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Pia Livia Hekanaho

Kuin lehmä uutta navettaa - lesbinen katse
kulttuuriin
Tähän artikkelikokoelmaan olemme koonneet 1990-luvulla suo
meksi kirjoitettuja artikkeleita, jotka pyrkivät tarjoamaan lesbotutkimuksellisen näkökulman kulttuuriin, sen eri osa-alueisiin ja
erilaisiin lesbokulttuureihin. Teos tarjoaa käsitteistä kulttuuri,
lesboudet ja feminismit ainakin yhtä monta näkemystä kuin ko
koelmassa on kirjoittajia. Emme niinkään pyri dokumentoimaan
lesbojen tuottamaa ja kuluttamaa kulttuuria, vaan tarjoamaan
vaihtoehtoisen näkökulman joihinkin taiteenlajeihin sekä sukupuo
len ja identiteetin tarkasteluun. Lesbinen tapa katsoa ei ole samas
tettavissa ’lesbon' tapaan katsoa. Läpi kokoelman puramme suku
puolen ja seksuaalisuuden itsestäänselviksi oletettuja suhteita; näitä
suhteita dekonstruoidessaan lesbinen katse tarkentuu eri tavoin
kuin esimerkiksi naistutkimuksellinen katse. Lesbinen, marginaalin
ja keskiön suhteet kyseenalaistava tarkastelukulma kulttuuriin ja
yhteiskuntaan on mahdollinen erilaisille lukijoille - sellaisille
lukijoille, jotka kykenevät kyseenalaistamaan oman paikkansa
kulttuurissa.1 Toivomme artikkeleidemme tarjoavan välineitä
uudenlaisten näkökulmien löytämiseksi kulttuurin, sukupuolen,
vallan ja seksuaalisuuden kysymyksiin.
Minkä tahansa nykyaikaisen naistutkimuksellisen tai feministi
sen artikkelikokoelman tavoin tämä lesbinen kulttuuri-ilmiöiden
tarkastelu tarjoaa erilaisten, eriäänisten ja erimielistenkin näke
mysten kirjon. Tekstit voivat olla keskenään eri mieltä, kommen
toida toisiaan, täydentää toisiaan tai tarjota lukijalle mahdollisuu
den rakentaa oma käsityksensä kiistelevien tekstien synteesinä.
Johdantoluku ei pyri tarjoamaan lukuohjeita tai yhtenäistä näke
mystä lesbotutkimuksen ja kulttuuri-ilmiöiden suhteista. Sen sijaan
nostan esille keskeisiä teemoja, jotka risteilevät useiden artikkelien
halki, sekä erilaisia feminismitulkintoja, jotka vaikuttavat monin
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tavoin tämänhetkisen lesbotutkimuksen taustalla.
Radikaalifeininismistä postfeminismiin
Erilaiset feministiset teoriat ja muutokset feministisessä ajattelussa
ja kulttuurissa näkyvät myös lesbotutkimuksen muuttuvissa kysy
myksenasetteluissa ja tarkastelutavoissa. Poliittisen lesboliikkeen
yhteys naisliikkeeseen ja feminismin eri aaltoihin on ollut ja on
yhä tiivis ja molemminpuolinen, toisinaan kuitenkin varsin ristivetoinen. Samalla tavoin kuin aikaisemmin yhtenäisempänä poliit
tisena liikkeenä nähty tasa-arvofeminismi sekä naiserityisyyttä ja
naistenkeskisiä toimintamuotoja painottavat radikaali- ja kulttuurifeminismi ovat saaneet rinnalleen kirjon postfeminismeiksi nimet
tyjä teoreettisia suuntauksia, myös lesbotutkimus on yhä enemmän
siirtynyt tasavertaisuuspoliittisesta diskurssista lesbouksien mo
ninaisuutta painottaviin ja identiteettien pysyvyyden kyseenalaista
viin äänenpainoihin. Lesbotutkimus on postfeministisen keskuste
lun keskeisiä virikkeenantajia, ja yhä useammat lesbotutkijat
pohtivat postmodernin ja lesbouden yhteyksiä tilanteessa, jossa
perinteiseen identiteettipolitiikkaan sitoutuneet teoriat ovat antaneet
tilaa eroja ja erilaisuuksia painottaville näkemyksille.
Artikkeleissa käsittelemme kysymyksiä erilaisista feminismeis
tä, feminismien perinnöstä sekä tutkimuksen ja poliittisen toimin
nan välisistä suhteista. Vakiinnutamme suomenkielistä terminolo
giaa nykyisessä lesbotutkimuskeskustelussa. Nostamme esiin
tulkintoja radikaalifeminismistä, lesbofeminismistä ja viimeaikaista
lesbokeskustelua hallinneista seksiradikaaleista teemoista. Esitäm
me väitteitä keskenään risteilevien, kiistelevien, mutta myös
historiallisesti, teoreettisesti ja praktisesti toisiinsa vuorovaikutus
suhteissa olevien feminististen aatevirtausten suhteista.
Käsitteenä radikaalifeminismi ei etenkään nykyisessä feministi
sessä keskustelussa viittaa rajuun muutokseen tai kumouksellisuu
teen. Radikaali-sanan etymologia tuo esiin latinan kielen sanan
radix, joka merkitsee juurta ja alkuperää. Radikaalifeminismin
radikaalius merkitsee halua kyseenalaistaa ja muuttaa patriarkaa
tiksi nimetty vallan epätasapaino naisten ja miesten välillä. Suku
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puolten välinen epätasa-arvo tulkitaan radikaalifeministisessä
ajattelussa muita valtasuhteita tai eroja perustavammaksi. Erityi
sesti radikaalifeministisen ideologian jakavat lesbofeministit nimeävät vallitsevan yhteiskunnallis-kulttuurisen järjestyksen hete
roseksuaaliseksi pakoksi ja heteropatriarkaatiksi. Radikaalifeminis
tisen ideologian pyrkimyksenä on ollut kyseenalaistaa perusteelli
sesti esimerkiksi oletukset naisen riippuvuudesta miehestä, oletuk
set naisen asemasta heteroseksuaalisessa halun taloudessa sekä
naiseuden ja reproduktion väliset yhteydet.
Radikaalifeminismillä sekä naisten omaa kulttuuria ja naiserityisyyttä painottavalla kulttuurifeminismillä on ollut monitahoinen
vaikutus lesbofeminismin ja myöhempien seksiradikaalien feminis
tisten suuntausten syntyyn. Viimeisten kymmenen tai viidentoista
vuoden aikana yleistynyt käsitys radikaalifeminismistä yksinomaan
postmodernien seksuaaliradikaalien teorioiden vastavoimana
problematisoituu, kun muistetaan radikaalifeminismin heteroseksu
aalisen pakon kyseenalaistaminen, jolla on ollut syvällinen merki
tys lesboliikkeiden synnylle. Samalla tavalla radikaalifeministiset
ajatusmallit vaihtoehtoisista seksuaalisista käytännöistä näkyvät
osaltaan nykyisten seksiradikaalien suuntausten teoriassa ja käytän
nössä. Näitä radikaalifeministien jo 1970-luvulla käsittelemiä
teemoja voi tunnistaa esimerkiksi keskustelussa lesbofalloksesta tai
pyrkimyksissä monogamian kyseenalaistamiseen. Radikaalifemi
nistiset ja postfeministiset tulkinnat samoista teemoista kuitenkin
eroavat toisistaan.
Yhdysvaltalaisessa keskustelussa tehdään ajallinen ja ideologi
nen ero käsitteiden radical lesbian feminist (radikaalifeministisesti
orientoitunut lesboaktivisti) ja lesbian feminist (lesbofeministi).
Suomalaiseen keskusteluun nämä jaottelut eivät ole siirtyneet tai
vakiintuneet, joten viittaamme termillä ’lesbofeminismi’ sekä
radical lesbian-tyyppisiin kantoihin että ideologisesti laajemman
sateenvarjon muodostavaan lesbian-feminist -kategoriaan, joka
yhdysvaltalaisessa merkityksessään voi sisältää lesboja militantista
lesbofeminististä feministisesti ajattelevaan lesboon. Muutamassa
artikkelissa esiintyvä lesboseparatismi on etenkin 1970-luvulla
vaikuttanut suuntaus, joka kehittyi radical lesbian feminist -tyyppi
sestä teoriasta2 poliittiseksi liikkeeksi. Lesboseparatistit pyrkivät
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uusiin, naiskeskeisiin elämäntyyleihin ja muodostamaan lesbojen
autonomisia, täysin ’heteropatriarkaatista’ riippumattomia yhteisöi
tä. Koska yhdysvaltalaisten feministien etenkin 1970-80-luvuilla
toteuttama, naiserityisyyttä ja naistenkeskisyyttä painottava kulttuurifeminismi ei ole käsitteenä lainkaan vakiintunut suomen
kieleen, käytämme kaikista radikaalifeministisen ideologian piiriin
kuuluvista virtauksista termiä ’radikaalifeminismi’.
Ajan myötä myös suomen kieleen vakiintunee termi postlesbous (postlesbianism), jolla viitataan postmodernien ja postfemi
nististen teorioiden mukaiseen lesboteoriaan ja -käytäntöihin.
Suurta osaa postmodernista lesboteoreettisesta keskustelusta voi
mielestäni luonnehtia lähtökohtaisesti queer-teoriaksi. Pyrkimykse
nä on muun muassa vallitsevien sukupuolikategorioiden, identiteettikäsitysten ja seksuaalisuuksien purkaminen ja näitä kategorioita
tuottavien diskurssien dekonstruoiminen. Keskeisiin queer-projekteihin kuuluu myös pyrkimys purkaa diskursiivisia sidoksia suku
puolen ja erilaisten seksuaalikäytäntöjen väliltä.3
Joidenkin teoreetikoiden skeptinen tulkinta postfeminismistä
on, että se on nimitys tilanteelle, jossa feminismillä ei enää ole
yhteiskunnallista tai kulttuurista painoarvoa. Vastaavasti jotkut
lesboteoreetikot pelkäävät lesbouden poliittisen merkityksen kato
avan korostettaessa postmodernia moniarvoisuutta. Leena-Maija
Rossi kirjoittaa postfeminismin tulkinnoista:
Toisaalta postfeminismillä tarkoitetaan nimenomaan feminismin
postmodernia vaihetta aikaisempien aaltojen ja asteiden jä l
keen. Siinä perinteisempien liberaalin tasa -a n>ofeminism in ja
naiseutta korostavan radikaalifeminismin rinnalle, ohikin, on
nostettu kiinnostus sukupuoleen laajemmin: subjektin, luokan,
rodun, sukupuolen ja seksuaalisuuden monimuuttujaiseen
ongelmakimppuun. Toisaalta postfeminismillä saatetaan joskus
kriittisessä mielessä tarkoittaa kulttuurin tilaa, jossa feministi
set kysymyksenasettelut eivät ole enää ollenkaan relevantteja f
Postfeminismin tapaan myös postlesboudelle voi lukea toisenkin
merkityksen. Sen voi tulkita viittaavan lesboliikkeen ja -teorian
nykytilaan, jossa elävät rinnakkain monet keskenään ristiriitaiset
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lesbon käsitteen määritelmät ja tulkinnat. Enää ei ole mielekästä
puhua lesboudesta. On puhuttava lesbouksista samalla tavoin kuin
jo pitkään on puhuttu erilaisista feminismeistä.5
Teesi, antiteesi, synteesi
1980-luvun feministit ja lesboteoreetikot tekivät eroa aiemmin
keskustelua hallinneisiin radikaalifeministiseen ideologiaan tukeu
tuviin aatevirtauksiin, esimerkiksi kulttuurifeminismiin ja lesbofeminismiin. Tällöin muodostui koko vuosikymmenen feminististä
keskustelua luonnehtinut vastakkainasettelu: jako konservatiivisiksi
ja vanhentuneiksi koettuihin radikaalifeminismiin ja kulttuurife
minismiin, joiden tulkittiin menettäneen myös teoreettisen uudistu
miskykynsä, sekä radikaaleiksi, kumouksellisiksi ja uudistaviksi
koettuihin postfeministisiin virtauksiin.
Yhdysvalloissa koko naisliikkeen 1980-lukua leimanneet pornosodat ja kiistat suhtautumisesta kaupalliseen seksiin jakoivat
feministejä pornonvastaisiin sekä erilaisten seksikäytäntöjen mo
ninaisuutta ja hyväksyttävyyttä korostaneisiin pro sex -leireihin.
Lesboyhteisössä profiiliaan nostaneet lesboseksiradikaalit (lesbian
sex radicals) ja lesbosadomasokistit (s/m-lesbot) on tulkittu sel
keästi ja yksiselitteisesti radikaalifeminismin vastaliikkeiksi ja sen
korvanneeksi suuntauksiksi. Suhteet suuntausten välillä ovat
kuitenkin mutkikkaammat, kuten edellisessä kappaleessa pyrin
osoittamaan. Käytännön tasolla nais- ja lesboliikkeiden sisällä on
tehty linjausta radikaalifeministisen ideologian kannattajiin ja
seksiradikaaleihin radikaalin sukupuolipolitiikan toteuttajiin (jäl
kimmäisten kohdalla termille radikaali ilmeisesti luetaan merkityk
sen "lähtökohtaan hakeutuva" ohella myös kumouksellisia ja
ekstremistisiä konnotaatioita). Lesbo- ja homotutkimuksessa
samantyyppistä linjanvetoa on 1980-luvulta alkaen tehty perintei
sen identiteettipolitiikan ja queer-teorian suhteen.6
Antiteettisen vastakkainasettelumallin pinnan alla erilaisten
feminististen ideologioiden suhde toisiinsa on kuitenkin mutkik
kaampi eikä niitä liene mielekkäintä tarkastella historiallisesti
toisiaan seuraavina kehitysvaiheina, vaan pikemminkin Julia
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Kristevan hahmotteleman mallin mukaisesti rinnakkaisina feminis
tisinä teorian ja käytännön suuntauksina. Tekstissään Naisten aika
(vuodelta 1979)7 Kristeva esittää käsityksen feminismin kolmesta
sukupolvesta, jotka vaikuttavat naisliikkeen sisällä rinnakkain,
vaihtoehtoisina tulkintamalleina ja strategioina. Toril Moins mu
kaan Kristevan luonnehdinnoissa ovat nähtävissä yhteydet perintei
seen tasa-arvofeminismiin ja historialliseen taisteluun naisten
tasavertaisten oikeuksien puolesta (Kristevan ensimmäinen suku
polvi, jota luonnehtii samuuden logiikka). Toinen sukupolvi katsoo
eroavansa ensimmäisestä laadullisesti ja sitä kiinnostaa naisellisen
psykologian ja sen symbolisten aikaansaannosten erityisyys. Moi
tulkitsee toisen sukupolven viittaavan yhdysvaltalaiseen kulttuurifeministiseen suuntaukseen, mutta Kristevan voi tulkita viittaavan
myös ecriture feminine- ja parler femme -käsitteillä operoiviin
ranskalaisiin feministisiin filosofeihin. Naisliikkeen kolmannen
sukupolven luonnehdinnassa on keskeistä pyrkimys binaaristen
oppositioiden ylittämiseen ja kyseenalaistamiseen uudella tavalla
(mies/nainen, uhri/sortaja, subjekti/objekti). Kolmas sukupolvi
mentaalisena tilana viittaa mies/nainen-kahtiajaon ylittämiseen, sen
näkemiseen metafysiikkana, jonka voi ylittää, ja jolloin identiteetin
ja sukupuoli-identiteetin käsitteet kyseenalaistuvat perustavanlaa
tuisesti. Se on merkitystä muodostava tila, jota Kristeva artikkelin
sa kirjoittamisen ajankohtana (1979) sanoo vasta odottavansa,
uneksivansa siitä. Nyt 1990-luvulla voidaan esittää naisliikkeen
kolmannen sukupolven luonnehdinnan olevan lähellä postfeministi
siksi määriteltyjä teorioita, esimerkiksi yhteydessä näiden pysyviä
identiteettejä dekonstruoiviin pyrkimyksiin.9
1980-luvun yksinkertaistavasta, poliittisesti motivoituneesta
antiteesiasenteesta, jossa heterokulttuurille rinnakkaisia naiskulttuureita ja toimintamalleja hahmotellut radikaalifeminismi nähdään
yksinomaan postfeminististen suuntausten vastavoimana, voidaan
1990-luvulla pyrkiä kohti synteesiä, jossa tunnustetaan eri feminis
tisten suuntausten monimutkaisemmat keskinäiset vaikutussuhteet
ja kehityslinjat, jotka pinnan alla luonnehtivat tämänkin artikkeli
kokoelman tulkintoja lesboteorian ja eri feminismien vaikutussuh
teista.
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Riveillä ja rivien välissä
Artikkelikokoelma jakaantuu kolmeen osaan, joista ensimmäinen
esittelee lesbonäkökulmia kirjallisuuteen. Artikkelien aiheet vaihtelevat lesbokirjallisuuden ja lesbokirjallisuuden kaanonin tarkaste
lusta ja problematisoinnista yksittäisten kirjailijoiden tuotannon
tarkasteluun.
Kokoelman avaavassa artikkelissa Rajoja ja repeämiä - lesbonäkökulma kirjallisuudentutkimuksessa Virpi Lehtinen esittelee
lesbokirjallisuuden kaanonin ja lesbonäkökulman käsitteet ja
tarkastelee käsitteisiin liittyviä ongelmia. Hän toteaa lesbokirjalli
suuden määrittelyn samalla tavalla ongelmalliseksi kuin ’lesbon’
määrittelyn. Lisäksi hän analysoi erilaisista teoreettisista lähtökoh
dista syntyneitä käsityksiä lesbokirjallisuudesta ja sen alituisessa
liikkeessä olevista rajoista.
Johanna Pakkanen hahmottelee artikkelissaan Hänen ruusuiset
käsivartensa - missä kulkevat Suomen lesbokirjallisuuden rajat?
suomalaisen lesbokirjallisuuden jatkumoa sekä tarkastelee suoma
laisten ja suomenruotsalaisten lesbotekstien vastaanottoa. Hän
käsittelee kysymystä lesbokirjallisuuden kategoriasta, sen rajoista,
määritelmistä ja mahdollisuudesta. Pakkanen suhteuttaa teoreetti
seen tarkasteluun analyyseja mahdollisista lesboteksteistä, jotka
ovat peräisin siitä kaksikielisestä kirjallisesta perinteestä, joka
muodostaa otsikon tähdentämän Suomen kirjallisuuden.
Artikkelissaan Syöjättärestä naapurintytöksi - naisia rakastavia
naisia ennen vuotta 1971 suomeksi julkaistussa kaunokirjallisuu
dessa Kati Mustola tarkastelee niitä kuvia ja käsityksiä lesbosta ja
lesboudesta, joita suomen kielellä ennen vuonna 1971 tapahtunutta
homoseksuaalisuuden dekriminalisointia ilmestynyt kaunokirjalli
suus on esittänyt. Lesbon stereotyypeiksi piirtyvät fallinen syöjätär
ja tämän lesbouteen viettelemä naisellinen nainen. Käsitteellä
naapurintyttö hän viittaa kuvaan lesbosta ’normaalina’ naisena;
näitä lesbokuvia hän on löytänyt enimmäkseen naisten kirjoitta
masta kirjallisuudesta.
Marjo Kylmänen puolestaan keskittyy tarkastelemaan lesbouden kielellisiä ja tekstuaalisia ilmenemiä tarkastelukontekstinaan
yhden kirjailijan tuotanto. Hänen artikkelinsa Gertrude Stein:
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kielellinen ristiinpukeutujo vai mies naisen ruumiissa? keskeisiä
kysymyksiä ovat esimerkiksi: mitä/millaista on lesboteksti, voiko
lesbous olla kielellinenkin ilmiö tai vaihtoehtoinen merkityksen
tuotantotapa? Entä mistä lesbotekstin voi tunnistaa ja onko oltava
lesbo pystyäkseen tuottamaan lesbotekstiä? Kylmänen tuo lesbokirjailijan määrittelyä problematisoidessaan keskusteluun vielä yhden
tarkastelukulman: tekstien vastaanoton analyysin.
Representaatiot ja identiteetit
Yhden artikkelikokoelman keskeisistä aihepiireistä muodostavat
kysymykset lesbouksien representaatioista, erilaisten lesbouksien
rakentumisen ja esittämisen strategioista ja edellytyksistä. Luvun
artikkeleissa problematisoidaan perinteinen oletus ruumiin ja
sukupuolen välisestä suhteesta.
Anna Lassila analysoi artikkelissaan Tutut roolit, tuntemattomat
alueet: butch, femme ja identiteettipolitiikan dekonstruktio lesbokulttuurin sisäisiä sukupuolikäsityksiä sekä tapoja esittää heterokulttuurisista normeista poikkevia sukupuolia, joiden esittämisen
mahdollistaa esimerkiksi butch/femme-kulttuuri. Butch/femme-tyylien tarkastelun Lassila sitoo artikkelissaan lesboliikkeen poliittista
toimintaa suuntaavien, mutta myös kulttuurintuotantoon vaikuttavi
en identiteettikäsitysten dekonstruktioon. Samalla hän esittelee
myös queer-tutkimusta.
Artikkelissaan Keinotekoista seksiä? Luonto, luonnottomuus ja
radikaali sukupuolipolitiikka Tuija Pulkkinen tarkastelee sukupuo
lijärjestelmää ja sukupuolittavaa järjestystä, käyttäen välineinään
toisaalta Judith Butlerin teoriaa sukupuolen performatiivisuudesta,
toisaalta lesbokulttuurin sisäistä butch/femme-käsiteparia yhtenä
mahdollisuutena nimetä vaihtoehtoisia identiteettikategorioita. Hän
toteaa radikaalin sukupuolipolitiikan olevan nimien ja näkyvyyden
politiikkaa, joilla mahdollistetaan erilaisten ei-mies- ja ei-nainenidentiteettien poliittinen merkityksellisyys. Hän nostaa artikkelis
saan esille myös narratiivisen identiteetin käsitteen sekä laajan ja
teoreettisesti haastavan kysymyksen lesbofalloksesta.
Pia Livia Hekanaho tarkastelee artikkelissaan Lesboluistimet 16

lesbouksien visuaalisia representaatioita lesbotyylejä, lesbomuoteja sekä erilaisia tapoja käyttää omaa lesbon habitusta identiteetin
työstämisen välineenä. Hän pyrkii hahmottelemaan eri tyylien
taustalla vaikuttavia lesboestetiikkoja, joilla on omat kytkentänsä
lesboteorian sekä ideologisen ja poliittisen keskustelun muuttuviin
virtauksiin. Keskeisiksi kysymyksiksi nousevat lesbokulttuurin
suhde maskuliinisuuden ja feminiinisyyden merkkeihin sekä
’lesbofalloksen’ tarjoamat mahdollisuudet hahmottaa maskuliinisuus/feminiinisyys-keskustelua falloksen läsnä- ja poissaolona.
Marja Suhonen käsittelee esseessään Kaunis poika, ihana tyttö
ruumiillisuuden, ruumiin tyylin ja sukupuolen suhdetta butchkokemuksen valossa. Kati Mustolan Piilofemmen tunnustuksia
kertoo helsinkiläisessä lesboyhteisössä 1980-luvulla vallinneesta
identiteettihaarniskasta. Molemmissa teksteissä pohditaan (ruu
miin) tyyliä ja sukupuolen merkitsemistä. Esseissä tulevat näkyviin
toisaalta heterokulttuurin vaikeudet "lesbosukupuolien" tunnistami
sessa, mutta toisaalta myös lesboyhteisön sisäiset virtaukset sukupuolikulttuuriin liittyvien kysymysten jäsentämisessä.
Kuvat, näyttämökuvat, liikkuvat kuvat
Oman kokonaisuutensa muodostavat tekstit, jotka käsittelevät
lesboteatteriaja lesboelokuvantutkimusta. Lesbokulttuurille keskei
nen kysymys korkea- ja populaarikulttuurin raja-aitojen kyseenalaistumisesta tulee esille tässä luvussa. Viimeaikainen lesbokulttuurintutkimus on alkanut yhä enemmän fokusoida kiinnostuksensa
juuri lesbojen tuottamaan ja kuluttamaan populaarikulttuuriin, sen
kuvastoon ja sen kierrättämiseen osana lesbouksien representaati
oiden rakentumisprosesseja.
Hanna Kangasniemi tarkastelee artikkelissaan Kuvien välistä,
kuvien takaa elokuvan lesbohahmoja ja -tematiikkaa, lesbohahmojen kuvan ja lesbouksien kuvien rakentumisen strategioita sekä
lesbojen läsnä- ja poissaoloa elokuvien hahmoina, katsojina,
tekijöinä ja tuottajina. Hän esittelee myös lesboelokuvantutkimuksen teoriaa, joka osin käsittelee yhteisiä kysymyksiä lesboteatterintutkimuksen kanssa, osin omia spesifejä ongelmiaan.
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Artikkelissaan Marginaalista parrasvaloihin: lesbot e atterintutkiksen teoriaa M arjaana Kurkinen suorittaa laajan katsauksen
lesboteatterintutkimuksen keskeisiin määritelmällisiin kysymyksiin
ja tutkimusongelmiin. Samalla teksti on eloisa kuvaus useasta
lesboteatteriproduktiosta, jotka eivät yleensä ole kovin tosikkomai
sia. Kurkinen käsittelee lesboteatterin kontekstissa samoja lesbouden representaatioiden ja butch/femme-halun positioiden mahdolli
suuksia, joLka myös representaatioihin keskittyvän luvun kirjoitta
jat tuovat teksteissään esille. Artikkeli luo silmäyksen camp-ironiaan ja muihin ghetto-tekniikoihin, joiden avulla lesboteatteri
horjuttaa perinteistä jakoa esityksen subjekti- ja objektiasemiin.
Tekstissään Naistraktorin jälkikäyntiä - subjektiivisen nautin
non muistijälkiä Katri Mehto tuo teoreettisen lesboteatterin tarkas
telun rinnalle subjektiivisen muiston, teatteriesityksen synnyn
ruumiillisena kokemuksena. Hän paneutuu artikkelissaan kysy
myksiin esittäjän ja yleisön nautinnosta, yhteisestä karnevalistises
ta kokemuksesta. Mehto tutkii omaa kokemustaan lesboteatterin
tekemisestä naisteatteriryhmä Naistraktorin jäsenenä. Hän pohtii
esityksen rakentamista kollektiivisena tapahtumana ja rakentumista
sisäisenä ja henkilökohtaisena prosessina.
Teoksemme sarjakuvat rytmittävät teosta ja kommentoivat
artikkelien keskeisiä teemoja. Lesbosarjakuva on erilaisia ja
eri-ikäisiä lukijoita yhdistävä, erottava, huvittava, satirisoiva sekä
identiteetin rakentamisessa ja purkamisessa käyttökelpoinen osa
lesbokulttuuria. Lesbosarjakuva on parin viime vuosikymmenen
kuluessa eriytynyt omaksi genrekseen vaihtoehtoisesta naissarjakuvasta. Piirroshahmot ja fiktiiviset yhteisöt heijastelevat lesbokulttuurin ja -tutkimuksen trendejä, kiistoja ja oppisuuntia, mutta
myös lesbona elämisen yksilöllisiä ja yhteisiä iloja, haluja ja muita
kummallisuuksia. Suurella maailmalla ovat ilonaan yhdysvaltalais
ten Alison Bechdelin Dykes to Watch Out For ja Diane di Massan
Hothead Paisan, meillä taas kokoelmamme sulostuttajina Hessu ja
T.Serkku, joiden sarjakuvat tarjoavat särmikkään kuvan lesbona
elämisestä Suomessa.
Sarjakuvien ohella tekstiä rytmittävät ja kommentoivat Auli
Kaartisen valokuvat, jotka kartoittavat halun, katseen, sukupuolen
ja vallan koodistoja. Maskuliinisuus ja feminiinisyys kontekstoitu18

vat Kaartisen kuvissa uudella tavalla, sukupuolen merkitsemisen
käytännöt tehdään näkyviksi ja samalla kyseenalaistetaan.
Lesbon paikka kulttuurissa?
Jokainen, joka suuntaa lesbisen tai muulla tavoin sukupuolijärjes
telmää dekonstruoivan katseen mihin tahansa kulttuurin osa-aluee
seen, joutuu väistämättä määrittelemään uudelleen ainakin käsityk
siään sukupuolesta, mahdollisista ja kuviteltavissa olevista sukupuolikategorioista, erilaisista naiseuksista, lesbouksista, ei-heteroudesta ja heteroseksuaalisuuksista sekä laajemmin kulttuurista.10
Artikkelikokoelman konstruoima lesbinen katse on analyytti
nen, kohdettaan voyeristisesti katsova, penetroiva - sanalla sanoen
lesbisen katseen falliset konnotaatiot ovat voimakkaat ja tiedoste
tut. Useimpien artikkelien sitoutuminen katseen metaforaan tuntuu
tukevan oletusta, jonka mukaan lesbouitkijamme ovat aiempaa
tietoisempia suhteestaan fallogosentriseen diskurssiin ja lesbofallisen halun talouden käytänteisiin. 1990-luvun lesbofalloksen mah
dollisuuksia luotaavia lesboteorioita luonnehtii erityisen hyvin
tutkija Sue-Ellen Casen fallisilla kielikuvilla leikkivin sanoin halu
korvata "the Lacanian slash with a lesbian bar" eli korvata "lacanilainen /(kauttaviiva/räme/viilto/piiskansivallus) lesbisellä (väliviivalla/baarilla/kangella tai parrulla)".11
Toivomme artikkelikokoelman tuovan haasteellisen ja innovatii
visen näkökulman suomenkieliseen taiteiden- ja kulttuurintutki
mukseen, sekä postmoderniin keskusteluun sukupuolijärjestelmäs
tä, erilaisista identiteettikäsityksistä ja identifikaatioiden mahdolli
suuksista; samoin toivomme tarjoavamme välineitä sukupuolen ja
seksuaalisuuden kategorioiden ja niiden keskinäisten kytkösten
purkamiseen.
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koelma M aailm asta kolmanteen. Ks. Spivak 1996.
Esimerkiksi 1970-luvulla feministisestä liikkeestä erottautui useita
separatistisia hierarkkisuutta välttäviä lesboryhmiä kuten Radicalesbians, Gutter Dyke C ollective, Lesbian M enace, Redstockings ja CLIT
C ollective, joiden toimintamuodot brittitutkija Tamsin Wilton laskee
nykyisen queer-aktivismin edeltäjiin. Katso tarkemmin W ilton 1995,
93.
Queer-teoriasta suomeksi tässä kokoelmassa olevan Anna Lassilan
artikkelin lisäksi mm. Pia Sivenius 1993; Marja Kaskisaari 1996.
Rossi 1995, 14.
Teoksessa The Lesbian Postmodern Laura Doan johdannossaan ja
Robyn W iegman artikkelissaan pohtivat käsitteiden ’lesbous’ ja ’post
moderni’ merkityksiä ja kytköksiä. Artikkelikokoelma tarjoaa monia,
toisistaan poikkeavia käsityksiä postmodernin ja lesbon kategorian
suhteista. Teemaa käsitellään myös teoksessa Feminist C ontentions. A
Philosophical Exchange, jossa neljä feminististä filosofia päätyy hyvin
erilaisiin tulkintoihin postmodernin suhteesta ’naiseen’ ja ’lesboon’.
Postmodernin teorian ja feminismin suhdetta tarkastellaan myös Linda
J. Nicholsonin toimittamassa klassisessa artikkelikokoelmassa Feminism/Postmodernism. Ks. myös Jagose 1994.
Ks. Jan Löfströmin ja Tuula Juvosen artikkelit vuodelta 1993.
Kristeva 1993, 163-185.
Moi 1990, 26.
Ongelmallinen ja kiistanalainen on ranskalaisen sukupuolieron koulu
kunnan ja sen anglosaksisten soveltajien sijainti: tulkitaanko nämä
kuuluvaksi toiseen vaiheeseen mm. painottamalla heidän tekstiensä
väitteitä naisen olemuksellisuudesta ja naisen ja miehen perustavanlaa
tuisesta, alkuperäisestä eroavuudesta (ks. esim. Barzman 1994, 336)
vai korostetaanko esim . Irigarayn ja C ixous’n ajattelun metafyysisen
jaon ylittäviä aspekteja, jolloin heidän tuotantonsa voidaan lukea
kolmanteen vaiheeseen kuuluviksi. Kristevan kritikoima suuntaus
korostaa naisen kielen mahdottomuutta, feminiinistä kirjoitusta, operoi
naisen biologiasta ja anatomiasta lainattuin metaforin ja korostaa naisen
palautumattomuutta samuuden ja samanlaisuuden logiikkaan. (Sukupuo
lieron koulukuntaan liittyvistä eriävistä tulkinnoista ks. Judith Butlerin
ja Rosi Braidottin dialogi vuodelta 1994, 35-58.) Selkeämmin kolmatta
sukupolvea tulkitsen edustavan esimerkiksi Kristevan tuotannon sekä
Judith Butlerin tuotannon. Molemmat problematisoivat myös fem inis
min käsitteenä. Muista kolmannen sukupolven nimekkeen alle soveltu
vista teoreetikoista ks. Hekanaho 1996, sivut 57-94.
Ks. W ittig 1992; Jagose 1994; de Lauretis 1994 sekä artikkelikokoelma

Sexy’ Bodies 1995.
11 Case 1993, 295. Keskeinen teoreetikko lesbofallos-keskustelussa on
Judith Butler. Ks. Butler 1990; 1993. Lesbofallisesta keskustelusta ks.
Hekanaho 1996.
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Riveillä ja rivien
välissä

Virpi Lehtinen

Rajoja ja repeämiä - lesbonäkökulma
kirjallisuudentutkimuksessa
Lesbonäkökulman erityisyys
Naisnäkökulmaa kirjallisuuden tutkimukseen ryhdyttiin kehittä
mään 1970-luvulla naisliikkeen uuden aallon myötä.Yhteiskunnal
listen ja sosiaalisten muutosten myötä alettiin vaatia naisten elä
mään ja kokemuksiin perustuvaa kulttuuria ja kirjallisuutta. Ylei
nen käsitys miehestä inhimillisen kokemuksen normina asetettiin
kyseenalaiseksi. Kirjallisuuden historia ja sen kilometripylväät
olivat miesten käsialaa, samoin sen ratkaiseminen kenestä puhu
taan ja kenestä vaietaan. Kun miehen lukukokemusta ei voitu enää
pitää ainoana kriteerinä kirjallisuutta arvioitaessa, esiin nousi uusia
kysymyksiä. Miten jatkaa tästä eteenpäin, millä keinoin luoda
naiskirjallisuuden historiaa? Onko naiskirjailijoita etsittävä ja
tehtävä tunnetuiksi entisillä ehdoilla? Halutaanko naiskirjailijat
ujuttaa miesten kanssa samaan kaanoniin1? Halutaanko löydettyjä,
vaiettuja naiskirjailijoita arvioida keskenään samalla asteikolla
kuin millä naiskirjailijoita on mieskirjailijoihin verrattu? Onko
tarkoitus luoda uusia hierarkioita oman kaanonin puitteissa, jolloin
kaanonjärjestelmää tapana kirjoittaa kirjallisuudenhistoriaa ei
kyseenalaistettaisi? Mitä on naiskirjallisuus? Onko se naisen
kirjoittamaa kirjallisuutta vai vaaditaanko erityiseksi kriteeriksi
naistietoisuutta? Onko naisilla erityinen tapa kirjoittaa?
Lesbokirjallisuus on suhteessa naiskirjallisuuteen samassa
asemassa kuin naiskirjallisuus suhteessa ukonvirtakirjallisuuteen2,
marginaalissa, vaiettuna ja vaiennettuna.Naiskirjallisuuden jo
muodostuneesta kaanonista on usein unohdettu moniäänisyys ja se
ettei naisen biologinen sukupuoli määritä naisten kokemuksia
yhteisiksi, samankaltaisiksi riippumatta rodusta, yhteiskuntaluokas
ta ja seksuaalisen halun kohteesta. Monet kriitikot ovat kiinnittä25

neet huomiota feministien valkoisen, heteroseksuaalisen ja keski
luokkaisen näkemyksen legitimointiin Naisen kokemuksena.
Bonnie Zimmerman3 kirjoitti vuonna 1981 uraa uurtaneen artikke
lin lesbonäkökulmasta kirjallisuudentutkimuksessa, jonka paljon
puhuva nimi on What Has Never Been - An Overview o f Lesbian
Feminist Literary Criticism\ Siinä hän kiinnittää huomiota mm.
tapoihin, joilla heteroseksistiset oletukset näyttäytyvät feministisis
sä antologioissa lesboutena tulkittavan elämäntavan ja siihen
liittyvän kirjallisen aineiston poissaolona. Heterokirjailijoiden
aviomiehet ja miesystävät mainitaan mutta lesbokirjailijoiden
kumppaneita ei, lesbokirjallisuuden historian kannalta merkittävik
si tiedetyt kirjailijat unohdetaan, lesbokirjailijoilta ei valita seksu
aalisuudesta eksplisiittisesti kertovia töitä tai naisten elämänpiiriin
liittyvien teemojen joukkoon ei kelpuuteta lesboutta mutta kylläkin
mitä tahansa muita aiheita. Tällainen heteroseksismi vahvistaa
oletusta siitä, että naiset voivat elää emotionaalisesti ja seksuaali
sesti tyydyttävää elämää vain miesten kautta.5
Naiskirjallisuuteen liittyvät ongelmat - kuten miten toimia
suhteessa aikaisempaan kirjallisuuden traditioon - ovat myös
lesbokirjallisuuden ongelmia. Lisäksi erityistä pohtimista vaativat
kysymykset kuten kuka on lesbokirjailija, miten määrittyy hänen
historiallinen identiteettinsä tai onko seksuaalisella tai emotionaali
sella suuntautumisella ylipäätään vaikutuksia kirjailijan työhön - ja
jos on, niin millaisia. Toril Moin mukaan etnisen ja/tai lesbolähtöisen kirjallisuudentutkimuksen voidaan ajatella jakavan feministi
sen tutkimuksen kanssa samat teoreettiset ja metodologiset ongel
mat mutta eroavan sisältönsä puolesta. Lesbonäkökulma merkitsisi
tällöin pyrkimystä luoda lesbokirjallisuuden perinnettä murtamalla
stereotypioita lesbosta ja problematisoimalla lesbon käsite sekä
toimimista naisen kokemuksen universalisoimista kyseenalaistava
na voimana.6 Myös Zimmerman korostaa lesbonäkökulman etuja
patriarkaalisen ja/tai heteroseksistisen kulttuurin kritiikin lähtö
kohtana. Kirjallisuudentutkimukseen liittyvinä päämäärinä hän
näkee Moin mainitsemien lisäksi tai niiden seurauksena uusien
metodien luomisen ja uuden tavan lukea vanhoja tekstejä.7 1990luvun uusia haasteita ovat kysymykset identiteettien historiallisuu
desta ja hämärärajaisuudesta sekä näistä kysymyksistä seuraavat
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vaikeudet, kuten voimmeko edes vaatia erityisen lesbokulttuurin ja
perinteen tutkimiseen tarvittavia uusia, muotteihin pakottavia
määritelmiä vai pitäisikö edellisistäkin päästä eroon.
Miten määritellä lesbo ?
Millaisista teksteistä puhumme, kun puhumme lesbokirjallisuudesta? Miten määrittelemme lesbon? Lesbon käsite on syntynyt
seksologian, seksuaalisuutta ja seksuaalisia poikkeamia tutkivan
tieteen myötä vasta viime vuosisadalla. Nimenomaan medikalisoiva diskurssi on luonut mahdollisuuden erityisen lesboidentiteetin rakentumiseen, vaikka voimmekin sanoa, että aina on esiinty
nyt naisten välistä fyysistä ja emotionaalista rakkautta.8 Identiteetin
rakentuminen on sosiaalista eikä poissaolevasta ja nimeämättömäs
tä voi rakentua identiteettiä. Samalla kun lesboidentiteetti on tullut
kulttuurillisesti olemassaolevaksi, mahdolliseksi on tullut myös
naisten välisen rakkauden kontrolloiminen. Ensimmäinen
suomalainen maininta lesbolaisesta rakkaudesta esiintyi 1920luvulla, jolloin myös pakkoheteroseksuaalisuuden normi9 alkoi
vakiintua. Tähän asti naisten naimattomuus ja keskinäiset, läheiset
ystävyyssuhteet olivat jossakin määrin vaihtoehtoina heteroseksu
aalisille suhteille.10
Yrityksissä määritellä lesboutta on päädytty hyvinkin erilaisiin
ratkaisuihin. Kuvaavina esimerkkeinä tästä ovat kaksi 1970- ja 80luvun vaihteen radikaalifeminististä määritelmää: Adrienne Richin
ja Monique Wittigin. Adrienne Richin mielestä lesbous ei rajoitu
fyysisiin suhteisiin naisten kanssa, vaan käsitteen ala on paljon
laajempi kuin seksuaalisuuden tabujen kanssa askartelevat mielem
me ensialkuun pystyvät hahmottamaankaan. Hän käyttää termiä
lesbojatkumo (lesbian continuum), joka sisältää erilaisia, olennai
sesti positiivisia, ja olemassaolollaan patriarkaattia kyseenalaista
via suhteita naisten välillä. Nämä ovat suhteita, joissa naiset
samastuvat naisiin.11 Merkityksellistä on että naiset tukevat ja
ymmärtävät toisiaan sekä jakavat elämänsä toisten naisten kanssa
hyvin monenlaisissa suhteissa; kätilö, lastenhoitaja, kotiapulainen,
työtoveri, ystävä, sairaanhoitaja ovat usein naisia. Seksuaalinen
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kiintymys, jonka kohteen mukaan ihmiset jaetaan eri kategorioi
hin, on ajallisesti pieni osa elämää kuten raskaus ja imettäminenkin, joiden mukaan nainen sukupuolena edelleen määritellään.
Zimmerman näkee Richin määritelmän etuna lesbouden tuomisen
esiin vaihtelevana tekojen ja ominaisuuksien kokonaisuutena ja
naisten erityyppisten suhteiden korostamisen. Samalla hän on
kuitenkin huolissaan lesbouden katoamisesta merkitsevänä, poliit
tisena, kategoriana. Lesboa ei pidä samastaa naiseen tai feminis
tiin.12 Kuten Richin, myös naisrunoilijoiden elämää ja tekstejä
tutkineen Louise Bernikowin mielestä oleellista naisten välisessä
rakkaudessa on emotionaalinen suuntautuminen, ei niinkään se,
kuka teki mitäkin sängyssä ja kenen kanssa. Monet naisrunoilijat
ovat tukeutuneet toisiin naisiin saadakseen kaipaamaansa tukea ja
rohkaisua.13 Monique Wittig puolestaan korostaa naisen ja lesbon
eroa: lesbous asettuu naisen ja miehen kategorioiden tuolle puolen.
Käsitteen "nainen" merkitys rakentuu vain suhteessa heteroseksu
aaliseen talous- ja ajattelujärjestelmään, jossa lesbolla ei ole
paikkaa. Siksi Wittigin mukaan lesbo ei ole nainen.14
Toisaalta kaikki yritykset luoda uusia lokeroita tai määritelmiä
voidaan nähdä pyrkimyksinä, jotka tuottavat enemmän haittaa
lokeroihin pakottamisen ja erojen unohtamisen muodossa kuin
hyötyä määrittelyn kohteille. Tällainen sukupuolisuuden ja seksu
aalisuuden sosiaalista, kulttuurista ja kielellistä rakentumista
korostava näkökulma lesbotutkimuksessa on jälkistrukturalististen
ja konstruktivististen teorioiden vaikutusta. Erojen korostaminen
samuuden kustannuksella koetaan tärkeänä. Yhtenäisten identiteet
tien dekonstruktion13 juuret ovat 1980-luvulla, jolloin erityisesti
etnisiä vähemmistöjä edustaneet lesbot kyseenalaistivat voimak
kaasti ajatuksen yhtenäisestä lesboidentiteetistä. Tähän liittyen
Zimmerman näkee painotuksen kirjallisuudentutkimuksessa muut
tuneen; tärkeää ei niinkään ole se, mitä tekstissä "on" vaan se
miten sen ymmärrämme omasta historiallisesta, poliittisesta ja
kulttuurillisesta asemastamme käsin.16
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Miten määritellä lesbokirjallisuus?
Voitaisiinko lesbokirjallisuutta arvioida tekijän elämäkertatietojen
perusteella? Entä jos niitä ei ole saatavissa tai seksuaalinen ja
emotionaalinen suuntautuneisuus ei ole niistä luettavissa? Voiko
halua määritellä yhteen kategoriaan kuuluvaksi? Voimmeko ylipää
tään päätellä, että vain todistettavissa olevat teot ovat ihmisen
elämä ja identiteetti? Onko identiteetti koskaan yhtenäinen ja
selkeästi määriteltävissä oleva? Suhtautuminen tekijän elämän ja
teosten suhteeseen on kirjallisuuspoliittinen valinta. Eräät teoreetti
set suuntaukset ovat painottaneet teoslähtöisyyttä. Tällöin oletetaan
tekstistä olevan luettavissa kaikki oleellinen eikä oleellista ole
yhteiskunta, tai henkilökohtaiset, taloudelliset ja poliittiset olosuh
teet. Feministeillä on ollut syytä epäillä tämänkaltaista lähestymis
tapaa, ja 1970-luvun feministinen kirjallisuudentutkimus suhtautuikin kriittisesti puhtaasti teoslähtöiseen tulkintaan kirjallisuudesta.
Teksti on tekijänsä kautta suhteessa todellisuuteen ja vaikka sitä ei
voitaisikaan tulkita suoraan elämänkerralliseksi, niin merkittäviä
asioita kirjailijan työn kannalta ovat aina olleet aika, raha tai
rohkaisu, jotka usein ovat puuttuneet juuri naiskirjailijoilta.
Joidenkin määritelmien mukaan seksuaalisen halun tulisi ilmetä
jotenkin ruumiillistuneena17 tekstissä, jotta ystävyys- ja rakkaus
suhteet voitaisiin erottaa toisistaan. Myös lesboutta poliittisesti
sympatisoiva kirjallisuus jäisi tällaisen määritelmän ulkopuolelle,
kysymyksessä on oltava "oikea" lesbo, mitä se sitten tarkoittaa
kaan.18 Kaunokirjallisuutta voi lukea kovin monella tavalla, eikä
seksuaalinen halukaan ole erityisen yksiselitteinen asia. Richin
edellämainitun, melko kattavan määritelmän edut on helppo
havaita tässä yhteydessä. Seksuaalinen halu voi antaa tilaa muille
kin merkittäville tekijöille elämässä, ja lesbous näyttäytyy moni
muotoisena, jossakin määrin jokaisen naisen ominaisuutena.
Historian tutkimisen kannalta olisi kätevää, kun lesbo käsitteenä
olisi riittävän väljä, mutta olisiko seurauksena tästä myös se, että
kaikkea naisten välisistä suhteista kertovaa kirjallisuutta olisi
pidettävä lesbokirjallisuutena tai päinvastoin? Jos kriteeriksi
ajateltaisiin vaihteeksi lukijakunnan seksuaalista suuntautumista,
niin nykyaikaan sovellettuna lesbouden käsite Richin mielessä
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saattaisi osoittautua liian väljäksi, jopa mitäänsanomattomaksi.Toi
saalla lieneekö edes toivottavaa luoda kuvaa "oikeasta" lesbosta,
jollaisiksi kaikkien lesbojen on tähdättävä elleivät he vielä sitä ole.
Kuka päättää, millainen on poliittisesti korrekti19 lesboidentiteetti?
Onko aiheellista ahtautua haarniskasta20 toiseen?
Poliittisen lesboliikkeen eriytyminen 1970-luvulla nais- ja
homoliikkeestä johti itsemäärittyvä lesbokirjallisuus -genren (engl.
self-defined lesbian fiction) syntymiseen. Jotta tekstistä voitaisiin
puhua itsemäärittyvänä lesbokirjallisuutena sen pitää täyttää useita
edellä mainittuja vaatimuksia samanaikaisesti. Nämä kriteerit
liittyvät tekstiin, tekijään ja yleisöön. Teksti on aina jonkun kir
joittamaa, ja kirjailijan oma identifioituminen lesbokirjallisuuden
tekijäksi on tärkeätä. Seksuaalisen intohimon oletetaan saavan
julkilausutun ilmaisunsa tekstissä ja lisäksi, koska kirjat muokkaavat lukijoiden identiteettejä, niiden tulisi olla positiivista yhteistä
identiteettiä vahvistavia. Kirjojen aiheet liittyvät lesboon, lesbopa
riin tai lesboyhteisöön; ne voivat olla coming-out -kertomuksia21,
kuvauksia rakkauden löytämisestä, parisuhteesta tai utopistisia
kuvauksia yhteisöelämästä "naiseuden alkulähteillä". Mutta niiden
ei pidä kertoa itsemurhista, itseinhosta, teeskentelystä tai kateudes
ta. Zimmerman kirjoittaa lesbouden poliittisesta määrittelystä
kirjallisuudessa, jonka oletuksena on "synnynnäinen" lesbonäkökulma. Se ilmenee kirjallisuudessa epäjatkuvuutena, vahvoina
kuvina naisista ja rikkoutuneina lauserakenteina.22 Häntä hämmäs
tyttää ajatus synnynnäisyydestä tai tietyistä, vain lesboille kuulu
vista ominaisuuksista, joita voisivat olla esimerkiksi riippumatto
muus, luonnonläheisyys tai patriarkaatin vastustaminen.23 Eräiden
näkemysten mukaan onnellisten utopioiden tarjoaminen on poliitti
sesti vaarallista. Naisten ja lesbojen ei ole edelleenkään syytä
jäädä haaveellisina lepäämään laakereilleen.24
Poliittinen määritelmä tekee mahdolliseksi irrottautumisen
tekijälähtöisyydestä, mutta siitä seuraa kosolti muita ongelmia.
Itsemäärittyvään lesbokirjallisuuteen voivat ilmeisesti kuulua vain
tiettyä aikakautta, kulttuuria ja kirjallisuudenlajia edustavat kirjoit
tajat. Miten sovittaa sen julkilausumis-, positiivisuus- ja identifioitumisvaatimukset historiallisiin kirjailijoihin, etnisiin vähemmis
töihin tai runouteen? Lisäksi olettamalla kaikille lesboille yhteisiä
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ominaisuuksia syyllistytään tietyn ajallisesti, paikallisesti, kulttuu
risesti ja yksilöllisesti rajautuneen kokemuksen yleistämiseen,
mistä feminististä tutkimusta on syytetty. Kenties kaikkien kan
nalta olisi parasta tarjota lesbon, kuten muidenkin ihmisten,
elämästä mahdollisimman monimuotoinen kuva sekä onnessa että
onnettomuudessa. Miten olisi mahdollista samalla vahvistaa yhteis
tä identiteettiä ja pitää se avoimena? Tuomalla esiin eroavuuksia
sen sisällä ja rajoilla?25
Lesbokirjallisuuden historiaan liittyviä ongelmia
Lesbon määritteleminen näyttäytyy erityisen ongelmallisena suh
teessa historiaan. Miten on mahdollista siirtää tietyssä historialli
sessa ja kulttuurisessa tilanteessa merkityksensä saanut käsite
jäsentämään sellaista aikaa tai kulttuuria, jossa sitä ei ole esiinty
nyt? Naisen seksuaalisuus, kuten sekään, mitä käsitteellä "nainen"
milloinkin ymmärretään, ei ole olemuksellista vaan sidoksissa
kulttuuriin, siis aikakauteen ja yhteisöön. Lesbon käsite jäsentyy
suhteessa seksuaalisuuden käsitteeseen, siihen miten se mielletään/ei mielletä. Miten ajatus lesbohistorian korvaavasta seksuaali
suuden historiasta sopisi kirjallisuuden historiaan? Voisimmeko
lukea erilaisten seksuaalisuuksien ilmenemismuotoja kirjallisuudes
ta? Voimmehan me, mutta olisivatko tulkintamme yhtään sen
vähempää sidoksissa omaan käsitykseemme seksuaalisuudesta?
Kenties historia tulisikin ymmärtää eräänlaisena tämän päivän
kysymyksistä ja tarpeista käsin lähtevänä kertomuksena?26
Kirjallisuuden nykyhetkessä tarvitaan perinnettä, mistä ammen
taa, jotta jokainen kirjailija ei olisi vuorollaan kirjallisuudenhisto
rian ensimmäinen. Ilmeisesti juuri tästä syystä Zimmerman näkee
yhtenä lesbotutkijoiden ensimmäisistä tehtävistä lesbokirjallisuuden
tradition luomisen ja mainitsee tällaista tehtävää täyttävinä teoksi
na Jane Rulen vuonna 1975 julkaistun teoksen Lesbian Images
sekä viisi vuotta sen jälkeen ilmestyneen Lillian Fadermanin
Surpassing the Love of Men: Romantic Friendship and Love
between Women from the Renaissance to the Present. Nykyhet
keen soveltuvaksi lähestymistavaksi historiaan sopisi Zimmerma31

nin mukaan sen ymmärtäminen vaihtelevaksi kokoelmaksi käyt
täytymismuotoja, valintoja, subjektiviteetteja, tekstuaalisuutta ja
esittäytymisiä (self-representations). Lukijalle tästä seuraisi aktiivi
nen tehtävä; yhtäältä tarkastella miten naiset ovat menneisyydessä
nähneet itsensä suhteessa heteroseksuaalisuuteen, toisaalta etsiä
samankaltaisuuksia ja eroja suhteessa käsitykseemme lesboudesta
nykypäivänä.27
Jo naiskirjailijoita tarkasteltaessa on törmätty vaikeuksiin, jotka
välillisesti tai välittömästi ovat juontuneet naisen taloudellisesta ja
yhteiskunnallisesta asemasta. Miesten näkökulmasta laadittu
kirjallisuudenhistoria, "valintojen rekisteri", on tutkijan kannalta
ensimmäinen. Naistaiteilijoiden töitä on vähätelty ja unohdettu
sekä tietoisesti että tiedostamatta. Perinteen, oman ajan ja tilan
puuttumiseen kiinnitti huomiota jo Virginia Woolf tunnetussa
naisia ja kirjallisuutta käsittelevässä tekstissään Oma huone, jossa
hän painotti koulutuksen, varallisuuden ja kokemusten keräämisen
vapauden merkitystä kirjailijan työn sujumisen kannalta. Bernikow
puolestaan kirjoittaa miesrunoilijoiden klubeista, joihin nämä
kokoontuivat keskustelemaan ja keräämään voimavaroja. Naiset
puolestaan olivat kotona hoitamassa kotia ja lapsia. Naiskirjailijoi
den ympärille muodostuneita instituutioita tai sellaisia keskustelufoorumeita kuin yliopisto ei ollut tarjolla, ei myöskään koulutusta.
Edellämainitut ongelmat koskevat myös lesbokirjallisuutta, mutta
sen kaksinkertaisen marginaalisuuden takia vielä monimutkaisem
malla tavalla. Lesbokirjallisuuden määrittelemiseen liittyy hiljai
suuden ja salakielisyyden ongelma. Naisen halun suora ilmaisemi
nen, etenkään toiseen naiseen, on sosiaalisista syistä ollut lähes
mahdotonta. Lisäksi jos she on ollut intohimon kohteena rakkausrunossa, niin heterohistorioitsijoilla on ollut taipumus lukea she
kirjoitusvirheeksi, tai selittää runoilijan samastuneen mieshah
moon. Epäonnistuneita miessuhteita on pohdittu aktiivisesti ja ne
on mieluusti nähty syynä runouden puoleen kääntymiselle.28
Lesbokirjallisuutta etsivillä on ollut edessään monimutkainen
ongelma, sillä kirjallisuudenhistoria on täynnä paitsi aukkoja myös
vääristymiä.
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Näköaloja
Lesbokirjallisuus ei ole itsestäänselvästi saavuttanut asemaa nais
kirjallisuuden kaanonissa, kuten ei naiskirjallisuuskaan kirjallisuu
den "virallisessa" kaanonissa. Kuva historiallisesti merkittävistä
kirjailijoista on säilynyt ennallaan, miehennimisenä, ja naiskirjaili
joista mainitaan ohimennen muutamat harvat. Naiskirjallisuuden
tavoin myös lesbokirjallisuus tulee nähdä seksuaalisuuden, rakkau
den ja kirjallisuuden rajoja koettelevana voimana, joka olemassa
olollaan murtaa itsestäänselvyyksiä ja moninaistaa tekstuaalisen
ilmaisun kenttää. Perinteen luominen on nykyisin kirjoitettavien
teosten kannalta tärkeää, kuten on historian aukkojen selvittäminenkin - jotta oppisimme ymmärtämään itseämme. Jotta uutta
historiaa tai historioita voitaisiin kirjoittaa, tarvitaan määritelmiä,
vaikka väliaikaisiakin. Määritelmien epätäydellinen luonne on
kuitenkin tiedostettava, sillä kaikkea ne eivät kata. Rajat on pidet
tävä liikkeessä. Jos lesbokirjallisuutta toistaiseksi tarvitaankin
erillisenä kategoriana tuomassa esiin sellaista, mitä muut eivät tuo.
olisi hauska ajatella, että joskus kaikki halut näyttäytyisivät meille
mahdollisina ja niiden mukaan määrittyvä kirjallisuus moninaisuu
tensa vuoksi mahdottomana. Merkkejä tällaisen prosessin käynnis
tymisestä on ollut jo jonkin aikaa havaittavissa, ainakin kaupunki
laisen näkökulmasta. Homo- ja transseksuaalisuutta käsitteleviä
sekä sukupuolirooleilla leikitteleviä teemoja esiintyy elokuvissa,
musiikkivideoissa, kirjallisuudessa, teorioissa ja asenteissa. Ken
ties olemme vähä vähältä irrottautumassa genitaaiien, biologisen
sukupuolen ja heteroseksuaalisuuteen sidotun lisääntymisen aatteel
lisesta pakkopaidasta? Kohti kokemuksellisuutta ja uusia näköaloja
- identiteettejä eroissa?

Viitteet
1 Kaanon on eräänlainen kirjallisuuden "pyhien" kirjojen joukko. Kaanonjärjestelmää voidaan kritisoida autoritatiivisuudesta ja asettaa
kyseenalaiseksi sen näennäinen kattavuus. Feministit ovat kritisoineet
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kirjallisuuden kaanonia esittämällä sen olevan ilmausta vain valkoisten,
keskiluokkaisten miesten arvo -ja kokemusmaailmasta. Tällainen
kritiikki ei välttämättä merkitse itse hierarkkisen kaanonjärjestelmän
kyseenalaistamista, vaan pyrkimystä laajentaa sitä kattamaan myös
naisen arvo -ja kokemusmaailmaan liittyvät teokset. Lesboteoreetikot
puolestaan ovat kyseenalaistaneet yhtenäisen naissubjektin olemassaolon
ja sitä kautta erityisen naisen kokemusmaailman mahdollisuuden.
Vaikka naiskirjallisuuden kaanon heijastaa etupäässä heteronaisten
arvomaailmaa, ei lesbokirjallisuuden kaanonia olla enää erityisen
halukkaita rakentamaan. Jo määrittelyongelmat tekisivät lesbokirjalli
suuden oman kaanonin rakentamisesta hyvin monimutkaista. Toisaalta
autoritatiivisuutta ja hierarkkisuutta on vaikea nähdä hyveinä. Lukijan
asema korostuukin ehkä poikkeuksellisen paljon juuri suhteessa lesbokirjallisuuteen ja siihen, mikä sellaiseksi ymmärretään.
Engl. male/mainstream.
Zimmermanista myös Johanna Pakkasen artikkelissa.
Sana sanalta -käännös kuuluisi tähän tapaan: Siitä mitä ei ole ollut katsaus lesbofeministiseen kirjallisuudentutkimukseen.
Zimmerman 1985, 201.
Moi 1985, 103.
Zimmerman 1985, 201, 219.
Ks. esim. Pulkkinen 1993, 300-301.
Normin toimiessa erilaiset seksuaalisuuden ja elämäntapojen ilmenty
mät saavat merkityksensä vain suhteessa heteroseksuaalisuuteen.
Homoseksuaalisuus nähdään tällöin epäonnistuneena yrityksenä toteut
taa heteroseksuaalisuutta. Esim. lesbouden voidaan arvella olevan
seurausta vaikeuksista miessuhteissa.
Juvonen 1994.
Rich 1993.
mt. 206.
Bernikow 1974, 15.
Wittig 1992, 32 ja 53: "Lesbian is the only concept I know of which
is beyond the categories of sex (woman and man), because the designa
ted subject (lesbian) is not a woman, either economically, or political
ly, or ideologically." Voidaan kysyä eikö lesbo määrity juuri suhteessa
heteroseksuaaliseen normiin, ja miten olisi mahdollista olla täysin
ulkopuolinen. Konstruktivististen käsitysten mukaan kielen ja kulttuurin
rakenteiden ulkopuolella ei ole mitään. Wittigin käsityksiä konstrukti
vistisesta näkökulmasta kritisoi esim. Butler 1980.
Dekonstruktio merkitsee purkamista abstraktissa mielessä. "Yhtenäinen
identiteetti" mielletään tällöin tietyssä kulttuurissa tiettynä aikana
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rakentuneeksi (konstruoituneeksi) ajatukseksi, joka toimii ikään kuin
ruumiillistuneena sosiaalisissa käytännöissä. Dekonstruktiosta filosofise
na suuntauksena laajemmin ks. Anna Lassilan ja Tuija Pulkkisen
artikkelit tässä teoksessa.
Zimmerman 1992, 3.
Zimmerman viittaa tässä lesbouden seksuaaliseen määritelmään (sexual
definition of lesbianism). Tällainen lähtökohta kirjallisuuden tutkimuk
sessa on Zimmermanin mielestä epäilyttävä, sillä kirjailijan elämän ja
teosten samastaminen ei ole toivottavaa.
Zimmerman 1985, 205.
Poliittisesta korrektiudesta enemmän Johanna Pakkasen artikkelissa.
Haarniska-termi on peräisin Anna Lassilan tässä kirjassa olevasta
artikkelista.
Coming-out merkitsee sananmukaisesti ulostulemista, liittymistä osaksi
lesbo- tai homoyhteisöä. Coming-out -kertomuksessa selvitetään, miten
tällaiseen tilanteeseen on tultu, se on eräänlainen kehityskertomus.
Zimmerman viittaa tässä Bertha Harrisiin: "If in a woman writer's
work a sentence refuses to do what it is supposed to do, if there are
strong images of women and if there is refusal to be linear, the result
is innately lesbian literature."
mt. 206.
Ks. esim. Lewis 1992, 28.
Zimmerman 1992, 8.
Lewis 1992, 25.
Zimmerman 1998, 206, 209; 1992, 9.
Bernikow 1979, 3, 12, 15.
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Johanna Pakkanen

Hänen ruusuiset käsivartensa - missä
kulkevat Suomen lesbokirjallisuuden rajat?
Mitä lesbokirjallisuus oikeastaan on? Miten lesbokirjallisuuden
kategoria muodostuu? On väitetty, ettei Suomessa ennen 1990lukua ole ollut muuta lesbokirjallisuutta kuin Pirkko Saision Kai
uin tytär (1984). Itselläni on ollut toisenlaisia lukukokemuksia
suomalaisesta ja suomenruotsalaisesta kirjallisuudesta. Ovatko
minun luentani vääriä? Eivätkö kaikki lukijat voi jakaa niitä kans
sani? Onko yhtenäistä lesboluentaa olemassa?
Käsittelen tässä artikkelissa lesbokirjallisuuden määritelmää
Suomen kirjallisuuden näkökulmasta. Pyrin esittämään mahdolli
sia, ja mieluusti uusia, tulkintoja kaunokirjallisista teoksista romaaneista novelleihin ja runoihin - joista tietyin esiin kirjoitetuin
lähtökohdin voidaan esittää lesbotulkinta. Tämän artikkelin tarkoi
tus on olla kysyvä. Kun avaan uusia kysymyksiä, tyydyn siihen,
että monet niistä jäävät auki.
Katoamistemppu
Bonnie Zimmermanin mukaan kirjallisuuden lesbotutkimuksen
ensisijainen teoreettinen konteksti on naistutkimuksessa ja Zim
merman pitää lesbokirjallisuuden tutkimusta naistutkimuksen osaalueena.1 Yhdysvaltalainen tutkimus lähti käyntiin 1970-luvulla,
samanaikaisesti naistutkimuksen kanssa. Lesbokirjallisuuden tutki
muksen pioneerit ovat olleet usein myös naistutkimuksen pioneere
ja. Varhaisten tutkijoiden liikkeellepanevana voimana oli oivallus
siitä, kuinka naistutkimus usein ohitti lesbokulttuurin kannalta
tärkeät aiheet.
Zimmerman2 pitää kirjallisuudentutkimuksen heteroseksisminä
naiskirjailijoiden naissuhteiden sivuuttamista silloin, kun tuodaan
esille miessuhteita, lesbokirjallisuuden oman historian kannalta
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merkittävien kirjailijoiden (esimerkiksi Radclyffe Hall) ohittamista
sekä tuotannon lesbotematiikan huomioimatta jättämistä, tai sel
laista kirjailijan tuotannon käsittelemistä, missä jätetään käsittele
mättä lesboaiheita sisältävät teokset. Zimmermanin mukaan nais
tutkimus on syyllistynyt lesbokirjallisuuden ohittamiseen muun
kirjallisuudentutkimuksen mukana.
Kirjallisuuden naistutkimuksen keskeisin varhainen päämäärä
oli kritisoida malestreamin kirjaamaa kaanonia ja tuoda itse esille
unohdettuja tai väärinluettuja naiskirjailijoita.3 Naistutkimus on
kokenut tehtäväkseen täyttää ikään kuin kirjallisuuden kartan
valkoisia kohtia ja osoittaa sen mieskeskeiset rajanvedot. Vähem
mistöt ovat kritisoineet tätä näkökulmaa, sillä siinä näkyy valkoi
sen heteroseksuaalisen keskiluokkaisen naistutkijan naiskuva.
Lesbotutkijat ovat ryhtyneet uudelleenlukemaan kirjallisuudenhis
torioita osoittaakseen, kuinka lesbokirjallisuuden näkymättömyys
synnytetään. Tätä uudelleenlukemista on harjoitettu myös työväenluokkaisten, mustien ja etnisten vähemmistöjen naisten näkökul
masta.4
Sait heteron roolin, mahdutko siihen?
Suomalaiset valtavirran kirjallisuudenhistoriat vaikenevat lesboteemoista. Naiskirjallisuudenhistoria Sain roolin johon en mahdu:
suomalaisen naiskirjallisuuden linjoja ei vaikene tyystin, mutta
senkin läpikäyvänä linjana on naiskirjailijoiden sitominen miehiin.5
Naiskirjailijoiden avioliitot ja myös avioliiton ulkopuoliset suhteet
kirjataan uskollisesti. Naissuhteita ei mainita, ei edes silloin, kun
niistä on esitetty spekulaatiota elämäkerroissa.
Kun naiskirjailija on naimaton, hänet nähdään usein suhteessa
mieheen. Esimerkiksi Helena Westermarckin mainitaan kuuluneen
naistaiteilijoiden sisaruuspiiriin, mutta enempää tästä läheisyydestä
ei kerrota.6 Naimatonta Westermarckia kuvataan "säätyläisperheen
tyttäreksi", hänen kerrotaan aloittaneen taideopintonsa "perheen
kannustamana" ja tehneen pitkiä ulkomaanmatkoja "muunmuassa
veljensä Edward Westermarckin kanssa", vaikka itse asiassa hän
vietti pitkiä aikoja ulkomailla juuri pohjoismaalaisten naistaiteili39

joiden kanssa. Westermarckista piirretään siis kuva perheen tyttärenä ja tiedemiehen sisarena.7
Isa Aspia käsittelevässä luvussa Liisi Huhtala vaikenee Isa
Aspin kiihkeistä ystävätärsuhteista ja heteroseksualisoi Aspin
kutsumalla tämän ja J.H.Erkon suhdetta "osin eroottiseksi".8
Kirjallinen juoru J.H.Erkon ja Aspin rakkaudesta lienee syntynyt
Erkon Aspille tämän kuoleman jälkeen omistamien runojen myötä,
Erkki Hyytinen toteaa Isa Aspin elämäkerrassa.9
Isa Aspin naissuhteita on käsitellyt myös Tyyni Tuulio:
Martti Jukola, joka Juhana Heikki Erkosta kirjoittamassaan
elämäkerrassa sivuaa myös Isa Aspia, on näkevittään hänessä
lesbolaisia piirteitä. Mutta eiköhän tällainen kanta ole tarpee
ton. Johan Iso Tietosanakirjakin toteaa että "kasvuiässä luon
nollinen kiintymys samaa sukupuolta oleviin kuvastuu voimak
kaissa ystävyyssuhteissa". Tämä pitää paikkansa varsinkin
vanhempina aikoina, jolloin sovinnaisuus kovin rajoitti eri
sukupuolten seurustelua. — olihan hänen [Isa Aspin] eteensä
sattunut toisenkin sukupuolen edustajia, jotka olivat herättäneet
hänessä luonnollista mielenkiintoa. 10
Tuulio tarkoittanee, että Isa Aspin ystävätärsuhteitten intensiteetti
johtui liiallisesta oleskelusta samansukupuolisessa seurassa, ja
pohjimmiltaan Isa Asp oli oikeasti heteroseksuaali, eikä luonnoton
lesbo. Tuulion argumentointi, ja erityisesti tapa, jolla hän käyttää
ilmaisua ’luonnollinen’, noudattelee stereotyyppistä heteroseksis
tistä lesbokuvaa, jossa heteroseksuaalisuus näyttäytyy luonnonmu
kaisena aitoutena ja homoseksuaalisuus/lesbous luonnottomuutena
ja poikkeamana aidosta alkuperäisestä heteroseksuaalisuudesta.
Tällaisesta näkökulmasta pienikin vinkki kirjailijan heteroseksuaa
lisista suhteista riittää ’puhdistamaan’ kirjailijan lesbostigmasta.
Tällaiselle joko-tai -diskurssille biseksuaalisuus näyttää olevan
mahdoton käsite.11
Huhtala mainitsee lukunsa kirjallisuusluettelossa sekä Hyytisen
että Tuulion. Vaikka Hyytinen ja Tuulio ovatkin eri mieltä Isa
Aspin naissuhteista - Hyytinen kutsuu niitä rakkaudeksi - ei kum
pikaan usko J.H.Erkon ja Isa Aspin väliseen suhteeseen, ei edes
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rakkaudentunteeseen. On outoa, että Huhtala päätyy kuitenkin
kutsumaan tätä suhdetta ’osin eroottiseksi', eikä sanallakaan mai
nitse Aspin lesboudesta käytyä väittelyä.
Sain roolin johon en mahdu -teoksessa lesboteemat - silloin
kun ne eivät ole teoksen pääteema, tai kun ne ovat tulkinnanvarai
sia - tulevat vain harvoin huomatuiksi. Ehkä ne näyttävät uppoutu
van muiden teemojen joukkoon sellaiselle tutkijalle, joka ei pidä
merkittävänä seksuaalista suuntautumista tai siilien kytkeytyvää
alakulttuuria. Teoksen kirjoittajat tunnistavat ja nimeävät naisten
välisen rakkauden teemat kuitenkin silloin, kun ne esiintyvät mie
lenterveyden horjumisen yhteydessä. Tällaisia ovat muun muassa
Marja-Liisa Vartion Hänen olivat linnut (1967), Maria Vaaran
psyykkiseen sairastumiseen liittyvät "tilitysromaanit" ja Anja
Kaurasen Sonja O. kävi täällä (1981).
Tove Janssonin tuotannon lesbo- ja homoteemoja ei mainita esimerkiksi novellikokoelman Nukkekaappi (Dockskäpet 1978,
suom. 1980) kohdalla. Janssonia käsittelevässä luvussaan Suvi
Ahola kuvaa Janssonin novellien naisia:
Suurin osa novellien päähenkilöistä on kuitenkin miehiä tai liki
sukupuolettomia naisia. Naiset, joiden sukupuoli on toissijai
nen, ovat yleensä vanhoja - usein myös naimattomia - tai sitten
aivan nuoria, lapsia j 2
Aholaa samastaa sukupuolen ja sukupuolisuuden. Mikä muu yhdis
tää naispuolista vanhusta ja lasta kuin suvunjatkamiskyvyn puuttu
minen? Miksi Ahola täsmentää, että sukupuolettomat vanhukset
ovat Janssonilla usein naimattomia? Tekstissä nainen, joka ei ole
sidottu heteroseksuaaliseen avioliittoinstituutioon (naimattomuus)
tai reproduktioon (lapsi, vanhus), ei ole täysin oman sukupuolensa
edustaja, aito nainen. Ahola käsittelee myös Janssonin romaania
Kunniallinen petkuttaja (Den ärliga Bedragaren 1982, suom.
1983) kuvauksena, jossa kaksi erilaista naista edustaa yhden nai
sen eri puolia: "Kokonaisen ihmisen rakentamiseen tarvitaan siis
kaksi naista, yhden ominaisuudet eivät riitä".13 Kuitenkin Kunnial
lisen petkuttajan kahden naisen, kirjailijan ja taloudenhoitajan
välinen suhde, joka vuorottelee kiintymyksen, riippuvuuden ja
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vallankäytön maastossa, muistuttaa vallankäytön teemaltaan Nuk
kekaappi-kokoelman kahta novellia: niminovellia sekä novellia
"Suuri matka" ("Den Stora resan"), joista ensin mainittu käsittelee
kahden miehen välistä suhdetta ja jälkimmäinen kahden naisen
suhdetta. Ahola näkee kuitenkin homoeroottista väriä Nuuska
muikkusen ja Muumipeikon välisessä läheisessä syvässä ystävyys
suhteessa.14
Liisa Emvald käsittelee laajasti Saision romaania Kaiuin tytär
(1984) nimenomaan lesbokertomuksena. Saision teos on nimen
omaan eksplisiittinen lesborakkausromaani. Toista eksplisiittisten
lesbokuvausten kirjoittajaa Kaarina Valoaaltoa ei käsitellä teokses
sa. Yllättäen Liisi Huhtala huomioi Elsa Soinin romaanin Jumalten
ja ihmisten suosikit (1926) ohimenevän maininnan lesboudesta
positiivisena elämänvalintana.15
Haluttomuus nähdä kirjailijan mahdollista homoseksuaalisuutta
lienee kirjallisuudenhistorioissa osittain häveliäisyyttä.16 Kirjailijan
leimaamista homoseksuaaliksi pidetään epäoikeudenmukaisena
ilman pitävää näyttöä, ja pitävää näyttöä ei sitten löydetä. Kirjaili
jan homoseksuaalisuutta voidaan pitää myös epärelevanttina kirjal
lisuudentutkimuksen kannalta. Tilanne kuitenkin muuttuu, jos
heteroseksuaalisia suhteita pidetään mainitsemisen arvoisina les
bosuhteiden hinnalla. Lesbotutkimuksesta käsin voi myös poleemi
sesti esittää, ettei kirjailijaa saisi leimata heteroseksuaaliksi ilman
vedenpitävää näyttöä.
Sain roolin johon en mahdu -teoksella on monta tekijää ja se
sisältää monenlaista suhtautumista lesbouteen kirjallisuudessa ja
kirjailijaelämäkerroissa. Jotkut kirjoittajista lähestyvät naiskirjalli
suutta hyvinkin teoskeskeisesti tulkiten, monen muun ohella muun
muassa Edith Södergranin ja Hagar Olssonin kohdalla, eikä heitä
leimata sen paremmin heteroseksuaaleiksi kuin lesboiksikaan.
Koko teosta tarkastellen on kuitenkin havaittavissa heteroseksuaalisuuden korostus: yleensä heteroseksuaalisia suhteita pidetään
merkittävämpinä kuin lesbosuhteita.
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Lesbokirjailija lähtökohtana
Lesbokirjallisuuden omaa kaanonia kartoitettaessa on Lähtökohtana
useimmiten ollut kirjailijan oma lesbous. Kirjallisuudenhistorias
saan The Safe Sea of Women: Lesbian Fiction 1969-1989 Bonnie
Zimmerman nostaa kirjailijan ensisijaiseksi lesbokirjallisuuden
määrittäjäksi, koska Zimmermanin mukaan lesbokirjallisuuden
luonne tekee mahdottomaksi erottaa kirjailijaa ja tekstiä. Zimmer
man keskittyy kirjallisuudenhistoriassaan nykykirjallisuuteen. Hän
pyrkii hahmottamaan uutta lesboliikkeen ja lesbofeminismin myötä
syntynyttä lesbokirjallisuuden genreä, joka Zimmermanin käsitte
lyssä rajoittuu romaaniin. Zimmermanin mukaan lesbokirjailijan
on identifioiduttava lesboyhteisöön tavalla tai toisella, mutta kirjai
lijan identiteetin jäädessä epäselväksi voidaan myös keskittyä
kirjalliseen teokseen itseensä, jolloin siltä edellytetään keskeisiä
lesbohenkilöitä ja lesbouden eksplikointia.17
Myös skandinaavista lesbokirjallisuutta kartoittanut Gerd Brantenberg ja lesbolyriikan historiaa pohtinut Judy Grahn esittävät
enimmäkseen sellaisia tulkintoja kaunokirjallisuudesta, joissa he
lukevat teoksia kirjailijan elämäkertaa vasten.18
Tekijäkeskeinen lesbokirjallisuuden määritelmä törmää aina
kysymykseen lesbon määritelmästä: onko kyse tunteista, seksuaa
lisista toiminnoista vai identiteetistä, ja kuinka kulttuurisesti muut
tuvaisina tai muuttumattomina näitä ’lesbon tunnusmerkkejä’
pidetään. Kun Zimmerman edellä mainitussa kirjallisuudenhisto
riassaan päätyy määrittelemään lesbouden modernin lesboidentiteetin kautta, Grahn ja Brantenberg korostavat enemmänkin tunneelämää, rakkauden tuntemuksia toisia naisia kohtaan. Zimmerman
pitäytyy nykykirjallisuudessa, modernin lesboidentiteetin aikakau
dessa, kun taas Brantenberg ja Grahn ulottavat tarkastelunsa myös
menneisyyden kirjailijoihin.
Erityisen helposti näyttää lesbokirjailijan elämäkerta yhdistyvän
minä-muotoisen kerronnan analyysiin. Esimerkiksi Edith Söder
granin tuotannosta on mahdollista esittää lesboluentoja juuri tekijälähtöisyydestä käsin. Runo "Kaikki metsän kaiut" kokoelmassa
Rosenaltaret (1919) alkaa:
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Ei, ei, ei, huutavat kaikki metsän kaiut:
minulla ei ole enää sisarta.
Nostan maasta hänen valkean silkkipukunsa
ja syleilen sitä voimattomasta
Suutelen sinua, saat kaiken intohimoni,
ajatukseton kangas,
muistatko hänen ruusuiset jäsenensä?
(suom. Uuno Kailas)
Tekijäkeskeisessä analyysissä samastettaisiin runon minä itse
kirjailijaan. Jos runon minäksi nimetään Södergran, on elämäker
rallisten lähteitten perusteella sisareksi nimettävä Hagar Olsson.
Södergran kirjoitti Olssonille 15.4.1919:
Olen ajatellut, että sisko-sikermä voisi olla nimeltään Tantastique’. Oletko siihen tyytyväinen? Kiitos kaikesta vaivasta,
jonka olet nähnyt kirjan tähden. Toivon, ettei kukaan saata
aavistaa, kuka sisko on. Ole ovela, esiinny niin etteivät
Schildtit pysty aitaamaan mitään.19
Tekijäkeskeisestä näkökulmasta runon eroottista väritystä (’sylei
len’, ’kaiken intohimoni’ ja ’hänen ruusuiset jäsenensä’) voi pitää
todisteena Södergranin ja Olssonin suhteen intohimoisuudesta ainakin Södergranin lesboudesta. Södergranin tunteista kertoo
myös aikaisemmin samana vuonna 26.1.1919 kirjoitettu kirje
Olssonille:
Minä kirjoitan rakkauskirjeeni sinulle Hagar, kun olen siinä
tunnelmassa. Nyt minulla on yksi omani, koko elämäksi. Kaksi
vuotta sitten tein runon. Joka säe alkoi: minä haluan leikkito
verin (se viittasi kyllä miespuoliseen) ja runo päättyi sanoi
hin: minä haluan leikkitoverin, joka murtautuu ulos kuolleesta
graniitista uhtnaamaan ikuisuutta. Nyt on iloinen leikkitoveri
olemassa, kahden vuoden odotuksen jälkeen.20
Kirjallisuudenhistorioissa ja -tutkimuksessa on usein itsepäisesti
pyritty löytämään Edith Södergranille salaista miespuolista rakas
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tajaa. Näin on tehty silloinkin, kun sisar-runojen eroottisuus on
huomattu ja liitetty Olssonin ja Södergranin suhteeseen, jota on
kutsuttu ystävyyssuhteeksi.21 Södergran ja Olsson eivät tavanneet
montaa kertaa - "rakkauskirjeen" kirjoittamisen aikaan he olivat
olleet vasta vähän aikaa kirjeenvaihdossa. Olsson oli työnsä puo
lesta sidottu Helsinkiin. Södergran asui Kannaksella Raivolassa ja
tuberkuloosi sekä vähävaraisuus asettivat lisää esteitä. Heidän
suhteensa oli pitkälti kirjesuhde. mutta hyvin läheinen. Jos he
olisivat olleet eri sukupuolta, heidän kirjeenvaihtoaan luettaisiin
eri tavalla. Luultavasti heidän suhteestaan olisi rakennettu Suomen
kirjallisuuden suuri traaginen rakkauskertomus, jonka olisi kes
keyttänyt Södergranin varhainen kuolema.22 Mutta koska Olsson
ja Södergran ovat molemmat naisia, heidän suhteensa on deseksualisoitu ystävyyssuhteeksi huolimatta kirjeiden sävystä.23
Södergranin sisar-runoissa on mielenkiintoisia piirteitä tekstin
kin tasolla. Esimerkkirunossa voisi tulkita valkean puvun vertautu
van morsiuspukuun ja sisaren menettäminen, sisaren kuolema
vertautuisi näin rakastetun menettämiseen heteroseksuaaliselle
avioliittoinstituutiolle. Tulkinta olisi edelleen auki elämäkerrallisil
le tulkinnoille, mutta se voisi kantaa myös yksin.24
Södergrania problemaattisempia ovat lesbokirjallisuuden kate
gorian näkökulmasta sellaiset kirjailijat, joiden lesbous on tiedetty,
siitä on lähteitä, mutta tekstin tasolla lesboteemat tuntuvat olevan
näkymättömissä. Helvi Juvonen on esimerkki tällaisesta kirjaili
jasta. Hänen tuotantonsa odottaa vielä sitä lesbotutkijaa, joka
yrittäisi jäljittää "lesbokirjallisuudellisuuden" Juvosen kristillisen
tematiikan ja luonnonmystiikan takaa.25
Kuurupiiloa kirjailijan kanssa?
Kirjallisuudenhistorian lajityypin synty sijoittuu 1700-1800-luvun
vaihteeseen ja 1800-luvulle, jolloin nero-estetiikkaa painottava
romantiikan tyylisuunta ja moderniin kuuluva individualistinen
ihmiskuva vaikuttivat Euroopassa.26 Tekijälähtöisyys ja biografismi, kirjailijan elämäkerran painottaminen, hallitsevat nimenomaan
kirjallisuudenhistorioita.
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Kirjallisuudenhistoria kantaa siis omassa perinteessään sitoutu
mista kirjailijakeskeisyyteen. Naiskirjallisuudenhistorioita ja sit
temmin myös lesbokirjallisuudenhistorioita on etupäässä kirjoitettu
englanninkielisellä kulttuurialueella ja angloamerikkalaisen naistut
kimuksen vaikutuspiirissä.27 Angloamerikkalainen naistutkimus on
korostanut naisen kokemusta ja naiskirjailijan ammattiroolin risti
riitoja. Lesbofeministinen tutkimus sitoutuu usein tekijälähtöisyyteen.
Tekijälähtöisyys on kuitenkin kirjallisuusteoreettisesti hyvin
problemaattinen lähtökohta. Ensinnäkin naisen tai lesbon kokemus
on lähtökohtana ongelmallinen.28 Yhdestä naisen kokemuksesta
puhuttaessa oletetaan biologisesta naiseudesta seuraavan samanlai
sia kokemuksia sosiaalisesta asemasta, historiallisesta ajanjaksosta
tai taloudellisista tekijöistä riippumatta. Voidaan myös kysyä,
millä perusteella oletetaan kaikilla lesbokirjailijoilla olevan sama
kokemus, edes lesbona olemisesta. Missä määrin oletetaan lesbo
jen olevan keskenään samanlaisia ja miten tämän lesbon psykolo
gian oletetaan vaikuttavan tuotantoon? Lävistääkö jonkinlainen
"lesbohenki" itseoikeutetusti kaikki lesboista lähtöisin olevat kult
tuurituotteet?
Mielenkiintoista on toki pohtia lesbokirjailijan kirjailijan, joka on lesbo, tai kirjailijan, joka kirjoittaa lesbokirjallisuutta - asemaa kirjallisuusinstituutiossa, suhdetta julkaisu
kanaviin ja kirjallisuuskritiikkiin. Saksankielisen lesbokirjallisuuden historioitsija Madeleine Marti on kirjailijahaastatteluissaan
huomannut, kuinka etabloidutkin kirjailijat ovat saaneet etsimällä
etsiä kustantajaa lesbotematiikkaa käsitteleville teoksilleen, ja
usein sitten julkaisseet nämä teokset ensin pienten nais- tai lesbokirjallisuuteen erikoistuneiden kustantajien kautta.29
Tekijälähtöisessä kirjallisuudentutkimuksessa pyritään selvittä
mään kirjailijan tarkoitusta, intentiota. Kun se on selvinnyt haastattelemalla kirjailijaa tai tutkimalla elämäkerrallisia lähteitä oletetaan, että on saatu selvitettyä kaunokirjallisen teoksen perim
mäinen, todellinen tarkoitus. Intention ankarimmat kritisoijat
tulivat niin kutsutun uuskritiikin piiristä, joka laajeni 1950-luvulla
aiheuttaen kirjallisuustieteessä paradigmanmuutoksen. Liisa Saariluoman mukaan biografismiin nivoutuu psykologisointi: Kun
kirjallisuus nähdään luovan neron yksilöllisestä lahjakkuudesta
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lähtevänä toimintana, kirjallisuuden historia ei saa historiallista
selitysmallia.30 Silloin pyrkimyksenä on esitellä Suurten Kirjaili
joiden historiaa, ja kirjallisuuden historiallinen kehitys jää kirjaa
matta.
Naistutkimuksessa tekijälähtöisyyttä on myös arvosteltu erityi
sesti kirjallisuuden kaunokirjallisuudellisuuden unohtamisesta. Kun
keskitytään kirjailijan elämään, ei huomata teoksen merkityksen
muodostumista suhteessa kirjallisuuden traditioon ja konventioi
hin.31 Norjalainen Birger Angvik on pohtinut homo- ja lesbokirjallisuuden määrittelyä ja kritisoinut sitä, että homo- ja lesbotutkimuksessa on usein sivuutettu intention kritiikki.32 Angvik kysyy
kin, pitäisikö teksti ymmärtää lukijan ja kirjailijan kuurupiilosilla
oloksi. Strukturalismi, johon Angvikkin epäsuorasti viittaa, ei ole
ollut yhtä tekijäkielteinen kuin uuskritiikki, sillä kirjailijan osuus
teoksen tekijänä myönnetään. Homo-ja lesbokirjai 1ijakin tuntee kirjal
lisuuden traditiot ja strategiat, samoin tuotantojärjestelmän.33
Angvik haluaisi homo- ja lesbotutkimuksen siirtävän painopisteen
kirjailijasta itse teokseen sekä sen vastaanottoon.34
Lesbotekstin rajat
Suomalaisia teoksia, joissa lesbous on selkeästi keskeinen, ovat
Nalle Virolaisen Lotus (1973, ei suoni.), Pirkko Saision Kaiuin
tytär (1984), Kaarina Valoaallon omaelämäkerrallinen Huono iho
(1986) ja runokokoelma Kaikki suuret naiset olette jättäneet minut
(1988) sekä Tove Janssonin Reilua peliä (Rent spel 1989, suoni.
1990), pseudonyymi Elisa Aarren Valerie, seikkailu Pariisissa
(1993) ja Ritva Ruotsalaisen Pandora (1996).35 Lisäksi on ilmes
tynyt yhteisantologioita naisrakkausrunoille ja lesbonovelleille.36
Näissä teoksissa lesbous on niin keskeistä, että se on huomioitu
usein kritiikeissä, ja jopa kirjallisuudenhistoriassa, kuten Saision
kohdalla.
Teoskeskeinen lesbokirjallisuuden määritelmä vaikuttaa helpol
ta ratkaisulta, mutta on usein rajoiltaan ahdas. Silloin törmätään
kysymykseen eksplisiittisyydestä. Miten selkeästi lesboteemoja
olisi tuotava esiin, jotta ne voisi hyväksyttävästi tunnistaa? Bonnie
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Zimmermanin jaottelussa lesboromaanilta57 vaaditaan, että siinä on
yksi tai useampi keskeinen henkilö, joka mieltää itsensä lesboksi,
lesbohistoria on keskeistä, ja teoksessa kuvataan naisten välistä
rakkautta, mukaanluettuna eroottinen intohimo. Usein lesboromaani myös viittaa intertekstuaalisesti muuhun lesbokirjallisuuteen ja kulttuuriin. Näin määriteltyyn lesbokirjallisuuden genreen eivät
kuulu koodein tai alluusioin naisten väliseen rakkauteen viittaavat
teokset, hän täsmentää.38
Tove Janssonin Reilua peliä ei kuulu lesbokirjallisuuden gen
reen, jos Zimmermanin teoskeskeiset tunnusmerkit otetaan lähtö
kohdaksi. Reilua peliä-teoksen Jonna ja Mari asuvat samassa
talossa eri huoneistossa, mutta nukkuvat samassa sängyssä. Kui
tenkaan yhtäkään näiden kahden vanhan naisen rakastelukohtausta
ei ole kuvattu. He eivät nimeä itseään lesboiksi, heidän välillään
on läheisyyttä ja mustasukkaisuutta, mutta seksiä ei kuvata. Kui
tenkin kirjallisuuskritiikki pääosin otti teoksen vastaan kertomuk
sena naisten välisestä rakkaudesta. Suvi Ahola kirjoitti Helsingin
Sanomissa: "Kahden naisen välisestä rakkaudesta ei vieläkään
kirjoiteta paljon, ei liioin vanhenemisesta, voimien vähenemisestä,
lopullisen lähdön ajatuksista".39 Myös monet muut arvostelijat
nimesivät teoksen kuvaukseksi parisuhteesta ja rakkaudesta.40
Lesbokulttuurin kannalta mielenkiintoista on, että teoksen vas
taanotossa fiktiiviset henkilöt usein kiinnitettiin Janssonin elämään.
Eeva-Liisa Laitinen kirjoitti kirjallisuuskritiikissään, että "on
lukijalle selvää, keistä on kyse".41 Ahola puolestaan kuvasi teok
sen omaelämäkerrallisuutta:
Rent spel on lisäksi selkeän omaelämäkerrallinen tarina kah
desta naistaiteilijasta, jotka asuvat saman kerrostalon eri huo
neistoissa. Toinen muistuttaa kovasti Janssonia itseään, toisella
on Tuulikki Pietilän roomalaisen keisarin profiili.42
Tove Janssonin teosta on siis kirjallisuuskritiikissä luettu ensim
mäistä kertaa lesbokirjallisuutena, ja vieläpä jonkinlaisena coming
out-kirjallisuutena. Tällainen luenta varmasti vaikuttaa myös sii
hen, kuinka tavalliset lukijat teosta tulkitsevat. Näyttäisi siltä, että
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lesbokirjallisuuden näkymättömän naisen rooli on murtumassa.43
Näkymätön lapsi on saanut jo vaatteet.44
Eksplisiittisyyden ongelmallisuuteen liittyy myös historialli
suus. Kuinka edellyttää eksplisiittistä lesbokirjallisuutta ennen
1800-luvun loppua tai edes ennen 1900-luvun loppupuolta? Ne
kielelliset ja kirjalliset konventiot, joissa vaikkapa 1800-luvun
kirjailija työskenteli, olivat erilaisia kuin nykyään. Siten myös
naisten välisen rakkauden kielellistämisen on täytynyt tapahtua
toisin. Huomioon on otettava paitsi itsekontrolli myös kustannuspolitiikan konkreettisempi kontrolli. Kustantajat torjuivat 1920luvulla nuoren Helvi Hämäläisen romaanikäsikirjoituksen (nimel
tään Kaunis sielu) mm. sen lesboteeman vuoksi. Sittemmin käsi
kirjoitus on ikävä kyllä kadonnut.45
Birger Angvik, joka itse on erikoistunut iberoamerikkalaiseen
kirjallisuuteen, kiinnittää huomiota siihen, että eksplisiittisyyden
vaatimus liittyy usein realistisen romaanin arvostamiseen todelli
suuden peilaajana. Peili voi olla oikea tai vääristävä, ja kirjallisuu
den tehtävänä nähdään todellisuuden heijastaminen oikein. Tehtä
vässään epäonnistunut kirjallisuus saa "kirjallisuuspoliisin" tuomi
on. Realismi on kuitenkin vain yksi kerrontatapa.46
Angvikin mukaan fantasiakirjallisuus, maaginen realismi ja
science fiction pakenevat eksplisiittisyyden vaatimusta, samoin
ironia, karnevalisoiminen ja kaikenlainen nauru.47 Myös esimer
kiksi Toril Moi on moittinut angloamerikkalaisen naistutkimuksen
sitoutumista naisen kokemukseen ja realismiin, mistä näkökulmas
ta esimerkiksi Virginia Woolf näyttäytyy modernismissaan käsittä
mättömänä ja siksi epäfeministisenä kirjailijana.48
Naisten kesken
Esimerkki ironisesta lesbokuvauksesta löytyy Eila Pemiasen novel
lista "Naisia" kokoelmasta Se pieni ääni (1980). Novellin päähen
kilö on Virpi, joka taloudellisista syistä jakaa huoneiston kolmen
muun naisen kanssa. Lisäksi yhdellä naisista on pieni tytär, joka
asuu viidentenä asunnossa. Itsekseen Virpi unelmoi, kuinka he
kaikki saisivat lapsia, jotka putkahtaisivat heidän kohduistaan
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"kuin tulppaanit tai krookukset". Sitten Virpi havahtuu torumaan
itseään, ettei kuvitellut heille avioliittoja. Virpi epäilee, että mää
rätietoisin asukkaista, asuntolainaan säästävä Kirsti, on lesbo (s.
91). Hetken aikaa asunnossa asustelee myös Masa, Virpin poi
kaystävä. Masa sotkee naisten arkisia kuvioita ja syyttää sitten
heitä hulluiksi ja omituisiksi. Kirsti toivoo, että Masa muuttaisi
pois ja hänen huoneeseensa muuttaisi takaisin keittiöön häädetty
Minna, jota Kirsti suojelee ulosottomieheltä ja epävakaalta elämäl
tä.
Virpille jysähti mieleen: jos me olisimme Minnan katissa lesbo
ja, olisiko meillä tällaisia vaikeuksia [kuin Masan kanssa]?
Ajatus oli outo, muttei tyystin outo. Minna oli erikoinen,
hänellä ei ollut miessuhteita, hän oli lapsenomainen. Kaipasi
hellyyttä.
Tähän asti Virpi pääsi ajatuksissaan, sitten hän kieltäytyi
ajattelemasta koko asiaa. Häntä vaivasi kauheasti. Hänen
ajatuksensa heijastuivat Masaan: tämä alkoi näyttää kolkolta,
niin oikein karkealta mieheltä.
Novellin loppupuolella Virpi palauttaa itsensä ruotuun jälleen
kerran, kun hän huomaa huokaisseensa elämän kurjuutta, to
teamalla, että kyllä elämä sittenkin on ihanaa, niin pitää ajatella.
Virpillä on toimiva itsekontrolli, eikä hän salli pikkuporvarillisen
maailmankuvansa murtua, vaikka mieli karkaileekin. Kun naiset
saavat häädön asunnosta, Virpi alkaa etsiä asuntoa itselleen ja
Minnalle. Yllättäen Kirsti tarjoaakin Minnalle asumista uudessa
omistuskaksiossaan. Jää arvoitukseksi, miksi Kirsti haluaa ottaa
Minnan luokseen asumaan. Muuttaessaan tavaroitaan vähäpuhei
nen Minna kääntyy lähtiessään katsomaan Virpiä ja iskee silmää:
Hänellä oli jännittynyt ilme, erilainen kuin koskaan. Hän iski
silmää ja katosi portaikkoon.
Ovatko Virpin epäilyt Kirstin ja Minnan suhteesta osuneet oike
aan? Entä Virpin oma seksuaalinen suuntautuminen tai sen valitse
minen?
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Novellin loppu kirjaa Virpin elämän uuden suunnan:
Kesti kauan ennen kuin Virpi sai kaupungilta asunnon. Mutta
sitten alkoivatkin asiat luistaa. Hän haki kielenkääntäjän paik
kaa komeasta vientifirmasta ja sai sen henkilökohtaisen käyn
nin jälkeen. Hänen palkkansa nousi. Hän osti väritelevision.
Hän iski naimattoman osastopäällikön, ja elämä oli ihanaa,
suurenmoista, tuoksuvaa.
Tämä oli onnellinen loppu.
Elämän arvokkaiden tapahtumien luettelomainen kerronta ja ku
vaus "ihanaa, suurenmoista, tuoksuvaa" ovat parodisessa risti
riidassa aiemman kerronnan kanssa. Ikään kuin keskellä psykologistis-realistista kerrontaa olisi liimattu ote romanttisesta viihderomaanista. "Ihanaa, suurenmoista, tuoksuvaa" muistuttaa myös
naiivia mainoskieltä. Viimeinen lause, lopun onnellisuuden todis
taminen, vielä ironisoi Virpin keskiluokkaisia arvoja. Virpin
aikaisemmat unelmat on työnnetty pois. Ne eivät voi enää toteu
tua, kun naisidylli on särkynyt. Virpi on valinnut sen maailman,
jonka feminismiä tunteva Kirsti on aiemmin valistanut kuuluvan
vain miehille ja naimisissa oleville naisille.49 Novellin lopun voi
lukea myös niin ironisena, ettei siitä voi lukea, mitä Virpille
sittemmin tapahtui. Mainoslauseet kuvaavat illuusioita. Me emme
tiedä, saiko Virpi sittenkään väritelevisiota. Mutta onnellinen tämä
loppu ei ainakaan ole.50
Roolimallien vaatimus
Birger Angvikin51 mukaan eksplisiittisyyden vaatimukseen liittyy
usein vaatimus oikeiden ja aitojen lesbo- ja homokuvien tarjoami
sesta. Se saattaa johtaa siihen, että vaaditaan poliittisesti korrekteja
lesbo- ja homokuvauksia positiivisiksi roolimalleiksi homoille ja
lesboille, sekä hälventämään heteroyleisön ennakkoluuloja. Tällai
nen näkökulma muistuttaa 1970-lukulaisen naistutkimuksen naiskuvatutkimusta, jossa kirjallisuudessa kuvattuja naisia arvioitiin
feministisen liikkeen kontekstissa. Jos lesbokirjallisuuden tutkimus
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ottaa tehtäväkseen kirjallisuuspoliisin työn, langetaan helposti
ylilyönteihin. On esimerkiksi arveluttavaa sisäistää kuva ennakko
luuloisesta heteroyleisöstä, jota on pyrittävä "kasvattamaan",
koska silloin lesbotutkija stereotypisoi lesbofobian ja ottaa itse
yhdeksi omaksi lukutavakseen alistavan ja alentavan lukemisen.
Ruotsalainen Barbro K. Gustafsson analysoi Tove Janssonin
novellia "Suuri matka" sitä yhteiskunnallista taustaa vasten, missä
teos on kirjoitettu. Gustafsson nimeää luentansa sosiologiseksi ja
samastaa fiktiiviset henkilöt Elenan ja Rosan reaalisten lesbojen
asemaan yhteiskunnassa. Gustafsson tulkitsee, että salaisuus, jota
Rosan äidille ei kerrota, on Rosan ja Elenan suhteen laatu - salai
suuden voi tulkita myös matkasuunnitelmaksi. Gustafsson pitää
naisten välistä valtakiistaa ja avoimuuden puuttumista negatiivisina
ilmiöinä.52
"Suuri matka" on kertomus vallasta ja sen jakamisesta. Voiko
niitä kuvata ongelmattomasti? "Suuren matkan" ote on psykologi
nen, kertomuksena ei ole lesbojen Love Story, vaikka viestejä
suhteen eroottisuudesta onkin luettavissa. Rosan elämän edellinen
kuningatar on ollut äiti. Novellin lopussa Elena ilmoittaa ottavansa
nyt kuningattaren paikan, kun Rosa ei kykene tekemään päätöksiä.
Novellin pääteemana ovat naisten väliset valtasuhteet. Gustafsso
nin varhaisempi luenta herättää kysymyksen, onko lesbokulttuurin
sisällä kiellettyjä aiheita, joista puhuminen tulkitaan helposti nega
tiiviseksi lesbojen stigmatisoimiseksi. Esitellessään Kaarina Valoaallon romaania Sisilisko ja minä (1991) Eva Isaksson on pohtinut,
vaietaanko lesboyhteisössä tahallisesti naisten välisestä henkisestä
ja fyysisestä väkivallasta.53
Naisen kehityskertomus
Rita Felski erottaa yhdeksi yhdysvaltalaisen feministisen kirjalli
suuden alalajiksi feministisen realistisen kehitysromaanin, jonka
pääteemana on päähenkilön yhteiskunnallinen herääminen ja uuden
feministisen identiteetin rakentaminen. Tälle lajityypille tyypillinen
aloitus on kuvaus naisen elämäntilanteen murtumisesta miessuhteen katketessa, jolloin nainen alkaa etsiä itseään. Tätä lajityyppiä
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edustaa muun muassa Marilyn Frenchin Naisten huone (The Wo
men’s Room 1977, suom. 1979).
Feministisessä kehityskertomuksessa lesbouden käsitteleminen
ikään kuin kuuluu kertomuksen kaavaan, mutta se ei välttämättä
nouse keskeiseksi teemaksi. Lesbouden kuvaus palvelee kertomuk
sessa päähenkilön itseymmärrystä (heteroseksuaalina) naisena.
Siten näissä kuvauksissa lesbous ei liity niinkään mielihyvään kuin
tietoon.54
Suomessa ilmestyi 1980- ja 1990-lukujen vaihteessa neljä
naisen itsensä etsimisestä kertovaa romaania, joissa naispäähenkilö
ottaa kielteisen kannan lesbouteen: Eira Stenbergin Häikäisy
(1987) , Kerttu-Kaarina Suosalmen Ihana on Altyn-Köl (1988),
Pepi Reinikaisen kaksi teosta Hullu, ihana lintu: metsäkyyhky
(1988) sekä Pimeän pesä, paratiisi (1990). Kaikki kertomukset
ovat psykoanalyyttisesti ja myyttisesti värittyneitä. Niistä on löy
dettävissä repeämäkohtia, joista olisi mahdollista hakea myös
lesbotulkintoja. Kaikissa lesbous torjutaan kuitenkin lopuksi.
Esimerkiksi Reinikaisen jälkimmäisessä kirjassa päähenkilö
tekee mielessään unenomaisen matkan matriarkaattiin, missä
naisten välinen mustasukkaisuus näyttelee suurempaa osaa kuin
naisten välinen rakkaus. Lopuksi päähenkilö kääntyy pettyneenä
takaisin elämänmuotoon, jossa läsnä ovat molemmat sukupuolet.
Tässä kertomuksessa heteroseksuaalisuus samastuu luonnon tasa
painoon, harmonia löytyy vain eri sukupuolten yhteiselosta.
On huomiotaherättävää, että suomalaisessa ny ky naiskirjallisuu
dessa näyttää erottautuminen lesboudesta olevan yksi teema. An
gloamerikkalaisessa feministisessä kirjallisuudessa puolestaan
lesbous on ikään kuin suljettu feminismin syliin, osaksi naiseutta,
naisena elämistä.55 Suomalaisten naiskirjailijoiden voi olettaa
reagoineen naisliikettä ja kaikenlaista naiskeskeisyyttä uhkaavaan
lesbostigmaan.
Kaarina Valoaallon Huono iho (1986) on tajunnanvirtainen
kertomus nuoren tytön kehittymisestä. Teos on käsittääkseni oma
elämäkerrallinen, ja sitä voi lukea myös kirjailijakehityksen ku
vauksena. Päähenkilö elää läpi vaikeiden nuoruusvuosien. Hänet
suljetaan sisäoppilaitokseen, koska häntä pidetään hankalana, ja
hän koluaa läpi kapakoiden, kunnes saavuttaa tasapainon samansu53

kupuolisessa rakkaussuhteessa. Tarinaa voi pitää suorastaan suo
malaisena coming-out-kertomuksena, vaikka se ei olekaan kerron
naltaan realistinen.56 Tosin Helena Saaristo on referoinut teosta
Suomalaisia nykykertojia -esittelyssään sivuuttaen lesboteeman
tyystin:
Rakkauden kanavat aukenevat, kun hän oppii ensin rakasta
maan pientä mäyräkoiraa. Kivuliain nuoruus alkaa jäädä
taakse, ja pian löytyy uusi rakastettu, kumppani*1
Saaristo ei kerro lukijalleen, että rakastettu sattuu olemaan samaa
sukupuolta kuin päähenkilö.
Barbara Smith on pohtinut mustan nais- ja lesbokirjallisuuden
näkymättömyyttä ja huomioinut, kuinka feministinen kirjallisuus
kritiikki on pyrkinyt osoittamaan Toni Morrisonin kohdalla, ettei
Morrison kirjoita vain afroamerikkalaisista teemoista, vaan koskettelee yleisinhimillisempiä aiheita. Smith pitää rasismina sitä,
että afroamerikkalaisen kirjailijan roolia pidetään ristiriitaisena
hyvän kirjailijan roolin kanssa, ja Morrisonia kehutaan vakavasti
otettavaksi, lahjakkaaksi ja tärkeäksi kirjailijaksi, joka "ei mahdu
afroamerikkalaisen kirjailijan luokkaan".58 Voi ihmetellä, eivätkö
silloin afroamerikkalaisuuteen liittyvät teemat ole muka riittävän
yleisinhimillisiä ollakseen mielenkiintoisia ja esteettisesti arvokkai
ta ja millainen ihmiskuva on tämän käsityksen takana.
Myös lesbokirjallisuuden keskeiset teemat voidaan kirjallisuusinstituutiossa arvottaa tendenssinomaisiksi ja epämielenkiintoisiksi,
epäkaunokirjallisiksi. Silloin tulkitsija, joka tahtoo antaa arvon (tai
armon) lesbokirjailijalle, kertoo tämän käsittelevän rakkautta
sinänsä, ei naisten välistä rakkautta.
1990-luvulla lesbon kehityskertomuksia löytyy jo suomalaisesta
nuorisokirjallisuudestakin. Tuula Kallioniemen novelli "Häpeä"
kokoelmassa Lätkässä (1990) käsittelee nuoren tytön torjuttua
rakkaudentunnustusta ja sen aiheuttamaa häpeää molemmissa
tytöissä. Lopuksi he voittavat ystävyytensä takaisin ja päähenkilö
luopuu itsemurha-aikeestaan. Myös Anna Heinämaan valtion
kirjallisuuspalkinnolla palkittu nuortenromaani Iira (1990) käsitte
lee tyttöjen välisiä rakkauden tunteita. Tyttöjen väliset läheiset
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ystävyydet ovat tuttuja tyttökirjallisuuden perinteessä, mutta Hei
nämaan Iira pohtii tunnettaan ja sen nimeämistä. Teoksessa kuva
taan nuorisokirjallisuudessa uudella tavalla, kuinka Iira huomaa
rakastavansa ystäväänsä:
Minä varmaan rakastan Jenniä, Ura ajatteli. Hän ei pystynyt
keksimään mitään ilmaisua tuolle tuntemukselle. Se oli jonkin
laista lämpöä, joka teki kipeää, jonkinlaista huolta - ja saman
aikaisesti ylpeyttä59
Lesbolukijoiden muuttuvat luennat
Birger Angvikin60 suhde lesbo- ja homokirjallisuuden kategoriaan
tiivistyy pyrkimykseen nostaa vastaanottaja uuden määrittelyn
pohjaksi. Angvik haluaisi, että lesbo- tai homolukija nähtäisiin
tekstin merkityksenantajana, eikä kirjailija. Angvikille homo- tai
lesbotekstin määrittelee homo- tai lesbolukijan luenta. Vastaavasti
Bonnie Zimmerman pitää lesbokirjallisuuden yhtenä ulottuvuutena
lukevaa lesboyhteisöä.61
Zimmermanin ’lesboyhteisö’ pitänee ymmärtää jonkinlaiseksi
abstraktiksi konstruktioksi. Jos ajatellaan, että reaalisen lesboluki
jan tulkinnassa yksi tekijä on kirjailijan elämäkerta, ei kirjailijan
seksuaalista identiteettiä voi ohittaa lukijatutkimuksessakaan.62
Kun kirjallisuudentutkimuksessa puhutaan teoksen vastaanotosta
voidaan viitata yhtä lailla ’tavallisiin lukijoihin’ tai kirjallisuus
kritiikkiin. Vastaanottotutkimuksen lähtökohtana on, ettei lukijan
merkityksenanto ole täysin mielivaltaista, vaan perustuu niihin
puitteisiin, jotka teksti tarjoaa. Voidaan tutkia tekstin sisältöä,
sanomaa tai kieltä, aukkopaikkoja, sanomatta jättämistä ja hiljai
suutta.
Birger Angvik huomauttaa, että mikäli seksuaalinen identiteetti
yhdistetään lukijatutkimukseen, ei sitä saa erehtyä pitämään muut
tumattomana. Identiteetti on historiallisesti, kulttuurisesti sekä
yksilötasolla muuttuvainen, samoin kuin lukeminen on merkityk
senantoprosessina dynaaminen eikä stabiili. Saman henkilön eri
lukukokemukset eri lukukerroilla samasta teoksesta ovat usein
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erilaiset.63 Angvik ei kuitenkaan käsittele tekstuaalisten ’kiinnik
keiden’ ja lesboluennan välistä suhdetta, eli sitä, missä kulkevat
mahdollisten luentojen rajat.
Jean E. Kennard on kehitellyt metodia vastustavalle lesboluennalle: kuinka vähemmistöön kuuluva voi lukea valtakulttuurin
tekstejä omaa identiteettiään tukevasti, eikä tuhoavasti.64 Angvik,
Zimmerman ja Kennard sitovat lesboluennan lesboidentiteettiin.
Karla Jay ja Joanne Glasgow ovat puolestaan puhuneet lesboluennasta, joka on mahdollinen lukijan identiteetistä riippumatta. He
vetoavat Jonathan Cullerin huomautukseen, että nainenkin voi
lukea kuin mies - siksi heidän mielestään myös heteroseksuaali
voisi lukea kuin lesbo.65
Kirjallisuuden vastaanoton historiallisuutta on korostanut reseptioteoria. Hans Robert Jaussin66 mukaan kirjallisuuden vastaanotto
toimii suhteessa aikaisempiin vastaanottoihin, ja siksi kirjallisuus
historia on jatkuvassa muutoksen tilassa. Tästä seuraa, ettei kirjal
lisuuden lopullista tulkintaa voi tehdä, ja ajatus hierarkkisesta
kaanonista murtuu.67 Jos erilaiset lesbot erilaisine identiteetteineen
lukevat eri aikoina lesbokirjallisuutena eri teoksia, ei kysymyk
seen, mikä on lesbokirjallisuutta - ja mikä ei ole - voi antaa lopul
lista vastausta. Lesbokirjallisuuden kategoria on häilyvä silloin,
kun lesbokirjallisuutta on se, jota lesbokirjallisuutena luetaan.
Luenta ei kuitenkaan ole ymmärrettävissä tekstin ulkopuoliseksi
mielivallaksi, eikä ajatus yhden kaanonin kirjaamisen hylkäämi
sestä edellytä lesbokirjallisuuden kategorian heittämistä romukop
paan. Jos lesbokirjallisuuden muuttuvaisuus kirjallisena, elävänä
genrenä hyväksytään, voimme jatkaa matkaa maassa, jota ei ole maassa, joka melkein jo on.68 Pettymys, ohitetuksi tulemisen
tunne, joka sysäsi lesbokirjallisuuden tutkimuksen käyntiin, on
saanut aikaan muutoksia.69 Lesbokirjallisuus on saanut ääriviivat
ja alkanut muuttua näkyväksi kuin näkymätön lapsi Tove Jansso
nin novellissa. Itsepintaisella rakkaudella lesbokirjallisuuden tutki
mus on puolustanut lesbokirjallisuutta ja kurittomasti purrut nais
tutkimusta hännästä.
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1 Zimmerman 1985, 177-179. "Lesbian Feminist Criticism" voitaisiin
kääntää myös lesbofeministiseksi kirjallisuudentutkimukseksi tai kirjal
lisuuden lesbotutkimukseksi.
2 Zimmerman 1985, 179-180.
3 Mainstream = malestream, ukonvirta viittaa siihen, että tieteenteon
päävirtausta pidetään mieskeskeisenä, miesten intresseistä lähtöisin
olevana tiedon tuottamisena. Unohdettujen naiskirjailijoiden etsimisestä
katso Rojola 1989, 104-105.
4 Moi 1990, 11-12 ja 103-104.
5 Nevala 1989.
6 Tässä kohdin luvun kirjoittaja viittaa Riitta Konttisen tutkimuksiin
naistaiteilijoista. Itse asiassa Konttinen puhuu taiteilijasiskoista. "Sisaruus" on sukupuolineutraali ilmaus eikä sisällä samaa poliittista väriä
kuin "siskous".
7 En tiedä Westermarckin naissuhteista mitään sen paremmin kuin miessuhteistakaan. enkä yritä tässä viitata lesbouteen. Yritän pikemminkin
osoittaa naimattoman naisen roolin yhteyden lesbon rooliin.
8 Huhtala 1989a, 152-154.
9 Hyytinen 1983, 59.
10 Tuulio 1979, 203.
11 Biseksuaalisuus ei ole ollut lesbotutkimuksessakaan ongelmaton, var
sinkaan 1970-lukulaisen radikaalifeministisen lesboseparatismin näkö
kulmasta.
12 Ahola 1989a, 523.
13 Ahola 1989a, 523.
14 Ahola 1989a, 522. Suvi Ahola on myöhemmin esittänyt Taikatalvesta
(Trollvintern 1957) elämäkerrallisen tulkinnan. Ahola samastaa Jansso
nin Muumipeikkoon, Tuutikin Janssonin elämänkumppaniin Tuulikki
Pietilään ja Muumimarrtman Janssonin äitiin Signe Hammarsten-Janssoniin. Ahola vertaa Muumipeikon ja Muumimamman välistä riippu
vuussuhdetta "Suuren matkan" valtapeliin. Aholan muuttuvien tulkinto
jen esittämiseen lienee vaikuttanut Janssonin yhä avoimempi esiintymi
nen julkisuudessa Pietilän kanssa 1990-luvulla. Ahola 1994.
15. Huhtala 1989b, 473.
16 Diskreettiyden ongelmaan törmää myös lesbotutkija. Missä määrin voi
ryhtyä "paljastamaan" sellaisia kirjailijoita, jotka ovat yhä elossa,
eivätkä itse tuo omaa homoseksuaalisuuttaan julkisuudessa esille? Itse
vedän rajan itselleni siten, etten häpeä kuolleiden puolesta, ja elävien
suhteen kirjailijan lesboutta haluan käsitellä vain silloin, kun tulkitsen
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kirjailijan itsensä käsitelleen aihetta julkisesti. "Paljastamiseen" liittyy
tietenkin myös kysymyksiä kirjailijan oikeudesta yksityisyyteen.
Zimmerman 1992, 15.
Brantenberg 1989 ja Grahn 1985.
Olsson 1990, 62.
Olsson 1990, 32.
Esimerkiksi Schoolfield 1984.
Vertaa Isa Aspin ja J.H.Erkon tapaus.
Tekijälähtöisyydestä käsin myös Olssonia voisi tutkia lesbokirjailijana.
Olssonin elämäkerturi Roger Holmström on korostanut Olssonin nais
suhteita. Holmström 1993.
Tuula Hökän Sain roolin, johon en mahdu -teoksessa esittämät luennat
Södergranista noudattelevat juuri tällaista linjaa. Hän pitää sisar-runo
jen sävyä eroottisena ja kertoo niiden olevan Olssonin inspiroimia. Hän
esittää mielenkiintoisia tulkintoja Södergranin runojen ruumiillisuusteemoista.
Juhani Salokannel on kirjoittanut Sirkka Meriluodon merkityksestä
Helvi Juvosen elämässä. Sirkka Meriluodon kautta Juvonen tutustui
Aila Meriluotoon ja Lauri Viitaan, mutta Salokannel korostaa myös
yhteisen kodin emotionaalista merkitystä. Hän ei kuitenkaan kutsu
suhdetta rakkaussuhteeksi - se on luettava rivien välistä. Aila Meri
luodon julkaistuissa päiväkirjoissa Sirkka Meriluodosta todetaan alanoo
tissa, että hän oli Helvi Juvosen elämänkumppani. Salokannel 1993. 64
ja Meriluoto 1996, 19.
Saariluoma 1989a, 13-14.
Varhaisimpana lesbokirjallisuuden historiana pidetään Jeanette Fosterin
teosta Sex Variant Women in Literature (1956/1985). Toinen varhainen
teos on Jane Rulen Lesbian Images vuodelta 1975.
Naisen kokemuksen pitämistä naiskirjallisuuden määrittäjänä kritisoi
neista tutkijoista tunnetuin on Toril Moi. Katso Moi 1990.
Marti 1992.
Saariluoma 1989b, 55-56.
Felski 1989, 27-29.
Intentio tarkoittaa tarkoitusta tai pyrkimystä. Kirjailijan intention kritii
killä tarkoitetaan arvostelua, joka on kohdistunut sellaiseen tutkimuk
seen, joka uskoo voivansa selvittää kaunokirjallisen teoksen alkuperäi
sen merkityksen tutkimalla sitä, mitä kirjailija on tahtonut sanoa, mihin
kirjailija on pyrkinyt kirjoittaessaan.
Strukturalismista käsin kirjailijaa ei voi pitää merkityksen alkuperänä,
ennemminkin kulttuurin voi väittää ikään kuin puhuvan kirjailijan
lävitse. Culler 1986, 30.

34 Angvik 1989. 286-288 ja 298-299.
35 Eksplisiittistä lesbokirjallisuutta on toki julkaistu yksittäisinä novelleina
ja runoina lehdissä, muun muassa Seta-lehdessä ja Torajyvässä. Tiettä
västi ensimmäinen lesboutta käsittelevä novelli suomalaisessa kirjalli
suudessa on Eino Säisän "Aila ja Aili” yhteisantologiassa Rakastaa
(1965).
36 Novellikokoelma Täyskäsi (1993) ja runokokoelma Ääriviivasi ihollani:
naisten rakkausrunoja naisista. Dina konturer pä min hud: kvinnors
kärleksdikt om kvinnor.
37 Zimmerman viittaa usein teoksessaan nykykirjallisuutta edeltävään
prefeministiseen lesbokirjallisuuteen. Zimmermanin mukaan lesbokirjallisuus on varsinaisesti tullut mahdolliseksi vasta uuden lesbofeminismin myötä. Zimmerman samastaa mielestäni lesbofeminismin ja koko
lesboliikkeen.
38 Zimmerman 1992, 15.
39 Ahola 1989.
40 Bolgär 1989, Korsström 1989 ja Laitinen 1990.
41 Laitinen 1990.
42 Ahola 1989.
43 "Näkymätön" lesbokirjallisuuden metaforana on peräisin Elizabeth
Woodilta, joka puhuu lesbokirjallisuudesta myös haamuna. Samoin
Terry Castle on rinnastanut lesbokulttuurin näkyvyyden aaveeseen.
Wood 1994 ja Castle 1993.
44 Metaforalla "Näkymätön lapsi" viittaan tässä Tove Janssonin novelliin
samannimisessä kokoelmassa.
45 Haavikko ja Hämäläinen 1993. 92-93.
46 Angvik 1989, 302.
47 Angvik 1989, 302.
48 Moi 1990, 18-27.
49 "Osastopäällikkö" on sukupuolineutraali ilmaus ja innokas lesbolukija
saattaisi lukea sen naiseksi. Osastopäällikön naimattomuutta kuitenkin
korostetaan. Romanttisessa viihdekirjallisuudessa naispäähenkilön
päämääränä on useimmiten avioliitto itseään korkeamman yhteiskunnal
lisen statuksen omaavan miehen kanssa. Tätä konventiota vasten osas
topäällikkö näyttäytyy miehenä.
50 Pennasen tuotannossa esiintyy myös homomiehiä, muun muassa teok
sessa Ruusuköynnös (1973). Pennanen myös suomensi suuren osan
Tove Janssonin teoksista. Esseekokoelmassa Kirjailijatar ja hänen
miehensä (1982) Pennanen puolestaan paheksui Virginia Woolfin
elämästä esitettyjä lesbotulkintoja.
51 Angvik 1989, 300.
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52 Gustafsson 1989, 94-107. Myöhemmin Gustafsson on esittänyt samasta
novellista tekstikeskeisen tulkinnan, missä hän ei arvota suhdetta samal
la tavoin. Katso Gustafsson 1992, 67-72.
53 Isaksson 1992, 30. Isaksson lukee Valoaallon teosta nimenomaan
lesbosuhteen kuvauksena. Sisiliskoja minä (1991) on fantasiaa lähene
vä fragmentaarinen kuvaus naispuolisen minän ja sisiliskoksi kutsutun
henkilön välisestä tulehtuneesta parisuhteesta. Tässä lukija saa päättää
rakkaussuhteen toisen osapuolen sukupuolen. Rakkaussuhteen osapuo
lien sukupuolilla leikittely on yleistynyt sitten Anne Garretan Sfinksin
(1986 Sphinx, suoni. 1987). Katso esimerkiksi Jeanette Wintersonin
Ihoon kirjoitettu (1992, suoni. 1993). Yksi mahdollinen näkökulma
lesbokirjallisuuden kategoriaan onkin sellainen, että sitä lähestytään
sukupuolidikotomian purkamisen kautta.
54 Felski 1989, 133-138.
55 Naiskirjallisuus ja feministinen kirjallisuus eivät ole sama asia. Nais
kirjallisuudella tarkoitetaan useimmiten naisten kirjoittamaa kirjallisuut
ta ja feministisen kirjallisuuden katsotaan liittyvän feministisen liikkeen
politiikkaan tavalla tai toisella. Kysymys naiskirjallisuuden kategoriasta
on ollut naistutkimuksessa keskeinen.
56 Coming-out romaanista katso Zimmerman 1992, 35-38. Ulostulorunona
voisi pitää Mirkka Rekolan runoa "Kirjeeksi” yhteisantologiassa Ääri
viivasi ihollani (1991).
57 Saaristo 1987, 157.
58 Smith 1985, 171-172.
59 Heinämaan seuraava teos Marian kirja (1991) on lesbotutkimuksellisesti
mielenkiintoinen kertomuksena naisesta, joka Moskovassa etsii ja
kaipaa Mariaa, jonka on tavannut vain ohimennen.
60 Angvik 1989, 316.
61 Zimmerman 1992, 15.
62 Omaelämäkerran ja tuotannon välisestä intertekstuaalisuudesta katso
Jefferson 1990.
63 Angvik 1989, 316.
64 Kennard 1985.
65 Jay & Glasgow 1990, 5.
66 Jauss 1983.
67 Hierarkkisella kaanonilla tarkoitetaan tässä sellaista kirjallisuuskäsitys
tä, jonka mukaan tietyt teokset nousevat ikuisiksi klassikoiksi ja ovat
objektiivisesti arvokkaampia kuin toiset. Tällöin oletetaan, että joiden
kin yleishumaanien aiheiden koskettavuus säilyy vuosisadasta toiseen
samana, ja kirjallisuudesta voidaan kirjata "ranking-lista", missä mesta-
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rit (yleensä miehet) säilyvät ja vähäpätöiset kirjailijat putoavat ansioit
tensa mukaisesti historian unholaan.
68 Metafora matkasta maahan, jota ei vielä ole, on peräisin Södergranilta
kokoelmasta Landet som icke är (1925).
69 Esimerkiksi Susan Gilbert ja Sandra M.Gubar, joita Zimmerman 1980luvun alkupuolella torui lesbokirjallisuuden ohittamisesta, käsittelevät
seuraavassa kirjallisuudenhistoriassaan Radclyffe Hallin The Well of
Loneliness -teosta (1928. ei suom.), lesbolaista "kaksoispuhetta" ja
ristiinpukeutumista. Gilbert & Gubar 1989.
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Kati Mustola

Syöjättärestä naapurintytöksi
- naisia rakastavia naisia ennen vuotta
1971 suomeksi julkaistussa kaunokirjal
lisuudessa1
Lesbotutkimuksessa on usein väitetty, että lesbot ovat olleet
kulttuurisesti näkymättömiä, varsinkin ennen 1960-ja 1970-lukujen
vaihteessa syntynyttä uutta lesboliikettä ja sen mukanaan tuomaa
feministisen ja lesbokirjallisuuden buumia.2 Ovatko lesbot kuiten
kaan olleet täysin näkymättömiä, ja jos eivät, millaisena lesbous
on näkynyt? Olen poiminut lesboutta käsitteleviä tai sivuavia
mainintoja suomalaisesta ja suomennetusta kaunokirjallisuudesta.3
Keskityn ennen vuotta 1971 julkaistuun kirjallisuuteen. Homosek
suaalisten tekojen rangaistavuus poistettiin Suomen rikoslaista
vuonna 1971, ja 1960- ja -70-lukujen taite on murroskohta suo
malaisessa sekä koko länsimaisessa kulttuurissa myös monessa
muussa asiassa, erityisesti seksuaalisuudesta puhumisessa ja
kirjoittamisessa.4
Kotimaisen kirjallisuuden ohella keskeinen tutkimuskohteen! on
käännöspolitiikka: mitä suomenruotsalaisia ja ulkomaisia lesboaiheisia teoksia suomennettiin, mitä taas jätettiin suomentamatta.
Suomen kaltaisessa maassa, jossa asutaan harvassa, ja jonka
kaupungeista sanottavampaa lesboalakulttuuria on ollut tarjolla
Helsingissä vasta 1960-luvun lopulta lähtien, muissa kaupungeissa
vielä myöhemmin, kaunokirjallisuus on tarjonnut - ja tarjoaa
edelleen - monille lesboille kanavan itsensä tiedostamiseen ja
identiteetin etsimiseen.
Millaisia lesbokuvia "rikollisten" sukupolvella on ollut? Millai
sia samastumismalleja, millaista tietoa olemassaolostaan kaunokir
jallisuus on heille tarjonnut? Tutkin suurennuslasilla sivuhenkilöitä
ja toisinaan rivien välejäkin, koska se on tapa, jolla "rikollisten"
sukupolvi on etsinyt viitteitä itsestään ja kaltaisistaan.5
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Artikkelini ei ole kirjallisuudentutkimusta, se on ajankuvaa kar
toittavaa sosiologiaa, jonka lähdeaineistona on kaunokirjallisuus.
Tutkin, voisi sanoa haastattelen, kaunokirjallisia teoksia kysyen
niiltä, tietävätkö ne mitään lesboudesta, ja mitä ne kertovat naisten
välisestä rakkaudesta ja intiimeiksi tulkittavista suhteista. Tutki
muskohteenani on heteroseksuaalisen sukupuolijärjestelmän suo
dattama kaunokirjallinen lesbokuva, ja se, millaisia lesbouden
määrittymisen aineksia se sisältää.6
Vaikka kaunokirjallisuus on fiktiota, se kuvaa myös aikakaut
taan ja sen asenteita. "Kaunokirjalliset kuvaukset eivät ole poliitti
sesti viattomia, vaikka meillä on taipumus irrottaa kulttuuriset ja
esteettiset kokemukset vallankäytöstä", toteaa Tapani Lausti
arvioidessaan Edward W. Saidin teosta, joka käsittelee siirtomaavaltioiden imperialistisen kulttuurin ilmenemistä klassisessa eng
lantilaisessa ja ranskalaisessa kirjallisuudessa.7 Käsittelen osittain
samoja teoksiakin kuin Said, mutta tutkin imperialismin sijaan
heteroseksismin ilmenemistä suomenkielisessä kaunokirjallisuudes
sa.
Käsittelytapani vuoksi kirjailijat väistämättä joutuvat ikäänkuin
syytettyjen penkille, sillä en kontekstoi teoksia kirjailijan oman
ajan kirjallisiin konventioihin. Kun 1800-luvulla kirjoittanutta
kirjailijaa arvioidaan 1990-luvun näkökulmasta, tarkastelukulma
on vääristävä. Otan tietoisesti tämän riskin, asettaessani ’lesbolinssit’ silmilleni ja suunnatessani lesbisen katseen suomeksi ilmesty
neeseen kaunokirjallisuuteen.
Sapfo ja tyttäret8
Naistenvälisiä eroottisia suhteita kutsutaan kaikilla länsimaisilla
kielillä lesbolaisiksi runoilija Sapfon kotisaaren, Lesboksen mu
kaan. Sapfo eli nykyisin Kreikkaan kuuluvalla, tuolloin itsenäisellä
saarella noin 630-570 e.Kr.. Sapfon lyriikan helmet ovat rakkau
den, intohimon ja mustasukkaisuuden kuvauksia, ja useat hänen
rakkausrunoistaan on kirjoitettu naiselle. Tämä on tehnyt länsimai
sen antiikintutkimuksen ja kirjallisuudenhistorian suhteen Sapfoon
monimutkaiseksi. Sapfo kuuluu kiistatta länsimaisen kirjallisuuden
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kaanoniin, mutta monia muttia ja selittelyjä on tarvittu Sapfon
runojen ’lesbolaisuuden’ poisselittämiseksi.
Sapfon runoista on meidän päiviimme säilynyt yhtä lukuunotta
matta vain katkelmia. Ensimmäisen kerran niitä saatiin lukea
suomeksi vuonna 1958. Pentti Saarikosken esikoiskokoelmaan
Rimoja sisältyy käännös ainoasta kokonaisena säilyneestä Sapfon
runosta "Rukous Afroditelle" sekä seitsemäntoista runokatkelman
suomennokset.
Vuonna 1966 ilmestyi Aapo Junkolan suomentama laaja vali
koima Sapfon rimoja, ja vuonna 1969 Saarikosken uusina kään
nöksinä kaikki Sapfon löydetyt runot nimellä Iltatähti, häälaulu.
Saarikosken Sapfo-suomennoksissa ei ole johdantoja eikä
esipuheita, Junkolan suomennosvalikoima on varustettu suomenta
jan esipuheella ja klassillisen filologin Heikki Solinin johdannolla.
Solin pyrkii todistamaan, ettei Sapfo ollut "perverssin rakkauden
harjoittaja", jollaisen "ranskalainen runous ja novellistiikka on
tehnyt hänestä".9 Solinin mukaan "myös kaikki kulttuurihisto
rialliset todisteet puhuvat jyrkästi sellaista olettamusta vastaan, että
Sapfon piirissä olisi harrastettu tribadiaa10", ja että "mikään hänen
runoissaan ei viittaa luonnottomaan rakkauteen".11
Perusteluna Sapfon ei-perverssiydelle (eli heteroseksuaalisuudelle) Solin esittää, että Sapfo olisi ollut naimisissa ja hänellä olisi
ollut tytär.12Saara Lilja kyseenalaistaa väitteen Sapfon avioliitosta,
joka perustuu runokatkelmaan tytöstä tai tyttärestä, sekä lähes
1500 vuotta Sapfon jälkeen laadittuun Sw/a-sanakirjaan, jota Lilja
pitää epäluotettavana.13 Myös Sture Linner pitää väitettä Sapfon
avioliitosta kyseenalaisena.14
Mainitun runofragmentin tulkinnan tekee ongelmalliseksi sanan
"pais", lapsi, kääntäminen. Feminiininä, jossa se tässä runossa on,
se merkitsee sekä tyttöä yleensä tai tytärtä, mutta myös rakastet
tua, ystävätärtä, samoin kuin se maskuliinina merkitsee paitsi poi
kaa yleensä tai jonkun poikaa, myös homoseksuaalisen poikarak
kauden kohdetta.15 Aapo Junkola soveltaa suomennoksessaan
tytärtulkintaa:
Minulla on pieni tytär
kuin kultainen kukka
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rakas Kleis:
en vaihtaisi häntä
Lyydian rikkauteen
Lesboksen ihanuuteen
Pentti Saarikosken vuonna 1958 julkaisema suomennos noudattelee
samaa linjaa:
Minulla on kaunis lapsi,
kukka kultainen!
En vaihtaisi Eleistä Lyydian loistoon,
en rakkaaseen...
Sen sijaan vuonna 1969 kyseinen runo on saanut eroottisemman
tulkinnan Saarikosken suomentamana:
Minulla on tyttö jonka vartalo on
kuin kukkien kulta
En vaihtaisi häntä koko Lyydian maahan
Lapsia on syntynyt avioliiton ulkopuolella kautta aikain, joten
mahdollisen tyttären olemassaolo ei todista mitään avioliitosta,
eikä toisaalta sulje pois eroottisia suhteita naisiin - kuten ei avio
liittokaan.
Solin toteaa, että "ne tytöt, jotka mennessään naimisiin jättivät
Sapfon, ovat innoittaneet hänet muutamiin maailmankirjallisuuden
suurista rakkausrunoista".16 On outoa, että yksi näistä "suurista"
erorunoista ei sisälly Junkolan valikoimaan, jossa on lähes kaikki
muut löydetyt Sapfon runot. Katkelma on suhteellisen pitkä ja
yhtenäinen, mikä tekee runon jättämisen valikoiman ulkopuolelle
vielä oudommaksi. Silloin kun on katsottu, että Sapfon tuotantoa
voidaan käyttää todistusaineistona hänen henkilökohtaisesta rak
kauselämästään (kuten Solin tekee), juuri tätä runoa on käytetty
todistamaan, että Sapfon suhteet piirinsä nuoriin naisiin olivat
myös fyysisseksuaalisia.17 Kyseinen runo Saarikosken myöhempä
nä suomennoksena:
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Puhun totta
Tahtoisin olla kuollut
Hän jätti minut nyyhkytti:
"Psapfo tämä on kauheaa, usko minua,
minä en jätä sinua mielelläni",
ja minä sanoin hänelle
Mene sinä vain
Muista minua
Muista miten sinusta pidettiin huolta
Muistatko seppeleet
orvokit ja ruusut
minun luottani
sinä kiedoit kukkaiskäädyt kaulaasi
monin kallein voitein ihosi voitelit ja
pehmeällä vuoteella pääsit kaipuustasi
Ei ollut juhlaa josta olisimme jääneet pois
Ei niittyä jolla soitinten ääni ja meidän laulumme...
Mitä on kaipuu, josta päästään pehmeällä vuoteella? Saarikosken
varhaisempi suomennos on yksiselitteisempi: "pehmeillä vuoteilla
tyydytit himon". Filologit ovat esittäneet kaipuusta keskenään
ristiriitaisia tulkintoja: Wilamowitzin mukaan se on tanssin jälkei
nen väsymys, suloinen uni, Doverin mukaan taas seksuaalinen
halu.ls Sängyssä on sekä nukuttu että rakasteltu kaiketi jo antii
kissa, joten Sapfon runojen tulkinta kertoo enemmän tulkitsijasta
kuin tulkittavasta.19 Runon poisjättäminen suomennosvalikoimasta
kertoo myös paljon.
Ranskalainen 1800-luvun kirjallisuus ja dekadenssi
Charles Baudelaire ei epäillyt Lesboksen neitojen nautintojen
lihallisuutta. Suurkaupunki ja dekadenssi, kulttuurin rappio ja
turmeltuneisuus, ovat attribuutteja, jotka liitetään Baudelaireen ja
hänen runouteensa. Hän halusi shokeerata porvaristoa paheellisuudella, ja myös onnistui siinä. Baudelaire käyttää lesbotematiikkaa
yhtenä keinona tähän tarkoitukseensa, lesbous on hänelle eksootti
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sen paheellista.20
Baudelairea pidetään paitsi modernin runouden, myös koko
moderniksi kutsutun tietoisuuden isänä.21 Hän hahmotteli esseis
sään modernin mielen muotopiirteiksi hetkellisen, pakenevan ja
satunnaisen - ja samalla ikuisen - tajuamisen. Yksi modernin
keskeisistä teoreetikoista, saksalainen Walter Benjamin tulkitsee
Baudelairea siten, että modernin kokemus ruumiillistuu modernin
sankarin, flanöörin, kuljeskelijan hahmossa.22 Benjaminin mukaan
"lesbolainen nainen hahmona kuuluu kirjaimellisesti Baudelairen
sankareihin".23
Ote Baudelairen runosta "Lesbos", joka ilmestyi vuonna 1857
kokoelmassa Pahan kukkia24 - runo ilmestyi suomeksi vuonna
1962 Yrjö Kaijärven käännöksenä:
Lesbos, sen tyttäret kiehtovat toisiansa,
huokaus siellä ei koskaan kaiutta jää,
samoin kuin Pafokselle tähdet suo ihailuansa,
kateus Sapfon vuoksi voi Venuksen hämmentää.
Lesbos, sen tyttäret kiehtovat toisiansa.
Lesbos, yöt ovat siellä kaihoisat ja kuumat,
peilien edessä neidot martaassa himossaan,
heidät on vallanneet oman ruumiinsa huumat,
naisellisuutensa hedelmät hyväilynkohteinaan,
Lesbos, yöt ovat siellä kaihoisat ja kuumat.
Suomentajan käyttämä kielikuva "martaassa himossa" kertoo
enemmän suomentajan kuin Baudelairen asenteesta lesbouteen.
Vanhahtava sana marras on nykysuomeksi kuoleva, mätänevä,
mätä. Alkutekstin "sterile volupte" tarkempi suomennos olisi
"hedelmätön hekuma" tai "hedelmätön nautinto", joten suomenta
jan "marras himo" on astetta negatiivisempi tulkinta. "Marras
himo" suomennos hukkaa sen Benjaminin mielestä keskeisen
Baudelairen lesbokuvan elementin, että lesborakkaus on "hedelmä
töntä", siihen eivät kuulu raskaus eikä perhe.25 Moderni ihminen
voi liikkua ja matkustaa vapaasti, irtautua juuriltaan, häntä eivät
suku, perhe eivätkä mitkään perinteiset instituutiot määritä eivätkä
sido.
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1700-luvun lopun ja 1800-luvun ranskalainen miesten kirjoitta
ma kaunokirjallisuus tuo ja luo lesbon hahmon moderniin kirjalli
suuteen. Näitä klassisia, Baudelaireen vaikuttaneita aiempia ku
vauksia ovat mm. Denis Diderot’n La Religieuse vuodelta 1796,
Balzacin La fille aux yeux d'or sekä Theophile Gautierin Made
moiselle de Maupin, molemmat vuodelta 1835.26 Näitä teoksia ei
ole suomennettu.27
Ranskalaisen kirjallisuuden jatkumossa Baudelairesta vaikutteita
saaneen Emile Zolan28 romaanin Nana (1880) ensimmäinen suo
mennos ilmestyi 1930. Kirjan päähenkilö Nana on näyttelijä ja
luksusprostituoitu, joka kietoo rakastajansa, kreivi Muffatin pau
loihinsa, ja piinaa sitten miestä pitämällä liutaa muita rakastajia ja
ryhtymällä suhteeseen toisen prostituoidun, Satinin kanssa. Nanan
seksuaalinen halu kuvataan kyltymättömäksi, hän ahmii niin
miehiä kuin naisiakin.
Nana petti Satinia, niinkuin hän oli pettänyt kreiviäkin, antau
tui mitä ihmeellisimmille oikuille alttiiksi ja poimi luokseen
kadulta tyttöjä; (...) Mieheksi puettuna hän saattoi käydä
tyttöpaikoissa ja ottaa osaa hurjasteluihin, jotka olivat rattona
hänen yksitoikkoisessa elämässään. (II, 207)
Nana vie tuhoon ja perikatoon kaikki miesrakastajansa, Satin
sairastuu ja kuolee, ja lopulta Nana itse kuolee isorokkoon, joka
on tuhonnut hänen kuuluisan kauneutensa. Zolan romaania Nana
pidetään yhtenä maailmakirjallisuuden klassisena esimerkkinä
siitä, mikä on heteroseksuaalinen käsitys lesboudesta.29 Zola kuvaa
elävästi myös Lauren ravintolaa, jossa 1800-luvun jälkipuoliskon
(Zola ajoittaa romaaninsa tapahtumat vuosiin 1867-70) pariisilaislesbot, jotka "kaikki olivat samaa sukupuolielämältään sairaalloista
sisaruskuntaa" tapaavat toisiaan.30 Lihavaa, noin viisikymmen
vuotiasta Laurea Zola kuvaa sanalla "naishirviö", Lauren asiakas
kunta koostuu, rumista, lihavista, noin nelikymmenvuotiaista
naisista ja hennoista nuorista tytöistä.
Nana, joka tässä katkelmassa on ensimmäistä kertaa Lauren
paikassa, ei vielä tunne alakulttuurisia pukeutumiskoodeja:
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Eräs nuori mies, jolla oli kiharat hiukset ja röyhkeä ulkomuo
to, kiinnitti yhteen otteeseen Nanan huomiota. Nuorukainen piti
rattoisasti seuraa kokonaiselle tyttölaumalle, joka oli melkein
menehtyä lihavuuteensa ja totteli miehen pienintäkin oikkua.
Mutta nauraessaan hänen rintansa aaltoili.
- Mitä kummaa! Sehän on nainen! huudahti Nana melkein
ään eeti.
Satin, joka pisteli poskeensa kanapaistia, katsahti lapases
taan ja sanoi:
- Niin on. Minä tunnen tuon naisen. Perin komea! Hänestä
suorastaan tapellaan! (II, 23)
Vuonna 1952 ilmestyneestä Nanan uudesta suomennoksesta kaikki
lesbokuvaukset, sekä edellä siteeratut kohdat että lähes kaikki
viittaukset Nanan ja Satinin suhteeseen on sensuroitu pois. Uuden
suomennoksen ensimmäisen, toisen ja vielä vuonna 1963 otetun
kolmannen painoksen sisälehdellä on mainittu, että teos on suo
mennettu lyhennellen, mutta 1983 otetun neljännen ja sitä uudem
pien painosten nimiölehdiltä tieto lyhentämisestä on poistettu.
Nykylukija saa kuvan, että hänellä on kokonainen teos käsissään,
eikä voi ymmärtää, miksi sitä pidetään lesbokuvauksena.
Guy de Maupassant maalaa vuonna 1881 novellissaan "Paulin
rakastettu" kauhukuvan rumasta, miesmäisestä lesbosta ja onnetto
masta sulhasesta, jonka morsiamen tämä naishirviö viettelee.
Novellissa, joka ilmestyi suomeksi vuonna 1928, on kohtaus jossa
kyseinen "paksu Pauline" ja kolme muuta "lesboslaista" saapuvat
soutajien kahvilaan:
Toiselta suunnalta lipui hiljalleen pitkin virtaa eräs auringonsuojuksella varustettu venhe, jossa oli neljä naista. Soittajatar
oli pieni, laiha ja lakastuneen näköinen tyttö; hän oli puettu
jonkinlaiseen merimiespukuun, ja hänen tukkansa oli kätketty
vahakankaisen haiun alle. Häntä vastapäätä lojui venheen
pohjalla lihava vaaleaverinen nainen, joka oli miehen puvussa,
yllään valkoinen flanellitakki. Hän oli nostanut jalkansa mo
lemmin puolin soutajatarta tämän tuhdolle, ja hänen kädessään
oli savuke, ja hänen rintansa ja vatsansa töyssyivät tahdissa
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aironvetojen kanssa. Aivan venheen perässä, auringonsuojuksen alla, istui kaksi solakkaa, kaunista tyttöä. He olivat kiertä
neet käsivartensa toistensa vyötäisille ja tuijottivat taukoamatta
tovereihinsa.
Kahvilasta kuului huuto: "Lesboslaiset tulevat!" (...)
Vastatulleet neljä naista astuivat kahvilaan pääovesta.
Molemmat miehiksi pukeutuneet kulkivat edellä. Toinen oli
laiha ja muistutti ennen aikojaan vanhentunutta poikaa, ja
hänen ohimoillaan oli keltaisia täpliä; toinen taas töin tuskin
mahtui ilmamassoilleen valkoiseen flanellipukuunsa, jonka laa
jat housut pingottuivat kireinä ja ahtaina hänen takamustensa
ympärille, ja kävellessään hän liikutti suunnattomia reisiään ja
pihtipolvisia jalkojaan kömpelösti kuin lihava, vaappuva hanhi.
Heitä seurasivat heidän molemmat ystävättärensä, ja urheilusoutajien joukko riensi puristamaan heidän käsiään.
He olivat kaikki neljä yhteisesti vuokranneet virran rannalta
erään pienen talon, jossa he elivät kuin kaksi avioparia.3I
(170-171,173)
August Strindbergin lesbokuvat
Myös ruotsalainen August Strindberg kuvaa lesbon syöjättärenä.
joka viettelee miehen vaimon. Strindbergin vuosina 1884-85
julkaisema kaksiosainen novellikokoelma Giftas ilmestyi suomeksi
vuosina 1907 ja 1912 nimellä Avioelämää /-//.32 Henrik Ibsenin
samannimisen näytelmän mukaan nimetty kertomus "Nukkekoti"
on tulkittavissa lesbiseksi tarinaksi, vaikkei siinä viitatakaan
naistenväliseen eroottiseen suhteeseen. Tarinan perusjuoni on
kuitenkin sama kuin Maupassantilla: onnellinen heteropari ("He
olivat olleet naimisissa kuusi vuotta, mutta he olivat kuin vastakihlautunut pari", 162), jonka onnen vaimon uusi naisystävä rikkoo.
Tuo naisystävä, Ottilia, joka "oli pitkä kuin seiväs ja hän oli lei
kannut hiuksensa niin että hän oli niskasta kuin köysiluuta" (172),
uskoo pikemminkin platoniseen kuin eroottiseen suhteeseen naisten
välillä. Ottilia onnistuu tekemään selibaattiin tuomitun aviomiehen
pohjattoman onnettomaksi, viedessään vaimon ajan, huomion ja
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rakkauden.
Strindbergin "Nukkekodissa" on kuitenkin aviomiehen kannalta
onnellinen loppu, hänen onnistuu - anoppinsa neuvoja noudatettu
aan - vietellä vaimonsa takaisin.
Strindbergin omaelämäkerrallisissa romaaneissa Hullun puolus
tuspuhe ja Mustat liput naistenväliset suhteet eivät ole platonisia,
näissä teoksissa esiintyvän vaimonviettelijän koominen karikatyyri
on läheistä sukua Maupassantin kuvaukselle. Suomenkielisille
suomalaisille strindbergiläisen lesbokuvan tämä puoli avautui
kuitenkin vasta 1970-luvulla. Vuosina 1887-1888 ranskaksi kir
joitettu Hullun puolustuspuhe1' suomennettiin vuonna 1979, ja
vuonna 1907 julkaistu Mustat liput34 vuonna 1973, vaikka Strind
bergin muuta tuotantoa oli julkaistu suomeksi 1890-luvulta lähtien.
Strindberg kirjoitti vuonna 1898 myös omaelämäkerrallisen
romaanin Luostari, jonka alkuosa julkaistiin postuumisti 1919.
Kokonaisuutena, uudelleen toimitettuna teos ilmestyi ruotsiksi
196635, suomeksi 1970. Luostarissa Strindberg kuvaa 1890-luvun
alun berliiniläistä boheemielämää:
Hän oli ollut katsojana mukana "meniläistanssiaisissa" poliisiluutnantin, konsulaatin sihteerin ja lääkärin kutsumana. Se
oli kauhistuttavinta mitä hän oli koskaan nähnyt. Pääkaupun
gin perverssit tyypit olivat nimittäin silmälläpidon vuoksi
saaneet luvan pitää pukutanssiaiset. Tanssiaisten alussa kaikki
sujui juhlallisesti melkein kuin hullujenhuoneessa. Miehet
tanssivat miesten kanssa surullisina, ankaran totisina kuin
olisivat toimineet jonkun käskystä, ilottomasti ja hymyilemättä.
Tanssien välillä parit istuivat katsoen toisiaan silmiin kuin
olisivat lukeneet kohtaloaan. (...)
Naisten puolella, missä naiset tanssivat naisten kanssa,
näkyi ylinnä upea hieno nainen, kaunis, ylhäisesti käyttäytyvä,
hyvin puettu, ilman naamiaispukua: hän esiintyi arvokkaasti
kuin hovinainen. Hänen todella jaloista piirteistään säteili
rehellisyys, tuska jonka syystä hän ei ollut tietoinen, ja hänen
katseensa seurasi nuorta loistavaa vaaleaverikköä. - Poliisi
mies selitti: nuo kaksi ovat kiihkeästi kiintyneet toisiinsa, ja
koska vanhempi on köyhä, nuorempi elättää häntä myymällä
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itseään miehille, joita hän inhoaa. - Marttyyriutta tässäkin:
itsensä uhraamisia, uskollisuutta, kaikkia hyveitä paheen
keskellä! (9-11)
Näkyvä vai näkymätön?
Kysymys lesbouden näkyvyydestä tai näkymättömyydestä näyttää
noudattavan madonna/huora -kaksijakoa. Jos kyseessä on 'hyvä'
nainen, sekä kirjailijan tuotanto että kirjailija itse - jos hän on
nainen - on pyritty puhdistamaan kaikesta seksuaalisuuteen, erityi
sesti lesbouteen viittaavasta, kuten maailmankirjallisuuden suuriin
runoilijoihin lukeutuvan Sapfon kohdalla on yritetty tehdä. Jos taas
kyseessä on ’huono’ nainen, lesbous on herkullinen lisäsäväys
paheellisuuden kuvailussa. Näihin kuviin kuuluvat Zolan prostitu
oitu Nana, jolla on myös lesbolaisia suhteita, ja tavallaan myös
Strindbergin berliiniläislesbo, joka elättää itsensä ja rakastettunsa
prostituutiolla. Baudelairelle lesbo on samalla sekä modernin
sankari että pahan ja turmeltuneisuuden symboli, "kadotettu
nainen".
Kolmas kuva on Maupassantin ja Strindbergin lesbopari, jossa
parin toinen puoli on ’paha’, ruma, maskuliininen, usein lihava
viettelijävampyyri, joka valloittaa alunperin ’hyvän’, kauniin
heteroseksuaalisen, feminiinisen naisen, ja tekee tästäkin verenimijän. Zolan kuvauksessa Nanan ja Satinin suhteessa ei ole masku
liinista ja feminiinistä roolia, mutta hänen kuvauksensa Lauresta
ja hänen ravintolansa asiakaskunnasta noudattaa tätä kaksijakoa.
Omanlaatuisensa kuva on Strindbergin berliiniläiskuvaus
jalopiirteisestä, hienosta naisesta ja hänen uskollisesta, uhrautuvas
ta ystävätärestään, joka paheellisesta ammatistaan huolimatta on
samalla hyveellinen marttyyri. Tämän kuvan voisi hieman venyttä
en tulkita kuuluvan romanttisen rakkauden perinteeseen, joka on
tyypillinen naisten kirjoittaman lesbokuvauksen laji (ks. luku
Toteutumaton halu).
Tätä pääosin 1800-luvulla luotua lesbokuvastoa suomennettiin
ranskalaisten kirjailijoiden osalta 1920- ja 1930-lukujen taitteessa
ja 1960-luvulla, Strindbergin osalta laajemmin vasta 1970-luvulla.
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1950-luvulla Zolan Nanan suomennoksesta sensuroitiin lesbokuvaus pois.
Epänormaalit taipumukset ja kaikenlaisen kuuleminen
1900-luvun ensimmäisen puoliskon suomalaisesta kirjallisuudesta
olen löytänyt hyvin vähän mainintoja naistenvälisistä rakkaus- tai
eroottisiksi tulkittavista suhteista.36 Vuonna 1928 julkaistussa
teoksessaan Suuri illusioni tuolloin 20-vuotias Mika Waltari vihjaa
epämääräisesti kieltolain aikaisten ryyppyjuhlien emännän, rouva
Spindelin "epänormaaleihin taipumuksiin":
väitettiin yleensä, että hänessä olisi eräitä epänormaaleja
taipumuksia, ja hän koetti mahdollisuuksien mukaan ylläpitää
tätä uskoa. (...)
Hänen hymyssään oli jotain terävää. Se oli kiiltävä hymy,
niinkuin käärmeen nahassa on kiiltoa. - Hän tuli ja laski
kätensä keveästi Caritaksen vyötäisille. - Tulin aivan huomaa
matta ajatelleeksi, oliko mitään perää niissä jutuissa, joita
hänestä kerrottiin. Epämiellyttävä tunne puristi sydänalaani,
aivankuin pimeässä olisin koskettanut jotakin pehmeää ja
kylmää. (15, 17)
Miesten homoseksuaalisuutta tuon ajan suomalaisessa kirjallisuu
dessa kuvataan lesboutta avoimemmin.37 Riku Sarkolan romaanissa
Tanssiaisten jälkeen (1931) kiertoilmaus homoseksuaalisuudelle on
"olin kuullut hänestä kaikenlaista". Toimittaja Karhi, joka on
päähenkilön mielestä "omituinen mies" ja josta hän oli "kuullut
kaikenlaista" (28), yrittää kuuden sivun ajan (41-46) vietellä mies
puolista päähenkilöä, siinä kuitenkaan onnistumatta. Yritys tapah
tuu samanlaisissa kieltolain aikaisissa juomingeissa, jollaisia
Waltari kuvaa Suuressa illusionissa, ja niitä myös emännöi yllä
tykseksemme sama henkilö. Toimittaja Karhi vie päähenkilön
"erääseen paikkaan", jonka hän mainitsi
...niinkuin ohimennen. Hän lisäsi vielä, että sen henkilön nimi
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ei ollut rouva Spindel, vaikka häntä joku on siksi nimittänyt ja
maininnut vielä hänen asuvan kaupungissa, vaikka hän asuukin
Munkkiniemessä; mutta eihän merkitse oikeastaan mitään, että
tällaisissa tapauksissa asioita hiukan vääristellään. Niin, kyl
lähän minäkin tiesin, että hänen nimensä ei ollut rouva Spin
del, vaan näyttelijätär Halla. Sitäpaitsi olin kuullut hänestäkin
kaikenlaista. (28-29)
Enempää Sarkola ei kerro rouva Hallasta, kuin että hän käy täyttä
mässä herrojen laseja "hyvällä viskillä", ja että hänen musta tuk
kansa "antoi arvokkaan leiman hänen harmahtaville kasvoilleen"
(32).
Karhi ja päähenkilö tapaavat toisenkin kerran, Helsingistä
Viipuriin matkalla olevassa yöpikajunassa, päähenkilön ollessa
häämatkalla nuoren vaimonsa kanssa. Makuuvaunun käytävällä
Karhi kertoo mntevansa Liisin, päähenkilön vaimon, ja että he
olivat olleet joissain juhlissa, joissa Liisi Karhin mukaan oli ollut
illan, tai oikeammin yön sankaritar, kuningatar (...)
"Apropoo, veliseni", keskeytin minä hänet. "Were they all per
verse but Liisi ?"
"Yes - we were all perverse, also Liisi", vastasi Karhi. (142)
Tämä yllättävä englanninkielinen keskustelu käydään keskellä suo
menkielistä romaania, jossa ei muutoin vieraita kieliä juuri käyte
tä. Perversion laatu ei ilmene asiayhteydestä, mutta keskustelulla
on dramaattiset seuraukset. Päähenkilö hyppää täyttä vauhtia kiitä
västä junasta, ja loukkaantuu pahoin. Vaimo pyytää kyynelsilmin
anteeksiantoa miehensä sairasvuoteen äärellä: "Se oli ainoa kerta.
Seuraavana päivänä olin tukehtua inhosta." Mies vastaa "mutta nyt
minä en voi voittaa seksuaalista vastenmielisyyttäni sinuun, tämän
jälkeen. Tämä on kaikkeen syynä." (148) Avioliitto purkautuu.
Waltari ja muut ensimmäisen maailmansodan jälkeisen nuoren
polven kirjailijat ja Pariisin-kävijät mnsivat Baudelairensa, vaikkei
hänen teoksiaan oltu vielä suomennettu. "Olen vienyt unikon ja
iiriksen Baudelairen haudalle" kirjoitti Waltari vuonna 1927
ensimmäiseltä Pariisin-matkaltaan.3S Tulenkantajalainen39 lesbous
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liittyy baudelairelaiseen suurkaupunkilaisen paheellisuuden ku
vaukseen, Waltarin rouva Spindel "koketeeraa turmeltuneisuudellaan" (18).
Olavi Paavolainen läksyttää nuoria tulenkantajia vuonna 1932
ilmestyneessä pamfletissaan Suursiivous eli kirjallisessa lastenka
marissa:
Paheellisuuden kuvauksissa on syntynyt oikea kilpajuoksu, joka
kulminoitui viime jouluna kokonaisessa kolmessa romaanissa Elsa Soinin "Katariina menettää pelin", Martti Merenmaan
"Varjojen paraati" ja Riku Sarkolan "Tanssiaisten jälkeen" lanseerattuun homoseksuaalisuuden kuvaukseen, jonka "koris
teellisuuden" A n i Kivimaan "Epäjumala" ensinnä keksi.
Käsitämme tämän asian esiintymisen sanokaamme Thomas
Mannin, Brucknerin, Gide’in ja Bourdet’n tuotannossa, jotka
käsittelevät sitä vakavina ja rohkeina psykologeina; mutta on
ärsyttävää nähdä sitä, kuten Sarkolan ja Merenmaan kirjoissa
tapahtuu, käytettävän edesvastuuttomalla pintapuolisuudella
vain tämän mainitun rouva Spindelin Nykyajan salongin koris
teellisen törkeyden lisääjänä. He luulevat olevansa uudenaikai
sen ihmisen kuvaajia, heti kuin antavat sankarinsa typed
suurkaupungin katuojassa - ja länsimaisen kulttuurin joko
pelastajia tai tuomitsijoita nostettuaan hänet sieltä moraaliselle
pyykkinuoralle kuivumaan. (82-84)
Hurmioitunut rakkauselämä
Nuorten tulenkantajamiesten lesboutta kuvaavien tekstien salamyh
käisyyden, rivien välistä luennan ja "rouva Spindelin salongin
koristeellisen törkeyden" rinnalla hämmästyy, kun lukee myös
tulenkantajiin lukeutuvan Elsa Soinin vuonna 1926 julkaiseman
romaanin Jumalten ja ihmisten suosikit viimeisillä sivuilla olevan
virkkeen:
Eivätkä nuo olleet kaksi katkeraa ikäneitoa, jotka asunto-osakkeineen ja päivällisporttööreinen koettivat tyytyä kohtaloonsa 80

hehän elivät hurmioitunutta rakkauselämää keskenään halveksi
en poroporvarillista pikkukaupunkia. (271-272)
Katkelma on irrallaan romaanin juonesta, joka kertoo kahdesta
yhdessä asuvasta, naimattomasta opettajattaresta, jotka kuitenkin
kuvataan heteroseksuaaleiksi. - Sinänsä naimattomien naisten hete
roseksuaalisten seikkailujen ja aviottoman lapsen syntymän kuvaus
on ilmestymisajankohdan huomioiden varsin rohkea aihe. Ro
maanista voisi tehdä sellaisen luennan, että edellä mainittu virke
on avain, jolla romaanin päähenkilöiden suhteen ’todellinen’
luonne aukeaa. En kuitenkaan olisi valmis tällaiseen tulkintaan,
pikemminkin taivun Liisi Huhtalan luentaan: "Kahden naisen
lesboiseen suhteeseen viitataan positiivisena mahdollisuutena
romaanissa Jumalten ja ihmisten suosikit, mutta sitä ei kuvata.
Homoseksualismi on modernia, sitä viestivät Soinin teokset, mutta
siihen on vielä vaikea suhtautua."40
Lesbous oli niin suuri tabu, että hienovaraista vihjausta laajem
pi aiheen käsittely olisi todennäköisesti yhtäältä aiheuttanut käsi
kirjoituksen hylkäämisen kustantajan taholta, toisaalta suunnannut
uteliaisuuden kirjailijan omaan yksityiselämään ja motiiveihin käsi
tellä aihetta. Helvi Hämäläinen kertoo tästä koomisen esimerkin
oman esikoiskäsikirjoituksensa kohdalta vuodelta 1928:
Tarjosin Kaunista sielua Otavaan ja Kansanvalta-nimiseen
kustantamoon. Sitä ei hyväksytty kumpaankaan kaiketi siksi,
että sitä pidettiin lesbolaisena. Teoksen on täytynyt syntyä
täysin vaistonvaraisesti, sillä en lainkaan siihen aikaan liennyt,
että ihminen voi rakastaa eroottisesti ja seksuaalisesti omaa
sukupuoltaan. Minä en ollut huomannut Kauniin sielun ystävättärien suhteessa mitään sukupuolista, mutta ilmeisesti ro
maanissa näyttäytyi liian suuri nuorten naisten keskinäinen
kiintymys (....) Siihen aikaan en osannut ajatella, että kirjani
aihe olisi ollut millään tavalla erikoinen tai uskallettu. Menin
reippaasti Kansanvaltaan, kun minua oli pyydetty hakemaan
käsikirjoitukseni sieltä takaisin. Paikalla oli kustannusliikkeen
johtaja ja neljä, viisi muuta miestä. Muistan että minussa
syntyi hämmentävä tunne, kun miehet vaiti tuijottivat minua
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pitkään ja omituisesti.41
Elsa Soini on sirotellut vihjeitä lesboudesta muihinkin teoksiinsa.
Romaanin Uni (ilm. 1930) päähenkilö Unikko ihailee tanssivia
naisia, mutta säpsähtää puhuttelemaan lukijaa ja todistelemaan
’normaaliuttaan’:
Mutta nuo tytöt osaavat. Ah, kuinka he tanssivat sievästi. Minä
rakastan nuoria tyttöjä. Haluttaisi tietää, olenko minä erilai
nen, vai nautiivatko kaikki muutkin ihmiset samalla tavalla
ruumiillisesta kauneudesta, vaikkeivät puhu siitä. Joskus ui
massa ja voimistelussa ja tanssiaisissa joudun aivan hurmioon
noista notkeista, pitkäsäärisistä, kopeista pikku kaunottarista.
Pyydän, ei mitään väärinkäsityksiä! En ole ensinkään epänor
maali. (69)
Sairas rakkaus ja torjuttu rakkaus
Elvi Sinervo piirtää tulenkantajamiesten lesbokuvalle sukua olevan
kuvan lesboista runossaan "Pilvet", joka on kirjoitettu vankilassa
vuosina 1941-44, ja julkaistu vuonna 1944. Ote runosta:
Rakkaus kuoli, tukehtui,
vääntyi muodottomaksi...
Valkean muurin juurella
punovat rikoksentekijänaiset
voikukkaseppelettä naislemmityilleen,
ja rangaistussellin kiviseiniin
on kaiverrettu heidän sairaan rakkautensa
tympeä kiihko.
"Rikoksentekijänaiset" ei viittaa lesbouden kriminalisointiin, vaan
kyseessä on poliittisen vangin kannanotto muihin vankeihin.
Vankilakulttuurissa "poliittiset" pitivät itseään "rikollisia" parem
pina ja pyrkivät erottautumaan näistä.42 Runo kertoo 1900-luvun
puolivälin suomenkielisen kommunistisen vasemmiston suhtautu
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misesta homoseksuaalisuuteen.
Vuonna 1977 ilmestyneessä Sinervon koottujen runojen laitok
sessa (Runot 1931-56) runo on alkuperäisessä asussaan, mutta
vuonna 1984 samalta kustantajalta ilmestyneessä Sinervon runojen
kokoelmassa (Pilvet, Runot 1941-1956) on "sairas rakkaus" muu
tettu muotoon "vieras rakkaus".43 Vuonna 1981 lääkintöhallitus
poisti homoseksuaalisuuden suomalaisesta tautiluokituksesta, mutta
runojen muuttaminen tuskin noudattelee lääkintöhallituksen suosi
tuksia. Molemmat muutokset heijastavat suomalaisessa asenneilmapiirissä tapahtunutta muutosta.
Sinervon aikalaisen, ruotsinkielisen Hagar Olssonin44 vuonna
1929 julkaisemassa romaanissa Pä Kanaanexpressen esiintyy
tulenkantajien ’suosikkilesbohahmo’ madame Spindel, Olssonin
romaanissa hänen nimensä on Amalia Vinge. Romaania ei ole
suomennettu. Olssonilla on Soiniakin enemmän häivähdyksenomaisia vihjeitä naistenvälisistä suhteista. Näyttelijä Amalia Vingen
mahdollisesti biseksuaali hahmo on dekadentti, mutta kuitenkin
sympaattinen.
Olssonin vuonna 1949 julkaisema pienoisromaani Kinesisk
utflykt ilmestyi suomeksi vuonna 1954 nimellä Silkkimaalaus. Teos
on mystinen, unenomainen matka kiinalaiseen silkkimaalaukseen.
Kirja on omistettu Kan muistolle. Kirjan naispuolinen minäkertoja
Hagar kohtaa teoksessa ystävänsä Kan, joka on maalannut tussipiirroksen, jossa matka tapahtuu. Ruotsinkieliselle lukijalle on
selvää, että Ka on nainen, koska häneen viitataan pronominilla
lion. Suomennoksenkin lukijalle Ka hahmottuu naiseksi, koska
"hän muistutti egyptiläistä prinsessaa" (36).
Matkalla maalauksessa kertoja tapaa kuolleet vanhempansa ja
ystävänsä, ja etsii tuskaisesti vanhempiensa hyväksyntää ja ystä
viensä ja rakastettujensa sovitusta torjuttuaan heidän eläessään
heidän rakkautensa.
Oi, nyt tiesin, että yksinäisyys seuraisi minua hautaan saakka,
eikä vain hautaan, vaan haudan tuolle puolen; mitään vapah
dusta ei ole sille, joka on kieltänyt rakkauden ja antanut polt
tavien kyynelten vuotaa hukkaan. (37)
Vaeltaisin kautta varjojen ja lakastuneiden lehtien, ystäväni
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kuolisivat kaukana luotani, ja haudoilta korjaisin syyni ja
velkani. (40)
Ka ojentaa maalauksen sanoen: ”Se on sinun, Hagar, tein sen
sinulle." Ka on Olssonin monivuotisen elämänkumppanin, vuonna
1948 tuberkuloosiin kuolleen kuvataiteilija Ella Frelanderin lem
pinimi.45 Kirja on syntynyt masennuksen, syyllisyyden ja surun
työstämisestä. Surutyöhön sekoittuu myös toisen ystävän, vuonna
1923 samoin tuberkuloosiin kuolleen nuoruudenrakkauden Edith
Södergranin muisto.46
Sellainenkin 1950-luvun lukija, jolla ei ollut tietoa Silkkimaalauksen omaelämäkerrallisesta luonteesta, saattoi lukea siitä kau
niin kuvauksen naisten välisestä rakkaudesta.47
Sitten Ka ja minä vetäydyimme syrjään muista, me istuimme
viinipikarin ääressä ja vietimme pienen kahdenkeskisen tuoki
on. En luule että puhuimme paljon, mutta minulla oli tunne
että kaikki tuli sanotuksi; läheisyyden kokemus oli niin syvä
että tunsin itseni miltei hämmentyneeksi, aivan kuin olisin
nähnyt unta. Ja minä ajattelin, että jos saisin jäädä tänne,
tähän lumottuun paviljonkiin, lähelläni kaikki mikä minulle oli
rakasta, olisin rikkain ihmisten joukossa enkä koskaan toivoisi
mitään enempää. (51)
Vuonna 1955, monen vuoden epäröinnin ja viivyttelyn jälkeen
Olsson julkaisi kommentoidun laitoksen Edith Södergranin hänelle
lähettämistä kirjeistä, Ediths brev, joka on samalla dokumentti
heidän suhteestaan. Se suomennettiin vuonna 1990.
Erikoinen kiintymys
1900-luvun alkupuoliskolla suurin osa Suomen väestöstä asui
maaseudulla. Tarkkaan lukien myös tätä enemmistön maisemaa
kuvaavasta kirjallisuudesta löytyy viitteitä naistenvälisistä suhteis
ta. F.E. Sillanpään teoksessa Nuorena nukkunut vuodelta 1931
(myöhemmät painokset ilmestyivät nimellä Silja) piikana työsken
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televä Silja tutustuu nuoreen ompelijatyttöön. "Silja tutustui hä
neen pukua teettäessään, ja heistä tuli pian hyvät ystävät, tai
oikeammin tuo ompelijatyttö alkoi osoittaa Siljaa kohtaan aivan
erikoista kiintymystä." (243) Ja pian joku jo "letkautti hänelle
hänen seurustelustaan tuon ompelijatytön kanssa - että Silja ja
Rantasen Selma kai ovat heilana toinen toisellensa" (254).
Sillanpään kuvauksiin maalaistyttöjen välisistä ystävyyksistä ei
liity mitään paheellista tai paheksuttavaa. Kulmakunnan nuorten
letkautus Siljan ja Selman keskinäisestä heilastelusta viittaa kuiten
kin siihen, etteivät naisten keskeiset "erikoiset kiintymyssuhteet"
olleet maalaisyhteisössä tuntemattomia.
Novellissa "Piika", joka on kokoelmasta Ihmislapsia elämän
saatossa vuodelta 1917, Sillanpää luo voimakkaan autoeroottisen
latauksen. Sillanpää-tutkijat Panu Rajala ja Lasse Koskela viittaavat mahdollisuuteen tulkita novelli myös lesboeroottiseksi.48 Tähän
viittaa myös kuvaus ’härkäparin’49 ja piikaparin tanssista kylän
nuorten tanssi-illassa:
Muita silloin raivautui ovensuusta esille kaksi jylhännäköistä
kar\>alakkipäätä, laskivat kämmenet toistensa olkapäälle ja läh
tivät pyörimään niin tasaisen kauniisti, ettei yksikään muu pa
ri. He selvästi näyttelivät tanssiaan, syvä tarkkaavaisuus asui
heidän kasvoillaan, sillä nvt katselivat kaikki heitä. Ja monen
mielestä olikin myönnettävä, että se työ siltä parilta sujui ...
Kaksi yhdenmittaista piikaa meni myös aina yhdessä kaikki
tanssit. Väliajatkin he seisoivat käsikädessä mitään puhumatta.
(32)
Toteutumaton halu
Lesbot ilmestyvät naisten kirjoittamaan suomennettuun kaunokir
jallisuuteen ensin sivuhenkilöinä, saaden tilaa enintään muutaman
sivun verran. Lesbo on ’toinen’, johon pääroolissa olevaa hete
roseksuaalista naista peilataan.
Norjalaisen Nobel-kirjailijan Sigrid Undsetin vuonna 1911
julkaiseman, 1936 suomeksi ilmestyneen romaanin Jenny päähen85

kilo Jenny kohtaa elämänsä ja taiteilijanuransa kriisivaiheessa
Roomassa Loulou von Schulinin, tanskalaisen taitelijan, joka
"viljeli ystävätärsuhteita, joihin liittyi hyvinkin hämäräperäisiä
huhuja". Loulou yrittää lähennellä Jennyä, mutta tulee torjutuksi.
Loulousta todetaan Jennyn miesystävän Gunnarin suulla, "...ettei
hän kai luonnostaan ole ollenkaan perverssi. Vain tyhmä - ja
turhamainen -. Kas, nyt on se olevinaan hienoa-. Jos olisi ollut
muodikasta olla hyveellinen, olisi hän nyt istunut korokkeella ja
parsinut lapsensukkia." Lesbous liittyy muoti-ilmiönä viinanhuuruiseen boheemiin taitelijaelämään, johon Gunnar tekee selvän
eron sanoessaan Jennylle: "En tahtoisi nähdä sinun painuvan
alaspäin - päätyvän siihen mihin tuollainen Loulou."
Toisen norjalaisen, kirjailijanimellä Cora Sandel julkaisseen
Sara Fabriciuksen Alberte ja vapaus (1931, suoni. 1956) on
keskimmäinen osa Alberte-trilogiasta, naisen kehitystarinasta.
Myös siinä, kuten Undsetin Jennyssä, taiteilijalesbo yrittää valloit
taa päähenkilön. Kyseessä on puolatar nimeltä Wolochinska ja ta
pahtumapaikkana Pariisi. Myös Wolochinska tulee torjutuksi. Sekä
Undsetin että Sandelin teemassa toistuu moninkertainen toiseus:
lesbo yrittää vietellä heteronaisen, heteronainen on ulkomailla ja
lesbo on muukalainen sekä suhteessa heteronaiseen että tapahtuma
paikkaan.
Wolochinskan kuva ei kuitenkaan ole dekadentin paheellinen,
kuten Undsetin Louloun kuva, pikemminkin sääliä herättävä.
Wolochinska on yksinäinen ja kaipaa rakkautta, jota ilman hän jää
poistuessaan romaanin tapahtumista muutaman sivun mittaisen
episodin myötä.
Saksalaisen Gertrud Isolanin naisvankileirikuvauksessa Miehe
tön kaupunki (1945, suom. 1945) lesbous ei liity vankilaelämään,
kirjassa on takaumia naisten elämästä ennen vankileirille joutumis
ta. Kirjan lesbohahmo, tanssinopettaja-koreografi Toni Fender ja
hänen etäältä ihannoima rakastettunsa, näyttelijä Yvonne Chanel
omistautuvat taiteelleen, joka on heille jotain paljon ylevämpää
kuin fyysinen rakkaus.
...työmme pakottaa meidät molemmat yksinäisyyteemme, ja
ihmisten tuomio, he kun vainoavat kaikessa syvemmässä suh86

teessci viettiä ja himoa, tuomitsee meidät ja erottaa meidät
rakkaudettomaan yksinäisyyteemme. (...) vaikkakin elämä ja
ihmisten kateus eroittavat meidät, koska eivät salli meidän
yhteyttämme, niin ei heidän karsautensa kuitenkaan pääse
vahingoittamaan meitä. Olen aina näkevinäni sinut täällä.
Sellaisena kuin olet luonani tänä yönä, olet aina oleva minulle
vaikkakin vain maailman toisessa ääressä. (128)
"Ihmisten tuomiossa" väijyy käsitys lesboudesta paheellisena, ja
lesbon täytyy kieltäytyä fyysisestä rakkaudesta ollakseen hyveelli
nen nainen. Myöskään heteronainen ei ajan konvention mukaan
voinut toteuttaa seksuaalisuuttaan muutoin kuin avioliitossa. Koska
naisten keskeinen avioliitto ei ole mahdollinen, lesbon täytyy
torjua halunsa. Isolanin kirja on naisten välisen solidaarisuuden ja
sisaruuden ylistyslaulu, naisvankien väliset suhteet on kuvattu
erittäin lämpimästi. Isolani ihannoi seksuaalisuudesta pidättyvää
sisarellista rakkautta naisten välillä.
Dorothy Strachey Bussyn peitenimellä Olivia julkaisema oma
elämäkerrallinen kuvaus ensirakkaudestaan ilmestyi suomeksi
vuonna 1950. Myös kirjan nimi on Olivia. Teos ilmestyi omakus
tanteena Britanniassa 1940-luvulla, USA:ssa kustannettu laitos
vuonna 1949.50 Sitä voidaan pitää ensimmäisenä suomeksi ilmes
tyneenä lesboromaanina, koska teoksen keskiössä on naistenvälinen suhde, vaikkeivät sanat "lesbo", "homoseksuaalinen" tai muu
niiden vastine esiinny kirjassa kertaakaan. Teos liittyy ennen
1900-lukua vallinneeseen naistenvälisen romanttisen rakkauden
perinteeseen. Ennen vuosisadanvaihteen seksologian luomaa
patologista lesboleimaa ylä- ja keskiluokkaisten naisten välisiä
kiihkeitä ystävyyssuhteita pidettiin erittäin arvostettuina, eivätkä
aikalaiset nähneet naistenvälisessä rakkaudessa mitään paheksutta
vaa.51
Olivia kuvaa englantilaisen koulutytön kiihkeää rakastumista
opettajaansa tyttöjen sisäoppilaitoksessa 1880-luvun Ranskassa.
Olivia/Dorothyn tunne ei jää vaille vastakaikua, mutta 16-vuotiaan
koulutytön ja 50-vuotiaan Mademoiselle Julie/Marie Souvestren52
suhde ei etene kiihkeitä katseita ja käsisuudelmia pitemmälle.
Koska naistenvälinen seksuaalisuus ei ole mukana kuvassa, ainoas
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taan kiihkeät tunteet, teoksen suomentamiselle ei ilmeisesti ole
ollut esteitä 1950-luvun ahdasmielisessä suomalaisessa ilmapiiris
sä.
Virginia Woolfin Mrs. Dalloway (1924, suom. 1956) on
kertomus yhdestä päivästä keski-ikäisen rouva Clarissa Dallowayn
elämässä. Pienessä episodissa hän muistelee lämmöllä nuoruu
denaikaista rakastumistaan ystävättäreensä Sallyyn. Virginia
Woolfin ’lesbolla’ ei ole mitään tekemistä minkään paheellisen
kanssa. Woolfin ’lesbo’ piilee heteronaisessa ja hänen ystävyys
suhteissaan naisiin.
Uusi lesbokuva ja seksuaalinen vallankumous
Naiskirjailijoiden luomat lesbokuvaukset ovat mieskirjailijoihin
verrattuna sympaattisempia, varsinkin 1960-luvulta lähtien, jolloin
lesbokuva monipuolistuu ja ’normalisoituu’.
Mary McCarthyn Ryhmä (1963, suom. 1964) käsittelee kah
deksan samalla college-luokalla olleen naisen elämää 1930-luvun
New Yorkissa. Yksi naisista paljastuu aivan kirjan lopussa lesbok
si. Kun asia vaikenee muille ryhmän jäsenille, he ovat aluksi
kauhuissaan, mutta koska kyseinen nainen itse suhtautuu lesbosuh
teeseensa täysin luontevasti, muutkin ryhmän jäsenet hyväksyvät
ystävänsä lesbouden. Lesbo on kuvattu kirjassa varsin positiivises
ti. ja hänen elämänsä onnistuneeksi verrattuna useihin muihin
ryhmän jäseniin. Lesbon ei tarvitse enää torjua haluaan, hän voi
elää parisuhteessa, vaikkei lesboseksuaalisuutta suoraan mainita.
Sen sijaan heteronaisten seksuaalisia kokemuksia ja ongelmia
käsitellään radikaalin avoimesti. Esiaviolliset suhteet ja vapaat
suhteet heterokontekstissa kuuluvat teoksen kantaviin teemoihin.
1960-luvun seksuaalinen vallankumous, asenneilmapiirissä tapah
tunut muutos, toi suorat heteroseksikuvaukset kirjoihin vihjeiden
ja koodien sijaan.53
1960-luvulla suomennetun naiskirjallisuuden lesbo ei ole enää
’toinen’, ulkomailla kohdattu muukalainen tai vankilan poik
keusolosuhteissa syntynyt sinervolainen ’rakkauden vääristymä’.
McCarthyn lesbo on tavallinen lähipiirin nainen, entinen luokkato
88

veri54, Virginia Woolfin Mrs. Dallowayssa taas heteroseksuaalinen
nainen löytää itsestään lesbolaisia piirteitä.
Opiskelijavallankumouksen vuonna 1968 tapahtui myös suo
menkielinen kirjallinen lesboseksuaalinen vallankumous. Tuolloin
ilmestyivät ruotsalaisen Annakarin Svedbergin Sinun (1966) ja
ranskalaisen Violette Leducin Therese ja Isabelle (1966). Seuraavana vuonna ilmestyi Leducin omaelämäkerrallinen romaani Äpärä
(1964). Näiden teosten myötä lesbot saivat oman äänen ja myös
seksuaalisuuden. Lesbot siirtyvät sivuosista päärooliin, tapahtumi
en keskiössä ovat naistenväliset suhteet.
Oliviassa lesbot olivat jo pääroolissa, mutta se on viktoriaani
sen koulutytön viattoman teinirakkauden kuvaus, vaikka rakkauden
kohteena onkin nainen. Myös Therese ja Isabelle kertoo Olivian
ikäisistä ranskalaisen sisäoppilaitoksen koulutytöistä. Mutta siihen
yhtäläisyydet loppuvatkin. Suomentajan sanoin Therese ja Isabelle
"on konkreeteimpia lesbolaisen rakkauden kuvauksia mitä kirjal
lisuus tuntee", ja "kun Leduc kuvaa lesbolaista rakkautta ja aktia,
ilmaisussa on voimaa, lyyrisyyttä ja hurjuutta".55
Myös Annakarin Svedbergin kirjassa Sinun suomen kielellä
lukeva yleisö sai tutustua toisiaan seksuaalisesti haluaviin, myön
teisesti kuvattuihin naisiin sekä lesbosuhteen ja lesboyhteisön
problematiikkaan.
Baudelairen perilliset
1950- ja 60-luvuilla suomennetussa kaunokirjallisuudessa myös
mieskirjailijoiden luoma kuva lesboista saa uusia vivahteita,
vaikka 1800-luvun ranskalaisen kirjallisuuden luoma paheellisuuden leima tai jollain muulla tavalla esitetty kielteisyys usein värit
tää kuvausta. Taustalla on usein näkemys lesbosta miehen kilpaili
jana, jonka kilpailun mies useimmiten voittaa, päinvastoin kuin
Maupassantilla ja Strindbergillä, joilla mies useimmiten on häviä
jäKirjailijanimen Janet Howell Lalange taakse kätkeytyy mies,
Michael Polack.56 Vuonna 1950 tanskaksi ilmestynyt ja välittömäs
ti norjaksi, ruotsiksi ja suomeksi käännetty, lähinnä viihdekirjalli
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suuden genreen kuuluva Orjattaria (suom. 1953) kertoo 1800luvun alun eteläcarolinalaisesta plantaasinomistajan tyttärestä
Bettystä, joka ei ole kiinnostunut miehistä, vaan on viehättynyt
mustista naisorjista. Betty on miehiä vihaavan vanhanpiian prototyyppi, joka torjuu kaikki kosijansa, kunnes Atlantin valtameri
huuhtoo hänen plantaasinsa rantaan haaksirikkoutuneesta orjalaivasta valkoisen englantilaisen miehen. Tämä mies on ’se oikea’,
jonka syleilyssä Bettyn miesviha sulaa, ja hänestä tulee ’normaali’
nainen.
D.H. Lawrencen Kettu (1922, suom. 1959) on kolmiodraama,
jossa mies murtaa kahden naisen välisen suhteen. Romaanin
loppuratkaisu jää tavallaan auki, sillä vaikka mies pääsee halu
amansa naisen kanssa naimisiin, nainen ei emotionaalisesti antaudu
aviosuhteelleen, vaan jää tunteissaan kaipaamaan menetettyä
ystävätärtään.
D.H. Lawrence ei kuvaa lesboja mitenkään ihanteellisessa
valossa, he ovat kykenemättömiä hoitamaan pientä maatilaansa,
jonka pitäisi elättää heidät, ja naisten välinen suhde on erittäin
symbioottinen. Ellei mies olisi rikkonut suhdetta, se olisi näivetty
nyt tilanpidon tuottamiin taloudellisiin vaikeuksiin ja naisten
eristettyyn elämään syrjäisellä tilallaan. Maatila joka tarvitsi
miestä symboloi naistenvälistä suhdetta, eli naiset itse tarvitsivat
miestä, naistenkeskeinen suhde on mahdottomuus.
Jean-Paul Sartren näytelmässä Suljetut ovet (1947, suom. 1966)
helvettiin saapuu kolme hiljattain kuollutta henkilöä, mies ja kaksi
naista. Toinen naisista, Ines on lesbo, "minä kuulun niihin, joita
tuolla toisella puolella nimitetään kadotetuiksi naisiksi. Jo kadote
tuiksi" (162) hän sanoo Baudelairen runoa siteeraten. Ines on
kuvattu varsin raadolliseksi, mutta myös heteromies ja -nainen on
kuvattu vähintään yhtä irvokkaasti. Ines ja mies kilpailevat heteronaisesta, jota kumpikaan ei saa, koska heidät on tuomittu olemaan
kolmisin suljetussa huoneessa.
Cesare Pavesen teoksen Vain naisten kesken (1949, suom.
1966) voi sanoa mainituista kirjailijoista puhtaimmillaan puolusta
van baudelairelaista perinnettä: kuvausta lesboudesta itsemurhaan
johtavana eksoottisena kummallisuutena. Takakannen esittelyä
lainaten tarina on dekadentti farssi, jota ikävystyneet yläluokan
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naiset aikaa tappaakseen esittävät.57
Marcel Proustin Kadonnutta aikaa etsimässä on laaja ro
maanisarja, jonka kirjoittamisen Proust aloitti 1918, ja jonka
viimeiset osat julkaistiin kirjailijan vuonna 1922 tapahtuneen
kuoleman jälkeen. Sarjan ensimmäinen osa Swanin tie: Combray
ilmestyi suomeksi 1968 (suomentamista jatketaan edelleen, kah
deksas osa Vanki ilmestyi 1994). Proust oli piilohomo, joka
julkisuudessa suhtautui tuomitsevasti homoseksuaalisuuteen.
Kadonnutta aikaa etsimässä -romaanisarja sisältää niin miesten
kuin naistenkin välisen rakkauden varsin irvokkaita kuvauksia.58
Romaanisarjan ensimmäisessä osassa esitellään neiti Vinteuil,
"joka oli kuin poika ja tuntui niin rotevalta", mutta jonka "'pojan
koltiaisen’ miesmäisten kasvojen alta välähtivät, kuulsivat läpi
nuoren itkettyneen tytön sirommat piirteet" (139). "Jonakin vuon
na häntä ei enää nähty yksin, hänen vierellään alkoi olla vanhempi
ystävätär, jolla oli huono maine paikkakunnalla ja joka vihdoin
asettui kokonaan Montjouvaniin" (181), neiti Vinteuilin ja hänen
isänsä luo.
Kaupungilla juoruillaan neiti Vinteuilin ja saman katon alle
muuttaneen ystävättären suhteestapa herra Vinteuil kuolee suures
ti rakastamansa tyttären aiheuttamaan suruun ja häpeään. Proust
pohtii sadismin ja pahan olemusta neiti Vinteuilin hahmon kautta.
Neiti Vinteuil ja ystävätär - jonka nimeä ei mainita - sylkevät päin
kuolleen herra Vinteuilin valokuvaaja häpäisevät kuolleen muistoa
esittämällä lemmenleikkejään kuvan edessä.
Neiti Vinteuilin kaltaiset sadistit ovat niin puhtaasti sentimen
taalisia, niin luonnollisesti hyveellisiä, että aistinautintokin
tuntuu heistä väärältä, pahojen etuoikeudelta. (...) Nautinnon
käsite ei hänelle syntynyt pahuudesta, pahuus ei hänestä tuntu
nut kiehtovalta; nautinto oli hänestä pahaa. (202-203)
Baudelairelaiseen perinteeseen kuuluvat myös monet jännitys-,
kauhu- ja fantasiakirjallisuuden lesbokuvaukset. Esimerkiksi
dekkareissa lesbous liittyy rikollisen paheelliseen luontoon, kuten
Dorothy Sayersin Luonnottomassa kuolemassa (1928, suom.
1937), jossa sekä murhaaja että uhri, samoin kuin monet sivuhen91

kilot, ovat lesboja.59
Eva Isaksson luonnehtii Luonnottoman kuoleman ja kahden
muun60 salapoliisiromaanin lesbomurhaajia seuraavasti:
Hän on tumma, tyylikäs maailmannainen. Hän valitsee vaat
teensa hyvällä maulla välttäen liiaksi korostamasta naisellisuut
taan. Kulmakarvat ovat ehkä liian tuuheat ollakseen kauniit,
vartalo on voimakas ja karaistunut. Hänen älynsä on miehekkääti terävä, hän arvostaa yli kaiken opillista sivistystä ja
taiteita. Hän on lesbolainen murhaaja.
Kaikissa tässä tarkastelluissa teoksissa annetaan rikolliselle
nämä täsmälleen samat tuntomerkit. Lesbolainen nainen on
niissä olento, joka halveksii ihmishenkeä lähes yhtä kiihkeästi
kuin miehiä. Varoittaakseen lukijoitaan tästä pedosta, opetta
vaiset kirjailijat panevat hänet tappamaan viattomia nuoria
tyttöjä myrkyllä, puukolla ja piiskalla. "En usko koskaan
tavanneeni ahneempaa tai sydämettömämpää murhaajaa",
toteaa aidon miehekäs lordi Peter Wimsey. "Luultavasti hän
todella uskoi, ettei kenelläkään, josta oli hänelle vaivaa, ollut
oikeutta olemassaoloon. "61
Peter Wimsey on Sayersin salapoliisihahmo. Sayersin lesbokuva
ei ole kuitenkaan näin yksioikoinen, palaan siihen seuraavassa
luvussa.
Lesbo voi olla myös rikoksen uhri, lesbous ikäänkuin oikeuttaa
rikoksen, kuten Vai Gielgudin Kissassa (1956, suom. 1961), jossa
sodasta palaava aviomies murhaa naisen, joka on miehen poissaol
lessa vietellyt tämän vaimon.
1960 ja -70-lukujen taitteessa suomennettiin kolme eroottisen
kirjallisuuden klassikkoa, John Clelandin Fanny Hill, ilotytön
muistelmat (1748/49, suom. 1969), markiisi de Saden Justine
(1791, suom. 1970) ja nimimerkillä Pauline Reage62julkaistu Om
tarina (1954, suom. 1971). Eroottisessa ja pornografisessa kirjalli
suudessa lesbous on perversio muiden perversioiden joukossa,
lesbokuvastoltaan tämä kirjallisuudenlaji kuuluu mitä suurimmassa
määrin Baudelairen perikuntaan.
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Poikkeuksia
Sigrid Undsetin romaanin Jenny lesbohahmo Loulou von Schulin
ja Dorothy Sayersin murhaajalesbo ovat paheellisuudessaan ja
pahuudessaan poikkeuksia suomennettujen naiskirjailijoiden muu
toin varsin sympaattisissa lesbokuvauksissa. Myös mieskirjailijoi
den muutoin hämmästyttävän yksiäänisessä paheellisuuskuvassa on
poikkeuksia.
Lawrence Durrellin Aleksandria-kvartetti, neljän teoksen sarja,
ilmestyi 1957-1960, suomeksi 1959-1963: Justine 1959, Balthazar
1960, Mountolive 1962 ja Clea 1963. Lesboteema on sivujuonne,
ja erittäin kauniisti kuvattu. Durrellin teossarja kertoo ennen kaik
kea rakkaudesta, kohteen sukupuoli tuntuu olevan toissijainen,
lesborakkauden teema nivoutuu itsestäänselvänä juonteena erilais
ten rakkauksien kirjoon. Yksi kvartetin päähenkilöistä, taidemaala
ri Clea on rakastunut malliinsa Justineen, joka myös on romaani
sarjan keskushenkilöitä. Clea on Aleksandria-kvartetin henkilögal
lerian ehkä kaikkein sympaattisimmin kuvattu hahmo.63
Lesbouden "rikollisuuden" ajalta löytyy myös sellaisia dekka
reita, joiden lesbokuva ei ole rikollinen. Edellä mainitussa Dorot
hy Sayersin Luonnottomassa kuolemassa on inhoaherättävän
murhaajalesbon lisäksi erittäin kaunis kuvaus kahdesta naisesta,
jotka asuvat onnellisina yhdessä maalla ja jakavat elämänsä.
Toinen kasvattaa hevosia, toinen hoitaa kotitalouden, tyypillinen
butch-femme-asetelma.64
Samoin Agatha Christie on Kuolema ilmoittaa lehdessä (1950.
suom. 1950) -teoksessaan varsin herkkävireinen kuvatessaan nai
mattomia naisia. Vaikka murha liittyykin yhdessä asuviin naisiin,
suhtautuu ympäristö heihin ja heidän kiintymykseensä suopeasti.
Myös Maria Langin Murhaaja ei valehtele yksinään (1949, suom.
1952) päätyy tavallaan kysymään, kumpi on kuvatussa yhteisössä
pahempi rikos: murhaajan, maskuliinisen Vivekan homoseksuaali
suus vai murha, ja olisiko valheellinen ympäristö osasyyllinen?
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Vaiettuja
Vuosisadan vaihteen ja 1900-luvun alkuvuosikymmenten Pariisi
muodostui lesbokirjailijoiden Mekaksi. Monet amerikkalaiset
kirjailijat olivat paenneet puritanistista kotimaataan Seinen vasem
man rannan vapaamieliseen ja inspiroivaan taiteilijayhteisöön,
jossa viihtyivät myös monet britit.65 Tähän yhteisöön kuuluneen
ranskalaisen Gabrielle Coletten laajasta tuotannosta ei ole suomen
nettu lesbotematiikkaa käsitteleviä teoksia lainkaan, vaikka hänen
muita teoksiaan on suomennettu jonkun verran.66 Joidenkin mui
den 1900-luvun alkupuolella Pariisissa vaikuttaneiden nais- ja les
bokirjailijoiden tuotantoa on alettu kääntää vasta 1980-luvulla,
kuten Djuna Barnesin Yömetsä 1987, ja Gertrude Steinin Alice B.
Toklasin omaelämäkerta 1980.
Monien muidenkin tässä artikkelissa mainittujen teosten alku
kielellä ilmestymisen ja suomentamisen väliin mahtuu kymmeniä
vuosia. Henry Jamesin teoksen Bostonin naiset suomentamista
saatiin odottaa 101 vuotta, alkuteos ilmestyi 1885, suomennos
1986. Jamesin teos on naistenvälisen romanttisen rakkauden
kuvauksen klassikko.67 Päinvastoin kuin ranskalaiset klassikot ja
Strindberg, James on ensimmäinen moderni mieskirjailija, joka
luo sympaattisen kuvan lesbosta.68
Maailman ehkä kuuluisinta, ainakin populääreintä lesboromaania, Radclyffe Hallin69 The Well of Lonelinessia. ei ole koskaan
suomennettu. Kirja nostatti ilmestyessään Englannissa 1928 oi
keusjutun70, jonka myötä teos sai paljon julkisuutta, mikä lienee
vaikuttanut siihen että "The Well" on bestsellerinä kulunut koko
naisten lesbosukupolvien käsissä. Se käännettiin monille länsimai
sille kielille71 ja se oli ilmestymisensä jälkeiset viisikymmentä
vuotta ’lesbojen raamattu’. Kirja ei ole mikään kaunokirjallinen
mestariteos, sen tärkeys on sen paikka modernissa identiteettiprojektissa. Kirjan päähenkilö Stephen Gordon on - poikaa toivoneen
isän antamaa pojannimeä myöten - maskuliinisen lesbon, butchin
prototyyppi. Stephen Gordonista tuli lesbojen samastumismalli,
ristiriitaisuudestaan huolimatta länsimaisen kirjallisuuden ensim
mäisiä myönteisiä lesbohahmoja.72
On paljon muutakin suomentamatta jäänyttä kaunokirjallisuutta,
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lesbotematiikka ei ole ollut ainoa syy teosten sivuuttamiseen. Olen
tätä artikkelia tehdessäni käyttänyt Helsingin yliopiston kirjaston
Fennica Finlandica-kokoelman luetteloa, johon on koottu kaikki
suomen kielellä ilmestynyt kirjallisuus, ja verrannut sitä käyttämii
ni lesbokirjallisuusbibliografioihin. Lähes systemaattisesti kunkin
tarkasteltavan kirjailijan tuotannosta ovat jääneet suomentamatta
hänen eniten lesboainesta sisältävät teoksensa. Näyttää siltä, että
lesbotematiikka yleensä ja erityisesti naisten kirjoittamana ovat
olleet painoina siinä vaakakupissa, joka kallistaa vaa’an suomenta
matta jättämisen puolelle.
En väitä että jokin paha heteropatriarkaatti olisi tietoisesti
halunnut sortaa juuri suomalaisia naisia rakastavia naisia ja estää
heitä saamasta positiivisia samastumismalleja kirjallisuudesta.
Yksittäiset kustannus- ja suomentamispäätökset lienevät varsin
sattumanvaraisia, mutta kokonaisuutena ne kertovat suomalaisesta
kulttuurista ja asenneilmapiiristä: aineistostani hahmottuu kuva
suomalaisesta vaikenemisen kulttuurista.
Kahdella kielellä vaikeneva kansa
Saksalainen kirjailija Bertolt Brecht, joka oleskeli poliittisena
pakolaisena Suomessa lyhyen aikaa 1930-luvun alussa, totesi
suomalaisista, että olemme kansa, joka vaikenee kahdella kielel
lä.73 Erityisen hiljaa tässä maassa on oltu lesboudesta suomenkieli
sessä kaunokirjallisuudessa. Kaksi ensimmäistä suomalaista lesboteemaista romaania ovat suomenruotsalaisia, Disa Lindholmin
Ficklcimpsljus (1961), jossa lesbous on sivuteema, ja Nalle (Kaar
le) Valtialan Lotus (1973), joka tietääkseni on ensimmäinen koti
mainen lesboromaani. Kumpaakaan ei ole suomennettu.
Suomalaista suhtautumista lesbouteen kuvaa Vivica Bandlerin
muisto hämäläisen kartanon työntekijöistä 1930-luvulta: ".. .talossa
oli karjakko, joka oli kovin kiintynyt erääseen navettapiikaan, ja
yksi työntekijöistä sanoi siitä asiasta hyvin vakavasti: se on niin
pyhä rakkaus, että siihen ei kukaan koske."74
En tiedä onko sana ’pyhä’ tässä nykymerkityksessään, merkit
semässä arvokasta ja kunnioitettavaa, vai vanhemmassa, merkitse
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mässä tabua. Tarkoittipa mainittu 1930-luvun maatyöläinen kum
paa tahansa, molemmissa merkityksissään sana ehkä selittää jotain
siitä, miksi suomalaisessa kirjallisuudessa on ennen 1980-lukua
(suomenruotsalaisen kirjallisuuden osalta ennen 1960-lukua)
käsitelty lesboutta niin vähän. Lesboutta ei välttämättä ole koettu
kielteiseksi, mutta se on kuulunut niiden asioiden joukkoon, joista
ei puhuta. Toinen syy vaikenemiseen lienee ollut rikoslaki, vaikkei
lesbouden kuvaus ollutkaan laissa kiellettyä, ainoastaan lesboseksuaaliset teot.73
Vaikenemisesta ei voi syyttää yksinomaan kirjailijoita, vaan
kustannuspolitiikalla on luultavasti suuri osuutensa asiassa. Helvi
Hämäläinen arvelee ensimmäisen käsikirjoituksensa hylkäämisen
johtuneen aiheesta: "Aihe taisi olla liian rohkea. Kaunis sielu
kertoi kauneudenpalvojasta ja hänen ystävyydestään, joka oli itse
asiassa lesbolainen rakkaussuhde."76
Kun Ingeborg Bachmannin novellikokoelma Kolmaskymmenes
vuosi vuonna 1964 ilmestyi suomeksi, ei kirjassa missään kohden
mainittu, että siitä puuttuu alkuteokseen verrattuna kaksi novellia.
Toinen näistä on "Askel kohti Gomorraa", jonka voi tulkita
lesbiseksi. Puuttuvat novellit sisällytettiin vuonna 1988 suomennet
tuun kokoelmaan Simultaani.11
Samastumisen mahdollisuudet
Toki naisia rakastavat naiset ovat voineet samastua myös heterorakkautta kuvaaviin runoihin tai proosateksteihin, tai teksteihin,
joissa rakastetun sukupuoli jää piiloon, ja joiden lukija voi sukupuolistaa tekstin rakastavaiset oman halunsa mukaisiksi.78 Shakes
pearen Romeo ja Julia-draaman tyyppiset kielletyn rakkauden
kuvaukset lienevät olleet otollisia samastumiskohteita kiellettyjä
tunteita tunteville. Romeossa ja Juliassahan sukuyhteisöt kieltävät
rakastavaisten suhteen - tilanne, joka on tuttuakin tutumpi monille
lesboille. Tanskalaisen Vilhelmine Zahlen teoksessa Vildsomme
veje (ilmestyi 1890, ei suomennettu), joka on länsimaisen kirjalli
suuden ensimmäisiä naisen kirjoittamia lesboromaaneja, päähenki
lö Martha lukee yhdessä rakastettunsa Edithin kanssa Romeota ja
96

Juliaa, ja samastuu voimakkaasti Romeoon.'9
Peittely tai sukupuolen muuntelu on lesbo- ja homokirjallisuudessa paljon käytetty keino.80 Sukupuolen muuntelu ei ole aina
pelkästään salailua ja itsesensuuria, vaan myös kirjallinen tyyli
keino. Virginia Woolfin Orlandon päähenkilön sukupuoli vaihtuu
kesken tarinan. Orlandon esikuvana on androgyyninen Vita Sackville-West.81 Vita Sackville-Westin poika Nigel Nicolson on
kuvannut Orlandon, että se on "kirjallisuudenhistorian pisin ja
viehättävin rakkauskirje".82 Orlando ilmestyi englanniksi 1928,
suomeksi vasta 1984.
Naiset ovat voineet samastua myös homomiehiä kuvaavaan
kirjallisuuteen. Jopa samat kirjailijat, jotka ovat kuuluisia kieltei
sestä lesbokuvastaan, kuten Balzac ja Strindberg, ovat kirjoittaneet
ymmärtäviä tai ainakin ymmärtämään pyrkiviä homokuvauksia.83
Iris Murdoch, jonka tuotannossa lesbous on usein sivuteema, on
luonut myönteisen kuvan homomiehestä teoksessaan Kello (1958,
suom. 1961).
Riveiltä ja rivien väleistä
Mistä kaunokirjallisista lähteistä "rikollisen rakkauden" sukupol
veen kuuluvat ovat voineet saada tietoa kaltaisistaan?
Maailmankirjallisuuden lesboklassikot Henry Jamesin Bostonin
naisista Radclyffe Hallin The Well of Lonelinessnn ja 1900-luvun
alkuvuosikymmenien Pariisin naiskirjailijoiden teoksiin olivat
suomentamatta. "Rikollisten" sukupolven oli tyytyminen heterokirjallisuuden sivuosissa vilahtaviin lesbohahmoihin.
1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla lesbo esiintyy sekä kään
nöskirjallisuudessa että suomenkielisessä kotimaisessa kirjallisuu
dessa, tosin hyvin marginaalisena hahmona. Hänen kuvansa on
varsin negatiivinen, jopa inhoa herättävä. Mutta hän on olemassa.
Tämä miesten kuvaama naishirviö saa myös toiset, inhimillisemmät kasvot naisten kuvaamana. Nämä kasvot ovat kaksinaiset,
yhtäältä niissä on miesten kuvaamien hirviöiden piirteitä, mutta
naisten väliset suhteet saatetaan myös kuvata lämpimiksi tuen ja
rakkauden tyyssijoiksi. Joskus näissä suhteissa häivähtää myös
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intohimo, Elsa Soinin "hurmioitunut rakkauselämä", mutta useim
miten tämä hurmio täytyy torjua, ainakin piilottaa.
1950-luvulla lesbot pääsevät statistin roolista ensimmäistä
kertaa suomennetun romaanin päähenkilöiksi.
1960-luvulla kuva muuttuu, lesbo saa viitteellisen kaipuun
sijaan luvan avoimeen seksuaalisuuteen ja yhä useammin teoksen
pääroolin. Seksuaalisuuden esiinmarssi 1960-luvun kirjallisuudessa
ei koske ainoastaan lesboseksuaalisuutta, vaan naisen seksuaalisuu
den käsittelyä populaari- ja kaunokirjallisuudessa ylipäänsä.84
1960-luvulla julkaistaan myös ensimmäiset lesbokuvaukset,
joissa ’he saavat toisensa’.85 Vaikka ’onnellista’ loppua ei voi pitää
kaunokirjallisuuden tarkastelun kriteerinä, on oireellista, että koko
1900-luvun alkupuolen ajan kuva lesbosta on joko syntinen paheel
linen tai onneton yksinäinen, useimmiten molemmat yhdessä.
1970- ja 80-lukujen feminismin uuden aallon jälkeisille lesbosukupolville kaunokirjallisuudessa on tarjolla eksplisiittisiä
lesbokuvauksia ja monenlaisia lesbohahmoja, mutta heitä vanhem
pien naisten on täytynyt löytää samastumismallinsa kauhukuvista
tai naistenvälisiä ystävyyssuhteita kuvaavien teosten rivien välistä.
Koska muita kuvia ei ole ollut, kielteisetkin kuvat ovat toimineet
samastumismalleina. Ne vähintäänkin myöntävät, että lesboja on
olemassa kuoliaaksivaikenemisen sijaan. En myöskään haluaisi
aliarvioida aikaisempien sukupolvien ironian ja huumorin tajua.
Maupassantn ja Strindbergin lesbohahmoja voi lukea myös koo
misina karikatyyreinä.
Radclyffe Hallin The Well of Loneliness teoksen on väitetty
muokanneen modernin lesboidentiteetin. Koska ainoastaan suomea
lukevilla suomalaisilla tätä mallia ei ole ollut saatavilla, nousee
mielenkiintoinen kysymys: ovatko suomalaiset lesboidentiteetit
muodostuneet erilaisiksi, kun Hallin maskuliinisen lesbon, butchin
prototyyppi ei ole ollut niitä muokkaamassa? Onko Suomessa ollut
butch-femme-kulttuuria, mikä on ollut leimallista Länsi-Euroopan
ja USA:n suurkaupunkien lesboalakultuurille jo viime vuosisadalta
lähtien? Suomalaisesta kirjallisuudesta tähän mennessä löytämäni
vihjeet naistenvälisistä suhteista eivät rakennu maskuliininenfeminiininen -parille, mutta vihjeet ovat niin pieniä, ettei niiden
perusteella voi kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä vielä vetää.
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Lopuksi
Terry Castlen86 mukaan lesbous ei ole ollut kulttuurissamme
näkymätöntä, vaikkei täysin näkyvääkään. Lesbo on modernille
länsimaiselle kulttuurille haamu, kummitus, joka on koko ajan
läsnä, vaikka samalla poissa. Lesbo kummittelee miehisissä mieli
kuvissa kauhukuvina fallisista syöjättäristä, jotka uhkaavat miehi
syyttä ja riistävät mieheltä hänen rakkaimpansa, vaimon ja lapset.
Tuo kuva on niin kauhea, että se täytyy torjua, mutta samalla niin
kiihottava, että se täytyy aina uudelleen ottaa esille. Lesbous
luodaan ja sen olemassaolo tunnustetaan kiellon kautta.
Naisinen kirjallinen mielikuvitus on pääosin rakentunut toiselle
perinteelle, joka alkaa87 Sapfon eroottisista rakkauslauluista ja
kulkee omana juonteenaan läpi länsimaisen kirjallisuuden. Se on
näkymätön vain niille, jotka eivät sitä halua nähdä.

Viitteet
1 Monet ystävät, tutut ja tuntemattomatkin ovat avustaneet tämän artikke
lin kirjoittamisessa antamalla vihjeitä kirjallisuudesta, josta löytyy
lesboteemoja. Heille kaikille lämmin kiitos. Artikkelikäsikirjoitukseen
olen saanut hyödyllisiä kommentteja Helsingissä kokoontuvalta lesbotutkimusopintopiiriltä sekä Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan
laitoksella toimivalta monitieteiseltä elämäkertatutkimusseminaarilta.
Erityinen kiitos kuuluu Tuula Juvoselle, Johanna Pakkaselle, Ritva
Hapulille, Ilpo Helenille, Mari Kolille, Anna Lassilalle ja Marja
Suhoselle arvokkaista kommenteista.
Olen kiitollinen vihjeistä kaikesta lesboutta käsittelevästä tai sivu
avasta, ennen vuotta 1971 ilmestyneestä kaunokirjallisuudesta, joka ei
sisälly tämän kirjan artikkeleihin. Vihjeet voi lähettää minulle osoitteel
la Sosiologian tutkijat, PL 35, 00014 Helsingin yliopisto.
2 Esim. Cruikshank 1982, Darty & Potter 1984.
3 Apuna tätä artikkelia kirjoitettaessa on ollut Turun kaupunginkirjaston
julkaiseman Rakkauden toinen tie -bibliografian ohella neljä kom
mentoitua lesbokirjallisuusbibliografiaa: ruotsalainen Den leinga vägen
(Alexandersson 1987), skandinaavinen Annotert bibliografi over lesbisk
litteratur i Skandinavia 1900-1984 (Brantenberg ym. 1986), englannin
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kielinen The Lesbian in Literature (Grier 1981) sekä "kaikkien lesbokirjallisuusbibliografioiden äiti", Jeannette Fosterin pioneerityö vuodel
ta 1956, Sex Variant Women in Literature, joka luetteloi ja kommentoi
englannin- saksan- ja ranskankielistä kirjallisuutta.
Rajaan tarkasteluni pääosin suomeksi ilmestyneeseen kirjallisuuteen.
Suomenruotsalainen kulttuuri ja kirjallisuus ovat monissa asioissa,
myös lesbouden esille tuomisessa, erilaisia ja avoimempia kuin suo
menkielinen suomalainen kulttuuri. Lisäksi ruotsia lukevalla yleisöllä
on ollut saatavilla suomenkielisiin verrattuna monin verroin enemmän
lesboutta käsittelevää kirjallisuutta Ruotsissa julkaistuna.
Lesbo(kirjallisuuden)tutkimuksessa on ajateltu, että tarvitaan kaksi
naista, pari, että saadaan lesbo; rakastava pari on lesbon arkkityyppi.
Julie Abrams väittää toista teoksessaan Are Girls Necessary ?: tarvitaan
nainen ja kirja. Borghi 1996. Monet suomalaiset "rikollisen" sukupol
ven naiset lienevät löytäneet ensin kirjan ja lesboidentiteettinsä sieltä.
Eva Isaksson kuvaa osuvasti tätä tilannetta kolumnissaan, ks. Isaksson
1996.
Lesboudesta on kirjoitettu myös tietosanakirjoissa, seksuaalivalistuskirjallisuudessa sekä seksologian ja psykiatrian oppikirjoissa, jotka rajaan
tämän artikkelin ulkopuolelle. Tietokirjojen välittämä käsitys lesboudes
ta on synti, rikos tai sairaus, riippuen mistä diskurssista käsin ne on
kirjoitettu. Kaunokirjallisuus lienee ollut ainoa kirjallisuudenlaji, josta
on välittynyt myös myönteisiä lesbokuvia.
Lausti, Tapani: Kulttuurin ja vallankäytön salattu ja suodatettu yhteys.
Helsingin Sanomat 20.9.1993; Said 1993.
Sapfoa käsittelevää lukua kirjoittaessani minulla on ollut käytettävissäni
Saara Liljan (1992) julkaisematon artikkelikäsikirjoitus Sapfosta sekä
Anna Pietiläisen (1991) julkaisematon essee Sapfon tulkinnoista. Olen
kiitollinen näille antiikin tuntijoille mahdollisuudesta käyttää heidän
tekstejään.
Solin 1966, 16.
Homoseksuaalisia naisia on kutsuttu myös sapfolaisiksi ja tribadeiksi.
Tribadi ja tribadismi juontuvat kreikan verbistä tribein, joka merkitsee
hieroa, hangata.
Solin 1966, 17.
Solin 1966, 9-10; ks. myös Setälä 1993, 32.
Lilja 1992, myös Pietiläinen 1991.
Linner 1989, 169.
Lilja 1990, 83.
Solin 1966, 17.
Pietiläinen 1991.

18 Linner 1989, 130-131.
19 1970- ja 80-lukujen lesbofeministinen liike omi Sapfon suureksi esiäi
dikseni ja tuomitsi patriarkaalisina pitämänsä "heterotulkinnat" vähin
tään yhtä yksisilmäisesti kuin klassilliset filologit olivat tehneet esittäes
sään häveliäitä todisteitaan Sapfon avioliitosta tai unentarpeesta, esim.
Borgström 1985, Mustola 1984. Sapfo-tulkinnat ja selitykset kertovat
enemmän aikakauden ja kirjoittajan omista moraalikäsityksistä tai
poliittisista tarkoituksista kuin Sapfosta, oma vuonna 1984 esittämäni
tulkinta mukaanlukien.
20 Scarfe 1986, 41; ks. myös Holmqvist 1982.
21 Gustafsson 1986; Kotkavirta & Sironen 1989.
22 Hapuli ym. 1992, 101.
23 Benjamin 1969, 163.
24 Baudelairen Pahan kukkia kokoelmaan sisältyy runon "Lesbos" ohella
kaksi muuta lesborunoa, joilla on sama nimi "Kadotettuja naisia".
Näistä toinen sisältyy Kaijärven suomennosvalikoimaan. Toisesta
"Kadotettuja naisia" -runosta, alaotsikoltaan "Delphine et Hippolyte",
on suomennettu vain osia. Otteet on suomentanut Helena SaarikoskiHyttinen, ne sisältyvät Alberto Moravian novelliin "Se" kokoelmassa
Eroottisia tarinoita (suom. 1987).
25 Benjamin 1969, 166.
26 Foster 1956, 54-66; Faderman 1981 43-45, 254-276.
27 Baudelairen vanhempi aikalainen ja tuttava Ilonore de Balzac on ku
vannut homomiehiä Randin mukaan ymmärtävästi, mutta Balzacin
lesbokuvaus on vähemmän ymmärtävää. Rand 1984, 307; Liitzen 1990.
54-56. Balzacin La fille aux yeux d'or teoksessa lesboksi kuvattu
nainen on mustasukkainen, verenhimoinen murhaajatar. Theophile
Gautier kuvaa Mademoiselle de Maupin teoksen nimihenkilön neiti
Maupinin sekä maskuliiniseksi että feminiiniseksi ja myös biseksuaali
seksi, hän "kuuluu kolmanteen sukupuoleen, jolla ei vielä ole nimeä.
Hänellä on naisen ruumis ja sielu, miehen mieli ja voima". Faderman
1984, 266. Baudelaire omisti Pahan kukkia runokokoelmansa "erittäin
rakkaalle ja kunnioitetulle mestarilleni ja ystävälleni Theophile Gautierille". Baudelaire 1962. Lesbokuvauksen’ranskalaisen koulukunnan'
vaikutus toinen toistensa teksteihin on ilmeinen.
Myöskään Balzacin toista lesbotematiikkaa sisältävää teosta Seraphita vuodelta 1842 ei ole suomennettu. Ainoa Balzacin suomennettu teos.
joka Grierin ja Fosterin bibliografioiden mukaan sivuaa lesbotematiik
kaa, on Bette-serkku, joka suomennettiin vuonna 1956. Balzac kuvaa
vanhapiika Betten ja kurtisaani Valerien ystävyyttä sanalla "intohimoi
nen". En kuitenkaan haluaisi ylitulkita tätä sanaa. Balzac piirtää Bettes-
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sä kuvan epäseksuaalisesta, katkerasta vanhastapiiasta - se on toki yksi
lesbon stereotypia - mutta en olisi valmis tulkitsemaan kaikkia naistenvälisiä ystävyyssuhteita lesbosuhteiksi. Betten ja Valerien ystävyys on
minun luennassani kahden juonittelijan liitto, Bette liittoutuu Valerien
kanssa voidakseen kostaa sukulaisilleen sen, että nämä ovat menesty
neet taloudellisesti häntä itseään paremmin. Ainakaan kovin selkeää
lesbokuvausta tämä teos ei ole suomalaiselle lukijalle tarjonnut.
Foster 1956, 83-85, Castle 1993, 158.
Brantenberg 1986, 59. Brantenberg kutsuu tätä kirjallisuuden lesbokuvausten toiseksi haaraksi tai sapluunatraditioksi eli kaavamaiseksi
kuvaukseksi. ’Ensimmäistä’ perinnettä hän kutsuu klassiseksi lesboromaaniksi, sitä leimaa myönteisempi ja ei-stereotyyppinen lesbokuva.
Ks. Pakkanen 1995, 73-76.
Zola 1930, II, 21-25. Jeannette Fosterin mukaan "ei ole epäilystä siitä
etteikö hänen [Zolan] aineistonsa olisi peräisin suorasta Pariisin ala
maailman havainnoinnista". Foster 1956, 84. Myös August Strindberg
mainitsee 1887-88 kirjoittamassaan Hullun puolustuspuheessa. Pariisin
"lesbolaiset kahvilat". Strindberg 1979, 272.
Vuosisadanvaihteen seksologit (mm. Richard von Krafft-Ebing ja
Havelock Ellis) kertovat samasta todellisuudesta kuin de Maupassantin
novelli. Ilmeisesti 1800-luvun lopun keskieurooppalaisessa lesbokulttuurissa on ollut maskuliinisen ja feminiinisen lesbon roolit, jotka
amerikkalainen lesbokulttuuri myöhemmin nimesi butchiksi ja femmeksi. Ellis mainitsee koko joukon ranskalaisia romaaneja (mm. Zolan
Nation) joista hän on saanut vaikutteita lukuun "Sexual Inversion in
Women" teoksessaan Studies in the Psychology of Sex: Sexual Inversi
on, 1897. Vuonna 1890, ennen em. luvun kirjoittamista, Ellis matkusti
kolmeksi kuukaudeksi Pariisiin, missä hän tapasi homoseksuaalisuutta
käsitelleitä ranskalaisia mieskirjailijoita. Faderman 1981, 254. Olen eri
mieltä Tuija Pulkkisen kanssa väitteestä, että vasta medikalisoiva
diskurssi loi lesbon ja lesbolaisuuden (ks. Pulkkinen tässä kirjassa).
Vaikutus on kaksisuuntainen, ja jonkinlainen lesboalakulttuuri ja
tribadi-identiteetti oli jo olemassa emien seksologeja. Terry Castle
asettuu samalle kannalle kanssani, Castle 1993, 8-10.
Myöhemmät suomennokset ilmestyivät nimillä Naitniskauppoja ja
Naimakauppoja.
Strindberg kirjoitti Hullun puolustuspuheen ranskaksi ja se julkaistiin
hänen elinaikanaan saksaksi (1893) ja ranskaksi (1895). Ruotsiksi
käännettynä se ilmestyi virallisesti 1914, tosin osia kirjasta oli julkaistu
piraattipainoksina ruotsiksi jo kirjailijan elinaikana. Aurell 1962. 1979
julkaistu suomennos on tehty vuonna 1973 löydetyn alkuperäiskäsikir
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joituksen ruotsinnoksen pohjalta. Hullun puolustuspuheen lesbokuvausta:
Mutta outoa oli, että tämän rakkauden kohteena oli punatukkainen
tyyppi jolla oli maskuliiniset piirteet, riippuva koukkunenä, ihraleuka, keltaiset silmät, posket juomisen turvottamat, rinta litteä,
kädet koukussa; kammottavin ja rumin olento mitä ajatella saattaa ei edes maalaisrenki olisi hänestä välittänyt.
Laulun päätyttyä Maria menee istumaan hirviön viereen. Tämä
nousee, tarttuu hänen päähänsä, avaa suunsa ammolleen ja suutelee
häntä, toisin sanoen imee hänen molemmat huulensa hirveään
kitaansa. Tuo nyt ainakin on lihallista rakkautta, sanon itsekseni
(...) En ole koskaan nähnyt mitään niin hirviömäistä ihmishahmos
sa, ja ajatukseni naisemansipaatiosta ovat loppuiäkseni selvät.
(274).
"Hirviön" ja Marian suhteen esikuvana on tanskalaisen kirjailijan
Marie Davidin ja Strindbergin suomalaissyntyisen vaimon, näyttelijä
Siri von Essenin suhde. Enquist 1985. Per Olov Enquist on kirjoittanut
tästä kolmiodraamasta näytelmän Tribadien yö (1975).
Mustien lippujen lcsbokuva:
Ja siinä seisoi - se, joka oli kauhein kaikista hänen näkemistään ih
mishahmoista. Punatukkaisena, silmät turvoksissa ja suu kuin parta
veitsellä avattuna, huulet, jotka aina näyttivät verisiltä ja saivat
hänet kuvittelemaan että tuo nainen imi verta. Tämä nainen (...) oli
kohdistanut häneen vihansa ja hänen vaimoonsa perverssin rak
kautensa. Sen jälkeen molemmat verenimijät olivat ryhtyneet sotaan
häntä vastaan, ja vampyyri oli erottanut hänet lapsistaan. Nähdes
sään nuo kauheat kasvot vihertävän valkoisina kuin hukkuneella ja
ajatellessaan, että tuo hirviö sai olla samassa huoneessa hänen
lastensa kanssa, joita hän ei saanut tavata, ja ajatellessaan vaaraa,
jolle nuo pienet olivat alttiina, hän käveli aivan tyynesti kadun
poikki mielessään vakaa päätös lyödä nainen kepillään vialliseksi...
(105)
Bjurström 1970.
En käsittele tässä artikkelissa "Suomen Sapfoja" Isa Aspia ja Edith
Södergrania, koska Johanna Pakkanen kirjoittaa heistä omassa artik
kelissaan.
Esim. Arvi Kivimaa Epäjumala 1930, Elsa Soini Katarina menettää
pelin 1931, Martti Merenmaa Varjojen paraati 1931, F.E. Sillanpää
Ihmiset suviyössä 1934, Mika Waltari Kuka murhasi rouva Skrofin?
1939, Onni Halla Pentti Harjun nuoruus 1946.
Waltari 1980, 135; 1979, 17.
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39 Tulenkantajat oli 1920-luvulla toiminut nuorten kirjailijoiden ja taiteili
joiden ryhmä, joka pyrki kirjallisuuden uudistamiseen "uuden euroop
palaisuuden" suuntaan. Itsenäisen Suomen ensimmäinen kirjailijapolvi
omaksui ekspressionistisromanttisen tyylin, johon kuuluivat esimerkiksi
lyriikan vapaa mitta (Katri Vala), suurkaupunkikulttuurin ihannointi
(Mika Waltari) ja modernin elämäntavan ja tekniikan dokumentointi
(Olavi Paavolainen). Useimmat tulenkantajaprosaistit ja -lyyrikot loivat
merkittävimmän tuotantonsa vasta 1930- ja -40-luvuilla, ryhmän jo
hajottua.
40 Huhtala 1990, 473.
41 Haavikko &. Hämäläinen 1993, 93.
42 Vrt. Salmi-Niklander 1989, 53; Kalemaa 1989, 131.
43 Jorma Hentilä kertoo keskustelleensa talvella 1974-75 Elvi Sinervon
kanssa tästä runosta. Sinervo oli vakuuttanut, ettei hän missään tapauk
sessa suhtaudu lesboihin ja homomiehiin kielteisesti. Hentilän mukaan
Sinervon suhtautuminen tuolloin juuri toimintansa aloittaneeseen
SETA:an oli sympaattinen. Ilmeisesti mm. näiden keskustelujen vaiku
tuksesta Sinervo muutti runoaan vuoden 1984 laitokseen. Hentilän
mukaan runoa arvioitaessa on otettava huomioon synty konteksti:
vankila. "Pilvet" runossa kirjailija kuvaa kaipuutaan ja tuskaansa, kun
hänet on erotettu rakastamastaan miehestä. Heteronaiset eivät voineet
toteuttaa hellyyden ja rakkauden tarpeitaan vankilassa, mutta lesboille
se oli mahdollista. Se lienee tehnyt heteroille tilanteen varsin tukalaksi,
koska vankilassa ei ole yksityisyyttä, vaan muiden rakkaussuhteita on
seurattava vierestä, halusipa tai ei. Hentilä 1992. Kalevi Kalemaa
kertoo Sinervo-teoksessaan samaa perustuen Elvi Sinervon Kari Sallamaalle vuonna 1982 antamaan haastatteluun. Kalemaa 1989, 131, 273275.
44 Hagar Olssonia koskevista tiedoista ja tulkinnoista olen kiitollisuuden
velassa Olsson-tutkija Mari Kolin kriittisille kommenteille.
45 Holmström 1993, 263.
46 Holmström 1995, 113-115.
47 Ks. myös Koli 1996.
48 Rajala 1983, 148-149; Koskela 1988, 108.
49 Härkäpari on suomalaisessa kansanperinteessä käytetty ilmaus miesparista tanssimassa. Ks. Löfström 1994, 86.
50 Grier 1981.
51 Faderman 1981.
52 Liitzen 1990, 97-103.
53 Sama tapahtui elokuvassa. Mikko Niskasen ja Jörn Donnerin 1960luvulla tekemien elokuvien seksikohtaukset kuohahduttivat, kun he
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eivät tyytyneet heilimöivään viljapeltoon, kumpupilviin tai kosken
kuohuihin, kotimaisen elokuvan entisiin seksikoodeihin.
Myös Iris Murdochin tuotannossa, jota suomennettiin 1960-luvulla
lähes kirjan vuosivauhdilla, esiintyy lesboja sivuhenkilöinä (mm.
Epävirallinen ruusu 1963, Yksisarvinen 1964, Italialaistyttö 1966,
Enkelten aika 1969).
Nyytäjä 1968.
Brantenberg ym. 1986, 79.
Tässä artikkelissa tarkastelemani ajanjakson ja esiin nostamieni kirjai
lijoiden perusteella näyttäisi siltä, että miesten kauhumaalailu lesboudesta olisi lientynyt sitten Maupassantin ja Strindbergin päivien.
Tämä ei ole kuitenkaan koko totuus. Alberto Moravian vuonna 1983
italiaksi julkaisema ja 1987 suomennettu novelli "Se”, joka rakentuu
Baudelairen (tätä novellia varten osin suomennettuun) runoon "Kadotet
tuja naisia: Delphine ja Hippolyte", pitää hallussaan ykkössijaa kilpai
lussa ’kuka keksii kaameimman lesbokuvauksen?’. Löytääkö joku
Moravian voittajan? Ehdotukset pyydän lähettämään viitteessä 1 mainit
tuun osoitteeseen.
Forsström 1994.
Murhaajalesbojen kantaäiti löytyy Balzacin teoksesta La fille aux yeitx
d ’or (1835). Meidän vuosisadallamme verenhimoinen murhaajalesbo on
ollut myös elokuvateollisuuden suosima hahmo, mykkäfilmin kaudelta
Vampyyrien (Vampire Lovers, 1971) kautta Basic InstinctWn (1992) (ks.
myös Hapuli 1992).
Nämä ovat Agatha Christien lesbisin dekkari Nemesis (1971), joka
ilmestyi suomeksi nimellä Neiti Marple koston jumalattarena vuonna
1972, ja Robert van Gulikin Kiinalaiset sokkelomurhat, myös vuodella
1972. Ne jäävät tämän artikkelin aikarajauksen ulkopuolelle.
Isaksson 1978, 19.
Tasan neljäkymmentä vuotta alkuteoksen ilmestymisen jälkeen, elo
kuussa 1994, The New Yorker julkisti Pauline Reagen todellisen
henkilöllisyyden, hän on Dominique Aury. Ks. van Nieuwenborgh
1995.
Brantenberg 1986, 75-76, 161.
Juva 1993, 89; Isaksson 1978, 23.
Benstock 1986.
Coletten teoksista on suomennettu Cheri, 1946 (Cheri, 1920), Claudinen koti, 1953 (La maison de Claudine, 1922) ja Vilja oraalla, 1958
(Le ble en herbe, 1923). Näissä ei ole lesbotematiikkaa. Claudinesarjan suomentamattomia, lesbotematiikkaa sisältäviä teoksia ovat
Claudine ä ecole, 1900, Claudine ä Paris. 1901 ja Claudine en mena-
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ge, 1902. Myös Le pur et Timpur, 1932, jossa Coletten teoksista on
eniten lesboainesta, on suomentamatta.
Terry Castle esittää mielenkiintoisen tulkinnan Jamesin Bostonin
naisten ja Zolan Nanan välisestä intertekstuaalisuudesta, Castlen
mukaan Jamesin teos on verhottu ja ironinen muunnelma Zolan Nanas
ta. Castle 1993, 156-176. Jamesin Bostonin naiset puolestaan on
vaikuttanut kaikkiin 1900-luvun keskeisiin lesboromaaneihin, Radclyffe
Hallin The Well of Loneliness iin, Dorothy Strachey Bussyn Oliviaan ja
Djuna Barnesin Yömetsään. Castle 1993, 179-183.
Castle 1993, 177.
Kirjailijan koko nimi on Margaret Radclyffe Hall, mutta hän halusi
käyttää vain sukunimiään.
Monien lesbotematiikkaa käsittelevien teosten julkaisemisen ympärillä
on käyty oikeustaisteluja niiden "siveellisyyttä loukkaavasta" sisällöstä,
alkaen Baudelairen Pahan kukista, josta oikeus määräsi poistettaviksi
kuusi runoa, näiden joukossa "Lesbos" ja "Kadotettuja naisia: Delphine
ja Hippolyte".
The Well of Loneliness on käännetty ainakin seuraaville kielille: hollan
niksi 1928, saksaksi ja tanskaksi 1929, ruotsiksi 1932, italiaksi 1934,
ranskaksi 1947, norjaksi 1949 ja hepreaksi 1953.
Liitzen 1990, 259-263; O’Rourke 1989, 116.
Brecht 1975, 467.
Bandler 1992, 60.
Vuonna 1889 säädetyn ja 1971 kumotun rikoslain mukaan "haureuden
harjoittaminen toisen samaa sukupuolta olevan kanssa" oli rikos, mutta
ei ko. "haureuden" kuvaaminen. Ko. rikoslain kohdan kumoamisen
yhteydessä säädettiin ns. kehotuskieltopykälä, joka mukaan "kehottami
nen samaa sukupuolta olevien haureuteen" on rikos, vaikkei enää itse
"haureus". Myönteiset kaunokirjalliset lesbokuvaukset voitaisiin tulkita
nykyisen lain mukaiseksi "kehottamiseksi", eli rikollisiksi, mitä ne
eivät olleet ennen vuotta 1971.
Uusi Suomi 24.1.1988, ks. myös Haavikko & Hämäläinen 1993, 93 ja
Juutila 1989, 425. Madeleine Marti on tutkinut lesbokirjailijoiden
käsikirjoitusten hylkäämisiä kustantajien taholta saksankielisen kieli
alueen kaunokirjallisuudessa. Jo nimekkäidenkin ja useita kirjoja
julkaisseiden naisten lesboutta käsitteleviä romaanikäsikirjoituksia
torjuttiin mitä merkillisimpiin verukkeisiin vedoten ennen 1970-lukua.
Vasta naisliikkeen myötä syntyneet naisten ja lesbojen omat kustanta
mot toivat nämä tekstit julkisuuteen. Marti 1992; 1993.
Kustantajien sensuuri toimii myös tietokirjallisuuden alueella. Naistut
kimuksen klassikko, Simone de Beauvoirin Toinen sukupuoli on suo
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mennettu lyhennettynä (1980). Siitä puuttuu mm. lesboutta koskeva
luku. Kustantaja ei kerro kirjassa poistojen syytä, eikä tarkenna, mitä
on jätetty pois. Alkuperäisteosta tuntemattomalle lukijalle jää kuva,
ettei de Beauvoir käsittele teoksessaan lesboutta lainkaan.
En tosin tunne yhtään tällaista esimerkkiä "rikollisuuden" ajan suomen
kielisestä kirjallisuudesta. Komeimpia uusia esimerkkejä tästä on Anne
Garretan Sfinksi (1986, suom. 1987), jossa molempien päähenkilöiden
sukupuoli on arvoitus, kirjan voi lukea lesbo-, homo- tai heterorakkaustarinana.
Brantenberg 1986, 19. Ensimmäinen länsimainen moderni lesboromaani lienee feminismin klassikkona tunnetun Mary Wollstonecraftin
Mary, a Fiction vuodelta 1788. Foster 1956, 55-60.
Kuvaavimpia esimerkkejä lienee Vita Sackville-Westin Elämän haaste
(Challenge). Vita aloitti sen kirjoittamisen vuonna 1918, mutta veti
teoksen pois kustantajalta korrehtuurivaiheessa vuonna 1920 sukulaisten
vaatimuksesta. Challenge ilmestyi Britanniassa vasta 1974, 12 vuotta
tekijän kuoleman jälkeen. USA:ssa teos kuitenkin ilmestyi vuonna
1924. Suomennos ilmestyi 1975. Elämän haaste aukeaa lesboromaaniksi vasta kun tietää, että kirjassa oleva kielletty serkusten välinen
heterorakkaustarina tulee lukea kahden naisen väliseksi rakkaudeksi.
Romaanissa on omaelämäkerrallisia aineksia Violet Keppel Trefusisin
ja Vita Sackville-Westin suhteesta, josta on tehty myös TV-elokuva
Erään avioliiton muotokuva, joka puolestaan pohjautuu Nigel Nicolsonin toimittamaan samannimiseen teokseen. Vastaavanlaisia esimerkkejä
sukupuolen muuntamisesta löytyy homokirjallisuudesta paljon, ks.
Rand 1984. 305, 315, 317.
Liitzen 1990, 184, 268-269; Simonsuuri 1984, 242.
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Marjo Kylmänen

Gertrude Stein - kielellinen ristiinpukeutuja
vai mies naisen ruumiissa?
Feministi- ja lesbofeministitutkijat ovat esittäneet ristiriitaisia
näkemyksiä yhdysvaltalaiskirjailija Gertrude Steinin (1874-1946)
elämästä ja tuotannosta. Eri näkemykset peilaavat mielenkiintoisel
la tavalla keskustelua lesbouden määrittelystä ja sen ongelmista.
Ongelmia syntyy erityisesti silloin, kun lesbous määritellään
laajemmin kuin vain seksuaaliseen suuntaumneisuuteen liittyväksi
kysymykseksi.
Steinia ja hänen tuotantoaan käsitteleviä lesbofeministisiä
tutkimuksia lukiessaan havaitsee, että suhtautuminen Gertrude
Steinin elämään ja hänen teksteistään esitetyt tulkinnat ovat muut
tuneet myönteisemmiksi erityisesti 1980-90 -luvuilla - ja että
muutos näyttäisi olevan yhteydessä uudenlaisiin näkemyksiin
lesboudesta.
Mitä lesbous on? Voiko se olla jotakin enemmän tai jotakin
muuta kuin naistenvälisiä eroottisia suhteita tai samaan sukupuo
leen kohdistuvaa halua - esimerkiksi tapa kirjoittaa? Tarkastelen
lesbouden määrittelyn problematiikkaa Gertrude Steinin, hänen
elämästään esitettyjen näkemysten ja hänen tekstiensä vastaanoton
valossa.
Jälkistrukturalistisen ajattelun ja erityisesti nk. ranskalaisten
feministien1 vaikutus kirjallisuudentutkimukseen on lisännyt Stei
nin arvostusta feministitutkijoiden keskuudessa. Vaikka Stein ei
käsittele teksteissään feministisiä teemoja, hänet on nykyisin yhä
useammin nähty myös jonkinlaisena "feminiinisen" kirjoittamisen
edelläkävijänä. Ne perusteet, joihin vedoten Steinin kirjoittamista
on luonnehdittu feminiiniseksi, tulevat kuitenkin varsin lähelle
perusteita, joilla Steinin tekstien on nähty ilmaisevan verhotusti
hänen lesbouttaan. Olen kiinnostunut erityisesti siitä, missä suh
teessa lesbous ja feminiinisyys ovat toisiinsa silloin, kun tarkastel115

laan lesbolaisina ja feminiinisinä pidettyjä tekstejä.
Ymmärtääkseen Steinista ja hänen tuotannostaan esitettyjä
käsityksiä on lähdettävä liikkeelle kirjailijan henkilöhistoriasta,
joka on ollut myös useimpien lesbofeminististen tulkintojen perus
tana.
Epävarmasta naisesta legendaksi
Gertrude Stein syntyi Alleghenyssa, Pennsylvaniassa vuonna 1874
keskiluokkaiseen, alkuaan saksanjuutalaiseen perheeseen. Hän
vietti osan lapsuudestaan Itävallassa ja Ranskassa, josta perhe
muutti myöhemmin takaisin Yhdysvaltoihin, Kaliforniaan. Kah
deksantoistavuotiaana, molempien vanhempiensa kuoltua Stein
muutti Baltimoreen opiskellakseen psykologiaa Harvardin yliopis
tossa. Tutkinnon suoritettuaan hän opiskeli jonkin aikaa lääketie
dettä Johns Hopkinsin yliopistossa, mutta keskeytti opintonsa
omien sanojensa mukaan "ikävystyneenä".
Stein asui suuren osan elämästään Pariisissa, jonne hän asettui
vuonna 1903, 29-vuotiaana. Kuten tutkija Shari Benstock2 on
havainnut, Pariisiin muuton taustalta löytyy useita tekijöitä. Mo
nen muun vuosisadan alkupuolella Pariisiin Yhdysvalloista muutta
neen naiskirjailijan tavoin myös Stein oli kotikasvatukseltaan ja
taustaltaan konservatiivinen ja porvarillinen. Pariisi tarjosi Yhdys
valtoja suuremman henkilökohtaisen, kulttuurisen ja seksuaalisen
vapauden ja sitä kautta paremmat mahdollisuudet luovan työn
tekemiseen. Stein reagoi vahvasti vuosisadan alun amerikkalaista
puritanismia vastaan; hänelle Yhdysvallat oli provinsiaalinen ja
rajoittunut maa, joka eli mennyttä vuosisataa. Muutto Pariisiin oli
kuitenkin myös pakoa elämästä, jolla ei näyttänyt olevan suuntaa,
ja pakoa onnettomasti päättyneestä ensirakkaudesta May Bookstaveriin.3
Stein oli varsin pitkään henkisesti riippuvainen vanhemmasta
veljestään Leosta, ja antoi tämän vaikuttaa päätöksiinsä ja valin
toihinsa. Itse asiassa myös Leo oli voimakkaasti riippuvainen
sisarestaan - sisarukset olivat jo lapsena erottamattomat. Gertruden
suhde Leoon oli kuitenkin kaksijakoinen: toisaalta hän oli riippu116

vainen veljensä mielipiteistä, toisaalta hän pelkäsi epäonnistuvansa
ja joutuvansa Leon ylimielisen pilkan ja väheksynnän kohteeksi.4
Vuonna 1903 Leo muutti Pariisiin luodakseen siellä taiteellisen
uran. Gertrude päätti seurata veljeään. He asettuivat asumaan
viihtyisään taloon rue de Fleurus 27:ssa, ja ryhtyivät yhdessä
hankkimaan - tuolloin miltei tuntemattomien - modernien taiteili
joiden. kuten Matissen ja Picasson töitä. Picassosta tuli sittemmin
Steinin läheinen ystävä, ja hänen kubismia koskevilla näkemyksil
lään katsotaan olleen vaikutusta Steinin kirjoittamiseen.5 Vuonna
1906 sisarukset ryhtyivät Leo Steinin johdolla pitämään taiteellista
salonkia, viikottaista tilaisuutta, johon kutsuttiin ajan radikaaleja
taiteilijoita ja kirjailijoita. Salonki oli kohtauspaikka, jossa keskus
teltiin taiteesta ja tutustuttiin toisiin taiteilijoihin, sekä uusimpiin
kuvataiteen ja kirjallisuuden virtauksiin.
Gertruden muutto Pariisiin ei kuitenkaan pitkään aikaan kyen
nyt irrottamaan häntä kipeästä suhteestaan menneisyyteen. Leo ei
tiennyt aluksi mitään sisarensa lesboudesta, ja Gertrude pelkäsi
näyttää veljelleen tekstejään. Leon Katzin mukaan Stein kärsi neljä
ensimmäistä Pariisin vuottaan voimakkaasta emotionaalisesta
kriisistä, jota luonnehtivat epätoivo, passiivisuus ja kyynisyys.6
Pariisiin muuton jälkeen Steinia piinasivat lääketieteen opintojen
keskeyttämisestä aiheutuneet epäonnistumisen kokemukset, epäily
- ja myöhemmin varma tieto - omasta lesboudestaan sekä lapsuu
den jälkeensä jättämä tunne emotionaalisesta orpoudesta.7 Tämä
orpouden tunne purkautui voimakkaana tarpeena saada arvostusta,
rakkautta ja ihailua, mutta ennen kaikkea se purkautui tarpeena
saada ymmärrystä - tulla kuulluksi. Leo Stein ei ollut sopiva
kuuntelijan rooliin.
Tutkija Catharine R. Stimpsonin mielestä Steinin kypsyminen
riippumattomuuteen vaati kymmenen vuoden työn. Hänen mu
kaansa Stein kykeni saavuttamaan vasta 40-vuotiaana jonkinlaisen
psyykkisen, älyllisen ja seksuaalisen tasapainon.8 Shari Benstockin
mukaan Gertrude Steinin - kuten monen muunkin tuon ajan naisen
- nuoruusikää pidensivät kulttuuriset normit, jotka tekivät naisista
epäitsenäisiä ja muista riippuvaisia. Monet naiset kokivat, että
heidän tuli ensisijaisesti palvella muita, erityisesti perhettään.
Lisäksi lesbojen minäkuva oli usein tuhoisa ja homofobinen.
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Lesbon kuva sekä elämässä että kirjallisuudessa liittyi sairauteen,
perversioon ja paranoiaan - käsitystä pitivät yllä myös tuolloiset
seksologiset teoriat, joita kehittelivät esimerkiksi Richard von
Krafft-Ebing ja Havelock Ellis.9
Vuonna 1907 Gertrude Stein tutustui pitkäaikaiseen rakas
tettuunsa ja elämänkumppaniinsa Alice B. Toklasiin, joka muutti
vuonna 1910 pysyvästi Gertruden ja Leon luo rue de Fleurusin
osoitteeseen. Vähitellen Gertruden ja Leon välit viilenivät ja
lopulta rikkoutuivat, ja Leo muutti Firenzeen.
1920-luvulla Gertruden ja Alicen Pariisin kodista muodostui
ajan maineikkain taiteellinen salonki. Gertruden ja Leon järjestä
missä tilaisuuksissa Leo oli aina ollut etualalla, mutta nyt Gertrudesta tuli salongin arvovaltainen ja itseoikeutettu emäntä, joka piti
huolen keskusteluista vieraiden kanssa Alicen huolehtiessa tarjoi
lusta. Steinista tuli vähitellen legenda, jolla sanotaan olleen "yksi
kaikkien aikojen suurimmista egoista".10
Steinin legendaarista mainetta on osaltaan ylläpitänyt myös
hänen erikoinen ulkonäkönsä ja persoonallinen pukeutumisensa.
Stein käytti tuolloin varsin omaperäisiä ja ajan muotiin nähden
suhteellisen "sukupuolineutraaleja" vaatteita (kaftaaneja, turbaane
ja, suuria tunikoja ja paitoja), mutta hänet miellettiin kuitenkin
usein miehiseksi hennon ja naisellisesti pukeutuneen Alice B.
Toklasin rinnalla. Jykevä ja massiivinen Gertrude toi monelle
mieleen roomalaisen sotilaan tai Buddhan patsaan.
Mies naisen ruumiissa?
Vaikka Steinin näkemykset taiteesta ja kirjallisuudesta olivat
erittäin radikaaleja (Stein esimerkiksi oli ensimmäisiä Picasson
taiteen puolustajia), samaa ei voida varauksetta sanoa hänen
suhteestaan Alice B. Toklasiin. Gertrude Steinin ja Alice B.
Toklasin parisuhde noudatteli - ainakin ulkopuolisten silmissä monessa suhteessa ylemmän keskiluokan kasvatuksen mukaisia
konventioita.
Alice B. Toklasin rooli Gertrude Steinin "vaimona" - kuunte
lijana, sihteerinä, taloudenhoitajana, kokkina, puutarhurina,
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rakastajattarena ja palvelijana - on herättänyt etenkin naispuolisissa
kirjailijoissa ja tutkijoissa ristiriitaisia reaktioita. Esimerkiksi
aikalaiskirjailija Natalie Barney oli avoimesti järkyttynyt Steinin
suhtautumisesta Alice B. Toklasiin.11 Muista kirjailija-aikalaisista
ainakin Sylvia Beach ja Margaret Anderson ilmaisivat toistuvasti
säälivänsä Alicea.12 Toisaalta Alicen omat julkaistut kommentit
tekevät selväksi hänen olleen tyytyväinen ja onnellinen roolissaan
Gertruden puolisona. (Alice mm. niitti mainetta gastronomina
julkaisemalla parhaat reseptinsä kirjana.) Catharina R. Stimpsonin
mukaan Steinin ja Toklasin suhdetta ei tulisikaan yksinkertaistaa
pelkäksi alistussuhteeksi. Gertrude pyrki kaikin tavoin miellyttä
mään Alicea, jota voi - kuten Stimpson huomauttaa - pitää täysin
kykenevänä valitsemaan ihmissuhteensa.13
Alicen omat saavutukset sijoittuvat perinteisesti naisellisena
pidetylle alueelle - kuten ruoanlaittoon ja kodinhoitoon - jonka
status on yhä edelleen heikko patriarkaalisessa kulttuurissa. Siksi
Alicen asemaa tarkasteleva tutkija voi huomaamattaan sortua
yksinkertaistuksiin - jopa omalta osaltaan ylläpitää jakoa naisten
yksityiseen ja miesten julkiseen alueeseen - arvottaessaan julkisen
alueen (Gertruden kirjoittamisen) yksityisen alueen (Alicen ruoan
laiton) yli.
Tutkimus ei ole ottanut riittävästi huomioon lesbojen välisiä
yhteiskuntaluokkaan, uskontoon, älyllisiin intresseihin ja poliitti
siin näkemyksiin liittyviä eroja, jotka ovat puolestaan muokanneet
voimakkaasti tapoja, joilla lesbot ovat reagoineet kulttuurin yhden
mukaistaviin normeihin. Lesbous, seksuaalinen suuntautuminen,
luetaan liian usein 1900-luvun alun Pariisin lesboja yhdistäväksi
tekijäksi, samuudeksi, vaikka todellisuudessa heidän välillään oli
suuria eroja. Kirjailija Natalie Barney nähdään tutkimuksissa liian
usein virheellisesti tyypillisenä 1900-luvun alkupuolen Pariisin
lesbona. Eri naisten reaktiot puritaanisiin asenteisiin ja stereotypi
oihin olivat kuitenkin hyvin erilaisia.14
Naisten väliset erilaisuudet näkyivät myös käytännössä monella
tasolla: esimerkiksi Natalie Barneyn taiteellisella salongilla ja
Steinin ja Toklasin salongilla oli varsin vähän yhteistä. Barney ei
käyttänyt salonkia oman kirjoittajanuransa edistämiseen, eikä
asettautunut etualalle suhteessa vieraisiinsa. Toisaalta hän pyrki
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kokoamaan yhteen erilaisia ihmisiä sekä tuomaan esille lesbokirjallisuutta ja -taidetta. Toisaalta hän kuitenkin vastusti separatistilesboryhmiä, ja teki kaikkensa vähentääkseen lesboihin kohdistu
neita ennakkoluuloja. Barney myös vastusti monien lesbojen
ristiinpukeutumista eli pukeutumista miesten vaatteisiin, mikä
hänen mukaansa antoi ymmärtää lesbojen olevan miehiä naisten
ruumiissa. Kaikenlainen miesten jäljittely niin pukeutumisessa,
eleissä kuin puheissakin oli hänen mukaansa tuomittavaa.13
Gertrude Steinin rooli salongin pitäjänä oli toisenlainen. Pian
Leon lähdön jälkeen Gertrude otti veljensä paikan taiteen ja
kirjallisuuden tuntijana. Hän sijoitti itsensä kaiken keskipisteeseen,
keräsi miehet ympärilleen puhumaan taiteesta ja kirjallisuudesta ja
lähetti samalla "vaimot" eri huoneeseen viihdyttämään itseään tai
olemaan Alice B. Toklasin viihdytettävinä.16
Gertrude Stein käytti kirjailijan työstä puhuessaan mieheen
viittaavaa pronominia "he", siksi hänen on katsottu pitäneen
vakavasti otettavaa kirjoittamista miehisenä toimintana, johon
saattoi osallistua esittämällä miehen roolia. Tätä käsitystä on
perusteltu myös sillä, että Stein kiinnitti huomiota pääasiassa
miespuolisten modernistitaiteilijoiden ja -kirjailijoiden töihin, joten
hänen nähdään pitäneen ainoastaan miehiä merkittävinä kollegoi
naan ja kilpailijoinaan.17 On kuitenkin kohtuutonta arvostella
Steinia siitä, ettei hän ollut ensimmäinen "he"-neutrin kriitikko feministithän herättelivät keskustelua aiheesta ensimmäisen kerran
vasta vuosikymmeniä myöhemmin. Lisäksi on mahdotonta sanoa,
oliko Steinin harjoittamassa miesmodernistien suosimisessa ylipää
tään kyse hänen naisia kohtaan tuntemastaan halveksunnasta, vaiko
aikakauteen ja kulttuuriin liittyvästä konventiosta, jota Stein
huomaamattaan noudatteli - tai jota hän tietoisesti ivasi ja parodi
oi.
Stein pyrki saavuttamaan arvostetun aseman Pariisin taiteilijayhteisön miestaiteilijoiden ja -kirjailijoiden keskuudessa, ja
samalla hän näytti hyväksyvän sen patriarkaalisen oletuksen, jonka
mukaan naiset olivat alistettuja nimenomaan heikkoutensa ja
epä-älyllisyytensä vuoksi. Mutta Stein ei itsekään voinut välttää
pelkäämäänsä syrjityn naisen kohtaloa: hänen omaksumansa
militantti rooli ja muista riippumaton asemansa vain lujittivat sitä
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eristyneisyyttä, jota paetakseen hän oli Pariisiin muuttanut. Stein
taisteli osoittaakseen olevansa vahvempi, lahjakkaampi ja älyllises
ti ylivoimainen mieskollegoihinsa nähden. Tähän kilpailuun kuului
sanoutuminen irti modernismin vallitsevista virtauksista ja omien
kirjallisten pyrkimysten korottaminen niiden yläpuolelle. Vaikka
Stein erilaisissa tutkimuksissa useimmiten luokitellaan modernis
tiksi, hän itse katsoi kirjallisten muotokokeilujensa ylittävän kaikki
tuolloiset - radikaalimmatkin - "ismit". Stein kutsui salonkiinsa
vain miehiä, jotka olivat uskollisia hänen näkemyksilleen ja suos
tuivat hänen kirjallisten oppiensa noudattajiksi. Esimerkiksi James
Joycea Stein vihasi, koska Joyce uskalsi pitää itseään yhtä suurena
nerona kuin Stein piti itseään.18 Steinin asenteita kuvaa hyvin
myös se, että hän ja Alice B. Toklas olivat varsin vähän tekemi
sissä muiden lesbojen kanssa.
Shari Benstockin mukaan Steinin tapauksessa on aiheellista
kysyä, kuinka Steinin miehinen minäkuva vaikutti hänen kirjoittamiseensa. Ja edelleen: mikä oli Steinin kirjoittamisen, erityisesti
hänen kieleen kohdistamansa mielenkiinnon suhde hänen lesbouteensa?19
Kielellinen ristiinpukeutuja?
Monet lesbofeministitutkijat ovat pyrkineet (Steinin maskuliinisen
roolin arvostelemisen sijaan) korostamaan, että hänen tekstinsä
ilmaisevat peitellysti hänen lesbouttaan ja siihen liittyviä identiteet
tiongelmia. Benstockin mukaan Stein otti aiheensa suoraan omasta
elämästään, vaikka muunsikin ne - etenkin myöhemmässä tuotan
nossaan - vaikeasti tunnistettavaan muotoon.20
Steinin tuotannossa keskeisimpinä analyysin kohteina olivat
hänen seksuaalinen suuntautuneisuutensa ja amerikkalaisuutensa eli
kansallinen identiteetti ja sen vaikutukset hänen henkilökohtaiseen
kehitykseensä. Lesbouden muuntamisesta salakielelle, sen "koo
daamisesta" kaunokirjallisiin teksteihin tuli Benstockin mukaan
Steinin myöhemmän tuotannon keskeisin päämäärä.21
Steinin jo vuonna 1903 kirjoittaman esikoisteoksen Q.E.D.
katsotaan perustuvan hänen Yhdysvalloissa opiskeluaikanaan
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kokemaansa traumaattiseen rakkaussuhteeseen May Bookstaverin
kanssa. Tekstin kolmen päähenkilön on nähty viittaavan Steiniin,
Bookstaveriin ja heidän suhteensa katkeamiseen vaikuttaneeseen
Mabel Haynesiin.22
Vaikka Q.E.D. ei sisällä yhtään suoraa viittausta lesbouteen, ja
vaikka esimerkiksi Leo Stein ei havainnut tekstin kertovan lesbo
jen välisistä suhteista, on teoksen päähenkilöiden välisten suhtei
den usein nähty viittaavan Steinin omiin kokemuksiin.23 Teoksen
kieli ei ole erityisen kokeellista eikä leikittelevää, toisin kuin
Steinin myöhemmässä tuotannossa. Tutkijoiden mukaan
Q.E.D.:ssa Steinin myöhemmälle tuotannolle ominaiset salaiset
koodisanat ja kokeellinen tyyli eivät vielä olleet kehittyneet; tästä
syystä Steinin katsotaan "unohtaneen" tämän (vasta vuonna 1950
Things As They Are -nimisenä ensi kertaa julkaistun) romaaninsa
ja "löytäneen" sen uudelleen vasta 1930-luvulla.24
Yhden Q.E.D :n päähenkilöistä, Adelen, on katsottu viittaavan
Gertrude Steiniin. Adelen osana on jäädä ulkopuolisen, sivullisen
asemaan. Adele kokee itsensä epävarmaksi, erilaiseksi ja kyvyttö
mäksi kommunikoimaan muiden kanssa.25 Q.E.D.:ssa, samoin
kuin 1904 kirjoitetussa teoksessa Fernhurst, Steinin ulkopuolisuu
den kokemus muuntuu moraaliseksi huoleksi ja lopulta moraalisek
si ylemmyydeksi - joka puolestaan kytkeytyy hänen älylliseen
ylemmyydentunteeseensa. Tästä tavastaan kanavoida yksinäisyys
ja sivullisuus älylliseksi ja moraaliseksi ylemmyydeksi - jopa
amerikkalaisen puritanismin kaltaiseksi moralismiksi - Stein ei
kyennyt koskaan täysin irrottautumaan, ja se toimi etäännyttävänä
tekijänä myös hänen ihmissuhteissaan.26 Ehkä juuri samasta syystä
Steinin suhde naispuolisiin kollegoihin oli etäinen.
Vuonna 1907, Gertrude Steinin kirjoittaessa laajaa ja vaikeata
juisena pidettyä pääteostaan The Making of Americans (joka tosin
julkaistiin vasta 1925), hän tapasi Alice B.Toklasin. Alicen astut
tua Gertruden elämään yksinäisen sivullisen rooli alkoi vähitellen
muuttua, sekä elämässä että tuotannossa. Suhde ei ollut heti aluksi
fyysinen rakkaussuhde, vaan naiset tutustuivat toisiinsa vähitellen
pitkien yhteisten kävelyretkien ja niillä käytyjen keskustelujen
myötä. Päivittäiset keskustelut tarjosivat Gertrudelle jotakin täysin
uutta: mahdollisuuden keskustella vakavasti tuotannostaan naisen
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kanssa - naisen, joka oli hyvä kuuntelija ja rohkaiseva lukija.
Alice ei kuitenkaan ollut passiivinen kuuntelija, vaan hän pystyi
esittämään kriittisiä kommentteja ja tarkkanäköisiä kysymyksiä,
jotka vaikuttivat Steinin teksteihin. Alice B. Toklasin myötä
Gertrude Steinin kirjoitusten luonne ja tyyli muuttuivat, niihin tuli
mukaan uudenlaista huumoria ja eroottisia vivahteita.27 Suhde
Aliceen muutti myös Steinin kieltä. Benstockin mukaan Steinin
tekstit muuttuivat "monologeista dialogeiksi" ja hän "lakkasi
imitoimasta patriarkaatin kieltä".2S
Alice B. Toklasin on katsottu esiintyvän ensimmäisen kerran
Steinin tuotannossa vuonna 1910 kirjoitetussa "sanallisessa muoto
kuvassa" Ada (teoksessa Geography and Plays, 1922), jonka
tarina mukailee Alicen elämänvaiheita.29 Varsinaisena kielellisen
ja tyylillisen murrosvaiheen työnä on kuitenkin pidetty vuonna
1914 ilmestynyttä teosta Tender Buttons, jossa Stein loi kokonaan
uuden kielen.30
Etenkin Steinin tuotannon myöhempiä tekstejä on usein pidetty
vaikeatajuisina, jopa täysin lukukelvottomina "jättiläismäisen
egon" tuotteina.31 Tätä näkemystä vastaan on kuitenkin esitetty
runsaasti väitteitä etenkin 1970-luvulta lähtien, lähinnä lesbofeministitutkijoiden taholta.32 Heidän mukaansa Steinin kieli ei ole
suinkaan merkityksetöntä "nonsense"-kieltä lukijalle, joka tulkitsee
sen lesbolaiseksi koodiksi. Nämä tutkijat korostavat, että lukija,
jonka tekstin merkitystä koskevat odotukset ja oletukset ovat
patriarkaalisen modernismin muokkaamia, ei pysty tulkitsemaan
Steinin tekstejä seksuaalisiksi tunnustuksiksi siitä yksinkertaisesta
syystä, että patriarkaatti osaa lukea vain heteroseksuaalisia tunnus
tuksia.
Mainitussa lesbofeministisessä näkökulmassa on keskeisellä
sijalla sama kriittinen lähtökohta kuin angloamerikkalaisessa
feministisessä lukijan roolia korostavassa kirjallisuudentutkimuk
sessa on ollut etenkin 1970-luvun lopulla ja 1980-luvun alkupuo
lella. Sen mukaan naiset ovat patriarkaalisessa kulttuurissa oppi
neet lukemaan mieskeskeisiä tekstejä ja samastumaan miesnäkökulmaan. Mieskeskeinen kritiikin ja tutkimuksen kaanon on jättä
nyt naisten kirjoittaman kirjallisuuden kaunokirjallisuuden kaano
nin ulkopuolelle. Vallitsevat lukemisen ja tutkimuksen strategiat ja
123

teoriat vaikuttavat ratkaisevasti naisten kirjoittaman kirjallisuuden
syrjäytymiseen, koska miehinen kaanon luo ja uusintaa mieskeskeisiä lukemisen strategioita.33 Tästä näkökulmasta voisi ajatella,
että vaikka 1940-luvulla Steinista ja hänen teksteistään kriittisesti
kirjoittanut tutkija Katherine Anne Porter tiesi Steinin olleen lesbo
tämän yksityiselämänsä perusteella, hän ei kyennyt havaitsemaan
Steinin tekstien lesbouteen viittaavia merkityksiä ja vivahteita.
Porter oli nimittäin närkästynyt siitä, että Stein ei kuvannut avoi
mesti naistenvälisiä rakkaussuhteita.34 Porteria voi tässä suhteessa
pitää oman aikansa asenteiden ja kapea-alaisen tekstikäsityksen
vankina.
Ehkä juuri "lukutaidottomuus" Steinin tekstien ja niihin kätkey
tyvien merkitysten suhteen on syynä siihen, että hänen poikkeuk
sellisen laaja ja omaperäinen kirjallinen tuotantonsa (yli 100
nidettä) on jäänyt kirjallisuudentutkimuksessa melko vähälle
huomiolle aina 1980-luvulle saakka. Esimerkiksi kaunokirjallista
modernismia käsittelevissä vanhemmissa tutkimuksissa ja kirjalli
suushistorioissa Stein useimmiten vain mainitaan, ja hänen tuotan
tonsa analyysi jää lyhyiden luonnehdintojen varaan. Saman kohta
lon ovat kokeneet myös monet muut naismodernistit.35
Yksikään Steinin tekstejä lesbolaisina koodeina pitävä tutkija ei
kuitenkaan kerro, millä tavoin tekstit ilmaisevat Steinin lesboutta;
ts. miten ne voidaan tunnistaa lesbolaisiksi koodeiksi, kun ne eivät
aina edes kuvaa naisten välisiä suhteita - useimmiten ne eivät
kuvaa mitään.
Steinin mittavan kirjallisen tuotannon ensimmäinen ja ainoa
yleisömenestys oli vuonna 1933 julkaistu The Autobiography of
Alice B. Toklas, jossa Stein kuvaa Alicen silmin, poikkeuksellisen
konventionaaliseen (tai "patriarkaaliseen") tyyliin - sanallakaan
lesbosuhteeseen viittaamatta - pariskunnan elämää Alicen muutet
tua Rue de Fleurusin osoitteeseen. Omaelämäkerta on tyylillisesti
ja kielellisesti Steinin teksteistä kaikkein helppolukuisimpia. Juuri
helppolukuisuus sekä teoksen sisältämät Pariisin taiteilijapiireistä
kerrotut "juorut" lienevät sen menestyksen taustalla. Alice B.
Toklas on teoksen kertojaminä, joka esittää suorasukaisia, usein
pisteliäitäkin arvioita aikalaiskirjailijoista ja -taiteilijoista. Ilmesty
essään teos herätti suuttumusta erityisesti siinä "käsiteltyjen"
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taiteilijoiden keskuudessa.
Joidenkin tutkijoiden mukaan Stein naamioitui useissa teks
teissään mieheksi käyttämällä itsestään pronominia "he". Hän
kirjoitti heteroseksuaalisista parisuhteista naamioidakseen todelli
sen aiheensa - naisten välisen rakkauden.36 Tästä syystä esimerkik
si Porter katsoi Steinin kieltäneen oman sukupuolensa.37 Steinin
myöhäistuotantoon kuuluva romaani Ida (1941) on toinen hänen
suomennetuista teoksistaan. Ida on huikea kielellinen kokeilu,
mutta samalla se on "kertomus" Ida-nimisestä tytöstä, joka kasvaa
lapsesta aikuiseksi, avioituu kerran toisensa jälkeen, ja löytää
lopulta Andrewin, "elämänsä miehen". Andrewin voi kuitenkin
nähdä myös Idan identiteetin miehiseksi puoleksi, joten Idaa voisi
pitää tekstinä, jossa perinteiset sukupuoli-identiteetit hajoavat:
Eikä Ida enää ollut vain Ida hän oli Andrewin Ida ja ollessaan
Andrewin Ida Ida oli enemmän kuin Ida hän oli Ida itse.
Tästä syystä kaikki muuttui, jokainen muuttui, Idakin muut
tui ja muutti Andrewinkin. Andrew oli muuttanut Idan entistä
Idammaksi ja Ida muutti Andrewin vähemmän Andrewiksi ja he
olivat aina yhdessä.3S
Stein kätkeytyi parisuhteessaan miehen rooliin ja teksteissään
luomansa kielen taakse. Shari Benstockin mukaan Stein oli kielel
linen ristiinpukeutuja, joka koristeli ja verhosi lesbolaisen erotii
kan heteroseksuaaliseen kielioppiin. Tämän seurauksena Steinin
tekstit nähtiin yli kuudenkymmenen vuoden ajan merkityksettömi
nä - havaitsematta niiden lesbolaisia kaksoismerkityksiä.39
Lesboteksti ja feminiininen teksti
Edellä esitettyjen tulkintojen valossa näyttäisi siltä, että Steinin
tekstien merkitykset avautuvat ainoastaan hänen elämäkertansa
tuntevalle lukijalle. Toisin sanoen lukijan tulisi tietää Steinin
olleen lesbo, jotta hän pystyisi avaamaan tekstien "lesbolaisen
koodin".
Tällaista kirjallisuuden ja elämän samastamista on vastustanut
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esimerkiksi lesbofeministitutkija Bonnie Zimmerman, joka näkee
lesbouden määrittelyn pelkästään naisten (todistettavissa olevien)
lesbolaisten sukupuolisten kokemusten kautta liian kapea-alaiseksi.
Tällöin lesbous typistyisi pelkäksi konventionaaliseksi genitaalisuudeksi.40
Mitä muuta lesbous on kuin naisten samaan sukupuoleen
kohdistuvaa seksuaalista halua ja/tai naistenvälisiä seksuaalisia
suhteita? Zimmermanin mukaan lesbous on mahdollista määritellä
toiseen naiseen kohdistuvaksi haluksi tai kaipuuksi, mutta pohties
saan lesbofeministisen kirjallisuudentutkimuksen luonnetta hän tuo
lesbouden käsitteeseen (ainakin implisiittisesti) myös emansipatorisen ulottuvuuden: lesbofeministisessä kirjallisuudentutkimuksessa
naisen identiteettiä ei ole määritelty pelkästään suhteessa miesten
maailmaan tai miesten kirjallisuuden traditioon. Lisäksi se huomi
oi naistenvälisten suhteiden keskeisen merkityksen heidän elämäs
sään sekä naisten seksuaalisen ja emotionaalisen suuntautuneisuu
den vaikutukset heidän tietoisuuteensa ja luovuuteensa.41
Kirjoittaessaan Steinin teksteistä lesboteksteinä Shari Benstock
ei esitä yksiselitteistä eikä yleistettävissä olevaa lesbotekstin
määritelmää. Hänen mukaansa Steinin kirjoitus on lesbolaista
toisaalta siksi, että se on yhteiskunnallisen ilmaisua, koska siinä
lesbokirjailija kirjoittaa vallitsevaa kulttuuria vastaan. Toisaalta
Steinin kirjoitus on samalla yhteiskunnallisen negaatiota siinä
mielessä, että sen kieli ei noudata patriarkaatin asettamia vaati
muksia. Steinin kieli on erilaista kieltä - siksi se on Benstockin
mielestä lesbolaista.42 Mutta kuinka Steinin tekstien "antiemansipatoriset" ulottuvuudet sopivat tähän tulkintaan? Esimerkiksi
Idassa on kohtia, jotka - kielellisestä leikkisyydestään ja humoristisuudestaan huolimatta - olisi helppo nähdä jopa naisvihamielisiksi:
Pahempi kuin mikään enne on perhe joka tuo onnettomuutta.
Ida oli tuntenut sellaisen, se koostui tietenkin naisista, perhe
joka tuo onnettomuutta koostuu naisista ilman muuta.43
Bonnie Zimmermanin mukaan lesbofeministinen kirjallisuudentut
kimus vaatii erityistä herkkyyttä ja joustavuutta, mielikuvitusta ja
126

uskallusta, koska sen on jokaisen yksittäisen tekstin kohdalla
erikseen määriteltävä sekä lesbous että lesboteksti. Mitään katta
vaa lesbotekstin määritelmää ei siis ole, eikä pitäisi Zimmermanin
mukaan edes olla, koska se saattaisi saada tutkijat lukemaan
valikoivasti ja hylkäämään kaiken, mikä ei sovi heidän teorioihin
sa.44 Hän suhtautuukin varsin kriittisesti eräiden lesbotutkijoiden,
esimerkiksi Susan Wolfen lesbokirjallisuudesta esittämiin luonneh
dintoihin. Wolfen mukaan modernin lesbokirjallisuuden erityispiir
teitä ovat jatkuva preesens-muodon käyttö, epätavallinen kielioppi
ja uudissanat. Lisäksi sitä luonnehtii rajojen rikkominen taiteen ja
maailman, tapahtumien ja niihin liittyvien havaintojemme sekä
menneen, nykyisyyden ja unimaailman väliltä.45 Zimmermanin
mukaan tällaiset piirteet voivat sopia myös muuhun kuin lesbokirjallisuuteen, eivätkä ne toisaalta kata kaikkea lesbokirjallisuutta.
Steinin tapauksessa - johon Wolfen luonnehdinnat sopivat erittäin
hyvin - ailee kuitenkin väistämättä kysyneeksi, voiko Steinin
tekstejä pitää lesbolaisina teksteinä, vaikka ne eivät eksplisiittises
ti, temaattisella tasolla kerro lesboudesta.
Juuri edellä mainittujen piirteiden luetteleminen, samoin kuin
tietoinen määrittelemättä jättäminen ovat tyypillisiä myös monille
feminiinistä tekstiä hahmotteleville näkemyksille. Feminiinisyys
nähdään niissä pikemminkin häilyväksi ja moninaiseksi tekstuaaliseksi tai diskursiiviseksi positioksi kuin kiinteäksi ja vakaaksi
identiteetiksi. Onko sitten mahdollista kirjoittaa feminiinisesti,
vaikka ei olisi nainen, tai vaikka ei millään tavalla toisi esiin
naisia ja heidän asemaansa tekstin temaattisella tasolla? Voiko
tekstin feminiinisyys olla ainoastaan kielellistä?
Esimerkiksi Julia Kristeva saattaisi vastata esitettyihin kysy
myksiin myöntävästi. Hän kieltäytyy määrittelemästä feminiinistä
ja pyrkii mieluummin näkemään sen positioksi, asemaksi - siksi,
jonka patriarkaalinen symbolinen järjestys marginalisoi. Kristevan
analyysit miesavantgardisteista (esimerkiksi Joycen ja Artaud’n
tuotannosta) osoittavat, että hänen näkemyksensä mukaan myös
miehet voidaan konstruoida patriarkaaliselle symboliselle järjestyk
selle marginaalisten tekstien tuottajiksi.46 Kristeva pitää masku
liinisen ja feminiinisen välistä kahtiajakoa metafyysisenä ja suosi
telee sen hylkäämistä. Hän kannattaa feminismin (historiallisesti ja
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poliittisesti) "kolmatta vaihetta" tai asennetta, jossa naiset hylkää
vät naisellisen ja miehisen välisen kahtiajaon. Hän problematisoi
samalla väistämättä myös identiteetin käsitteen.47
Kun lesbouden käsitettä laajennetaan seksuaalisesta tekstuaaliseksi irrottamalla se seksuaalisesta kokemuksesta, herää kysy
mys: onko naisten välinen seksuaalinen suhde tai halu enää lain
kaan lesbouden edellytys? Onko lesboudessakin kyse pikemminkin
siitä, minkä patriarkaalinen, heteroseksuaalinen symbolinen järjes
tys marginalisoi? Steinin tekstien lukeminen lesboteksteiksi ilman
hänen elämäkerrallisen taustansa mukaan ottamista ja ainoastaan
Susan Wolfen luettelemia lesbotekstin piirteitä silmälläpitäen
näyttäisi tekevän lesbouden ja feminiinisyyden käsitteistä synonyy
meja - ja abstraktioita.
Kokemus lesbouden ja feminiinisyyden perustana
Näyttäisi siltä, että sekä lesbouden että feminiinisyyden käsitteet
ajautuvat umpikujaan, jollei niitä jollain tavoin liitetä henkilökoh
taiseen kokemukseen ja sukupuoleen. Esimerkiksi italialainen
filosofi Rosi Braidotti on kritisoinut Kristevaa siitä, että hän ei
pyri millään tavoin teoretisoimaan symbolisen "Naisen" suhdetta
empiirisiin, todellisiin naisiin. Kristevan ajattelussa feminiinisyys
ei perustu biologiaan vaan kyse on (esi)symbolisen tason ilmiös
tä.-18 Toisaalta Braidotti korostaa, että ei voi olla olemassa "puh
dasta" biologista sukupuolta - toisin sanoen ruumiillisuutemme on
aina jo kulttuuriin, sen merkityksiin ja arvostuksiin sidottua.
Ruumis on erilaisten toisiinsa törmäävien kulttuuristen merkitysten
kenttä tai leikkauspiste.49
Braidotti kritisoi samantyyppisin perustein myös radikaalin
Iesbofeministikirjailija ja -teoreetikko Monique Wittigin ajattelua.
Braidottin mielestä Wittigin lesbolaisen utopian perustana on
ajatus perinteisten mies/nais-kategorioiden hylkäämisestä ja sukupuolijaon ylittävästä lesbon kategoriasta. Wittigin mukaan uuden
laisen lesbon kategorian perustana ei siis enää olisi mies/nainen vastakohtapari, vaan lesbon määrittely voisi tapahtua uusin ehdoin,
perinteisen sukupuolihierarkian ulkopuolella. Braidotti näkee
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Wittigin ajatukset - kaikkien utopioiden tapaan - vaarallisiksi,
koska niissä "sivuutetaan ne samastumispelit, jotka strukturoivat
yksilön psyykkistä elämää". Wittig myös hylkää sen Braidottin
hyväksymän lähtökohdan, jonka mukaan yksilöt ovat olemassa
nimenomaan perinteisen sukupuolijaon tuottamina, ruumiillisina,
kulttuurisen kokemuksensa muokkaamina, historiallisina ja materi
aalisina olentoina. Braidottin mukaan Wittigin ajattelu lähtee
tasolta, jota ei ole todellisuudessa olemassakaan, koska emme tiettyyn aikaan, paikkaan ja kulttuuriin syntyneinä olentoina - voi
"noin vain" päästä ajatteluamme ja olemistamme määrittelevien
lähtökohtien ulkopuolelle.50
Myös Janet Wolff korostaa sukupuolen kokemuksellista ja
ruumiillista perustaa. Hän puolustaa "ruumiin kulttuuripolitiik
kaa" , joka perustuisi ajatukselle ruumiista "sosiaalisena ja diskur
siivisena konstruktiona" ja ottaisi huomioon myös eletyn ruumiilli
sen kokemuksen ja ruumiin materiaalisuuden. Wolffin mukaan
kulttuurissamme jokainen nainen omaksuu juuri ruumiinsa kautta
oman erityisen itsetarkkailun muotonsa. Niinpä ne diskursiiviset
käytännöt, jotka tuottavat "naiseuden" tai "feminiinisyyden", ovat
sekä kulttuurissa että naisissa itsessään. Tässä mielessä jokainen
on kulttuurinsa tuote: ruumiinsa kautta naiset - tiedostamattaan tai
tietoisesti - jollain tavalla osallistuvat naiseuden rajaamiseen ja
määrittelyyn ylläpitämällä niitä diskursiivisia käytäntöjä (rajoituk
sia, normeja ja sanattomia sopimuksia esim. siitä, mikä on "sopi
vaa" käyttäytymistä), jotka tuottavat sen, mitä pidämme fe
miniinisenä.51 Rajojen rikkominen ja toisenlaisen identiteetin
luominen aiheuttavat usein kriisejä ja ongelmia, kuten Steinin
nuoruudessaan kokemat tuskalliset vaiheet osoittavat. Koska
Steinin elämästä tunnetaan parhaiten ne ajanjaksot, jotka hän eli
yhdessä Alice B. Toklasin kanssa - riippumattomana naiseudelle
yhteiskunnallisesti asetetuista rajoituksista - usein jää huomaamat
ta, että näitä vaiheita edelsivät monet uhraukset ja katkeratkin
kokemukset.
Vaikka sisäistämmekin tiettyjä, kulttuurisesti tuotettuja naisihanteita ja naiseuden normeja, määrittelee jokaisen naisen oma
henkilöhistoria lopulta sen, mitkä naiseuden normit hän on valmis
sisäistämään, mitkä hän omaksuu tiedostamattomasti, ja mitkä hän
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hylkää. Tästä syystä on vaarallista puhua yhdestä ja yhtäläisestä
"naisen" kokemuksesta - samoin kuin laatia kaikenkattavia yleis
tyksiä siitä, mitä lesbous tai lesbokokemus on.
Gertrude Steinin tekstien voisi nähdä ilmaisevan pyrkimystä
vastustaa niitä sääntöjä, joilla naiseus kulttuurissamme määritel
lään. Myös hänen elämässään ja ihmissuhteissaan omaksumansa
maskuliinisen roolin voi ajatella kuvastavan tätä kapinaa, mutta
sen voi nähdä myös osoitukseksi siitä, että hän samalla, joko
tietoisesti tai tiedostamattaan, jossain määrin omaksui patriarkaali
sen kulttuurin näkemyksen feminiinisyydestä heikkoutena ja
epä-älyllisyytenä. Steinin elämä ja tuotanto tuovat mielestäni hyvin
esiin hänen eri elämänvaiheissaan oinaksumiensa asenteiden ja
arvostusten tuottamat ristiriidat, jotka tekevät hänestä samanaikai
sesti sekä radikaalin rajojen rikkojan että konservatiivisen perin
teisten sukupuoliroolien ylläpitäjän.

Viitteet
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174. Yhdysvaltalainen kirjallisuudentutkija Jane Gallop puolestaan
katsoo, että juuri yhdysvaltalaiset akateemiset feministit ovat nimenneet
"ranskalaiseksi feminismiksi" yksinomaan Kristevan, Cixousin ja
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Anna Lassila

Tutut roolit, tuntemattomat alueet.
Butch, femme ja identiteettipolitiikan
dekonstruktio
Naiseuteni femmenä heijastuu butchista ja peilaan butchin
naiseutta takaisin hänelle. Lahjoitan butchille peilaamisellani
uudenlaisen ja haluttavan määritelmän naiseudesta, femmen
heijastuksena butch-naiseudesta. Tätä tarkoitan, kun puhun
tuntemattomista alueista tuttujen roolien takana.
Amber Hollibaugh1
Butchin maskuliinisuus ja femmen feminiinisyys
Butch- ja femme-sanoja ei ole yritetty suomentaa; ehkä siksi että
Suomesta on suurkaupunkien mukana puuttunut myös butch/femme-baarikulttuuri, toisten mielestä Suomesta ovat puuttuneet myös
butch/femme-parit.2 Butchin voisi määritellä maskuliinisuuteen
pukeutuvaksi naiseksi, femmen feminiinisyyteen pukeutuvaksi
naiseksi.3 Toisin sanoen butch ja femme uudelleenkäyttävät mas
kuliinisuutta ja feminiinisyyttä lesborakkauden rooleissa. Butch on
esimerkiksi macho "rekkakuski" tai sliipattu "herrasmies", femme
voi olla filmitähtimäisen fatale tai marilynmonroemainen kisuliini.
1950-luvun Yhdysvalloissa butch/femme-roolit saattoivat sisältää
vaatekoodien lisäksi myös maskuliinisen ja feminiinisen käytöskoodeja. Esimerkiksi 1950-luvun butchin rooli soidinmenoineen,
juomatapoineen, tappeluineen ja femmen seksuaalista aloitteelli
suutta koskevine tabuineen muistutti työväenluokkaisen heterosek
suaalisen miehen gender-roolia. Butchin ja hänen femme-parinsa
roolit sisälsivät joskus stereotyyppisen perheideologian genderrajoituksia ja etuoikeuksia, joissa femme-vaimo kokkasi ja butch
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rokkasi kavereiden kanssa kaupungilla. Tiukat käytökseen liittyvät
rajoitukset olivat kuitenkin ohimenevä ilmiö ja liittyivät myös
1950-luvun konservatiiviseen valtakulttuuriin.
B/f-kulttuurin tutkijoita yhdistää usein "vallankumouksellinen"
määritelmä imitoinnista lesborooleissa. Maskuliinisuuden ja feminiinisyyden uudelleenkäyttö lesborooleissa ei ole suoraan api
noiva kopio heteroseksuaalisesta kulttuurista, koska imitoinnissa
alkuperältään heteroseksuaalisesta roolista tulee tulkinta, sovellu
tus, jonka merkitysjärjestelmä muuttuu. Lesbokulttuurin tausta ja
stigmatisoitu lesborakkauden varjo antavat butchin maskuliinisuu
delle ja fennnen feminiinisyydelle erityispiirteitä.
Joan Nestle on koonnut The Persistent Des/Te-kirjaan novel
leja, runoja, haastatteluja ja esseitä, jotka lähestyvät metaforisesti
femmen ja butchin määritelmiä. Elizabeth Lapovsky Kennedyn ja
Madeleine Davisin mukaan b/f-kulttuuri sekä imitoi että muuttaa
heteroseksuaalisuuden käsityksiä aktiivisesta, aggressiivisesta
maskuliinisesta gender-roolista ja passiivisesta, vastaanottavasta
feminiinisestä gender-roolista. Butch- ja femme-roolit eivät ole
antamisen ja saamisen suhteen yksisuuntaisia, vaan ne sisältävät
vastavuoroista antamista ja saamista.5 Vaikka butch on aktiivisem
pi, niin femme ei ole passiivinen. Rita Laporte kuvailee femmeä
"aktiivisesti passiiviseksi. "6
Butch- ja femme-kulttuurit esittivät naisen seksuaalisuuden
aktiiviseen nautintoon, antamiseen, saamiseen ja vaatimiseen
kietoutuneena, ilman yhteyttä raskauteen, synnyttämiseen ja
avioliittoon. Lapovsky Kennedyn ja Davisin mukaan b/f-kulttuuri
nosti nautinnollisen naisen seksuaalisuuden avoimeksi puheen
aiheeksi ensimmäistä kertaa lesboyhteisön historiassa.7 Butch-rooli
rikkoi myös "näkymättömän" lesbouden rajan yhteiskunnallisesti
ja mahdollisti lesborakkauden nousemisen yhteiskunnalliseksi
puheenaiheeksi.8
Amber Hollibaugh’n ja Cherrie Moragan mukaan femmen halu
ei kohdistu siihen, että hän luulisi butchin olevan mies, vaan
siihen, että butch on nimenomaan nainen. Femme vahvistaa butchtyylin naiseutta butchille, sillä femme haluaa "butch-aluetta", ei
miestä. Butchin halun puolestaan herättää feminiininen naiseuden
tyyli, jonka yleisönä ovat naiset, eivät miehet.9 Mykel Johnsonin
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mukaan femme saa nautintoa feminiinisyytensä esittämisestä ja
peilaa kauneutensa erootista valtaa butch vastaparinaan. Tällöin
femme rikkoo heteroseksuaalisen feminiinisyyden dogmia: hänen
yleisönsä eivät koostu miehistä vaan naisista.10 Hollibaugh’n ja
Moragan mukaan b/f-seksuaalisuus perustuu naiseuden tyylien
vaihtokauppaan ja vaihtokaupassa tapahtuvaan butch-naiseuden ja
femme-naiseuden hellimiseen ja vahvistamiseen. Vaihtokaupassa
etsitään tuntemattomia alueita, jotka ovat traditionaalisten roolien
takana, mutta tuntemattomille alueille mennään tuttujen roolien
kautta.11
Butch- ja femme-kulttuurin historiaa Yhdysvalloista: lesbian
chic, harhaoppinen alakulttuuri ja queer chic
New Yorkin "iloisen 1920-luvun" loisteliaat yökerhot drag-taiteilijoineen olivat b/f-kulttuurin ensimmäisiä keitaita. Aikakauden
vapaamielisyys pyrki aistivoimaisen elämykselliseen elämäntyyliin
ja seksuaalisuus alettiin nähdä suurena seikkailuna etenkin keski
luokan ja yläluokan muotitietoisissa piireissä. Myös seksologian
"keksimä" lesbolaisuus, congenital invert, vaikutti siilien, että
oman nimen saaneet naisia rakastavat naiset alkoivat kerääntyä
suurkaupunkien taiteilijakortteleihin avoimemman elämäntavan
toivossa. Seksuaalisesti vapaamielisellä 1920-luvulla erityisesti
biseksuaalisuuden yllä leijui kiehtova boheemiuden leima. Epänor
maaliuden sijasta biseksuaali nainen olikin superseksikäs.12 Lesbi
an chic- yhteisöjä oli New Yorkin lisäksi ainakin Salt Lake Citys
sä ja San Franciscossa, Euroopassa ainakin Pariisissa ja Berliinis
sä.
1920-luvun yhteisöt eivät hävinneet konservatiivisemmankaan
ajanjakson myötä, ja Lisa E. Davis kertoo eloisasti 1930- ja 40luvun Greenwich Villagesta, josta rikas femme saattoi löytää
butchin Meksikossa vihittäväksi aviomiehekseen ja perijättärekseen. B/f- kulttuurin osapuolina olivat esimerkiksi look-alikebutchit, jotka imitoivat elokuvanäyttelijöitä tai laulajia. Butchdrag-artistien esitykset olivat erittäin suosittuja. Butchit pariutuivat
samoilla kulmilla prostituoituina tai strippareina työskentelevien
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femme-naisten kanssa. Drag-baarien glamourissa viihtyivät butchja femme-naisten lisäksi myös ns. heteronaiset, jotka ihastuivat
butcheihin ikihyviksi ja seurasivat esityksiä joka ilta.
Heteronaistenkin mielestä butchit olivat vastustamattomia.
Heidän kukkoihinsa sovinnaisuuden kustannuksella herätti
kunnioitusta eikä kenenkään tarvinnut olla huolissaan ehkäisys
tä. Mutta motiiveista viis - yleensä naiset, jotka kokivat butchin
viettelyksen kerran, jäivät siihen "koukkuunTuolloin olikin
tapana vitsailla, "this year’s trade is next year’s femme", eli
"tämän vuoden hutsu on ensi vuoden femme
Butch-artistien uskolliset naisfanit hukuttivat suosikkinsa
tippeihin ja ostelivat kierroksia kaikille. Shown jälkeen faneja
luuhasi kasoittain klubien ulkopuolella odottamassa sankarittariaan. Heidän lupauksensa vaihtelivat lemmenyöstä loistoristeilijöihin. 13
Vastaavaa suosion aikaa b/f-kulttuurille myös keski- ja yläluokan
piirissä saatiinkin odottaa 1990-luvulle, k.d. langiin asti. 1950luvun mccarthyismi14 merkitsi homovainojen lisäksi lesboliikkeen
jakautumista yläluokkaiseen lesbokulttuuriin ja työväenluokkaiseen
b/f-kulttuuriin. Keski- ja yläluokkainen lesbokulttuuri oli ärtynyt
"miesmäisten" butch-naisten myyräntyöstä heidän edustamalleen
feministiselle näkemykselle, joka vieroksui miesmäistä lesbostereotypiaa. Myös baarien juomakulttuuri oli paheksunnan kohteena
koulutettujen lesbonaisten keskuudessa. Aikakauden lesbolehdet
eivät suhtautuneet kovinkaan ymmärtäväisesti työväenluokkaisiin
sisariinsa.15
Faderman kertoo, että yläluokkaiset, rikkaat lesbot lähtivät
1950- ja 60-luvuilla maanpakolaisuuteen, usein Pariisiin. Keski
luokkainen, akateeminen lesboväestö puolestaan pakeni homofo
biaa yliopiston piireihin. Rikkailla ja opiskelevilla lesboilla oli
mahdollisuus tavata kaltaisiaan muuallakin kuin baareissa, mitä he
eivät tulleet b/f-kulttuuria moralisoidessaan ajatelleeksi. Raskas
työ, rahan puute, epäkaupallisten tapaamispaikkojen puute ja
työväenluokkainen juomakulttuuri antoivat baarikulttuurille "ras
kaille huveille" tyypillisiä lisäpiirteitä; esimerkiksi alkoholismia ja
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tappeluita esiintyi paljon.16
B/f-baarikulttuuri oli butch- ja femme-roolien suhteen kon
servatiivinen. Naisen piti tietää kummalle puolelle kuului.17 Rooli
en vaihtaja tai roolistaan tietämätön oli hiki tai fluff (sekoitus
sanoista femme ja bluff), ja myös kiki-pariskunnat (kaksi butchia
tai kaksi femmeä) olivat aikalaisten silmissä bluffeja ja bimboja,
joita ei katsottu suopeasti. Jyrkkä jako butch- ja fenuue-roolien
välillä johti ilmiöihin, jotka jälkeenpäin vaikuttavat koomisilta.
Eräs rotevatekoinen nainen kertoi kerran menneensä lesbobaariin Springfieldissä, Massachusettsissa vuonna 1967. Baa
rissa oli kaksi vessaa ja hänelle tuli vessaan asiaa. "Seisoin
jonossa pari minuuttia ja sitten edessäni seisova tyttö sanoi:
’Sun pitäis häipyä tästä, tää on femme-jono '. Sitten tyttö osoitti
lappuja vessan ovissa. Toisessa luki 'butch’, toisessa fem
me”'.18
Femmen rooliin liittyi 1950-ja 1960-luvulla sovinistisia piirteitä,
jotka olivat peräisin valtakulttuurin gender-konservatiivisesta
ilmapiiristä. Toisaalta b/f-baarikulttuuri oli noissa oloissa poik
keuksellisen railakasta ja kaikkea muuta kuin konservatiivista.
Butch- ja femme-naiset olivat urheita etsiessään toisiaan epämää
räisiltä kujilta aikana, jolloin "säädyllisen naisen" reviiri oli pieni.
Mccarthyismin homovainot ja lesbobaareihin tehdyt väkival
taiset ratsiat jatkuivat 1960-luvulle ja laantuivat 1970-luvulle
tultaessa, jolloin feminismistä tuli suosittua. B/f-kulttuuria ar
vosteltiin edelleen. Lillian Fadermanin mukaan ennen 1970-lukua
luokkajako työväenluokkaisen ja keskiluokkaisen lesboyhteisön
välillä oli tiukka - toisin kuin homomiesten välisissä rakkaussuh
teissa, joissa yhteiskuntaluokkien "sekoittuminen" oli yleistä.19
1960-luvun lopun ja 1970-luvun hippiliikkeen marxilaisen ideolo
gian perineille lesbofeministeille työväenluokka oli ihannoitu
yhteiskuntaluokka, mutta työväenluokkainen b/f-kulttuuri nähtiin
heteroseksistisenä valtakulttuurin matkimisena.20 Fadermanin
mukaan oli paradoksaalista, että b/f-kulttuuria paheksuttiin, sillä
poliittisesti oikeaoppinen lesbo muistutti hätkähdyttävästi butchia.21
Femme sen sijaan oli yksinkertaisesti heteroseksistinen lesbo.
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Pornoa vastaan käytävissä taisteluissa jäivät jalkoihin strippareina
ja prostituoituina toimivat fenunet tai muut kaavoihin sopimatto
mat lesbonaiset, sillä heidän näkemyksensä ja elämäntapansa olivat
radikaalifeministien mielestä patriarkaatin"saastuttamia". Radikaa
lifeministien sensuuri oli häpeilemättömän avointa. Vielä 1980Iuvun lopussa butch- ja femme-naisilta kiellettiin puheenvuorojen
lisäksi myös sisäänpääsy feministikonferenssiin New Yorkissa.22
1980-luvun puolivälissä soraäänetradikaalifeministisen liikkeen
laitamilla alkoivat voimistua. Seksiradikaalit (sexual radicals),
joista äänekkäimpiä olivat sadomasokistilesbot, alkoivat vaatia
äänioikeutta ja sananvapautta. Seksiradikaalit tekivät pohjatyön
queer-liikkeen läpimurrolle Pohjois-Amerikassa, jonka tällä hetkel
lä voisi sanoa elävän lesbian chicin sijasta queer chic -aikakaut
ta.23 Priscilla -aavikon kuningatar4 ja Crying Game25 eivät ole
ensimmäisiä queer-näkökulmasta tehtyjä elokuvia, vaan poikkeuk
sellisia siksi, että ne ovat yleisö-ja arvostelumenestyksiä. Samaten
k.d. langin ja Madonnan kaltaiset megatähdet ovat avoimesti queer
myös amerikkalaisen aikakausilehden Vanity Fairin sivuilla: eiheterous tuntuu oleva chic ja sallittua ainakin taiteilijoille. Toisaal
ta queer chic saattaa olla vain suuren yleisön tirkistelyä "kielletyl
le" alueelle: aids-syrjintä on queer chicin kääntöpuoli, joskus
myös homo- ja lesboliikkeen sisällä.26
Parisuhdeideologian kukoistus, adoptio- ja huoltajuuskysymys
ten sekä lisääntymisteknologian nouseminen homo-ja lesboliikkeen
puheenaiheiksi Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa heijastanee
queeria enemmän aidsin jälkeisen aikakauden kaipuuta turvallisek
si miellettyyn, ydinperhettä arvostavaan elämäntapaan. Olisi
kuitenkin virhe pitää perinteisten arvojen suosiota yksinkertaisesti
konservatiivisena ilmiönä, sillä uudenlaiset perhemuodot ovat
saamassa uudenlaista, legitiimiäkin hyväksyntää.27 Poliittisesti
oikeaoppisen seksuaalisen identiteetin korvautuminen metaforisella
minuudella johtaa toivottavasti samankaltaiseen "vaihtokauppaan"
kuin Hollibaugh’n ja Moragan kuvaamassa b/f-dynamiikassa.
Päällekkäin ja rinnakkain elävät seksuaaliset ja gender-identiteetit
rikastuttavat toisiaan siten, että vanhojen roolien kautta saadaan
turvallisuutta ja jatkuvuutta, tuntemattomille alueille pyrkien.
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Identiteettien haarniskat
Identiteettipolitiikka on ollut homo- ja lesboliikkeelle pitkällisen
kiistan aihe, joka jatkuu edelleen myös kysymyksenä siitä, pitäi
sikö butch- ja femme-identiteetit määritellä.28 Femme- ja butchroolien analyysit, joita edellä esittelin, lähestyvät joskus ideali
soivia määritelmiä, mutta positiivisten identiteettimallien raken
taminen onkin ymmärrettävä sensuroimiin ja syrjimisen ilmapii
rissä, josta b/f-kulttuuri on vasta toipumassa.
Kaikille sopivan identiteetin määrittäminen on säilynyt teo
reettisen ja poliittisen keskustelun viisasten kivenä, koska yhte
näinen homo- ja lesboidentiteetti muodostaa poliittisesti tukevan
perustan, joka tuntuu mahdollistavan tehokkaan oikeuksien vaati
misen. Identiteetissä määrittelemme, keitä me olemme ja mitä
haluamme. Myös yksilötasolla homo-ja lesboidentiteetti tai butchja femme-identiteetti tarjoaa viiteryhmän ja positiivisen samastu
miskohteen, jonka merkitystä homo-ja lesboliikkeen historiassa on
mahdoton yliarvioida. Identiteetti on tarjonnut pakopaikan ja
selustatukea, vastakulttuurin ja henkireiän vihamielisen torjuvassa
ympäristössä kasvaneille homoille ja lesboille.
Queer-tutkimus on tuonut aivan uusia ulottuvuuksia homo- ja
lesboliikkeen identiteettifilosofiseen keskusteluun, jota 1980-luvun
puolivälin tienoilla Pohjois-Amerikassa johti kaksi vastakkaisiin
asemiin jähmettynyttä ajatussuuntausta: essentialistit ja konstruktionistit. Essentialistit yrittivät määritellä olemuksellista identiteet
ti-ideaalia, joka vangitsisi synnynnäisen homoseksuaalisuuden
ominaispiirteet tai kehityskaaren identiteettikriisistä kypsään
homoseksuaaliseen aikuisuuteen.29 Konstruktionistit puolestaan
ovat sitä mieltä, että seksuaalisuus on kulttuurisesti rakentunut, ja
siten homoseksuaalisuudenkin määritelmät ja merkitykset ovat
kulttuurisesti rakentuneita ja muuttuvia.30 Dekonstruktio,31 joka
pyrkii selvittämään tieteellisen keskustelun kielenkäytön ja ajatte lutottumusten, ns. diskurssin, rakenteita, ristiriitaisuuksia ja
vuorovaikutussuhteita, toi muutoksen homo- ja Iesbotutkimuksenkin ajatustottumuksiin. Queer-teoria, eli homo- ja lesbotutkimuksen dekonstruktio ryhtyi selvittämään olemusajattelun (essentialismi) ja kulttuurisen rakentuneisuuden (konstruktionismi) reunaehto145

ja sukupuolijärjestelmää koskevassa tieteellisessä keskustelussa.32
Queer-tutkimus suhtautuu epäluuloisesti identiteetin käsittee
seen, mutta uudenlaisen identiteettipolitiikan hahmottaminen on
ollut sillekin homo- ja lesboliikkeen tradition vuoksi tärkeä kysy
mys. Queer ei merkitse identiteettipolitiikan loppua,33 mutta
perinteinen, yhtenäiselle homo- ja lesboidentiteetille rakentuva
politiikka on ollut queer-tutkimuksen hajottamis- ja uudelleenkokoamisprojektin pääkohteita. Dekonstruktiota vastustava, eheää
identiteettiä poliittisena aseena puolustava essentialismi ei silti
vielä ole menettänyt asemaansa. Identiteetin teoreettinen hajo
aminen koskee ensisijaisesti angloamerikkalaista keskustelua 1980luvun lopusta alkaen, ja queer-teorian läpimurto on tapahtunut
lähinnä Pohjois-Amerikassa. Identiteetin dekonstruktio ei siis ole
mikään totaalinen läpimurto maailmanlaajuisesti homo- ja lesboliikkeen teoretisoinnissa tai politiikassa. Pikemminkin identiteetin
kirjoittaminen ja kumoaminen on ikuinen projektina erilaiset
identiteettikäsitykset elävät rinnakkain ja lomittain, paikallisista
kulttuureista elinvoimansa saaden.
Identiteetin filosofisen perustan mureneminen tieteellisissä
diskursseissa ei enää ole uutinen eikä dekonstruktiivinen hajottamisprojekti vain queer-teoreetikkojen keksintöä. Määritelmät
oikeasta ja hyvästä identiteetistä ovat yleisemminkin postmodernin
tieteellisen diskurssin myötä vaihtumassa kysymyksiksi identiteetin
rakenteesta. Kenen lähtökohdista identiteetin ideaali luodaan?
Antropologiassa etnisen identiteetin rakennetta on jo pitkään
tutkittu rakenteellisesta näkökulmasta ja esitetty se rajojen järjes
telmänä, jossa määritellään
ja toiset. Seksuaalisten vähemmis
töjen tutkimus on samaten pyrkinyt kyseenalaistamaan seksologisia
määritelmiä terveestä seksuaalisesta identiteetistä. Identiteettiteoriat ovat ymmärrettävästi erityisesti vähemmistöille poliittisesti
tulenarkaa aluetta, koska identiteettiin historiallisena, poliittisena
ja kulttuurisena konstruktiona liittyy arvottamista: kuka on nor
maali? Mikä on identiteetin irvikuva eli epänormaali?
Queeria edeltävässä vähemmistöjen tutkimuksessa normaaliidentiteetin määritelmiin on yritetty lisätä vähemmistöjen elämään
kuuluvia piirteitä. Homotutkimus on sisällyttänyt seksuaaliseen
identiteetti-ideaaliin myös homoseksuaalisuuden.34 Positiivisiin
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homoidentiteettimalleihin liittyy kuitenkin rakenteellisia ongelmia,
joihin queer-tutkimus on kiinnittänyt huomiota. Positiivisesti
määritetyssä homoidentiteetissä identiteetin rakenteeseen kuuluva
arvottamisen ongelma säilyy. Jälleen joku määrittelee "kypsyyden"
tai "eheyden" määrän ja luokittelee identiteettejä normaaleiksi ja
epänormaaleiksi. Tällä kertaa normaalin homon "haarniskoi" eli
määrittelee vähemmistötutkija, joka hänkin omalla tavallaan on
sidoksissa esimerkiksi oman aikansa aatteelliseen oikeaoppisuu
teen.
Identiteettiin teoreettisena rakenteena liittyy normatiivisuutta,
joka tiivistyy hyvän ja pahan, kypsän ja epäkypsän, saman ja
erilaisen väliseen yhteispeliin. Identiteetti-ideaali rakentuu ryhmien
välisinä konflikteina, ryhmädynamiikkana ja rajojen järjestelmä.35
Identiteetin rajat sulkevat ulos, mutta toisaalta myös suojaavat
sisään jääviä. Identiteetti siis antaa suojaa, oman taustaryhmän,
politiikan läpitunkeman kuoren, joka suojaa ulkoa päin tulevilta
iskuilta. Identiteetti pystyttää rajoja, rakentaa määritelmiä, jotka
toimivat haarniskan tavoin. Haarniska suojaa iskuilta, ylläpitää
yhteisyyttä, mutta toisaalta se on myös ahdas ja kömpelö.
Homoidentiteetin käsittäminenjoukoksi pysyviä ominaispiirteitä
(essentialismi) on queer-tutkimuksen maalitaulu, sillä käytännössä
essentialistisen ryhmäidentiteetin määrittely johtaa poliittisen
oikeaoppisuuden vaatimuksiin. Kätketysti identiteettimääritelmässä
ilmaistut normaaliuden vaatimukset kohdistuvat nyt vähemmistöjen
alakulttuureihin, esimerkiksi butch- ja femme-naisiin, jotka on
tuomittu heteroseksuaalisuuden matkijoiksi radikaalifeministipiireissä.36 Vähemmistöjen poliittisesti epäkorrektit alakulttuurit ovat
queer-tutkimuksen näkökulmasta osoittautuneet hyödyllisiksi
lähtökohdiksi identiteetin dekonstruktiossa, sillä ne havainnollista
vat identiteetin toimintaa vähemmistökulttuurin sisällä. Miten
haarniska rakentuu? Miten rakentuvat viholliskuvat? Mitä seuraa
haarniskaan pukeutumisesta? Mitä tapahtuu identiteetin kehitysta
rinoista ulospudonneille, esimerkiksi "heteroseksistisille" femmeille, jotka essentialistinen identiteetin normaalijuoni kirjoittaa ulos?
Queer on kiinnostunut niistä, jotka kirjoitetaan homoidentiteetinkin juonesta ulos. Queeria kiinnostavat vähemmistöt vä
hemmistöissä, esimerkiksi transvestiitit ja femmet, kaikki ryhmät,
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jotka eivät mahdu poliittisesti oikeaoppisiin määritelmiin. Queerteoreetikoita kiinnostaa rakenne, joka tuottaa identiteetin merkityk
set, normaalin ja epänormaalin seksuaalisuuden rajat. Tämä ei
merkitse poliittisten identiteettikategorioiden hylkäämistä, vaan
jopa niiden lisääntymistä ja käyttämistä entistä tietoisemmalla
tavalla.37
Metaforinen minuuden tyyli
Queer-teoria on postmodernin ajan tuote ja pyrkii eroon pintaperusta -ajattelusta. Tuija Pulkkinen on analysoinut muutosta
modernista postmoderniin pinta-perusta -rakenteisuutena. Identiteettifilosofioissa pinta-perusta -ajattelun hylkääminen merkitsee
identiteettien ajattelemista kertomuksina. Identiteetit syntyvät
kertomuksina.38 Kertomukset lesboidentiteetin synnystä ja kehi
tyksestä ovat juonellisia, sepitteisiä ja sommiteltuja. Lesbo, butch
ja femme ovat kaikki kertomuksia, lesboyhteisön ja "valtakulttuu
rin" keskinäisessä vuorovaikutuksessa tuotettuja tulkintoja sosiaali
sesta todellisuudesta, jota jäsennäme kukin omalla tavallamme.
Kertomuksellisen identiteetin vastakohdaksi ei kuitenkaan asetu
"aito identiteetti", sillä aidon ja keinotekoisen välinen vastakohtai
suus on purettavissa. Jäsennämme nimittäin aina ympäröivää
todellisuutta ja minuuttamme kertomuksin, aitoina kertomuksellisina tekoina. Tällöin sukupuolikin, sen roolit ja identiteetit, ovat
performatiivisia, "kertomuksia esittäviä" tekoja eikä kysymys
aitoudesta välttämättä nouse esille, ainakaan esittäjälle itselleen.
Sukupuolirooli(e)n esittäminen on esittäjän itsensä mielestä aidon
ja realistisen tuntuista; hän on kertomuksensa hyväksynyt ja kokee
sen/ne omikseen. Kertomukset ovat siis mielekkäitä ja järkeviä,
hyödyllisiä ja aitoja siitä huolimatta, että ne ovat "fiktioita",
sepitteisiä ja sommiteltuja.
Minuuden kertomuksissa maailma järjestyy ymmärrettäväksi ja
merkitykselliseksi eri aikoina eri tavalla. Elämäkerrat ovat kerto
muksia minuudesta, joka on järjestelty ja sommiteltu. Identiteettifilosofiat tyylittelevät minuutta, muuttaa tyylien merkityksiä ja
moraalisten arvostusten painopisteitä. Identiteetit ovat aikakausien
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ja kulttuurien minuuden metaforia, joiden poliittista merkitykselli
syyttä queer-teoria ei pyri väheksymään. Dekonstruktio ei siis
hylkää identiteettiä, vaan pyrkii olemaan entistä tietoisempi identi
teettiä järjestävistä diskursiivisista periaatteista, joissa sukupuolijärjestelmän kategorioilla (sukupuoli, seksuaalinen suuntautumi
nen) on suuri merkitys. Kertomuksemme minuudesta, esityksem
me sukupuolestamme ja roolimme seksuaalisuuden tyylilajeissa
ovat meitä ympäröivän yhteisön kertomusvarastosta peräisin.
Essentialismin ja konstruktivismin vastakkainasettelu ylittyy, kun
identiteetit nähdään kertomuksina.
Ei-hetero-orientoituneiden ihmisten poliittisia oikeuksia ajavan
queer-aktivismin avulla nähdään, miten identiteetin purkaminen
vaikuttaa käytännössä. Identiteetin haitoista ja hyödyistä perillä
olevina queer-aktivistit uusiokäyttävät identiteettiä strategisena
apuvälineenä, joka konstruoidaan tilanteeseen sopivaksi.
Queer-aktivistit ovat omaksuneet aikaisempien sukupolvien
identiteetti-iskulauseita, mutta vakavamielinen, poliittiseen oi
keaoppisuuteen sitoutunut identiteettipolitiikka (so. identiteettipolitiikka vanhassa merkityksessään) puuttuu. 1970-luvun lesbofeministien lesbian nation on muuttunut queer nationiksi, 1960luvun militantin afroamerikkalaisen vapautusliikkeen mustat
pantterit muuttuivat vaaleanpunaisiksi panttereiksi?9; queer leikitte
lee nimeämisellä.
Queeria voi pitää "määritelmäanarkistisena" periaatteiltaan.
Nimeämistä ja haarniskointia on pyritty korvaamaan metaforisella
minuuden tyylillä. Valerie Jenness kirjoittaa tarpeesta muuttaa
määritelmät substantiivisista adjektiivisiksi. Esimerkiksi lesbosta
ja lesboudesta tulisi silloin adjektiivi lesbinen; omaelämäkerralli
nen kuvaus eikä liikkumaton määritelmä.40 Anna Marie Smith
puolestaan puhuu queer-positiosta. Queer on ajallinen ja paikalli
nen positio eikä muuttumaton määritelmä. Smithin mukaan queerin ideana on jatkuvasti ylittää määritelmien ja määritelmillä
jäsennettävän todellisuuden rajoja eikä pyrkiä valtaamaan tiettyä
paikkaa olemassaolevassa määritelmien järjestelmässä. Asettautu
minen lesbomääritelmienkin järjestelmiin nimittäin jättää itse
järjestelmän koskemattomaksi, kun queerin tarkoituksena on
kyseenalaistaa ja järjestää uudelleen sukupuolijärjestelmän rajoja.41
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Anna Marie Smithin mukaan sopeutuminen määritelmien
järjestelmään edellyttää, että lesbot sisäistävät järjestelmään piilo
tetun homofobian. Lesbojen itsensäkin laatimat määritelmät sensu
roivat todellisuutta ja pelko kohdistuu oudoksi, pahaksi ja vaaralli
seksi koettuun seksuaalisuuteen. Sopeutuminen valtakulttuurin
seksuaalimoraalisiin tabuihin edellyttää lesboerotiikan sensuroimis
ta ja lesbouden kuvaamista enemmistöä ärsyttämättömällä tavalla.
Smithin mukaan määritelmistä usein seuraa lesboerotiikan pois
pyyhkiytyminen.42
Määritelmäanarkismi tai määritelmäpakoisuus, jota metaforinen
minuuden tyyli edellyttää, tarkoittaa jokaisen oikeutta määritellä
itse seksuaalisuutensa tai olla määrittelemättä. Queer ei aiemmasta
homo- ja lesbotutkimuksesta poiketen pyri puhumaan kaikkien
lesbojen puolesta, vaan kaiki//e lesboille.43 Queer kiinnittää huo
miota määritelmissä ilmenevään poliittiseen oikeaopisuuteen, kun
auktoriteettiaseman omaava ryhmä määrittelee lesbon ja sen, mitä
lesbot haluavat. Määritelmien muuttaminen substantiivisista adjektiivisiksi tekisi oikeutta minuuden tyylien yksilöllisyydelle ja
muutosherkkyydelle. Siten metaforinen minuuden tyyli postmoder
nina identiteetti-ideaalina tukee omalajisuutta, ainutlaatuisuutta ja
muutoksen väistämättömyyttä. Metaforisuus ei merkitse poliittisen
identiteettikategorian merkityksen hajoamista vaan sen kertomuksellisuuden ja rakentuneisuuden tiedostamista ja hyödyntämistä.
Yhden identiteetti-ideaalin sijasta olisi helpompaa kertoa useam
pia, toisiinsa ketjuuntuneita ja kerrostuneita minuuden tarinoita?44
Heteroseksuaalisuuden
parodia

fetissi ja

butch/femme-kulttuurin

Queer ei rajoita seksuaalisuuden dekonstruktiota vain ns. "vä
hemmistöjen" seksuaalisuuteen. Ensinnäkin homoseksuaalisen
"vähemmistön" käsite on vähintäänkin kyseenalainen. Kinseyn
mukaan yli kolmanneksella yhdysvaltalaisista miehistä ja neljän
neksellä naisista on homoseksuaalisia kokemuksia,45 joten seksu
aalisen "toiseuden" kokemus jo tilastollisesti kohdistuu suurem
paan määrään ihmisiä kuin yleensä ajatellaan. Toiseksi normaalin
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ja epänormaalin, hyvän ja pahan seksuaalisuuden kysymykset
koskevat ideologisesti jokaista yksilöä sukupuolijärjestelmässäm
me. Se on kognitiivinen viitekehyksemme, johon joudumme
väistämättä ottamaan kantaa elämänratkaisujemme suhteen. Nor
maaliuden ja epänormaaliuden rajat ympäröivät meitä kaikkia ja
"toiseus" nousee jossakin muodossa esille kaikissa yksilöissä ellei muuten, niin fantasioina, jotka kurottavat normaaliksi koetun
tuolle puolen. Toisin sanoen normaalius absoluuttisina rajoina on
harha, heteroseksuaali on kulttuurisesti tuotettu illuusio.
Judith Butlerin Gender Trouble-teoksessa käsitellään heteroseksuaalisuutta ideologisesti ylivertaisena kulttuurisena "fetissinä", jonka luonnollisuus ja alkuperäisyys kyseenalaistuu seksu
aalisten alakulttuurien avulla.46 Butler analysoi alakulttuurien
diskursiivista merkitystä seksuaalisuuden järjestelmässä; sitä miten
seksuaaliset kulttuurit ovat (toimivat) suhteissa toisiinsa.
Butler lähestyy heteroseksuaalisuuden dekonstruktiota sosiaa
lisen (gender) ja biologisen sukupuolen (sex) analyysin avulla.
Aluksi Butler ottaa uudelleen harkintaan sex/gende/-dikotomian.'47
Butler purkaa dikotomisen, kaksinapaisen ajattelun perusteita,
jotka sexin ja genderin tapauksessa ovat luonto (sex) ja kulttuuri
(gender). Butler korostaa, että biologia ei ole kulttuurista irrallinen
tieteenala, vaan aikakaudelle tyypilliset aatteet vaikuttavat myös
biologian tulkintoihin sukupuolifysiologiasta. Butler pitää myös
biologista sukupuolta kulttuurituotteena, koska sex on peräisin
samasta, kulttuurissamme vaikuttavasta merkityksenantoprosessista
kuin gender. Biologisen sukupuolieronkin perusteet ovat ideologi
sia. Biologisella sukupuolella on kulttuurihistoria, jossa sex on
kulttuurinen tulkinta ruumiista, anatomiasta.
Butlerin analyysissa ei pyritä kieltämään fysiologisia faktoja,
vaan osoittamaan kulttuurisen merkityksenantoprosessin ulottu
mista ns. koviinkin tieteisiin, so. biologiaan. Biologia on osa
sukupuolta koskevaa, ideologista pelikenttää, jossa sukupuolet
esitetään korostetun kaksinapaisina. Butlerin teoriassa alakulttuurit
osoittavat tämän gender-rooleilla täydennetyn sukupuolittumisen48
prosessin keinotekoiseksi ja fiktionaaliseksi, ideologiseksi fetissiksi, jota alakulttuurit (joukossa myös b/f-kulttuuri) ovat konkreetti
sesti parodioineet.
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Butlerin mukaan b/f-kulttuuri ei järjestä gender-roolien mer
kityksiä uudelleen vain lesbokulttuurin kontekstissa, vaan laa
jemmin koko sukupuolijärjestelmän puitteissa. Tämä uudelleen
järjestely, b/f-kulttuurin käytännössä harjoittama dekonstruktio, on
Butlerin kiinnostuksen kohteena koko laajuudessaan. Butch- ja
femme-rooleissa seksuaalinen halu ei seuraa gender-vastakohtien
"normaalijuonta". Kun maskuliinisuuteen pukeutunut nainen
haluaa feminiinisyyteen pukeutunutta naista, "halun totuus" ylittää
rajan anatomian ja semiotiikan välillä eikä halun Toiseen tarvitse
seurata heteroseksuaalista juonta.49 Butch ja femme näyttävät,
miten biologiaan perustuva "luonnollisen" seksuaalisuuden halun
suunta muuttuu merkityksettömäksi ja syntyy uudenlainen "halun
kielioppi". Uudessa halun kieliopissa, ruumiin kieliopissa, saman
laisuuden ja erilaisuuden välinen vetovoima ei perustu genitaaleihin, vaan kulttuurisiin koodeihin. Tällöin valtakulttuurin käsitys
biologiasta seksuaalisuuden perustana kyseenalaistuu.
Butlerin gender-parodiateoriassa seksuaalinen halu ei rakennu
biologiasta vaan kulttuurista käsin. Butlerin teoriassa liioittelulla ja
yhteensopimattomuudella on suuri merkitys: butch- ja femme naisten gender-roolit ovat liioittelevaa pukeutumista sosiaalisen
sukupuolen tyyliin. Gender on pukeutumista tyyliin. Liioittelu tuo
mukanaan parodisen tulkinnan mahdollisuuden. Parodiassa kaksi
tai useampi yhteensopimaton asia asetetaan yhteen siten, että
jäljittelyn kohteet muuttuvat naurettaviksi ja kyseenalaiseksi. B/fkulttuurin esittämässä heteroseksuaalisuuden parodiassa yhteenso
pimattomat asiat ovat heteroseksuaalisuuteen viittaavat genderroolit, rooleja käyttävien henkilöiden sukupuoli ja heidän ho
moseksuaalisuutensa. Perinteisten roolien takaa eivät löydykään
mies ja nainen, vaan lesbopari. B/f-kulttuurin gender-tyylittely tuo
esille sen, että maskuliininen gender-rooli on tyyli, jonka esittäjä
ei automaattisesti ole mies, ja että feminiinisen gender-roolin
esittäjä ei välttämättä ole heteroseksuaalinen. Butch ja femme
tuovat esille gender-tyylien fiktionaalisuuden ja paljastavat masku
liinisuuden ja feminiinisyyden "realismin" kulttuuriset reunaeh
dot.50 Gender-roolit ovat sepitteisiä, sommiteltuja kertomuksia
sukupuolesta.
Butlerin mukaan b/f-kulttuurin parodioinnin kohde on hete152

roseksuaalisuuden ideaali biologiaan perustuvana ja siten luon
nollisena ja alkuperäisenä seksuaalisuutena. B/f-kulttuuri näyttää,
että heteroseksuaaliset "alkuperäiset" ja "luonnolliset" genderroolit ovat kulttuurisesti niin voimakkaiksi rakennettuja, että niitä
voi pitää länsimaisen sukupuoli-ideologian fetisseinä. B/f-kulttuurin esittämä parodia paljastaa, että heteroseksuaalisuuden realismi
on seksuaalikulttuurinen tyyli sekin.
Yhteenvetona queer-näkemyksestä b/f-kulttuurista voi todeta,
että b/f- kulttuuri ei historiallisesti eikä diskursiivisesti ole hete
roseksuaalisuuden suoraa kopioimista. Butchin maskuliinisuus ja
femmen feminiinisyys ovat lesbokulttuurilähtöisiä vaate-ja käytöskoodeja, joiden merkitykset poikkeavat heteroseksuaalisesta
maskuliinisuudesta ja feminiinisyydestä. Butch ei ole "mies" ja
femme "nainen", vaan butch ja femme voivat olla myös liukuvia
koodistoja, joita sama henkilö hyödyntää eri aikoina ja eri partne
reiden kanssa, vaihtaa femmestä butchiksi tai päinvastoin.51 Esi
merkiksi nuoremmille naisille butch ja femme saattavat olla vain
sävyjä ja mausteita seksuaalisessa repertuaarissa, kun gender
blending -tyylisille butch-naisille52 tai "traditionaalisille" femmeille
butch- ja femme-roolit ovat pysyvämmin gender-kertomusta
hahmotteleva periaate. Butchin maskuliinisuus ja femmen fe
miniinisyys voivat siis merkitä eri asioita erilaisille naisille, ja
sama henkilö voi käyttää molempia rooleja. B/f-kulttuuri - niin
kuin muutkin lesbotyylit - on sidoksissa paikallisiin lesbokulttuurien ja -estetiikkojen historiaan.
Koska butch ja femme osoittavat, miten joustavasti genderkertomuksia voidaan hyödyntää, b/f -kulttuuri on konkreettisen
ristiinpukeutumisen lisäksi myös diskursiivista ristiinpukeutumista.
Butchin ja femmen esityksissä (kertomuksissa) vallitsevan suku
puolijärjestelmän merkityksenantoprosessi muuttuu. Maskuliinisen
naisen ja feminiinisen lesbon esittämisestä on seurauksia koko
järjestelmälle, sillä butch ja femme pelaavat tutuilla koodeilla
sääntöjä muuttaen. Ristiinpukeutuminen saattaa tulevaisuudessa
johtaa gender-koodien demokratisointiin. Esimerkiksi transvestiitti
tai femme voisi nauttia feminiinisyyden autoerotiikasta ilman
biologistisia pseudoperusteita "luonnollisista" gender-rooleista ja
seksuaalisen halun suunnasta.
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Keskittymällä "normaalijuonesta pudonneisiin" seksuaalisuuk
siin queer-tutkijat ovat kirjoittaneet sukupuolijärjestelmän säröt,
kuilut ja aukot näkyviin, todisteeksi vastarinnan ja vastakulttuurin
olemassaolosta. Samalla myös sukupuolijärjestelmän "enemmistö",
heteroseksuaalisuus yhtenäisenä käsitteenä on purkautumassa ja
vaikuttamassa uudenlaisen identiteettipolitiikan muotoutumiseen.
Queer-seksuaalisuuden politiikka
Queer-teoria on kiinnittänyt huomiota seksuaalisuuksien luokittelun
sijasta seksuaalisuuden merkitysjärjestelmiin ja eroottisen mieliku
vituksen mahdollisuuksiin. Eroottisia nautintoja arvohierarkioineen
ei queer-teoriassa käännetä ylösalaisin (esimerkiksi maskuliinisuut
ta tai vallan erotisoimista sadomasokismissa ei paheksuta) ja
vaadita ihmisiä hylkäämään nautintoja, jotka ovat poliittisesti
epäkorrekteja, harhaoppisia. Queer ei lesbofeministiteorioiden
tapaan vaadi uudelleensyntymistä, vaan uudelleentulkintoja. Ei
tarvitse yrittää hypätä nykymuotoisen seksuaalisen kulttuurin
ulkopuolelle ja hylätä kaikkea vanhaa, vaan voi säilyttää tuttuudes
ta nousevan turvallisuuden tunteen ja nautinnot, joihin on sosiaa
listunut. Positiivisinta queerissa on sensuurin ja syyllistämisen
puute, "erilainen ja siksi jännittävä" -asenne.53 (Toisaalta on myös
aistittavissa, että tästä saattaa tulla uusi poliittisesti oikeaoppinen
asenne queer-aktivismille.) Queer kieltäytyy pystyttämästä nautin
tojen absoluuttista moraalia,54 ja sen "vapautus" sisältää uudem
malle seksuaalinevontakirjallisuudelle tyypillisen psykologisen
oivalluksen seksuaalisesta sosiaalistumisesta. Olemme erotisoineet
mielikuvituksemme tässä kulttuurissa ja sosiaalistuneet sen koodei
hin, jotka eivät sinänsä ole vahingollisia.
Queer-näkemys seksuaalisuudesta muistuttaa itämaisia seksuaalifilosofioita korostaessaan leikkisää ruumiillisuutta, hehkua ja
energiaa, jota seksuaalisuus tuo elämään. Seksuaalisuuden para
doksit - vastuu ja vapaus, leikki ja vakavuus, turvallisuus ja
tuttuus, rajat ja niiden kokeileminen - ovat samanaikaisesti läsnä
queer-teorian näkemyksissä seksuaalisuudesta. Parhaimmillaan
seksuaalisuudestaan nauttiva ihminen kantaa hedelmää muillakin
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elämän osa-alueilla,55 mutta mitään yleispätevää "seksuaalisen
vapautumisen reseptiä" ei ole annettavissa. Seksuaalisuuteen
sisältyy kiehtovia vastakohtaisuuksia, vaarallisia mahdollisuuksia,
mutta myös turvallista taantumista. Seksuaalisuus on rajoituksia ja
regressiota, vaarallista tutkimusmatkailua, toisaalta nautintoja ja
elämänvoimaa, niin kuin Carol S. Vance kiteyttää.56
Queer-tutkimus ja -aktivismi poikkeaa aikaisemmasta homo- ja
lesbotutkimuksesta ja -liikkeestä siinä, ettei se rajoitu vain ns.
vähemmistöihin vaan koskee koko järjestelmää. Queerin seksuaalisuusideologiassa korostuvat yksilöllisyys ja omalajisuus, mutta
joskus tulkinnat niistä tuntuvat karsastavan vuorostaan ns. normaa
liutta. Seksiradikaalien ylistys "perversioille" on peilikuva seksu
aalisen identiteetin normaaliutta kannattaville ideologioille ja
"perversioiden juhliminen" muistuttaa 1980-luvun feministien
"naiseuden juhlintaa".57 On tärkeää huomata, että queerin seksuaali-ideaalit ovat aikakautensa ja syntykontekstinsa tuotteita eikä
kysymys ole "kehityksestä" vaan etäisyyden ottamisesta mennee
seen, uudelleenarvioinnista ja uusista kysymyksistä - keskustelusta
eikä välttämättä oikeista vastauksista.3S Melkein jokaisella tieteelli
sellä trendillä on kiusaus kuvitella olevansa "se ainoa oikea" eikä
"tieteellisen ajattelun murroksesta" tule loppua.
Queer-teorian ansiona pidän sitä, että se on purkanut ja koon
nut uudelleen virallisen vähemmistöidentiteettipolitiikan kliseitä ja
tabuja. Sortonäkökulmaan sitoutuneen homoidentiteetin hajottamisprojekti ja heteroseksuaalisuuden dekonstruktio johtavat vähem
mistön ja enemmistön käsitteiden sekoittumiseen, "uhrin" ja
"pyövelin" roolien kyseenalaistamiseen, johon (lesbokulttuurin
sisällä) osallistuvat kertojina ja vuoropuhelijoina sekä "lesbohistorioitsijat" että "dekonstruktionistit".59 Queernessin levittäminen
perinteisten vähemmistöjen ulkopuolelle (kaapissa pysyttelevät
biseksuaalit, heterosadomasokistit ja heterotransvestiitit, seksuaali
sesti dominoivat "falliset" heteronaiset ja sisätilastaan nauttivat
heteromiehet, jne.) voisi ainakin periaatteessa tuoda lisää liittolai
sia queer-aktivismille,60 ja siksi näenkin queer-politiikan homo- ja
lesbokysymyksiä laajempana ilmiönä.
Perinteisestä identiteettipolitiikasta luopuminen saattaa viralli
sen vähemmistöpolitiikan näkökulmasta olla uhkarohkeaa ja
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poliittisesti naiiviakin, mutta on joka tapauksessa selvää, että
queer-aktivismin seksuaalipolitiikka kiehtoo monia sellaisia yksi
löllisestä seksuaalisesta repertuaaristaan nauttivia ihmisiä, joille
"omiin poteroihin kaivautuvalla" perinteisellä vähemmistöpolitiikalla ei ole mitään annettavaa.
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(gender blending) butch edistää konkreettisesti gender-roolien avoi
muutta kaikille sukupuolille.
Johnson 1993, 395-398.
Gender blending -naisilla tarkoitan butcheja, joiden tyyli ei ole vain
vaatekoodi, vaan kokonaisvaltaisempi maskuliinisten eleiden, asentojen
ja puheen muodostama esitys. Butch-tyyliä mausteena käyttävien
naisten tyyli on androgyynisempi. Lesbotyylien analyysi ks. Pia Livia
Hekanahon artikkeli.
Weeks 1985, 175.
Tässä on syytä huomauttaa, että queer-aktivistit ovat torjuneet pedofiilijärjestöjen yhteistyöehdotukset.
Ks. Chia & Chia 1993.
ref. Weeks 1985, 208.
Ritva Ruotsalaisen huomautus keskustelussa 20.3 1995.
Tieteellinen keskustelu on taipuvainen jäsentymään vastakohtien kautta;
siinä juuri taitaa olla osa keskustelun viehätystä.
Keskustelussa Liz Kotzin kanssa (1992/1995, 263-264) Judith Butler
tuntuu tukevan näkökantaani siitä, että "essentialistien" ja "dekonstruktionistien" kiistely on pitkälti väärinkäsitys. Butlerin mielestä
yleisin tapa lukea häntä väärin on lukea hänen identiteettianalyysinsa
Gender Trouble-teoksessa sellaiseksi, että identiteetti on kuin vaate;
vapaasti ja tahdonalaisesti valittavissa. Samassa keskustelussa (mts.
273) Butler tunnustaa mieltymyksensä esimerkiksi Joan Nestlen ana
lyyseihin b/f-kulttuurista, joten ainakaan Butler itse ei ole valmis
hylkäämään Nestleä "essentialistien häpeäpaaluun".
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Mielestäni kiistely "essentialisteista" ja "dekonstruktionisteista" on
pitkälti ulkokohtaisen lukemistavan tulos, joka liittyy queer-teoreetikkojen ja queer-aktivistien suhteeseen. Niin kuin Liz Kotz em. artik
kelissa huomauttaa (mts. 263), nuoret queer-aktivistit eivät lue Butlerin
teoriaa 1980-luvun identiteettikiistojen taustaa vasten. Heille kysymys
identiteetistä ja niiden vaihdettavuudesta näyttäytyy aivan erilaisena.
Suomalaisena esimerkkinä sukupolvierosta mainittakoon Kati Musto
lan huomio Kristiina-instituutin lesbotutkimuksen johdantokurssilta
syksyllä 1994. Opiskelijat, joille b/f-kulttuuria vieroksuva 80-luvun
poliittinen oikeaoppisuus oli täysin vieras tausta, valittivat luentopalautteessa kaikkien luennoitsijoiden korostavan liikaa b/f-kulttuuria.
60 Aiemmin artikkelissani mainittu queer chic voisi olla yksi osoitus siitä.
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Tuija Pulkkinen

Keinotekoista seksiä?
Luonto, luonnottomuus ja radikaali
sukupuolipolitiikka'
Suomen kielen sana "sukupuoli", jonka on tarkoitus kuvata ruu
miiseen, haluun ja rooli-identifikaatioon sisältyvää energiaa, toimii
tässä kulttuurisessa kontekstissa erityislaatuisena järjestävänä
valtana. "Suku" viittaa lisääntymiseen, "puoli" kahtiajakoon.
"Sukupuoli" antaa ymmärtää, että kyseisiä luokkia on kaksi ja että
ne tuottavat jälkeläisiä. Mitä tämä kielellinen järjestys tuo muka
naan ja mitä se sulkee pois? Ja mikä on politiikka, joka kohtaa
tämän vallan?
"Sukupuoli" johtaa keskustelun seksuaalisuudesta biologian,
lääketieteen ja lisääntymisen alueelle. Huolimatta siitä, että "seksi"
on tullut esitellyksi lisääntymisestä irrallisen ruumiillisen halun ja
nautinnon merkitsijänä, suomennetun "sukupuolielämän" totuutta
etsitään yleensä sukua jatkavasta luonnosta. Englanninkielinen
feministinen keskustelu käyttää kahta termiä: "sex" ja "gender",
ja irrottaa näin biologisen sukupuolen ja sosiaalisen sukupuoliroo
lin toisistaan. Tämä erottelu ei ole löytänyt sujuvaa suomenkielistä
vastinetta.
Monique Wittigin termi "heteroseksuaalinen sopimus" ja
Adrianne Richin käsite "pakollinen heteroseksuaalisuus" ovat
yrityksiä tarttua käsitteellisesti valtaan, jonka parissa tässä liikum
me. Judith Butler käyttää kirjassaan Gender Trouble (1990) käsi
tettä "heteroseksuaalinen matriisi". Butler puhuu foucaultlaisittain
tuottavasta vallasta, joka diskursiivisesti jakaa ruumiit kahteen
sukupuoleen, liittää niihin halun, joka kohdistuu toiseen sukupuo
leen ja yhdistää tähän biologis-seksuaaliseen kompleksiin tietyn
sosiaalisen roolin.
‘Julkaistu aiemmin Tiede & Edistys -lehden numerossa 4/1993.

165

Tällä historiallisella hetkellä valtakulttuurissa ondiskursiivisesti
mahdotonta olla mies/nainen -jaottelun ulkopuolella: jokainen
ihminen on luokiteltu jommaksi kummaksi. Sukupuolittavan
binaarilogiikan fyysinen valta suhteessa ruumiiden muotojen
jatkuvuuteen jättää tuottamatta ja nimeämättä näiden kahden
muodon ulkopuolisen.1 Samalla lailla tapahtuu seksuaalisuuden
alueella. Homoseksuaalisuus, joka rikkoo ajatuksen ruumiiseen
liittyvästä halusta vastakkaiseen sukupuoleen, on haluna tabu,
matriisin ulkopuolinen, lähes nimetön alue.
Seksuaalis-sosiaaliset heteroseksuaaliseen matriisiin sopimatto
mat roolit kuuluvat vähemmistöseksuaalisuuskulttuureiden sisäi
seen maailmaan. Ne ovat valtakulttuuriin nähden yleensä niin
sanotusti syvällä kaapissa, ja heteroseksuaalisen matriisin valta
ilmenee tänä kaappina. Se ei salli mies/nainen -jakoon sopimatto
mien identiteettien muodostua sosiaalisesti tunnustetuiksi asemiksi.
Sen sijaan se on pitkään joko kriminalisoinut, medikalisoinut,
tehnyt naurunalaisiksi tai sivuuttanut nämä positiot.
Jumalaan ja Raamattuun kuulee viitattavan seksuaalisuuskeskustelussa, mutta käyvin argumentti erilaisia seksuaalisuuksia
tarkasteltaessa on kuitenkin Luonto ja Tiede Luomion äänenä.
"Asiallinen" sukupuolikeskustelu hakee auktoriteettinsa tieteen
diskurssista. Se on kiinnostunut tietämään, mitkä ovat tieteen
auktorisoiman "todellisuuden" antamat rajat sukupuolisuudelle.
Mitkä ovat erot miehen ja naisen ruumiin välillä (hormonit,
kromosomit, aivot), mikä on "terve" sukupuoli-identiteetti, millai
nen on luonnollinen seksuaalielämä. "Luonnottomuus", joka liittyy
vähemmistöseksuaalisuuksiin, tekee ne epäilyttäviksi ja saa kysy
mään tieteeltä syytä niiden ilmenemiseen.
Valistuneinkin tieteen kriitikko ja tieteen maailmaamme struk
turoivasta vallasta tietoinen ajattelija horjuu usein tällä kohdin.
Unohdamme helposti, että anatomia ja fysiologia eivät ole luonnon
järjestys, vaan myös oppeja, joilla on historiansa. Anatomia on
tieto-valta -järjestelmä. Niin on myös eläintiede, jonka tarjoamien
ydinperhekuvausten kulttuurisesta sidonnaisuudesta sosiaalisiin
sukupuolijärjestelmiin Donna Harawayn tuotanto antaa kuvauk
sen.2
Judith Butler ei kysy, mitä on luonnollinen seksuaalisuus. Hän
166

toimii foucaultlaisen genealogisen projektin mukaisesti. Sen sijaan
että hän olisi kiinnostunut alkuperästä, "luonnollisesta seksuaali
suudesta", hän kysyy: "Minkä vallan tuotosta on seksuaalisuus
sellaisena kuin sen tunnemme?" Butler pohtii voisiko sittenkin olla
niin, että luonnollinen ruumis ja sen seksuaalisuus (sex) eivät ole
syy ja alkuperä niille eroille, jotka tapaamme sosiaalisessa sukupuolijaossa (gender), vaan että ne olisivatkin seurausta samasta
vallasta, joka tuottaa sosiaalisen jaon.
Butlerin tapa analysoida sukupuolittavaa järjestystä foucaultlaisittain tuottavana valtana avaa tilan sukupuolen poliittiselle
ulottuvuudelle. Radikaali sukupuolipolitiikka paljastaa, kyseen
alaistaa ja parhaassa tapauksessa horjuttaa vallitsevaa sukupuolijärjestystä. Erilaisten seksuaalisuuksien maailma on se "toinen", joka
asettuu heteroseksuaalisen järjestyksen rajalle näyttäen sen yhdeksi
järjestykseksi, ei välttämättömäksi.
Kun kyse on naisista, radikaalilla sukupuolipolitiikalla ei pyritä
ainoastaan luomaan "oikeuksia" erilaisesta seksistä nauttiville.
Vaikka lesboliike on astunut itsenäisenä näyttämölle yleisen fe
minismin takaa, se ei ole menettänyt luonnettaan ennen kaikkea
sukupuolihierarkian mysteerien avaamisen avantgardena. Miesten
gay-liike sekä trans-, bi- ja queer-identiteetit horjuttavat kaikki
omalta osaltaan sukupuolijärjestystä, mutta lesboudessa on kyse
erityisestä intensiteetistä suhteessa naisten asemaan yleensä.
Tämän vuoksi en näe seksuaalisen identiteetin ajatusta tai identiteettipolitiikkaa yhtä kuolleena alueena kuin esimerkiksi Jan
Löfström - niin samaa mieltä kuin olenkin hänen kanssaan identi
teetin essentialisoimisen kritiikissä.3 Siksi keskityn tässä artikkelis
sa nimenomaan lesbo-identiteettiin poliittis-filosofisena argumentti
na. Pyrin osoittamaan, että vaikka identiteetin narratiivinen,
performatiivinen ja imaginaaris-morfologinen rakenne voidaan
dekonstruoida, se toimii nimenomaan identiteettinä, sillä vain
sellaisena se on argumentti universalisoivaa heteroseksuaalista
matriisia vastaan.
Lesboidentiteetistä ja erilaisista lesboidentiteeteistä tällä hetkel
lä käyty keskustelu ulottuu päivänpolitiikkaa ja oikeuksia koskevaa
keskustelua syvemmälle. Se muuttuu filosofiseksi argumentiksi
luonnon ja ei-luonnon suhteesta ja postmoderniksi kyselyksi
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pinnan ja perustan suhteesta. Homoseksuaaliseen kulttuuriin
liittyvät roolipelit, katseen tarkennus pintaan ja perustahakuisuudesta kieltäytyminen ovat yhteydessä postmoderniin kulttuurissa.
Sukupuolikulttuureihin tutustuminen paljastaa imaginaarisuuden ja
fantasian seksuaalisuuden elementeiksi, jotka eivät ainoastaan
kykene horjuttamaan sosiaalisia sukupuolihierarkioita vaan myös
toimivat niiden perustavina elementteinä. Tämän ottaminen esille
saa meidät epäilemään sukupuolihierarkioiden suurinta takaajaa,
ajatusta luonnosta, joka totuuden voimalla määrää olemisemme
rajat. Luonnottomuuden ja keinotekoisuuden tuominen intensiivisimmin luontoon ja ruumiiseen liittyvälle alueelle, feminiinisen
seksuaalisuuden ja naisen ruumiin reproduktiivisen sädekehän
pariin, on kumouksellisena eleenä vaikuttava.
Lesbon synty ja kasvu
Nimen ja nimettömyyden rajamailla häilyvä "lesbo" on alkanut,
varsinkin Yhdysvalloissa, muuttua yhä selvärajaisemmaksi histo
rialliseksi ja poliittiseksi kategoriaksi. Yksi tämän prosessin
etappeja on Lillian Fadermanin teos Odd Girls and Twilight
Lovers (1991), kuvaus "lesbon" historiasta Yhdysvalloissa.
Faderman aloittaa historiansa 1800-luvulta, naistenvälisten
"romanttisten ystävyyssuhteiden" kuvauksesta. 1800-luvulla ro
manttista ystävyyssuhdetta toisen tytön kanssa pidettiin sosiaalises
ti arvokkaana kokemuksena nuorelle tytölle. Kyse oli intohimoisis
ta ystävyyksistä tai jopa elämänpituista uskollista kumppanuuksis
ta, joista on jäljellä kiihkeitä kirjeenvaihtoja. Jotkut naiset menivät
naimisiin miesten kanssa, toiset eivät. Joillakin oli elämänsä
aikana useita romanttisia ystävyyssuhteita, joillakin yksi. Historial
listen lähteiden valossa on lähes mahdoton sanoa, mitä tapahtui
milläkin tasolla, fyysisellä, psyykkisellä, emotionaalisella tai
seksuaalisella. Naisen seksuaalisuuden kompleksinen kulttuurinen
rakentuminen on niin verhottu, että tämä kaukaisin historia Fader
manin kirjassa saa kohteensa lähes katoamaan.
Romanttisten ystävyyssuhteiden sosiaalinen instituutio murtui
hämmästyttävän nopeasti lesbouden karmalta merkittävimpään
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historialliseen käänteeseen, lääketieteellisen diskurssin leviämi
seen. Tämä tapahtui Yhdysvalloissa harvinaisen kattavasti vuosisa
dan vaihteessa. Lääketieteellisestä luokitusjärjestelmästä tuli
Yhdysvalloissa paljon suuremmassa määrin joka kodin omaisuutta
kuin siitä näyttää esimerkiksi meillä Suomessa koskaan tulleen.
Lääketieteellinen diskurssi loi lesbon ja lesbolaisuuden siinä
mielessä kuin ne myöhemmin ovat olleet olemassa. Lääketieteelli
nen diskurssi tieto-valta -järjestelmänä Foucault’n mielessä loi
käsitteet, teki luokituksia ja muotoutti näin sen, mikä myöhemmin
on voinut kulttuurisesti ja yksilöllisesti toimia lesboidentiteetin
perustana. Lääketieteellisen diskurssin ainekset ovat sirottautuneet
siihen lesbokulttuuriin, joka sai puolijulkisena alakulttuurina
alkunsa USA:ssa hyvin pian medikalisoinnin jälkeen.
Teoria oli peräisin Saksasta. Ensimmäinen naistenvälisiä
seksuaalisuhteita laajemmin tutkinut psykiatri oli saksalainen Karl
Westphal, ja tunnetuimmat varhaisista seksologeista Richard von
Krafft-Ebing ja Havelock Ellis. Westphalin tutkimuksen kohteena
vuonna 1869 oli 50-vuotias nainen, joka oli ahdistunut syvästä
rakkaudestaan nuoreen tyttöön. Westphalin analyysi oli, että
kyseessä oli mies, joka oli suljettu naisen ruumiiseen. Nainen oli
lapsena pitänyt poikien leikeistä, halunnut pukeutua maskuliinisesti, uneksinut olevansa mies - ja hänellä oli seksuaalisia haluja
naisiin. Termi, jolla naisiin suuntautunutta naista kutsuttiin, oli
sexual invert, itseensä tai samanlaiseen kääntynyt tai kieroutunut.
Paljon huomiota kiinnitettiin aktiiviseen, mieheksi identifioitu
neeseen, toiset naiset kohteekseen ottavaan tyyppiin, jonka ominai
suuksia luokiteltiin erinäisissä tutkimuksissa maskuliinisesta lihak
sikkaasta ruumiinmuodosta, suorasta katseesta ja liikkeiden ri
peydestä aina viheltämistaitoon ja tupakoimiseen. Samalla luotiin
kuitenkin myös toinen lesbotyyppi, aktiivisen maskuliinisen naisen
halun kohteena oleva, altis, naisellinen nainen, joka jostakin
käsittämättömäksi jääneestä syystä valitsee mieluummin kump
panikseen aktiivisen naisen kuin miehen. Nämä luokitukset toimi
vat pohjana lesbokulttuurissa paljon vaikuttaneille käsitteille butch
ja femme.
Kun yhdysvaltalaisia (kuten myös saksalaisia) tyttölapsia
alettiin yhä enenevässä määrin kiikuttaa psykiatrille liiallisen
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maskuliinisuuden tai liiallisen tyttöihin kohdistuvan kiinnostuksen
vuoksi, lesbous muodostui samalla kulttuurisesti mahdolliseksi
identiteetiksi. Yksi lesbokulttuurin kulta-ajoista oli 1920-luku,
jolloin lesbous ja seksuaalinen kokeilevuus oli eräänlainen muotiilmiö suurissa kaupungeissa, ja esimerkiksi New Yorkin Hakemis
sa (ns. Harlem renaissance) vaikutti loistelias "lesbian chic"
yökerhojen verkosto, jonne juhlaväkeä saapui ympäri kaupunkia.
Tyylikkäisiin kokopukuihin pukeutuneet butchit kulkivat seksikkäät
femmepimut kainalossa pitkin katuja.
Yläluokan kokeilut erosivat siitä vaikutusvaltaisesta osasta
lesbokulttuuria, joka tapahtui lähinnä työväenluokasta kotoisin
olevien lesbojen kansoittamissa tanssibaareissa. Nämä sosiaalisen
kanssakäymisen, usein asuntoahtauden ja sosiaalisen stigman
vuoksi lähes ainoaksi jääneet kohtauspaikat, olivat intensiivisiä
kulttuurin sisäisen muodin, roolien sekä hyväksytyn ja ei-hyväksytyn välisen rajankäynnin paikkoja. Baarikulttuuri butch-femme roolipeleineen kukoisti 1930-40 -luvuilla.
1950-luvulla, mccarthyismin aikana, baareihin kohdistui sääli
mätön poliisivaino. Naisten transvestisuus oli lailla kielletty, ja
baari-illat päättyivät usein poliisiratsioihin, putkiin, väkivaltaan ja
- myöhemmin sentimentaalisiin muistoihin, joita on kirjattu Lesbi
an Herstory -arkiston nauhoille.
1970-luvun lesbofeminismi tuomitsi jyrkästi siihen saakka
lesbokulttuuriin olennaisesti liittyneet butch-femme -roolit tasaarvon nimissä. Kulttuuri muutti olennaisesti muotoaan lesbojen
feministisessä käytännössä saaman uuden paikan johdosta, ja
lesbouteen liittyi yhä useammin poliittinen aktiivisuus. Samalla
kulttuurinen itsereflektio nousi uudelle tasolle, ja poliittinen lesboliike sai alkunsa. Lesboidentiteetti, jota Fadermanin kirja omalta
osaltaan on luomassa, muodostui kirjalliseksi. 1980-luvulta alkaen
lesbokulttuuri on tehnyt eroa feministiseen kulttuuriin. Se on
palannut omaan historiaansa ja tarkastellut uudelleen eri kannoilta
esimerkiksi butch-femme -rooleja kulttuurissaan. Rooleista on
1980-luvulta lähtien muodostunut performatiivisen leikin uusia
kiinnostuksen kohteita.
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Butch- ja fenime-identiteetti ja narraatio
Mitä butch ja femme sitten ovat? Ne ovat medikalisoivia kategori
oita, kuten todettiin, ja ne ovat kulttuurihistoriallisia kategorioita
kuten Fadermanin historiasta käy ilmi. Ne ovat esteettisiä katego
rioita ja sukupuolikulttuurin itsenäisiä merkkejä, jotka ovat käytet
tävissä sosiaalisissa näytelmissä. Kaiken tämän lisäksi ne ovat
kuitenkin myös identiteettikategorioita. Ne ovat yllättävän vakaval
la tavalla nimiä heteroseksuaaliseen matriisiin sopimattomille
positioille.
Voidaan sanoa, että lesboutta, naistenvälistä emotionaalista ja
ruumiillista rakkautta, on tietyllä tavalla ollut aina olemassa, mutta
identiteettinä lesbous tulee mahdolliseksi vasta, kun se on kerrottu
historiaksi ja mahdolliseksi positioksi.4 Samalla tavalla yksilöllinen
lesboidentiteetti kerrotaan, ainakin itselle, ja usein myös muille.
Se on kertomus siitä, mikä tässä erityisessä elämänkaaressa on
osoitus lesboudesta. Minkälainen lapsi olin, millaisia olivat suhtee
ni tyttöihin, poikiin, vanhempiini. Missä vaiheessa tiesin, mistä
pidin, mitä halusin, mihin samastuin. Miten tapahtumat seurasivat
vääjäämättömästi toisiaan. Lesbokirjallisuus on täynnä lesbokehityskertomuksia, elämäkertoja, jotka ovat enemmän tai vähemmän
dramaattisia, selkeitä tai viitteellisiä, kirjallisia tai realistisia,
tuskallisia tai humoristisia.
Viime aikoina on ilmestynyt erityisiä butch/femme -elämäker
tojen kokoelmia. Niistä ehkä tunnetuin on Joan Nestlen5 toimitta
ma The Persistent Desire: A Femme-Butch Reader. Sen kerto
muksissa yksittäiset naiset kertovat omilla tavoillaan identiteetis
tään. Ne eivät tule kerrotuksi ainoastaan sukupuolisen kaksiarvologiikan rikkovaksi homoseksuaaliseksi identiteetiksi, vaan kahdeksi
uudeksi positioksi. Kumpaankin pätee Monique Wittigin aikoinaan
feministisessä konferenssissa hätkähdyttänyt huudahdus "lesbo ei
ole nainen".6 Butch ei ole nainen, jos nainen ymmärretään biologi
sen sukupuolen, halun ja sosiaalisen sukupuolen ykseydeksi.
Butchissa biologinen sukupuoli "nainen" yhdistyy sosiaaliseen
sukupuoleen "mies" ja haluun, joka kohdistuu naiseen. Femme ei
ole nainen, sinä mieheen kohdistuvan halun, biologisen sukupuo
len ja sosiaalisen sukupuolen yhdistelmänä, joka määritellee
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heteroseksuaalisen naisen. Femmessa yhdistyvät biologinen suku
puoli "nainen" ja sosiaalinen sukupuoli "nainen" haluun, joka
kohdistuu naiseen. Tai ei naiseen, vaan butchiin.
Lesbiset elämäkerrat korostavat yleensä identiteettejä. Useat
niistä kertovat puhtaan butch- tai femme-tarinan kaikkine kulttuu
risesti koodattuine määreineen. Ne kuvaavat ihmisiä, jotka näyttä
vät kertomuksesta riippuen joko syntyneen erilaisina tai vähintään
valinneen seksuaalis-sosiaalisen identiteettinsä hyvin varhaisessa
lapsuudessa. Rita Mae Brownin romaanihenkilö Molly Bolt joutuu
kansakouluiässä tappeluun siitä, tuleeko hänestä isona lääkäri tai
presidentti vai ei, ja pian tämän jälkeen hän menee jo kihloihin
Leotansa kanssa. Jokaisella identiteettitarinansa butchiksi kerto
neella on tarinansa poikatyttölapsuudesta. On valokuvia itsestä
pitelemässä pitkätukkaista naapurin tyttöä kädestä, kiipeämässä
puissa, kalassa, tai vain kuvattuna siinä väkisin päälle puetussa
mekossa, joka kiristää hartioista ja näyttää olevan väärän henkilön
päällä. Nämä kertomukset eivät kysy "mistä se johtuu?" -kysy
mystä, vaan esittävän erilaisen ihmisen: fyysis-psyykkis-seksuaaIis-sosiaalisen yhdistelmän. Jotkut niistä, kuten esimerkiksi Audre
Lorden klassiseksi lesbotekstiksi muodostunut oman elämän
narraatio Zami, ovat varsin tietoisia identiteetin narratiivisesta
luonteesta. Lorden kirja on otsikoitu "Biomytologiaksi", ja sen
alaotsikko on "Uusi tapa kirjoittaa nimeni". Sen kuvaus nelivuoti
aan toppahaalareihin pyntätyn Audren maagisesta kohtaamisesta
naapurissa vierailevan satumaisen, punaiseen samettitakkiin puetun
pikku prinsessan kanssa on tietoisen kirjallinen identiteettifragmentti, joka on selvillä narraation luonteestaan.7
Itsensä lesboksi kertova on yleensä enemmän selvillä identiteet
tinsä tietynasteisesta kontingenttiudesta kuin keskiverto heterosek
suaalinen nainen, jonka kertomus itsestään "naisena" on vähem
män kertomuksellinen entiteetti. Identiteetti luodaan kertomuksella
- ja silti jokainen itsensä lesboksi tai homoksi luokitteleva tietää,
että hänen identiteetissään ei ole kyse satunnaisesta keksinnöstä.
Corning out -prosessiin liittyy yleensä vahva "kotiin palaamisen"
tunne, "oikean" ja "todellisen" minän esilletulo.8
Onko siis kyse kulttuurista vai luonnosta, kun sanomme "les
bo", "butch", "femme"? Ja onko tässä kyse kulttuurista tai luon
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nosta jollakin ratkaisevalla tavalla erilaisessa mielessä kuin kun
sanomme "nainen" tai "mies"?
Olen toisaalla verrannut seksuaalista identiteettiä ja naisidentiteettiä kansalliseen identiteettiin.9 Esimerkiksi suomalaisuus on
narratiivinen entiteetti, joka on muodostunut toimivaksi identitee
tiksi tietyssä historiallisessa yhteydessä. Identiteetin synty on
ehdollistunut alistushistorialla, ja väitän, että "kansa" -muotoisten
identiteettien synnyn yleinen kehys on alistushistoria. Voidaan
sanoa, että homoseksuaalisuutta on aina olemassa, mutta sen
muodostuminen nimetyksi identiteetiksi on edellyttänyt tieto-valta rakenteiden muotoutumista aktuaalisesti kieltäviksi.
Kansallinen, sukupuolinen" ja seksuaalinen identiteetti ovat
kaikki ei-essentiaalisia, historiallisesti kontingentteja identiteettejä,
mutta olennaista on, että ne kaikesta ei-essentiaalisuudestaan,
historiallisuudestaan ja kontingenttiudestaan huolimatta ovat
poliittisesti merkittäviä juuri identiteetteinä.
Kansallisuudesta, esimerkiksi suomalaisuudesta, esitetään
nykyisin hyvin harvoin luonnontieteellistäviä kysymyksiä. Emme
yleensä ajattele suomalaisuuden sijaitsevan ruumiissamme, gee
neissä, kromosomeissa tai kallonmuodossa. Sen sijaan homoseksu
aalisuudesta kysytään yhä uudelleen "mitä se on?" tai "mistä se
johtuu?" nimenomaisena tarkoituksena löytää vastaus ruumiin
uumenista, sen muodosta, tai vielä mieluummin syvemmältä:
aivoista, soluista, ja biologian tieteen nimeämien, näkymättömien
solunsisäisten olioitten maailmasta.
Luonnosta ratkaisua kaipaavat, kuuluivat he sitten argumentteja
puolesta tai vastaan etsiviin piireihin, rakastavat vastausta, joka
koostuu geeneistä ja kromosomeista. Toiset taas ovat sitä mieltä,
että geenit ja genocide10 ovat liian lähellä toisiaan.11 Poliittisesti
korrekti vastaus kuuluu: "Sillä ei ole väliä. Väliä on sillä, että
meitä on." Filosofisesti mielenkiintoisin vastaus on kuitenkin
kysymys: miksi tämä kysymys kysytään? Mikä asettaa dikotomian
luonto/kulttuuri, ja onko tämä binarismi dekonstruoitavissa?
Michel Foucault erottelee kirjassaan The Order of Things
modernin tietomuodon, jonka tyypillinen piirre aikaisempiin
tietomuotoihin nähden on, että se selittää näkyvää näkymättömällä,
pintaa perustalla. Moderni ajattelu, joka on tullut näkyviin, kun on
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alettu puhua postmodernista, operoi dikotomioilla pinta/perusta,
pinnallinen/syvällinen, epäautenttinen/autenttinen, keinotekoinen/aito. Itse olen kuvannut modernia riisumisen liikkeenä, joka
kuorii epäaitoja kerroksia siinä uskossa, että niiden alta löytyy aito
ja tosi ydin.12 Postmoderni teoretisointi koostuu tämän liikkeen
tunnistamisesta ja se kieltäytyy perustahakuisuudesta.
Postmoderni/moderni -erottelun valossa nähtynä kysymys
luonto vai (vain) kulttuuri, sekä taipumus etsiä biologiasta perustaa
käyttäytymisen selittämiselle edustavat leimallisesti modernia
otetta. Jos ajatus on, että kulttuuri on pinta luonnolle, joka selit
tää, niin homoseksuaalisen kulttuurin olemassaolon täytyy seurata
jostakin vielä käsittämättömästä luonnon alueella vallitsevasta
erosta - samalla tavoin kuin heteroseksuaalisen sukupuolikulttuurin
oletetaan seuraavan luonnollisista eroista naisten ja miesten välillä.
Toinen vaihtoehto tämän ajatusmallin puitteissa on merkitä
homoseksuaalisuus "kulttuuriseksi" ilmiöksi, joka on vailla "luon
nollista perustaa". Kun homoseksuaalisen kulttuurin historia on
tullut esille, ja on käynyt ilmi, miten identiteetin narraatio tapah
tuu "kulttuurin" alueella, tästä on tullut yhä suositumpi kanta.
Mutta merkittävää on, että ratkaisu tehdään täsmälleen saman
modernin dikotomian puitteissa ja ehdoilla. Siksi tämä siirto
implikoi myös suuren muutoksen homoseksuaalisuuden "todelli
suuden" asteessa. Jos kyse ei ole biologisesti tutkittavissa olevasta
erosta, kyse ei ole "oikeasta" erosta, vaan eräänlaisesta leikistä,
päähänpinttymästä, korkeintaan psykologisesti selitettävissä olevas
ta väärinkäsityksestä - yksinkertaisesti pinnallisesta ilmiöstä, jolla
ei ole perustaa.
Postmodernin teoretisoinnin kannalta haastavaa on yrittää
näiden vaihtoehtojen sijasta ajatella sukupuolta dekonstruoimalla
luonto/kulttuuri-dikotomia. Aivolisäke, ripsiväri, hyvä pallosilmä,
nännit ja tahto, vain muutamia esimerkkejä ottaakseni, ovat kaik
ki, tässä ja nyt, merkitseviä sukupuoli-identiteetin kannalta. Mo
derni tietomuoto saa meidät järjestämään osan niistä luontoon,
osan kulttuuriin, ja selittämään toisia toisilla. Olisiko mahdollista
ajatella toisin? Millaista olisi ajatella sukupuolta ilman dikotomiaa
Iuonto/kulttuuri?
Viimeisen kymmenen vuoden kuluessa sukupuoliteoretisointi
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on tapahtunut lisääntyvässä määrin ympäristössä, jossa moderni on
asetettu kyseenalaiseksi postmodernin nimissä. Yksi tämän kehi
tyksen ilmenemismuoto on ollut kiinnostus "pinnalliseen" suku
puoleen eli sukupuoliperformanssiin ja sukupuoliseen identiteettiin
performatiivisena entiteettinä.
Roolit performansseina
Postmodernin ajattelumaailman ja homoseksuaalisen kulttuurin
väliseen flirttiin on viitattu useissa yhteyksissä. Yhteys ei ole
satunnainen. Perustahakuisuudesta kieltäytyminen, avoin "keinote
koisuus" sekä pinnan ja perustan välisen suhteen saattaminen pois
tasapainosta ironian avulla ovat ilmiöitä, jotka kuuluvat homosek
suaaliin maailmaan ja tulevat samalla tematisoiduiksi postmoder
nissa. Esimerkiksi Sue-Ellen Case toteaa artikkelissaan butchfemme -estetiikasta camp-tyylin olleen aina osa gay-kulttuuria.
Hän jatkaa: "Camp-tyyli, gay-identifioitu pukeutuminen ja ho
moseksuaalisuuden sosiaalisen todellisuuden artikulaatio on myös
muodostunut osaksi heteroseksuaalista postmodernia kaanonia."13
Yksi modernin ja postmodernin estetiikan välisistä kriisialueista
sijoittuu representaatioon. Kyse ei ole vain siitä, että moderni
taide kieltää representaation ja postmoderni sallii sen tietyissä
rajoissa uudestaan, vaan ennen kaikkea siitä, että postmoderni
saattaa pois tasapainosta esittävän ja ei-esittävän välisen erottelun.
Performanssi on ollut suosittu postmoderni taidemuoto ehkä juuri
siksi, että performanssit hakevat hetkiä, joissa tämä ero kumoutuu.
Myös homoseksuaalinen kulttuuri, omalta osaltaan, koostuu
performansseista, joissa esittäjän/esitettävän/esityksen rajoja ei
pidetä pystyssä, tilanteista, joissa ne hämärtyvät. Kysymystä siitä,
mikä on "todellisuus" ja "oikea", ei näiden sukupuoliperformanssien yhteydessä tule yksinkertaisesti mieleen esittää.
Naiseksi pukeutuneen transvestiitin tai feminiinisesti esiintyvän
homoseksuaalin miehen hahmot ovat tunnettuja. Butch-femme rooleista on kirjoitettu viime aikoina paljon performansseina.
Tärkeä tekstuaalinen lähtökohta tälle keskustelulle on ollut Joan
Rivieren klassiseksi muodostunut artikkeli "Womanliness as
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Masquerade" vuodelta 1929.
Rivieren mukaan nainen saattaa käyttää feminiinistä esiintymis
tä naamiona peittämässä sitä tosiasiaa, että hänellä on isältään
anastamansa penis intellektuaalisena aseenaan. Rivieren analyysikohde on akateeminen nainen. Hän toteaa akateemisessa tilaisuu
dessa esitelmöivän naisen esittelevän julkisesti isältään kastroimal
la anastamaansa penistä, joka on hänen hallussaan. Kompensoidakseen kastraation, joka sisältyy hänen intellektuaaliseen
kapasiteettiinsa, nainen pukeutuu ylifeminiinisesti ja hakee jokai
sen esiintymisen jälkeen miehiltä tunnustusta naiseudelleen flirttai
lemalla.
Maskeradi on Rivieren mukaan reaktiivinen ele heteroseksuaa
lisessa kulttuurissa. Hänen mukaansa lesbo näyttää peniksensä
ylpeästi, kun heteroseksuaalisilla markkinoilla operoiva homosek
suaalinen nainen reagoi maskeradilla.
Case kiinnittää huomiota siihen, että Riviere toteaa: "Lukija
saattaa nyt kysyä kuinka määrittelen naisellisuuden tai mihin
vedän rajan aidon naisellisuuden ja ’maskeradin’ välille: ne ovat
sama asia"14. Jos naiseus (ja siksi myös miehuus) on yleensäkin
esitys, niin kyse on siitä, kuka esittää mitä, kelle ja miksi.
Case ehdottaa butch-femme -roolien ja baarikulttuurin roolipe
lien tulkintaa Rivieren valossa. Femme tarjoaa maskeradinsa
butchille, butch esittää peniksensä femmelle. Tämä saa meidät
Casen mukaan kysymään: "penis, penis, kenellä on penis?" Ja kun
referenttiä ei ole näkyvissä, fiktio peniksestä ja kastraatiosta
muuttuu hänen mukaansa ironian kohteeksi ja campiksi, baarikult
tuurin olennaiseksi elementiksi.15
Casen mukaan baarikulttuurissa nämä penis-suhteiset asemat on
aina ymmärretty rooleiksi, ei essentiaalisesti.16 Teatterin kannalta
ne ovat hänen mukaansa luonne konstruktioita, aktiivisempia kuin
"reaktio". Femme esittää tietoisesti feminiinisen maskeradin sen
sijaan, että reagoisi kompensatorisesti miehiseen katseeseen edes
sä. Camp on mukana kuvassa sinä naisellisuuden ylilyöntinä, joka
kuuluu klassiselle femmelle siinä kuin drag-queenillekin.17 Case
käyttää Baudrillardia Rivieren kanssa todeten: "butch-femme roolit tarjoavat hypersimulaation naisesta sellaisena kuin freudilai
nen järjestelmä ja fallokratia... naisen määrittelee".18
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Caselle butch-femme -pari on "voimakaksikko" («dynamic duo),
joka ei esitä teatteria falliselle halun taloudelle vaan tekee siitä
teatteria.
Teresa de Lauretis jatkaa artikkelissaan "Film and the Visible"
Casen ajatusta, mutta hän kiistää sen, että kyseessä olisi hete
roseksuaalisen tilanteen "esittäminen". Hän kirjoittaa: "Butchfemme -roolipeli ei ole jännittävää siksi, että se esittää heterosek
suaalisen halun, vaan siksi että se ei tee sitä."19
de Lauretisin mukaan esitetyksi tulee pikemminkin eräänlainen
aave-efekti, outo välimatka (heteroseksuaalisena esitetyn) halun ja
esityksen välillä. Koska esitys ei täsmällisesti ottaen sovi näytel
män esittäjiin, sen sisällöksi jää vahva viittaus esittäjien fantasiapanokseen - "fantasiaan, joka ei koskaan voi täydellisesti
esittää heitä tai heidän haluaan, joka jää lavastuksensa tavoittamat
tomiin, fantasiaan, joka saa yhä uudelleen ja uudelleen muodon
huolimatta siitä, että se tulee dekonstruoiduksi ja saatetuksi pois
tasapainosta lesbocampin mise en scene -tapahtumassa."20
de Lauretis ei ole täysin levollinen postmodernin heteroseksu
aalisen camp-kulttuurin ja lesboerityisyyden samastamisen suhteen.
Hänelle lesboseksuaalisuudessa on jotakin redusoimatonta. Väli
matka fantasia-skenaarion ja itsekriittisen ironisen lesbokatseen
välillä muodostaa halun tilan, joka kohdistuu sekä samaan että
toiseen, mutta kumpaankin naisessa, ja on siksi erilainen kuin
heteroseksuaalinen halu. Fenune on haluttu, joka osoittaa halutta
vuutensa butchille.21
Tämä näkemys on houkutteleva, koska se hakee lesbolle butchille ja femmelle, ja itse aktille - identiteettiä, joka ei ole
riippuvainen heteroseksuaalisesta mallista. Mutta onko niin, että
samalla kun se itsepintaisesti kieltää, että homoseksuaalinen
roolipeli "kopioisi" heteroseksuaalisuutta, se tulee asettaneeksi
heteroseksuaalisuuden "esittämisen" ulkopuolelle "olemisen"
alueelle?
de Lauretisin vastenmielisyys postmodernia esitys-teoretisointia
kohtaan on riippuvainen olemisen ja esityksen tiukasta erottamises
ta ja olemisen pitämisestä esittämistä arvokkaampana. Hänen
pyrkimyksensä vakavoittaa lesbous ei-esittäväksi essentiaaliseksi
seksuaalisuuden muodoksi onnistuu vain julistamalla heteroseksu177

aalisuus jo valmiiksi sellaiseksi.
Tähän nähden Judith Butlerin näkemys sukupuolesta perfor
manssina on päättäväisesti postmoderni. Butlerin mukaan on
väärin ajatella sukupuolta yleensäkään olemisena. Sukupuoli on
myös heteroseksuaalisessa kontekstissa hänen mukaansa aina
tekemistä. "Mies" ja "nainen" muodostuvat performatiivisissa
teoissa. Ne ovat tuloksia teoista, joiden alkuperänä niitä yleensä
pidetään.22
Koska Butlerin viitekehyksessä sukupuoli siis yleensäkin on
performatiivinen, butch ja femme - rooleissa ei ole kyse "keino
tekoisesta" esityksestä, imitaatiosta verrattuna heteroseksuaaliseen
roolipeliin aitona ja ei-esityksellisenä. Siinä on kyse ainoastaan
vaihtoehtoisesta esityksestä.
Butleria on kritisoitu siitä, että hänen teoriassaan ruumis katoaa
performanssiin. Mutta kyse on suuremmasta askeleesta. Butler ei
pelaa esittäjä/esitettävä, oleminen/esitys, ruumis/pinta materiaalinen/henkinen tai luonto/kulttuuri - eroilla. Hänen tekstinsä tähtää
juuri näiden erottelujen dekonstruktioon.
Sukupuolitettu ruumis on usein viimeinen paikka, johon suku
puolisen kaksiarvologiikan mukainen sukupuoliero sijoitetaan. Silti
tiedetään, että naiset ja miehet eivät todellisuudessa ole morfolo
gialtaan ruumiillisten sukupuolityyppien mukaisia puhtaita muoto
ja: ruumiit muotoillaan, ne muotoutuvat sukupuolitetussa elämäs
sä, ja heteroseksuaalinen matriisi toimii usein julmana valtana
tässä prosessissa.23
Kuinka pitkälle myös ruumis ja siihen liitetty seksuaalisuus on
performanssi? Monien mielestä vanha puhe feminismistä peniskateutena on roskaa, koska kyse on solmiokateudesta: työpaikoista
ja sosiaalisesta arvonannosta.24 Mutta riittääkö solmio? Entä jos
halutaan myös penis?
Lesbofallos
Penis, penis, kenellä on penis? Psykoanalyyttinen teoria on keskit
tänyt miehisyyden ja seksuaalisuuden yhteen ruumiinosaan, joka
on toiminut antiikin Kreikan kulttuurista lähtien voimakkaana
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kulttuurin symbolina. Penis ei ole vain fyysinen elin, se on fallos:
tie kulttuuriin. Erityisesti psykoanalyyttinen teoria rakentaa kult
tuurin falloksen ympärille. Fallos on valta, kontrolli, penetraatio,
kieli, voima. Se jolla on fallos, on kastrointiuhan alainen. Lacanin
mukaan nainen on fallos: omistettava, omistamisen takaaja ja se
jolla on valta kastroida.
Nykyisen radikaalin lesboseksin teoriassa ja käytännössä
sukupuoli kohtaa lakkaamatta imaginaarisen luonteensa ja luonnon
ja kulttuurin välille oletettu raja muuttuu yhä ongelmallisemmaksi.
Judith Butler yhdistää teoksessaan Bodies that Matter psyko
analyyttisen keskustelun lesboseksuaalisuuden ajankohtaiseen
todellisuuteen.
Kokoelmaan sisältyvässä artikkelissaan "The Lesbian Phallus
and the Morfological Imaginary" Butler lukee Freudin ja Lacanin
tekstejä. Kyse on falloksesta, jonka Freud ottaa esille Unien
tulkinnassa, ja joka Lacanilla on privilegioidun merkitsijän ase
massa artikkelissa "The Meaning of the Phallus" (1958).
Freudin perusteella Butler toteaa "Jos erogeenisuus tuotetaan
aikaansaamalla ruumiillinen toiminto tietyn ajatuksen avulla, niin
ajatus ja aikaansaannos ovat fenomenologisesti samanaikaisia.
Tämän seurauksena ei ole mahdollista sanoa, että ruumiinosa
edeltää ajatusta ja nostattaa sen, koska itse asiassa ajatus ilmaan
tuu samanaikaisesti fenomenologisesti saavutettavissa olevan
ruumiin kanssa ja on juuri se, joka takaa sen saavutettavuuden."25
Butler väittää, että jo Freudin omassa tekstissä fallos tulee
metonyymisesti siirretyksi, ja että fallos ei kuulu nimenä millekään
ruumiinosalle, vaan on perimmäisesti siirrettävä ja on, "ainakin
tässä tekstissä, juuri erogeenisen siirrettävyyden periaate."26
Butlerin Freud-luennan valossa "ei ole enää mahdollista olettaa
anatomiaa pysyvänä referenttinä, joka arvotetaan ja merkitään
imaginaarisen skeeman välityksellä. Päinvastoin, itse anatomian
tavoitettavuus on tietyssä mielessä riippuvainen tästä skeemasta ja
sen kanssa samanaikainen. "27
Lacanin artikkeli "The Mirror Stage" (1949) kuvaa varhaislap
suuden nk. peilivaiheen, jossa muoto projisoidaan pinnalle eli
hahmotetaan oman ruumiin ääriviivat. Butlerin mukaan Lacanille
ruumis, tai pikemminkin, morfologia, on imaginaarinen muotoutu
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ma, mutta tämä percipi tai ruumiin visuaalinen tuottaminen,
säilyttää fantasmaattisen kiinteytensä ainoastaan tulemalla kielen
alaiseksi ja merkityksi sukupuolierolla.28
Ruumiit muodostuvat kokonaisiksi sukupuolisesti merkityillä
nimillä. Nimi antaa aseman symbolisen alueella eli sukulaisuuden
idealisoidulla alueella niissä suhteissa, jotka ovat rakentuneet
sanktioiden ja tabujen välityksellä. Näitä suhteita hallitsee Isän
Laki eli insestin kielto. Ruumiin eheyttä ei siis, Butlerin luennan
mukaan, tuota luonnollinen raja tai orgaanien telos, vaan sukulai
suuden laki, joka toimii nimen välityksellä.29
Lacanin teksti "The Meaning of the Phallus" vuodelta 1958
kieltää, että fallos olisi sen enempää elin kuin imaginaarinen
efektikään. Sen sijaan se on "privilegioitu merkitsijä". Butler
huomauttaa kuitenkin, että tästä eksplisiittisestä kiellosta huolimat
ta fallos on sidottu penikseen. Se ei ole sidottu siihen yksinkertai
sen identiteetin suhteella, mutta se on sidottu siihen määrätyn
negaation suhteella. Falloksen on kiellettävä penis toimiakseen
symbolina ja merkitsijänä privilegioidulla tavalla. Jos fallos mer
kitsee vain siinä määrin kuin se ei ole penis, ja jos penis on
määritelty siksi ruumiinosaksi, joka falloksen ei pidä olla, niin
fallos on perustavaa laatua olevalla tavalla riippuvainen peniksestä
symboloidakseen ollenkaan. Jos nyt näyttää siltä, että fallos ei
olisi mitään ilman penistä, niin Butlerin kysymys kuuluu: miksi
olettaa, että fallos tarvitsee tietyn ruumiinosan symboloidakseen,
miksei se voisi toimia symboloimalla "muita ruumiinosia tai
ruumiinkaltaisia esineitä".30
Butler väittää, että juuri siksi että fallos on idealisaatio, jotakin
mitä mikään ruumis ei voi kylliksi muistuttaa, se on siirrettävissä
oleva fantasma, ja sen naturalisoitu yhteys maskuliiniseen morfo
logiaan voidaan asettaa kyseenalaiseksi aggressiivisella reterritorialisoinnilla eli konstruoimalla erilaisia ruumiillisia egoja.31
Butler toteaa eksplisiittisesti, että lacanilainen falloksen omaa
minen voi tulla symboloiduksi käsivarrella, kielellä, kädellä tai
kahdella, polvella, reidellä, lanneluulla tai sarjalla "tarkoituksen
mukaisesti suunniteltuja ruumiinosan kaltaisia esineitä."32 Viimek
simainitulla Butler vaikuttaa hienovaraisesti viittaavan varsinkin
Yhdysvaltojen seksiradikaaleissa lesbopiireissä suosittuihin "seksi180

leluihin". Nämä ovat parhaimmillaan silikonista valmistettuja
kopioita kulttuurimme alkulähteen, antiikin Kreikan, palvomasta
fallos-fetissistä. Näitä feminiinisen seksuaalisuuden käytännöllisiä
imaginaarisia jatkeita on saatavana kaiken värisinä ja kokoisina,
varustettuna mitä erilaisimmat liikeradat sallivilla kiinnitysme
kanismeilla. Tämän kirjaimellisesti siirrettävän ja omistajaa vaihta
van, aina valmiin ja myös hyllyttämisen mahdollistavan postmo
dernin falloksen käytännölliset edut "luonnolliseen" nähden ovat
monille tuttuja.33 Voidaan kysyä, onko dildo muovin lopullinen
voitto luonnosta maskuliinisen seksuaalisuuden alueella34, samalla
lailla kuin spermapankit, keinohedelmöitys ja kohdunvuokraus
ovat reproduktion alueella.
Lacanilainen falloksen omistaminen ja falloksena oleminen
tulee mahdolliseksi tässä lesbofallosskenaariossa siinä muodossa,
että fallinen lesbo (butch) on potentiaalisesti kastroitavissa ja
halutulla naisella (femme) on valta kastroida joko tarjoamalla tai
pidättäytymällä fallisuuden spekulaarisesta takauksesta. Se, että
näyttämö saattaa muuttua, että oleminen ja omistaminen voivat
vaihtaa paikkaa, saattaa normatiivisen heteroseksuaalisuuden
hämmennyksiin.35
Butlerin mukaan on selvää, että fallos toimii privilegioituna
tämän päivän seksuaalisuuskulttuureissa. Hän on tietoinen siitä,
että monet lesboteoreetikot katsovat lesboseksuaalisuuden toimivan
fallogosentrisen talouden ulkopuolella, mutta on itse sitä mieltä,
että lesboseksuaalisuus on yhtä lailla nykyisessä seksuaalijärjestelmässä tuotettu kuin mikä tahansa muu seksuaalisuuden muoto.
Kyse ei ole hänen mukaansa siitä, ettei fallos sisältyisi lesboseksuaalisuuteen rakenne-elementtinä, kyse on siitä, miten se sisältyy.
Fallos muodostaa hänen mukaansa "ambivalentin identifikaation ja
halun paikan, joka eroaa merkittävästi normatiivisesta heteroseksuaalisuudesta." Lesbofallos merkitsee halua, joka on tuotettu histo
riallisesti erilaisten kieltojen risteyksissä, ja normatiiviset vaati
mukset ehdollistavat sen mahdollisuutta.36
Tässä mielessä "lesbofallos halun mahdollisena paikkana ei
merkitse viittaamista kuvitteelliseen identifikaatioon ja/tai haluun,
jota voidaan verrata todelliseen: päinvastoin, se merkitsee ainoas
taan vaihtoehtoisen imaginaarisen kannustamista hegemonisen
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imaginaarisen sijaan, ja sen näyttämistä, miten hegemoninen
imaginaarinen konstituoituu eksklusiivisten heteroseksuaalisten
morfologioiden naturalisoinnilla. "37
Lesbofallos ei siis itse asiassa merkitse peniksen hakemista,
vaan hegemonisen symbolisen sukupuolijärjestyksen siirtämistä
paikaltaan, ja vaihtoehtoisten imaginaaristen skeemojen liikkeelle
laskemista erogeenisten nautinnon paikkojen suhteen. Tehtävä ei
ole ainoastaan erottaa fallos peniksestä, vaan myös nähdä sen
siirrettävyys. Seksuaalisina tekijöinä peniksestä riippuvaiset omi
naisuudet, kuten penetroitavuus ja penetrointi tai kontrolli ja
alistuvuus, ovat siirrettäviä. Butlerin mukaan fallos on aina jo
valmiiksi plastinen.
Butlerin artikkeli avaa tien seksuaalisen identiteetin, erityisesti
butch-identiteetin, ymmärtämiselle ruumiillisena ja morfologisena
edellä käsiteltyjen narratiivisen ja performatiivisen identiteetin
lisäksi. Luonnon ja kulttuurin, synnynnäisen ja keinotekoisen
erottelu tulee kaikissa näissä identiteettien konstruktioissa siirre
tyksi modernilta paikaltaan.
Jos kykenemme luopumaan ajatuksesta, että on olemassa
Luonto, joka määrää sukupuolemme roolin, halun ja ruumiin
pysyvän identiteetin muodossa, niin olemme jo pitkällä. Mutta
meidän on myös huomattava, että vaihtoehtoiset identiteetit eivät
synny iloisessa valintaprosessissa, joka tapahtuu lukemattomien
vaihtoehtojen välillä. Identiteettien syntyminen on pakotettu pro
sessi, jonka ehtoina toimivat erilaiset sääntöjärjestelmät.
Nimien politiikka
Politiikka, joka kohtaa heteroseksuaalisen matriisin vallan, ei ole
vapauttamisen politiikkaa. Postmoderni aika on, erityisesti Foucault’n seksuaalisuuden historian ensimmäisen osan38 jälkeen,
tietoinen siitä, että on turha hakea seksuaali-identiteettien luonnol
lista, oikeaa ja aitoa perustaa, joka olisi pelastettavissa repressiol
ta. Jos seksuaaliset identiteetit ovat historiallisten ja yksilöllisten
pakotteiden tuotteita, niitä ei voi vapauttaa vallasta, päinvastoin,
ne ovat vallan tuottamia.
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Onko politiikassa sitten kyse olemassa olevien erilaisten identi
teettien oikeuksista? Identiteettiin vetoava oikeuspolitiikka on
tärkeää. Useimmat samaa sukupuolta olevat parit haluaisivat
rakkauselämälleen samat ilmaisuvapaudet ja samat parisuhde-edut
kuin heteroseksuaaleilla.
Identiteettipolitiikan vaara on se, että se pysähdyttää paikalleen
sen. minkä radikaali sukupuolipolitiikka haluaa laittaa liikkeelle.
Identiteetteihin vetoavalla oikeuspolitiikalla on taipumus natura
lisoida identiteetit ja rakentaa politiikan vahvin argumentti tälle
naturalisoinnille. Toisaalta identiteetin momentti on, kuten olen
pyrkinyt argumentoimaan, kaikessa sukupuolipolitiikassa välttämä
tön. Kyse on vain sen ymmärtämisestä, että naturalisoimaton,
kontingentti, ja rakentumishistorialtaan dekonstruoitu identiteetti
on edelleen identiteetti ja toimii oikeutetusti sitä vaativissa poliitti
sissa tilanteissa tekijänä.
Identiteetin nimissä harjoitettu oikeuspolitiikka avaa homosek
suaalisen kaapin. Kaappi on performanssi, joka saadaan aikaiseksi
vaikenemisen puheaktilla. Kaappi myös tuottaa tieto-valta -järjes
telmänä poissulkeinansa ilmiön.
Eve Kosofsky Sedgwickin mukaan homoseksuaalisuuden
sulkeminen kaappiin, eli pois puheen piiristä, on ollut episteemi
sen kenttämme rakenteellinen elementti kuluneella vuosisadalla.
Kirjassaan The Epistemology of the Closet (1990) hän toteaa, että
homo/heteroseksuaali -erottelu ja sen krooninen kriisi on merkin
nyt kulttuurimme keskeisiä kategorioita kuten salaisuus/paljastuminen, tieto/tietämättömyys, yksityinen/julkinen, maskuliininen/feminiininen, enemmistö/vähemmistö, viattomuus/salaisuuksiin
vihkiminen, luonnollinen/keinotekoinen, urbaani/provinsiaalinen,
terveys/sairaus, aktiivinen/passiivinen, sisällä/ulkona, valinnaisuus/riippuvuus, säilyvyys/dekadenssi, utopia/apokalypsia jne.39
Koska kaappi osaltaan tuottaa sulkemansa ilmiön, ei hämmästy
tä, että jotkut ovat sitä mieltä, että kaappi on tarpeellinen. Tietyllä
tavalla homokulttuurin jännite syntyy kaapin ja sen ulkopuolisen
välisestä erosta, ja jotkut ovat sitä mieltä, että homokulttuuri
menettää jotakin olennaista, jos se tulee paljastetuksi suurelle
yleisölle. Vuodesta 1993 tuli yllättäen40 Yhdysvalloissa suuri
homo- ja lesbokulttuurin julkisuusvuosi. Homoseksuaalisuudesta
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armeijassa käytiin ennennäkemättömän laaja julkinen keskustelu.
Washingtonissa kokoontui kaikkien aikojen suurin marssi homo-,
lesbo-, bi-, ja transidentiteettien nimissä. Vanity Fair -lehti julkaisi
kansikuvan, jossa k.d.lang ja Cindy Crawford poseerasivat kuvit
teellisessa butch-femme -asetelmassa, ja jopa Newsweek esitti
kansikuvanaan lesboparin. Jokainen itseään kunnioittava lehti
Yhdysvalloissa seurasi esimerkkiä, ja kirjoitti vähintään yhden
sunnuntainumeron sivun verran lesboista tai gay-kulttuurin ta
loudellisesta voimasta sympaattiseen sävyyn. Kaiken tämän seu
rauksena homo- ja lesboyhteisössä käydään kiivasta keskustelua
siitä, onko tämä kaikki meteli toivottavaa.
Yksi argumentti laajenevan positiivisen julkisuuden puolesta on
se, että tutkimusten mukaan homoseksuaalisiksi itsensä identifioi
vat nuoret elävät edelleen suurissa vaikeuksissa ja heidän itsemur
halukunsa ovat korkeat. On moneen kertaan todettu, että julkinen
keskustelu ja roolimallien tarjoaminen auttaa kasvuprosessissa.
Voidaan myös aiheellisesti kysyä, voiko kukaan, nuori tai vanha,
elää terveenä kaapissa eli salaten emotionaalisen elämänsä. Ho
moseksuaalit kuvataan perinteisesti onnettomina ihmisinä. Olisiko
liikaa olettaa, että onnettomuus seuraa vaikeasta tilanteesta eikä
vaikea tilanne onnettomasta luonteesta?
Onnellinen homo- ja lesboelämä tiedetään nykyisin mahdolli
seksi siinä kuin onnellinen heteroelämäkin, ja poliittinen kysymys
kuuluu: miksei homoseksuaalinen lapsi saisi kasvaa homoseksuaa
liseksi aikuiseksi ympäristössä, joka tukee hänen päätöksiään,
ymmärtää hänen persoonallisuuttaan, ja antaa hänelle oman kult
tuurin ravintoa. Homoseksuaalit lapset eivät synny homoseksuaali
siin perheisiin. Yleensä identiteetti joudutaan muodostamaan
suurella työllä. Entä jos pikku butch-tytölle ei tyrkytettäisi ro
mansseja poikien kanssa ja kerrottaisi lakkaamatta, miten hänen
pitäisi muuttua naisellisemmaksi, vaan sen sijaan, samalla lailla
kuin heteroseksuaaleille, vihjattaisiin mahdollisuuksista löytää oma
tyttöystävä ja tuettaisiin oman lesbo-identiteetin rakentamisessa.
Miksei naisella, joka haluaa miehen roolin, voisi olla omaa paik
kaa? Miksei miehellä, joka haluaa naisen roolin, voisi olla omaa
paikkaa - ja omaa nimeä? On olemassa miehiä, jotka tuntevat
olevansa enemmän itsensä, jos saavat pukeutua hameeseen tai olla
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alistuvia tai huolehtivia tai tulla pidetyksi vahvasti tai olla objek
teina tai kauniita tai vailla ensisijaista taloudellista vastuuta pa
risuhteessa.41 Kun ihmiset tutkivat vakavasti halujensa rakennetta
ja kohtaavat eri sosiaalis-seksuaalisia kerroksiaan pohtien, mihin
he haluiltaan sijoittuvat, perinteinen "naisen" ja "miehen" paikka
eivät riitä. Tämä näyttää yhä lisääntyvässä määrin pätevän ei vain
homoseksuaalisiin vaan myös heteroseksuaalisiin suhteisiin.42
Radikaalissa sukupuolipolitiikassa on kyse nimistä ja näkyvyy
destä ja erilaisten ihmisten oikeudesta elää tunnustetusti erilainen
elämä. Vaikka identiteettejä ja nimiä on - periaatteessa - loputto
masti, niin käytännössä jokaisella ei-heteroseksuaalilla (queer) on
jokaisella hetkellä jokin ei-mies- ja ei nainen -identiteetti, ja usein
nämä identiteetit ovat kokonaisen elämän pituisia. Nämä positiot,
hetkelliset tai pitkään säilyvät, ansaitsevat nimen ja toimivat,
nimetyiksi tullessaan, heteroseksuaaliseen matriisiin nähden "val
lankumouksellisesti" .
Matriisi pyörittää meitä kahden ideaalityypin ympärillä. Poli
tiikka merkitsee ennen kaikkea matriisin tajuamista ja lesbojen
ollessa kyseessä tämä tajuaminen muuttaa jo sinänsä sukupuolihierarkioita. Tietyllä tavalla feministinen liike on aina tehnyt
vastarintaa sukupuolittavalle vallalle. Sata vuotta sitten naisen
esiintyminen julkisesti housut jalassa oli yhtä radikaali teko kuin
miehen esiintyminen hame päällä on tänään.
On myös valaisevaa käsittää, että naturalisoinnin valta matriisin
takaajana saa voimansa modernista kaipuusta pinta-perusta -muo
toiseen selitykseen.
Vastakkainasettelu, jota olen rakentanut tämän artikkelin
kuluessa postmodernin ja modernin sukupuoleen kohdistuvan
kyselyn välille, tulee erinomaisella tavalla esille kahdessa vuoden
1993 filmissä, jotka ovat Neil Jordanin Crying Game ja Sally
Potterin Orlando.
Virginia Woolfin modernistiseen tekstiin perustuvassa, esteetti
sesti kiehtovassa, Orlandossa miehet ja naiset muuttuvat toisik
seen. Androgyynisyys, jota teksti tematisoi, ehdollistuu "naisen"
ja "miehen" kategorioista, ja samalla teksti väittää, että sukupuolet
ovat pinta, joka on riisuttavissa. Pinnan alla on jotakin todellisem
paa. Miehestä naiseksi seitsemän yön kuluessa muuttunut Orlando
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katsoo itseään peilistä ja toteaa: "Sama ihminen, vain eri sukupuo
li".
"Ihminen" on moderni käsite43 ja Orlando kirjoittaa modernin
universaalin ihmisen, joka on kumpikin sukupuoli eikä kumpaa
kaan ja samalla kuka tahansa, koska tahansa, missä tahansa.
Transsendentaali yksilö on viime kädessä sukupuoleton ja paljas
tuu, kun sukupuoli on riisuttu ylimääräisenä kerroksena ytimen
ympäriltä.
Vaikka Orlando näennäisesti toimii "luonnollisen" etsinnän
ulkopuolella, se tosiasiallisesti asettaa kysymyksen, joka on raken
teeltaan sama kuin luontoon vetoava "mikä on totuus sukupuoles
ta?" Orlando itse asiassa väittää, että "ihminen" on "luonnostaan"
androgyyninen tai, joku muu voisi sanoa, biseksuaalinen.
Jos Orlandon hahmo on universaali ei kukaan ja kuka tahansa
koska tahansa, niin Crying Game -elokuvan sukupuolisesti haasta
va Dii on identiteetiltään spesifi yksilö tässä ja nyt. Dilin henkilö
hahmon käsinkosketeltavuus transidentiteettisenä yksilönä, jolle
käsikirjoitus suo erityisyyden, vaatii itselleen tyynesti nimeä. Dii
ei ole mies eikä nainen, ja käsikirjoitus vastustaa pyrkimystä
asettaa hänet kumpaankaan luokkaan. Naiseksi meille esittäyty
neen Dilin naturalistinen paljastuminen mieheksi kumoutuu, kun
hänet hetkellisesti puetaan mieheksi eikä tulos ole kovinkaan
vakuuttava puhumattakaan siitä, että se olisi kenenkään kannalta
tyydyttävä. Käsikirjoitus ei yritä kysyä Dilin "todellista" sukupuol
ta. Identiteetti on konstruoitu sukupuolijärjestelmässä tarjolla
olevista naisen ja miehen elementeistä, ja teksti vastaanottaa tämän
luomuksen pyrkimättä näkemään sen taakse todellisempaan todelli
suuteen.
Crying Game on esittämässäni mielessä postmoderni siinä, että
se ei esitä pinta-perusta -rakenteista kysymystä sukupuolesta. Dilin
identiteetti on narratiiviselta, performatiiviselta ja ruumiillisen
egon konstruoinniltaan trans-persoona, eikä sen totuutta erotukse
na muiden ihmisten identiteeteistä rakenneta naturalisoiville tai
universalisoiville väitteille. Se edustaa tällaisena, tässä ja nyt,
nimien politiikkaa. "Dii" merkitsee vastarintaa sukupuolijärjestel
mää kohtaan. Se saattaa sukupuolijärjestelmän liikkeeseen siinä
missä Orlandon tekstin politiikasta voidaan sanoa, että sen ainoa
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pyrkimys on löytää perusta ja taata se. Orlandon edustamasta
universalisoivasta androgynia-argumentista voidaan politiikkana
kysyä: kun totuus on löydetty, niin lakkaako liike? Ongelma on
se, että sosiaalinen todellisuus ei ole androgyyninen, se on sukupuolitettu, ja itse androgynian ajatus miehen ja naisen elementit
yhdistävänä ideaalina on tämän sukupuolituksen ehdollistama.44
Sukupuolittamisen kyselemätön valta toimii vahvana ja tuottaa
monille Uimisille ikävyyksiä. Samalla se on vallitsevien sukupuolihierarkioiden takaaja. Siksi matriisin pitäminen liikkeessä sekä
vallan ja vastustuksen momenttien tunnistaminen on posunodernin
erilaisuuden sukupuolipolitiikan asia.

Viitteet
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kuvauksen Foucault’n Herculine Barbin -kirjan kertomus hermafrodii
tin elämästä. Katso myös Judith Butlerin analyysiä ja kritiikkiä Foucault’n Barbinista. Butler 1990, 93-106. Foucault’n ja Butlerin välistä
jännitteestä ks. Pulkkinen 1993b, 178-179.
2 Donna Haraway 1989. Tieteen ruumiita järjestävästä vallasta ks.
Pulkkinen 1993b, 171-178.
3 Löfströmin kanta on, että homo- ja lesboidentiteettiin perustuva poli
tiikka on aikansa elänyttä. Perusteluna tälle hän esittää Suomen osalta
muun muassa sen, että "nimenomaan nuoret valtavirrasta itsensä
poikkeavasti hahmottavat ovat haluttomia omaksumaan poliittista
homo/lesbo -identiteettiä; biseksuaalinen identifikaatio on useinkin
houkuttelevampi ajatus."
On totta, että universalisoitu bi-seksuaalisuus on houkutelevan
suvaitseva kanta homoseksuaalipolitiikassa, mutta voi kysyä onko sillä
poliittista potentiaalia saada aikaan muutoksia sukupuolihierarkiassa?
Esimerkiksi tunnetun pohjoiskalifornialaisen seksiradikaalin Susie
Brightin henkilökohtainen ratkaisu bi-elämään naisena on ollut valita
julkilausutuksi ja poliittisesti merkitseväksi identifikaatioksi lesbous.
Argumenteista ks. Bright 1992, 150-157. Bright on myös hyvä esi
merkki siitä, miten seksuaalisen alueen laajentuminen toimii nimeämällä yksittäisiä seksuaalisia identiteettejä (Bright esimerkiksi nimeää
Camille Paglian butch-bottomiksi s. 82). Eriytyvä nimistö ja nimien
mainitseminen on politiikkana vastakkainen sille pyrkimykselle, johon
187

4
5

6
7
8

9

10
11
12
13
14
15
16
17

188

Löfströmin argumentointi näyttää johtavan, hänen pyrkiessään eroon
homo/hetero -eron paisuttelusta.
Vastustaessaan hetero/homo -dikotomian ylläpitoa Löfström mainit
see ettei "ole välttämätöntä julistaa pannaan ilmaisuja homo ja lesbo".
Mielenkiintoista tässä artikkelissa kehittelemäni nimien politiikan
kannalta on kysyä, olisiko mahdollista harjoittaa minkäänlaista sukupuolipolitiikkaa ilman edes näitä nimeäviä kategorioita, jotka erottelevat "normaalista" eroavia seksuaalis-sosiaalisia positioita. Eikö hete
ro/homo -dikotomiaa voisi karttaa myös lisäämällä identifikaatiokategorioita eikä vain vähentämällä niitä?
Biseksuaalisuus ja androgynia esitetään usein universalisoivina
eleinä. Tällaisina niiltä puuttuu se elementti, joka on olennaista identi
teetille silloinkin, kun se käsitetään täysin dekonstruoituna, rakentumi
sensa paljastavana ei-essentiaalisena konstruktiona. Identiteetti muodos
tuu vastarinnassa universaalisuutta kohtaan, ja kun halutaan vastustaa
universalisoitua heteroseksuaalisuutta ja sen kaikkia seurannaisvaiku
tuksia, identiteetin momentti on nähdäkseni tarpeen. Löfström 1993.
Identiteetin narratiivisesta rakenteesta ks. Pulkkinen 1993a.
Joan Nestlen elämäntyö lesbokokemuksia tallentavan New Yorkin
Lesbian Herstory Archives’n parissa on arvostettuja hänen kiinnostuk
sensa butch-femme -tematiikkaan on edistänyt aiheen käsittelyä 1980ja -90-luvuilla.
Wittig 1992, 32.
Lorde 1983, 36-42.
Se millä perusteella kukin "tietää", on vaihtelevaa. On olemassa
miehiä, jotka sanovat "aina" halunneensa miehen penetroitavaksi, ja on
70-vuotiaita naisia, jotka huokaavat "kunpa olisin tiennyt, kun olin
nuori. Olen aina ollut tätä, mutta minulla ei ollut informaatiota."
Pulkkinen 1993a. Homo-, lesbo-, bi-ja transpolitiikka, toiselta nimel
tään queer-politiikka, käsitetään Yhdysvalloissa eräänlaiseksi kansalli
suuspolitiikaksi. Ei ole sattuma, että Yhdysvaltojen tällä hetkellä ehkä
radikaalein poliittinen organisaatio on nimeltään Queer Nation.
Genocide = kansanmurha.
Poliittisista panoksista homouden ruumiillista ja geneettistä kokoonpa
noa tarkasteltaessa ks. tarkemmin Löfström 1993.
Pulkkinen 1987b. Ks. myös Pulkkinen 1987a, 1993b.
Case 1988, 288.
Riviere 1929, 306; Case 1988, 64.
Case 1988, 64-65.
Case 1988, 65.
Butchin transvestisuudessa campilla on aina ollut osansa, vaikka monet

18
19
20
21

22
23

24

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
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"liian vähän" välillä yksittäisten naisten ja miesten elämässä. Wendy
Chapkis (1986) pohtii asiaa viiksekkään naisen kannalta.
Käsilaukku- ripsiväri, ja huulipunakateus sekä kohtu- ja vaginakateus
voidaan samastaa näihin iskusanoihin, mutta sosiaalisen todellisuuden
sukupuolihierarkiat tekevät näistä asemista ei-symmetriset.
Butler 1993, 59.
Butler 1993, 62.
Butler 1993, 65.
Butler 1993, 72.
Butler 1993, 72.
Butler 1993, 84.
Butler 1993, 86.
Butler 1993, 88.
Lesbojen ja heteronaisten lisäksi myös sekä homo- että heteromiehille.
Samoja "leluja" kutsutaan toisaalla lesbopiireissä vähemmän ihastuneesti "tavaramuotoiseksi heteroseksuaaliseksi fantasiaksi", de Lauretis
1991, 240. Ääriesimerkkinä seksuaalisuuden ja ruumiin epäjatkuvuu
desta on mainittu dildoa kantavan naisen fellaatiokokemus, joka saattaa

189

35
36
37
38
39
40

41
42
43
44

olla järisyttävä huolimatta siitä, että (liidossa ei luonnollisestikaan ole
hermopäitä. Tämä saa entistä konkreettisemmaksi kysymyksen siitä,
missä kulkevat ruumiimme rajat.
Butler 1993, 88.
Butler 1993, 86.
Butler 1993, 91.
Foucault 1990.
Kosofsky Sedgwick 1990, 11.
Yllätyksellisyys on suhteellista, sillä olennaista on myös, että Bill
Clintonin valinta Yhdysvaltojen presidentiksi avasi sukupuolipolitiikalle
USA:ssa uusia mahdollisuuksia. Se päätti Reaganin ja Bushin kauden,
jonka aikaisen Valkoisen talon politiikan vaikutuksesta sukupuolikulttuurin maailmalle levinneisiin uusiin käänteisiin Susan Faludin kirja
T akaisku (Backlash, 1992) tarjoaa mielenkiintoisen analyysin.
Tästä liian vähän problematisoidusta alueesta ks. esim. Sipilä 1992.
Traditionaalisen miehen mallin ylittämisen kohtaamista esteistä hete
roseksuaalisessa kontekstissa ks. Mikkeli 1993.
Vrt. Foucault‘n "Ihmisen kuolema" keskustelu.
Ks. androgyniakeskustelusta myös Sipilä 1992.
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Lesboluistimet
- lesbouksien visuaalisia representaatioita
Selvittelen artikkelissani maskuliinisuuden ja feminiinisyyden
merkitsemisen kysymyksiä, aloitan hankkeeni lesboalakulttuuriin
sijoitmvalla urheilullisella tapausselostuksella.Talvella 1993 monet
helsinkiläiset lesbot innostuivat talviurheilusta: luistelusta ja
jääpallon pelaamisesta. Koska omat valkoiset kaunoluistimeni ja
prinsessalinjainen luistelumekkoni siihen kuuluvine muhveineen
ovat jääneet pieniksi toistakymmentä vuotta sitten, seurasin välinekeskustelua sivusta ja tein huomioita luistintyypin ja lesbotyypin välisistä vastaavuuksista. Suomalainen lesbokeskustelu radikaa
lista sukupuolipolitiikasta1, butchiudesta ja femmeydestä2, naisruumiisesta maskuliinisuudestapa lesboestetiikan paradigmanmuutoksista tuntui nivoutuvan teoreettisestikin kiinnostavalla tavalla
luistintyypin valintaan.
Lesboestetiikalla viittaan laajempaan käsitteeseen kuin lesbotyylit. Tarkoitan lesboestetiikalla lesboyhteisön ja sen jäsenten
pitkälti tiedostamattomia normeja, arvoja ja arvottamisen perustei
ta, jotka liittyvät tyyleihin, ulkonäkökoodeihin sekä ohjaavat
kannanottoja, kun on kysymys "hyväksyttävistä lesbohabituksista".
Väitteeni on, että lesboestetiikat ovat sidoksissa niihin teoreettisiin
ja poliittisiin ermakko-oletuksiin, joiden nojalla erilaiset lesbot
hahmottavat ja työstävät identiteettejään ja roolejaan. Tunnistetta
vien lesbotyylien taustalla vaikuttavat tällöin vastaavat estetiikat
sekä erilaisten esteettisten (samoin kuin teoreettisten ja poliittisten)
periaatteiden risteytymät. Tässä mielessä voidaan puhua esimer
kiksi radikaalifeminismiin tukeutuvasta lesbofeministisestä estetii
kasta, butch/femme-estetiikasta, daikkiestetiikasta tai lesbosadomasokistisesta estetiikasta.4
Lesbolle ei siis ole yhdentekevää miltä näyttää, sillä habitus on
ollut ja on poliittinen ja teoreettinen kannanotto. Lesbolle ei ole
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yhdentekevää sekään, millä hän luistelee. Luistinvalinnat proble
matisoituvat, ne käyvät seksuaaliseen tyyliin ja identifikaatioihin
liittyvän itseanalyysin välineistä: feminiinisyyden koodeja karttavat
daikki5ja butch pyrkivät löytämään jalkoihinsa hokkarit, valkoiset
kaunoluistimet tuntuivat kohtaavan tarkemmin määrittelemätöntä
ääneenlausumatonta paheksuntaa - ja totta onkin, että ne soveltu
vat jääpalloa paremmin vaakoihin, kahdeksikkoihin ja liukuihin.
Luistelutalvi toi kuitenkin esiin vielä yhden luistintyypin ja
identiteettityön välineen - lesboluistimen6, tavallisen naisten
luistimen, josta lesbofeministisen estetiikan hengessä on pyritty
karsimaan liialliseksi ja vieraaksi koettu naisellisuus maalaamalla
luistin mustaksi. Miksi musta luistin on lesboluistin mutta valkoi
nen ei? Mitä valkoiseen naisten kaunoluistimeen tulee lisää tai
mitä siitä katoaa, kun se maalataan mustaksi lesboluistimeksi?
Tavoitellaanko mustalla värillä, kuten väitän, arvovaltaa, vakuutta
vuutta -jotain sellaista, mihin viitataan termillä "maskuliinisuus"?
Minua kiinnosti lesboluistimien kyky avata kysymyskimppua
muuttuvista lesboestetiikoista ja identifikaatioista, lesbotyylien
suhteista feminiinisyyden ja maskuliinisuuden merkkeihin, sekä
liikahduksista, innovaatioista lesboteoriassa, joita lesboyhteisöjen
muuttuvat representaatiot osaltaan heijastelevat.
Lesbouksien koodaaminen ja dekoodaaminen
Jokaisen lesbon visuaalinen representaatio, habitus, on piste, jossa
leikkaavat yhteisön sisäiset normit, tabut ja vaatimukset, ristiriitai
nen tai aktiivisesti kommentoiva tai kumouksellinen suhde valtavirtamuotiin sekä taustalla vaikuttavat historialliset seksologiset
luonnehdinnat. Viimeksi mainitut kahlehtivat negaation sitein yhä
niitä vastaan kamppailevia lesboaktivisteja, toisaalta samat luon
nehdinnat elävät hiljaista elämäänsä lesboyhteisön kollektiivisessa
piilotajunnassa.
Lesbostereotyypit ja lesbotabut ovat toisaalta loppumattoman
karnevaalin, kumoamisen ja esteettisen leikin välineinä ja lähtö
kohtina. Butch/femme-estetiikalla leikittelevät vuosittaiset Gla
mour-juhlat7 eivät olisi syntyneet aikana, joka oli periaatteessa
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lesbofeministisen estetiikan valtakautta, ilman yhteisössä elävää
halua ja tarvetta tutkia rooleja ja stereotyyppejä, jotka yhtaikaa
kiehtovat, pelottavat, inhottavat ja ilahduttavat. On hyvin tyypillis
tä esiintyä Glamour-juhlissa juuri siinä roolissa, jonka "virallises
ti" tuntee itselleen aivan vieraaksi. Samalla tavalla butch/femmeparina esiintyminen on ollut tapa tutkia lesbofeministisen roolipe
lin ja poliittisen oikeaoppisuuden rajoja herättämällä karnevalisoiden henkiin poliittisen lesbo-ja homoliikkeen pelkäämä ja kiistämä
stereotyyppi heteroseksuaalisuutta apinoivasta lesboparista.8
Nykyaikaiset lesbon ja homon identiteetit ovat syntyneet yh
teydessä vuosisadanvaihteen seksologiaan ja seksuaalisten poik
keamien patologisointiin. Tällöin identiteetin mukana pakostakin
seuraa tällä ja viime vuosisadalla hallinneista inversio- ja psy
koseksuaalinen kehityshäiriö -keskusteluista peräisin olevia tausta
oletuksia.9 Kun perinteiset lesbo-ja homoliikkeet tuntevat tarpeel
liseksi kumota ennakkoluuloja siitä, että lesbot ja homot eroaisivat
sukupuolirooleiltaan miehistä ja naisista tai olisivat tunnistettavissa
ulkoisista piirteistä, kuitenkin samaan aikaan yhteisön arkipäivässä
kukoistavat luonnehdinnat "sellainen tosi lesbonnäköinen" ja
arvoarvostelmat "ihan liian heteroinen mun makuuni".
Siinä missä lesbo- ja homoliikkeen virallinen totuus kieltää
mahdollisuuden, että lesbous näkyisi päälle päin, siinä yhteisön
jäsenet "bongailevat" lesboja julkisuudesta, politiikasta, luen
tosaleista. Toisinaan bongaajan tehtävä on helppo: monet lesboista
merkitsevät itsensä lesboiksi, käyttävät yhteisön tuntemia koodeja.
Tällöin lesbo-dekoodaaja pystyy usein päättelemään vastaantulijan
habituksesta esimerkiksi tämän yhteisöön astumisen ajankohdan,
suhteen lesbofeminismiin tai vaikka sadomasokismiin.10
Mutta kuinka "lesbinen katse" voi paljastaa lesboksi sellaisen
kin, joka viimeiseen asti pyrkii välttämään "paljastumista" - mitä
ovat ne koodit, joihin lesbo-dekoodaaja kiinnittää huomionsa, kun
hän alkaa problematisoida heteroksi oletetun tai heterona mark
kinoidun naisen seksuaalisuutta? Onko olemassa esimerkiksi
lesboille ominaisia kävelytyylejä, istuutumisen tyylejä, tapoja ottaa
tilaa tai osallistua keskusteluun? Lesbot osaavat kyllä keskenään
luonnehtia butchin kävelytyyliä tai rekkojen tapaa nojailla baaritis
kiin, vaikka usein luonnehtijoillekin voi olla epäselvää, mistä
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perinteistä tyylit periytyvät ja mitä muita viestejä lesbouden lisäksi
niihin sisältyy. Ääneenlausumaton tunnistuskriteeri on hyvin usein
ollut lesboksi epäillyn "maskuliinisuus" tavassa pukeutua, elehtiä
tai liikkua.
Butch Femme Fatale
Tarkalla lesbokatseella on jo kauan "tunnistettu" etenkin niitä
lesboiksi tulkittuja, joiden habitus selvästi poikkeaa heteroseksuaa
lisen naisen normista. Butch-piirteet erottuvat kontrastoituessaan
naisen habitukseen kohdistettuihin odotuksiin. Femmen ja heteromuotia tarkasti seuraavan huulipunalesbon (lipstick lesbian) tunnis
taminen on vaikeampaa kuin butch- tai dyke-piirteiden etsiminen,
mikä ei kuitenkaan estä omaa pantheonia rakentavan lesboyhteisön
yrityksiä. Näiden "naisellisten lesbojen" kohdalla pyritään "tunnis
tamisen" verifioinnissa turvautumaan huhuihin ja tietoihin seurustelukumppaneista.
Yhdysvaltalainen näyttelijä Jodie Foster on hyvä esimerkki
"lesbosta", jonka muut lesbot ovat jo varhain tulkinneet lesboksi
ja jonka imagoa lesbotutkija Terry Brownkin11 pystyy vakuuttavas
ti tarkastelemaan lesbon performanssin rakentumisen näkökulmasta
siitä huolimatta, että Foster on virallisesti edelleen yhtä vailla
seksuaalista suuntautumista kuin tähänkin saakka. Brown toteaa,
että koko Fosterin uran ajan kaikkea julkista tekstiä tästä on
luonnehtinut koodi, jossa sitä ei sanota suoraan, mutta korostamal
la butch-koodeja haastattelijat ja kriitikot antavat selvästi ymmär
tää Fosterin lesboksi. Kovin monia Hollywoodin naistähtiä tuskin
luonnehditaan "Jodie Foster... näyttää pojalta ja puhuu kuin mies"
tai harvempi heistä muistelee haastatteluissa, miten ainoa nukke,
jolla on lapsena suostunut leikkimään, oli G.I. Joe.12
Brown lainaa lesbofeminististä elokuvakriitikko B. Ruby
Richiä, joka luonnehtii Fosteria (siis tämän julkista imagoa) muun
muassa voimakastahtoiseksi, aktiiviseksi, suoraksi sekä avoimesti
seksuaaliseksi - Brown kommentoi koodattua luonnehdintaa
sanomalla, että noiden ominaisuuksien kantajan lesbot osaavat
nimetä butchiksi. Hän huomauttaa Fosterin esittämissä näennäisen
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deseksualisoiduissa roolihahmoissa olevan butchisen särmän, joka
on piilotettava deseksuaalisuuteen.13 Olennaista eivät ole kuiten
kaan Fosterin lesbous tai sen verifikaation ongelmat14, vaan se
miten lesboyhteisö "tunnistaa" Fosterissa butchin - riippumatta
siitä, mitä Foster yksityisyydessään tekee, hän on teini-iästä
saakka "ollut" yhteisölle lesbo15. Samanaikaisesti tämä lesbojen
aukikoodaama butch oli John Hinckleylle femme fatale, jonka
huomion kiinnittääkseen Hinckley yritti maaliskuussa 1981 murha
ta presidentti Reaganin.
Maskuliinisuudesta on feminiinisyyden lailla tullut lesboyhteisölle ongelmallinen käsite, ja kuitenkin lesboestetiikka ja erilai
set identifikaatioiden mahdollisuudet kiertävät eri tavoin näitä
kahta käsitettä, määritellen ja arvottaen niitä alituiseen uudelleen
ja etsien niille erilaisiin henkilökohtaisiin tarpeisiin, tilanteisiin,
asemiin ja teoreettisiin positioihin parhaiten soveltuvia represen
taatioiden tapoja. Lesbosadomasokismi nosti viime vuosikymme
nellä lesbokeskusteluun vallan, rajojen ja haavoittuvuuden teemat.
Kuluvaa vuosikymmentä luonnehtii teoreettinen keskustelu lesbofalloksen16 mahdollisuuksista; samaan aikaan uudella tavalla
käsitetty butch/femme-estetiikka tutkii representaatioiden tasolla
kysymystä falloksen läsnä- ja poissaolosta - siihen luultavasti
suuri osa feminiinisyyteen ja maskuliinisuuteen liittyvästä puheesta
viittaa.17
Miltä lesbo näyttää?
Kysymys, mistä lesbon voi tunnistaa, kiinnosti vuosisadan vaih
teen seksologeja yhtä lailla kuin se näyttää kiinnostavan nykyai
kaista lesboyhteisöä - tunnistamisen motiiveissa tosin lienee eroja.
Seksologisissa lesboteorioissa tehtiin ero maskuliinisten "lesbojen"
ja "oikeiden naisten" välille. Tunnetuimpia on brittiläisen Have
lock Eilisin teoria, jonka mukaan lesbopari koostui aktiivisesta
"synnynnäisesti poikkeavasta" ("congenital invert") ja passiivisesta
"pseudo-invertistä". Seksologiset teoriat korostivat aktiivisuuden
ja passiivisuuden kontrastia, ja he näkivät lesboparin toteuttavan
keskinäisessä suhteessaan "heteroseksuaalista" halun dynamiik
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kaa.18
Kun "congenital invertin'' sukupuolirooli on Eilisin mukaan
yhteensopimaton naiseuden kanssa, "pseudo invert" käy kyllä
naisesta, mutta "osoittaa aitoa, joskaan ei ehdottoman seksuaalista
mieltymystä naisiin miesten sijasta".19 Patologisoivat invert-teoriat
ovat olleet yhtenä syynä siihen, miksi myöhempi lesbofeministinen
liike on halunnut pitää butch/femme-estetiikan poissa lesbouksien
representaatioiden piiristä. "Miesmäisen lesbon" stereotyypin
pelossa näkyviä butch-identifikaatioita lesboyhteisössä ei myöskään
ole suosittu.20
Tarve tunnistaa lesbot "oikeiden naisten" joukosta ei ole ka
donnut myöhemminkään. Colleen Lamos lainaa 1961 ilmestynyttä
Carlson Waden laajalevikkistä pokkaria The Troubled Sex, jossa
tämä tarjoaa "normaaleille, heteroseksuaalisille ihmisille" perustie
dot lesbon tunnistamisessa. Wadenkin mukaan naispuolisia ho
moseksuaaleja on kahta tyyppiä: heikkoja, passiivisia sekä aggres
siivisia ja himokkaita.21 Tältä lesbot näyttävät:
Maskuliinisilla, aggressiivisilla lesboilla on leveät hartiat ja
kapea lantio, enemmän kuin tavanomainen määrä kai'voitusta,
sävyltään himokas terävä ääni, paksut sormet ja nilkat sekä
vahvat, rotevat, romuluiset käsivarret ja lyhyt, paksu niska.
Lesbo kävelee isoin askelin ja on olemukseltaan jokseenkin
apinan kaltainen. Vaatetus on miesmäinen, ja lämpimässä
ilmanalassa lesbot usein käyttävät Bermuda-shortseja.22
Feminiinisistä lesboista Wade tyytyy toteamaan:
Nämä viattomat neitoset eivät ole ’gay’ sanan varsinaisessa
merkityksessä, vaan heidät on vietelty lesbolaisen rakkauden
outoihin käytäntöihin. Heillä on kapeat hartiat, täyteläiset
lanteet ja varsin miellyttävä rintojen muoto, ja he pystyvät
varsin helposti välttämään tunnistuksen lesboksiP
Kiinnostavaa Wadenkin lesboluonnehdinnassa on muutos butchin
ja femmen vaarallisuudessa. Aikaisemmin erityisesti butch on ollut
seksologeja kiinnostanut ja hirvittänyt poikkeama, joka oli kuiten198

kin helposti tunnistettavissa ja joka yleensä viihtyi passiivisten
poikkeavien seurassa. Viime vuosikymmenien feminiininen lesbo
kuitenkin solahti huomaamattomasti aikaisempaa emansipoituneempien heteronaisten joukkoon. 1950-luvulta alkaen monen
miehen peloissa työssäkäyvää tyttöystävää vaani seksuaalisesti
aktiivinen ja aiemmasta poiketen, viehättävä, lesbo. Näin myös
femmet olivat osoittaneet vaarallisuutensa. Tätä uudenlaista vaaraa
heterofallokselle kommentoivat rivien välissä esimerkiksi monet
kovaksi keitetyt dekkarit ja film noir -elokuvat. Lesbous ei enää
ollut eräänlainen havaittava synnynnäinen epämuodostuma, vaan
pikemminkin viettelyn tartuttama kieroutuma, jolle naisten liialli
nen vapautuminen nämä altisti. Stereotypia emansipoitumisen,
feminismin ja lesbouden tiiviistä yhteydestä on vaikuttanut suhtau
tumiseen naisliikkeeseen koko sen historian ajan, ja oletukset
niiden välisistä korrelaatioista ovat edelleen elävää kansanperinnet-

Ruutupaitalesbon synty
Waden kuvauksen perusteella 1940-ja 1950-lukujen baarikulttuurin kukoistuskaudesta saa vaikuttavan kuvan: epämääräisissä
klubeissa epämuodostuneet, himokkaat butchit jahtasivat kaunispovisia neitosia. Osittain tätä taustaa vasten selittyy 1970-luvulla
syntyneen, radikaalifeminismin teoriaan nojautuvan lesbofeminismin tarve todistella lesboruumiin ja lesbollakin normaaliutta,
lesboutta normaalien naisten normaalina seksuaalikäytäntönä ja
feministisenä poliittisena valintana.25 Tiukalla kiellon siteellä
historian hirviömäisessä butchissa26 on kiinni myös koko liikkeelle
keskeinen naisidentifioituneen naisen (woman-identified woman)
käsite.27 Fallisiksi määritellyt identifikaatiot tai falloskeskeisiksi
määritellyt seksuaalikäytännöt (esimerkiksi kaikki vähänkään
b/f-vivahteinen sekä kaikki penetraation muodot) saivat lesbofeministiseltä yhteisöltä jyrkän tuomion.Tilalle teoreetikot tarjosivat
sisarellista rakkautta ja lesbolaista jatkumoa28, ja oikeaoppinen
lesbofeministi pukeutui yhdeksi lesbounivormuista muodostunee
seen ruutupaitaan.
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Ruutupaitalesbon (flannel lesbian29) habitusta luonnehtivat
löyhän työmiehen (!) paidan ohella farkut tai haalarit30, ehdotto
masti lyhyet hiukset ja meikkaamattomuus, kieltäytyminen kaikes
ta siitä, mikä lesbofeministisessä yhteisössä tulkittiin "heteropatriarkaatin" feminiiniseksi sanelemaksi.31 Poliittista sitoutumista oli
tapana osoittaa asuun liittyvällä "tuplanarttumerkillä"32 ja "aito"
nainen antoi ihokarvojensa kasvaa vapaasti. Paradoksaalisesti
habitukseltaan roimaa työmiestä muistuttavat naisiin identifioitu
vat naiset, pyrkiessään välttämään toisaalta pakkofeminiinisyyden
normeja, toisaalta moraalisesti ala-arvoiseksi koettuja maskuliini
suuden merkkejä, loivat pukeutumiskoodin, joka on usein tulkittu
maskuliiniseksi - ja joka jopa tuntuu heijastelevan tiedostamatonta
maskuliinisuuden kateksointia33.
Toisaalta myös feminiisesti pukeutuvat lesbot herättivät kauhua
ja paheksuntaa. Lesbofeministeille feminiininen olemus kertoi
siteistä heteropatriarkaatin naista alistaviin arvoihin, eikä femmen
lesboudestakaan voinut olla varma. Heteronaisesta käyvä femmehän saattoi olla jopa biseksuaali, ja tällöin lesbofeministisen
logiikan mukaan hetero. Lesboyhteisössä feminiininen lesbo
otettiin vastaan sitä kielteisemmin, mitä kompleksisempi suhde
yhteisön jäsenillä oli omaan naiseuteensa, feminiinisyyteensä tai
mahdolliseen biseksuaalisuuteensa ja mitä yksinkertaistavammin
yhteisössä tulkittiin lesboyhteisöjen ja ympäröivän heteroseksuaali
sen valtakulttuurin suhteet. Omalla tavallaan lesbofeministinenkin
kulttuuri heijasteli oletusta siitä, miltä lesbo näyttää - ja monien
edeltävien teoreetikoiden tavoin lesbofeministitkin pystyivät erotta
maan ulkonäön perusteella lesbon heterosta.34 Ajatus siitä, miten
femme esittäisi feminiinisyyttä juuri toiselle lesbolle, oli lesbofeministiselle kulttuurille vieras, eikä tietenkään kannatettava, kun
ihanteena oli "aidon naiseuden" vapauttaminen.35
Kaikesta tästä lienee kyse, kun valkoiset kaunoluistimet herät
tävät edelleenkin hämmennystä, ja mustiksi maalattujen lesboluistimien valinnan takana on siis pitkä lesbofeministinen aatehistoria,
jonka suhde maskuliinisuuteen selvästi on varsin mutkallinen.
Totaaliseen riippumattomuuteen miehistä ja näiden järjestelmis
tä pyrkivät lesboseparatistit halusivat kitkeä myös patriarkaalisen
kielellisen kolonialismin: poliittisesti korrekti muoto sanasta
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"woman" kuului esimerkiksi "womon" ja "wimmin-only"36 -kult
tuuritapahtumat olivat alkuna laajemmalle separatistiselle liikkeel
le. Lesbofeministisen vaiheen37 keskeisiä iskulauseita olivat "fe
minismi on teoria, lesbous käytäntö" ja "nainen tarvitsee miestä
yhtä paljon kuin kala polkupyörää"38.
Torontolaista lesbofeminististä organisaatiota nimeltä LOOT
tutkinut Becki Ross ottaa artikkelissaan esille asioita, jotka saivat
osakseen lesbofeministisen tuomion. Näitä olivat prostituutio,
biseksuaalisuus sekä homomiesten seksuaalisuus (etenkin julkisessa
ja anonyymissa muodossaan). Lisäksi yhteisöön pyrkiviä äitejä
(etenkin niitä, joilla oli poikalapsia) joko halveksittiin avoimesti tai
heille yksinkertaisesti osoitettiin, etteivät he olleet tervetulleita.39
Koska lesbouden normaaliuden osoittaminen oli toiminnassa
tärkeällä sijalla, esimerkiksi iäkkäät, värilliset, vammaiset tai
alkoholiongelmaiset lesbot syrjäytyivät toiminnasta. Muitakin
ryhmiä syrjäytyi: työväenluokkaiset baarilesbot, jotka eivät sopi
neet osaksi tiedostavaa naiskulttuuria. Maskuliiniset reiskat tai
prässihousulesbot40 saivat tanssittaa meikattuja partnereitaan
lesbotansseissa - näkymättömissä poliittisesti tiedostavilta lesboil
ta. Baarilesbojen tuli pysytellä näkymättömissä myös heterokatseilta, sillä lesbofeministinen liike katsoi itsellään olevan oikeuden
edustaa lesboja ja määritellä edustavuuden kriteerit.
1980-ja 1990-lukujen myötä monet 1970-luvulla41 näkymättö
miin joutuneet lesboudet ovat nousseet näkyviksi, sekä visuaalises
sa että teoreettisessa mielessä. Esimerkiksi etnisyyden, vammai
suuden ja äitiyden kokemukset suhteessa lesbouteen sekä lesbou
den uudelleen seksualisoiminen ovat hallinneet teoreettista keskus
telua 1980-luvulta alkaen. Kollektiivisen lesbofeministisen tajun
nan abjektit42 ovat vallanneet lesbojulkisuuden 1980-luvulta alka
en: torjutut, pelätyt, paheksutut valta ja aggressiivisuus tunkeutui
vat esiin 1980-luvulla lesbosadomasokismin43ja pro sex -lesbojen44
myötä. 1990-luvulla teoreettisesti ja seksikäytännöillään perinteisiä
lesbokulttuurin sisäisiä oletuksia ja normeja kumoavat lesboseksiradikaalit (lesbian sex radicals) tekevät julkisesti ja anonyymisti
kaikkea sitä mistä homomiehiä paheksuttiin.45 Ja reiska on ottanut
revanssinsa butch/femme-kulttuurin uudelleenarvioinnin myötä.
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Reiskan kosto
Butch ja femme46 ovat termeinä lähtöisin angloamerikkalaisesta
lesbokeskustelusta, eikä niitä luultavasti näihin päiviin asti juuri
kaan ole Suomessa käytetty itseidentifikaation välineinä. Ainakaan
vielä ei ole ratkaistu kiistaa siitä, onko Suomessa ollut (todellista)
butch/femme-kulttuuria tai onko suomalaisessa lesboscenessä47
(todellisia) butch/femme-pareja. Radikaalin sukupuolipolitiikan
ollessa keskeisiä 1990-luvun puolivälin lesbokeskustelun virikkeenantajia itsensä femmeksi tai butchiksi identifioivia lesboja
alkaa kuitenkin näkyä yhä enemmän.48
Väitteeni on, että ruutupaitaestetiikka on hallinnut suomalaisen
lesboscenen49 esteettisiä normeja pinnan alla näihin päiviin saakka.
Lesbofeminismistä periytyvät suhtautumistavat ovat hallinneet
(usein tiedostamattomina) eri aikoina yhteisön jäseniksi sosiaalistu
neiden lesbojen käsityksiä sallituista ja epäilyttävistä tavoista liittää
feminiinisyyden ja maskuliinisuuden merkkejä lesboruumiiseen.50
Ruutupaitaestetiikan omaksuminen Lesboestetiikkana yhdistää
useita lesbosukupolvia, ja sitä voinee pitää tähänastisen suomalai
sen lesboestetiikan valtavirtauksena, jonka hegemoniaa erilaiset
lesbokulttuurin sisäiset alakulttuurit ovat pyrkineet horjuttamaan.
Piilonormiston mukaan femmejen status "aitoina" lesboina on
ollut hieman kyseenalainen, maskuliinisuus puolestaan on edusta
nut fallosentrismiä, jonka kanssa ei haluta olla missään tekemisis
sä. Mutta mikään ei palaa yhtä varmasti kuin torjuttu, ja tälle
periaatteelle perustuu ilmiö, jota nimitän "reiskan kostoksi".
Samalla tavoin kuin on hyvin ongelmallista etsiä tai nimetä "lesbo
ja" historiasta, on tietenkin mieletöntä yrittää etsiä tai nimetä
takautuvasti butcheja tai femmejä suomalaisesta lesboscenestä.
Ainakin tässä mielessä mielessä voitaneen väittää, ettei suomalai
sessa lesbokulttuurissa ole tähän asti ollut butcheja ja femmejä, ei
juuri näillä termeillä itseään identifioivia lesboja - tai ettei heitä
ainakaan ole ollut kovinkaan monia.
Sen sijaan rekkakuski lesboja eli rekkoja on suomalaisessakin
scenessä ollut ja on yhä runsaasti. Mutta voiko rekkakuskeista
puhua butcheina tai onko väärin puhua rekoista butcheina? Mitä
tekemistä näillä kahdella maskuliinista lesboutta kuvaavalla termil
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lä on keskenään?51 Alkujaan niin rekka kuin reiskakin lienevät
olleet maskuliinisen lesbon haukkumanimen lyhyempiä muotoja,
mutta ajan myötä reiska on ilmeisesti säilyttänyt butchisen latauk
sensa, kun taas rekkakuski ja rekka ovat luultavasti 1980-luvulla
kokeneet lesbofeministisen rehabilitoinnin. Oletukseni on, että
ruutupaitalesbot alkoivat käyttää alkujaan pejoratiivisia termejä
positiivisina itseidentifikaation välineinä samalla tavalla kuin
feministinen naisliike valtasi termin vittu52.
Suomalaisessa lesboyhteisössä ruutupaitainen woman-identi
fied woman, väittäessään kaikkea itsensä merkitsemistä feminiini
seksi, on sulautunut yhteen maskuliinisen rekkakuskin kanssa.
Toisaalta ruutupaidan ja rekan yhteensulautumisen taustalla voi
olla osittain kulttuurinen normi, jonka mukaan yleensä nainen,
joka ei näkyvästi merkitse itseään feminiiniseksi, tulkitaan masku
liiniseksi.53 Vaikuttaa siltä, että tämä normi on säädellyt yhtä lailla
ruutupaitarekkojen omaa identifioitumista kuin heitä ulkoa päin
arvioivien kommentteja. Helsinkiläinen lesbofeministi viittaa usein
itseensä ruutupaitalesbona tai dykenä, käytännössä habituksessa
korostuvat ilmeisen tiedostamattomat butch-koodit. Ihaillut ja
tavoitellut ominaisuudet kuten itsenäisyys, riippumattomuus,
aktiivisuus, suoruus, reiluus, ronskius on tulkittu vain feminismin
kontekstissa, nimeämättä ja tiedostamatta mahdollista butch-jatkumoa, josta kuitenkin on tullut naisiin identifioituvan lesbofeminis
tisen ruutupaita-alakulttuurin tiedostamaton normi. Tätä tarkoitan
"reiskan kostolla".
Puhuttaessa butch- ja femme-identifikaatioista halun rakenteina
voidaan hyvin sanoa, että suomalaisessa ruutupaitalesbojen alakult
tuurissa lienee ruutupaitaan ja farkkuihin piilotettuina monta
butchia ja monta femmeä. Ruutupa itä femmet ja -butchit eivät
kuitenkaan ole identifioineet itseään tai haluaan b/f-koodein.
Varsinkaan femme-identifikaatiolle suomalainen reiskapainotteinen
ruutupaitalesbous ei ilmeisesti tähän saakka ole tarjonnut manifestoitumisen mahdollisuutta.
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Postfeministiset lesboestetiikat
1980-luvulla lesbofeministisen estetiikan valta-asemaa horjuttivat
androgyynilesbot, helsinkiläisiin daikit, joille usein oli ominaista
hiusten pois ajeleminen ja muut perinteisistä kauneuskäsityksistä
poikkeavat tyylit oman habituksen manipuloimisessa. (Tähän
viittaa daikeista käytetty nimitys kaljupäälesbot.) Androgyynilesbojen tulo näkyväksi osaksi 1980-luvun sceneä osuu selvästi
postfeminististen teorioiden tunnetuksi tulemisen ajankohtaan;
sinänsä androgyynisyyden representoimista on perinteisesti tutkittu
lesboyhteisöissä.54 Androgyynilesbot pyrkivät horjuttamaan kult
tuurista vaatimusta, jonka mukaan jokaisen on oltava joko masku
liininen tai feminiininen; androgyynien pyrkimyksenä oli yhdistää
tyylissään ja toiminnassaan nämä kategoriat.
Urheiluvaatteet koettiin usein sukupuolineutraaleiksi vaatteiksi,
ja varsinkin hiphopparityyli on antanut daikeille virikkeitä pitkään.
Toisaalta androgyynilesbon univormuksi muodostui lontoolaisilta
homo-skinheadeilta omaksuttu tyyli: DM:t eli Doc Martens -saap
paat, pilottitakki, nilkasta käärityt farkunlahkeet.
Holly Devorin huomio siitä, miten vaikeaa on välttää joutu
masta kategorisoiduksi maskuliiniseksi pyrittäessä välttämään
erityisesti feminiinisyyden merkkejä, tuo esiin myös daikkiestetiikkaan liittyviä ongelmia.55 Varsinkin homomiehiltä omaksumillaan
pukeutumiskoodeilla daikit toivat avoimen fetisismin näkyviin,
mikä poikkesi jyrkästi aikaisemmasta lesbofeministisestä estetiikas
ta. Etenkin s/m-vaikutteiset daikit fetissoivat erityisen innokkaasti
valtaan ja voimaan liittyviä vaatekappaleita: maastopuvun housuja,
maihinnousukenkiä, nyrkkeily hanskoja. Erityinen mieltymys
hupparin käyttöön on auttanut nimeämään daikit myös hupparilesboiksi, aikaisempien vuosikymmenten lesboikonien haalarilesbojen
ja ruutupaitalesbojen rinnalle.
1980-luvun edetessä androgyynit limittyivät suurelta osin
lesbosadomasokistien sceneen, joka viimeistään toi androgyynityyliinkin mustan nahan ja usein myös ainakin osia univormuista sekä
kiinnostuksen tatuointeihin ja lävistyksiin keinoina muuttaa ja
muokata omaa kehoa. Molempien tyylien (jälki)vaikutus on edel
leen suuri sekä lesbojen että nuorten heteronaisten keskuudessa.56
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Androgyynit itse omaksuivat omat muotinsa erityisesti (ilmeisesti
tyttöjä, naisia ja miehiä sukupuolineutraalimmiksi koetuilta)
nuorilta pojilta37. Daikkiestetiikan keskeisiä positiivisia termejä
lienevät edelleen "daikkimainen" ja "kundimainen", joita käytettä
neen synonyymisestä
1980-luvun loppua kohti s/m-estetiikka nousi yhä näkyvämpään
asemaan myös valtajulkisuudessa ja sen koodit vakiintuivat pysy
väksi ja näkyväksi osaksi Iesbosceneä. S/m-lesbot eli nahkalesbot
ovat tyylillisesti ja pukeutumiskoodeiltaan hyvin lähellä nahkahomojen kulttuuria, josta nahkalesbot pitkälti ovat saaneet tyylilliset
vaikutteensa ja esteettisen kielensä. Sekä androgyyni- että s/m-estetiikalla on edelleen jatkuva molemminpuolinen vaikutteidenvaihtosuhde muiden muassa kaupallisiin rock-, tekno- ja nuorisotyyleihin58, molempien suhde kaupallisiin trendeihin ja tyyleihin on
lesbofeministiselle antiestetiikalle vastakkainen. Molempia voi
myös luonnehtia postfeministisiksi lesbotyyleiksi, joiden teoreetti
set ja poliittiset taustaoletukset eroavat selvästi radikaalifeministisestä lesbofeminismistä.
Androgyynilesbojen tyylin jatkajiksi 1990-luvulla voi tulkita
sukupuolensekoittajat eli genderblendarit59, jotka käsitteellistäessään estetiikkaansa pyrkivät ylittämään maskuliinisen ja feminiini
sen kategoriat. He pyrkivät horjuttamaan sukupuolijärjestelmää
yhä tietoisemmin ja poliittisemmin manipuloimalla niitä merkkejä,
joiden perusteella kulttuurissamme päätellään ihmisen sukupuoli.
Sukupuolensekoittajien keskeisiä väitteitä ovat, ettei sukupuoli ole
anatomiaan sidottuja että sukupuolia on enemmän kuin kaksi, eikä
heistä ole mielekästä kysyä kumpaa, vaan mitä sukupuolta he
ovat. Sukupuolensekoittajista monien estetiikan taustalla ovat
radikaaliin sukupuolipolitiikkaan liittyvät teoriat ja kysymykset
halusta, sukupuolen performatiivisuudesta, ruumiillisuudesta ja
representaatioista.60
Lesbofalloksen esittäminen: butch/femme ja top/bottom
Lesboista joillekin pukeutuminen on irrallaan heidän seksuaalisuu
destaan tai keino pitää salassa tapahtuvat seksuaaliset teot tiukasti
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muusta elämästä erillään - tähän viitataan puhuttaessa kaappilesboista. Joillekin tyyli taas on tietoinen poliittinen teko, ja varsin
kin jälkimmäisten pukeutuminen sitoo usein heidät samalla näky
västi johonkin lesboscenen sisäiseen alakulttuuriin.61 Erityisesti
tämä koskee lesbosadomasokisteja, nahkalesboja, mutta myös
uudelleen näkyviksi tulleita butcheja62 sekä uuden sukupolven
femmejä, joiden suosima "paha tyttö" -tyyli on saanut 1980-luvulla runsaasti vaikutteita s/m-tyyleistä ja heteronuorisomuodista,
joka on punkista alkaen leikkinyt kinky sex -koodeilla63. Uudet
femmet64 leikittelevät tietoisesti heteroseksuaalisuuden symboleilla
ja tuodessaan ne lesbonäyttämölle antavat niille uusia merkityk
siä.65
Vaikka tässä artikkelissa korostuvat butch/femme-roolipelin
tyyliin ja habitukseen liittyvät ulottuvuudet, b/f-roolipeli ei kuiten
kaan rajoitu visuaaliseen representaatioon. June L. Reich toteaa
butch/femme-asemien tarjoavan historiallisestikin rikkaan diskurs
sin ruumiista, identiteeteistä ja seksuaalipolitiikasta puhumiseen.66
Dildokeskeisistä seksuaalikäytännöistä Reich toteaa näiden olevan
perustavanlaatuisesti queer - ei siksi että ne ovat osa lesbo- ja
homoseksiä, vaan siksi että ne eivät kunnioita jakoa vastakohtapa
riin hetero/homoseksuaalinen. Butch/femme-roolipelin tiedostami
sella osana lesbokulttuuria on yhteys toiseen roolipeliin, sado
masokistiseen roolijakoon top/bottom.67
Lesbosadomasokistit tulivat erityisen näkyviksi 1980-luvun
aikana, ja top/bottom-koodit ovat nyt levinneet kaikkialle populaa
rikulttuuriin.68 Ennen vain s/m-alakulttuuriin liittyneet valtaa ja
vallan vaihtoa problematisoivat ja fetissoivat pukeutumiskoodit
ovat alkaneet vaikuttaa yhä useampien lesbojen tyyliin; mustaa
biker-rotsia käytetään, koska se on "hyvännäköinen" tai "lesborotsi", ei enää välttämättä osoittamaan kuulumista s/m-alakulttuuriin,
samoin on käynyt käsiraudoille, kaulapannoille ja lävistyksille.
Tiedostamattomissa käsityksissä siitä, miltä lesbon tulee näyt
tää, on luultavasti viime vuosikymmenen mittaan tapahtunut
havaittava paradigmanmuutos. Lesbosadomasokistisen estetiikan
yleistyminen on toisaalta mahdollistanut lesbofalloksen tutkimisen
representaatioiden tasolla, mikä vaikuttaa varsin keskeiseltä
1990-luvun lesbokulttuurissa. Lesbofeministisen estetiikan rinnalle
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nousseet uudet lesbotyylit ovat omilla tavoillaan pyrkineet käsitteellistämään maskuliinisuuden ja feminiinisyyden koodeihin
liittyviä kysymyksiä, jotka liittyvät myös valtaan ja (liikkuvan,
vaihdettavan, kierrätettävän) falloksen mahdollisuuksiin.
Koko tämä teoreettinen ja laajempi esteettinen paradigmanmuutos lienee sen taustalla, että näitä käsitteitä on alettu työstää myös
uudella tavalla käsitetyn butch/femme-kulttuurin kautta.69 Cadiy
Griggersin lainaus sexpertti Susie Brightin termivarastosta tuo
esiin muutamia niistä käsitteistä, joita lesboyhteisö luultavasti
1990-luvulla yhä enemmän työstää: naisruumiinen penetraatio,
naisruumiinen maskuliinisuus, s/m-huulipunalesbot, falliset lesboäidit.70
Tyylipoliisi valvoo
Kun yhä useammat lesboestetiikat ja lesbouksien representaatiot
vaativat näkyvyyttä ja itsemäärittelyn oikeutta lesboyhteisössä,
syntyy myös ongelmia, koodien tulkintavaikeuksia ja virhetulkintoja, kun erilaiset teoreettiset ja esteettiset paradigmat törmäävät
yhteen.
Lesboyhteisön yhteiseen ikonivarastoon kuuluu Lesbouden
(pikemminkin kuin lesbouksien) oikeaa esittämistä valvovan
lesbopoliisin käsite. Lesbopoliisi toimii myös tyylipoliisina, eten
kin silloin, kun joku lesboryhmä tekee koko lesboyhteisön nimissä
rajankäyntiä, kuka tai millainen on oikea lesbo ja missä kulkevat
hyväksyttävien representaatioiden rajat. Suuri osa tulkintaerimie
lisyyksiä näyttää syntyvän tilanteessa, jossa varsin postfeministi
siin teorioihin ja identiteetin työstämiskäytäntöihin representaation
sa perustavat lesbot tai "postlesbot"71 joutuvat lesbofeministisestä
ideologiasta kumpuavan kritiikin kohteiksi.
Kritiikin kohteiksi ovat viime vuosina joutuneet esimerkiksi
"gal pals" Madonna ja Sandra Bernhard, jotka molemmat lesboyh
teisö ensiksi miltei syleili hengiltä, mutta myöhemmin lesboidentiteettiä valvovat ja puolustavat äänet ovat ilmaisseet skeptisyytensä
niin Madonnan polyseksuaalista biseksuaalisuutta kuin lesbosisaruuden pettänyttä biseksuaali-Bernhardia kohtaan. Molempi
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en voi kuitenkin tulkita osaltaan vastaavan viime vuosien kiinnos
tavimmista ja innovatiivisimmista lesbouksien representaatiomahdollisuuksista. Ongelmana tuntuu lähinnä olevan, ettei pysyvään
identiteettiin ja Lesboliikkeeseen sitoutumista vaativan lesboaktivistin ole kovin helppo keskittyä identiteettien rajoja ja muuttu
vuutta tutkivan queer-lesbouden koodaus- ja dekoodaus-pelien
hienouksiin.
"Pin up -tyttöjen ja huulipunalesbojen" muodostamaksi arvioitu
amerikkalaisyhtye Fem 2 Fem on viimeksi herättänyt poliittisesti
korrekteissa lesbopiireissä kohua. Yhtyeen musiikki ei vaikuta
kovin innovatiiviselta72, mutta suurimman kohun onkin herättänyt
ryhmän kahden lesbojäsenen imago muodikkaina ja virtuaalista
heterokatsojaakin miellyttävinä naisina, jotka lavalla "nauttivat
avoimesti seksuaalisuudestaan ja kauneudestaan" sekä poseeraavat
Playboylle.73
Kiinnostavampi kuin Fem 2 Femin musiikki ovat yhtyeen
saamat kommentit. Cole Moreton raportoi Gay Timesin kolumnis
tin Meg Radcliffen todenneen yhtyeestä: "Vaikka minulla ei ole
mitään sitä vastaan, että naiset tepastelevat pitsikorseteissa ja
korkokengissä nuoleskellen toistensa napoja, he vetoavat heteromiesten kuvitelmiin. Heidän imagonsa ei ole positiivinen, vahvis
tava tai arvokas, eikä se taatusti miellytä yhteisöä, jota Fem 2
Femin nähdään edustavan. "74
Fem 2 Fem voi hyvin olla yhtyeenä yhtä huono kuin nimensä,
mutta Radcliffen argumentti ei silti vaikuta kovin vakuuttavalta.
Jos yhtyeen nimeä tulkitsee sanatarkasti, kyseessä on ehkä jonkin
lainen kiki-yhtye75: joukko femmejä, jotka tekevät musiikkia
muille femmeille - tai joka tapauksessa jonkin muun paradigman
kuin perinteisen pitkälti lesbofeminismiin nojaavan aktivismin
hengessä, mitä Radcliffe ei ilmeisestikään ota huomioon. Radclif
fen kommentti nostaa jälleen esille kysymykset siitä, kenellä on
oikeus edustaa lesboja ja kuka saa päättää näistä valintakriteereis
tä. Erityisen kummallista on, että Radcliffe voi valmiiksi tietää,
ettei lesboyhteisöstä löydy Fem 2 Femistä pitävää yleisöä. Miksi
Radcliffella olisi oikeus sanella, millaista kulttuuria lesboille tulee
tarjota, ja miksei Fem 2 Femin muusikoilla ole oikeus tehdä
lesboina juuri sellaista populaarikulttuuria kuin he haluavat?
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Ideologisesti monisärmäisessä lesboyhteisössä ei mikään taho voi
enää julistautua "lesbojen ääneksi" tai asettaa omaa tulkintaansa
lesboudesta sen auktorisoidumpaan asemaan kuin muitakaan
tulkintoja ja representaatioita.
Lopuksi
Lesbot luistelevat edelleen, rakentavat lesboruumiita ja kokevat
esteettisiä elämyksiä bodaussaleilla sekä pelaavat innokkaasti
pallopelejä.76 Kuluvalla vuosikymmenellä feminiinisyyden ja
maskuliinisuuden koodit saavat toivottavasti uusia sävyjä postmo
dernista queer-estetiikasta, jonka pyrkimyksenä on purkaa dikotoniiset vastakkainasettelut homon ja heteron, normaalin ja epänor
maalin, hyväksytyn ja stigmatisoidun kaltaisten kategorioiden
väliltä. 77
Lapsena muistan luistelleeni myös mustilla pitkäteräisillä
pikaluistimilla. Pikaluistin ei viittaa hokkarin tavoin pelaamiseen,
vaan yksityiseen hurmioon, jouissanceen. Siro pikaluistin, jonka
kenkä istuu jalkaan tiukasti kuin hansikas ja jota hallitsevat arkki
tyyppisen falliset pitkät, kiiltävät, leikkaavat terät, yhdistää itses
sään feminiinisen ja maskuliinisen niin latautuneessa muodossa,
ettei se tietääkseni ole houkutellut toistaiseksi lesboscenestä yhtä
kään ryhmää ottamaan sitä lesboutensa työstämisen yhdeksi vä
lineeksi. Ehkäpä pikaluistin odottaa keksijäänsä identiteetti-,
sukupuoli- ja seksuaalikategoriat ylittävänä queer-luistimena?

Viitteet
1 Ks. Pulkkisen artikkeli tässä teoksessa. Katso myös Butler 1990a, luku
From Parody to Politics.
2 Olen puolivakavissani ehdottanut termien Butch ja Femme käännöksiksi
termejä "Karju" ja "Kana", jotka viittaavat ironiseen kykyyn käyttää
kulttuurisia merkkejä, koodeja ja representaatioita oman identifikaation
rakentamiseen ja esittämiseen. Kautta artikkelin käännökset ovat
omiani, ellei toisin mainita.
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Teemasta making of female masculinity, katso Halberstam 1994.
Ehdotan käännökseksi naisruumiista maskuliinisuutta.
Lesboesteettinen erikoistapaus ovat piilo- eli kaappilesbot, jotka pyrki
vät salaamaan lesboutensa esimerkiksi työpaikallaan karttamalla mieles
tään liian maskuliinista tyyliä. Toisaalta kaappilesbot haluavat joillakin
ulkonäköön liittyvillä koodeilla viestittää lesbouttaan yhteisön suuntaan.
Klassisia merkkejä ovat olleet korvarengas vasemmassa korvassa tai
sormus vasemmassa/oikeassa pikkusormessa; nyttemmin nämä merkit
ovat kadottaneet spesifiytensä ja sulautuneet osaksi heteroinuotia.
Kaappilesbot suosivat usein hillityn maskuliinisia linjoja vaatteissaan ja
kengissään, mutta ostavat nämä yleensä naistenosastoilta, kun taas
avoimemmat lesbot tapaavat suosia ostoksissaan miestenosastoja.
Daikki on suomalainen versio anglosaksisesta dykestä, joka on vanhas
taan pejoratiivinen nimitys miesmäiseksi koetulle lesbolle. Daikki on
erityisesti 1980-luvulla lesbokulttuuriin tulleiden androgyynilesbojen
nimitys itsestään. Suomessa on myös lesboja, jotka viittaavat itseensä
termillä dyke (äännetään korrektin brittiläisesti). Useimmiten termillä
viittaavat itseensä lesbofeminismin aikaan yhteisöön liittyneet heteronaiseuden merkkejä karttavat lesbot.
Tässä yhteydessä on kiinnostavaa, miten miespuolisen taitoluistelijan
työväline muistuttaa huomattavasti lesboluistinta. Miestaitoluistelijoista
vallitsee kansanomaisia käsityksiä käsilaukkuhintteinä, stereotyyppisinä
naismaisina homoina. Toisaalta sama luistin kelpaa hyvin lesboille,
jotka kieltäytyvät "patriarkaatin sanelemasta feminiinisyydestä". Mus
tissa kaunoluistimissa näyttää kiteytyvän julkilausumattomat abjektit:
kastroitu, naismainen homomies,/m?(£0r) ja fallinen lesbo, dyke. Katso
Butler 1993, 101-103.
Helsinkiläiset lesbot ovat järjestäneet varsin säännöllisesti Glamour-bi
leitä vuodesta 1989, toisinaan jopa kahdesti vuodessa. Muuallakin
perinne kukoistaa. Esimerkiksi Lontoossa talvella 1986 järjestetty
"Come Dancing" -party sai aikaan ryntäyksen päästä mukaan - bootsien ja farkkujen sijasta avokaulaisissa juhlapuvuissa ja korkokengissä.
Katso Wilson 1990.
Blackman & Perry 1990, luku "Aping heterosexuality?"
Termi seksologia viittaa vuosisadanvaihteen lääketieteelliseen suuntauk
seen, jossa pyrittiin luokittelemaan seksuaalisiksi patologioiksi nimetty
jä ilmiöitä. Keskeisiä edustajia olivat mm. Richard von Krafft-Ebing ja
Havelock Ellis, jonka tuotannosta on peräisin termi "congenital invert".
Psykoseksuaalinen kehityshäiriö viittaa edelleenkin freudilaisten psyko
analyytikkojen piirissä vaikuttaviin käsityksiin homoseksuaalisuudesta
neuroottistasoisena psyykkisenä häiriönä, kehitysestymänä (fiksaationa
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eli takertumana). Useat psykoanalyytikot käyttävät edelleen homoseksu
aalisuudesta termiä in v e r s io erotuksena varsinaisesti p e r v e r s io ik s i
luokitelluista ilmiöistä (joita ovat esim. sadomasokismi, fetisismi,
sodomia eli zoofilia ja nekrofilia).
Helsinkiläisessä lesboalakulttuurissa tunnetaan esim. perinteisiä p r ä s s ih o u s u le s b o ja , joiden yhteys butch-identifikaatioon olisi selvittämisen
arvoista. Tänäänkin yhteisössä on h a a lc ir ile s b o ja ja p ik k u ta k k ile s b o jc i,
jotka ovat tulleet kaapista ulos viimeistään 70-luvun mittaan, sekä
r u u tu p a ita le s b o ja , joiden ilmaantuminen osaksi sceneä liittynee lesbofeminismin tuloon Suomeen 70-80-lukujen taitteissa. 80-luvulla ilmaan
tuivat kaljun naisen suomalaiseen katukuvaan vakiinnuttaneet a n d r o g y y n ile s b o t, h u p p a r ile s b o t , d a ik it, joiden esteettistä perinnettä 90-luvun
g e n d e r b le n d a r it ovat hyödyntäneet; s c id o m a s o k is tile s b o je n eli n a h k a le s b o je n tyyli niin Suomessa kuin muuallakin on heijastellut läheisesti
n a h k a h o m o je n visuaalista kieltäjä koodistoa. 80-luvun lopun h iip p a rile s b o je n tyyli on yhteydessä hiphoppari-alakulttuuriin. Aiempaa näky
vämpien b u tc h /fe m m e - identifikaatioiden nouseminen esille yhteisössä
näyttää luonnehtivan 90-lukua, samoin avoin kiinnostus dildoihin.
Brown 1994, jonka artikkelista luvun otsikko on lainattu.
mt. 232.
mt. 233-234.
mt. 241, Brown toteaa: "I am arguing that verification of a n y k n o w le d 
g e of another’s sexuality is impossible." (Kursivointi Brownin.) G.I.
Joe on eräänlainen militantti "poikabarbie", miesnukke, joka esittää
sotilasta erilaisine asuineen ja tarpeellisine välineineen.
Eräänlainen lesbouden/queeriuden koodaaminen heterokontekstissa
esitettäviin kulttuurituotteisiin lienee vain lisääntymässä 90-luvun
edetessä. Yhdysvaltalaisen rock-koneiston kannalta ei ainakaan nais
laulajan kohdalla ole ongelmallista olla 90-lukulaisesti queer: Tori
Amosista puhutaan tietävästi biseksuaalina, Madonnaan viitataan
’polyseksuaalina’ ja ’multiseksuaalina’, lesbopiireissä innokkaasti
kuunneltu Ani DiFranco kulkee identiteettitermin ’ambisexual’ alla.
Brittiläisen rockin puolella P.J. Harveyhin on liitetty identiteettitermi
’pansexual’. Butch/femme-koodeista tietoiselle näyttäytyvät esimerkiksi
Sophie B. Hawkinsin pari videota mitä selvimpinä kommentteina
butch-elkeisen "laulajataren" ei-heteroidentifikaatioon, joka on julki
sestikin ’omnisexual’. Damn...-videossa rähjäisiin farkkuihin ja lihak
sikkaat käsivarret paljastavaan teepaitaan pukeutunut Hawkins flirttaa
erittäin butchisin elkein taustabändinsä femmejen kanssa. Right besi
de...-videossa miehen poissaolo on huomiota herättävää rakkausteemasta huolimatta, rannalla vahvareisinen Hawkins ratsastaa ja juoksentelee
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kukkamekossa erittäin butchisin harppauksin - kamera zoomaa uupu
matta Hawkinsin tavallistakin robustimpia biker-saappaita, ja kautta
videon Hawkinsia kuvataan kulmista, jotka korostavat tämän rotevuutta, tavoilla joita amerikkalaisia "laulajattaria" harvemmin esitetään.
Katso Hawkins 1992 ja 1994.
Katso Butler 1993, luku The Lesbian Phallus and the Morphological
Imaginary. Samasta käsitteestä suomeksi Pulkkinen tässä teoksessa.
Lesbotyylien ja visuaalisten representaatioiden tarkastelusta falloksen
läsnäolon ja poissaolon näkökulmasta katso Hekanaho 1996.
Rolley 1990, Waters 1994. Katrina Rolley tutkii 1900-luvun alkupuolen
keskeistä lesbotyyliä tarkastelemalla kirjailija Radclyffe Hallin ja tämän
rakastetun Una Troubridgen pukeutumiskoodeja. Rolley huomauttaa
Hallin vahvistaneen identiteettiään maskuliinisella vaatetuksella, jolloin
taas butch-partneri vahvisti feminiinisen Troubridgen lesboidentifikaation. Hallin kuoltua Troubridge omaksui huomattavasti aikaisempaa
maskuliinisemman vaatetuksen varmistaakseen, että hänet tunnistettiin
lesboksi. Sarah Waters on tutkinut kuningatar Kristiinan representoimista (maskuliinisena) lesbona.
Newton 1984: "seem to possess a genuine, though not precisely sexual,
preference for women over men". Katso myös Rolleyn kommentit
Eilisiin ja Newtoniin.
Blackman & Perry 1990, luku Just like a man: "Masculine clothing (or
a generally masculine appearance) remains associated with ’deviance’
as the visible sign of lesbianism."
Lamos 1994, 92.
mt.
mt.
Radikaalifeministiseen naisliikkeeseen ja feministin habitukseen liitty
vistä käsityksistä, katso Walter 1990.
Lesbouden deseksualisoinnista ja poliittisuuden korostuksesta, katso
Zita 1992, 110.
Lamos 1994, 93.
Mt. 1994, 93-94.
Adrienne Richin käsite "Lesbian continuum" artikkelissa "Compulsory
Heterosexuality and Lesbian Existence", Signs 5, 1980.
Birkenstock-terveyskengät olivat suosikkijalkineet angloamerikkalaisen
Iesbofeministikulttuurin piirissä, minkä takia flannel lesbian oli usein
myös birkenstock. Nykyäänkin erilaiset ruutupaitaestetiikkaa seurailevat
lesbotyylit (dyke-tyylit) ovat niitä, joihin yhteisössä erityisen usein
viitataan termillä "lesbonnäköinen". Tyyli on yleensä hillityn masku
liininen ja valtavirtamuotiin nähden sopusoinnussa: lyhyet hiukset,
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farkut, teepaita, paitapusero, pikkutakki, hameen välttäminen.
Lesbovitsin mukaan ruutupaitalesbon juhla-asu on sama pestynä.
Ross 1990: "the unwritten (paradoxically masculine) dress code pre
scribed flannel shirts, jeans, work boots, short hair, no make-up, little
jewellery (except certain lesbian signifiers), no perfume; in other
words, no trappings whatsoever of heterosexual femininity."
Symboli, jossa kaksi yhteenliitettyä Venuksen/naaraan merkkiä.
Psykoanalyyttisessa käsitteistössä kateksoiminen merkitsee kohteen
varaamista libidinaalisella energialla, viettienergialla. (Tekstissä kohtee
na maskuliinisuuden symbolit.)
Ross 1990: "I was with my lover of seven years who was an absolutely
beautiful Woman-woman...blonde...wore make-up...beautiful clot
hes.... She couldn’t get her foot in the door, they were jumping all
over her, because looking like that meant (a) she was less of a lesbian
and (b), she couldn’t possibly be doing it for anybody but men."
Rand 1994. Fcminiinisyyden merkkien ja naiselle asetettujen vaatimus
ten uudenlaista kierrätystä lesbofeministisestä kysymyksenasettelusta
varsin poikkeavalla tavalla.
Vain naisille tarkoitettujen tilaisuuksien traditio jatkuu laajalti nykyään
kin, joskin naiseuden määrittely on nykyisessä postanatomisessa gendertietoisessa tilanteessa aikaisempaa ongelmallisempaa. Katso Kotz &
Butler 1994, 270. Katso aiheesta myös esim. Jacqueline N. Zitan
artikkeli aiheesta Male Lesbians (Zita 1992).
Viittaa tässä kauteen 70-luvulta 80-luvun alkuvuosiin, jolloin lesbofeminismin vaikutus lesbokeskustelussa ja -teoriassa oli erityisen keskei
nen. Suomessa lesbofeministinen ryhmä Akanat perustettiin vasta
80-luvun alussa. Tällä hetkellä lesbofeministinen politiikka, teoria ja
estetiikka on yksi suuntaus lesbouksien joukossa.
Myös homoilla on gettoutumista korostavia suuntauksia, vaikka varsi
naisesta homoseparatismista ei juuri puhuta. Iskulauseidenkin tasolla on
pystytty vallan lesbofeministiseen tehoon: "Homon kyrpä ei naiselle
seiso!"
Ross 1990, luku Under the umbrella.
Termeistä kiitos Leena Tammiselle. Reiska lienee paras käännös
perinteiselle suomalaiselle työväenluokkaiselle butchille. Samaa kantaa
ovat nykyisinkin aktiivisessa käytössä olevat termit rekkakuski ja
lyhyempi rekka. Prässihousulesbot ovat "parkettien partaveitsen"
roolissa viihtyviä sliipattuja butcheja.
Suomessa 80-luvun aikana.
Kristeva 1993, 189, 195. Kristevan mukaan abjekti on pyhän kääntö
puoli, saastaisuus; ne kulttuuriset koodit, jotka liittyvät naiseuden,
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torjutun, toisen, kohtaamiseen. Abjekti "on kääntynyt horjuvan identi
teetin epävarmojen tilojen puoleen, arkaaisen kaksikon samalla kertaa
uhkaavaan ja yhteensulauttavaan haurauteen, kohti subjektin ja objektin
toisistaan erottamattomuuttta, josta kieli voi saada otteen vain kauhun
ja inhon kanssa yhteenpunoutuneena." Abjekti liittyy keskeisiin kulttuu
risiin tabuihin k u o le m a a n ja in s e stiin . Kristeva korostaa abjektin olevan
äitisuhteen tulkintaa.
S/m-lesbokulttuurin visuaalisesta representaatiosta ja keskeisistä tyy
leistä, katso esim. SAMOIS 1981, Treut 1988(a), Treut 1988(b),
Extaasi-ryhmä 1989 sekä Grace 1991.
1980-luvun feministisistä pornosodista katso esim. Duggan 1990,
Marcus 1990.
Seksiradikaaliudesta ja packing-estetiikasta on Reich 1992 hauskimpia
näkemiäni esityksiä. Lacanilaisen Isän Lain rinnalle Reich nostaa
butch/femme-suhdetta luonnehtivan Daddy Butchin Lain, jonka merkki
nä on dildo.
Ardill & O’Sullivan 1990. Katso myös Blackman & Perry 1990.
Jälkimmäiset tarjoavat butchin rinnalle maskuliinista identifikaatiota
kantavia termejä s tu d ja d a d d y , he mainitsevat femmelle myös fis/i-r iimityksen.
80-90-luvuilla, suomalaisenkin lesboyhteisön yhä yleisemmin siirtyessä
kulttuurissaan ja teorioissaan modernista postmoderniin vaiheeseen,
näkyvyyteen, visuaaliseen hahmottamiseen ja performatiivisuuteen
viittaava le s b o s c e n e on peruskäsitteenä saanut pitkälti saman aseman ja
merkityksen kuin tähän saakka vallalla ollut poliittisuutta korostava
termi le s b o y h te is ö . Käyttämäni lesboscene ei viittaa pelkästään näyttäy
tymisiin, siis baareihin, diskoihin, juhliin, kokoontumisiin, vaan
käyttämäni (metaforinen) scene viittaa koko miellettyyn yhteisöön, josta
kuitenkin puhutaan käyttäen performatiivisuuden, representaation ja
tulkitsemisen käsitteisiin viittaavaa termiä scene. Konkreettisten tapaamis- ja näyttäytymispaikkojen (baarit, diskot jne. - nykyisin myös
kuntosalit) kokonaisuudesta käytän termiä s ta g e . Stage vastaa vanhem
paa käsitettä b a a ria . (Scene sisältää merkityksen olla mukana toimijana
ja kokijana, kun taas stage viittaa enemmän näyttäytymisen ja katsomi
sen akteihin; "olla mukana scenessä", mutta "katsoa jotakuta stagella
olevaa".)
Scenen määrittelystä, katso Schulze 1992, 747 Szenen. "Eine Szene
ist ein Netzwerk lokaler Publika. Der Zusammenhang ergibt sich durch
drei publikumsiibergreifende Dimensionen der Ähnlichkeit: partielle
Identität von Personen, von Orten und von Inhalten. (...) Dimensionen
zur Charakterisierung von Szenen: Extension, Kohärenz, Affinität,
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Reichweite, Atmosphäre, Selektivität, Publikumszusammensetzung."
Tämä "kaapista ulos tuleminen femmenä tai butchina" ei tarkoittane
sitä, että koko suomalainen lesboyhteisö olisi jakaantumassa b/f-kulttuurisesti. Kaikki aikaisemminkin edustettuina olleet lesbotyylit ovat
edelleen näkyvillä, eikä liene mielekästä pyrkiä käyttämään b/f-käsitteitä lesbojen kategorisointiin ulkoapäin, vaan korostaa niiden arvoa
itseidentifikaation ja itseanalyysin välineinä.
Termillä lesboscene määrittelen teoreettisen positioni ja viittaan samaan
käsitteeseen, jota lesbofeministien piirissä on perinteisesti nimitetty
lesboyhteisöksi.
Tämäntyyppisiä sävyjä voi tulkita olevan jopa g e n d e rb le n d c ire in c i tai
s u k u p u o le n s e k o itta jin a esiteltyjen lesbojen tavoissa puhua arvottaen
feminiinisestä ja maskuliinisesta - vaikka blendaajat pyrkivätkin ylittä
mään sukupuolijaon. Katso Hekanaho 1993, 18-19.
Katso Anna Lassilan artikkeli tässä samassa teoksessa.
Samalla tavalla homo ja lesbo on omaksuttu "omaan käyttöön", ja
viime aikoina esim. monet lesbot ovat ottaneet "panemisen" kuvaamaan
yhtä aspektia omasta seksuaalisesta toiminnastaan.
Devor 1989.
Lavin 1995.
Pyrkimys välttää ensisijaisesti juuri feminiinisiksi tulkittuja merkkejä
pyrittäessä "sukupuoli- ja arvovapaaseen" vaatetukseen näyttäisi ensi
silmäykseltä olevan yhteistä ruutupaita- ja daikkiestetiikalle, mutta
motiivit ja toimintaa ohjailevat taustaoletukset lienevät varsin erilaiset.
Vielä 80-luvulla nuorten heteronaisten ja lesbojen tyylit olivat varsin
kaukana toisistaan. Yksi 90-luvun piirteitä näyttäisi olevan, että jonkin
lainen queer-tyyli ylittää jossain määrin homo/heterorajoja. Queer-estetiikan ja queer-katseen mahdollisuuksista katso Madonna 1992. Katso
myös naisten muodin suhteesta vallan, narsismin, seksuaalisuuden ja
fallisuuden esittämiseen, Evans & Thornton 1991.
Hergen Tintti on selvästi suoranainen daikki-ikoni.
Schvvichtenberg 1995: Madonna-analyysi. Samassa artikelissa S. esittää
myös tulkinnat Madonnan lesborepresentaatioihinkin viittaavista vide
oista Express Yourself & Justify My Love.
Hekanaho 1993. Reichin (1992) esiin tuoma käsite "genderfuck"
sisältää samoja teemoja kuin suomalaisten sukupuolensekoittajien
esittämät käsitykset.
Performatiivisuuden, performatiivisen kumouksen ja parodian käsitteet
omaksuttiin Butlerin G e n d e r T r o u b le sta varsin pinnallisesti, usein myös
virheellisesti. Butleriin kuitenkin vedottiin mielellään, myös tämän
G e n d e r T r o u b le ssa esittämään sex/gender/desire -ykseyden dekonstruk
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tioon. Tässä mielessä viittaan ironisesti "Butler 1990(a)".
Blackman & Perry 1990.
Butch/femme-tyylistä katso Anna Lassilan artikkeli tässä samassa
kirjassa sekä Nestle 1992.
Evans & Thornton 1991, analyysi Vivien Westwoodin vaatedesignista.
Blackman & Perry 1990: "Punk fashion was especially good at
injecting a kind of violent aura into femme chic that made it trashy and
threatening instead of submissive and vulnerable to wear a skirt."
Blackman & Perry 1990, luku Scarlet Starlets.
Reich 1992, 113-115.
Top = sadisti, dominoiva, suorittava, rajoja testaava. Bottom =
masokisti, alistuva, vastaanottava, rajat asettava.
Della Gracen valokuvateos Love Bites tuo erityisen hyvin esiin
1980-1990-lukujen s/m-vaikutteiset lesbotyylit lontoolaisnäkökulmasta.
Myös uusi b/f-estetiikka on teoksessa hyvin esillä. Katso Grace 1991.
Case 1988-1989 sekä Butler 1990(a), 31, 122-124.
Griggers 1994, 123.
Walton 1994.
Lyriikat pysyvät peruskäsitteissä: "Fern in the sheets, butch in the
streets" ja "Switch, bitch, it feels good". Kukaan yhtyeestä ei osaa
kirjoittaa biisejä eivätkä he soita oikeasti lavalla. Katso Moreton 1995,
7.
Moreton 1995, 7.
Moreton 1995.
Katso kiki-termistä Anna Lassilan artikkeli tässä teoksessa.
Kesän 1995 helsinkiläisestä lesbourheiluboomista ks. Hekanaho 1995.
Käsitteestä "new queer sensibility" ks. Walters 1996. Tosin olen
jyrkästi eri mieltä Waltersin kanssa hänen tulkinnoistaan ja johtopäätök
sistään, mutta hänen esittelynsä queeriuden ja queer-teorian piiriin
luettavista ilmiöistä on monipuolinen.
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Marja Suhonen

Kaunis poika, ihana tyttö
Olin kävelemässä yliopistolle, kun mies huikkasi kadulla perää
ni "hei, kaunis poika" ja kilisted kolikoita kädessään. Kesti
ainakin sekunnin sadasosan ennen kuin ymmärsin hänen tar
koittavan minua. Olin nätissäni ja yliopiston ruokala sekä
sovittu tapaaminen odottivat minua, joten en kääntynyt takaisin
kysymään, mitä hän minusta halusi.
Sukupuoleni ei ole koskaan ollut epäselvä — minulle. Ensin olin
tyttö, sitten minusta tuli nainen. Monille muille sukupuoleni
näyttää olevan sitäkin ongelmallisempi. Naisten vessoissa herätän
enemmän huomiota kuin miesten vessoissa, eikä kaikki tämä
huomio johdu viehätysvoimastani — valitettavasti. (Käytän silti
myös naistenvessoja. Ne ovat yleensä siistimpiä kuin miesten
vessat ja niissä on roskapöntöt siteille.) Junavaunussa minulle
flirttaava nainen yllättyy, kun lopulta huomaa minun olevan
nainen. Jotkut pitävät minua miehenä, jotkut jopa naisena, mutta
monet jäävät ihmettelemään, kun eivät saa selvää, vaikka kuinka
yrittäisivät.
Osa lesboyhteisöstä on jo tottunut puhumaan femmeistä ja
putseista. Pyrin kirjoituksessani tuomaan esiin joitakin tyylillisiä
seikkoja, jotka tekevät naisesta putsin.1 Mistä on kyse, kun putsi
tulkitaan mieheksi tai naiseksi tai kun tulkintaa ei onnistuta teke
mään?2
Poikatyttö
Jos putsi on vielä keskenkasvuinen (alle 18-vuotias, mutta mie
luummin alle 7-vuotias), häntä kutsutaan ymmärtäväisesti poikatytöksi. Samalla oletetaan, että jossain kasvun vaiheessa poikatyttö
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huomaa naisellisuutensa, unohtaa poikamaiset hakatuksensa ja
ryhtyy ’naiseksi’. Ongelmat syntyvät, jos poikatyttö ei haluakaan
’naiseksi’.
Poikatyttöyden varjolla tytöt saavat elää miten lystäävät, kun
han ymmärtävät jossain vaiheessa, ettei tämä hauskaksi havaittu
elämäntapa voi enää jatkua. Useimmat — ehkä kaikki — putsit
ovat olleet poikatyttöjä, mutta he eivät ole koskaan suostuneet
ymmärtämään, että heidän pitäisi vaihtaa tyyliä. Kaikki tytöt
kiipeilevät puissa — paitsi ne, jotka uskovat, etteivät tosinaiset
kiipeile puissa.3 Useimmat naiset uskovat, putsit eivät.4
Putsin tila
Putsin naiseus ei käy yksiin sen naisellisuuden kanssa, jota naisten
perinteisesti oletetaan toteuttavan. Usein putsi kuvataan miehiseksi
lesboksi. Tätä miehisyyttä ei voi pukea päälleen kuten vaatteita,
vaan kyse on enemmästä kuin vaatekaapin valikoimasta. Putsi on
putsi myös saunassa.
Jos putsi onkin miehinen ja femme naisellinen, ei näitä määrit
telyjä pidä ymmärtää toistensa vastakohdiksi. Miehisyys ei poista
naisellisuutta. Vaikka putsin naisellisuutta ei ensi silmäyksellä
huomaakaan, se on silti olemassa ja sen voi aina väliin nähdä
välähdyksenomaisesti. Miehisyyttä ja naisellisuutta ei voi erottaa
toisistaan niin kuin ei voi erottaa toisistaan ihoa ja lihaa. Jos joku
pyrkii erottamaan minun ihoni liilastani, hän tekee minulle väki
valtaa. Samanlainen väkivaltainen teko olisi väittää putsia miehek
si tai kieltää häneltä oikeus omanlaiseen naisellisuuteen.5
Simone de Beauvoir on tuonut esiin ajatuksen, jonka mukaan
"olla nainen" on tietyssä tilanteessa elämistä.6 Tähän tilanteeseen
voi vastata eri tavoin, ja putsius on eräs näistä vastauksista.
Valinnan takana ei ole mitään ’syytä’, putsi ei esimerkiksi pode
suurta peniskateutta eikä halua olla mies.7 Putsi valitsee putsiuden,
koska niin on hyvä.
’Hyvä’ ei ole arvotettu hyvä siinä mielessä, että putsin hyvä
olisi parempi kuin joku toinen hyvä. Femmen ja putsin tai kenen
tahansa hyvät ovat erilaiset mutta eivät eriarvoiset. Tärkeää ei ole
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se, minkä muodon hyvä saa, tärkeää on, että näin on hyvä minul
le.
Kuten naisena oleminen on elämistä tietyssä tilanteessa, myös
"olla putsi" on tilanne. Tämä tilanne poikkeaa muiden naisten
tilanteesta. Putsin kokemus ei käy yhteen naisen kokemuksen
kanssa yksinkertaisesti siksi, että häntä ei aina tulkita naiseksi.0
Jos putsia luullaan mieheksi, hänen kokemuksensa on mieheksi
tulkitun naisen kokemus. Jos putsia pidetään outona, hänen koke
muksensa on oudon kokemus. Putsilla on myös naisen kokemuk
sia, mutta muita naisia kuin putseja ei heitetä, tai oikeammin,
yritetä heittää pois naisten vessasta.
Kun menkat särkee (ylä)päätä ja murkkutytöt tulevat naisten
vessassa kertomaan, että tämä on naisien vessa, se on jo
liikaa. Kai minä nyt erotan naisten vessan miesten vessasta tai
invavessasta. Miehille tehdään pisuaant, invoilta poistetaan
kynnykset ja tilalle asetetaan käsinojat. Mitä niille pitäisi
vastata ? Menkää lasten vessaan ?
Ruumiiden ero
Heterofemmeystäväni ja minä kävelimme rinnakkain. Kävelles
sämme — heterofemme korkeissa koroissaan, minä Doc Martinseissani — liukkaita mäkiä alas, ystäväni alkoi nauraa ja
totesi ottavansa vähintään kaksi, usein jopa neljä askelta siinä,
missä minä otin yhden.
Putsius on ruumiillinen tyyli. Femmenja putsin ero on ensisijassa
ruumiillinen. Juuri putsin ja femmen erossa tulee selkeästi esiin
se, ettei puhe ruumiista biokoneena — kromosomeina, geeneinä
tai aivoina — onnistu kuvaamaan sukupuolitettua ruumista. Mo
lemmat ovat "biologisesti naisia", mutta heidän ruumiinsa asettu
vat maailmaan eri tavoilla. Ruumiin ero on eletty ero.
Ruumiillani on tyyli. Ruumiini valitsee tyylinsä; tyyli ei ole
järjen toteuttama tietoisuusakti. Ruumiini tyyli tulee esiin tavoissa
ni kävellä ja istua, heittää palloa, käyttää käsiäni puhuessani,
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tavassani koskea, katsoa ja kuunnella. Tavassa, jolla otan oman
tilani; tavassa tulla suhteessa muihin.
Kyse ei ole pelkästään siitä, että putsin tyyli on erilainen kuin
muiden naisten tyyli. Ehkä on myös niin, että lesbon ja heteronaisen tyyli on erilainen. Esimerkiksi Marja Kaskisaari kertoo, että
hänet on tunnistettu lesboksi kävelytyylistä. Hän erottaakin oman
kävelytyylinsä ’naisten’ kävelytyylistä; hän ei eleissään tai liikkumisessaan pyri miellyttämään miehiä.9 Myös monet femmet
sanovat, että heidät tunnistetaan lesboiksi usein nimenomaan
kävelytyylistä.
Lesbo ja putsi tukkanuottasilla
Lesbomaailmassa hiukset ovat tärkeät. Olen usein saanut kuulla
pitkätukkaisten lesbojen valittavan lesboyhteisössä vallitsevaa
lyhythiuksisuuden normia. Lesboyhteisössä pitkähiuksinen saa
ihmettelyä osakseen.
Mutta hiuksien ei pidä olla liian lyhyetkään. Vaikka toiset
lesbot vain harvoin suoraan huomauttelevat putsien liian lyhyestä
tukasta, vihjeitä kyllä annetaan. Eräs pitkähiuksinen lesbo kertoi
minulle pitävänsä pitkiä hiuksia ja käyttävänsä meikkejä, koska
haluaa näyttää naiselta, eikä sellaiselta kuin ’kaljupäälesbot’.
Keskustelu oli sikälikin mielenkiintoinen, että minulla ei ollut
mitään sanottavaa hänen hiuksistaan tai meikeistään, no, ei aina
kaan mitään pahaa sanottavaa, mutta oma pääni oli osittain ajeltu.
Kuten pitkähiuksinen saa kuulla olevansa huono esitys lesbosta,
lyhythiuksinen (ja putsi yleensäkin) saa kuulla olevansa huono
esitys — naisesta.
Lyhyet hiukset tuskin ärsyttävät sinänsä. Kyse lienee enem
mänkin siitä, että lyhythiuksinen putsi on lähellä heteroseksististä
stereotypiaa lesbosta, ja osa lesboista haluaisi, että kaikki lesbot
näyttäisivät ’normaaleilta naisilta’. Lesbous ei näy päällepäin,
mutta putsius näkyy.
. .yhtään lesboa et varsinaisesti tunne. Monet heistä kuitenkin
ärsyttävät ulkoasullaan. Et voi ymmärtää, miksi monilla on
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samanlaiset lyhyeksi leikatut hiukset ja samantyyppinen vaate
tus. Mielestäsi et vastusta itse asiaa, mutta stereotypiat ärsyttä-

Kulttuuria
Eri kulttuureissa sukupuolittaminen tapahtuu eri tavoilla. Joka
kerta, kun voin varmasti sanoa, että joku on luullut minua miehek
si, tämä ’joku’ on valkoihoinen. Edes sillä ei näytä olevan väliä,
onko valkoinen kulttuuri länsi- vai itäeurooppalaista; myös Tallin
nan Estonia-teatterissa minut on ystävällisesti ohjattu miesten
vessaan.
Sen sijaan en muista ainuttakaan tilannetta, jolloin esimerkiksi
afrikkalaisesta kulttuurista tuleva olisi pitänyt minua miehenä.
Jotkut arabit luulevat yhä, että olen ’tyttö’. Olisiko sittenkin
esimerkiksi afrikkalaisella naisella mahdollisuus useammanlaiseen
ruumiillisuuteen kuin valkoisella länsimaisella sisarellaan? Onko
esimerkiksi afrikkalaisessa ajattelussa tilaa myös ruumiillisesti
vahvalle ja tyylillisesti miehiselle naiselle ilman, että tästä naisesta
on tehtävä ei-nainen/neutri/mies? Tällaista tilaa valkoisessa suoma
laisessa sukupuolten tasa-arvolla ylpeilevässä kulttuurissa ei näytä
olevan.
Lopulta
On tietenkin väsyttävää, kun juopot tulevat kyselemään "ootsä
mies vai nainen?" Joskus mieheksi luulemisesta on kuitenkin
hyötyä. Sitä paitsi on illan mukavaa, kun miestensä kainalossa
kävelevät naiset flirttailevat...
Joskus kieltämättä yllätyn, kun joku ventovieras pitää minua
tyttönä (harvemmin naisena). Joskus se on piristävää: oltuani
kaupan jonossa kohtelias eräälle tädille, tämä huudahti yllät
tyneenä: "Voi, miten ihana tyttö!"
22 5

Viitteet

1 Lähden tässä kirjoituksessa siitä, että sekä femme että putsi ovat
lesboja, paitsi jos toisin mainitaan.
2 Olen kiitollinen Tuula Juvoselle tekstiäni koskevista kommenteista.
3 Ks. Phelan 1993, 775.
4 Marja Kaskisaari korostaa, että poikatyttö ei ole pojaksi sosiaalistunut
tyttö, vaan tyttö, joka haluaa olla sekä poika että tyttö, joka ylittää
perinteisen dikotomisen sukupuolijaon. Poikatyttöys on yleinen samastumismalli, eikä sitä voi rajoittaa lesboihin. Kaskisaari 1995, 122-123.
Pidän poikatyttöyden ja putsiuden välistä tyylillistä jatkumoa mahdol
lisena yhtä lailla heteroille kuin lesboille. Tällöin voi kuitenkin kysyä,
miten lesboputsius ja heteroputsius eroavat toisistaan, vai eroavatko.
5 Toinen sukupuolinen tyyli, jota ei pidä sekoittaa putsiin, on androgyy
ni. Marja Kaskisaari pitää poikatyttöä androgyyninä, jolla on "koroste
tun maskuliinisia piirteitä". Kaskisaari 1995, 121. Näen itse asian
toisin: androgyynissä sekoitetaan usein tietoisesti naisellisia ja miehisiä
piirteitä. Sen sijaan putsi näyttää miehiseltä, mutta miehisyys ja naisel
lisuus elävät sulassa sovussa; on tilanteesta kiinni, minkälainen piirre
pulpahtaa esiin. Jos androgyniaa pidetään jonkinlaisen ihmisyyden
ideaalina, ulkopuolelle suljetaan mm. suuririntaiset naiset. Androgynian
kritiikistä ideaalina ks. Tuija Pulkkisen artikkeli tässä kirjassa.
6 Beauvoir 1988. Heinämaa 1996.
7 Naisia, jotka haluavat olla miehiä, kutsutaan naisesta mieheksi trans
seksuaaleiksi, ei putseiksi.
8 En väitä, että muilla, ei-putsi-naisilla olisi jokin yhteinen kokemus.
Haluan vain tuoda esiin sen, että putsin kokemus on erilainen kokemus
sukupuolisena olemisesta.
9 Kaskisaari 1992, 273.
10 Kaskisaari 1995, 69. Ote sinä-muotoon kirjoitetusta omaelämäkerrasta.
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K a ti M u s to la

Piilofemmen tunnustuksia
Tulin helsinkiläiseen lesboyhteisöön 1980-luvun alussa heterohistorian omaavana kolmikymppisenä femmenä. Pari vuotta jaksoin
urhoollisesti puolustaa femme-imagoani: pitkät hennatut feministiafro-kiharat, roikkuvat korvakorut, korkokengät ja hulmuavahelmainen hame. Sekä suomalaiset että kesäreissullani länsisaksalaiset
lesbot pitivät minua pilkkanaan: en ollut oikean lesbon näköinen,
olinko siis lesbo ollenkaan? Heterotaustani avioliittoineen ei ollut
omiaan tukemaan heiveröistä lesboidentiteettiäni ainakaan muiden
silmissä.
Kerran kävelin yöllä Erottajalla miehen kanssa, kun vastaamme
tuli Gambrinin1 naistenillan päättyessä joukko tuttuja lesboja. He
huutelivat minulle kadun toiselta puolelta herjoja miehen kanssa
sänkyyn menemisestä. Mies sattui olemaan homoystäväni, mutta
sehän ei huutelijoita haitannut: minut oli nähty miehen seurassa,
olin siis heteropetturi!
Kesällä 1983 osallistuin Amsterdamissa kansainväliseen lesbo
ja homotutkimuskonferenssiin. Pukeuduin konferenssin avajaiscocktailpartyyn pitsileninkiin ja korkokenkiin — kuten olin aina
tehnyt osallistuessani tieteellisten konferenssien vastaaviin juhlati
laisuuksiin. Kun dyke-tyylinen toinen suomalainen osallistuja näki
minut sadan naispuolisen james-dean-kloonin joukossa, hän sanoi
että häntä hävettää olla suomalainen ja esiintyä konferenssissa
minun kanssani, koska kaikki näkevät, etten ole oikea lesbo.
Jaksoin sinnitellä femme-lookissani monta vuotta, mutta lopulta
itsetuntoni ei enää kestänyt jatkuvia nälvimisiä ulkonäöstäni ja
loukkaavia kommentteja identiteetistäni. Annoin periksi: lakkasin
meikkaamasta ja käyttämästä koruja, leikkautin poikatukan, ostin
mustat nahkahousut, koripallotossut ja mustan rotsin (en kuiten
kaan nahkarotsia, vaan ’pehmomman’, kankaisen version) — ja
helsinkiläinen lesboyhteisö hyväksyi minut täysivaltaiseksi jäsenek
seen. Minusta oli tullut daikki.
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Elämää haarniskassa2
1970-luvun kuuluin taistolaiseen opiskelijaliikkeeseen. Se oli myös
eräänlainen identiteettipoliittinen liike, vaikka se ensi sijassa oli
tietysti perinteinen puoluepoliittinen liike. Luimme Tiedonantajaa,
Soihtua ja Soihdunkantajaa ja pukeutumiskoodikin oli yhtenäinen:
sininen järjestöpaita, naisilla venäläinen ruusuhuivi, miehillä
vakosamettipuku. 1980-luvun myötä marxismi-leninismini vaihtui
lesbofeminismiksi. Tiedonantaja vaihtui Torajyvään3, sinipaita ja
ruusuhuivi daikin univormuun. Se koostui farkuista tai lappuhaalarista, t-paidasta ja villa- tai collegepuserosta. Vapaampaa tyyliä
edustivat verkkarit. Kalifornialaisen dyken tunnisti vuorenvarmasti
Birkenstock-sandaaleista, mutta koska Suomessa ei ilmastollisista
syistä ole sandaaleille paljoa käyttöä, sai suomalainen daikki
tyytyä lenkkareihin tai tukevapohjaisiin, ehdottomasti matalakantaisiin kenkiin.
Daikin identiteettihaarniskassa ei ollut ollenkaan ankeaa elää,
kuten ei ollut taistolaisliikkeessäkään. Oli upeaa kun sai kuulua
joukkoon. Oli taas omat laulut, rituaalit, bileet, ystävät. Nykyisiä
lesboyhteisöjä ja moninaisia lesboskenejä ei olisi olemassa ilman
1980-luvun lesbofeminististä liikettä, joka loi tilaaja mahdollisuu
den elää lesbona.
Kaikki poliittiset liikkeet luovat oman poliittisen poliisinsa,
joka on tuon hauskuuden kääntöpuoli. Sille ei kai voi mitään.
1980-luvun suomalainen daikkityyli ei ollut butch-tyyli. Sellai
seksi se oli liian feminiininen tai pehmo. Tämän mielipiteen olen
kuullut kahdelta suunnalta: yhtäältä butchiksi itsensä identifioivalta
naiselta, joka ei saanut 1980-luvulla olla riittävän butch, ja toisaal
ta ultrafemmeltä, joka ei koskaan löytänyt 80-luvun lesbopiireistä
Elämänsä Butchia.
Lesbofeministinen daikki pyrki tekemään eron kaikkeen mikä
viittasi heteroseksuaalisuuteen ja naisten alistettuun asemaan
patriarkaatissa. Meikki, korut, korkokengät ja hame olivat näitä
ei-toivotun feminiinisyyden merkkejä. Ero pyrittiin tekemään
myös ’liialliseen’ maskuliinisuuteen, jota monien ’homoseksuaa
listen naisten’4 rekkatyyli edusti. Ihanne oli androgyynisyys, tai
pikemminkin sukupuolineutraalisuus.
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80-luvun tosilesbous ja femmesiskot
Helsinkiläisessä lesboyhteisössä oli 1980-luvulla kaikesta huolimat
ta joitakin femmejä. Minulle on jäänyt epäselväksi, miten he
uskalsivat uhmata yleistä lesbomielipidettä. Heillä on täytynyt olla
rautainen itsetunto.
Myös ulkomailla törmäsin näihin 1980-luvun lesboyhteisöjen
kummajaisiin, femmeihin. Kun melkein itkua tuhersin tuossa
Amsterdamin partyssä, silmäni osuivat toiseen femmeen. Juhlissa
oli lisäkseni toinenkin nainen hameessa! Hän oli professori Carrol
Smith-Rosenberg, yksi lesbohistorian pioneereista ja tosifemme
kautta aikain.
Tutustuin Carroliin ja hänen elämänkumppaniinsa Alviaan
joitakin vuosia sitten, kun Carrol oli Tampereella luennoimassa
pohjoismaisessa naishistorian seminaarissa. Kerroin Carrolille
Amsterdam-episodin, hän puolestaan kertoi omia muistojaan 80luvusta. Kun hän — east-coast-lesbian — oli kutsuttuna luennoitsi
jana Kaliforniassa, sekä lesbo- että heterofeministit haukkuivat
häntä vääräoppisuudesta, koska hän käytti (ja yhä käyttää) meik
kiä.
Seuraavassa Amsterdamin lesbo-ja homotutkimuskonferenssissa vuonna 1987 — kun jo näytin daikilta — tutustuin toiseen tosifemmeen. Hän on Joan Nestle, New Yorkin Lesbian Herstory
Archiven perustaja ja intomielinen femmeyden puolestapuhuja.
Joan kirjoittaa uusimmassa kirjassaan5 1970- ja 80-lukujen
USA:laisista femmekokemuksista:
Heteromaailmassa butchit joutuivat elämään fyysisen ja ver
baalisen uhan alla erilaisuutensa vuoksi, mutta lesbofeministisissä yhteisöissä f emmet joutuivat kestämään omanarvontunton
sa syviä loukkauksia. Butch-naiset pystyivät helposti omak
sumaan feministisen sukupuoliresistanssin vallitsevat merkit —
nahan ja farkut, flanellipaidat ja liivit — saadakseen hyväksyn
nän. Mutta femme-naiset pitseilleen ja silkkeineen, korkeille
korkoineen ja punattuine huulineen eivät voineet piiloutua.
Monet oppivat esittämään "daikkia" julkisesti, mutta kodeis
saan ja vuoteissaan he saattoivat juhlia omaa sensuaalisuut231

taan. (15)
1990-luvulla, elettyäni kymmenkunta vuotta daikkina, olen uskal
tanut vähä vähältä tulla ulos kaapista. Turun lesbo- ja homoelokuvafestareiden pukujuhlissa Samppalinnassa ja muutamissa
helsinkiläisissä glamour-bileissä minut on nähty unelmieni juhlaasussa: mustissa saumasukissa ja itse Madonnankin kalpenemaan
saavassa piukassa, niukassa paljettimekossa. Minun täytyi saapua
näihin juhliin kampaajan kautta, sillä lyhyestä poikatukasta ei
saanut femmetöttöröä kuin ammattitaitoisen kampaajan kosketuk
sesta. Meikkaamisen jaloa taitoa en ollut kuluneina vuosina kuiten
kaan unohtanut, vaikka meikit olivatkin päässeet kuivumaan.
Lesbo-glamour
Suomalaiseen lesboyhteisöön on 1990-luvun myötä tullut oma
lesbian chic -kulttuuri: glamour-bileet. Ne aloitti pingviiniklubiksi
itsensä nimennyt, frakkeihin mieltynyt lesboporukka, joka halusi
järjestää tilaisuuksia joissa voisi esiintyä frakissa, smokissa tai
shaketissa.
Erään pingviiniklubilaisen muistelo klubin ja glamour-bileiden
synnystä:
Pingviiniklubin syntyminen liittyi ensimmäisiin glamour-bilei
siin. En muista, kenen idea juhlien järjestäminen oli, mutta
muistan pitkiä keskusteluja siitä, kuinka mukavaa olisi joskus
juhlia siististi ja tyylikkäästi, eikä aina katsella tappelemista ja
oksentamista. Tulimme siihen tulokseen, että jos ihmisillä olisi
päällä sellaiset vaatteet, että niiden päälle oksentaminen tai
niiden kanssa kaatuminen olisi jotenkin kohtalokasta, se vaikut
taisi mahdollisesti käytökseenkin. Koska naamiaiset oli kulunut
idea, joku keksi iltapukujuhlat ja sitä pidettiin loistoajatuksena,
jollaiseksi se kai myöhemmin osoittautuikin.
Ensimmäiset bileet pidettiin Unskalla6 loppuvuodesta -89.
Siellä oli paikalla kai noin 40-50 naista ja tunnelma oli muuten
onnistunut, mutta joku sai aikaan pienen vahingon jonkin
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perintötaulun kanssa ja niin Unska antoi meille päättäväisesti
kenkää. Juhlista oli kuitenkin jäänyt mukava olo ja päätimme
aloittaa perinteen.
Pingviiniklubi oli tavallaan yhteydessä siihen. Järjestämässä
olleista suurin osa oli pukeutunut frakkiin ensimmäistä kertaa
elämässään ja pitänyt sitä hauskana. Moni oli jopa ostanut
itselleen frakin tätä tilaisuutta varten ja halusimme, että olisi
joitain muitakin tilaisuuksia käyttää niitä. Päätimme perustaa
siis pingviiniklubin, jonka pohjana oli ajatus pukeutumisesta
frakkiin. Aluksi meillä oli vain tapaamisia, joiden ohjelmaan
kuului syöminen jossain ravintolassa ja lopuksi useimmiten
naisten ilta Gambrinissa. Meitä oli kymmenisen ihmistä ja
kaikki olivat siis pukeutuneina frakkiin.
Myöhemmin herättelimme ajatusta, että pitäisi tehdä jotain
mielekkäämpää kuin vain herättää huomiota kaupungilla (se
nimittäin onnistui aika helposti tavallisena lauantai-iltana
kymmeneltä yhdessä liikkuvalta frakkipukuiselta naiselta).
Suunnitelmissa oli ainakin joitain bileitä tai cocktailkutsuja ja
ajattelimme jopa kerätä rahaa jollain tempulla esim. aidstukikeskukselle. Jotenkin koko klubi kuitenkin kuivui kokoon ja
lopahti itsekseen. Jäljelle jäivät vain glamour-bileet, joiden
järjestäjissä ei kai muutamalla viime kerralla ollut enää yhtään
alkuperäistä pingviiniä. Tosin en pidä sitä lainkaan huonona
asiana, tuntuu hyvältä, että ideamme oli niin hyvä, että se jäi
elämään itsekseen ja muutkin pitävät sitä toteuttamisen ja
jatkamisen arvoisena.
Klubimme herätti jostain syystä suuria tunteita. Ei niinkään
meissä itsessämme kuin ulkopuolelta katselevissa lesboissa.
Jotkut olisivat kovasti halunneet mukaan ja sanoivatkin sen,
mutta monet suhtautuivat jopa vihamielisesti ja meille käytiin
Gambrinissa ihan suoranaisesti vittuilemassa. Tästä johtuen
laskimme profiilia reippaasti ja väittäisin sen olleen osasyynä
klubin kuolemiseenkin. Jossain vaiheessa tulin siihen tulokseen,
että lesboyhteisö ei ollut valmis katselemaan sellaista leikkimis
tä ja siksi joudutti sen loppumista.
Osa glamour-juhlayleisöstä kaivoi kuitenkin frakkien sijaan kirp233

putoreilta tai äitiensä vaatekaapeista esiin daamien iltapuvun.
Vuosi vuodelta naiset ovat saapuneet näihin — yleensä kerran
vuodessa järjestettyihin — tilaisuuksiin yhä upeammin pukeutunei
na. Myös kaikenlainen irrottelu ja ristiinpukeutuminen on sallittua
— vuoden 1994 glamour-bileiden Miss Beauty palkinnon voitti
upeaan pitkään silkkiseen iltapukuun sonnustautunut moninkertai
nen judon ja voimanoston Suomen mestari, joka arkielämässä on
kaikkea muuta kuin femme. Joidenkin mielestä hän on Suomen
komein butch.
Glamour-bileistä on muodostunut iloista queer-juhlintaa. Niissä
näkee butch-butch, femme-femme ja butch-femme-pareja ja kaik
kia niitä, jotka eivät halua samastua mihinkään kategoriaan — tai
eivät ainakaan näihin kategorioihin.
Identiteettipoliisi iskee jälleen
Femmeyden kontrollointi on ainakin minun kokemukseni mukaan
lieventynyt, mutta näyttää siltä, että butchit ovat edelleen niitä,
joiden kimppuun identiteettipoliisit käyvät. Kun lesboyhteisö 80luvulla työsti suhdettaan feminiiniseen, tuntuu rajankäynti nyt
käyvän maskuliinisen suuntaan. Kuulen argumentteja tyyliin
"miksi monet lesbot näyttävät miehiltä tai nuorilta pojilta, miksei
vät he voi näyttää naisilta?" tai "kahden tuollaisen mies/pojan
välinen suhdehan on homosuhde, ei lesbosuhde". Tällaiset kom
mentit loukkaavat paitsi butcheja myös minua, jonka halu kohdis
tuu butchiin. En ole koskaan halunnut muunlaisia naisia kuin
butcheja. Haluni ei ole heteroseksuaalinen, se ei kohdistu mie
heen, vaan tietynlaiseen naiseen, butch-naiseen. Juuri tuo suku
puolisten tyylien, maskuliinisen ja feminiinisen yhdistelmä ja
leikkauspiste kiehtoo ja kiihottaa minua butchissa.
Femmessä ja butchissa ei ole kyse vain pukeutumistyyleistä,
vaan ennen kaikkea olemisen tyyleistä ja ruumiinkielestä: liikku
minen, katse, tilan otto, koko habitus. Femme/butch on eroottinen
rytmi7, halun dynamiikka.
Puhe butcheista ja femmeistä näyttää herättävän monissa
ahdistusta. Lieneekö takana pelko, että nyt tulee uusi 90-luvun
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identiteettipoliisi ja kieltää kostoksi daikeilta olemassaolon oikeu
tuksen ja identiteetin? Toivoisin, että lesboyhteisöt olisivat jo
riittävän vahvoja, ettei niiden tarvitsisi työstää ulkopuolelta tulevia
paineita sisäisinä poliisitoimina ja yhdenmukaisuuden vaatimukse
na, vaan että niissä olisi tilaa monenlaisille sukupuolisen olemisen
tyyleille. En ole kutsumassa ketään identiteettipoliittiseen iltahuu
toon, jossa tehtäisiin jako kahteen: olet joko butch tai femme, tai
joudut pelistä pois.
Elämää hameessa
Olen antanut tukkani kasvaa ja alkanut käyttää hametta. Kun
saavun minihameessa johonkin lesbotilaisuuteen, se herättää ehkä
jonkin ihmettelevän kysymyksen tai lievää kulmakarvojen kohotus
ta, mutta suoranaisien lesbopoliisitoimien kohteeksi en ole joutu
nut enää pitkään aikaan. En tiedä johtuuko se senioriasemastani
vai siitä, että yhdeksänkytlukulaisissa lesboyhteisöissä todella olisi
tilaa avoimelle femmeydelle. Jotkut nuoremmat lipstick-lesbot
saavat edelleen huomautuksia ja ylenkatsetta osakseen.
Ikävä puoli femmenä olemisessa on se, että heteroseksuaali
sessa koodistossa minut luokitellaan naiseksi, saan taas osakseni
seksististä kohtelua. Kymmenen vuotta daikkina merkitsi hete
roseksuaalista katurauhaa. Myöskään monet lesbot ja homot eivät
enää koodaa minua lesboksi, vaan heteronaiseksi. Mutta se ei
haittaa, sillä butchit eivät erehdy...

Viitteet
1 Perinteikäs ravintola Gambirini Isoroballa toimi vuosina 1984-1993
SETA:n omistuksessa nimellä Gay Gambrini. Siellä järjestettiin kerran
kuussa vain naisille tarkoitettu ilta.
2 Identiteettihaarniskan käsitteestä kiitos Anna Lassilalle, ks. hänen
artikkelinsa tässä kirjassa.
3 Torajyvä oli suomalainen lesbofeministinen lehti, joka ilmestyi vuosina
1982-88 lesboryhmä Akanoiden toimesta.
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’Homoseksuaaliset naiset’ olivatei-(vielä)-lesbofeministisesti-tiedostavia
naisia, jotka myös vieroksuivat amerikkalaista tuontitavaraa olevaa
nimitystä ’lesbo’. Sanalla ’lesbo’ tai ’lesbolainen’ oli suomen kielessä
vanhastaan vähintään yhtä huono kaiku kuin sanalla ’huora’. Lesbofeministit ottivat sanan ’lesbo’ ylpeäksi identiteettikategoriakseen ja
muuttivat sen kaiun positiivisemmaksi. ’Homoseksuaaliset naiset’
käyttivät itsestään usein nimitystä ’meikäläinen’. Monet heistä olivat
tyyliltään rekkakuskeja, ja daikkiyhteisö katsoi heitä vähintään yhtä
karsaasti kuin femmejä.
5 Nestle, Joan "Flamboyance and Fortitude: An Introduction". Teoksessa
The Persistent Desire: A Femme-Butch Reader. Edited by Joan Nestle.
Boston: Alyson 1992.
6 Unska = Naisasialiitto Unionin tilat Bulevardilla.
7 Eroottisen rytmin käsitteestä kiitos JoAnn Loulanille, ks. Loulan,
JoAnn The Lesbian Erotic Dance: Butch, Femme, Androgyny and
Other Rhythms. San Francisco: Spinsters Book Company, 1990. Ks.
myös Kaskisaari, Marja "Rytmiruumis", teoksessa Esa Sironen, Arto
Tiihonen & Soile Veijola (toim.) Urheilukirja. Vastapaino: Tampere
1992, 265-274.
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Kuvat, näyttämökuvat,
liikkuvat kuvat

Hanna Kangasniemi

Kuvien välistä, kuvien takaa
- miten tutkia lesboelokuvaa?'
The Boys in the Band ei kerro homoseksuaalisuudesta. Se
kertoo inhimillisistä ongelmista. (William Friedkin)
The Children’s Hour ei kerro lesboudesta vaan siitä, miten
valheet voivat tuhota ihmisen elämän. (William Wyler)1
Lesbohahmot ja -tematiikka olivat pitkään elokuvissa kuvanrajauksen ulkopuolella. Siitä huolimatta voidaan puhua monimuotoisesta
lesboelokuvakulttuurista, josta on löytynyt tilaa niin katsojille kuin
tekijöillekin. Lesboelokuvantutkimus on etsinyt tapoja lähestyä
elokuvien rakentaman lesbouden poissaolon, stereotypioinnin ja
erottoman yhtenäisyyden kuvitteellista maailmaa, jossa kuitenkin
on ollut myös paikkoja, joihin lesbot ovat voineet astua ja jonka
he ovat voineet tuntea omakseen.
Esittelen artikkelissani, miten lesboelokuvaa on tutkittu ja
miten sitä voitaisiin tutkia. Tarkastelen lesboelokuvan tutkimusta
ensinnäkin itse elokuvien, toiseksi elokuvien vastaanoton ja kol
manneksi niiden tekijyyden/tuotannon kautta. Elokuvien tarkaste
lulla tarkoitan tässä yhteydessä lähinnä sisällön ja ilmaisun analyy
sia sekä psykosemioottista elokuvakatsojuudentutkimusta2. Les
boelokuvan vastaanoton tarkastelussa keskityn lesbotutkijoiden
tekemiin vastaanottotutkiinuksiin sekä esittelen teoretisointia
vastaanottotutkimuksen mahdollisuuksista. Näkökulman tuotantoon
olen rajannut lesbotekijyyden ja lesbojen oman elokuvatuotannon
teoreettiseen käsittelyyn. Eri lähestymistapoja ei kuitenkaan voi
jyrkästi erottaa, vaan ne menevät osittain päällekkäin.

‘Artikkeli on aiemmin julkaistu Lähikuvassa 4/1994.
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Kolmen näkökulmani tekstianalyysin, vastaanoton ja tekijyyden
avulla tarkastelen myös, mitä lesboelokuvalla on tarkoitettuja mitä
sillä voidaan tarkoittaa. Lesboelokuvaa omana lajityyppinä on
hyvin vaikea jäljittää, sillä määrite voidaan liittää hyvinkin erilai
siin lajityyppeihin ja varsin monin eri perustein. Lesbous ei ole
elokuvien olemuksellinen ominaisuus, vaan se kiinnittyy niihin
varsin monimuotoisilla tavoilla.
Valkokankaalle kirjottu lesbous
Lesboelokuvien tekstilähtöisessä tarkastelutavassa analyysin koh
teena ovat yleensä elokuvat, jotka kertovat lesboista joko suoraan
tai peitellysti. Elokuvia on analysoitu niin sisällön ja kerronnallisten keinojen kuin tekstin luomien katsojapositioidenkin kautta.
Naisten välistä halua on etsitty myös elokuvista, joissa ei ole
suoranaisesti lesbohahmoja. Tutkimuksen kohteena ovat olleet
muiden muassa sellaiset elokuvat kuin Herrat pitävät vaaleaveri
köistä (Howard Hawks, Gentlemen Prefer Blondes 1953) ja Kaikki
Eevasta (Joseph L. Mankiewicz, All About Eve 1950) sekä Missä
olet Susan? (Susan Seidelman, Desperately Seeking Susan 1985)
(Stacey 1988; Arbuthnot & Seneca 1981).3
Hollywood-elokuva on ollut lesbotutkimuksen materiaalina
siinä mielessä otollinen, että Yhdysvaltain elokuvateollisuus alkoi
lähes täydellisen hiljaisuuden jälkeen 1960-ja 70-luvuilla tuottaa
elokuvia, joissa päähenkilöinä oli lesboja ja joissa lesboutta ei oltu
enää naamioitu naistenväliseksi ystävyydeksi. Nämä elokuvat
olivat tervetulleita negatiivisistäkin lesbokuvistaan huolimatta, sillä
ne ainakin tekivät mahdolliseksi naisten välisen rakkauden esittä
misen valkokankaalla, tunnustivat, että lesbojakin on olemassa.
Lesbotarinat tulivat Hollywoodiin, kun elokuvateollisuuden 30luvulla käyttöön ottaman ja elokuvantekijöiden moraalinvartijaksi
kehitetyn tuotantokoodin4 seksuaalisuuden ja rikollisuuden esittä
mistä koskevat itsesensuuriohjeet raukesivat 50- ja 60-luvun
vaihteen tienoilla. Koodin raukeamiseen vaikuttivat lähestulkoon
samat syyt kuin sen asettamiseenkin aikoinaan: avoin seksuaali
suus, avioliiton ulkopuoliset suhteet, proiniskuiteetti, "rumat"
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sanat ja väkivalta, joiden oletettiin tyhjentävän elokuvateatterit 30luvulla, koettiin myyntivalteiksi seksuaalisen ja moraalisen vapau
tumisen aikakautta elävässä Amerikassa. 1960-luvun näennäisliberaaleissa elokuvissa homoseksuaalisuudesta5puhuttiin jo avoimesti,
mutta homot ja lesbot esitettiin usein hyvin negatiivisissa yhteyk
sissä ja valtakulttuurin heteroseksististen näkemysten läpi suodatet
tuna.
Esimerkiksi Robert Aldrichin ohjaama Sisar Georgen surma
{The Killing of Sister George, 1969) toistaa aikansa tavanomaiset
lesbostereotypiat miehekkäästä lesbosta {butch) ja tämän vaikutus
vallassa olevasta naisellisesta ja lapsekkaasta lesbosta (femme),
joka ei elokuvien ajatusmaailman mukaan ole "oikeasti" lesbo.
Miesten homoseksuaalisuus kytkettiin tavallisesti rikollisuuteen,
väkivaltaisuuteen ja epämääräiseen elämäntapaan (esimerkkinä
vaikkapa William Friedkinin elokuva Cruising, 1979). Lesbot taas
ajautuivat näissä elokuvissa usein itsemurhaan (William Wylerin
ohjaama The Loudest Whisper, 1962), he jäivät katkerina yksinäi
syyteen {Sisar Georgen surma) tai heidät "pelastettiin" heterosek
suaaliseen suhteeseen (Mark Rydell, Kettu - miehen symboli/The
Fox, 1967). Onnellisia homoseksuaaleja ei 60-ja 70-luvun hollyvvoodilaisessa valtaelokuvassa nähty.
Osa eurooppalaisista elokuvantekijöistä on kyennyt tuottamaan
lesboutta käsitteleviä elokuvia pitempään ja helpommin kuin
yhdysvaltalaiset. Kaikissa maissa ei ole ollut amerikkalaisen
tuotantokoodin kaltaista itsesensuuria. Esimerkiksi ranskalaisessa
elokuvassa alastomuus on usein onnistuttu oikeuttamaan taiteen
nimissä. Eurooppalaisten elokuvien "vapaudesta" huolimatta
niissäkin lesbouteen on usein liitetty stereotyyppisiä, yksinkertais
tavia käsityksiä. Lesbous on esimerkiksi rajoitettu pelkäksi seksu
aaliseksi käytännöksi ilman sosiaalisia tai henkilökohtaisia merki
tyksiä ja yhteyksiä. Lesboja "rangaistaan" näissä elokuvissa usein
myös kuolemalla.
Homoseksuaalisuuden kuvaaminen on niin amerikkalaisessa
kuin eurooppalaisissakin elokuvissa yhdistynyt toisinaan voimak
kaan negatiivisiin poliittisiin stereotypioihin: lesbot ovat olleet
yhtä lailla kommunisteja {James Bond Istanbulissa!From Russia
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with Love, 1963) kuin natsejakin {Rooma avoin kaupunki!Roma,
cittä aperta, 1945). Homous on usein toiminut myös korruptoitu
neiden poliittisten järjestelmien metaforana (esim. Bertoluccin
ohjaama Fasisti!Il Conformista, 1971).
Lisäksi naisten välistä seksiä on käytetty lukemattomissa
pornoelokuvissa kiihokkeena, eräänlaisena esileikkinä heteroseksuaalisuuden lopulta tarjoamalle tyydytykselle. Tunnetuimpia valtayleisölle suunnattuja pehmopornoelokuvia, joissa lesboseksi on
sekä välivaihe matkalla "täyteen" heteroseksuaalisuuteen että
eräänlaista esileikkiä, on ranskalainen elokuva Emmanuelle.
Näissä pehmopornoelokuvissa naiset on yleensä esitetty biseksuaa
lisina.
Valtaelokuvan lesbokuvaukset herättivät 70-luvun homo- ja
lesboelokuvantutkijat ja -kriitikot keskustelemaan muun muassa
stereotyypeistä, negatiivisista ja positiivisista lesbokuvista sekä
heteroseksismistä. 60- ja 70-luvuilla Yhdysvalloissa tehdyt lesbo
ja homoelokuvat (ja osa samoihin aikoihin tehdyistä lesboutta
käsittelevistä ranskalaiselokuvista) saivat stereotyyppisillä ja
negatiivisilla kuvillaan lesbo-ja homotutkijat pohtimaan, millaisina
valtakulttuuri näki lesbot ja homot ja miten paljon se oli ylipäätään
antanut tilaa homo- ja lesbokokemuksille.
Homo- ja lesboelokuvakriitikoiden vastareaktioista lesbouden
ja homouden negatiivisiin representaatioihin ei syntynyt vielä
kovin syvällisiä analyysejä, vaan lopputuloksena oli usein pelkkä
vaatimus saada nähdä positiivisempia kuvauksia.6 Lähtökohtia oli
siis kaksi: yhtäältä kritisoitiin valtaelokuvan homo-ja lesbokuvia,
jotka näkivät homoseksuaalisuuden sairautena, rikollisuutena ja
epänormaaliutena. Toisaalta esitettiin utopioita omista, positiivi
sempia lesbo- ja homokuvia tuottavista elokuvista. Lesbo- ja
homotutkimuksella oli myös yhtymäkohtia feministiseen elokuvantutkimukseen, joka 70-luvun alussa käytti muun muassa sosiologis
ta ja historiallista lähestymistapaa todistaakseen, kuinka Hollywood-elokuvan naishahmojen representaatiot tukivat yhteiskunnan
patriarkaalisia rakenteita.7
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Lesbous on muutakin kuin positiivinen kuva
Positiivisten kuvien vaatimus kohtasi nopeasti teoreettisen ongel
man: jos väitämme, että jokin tapa esittää lesboutta on positiivi
nen, asetamme samalla normit sille, mikä on positiivinen lesbokuva. Stereotyyppien kritisoiminen niiden epätodenmukaisuuden
perusteella sisältää itse asiassa väitteen, että olisi olemassa jotain
alkuperäistä ja todellista. Se, minkä me ymmärrämme alkuperäi
seksi tai todelliseksi, vaihtelee kuitenkin jokaisen ihmisen subjek
tiivisen ja sosiaalisen kokemusmaailman mukaan ja muuttuu joka
kerta, kun uusi määrittelijä astuu esiin. Jos väitämme jotain
lesbohahmoa toista alkuperäisemmäksi tai paremmaksi, suljemme
samalla toisia määritelmämme ulkopuolelle.
Sinänsä on ymmärrettävää, että rikollisten, perverssien ja
itsemurhiin päätyvien homojen ja lesbojen tilalle haluttiin sellaisia
hahmoja, joihin oli helpompi samastua tai ihastua. Monien liberaa
lien heterotutkijoiden ja monien homoaktivistien toiveet positiivi
sista kuvista rajoittuivat kuitenkin vain toistamaan valtaelokuvien
heteromalleja. Homot ja lesbot haluttiin esittää "tavallisina"
ihmisinä. Tämä on ongelmallinen lähestymistapa, sillä vertailukoh
tana ja tavallisuuden normina on lähes aina heteroseksuaalisuus.8
Positiivisten kuvien vaatimuksiin liittyy lähes aina realismin
vaatimus. Realismi on kuitenkin vain tyylilaji, ja niinpä sen
konventiot voivat olla yhtä "harhaanjohtavia" kuin minkä tahansa
muunkin tyylilajin.
Toisaalta realistinen esittäminen ei välttämättä johda sen posi
tiivisempiin kuviin kuin stereotyypitkään. Jos todellisuutta onnis
tuttaisiin tallentamaan sellaisenaan, tulos ei olisi suinkaan aina
miellyttävä. Todellisuus sinänsä ei ole positiivisuuden tae. Positii
visia kuvia ja tavallisuutta vaativat tulevat helposti kieltäneeksi
edustamansa yhteisön moninaisuuden, johon kuuluu myös sisäisiä
ristiriitoja ja konflikteja ympäröivän yhteiskunnan kanssa.9 Yhtä
alkuperäistä tai oikeaa kokemusta ei ole olemassa, mutta voimme
puhua monista erilaisista oikeista ja aidoista kokemuksista.
John Saylesin Liannaa (1983), Robert Townen elokuvaa Per
sonal Best (1982) ja Donna Deitchin elokuvaa Desert Hearts
(1985) voidaan katsoa positiivisina lesbokuvina, mikäli ajatellaan,
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että tavallisuus-diskurssi on positiivisuuden ehto. Ne kuvaavat
lesbosuhdetta ja esittävät lesbohahmonsa "tavallisina" ihmisinä.
Elokuvassa Lianna lesbous on keskeistä ja sitä käsitellään suhteel
lisen avoimesti. Elokuva kertoo Liannan - kahden lapsen äidin ja
aviovaimon - heräämisestä omaan lesbouteensa. Lianna ihastuu
lapsipsykologiaa luennoivaan vanhempaan naiseen ja kokee tämän
kanssa lyhyen suhteen, jonka seurauksena hän jättää perheensä.
Desert Heartsissa oppiäitinä lesbouteen toimii nuorempi nainen,
joka ihastuu pikkukaupunkiin avioeroaan järjestämään saapunee
seen yliopistonaiseen. Nuorempi nainen lähestyy vanhempaa naista
aktiivisesti, ja elokuvan lopussa naisten ystävyys alkaa muuttua
rakkaudeksi. Personal Best kuvaa kahden USA:n olympiajouk
kueeseen pyrkivän naisurheilijan lyhytaikaista rakkaussuhdetta.
Naiset tapaavat urheilukentällä, ystävystyvät, rakastelevat, muutta
vat yhteen ja tukevat toisiaan harjoituksissa. Erinäisten väärinkäsi
tyksien ja valmentajan harhaanjohtavien kommenttien johdosta
naisten tiet eroavat ja nuorempi naisista löytää lohdutuksen hete
roseksuaalisesta suhteesta.
Kaikkien kolmen elokuvan päähenkilöt ovat siinä mielessä
perinteisellä tavalla "naisellisia" kuin naisellisuus on ymmärretty
länsimaisen kulttuurin vallitsevissa representaatioissa: pitkähiuksi
sia, tunteellisia ja toisista ihmisistä tukea etsiviä.10 Heidän naiskumppaninsa puolestaan ovat aavistuksen verran naisellisia kump
paneitaan "maskuliinisempia", butchempia. Elokuvien naisellisem
mat naiset ovat myös niitä, jotka ovat olleet heterosuhteissa tai
päätyvät niihin.
Personal Bestiä lukuunottamatta näiden elokuvien päähenkilöt
hyväksyvät (vähitellen) lesboutensa, elävät tasapainossa sen kanssa
eivätkä luovu lesboudestaan esimerkiksi miehen takia. Personal
Bestiä onkin syytetty heteroseksismistä — eikä aiheetta.11 Elokuva
esittää päähenkilöiden välisen suhteen eräänlaisena äiti-tytär suhteena, välivaiheena "todelliseen" (hetero)seksuaalisuuteensa
kasvavan nuoren naisen elämässä. Näiden kolmen elokuvan esittä
mänä homoseksuaalisuus näyttäytyy fyysisesti, emotionaalisesti ja
sosiaalisesti varsin samankaltaisena kuin heteroseksuaalisuus.12
Kun pyritään positiivisiin ja täysipainoisiin lesbokuviin, pelkkä
hetero-sanan korvaaminen lesbolla ja miesnäyttelijän korvaaminen
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naisella ei riitä. Liannein, Personal Bestin ja Desert Heartsin
lesbot elävät lähes täysin tietämättöminä ja erillään lesboyhteisöistä13 (Liannassa tosin käydään lesbobaarissa). Näissä elokuvissa
lesbouden kokemusta ei nosteta henkilökohtaista tasoa korkeam
malle, vaikka kaikissa käsitellään "ulostulemisen", oman lesbou
den havaitsemisen ja hyväksymisen prosesseja. Personal Bestissä
lesbouteensa heräävä nuori nainen ei pohdi omaa seksuaalisuuttaan
eikä ympäröivän yhteiskunnan suhtautumista siihen. Personal Best
on itse asiassa aika skitsofreeninen elokuva, koska siinä naisten
välistä rakkautta ei edes lausuta ääneen, vaikka kaikki elokuvan
keskeiset kysymykset pyörivät juuri lesbosuhteen ja sen "ongel
mallisuuden" ympärillä. Myös heteroseksuaalinen "tavallisen"
parisuhteen malli on mukana siinä mielessä, että kaikissa kolmessa
elokuvassa toinen naisista on seksuaalisesti aktiivisempi ja "miehekkäämpi", ja toinen taas perinteisessä mielessä selvästi feminiinisempi, pehmeämpi ja kokemattomampi - altis vieteltäväksi.
Seksuaalinen aktiivisuus nähdään yleensä myös iän mukanaan
tuomana. Desert Heartsissa naisten suhde on sikäli harvinainen,
että aktiivisen ja kokeneen lesbon roolissa on nuori nainen, kun
vanhempi nainen vasta haparoi kohti oman lesboutensa tiedosta
mista.
Mark Finch14 on kritisoinut ankarasti 80-luvun lopun yhdysval
talaisia ja brittiläisiä homoelokuvia. Hänen mukaansa ne — näen
näisestä monimuotoisuudestaan huolimatta — kietoutuvat voimak
kaasti universaaliksi käsitetyn romanttisen rakkauden sekä uskotto
muuden ja uskollisuuden kysymysten ympärille ja palautuvat viime
kädessä heteroseksuaalisuuteen. Homoseksuaalisuuteen liittyvät
kysymykset peitellään "se ei kerro homoudesta vaan jostain ylei
semmästä" -kommenttien alle. Homoudesta ja lesboudesta tehdään
metaforia ja katalysaattoreita, jotka koristavat pohjimmiltaan
heteroseksuaalisia kysymyksenasetteluja.
Vaikka Finchin, Dyerin ja monien muiden tutkijoiden kritiikki
valtaelokuvan tavasta heteroseksuaalistaa homoseksuaalisia suhteita
on ymmärrettävää, on kuitenkin vaikea määritellä, mikä on "taval
lista" lesboelämää ja mikä "tavallista" heteroelämää. Dyer tulee
asettaneeksi myös rajoituksia nostaessaan heteroseksuaalisuuden
esiin normina, joka hallitsee keskiluokkaisuuden, mieheyden ja
24 7

valkoisuuden ohella suurinta osaa länsimaisesta kulttuurista. Väite,
että lesbous olisi radikaalisti erilaista kuin heterous, on idealistinen
ja lesboutta kritiikittömästi ihannoiva. Väite on samalla myös
heteroseksistinen rakentaessaan jyrkkiä eroja hetero- ja homosek
suaalisuuden välille. Sellainen ajatus, että lesbosuhteet eroaisivat
täysin heterosuhteista, kieltää itse asiassa lesbosuhteiden moninai
suuden. Lesboelämä voi saada osittain samanlaisia muotoja kuin
heteroelämä15, eivätkä kaikki lesbot välttämättä ole poliittisesti
aktiivisia tai jatkuvassa kosketuksessa lesboyhteisöjen kanssa. On
toki ymmärrettävää, että lesbouden ja heterouden eron esiintuomi
nen on poliittisesti tärkeää, mutta eron näkyminen ei välttämättä
tee elokuvasta positiivista lesboelokuvaa.
Richard Dyer on huomauttanut - osittain omia aikaisempia
väitteitään lieventäen - että monet positiivisempia homo- ja lesbokuvia vaatineista varhaisen homoliikkeen aktivisteista ovat joutu
neet huomaamaan, etteivät valtakulttuurin tuottamat kuvat olekaan
yksinkertaisesti tuomittavissa "epätodenmukaisiksi". Vaikka kuvat
ehkä olivatkin vääristyneitä, niissä oli aina myös jotain tunnistetta
vaa ja jopa puoleensavetävää. Esimerkiksi elokuvien tapa esittää
homot hysteerisinä queeneinä ei ole ehkä mielekäs, mutta Dyerin
mukaan monet homomiehet voivat nauttia pienestä queeninä
esiintymisestä silloin tällöin. Dyer painottaakin, että homo- ja
lesboelokuvan ei pitäisi yrittää olla - eikä sitä pitäisi edes vaatia
olemaan — mitään täydellisen puhdasta ja valtakulttuurista erillis
tä. Homo- ja lesbotutkijoiden olisi huomioitava, että lesbo- ja
homokulttuurit ja -identiteetit ovat itsessään "epäpuhtaita": ne
toimivat toisaalta valtakulttuurin sisällä ja toisaalta sitä vastaan.16
Positiivisia ja negatiivisia kuvia vastakkainasettelevasta eloku
va-analyysistä ja "oikean" lesboelokuvan etsimisen toivottomasta
projektista on vähitellen kuitenkin edetty kohti hedelmällisempiä
analyysimalleja. Esimerkiksi elokuvantutkija Mandy Merck17 on
tutkinut Liannaa taide-elokuvan konventioiden kontekstissa tehtynä
"off-Hollyvvood-tuotantona". Christine Holmlund18 on puolestaan
tarkastellut elokuva-ja elokuvakritiikkianalyysiä hyväkseen käyttä
en lesboelokuvien femme-hahmoja lesbokatseiden, -tekstien ja
-vastaanoton tarjoamien mahdollisuuksien näkökulmasta.
Lesboelokuvan tutkimus muuttuu tietysti myös tutkimuskoh248

teensä mukana. Se mikä toimi 70-luvun lesboelokuvan kohdalla,
ei välttämättä sopinut enää 80-luvun elokuvaan. 1990-luvun queerelokuva, /?£ra?-elokuva19 on uusi kiinnostava kehitysvaihe lesbo
ja homoelokuvan piirissä. Pem?-elokuvalla viitataan sekä homojen
että lesbojen uuteen elokuvaan, joka on 90-luvun alussa ollut
voimakkaasti nousussa kokeillen uusia muotoja, estetiikkaa ja
näkökulmia. Se on käsitellyt seksuaalisuutta ja sukupuoli-identi
teettiä entistä tietoisemmin ja on ollut entistä enemmän mielihyvän
elokuvaa. Pemo-tlokuva on menestynyt myös kaupallisesti melko
hyvin. Ikävä kyllä tämä elokuva on tähän asti ollut ennen kaikkea
homojen elokuvaa. Niin kuin naiselokuva yleensäkin myös lesboelokuva on taistellut rahoitus- ja levitysongelmien kanssa eikä
ole saavuttanut kriitikkojen arvosteluissa yhtä suurta huomiota
kuin miesten elokuva. Omaperäisiä ja lahjakkaita lesbo-ohjaajia kuten Monika Treut, Lea Pool, Jean Carlomusto, Rose Troche ja
Sadie Benning - on kuitenkin jo ilmaantunut. Vain harva lesboohjaaja on kuitenkaan tehnyt lesboaiheisia 35 mm:n elokuvia.
Lesbokatsojan kadotettu paikka
1970-luvun puolivälissä feministinen elokuvantutkimus suuntautui
sisällön ja elokuvan kerrontakeinojen formaaleista analyyseistä
elokuvan katsomisen metapsykologiaan ja niihin katsojaa konstru
oiviin tapoihin, joilla elokuvat tuottavat ja uusintavat vallitsevaa
ideologiaa. Tämän väilleen käänteentekevä artikkeli oli feministi
sen elokuvantutkijan ja -tekijän Laura Mulveyn ensimmäisen
kerran vuonna 1975 ja sittemmin yhä uudelleen julkaistu "Visuaa
linen mielihyvä ja kerronnallinen elokuva".20
Analyysissään elokuvan kolmesta katseesta (elokuvan henkilöi
den toisiinsa luomat, kameran ja elokuvakatsojan katseet) Mulvey
väittää, että katsojan klassisesta kertovasta elokuvasta saama
visuaalinen mielihyvä perustuu katsomisen sadistisiin voyeurismin
ja skopofiilisen fetisismin muotoihin ja toisaalta narsistiseen
identifikaatioon. Klassisessa kertovassa elokuvassa kuvakulmat ja
kameran katse samastuvat miessankarin katseeseen ja henkilöön.
Katseen kohteena oleva nainen joutuu joko voyeuristisen tirkiste
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lyn kohteeksi tai esineellistävän fetisismin uhriksi. Mulveyn
analyysin mukaan klassisessa Hollywood-elokuvassa naiset ovat
ekshibitionistisessa roolissa näytteillä. Heidän ulkomuotonsa on
koodattu voimakkaasti katsottavana olemiseen viittaavaksi. Nainen
katseen kohteena on sisäänrakennettu klassisen kertovan elokuvan
apparaattiin ja elokuvan luoma katsojapositio on vääjäämättä
maskuliininen.
Myös toisen feministisen elokuvantutkijan Claire Johnstonin
artikkeli "Towards a Feminist Film Practice: Some Thesis", joka
ilmestyi pian Mulveyn kirjoituksen jälkeen vuonna 1976, ottaa
psykoanalyyttisen käsitteistön avukseen. Johnston päätyy väittä
mään, että vallalla olevat visuaaliset kerrontakeinot esittävät
naisen toisena suhteessa mieheen. Nainen on ei-mies, joka sulau
tuu stereotypioihin naisista puutteen ja kastraatiopelkojen ilmenty
minä tai kadotetun äidillisen runsauden fetisistisinä kuvina. Johns
ton tarjoaa ratkaisuksi ja vaihtoehdoksi feminististä elokuvaa
uudenlaisine, naiselle tilaa antavine kerrontakeinoineen. Esimerk
kinä hän mainitsee Chantal Akermanin elokuvan Jeanne Diehltnan, 23 Quai du Commerce - 1080 Bruxelles.2'
Mulveyn ja Johnstonin ei tarvinnut kauan odottaa kritiikkiä,
jota heidän mieskeskeiseen psykoanalyyttiseen tutkimusperintee
seen nojaavat artikkelinsa — innovatiivisuudestaan huolimatta —
suorastaan vaativat. B. Ruby Rich kirjoitti jo vuonna 1978, että
Mulveyn ja Johnstonin näkemysten pohjalta eteemme avautuu
pessimistinen näkemys, jonka mukaan klassisessa valtaelokuvassa
ei ole tilaa naiselle sen enempää valkokankaalla kuin katsomossa
kaan.22 Siitä lähtien erityisesti Mulveyn mallille on etsitty vaih
toehtoja ja variaatioita.23
Ensin raivattiin tilaa naiskatsojalle ja miehelle katseen kohtee
na, sitten alettiin kyseenalaistaa aiemmin lähtökohtana ollutta
sukupuolten kahtiajakoa. Muiden muassa Birminghamin koulukun
taan kuuluvat etnografit sekä lesbo- ja etninen tutkimus haastoivat
tekstilähtöisen ja psykosemioottisen lähestymistavan ottamaan
entistä enemmän huomioon esimerkiksi katsojien seksuaaliset,
etniset sekä yhteiskuntaluokkaan ja koulutukseen liittyvät koke
mukset ja taustat. Katsojaa ei enää nähty elokuvan hallitsemana
uhrina vaan aktiivisena, merkityksiä luovana tekijänä. Amerikka
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laiset lesbotutkijat olivat ensimmäisinä vastustamassa elokuvateori
oita, jotka pitäytyivät maskuliinisen ja feminiinisen vastakkainaset
telussa. Heidän mielestään lesbokatsoja ei mahdu kapeaan miehi
sen katseen kategoriaan: vaikka lesbokatsojan halun kohde onkin
nainen, hän ei katso eikä halua naista samalla tavalla kuin heteromies.24
Artikkelissaan "Desperately Seeking Difference"25 Jackie
Stacey esittää ratkaisuehdotuksia mulveylaisen mallin korvaami
seksi ja biologisen sukupuolijaon dominoivuuden torjumiseksi
katsojakeskustelusta. Stacey miettii mahdollisuuksia: Yksi tapa on
yksityiskohtainen tekstuaalinen analyysi, joka näyttäisi, että myös
klassinen elokuva tuottaa erilaisia sukupuolistettuja katsomispaikkoja, eikä — kuten Mulvey esittää — yhtenäistä maskuliinista
katsojuutta. Toisessa lähestymistavassa lähtökohtana on käsitys
maskuliinisesta mallista tekstin tasolle rakennettuna, mutta saman
aikaisesti myös ajatus, että katsojat tuovat elokuvaan erilaisia
subjektiviteettejä, kuten sukupuolensa. Stacey pitää molempia
vaihtoehtoja epätyydyttävinä ratkaisuina, koska sukupuolta on
vaikea määritellä yksiselitteisesti. Miten määritellä naiskatsoja
putoamatta essentialismin ansaan? Onko kaikilla naisilla sama
suhde kuviin omasta sukupuolestaan? Onko olemassa vain yksi
feminiininen katsojapositio? Miten huomioida feminiinisen katsojuuden moninaisuus ja ristiriitaisuus? Lisäksi voitaisiin kysyä: eikö
mieskatsojalla ole muita elokuvan katsomistapoja kuin Mulveyn
esittämä?
Stacey etsii naisten välistä halua ja vastauksia esittämiinsä
kysymyksiin analysoimalla elokuvia Kaikki Eevasta ja Missä olet
Susan? tekstuaalisesti ja formaalisesti käyttäen hyväkseen psyko
analyyttisia katsojateorioita. Hän esittää muun muassa, että elo
kuvan Missä olet Susan? nuori ja turhautunut kotirouva Roberta
(Rosanna Arquette), seuraa ja kaipaa villikko-Susania (Madonna)
paitsi narsistisen identifikaationsa voimalla myös siksi, että hän
haluaa Susania. Seksuaaliseksi koodatun Susanin mysteerin kielitö
inä ja hänen jälkiään seuraava Roberta saa elokuvassa naista
jäljittävän klassisen miessankarin osan. Staceyn mukaan elokuvas
sa on kyse jostain enemmästä kuin pelkästä narsistisesta identifi
kaatiosta.
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Teresa de Lauretis torjuu Staceyn tulkinnan. Hän toteaa, ettei
Missä olet Susan? jätä tilaa naisten väliselle halulle, vaikka se
toteuttaakin muutoin naisten elokuvan lajityypillisiä piirteitä,
esimerkiksi antamalla päähenkilön saavuttaa tarinan lopussa
itsenäisyyden ja ystävyyden ihailemansa naisen kanssa. Elokuvan
loppu tuo mukanaan kuitenkin myös poikaystävät molempien
naisten rinnalle, ja narsistinen identifikaatio saa täyttymyksenä
Robertan elämän muuttuessa Susanin elämän kaltaiseksi.26 De
Lauretis on oikeassa kritisoidessaan tätä varsin tavanomaista
naisten välisen halun torjunnan mallia, jossa heteroseksuaalinen
romanssi romuttaa naisten keskinäisen rakkaussuhteen. Narsistisen
identifikaation mallissa nainen haluaa olla toisen naisen kaltainen
eikä niinkään rakastaa toista naista. De Lauretisin jyrkkää näke
mystä voisi lieventää toteamalla, että naiset päätyvät kuitenkin
lopulta nauttimaan toistensa seurasta ja esiintyvät käsi kädessä
lehtien palstoilla elokuvan loppukuvissa. Roberta ei tyydy vain
uuteen minuuteen, vaan löytää myös uuden naisystävyyden.
Monet teoreetikot ovat muodostaneet hypoteettisia katsojapositioita etsiessään elokuvien erilaisissa katsojissa herättämiä mielihy
vän tunteita. Näin tekevät myös Stacey ja de Lauretis, kun he
puhuvat yhteen tiettyyn positioon perustuvasta tulkinnasta. Sinänsä
asetelma ei ole ongelmallinen — mikäli tuloksista ei tehdä yleistä
viä johtopäätöksiä. Katsojapositioista lähtevässä tutkimuksessa
onkin ollut kyse elokuviin rakennetuista katsojan asemasta ja
elokuvien puhuttelukeinoista, mutta heti, kun ruvetaan puhumaan
elokuvan katsojista on muistettava, että katsojuutta työstävät monet
muutkin tekijät kuin pelkkä elokuva teknologioineen. Jokaisella
katsojalla on oma yhteiskunnallinen ja henkilökohtainen kokemus
maailmansa, joka muokkaa hänen katsomiskokemuksiaan. Katsoja
ei ole vain tekstiin asemoituja sen tuottama luomus.
Sama yleistettävyysongelma koskee myös empiiristä katsojatut
kimusta; vastaanottoon ei vaikuta pelkästään katsojan luokka tai
sukupuoli, vaan taustalla on monimutkainen ja hierarkkinen sosi
aalisten ja henkilökohtaisten kokemusten verkosto. Tekstuaalisen
katsojuuden tutkimuksen rinnalle onkin mielekästä tuoda empiiri
nen näkökulma.
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Elokuva syntyy katsojassa
Olimme niin nälkiintyneitä, että menimme katsomaan mitä
vain, koska jokin oli parempi kuin ei mitään. (Dagmar)
Samastuin mieshenkilöihin, jopa nuoruuden jälkeen ja taidan
yhä tehdä niin. (Romaine)
Kyseessä on kompromissi,
nen. (EA)27

tietynasteinen vieraannuttami

Vastaanoton tutkimus on tärkeä osa lesboelokuvantutkimusta, sillä
hyvin pitkään lesbokatsojat saivat vain kuvitella lesbotarinoita
heteroromansseja juhlineelle valkokankaalle. Näin elokuvien
lesbotarinat konkretisoituivat ennen kaikkea vastaanotossa, jonka
tutkimus alkoi vasta 80-luvulla laajemmin kiinnostaa humanististisia elokuvantutkijoita. 1970-luvulla angloamerikkalaisesta hu
manistisesta perinteestä lähtevässä elokuvantutkimuksessa vaikutta
nut screen-teoria2S kiinnitti tosin huomiota vastaanottoon; sen
edustajat paneutuivat analysoimaan ennen kaikkea niitä elokuvan
muotoon liittyviä mekanismeja, jotka toimivat elokuvissa muoka
ten ja luoden katsojille valmiita katsojapositioita. He ottivat kui
tenkin vain harvoin huomioon niitä diskursseja, jotka olivat jo
asemoineet ja asemoivat katsojaa ja vaikuttavat siten tekstin vas
taanottoon.29
Vastaanoton merkityksen korostaminen olikin suorastaan
poliittinen välttämättömyys lesboelokuvantutkimukselle, joka
halusi antaa lesboille tilaa paitsi valkokankaalla myös katsomoissa.
Elokuvien vastaanoton tutkimuksen kautta tuli mahdolliseksi
jäljittää sitä vuorovaikutusta, joka on käynnissä elokuvan, ympä
röivän yhteiskunnan ja vastaanottajien välillä. Vastaanottotutkimus
antaa äänen myös sellaisille katsojaryhmille, jotka eivät ole saa
neet itseään ilmaistuksi elokuvissa, eivät ainakaan omilla ehdoil
laan.
Lesbo- ja homoelokuvantutkimuksessa samoin kuin emotutki
muksessa on 80-luvulla tehty empiirisiä katsojatutkimuksia, jotka
ovat kyseenalaistaneet sen ajatuksen, että elokuvan merkitykset
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olisivat valmiina elokuvassa ja siitä suoraan esiin nostettavissa.30
Empiirisillä tutkimuksilla on haluttu todistaa, miten rajatussa
maailmassa suurin osa psykosemioottista katsojatutkimusta on
operoinut. Toisaalta tutkimuksilla on tahdottu kertoa, että myös
valtaelokuvan marginalisoimilla ryhmillä on ollut omat keinonsa
nauttia elokuvasta ja käyttää hyväksi valtakulttuurin tuotteita
omilla ehdoillaan, piittaamatta tekijöiden intentioista.
Esimerkiksi Jacqueline Bobon katsojatutkimus mustien naisten
suhteesta Steven Spielbergin elokuvaan Häivähdys purppuraa (The
Color Puiple, 1985) kertoo siitä, miten valkokankaalla lähes
täysin marginalisoitu katsojaryhmä voi löytää osittain arveluttavastakin valtaelokuvasta mielihyvää, koska se antaa syrjitylle koke
mukselle siltä yleensä evätyn pääroolin. Barbara Christianin
tutkimukseen viitaten Bobo kertoo mustien naiskatsojien yleisim
män kommentin olleen: "Vihdoinkin joku kertoo jotain meistä
kin".31 Samantapainen reaktio on luettavissa myös niistä kommen
teista, joita Christine Holmlund on löytänyt Gay Community News
-lehdessä tehdystä lesbokatsojien haastattelusta. Desert Heartsin
tarjoamat harvinaisen positiiviset lesbokuvat saivat lesbokatsojat
onnesta sekaisin: "Me emme edes syöneet muutamaan päivään.
Olimme jonkinlaisen euforian vallassa".32
Humanistisessa elokuvantutkimuksessa 80-luvulla yleistyneen
empiiristä aineistoa käyttävän yleisötutkimuksen voi nähdä vasta
reaktiona 70-lukua hallinneelle tekstikeskeiselle tutkimukselle.33
Tätä yleisön ja sen kontekstin unohtavaa tekstikeskeisyyttä kritisoi
neet saivat metodologiset ja teoreettiset virikkeensä paljolti nk.
Birminghamin koulukunnan työstä ja screeniläisten itsekritiikistä.
Birminghamilaiset ottivat jo 70-luvulla tekstikeskeisemmistä
screeniläisistä poikkeavan näkökulman, jonka mukaan tekstin
merkitykset syntyvät ennen kaikkea vastaanotossa. Birminghami
laiset, jotka tutkivat lähinnä televisiota, eivät enää nähneet me
diatekstejä pelkästään althusserilaisina ideologisina valtakoneistoi
na, jotka viekkaasti asettivat ansojaan viattomille katsojille. 1970luvun alussa Stuart Hall34kehitteli Frank Parkinia35seuraten sisäänkoodaus/uloskoodaus-mallin. Sen mukaan televisio-ohjelmilla36on
olemassa ensisijainen lukutapansa, jota katsoja kuitenkin tulkitsee
oman sosiaalisen asemansa ja luokkataustansa kautta. Katsoja voi
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tulkita televisio-ohjelmaa 1) dominoivan, ensisijaistetun katsomis
tavan mukaan, tai 2) hän voi sovitella omaa kokemustaan eloku
vaan ja tuottaa siitä neuvotellun tulkinnan tai 3) hän voi luoda
vastustavan tulkinnan suhteessa siilien, mitä elokuva pyrkii tarjo
amaan.
David Morley37 huomasi Hallin teoriaa soveltaessaan, etteivät
sosiaaliset ryhmät välttämättä reagoineet yhtäläisesti samaan
mediatekstiin. Hallin mallin ongelma on, että se pelkistää vastaan
ottoon vaikuttavat sosiaaliset muuttujat luokkataustaksi. On kuiten
kin ilmeistä, että katsoja tuottaa elokuvasta tai televisio-ohjelmasta
useimmiten neuvotellun tulkinnan. Dominoivan tulkinnan hyväksy
minen sellaisenaan tai täysin vastustava tulkinta lienee kovin
harvinaista38 — ellei jopa mahdotonta. Vastustava lukutapahan
edellyttää myös — ollakseen vastustava — dominoivan tulkinnan
ymmärtämistä. Smart Hallin malli onkin lähinnä hypoteettinen ja
tarkoitettu suuntaa antavaksi, korostamaan katsojan merkitystä
tulkintaprosessissa, eikä sen yksioikoinen soveltaminen ole hedel
mällistä.39
Joka tapauksessa Hallin malli sisältää feminististen ja (feministijlesbotutkijoiden laajalti hyödyntämän "vastakarvaan" lukemisen
ajatuksen. Vastakarvaan lukeminen on sukua Hallin vastustavalle
lukemiselle, mutta myös neuvoteltu lukemistapa sisältää vastakar
vaan lukemisen elementtejä. Katsoja etsii elokuvan pinnan alta
merkityksiä, jotka tukevat hänen omia kokemuksiaan ja halujaan
mutta joita ei ole kirjattu elokuvan dominoivaan lukutapaan —
kuten asia Hallin käsittein ilmaistaisiin.
Elizabeth Ellsworthin40 tutkimus feministi- ja lesbofeministielokuvakriitikoiden suhtautumisesta Personal Best -elokuvaan on
hyvä esimerkki siitä, miten (feministi)lesboyleisö voi lukea vastakarvaan valtaelokuvan lesbokuvia. Personal Best -elokuvan katso
jat eivät esimerkiksi välittäneet tuotantoyhtiöiden jakaman lehdistömateriaalin tavoista jäsentää kertomusta ja korostaa henkilöiden
välistä tärkeysjärjestystä. Katsojat järjestivät elokuvan tarinaa
itsenäisesti aivan uudella tavalla, ja jotkut kuvittelivat jopa eloku
valle uuden lopun, jossa päähenkilöt Chris (Mariel Hemingway) ja
Tory (Patrice Donnelly) eivät päädykään lopulliseen eroon Chrisin
löytäessä "todellisen", heteroseksuaalisen minänsä. Eräissä kuvit255

teellisissä loppuratkaisuissa naiset tapaavat uudelleen ja omistautu
vat toisilleen. Lesbokatsojat nostivat toiseksi tärkeimpänä henkilö
nä markkinoidun Patrice Donnellyn päähenkilöksi, koska tämä
esiintyi heidän mielestään vakuuttavammin lesbona ja helpommin
omaksuttavana halun kohteena kuin Mariel Hemingway.
Tällainen katsojatutkimus voi tuntua formaaliseen analyysiin
verrattuna melko sotkuiselta — kuten Jane Gaines on huomautta
nut. Sehän operoi ihmisten sisimmillä tunteilla, artikuloimattomilla
reaktioilla ja tavallisten ihmisten mielipiteillä. Silti Gaines pitää
vastaanottotutkimuksia hyvin merkityksellisenä elokuvantutkimukselle. Ne muistuttavat siitä, että merkitykset syntyvät aina sosiaali
sesti ja etteivät elokuvan "kasvihuonetutkimukset" voi yksin
jäljittää elokuvien merkitysrakenteita.41
Lesboyhteisöjen sisäinen elokuvatiedotus
John Fiske puhuu kirjassaan Television Culture sosiaalisista merki
tyksistä, jotka liittyvät katsojien elokuvista ja tv-sarjoista käymiin
keskusteluihin ja näyttelijöistä/henkilöhahmoista juoruiluun.
Katsojat tuovat näkemiensä elokuvien/tv-sarjojen tapahtumat
keskusteluissaan oman elämänsä ja kokemusmaailmansa tasolle ja
tulkitsevat niitä kokemuksiensa läpi. Katsojien sosiaalinen konteks
ti tuo keskusteluihin ja tulkintoihin oman lisänsä. Tällaisella
vuorovaikutuksella on merkitystä myös ohjelmasta saatavalle
nautinnolle. Katsomiskokemuksesta tulee mielekkäämpi ja an
toisampi, kun siitä voi keskustella ystävien kanssa. Tv-sarjojen ja
elokuvien seuraaminen, niistä tehdyt tulkinnat ja omassa yhteisös
sä käydyt keskustelut koetaan yhdistävinä ja tärkeinä.42 Lesbokatsojille lesbotematiikkaa käsittelevän elokuvan katsomiskokemuk
seen liittyy paljon Fisken kuvailemaa sosiaalista kanssakäymistä,
joka vahvistaa sekä katsojien identiteettiä että katsomiskokemusta.
Lesbokatsojien tärkeitä katsomisstrategioita on ollut piilotettu
jen merkityksien ja piilotekstien löytäminen kaupallisesta eloku
vasta. Piilotekstien etsimiseen on vienyt tieto tai toive siitä, että
joku tai jotkut elokuvan tekijöistä ovat lesboja, jotka ovat jättäneet
elokuviin viestejä itsestään. Piilotekstien tulkintaan liittyvät juorut,
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lesboyhteisössä käydyt keskustelut, joiden välityksellä tieto eloku
vien tekijöiden mahdollisesta lesboudesta saadaan.43 Andrea Weiss
onkin sanonut, että huhut ja juorut muodostavat osan kirjoittama
tonta lesbo-ja homohistoriaa.44 Juoruilun lisäksi tärkeitä tiedonvä
littäjiä ovat mm. lesbo- ja homolehdet, jotka seuraavat usein
kiinteästi elokuvamaailman tuotteita ja tekijöitä.
Lesboyhteisöjen kautta leviää paitsi tieto tekijöiden lesboudesta
myös tieto lesbotematiikasta elokuvissa. Elokuvaa mennään usein
katsomaan, koska on kuultu sen käsittelevän lesboutta.45 Yhteisön
välittämä tieto on tärkeää, koska valtalehdistön elokuvakritiikeistä
tai elokuvamainoksista voi vain harvoin lukea tai nähdä, että
elokuva sivuaa lesboutta, ellei elokuvan tarinan keskeinen sisältö
liity lesbouteen - eikä aina silloinkaan.46 Naisten keskusteluissa
testataan elokuvien merkityksiä, ja ne, jotka eivät ole vielä eloku
vaa nähneet, menevät katsomaan sitä voidakseen osallistua sosiaa
liseen kanssakäymiseen. Keskustelut ja lesboyhteisön piirissä
tehdyt omat tulkinnat yhdistävät yhteisöä ja sen jäsenien identiteet
tiä yhtenäisen kokemuksen ja tuon kokemuksen valtakulttuuria
vastustavan oppositioaseman kautta. Valtalehdistön tulkintoja
vastustava katsomistapa saattaa tuoda mielihyvää, koska näin
voidaan päihittää valtakulttuurin dominoivat tulkinnat. "Toisin
näkemisen" riemu vahvistaa myös lesbokatsojien itsetuntoa.47
Lesbokatsojat voivat kokea identiteettiä vahvistavina myös katso
miskokemuksen elokuvateatterissa, jossa on läsnä muita lesboja.
Yhteinen osallistuminen lesboyleisölle tärkeisiin tapahtumiin
muusta yleisöstä poikkeavilla tavoilla, kuten naurulla, vihellyksil
lä, kättentaputuksilla ja ääneen lausutuilla kommenteilla, voi olla
lesboille tärkeää kommunikaatiota keskenään ja elokuvan kanssa.4S
Lesbokatsojien omista tulkinnoistaan saama mielihyvä ja
yhteisyyden tunne muistuttaa J.P. Telotten analysoimaa kulttielo
kuviin liittyvää mielihyvää, joka perustuu yhdessä koettuun erilai
suuteen suhteessa valtakulttuuriin.49 Kulttiin liittyy valtakulttuurin
normeista poikkeavien merkityksien hakeminen - löytyivätpä nuo
merkitykset sitten katsomalla poikkeuksellisia elokuvia tai teke
mällä tarjottuja merkityksiä vastustavia tulkintoja elokuvasta.
Kulttielokuvan yleisö - kuten myös valtaelokuvasta oman tulkin
tansa kaivava lesboyleisö - on oma pieni alakulttuurinsa, joka
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korvaa tiettyjä todellisesta elämästä puuttuvia sosiaalisia mahdolli
suuksia rakentamalla oman maailmansa elokuvan pohjalta. Tämän
salatun maailman tuntemus ja yhteinen tietoisuus elokuvan erityi
syydestä yhteisön sisällä yhdistävät kultti- tai lesboyleisöä elokuva
teatterissa erityisesti silloin, kun yleisö ilmaisee esitystilanteessa
julkisesti tiedostavansa nämä merkitykset.
Valtaelokuvan vastavirrat
Tekijyyttä on vieroksuttu elokuvantutkimuksen piirissä viimeiset
kaksi vuosikymmentä. Lähinnä 1950- ja 60-luvuilla vaikuttaneet
ranskalaiset auteuristit nostivat elokuvaohjaajan jalustalle luovana
nerona. Taustalla oli elokuvan aseman vahvistaminen taiteena.
Elokuvantutkimuksen keskiöstä tekijä syrjäytyi psykosemiotiikan
ja jälkistrukturalismin virrattua elokuvantutkimukseen. Elokuvia
ruvettiin tarkastelemaan enemmän yhteiskunnan, historian, kon
ventioiden ja kollektiivien tuotteina kuin yhden tekijän, auteurin,
henkilökohtaisen luovuuden ja persoonan ilmentyminä.50
Feministiselle, etniselle sekä lesbo-ja homoelokuvantutkimukselle tekijyys on ollut kuitenkin tärkeä lähtökohta.51 Richard
Dyerin mielestä tekijyyden käsitteestä on hyötyä yritettäessä
määritellä, mitä lesbo-ja homoelokuva on ollut ja millaisia merki
tyksiä sillä on ollut homo- ja lesboyhteisöille.52 Tekijyyttä ei ole
välttämättä rajattu ohjaajaan - kuten edellä on jo käynyt ilmi.
Tekijyyden problematiikkaa on tutkittu laajemmalta sosiologiselta
pohjalta ja kaikki elokuvan tuottamiseen osallistuvat huomioiden
sekä katsojat mukaanlukien. Perinteisemmällä auteuristisella
lähestymistavalla on tietysti ollut myös oma merkityksensä, kun
feministinen elokuvantutkimus on kaivanut esiin unohdettuja tai
väheksyttyjä naispuolisia elokuvaohjaajia ja heidän töitään. Esi
merkiksi Leontine Saganin tyttökoulumiljööseen sijoittuva Mädchen in Uiiiform (1931) sai arvostusta lesbokuvauksena vasta 70luvun naiselokuvan festivaaleilla. Aikaisemmin elokuva oli saanut
korkeintaan kiitosta valaistuksensa ja antiautoritäärisyytensä
ansiosta - lesbotematiikasta ei oltu puhuttu mitään.
Tekijyydellä on omat poliittiset ja ideologiset merkityksensä ja
258

arvonsa lesboyhteisölle. Tekijyyttä ja lesboelokuvaa tarkasteltaessa
on kuitenkin varottava astumasta ensimmäiseen ansaan, joka liittää
ohjaaja/tekijän ja tämän elämän suoraan elokuvan merkityksiin. Ei
voida väittää, että lesbous sinänsä olisi radikaalia tai että seksuaa
linen identiteetti olisi poliittinen valinta (vaikka se voi olla sitäkin
tietyissä tapauksissa). Samaan tapaan ei myöskään voida esittää,
että lesbon tekemä elokuva olisi automaattisesti vastaelokuvaa tai
että radikaaliuden potentiaali olisi siihen sisäänkirjoitettuna, vaikka
elokuva ei olisikaan suoraan poliittinen. Pelkkä sorrettuna olemi
nen ei tuota vastaelokuvaa tai muuta poliittisesti progressiivista
taidemuotoa. Ongelmallista onkin, että avoimesta lesboudesta voi
tulla lesboelokuvantekijälle myös taakka. Katsojat ja elokuvakriiti
kot odottavat lesbotekijän tuottavan aina lesboaiheista elokuvaa.
Kun lesbotekijä sitten tekee lesboelokuvan, hänen oletetaan puhu
van kaikkien lesbojen edustajana, vaikka tekijän tarkoitus olisi
ollut representoida vain jonkun yksilön kokemusta.
Lähestyttäessä lesboelokuvaa tuotannon ja tekijyyden näkökul
masta mielikuva vääntyy väkisinkin ajatukseen, että nyt puhutaan
"siitä oikeasta" lesboelokuvasta, lesbojen omasta elokuvasta.
Tekijyys antaa arvovaltaa tai uskottavuutta silloin, kun tekijä
käsittelee aihetta, joka koskettaa hänen omaa elämäänsä ja koke
muksiaan. Katsojan on helppo uskoa tulkinnan "aitouteen", kun
hän tietää tekijän puhuvan "omasta kokemuksestaan". Richard
Dyer toteaakin, että lesbojen tai homojen tekemissä avoimesti
lesbo- tai homoteemoja käsittelevissä elokuvissa tekijyys implikoi
katsojille auktoriteettiutta ja legitimoi tekstin merkityksiä.53 Kun
katsoja tietää, että joku tai jotkut elokuvan tekijöistä ovat itse
lesboja, hän hyväksyy helpommin elokuvan lesboutta kuvaavat
jaksot "tosina".
Elokuvassa auktoriteettius lankeaa yleensä herkimmin niille,
jotka varsinaisesti esiintyvät valkokankaalla. Avoimesti lesbo tai
homo ihminen puhumassa valkokankaalla lesboudesta tai ho
moudesta on katsojille selkein ilmaisu siitä, että kyseinen henkilö
puhuu "kokemuksen voimalla". Hyvänä esimerkkinä Dyer mainit
see seksologi Magnus Hirschfieldin esiintymisen homoseksuaali
suutta käsittelevässä Weimarin Saksan aikaisessa elokuvassa
Anders als die Anderen (1919).54 Tuoreempi esimerkki, joskin
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auktoriteetiltaan ehkä heikompi ja erilainen, voisi olla suoraan
katsojaa puhutteleva ja avoimesti homo Harvey Fierstein dragshowssa esiintyvän homon elämästä kertovassa elokuvassa Arnold
{Torch Song Trilogy, USA 1988). Myös Frank Ripplohin väljästi
omaelämäkerrallinen Taxi zum Klo (Länsi-Saksa, 1980) sopii
esimerkiksi elokuvasta, jonka tekijän avoin homous vahvistaa
elokuvan merkitystä homoelokuvana.
Muiden elokuvantekijöiden on näyttelijöitä vaikeampaa ilmen
tää omaa seksuaalista identiteettiään. Kerronnan kommentointi tai
itsensä tuominen kuvaan jollain tavoin ovat yleisiä tapoja korostaa
omaa tekijänääntä. Susana Blaustein kokosi elokuvaansa Susana
(1980) ihmisiä omasta menneisyydestään ja pisti heidät keskustele
maan kameran edessä reaktioistaan Susanan lesbouteen. Barbara
Hammer osallistuu fyysisesti omiin otoksiinsa - milloin astumalla
itse kuvaamaansa kuvaan {Double Strength, 1978), milloin taas
osallistumalla itse kuvan tapahtumiin samalla niitä kuvaten {Wo
men I Love, 1976).55 Chantal Akerman taas dominoi läsnäolollaan
niin äänen kuin kuvankin tasolla elokuvassaan Je tu il elle
(1974).56
Lesbotekijät voivat haluta omalla Iesbominällään korostaa
kuviensa autenttisuutta, kuten Richard Dyer arvelee Jan Oxenbergin tekevän elokuvassaan Home Movie (1975):
Oxenberg käyttää kuvassaan isänsä hänestä pienenä tyttönä
kuvaamaa filmimateriaalia. Näemme kuvissa hänet sievään
vaaleanpunaiseen mekkoon puettuna lapsena, joka kiikuttaa
äidin eleitä jäljitellen nukkeaan. Sitten kuvataan Oxenbergia
nuorena cheerleaderina jalkapallo-ottelussa. [—] Sitten seuraa
Oxenbergin itsensä kuvaamia otoksia lesboista pelaamassa
softballia puistossa ja niin edelleen. Periaate on, että tämä on
autenttista ja tästä autenttisuuden positiosta voin määritellä
nämä minusta muodostetut merkilliset konstruktiot.51
Lesbouttaan ja tekijyyttään korostavia tekijöitä motivoi myös halu
kommentoida itse kuvamateriaalia ja halu olla tavallista aktiivi
semmin mukana rakentamassa elokuvan merkityksiä, henkilökohtaistaa esittämäänsä ja merkitä esitetty omaksi. Syynä voi olla
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myös pyrkimys rikkoa elokuvallisen esittämisen perinnettä, jossa
tekemisen prosessi ja elokuvatekniikka on piilotettu katsojilta
illuusion säilyttämiseksi.
Perinteen rikkominen on ollut keskeinen projekti feministisessä
elokuvassa. Teresa de Lauretis kirjoittaa, että feministisen eloku
van poliittinen ja analyyttinen tehtävä on ollut korostaa elokuvan
luonnetta tuotteena, tekijän/tekijöiden valintoihin perustuvana
tulkintana.58 Feministinen elokuva on formaalisilla ratkaisuilla
nostanut esiin elokuvan tekijyyttä ja tekemisprosessia ja kertonut,
ettei kamera vain toista sellaisenaan filmille valottuvaa todellisuut
ta. Elokuvan kuva todellisuudesta on aina jonkun valinta. Tätä
Claire Johnston painottaakin kirjoittaessaan, että olisi naiivia
ajatella, että voisimme jotenkin tehdä puhdasta elokuvaa, jota
ideologia ei olisi saastuttanut. Eivät edes kuvaustekniikat ja tekno
logia ole neutraaleja. Johnston huomauttaa, että on idealistista
mystifiointia kuvitella, että kamera voisi tallettaa "tomutta" sel
laisenaan tai että elokuvien tekijöiden taustat (esimerkiksi täysin
lesbojen tekemä elokuva) heijastuisivat lopputuloksessa.59Elokuvat
eivät myöskään ole kulttuurisesti puhtaita. Ei ole olemassa lesbo
tai homoelokuvia, joita heteronormit ja -arvot eivät olisi kosketta
neet.60
Tekijöiden identiteetti tosin näkyy riippumattomissa pientuotantoelokuvissa usein jossain määrin enemmän kuin ison budjetin
elokuvissa, mistä esimerkkinä ovat amatöörinäyttelijöiden käyttö
ja tekijöiden minän tuominen kuvaan Oxenbergin tai Hammerin
tyyliin. Johnston puhuneekin elokuvista, jotka eroavat tuotantooloiltaan tavanomaisista ainoastaan esimerkiksi ohjaajansa suku
puolen suhteen. Tällöin elokuvainstituution konventiot ja ryhmä
työskentely vaikuttavat yleensä yksilöä enemmän lopputulokseen.
Johnston tulee väitteillään kritisoineeksi suurta osaa feminististä
elokuvaa ja myös yhtä lesboelokuvassa yleistä elokuvamuotoa:
dokumenttielokuvaa. Dokumenttielokuvan tradition kannattajat
nimittäin luottivat siihen, että jos kameran annettiin vain pyöriä ja
lesbojen puhua elämästään tai vain olla itsenään kameran edessä,
voitaisiin tuottaa positiivisia ja aitoja lesbokuvia. 70-luvulla kehit
tynyt feministinen elokuvakulttuuri jakautuikin melko selkeästi
kahteen tyyppiin. Ensimmäinen oli välitöntä dokumentointia, joka
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usein toteutui puhuvina päinä ja etsi positiivisia naiskuvia. Toinen
suuntaus oli ankaran formalistinen ja painotti elokuvaa sosiaalisena
teknologiana, joka muovaa katsojaa esittämiskonventioillaan.61
Formalistinen suuntaus on ollut lesboelokuvassa vähäisempää,
mutta dokumentilla on ollut selkeä sijansa lesboelokuvan historias
sa. Lesboelokuva osallistui dokumentoivaan elokuvaperinteeseen
mm. sellaisilla töillä kuin Mariposa Film Groupin "puhuvat päät"
-dokumenttielokuva Word is Out (1977), Kate Millettin, Louva
Irvinen ym. tekemä Three Lives (1970), Berkley Lesbian Feminist
Film Collectiven Coming Out (1973) ja Elaine Jacobin Lavender
(1971).
Kenen kieltä lesboelokuva puhuu?
Caroline Sheldon esittää lesboja ja elokuvaa käsittelevän artikke
linsa lopussa toiveen, että naiset voisivat vähitellen kehittää "radi
kaalisti erilaisen naiselokuvan kielen".62 Tämä toive on utopistinen
ja sisäisesti ristiriitainenkin, mikäli uskomme, ettei ole olemassa
vain yhdenlaista naiseutta tai lesboutta. Lisäksi tyyli ja tekniikat
ovat aina vaikkapa heteromiesten kopioitavissa.
Monet muutkin ovat toivoneet naiselokuvasta vaihtoehtoa
valtaelokuvalle sekä sen stereotyyppisille ja syrjiville naiskuville.
Judith Mayne pitää hollywood-elokuvan ja naiselokuvan välistä
vastakkainasettelua kuitenkin epäkiitollisena. Se asettaa vaihtoeh
toisen elokuvan tekijöille utopistisen taakan, jonka varjossa kaikki
hiukankin valtaelokuvaan viittaava, kuten voyeurismi tai fetisismi,
tuomitaan arveluttavana. Mayne epäilee myös, onko edes mahdol
lista tehdä todella vaihtoehtoista elokuvaa, sillä niin paljon eloku
van institutionalisoituneet representaatiotavat ja ihmisten vallitse
vaan kulttuuriin sopeutuneet katsomistavat vaikuttavat lopputulok
seen.63 Vaikka tekijät onnistuisivatkin tuottamaan muodoltaan
radikaalisti erilaista elokuvaa, emme voisi vielä formaalisten
seikkojen perusteelle päätellä, millaisia merkityksiä katsojat luovat
tekstistä.
Itse asiassa juuri elokuvan teknologia ja kuvallisen esittämisen
syvälle juurtuneet konventiot tekevät vastaelokuvan projektin
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hyvin vaikeaksi. Esimerkiksi voyeurismista ja fetisismistä puhutta
essa on vaikea sanoa, ovatko ne ominaisia tietylle elokuvalle vai
onko itse asiassa kyse elokuvan ominaisuuksista yleensä.64 Eloku
vantekijät työskentelevät olemassaolevien audiovisuaalisen esittä
misen traditioiden sisällä ja historiallisessa jatkumossa.
Jos hyväksytään ajatus, että totaalisen puhdasta vastaelokuvaa
on mahdoton tehdä, vastaelokuvan on lähdettävä olemassaolevasta
perinteestä. Yksi vastaelokuvan ja dominoivan kulttuurin kritiikin
muoto on uudelleentyöstää olemassaolevia malleja. Mm. Jan
Oxenberg on soveltanut tätä ideaa lyhytelokuvassaan Comedy in
Six Unnatural Acts (1975). Siinä Oxenberg satirisoi lesboista
vallalla olevia visuaalisia ja psyykkisiä stereotypioita. Episodimai
nen elokuva kyseenalaistaa kuvillaan mm. femme ja butch -tyyppi
sen ja heteromallisen parisuhdeajattelun. Valtaelokuvan konventi
oita onkin vaivattomampaa manipuloida kuin ns. taide-elokuvan,
jonka esittämiskonventiot ovat usein piilotettuja, vaikka ne eivät
olisikaan sen vähemmän heteroseksistisiä tai homofobisia.65 Selkei
siin ja helposti tunnistettaviin konventioihin nojaavasta lajityyppielokuvasta ovat negatiiviset stereotyypit ja alistavat rakenteet
vaivattomasti poimittavissa ja kritisoitavissa niiden ilmeisyyden
vuoksi. Näkymättömäksi naamioituvaa on vaikeampi kaivaa esiin
ja nk. taide-elokuvan on populaarielokuvaa helpompaa piilottaa
alistavat kuvansa taiteen kaikkivoipuuden alle.
Vaikka olisikin löydettävissä jokin vastaelokuvan muoto, joka
väistäisi vallitsevat esittämiskonventiot ja ideat, ajatus erityisestä
lesboelokuvasta horjuttaa lesboelokuvan käsitettä. Sukupuoleen,
rotuun tai seksuaaliseen suuntautuneisuuteen sidotut elokuvien
määritelmät ovat helposti saaneet essentialistisia painotuksia
varsinkin silloin, kun on etsitty kieltä tai ilmaisumuotoa, joka on
ollut tietyn ryhmän tuottamille elokuville ominainen. Teresa de
Lauretis puhuu naiselokuvasta, mutta sama pätee myös lesboelokuvaan: Jos hyväksymme kriteerit sille, mitkä formaaliset, tyylilliset
tai kerronnalliset puolet kertovat, että nainen on ollut kameran
takana, tulemme samalla hyväksyneeksi tietyn määritelmän taitees
ta, elokuvasta ja kulttuurista.66 Rajautuminen omaan erityiseen
lesboelokuvaan merkitsisi paitsi tuotannon yksisuuntaistamista
myös katsojien unohtamista. Se mikä tavoittaa yhden lesbon, ei
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välttämättä kosketa toista. Tämä koskee niin lesbokatsojia kuin
keitä tahansa muita katsojia.
Antiessentialististen feministien mukaan vaatimukset aidosta ja
alkuperäisestä naisen näkökulmasta ovat itse asiassa paluuta
monista naiseuksista yhteen naiseuteen. Naisista Naiseen ja Feminiinisyyteen palataan usein vielä patriarkaatin määrittelemin
ajatuksin naiseudesta tai feminiinisyydestä, nimittäin etsimällä
pehmeyttä, pyöreitä muotoja, tunteellisuutta ja lämpimiä värejä.
Antiessentialistien on ollut toisaalta vaikea löytää vaihtoehtoa sille,
mitä naiselokuva voisi olla, koska heidän argumenttinsa ovat
perustuneet juuri moninaisuuteen ja erityisen naiseuden kieltämi
seen. Maynen mukaan osa antiessentialisteista on kuitenkin tarjon
nut vaihtoehdoksi utopiaa sukupuolettomasta identiteetistä veto
amalla siihen, että sukupuolistettu identiteetti on hyväksytty pat
riarkaatin ehdoilla.67
Elokuvan historiaa tarkasteltaessa voidaan lesboelokuvalle
kuitenkin kirjata jonkinlainen vastaelokuvan määritelmä tekijyyden
kautta. Vaikka lesbojen tekemä elokuva ei aina poikkeaisi merkit
tävästi valtalinjan elokuvista tyyliltään, aihepiiriltään tai kerronnal
taan, lesbojen tekemä elokuva on, kuten naisten tekemä elokuva
ylipäätään, ollut kautta elokuvan historian marginalisoitua ja usein
valtakulttuurin muotoihin alistettua. Siten sen merkitykset eivät
aina nouse välttämättä niinkään itse elokuvista kuin esimerkiksi
niiden tekijyyteen kytkeytyvien tuotantoprosessien historioista ja
konteksteista.
Missä on lesboelokuvan paikka?
Teresa de Lauretiksen mukaan feminismin projekti on ollut luoda
naisille käsitteellisiä, representationaalisia ja eroottisia tiloja, joissa
naiset voisivat puhutella toisia naisia - puhuvina, näkevinä, ajattelevina ja haluavina subjekteina. Tavoitteena on ollut, että naiset
voisivat yhdessä tunnistaa itsensä naisina - naisen halun subjektei
na ja objekteina.68 Tämän projektin voi nähdä myös nais- tai
lesboelokuvan tavoitteena, oli kyse sitten naisista tekijöinä tai
kokijoina, jotka etsivät itseään elokuvan peilitalosta, joka on ollut
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vain vääristyneiden heijastusten sokkelikko.
Oman lesboelokuvan merkitys onkin pitkälti siinä, että se antaa
olemassaolon tunnetta lesboyhteisölle ja reflektoi yhteistä koke
musta, joka on usein valtakulttuurissa tukahdutettu. Elokuva, jossa
oma vaiennettu identiteetti tuodaan avoimesti esiin, lujittaa yhtei
syyden, johonkin kuulumisen tunnetta.
Lesboelokuva tutkimuksen kohteena näyttää kuitenkin pa
kenevan määrityksiä. Erityisen lesboelokuvan, -katseen tai -vas
taanoton etsiminen ei ole aina välttämättä osoittautunut kovin
antoisaksi, sillä tulkintoja voidaan löytää loputtomasti ja usein ne
ovat vielä keskenään ristiriitaisia. Tähän tulokseen on päätynyt
Christine Holmlundkin, joka tutkittuaan 80-luvun alun lesboelokuvien femme-hahmoja ja läpikäytyään niiden kriitikoilta saamaa
vastaanottoa totesi, ettei vastaanotosta tai tulkinnoista ollut löydet
tävissä yhtenevyyttä. Sama sukupuoli, seksuaalinen suuntautunei
suus tai poliittinen näkemys ei näyttänyt tuottavan sen samanlaisernpia tulkintoja Lianneista, Personal Bestistä tai Desert Heartsista tai Entre Nous'sta. Esimerkiksi Liannan seksikohtauksia toinen
arvioija kiitteli realistisiksi, kun toinen taas arvosteli, että intohi
mo puuttuu niistä täysin.69 Yhteistä oli ainoastaan näiden elokuvi
en merkitys lesboyleisölle kulttielokuvina.
Ristiriitaiset ja hajanaiset tulokset eivät kuitenkaan tee lesboelo
kuvan tutkimusta mahdottomaksi, jos luovumme tuon jonkin
"erityisyyden" etsimisestä ja arvottavista lesbo-lesbompi-lesboin asetelmista. Kiinnostavimmillaanja hedelmällisimmillään lesboelokuvantutkimus onkin yhdistellessään erilaisia lähestymistapoja,
liittäessään toisiinsa niin tekstianalyysiä ja katsojatutkimusta kuin
tekijyydenkin problematiikkaa - tuotantoa ja sen historiaakaan
unohtamatta. Voisi esimerkiksi tutkia, miten lesbokatsojat, les
boelokuva ja valtaelokuva sekä erilaiset sosiaaliset diskurssit aina
feminismin noususta 60-70-luvulla seksuaaliseen vapautumiseen
asti ovat käyneet dialogia keskenään ja millaisia tuloksia siitä on
syntynyt. Mahdollista olisi myös tarkastella, millaisia merkityksiä
lesboelokuvilla on ollut lesboyhteisölle tiettynä historiallisena
aikana tietyssä kontekstissa ja miten tekijät ja tuotantoyhtiöt ovat
vastanneet sen tarpeisiin ja yhteiskunnan asenteiden muutoksiin.
Lesboelokuvan sijaan tutkimuksen kohteeksi pitäisi siis ehkä
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paremminkin määritellä lesbous ja elokuva.
Vaikka lesbouden, lesboelokuvan tai lesbonäkökulman määrit
teleminen onkin ongelmallista, loputtomien erojen korostaminen ja
yhtenäisyyden kieltäminen ei sekään ole ongelmaton lopputulos.
Edellinen voi johtaa "vaillinaisiin" tai essentiaalisiin lesbouden
määritelmiin. Jälkimmäinen taas on poliittisesti ongelmallinen
lähtökohta, sillä politiikka edellyttää yhteistä ja jaettua kokemusta.
Näiden ääripäiden sijasta voidaan ajatella, että yhtenäinen identi
teetti luodaan paikallisesti erilaisissa poliittisissa ja kulttuurisissa
käytänteissä. Stuart Hallin tapaan politiikka voitaisiin perustaa
strategiaan, jonka mukaan poliittisen ja kulttuurisen taistelun
luonteenomainen piirre ja edellytys on kyky muodostaa jakautu
neista luokista ja erillisistä ryhmistä kollektiiveja, jotka keskitetyl
lä voimallaan kykenevät vastustamaan alistavia rakenteita.70
Juuri tästä yhteisen identiteetin paikallisesta rakentamisesta
kirjoittaa myös Sally Munt. Hän kiteyttää New Lesbian Criticism kirjan esipuheessa lesbotutkimuksen kaksi keskeistä puolta. Yh
täältä on korostettava, että lesbous on suhteellisen uusi historialli
nen konstruktio, jonka olemus kytketyy aina ympäröivän kulttuu
rin muutoksiin. Toisaalta Muntin mukaan on painotettava yhteisen
identiteetin luomisen poliittista merkitystä ja jaetun kokemuksen
tärkeyttä: "Me tarvitsemme unelmamme lesbokansasta".71

Kiitokset Veijo Hietalalle, Martti Lahdelle, Jukka Sihvoselle ja Sapfon
tyttäret -kirjaprojektiin osallistuneille artikkeliani parantaneista kommenteis
ta.

Viitteet
1 Lainaukset ovat Vito Russon kirjasta The Celluloid Closet 1981, 126 ja
178.
2 Psykosemioottisella elokuvatutkimuksella tarkoitan 70-luvulla alkanutta
elokuvantutkimusta, joka sai keskeiset vaikutteensa Jacques Lacanilta,
Emile Benvenisteltä ja Louis Althusserilta.
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Arbuthnot & Seneca 1981; Stacey 1988. Esimerkiksi Arbuthnot ja
Seneca etsivät artikkelissaan omaa naiskatsojan mielihyväänsä. He eivät
löytäneet sitä psykoanalyyttiseen perinteeseen nojaavasta feministisestä
elokuvasta, joka on heidän mielestään mieskatsojan objektivoivaa
katsetta etäännyttäessään etäännyttänyt myös naiskatsojan mielihyvän.
He eivät oikein löytäneet mielihyvää perinteisesti naiskatsojia miellyttä
neistä Marlene Dietrichin, Greta Garbon tai Katherine Hepburnin
elokuvista, joissa naisten väliset suhteet eivät lopultakaan olleet keskei
siä. Parhaan katsomisnautinnon kirjoittajat saivat elokuvasta H e r r a t
p itä v ä t v a a le a v e r ik ö is tä sekä Marilyn Monroen ja Jane Russelin esittä
mien naisten läheisestä suhteesta. Lesboelokuvantutkimukselle antoisaa
on kirjoittajien moniulotteinen analyysi, miten naistenvälistä poikkeuk
sellisen läheistä ja miehet sulkeistavaa ystävyyttä esitetään elokuvassa.
’The Hollywood Production Code’ pyrki eliminoimaan elokuvista
rikollisen elämän viehätyksen ja brutaalin väkivallan lisäksi kaiken
seksuaalisen aktiviteetin ja erityisesti avioliiton ulkopuolisen ja "epä
normaaliksi" luokitellun seksuaalisuuden. Tuotantokoodi oli jatkoa nk.
Haysin toimiston (Hays Office, per. 1922) elokuvien moraalia ohjaavil
le säännöstöille. Tuotantokoodin takana olivat roomalaiskatoliset
maallikot ja koodi otettiin käyttöön Catholic Legion of Decencyn
uhattua elokuva-alaa talousboikotilla vuonna 1933. Koodi vaikutti
yhdysvaltalaisessa elokuvateollisuudessa runsaat kaksikymmentä vuotta.
Esimerkiksi Lillian Hellmanin lesboteemoja sisältävä näytelmä The
C h ild r e n s H o u r filmatisoitiin jo vuonna 1950 nimellä W e T h r e e , mutta
kaikki henkilöhahmot oli heteroseksualisoitu tuotantokoodin mallien
mukaan. Vasta vuonna 1961 Hellmanin näytelmä kuvattiin alkuperäis
käsikirjoituksen mukaisesti nimellä T he L o u d e s t W h is p e r . Ks. Sheldon
1987.
Käytän termiä ’homoseksuaalisuus’ sekä lesbouden että homouden
sisältävänä terminä, koska suomen kielessä ei ole goy-sanan kaltaista
ilmaisua.
Myös etninen elokuvantutkimus on usein pysähtynyt keskustelemaan
vain etnisestä stereotyypittelystä rikkomatta loputonta negatiivisten
representaatioiden kritiikin kehää. Mercer 1989, 3.
1970-luvun keskeisiä feministisen elokuvatutkimuksen teoksia olivat
mm. Molly Haskellin F ro m R e v e r e n c e to R a p e (1974), Marjorie
Rosenin P o p c o r n V enu s (1973) ja Joan Mellenin W o m e n a n d T h e ir
S e x u a lity in th e N e w F ilm (1973). Näitä kolmea teosta on sittemmin
kritisoitu useissa yhteyksissä popularisoivina ja teoreettisesti yksinker
taisina historiikkeina. Lisäksi Patrice Petro on syyttänyt Haskellia
heteroseksuaalisen romanssin kritiikittömästä ylistämisestä homoerootti267
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suuden kustannuksella. Petro 1990. 21-23.
Dyer 1985, 289.
Mercer 1989, 4.
Lääkärit, psykiatrit ja sosiaalityöntekijät luettelivat mm. sellaisia
määreitä kuin kuin haavoittuva, riippuvainen, tunteellinen ja monin
tavoin lapsekas, kun heiltä eräässä haastattelututkimuksessa kysyttiin
määritelmää normaalista terveestä naisesta. Root 1984, 16.
Esim. Williams 1987.
Vrt. Dyer 1985, 290.
Chris Straayerin P e r s o n a l B e s t -elokuvasta tekemässä vastaanottotutkimuksessa lesbo-feministikatsojat valittavat erityisesti sitä, että elokuvan
päähenkilöillä ei ole mitään kosketusta lesboyhteisöön eikä heillä ole
lesboystäviä. Eräs kyselyyn vastannut nainen kirjoitti: "Elokuva antoi
vaikutelman, ettei lesboudella ole muuta merkitystä kuin että kenen
kanssa menee ulos lauantai-iltana". Straayer 1984, 42.
Finch 1989.
Samaan tapaan kuin emme voi puhua yhdenlaisesta lesboudesta, ei
myöskään voida puhua yhdenlaisesta heteroudesta.
Dyer 1991, 199.
Merck 1985.
Holmlund 1991.
Queer-elokuvasta tarkemmin esim. S ig h t & S o u n d in (9/1992) eri
koisosasto "New Queer Cinema", jossa käsitellään muutaman artikkelin
ja haastattelujen avulla pervo-elokuvan sisältöä ja luonnetta.
Mulvey 1985.
Johnston 1985, 322-326.
Rich 1985, 349.
Ks. mm. Rodowick 1982 ja Studlar 1985.
Gaines 1988, 15.
Stacey 1988.
de Lauretis 1990, 22.
Otteita Claire Whitakerin (1985) tekemästä lesbokatsojien haastattelus
ta.
Screen-teoriasta ja sen kritiikistä: Rodowick 1982; Lapsley & Westlake
1988 sekä Hietala 1990b.
On huomattava kuitenkin, että screeniläisessä kontekstissa työskennelleistä mm. Colin MacCabe (1985) ja Paul Willemen (1978) kritisoivat
jo 70-luvun lopulla psykosemioottisen tutkimuksen tekstikeskeisyyttä ja
todellisten katsojien samastamista tekstuaaliseen katsojaan.
Mm. Straayer 1984, 40-44; Ellsworth 1986, 45-56; Bobo 1988; Dyer
1987, 141-194.

31 Bobo 1988, 101. Bobon tutkimuksen mukaan mustat mieskatsojat ja
-kriitikot sen sijaan suhtautuivat niin Spielbergin elokuvaan kuin sen
pohjana olleeseen Alice Walkerin kirjaan hyvin negatiivisesti mm. sen
takia, että elokuva esitti mustat miehet kovina ja brutaaleina ja veti
näin eroa mustien miesten ja naisten välille.
32 Holmlund 1991, 165.
33 Scree/z-kritiikki oli lähellä nk. Frankfurtin koulukunnan osakseen
saamaa arvostelua. Frankfurtin koulukunnan edustajat eivät nimittäin
juuri tehneet eroa ideaalisen massakulttuurin manipuloiman kuluttajan
ja erilaisten diskurssien vaikutuksessa elävän massakulttuurin käyttäjän
välillä. Modleski 1991, 37.
34 Hall 1992a.
35 Parkin 1973.
36 Hall puhuu television ajankohtais- ja uutisohjelmista, mutta malli on
tietyin varauksin sovellettavissa myös Fiktiiviseen elokuvaan. Ks. Lahti
1992, 32-33.
37 Morley 1980.
38 Fiske 1987, 64.
39 Hall 1992, 145.
40 Ellsworth 1986.
41 Gaines 1990, 85; ks. myös Jenkins 1992, 4-5; Morley 1991, 19-25;
Radway 1987, 5-6.
42 Fiske 1987, 77-80.
43 Becker et ai 1985, 301.
44 Weiss 1992.
45 Straayer 1984, 41.
46 Kangasniemi 1989, 5.
47 Vrt. Ellsworth 1986, 54; Lovell 1983, 95.
48 Ellsworth 1986, 54.
49 Telotte 1991, 11-13.
50 Auteur-teorian vaiheista enemmän esim. Caughie 1981 tai Hietala
1990a.
51 Kts. esim. Kaja Silvermanin analyysia auteur-teorian kehityksestä sekä
sen merkityksestä ja sovellutuksista feministisessä elokuvateoriassa.
Silverman 1988, 187-234.
52 Dyer 1991, 185.
53 Dyer 1991, 196.
54 Dyer 1991, 196.
55 Dyer 1990, 203, 242; Dyer 1991, 196-197.
56 Mayne 1990, 124-154.
57 Dyer 1989, 28.
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58 de Lauretis 1984, 107.
59 Johnston 1976, 214.
60 Dyer 1991, 190. Tästä ovat kirjoittaneet myös mm. naisten ja miesten
kirjoittamisen yhteydessä Elaine Showalter ja Nancy Miller, jotka eivät
ole oikein hyväksyneet ajatusta naiskirjoituksen, ecriture femininen,
mahdollisuudesta.
61 de Lauretis 1987, 128; ks. myös Sheldon 1980, 22.
62 Sheldon 1980, 22.
63 Mayne 1990, 4.
64 Mayne 1990, 5.
65 Johnston 1976, 210.
66 de Lauretis 1987, 131; vrt. myös Mayne 1990, 6.
67 Mayne 1990, 7.
68 de Lauretis 1990, 15.
69 Holmlund 1991, 157.
70 Hall 1992b, 261.
71 Munt 1992, xviii.
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Marjaana Kurkinen

Marginaalista parrasvaloihin
- lesboteatterintutkimuksen teoriaa
Lesboteatterintutkimus on nuori tutkimuksenala. Vain Yhdysval
loissa on tähän mennessä julkaistu teoreettisia, lesboteatteria
käsitteleviä kirjoituksia, niitäkin vasta 1980-luvun puolivälin
jälkeen. Englannissa on julkaistu näytelmäantologioita, joihin
sisältyy julkaistujen näytelmien esityshistoriaa ja analyysia, mutta
vastaavanlaista teoreettista keskustelua siellä ei ole käyty.
Yhdysvaltalainen tutkimus on keskittynyt kolmelle, toisiinsa
läheisesti liittyvälle osa-alueelle: esityksissä toimivan subjektin
määrittelyyn, lesboteatteriesityksen subjekti-objekti -suhteen
erityisluonteen tarkasteluun ja sen selvittämiseen, mitä tapahtuu,
kun lesboteatteria esitetään muulle kuin lesboyleisölle. Reseptioanalyyttiset tarkastelut esitysten vastaanotosta ja yleisön ja esiinty
jien välisestä vuorovaikutuksesta sekä semioottiset näkökulmat
esityksessä toimivien koodien ja merkityssisältöjen välittymisestä
ovat tämän vuoksi olleet luontevia lähestymistapoja. Kuitenkin
myös lesboteatterin historian, tai historioiden, kirjoittaminen on
yksi lesboteatterintutkimuksen haasteista. Tämän vuoksi käsittelen
teoreettisen tutkimuksen esittelyn lisäksi lyhyesti myös julkaistuja
näytelmäantologioita.1
Tekeekö ’lesbo’ teatterista lesboteatteria?
Teatteri on taidemuoto, jossa ’pyhä kolminaisuus’, tekijä(t) esitys - yleisö, ovat vuorovaikutuksessa samaan aikaan ja samassa
paikassa.2 Tekijä(t) on yksityinen henkilö tai ryhmä, joka toteuttaa
teatteriesityksen. Teatteriesityksiin kuuluvat puhenäytelmät, musi
kaalit, tanssiteatteriesitykset, oopperat, performancet, jotkut multi
mediaesitykset, sirkus-, kabaree-, striptease- ja s&m-esitykset.
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Yleisö on yksityinen henkilö tai joukko ihmisiä, joka osallistuu
esitykseen, mutta ei ole ollut suunnittelemassa tai toteuttamassa
sitä ennen varsinaista esitystapahtumaa. Tekijöihin voidaan viitata
myös esityksen tuottajina, esityksiin teatteriteksteinä ja yleisöön
vastaanottajana.
Lesboteatteria määriteltäessä joudutaan vastakkain samojen
ongelmien kanssa kuin lesbokirjallisuutta tai -elokuvaa määriteltä
essä. Olisiko tämä taidemuoto määriteltävä tekijöiden vai yleisön
seksuaalis-emotionaalisen orientaation mukaan? Vai kenties esitet
tävän teoksen lesboutta käsittelevien teemojen perusteella, riippu
matta siitä, kuka teoksen on kirjoittanut, toteuttanut tai kuka sen
yleisönä on. Riittääkö se, että vain yksi näistä osatekijöistä on
määriteltävissä lesbiseksi vai onko kaikkien ehtojen oltava täytetyt,
jotta teatteriesitystä voidaan kutsua lesboteatteriksi?
Määrittely tekijä/vastaanottaja-koordinaatilla voidaan nähdä
asteen verran helpompana teatterin kuin elokuvan tai kirjallisuuden
tapauksissa, koska teatteriesityksessä yleisön ja esiintyjien suhde
on ainutkertaisempi, tiettyyn hetkeen ja paikkaan sidottu, kuin
elokuvaa katsottaessa tai kirjallisuutta luettaessa.3 Oletan tekstissä
ni, että on olemassa teatteria, jonka lesboiksi itsensä määrittelevät
esiintyjät tekevät ensisijaisesti lesboyleisölle aiheista, jotka kosket
tavat lesbojen elämänkokemusta. Usein näiden esitysten esitystila
on paikka, joka on lesbojen oma tila, esimerkiksi kahvila, baari tai
tapahtuma. Oman tilan merkitystä ei voi väheksyä: ilman New
Yorkin WOW (Women’s One World)-kahvilan kymmenvuotista
historiaa tuskin Yhdysvalloissakaan olisi julkaistu niitä kirjoituksia
lesboteatterista, joihin tässä artikkelissa viittaan.
On siis olemassa lesbojen lesboista lesboille tekemää teatteria,
mutta onko lesbojen laajemmalle yleisölle tekemä teatteri - esimer
kiksi Janet Wagnerin ja Lily Tomlinin Broadwaylle yltäneet
esitykset4 - lesboteatteria? Entä ne täysin tai ensisijaisesti muita
kuin lesboteemoja käsittelevät teatteriesitykset, joihin lesbokatsojat
identifioituvat, mahdollisesti siksi, että tekstin kirjoittaja tai siinä
esiintyvä keskeinen näyttelijä tiedetään lesboksi ja tekstiä luetaan
näin rivien välistä, sille annetaan lisämerkityksiä, joita muut
katsojat eivät sille anna. Entä ne miesten ja heteroseksuaaleiksi
itsensä määrittelevien naisten kirjoittamien näytelmien toteutukset,
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joissa lesbous on keskeisenä teemana, kuten Lillian Hellmanin The
Children’s Hour, Caryl Churchillin Cloud Nine, Per Olof Enqvistin Tribadien yöl Kelpaavatko lesboteemoja käsittelevät esitykset
lesboteatteriksi, jos esityksen keskeiset toteuttajat eivät itse ole
lesboja?
Edellämainittuja esimerkkejä käyttäen esitän olettamuksen:
voidaan puhua lesboteatterista, jos ainakin kaksi kolmesta osateki
jästä - tekijä(t), esitys, yleisö - on määriteltävissä lesbolaiseksi.
Jos esimerkiksi Kuopion kaupunginteatteri esittää Enqvistin Au
gust Strindbergistä ja Siri von Essenistä kertovan Tribadien yön
yleisölle, jonka joukossa on myös lesbokatsojia, esitys ei ole
lesboteatteria. Mutta jos lesboteatteriryhmä Naistraktori5 esittää
saman näytelmän Taiteiden yössä yleisölle, jonka joukossa oletettavasti - on myös lesbokatsojia, niin kysymys on lesboteatte
rista. Kuten myös silloin, jos ylioppilaskamariteatterin seksuaalisemotionaalisilta orientaatioiltaan määrittelemätön ryhmä kutsutaan
esittämään Tribadien yö Villa Saliniin kokoontuneille lesbofeminaariolaisille. Hypoteesi perustuu tietysti olettamukselle, että
näytelmäteksti on vain osa teatteriesitystä. Tekstin tulkinnasta ja
esityskontekstista riippuu, millaisia merkityksiä se saa. On oikeu
tettua olettaa, että Kuopion kaupunginteatterin työryhmä painottaa
tekstissä eri asioita kuin Naistraktori ja että lesbofeminaariolaiset
eivät ole kiinnostuneita näkemään mitä tahansa tulkintaa Tribadien
yöstä.
WOW-kahvilan ansiosta yhdysvaltalaisella teatterintutkimuksel
la on ollut käytettävissään aineistoa, joka on edellä esitetyin
perustein ollut helppo määritellä lesboteatteriksi. Mahdollisesti
siksi rajauksen problematiikka ei hallinnutkaan varhaisimpia
artikkeleita. Polemiikkia ja uudelleenarviointia sen sijaan on
syntynyt heti, kun yksi kolmesta osatekijästä ei olekaan itsestään
selvästi määriteltävissä lesbiseksi.
Tutkimus Yhdysvalloissa: kahvilan kautta akateemisiin
piireihin
Lesbokulttuurista puhutaan usein marginaalikulttuurina, joka usein
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sivuutetaan valtakulttuurin tutkimuksessa. 1980-luvun lopun
keskeisiä teatterialan julkaisuja tai uusimpia feminististä teatteriteoriaa käsitteleviä teoksia lukiessa ei kuitenkaan näytä siltä, että
lesboteatterintutkimus olisi marginaalissa. Tutkimusta on muuta
man vuoden aikana julkaistu runsaasti. Osaltaan tähän on syynä
yhdysvaltalaisen tutkimuksen kiinnostus vaihtoehtoisiin teatteriesi
tyksiin yleensä.
Yhdysvalloissa lesboteatteria ovat tutkineet muiden muassa
Sue-Ellen Case, Jill Dolan ja Kate Davy. Heidän kirjoituksiaan on
julkaistu sekä antologioissa, joissa käsitellään feministisen teatteriteorian kysymyksiä6, että keskeisissä alan lehdissä, kuten The
Drama Review, Modern Drama, Performing Arts Journal ja
erityisesti The Theatre Journal. Jill Dolanin ja Gayle Austinin
feminististä teatteria käsittelevissä monografioissa lesboteatterilla
on keskeinen sija.7 Lesboteatterintutkimus on hyötynyt feministi
sestä teatterintutkimuksesta sekä lesboelokuvan ja -kirjallisuuden
tutkimuksesta.
Case, Davy, Dolan ja muut lesboteatterista kirjoittavat hakevat
poikkeuksetta esimerkkinsä New Yorkin East Villagessa sijaitse
vasta WOW-kahvilasta, joka on toiminut vuodesta 1980. WOW’n
esitykset ottavat lähtökohdakseen lesboyleisön. Lesboutta pidetään
niissä itsestäänselvyytenä, ei toiseutena tai poikkeamisena hete
roseksuaalisesta normista. Niissä lesbous ei ole asia, joka pitäisi
paljastaa tai ratkaista tai josta pitäisi väitellä tai jota pitäisi mureh
tia.8
WOW ei ole kiinteä seurue, vaan suuri osa sen ohjelmistosta
on vaihtuvia harrastajateatteriesityksiä. Sen piirissä ovat kasvaneet
WOW’n perustajien, Lois Weaverin ja Peggy Shaw’n, "Split
Britches "-ryhmä ja näytelmäkirjailija-performance-taitelija Holly
Hughes9, ammattilaiset, joiden esitykset ovat inspiroineet tutkijoita
eniten sekä teoriaan että polemiikkiin.10
Butch-femme -subjektista kollektiiviseen subjektiin
Käsitteet ’butch’ ja ’femme’ ovat 1950-luvulta lähtien viitanneet
lesboalakulttuurin kahteen perustyyppiin; ’butch’ niinsanottuun
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miesmäiseen lesbotyyppiin ja ’femme’ korostetun naiselliseen
tyyppiin. 1960- ja 1970-luvuilla näitä tyyppijakoja karsastettiin,
mutta 1980-luku merkitsi Yhdysvalloissa kahtena edellisenä vuosi
kymmenenä paitsiossa olleen butch-femme -kulttuurin positiivista
uudelleenarviointia.11 Ei siis ole yllättävää, että 1980-luvun lopun
lesboteatterintutkimuksen keskeisiin käsitteisiin kuuluu butchfemme -estetiikka. Toista tämän ajanjakson keskeistä problema
tiikkaa oli feministisen subjektiviteetin pohdinta.
Vanhemmanpuoleiseksi materialistis-feministiseksi butchiksi
itseään luonnehtiva Sue-Ellen Case on luonut butch-femme -estetii
kan käsitteen. Hän on esittänyt, että butch-femme -asetelmasta
lesbokulttuuriin kuuluvana roolipelinä syntyy lesbon ainutlaatuinen
asema subjektina, joka ei ole kahtiajakautunut ja jonka kautta voi
tarkastella heteroseksuaalisen kulttuurin valtarakenteita ulkopuolel
ta.12
Casen kielileikin mukaan butch-femme -suhteessa on kysymys
parista, joka pystyy korvaamaan "lacanlaisen kauttaviivan lesbisellä väliviivalla"13, de Lauretis on huomauttanut, että tämä jako
muistuttaa Monique Wittigin kaksoissubjektijakoa ’j/e-tu’ ja tuo
mieleen myös Luce Irigarayn teoriat.14 Tässä lesbosubjektin
ainutlaatuisen, gender-vapaan tarkkailuaseman korostamisessa voi
tunnistaa kaikuja myös Wittigin ajatuksista lesboista kolmantena
sukupuolena. Tämä wittigläinen teoria on pohjalla esimerkiksi
performance-taiteilija Sande Zeigin työssä. Zeig kirjoittaa eleen
semiotiikasta: lesbojen on kieltäydyttävä omaksumasta naisten
eleitä ja heidän on luotava ja tutkittava muita elesysteemejä, jotka
he lainaavat vapaasti molemmilta sosiaalisilta sukupuolilta.15
Puvut, esiintyminen, teatraalisuus, ironia ja ulkoisen olemuk
sen kanssa leikittely ovat osa butch-femme -peliä. ’Camp’ on
englanninkielinen nimitys butch-femme -asetelmien korostetulle
tyylille, diskurssille ja näyttämöllepanolle. Yhteydet teatteriin
tässä suhteessa ovat ilmeiset.
Kate Davy kirjoittaakin, että WOW-kahviIan esityksissä butchfemme -asetelmat tulevat esiin monin eri tavoin. Davy korostaa
myös sitä, ettei näissä butch-femme -kulttuuria hyödyntävissä
teatteriesityksissä koskaan ole kysymys pelkästä ’cross-dressingistä’, pukeutumisesta toiselle sosiaaliselle sukupuolelle tyypillisiin
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vaatteisiin. Niiden estetiikka eroaa perusteellisesti drag-esitysten
(joista Davy käyttää myös termiä ’miehinen camp’) heteroseksuaa
liseen kulttuuriin pohjautuvasta estetiikasta. Drag-show’t, joissa
miehet esiintyvät pukeutuneina naisten vaatteisiin ja jotka on tehty
mieskatsojia varten, eivät hänen mielestään aseta kyseenalaisiksi
valtakulttuurin sukupuolirooleja vaan vahvistavat niitä. Judith
Butlerin mukaan dragin suhde sukupuolijärjestykseen on ambiva
lentti. Yhtäältä drag vahvistaa perinteistä sukupuolijärjestystä,
mutta toisaalta häiritsee sitä.16 Lesbojen butch-femme -esityksissä
ei ole tarkoitus simuloida heteromaailmaa, eikä tavoitteena kos
kaan ole yleisön huijaaminen niin, että se joutuisi arvailemaan
esiintyjän sukupuolta.17
Butch-femme -keskusteluun ja camp-teemaan on tuonut kiin
nostavan näkökulman myös Jill Dolan pohtiessaan sitä, miten
realistiseen traditioon kuuluva teatteri, huolimatta tekijöiden
seksuaalis-emotionaalisesta identiteetistä, käsittelee Iesbohalimoja.
Hän väittää, että realismi tyylilajina tekee erilaisuuden (tässä
tapauksessa lesbouden) hyväksyttäväksi vain konstruoidessaan sen
samanlaisuudeksi (heteromaailman kanssa). Lesbot kuvataan niin,
että he ovat ’kuten muutkin’. Realistisessa heteroteatterissa lesbosubjekti ei ole juonen kannalta olennainen tekijä, vaikka voikin
olla osoitus kirjoittajan vapaamielisistä asenteista. Usein hän on
joko kuollut tai kuolee näytelmän kuluessa18 tai matkii heterosek
suaalista käyttäytymistä. Vain näin hän on ymmärrettävissä heterokatsojalle. Tyypillisenä esimerkkinä Dolan pitää Lilian Hellmanin
The Children’s Hour -näytelmää.19
Realistisessa lesboteatterissa puolestaan elementti, joka tuho
taan, poistetaan tai karkotetaan tasapainon saavuttamiseksi, on
butch-hahmo. Esimerkkinä tästä on Jane Chambersin Last Summer
at Bluefish Cove -näytelmä. Lesbohahmot, jotka selviävät hengissä
realismin ’käsittelystä’, näyttävät heteroilta eivätkä leimaudu
butch-femme -asemiin.
Lesbolaiset coming out -näytelmät ovat Dolanin mukaan suu
rimmaksi osaksi tyyliltään realistisia. Tällaisen näytelmän sankari
tar on elämäntilanteessa, jossa hän on vasta omaksumassa lesboidentiteettiä. Näytelmät keskittyvät enemmän siihen, että sanka
ritar päättää jättää heteroseksuaalisuuden, kuin siihen, että hän
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omaksuu lesboelämäntyylin.20
Toisin kuin realistiset lesboteatteriesitykset, WOW-kahvilan
edustama lesboteatteri butch-femme -asetelmineen on keinoiltaan
tyylittelevää ja monenlaisia näyttämöllisiä tekniikoita käyttävää.
Sen aineksina ovat usein parodiat elokuvista, tv-sarjoista, viihde
kirjallisuudesta ja mainoksista. WOW’n esiintyjät eivät myöskään
suhtaudu itseensä yhtä totisesti kuin monet feministiset teatterintekijät, vaan esityksissä on esiintyjiin itseensä suuntautuvaa parodiointia.21
Vaikka butch-femme -estetiikka on ollut keskeistä 1980-luvun
lesboteatterissa, se ei kuitenkaan riitä kattamaan kaikkea tämän
ajanjakson lesbokulttuuria. Asetelma on liian kiinteästi 1950-luvun
työväenluokkaiseen lesbobaarikulttuuriin22 sidottu. Vaikka se yhä
tarjoaakin aineksia esityksiin, lesboteatterintutkijat ovat uudemmis
sa kirjoituksissaan korostaneet, että ei ole olemassa yhtä lesboutta
vaan monia. Esimerkiksi luonnehtiessaan "Split Britches "-ryhmän
esityksiä Case on korostanut niissä toimivaa ’kollektiivista subjek
tia’ eikä butch-femme -subjektia. Esitysteknisesti tämä ’kollektiivi
nen subjekti’ ilmenee nopeina roolinvaihdoksina esiintyjien kesken
sekä heidän erilaisten etnisten, luokka- ja seksuaali-identiteettiensä
hyödyntämisenä.23 Jill Dolan puolestaan viittaa Teresa de Lauretisin esittämään kritiikkiin ja myöntää, että ei ole olemassa mitään
universaalia lesbokatsojaa, vaikka hänen aikaisemmat teoriansa
esimerkiksi lesbisen halun dynamiikasta sitä ovatkin olettaneet.24
Halun dynamiikka: objektin ja subjektin uudet suhteet
Kun teatteriesitystä tarkastellaan kokonaisuutena, subjekti-asema
siirtyy katsojalle. Teatteriesityksen ytimenä oleva subjektin (katso
ja) ja objektin (katseen kohde, esiintyjä) suhde lesboteatteriesityksessä on kiinnostanut erityisesti Jill Dolania.25 Osaltaan innoittaja
na tämän teeman käsittelyyn on ollut Yhdysvalloissa käyty fe
minismi ja pornografia -debatti. Karkeasti ottaen mikä tahansa
teatteriesitys voidaan nähdä olemukseltaan pornografisena, koska
sukupuolijärjestelmä takaa subjektiaseman miehelle ja alistaa
naisen objektiksi.26 Miten tämä asetelma toimii lesbojen lesboille
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tekemässä teatterissa tai pornografiassa? Kuka on halun objekti,
kuka sen subjekti? Dolanin mukaan lesbisen subjektiviteetin kautta
syntyy kokonaan uusi halun dynamiikka. Koska lesboteatteriesityksessä ei ole kahta sukupuolta vaan siinä toimitaan esimerkiksi
butchin ja femmen välisellä akselilla, sukupuoli ja sen rakentami
nen voidaan ottaa tarkasteltavaksi uudesta näkökulmasta.
Edelleen de Lauretisin kritiikkiin viitaten Dolan myöntää, että
tästäkään ei ole syytä tehdä liian pitkälle meneviä yleistyksiä ja
että hänen ajatuskulussaan on se vaara, että lesbinen halu noste
taan itseisarvoisesti miehisen halun vastapooliksi ja sitä arvok
kaammaksi. Keskustelu tällaisesta dikotomiasta käsin ei ole hedel
mällistä, vaan lesboteatterin arvo on ennen kaikkea sen marginaa
lisuudessa ja ulkopuolisuudessa valtakulttuurin suhteen. Marginaa
lisuus antaa sille ainutlaatuisen tarkkailuaseman.27 On myös viitat
tu lesboteatteriin laboratoriona, jossa voidaan tutkia sukupuolisen
alistamisen mekanismeja tehokkaammin kuin esimerkiksi feminis
tisessä teatterissa.28 Mutta mitä tapahtuu silloin, kun esitysten
yleisö ei olekaan lesboyleisö?
Ulos kahvilasta - kaduille ja kampuksille
Lesbojen toisilleen tekemä teatteri vahvistaa tekijöidensä ja ylei
sönsä identiteettiä, ja sillä on tärkeä osa sen marginaalisuuden
korjaamisessa, mihin valtakulttuuri sen väistämättä asettaa. WOWkahvilan 1980-luvun amerikkalainen lesboteatteri ei kuitenkaan ole
poliittista agitaatioteatteria. Toisin kuin useimpien coming out teemaisten esitysten WOW’n ohjelmiston tavoitteena ei ole ollut
käännyttää yleisöään tai vakuuttaa sitä lesbouden valinnan oikeu
tuksesta ja lesbisen elämäntyylin normaaliudesta, vaan pyrkimyk
senä oli vahvistaa jo lesboidentiteetin omaavan yleisön omaa
kokemusta.
Mitä tapahtuu tällaiselle ’camp-ironiaa ja muita ghetto-tekniikoita’29 käyttävälle teatterille, kun se siirretään lesbokahvilan
suojista laajemman yleisön eteen, on kysymys, jota yhdysvaltalai
set lesboteatterintutkijat ovat pohtineet etenkin Holly Hughesin
kirjoittaman ja "Split Britches "-ryhmän esittämän Dress Suits to
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Hire -näytelmän jälkeen. Näytelmä, joka kertoo kahden New
Yorkissa pukuvuokraamoa pitävän naisen, Michiganin ja Deeluxen, suhteesta, toteutettiin alunperin New Yorkissa 1987 järjeste
tyillä vaihtoehtoteatterin festivaaleilla - siis ei WOW-kahvilassa
kuten Hughesin aikaisemmat näytelmät. Tekijöiden, Hughesin ja
näytelmän esittävien Peggy Shaw’n ja Lois Weaverin, tavoitteena
oli alunperinkin saada esitys toimimaan laajemmalle kuin pelkäs
tään lesbo- tai feministiyleisölle.
Tekijät olivat tietoisia siitä, että erilainen yleisö katsoisi esitys
tä eri tavoin kuin WOW-kahvilan yleisö, ja että tämän vuoksi
näytelmän tyylilajin tulisi olla erilainen. Kate Davyn mukaan
tekijät loivat esityksen, jossa leikitellään miehisen katseen30 teo
rialla ja käytännöllä; tuloksena on tilanne, jossa katseen kohteena
oleva nainen katsoo takaisin yleisöön. Erityisesti halutaan painot
taa sitä, että tämä nainen on femme, ei butch.31
Näytelmän kuluessa miehisen katseen kohteena oleva nainen
’ylikonstruoidaan’ naisen ruumiiksi korostettujen pukeutumis- ja
riisuuntumissarjojen avulla. Suoraa butch-femme -asetelmaa ei
käytetä, koska muu kuin lesboyleisö saattaisi lukea sen miesnaiskonstruktiona, vaan molemmat naiset kantavat femmen tunnus
merkkejä. Tästä huolimatta näyttelijä saattaa rikkoa femme-kuvaa
käyttämällä butch-hahmon eleitä.
Esityksen kuluessa leikitellään Hollywood-elokuville tyypillisil
lä fetisseillä, kuten höyhenpuuhkilla tai verkkosukilla, ja objektiv
oidun naisen idealla, kuitenkin niin, että kokonaiskuvassa on aina
jotakin väärää. Katsojan vieraannuttamista jatketaan sillä, että
päähenkilöt vaihtelevat persoonallisuuksiaan ja valtasuhteitaan
usein, eikä katsojalle anneta mahdollisuutta juuttua yhteen tarkkailupisteeseen.
Polemiikki Dress Suits to Hire -näytelmästä syntyi siinä vai
heessa, kun se esitettiin kaikille avoimessa tilassa Michiganin
yliopiston kampuksella. Oletettavasti suurin osa yleisöstä ei ollut
lesboja. Yleisön joukossa, järjestäjien pyytämänä alustajana, oli
myös Sue-Ellen Case. Kysymykset näytelmän vääristymisestä ja
sulautumisesta valtakulttuuriin nousivat esiin. Case ei ollut lain
kaan vakuuttunut siitä, että Davyn esittelemät vastastrategiat
toimivat. Davy on itsekin sitä mieltä, etteivät ne toimineet kaikissa
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hänen näkemissään esityksissä.32 Case kirjoitti erityisesti Hughesin
tekstiä ja tämän haastattelussa ilmaisemia mielipiteitä33 vastaan
suunnatun poleemisen kirjeen, joka julkaistiin lehdessä The Drama
Review.34 Samassa TDR:n numerossa julkaistiin Hughesin vastine
tähän kirjeeseen.
Casen mukaan näytelmää ei olisi pitänyt esittää lesbo- tai
feministipiirien ulkopuolella. Tämän lisäksi Hughesin näytelmä ei
hänen mielestään edes ole lesbonäytelmä vaan jonkinlainen Sam
Shepardin näytelmien imitaatio. Näin Case näyttää kieltävän tältä
toteutukselta lesboteatterin statuksen: yleisö ei ole lesboyleisö,
esitys ei ole teemoiltaan ja keinoiltaan lesboesitys, jolloin jäljelle
jäävät vain Shaw ja Weaver. Eikä yksi osatekijä riitä tekemään
esitystä lesboteatteriksi.35
Koko tematiikka siitä, millä ehdoilla näytelmäteksti toimii
lesboteatteriesityksessä, on äärimmäisen kiinnostava. Jill Dolan on
ehdottanut kokeiluja eri yleisöjen ja tulkintojen kanssa.36 Esimerk
kinä näistä vaikkapa vertailu siitä, miten suurimmaksi osaksi
heteroseksuaalinen, valkoihoinen naisyleisö suhtautuu toisaalta
Holly Hughesin WOW -kahvilassa syntyneeseen, lesboyhteisön
sisäpiirivitseillä iloittelevaan The Well of Horniness -esitykseen ja
toisaalta Cherrie Moragan kirjoittamaan etniseen lesbonäytelmään.
Dolan on myös esittänyt idean siitä, että olisi tutkittava, mitä
tapahtuu, jos heteroseksuaaliset naisnäyttelijät lukevat yleisölle
pätkiä Dos Lesbos-lesbonäytelmäklassikosta.
Keskustelu lesboteatterin sulautumisesta valtavirtaan on yhä
esillä yhdysvaltalaisessa lesboteatterintutkimuksessa. Lynda Hartin
aineistona oli "Split Britches "-esitys, Shaw’n ja Weaverin yhteis
työ The Anniversary Waltz'1, jonka he esittivät Pennsylvanian
yliopiston kampuksella. Hartin mukaan tämä esitys toimi lesboteatterina eivätkä yhteydet lesbokulttuuriin jääneet yleisöltä huo
maamatta siitä huolimatta, että esityksessä, joka kertoo Peggy
Shaw’n ja Lois Weaverin omasta suhteesta, käytettiin sellaisia
perinteisiä heterosuhteisiin kuuluvia elementtejä kuin romantiikkaa
ja avioliittotematiikkaa.38
Lesboteatterin assimilaation ongelmat eivät ole tuntemattomia
myöskään Englannissa. Debby Klein kirjoittaa yhteistyöstään
Karen Parkerin kanssa, siitä, miten he laajemmalle kuin lesbo- ja
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feministiyleisölle esiintyessään huomasivat pian olevansa "the
Lesbian Double Act", pikantti mauste muun teatteritarjonnan
joukossa.39
Antologiat: lesboteatterin lyhyt historia
Lesboteatterin dokumentoitu historia on lyhyt. Julkaistun aineiston
avulla pääsee vain 1970-luvulle. Ensimmäiset englanninkieliset
lesboteatteriantologiat ilmestyivät vasta 1980-luvun puolivälissä, ja
englantilainen Jill Davis kertookin ensimmäistä kokoelmaa kootes
saan yrittäneensä turhaan löytää ennen vuotta 1947 kirjoitettua
lesbonäytelmää. Yhdysvaltalainen Kate McDermott kokosi oman
antologiansa 1985 yritettyään epätoivoisesti löytää lesbonäytelmää
ohjattavakseen.
Karkeana yhteenvetona Davisin ja McDermottin antologioissa
olevien näytelmätekstien, niiden esityshistorioiden ja joidenkin
arvostelujen pohjalta voi sanoa, että oman lesboidentiteetin löyty
minen, coming out ja sen problematiikka ovat olleet lesboille
ajankohtaisempia kysymyksiä 70-luvulla ja 80-luvun alussa kuin
80-luvun lopulla ja 90-luvun alussa. Näitä teemoja on käsitelty
monissa näytelmissä, joita sisältyy kaikkiin kolmeen antologiaan.
Tällaisia ovat esimerkiksi Jill Posenerin Any Woman Can (1974),
kulttiklassikko Dos Lesbos (1981) tai Jane Chambersin Last
Summer in the Bluesfish Cove. 1980-luvun puolivälistä lähtien
kuitenkin yhä enemmän sijaa ovat saaneet lesboyhteisön omaa
elämäntapaa kuvaavat ja parodioivatkin esitykset, jotka pitävät
lesboutta itsestäänselvyytenä. Näihin kuuluvat Holly Hughesin
tekstit, "Split Britches "-ryhmän ja muut WOW-kahvilan esitykset
Yhdysvalloissa, "Hard Corps" ja Parker and Klein Englannissa.
Pikainenkin katsaus yhdysvaltalaisiin ja englantilaisiin näytelmäteksteihin sekä esityshistorioihin paljastaa niissä selviä kulttuurisia
painotuseroja. Englantilaisissa teksteissä korostuvat luokka- ja
sosiaaliset erot sekä lesbouden suhde koko yhteiskuntaan. Yhdys
valtalaiset tekstit keskittyvät parisuhteiden ja perhepiirin ongel
miin. Muilta kulttuurialueilta ei tällaisia antologioita löydy.
Lesboteatterihistorian lähteinä näytelmäantologiat ovat ongel286

mallisia. Ne ovat toimittajansa työn tulosta, eivätkä hänen tavoit
teensa tietenkään ole samat kuin yksityisten näytelmän kirjoittajien/toteuttajien tavoitteet. Tämä on selvää esimerkiksi luettaessa
Jill Davisin esipuheita englantilaisiin Lesbian Plays -ja Lesbian
Plays 2 -antologioihin.40 Davisin päämäärät ovat selkeät: torjua
osaltaan aidsin laukaisemaa homofobiaa, kannustaa lesboja kirjoit
tamaan enemmän näytelmiä, halu korjata lesbojen aliedustusta
julkaistuissa feministi-ja homoteatteriantologioissa ja halu ylipään
sä tallentaa nämä tekstit tuleville sukupolville. Hän on tietoisesti
valinnut molempiin antologioihin erilaisia näkökulmia edustavia
lesbonäytelmiä ja antanut tilaa kirjoittajien puheenvuoroille.
Sinänsä on mielenkiintoista tämä ’teatterillisen äänen’ antaminen
eri lesboryhmille ja sen korostaminen, että lesbous on moninaista,
yhteiskuntaluokkaan, sukupolveen, etniseen taustaan ja kulttuuriin
sidottua. ’Kollektiivinen subjekti’ on näin luontevasti otettu lähtö
kohdaksi.
Saattaa olla, että jotkut antologioihin valitut kirjoittajatkin
määrittelevät tavoitteensa yksiselitteisesti. Lesbian Plays 2-kokoelmaan sisältyy teksti, jonka kirjoittaja, Sandra Freeman, sanoo
kirjoittaneensa sen toisaalta tilaustyönä ja toisaalta tarpeesta antaa
’teatterillinen ääni’ vaihdevuosille vakiintuneessa parisuhteessa
eläville lesboille. Mutta lieneekö sattumaa, että Davisin ensimmäi
sen kokoelman ’puhtaimman’ lesbonäytelmän41 kirjoittaja mainit
see puheenvuorossaan vain, että tämä on hänen kolmas näytelmän
sä eikä hänellä vieläkään ole leivänpaahdinta... Siinä kaikki, miksi
selitellä sen enempää. Tyyliltään hänen näytelmänsä on WOWkahvilan esityksiä muistuttava absurdi tapakomedia tai tämän
genren parodia. Se toimii tekstinä ja kelpaa siis antologiaan, mutta
kuinka paljon lesboteatterista on luonteeltaan sellaista, jota ei voi
julkaista antologioissa, koska yhtenäistä näytelmätekstiä ei ole tai
jos on, niin se on kollektiivisen irrottelun tulosta? Varmasti hyvin
suuri osa, ja olen vakuuttunut siitä, että tällaiset esitykset ovat
olleet osa lesbokulttuuria niin kauan kuin lesboyhteisöjä on ollut.
Miten ne saadaan kirjoitettua teatterihistoriaksi, on eri asia - ja
haaste lesboteatterintutkijoille.
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Viitteet

1 Lesboteatterin ja feministisen teatterin suhteen arvioinnit tai kulttuu
riantropologiset vertailut muihin marginaaliteatteriesityksiin, esimerkik
si homoteatteriin tai mustien teatteriin sekä myös saamelais- ja mustalaisteatteriin, voivat myös tarjota jännittäviä tarkastelukulmia. Tähän
aihepiiriin en kuitenkaan tässä tekstissä puutu.
2 En siis käsittele kuunnelmia, tv-teatteria enkä esitysten videotaltiointe
ja.
3 Toki elokuvaesityskin voi houkutella yleisöstä esiin välittömiä reaktioi
ta ja olla tärkeä yhteinen tapahtuma esimerkiksi lesboyhteisölle, mutta
suoraa vuorovaikutusta tuotannon ja vastaanottajien välillä ei synny.
4 Nämä esitykset ovat olleet Wagnerin ja Tomlinin yhdessä kirjoittamia,
Tomlinin yksin esittämiä sketsikoosteita.
5 Naistraktori oli helsinkiläinen feministinen teatteriryhmä, jonka esityk
sistä yksi oli lesbotarina Markiisitar ja noviisi. Katso Katri Mehdon
essee tässä teoksessa.
6 Ks. Case 1988 ja 1990; Hart 1989; Brater 1989.
7 Dolan 1988; Austin 1990.
8 Solomon 1990, 366.
9 Holly Hughes oli yksi niistä neljästä taiteilijasta, joiden työ joutui
vuonna 1989 National Endowment of Artsin ennakkosensuurin kohteek
si. Muita sensuroituja olivat feministinen performance-taiteilija Karen
Finley ja homotaiteilija Tim Miller.
10 Ks. Davy 1986, 1989; Dolan 1988; Case 1989.
11 Nestle 1981.
12 Case 1989a, 12.
13 "the Lacanian slash with a lesbian bar". Englannin kielessä "slash"
tarkoittaa myös sivallusta ja "lesbian bar" voi olla myös lesbobaari.
Case 1987.
14 de Lauretis 1988, 168.
15 Zeig 1985; Dolan 1989b, 151.
16 Butler 1993, 124-137.
17 Davy 1989, 155.
18 Kiinnostava paralleeli tässä suhteessa on David Romanin arvio siitä,
miten hyödytön tyylilaji realismi olisi Tim Millerin aidsia käsitteleville
esityksille juuri sen vuoksi, että se ei jättäisi mahdollisuutta muulle
kuin kuolevalle päähenkilölle. Roman 1991.
19 Dolan 1989a, 149.
20 Dolan, 1989a, 150.
21 Dolan 1987, 170.
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Lesbobaarikulttuurista ks. Anna Lassilan artikkeli tässä kirjassa.
Case 1989b, 143.
Dolan 1989b, 65. Vrt. de Lauretis 1988 ja Dolan 1988.
Dolan 1987, 1988, 1989a ja 1989b.
Dolan 1989b, 59.
Dolan 1989a, 147.
Austin 1990.
Case 1989a, 11.
Käsite ’miehinen katse’ (engl. ’male gaze’) on peräisin feministisestä
elokuvateoriasta, erityisesti Laura Mulveyltä. Ks. Hanna Kangasniemen
artikkeli tässä teoksessa. Sitä käytetään usein teatterintutkimuksessa.
Davy 1989, 157.
Davy 1989, 167.
Schneider 1989.
Case 1989a.
Casen mukaan Hughes on näytelmäkirjailijana "jonkinlainen kapteeni
Nemo-tyyppinen dominatrix True (mid)West -näytelmän biseksuaalisen
(lesbisen) toteutuksen hämärässä työpajassa". True West viittaa Sam
Shepardin samannimiseen näytelmään. Case, 1989a, 11.
Dolan 1989a, 153-154.
Ks. Harris 1990.
Hart 1991.
Davis 1989, 33.
Davis 1987 ja 1989.
Esittäjänä teatteriryhmä "Hard Corps", joka määrittelee itsensä lesboteatteriksi, kun muiden antologiaan sisällytettyjen näytelmien esittäjistä
kaksi oli feministiteattereita ja yksi homoteatteri.
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Katri Mehto

Naistraktorin jälkikäyntiä
- subjektiivisen nautinnon muistijälkiä
Naistraktori oli Naisasialiitto Unionin siipien suojissa toiminut
naisteatteriryhmä, joka perustettiin syksyllä 1989 ja joka toimi
hengen palolla ja Unionin avustuksella noin vuoden kunnes aika
ajoi sen jäsenet omiin kiireisiinsä maailman turuille.
Se oli hauskaa niin kauan kuin sitä kesti.
Naistraktorin loisteliaaseen, lyhyeen tähdenlentoon liittyvät
historialliset faktat olen kiitollisena lainannut oman muistini
jatkeeksi Leenamarja Thuringin aihetta koskevasta herstoriikkihahmottelusta, feminaarioesitelmästä vuodelta 1991.
Naistraktorin soluihini tallentuneet värinät kaivan itsestäni:
paneudun kysymykseen esittäjän nautinnosta, yleisön nautinnosta,
yhteisestä karnevalistisesta kokemuksesta - teoreettisina kaina
losauvoina Barthes, Bahtin, Kristeva, Cohen.
Tyyli: vapaa.
Me kouluttauduimme, halusimme lisätä omaa ilmaisuvalmiut
tamme, rohkeuttamme, katsoa mitä saisimme aikaan, olimme
matkalla, päämäärä ei ollut tarkasti näkyvissä, ei myöskään fe
minismi ideologisena matkaoppaana (ja silti itsestäänselvästi läsnä)
- me vain lähdimme tutkimaan, joukko naisia. Me kirjoitimme,
ideoimme, dramatisoimme ja ohjasimme kaikki yhdessä, kukin
kykyjensä mukaan, toisaalta turvautuen niihin joilla eniten oli
kokemusta. Hoidimme toisiamme ja ryhmän henkeä pitämällä
tapaamisten lomassa ns. “mitä kuuluu”-kierroksia, kelattiin, kelat
tiin... Harjoituksia Unionin kirjasto-huoneessa Bulevardilla,
viikonloppuleiri Villa Salmissa, meren rannalla Lauttasaaressa...
Me tutustuimme toisiimme improvisoiden: peiliharjoituksessa.
- Jompi kumpi johtaa liikettä ja toinen seuraa sitä... se joka
johtaa voi vaihtua kesken kaiken, jos siltä tuntuu... idea on se että
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keskitytään toisen aistimiseen niin, että voi melkein ennalta arvata
ne liikkeet, tai jos toinen ottaakin johdon kesken kaiken niin se käy
huomaamatta.... hitaita liikkeitä... keskittykää toisiinne... ja
aistikaa se lämpö ja energia joka toisesta virtaa... ei saa puhua ja
tehkää ihan omassa tahdissa... hitaasti... ottakaa parit.
Istumme Unionin (vai oliko se Salinin?) parketille ja ristim
me jalkamme. Minun jäykät koipeni eivät koskaan sopeudu siihen,
polvet alkavat natista kuin tämä talo.
Tuijotan hetken lattian toisiinsa kietoutuvia kuvioita ,
kuuntelen ulkoa talvisen lumisateen ääntä (joka on ei-ääni) ja
vedän henkeä. Oikaisen selkäni (se rusahtaa) ja nostan katseeni
häneen, ei suoraan silmiin vaan silmien väliin ettei ala naurattaa
niinkuin pienenä maalla kun "paistettiin särkeä" ja minä hävisin
aina. Mutta hän katsoo suoraan.
- Keskity, hän kuiskaa hiljaa ja minä tottelen.
Silmät. Tuntuu, että hän on aloittamassa liikettä. Annan
hänen johtaa, hän haluaa johtaa, viedä, esitellä minut teille har
joitukselle. Käsi nousee hitaasti kuin meren alla. Toinen seuraa.
Kämmenet lähenevät toisiaan kuin kaksi avaruusasemaa, pysähty
vät. Käsien välissä väreilee painava lämpö.
Pehmeä, kärsivällinen tanssi.
Seuraan hitaita liikkeitä, kunnes en enää tiedä, kumpi
johtaa. Kädet liukuvat kohti ääripistettään, vetäytyvät takaisin,
lähtevät, palaavat. Niiden lämpö tuntuu jo pitkänkin matkan pääs
tä, hennojen päät solmiutuvat yhteen, tahtovat kietoutua toisiinsa.
Sitten kädet laskeutuvat avaruusmatkaltaan ja asettuvat
toisiaan vasten kuin kaksi avointa, alastonta ruumista. Kihelmöi.
Katseidemme välissä kaksitoistakaistainen valtatie, kiitorata,
laivaväylä.
Käsi nousee ja tulee koskettamaan ohimoa (kumman?),
tekee kysymyksen.
Minä putoan.
Lattialaattojen alta nostaa paniikki päätään, ilmaan kaivet
tua roikkuva aukko, naurahdan, huoahdan ja heitän päätäni
taaksepäin kuin teinityttö, siirrän katseeni lattian kautta muihin.
Tällaista tapahtui. Tapahtuu.
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Ei se, mitä teatteri on, vaan se mitä se tekee tekijälleen: jouissance, ruumiin mielihyvä houkuttelee tekijän tilaan, jota vallalla
oleva kulttuuri ei voi kontrolloida, se asettaa, Barthesia sovel
iaakseni, (teatterin)tekijän arvot, muistot, hänen koko psykologi
sen ja kulttuurisen taustansa kriisiin esitetyn asian kanssa - minun
ruumiissani tapahtuu. Silloin. Nyt. Tietoisen kontrollin ulkopuolel
la.
Teatteri tekee tunteen näkyväksi, ei ilmaise sitä. Kun näyttelijä
“ottaa roolin itseensä”, tulee rooliksi, hän tulee uniikiksi taide
teokseksi jossa tapahtuu ja joka panee tapahtumaan tai ehkä pi
kemminkin: houkuttelee tapahtumisia, viettelee, hyökkää, viiltää
ja hyväilee. Näitä kokemuksellisuuden ja mielihyvän kenttiä
väreilee sekä esiintyjän ja roolin välillä että esitystapahtumassa
näyttelijän ja yleisön välillä.
Kuten Robert Cohen on näyttelijäntyön tutkimuksessaan toden
nut, näyttelemisen ilo ja nautinto on iloa näytelmän henkilönä
olemisesta: elät hänen elämäänsä ja nautit niistä hetkistä jolloin
hänkin nauttii. Tämä nautinto välittyy läsnäolon ja energian tun
teena myös katsojille.
Mitä on mielihyvä? Roland Barthes on jakanut mielihyvä -käsit
teen kahteen osaan - plaisir ja jouisscince - jotka molemmat kuvaa
vat sitä kokemista, joka tapahtuu tekstin kohdatessa lukijansa eli
tässä tapauksessa roolin / näyttelijän kohdatessa kuulijat / katseli
jat. Plaisir on yksinkertaisempaa mielihyvää, joka syntyy tutussa
kulttuurisessa kontekstissa, niin että vastaanottajan on helppoa
lukea ja ottaa vastaan tekstiä, se yhdistyy tuttuihin omaan kulttuu
riympäristöön liittyviin arvoihin ja kokemuksiin - se ei riko kult
tuurisia lakeja ja koodeja. Tästä syntyy yhteen-kuuluvuuden
tunnetta joka koetaan mielihyvänä.
Naistraktori esitti Victoria Ramstetterin “romanttisesta kauhu
tarinasta” dramatisoitua näytelmää Markiisitar ja luostarinoviisi
vuonna -90 Villa Salmissa pidetyssä feminaario-seminaarissa ja
myöhemmin samana vuonna Unionissa. Noissa esityksissä yleisön
ja esittäjien “yhteinen vire” oli käsinkosketeltava, karnevalistisen
irrotteleva ja elävä. Voisi ajatella Naistraktorin pienen ja valikoi
tuneen yleisön mielihyvän syntyneen juuri tuosta kontekstin,
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lesbo-, insidermaailman “osaamisesta”, asiantuntijuudesta ja
vahvasta yhteisöllisyyden tunteesta: olen omassa yhteisössäni,
olemme (ainakin juuri nyt) samaa perhettä, ymmärrämme mistä on
kysymys, vahvistamme tässä omaa identiteettiämme ja yhteisölli
syyttämme, osaamme nauraa tälle huumorille. Tämä yhteisöllinen
tai mielihyvä tuo turvallisuudentunnetta. Sosiaalisen mielihyvän
kokemuksilla oli ja on suuri merkitys myös teatterintekijöiden
uskon ja voiman kannalta.
Yhteisösidonnainen plaisir on osa myös esiintyjän mielihyvää,
mutta kenties enemmän vasta jälkeenpäin, aplodien aikaan ja
ensi-iltakaronkassa, ei välttämättä itse näyttelemisen kokemukselli
sessa hetkessä. Paitsi ehkä niissä yleisön ymmärtämisen ja reakti
oiden rekisteröitymisen ohikiitävinä hetkinä, joista syntyy (tai ei
synny) esittäjän ja katsojien vuoropuhelu. Naistraktorin esityksissä
yleisön feedback oli niin voimakasta, että se johti myös hetkelli
siin mutta riemukkaisiin “roolista putoamisiin”. Missä tahansa
muussa teatteriesityksessä se olisi anteeksiantamatonta, mutta tässä
tapauksessa siitä tuli ikäänkuin osa esitystä: me emme olleet vain
näyttelemässä roolejamme vaan me myös näyttelimme näyttelemis
tä.
Uuden vuoden yö Unionissa, kahvilan 1-vuotisjuhlat, Naistraktorin
kokeellinen performance: palavat kynttilät, ikkunat pimeinä, requi
em 80-luvulle, kosminen taistelu itsensä löytämiseksi, "Minä"
syntyy uudelleen, uudistuu, “Minän" hiukset ajellaan, Bach soi,
malja uudelle, malja meille ja yleisölle.
Ja siinä jossain välissä poliittinen interludi: Romanian
reikälippuun kääriytynyt Kansa (minä) kaataa maljallisen verta
ylleen. Teatteriveri on lämmennyt käsissäni, tunnen miten se valuu
paksuina noroina kasvojeni yli, kaulani yli, hakee uomansa, löytää
tiensä ruumiini mutkiin ja sopukoihin, tätä ei ole harjoiteltu, tämä
on ennakoimatonta, odottamatonta, uutta, ihanaa ja inhottavaa,
veri peittää silmäni, en näe mitään mutta kuulen miten yleisön
joukosta purkautuu spontaani inhon reaktio, olen onnistunut.
Suihkussa huomaan, ettei veri lähdekään pois. Viikon olen
vaaleanpunaraidallinen kuin piparminttutanko.
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Ruumis salakirjoittaa kieleen omia merkityksiään. Jouissance on
ruumiin mielihyvää, tila jossa kulttuuriset lait eivät päde, jossa
viestin tulkinta ei nojaa kulttuuritaustaan tai yhteiskuntaan vaan
jossa tulkinta ja tapahtuminen syntyy tietoisen kontrollin ulkopuo
lella, kokijan omassa ruumiissa. Jouissancemaisessa nautinnossa
ihminen nauttii kokonaisvaltaisemmin, sääntöjä rikkovammin,
ennakoimattomasti.
Jouissance voi syntyä katsoja - kokijassa, mutta koska esitysta
pahtumassa esiintyjä on olemassa ikäänkuin ruumiillisempana, voi
daan ajatella jouissancemaisen nautinnon olevan nimenomaan
tapahtumaa fyysistävän esittäjän ulottuvilla. Ja koska me emme
aina olleet roolin takana emmekä ammattimaisen, jokailtaisen
näyttelijäntyön “rutinoimia”, oli / on nautinto enemmän meidän /
minun henkilökohtaisen, oman persoonani tapahtumaa. Oman
persoonan nautinnon ja /tai tuskan alttiiksipano on ehkä eräs syy
kiinteän yhteisöllisen kokemuksen tarpeellisuudelle: turvallinen
ympäristö on tarpeen. Me emme koskaan esiintyneet muualla,
vaikka se olisi ollut mahdollista ja jotkut meistä olisivat olleet
valmiita siihen.
On myös mahdollista ajatella nimenomaan persoonallisen
nautinnon ja rajoja rikkovan jouissancen olevan naiselle tyypillis
tä: eriytymätöntä, moninaista, loppumatonta, rajat hämärtävää.
Helene Cixous kirjoittaa, että “puhuva nainen on löysin äänensä
- nainen materialisoi fyysisesti sen mitä ajattelee, hän ilmaisee sen
ruumiillaan, naisen äänessä ruumiillistuu se ensimmäisen rakkau
den ääni, jonka kaikki naiset säilyttävät elävänä... jokaisessa
naisessa laulaa nimetön rakkaus". Siten puhuva nainen on ajan
ulkopuolisessa tilassa, joka ei salli nimeämistä eikä auktoriteettia,
hän tekee katoavia ja intohimoisia vierailuja, kulkee pitemmälle
lyhyiden, samastuvien syleilyjen kyllästämänä, mielihyvän tilassa,
orgastisessa vuorovaikutuksessa toisen kanssa.
Tällainen tulkinta on mahdollinen ja kiehtova, mutta vaarana
on essentialismi, ajatus että kyky tällaiseen nautintoon olisi joten
kin olemuksellisesti kaikkien naisten perusominaisuus. Itse ajattelen tällaisen nauttimisen ja kokemisen tavan olevan ennemminkin
opittua ja koodattua. Mutta mahdollista.
Mystifioimatta sen enempää nautinnon kokemusta esitystilan297

teessä voidaan toki sanoa, että jo pelkkä fyysisen työn, esittämi
sen, suorittaminen aiheuttaa samankaltaisia hikisen työn nautintoa
kuin halkomotin hakkaaminen tai kevätsiivous. Mutta jos selitys
olisi aivan näin yksinkertainen ja vain tämä, voisimme aivan yhtä
hyvin mennä juoksulenkille. Miksi nähdä kaikki vaiva ja jännitys
esityksen eteen? Onko kysymys “esiintymisvietistä”, kuten usein
kuulee leikkimielisestikin sanottavan. Tuskin, sillä mitään sellaista
“viettiä” ei ole pystytty todistamaan olemassaolevaksi, ellei nyt
sitten puhuta suoranaisesta ekshibitionismista, itsensäpaljastamisen
pakonomaisesta tarpeesta, joka kuitenkin on aivan eri asia kuin se
miksi ihmiset tekevät teatteria.
- Mutta tosiasia on se, sanoo hän, - että vain silloin kun pystyy
unohtamaan sen oman minän tai ylittämään sen, syntyy tosi il
maisua. Siis esimerkiks kun on laulutunnilla ja rupee miettimään, että mä näytän tyhmältä jos mä yritän tätä juttua, niin se varmasti
ei onnistu mutta kun antaa mennä vaan niin kyllä se tulee...
Ovihälytin sanoo pimpom aina kun joku menee tai tulee.
- Antautuu, sanoo Mm kivusta huojentunut ääni alhaalta ja kun
hän sen noin sanoo, kuulostaa se minusta hirveän eroottiselta,
jään sanaan kiinni kuin ihanaan lihakoukkuun ja haluaisin kosket
taa uudelleen hänen päätään mutta en uskalla ettei hän ymmärtäi
si väärin. Tai oikein.
- Niin, antautuu sille asialle, ilmaisulle tai mikä se nyt kulloinkin
on... kivulle tai vihalle tai mitä nyt sillä hetkellä tekeekin... kuorii
sipulia, minä vastaan ja yritän olla yhä antautumatta sanalle
"antautua".
- Kai se on niinkuin raamatussa sanotaan, M. sanoo ja kömpii
tuolille istumaan niin että kaikki näkevät hänen kalpeutensa, - että
pitää ensin rakastaa ihmisiä ennenkuin mistään tulee mitään, että
se on juuri sitä itsensä unohtamista...
- Älä sinä sotke raamattua tähän, mä saan näppylöitä, vastaan
hänelle mutta katson pulleaa keski-ikäistä naista joka muistuttaa
minusta Pirkko Saisiota ja joka tulee ovelle kysymään, että kokoontuuko se lesboäitien kelausryhmä täällä ja minä puistan
päätäni juuri sanomani lauseen jatkoksi ja nainen menee pois.
- Mä luulen kuitenkin, että se mitä me täällä tehdään, on että me
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haetaan jonkinlaista yhteyttä, hän sanoo hetken hiljaisuuden jä l
keen, jona aikana pullea lesboäiti poistuu nujerrettuna talosta:
pimpom.
- Joo, aina lauantai-iltaisin Gambrinissa.. .siellä kyllä haetaan
yhteyttä niin helvetisti, joku laukaisee ja kaikki nauravat.
"Aldrig ett ord, aldrig en dörr, aldrig en öppning, ja g tror
vi ärfängna in nägonting som är bara ja g ...", laulaa Eva Dahl
gren.
- Mutta palatakseni alkuun, M. sanoo,- onks teatterin tekeminen
pakoa teidän mielestä?
- On se, mutta so what? sanon ja painotan välinpitämättömyyttäni
kääntämällä laiskasti kankkua tuolissa, - Me pelataan tätä peliä ja
leikitään teillä hiekkalaatikolla mutta leikitään sitten...ei kai me
muutakaan voida...
Tuuli keinuttaa Bulevardin katulamppuja. Yläkerrassa
humisee vapaamuurarien urkuharmooni.
Näytteleminen, taide, tiede, inhimillinen toiminta on elämän vah
vistamista. Se on positiivinen teko. Kaikki, mitä me teemme elä
mässämme, on toimintaa, jonka tarkoituksena on laajentaa elämän
piiriämme, parantaa olosuhteitamme, tuoda nautintoa, ymmärtä
mistä, kokemuksellisuutta. Näyttelijät vahvistavat sen, että elävät,
olemalla mukana näytelmässä, sanoo Cohen. Teatteri on leikkiä.
Energiaa.
Ehkä se yksilöllinen ja yhteisöllinen nautinto, jonka esittäjä ja
katsoja kokevat sekä itsessään että toistensa välillä, on erotiikkaa.
Erotiikkaa laajassa mielessä.
Kosketuksen ja etäisyyden tunnustelemista, paljastamista ja
peittämistä, energiaa, jonka kasvualusta, lähtöpiste, nautintopiste
ja vastaanottopiste on oma ruumiillinen minä, minä lihallisena,
hengittävänä, liikkuvana, lämpimänä, sykkivänä mahdollisuutena.
Esiintyjä viettelee yleisönsä. Erotiikka on Bataillen sanoin “itseensäkäpertymisen tahdon kieltämistä”, toisin sanoen “minän” muo
dostaman pysähdyskohdan ylittämistä, sen yli kurkottamista,
ulottuvuutta, antautumista toiselle (yleisölle, rakastetulle) vailla
muuta halua. Näin on nautinnon kautta päädytty jälleen olemassa
olon (ja taiteen) peruskysymysten ääreen:
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“Epäilemättä kyse on its e n ----- projektiosta, mutta projektion
kautta ilmenee olemassaolon syvällinen objektiivisuus siitä hetkestä
lähtien, jolloin olemassaolo ei enää ole omaan itseensä puserrettu
hiukkanen vaan katoava maininki elämää
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Tekijät
Kirjoittajat
Pia Livia Hekanaho on helsinkiläinen filosofian maisteri, esteetikko. Hän
toimii tuntiopettajana Helsingin yliopistossa estetiikan laitoksella, jonne
tekee lisensiaatintyötään naismystikoihin liittyvistä ruumiillisuuden ja suku
puolen representaatiokonventioista. Toiminut myös kriitikkona ja tuntiopet
tajana kirjallisuuden ja luovan kirjoittamisen parissa. Julkaissut aiemmin
artikkeleita sukupuolen ja seksuaalisuuksien representaatioista sekä lyhytproosaa. Muita tietoja: Dw i’n siarad Cymraeg (Puhun kymriä).
Hanna Kangasniemi on vapaa toimittaja, jonka erikoisalueita ovat mm.
lesboelokuvat, aids-elokuvat, dokumenttielokuvat sekä amerikkalainen
riippumaton elokuvatuotanto. Hän työskentelee muun muassa Turun Sano
mien elokuvakriitikkona ja Helsingin Sanomien tv-kriitikkona sekä au
diovisuaalisen kulttuurin tutkimukseen keskittyneen Lähikuva-lehden toimi
tussihteerinä.
Marjaana Kurkinen on Helsingin yliopiston teatteritieteen jatko-opiskeli
ja, joka on seurannut erityisesti 1980-luvun lopun ja 1990-alun lesboteatterikeskustelua opiskellessaan yhdysvaltalaisissa yliopistoissa.
Marjo Kylmänen , filosofian maisteri, yleisen kirjallisuustieteen ja filosofi
an jatko-opiskelija Tampereen yliopistossa, sivutoiminen tuntiopettaja ja
harrastelijasuomentaja Nokialta. Kylmänen on aiemmin julkaissut artik
keleita Gertrude Steinista teoksissa Shakespearen sisarpuolet: naisellisia
lukukokemuksia, toim. Sara Heinämaa ja Päivi Tapola (1994) ja Naissubjek
ti ja postmoderni, toim. Päivi Kosonen (1996). Hän on kirjoittanut artikke
leita myös mm. Tove Janssonin muumikirjoista, ja toimittanut teoksen Me
ja muut: kulttuuri, identiteetti, toiseus (1994). Hän on ollut mukana suo
mentamassa joitakin naistutkimukseen, filosofiaan ja kirjallisuudentutkimuk
seen liittyviä teoksia. Hän on myös filosofisen niin&näin -aikakauslehden
toimittaja.
A nna Lassila , FM, on luomuviljelijä, karjankasvattaja, kotiäiti. Tutkii
intiaanikirjailija Louise Erdrichiä jatko-opiskelijana Helsingin yliopiston
yleisen kirjallisuustieteen laitoksella. Harrastaa taolaista filosofiaa, napatanssia, ratsastusta ja koiraurheilua.
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V irpi Lehtinen on teoreettisen filosofian ja naistutkimuksen opiskelija
Helsingin yliopistossa. Hän on kiinnostunut erityisesti nk. ranskalaisesta
feminismistä.
Katri M ehto, FM, on jatko-opiskelijana Helsingin yliopiston teatteri
tieteen laitoksella, tekeillä lisensiaatintyö lausuntataiteen olemuksesta,
tyyleistä ja vastaanotosta, toimii myös lausujana, lausunnan ja puheilmaisun
opettajana, kirjoittajana, hierojana, Kansallisteatterin naulakonhoitajana,
ajoittaisena toimittajana, museoapulaisena ja työttömänä.
Kati M ustola , VM, tekee väitöskirjaa suomalaisesta lesbo-ja homohistoriasta Helsingin yliopiston sosiologian laitoksella ja opettaa lesbotutkimusta
Kristiina-instituutissa. Hän osallistui Rakkauden monet kasvot kirjan ja siinä
julkaistun suomalaisia lesboja ja homoja koskevan tutkimuksen tekemiseen
(1984). Hän on tutkinut myös nuorisoa, pakolaisia ja tutkijoita sekä työs
kennellyt kioskimyyjänä ja kotiäitinä.
Johanna Pakkanen , FM, teki pro gradu -tutkielmansa lesbokirjallisuudenhistorioista Tampereen yliopiston Taideaineiden laitokselle. Hän osallistui
lesboelämäkerta-antologian Toisenlaisia naisia (1992) toimittamiseen.
Nykyään hän suuntautuu jatko-opinnoissaan feministiseen kirjallisuuteen.
Tuija Pulkkinen on helsinkiläinen valtiotieteiden tohtori ja Suomen Akate
mian projektitutkija. Hän on julkaissut teokset Valtio ja vapaus (1989) ja
The Postmodern and Political Agency (1996) sekä lukuisia artikkeleita.
Pulkkinen harrastaa koripalloa ja italialaista kahvia.
Marja SUHONEN, TM, on etiikan ja uskonnonfilosofian jatko-opiskelija
Helsingin yliopistossa. Hän on julkaissut sukupuoliteoreettisen artikkelin
"Kristillinen seksuaalimoraali ja homoseksuaalisuus" Teologinen Aikakaus
kirja 6/1995.

Sarjakuvien tekijät
HESSU, ammatti: taidemaalari.
T.SERKKU, ammatti: sarjakuvapiirtäjä. Erityiskoulutus: opiskellut piirtämis
tä peruskoulussa ja jatkanut sitä myöhemmin kauppaopistossa matematiikan
tunneilla. Suosikki Beatles-biisi: Octopussy Garden.
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Valokuvaaja
A uli Kaartinen , Helsinki, on yhteiskuntatieteiden maisteri ja valokuvauk
sen harrastaja. Hän teki sosiologian gradunsa Tampereen yliopistoon lesbosadomasokismista ulostulona, identiteettinä ja elämänkaarena. Yhdessä
Anna-Kaarina Kippolan kanssa hän kirjoitti teoksen Sadomasokismi (1990),
sekä oli mukana teoksen Toisenlaisia naisia (1992) toimittajakunnassa.
Kaartinen on valokuvannut yli kymmenen vuotta ja toimii aktiivisesti
Kameraseura ry:ssä. Hänen kuvausaiheitaan ovat henkilökuvaus, flamenco
ja lesboyhteisö. Hänellä on ollut yksityisnäyttelyt Helsingissä, Erlangenissa
ja Niirnbergissä ja hän on osallistunut ryhmänäyttelyihin mm. Helsingissä,
Tallinnassa, Surreyssä ja Agueductessa.

Kannen suunnittelija
Suvi Sillanpää opiskelee valokuvataidetta T aideteollisessa korkeakoulussa.
Kuvittaa ja kuvittelee kaikkea mahdollistaja mahdotonta. Suosikki Beatles
iis i: While My Guitar Gently Weeps.
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