussa peniksessä paikantuu eroa suhteessa länsimaiseen
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mieheen, ja juuri ero tekee Abdelista eksoottisen ja siksi niin himottavan. Fetisoinnissa

on kyse siitä, että tyypittelyn kohde muutetaan objektiksi, jonka kokonaisuus korvataan

osalla. Se on strategia, jonka avulla on mahdollista sekä representoida että jättää

representoimatta se, mistä on tehty tabu, mielihyvän kielletty kohde. (Hall 1999, 204–

208.) Juuri tällainen kohde Abdelista on Kristiinan ajattelussa rakentunut. Fetisoidun

Abdelin kiellettyyttä korostaa romaanissa se, ettei Kristiina ole kertonut Abdelista

mitään aviomiehelleen.

Kristiina fetisoi myös Markin piirteitä: tämän sammakkomaisia kalvakoita

reisiä ja kuultavanohutta, valkoista ihoa. Vaikka Abdel ja Mark ovat henkilöhahmoina

liki toistensa vastakohdat, miesten Kristiinassa herättämät tuntemukset kietoutuvat

toisiinsa monitulkintaisella tavalla. Kohtauksessa, jossa Mark ja Kristiina rakastelevat,

Kristiinan mielessä aktivoituvat muistot seksistä Abdelin kanssa.

Toinen [Mark] ei pitänyt kiirettä etsiessä, ei tähdännyt tappaakseen. Mies

ei vetänyt takaisin, ei pidättänyt, vaan värisytti tuhlailevan runsauden

ruumiille jonka hyminällä taivutteli, houkutteli, suostutteli.

– –

Ruumis herää Abdelin vihaisen intohimonhuudon muistoon,

jossa mies tempoo rakkauden intonsa pyörteenä tainnoksiin.

Pidäkkeettömän miehen kärsimättömät lihakset, ahne suurenmoinen suu,

loistavat hampaat iskevät tarmonsa olkapäähän ja nainen riekaloituu

miehen päättäväisissä kourissa hervottomaksi. (MIV, 118.)

Kuvaukset seksistä Markin ja Oton kanssa ovat toisilleen vastakkaiset sikäli, että

Markin rakastelua kuvataan helläksi ja Abdelin rajuksi. Mark ”taivuttelee” ja

”suostuttelee”, kun taas Abdel ”tempoo” ja hänen hampaansa ”iskevät”. Verbi

”riekaloitua” vihjaa, että Abdelin rakastelutapa on jopa väkivaltainen. On

huomionarvoista, että vaikka Abdel kuvataan paikoin feminiiniseksi hahmoksi,

seksikuvauksissa hän käyttäytyy korostetun maskuliiniseksi: vuoteessa Itä on
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maskuliininen mies ja Eurooppa alistuva nainen. Tämä seikka korostaa Kristiinan ja

Abdelin suhteen monimutkaisuutta ja -tulkintaisuutta. Siitä huolimatta, että Abdel ja

Mark hahmottuvat erilaisiksi rakastajiksi, kumpikin aiheuttaa Kristiinan ruumiissa

saman kokemuksen: seksuaalisen nautinnon ja oman ruumiin tunnistamisen. Oman

kulttuurin ja yhteisten edustaja Otto ei Kristiinassa tällaisia tunteita herätä; siihen

pystyvät vain Kristiinan aavikkorakastajat, sopivan eksoottiset ulkomaalaiset miehet.
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4. NAIS-AFRIKKA

Länsimaisessa, mieskeskeisessä diskurssissa käytetään pitkälti samoja binariteetteja

kuin imperialistisessa diskurssissa. Maailma jaetaan maskuliiniseen ja feminiiniseen.

Länsi ja miehisyys vertautuvat toisiinsa; naiselliset ominaisuudet taas rinnastuvat ei-

läntisiin ”primitiiveihin”. (Ks. esim. Rantonen 2003, 288.) Pimenoff ei kommentoikaan

romaanissaan ainoastaan jälkikoloniaalista ajattelua vaan myös jälkikoloniaalista

feminismiä.

Jälkikoloniaalinen feminismi on läsnä Sofia Elenan hahmossa. Sen lisäksi,

että Sofia Elena puhuu runsaasti ”meistä naisista” ja rinnastaa itsensä Afrikan naisiin,

hänen kohtalossaankin on piirteitä, jotka sitovat hänen hahmonsa ”keskimääräiseen”

afrikkalaisnaiseen: ”Antonio ilmoitti Sofia Elenan kuolleen 46-vuotiaana rauhallisesti

Lissabonissa. Sofia Elena oli kuollut sen ikäisenä kuin mosambikilainen nainen

kuolee.” (MIV, 360.) Sofia Elenan kohtalo on siis tulkittavissa allegoriaksi Afrikan

kohtalolle ja Sofia Elenan hahmo allegoriaksi Afrikan mantereelle sekä käsityksille

afrikkalaisuudesta. Erityisesti Sofia Elenan hahmo heijaa niitä piirteitä, joita Länsi

projisoi Afrikkaan, Toiseen, sillä Sofia Elenan hahmoa kuvataan romaanissa pitkälti

Euroopan allegoriaksi rakentuvan Kristiinan katseen läpi.

Sofia Elenan kuvauksessa korostuvat sairauden yksityiskohdat. Naisen

kehoa kuvataan sairauden runtelemaksi, haavojen, turvotuksen ja epämiellyttävien

hajujen pilaamaksi ihmisruumiin irvikuvaksi. Tulkitsen Sofia Elenan sairaudenkin

allegoriaksi. Koska Sofia Elena on tullut sairastamaan Eurooppaan, hänen tautiaan voi

verrata niihin prosesseihin, jotka uhkaavat ja hajottavat Euroopan totuttua vakautta, eli

väkivaltaan, terrorismiin ja hallitsemattomiin siirtolaisvirtoihin.

Vaikka nais-Eurooppa dominoi sitä, miten lukija näkee Sofia Elenan, nais-
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Afrikka saa kyllä oman äänen. Lukijan on pakko kuunnella Sofia Elenan raivokasta,

haastavaa ja läntisiä totuuksia purkavaa puhetta. Sofia Elena nostaa väkivallan ainoaksi

tieksi naisen ja köyhien maiden vapauteen.

4.1. AISTIKKUUTTA JA UHKAAVUUTTA – STEREOTYPIAT

AFRIKKALAISUUDESTA

Siinä missä Kristiina on stereotyyppinen eurooppalaisnainen, Sofia Elenan hahmo

heijastaa  kahta  eri  puolta  afrikkalaisen  naisen  stereotypiasta.  Nuori  Sofia  Elena  on

lämmin, aistikas, eksoottinen ja hersyvä. Märta Salokoski (1999, 216–220) toteaa, että

useissa mytologioissa maanosat on rinnastettu naisen kehoon ja naiseus maahan.

Samoin naisten, etenkin läntisin silmin kehittymättömiksi nähtyjen kulttuurien naisten,

seksuaalisuus on usein yhdistetty luonnonvoimaan. Seuraavassa katkelmassa, jossa

Kristiina kuvailee nuorta Sofia Elenaa mielessään Otolle, Sofia Elenan kävelytyyli,

nauru ja luonnonvoimainen seksikkyys tekevät tästä miltei myyttisen hahmon:

Häikäisevä ilmestys niskasta kantapäähän, ylväs pää ja lanteet liikkeessä.

Koeta kuvitella keinuva, imevä liike, semmoinen joka kääntää miesten

sisukset nurin. Et ole tainnut koskaan tavata sellaista naista. Vähän yli

kahdenkymmenen, mutta kulku kuin laivalla. Entä kasvot sitten! Valkeat

hampaat ja kurkusta naurun pehmeä vyöry. (MIV, 14.)

Nuori Sofia Elena kuvataan seksualisoituna fantasiana, joka ”häikäisee” ja joka

aiheuttaa miehissä fyysisiä reaktioita. Hänet kuvataan korostetun naiselliseksi

hahmoksi, jonka lanteet ovat keinuvat ja nauru pehmeä. Tätä representaatiota voi

analysoida orientalismin käsitteen avulla. Orientti on samanaikaisesti sekä sivistymätön

ja alempi että aistillinen ja houkutteleva objekti. (Ks. Saïd 1977, 42.) Juuri tällaisena
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objektina nuori Sofia Elena katkelmassa näyttäytyy, joskaan Sofia Elena ei edusta

Orienttia vaan eksotisoitua, erotisoitua ja alkukantaisena nähtyä Afrikkaa.

Keski-ikäiseksi vanhentunut Sofia Elena ei heijasta enää mytologista,

hemaisevaa nais-Afrikkaa, vaan kärsivää ja tuhovoimaista mannerta: lissabonilaisessa

sairasvuoteessa tekee kuolemaa hillitön, köyhä, sairas ja uhmakas nainen. Toisin sanoen

Sofia Elena ei enää rinnastu orientalistiseen – tai oikeammin afrikanistiseen – fantasiaan

vaan edustaa nyt sitä, mikä Afrikassa kauhistuttaa ja inhottaa länsimaista katsojaa.

Rantonen (2003, 295) toteaa, että uhkaillessaan Länttä Sofia Elena personifioi

väkivaltaista, jälkikoloniaalista vastarintaa, jota Franz Fanon povasi jälkikoloniaalisessa

klassikkoteoksessaan Sorron yöstä (1970)15.  Kuoleva  Sofia  Elena  onkin  kaukana

sellaisesta myötätuntoa herättävästä, nääntyvästä ja alistuneesta afrikkalaisnaisesta,

jollaisiksi nälänhädän tai aidsin vuoksi menehtyvät afrikkalaiset läntisessä mediassa

usein representoidaan. Sofia Elena ei ole säälittävä vaan pikemminkin pelottava hahmo.

Romaanin kerronta näyttää täten Sofia Elenan kahdessa valaistuksessa:

haluttavana ja pelottavana, puoleensavetävänä ja luotaantyöntävänä. Tämä

kaksoisvalotus liittyy siihen, miten stereotyypit toimivat. Afrikkaa ja afrikkalaisuutta

koskevat monimutkaiset asiantilat, käsitykset ja faktat on pelkistetty muutamiksi

piirteiksi, joita on liioiteltu ja yksinkertaistettu. Tämä liioittelu ja yksinkertaistus

tapahtuu länsimaisen kokijan päässä: Kristiinan fokalisoiva katse määrittää sen,

millaisena Sofia Elena kuvataan. (Vrt. Hall 1999, 189–192.)

Sofia Elenan yksinkertaistettu olemus halkeaa Kristiinan silmissä kahtia

hyviin ja huonoihin puoliin. Hyvät puolet representoituvat Kristiinan muistojen

nuoressa, nauravaisessa ja hemaisevassa ystävässä, huonot taas kuolinvuoteellaan

15 Martiniquella syntynyttä lääkäriä Franz Fanonia (1925–1961) pidetään yhtenä 1900-
luvun tärkeimmistä dekolonisaatiota käsitelleistä yhteiskuntafilosofeista ja hänen teostaan
Sorron yöstä merkittävänä anti-imperialististen vapautusliikkeiden innoittajana. Se
vaikutti yhteiskunnallisiin näkemyksiin myös Suomessa.
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makaavassa, elävältä mätänevässä ja katkeroituneessa naisessa, jonka kohtaaminen on

Kristiinasta kiusallista. Nuoressa Sofia Elenassa ovat nais-Euroopan silmissä läsnä

Afrikan houkuttelevat, vanhassa Sofia Elenassa taas mantereen uhkaavat ja

luotaantyöntävät puolet. Kristiinan muistojen Sofia Elenan ja tapahtumien nykyhetken

Sofia Elenan vastakkaisuus kiteytyy kohdassa, jossa kertoja referoi Kristiinan tunteita

seuraavasti:

Oli ahdistavaa kuin Ruususen linnassa, kun mitään kavionkopsetta ja

vapauttavaa prinssiä ei kuulunut. Sata vuotta vanhentunut prinsessa oli

mustunut neekeriksi, sitä ei kukaan suutelisi, kaikki säihke sen ympäriltä

oli mennyttä, hampaat pudonneet, hiukset harventuneet ja puheet

muuttuneet rumiksi ja sekaviksi. (MIV, 216.)

Sofia Elenan muutoksen rinnastaminen satuun saa muodonmuutoksen vaikuttamaan liki

myyttiseltä: nainen on muuttunut Kristiinan silmissä täysin toisenlaiseksi. Lopputulos ei

ole Kristiinan silmissä millään tavalla myyttinen tai satumainen, vaan entisestä

prinsessasta on tullut vastenmielinen hahmo. Toteamus siitä, että Sofia Elena on

”mustunut neekeriksi” jota kukaan ei suutelisi, implikoi sitä, että tumma ihonväri

rinnastuu Kristiinan silmissä epäviehättäviin ominaisuuksiin. Sofia Elena on vanha,

sairas ja vieläpä ”neekeri”.

4.2. SAIRAUS YKSILÖN JA MAANOSAN VAIVANA

Sairaus hallitsee keskeisellä tavalla ruumiillisuuden kuvausta romaanissa Maa ilman

vettä. Sofia Elenan sairaus on syy siihen, että nuoruudenystävykset ylipäänsä kohtaavat

vuosikymmenten eron jälkeen, ja sairauden kuvaukset ovat runsaita ja toistuvia.

Eurooppaa edustava Kristiina on romaanissa fyysisesti hyvinvoiva, Afrikkaa edustava
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Sofia Elena taas tekee kuolemaa Euroopassa.

Sofia Elenan sairauden kuvaus saakin monia kiinnostavia merkityksiä

suhteessa Euroopan ja Afrikan väliseen dialogiin sekä vallan ja hyvinvoinnin epätasa-

arvoiseen jakautumiseen. Seuraavaksi tarkastelen Sofia Elenan sairauden kuvausta sekä

niitä metaforisia merkityksiä, joita syövän ja aidsin kuvaus romaanissa saa. Analysoin

myös tapaa, jolla hallitsematon kansainvälinen muuttoliike ja eurooppalaisten

yhteiskuntarakenteiden sisään soluttautunut rikollisuus rinnastuvat romaanissa

sairauksiin.

4.2.1. MÄTÄNEVÄ RUUMIS

Pimenoff kuvailee yksityiskohtaisesti, hetkittäin jopa inhorealistisesti, Sofia Elenan

sairauden ilmenemistä. Tekstissä toistuvat afrikkalaisnaisen raskas hengitys, kuumeinen

katse, ohentuneet käsivarret ja kuihtuneet posket, lima, veri ja hiki. Sofia Elenan

hiipumisessa ei ole mitään eteeristä tai ylevää, vaan hänen riutumisensa näyttäytyy

likaisena ja tuskallisena:

– Minusta tihkuu koko ajan nestettä kaikista aukoista joita vatsaan on

viilletty, hän [Sofia Elena] selitti. – Haavat menevät huonosti umpeen,

minulla on ollut kuumettakin. Kun ne poistivat tikit haavat repsahtivat

auki, eikä uusia voi laittaa kun paikat ovat niin suttuiset. (MIV, 153.)

Sairauden raadollisuutta ja likaisuutta korostaa toistuva kuvailu siitä,

miten steriili sairashuone on ja millaisen kontrastin se luo kuolevan naisen ruumiille:

Hän [Kristiina] halasi Sofia Elenaa muttei rutistanut kovaa. Hän tunsi

Sofia Elenan tuoksun. Kristiina oli joskus ollut ylpeä siitä että sieti tätä

Afrikan hajua. Nyt siinä oli sairasvuoteen pistävä lisä, jota tuuletus ja

pesut eivät vieneet mennessään, se oli kuin sinisten ruusujen pisto

huoneeseen. Valkoiset verhot tuskin liikkuivat ikkunassa. Kaikki oli
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pysähtynyt. Kuolemanodotukseen. Kun kuolema olisi käynyt, huone

järjestettäisiin uudestaan. (MIV, 139.)

Maininta valkoisista verhoista ei liene sattumanvarainen: valkoiset verhot odottavat

pysähtyneinä mustan naisen kuolemaa. Irvokasta kontrastia katkelmaan tuo myös

maininta sairasvuoteen tuoksusta, joka tuo lisänsä Sofia Elenan ruumiin erittämään

”Afrikan hajuun”. Kertoja toteaa Kristiinan olleen ylpeä siitä, että hän on sietänyt Sofia

Elenan ominaistuoksua eli Afrikan hajua. Tätä kommenttia voi tarkastella suhteessa

siihen yleiseen käsitykseen, että tummaihoisten hiki haisee huomattavan erilaiselta kuin

valkoihoisten. Kristiinan voi tulkita pitävän Sofia Elenan erittämää tuoksua

epämiellyttävänä, koska hän on joutunut ”sietämään” sitä. Se, että Kristiina on ollut

ylpeä tästä sietämisestään, viittaa siihen, että Kristiina on nuorena anti-imperialistinakin

nähnyt afrikkalaisessa ystävässään jotakin epämiellyttävää ja alkukantaista, sillä

käsitepari ”Afrikan haju” implikoi hajun yhteyttä maanosaan. Katkelmassa Kristiina

tunnistaa tutun tuoksun, jonka yhdistää Afrikkaan. Hajun voi tulkita symboliksi paljon

laajemmista, monimutkaisemmista ilmiöistä kuin pelkästä tuoksusta: Afrikkalaisnainen

ei ole jäänyt omalle maaperälleen, vaan on tullut kuolemaan Eurooppaan ja levittämään

vanhan mantereen huoneisiin sairautensa ja kotimantereensa löyhkää, joka ei lähde

tuulettamallakaan. Kristiinan fokalisoivan katseen läpi suodattuvaa kuvaa mätänevästä,

epäpuhtaasta afrikkalaisesta steriilissä eurooppalaishuoneessa voi tulkita suhteessa

niihin pelkoihin ja negatiivisiin konnotaatioihin, joita kolmannen maailman läsnäolo

Euroopassa herättää: steriiliys ja puhtaus ovat uhattuina, kun sairaus ja likaisuus

tunkeutuvat köyhistä maista vauraaseen Länteen.

Edellinen katkelma kertoo myös Kristiinan pidättyväisestä, etäisestä

suhtautumisesta sairaaseen nuoruudenystäväänsä: Kristiina ei ”rutistanut kovaa”. Hänen

on vaikea kohdata sairaan kehoa. Romaanissa toistuvat kuvaukset siitä, miten
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sairashuoneen hajut, Sofia Elenan yskiminen ja ruumiin eritteiden näkeminen tuntuvat

Kristiinasta vastenmielisiltä. Eurooppalaisnaisen vieraantunutta suhdetta ystävänsä

vartaloon kuvastaa erityisesti se, ettei Kristiina huomaa koko romaanin aikana, että

Sofia Elenalta puuttuu toinen jalka. Vasta kun Kristiina on lähdössä Lissabonista, Sofia

Elenan veli Antonio kertoo sisarensa menettäneen lopullisesti elämänhalunsa silloin,

kun tämän jalka jouduttiin amputoimaan. Kristiina hätkähtää itsekin omaa etäisyyttään:

Kristiinaa kylmäsi, kun hän muisti Sofia Elenan vaatineen häntä

kuvaamaan ruumiinsa. Mutta kaikista kauheinta oli, ettei hän koko aikana

olut ymmärtänyt että Sofia Elenalta puuttui jalka. Ei ollut sen vertaa

katsonut, että olisi nähnyt. (MIV, 341.)

4.2.2. SYÖPÄ JA AIDS METAFORINA

Romaanin alusta asti on selvää, ettei Sofia Elenalla ole toivoa toipumisesta: kuolema on

läsnä ja lähtö vain päivien kysymys. Mikä tauti häntä sitten hivuttaa? Ilmeisin vastaus

on syöpä, josta Sofia Elena itsekin puhuu:

– Kun lähdin tänne Lissaboniin, ne yrittivät uskotella että paranisin.

Kukaan ei suostunut sanomaan jäähyväisiä. Huiskuttivat vain, että tule

pian terveenä takaisin. Irvokasta! Vaikka syöpä olisikin talttunut, en voisi

aloittaa uutta elämää tämän kaiken jälkeen. Kun on saanut niin paljon

haavoja on elettävä arpisena lopun ikänsä. (MIV, 205.)

Katkelma välittää pessimistisen käsityksen syövästä toipumisesta. Sofia Elena ajattelee,

että vaikka tauti laantuisikin, sairastaminen olisi jättänyt häneen niin syvät jäljet, että

uuden elämän aloittaminen olisi mahdotonta. Sofia Elena tuntuu kokevan, että tauti on

stigmatisoinut hänet peruuttamattomalla tavalla. Se, että Sofia Elena puhuu taudin

talttumisesta konditionaalissa, osoittaa hänen epäuskonsa parantumista kohtaan.

Susan Sontag, joka on tutkinut sairauden metaforiikkaa teoksessaan Illness
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as Metaphor and AIDS and Its Metaphors (1978 & 1990), toteaa tuberkuloosin ja

syövän olevan tauteja, joita on käytetty metaforisesti kirjallisuudessa erityisen runsaasti.

Sontag tulkitsee metaforan käsitteen Aristoteleen määrittelemällä tavalla: jollekin asialle

annetaan toisen asian nimi. Koska tuberkuloosi ja syöpä on koettu salaperäisiksi ja

kohtalokkaiksi taudeiksi, niillä on erityisen paljon vertauskuvallista voimaa.

Tuberkuloosidiagnoosin kuuleminen rinnastui kuolemantuomioon reilu vuosisata sitten;

1900-luvun lopulle asti syövästä kuuleminen merkitsi samaa. Siinä missä tuberkuloosia

on tavattu romantisoida kirjallisuudessa eräänlaisena sielun sairautena, syöpää on

kuvattu raadollisemmin perin ruumiillisena tautina, joka voi iskeä mihin osaan kehoa

tahansa. (Sontag 1978, 5–36, 93.) Sofia Elenan taudin kuvaus onkin erittäin raadollista

ja ruumiillista.

Sontag huomioi, että klassisessa kirjallisuudessa taudit näyttäytyvät usein

moraalisen selkärangan testaajina. Esimerkiksi antiikin myyteissä tappavat taudit ovat

usein jumalten rangaistuksia, joilla traagisia sankareita koetellaan. Nykypäivään

tultaessa asetelma on kääntynyt ylösalaisin: sairaus ei testaa luonnetta, vaan luonteen

ajatellaan aiheuttavan sairauden. Erityisesti syöpä on usein kuvattu tautina, joka

aiheutuu patoutuneesta vihasta ihmisen sisällä. Syöpä implikoi eräiden tulkintojen

mukaan sairastuneen syyllisyyttä ja omaa tahtoa kuolla. (Sontag 1978, 21, 41–57.)

Kuvaus Sofia Elenan syövästä ei ainakaan pura tätä sairastunutta syyllistävää

ajattelumallia, sillä romaanin kuoleva nainen on täynnä vihaa ja kaipaa kuolemaa.

– On paljon helpompi ajatella Mosambikia kun tietää että kuolee pian – –

– Tottakai minua helpottaa tietää, että kuolen. Miksi en olisi kuolleena

iloinen? Pääsen eroon menneisyydestä, joka on pelkkiä verestä märkiä

raunioita. Vain kuolema erottaa minut niistä raunioista ja siitä

vainajakasasta, jonka tulevaisuus tuottaa. Näillä silmillä ei enää katsota

tulevaisuutta. (MIV, 197.)
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Esimerkki ilmentää Sofia Elenan pessimismiä kotimaansa kohtaloa kohtaan.

Mosambikilla ei ole Sofia Elenan silmissä tulevaisuutta: se maa, jonka hän tunsi, on nyt

raunioita ja hautoja, joihin hän itsekin kuuluu. Hän kutsuu itselleen kotimaansa synkkää

kohtaloa, mikä on paradoksaalista sikäli, ettei Sofia Elena kokenut Mosambikia

kodikseen Berliinistä palattuaan. Toivottomuus ja kuolema yhdistävät naisen

synnyinmaahansa raadollisella, ambivalentilla tavalla. Elämänsä päättyessä Sofia Elena

ei povaa kotimaalleen valoisampaa tulevaisuutta vaan toteaa, että tulevaisuuskin tuottaa

vainajakasan.

Syövän metaforinen kohtalokkuus on heikentynyt viime vuosikymmeninä,

kun tautia on alettu ymmärtää ja hoitaa tehokkaammin. Samalla syövän kauhua

herättäväksi metaforahaastajaksi on ilmaantunut uudempi, salaperäisempi ja

uhkaavampi tauti: aids. Sontag (1990, 103–104) muistuttaa, ettei aids itse asiassa ole

yksittäinen sairaus vaan kehon tila, immuunikato, joka implikoi useiden sairauksien

läsnäoloa. Se, että Sofia Elenalla on syöpä, ei siis sulje pois sitä, että hänellä voisi olla

myös aids. Sofia Elena ei itse viittaa aidsiin sanallakaan. Kristiina tulee ajatelleeksi

immuunikadon vaihtoehtoa vasta teoksen loppupuolella:

Kun Sofia Elena rupesi kakomaan limaa kurkustaan syöminen kävi

mahdottomaksi. Sitä katsoessa Kristiina yhtäkkiä ajatteli, että aidshan

Sofia Elenalla oli eikä pelkkä levinnyt syöpä. Siksi ne eivät ottaneet sitä

sairaalaankaan ja siksi huone oli täynnä kumikäsineitä. Melkein kaikki

afrikkalaiset saisivat HIV-tartunnan. Naisetkin laihtuivat ja kuolivat. Sofia

Elena tiesi mikä hänen ruumistaan vaivasi, mutta ei mahtanut sille mitään.

(MIV, 312.)

Aids ja Afrikka kietoutuvat romaanin kerronnassa toisiinsa kahdella

tasolla: sekä sosiaalisessa todellisuudessa että läntisissä mielikuvissa. Ensinnäkin

romaani viittaa siihen reaalimaailman faktaan, että aids riehuu hallitsemattomasti
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Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, jossa myös Mosambik sijaitsee. Kristiinan silmissä

hiv-tartunnan saavat ”melkein kaikki afrikkalaiset”. Sikäli kun ruumis ja maanosa

rinnastuvat romaanissa keskeisellä tavalla, on kuin Kristiina ajattelisi: Sofia Elena tiesi,

mikä hänen maanosaansa vaivasi, mutta ei mahtanut sille mitään. On huomionarvoista,

että sairas Sofia Elena on itse koulutukseltaan lääkäri, mutta ei voi auttaa omaa tilaansa

sen enempää kuin maansa saati mantereensa sairaiden tilaa. Sofia Elenan ammatti tuo

sairauden kuvaukseen korostetun pessimistisen sävyn.

Toiseksi aidsin representaatiot romaanin kerronnassa kommentoivat niitä

rasistisia, pelonsekaisia mielikuvia, joita aidsiin kytkeytyy. Aids liitetään maailman

köyhimpään mantereeseen paitsi Maailman terveysjärjestön raporteissa myös fobioissa

ja käsityksissä taudin alkuperästä. Sontag toteaa, että aidsin uskotaan lähteneen

leviämään ”pimeältä mantereelta” eli Afrikasta. Se mielletään alkuperältään

trooppiseksi sairaudeksi. Rasistisessa retoriikassa aids yhdistetään mustaan ihonväriin,

eläimellisyyteen ja seksuaaliseen hillittömyyteen. (Sontag 1990, 139–140.) Sofia Elenan

hillittömyys ja musta ihonväri korostuvat Pimenoffin romaanissa; viitteet

eläimellisyyteen tai alkukantaisuuteenkin ovat läsnä implisiittisesti siinä

representaatiossa, jonka Kristiina mielessään luo nuoresta, kiihottavasta ja

luonnonvoimaisesta Sofia Elenasta. Kristiinalle Sofia Elena edustaa afrikkalaisuutta ja

toiseutta, ja eurooppalaisnaisen vaistomainen ajatus siitä, että Sofia Elenan täytyy kärsiä

afrikkalaisille tyypillisestä epidemiasta, heijastaa läntistä fobiaa aidsia kohtaan.
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4.2.3. MUUTTOLIIKE JA RIKOLLISUUS – VIRUKSET EUROOPAN

ELIMISTÖSSÄ

Sairauden etenemiseen liittyvä metaforiikka saa Pimenoffin romaanissa

jälkikoloniaalisen tulkinnan kannalta tärkeitä merkityksiä, etenkin kun sairausmetaforia

tarkastellaan yhteydessä maanosan ja naisruumiin allegoriseen suhteeseen. Sekä syöpä

että aids ovat hivuttamalla hyökkääviä, kehon valtaavia ja sitä sisältäpäin tuhoavia

tauteja. Lisäksi ne ovat kehossa vallitsevia asiantiloja, eivät ohimeneviä sairauksia.

(Sontag 1990, 104–108.) Syöpä on saanut metaforisen roolin rikkaiden tuskallisena

sairautena, joka valtaa näkymättömästi kehon ja paljastaa itsensä vasta, kun on liian

myöhäistä. Syövän metaforat liittyvät pitkälti maantieteeseen: tauti leviää kehossa

vallaten uusia alueita. Aidsin metaforiikka taas on keskeisemmin sidoksissa

ajallisuuteen: immuunikato etenee vaiheittain hitaasti ja kavalasti. (Sontag 1978, 12,

109–110.) Kehon valtaava sairaus voidaan tulkita Pimenoffin romaanissa

samankaltaiseksi vertauskuvaksi kuin kuva kuolevasta, haisevasta Sofia Elenasta

häiritsemässä eurooppalaisen huoneen steriiliyttä: allegoriana ”muun maailman”

häiritsevälle läsnäololle Lännessä. Kehoa riuduttavan taudin voi rinnastaa koko

maanosaan vaikuttaviin prosesseihin.

Yksi tällaisista, romaanin tematiikan kannalta keskeisistä prosesseista on

kiivas kansainvälinen muuttoliike. Laillisten ja laittomien maahanmuuttajien saapumista

länsimaihin ei voida enää hillitä globalisoituvassa maailmassa. Imperialistisessa

retoriikassa entisten siirtomaiden asukkaat on nähty marginaalin väestönä, jonka on

myös syytä pysytellä marginaalissa, etäällä (siirtomaa)vallan keskuksista. Muuttoliike ja

vanhojen aluejakojen murtuminen aiheuttaa pelkoa ja ahdistusta länsimaissa, joiden
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käsitys omasta ylemmyydestään ja kontrollistaan horjuu16. (Ks. esim. Chambers 1994,

25–30.)

Siirtomaavallan päättymisen jälkeen entisten siirtomaiden väestöt

sijoittuivat melko vaivattomasti kolmannen maailman kattokäsitteen alle. Trinh T.

Minh-ha toteaa, että kolmannella maailmalla viitattiin kylmän sodan aikakaudella ennen

kaikkea niihin Afrikan, Aasian ja Latinalaisen Amerikan valtioihin, jotka jäivät

maailman kahtiajaossa läntisen (kapitalistisen) ja itäisen (kommunistisen) liittouman

ulkopuolelle. Kun maailmanpolitiikan binaarinen jännite purkautui, kolmannen

maailman käsite alkoi viitata monimutkaisemmin myös sellaisiin köyhiin maihin, jotka

ovat olleet sosialistisia – esimerkiksi ex-sosialistimaahan Mosambikiin. (Minh-ha 1989,

98.)

Minh-ha esittää, että sittemmin, kiihtyvän kansainvälisen muuttoliikkeen

myötä, kolmas maailma on lakannut olemasta maantieteellinen paikka. Se on muuttunut

entiteetiksi, joka on läsnä kaikkialla länsimaissa. Kolmannen maailman jatkuva ja

näkyvä läsnäolo vanhoissa vallan keskuksissa häiritsee läntistä kulttuuripiiriä, koska se

pakottaa myös Lännen kyseenalaistamaan oman yhtenäisyytensä ja oletetun

puhtautensa.  (Mts. 98–99.)

Sontagin analyysi aidsin metaforiikasta tukee sairauden rinnastamista

kansainväliseen muuttoliikkeeseen ja sen herättämiin pelkoihin. Sontag (1990, 150)

toteaa, että aids-epidemia toimii ihanteellisena projisointien kohteena ensimmäisen

maailman poliittisille vainoharhoille: aids ei ole ainoastaan hyökkääjä kolmannesta

maailmasta, vaan se on oivallinen vertauskuva mille tahansa mytologiselle uhkalle.

Tähän keskusteluun on mielekästä liittää Minh-han kritisoima käsite

16 Vielä selkeämmin kuin romaanissa Maa ilman vettä Veronica Pimenoff eksplikoi
tietoisuutensa tästä prosessista romaanissaan C: ”Eurooppalaiset ovat kukin kohdallaan
kutistuneita, ja valta on mennyt ryppyiseksi kun se on joutunut vetäytymään entisiltä
alueiltaan. Aavikoituminen on alkanut. Maailman keskukset ovat muuttaneet Euroopasta
pois, ja nyt maailman provinssi muuttaa Eurooppaan.” (Pimenoff 2005, 466.)
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separate development (suomennettavissa esimerkiksi sanoin alueellisesti eriytynyt

kehitys), jonka logiikan mukaan kolmannen maailman asukkaiden pitäisi kehittyä

omilla kotiseuduillaan ja säilyttää oletettu autenttinen kulttuurinsa. Saman logiikan

mukaan marginaaleiksi mielletyiltä alueilta länteen saapuneet ihmiset ja jopa näiden

jälkeläiset saavat pysyvän vierastyöläisen tai maahanmuuttajan statuksen: länsi

hangoittelee sitä vastaan, että ”marginaali” sulautuisi sen rakenteisiin. (Minh-ha 1989,

80–83.)

Pimenoffin romaanissa Sofia Elena syyttää Kristiinaa ja samalla

Eurooppaa linnoittautuvasta politiikasta ja povaa Lännen linnoituksen murtumista:

– Typerä yrityksenne paeta vastakkainasettelua on linnoittautua

Eurooppaanne. Ei köyhien ulkopuolella pitäminen enää onnistu. Minäkin

olen täällä löyhkäämässä. Me tulemme! Jos emme saa teitä ryöstetyksi,

tallaamme ainakin istutukset. Sinä puhuit aina minun tulevaisuudestani

Mosambikissa äitien otsia viilentämässä. Se olisi sopinut sinulle, että

olisin pysytellyt kiltisti päiväntasaajan eteläpuolella. (MIV, 286.)

Sofia Elena puhuu ”meistä” eli liittää itsensä osaksi joukkoa, jota ei voi enää pitää

Euroopan ulkopuolella. Hän syyttää nuoruudenystäväänsä halusta pitää itsensä,

afrikkalaisen, etäällä Euroopan todellisuudesta. Sofia Elenan kommentin siitä, että

hänkin on ”täällä löyhkäämässä” voi tulkita tietoisuudeksi siitä, että läntistä

ylemmyydentuntoa edustava Kristiina pitää Sofia Elenan tuoksua, ”Afrikan hajua”,

epämiellyttävänä, sillä löyhkätä-verbi implikoi tuoksun epämiellyttävyyttä. Näin Sofia

Elena viestii, että tietää Kristiinan ja koko Euroopan pitävän itseään ja edustamaansa

joukkoa epämiellyttävänä, mutta se ei saa häntä pyytämään olemassaoloaan anteeksi.

Sen sijaan hän julistaa, että haluaakin aiheuttaa Euroopalle harmia.

Sofia Elena ei uhkaile Kristiinaa ainoastaan kolmannen maailman

läsnäololla Lännessä vaan kauhistuttaa tätä myös puhumalla ”neljännestä maailmasta”.
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Käsitettä on käytetty viittaamaan alkuperäiskansoihin (ks. esim. Minh-ha 1989, 99),

mutta Pimenoffin romaanissa ”neljännellä maailmalla” tarkoitetaan kehitysmaista

kumpuavaa terrorismia ja rikollisuutta, joka hivuttautuu ”ensimmäisen maailman”

yhteiskuntarakenteiden sisään ja nakertaa niitä sisältäpäin. Sairauden metaforiikka

soveltuu erinomaisesti myös tämän rikollisuuden kuvaamiseen: ase- ja huumekauppa,

salakuljetus ja terroristiryhmien toimet ovat kaikki yhteiskunnan pinnalta katsoen

kätkössä ja aiheuttavat tuhojaan salassa – ja paljastavat jälkensä usein vasta silloin, kun

on jo liian myöhäistä. (Vrt. Sontag 1978 & 1990, esim. s. 12–13, 150–152.) Neljännen

maailman asemaa nykyisessä maailmanjärjestyksessä kuvaa seuraava katkelma:

Mutta nyt oli olemassa neljäs maailma, se oli läsnä joka paikassa

pakolaiskeskuksissa, asemilla, kaduilla ja peliluolissa, eläinten

salakaupassa, lentokentillä, huumekaupassa, aselasteissa ja naisten

vaihdossa, lähtemättömästi koko Euroopassa. Ei sitä enää voinut

minnekään siirtää. Jos siltä katkaisi sähkön, jäi itsekin pimentoon. (MIV,

249.)

Katkelma ilmentää käsitystä siitä, että niin kutsuttu neljäs maailma on tunkeutunut ja

levittäytynyt niin syvällä Euroopan rakenteisiin, ettei se ole enää kitkettävissä pois

ilman, että Eurooppa vahingoittaisi samalla itseään. Alamaailma ei ole parasiitti, jonka

voisi leikata siististi pois, vaan kaikkialla läsnä oleva asiantila Euroopan metaforisessa

elimistössä.

Kristiinalle neljäs maailma edustaa uhkaa, Sofia Elenalle sen sijaan

mahdollisuutta. Afrikkalaisnaisen näkökulmasta neljäs maailma on osattomille ainoa

väylä ihmisarvoiseen, jopa ylelliseen elämään. Sofia Elenan Antonio-veljelle ja tämän

ystäville alamaailmaan liittyminen on tuonut lokoisat olot. Miehet ajelevat limusiinilla,

polttelevat sikareita ja huvittelevat luksushuorien kanssa. Sofia Elena näkee neljännen

maailman myös mahdollisuutena hajottaa köyhiä maita alistava ja kurjistava
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maailmanjärjestys. Sofia Elena ei kuitenkaan näe eurooppalaisten rakennelmien

tuhoamisen takana mitään loisteliasta tulevaisuutta, vaan hän povaa yksinkertaisesti

kostoa niille yhteiskunnallisille rakennelmille, jotka ovat sulkeneet hänet ja

hänenlaisensa ulkopuolelle. Siksi Sofia Elenan käsitys on tulkittavissa pohjimmiltaan

pessimistiseksi.

4.3. VÄKIVALTA – ALISTETUN KAPINA

Väkivalta on romaanissa Maa ilman vettä keskeisellä tavalla sidoksissa siihen, millaisia

mahdollisuuksia romaanin henkilöhahmoilla on käyttää valtaa ja millaisissa poliittisissa

todellisuuksissa he elävät. Kokemukset väkivallasta vaikuttavat myös siihen, kuinka

Sofia Elena kokee oman ruumiinsa ja millaiseksi hän hahmottaa suhteensa miehiin.

Analysoin tässä luvussa niitä tapoja, joilla romaanin henkilöhahmot – erityisesti Sofia

Elena – suhtautuvat väkivaltaan, joilla he käyttävät väkivaltaa ja joilla he joutuvat sen

kohteiksi.

Kristiinan ja Sofia Elenan suhtautuminen väkivaltaan on läpeensä

erilainen. Molemmat ovat uskoneet nuoruudessaan aseelliseen vallankumoukseen,

mutta sittemmin heidän asennoitumistapansa väkivaltaan ovat erkaantuneet. Kristiinalle

aseellinen taistelu ei ole koskaan ollut todellisuutta, joten hänen on hankala suhtautua

Sofia Elenan kertomuksiin konkreettisesta, raadollisesta väkivallasta. Sofia Elena taas

on taistellut, haavoittanut ja tullut haavoitetuksi.

Molempien suhtautuminen väkivaltaan on kuitenkin ambivalentti:

kumpikaan ei tuomitse sitä täysin muttei myöskään ihannoi sitä. Kristiinan on vaikea

suhtautua ystävättärensä menneisyyteen sisällissodan taistelijana. Sofia Elena taas näkee
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väkivallan toisaalta mahdollisuutena köyhien maiden ja naisten vapautumiseen, toisaalta

taas tuhoavana ja traumatisoivana asiana. Kahden naisen erilaisen aseman kannalta

oleellista on ennen kaikkea se, että Kristiinalle väkivalta on aina ollut valinnainen,

kaukainen asia, kun taas Sofia Elenan on ollut pakko tarttua aseeseen – tai niin hän

ainakin itse kokee.

4.3.1. TERRORISMI VASTAVOIMANA

Neljännen maailman käsite sisältää kumouksellisen elementin: sen voima sisältyy

yllätykselliseen väkivaltaan, terrorismiin. Sofia Elena uhoaa terrorismin voimasta, sillä

hän näkee fragmentaarisen, yhteiskunnan rakenteisiin iskevän väkivallan

tehokkaimmaksi keinoksi horjuttaa länsimaiden dominanssia. Hän on pettynyt

sosialismiin ja menettänyt uskonsa ideologioiden mahdollisuuksiin muuttaa maailmaa

paremmaksi. Sekä Kristiina että Sofia Elena ajattelevat, että usko suuriin aatteisiin on

kuollut. Sofia Elena toteaa kyynisesti: ”Ei kukaan oikeasti oikeudenmukaisuutta halua,

kaikki haluavat vain omaa nautintoaan” (MIV, 296). Hän kokee maailmanjärjestyksen

muuttuneen siten, että rikollisuus ja terrorismi jäävät ainoaksi vastapainoksi lännen

mahdille. Tätä näkemystä heijastavat muun muassa seuraavat Sofia Elenan kommentit:

– Voisi sanoa, että neljäs maailma esittäytyy sinulle huomenna. Sehän on

suurta se. Toinen ja kolmas maailma ovat menneet menojaan, eikä paljon

ole jälkiä jäänyt. Ensimmäinen on säilynyt ja neljäs syntynyt. Ne ovat

toinen toistensa maalitauluja. (MIV, 224.)

– Terroristit ovat ainoat jotka tosissaan uhmaavat maailman vallanpitäjiä,

ja terrorismi on ainoa tehokas tapa taistella. Terroristit tunkeutuvat

rakenteisiin ja iskevät niihin. Terroristit liikkuvat maailmalla jo melkein

rahan nopeudella. (MIV, 334.)
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Esimerkit välittävät läpeensä kyynisen kuvan nykyisestä maailmantilasta, jossa ”toisen

maailman” edustama kommunismi on siirtynyt historiaan ja ”kolmas maailma” siirtynyt

paikoiltaan periferiasta kohti keskusta ja muuttunut samalla ”neljänneksi maailmaksi”.

Kylmän sodan aikainen kahtiajako on mennyttä, mutta sen on korvannut uusi

kahtiajako, joka heijastuu nykymaailmassa esimerkiksi Yhdysvaltojen retoriikassa

terrorismin vastaisesta sodasta.17

Sofia Elenan hahmottelema jako lännen linnoitukseen eli niin kutsuttuun

ensimmäiseen maailmaan sekä neljänteen maailmaan mukailee muun muassa Hallin

(1999, 152–154) kritisoimaa binaarista tapaa hahmottaa maailma. Kun länsi representoi

itsensä puhtaaksi, terveeksi, valoisaksi ja hyväksi, neljännen maailman rooliksi jää olla

likainen, sairas, pimeä ja paha. Koska länsi dominoi ja määrittää muuta maailmaa, se

myös kahlitsee sitä epistemologisesti. Romaanissa Maa ilman vettä niin kutsuttu ”muu

maailma” alkaa toteuttaa siihen kohdistettuja pelkoja ja halveksuntaa Sofia Elenan ja

Antonion toiminnassa ja nousee siten aidoksi haasteeksi läntiselle status quolle. Sofia

Elena ei kyseenalaista binaarista jakoa valkoiseen ja mustaan maailmaan. Sen sijaan hän

kokee, että ”valkoisen” järjestyksen murskaaminen olisi ainoa keino saavuttaa

toisenlainen maailma: ”Musta nainen räväytti silmät levälleen: – Tuhoaisit nyt edes

vähän tätä valkoista maailmaa! Se on tuhottava, jotta uusi tulisi esiin, syntyisi maailma

kaikille.” (MIV, 292.)

Romaanissa ”ensimmäisen” ja ”neljännen” maailman vastakohtaisuuksiin

liittyvät rikkaan ja köyhän sekä mustan ja valkoisen lisäksi spatiaaliset käsitteet:

länsimaailma on ylhäällä, neljäs maailma alhaalla. Sofia Elena puuskahtaa: ”[E]tkö

ymmärrä että neljäs maailma on alhainen. Tietysti se iskee hajalle, tietysti se tulee

viemäristä ja löyhkää. Sehän on alhaalta ylös kimpoava voima, ainoa joka muuttaa

17 Kuriositeettina mainittakoon, että Pimenoff julkaisi romaanin Maa ilman vettä kaksi
vuotta ennen vuoden 2001 terrori-iskuja ja niin kutsutun terrorismin vastaisen sodan
alkua.
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maailmaa.” (MIV, 330.) Länsimaailman asettuminen yläpuolelle ja neljännen (ja

kolmannen) maailman asettuminen alapuolelle kietoutuu läntisiin arvotuksiin: länsi

katsoo olevansa parempi, korkeampi. Tätä asetelmaa heijastaa jo maailmankartta, joka

on entisten imperialististen valtojen tuotosta. Ne joilla on ollut valta määritellä kuva

maailmasta, ovat representoineet itsensä kartan yläosaan. Ne maat, joita pidetään

nykyään kolmantena maailmana ja jotka ovat yleensä entisiä siirtomaita, sijaitsevat

maailmankartalla valtaosin etelässä eli alhaalla. Sofia Elena uhoaa kuitenkin, että

neljännen maailman haastava voima kumpuaa kuitenkin alhaalta ylös, päiväntasaajan

alta kohti pohjoista, ja haastaa täten ylä- ja alapuoleen liittyvät imperialistiset

arvotukset.

Toinen spatiaalinen, Lännen ja ”muun maailman” binaariseen

vastakkainasetteluun liittyvä asetelma on sisäpuoli versus ulkopuoli. Tämä asetelma on

rinnastettavissa imperialistiseen ajatusmalliin keskuksesta ja marginaalista. Samoin kuin

kolmas maailma on siirtynyt marginaaleista vallan vanhoihin keskuksiin, rikollisuus ja

terrorismi kumpuavat marginaaleista. Sofia Elena vaahtoaa: ”Jos jokin vielä liikkuu

tässä maailmassa, jos jossakin hehkuu voimaa niin alhaalla, ulkopuolella, kurjuudessa.

Ja se vaatii vapautusta vaikka tuhoutumalla.” (MIV, 333.) Nämä sanat ilmentävät

käsitystä siitä, että niillä alueilla, jotka läntinen, kolonisoiva diskurssi on määritellyt ala-

ja ulkopuoleksi, on kosolti yllätyksellistä voimaa, joka voi osoittautua tuhoisaksi. Sofia

Elenan  voi  tulkita  puhuvan  terrorismista.  Kommentti  siitä,  että  tämä  voima  ”vaatii

vapautusta vaikka tuhoutumalla”, lienee viittaus terroristien usein käyttämään

taktiikkaan: itsemurhaiskuihin. Niissä on kyse siitä, että terroristi uhraa ja tuhoaa

itsensä, jotta saisi haavoitettua sitä kohdetta, jota vastaan hyökkään. Sofia Elenan

kommentissa on paradoksaalisuutta: kuinka voi vapautua, jos tuhoutuu? Sanat voi

tulkita äärimmäisen pessimismin ilmentymänä: marginaaliin joutunut ihminen voi
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tuntea asemansa niin ahdistetuksi, että tuhoutuminenkin tuntuisi vapaudelta.

Kristiina – nainen ylhäältä ja keskuksesta – sotkeutuu romaanissa

tahtomattaan terrorismiin. Hän hankkii salakuljetettuja myrkkysammakoita biologisia

tutkimuksiaan varten ja joutuukin järkytyksekseen toteamaan, ettei ole kaupankäynnissä

se osapuoli, joka sanelee ehdot. Häntä edellytetään toimittamaan tutkimustuloksensa

neljännen maailman rikollisille. Sofia Elena on tiennyt koko ajan Kristiinan

salamyhkäisestä sammakkokaupasta ja itse asiassa kontrolloinut sitä veljensä kanssa.

Tämä juonen tason yllätys implikoi romaanissa sitä, että neljännellä maailmalla on

yllätyksellistä valtaa ajaa Länsi ahtaalle. Kristiinan käsitykset mullistuvat

väkivaltaisesti: hän joutuu tilanteeseen, jossa selvältä ja kirkkaalta vaikuttanut

ilmeneekin hämäräksi ja monimutkaiseksi. Kristiinan ylenkatsoma afrikkalaisnainen ja

tämän edustama alamaailma ovatkin selättäneet länsimaisen menestyjänaisen ja

ryhtyneet sanelemaan Kristiinalle vaatimuksia.

4.3.2. KOLONIALISMISTA ITSENÄISYYTEEN, VAPAUSTAISTELUSTA

SISÄLLISSOTAAN

Pimenoffin romaani analysoi sitä maailmanjärjestystä, joka on luonut jaon

”ensimmäiseen” ja ”kolmanteen” – ja miksei ”neljänteenkin” – maailmaan:

kolonialismia. Romaanin tapahtumahetkessä kolonialismin kausi on jo historiaa, mutta

Kristiinan ja Sofia Elenan nuoruudessa Portugali hallitsi vielä Mosambikia18.

Romaani Maa ilman vettä kuvaa imperialismia ja kolonialismia

väkivaltana. Väkivalta kietoutuu siirtomaahistoriaan kahdella tasolla. Ensinnäkin

siirtomaaisännät valloittivat, hallitsivat ja hyödynsivät voimakeinoin kaukaisia alueita,

18 Mosambik itsenäistyi Portugalin hallinnasta vuonna 1975.
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niiden luontoa ja väestöä. Toiseksi imperialistiset vallat käyttivät epistemologista

väkivaltaa eli määrittelivät ja arvottivat maailmaa omasta näkökulmastaan. Näitä kahta

väkivallan aspektia ei voi erottaa toisistaan. Imperialistinen ideologia on perustellut

siirtomaiden hyödyntämisen ja heijastuu tänäkin päivänä uusimperialismissa. (Saïd

1993, 7–9.)

Imperialismin metaforiikka liittyy keskeisellä tavalla naisruumiin ja

maanosan allegoriseen suhteeseen. Salokoski muistuttaa, että naiseus on perinteisesti

yhdistetty maahan ja että patriarkaatti on pyrkinyt systemaattisesti erottamaan

luovuuden ja hedelmällisyyden käsitteet maasta. Patriarkaaliset ideologiat ovat

tahtoneet sitoa luovuuden miehiseen voimaan: mies ikään kuin luo jotakin tyhjästä, kun

taas naisen luovuus on kytköksissä johonkin, mikä on jo olemassa: maahan ja

jatkuvuuteen. Maskuliininen tyhjästä luomisen fantasia kytkeytyy myös

siirtomaavaltaan. Siirtomaiden riistämistä puolustettiin imperialistisessa retoriikassa

sillä, ettei kolonioissa muka ollut kulttuuria vaan pelkkää luontoa, ja luonnosta tuli

imperialistisen ideologian mukaan arvokasta vasta hyödynnettynä. Täten oli perusteltua

valloittaa ja valjastaa hyötykäyttöön kaikki vapaa ja tuottamaton. (Salokoski 1999, 216–

217.)

Tämä metaforiikka limittyy yhdynnän ja siittämisen kuvastoon: läntinen

mies hedelmöittää ”äiti Maan”, ja siitä kasvaa jotakin uutta. Fallinen, imperialistinen

fantasia maan hedelmöittämisestä rinnastuu metaforiseen raiskaukseen sikäli, ettei

alusmaalta kysellä, tahtooko se tulla läntisen kolonisoijan valloittamaksi. Kun romaania

Maa ilman vettä lukee suhteessa raiskaamisen ja siittämisen metaforiikkaan, on

merkityksellistä, että Sofia Elena, nais-Afikka, kiistää Pimenoffin romaanissa

maanneensa Berliinissä yhdenkään eurooppalaismiehen kanssa: ”veljet” ovat suojelleet

ja vahtineet häntä. Tämä yksityiskohta on tulkittavissa vertauskuvaksi afrikkalaisten
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halusta vastustaa läntisen miehen dominanssia ja oman maansa hyödyntämistä ja

välineellistämistä. Huomionarvoista on toisaalta myös se, ettei Sofia Elena kerro,

olisiko hän itse tahtonut sänkyyn jonkun eurooppalaisen kanssa. Hänen ruumiinsa on

ollut oman kulttuurin miesten hallinnassa, ja ”veljillä” on ollut viimeinen sana. Täten

Pimenoffin romaani viittaa patriarkaalisten valtarakenteiden toistumiseen myös

kolonisoidussa kulttuurissa. Sama dominanssi näyttää jatkuneen itsenäistymisen

jälkeenkin: Sofia Elenan kertomuksissa naiset joutuvat miesten palvelijoiksi. Entisen

alusmaan imperiumista saavuttama poliittinen itsenäisyys voi perustua alistettujen

naisten monella tasolla tapahtuvaan sortoon (Morton 2007, 56).

Portugalin raaka siirtomaahallinto Mosambikissa tematisoituu Kristiinan

ja Sofia Elenan keskusteluissa. Muun muassa painajaismainen kuva rääkätyistä

afrikkalaismiehistä rakentamassa Cabora Bassan patoa toistuu useaan kertaan. Romaani

ei kuvaa Portugalin siirtomaahistoriaa kunniakkaaksi myöskään isäntämaalle.

Kerronnassa on ironinen sävy, kun se kommentoi imperialistista ideologiaa:

Siirtomaasodissa tämän maan miehiä kävi henkilökohtaisesti kuolemassa

ja siirtomaasodissa romahti maailmanvalta, johon he olivat uskoneet kuin

pyhään asiaan, sellaiseen jonka puolesta ihmisen kannatti kuolla Angolan

viidakossa. (MIV, 152.)

Nuoruudessaan Sofia Elena on nähnyt vallankumouksen aitona

vaihtoehtona kolonialistiselle sorrolle ja uskonut, että sosialismi tekisi Mosambikista

hyvän maan elää. Hän on palannut Berliinistä Mosambikiin taistellakseen kotimaansa

vapauden puolesta. Myös Euroopan kasvatti Kristiina on halunnut sotia nuoruudessaan

oikeudenmukaisuuden puolesta Abdelin rinnalla. Sofia Elena pilkkaa kuolinvuoteestaan

Kristiinan mietoa vallankumouksellisuutta: Kristiinan kapinallisuus on perustunut Sofia

Elenan mielestä suomalaisnaisen etuoikeutetulle asemalle. Kristiinan sotiminen on ollut



97

vain vertauskuvallista, eikä sellaisenakaan kovin ponnekasta:

Sinun mahdollisuutesi yltäkylläiseen elämään ja kapinaan perustuvat

siihen, että vanhempasi riistivät meitä. Vanhempasi kustansivat siinä

sivussa sinun aikeesi hävittää heidän maailmansa. Ja olithan sinä uhmakas,

pelottelit vanhempiasi uhkaamalla tuhota heidän tulevaisuutensa joka

heidän oli pakko uskoa lastensa käsiin. Mutta huihai, sinä palasit kiltisti

elämään samanlaista elämää kuin he. (MIV, 161.)

Sofia Elena taas on päätynyt todelliseen, veriseen vapaustaisteluun.

Mosambikilaisnainen on joutunut kohtaamaan sodan traumatisoivan todellisuuden.

Siirtomaaisännästä vapautuminen ja sosialistisen yksipuoluejärjestelmän syntyminen

eivät tuoneetkaan maahan rauhaa, vaan Mosambikissa on käynnistynyt Sofia Elenan

paluun jälkeen uuvuttava, raaka sisällissota. Sofia Elena kommentoi vallankumouksen

vaikutuksia nihilistisesti:

– Kaikki kävi toisin kuin olin haaveillut, Sofia Elena jatkoi.

– Vallankumouksen piti sysätä tuotanto käyntiin, mutta sepä pysäytti

pyörät ja kuokat. Me halusimme toisenlaiset, tasavertaiset ihmissuhteet.

Ehkä me ne saimmekin, kun tuli viidakon laki. Yhtäkkiä ruuvimeisseli oli

ase toisen tappamiseen eikä rakentamiseen. (MIV, 208.)

Pimenoff hyödyntää retorisesti sosialistisen unelman kuvastoa: työkaluja,

teollisuustuotantoa, rinta rinnan työskentelyä yhteisen maan eteen. Unelman

romahtamista kuvaa raadollisesti se yksityiskohta, että ruuvimeisseli toimii päinvastoin,

kuin sosialistisen Mosambikin rakentajat ovat haaveilleet: sillä ei rakenneta

hyvinvointia vaan tuhotaan sitä.

Romaani kuvaa Sofia Elenan kokemaa sotaa siten, että taistelemiselta

riisutaan kaikki kunnia ja ylevyys. Sofia Elenan muistot näyttävät sodan raadollisena,

likaisena ja raaistavana. Esimerkiksi Sofia Elenan kertomus siitä, kuinka hän kohtaa

pahoinpidellyn rakastettunsa vankihäkissä, ei säästele vastenmielisiä yksityiskohtia:
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– Kun minun rakkaani heitettiin perääni häkkiin – ei niillä ollut kuin yksi,

siksi ne eivät erottaneet meitä sillä kertaa – hän oli runneltu, kidutettu,

likainen ja yltä päältä kiduttajien kusessa. Myönsin etten jaksanut valittaa

hänen tilaansa, kun itse olin potkittu, lyöty ja kahdesti raiskattu. Oli vaikea

puhua, huulet olivat verillä ja turvonneet. Kuiskaten kysyin oliko hänellä

kohtaa jota voisin koskettaa niin että hän tuntisi hellyyden. – – Jos kaikki

paikat on raastettu sietämättömän kivuliaiksi, minä katselen häntä hellästi

valonaroilla silmilläni kunnes uuvun. (MIV, 178.)

Esimerkissä korostuvat kehon eritteet, vammat, kipu ja turvotukset – samoin kuin

romaanin sairauden kuvauksessa. Tapa, jolla Pimenoff kuvaa sodan jälkiä, rinnastuu

siihen liki inhorealistiseen tapaan, jolla hän kuvailee tappavan sairauden vaikutuksia

ihmisen kehossa. Täten sota rinnastuu romaanin kerronnassa allegorisesti sairauteen.

Sisällissota on runnellut ja kiduttanut Mosambikia ja tuhonnut vision sosialistisesta

Mosambikista samalla tavoin, kuin virus runtelee, kiduttaa ja lopulta tappaa Sofia

Elenan.

Sodan jälkeinen aika ei ole Sofia Elenan muistoissa yhtään armollisempi

kuin itse sotatila. Naista kalvaa edelleen viha entisiä vastustajia kohtaan. Romaanin

maailmankuva on synkimmillään kohdissa, joissa Sofia Elena kiistää mahdollisuuden

anteeksiantoon:

– – Entisiä vastustajia on siedettävä, ja arvaa ottaako koville pidättäytyä

kostosta, – – Eihän sitä tietenkään ole voinut unohtaa mitä hirviöitä ne

ovat, eikä sitten kuitenkaan saa tappaa niitä, koska halutaan järjestynyt

yhteiskunta ja peräti oikeuslaitos! Entisten vastustajien sietäminen otti niin

koville, että siihen jos pystyi oli suurempi sankari kuin se joka teurasti ne.

(MIV, 201.)

Tämä katkelma heijastaa Sofia Elenan toivottomuutta Mosambikin ”parantumisen”

suhteen. Viha näivettää hänen maataan, eikä hän siksi näe mahdollisuuksia
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jälleenrakentamiseen. Mosambikia ovat jääneet kalvamaan sisäiset ristiriidat, jotka

synnyttävät inhoa omia naapureita, omaa kansaa, kohtaan. Se, että Sofia Elena on

alkanut kammota sodassa omaa ruumistaan, voidaan rinnastaa siihen kaunaan ja

vastenmielisyyteen, jota hän on alkanut tuntea kansaansa ja maataan kohtaan.

Nehän voivat kiduttaa niin että alat vihata omaa ruumistasi. Et halua

koskea siihen ja vielä vähemmän annat kenenkään muun koskea. Ruumis

on pettänyt sinut. Olet kokenut sen vuoksi niin hirveitä ja olet itse pettänyt

ruumiisi, kun et ole pystynyt suojelemaan sitä. Poistat tajunnastasi koko

ruumiin, se on runneltu ja tuskaa tuottava eikä enää johda hellyyttä

ytimiin. (MIV, 315.)

Sofia Elena kokee, että hänen ruumiinsa on pettänyt hänet. Hän ulkoistaa ruumiinsa ja

hahmottaa sen itsestään irralliseksi osaksi, jonka hän voi pettää tai joka voi pettää hänet.

Katkelmassa Sofia Elena kuvaa, kuinka on tietoisesti pyrkinyt katkaisemaan yhteyden

omaan ruumiiseensa. Tekstiä voi tulkita niin, että Sofia Elena on projisoinut kehoonsa

traumatisoivat kokemuksensa väkivallasta, ja siksi hän haluaa sanoutua irti ruumiistaan.

Jos katkelmaa lukee siten, että rinnastaa naisruumiin maahan ja maanosaan, lukijalle

välittyy perin juurin synkkä kuva Sofia Elenan ja hänen kotimaansa suhteesta. Oman

ruumiin tavoin myös Mosambik on tuottanut Sofia Elenalle pettymyksen, eikä Sofia

Elena ole kyennyt auttamaan maataan, niin kuin on nuorena haaveillut. Kotimaan

väkivaltainen menneisyys herättää Sofia Elenassa tuskaa ja vihaa niin kuin myös oman

ruumiin ajatteleminen.

Edellisen katkelman kuvaus siitä, kuinka Sofia Elena kokee ruumiinsa, on

voimakkaassa kontrastissa siihen, kuinka Kristiina kokee romaanissa oman kehonsa.

Romaanin alussa Kristiina pohtii, että on hukannut ruumiinsa, ja iloitsee, kun seksi

Markin  kanssa  palauttaa  hänelle  tunteen  naiseudesta  ja  oman  ruumiin  tuntemisesta.

Kristiinan ja Sofia Elenan toiveet ruumiinsa suhteen ovat vastakkaiset: Kristiina tahtoo



100

kokea ruumiinsa voimakkaasti ja saavuttaa sen avulla nautintoa, Sofia Elena taas haluaa

unohtaa koko tuskaa tuottavan asian. Kontrastia korostaa se, että fokalisoija-Kristiina

pitää omaa kehoaan viehättävänä ja Sofia Elenan ruumista vastenmielisenä. Nämä perin

erilaiset tavat kokea oma ruumis alleviivaavat romaanissa sitä, kuinka eri tavalla

Kristiinan ja Sofia Elenan ruumiita on kohdeltu: toista on kohdeltu hyvin ja ihailevasti –

korkeintaan hieman laiminlyöty seksuaalisesti –, toista taas on runneltu ja raiskattu.

Tämänkin seikan voi rinnastaa maiden ja maanosien kohtaloihin: Suomi ja Eurooppa

ovat saaneet nauttia Kristiinan elinajan rauhasta ja vauraudesta, kun taas Mosambikia ja

Afrikkaa ovat kurittaneet lukuisat sodat ja katastrofit.

4.3.3. UHRISTA KOSTAJAKSI – VÄKIVALTA NAISEN VAPAUTTAJANA?

Sota on katkeroittanut Sofia Elenan paitsi vihollisjoukkoja myös miessukupuolta

kohtaan. Romaanissa Maa ilman vettä feministiset painotukset korostuvat kohdissa,

joissa sotaa kuvataan miesten käsittämättömänä taisteluna vallasta ja statuksesta. Sodan

maskuliinisuutta alleviivaa se, että aseet ja fallos rinnastuvat romaanissa toisiinsa:

”Mosambikin lipussa sojotti kalasnikov kuin kikkeli” (MIV, 220).

Yksi niistä harvoista asioista, joista Kristiina ja Sofia Elena ovat yhtä

mieltä, on se, että miehet ovat syyllisiä maailman sotiin ja että halu sotia on miehille

eräänlainen biologinen pakko. On huomionarvoista, että sekä eurooppalaisnainen että

afrikkalaisnainen toistavat stereotyyppistä, essentialisoivaa käsitystä aggressiivisista,

dominoivista miehistä, joiden luontoon sotiminen yksinkertaisesti kuuluu. Käsitys

toistuu romaanin kuvauksissa siten, että kaikki tarinan miehet ovat tavalla tai toisella

taisteluun ja kilpailuun taipuvaisia. Kristiinan mies Otto on urapyrkyri, joka raivaa

esteet tieltään päästäkseen vihreälle oksalle. Mark Hunter haalii rahaa ja valtaa. Sofia
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Elenan veljen Antonion epämääräiset bisnekset kietoutuvat terrorismiin ja

kansainväliseen rikollisuuteen. Sofia Elenan mosambikilaisrakastajat ovat taistelleet

sisällissodassa, ja kuollut Abdelkin on halunnut taistella kansansa vapauden puolesta.

Kaikki romaanin miehet representoituvat sotaisiksi fokalisoija-Kristiinan

havainnoissa ja ajatuksissa tai Sofia Elenan puheessa. Siten lukijalle tarjotaan

mieshahmoista ainoastaan kuva, joka on jo suodattunut Kristiinan tai Sofia Elenan

ajatusten ja sanojen läpi, ja siksi lukija on pääsemättömissä essentialisoivasta

soturikuvastosta mieshenkilöiden kuvauksessa.

Kristiina jaksaa hetkittäin puolustaa nuoruutensa idealistista käsitystä siitä,

että vapauden kaltaiset ihanteet kutsuvat miehiä sotaan – halusihan Abdel puolustaa

kansansa vapautta asein. Sofia Elena taas on menettänyt uskonsa kaikkiin jaloihin

ihanteisiin. Hänen näkemyksensä miehistä ja sodasta on läpeensä kyynistynyt:

– – Mitä helvettiä varten me annetaan miesten jatkaa touhujaan, joista

koko maailma roihuaa. Ei säästy maa, ilma eikä vesi, kun ne sytyttävät

tulen, kun ne ruiskuttavat spermansa, kun ne valikoituvat, kun ne

kieriskelevät paviaanikallioilla parhaasta paikasta tapellen. Ja kun joku on

asettunut parhaalle paikalle, me heti piipahdamme antamaan sille pillua,

vaikka se sytyttää maailman palamaan jo ennen lapsen syntymistä. Ja jos

se ei sytytä, niin sitten poika sytyttää. –  –

– Minä todella tömähdin Mosambikissa miesten maailmaan.

Siihen, että tuhouduttiin. Siinä ei ollut vaihtoehtoa, vain tuhoutumisen

tavan vaihtoehdot: joko tulta tai tomua. (MIV, 194–195.)

Esimerkki heijastaa Sofia Elenan biologista selitysmallia miesten käytökselle: miehet

rinnastuvat paviaaneihin. Kuten tässä katkelmassa, Sofia Elena kommentoi moneen

kertaan naisen kurjaa asemaa sodassa. Kun miehet ovat riehuneet, tappaneet ja

polttaneet, naisten tehtäväksi jää tyydyttää miesten tarpeet, haudata ruumiit, pestä

rauniot ja synnyttää uusia lapsia. Naisen on käytettävä eheyttävää, maahan sidottua
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energiaansa korjatakseen miessukupuolen tuhoja (vrt. esim. Salokoski 1999, 217).

Romaanissa Maa ilman vettä sodan keskellä elävällä naisella on vain yksi

keino kapinoida alistetun naisen, ”työjuhdan”, osaa vastaan: ryhtyä itse tappajaksi.

Kieltäytymällä lempeän äidin, vaimon ja rakastajattaren roolista ja ryhtymällä sen sijaan

tuhoajaksi ja väkivallan käyttäjäksi Sofia Elena murtaa sitä häkkiä, jonka ulkopuolinen

maailma on hänelle rakentanut. Sotiminen muokkaa hänen naisidentiteettinsä

säilyttävästä tuhoavaksi, lempeästä julmaksi:

Kun käskyvalta naisistuu, käskyvalta muuttuu ja naiseus muuttuu. Se on

huikaisevaa: koko ajan tulee ruumiita, itsekin voi pian olla kuollut miinan,

meisselin, kranaatin tai luodin tappamana. Mutta ainakaan ei voi elää niin

kuin ennen. Ei naiseus muutu miksikään pelkistetyn inhimilliseksi niin

kuin sinä sanoit. Naiseus vaihtuu arvoitukselliseen uuteen. (MIV, 210–

211.)

Katkelma ilmentää Sofia Elenan käsitystä siitä, ettei se, mikä on perinteisesti

hahmotettu naiseudeksi eli äidillisyys, lempeys ja huolehtivuus, voi selvitä sodan

väkivaltaisuudesta. Siksi naiseudesta täytyy tulla jotakin muuta, uudenlaista.

Mitä naiseudesta sitten tulee? Sofia Elenan kertomus osoittaa, että hän on

omaksunut sisällissodassa perinteisesti maskuliiniseksi käsitettyjä piirteitä ja

toimintatapoja ja alkanut toteuttaa eräänlaista sotaisaa, negatiivista naismaskuliinisuutta

(vrt. Rossi 2003, 58–62). Hänestä on tullut häikäilemätön ja säälimätön. Samalla Sofia

Elena on saavuttanut jotakin, mitä hänellä ei ole koskaan aiemmin ollut vastoin kuin

sotivilla miehillä: valtaa. Hänen valtansa on perustunut vaarallisuuteen ja väkivallan

uhkaan. Sofia Elena kertoo Kristiinalle: ”Mikään ei ole niin vapauttavaa kuin se että

huomaa voivansa pistää muita ihmisiä hengiltä. Soisin sinunkin kokevan sen. Se on

upeaa. Arvaa mitä, halusin aina olla vaarallinen.” (MIV, 277.)

Sofia  Elena  kokee,  että  väkivalta  on  hänelle  ainoa  keino  hallita  omaa
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elämäänsä. Hän on kyennyt ryhtymään toimijaksi vain kumoamalla nurin asetelman,

jossa mies on käyttänyt häneen (väki)valtaa ja hän on joutunut tyytymään uhrin osaan.

Pohdinnat subjektiudesta ja objektiudesta eksplikoituvat Kristiinan ja Sofia Elenan

ajatuksenvaihdossa:

– – Sinä itse rupesit tappamaan. Sinusta tuli väkivallan subjekti. Rupesit

räiskimään ihmisiä omin käsin.

– Se todella teki minut subjektiksi ja ihmiseksi, kun rupesin tappamaan.

Siihen asti olin odottava objekti. (MIV, 310.)

Sofia Elena kokee, että hänestä on tullut aktiivinen toteuttaja vasta, kun hän on alkanut

käyttäytyä väkivaltaisesti. Hän sanoo tappamisen vapauttaneen hänet toiminnan kohteen

roolista. Romaanin sisäistekijän näkemys siitä, onko väkivallalla mahdollisuuksia

vapauttaa nainen, hahmottuu kuitenkin pessimistiseksi. Luopuminen perinteisistä naisen

rooleista ei lopulta ole tuonut Sofia Elenalle uutta, parempaa asemaa. Äitiyden ja

rakkauden tilalle on jäänyt tyhjyys, eikä mies ole suostunut palvelemaan sellaistakaan

naista, joka kieltäytyy eheyttäjän ja palvelijan roolista. Nämä pettymykset kiteytyvät

seuraavassa esimerkissä:

– – [N]aisen vapaus saavutetaan itsensä kieltämisellä. Himo olisi tappio.

Itsensä kieltäminen helpottaa miehestä kieltäytymistä, mikä ei ole niin

yksinkertaista kuin luulisi. Ja äitiydestä kieltäytymistä. Kun huoruus ja

äitiys uhrataan, jää naisen osaksi enää orjuus. – – Vaikka tapat monta

ihmistä päivässä ja vaatteesi tulevat verisiksi, joudut pesemään ne itse. Ei

mies niitä pese. (MIV, 211.)

Tähän kompleksiseen katkelmaan kietoutuu ääneen lausumattomia käsityksiä siitä,

millainen nainen on. Sofia Elenan monologi vihjaa, että kieltäessään biologisuutensa –

himonsa mieheen ja halunsa tulla äidiksi – nainen voisi saavuttaa vapauden niistä

asioista, joita naisten on perinteisesti katsottu edustavan. Esimerkki sisältää myös
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viittauksen niihin ahtaisiin rooleihin, jotka naisille on monena aikana ja monessa

yhteiskunnassa tarjottu: äiti tai huora. Kun nainen kieltäytyy kummastakin roolista, hän

kieltäytyy perinteisestä naiseudesta. Sofia Elena toteaa kuitenkin synkästi, että näin

saavutettu vapaus paljastuukin uudenlaiseksi orjuudeksi, sillä nainen ei pääse tälle

sälytetyistä velvollisuuksista. Vaikka nainen omaksuisi väkivaltaa käyttävän miehen

toimintatavat, miehet eivät omaksu vastaavasti naisellisiksi katsottuja toimintatapoja ja

ryhdy palvelemaan sotivia naisia. Sofia Elenan väkivaltaisuus ja kieltäytyminen

perinteisestä naiseudesta näyttäytyvätkin ennemmin epätoivoisena kapinana kuin

todellisena mahdollisuutena kohentaa kolmannen maailman naisten asemaa.

Kerronnan pessimististä sävyä vahvistaa tapa, jolla Kristiina suhtautuu

Sofia  Elenan  kamppailuun.  Tieto  siitä,  että  Sofia  Elena  on  ryhtynyt  väkivallan

käyttäjäksi, järkyttää Kristiinaa: suomalaisnainen kieltäytyy pitkään uskomasta, ettei

hänen ystävänsä olekaan ollut jalo kipujen lievittäjä tai edes riutuva kehitysmaalainen

uhri. Sofia Elena kieltäytyy olemasta sellainen, millaiseksi Kristiina on halunnut tämän

representoida, ja Kristiinan maailmankuva järkkyy väkivaltaisesti.

Sofia Elena pilkkaa Kristiinaa tämän naiivista, ylemmyydentuntoisesta

asenteesta. Kristiinan suhtautuminen rinnastuu asenteeseen, josta muun muassa Chandra

Talpande Mohanty (1999, 238) arvostelee länsimaista feminististä diskurssia. Tässä

diskurssissa kehitysmaiden naiset hahmotetaan usein yhtenäiseksi ryhmäksi, josta

tehdään jonkin yhteiskunnallisen tai taloudellisen järjestelmän kollektiivinen uhri.

Jännite Kristiinan ja Sofia Elenan välillä on sidottavissa yhteen jälkikoloniaalisen

feminismin keskeisimmistä kysymyksistä: voiko länsimainen feminismi oikeastaan

ymmärtää kolmannen maailman naisten asemaa tai puhua näiden puolesta?

Mohantyn tavoin Gayatri Chakravorty Spivak pohtii länsimaisten

feministien mahdollisuuksia ymmärtää kolmannen maailman naisten roolia
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kahdenlaisen sorron – sovinistisen ja (uus)kolonialistisen – alla. Spivak epäilee, ettei

länsimaisilla feministisillä teorioilla voi olla todellista kosketusta köyhien maiden

naisten elämään ainakaan siinä diskurssissa, jota Spivak kutsuu ranskalaiseksi korkeaksi

feminismiksi19. Spivakilla on kuitenkin sovinnollinen ehdotus: hän uskoo, että jos

kansainvälinen feminismi tehdään selvästi näkyväksi länsimaisen feminismin

kontekstissa, feminismien heterogeenisyyttä kyetään käsittelemään ja eri maiden naiset

pystyvät neuvottelemaan keskenään. Lännen feministeiltä edellytetään vain avoimuutta

ja kykyä kuunnella kolmannen maailman naisia. (Spivak 1988, 134–135, 141.)

Kristiina ei kykene romaanissa siihen, mitä Spivak Lännen naisilta vaatii.

Hän ei  saavuta  Sofia  Elenan  kokemusta  eikä  pysty  käsittämään tämän toimintaa. Maa

ilman vettä välittää lopulta synkän kuvan globaalin feminismin mahdollisuuksista.

Vaikka Kristiina ja Sofia Elena keskustelevat liki koko romaanin ajan, heidän välilleen

ei synny aitoa kommunikaatiota.

Hän [Kristiina] ei ollut mennyt lähelle Sofia Elenaa, ei silittänyt vatsaa,

kosketellut reidentynkää. Katsoessaan hän oli kieltäytynyt näkemästä. Hän

on ihminen joka ei havainnut toista, nainen joka ei koskettanut toista

naista. Hän oli hukassa, jos oli käsivarren mitan päässä toisesta. (MIV,

346.)

Se, että Kristiina ei kosketa Sofia Elenaa eikä tahdo nähdä tämän ruumiin alennustilaa,

korostaa kohtaamattomuutta, joka toistuu puheen tasolla. Nais-Eurooppa ja nais-Afrikka

jäävät etäälle toisistaan sekä henkisesti että fyysisesti.

19 Tämän suuntauksen ajattelijoita ovat muun muassa Hélène Cixous, Luce Irigaray ja Julia Kristeva.
Heidän kirjoituksensa ovat enemmän metaforisia ja käsitteellisiä kuin pragmaattisia.
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5. LOPUKSI

Tarkastelin pro gradu -tutkielmassani, miten etnisyys ja ruumiillisuus representoituvat

Veronica Pimenoffin romaanissa Maa ilman vettä ja millaisia merkityksiä ne saavat.

Hyödynsin analyysissani pääosin jälkikoloniaalista teoriaa.

Pimenoffin romaanissa on keskeisellä tavalla kyse konflikteista: siinä

ottavat yhteen paitsi kaksi keski-ikäistä, toisistaan vieraantunutta ystävystä myös

erilaiset maailmankatsomukset, pyrkimykset ja elämäntavat. Tulkitsin romaanin

päähenkilöt, suomalaisen Kristiinan ja mosambikilaisen Sofia Elenan, allegorisiksi

hahmoiksi, jotka edustavat kotimantereitaan Eurooppaa ja Afrikkaa. Naisten etnisyyden

kuvaus saa romaanissa runsaasti tilaa. Kristiinan ja Sofia Elenan etnisyyden fyysiset

tunnusmerkit korostuvat siten, että Kristiinan vaaleus ja tyytyväisyys omaan

ulkomuotoonsa samoin kuin Sofia Elenan musta ihonväri ja kehon näivettyneisyys

toistuvat kuvauksissa, Kristiinan ajatuksissa ja naisten puheessa. Keskushahmoihin

kiteytyy romaanissa myös runsaasti sellaisia stereotyyppisiä piirteitä, joita Eurooppaan

ja Afrikkaan tavataan yhdistää. Kristiina on uraorientoitunut, itsekeskeinen ja

materialistinen. Sofia Elena on Kristiinan nuoruudenmuistoissa aistikas, eroottinen ja

energinen hahmo, tarinan nykyhetkessä hän taas näyttäytyy sairaana, luotaantyöntävänä

ja uhkaavana. Täten Sofia Elenan hahmo ilmentää ambivalentilla tavalla Afrikan

kahtiajakautunutta stereotypiaa, sen hyviä ja huonoja puolia.

Sofia Elena ei edusta romaanissa yksioikoisesti Afrikkaa, vaan hänet voi

tulkita identiteetiltään hybridiseksi hahmoksi, joka häilyy eurooppalaisen ja

afrikkalaisen kulttuuripiirin välillä. Opiskeluaika Berliinissä ja eurooppalainen koulutus

ovat juurineet hänet irti perinteisestä afrikkalaisesta ajattelusta, mutta silti Sofia Elena

sitoutuu arvojensa ja elämäntarinansa puolesta vahvasti Mosambikiin. Pimenoffin
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romaanissa hybridinen identiteetti näyttäytyy tragediana, sillä Sofia Elena ei tunne

kuuluvansa sen paremmin Eurooppaan kuin kotimaahansa.

Naishahmot edustavat myös tietynlaisia maailmankatsomuksia: Kristiina

länsimaista kapitalismia ja oman edun tavoittelua, Sofia Elena jälkikoloniaalista

feminismiä ja kolmannen maailman lännenvastaisuutta. Nuoruudessaan molemmat ovat

vannoneet sosialismin nimeen, mutta keski-ikäisinä he tarkastelevat maailmaa täysin eri

perspektiiveistä. Erilaiset aatteet, ideat ja poliittiset konfliktit saavat Kristiinan ja Sofia

Elenan dialogissa paljon tilaa, mutta mikään aate ei näyttäydy absoluuttisen oikeana –

pikemminkin romaanin henkilöhahmot ovat pettyneet (ideal)ismeihin. Pohdinkin

tutkielmassani, että lajiltaan Pimenoffin romaania voisi pitää postmodernina poliittisena

romaanina, jossa politiikka nousee keskeiseksi teemaksi mutta joka ei pyri osoittamaan

lukijalle oikeaa polkua.

Kun puhutaan etnisyydestä ja ruumiillisuudesta, puhutaan väistämättä

myös vallasta: kenellä on oikeus määritellä ja arvottaa toisen etnisyyttä ja toisen

ruumista? Valtasuhteiden kuvauksen kannalta on olennaista, että vaikka romaanissa on

ekstradiegeettinen kertoja, tapahtumia fokalisoi voimakkaasti eurooppalainen Kristiina.

Siksi lukijan on suodatettava suuri osa romaanin tapahtumista Kristiinan katseen kautta

ja Kristiinalla on valtaa arvottaa ja tulkita tilanteita ja muita henkilöhahmoja

länsimaisen maailmankatsomuksensa perusteella. Erityisen arvioivana hänen katseensa

kohdistuu nuoruudenystävään, jonka sairas musta vartalo näyttää Kristiinasta

vastenmieliseltä. Sofia Elenan vartalosta tulee Kristiinalle eräänlainen peili, jonka

avulla hän representoi kuvan itsestään puhtaana, kauniina ja haluttavana. Allegorisesti

Länsi tekee itsestään normin, joka representoi itse oletetun paremmuutensa suhteessa

Toiseen, Afrikkaan. Kristiinan katse näyttäytyy jopa rasistisena. Hän tarkastelee Sofia

Elenaa rodullistuneen ajattelumallin läpi, kutsuu tätä neekeriksi ja näkee tässä ja tämän
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veljessä Antoniossa eläimellisiä piirteitä. Nämä piirteet paikantuvat Sofia Elenan ja

Antonion ruumiissa. Se, että Kristiina on luonnontieteilijä, korostaa hänen ajattelunsa

suhdetta tieteelliseen systemaattisuuteen pyrkivään imperialistiseen diskurssiin, jossa

afrikkalaiset on sidottu luontoon ja jossa kulttuuri ja luonto nähdään toistensa

binaarisina vastakohtina.

Kristiinan fokalisoijanvalta ole romaanissa yksioikoista eikä ehdotonta.

Ensinnäkin vapaa epäsuora kerronta tuo kerrontaan moniäänisyyttä, joka murentaa

Kristiinan mahdollisuutta dominoida tapahtumien tulkintaa. Toiseksi fokalisoijan valtaa

horjuttaa se, että Sofia Elenan haastavat kommentit ja monologit saavat paljon tilaa

suorassa esityksessä ja haastavat jatkuvasti eurooppalaisnaisen käsitykset. Lisäksi

romaanin sisäistekijä eli sen implisiittisten normien ja asenteiden valikoima rakentuu

sellaiseksi, että teoksen arvot hahmottuvat toisenlaisiksi kuin Kristiinan arvot. Tämä

vaikutelma syntyy muun muassa siitä, ettei Kristiinan kuvata tuntevan empatiaa muita

henkilöhahmoja kohtaan, vaikka lukija saa tietää Sofia Elenan kohtaamista kauhuista, ja

että Kristiina ajattelee vain itseään, vaikka vallan ja hyvinvoinnin epätasainen

jakautuminen maailmassa tematisoituu selkeästi romaanissa.

Euroopan valtaa ja turvallisuudentunnetta nousee romaanissa haastamaan

myös kaikki se, mitä Sofia Elenan sairaus ja mätänevä ruumis symboloivat. Sofia

Elenan sairauden kuvaus on korostetun ruumiillista. Kristiinan fokalisoivan katseen läpi

suodattuu kuva epäpuhtaasta afrikkalaisesta, joka on tullut levittämään sairautensa hajua

puhtaaseen Eurooppaan. Tulkitsin tämän kuvan heijastavan niitä pelkoja, joita

kolmannen maailman läsnäolo Euroopassa herättää. Sofia Elenan vihjataan sairastavan

aidsia. Kuvaamalla vastenmielisyyttä, jota Kristiina tuntee tautia kohtaan, romaani

kommentoi läntistä aids-kammoa. Koska romaanin keskushenkilöt ovat allegorisia

hahmoja, ovat heidän ruumiinsa rinnastettavissa mantereisiin ja maihin ja ruumiissa
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tapahtuvat muutosprosessit niihin muutoksiin, joita Euroopassa ja Afrikassa tapahtuu.

Siten kehoa riuduttava, salakavalasti etenevä tauti voidaan nähdä vertauskuvana

maanosien rakenteisiin tunkeutuville ilmiöille, muun muassa kansainväliselle

muuttoliikkeelle sekä yhteiskuntien sisään soluttautuvalle terrorismille ja

rikollisuudelle, joita nimitetään romaanissa ”neljänneksi maailmaksi”. Afrikkalaisnaisen

hahmo, joka on tuonut sairautensa Eurooppaan ja joka uhoaa kuolinvuoteellaan kostoa,

on voimakas allegoria näille prosesseille.

Romaani kommentoi terrorismia ja väkivaltaa ambivalentilla tavalla. Sofia

Elena näkee terrorismin mahdollisuutena horjuttaa Lännen mahtia. Silti väkivallan

mahdollisuuksista vapauttaa kolmannen maailman naiset hahmottuu romaanissa

pessimistinen käsitys. Niin romaanin kertoja kuin Sofia Elenan muistotkin välittävät

väkivallasta raadollisen, synkän kuvan. Aseellinen kamppailu on tuonut Sofia Elenalle

lopulta vain kärsimystä, vaikka hän sanookin, että on tuntenut itsensä sotiessaan

vapaaksi. Hän ei ole saavuttanut tasa-arvoista asemaa miesten kanssa, vaikka on

taistellut näiden rinnalla ja näitä vastaan. Ruumiillisuuden tematiikka korostuu

väkivallan kuvauksissa: koetut kärsimykset paikantuvat Sofia Elenan kehossa, jota on

raiskattu ja runneltu niin, ettei Sofia Elena tahdo enää olla yhteydessä omaan

ruumiiseensa. Tulkitsin tätä seikkaa siten, että vastaavasti hän on kadottanut yhteyden

kotimaahansa ja -mantereeseensa.

Ruumiillisuus korostuu myös kohdissa, jotka käsittelevät seksuaalisuutta.

Päähenkilöistä ainoastaan Kristiina on romaanissa seksuaalinen toteuttaja; Sofia Elenan

seksuaalisia kokemuksia ei juuri kuvata. Kristiina on aktiivinen, aloitteellinen nainen,

jonka seksuaaliset kokemukset säätelevät voimakkaasti sitä, miten hän kokee oman

ruumiinsa. Kristiina tuntee, että nuoruudenrakastettu Abdel on antanut hänelle

kokemuksen naiseudesta ja auttanut häntä löytämään oman ruumiinsa. Näin Kristiina
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toistaa monitulkintaisesti käsitystä siitä, että mies voi määritellä naisen. Vaikka

Kristiina on romaanissa halukas alistumaan seksissä miehille, hänelle on miehiin myös

valtaa fyysisen viehättävyytensä vuoksi. Tämä valta kyseenalaistuu, kun Kristiinan

ruumis joutuu miesten kaupankäynnin kohteeksi. Kauppaa käyvät Kristiinan aviomies

Otto ja amerikkalainen pohatta Mark Hunter. Kristiinan ja Sofia Elenan tavoin

romaanin miehet ovat allegorisia hahmoja: Otto ja Mark edustavat materialismia ja

rahavaltaa. Eurooppalainen Otto kohtaa amerikkalaisessa Markissa voittajansa, mikä on

tulkittavissa vertaukseksi mantereiden välisestä valtasuhteesta. Abdel taas näyttäytyy

romaanissa fantasiana, jossa kiteytyvät Lännen erotisoidut ja eksotisoidut kuvitelmat

Idästä. Abdel rakentuu näiden korostettujen piirteiden vuoksi liki parodiseksi hahmoksi,

jonka karikatyyriset piirteet ovat yhteydessä jälkikoloniaaliseen teoriaan, etenkin

Edward Saïdin ajatuksiin orientalismista.

Naishahmojen kuvauksessa on huomionarvoista, että Kristiina ja Sofia

Elena uusintavat käyttäytymisellään ja puheillaan sekä feminiinisinä että maskuliinisina

nähtyjä toimintamalleja. Kristiina on äiti ja ulkomuodoltaan perin naisellinen, mutta hän

toimii tieteellisessä työssään ja omia päämääriään tavoitellessaan tavalla, jota on totuttu

pitämään maskuliinisena: määrätietoisesti, dominoivasti ja tunteilemattomasti. Sofia

Elena taas on sotinut miesten keinoin, mutta toisaalta hänen henkilöhahmonsa sitoutuu

vahvasti naisellistettuun Afrikkaan sekä jälkikoloniaaliseen feminismiin. Täten teos

kommentoi monitulkintaisesti kolonialistista diskurssia, jossa Länsi ja miehisyys

vertautuvat toisiinsa ja naiselliset ominaisuudet rinnastuvat ei-läntisiin ”primitiiveihin”.

Romaani välittää pessimistisen kuvan Lännen ja kolmannen maailman

naisten mahdollisuuksista ymmärtää aidosti toisiaan. Kristiinan ja Sofia Elenan

kohtaamattomuus toistuu teoksessa sekä dialogisella että fyysisellä tasolla: naiset eivät

opi ymmärtämään toisiaan eivätkä luottamaan toisiinsa, ja fyysisesti he jäävät etäälle
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toisistaan. Vaikka Eurooppa ja Afrikka keskustelevat ja kiistelevät hartaasti ja vaikka

monenlaiset aatteet ja ideat pääsevät käymään romaanissa dialogia, yhteisymmärrystä ei

synny kuin katoaviksi hetkiksi.

Pimenoffin romaani välittää lukijalle kuvan maailmasta, jossa ei ole

absoluuttisia totuuksia ja jossa Euroopan ja Afrikan on mahdoton saavuttaa

konsensusta. Se ei tarkoita, ettei sellaisilla käsitteillä kuin etnisyys, ruumis, naiseus,

valta ja politiikka olisi tässä maailmassa merkitystä – niillä ei vain ole yksiselitteistä

tulkintaa, josta eri todellisuuksissa elävät ihmiset pystyisivät olemaan samaa mieltä.
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