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5.

1.  JOHDANTO

Miksi pelkää ihminen, jota sattuma

hallitsee, joka etukäteen ei tiedä

mitään. Parempi on elää niin kuin elää.

Et saa murehtia äitisi naimista.

Niin monet miehet ovat naineet unissaan

äitiään. Sille jolle tämä ei ole

yhtään mitään, kovin kevyt on elämä.1 

Iokasteen repliikki Sofokleen Kuningas Oidipus  -näytelmässä

Vain häpeä. Nyt on kai kaikki selvinnyt.

Valo, viimeisen kerran katson sinua.

Synnytti, jonka ei pitänyt. Syleili,

joka ei saisi. Tappoi, jota ei voisi.2 

Oidipuksen repliikki Sofokleen Kuningas Oidipus -näytelmässä

1.1. Kuningas Oidipus

Sofokleen näytelmä Kuningas Oidipus  mainitaan tavallisesti 

silloin, kun pyritään määrittelemään antiikin tragedian olemus. 

Tässä Sofokleen draamassa ei käytännössä tapahdu mitään, 

kaikki tapahtuva on tapahtunut jo  aikaisemmin, ja draama 

kuvaa näiden menneisyydessä piilevien seikkojen 
1 Sofokles  1988,  64
2  Emt., 80
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paljastumista sekä paljastumisten vaikutusta kuningas 

Oidipuksen sielunelämään.3  

    Oidipuksen tarina on tiivistetysti seuraavanlainen4 :   

    Apollo varoittaa Delfoin oraakkelin välityksellä kuningas 

Laiosta poikalapsesta, joka tappaisi isänsä ja naisi äitinsä. Kun 

kuningatar Iokaste synnyttää pojan, Laios murskaa lapsen jalat 

ja määrää paimenen jättämään pojan kuolemaan. Paimen 

kuitenkin säälii lasta ja vie hänet Korintin kuninkaanhoviin. 

Lapseton kuningaspari ottaa pojan omakseen ja antaa hänelle  

murskaantuneitten jalkojen vuoksi nimen Oidipus. 

    Aikuisena Oidipus saa kuulla syytöksen, jonka mukaan hän on 

löytölapsi. Oidipus haluaa selvittää asian. Apollo välittää hänelle 

silloin saman ennustuksen kuin aikoinaan Laiokselle: Oidipus 

tulee tappamaan isänsä ja naimaan äitinsä. 

    Kohtalonsa välttääkseen Oidipus lähtee pois Korintista ja 

kohtaa matkallaan Laioksen. Heille syntyy riita vaunujen 

väistämisestä. Syntyneessä taistelussa Oidipus tappaa isänsä. 

Sen jälkeen hän jatkaa matkaansa Theban portille, jossa hän 

kohtaa sfinksin. Oidipus osaa vastata oikein sfinksin kysymään 

arvoitukseen, jonka jälkeen hän saa Theban kuninkuuden sekä 

leskeksi jääneen Iokasteen puolisokseen.  Avioliitosta syntyy 

kaksi poikaa ja kaksi tytärtä.

    Jumalat rankaisevat  Oidipuksen rikoksista Theban kaupunkia 

rutolla. Kun Oidipus kysyy Delfoin oraakkelilta, mitä hänen 

pitäisi tehdä, että kaupunki pelastuisi täydelliseltä 

tuhoutumiselta, oraakkeli käskee häntä etsimään Laioksen 

murhaajan ja rankaisemaan häntä.

3 Esim. Schück 1960, 114
4 Tarina on luettavissa monista lähteistä. Tiivistetysti se kerrotaan mm.  Saara Liljan kirjoittamassa 
teoksessa Antiikkia ja myyttejä  (1999), 189-191
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    Oidipus ryhtyy selvitystyöhön vaikka sokea tietäjä Teiresias 

varoittaa häntä. Kun Oidipus pääsee perille omasta 

syntyperästään, hän sokaisee itsensä Iokasteen rintaneulalla. 

Äitivaimo Iokaste hirttäytyy. Ennen kuin pyytää Kreonilta lupaa 

lähteä Thebasta maanpakoon, Oidipus kertoo häpeänsä 

tyttärilleen  ja pyytää kuningasta säälimään heitä. Poikiensa 

tulevaisuuteen Oidipus suhtautuu luottavaisemmin: ”Miehiä 

ovat, eivät he joudu / hätään ja puutteeseen missään päin 

maailmaa.”5 

    Näytelmän suomentanut ja siihen johdannon kirjoittanut Veijo 

Meri mainitsee, että teksti kertoo Oidipuksen sokeaksi 

tulemisen syyt mutta ei Teireesiaan sokeutumisen syitä. 

Teireesiaan salaperäisyyttä lisää se seikka, että hän on 

elämänsä aikana ollut sekä nainen että mies.6  

     Psykoanalyytikko Sigmund Freud (1856-1939) vakuuttui 

havaintotilanteissa ja psykoanalyyttisissa istunnoissa siitä, 

että nelisensataa vuotta ennen ajanlaskumme alkua tragediaksi 

kirjoitetun Oidipuksen kohtalo toistuu jokaisen lapsen 

kehitysvaiheissa. Freudin jälkeen arkipuheeseenkin kotiutunut 

psykologinen käsite ”oidipuskompleksi” palautuu siten taruun 

Oidipuksesta ja tarkoittaa pelkistetysti sitä, että tietyssä 

kehitysvaiheessa lapsi suhtautuu erityisen hellästi 

vastakkaista sukupuolta olevaan vanhempaansa ja pitää omaa 

sukupuoltaan edustavaa vanhempaansa syrjäytettävänä 

kilpailijanaan.7 Kuningas Oidipuksen tavoin lapsi on viaton 

syyllinen. Lapsi ei tiedä tekevänsä pahaa, kun 

hän rakastuu vastakkaista sukupuolta olevaan vanhempaansa. 
5 Sofokles 1988, 92. 
6 Emt., 6
7 Freud  1991,  278-279,  296-297 ja 315-321. Freud julkaisi oidipaalista ongelmanratkaisua 
käsittelevät näkemyksensä lähinnä 1920 - 1930  -luvuilla.
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Vasta ristiriita kilpailijavanhemman kanssa tuo syyllisyyden 

lapsen tajuntaan.8 

    Tässä perhettä repivässä draamassa ei ole varsinaisia 

voittajia. Raastavimpia oidipaalivaiheen tunnemyrskyt ovat 

kuitenkin lapselle, koska hän ei voi torjutuksi tullessaankaan 

jättää vastakkaista sukupuolta olevaa vanhempaansa, ja oman 

kehityksensä vuoksi hänen on pakko yrittää etsiä tukea 

kilpailijavanhemmastaan. Lapsen kokema pettymys on niin suuri, 

että hänen on torjuttava kielletyt halunsa piilotajuntaan. 

Torjunta vastaa Oidipuksen sokeutta,9 mutta se ei kuitenkaan 

tarkoita sitä, että lapsi pääsisi eroon oidipaalisista ongelmista.  

    Arkitasolla oidipaalisen käyttäytymisen ilmentymäksi voidaan 

nähdä esimerkiksi pojan jatkuva tarve saavuttaa isänsä 

hyväksyntä. Toinen arjessa kertautuva oidipaalinen kokemus on 

rakkaussuhteessa petetyksi tulleen aikuisen viha. Sen 

äärimmäisiä seurauksia on mahdollista lukea päivittäin 

sanomalehtien rikosuutisista ja parisuhteitten ongelmien 

parissa askaroivien aikakauslehtien palstoilta.   

      Kirjallisuudessa yksi ehkä tunnetuimmista oidipaalisen 

tappion aiheuttamista raivonpurkauksista toteutuu William 

Shakespearen Hamlet -näytelmässä. Prinssi Hamletin ajatuksia 

piinaa isäpuoli, joka on tappanut kuningasveljensä ja avioitunut 

Hamletin äidin kanssa. ”Isäni murhas, äitini hän raiskas; / Hän 

kuninkuuden toiveet multa ryösti; / Hän omaa henkeäni ansaan 

pyysi / noin kavalasti. - Soimaisiko tunto, / Jos hälle kostais 

käsi tää?”10  pohtii tuskainen Hamlet. 

    Isäpuoli on itse asiassa tehnyt sen, minkä Hamlet olisi itse 

halunnut tehdä. Oidipaalisen tappion kokenut Hamlet ei 
8 Esim.Vuorinen 1998, 182
9 Emt., 182
10 Shakespeare 1953, 13
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kuitenkaan kykene kostamaan isänsä kuolemaa. Freud korostaa 

Hamlet -tulkinnassaan sitä, että näytelmä rakentuu juuri 

Hamletin epäröinnin varaan. Freudin käsitys on, että Hamletin 

epäröimisen syy löytyy seikoista, joita Hamlet ei omien 

torjuntojensa vuoksi voi tiedostaa. Tiedostamisen sijasta hän 

päätyy itsesyytöksiin, kun hän kokee, että hän olisi voinut 

tehdä samoin kuin tuo henkilö, jota hänen pitäisi rangaista.11  

    Psykoanalyytikot suhtautuvat oidipaalisiin konflikteihin 

varsin vakavasti. Esimerkiksi Margaret Mahler löytää  lasten 

monien vaikeitten käyttäytymisongelmien taustalta  

ratkaisemattomia oidipaalisia kysymyksiä.12 Lehtiotsikoihin 

vaikeat käyttäytymisongelmat päätyvät ainakin silloin, kun 

tapahtuu rikos. Kun julkisuudessa kysellään, mikä saa 15-

vuotiaan pojan varsin julmalla tavalla tappamaan samanikäisen 

tytön, oidipuskompleksin parissa askaroivan tutkijan mielessä 

ainakin häivähtää Hamletin kokema oidipaalinen tappio ja sen 

aiheuttamat estot.

   Hamletissa draamallisen jännitteen vaatimukset antavat 

oidipaaliselle raivolle mellastustilaa. Oidipaaliset vihjeet voivat 

esiintyä dialogikerronnassa melko lauhkeinakin. Ingmar 

Bergmanin teoksessa Kohtauksia eräästä avioliitosta Marianne 

tapaa äitinsä sen jälkeen kun hänen isänsä on kuollut. 

Kohtaamisen aikana Marianne toteaa järkyttyneenä, että he 

eivät ole koskaan aikaisemmin puhuneet yhtä avoimesti. Äiti 

sanoo tyttärelleen, että hän on vaiennut, koska on aina 

pelännyt aikaansaavaa tytärtään. Marianne 

puolestaan kertoo aina pitäneensä äitiään täydellisenä.13 

Aviomiehen kuolema jättää äidille tilaa hyväksyä tyttären 
11 Freud  1970, 226-227
12 Ks. esim. Mahler 1975, 25-27  ja  122-125
13 Bergman 1973, 175
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kiintymys aiempaa läheisemmin. Tytär on lakannut olemasta 

uhka äidille. Tytär on puolestaan isän eläessä pitänyt äitiään 

liian ylivoimaisena kilpailijana.

     Muita esimerkkejä oidipaalisen konfliktin lataamasta 

kirjallisuudesta  olisi löydettävissä Tennessee Williamsin Kissa 

kuumalla katolla -näytelmästä Maria Jotunin Huojuva talo -

romaaniin.  Löytäminen edellyttää, että lukija on 

psykoanalyyttisesti virittynyt.  Jo ennen varsinaiseen 

tutkimustyöhön ryhtymistä hän voi esittää itselleen ainakin 

kaksi merkittävää kysymystä. Kysymyksistä ensimmäinen 

kuuluu: hyväksynkö ”freudilaisen ajattelun” osaksi 

kirjallisuudentutkimusta, vai herättääkö jo pelkän käsitteen 

mainitseminen vastenmielisyyttä?  Toiseksi tutkija voi miettiä, 

uskooko hän, että psykoanalyyttiset tulkinnat voivat 

rikastuttaa romaanien lukutapoja. 

     Kysymykset ovat olleet vaikeita myös minulle, koska käsillä 

olevan tutkimuksen tekemistä noin seitsemän vuotta sitten 

suunnitellessani en voinut edes aavistaa muutamaa vuotta 

myöhemmin pohtivani ”freudilaista ajattelua”. 

Arkistomateriaalia kootessani torjuin varsin kauan sen, mihin 

vaistoni tai alitajuntani minua kehotti.

      Tarkoitukseni on lähestyä Freudin oidipaaliteoriaa kahdesta 

näkökulmasta, jotka kuitenkin leikkaavat toisiaan. 

    Ensimmäinen näkökulmani on, että Eila Pennanen on joko 

tietoisesti tai tiedostamattaan toistanut osin 

omaelämäkerrallisessa proosassaan tiettyjä esioidipaalisia ja 

oidipaalisia perusasetelmia.  Hypoteettinen ajatukseni on, että 

hänellä on ollut toistamiseen jokin syy. 

    Psykoanalyyttisesti ymmärrettynä toistaminen viittaa 
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yleensä siihen, että yksilöllä on pakonomainen tarve käsitellä 

jotakin traumaa14, mutta toistaminen voidaan 

psykoanalyyttisesti käsittää myös yksilön luovaksi 

selviytymiskeinoksi ja psyyken myönteiseksi voimavaraksi.15    

    Toinen näkökulmani on, että Eila Pennasen varhaiset 

proosateokset on kirjoittanut naiskirjailija,  joka etsii omaa 

paikkaansa ja ilmaisutilaansa miesten hallitsemassa 

kulttuurisessa traditiossa. Tällä etsinnällä on syvät, 

historialliset juuret, jotka kietoutuvat Freudin 1930-luvulla 

esittämiin näkemyksiin tytön seksuaalisesta  kehityksestä.  

       Näitä kahta näkökulmaa yhdistää kirjallisen tekijyyden 

problematiikka.

    

1.2. Kirjailija kirjallisuudentutkimuksen ongelmana

1.2.1 Tekijästä teokseen ja takaisin

Kirjailijan käsitettä, kirjallisia tekijöitä ja tekijyyttä koskeva 

tutkimus ei ole uusi asia. Biografiset tutkimusnäkökulmat ovat 

vaihdelleet karkeasti arvioiden sen mukaan, kuinka tiiviin 

tai väljän yhteyden tutkija on halunnut teoksen ja tekijän välille 

vetää.

    1800-luvulla empiristi Sainte-Beuve piti kirjailijan elämää 

jäljitettäessä tärkeänä yksityiskohtaisten elämäkerrallisten 

tietojen kokoamista. Toisaalta hän  piti teosta tekijänsä 

persoonallisuuden peilinä. Hippolyte Taine puolestaan korosti  

ulkoisen todellisuuden vaikutusta yksilön sisäiseen elämään. 

Esimerkiksi runoilijan koti saattoi tämän käsityksen mukaan olla 
14  Esim. Vuorinen 1998, 67
15 McDougall 1995, 120
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hänen tuotantonsa suora symboli.16 En pidä 

tämänkaltaistenkaan yhteyksien osoittamista 

elämäkerrallisessa tutkimuksessa täysin merkityksettömänä. 

Omassa tutkimuksessani en kuitenkaan oleta, että ulkoisen 

todellisuuden ja sisäisen todellisuuden välillä olisi suora ja 

yksityiskohtiin saakka ulottuva symbolinen yhteys.

    Kun psykologia 1900-luvun alussa tuli muotitieteeksi, mm. 

Anna-Maria Tallgren harjoitti kriitikontyössään kirjallisuuden 

psykologista arviointia. Hänelle se tarkoitti eläytymistä 

kirjailijan persoonallisuuteen.17 Tallgrenin kriitikontyötä 

tutkinut Tellervo Krogerus huomauttaa, että eläytymisestä oli 

seurauksena arvottaminen: persoonallinen ei tarkoittanut 

esimerkiksi pinnallisuutta vaan jotakin ehdottomasti 

myönteistä.18 Varauksettomasta eläytymisestä seurasi myös, 

että teosta arvioiva lukija hyväksyi teoksen  psykologisen 

ihmiskuvauksen vain silloin, kun se vastasi arvioijan omaa 

käsitystä siitä, millainen psykologisen ihmiskuvauksen tulee 

olla.19  

    Eläytyvä lukeminen voi kieltämättä johtaa arvottamiseen. 

Psykoanalyyttisesti suuntautunut tutkija voi eläytyessään 

ajautua myös loputtomiin pohdintoihin kirjailijan intentiosta.  

Oidipaalisen problematiikan yhteydessä kirjailijan 

tiedostamattoman intention pohdiskelu on houkuttelevaa mutta 

myös hyvin ongelmallista. Onko mahdollista millään tavalla 

tutkia, mitä kirjailija on halunnut tietyllä teoksellaan 

sanoa? 

     Vuonna 1946 julkaistussa artikkelissa ”The Intentional 
16 Krogerus  1988,  57-58
17 Emt., 56
18 Emt., 61
19 Emt., 72-73
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Fallacy” William K. Wimsatt Jr. ja Monroe C. Beardsley 

katsovat, että tutkijalla ei ole pääsyä kirjailijan intentioon.  

Toisaalta heidän näkemyksensä kuitenkin on, että 

kirjallisuuskriikko arvottaa teoksia sillä perusteella, mikä on 

kriitikon näkemys kirjailijan intentiosta.20   Oma käsitykseni on, 

että kirjailijan intention pohdinta liittyy kirjailijan ja lukijan 

välisen dialogin olemassaoloon. Mielestäni minulla on aina 

tekstin lukijana ja siten myös tutkijana jokin intentio. Varsin 

usein oman intentioni määrittelee kysymys: mikä on saanut 

kirjailijan kirjoittamaan näin? Kysymykseeni sisältyy tarve 

hahmottaa kirjailijan havaintokenttää, mutta siihen sisältyy 

myös kysymys kirjailijan sisäisistä motiiveista ja niiden 

syntymisen syistä. Esimerkiksi patriarkaatissa elävä 

naiskirjailija saattaa kirjoittaa tietystä positiosta ylittääkseen 

patriarkaalisisten arvojen mukaisesti toimivan kustantajan 

kustannuskynnyksen. Tietoisesti tai tiedostamatta valitun 

kirjailijaposition etsinnässä on kyse kirjailijan ja teoksen 

intention  ymmärtämisestä.  Oikeitten vastausten saamisen 

mahdottomuus ei estä eikä voi estää minua lukijana kysymästä. 

Kysymykset kirjailijan motiiveista motivoivat minua lukemaan 

teoksia. 

   Wimsattin ja Beardsleyn näkemykset edelsivät 1950-luvulla 

Yhdysvalloissa itselleen valta-aseman  raivannutta 

uuskritiikkiä. Uuskritiikki eristi fiktiivisen teoksen tekijän 

elämäkerrasta ja muista ulkokirjallisista elementeistä. 

Samantapainen käsitys kirjallisesta teoksesta itseriittoisena 

kokonaisuutena sisältyi mm. venäläiseen formalismiin 1910-

20 -luvuilla.21 Pidän ymmärrettävänä sitä, että positivistisen 
20 Wimsatt & Beardsley 1978, 293-294
21 Esim. Eagleton 1991, 113
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kirjallisuudentutkimuksen tradition murtaminen tarvitsi 

tällaista teoksen ja tekijän sijainnin uudelleenmäärittelyä. 

Toisaalta uudelleenmäärittelyissäkään ei päästy eroon tekijästä 

jo pelkästään syystä, että kirjallinen teos ei synny 

itsekseen. Sana ”teos” viittaa jonkun tekemään objektiin. Pidän 

uuskritiikkiä varsin erikoisena kirjallisuudentutkimuksen 

menetelmänä myös siitä syystä, että se ei tiukimmillaan 

ottanut lainkaan huomioon sosiaalista todellisuutta tai 

historiaa. Teoksesta tuli pelkkä esteettinen objekti.

    1960-luvun lopussa jälkistrukturalistit hylkäsivät sekä 

teoksen että tekijän ja ottivat tutkimuksen kohteeksi tekstin. 

Lea Rojola mainitsee kuitenkin, että kirjailijan murhaamisesta 

pääsyylliseksi joutunut Roland Barthes on päästänyt tekijän 

päiviltä vapauttaakseen lukijan. Barthes on hylännyt biografiaan 

viittaamisen siksi, että se asettaa tulkinnalle rajoja. Kyse ei ole 

vain tekijyyden kyseenalaistamisesta vaan kaikenlaisen 

auktoriteetin kyseenalaistamisesta.22 Toisaalta: onnistuiko 

Barthes kadottamaan tekstistä tekijän? Mielestäni ei. Hän 

kirjoittaa: 

Tekstin teoria ei vain laajenna loputtomiin lukemisen 
vapautta (antaen luvan lukea vanhaa teosta aivan uusin 
silmin niin, että on luvallista lukea Sofokleen Oidipusta 
siirtämällä siihen Freudin Oidipusta tai lukea Flaubertia 
Proustin läpi), vaan myös korostaa vahvasti kirjoituksen ja 
lukemisen (produktiivista) samanarvoisuutta.23 

Barthes korostaa lukijan ensisijaisuutta, mutta hän nimeää 

kuitenkin Kuningas Oidipus -draaman ”Sofokleen” Oidipukseksi. 

Teoksen ja tekstin takana on joku tekijä, joku subjekti. 

     Laajan Sillanpää-tutkimuksensa toisen osan alussa Panu 
22 Rojola 1993,  109
23 Barthes 1993, 185-186
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Rajala viittaa  kitkerän huvittuneesti narratologisiin tutkijoihin. 

Rajalan mukaan he ”rakentelevat taidokkaita säännöstöjä, 

joiden labyrinteissa fyysisen kirjailijan elintila teoksissaan on 

kutistunut jos mahdollista entistä olemattomammaksi”. Rajala 

kritikoi ankarasti ”paperiminä-variaatioita”, jotka pilkkovat 

fyysisen kirjailijan tekijäpersooniksi ja sisäistekijöiksi 

kiinnittämättä huomiota ”epäkiinnostavaan kansalaiseen” 

nimeltä kirjailija. 24  Rajala ilmoittaa syyllistyvänsä 

”biografiseen dekonstruktioon” ryhtyessään siihen, minkä 

esimerkiksi Aarne Kinnunen kieltää.25  Kinnunen erottaa jyrkästi 

toisistaan kirjallisuudentutkimuksen ja persoonallisuuden 

tutkimuksen. Jälkimmäinen on hänen mielestään psykologiaa. 

Tästä seuraa, että se ei ole kirjallisuudentutkimusta. 

Kirjallisuudentutkija tekee itsestään ääliön, jos askartelee 

empiiristen psykologisten ongelmien parissa ilman koulutusta.26 

     Aikomuksenani on ryhtyä juuri siihen, mikä Kinnusen mukaan 

tekee minusta ääliön. Esitän puolustuksekseni uskovani siihen, 

että 1900-luvun loppuvuosikymmeninä on alkanut uusi 

tekijäkeskustelu. Tämän uuden tekijäkeskustelun taustalta 

löytyy mm. Yhdysvalloissa 1980-luvulla virinnyt innostus tutkia 

omaelämäkertoja. Samaan aikaan kirjallisuuden ja

psykoanalyysin väliseen yhteyteen on alettu uudelleen kiinnittää 

huomiota myös uuskriitikoitten ja strukturalistien parissa27. 

    Peter Brooks huomauttaa, että psykoanalyysin käyttö 

kirjallisuudentutkimuksessa on kerran toisensa jälkeen 

kompastunut siihen, että analyysin kohde käsitetään väärin. 

Analysoitavana ovat tavallisimmin kirjailija, lukija tai teoksen 
24 Rajala  1988, 12-13
25 Emt.,16
26 Kinnunen 1989, 21
27 Rimmon-Kenan  1987, xi
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fiktiiviset henkilöt.  Brooksin mielestä kirjallisuustieteellisen 

analyysin kohde ei voi olla henkilö vaan teksti.28 En kiellä 

tekstin analysoimisen hedelmällisyyttä, mutta mielestäni 

tekijyyden problematiikkaa voi psykoanalyyttisin keinoin 

lähestyä myös tutkimalla rinnakkain sekä tekstin ulkopuolella 

sijaitsevaa fyysistä henkilöä että tekstiä. Näkemykseni 

fiktiivisestä tekstistä tavoitettavasta tekijästä selvitän 

johdannossa hieman tuonnempana. Fyysinen henkilö on 

tavoitettavissa välillisesti, esimerkiksi kirjeistä tai 

päiväkirjoista. Välitöntä pääsyä historiassa eläneeseen 

fyysiseen henkilöön tutkijalla ei ole. 

    Yrjö Sepänmaan näkemys on, että kirjallisen tuotannon 

tekijän eli kirjailijapersoonan piirteet löytyvät ainoastaan 

tuotannosta, jonka tunnusmerkkinä on yhteinen tekijännimi. 

Samalla fyysisellä kirjailijalla saattaa olla useita eri 

tekijännimiä, jolloin teokset sijoittuvat eri tuotantojen piiriin. 

Lisäksi myöhempi teos on aina suhteessa saman tekijän 

aikaisempiin teoksiin ja koko taiteenlajin senhetkiseen 

kenttään.29 Sepänmaa mainitsee lisäksi implisiittisen eli 

teoksensisäisen tekijän, joka on tavoitettavissa vain teoksesta. 

Kirjailija ei voi olla tässä etsinnässä kuin kenties tutkijan 

apuna. Kirjailijakuva muodostuu eri teosten sisäistekijöistä, 

jotka eivät ei ole varsinaisesti henkilöitä vaan teosta 

kontrolloivia hahmoperiaatteita. Kirjailijakuvaa täydentää 

persoona, jolla on kyky tuottaa uusia teoksia.30 Kirjailijakuvan 

ominaisuuksia ei kuitenkaan voida siirtää fyysiselle kirjailijalle.31 

Sepänmaan viimeksimainitun väitteen vastaväitteeksi esitän, 
28 Brooks 1987, 1-2
29 Sepänmaa 1986, iii
30 Emt.,  8
31 Emt., 10
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että vaikka kirjailijakuvan  ominaisuuksia ei voitaisikaan siirtää 

fyysiselle kirjailijalle, kirjailijakuvan tekeminen olisi mahdotonta 

ilman fyysistä kirjailijaa. Ilman fyysistä kirjailijaa ei ole 

analysoitavia teoksia, joiden perusteella kirjailijakuva syntyy. 

Lisäksi olen sitä mieltä, että persoona ei täydennä 

kirjailijakuvaa vaan luo perusmahdollisuudet kirjailijakuvan 

syntymiselle.

     Sepänmaan lisäksi Pertti Karkama on kirjoittanut  

kirjailijapersoonallisuuden ja sanataiteen yhteydestä J. L. 

Runebergin maailmankatsomuksen ja epiikan välistä 

suhdetta tarkastellessaan. Karkama toteaa, että jokainen 

taiteellinen teos muuttaa tekijänsä persoonallisuutta. 

Taiteilijan maailmankatsomus rakentuu siten tajunnalliseksi 

prosessiksi, joka on jatkuvassa muutoksen tilassa.32 

Parhaimmillaan maailmankatsomuksessa ilmenee tunteva, 

tiedostava ja arvottava suhde todellisuuteen. Karkama uskoo, 

että Runeberg pyrki koko taiteellisessa tuotannossaan 

hahmottamaan mahdollisimman vankkaa 

katsomusjärjestelmää.33  Karkama ei kuitenkaan kysy, oliko 

Runebergin pyrkimys tietoinen, esitietoinen vai tiedostamaton. 

Lisäksi hän jättää pohtimatta, millaisia mahdollisia 

kehityshistoriallisia syitä vankan katsomusjärjestelmän 

rakentamisen tarpeen taustalla voisi olla. Karkaman näkemys 

muistuttaa joiltakin osin Tallgrenin käsitystä kirjoittamisesta 

persoonallisuutta jalostavana toimintana. 

     Teos voi toki olla tekijänsä todellisuuskokemuksen välitön 

ja tiedostava  heijaste, mutta ei välttämättä eikä aina. 

    Edellä olevalla huomautuksella en pyri vähentämään 
32 Karkama  1982, 18-19
33 Emt.,  221
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Karkaman tutkimuksen arvoa. Erilaiset tutkimusnäkökulmat 

voivat käsitykseni mukaan viihtyä rinnakkain ja täydentää 

toisiaan.

    Eila Pennanen kirjoitti vuonna 1969  Yhteishyvä-lehteen 

arvion René Wellekin ja Austin Warrenin teoksesta Kirjallisuus 

ja sen teoria.  Pennanen ei ole suunnannut arviotaan kriitikoille 

tai tutkijoille vaan tavallisille kirjallisuuden lukijoille ja 

harrastajille. Arviossaan Pennanen pitää teoksessa harrastajan 

kannalta keskeisenä sitä osuutta, jossa tekijät tarkastelevat 

mm. kirjallisuuden, kirjailijan elämäkerran ja psykologian välistä 

suhdetta. Pennanen on Wellekin ja Warrenin kanssa samaa 

mieltä siitä,  että kirjailijan ”teoksista ei voi päätellä juuri 

mitään elämäkertaa koskevaa”. Kirjailija kuvittelee teoksensa, 

eikä kerro niissä itseään koskevia tosiasioita. Toisaalta 

Pennanen katsoo, toisin kuin Wellek ja Warren, että kirjailijan 

elämäkerran tunteminen voi lisätä lukijan kykyä ymmärtää 

kirjailijan teoksia.34 Olen samaa mieltä.

1.2.2 ”What is an Author?”

Mielestäni tekijyyden ongelma ei ratkea siten, että poistetaan 

fyysinen kirjailija tutkimuskohteiden joukosta ja todetaan hänen 

paikantamisensa mahdottomaksi. Ongelma ei ratkea niinkään, 

että ryhdytään tarkastelemaan vain  teoksensisäistä tekijää ja 

pyydetään fyysinen kirjailija tutkimustyöhön ehkä ”avuksi”, 

kuten Sepänmaa kehottaa tekemään. 

    Sepänmaa katsoo, että ainoa keino puhua sellaisista tekijän 
34 Pennanen 1969.   Pennanen pitää ”Perusteos”- otsikolla ilmestyneessä arviossaan teoksen 
vaikeimmin omaksuttavana osiona sitä, jossa tekijät tarkastelevat tekstilähtöistä 
kirjallisuudentutkimusta. Hän toteaa, että osa kyseisestä jaksosta  on jäänyt häneltäkin ”jokseenkin 
tarkkaan ymmärtämättä”.



19.

ominaisuuksista, jotka eivät ilmene kirjallisesta teoksesta, on 

siirtyä tarkastelemaan tuotantoa. Tuotantokohtainen tekijä 

olisi siten esimerkiksi ”Calvinoista” koostuva ”Calvino”. 

Tällainen tuotantokohtainen tekijäpersoona rakentuu teostason 

ja fyysisen maailman väliin.35  

       Biografismin vastustaminen on tuottanut huomattavan 

määrän tutkimuksia ja tekijyyden uudelleenarviointeja. Silti 

kirjallisuudentutkijatkin tutkivat nimettyjen kirjailijoiden 

nimettyjä teoksia, eivät nimeämättömiä tekstejä. Myös 

kirjallisuutta käsittelevät tutkimukset ilmestyvät tietyn, 

nimetyn tutkijan nimettyinä tutkimuksina. Jos kadotettaisiin 

kirjailija, eikö silloin olisi demokraattista ja oikeudenmukaista 

kadottaa myös tutkija?

    ”What in an Author?” on Michel Foucault’n esseen nimi. 

Foucault julkaisi tämän subjektianalyyttisen ja kirjailijan asemaa 

käsittelevän esseensä vuonna 1969.  Esseessään Foucault 

toteaa, että biografismin vastustus on ollut syynä siihen, että 

tutkijat ovat laiminlyöneet kirjailijan ja teoksen välisen suhteen 

ongelmien käsittelyn. Foucault kysyy, mikä sitten pitää kirjan 

edelleen teoksena, jos sitä ei nähdä enää kirjailijan 

kirjoittamaksi kokonaisuudeksi.36 

   Foucault pyrkii vastaamaan omaan kysymykseensä 

esittämällä neljä keskeistä ominaisuutta, jotka määrittävät 

kirjailijan sijaintia. Esittelen nämä ominaisuudet typistetysti, 

koska tarkoitukseni ei ole analysoida Foucault’n näkemyksiä tai 

käsitteitä vaan käyttää yhtä hänen käsitettään oman, 

elämäkertaa painottavan  tutkimukseni työkaluna.   

    Ensinnäkin kirjailijan kirjoittamat teokset ovat 
35 Sepänmaa  1986,16
36 Foucault 1993,  116-120
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tekijänoikeuslakien suojaamia37. Kirjailijalla on teoksiinsa tietty 

omistusoikeus. Toiseksi Foucault katsoo, että kirjailijuudella on 

historiallisesti määräytyvä luonne. Foucault sijoittaa 1600- ja 

1700-luvuille muutoksen, jonka jälkeen kirjallinen teksti oli 

hyväksyttävä vain, jos sen kirjoittajalla oli nimi.38 Kolmas 

kirjailijuutta määrittelevä ominaisuus liittyy läheisesti 

edellämainittuun ominaisuuteen. Sen mukaan kirjailijuus ei 

määrity kaikkina aikoina samalla tavalla.39  

    Neljäs kirjailijuutta määrittelevä ominaisuus on oman 

tutkimukseni kannalta keskeisin. Foucault’n näkemys on, että 

teksti ei ole vailla subjektia vaan se sisältää lukuisia kirjailijaan 

viittaavia merkkejä.  Kyse on nimenomaan viittaamisesta eikä 

suorasta osoittamisesta. Foucault mainitsee tässä kohdassa 

Wayne C. Boothin käsitteen ”toinen minä”. ”Toinen minä” 

tarkoittaa tekijäsubjektia, joka ei ole sama kuin fyysinen 

kirjailija tai tekstissä esiintyvä kertoja.40 

    Käsitän Foucault’n tekijäsubjektin subjektiksi, joka välittyy 

teoksesta lukijalle lukuprosessin aikana. Tekijäsubjekti ei ole 

teostason ja fyysisen maailman välissä kuten Sepänmaan 

hahmottelema tekijäpersoona. Kyseessä on dialogisessa 

suhteessa muodostuva ja tekstistä luettavissa oleva 

merkityksenanto. Merkityksellä on käsittääkseni oltava antaja. 

Merkitys ei synny pelkästään peräkkäin asettuneista kirjaimista 

ja sanoista.  Merkityksenantoon liittyy läheisesti 

ymmärtäminen. Merkityksiä luovaan tekijäsubjektiin voidaan 

mielestäni ainakin hypoteettisesti sijoittaa myös fyysisen 

kirjailijan  intentioita.  
37 Emt.,124-125
38 Emt., 126
39 Foucault 1993, 127
40 Emt.,129
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    Dialogisuuden vuoksi tekijäsubjekti on minulle 

käyttökelpoisempi käsitteellinen työkalu kuin vaikkapa 

implisiittinen tekijä. Ymmärrän implisiittisen tekijän 

tekijäsubjektia staattisemmaksi ja abstraktimmaksi yksiköksi.

    Käytän tässä tutkimuksessa Foucault’n tekijäsubjektin 

käsitettä lähinnä vertailevassa merkityksessä, erottaakseni 

toisistaan teoksessa muodostuvan tekijän ja fyysisen, 

historiassa eläneen Eila Pennasen. Koska käsite on 

elämäkerrallisen tutkimuksen työkalu, en ryhdy 

yksityiskohtaisesti etsimään esimerkiksi tekijäsubjektin ja 

kertojan välisiä eroja. Foucault’n esseen otsikon ”what” 

paikalle olisin halukas vaihtamaan sanan ”who”. Tekijäsubjekti 

on ”hän”. Tarkastelen myös sitä vaihtoehtoa, että fyysinen 

kirjailija on käyttänyt juuri tietynlaista tekijäsubjektia tai 

tietynlaisia tekijäsubjekteja intentionaalisesti. 

    Historiassa fyysisesti eläneeseen Eila Pennaseen viittaan 

mm. käsitteillä ”prosaisti”, ”esseisti”, ”kirjailija” tai 

”naiskirjailija”. Kun kirjoitan ”lukijasta” kirjoitan itsestäni.   

      Foucault ei aseta esseessään tekijäsubjektia mihinkään 

tiettyyn historiaan tai kulttuuriin. Hän pitäytyy vain kirjailijan 

ja tekstin välisessä suhteessa,41 mutta toteaa siis kuitenkin, 

että tekijäsubjektius on historiallisesti muuttuvaa. 

     Sen enempää Foucault kuin Sepänmaakaan eivät pohdi sitä, 

onko tekijäsubjektilla tai tekijäpersoonalla sukupuoli. Toisaalta 

Sepänmaa kuitenkin mainitsee, että kirjallisuudentutkimukseen 

sisältyy myös kirjallisuusinstituution pelisääntöjen ja 

toimintamekanismien tutkimus42. Eivätkö tekijäpersoonan 

ratkaisut synny osana kirjallisuusinstituution 
41 Foucault 1993, 115
42 Sepänmaa 1986, 38
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toimintamekanismeja? Ja eikö näissä ratkaisuissa ole 

merkitystä myös sillä, onko tekijäsubjektina toimiva fyysinen 

kirjailija sukupuoleltaan mies vai nainen?

    Näkemykseni on, että fyysisen kirjailijan sukupuolta ei voi 

unohtaa tekijäsubjektia pohdittaessakaan. Että en tekisi 

työstäni vielä monimutkaisempaa kuin se jo on,  tarkastelen 

tekijäsubjektia henkilöiden ja heidän muodostamiensa 

ihmissuhdeverkostojen kautta enkä tekstin rakenteitten kautta 

siitä huolimatta, että varsinkin feministiset tutkijat ovat 

tutkineet rakenteitten sukupuolittumista.  Myös tällä 

valinnallani haluan ilmaista, että kirjoitan elämäkerrallista 

tutkimusta. Kirjoitan ihmisistä tekstissä ja historiassa.

    Palautan tässä kohdassa mieleen myös oidipaalisen prosessin 

merkityksen. Sen kauttahan meistä tulee miehiä ja naisia. 

1.2.3  Naiskirjailija: kirjallisen kentän kutsumaton 

v i e r as

Kirjallista tekijyyttä käsittelevän keskustelun rinnalla ja sisällä 

on pääasiassa 1960-luvulta alkaen puitu feministisestä 

näkökulmasta naiskirjailijan asemaa  ja miesten kirjoittaman 

kirjallisuuden naiskuvaa. Feministisen tutkimuksen varhainen 

klassikko on Kate Millettin vuonna 1969 julkaisema tutkimus 

Sexual Politics. Millettin käsitys Freudista on ollut niin 

kielteinen, että sen on katsottu hidastaneen psykoanalyysin 

soveltamista angloamerikkalaisessa naistutkimuksessa43 . 

         Vuosina 1988-1994 ilmestyneessä kolmiosaisessa

teoksessa No Man’s Land  Sandra M. Gilbert ja Susan Gubar 

kartoittivat naiskirjailijan asemaa koko 1900-luvun ajalta. 
43 Ahokas 1988, 10
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Heidän mukaansa 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun 

angloamerikkalaiset mieskirjailijat olivat ensimmäisen kerran 

tilanteessa, jossa heidän edeltäjinään oli myös naiskirjailijoita. 

Kirjallinen kenttä ei ollut enää miesten, eikä naisia syntyneen 

jatkumon vuoksi voinut pitää kentän väliaikaisina vierailijoina. 44 

Kentän valtausyritykset aiheuttivat enimmäkseen vihamielisiä 

torjuntareaktioita. Vaikka esimerkiksi Oscar Wilden oma äiti oli 

runoilija ja kiitetty esseisti, Wilde puolustautui kiivaasti naisten 

kirjallista tuotteliaisuutta vastaan.45  

     Miesten puolustusreaktioita ei aiheuttanut vain huoli omasta 

kirjallisesta tulevaisuudesta. Kyse oli myös rahasta. May 

Sinclair ja Virginia Woolf olivat avustaneet T. S. Eliotia. 

Myös James Joycella ja D. H. Lawrencella oli naismesenaatit. 

Esiinpyrkivät naiskirjailijat horjuttivat mieskirjailijoiden 

taloudellisesti epävarmaa asemaa entisestään.46 Olihan 

mahdollista, että naiset saattaisivat siirtyä tukemaan oman 

sukupuolensa edustajia ja hylkäisivät miessuojattinsa.

    Maskuliinisen kentän suhtautuminen naiskirjailijoihin ei 

Gilbertin ja Gubarin mukaan ollut pelkästään torjuvaa: Henry 

James tuki Edith Whartonia, Henry Miller kirjoitti Anaïs Ninistä 

ihailevasti. Kannustus oli kuitenkin ongelmallista, koska naiset 

eristettiin konventionaalisiin sukupuolikategorioihin, jotka 

pienensivät heitä. Naiskirjailijasta tuli mieskirjailijoitten 

huomion kohde, mutta naisten kirjoittamat kirjat jäivät vaille

 

44 Gilbert & Gubar  1988,  129-130
45 Emt.,144.  Eila Pennanen teki 1940-luvulla Helsingin yliopistossa opiskellessaan  gradutyönsä 
Oscar Wildesta.  Työtä ei ole löytynyt arkistoista. 1970-luvulla  Pennanen  on käynyt SETA:n 
tilaisuudessa puhumassa aiheesta ”Nainen kirjallisuudessa”. Esitelmässään (2.4.1976) hän 
mainitsee, että  homoseksuaalisten taipumustensa vuoksi vankilatuomion saanut Wilde suhtautui 
naisiin ”täysin tavanomaisesti ja ajalle tyypillisesti”. SKS KIA
46 Emt.,  143-147



24.

huomiota.47  

    Suomessa Fredrika Runeberg lienee kiinnittänyt huomiota 

samantyyppiseen ongelmaan. Hän arvioi vuonna 1862 Sigrid 

Liljeholm -romaanistaan saamansa huonon arvostelun jälkeen, 

että arviosta puuttui vain asiaankuuluva ulkonäön 

kritikoiminen48 .

    On tuskin sattuma, että naiskirjailijan asema päätyi 

tutkimuskohteeksi suunnilleen samaan aikaan, kun 

jälkistrukturalistit joidenkin tulkintojen mukaan yrittivät 

haudata kirjailijan elävältä. Vaikka kirjailija osoittautuikin 

sinnikkäästi hengissäpysyväksi ruumiiksi, jälkistrukturalistit  

pystyivät kuitenkin vastakohtaisuuksia purkaessaan 

kyseenalaistamaan miehen ja naisen välisen hierarkkisen 

vastakkainasettelun. Jos vastakkaisuudet olivat pysyneet 

voimassa miesten materiaalisten ja fyysisten etujen vuoksi, 

niitä pitivät voimassa myös pelon, halun, aggression, 

masokismin ja ahdistuksen rakenteet.49   

    Terry Eagletonin mukaan naisen huonommuutta koskeva 

ennakkoluulo näyttää olevan yhteinen kaikille tunnetuille 

yhteiskunnille. Koska tällä ennakkoluulolla on alkupisteensä 

varhaisessa seksuaalisessa ja perhettä koskevassa 

kehityksessä, tuli psykoanalyysista eräille feministeille 

keskeinen tutkimussuunta.50 

    Angloamerikkalaisessa tutkimuksessa Freudia hyödynsi 

ensimmäisenä Juliet Mitchell. Hän ei nähnyt psykoanalyysia 

ainoastaan patriarkaalisen järjestyksen puolustajana vaan pyrki 

kiinnittämään huomion niihin freudilaisen tematiikan osiin, jotka 
47 Emt.,148
48 Huhtala  1989, 126
49 Ks. Eagleton  1991, 170
50 Emt., 185
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olivat hyödyllisiä tarkasteltaessa naisvihamielisen 

yhteiskunnan tiedostamatonta perustaa.  Nancy Chodorowin 

teos The Reproduction of Mothering (1978) perustuu 

puolestaan psykoanalyysin keskeiseen nykysuuntaukseen, 

objektisuhdeteoriaan. Chodorow katsoo, että esioidipaalisen 

kauden jälkeenkin jatkuva äidin ja tyttären suhteen kiinteys 

vaikuttaa pysyvästi naisen psyykkiseen rakenteeseen. 51 

    Oidipaaliseen ongelmanratkaisuun ovat pureutuneet ehkä 

eniten ranskalaiset kirjallisuudentutkijat. Psykoanalyytikko 

Jacques Lacan ei ole  feministinen ajattelija, mutta hänen 

näkemyksensä inhimillisen subjektin paikasta yhteiskunnassa ja 

tiedostamattomasta kielen tavoin rakentuneena kokonaisuutena 

ovat tarjonneet feministiselle kirjallisuudentutkimukselle 

hedelmällisen lähtökohdan. Lacanin kuuluisa perusväite on: 

”Naista ei ole olemassa.” Tämäkin tutkimus on ajoittain 

huojahdellut kyseisen lauseen musertavasta painosta. 

    Luce Irigarayn, Julia Kristevan ja Hélène Cixousin ajattelua 

yhdistää sekä Freudin oidipaaliteorian kritikoiminen että teorian 

hyödyntäminen mm. äitiyden esioidipaalisten ulottuvuuksien 

tarkastelussa.52  Vaikka näiden kolmen naistutkijan näkemykset 

haastavat pohtimaan naistekstin mahdollisuuksia ja etsimään 

maskuliinisen tradition tapoja alistaa naista jo koulussa opitun 

kielen avulla, heitä rasittaa erillistymättömän äitiyhteyden 

biologisoiva ihannoiminen. Toisaalta on huomautettava, että 

naiselle on kirjallisessa elämässä vuosisatojen ajan jäänyt 

passiivisen vastaanottajan rooli. Oman sukupuolensa asemaa ja 

ominaisuuksia arvioidessaan naiset joutuvat aloittamaan 

miesten hallitsemien normien ja ilmaisutapojen pohjalta. Kun 
51 Ahokas  1988, 20. Mitchellin teos Psychoanalysis and Feminism  ilmestyi vuonna 1974.
52 Ks. esim. Lappalainen 1996,  89-
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naistutkija ylistää äitiyttä, voidaan tulkita myös niin, että hän 

haluaa avoimesti arvostaa naisen sitä elämänaluetta, jota 

miehet perinteisesti ovat käyttäneet perusteena naisen älyllisiä 

mahdollisuuksia aliarvioidessaan. Kyse ei ole patriarkaatin 

sukupuolijaon vahvistamisesta vaan oman sisäisen 

(nais)kokemuksen haltuunotosta. Myös kirjallisuudentutkija 

Leigh Gilmore on kritikoinut freudilaista ajattelua mm. siitä, 

että Freud piti naista vajaana miehenä eikä naiseudessaan 

kokonaisena ihmisenä. 

    Varhaisen suomalaisen naiskirjallisuuden merkittävä 

esilletuoja on Tyyni Tuulio, joka on käsitellyt 1800-luvulla 

eläneitä naiskirjailijoita  esseekokoelmassaan Fredrikan Suomi 

(1979).  

    Suomalainen naiskirjailija oli 1800-luvulla yhteiskunnallisesti 

samassa asemassa kuin muutkin naiset. Hänen elämäänsä 

rajoittivat  oikeudellinen ja poliittinen vajaavaltaisuus. Maria 

Lähteenmäen mukaan emansipatorinen naisliike on alkanut 

Suomessa vuonna 1869, jolloin säätyläisnainen Adeleine 

Ehrnrooth kirjoitti Helsingfors Dagbladetiin esittelyn 

englantilaisen liberalistin John Stuart Millin teoksesta 

Subjection of Women, joka suomennettiin vuonna 1910 nimellä 

Naisen asema.53  Vuonna 1879 naiset saivat oikeuden hallita 

omia palkkatulojaan, mutta vaimon holhouksenalaisuus 

poistettiin vasta vuonna 1930 voimaan tulleella avioliittolailla.54 

Kun Fredrika Runeberg on tuotannossaan kannattanut naisen 

vapaaehtoista alistumista,55 on syytä arvella,  ettei kyse ole 

vain miehen rakkauden säilyttämisestä, vaan myös 

avioliittolainsäädännön asettamien rajoitusten huomioimisesta.
53 Lähteenmäki 2000, 32
54 Emt., 18
55 Huhtala  1989, 127
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    Naimattomat naiset vapautettiin teollistumisen myötä 

palkkatyöhön vuonna 1864, mutta oikeutta virkoihin naiset 

saivat odottaa vuoteen 1926 saakka.56 Vuosisadan vaihteessa 

nuoruuttaan elänyt Pennasen äiti Hilma Enegrén kuului siihen 

naissukupolveen, jolla ei ollut paljon valinnanmahdollisuuksia.

    Vaikka suomalaisessa naiskirjallisuudessa on ollut sellaisia 

yksittäisiä huippuja kuin  Minna Canth, Maria Jotuni, L. Onerva, 

Katri Vala, Iiris Uurto ja Helvi Hämäläinen, vasta 1940-luvulla 

naiskirjailijoista muodostui miehiselle kirjallisuusinstituutiolle 

torjuttava uhka. Naiskirjailijoitten lisääntyvä määrä horjutti 

miesten valta-asemaa samoin kuin oli jo muutamia 

vuosikymmeniä aikaisemmin tapahtunut angloamerikkalaisessa 

kulttuurielämässä. Reetta Nieminen ja Irmeli Niemi ottavat 

vihamielisen reaktion edustajaksi Kai Laitisen, joka kirjoitti 

Suomalaiseen Suomeen vuonna 1947 naiskirjailijoita heidän 

sukupuolensa vuoksi ankarasti suomivan artikkelin 

”Naiskirjailijaimme proosasta”.57

     1940-luvulla miesten joutuminen sotaan sai kotirintamalla 

aikaan sen, että naiset joutuivat tarttumaan perinteisesti 

miehisiin tehtäviin. Heille vapautui tilaa myös kulttuurin 

alueella. Sota-ajan kulttuurisesta naisistumisesta voi ottaa 

esimerkiksi Tampereen Kirjailijakerhon perustamisen. 

Marraskuussa 1943 perustetun kerhon puheenjohtajaksi 

valittiin Fanny Sartto ja varapuheenjohtajaksi Aili Somersalo. 

Ehkä sota-ajan vuoksi pieneksi jääneeseen johtokuntaan valittiin 

mies ja nainen: Auni Nuolivaara ja Ilpo Kaukovalta. 

    Sekä Sartolla, Somersalolla että Nuolivaaralla oli kuitenkin jo 

sotaa edeltäneeltä ajalta vankka jalansija suomalaisessa 
56 Lähteenmäki  2000, 18-19
57 Nieminen & Niemi 1988,  117-118
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kulttuurielämässä. Sartto oli tehnyt historiaa olemalla vuonna 

1899 yksi niistä kahdestatoista tytöstä, jotka Suomalaisen 

Tyttökoulun ensimmäisinä saivat ylioppilaslakin päähänsä.58  

Sartto opiskeli Helsingin yliopistossa estetiikkaa, filosofiaa ja 

historiaa aikana, jolloin naisopiskelija ei vielä ollut 

itsestäänselvyys yliopiston käytävillä. Isältä saamansa 

varallisuuden turvin Sartto matkusti ympäri Eurooppaa ja 

kirjoitti mm. Helsingin Sanomiin eurooppalaista teatteria 

käsitteleviä artikkeleita. Hän ei avioitunut lainkaan.59 

      Auni Nuolivaara sai vuonna 1936  Otavan romaanikilpailussa 

ensimmäisen palkinnon teoksellaan Paimen, piika ja emäntä. 

Palkintolautakuntaan kuuluivat professori J. V. Lehtonen, 

dosentti Rafael Koskimies, kirjailija Lauri Viljanen ja yliopiston 

lehtori Kaarlo Marjanen.60 Kirjallisen maailman  portinvartijat 

olivat akateemisella auktoriteetilla varustettuja miehiä.

     Tampereen Kirjailijakerhon ensimmäistä varapuheenjohtajaa, 

kauppaneuvos Arthur Sommerin tytärtä Aili Somersaloa, 

pidetään suomalaisen saturomaanin äitinä. Hänen 

esikoisteoksensa Päivikin satu ilmestyi vuonna 1918.61 Aili 

Sommer oli myös Eila Pennasen opettaja keskikoulussa.62 

     Näiden kolmen edelläolevan esimerkin perusteella voidaan 

arvella, että sota-aikana kirjallista lisätilaa raivasivat sellaiset 

naiset, jotka olivat saaneet kulttuurisen jalansijan jo sotaa 

edeltäneenä aikana. Ja vaikka tilaa miesten poissaolon vuoksi 

löytyikin,  en ole varma, muuttiko sota naisten perinteistä 

58 Sarkkinen 1993, 21
59 Emt., 21
60 Emt., 21-22
61 Emt., 23
62 Eila Pennasen  muutamat koulutodistukset on allekirjoittanut luokanvalvoja Aili Sommer. SKS KIA.
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roolia kodin ja perheen hoivakeskuksena63 siitä huolimatta, että 

1940-luvun lopussa avioerojen määrä oli kolminkertainen 

verrattuna  1930-luvun jälkipuoliskoon. Sota saattoi aiheuttaa 

huojuntaa, mutta patriarkaatin perusta pysyi koossa, koska 

varsin pian sodan jälkeen miehet tiivistivät jälleen rivinsä. 

     Kun Eino Arohonka tuli Pirkkalaiskirjailijoitten 

puheenjohtajaksi vuonna 1952, hän kutsui sihteeriksi 

”aseveljensä” Väinö Linnan64, joka kävi aluksi  hoitamassa 

yhdistyksen kirjeenvaihdon kirjastossa kirjastonhoitaja Mikko 

Mäkelän koneella.65   Mikko Mäkelän ympärille kerääntyi 

sittemmin kuuluisaksi tullut tamperelaiskirjailijoiden 

ryhmittymä, ”Mäkelän piiri”. 

     Naisten tila Pirkkalaiskirjailijoissa kapeni 1950-luvulla, 

jolloin Tampereen kirjallisessa elämässä alkoivat Väinö Linnan 

lisäksi vaikuttaa mm. Jukka Tyrkkö, Harri Kaasalainen, Alex 

Matson, Arvo Poika Tuominen ja Heikki Asunta. 

    Eila Pennanen vaikutti 1950-luvulla ensisijaisesti Helsingissä. 

Pirkkalaiskirjailijoitten kokouksessa hän vieraili alustajana 

vuonna 1966, jolloin hänen aiheenaan oli ”Mitä puuttuu 

kirjallisuudeltamme ja mitä puuttuu kirjallisuudestamme”66 .

    Suomalainen kirjallisuudenhistoria on arvostanut monia 

naiskirjailijoita silloin kun nämä kirjoittavat ”kuin miehet”.67  

Tämä Irmeli Niemen huomio on merkittävä tarkasteltaessa 

63 Vrt.  Nevala 1989,  485.  Teoksessa  Sain roolin johon en mahdu  on otsikolla ”Autio maa kukkii” 
kirjoitettu yleisluontoinen esittely sodanjälkeisestä  kirjallisesta tilanteesta. Esittelyn kirjoittaja arvelee, 
että sota muutti naisen perinteistä roolia ja  vahvisti miehen miehistä roolia.  Esittelyssä ei mainita 
kirjoittajaa, mutta teoksen on toimittanut Maria-Liisa Nevala. 
64 Sarkkinen 1993, 45. Sarkkinen on kirjannut teokseensa Eino Arohongan haastattelun, jossa  
Arohonka kutsuu Väinö Linnaa ”vanhaksi aseveljekseen” ja Mikko Mäkelää ”rykmenttitoveriksi”. 
Arohonka mainitsee haastattelussa, että hänen puheenjohtajuudestaan ei äänestetty vaan siitä oli 
keskusteluissa sovittu jo etukäteen. Keskustelijoita Arohonka ei mainitse.
65 Emt., 56
66 Emt.,195
67 Niemi 1988, 2
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naiskirjailijan tuotantoa suhteessa oidipuskompleksiin ja sen 

ratkaisuyrityksiin. Eila Pennanen on 1970-luvulla tehnyt saman 

huomion kuin Niemi. Pennanen arvelee, että naiskirjailijoiden on 

vaikea irtautua miehisestä näkemyksestä: ”On helppo kirjoittaa 

naisesta miehen tavoin.”68  On mahdollista, että suomalaisessa 

kirjallisuudentutkimuksessa naisnäkökulmaa ei tästä samasta 

syystä käytetä kovin paljon. Kirjallisuusinstituution 

arvostuksen saaminen edellyttää toimimista ”kuin miehet”.     

     Lieneekö kirjallisuudenhistorian arvostuksen syytä, että 

Suomessa naiskirjailija-käsitettä ovat varsin ankarasti 

arvostelleet kirjailijoina toimivat naiset. He kokevat 

määrittelyn kautta joutuvansa naissukupuolen yleiseen 

marginaaliin. 1980-luvulle siirryttäessä erityisesti 

menestyneet naiskirjailijat korostivat haluavansa olla 

kirjailijoita eivätkä naiskirjailijoita69. Toisin kuin 

sukupuolineutraalia kirjailijan statusta korostavat 

naiskirjailijat, Pennanen tuntuu jo uransa melko varhaisessa 

vaiheessa mieltävän itsensä naiskirjailijaksi ja kokee myös 

sukupuolensa problemaattiseksi asiaksi, tai ainakin itseironiaa 

ansaitsevaksi kohteeksi. Eino S. Revon toimittamassa 

keskusteluteoksessa Toiset pidot Tornissa Pennanen osallistuu 

kirjan sivuilla käytävään dialogiin nimimerkillä rouva Kirjailija70. 

Tekniikkaa ja humanismia käsittelevässä keskusteluosuudessa 

Pennanen sanoo, ettei ole muodikasta olla yksilö. ”Se on 

lapsellista tai - mikä vielä pahempaa - naisellista.”71 

68 Pennanen on esittänyt käsityksensä SETA:n tilaisuuteen 2.4.1976 kirjoittamassaan esitelmässä. 
Esitelmän otsikkona on ”Nainen kirjallisuudessa”. SKS KIA
69 Nieminen & Niemi 1988, 123
70 Sihvo 1999, 93. Muita keskustelijoita teoksessa ovat mm. Humanisti, Puoluepoliitikko ja Herra 
Tohtori.  Teos Toiset pidot Tornissa  syntyi jatkoksi teokselle  Pidot  Tornissa, jonka  Yrjö Kivimies 
toimitti 1930-luvulla. Pitojen tarkoituksena oli antaa ääni nuoren sukupolven näkemyksille.
71 Toiset pidot  Tornissa 1954,  236
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     Vuonna 1968 Pennanen kirjoitti Yhteishyvä -lehdessä arvion 

Elina Haavio-Mannilan uudesta teoksesta Suomalainen nainen ja 

mies. Pennanen kirjoittaa Haavio-Mannilan sanovan tieteen 

oikeudella ”suoraan asioita, joita meikäläinen vain uskaltaa 

ajatella”. Pennanen kirjoittaa pyrkineensä tasoittelemaan aina 

silloin, kun keskustelu on koskenut naisten sortamista 

Suomessa, mutta Haavio-Mannilan tutkimuksen luettuaan hän 

toteaa toimineensa väärin. ”On ehkä aiheellista kysyä: onko 

suomalainen nainen jollakin tavoin samantapaisessa asemassa 

kuin USA:n neekeri?”72  

    Kesällä 1975 Eila Pennanen kirjoitti naiskirjailijan asemaa 

kuvaavaa teosta Naisen kunnia (1975). Kirjoittamisajankohtana 

tekemissään päiväkirjamerkinnöissä hän pohtii, miten 

naiskirjailija tapetaan.

Ovatko ne aina välttämättä huonoja, jotka tapetaan, jotka 
antoivat tappaa itsensä. Kustannuspolitiikan vaikutus. 
Naiskirjailijan ja mieskirjailijan asema. Miehistynyt 
kustannusala, miehistynyt lehdistö, radio ja TV. Nainen 
seksuaalisena olentona. Vanha nainen.73  

Naisen kunnia -romaanin kirjoitusprosessin aikana hän 

pohdiskelee myös yksilöllisen ja historiallisen näkökulman 

yhteensovittamista. Pennanen kokee, että kirjallisuuselämän 

tasoja ovat:

1. Työ jonka kirjailija tekee. 2. Arvostelu - arvostelija 
käyttää hyväkseen kirjailijaa nostaakseen itseään. 3. 

       Aikakauslehdistö. 4. Kustannustoiminta, joka ammentaa 
rahat. 5. Valtion valvonta ja poliittiset puolueet. 6. 
Harrastajat, joita käytetään poliittisesti hyväksi. 7. 
Kirjailijalla keinottelevat arvostelija, kustantaja, puolueet, 

72  Pennanen 1968. Pennanen mainitsee arviossaan, että ”uusi naisasialiike alkoi Helsingissä pari 
vuotta sitten”. Hän pitää naisasialiikettä merkityksellisenä, koska sen olemassaolo perustuu 
”aiheelliseen tyytymättömyyteen”.
73 Eila Pennasen päiväkirja 29.6.1975. SKS KIA
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kirjallisuuden tutkimus, ammattiyhdistys. 8. Ja sitten 
puhutaan kirjallisuudesta eristettynä ilmiönä.74  

Käsitykseni on, että  historiallisen ja yhteiskunnallisen 

ajattelunsa relationaalisuuden vuoksi Pennanen ei 1970-luvulla 

ryhtynyt Arja Tiaisen tai Eeva Kilven tavoin kuvaamaan naisen 

eroottista subjektiutta tai ruumiillisuutta. Häntä ei 

houkuttanut 1970-luvun keskivaiheilla naiskirjallisuudessa Liisa 

Enwaldin mukaan yleistynyt tunnustuksellisuuskaan.75 Enwald 

sijoittaa 1970-luvun Pennasen samaan traditioon Eeva 

Joenpellon ja Kerttu-Kaarina Suosalmen kanssa. Enwaldin 

mukaan Joenpellon Lohja-sarja, Pennasen sukuromaanit ja Eeva 

Kilven kirjaamat tunnot vanhenevan naisen erotiikasta eivät 

tuoneet naisten alkaneeseen vastakulttuuriin mitään uutta.76 

     Saattaa olla, että Naisen kunnia -romaanin viihteellisyys on 

pudottanut sen uudenkin naiskirjallisuudenhistorian ulkopuolelle. 

Vaikeaa on sen sijaan löytää perusteluja sille, että Enwaldin 

artikkelinkin sisältävässä Suomen kirjallisuushistorian 

kolmannessa osassa ei mainita lainkaan Pennasen mittavaa uraa 

kääntäjänä, vaikka esimerkiksi Olli Jalonen selvittää teokseen 

kirjoittamassaan artikkelissa  Suomessa ilmestynyttä 

käännöskirjallisuutta 1940-luvulta eteen päin.  Pennasen 

ensimmäinen käännös, Edith Unnerstadtin romaani 

Näkinkenkätalo, ilmestyi vuonna 1950. 

       Päiväkirjamerkintöjen perusteella Naisen kunnia tuntuu 

olleen Pennaselle itselleen tärkeä teos. Kun 

kustannustoimittaja Eila Polameri on soittanut hänelle ja 

moittinut romaanissa esiintyvän Pirjon henkilökuvaa, Pennanen 

74 Eila Pennasen päiväkirja  2.7.1975. SKS KIA
75 Vrt. Enwald 1999, 202
76 Emt., 205
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kuittaa: ”Siinä vasta varsinainen sovinisti.”77 Luettuaan 

Helsingin Sanomista Harry Forsblomin laatiman kriittisen 

arvion, Pennanen kirjaa: ”Mitäpä muuta olisi voinut odottaa 

sellaiselta pöhöttyneeltä eliittityypiltä. Kopeus ja tyhmyys.”78

       SETA:n tilaisuudessa vuonna 1976 Eila Pennanen toteaa, 

että ”tämän hetken mieskirjailijat ovat varsin takapajuisia 

naiskäsityksissään. He kuvaavat yhteiskuntaa edistyksellisesti 

ja nainen on heille vain seksuaalikohde tai nalkuttava akka”. 

Erityisen vanhoillisina Pennanen pitää Sillanpäätä, joka ”ei ollut 

kiinnostunut naisen älyllisestä elämästä” ja Pentti Saarikoskea, 

joka ”sanookin päiväkirjoissaan suoraan, että hänen 

käsityksensä naisesta on peräisin viime vuosisadalta”. 

Goethesta Pennanen mainitsee, että tämä jätti naisensa ”kun 

oli aikansa kuohunut, ja viimein hän meni naimisiin 

keittäjättärensä kanssa”.79 

1.3. Tutkimuskohteen rajaaminen ja tutkimuksessa  

käytetty aineisto  

Tarkastelen tutkimuksessani Eila Pennasen elämää ja teoksia 

vuoteen 1952 saakka. Tuolloin 36-vuotias Pennanen oli 

kirjoittanut kuusi romaania ja novellikokoelman. Pennanen on 

Studia generalia -luennossaan määritellyt nämä teokset 

nuoruudentuotannokseen, jonka jälkeen  romaani Pyhä Birgitta  

(1954) aloitti uuden kauden hänen kirjailijanurallaan. Uusi kausi 

tarkoitti laajoihin historiallisiin kokonaisuuksiin tarttumista. 

Pyhän Birgitan jälkeen Pennanen julkaisi englantilaisista 

kveekareista kertovan eeppisen romaanin Valon lapset (1958).
77 Eila Pennasen päiväkirja 16.10.1975. SKS KIA
78 Eila Pennasen päiväkirja 25.11.1975. SKS KIA
79 Pennanen1976 . SKS KIA
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     Historiallisten aiheitten pariin etsiytyminen saattoi olla 

seurausta siitä,  että vuonna 1953 voimaantulleen avioeron 

jälkeen Pennanen koki entisen aihepiirinsä yhdentekeväksi. 

Vaikeuksista  selviytyäkseen hän alkoi etsiä tietä kirjallisesta 

umpikujasta ulos.80  

    Mielestäni oidipaalinen problematiikka ei ole 

tarkoituksenmukainen tapa lähestyä Pennasen historiallisia 

romaaneja. Psykoanalyyttista lähestymistapaa niihinkin voisi 

ehkä soveltaa, mutta ei samalla tavalla kuin Pennasen 

varhaistuotantoon, jossa perheellä ja perheenjäsenten välisillä 

suhteilla on keskeinen sija.  Pyhässä Birgitassa ja Valon 

lapsissa  uskonnolla ja uskonnollisella kokemuksella on 

keskeinen asema. Niiden kokemusten psykoanalyyttinen tai 

psykohistoriallinen tarkastelu toisi tutkimukseeni vielä yhden 

lisäkerrostuman. Rajaaminen on siten myös 

tutkimustaloudellinen päätös.

    Lisäksi tuntuu luontevalta rajata tutkimuksessa käsiteltävä 

kokonaisuus kirjailijan jäsennystä seuraten vuonna 1952 

päättyneeksi ajanjaksoksi. Vertailuaineistona ja 

tutkimustuloksia tukevana aineistona käytän jonkin verran 

myös myöhemmin ilmestyneitä, Pennasen kirjoittamia 

artikkeleita ja esseitä sekä esitelmiä.

     Pennasen perhehistorian jäljittämisessä käytetty aineisto 

on enimmäkseen peräisin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 

arkistosta, jossa on paljon Pennasen suvun kirjeenvaihtoa ja 

Eila Pennasen lapsuuden, nuoruuden ja aikuisiän päiväkirjoja. 

     Pennanen ei kirjoittanut päiväkirjoja säännöllisesti läpi koko 

elämänsä.1920- ja 1930 -luvuilta merkintöjä on ajoittain. 1940-

luvun päiväkirjamerkinnät ovat hyvin niukkoja,1950-
80 Vrt. Pennanen  1992, 203
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luvulta niitä ei ole lainkaan. Syynä aukkoon saattaa olla se, että 

perhe-elämä ja kaunokirjallinen työ tempaisivat Pennasen 

sodan jälkeen mukaansa. 1960-luvulta lähtien Pennanen kirjoitti 

päiväkirjoja ajoittain melko säännöllisesti.81  

    Pennasen perheeseen kuuluivat isä Huugo Pennanen ja äiti 

Hilma Pennanen sekä Eilan lisäksi hänen isosiskonsa Maire ja 

isoveljensä Leo.  Huugo Pennasen sisko, kirjailija Ain’Elisabet 

Pennanen, on kirjeenvaihdosta ja Eila Pennasen 

päiväkirjamerkinnöistä päätellen ollut jossakin määrin 

yhteydessä Pennasen perheeseen. Eila Pennasella oli 

serkkuunsa Jarno Pennaseen läheinen suhde82 , mutta 

esimerkiksi heidän välistään kirjeenvaihtoa ei joitakin sävyltään 

neutraaleja tervehdyksiä ja onnittelukortteja lukuunottamatta 

ole arkistoissa83 . Tietysti kortitkin kertovat, että yhteys oli 

olemassa.

    Pennasen opiskeluajan feminiinistä problematiikkaa olen 

lähestynyt tarkastelemalla Pennasen ja Jaakko Suolahden 

välistä kirjeenvaihtoa. Käytössäni ovat olleet Suolahden kirjeet 

Pennaselle.84 

    Eila Pennasen esikoisromaania Ennen sotaa oli nuoruus 

(1942) välittömästi edeltäneeltä tai sitä välittömästi 

seuranneelta ajalta on ollut erittäin vähän tutkittavaa 
81 Olen aloittanut Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistossa olevan materiaalin lukemisen silloin 
kun sitä ei vielä ollut järjestetty lainkaan. Tästä syystä tutkimuksessani viitataan vain arkistoon eikä siellä 
olevaan tiettyyn kansioon.
82 Jarno Pennanen kirjoittaa muistelmateoksessaan Tervetultua tervemenoa , että he olivat Eilan 
kanssa leikkineet yhdessä lapsuudesta saakka. (1. osa, 26) Samassa teoksessa hän mainitsee 
aikuisiän tapaamisista (esim. 1. osa, 28).
83 Muistelmateoksensa toisessa osassa Jarno Pennanen mainitsee saaneensa Eilalta kirjeen   
13.11.1943 (2. osa, 233)  ja kirjoittavansa Eilalle kirjettä  17.11.1943 (2. osa  235). Jarno Pennanen oli 
tuona aikana vankilassa. Arkistoilla tarkoitan SKS:n arkistoa,  Valtionarkistoa ja WSOY:n arkistoa.
84  Suolahden kirjeet Pennaselle  ovat SKS:n arkistossa. Jaakko Suolahden  kirjallinen jäämistö on 
Valtionarkistossa, mutta Pennasen kirjeitä ei ole siellä. Jaakko Suolahden tytär Elina Suolahti piti sitä 
erikoisena asiana, koska hänen isällään oli tapana tallettaa ”kaikki”. Keskustelin  syyskuussa 1997 
Elina Suolahden kanssa jäljittäessäni Pennasen kirjeitä.
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kirjeenvaihtoa tai päiväkirjamerkintöjä. Vuonna 1945 Eila 

Pennanen avioitui Alpo Vammelvuon kanssa. Alpo Vammelvuo 

kirjoitti vaimolleen jonkun verran kirjeitä, jotka valottavat 

heidän lyhyen avioliittonsa vaiheita. Eila Pennasen kirjeitä Alpo 

Vammelvuolle ei ollut käytössäni.

    Hiukan kärjistysti voidaan todeta, että Eila Pennanen on 

häivyttänyt elämänsä jäljet hyvin taitavasti. On vaikea uskoa, 

että Pennasen kirjeet esim. Jaakko Suolahdelle ja Jarno 

Pennaselle olisivat kadonneet sattumalta. Yhtä vaikea on uskoa, 

että Pennasen ja WSOY:n välillä ei ollut minkäänlaista 

kirjeenvaihtoa. 1950-luvun alussa Eila Pennanen työskenteli 

WSOY:n arkistonhoitajana ja WSOY julkaisi kaikki hänen 

teoksensa. WSOY:n arkistossa ei ole käytännössä mitään jälkiä 

Pennasen kirjailijantyöstä. 

    Miksi jäljittää sellaisen kirjailijan elämää, joka näyttää 

enimmäkseen tahtovan piiloutua? Tutkijoille on jäänyt 

pengottavaksi hajanainen, aukkoinen ja vaikeasti hahmotettava 

henkilökohtainen arkisto. Vaikuttaa lisäksi siltä, että Pennanen 

on tahallaan toiminut niin, että tutkija joutuu haparoimaan 

mappi- ja vihkoviidakon keskellä ja päättämään itse, mikä 

sekalaisesta materiaalista on mihinkin tarkoitukseen olennaista 

ja mikä ei ole.   ”Kukahan tätäkin joskus pilkkamielessä lukee”, 

Pennanen on merkinnyt päiväkirjaansa marraskuussa 1974. 

Tokaisua edeltää pihamaan taikinamarjapensaitten ja 

lumimarjapensaitten esteettinen havainnointi, valmistautuminen 

sipuleitten istutukseen ja tyytyväisyys kellarin korjatusta 

katosta ja uunin nuohouksesta.85

     Pennasen 1970-luvun päiväkirjamerkinnöissä ja 

kirjeenvaihdossa tulee mainituksi kirjailijantyön ja elämän arjen 
85 Eila Pennasen päiväkirja  1.-2.11.1974. SKS KIA
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useita sisältöjä. Muutamat osa-alueet puuttuvat 

kuitenkin täysin: jumalten keinussa Pennanen ei ole istunut 

kertaakaan eikä kirjallisesta hybriksestä näy häivähdystäkään. 

Itsenäisyyspäivän vastaanotolle osallistumista hän pitää 

inhottavana86 ja hänelle myönnetty Väinö Linnan palkinto tekee 

hänet hermostuneeksi, koska se on kohtuuttoman suuri87.

1.4. Omaelämäkerrallisuuden tunnun pohdiskelua

 Tapasin Eila Pennasen ensimmäisen kerran vuonna 1986, jolloin 

hän oli Urjalan esikoiskirjailijaseminaarissa opastamassa aivan 

uransa alussa olevia kirjoittajia. Opastuksessaan Pennanen 

käytti esimerkkinä Pierre Bourdieun käsityksiä kulttuurisen 

kentän hallinnasta ja vallasta. Pennanen vaikutti itsevarmalta, 

kriittiseltä ja huumorintajuiselta kirjailijalta, joka tiedosti hyvin 

selkeästi naiskirjailijan ongelmat ja oli omasta naiseudestaan 

ylpeä. Minusta tuntui siltä, että Pennasella oli historian kautta 

hallussaan kokemus, joka minulta puuttui. Halusin osalliseksi. 

    Sen jälkeen kun Pennanen vuonna 1994 kuoli, arvelin että 

hänestä ja hänen tuotannostaan ryhdytään pian kirjoittamaan 

artikkeleita ja tutkimuksia. Niin ei tapahtunut. Pennanen tuli 

esiin hänet tunteneitten kirjailijoiden, kriitikoiden, opiskelijoiden 

ja lukijoiden muistoissa, mutta hänestä ei kirjoitettu.  Niinpä 

päätin ryhtyä toimeen itse. 

     Sen jälkeen kun olin käynyt läpi SKS:n arkistossa olevan 

Pennasen jäämistön, olin ymmälläni. Laaja arkistomateriaali ei 

vastannut lainkaan sitä käsitystä, jonka olin Eila Pennasesta 

itselleni luonut. Tällä itsevarmalla, huumorintajuisella ja omasta 
86 Eila Pennasen päiväkirja 30.11.1974. SKS KIA
87 Eila Pennasen päiväkirja 8.12.1974. SKS KIA
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naiseudestaan ylpeällä naiskirjailijalla oli ollut liikaan 

alkoholinkäyttöön taipuvaisen isän velkojen ja äidin moraalisten 

vaatimusten varjostama lapsuus ja nuoruus, taloudellisten 

ongelmien ja ihmissuhdeongelmien täyttämä aikuiselämä sekä 

kaksi problemaattista avioliittoa.  Yli 60-vuotiaana, 

ansioituneena ja monin tavoin palkittuna kirjailijana Pennanen 

aprikoi, että elämä on ollut ”ahdistusta, jossa työ on tarjonnut 

huumeen”.88  Hän ei  ole  varma omasta arvostaan ja tunsi 

epäonnistuneensa sekä naisena, äitinä että ihmisenä.89  Mistä 

oli peräisin moinen itsearvostuksen puuttuminen, joka värittää  

Pennasen 1970-luvun päiväkirjoja?  

     Lopulta minut tuuppasi tutkijana liikkeelle syvä, 

emotionaalinen hämmennys, jonka sai aikaan lukemani 

arkistomateriaali. Erityisen surullista luettavaa olivat 1960- ja 

1980 -lukujen päiväkirjamerkinnät, joissa Pennasta ahdistavat 

avioero Juhani Jaskarista sekä aikuisten poikien lisääntyvä 

alkoholinkäyttö. Kesällä 1967 Pennanen kirjoittaa, ettei ole 

”tuntenut näin ahdistavaa surua pitkiin aikoihin. Miksi minä olen 

näin yksin. Minua käytetään hyväksi ja minua syrjitään ja 

halveksitaan. Hyvä on. Mutta tätä kipua ei saa paljastaa. Ei 

saa!”90   

      Minun oli vaikea yhdistää toisiinsa tuntemaani Eila 

Pennasta, lukemaani arkistomateriaalia, Pennasen romaaneita 

ja novelleja ja Pennasen osittain omaelämäkerrallisesta91  

Tampere-trilogiasta välittyviä näkemyksiä ja ihmiskohtaloita. 

Romaaneista Himmun rakkaudet, (1971) Koreuden tähden 

88 Eila Pennasen päiväkirja 17.9.1978. SKS KIA
89 Eila Pennasen päiväkirja 17.5.1978. SKS KIA
90 Eila Pennasen päiväkirja 17.7.1967. SKS KIA
91 Teosta on nimitetty Eila Pennasen ”vanhempieni romaaniksi”.  Ks. esim.  Raoul Palmgren, Kaupunki 
ja tekniikka Suomen kirjallisuudessa, 336.  
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(1972) ja Ruusuköynnös (1973) koostuva, kiitetty92  trilogiahan 

on ilmestynyt samaisella vuosikymmenellä, jolloin Pennasta 

päiväkirjamerkintöjen perusteella vaivasivat ahdistus, 

epäonnistumisen tunnot ja itsearvostuksen puute.

    1980-luvun alussa Pennasen ahdistus purkautuu ajoittain 

epätoivoksi. Pennanen pohtii, mitä hän voisi tehdä, jos hänellä 

ei olisi valtion eläkettä. ”Kuolisin nälkään, minulla ei ole mitään 

myytävää, ei mitään vaihdettavaa. Kuolisin nälkään tai eläisin 

armeliaisuuden varassa.”93 Hän miettii, että hänen on vaikea 

mennä ulos, ”paitsi taksilla. Tuntuu kuin ihmiset katselisivat ja 

ajattelisivat: siinä menee se hylkiö.”94 

    Millainen lapsuus ja nuoruus oli ollut naisella, joka päätyi 

aikuisena näin ahdistavaan tilanteeseen? Oliko kaikki pelkkää 

sattumaa? Löytyisikö Pennasen varhaistuotannosta 

minkäänlaisia elämää selittäviä tekijöitä? Näkyisikö siellä jälkiä 

syistä, jotka johtivat avioliittoon Alpo Vammelvuon kanssa? 

Onko niillä syillä mitään tekemistä kirjallisuudentutkimuksen 

kanssa? Millainen suhde Pennasella mahtoi olla vanhempiinsa?

    Pennasen lapsuudesta ja nuoruudesta ei ollut saatavilla kuin 

hajanaisia tietoja, jotka toki antavat pohjan 

kysymyksenasettelulle mutta jättävät elämäkerrallisiin 

perustietoihinkin useiden vuosien pituisia aukkoja. Aukoista 

huolimatta, ja tietenkin osittain niiden vuoksi, etenin niitä 

reittejä, joiden löytäminen oli edes osittain mahdollista.

     Emotionaalisen hämmennyksen tunnustaminen tarkoittaa 

minulle sitä, että myönnän tunteet osaksi tutkimusprosessia ja 

pyrin siten  tutkimuksellisen auktoriteettiaseman purkamiseen.    

     Freudia kritikoiva psykoanalyytikko Jessica Benjamin 
92 Esim.  Tarkka 1990, 139
93 Eila Pennasen päiväkirja 15.11.1981. SKS KIA
94 Eila Pennasen päiväkirja 27.3.1982. SKS KIA
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huomauttaa, että Freudin oli mahdoton hyväksyä oma 

identifioitumisensa naispotilaisiin, jotka hän omasta 

maskuliinisesta asemastaan oli määritellyt heikoiksi ja 

passiivisiksi. Torjunnasta seurasi vetäytyminen analyyttisen 

objektiivisuusharhan taakse, vaikka tosiasiallisesti oli kyse 

Freudin oman valta-aseman säilyttämisestä.95  Benjamin 

ehdottaa freudilaisen transferenssin tilalle analyyttisen valta-

aseman romuttamista ja relationaalista suhdetta, jossa 

analysoija ja analysoitava ovat yhdenveroisia.96 Minusta 

Benjaminin tarkoittama relationaalinen suhde tarkoittaa myös 

sitä, että en sulje fyysisesti elänyttä kirjailijaa tutkimukseni 

ulkopuolelle. Saattaisin sillä tavalla päästä helpommalla 

esimerkiksi tekijän ja tekstin intentioiden tulkinnassa, mutta 

intentioharhan mahdollisuuden väistelemisen seuraus olisi 

mielestäni vain päätyminen analyyttisen objektiivisuusharhan 

taakse.

      Pennasen suhtautumista oman elämän ja  tuotannon 

väliseen yhtenevyyteen voi tarkastella muun muassa hänen 

niistä artikkeleistaan ja esitelmistään, jotka ovat syntyneet 

1950-luvun jälkeen.  Pennanen piti sosiaalista taustaa 

merkityksellisenä kirjailijantyössä. Hän koki, että häntä 

korkeatasoisempien kirjailijoiden tuotanto heijasti luottamusta 

omaan alkuperään.97 Tähän kokemukseen sisältyy välillisesti 

ensinnäkin ajatus hänen omasta epäluottamuksestaan 

alkuperäänsä ja toiseksi tuon epäluottamuksen synnyttämä 

tunne oman kirjallisen tason huonommuudesta. Pennasen 

vertailukohteina ovat mieskirjailijat Thomas Mann ja Toivo 

95 Benjamin  1998, 16-18
96 Emt., xv-xvii
97 Pennanen 1969, 229
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Pekkanen98.  Pennanen arveli myös, että kirjailijan pitäisi 

kirjoittaa vain painavista ja merkityksellisistä aiheista, mutta 

niitä löytyy tiettynä aikana vain tietystä yhteiskuntaluokasta.  

Suppealla materiaalilla tulee toimeen vain esimerkiksi Jane 

Austenin kaltainen naiskirjailija, joka on käsittänyt naisen 

aseman yhteiskunnassa, ja jolla on hyvä kerrontatekniikka ja 

ihmiskuvauksen taito.99  Tässä maininnassa Pennanen tulee 

epäsuorasti kertoneeksi, että hän pohti 1970-luvulla  

feministisen tietoisuuden merkitystä naiskirjailijan työssä. 

Vaikuttaa kuitenkin siltä, että kyseisen tietoisuuden pohdinta 

oli kirjailijana ansioituneellekin Pennaselle tuskallinen kokemus. 

Tämä tuskallisuus on tulkittavissa joistakin jo ikääntyneen 

Pennasen päiväkirjamerkinnöistä, joista esimerkeiksi sopivat 

Anaïs Ninin päiväkirjojen herättämät tunteet, Virginia Woolfia 

käsittelevän esseen valmistumisprosessin kirjaaminen ja Märta 

Tikkasen Vuosisadan rakkaustarina -runokokoelman 

kääntämisen yhteydessä syntyneet pohdinnat. Mainittakoon 

vielä, että hän oli jo ennen näitä pohdintoja julkaissut romaanin 

Naisen kunnia.

      Pennasen oman tuotannon, käännösten ja kriitikontyön 

valtavasta laajuudesta on helppo päätellä, että hän oli nopea 

kirjoittaja. Kuitenkin 1970-luvun lopussa hän kirjoitti Virginia 

Woolfia käsittelevää esseetä yli kaksi vuotta. Marraskuussa 

1978 hän mainitsee päiväkirjassaan kirjoittaneensa esseetä 

koko syksyn ja ”se on vielä pahasti hajalla”.100 Huhtikuussa 

1979 Pennanen kirjoittaa esseen olevan edelleen kesken, mutta 

hänen mielestään ”on suurta syventyä sellaisen ihmisen, 
98 Emt.
99 Esitelmäluonnos otsikolla ”Kirjailijan moraalinen vastuu” 25.3.1979.  Luonnoksesta ei selviä, mihin 
tilaisuuteen  se on laadittu. SKS KIA
100 Eila Pennasen päiväkirja 16.11.1978. SKS KIA
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naisen ja taiteilijan elämään”.101 Toukokuussa 1980 hän kertoo 

Woolf-esseen vihdoinkin valmistuneen.102  Hän mainitsee sen 

saaneen hyvää palautetta ja nimeää erikseen Paavo Haavikon, 

jonka ”hämmästyttävän innostunutta” kehumista hänen on 

vaikea uskoa todeksi.103  

    Alemmuudentunnot ja epäily saadun tunnustuksen aitoudesta 

vaivaavat Pennasta, joka vuodelle 1981 merkityssä 

esitelmäluonnoksessa pitää Haavikkoa älymystön kirjailijana, 

jolle on ”eduksi ettei kouluttamaton, epä-älyllinen ihminen pysty 

lukemaan hänen teoksiaan”.104 

    Märta Tikkasen kokoelmaa Pennanen kääntää 

samanaikaisesti Woolf-esseen kirjoittamisen kanssa. 

Päiväkirjassaan hän toteaa kunnioittavansa Tikkasen 

ehdottomuutta ja rohkeutta. Itsensä hän sen sijaan määrittelee 

pelkuriksi ja pohtii, että hänen olisi aika ”ottaa se tyyli ettei 

tekisi mitään pelosta eikä antaisi periksi pelolle”. Hän vertaa 

omaa elämäänsä Märta Tikkasen elämään alkoholistin vaimona ja 

arvelee Tikkasen tavoin kokeneensa kaiken alkoholistin 

surkeudesta ja aviorakkauden frustraatiosta, mutta ”en ole 

uskaltanut katsoa tarkasti enkä sanoa selvästi”.105 Mitä hän ei 

ole uskaltanut katsoa tarkasti? Miksi hän epäilee omien 

sanojensa selkeyttä?

    Helmikuussa 1978 Pennanen harmittelee, että ei ole 

lukenut Anaïs Ninin julkaistuja päiväkirjoja jo edellisvuonna, 

niiden ilmestyessä. ”Olin ennakkoluuloinen, en tiedä mistä 

101 Eila Pennasen päiväkirja  8.4.1979. SKS KIA
102 Kyseinen, ”Virginia Woolf ja hänen feminisminsä”  -essee on ilmestynyt vuonna 1982 Pennasen 
esseekokoelmassa  Kirjailijatar ja hänen miehensä . 
103 Eila Pennasen päiväkirja  16.5.1980. SKS KIA
104 Esitelmäluonnos otsikolla ”Kulttuurin merkitys työväenliikkeessä”. Esitelmän on tilannut 
Satakunnan sosialidemokraattinen naispiiri kulttuuritoiminnan seminaariin 4.10.1981. SKS KIA
105 Eila Pennasen päiväkirja  12.1.1978. SKS KIA
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syystä. Niin paljon olen elämässäni menettänyt ennakkoluulojen 

vuoksi. Tätä en.”106 Millaisia ennakkoluuloja hän tarkoittaa?

    Viikko edelläolevan päiväkirjamerkinnän jälkeen hän kirjoittaa 

lukevansa Anaïs Ninin päiväkirjoja edelleen. Hän pohtii: 

”Syvyyttä ja selkeyttä minusta puuttuu. Minun on saatava uusi 

tapa käsitellä yksilön mielenliikkeitä. On paneuduttava 

yksityiskohtiin syvästi.”107  Osittain fyysisen kirjailijan 

intentioon liittyvistä pohdinnoista ei selviä, minkätyyppistä 

syvyyttä ja selkeyttä hän kokee itseltään uupuvan. Pennanen ei 

toisaalta uskonut, että rationalismi tekisi hyvää romaanille. 

Katsaus-lehdessä ilmestyneessä haastattelussa hän on sitä 

mieltä, että todellisuudesta saatavat käsitykset ovat 

likiarvoja, eikä  romaanikirjailija voi kuvaamalla tyhjentää 

ihmistä.108  Jos selkeys ei tarkoita rationalismia, mitä se 

tarkoittaa? 

     Kesällä 1979 Me -lehdessä ilmestyi Eila Pennasen arvio 

Anaïs Ninin julkaistuista päiväkirjoista. Arviossaan Pennanen 

kirjoittaa, että kirjallisuudesta löytyy joskus ”aivan 

olennaisesti ’naisellisen’ tuntuisia kirjoja, joissa nainen puhuu 

tietoisesti naisesta”. Pennanen nimeää Ninin päiväkirjat näiden 

kirjojen joukossa ehdottomaksi ykköseksi.109 Anaïs Ninin teos on  

merkinnyt Pennaselle henkilökohtaisella tasolla jotakin, mutta 

päiväkirjamerkinnät ja arvostelu eivät paljasta mitä.

    1970-luvun päiväkirjamerkinnät antavat tulkitsevalle 

lukijalle tunnun, että Pennanen hapuilee kohti jotakin itsessään. 

Jotakin ominaisuutta, tapahtumaa tai asennoitumista, jonka 

selvittäminen kenties lievittäisi hänessä olevaa ahdistusta ja 
106 Eila Pennasen päiväkirja 1.2.1978. SKS KIA
107 Eila  Pennasen päiväkirja 10.2.1978. SKS KIA
108 Pennanen  1961, 17
109  Pennanen1979.  Arvion otsikkona on ”Naiset naisille?”
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epävarmuutta.  Hän vaeltaa omissa epäonnistumisen 

tunnoissaan110 kuin kartalla, joka on täynnä käsittämättömiä 

suunnistusmerkkejä. Hapuilu ja etsintä jatkuvat vielä 1980-

luvullakin. Lukiessaan äidilleen sota-aikana kirjoittamiaan 

kirjeitä Pennanen pohtii niiden ”piukean poroporvarillista” sävyä 

ja toteaa sodan jälkeen kaiken muuttuneen. ”Pitäisi löytää 

syiden ketju”, hän arvelee lähes 70-vuotiaana.111  

    Löytyisiko syiden ketjun alkupää Pennasen teoksista?

    Eila Pennanen yhdistää varhaisissa romaaneissaan ja 

novelleissaan eri satujen  teemoja muuhun kerrontaan. 

Psykoanalyytikko Bruno Bettelheim pitää satuja yhtenä tapana 

siirtää  lapsen piilotajunnassa myllertävää aineistoa 

tietoisuuteen. Silloin piilotajuisen sisällön mahdollisuudet 

ihmisen itsensä tai toisten ihmisten vahingoittamiseen 

vähenevät ja piilotajunnan voimat saadaan palvelemaan 

myönteisiä tavoitteita.112 1970-luvun lopussa  Eila Pennanen on 

kirjoittanut lehtiartikkelin ”Sadun lumous”. Artikkelissa 

Pennanen arvioi Andersenin tehneen Pienestä merenneidosta 

kertovassa sadussa ”erehdyksen”, koska kirjailija on laittanut 

jokaisen askeleen sattumaan Pienen merenneidon ihmisjalkoihin 

sen jälkeen kun neito on prinssin rakkauden saadakseen 

luopunut kalanpyrstöstään. ”Jos ihmisen jalkoihin koskee, hän 

ontuu. Mutta meren impi ei onnu, hän kärsii ontumatta. 

Mielestäni olisi riittänyt, jos merenneidon ihmistuskaa olisi 

kuvattu yksinomaan henkisenä”, kirjoittaa Pennanen.113  

Varhaisissa romaaneissaan satuja monella tavalla hyödyntäneen 

Pennasen haluttomuus vanhempana tulkita erään varsin 
110 Esim. Eila Pennasen päiväkirja  16.11.1978 , 8.4.1979  ja 16.5.1979. SKS KIA
111 Eila Pennasen päiväkirja 6.5.1984. SKS KIA
112 Bettelheim 1985, 14
113 Pennanen1979b 
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merkittävän sadun psykoanalyyttisia ulottuvuuksia kertoo 

jostakin hänessä. Torjunnasta kenties. Minkä torjunnasta? 

Miksi?

   Liittyvätkö ”syiden ketju” ja ”selkeyden puuttuminen” 

jotenkin oman identiteetin hahmottamiseen, ehkä oletukseen 

eheyden puuttumisesta?

     Identiteetin oletetussakin yhtenäisyydessä on käsittääkseni 

aina jotakin imaginaarista. Imaginaarisuus on väljä mutta 

kuitenkin käyttökelpoinen termi viittaamaan niihin mielikuviin, 

jotka usein tiedostamatta muokkaavat yksilön subjektiivista 

kokemusta itsestään114.    

    Jacques Lacan kutsuu erästä lapsen psyyken kehitysvaihetta   

imaginaariseksi peilivaiheeksi. Lacan tarkoittaa imaginaarisella 

peilivaiheella tilannetta, jolloin lapsi ei vielä pysty tekemään 

eroa subjektin ja objektin välille. Tätä peilivaihetta elävä lapsi 

löytää itseltään puuttuvan fyysisen eheyden omasta 

peilikuvastaan.  Yksilö identifioituu näkemäänsä peilikuvaan, 

jossa on kuitenkin yksilön kannalta jotakin erillistä. Lapsi 

tunnistaa peilikuvassa ykseyden, jota ei omassa ruumiissaan 

koe. Yksilön minän rakentuminen on Lacanin mukaan narsistinen 

prosessi, joka jatkaa peilivaiheen aloittamaa, imaginaaristen 

tunnistusten tekemistä. Tunnistusten avulla yksilö pitää yllä 

fiktiivistä käsitystä yhtenäisestä minuudesta,  johon on 

mahdollista samastua.115  Lacanin peiliteoria tarjoaa yhden 

apupiirroksen Pennasen fiktiivisten teosten 

omaelämäkerrallisuutta lähestyttäessä. Peilin paikalle voidaan 

hypoteesina asettaa teos. On ajateltavissa, että kirjailija osin, 

tietoisesti tai tiedostamatta, identifioituu kirjoittamaansa 
114 Gatens  1996, viii-ix
  115 Lacan 1977,  1-7
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teokseen, joka on siis peilikuva kirjailijan tavoittelemasta 

”jostakin”.  Tässä peilikuvassa, teoksessa, on moneksi 

erilliseksi henkilöksi hajotettuna ehkä se ykseys, jota kirjailija 

ei mahdollisesti omassa itsessään koe.

    Pennasen esikoisromaanissa on Pennasen omasta mielestä 

hän itse moneksi henkilöksi hajotettuna. Ennen sotaa oli 

nuoruus -romaanin toinen painos julkaistiin vuonna 1985. Toisen 

painoksen alkusanoissa Pennanen kertoo tulleensa vuonna 1936 

opiskelemaan Helsingin yliopistoon. Hän mainitsee, että tuolloin 

hänen ”heiveröisesti kehittyneessä” ajatusmaailmassaan olivat 

toiminnassa ajan molemmat poliittiset pääideologiat: 

oikeistoradikalismi ja sitä edustava Akateeminen Karjalaseura 

sekä vasemmistolainen suuntaus ja sitä edustava Akateeminen 

Sosialistiseura. Oman kahtiajakaantuneisuutensa vuoksi 

Pennanen kertoo sijoittaneensa romaaniinsa kaksi tyttöä, joista 

toinen on köyhä, sosialismiin taipuva Hilkka, toinen varakas 

Kirsti. Kirsti ajautuu vähitellen isänmaallisesti ajattelevan 

Akateemisten Naisten Karjala-Seuran kannattajaksi.   

      Pennanen toteaa kummankin tytön edustavan hänen omaa 

persoonaansa. Sen sijaan hän kieltää, että teoksessa esiintyvä 

Kirstin serkku Jorma olisi ”missään tapauksessa” kuva hänen 

”rakkaasta ja hyvästä” serkustaan Jarno Pennasesta. Jorma 

edustaa ainoastaan Pennasen ”hämäriä käsityksiä” 

kommunismista jatkosodan alkupuolella. Pennanen kertoo 

alkusanoissaan myös, että hän ei esikoisromaaniaan 

kirjoittaessaan ollut käsittänyt AKS:n ideologista taustaa.116 

    Löytyykö Pennasen 1930-luvun lopun tai 1940-luvun alun 

päiväkirjamerkinnöistä jotakin siihen viittaavaa, että hän olisi 

jollakin persoonallisuutensa osalla kannattanut AKS:n 
116 Pennanen  1985, 6-7
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ideologiaa? Ei. On tietysti mahdollista, että hän on ajatellut niin 

vaikka ei olekaan kirjannut ajatuksiaan muistiin. Merkintöjen 

aukkoisuuden ja hajanaisuuden vuoksi on lisäksi mahdollista, 

että AKS:n ideologiaa tai kommunismia käsittelevät 

muistiinmerkinnät ovat kadonneet. Silti: mikään Pennasen 

1940-lukua seuranneessakaan kirjailijantyössä, päiväkirjoissa, 

kirjeissä tai lehtiartikkeleissa ei anna viitteitä siihen suuntaan, 

että hän olisi koskaan kannattanut oikeistoradikalismia.

    Mutta jos hyväksytään, että AKS:n ideologia on tavalla tai 

toisella vaikuttanut  Eila Pennasen persoonallisuudessa, kuinka 

tuo vaikutus on mahdollisesti siirtynyt esikoisromaaniin, ja 

miksi? Riittääkö Pennasen oma vastaus? 

     Näiden kysymysten kautta päädytään vähitellen Pennasen 

teosten omaelämäkerrallisten elementtien psykoanalyyttiseen 

jäljittämiseen. Samalla lähestytään myös kysymystä fyysisen, 

historiassa eläneen Eila Pennasen ja tekijäsubjektin välisestä  

suhteesta.

      Pennasen varhaisten romaanien omaelämäkerrallisuutta on  

mahdollista lähestyä 1970-luvun päiväkirjamerkintöjä lukiessa 

syntyneellä ajatuksella ”jotakin”  kohti haparoimisesta.  

Omaelämäkerrallisen fiktion kirjoittaja on Pennasen 

tapauksessa pyrkinyt joko tietoisesti tai tiedostamatta 

tunnistamaan ”jotakin” itsessään ja itsensä ja ympäristön 

välisestä suhteesta. Omaelämäkerrallinen fiktio toimii ikään 

kuin peilikuvana sitä kirjoittavalle yksilölle, mutta peilistä 

heijastuva kuva on kirjoittavan ihmisen tulkinta ”jostakin”, jota 

hän etsii tai yrittää hahmottaa.  

    Anna Makkosen mukaan omaelämäkerta käsitetään yleensä 

minämuotoiseksi proosakertomukseksi, jossa kirjoittaja kertoo 
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omasta elämästään ja omasta kehityksestään kirjoitushetkestä 

käsin. Makkonen varoittaa kuitenkin määritelmien 

normatiivisuudesta. 117  Omaelämäkerran perustavia kysymyksiä 

ovat mm. Kuka minä olen? Mistä minä olen tullut?118 Nämä 

voivat käsitykseni mukaan olla myös omaelämäkerrallisen 

fiktion perustavia kysymyksiä.

       Olisiko mahdollista, että hajoittamalla oman 

persoonallisuutensa eri osia esikoisromaaninsa eri henkilöihin 

Pennanen on pyrkinyt joko tietoisesti tai tiedostamatta 

tekemään ideologisesti määritellystä ja nimetystä119  

käsitteestä ”nainen” jotakin, jolla ei ole kiinninaulattua 

identiteettiä? Mutta vaikka olisi niin, vieläkään ei saada 

vastausta kysymykseen, mikä Pennasen persoonallisuuden osa 

on tuntenut tarvetta liittoutua AKS:n ideologian kanssa. Vai 

onko kyseessä AKS:n kanssa liittoutuva tekijäsubjekti, jolla on 

joku suhde fyysiseen kirjailijaan? Hypoteettinen väitteeni on, 

että kyse on ehkä juuri tästä. Mutta miksi tekijäsubjekti 

liittoutuu AKS:n kanssa?

      Teoksessa Kirjallisuus ja nykyaika Pertti Karkama 

tarkastelee  kansallisen historian, kansallisen identiteetin ja  

yksilöistymisen problematiikkaa suomalaisessa kirjallisuudessa.  

Karkaman käsitys on,  että 1820- ja 30 -luvuilla kansallisen 

toiminnan ja kirjallisuuspolitiikan tehtäväksi tuli kansallisen 

identiteetin luominen siten, että kansasta muotoutuisi 

yhtenäinen kansallinen subjekti. Kansallinen identiteetti 

määriteltiin samuudeksi, joka sulkee pois kaiken vieraan.120 

Identiteetti määräytyy tällöin suhteessa siihen, mitä se ei ole. 
 117 Makkonen 1997, 203
 118 Makkonen 1993, 15
119 Vrt. emt., 23-25
120 Karkama 1994,  57
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    Yksilöistymisen ongelma ilmestyi Karkaman mukaan Suomen 

kirjallisuuteen 1840 ja -50 -luvuilla. Modernin subjektin 

syntymän jälkeen identiteettiä ei voitu määritellä enää 

yksinomaan samastumiseksi johonkin ulkoa annettuun toiminnan 

sisältöön. Identiteetistä tuli samuuden ja eron välinen, 

dynaaminen suhdejärjestelmä.121 Eroavuuden absolutisoiminen 

johtaa äärimmäiseen individualismiin, jossa kaikki yhteisyys 

kielletään. Samuuden korostaminen johtaa kansalliselle tasolle 

siirrettynä kiihkoisänmaallisuuteen ja nationalismiin.122 

     Nationalismilla on ymmärrettävästi käyttöä kansallisissa 

hätätilanteissa, kuten sota-aikana. Esikoisromaaninsa toisen 

painoksen esipuheessa Pennanen toteaa, että Kirstin 

ajattelussa kuvastuu ajalle ominainen ”naisten eristäminen ja 

aliarvioiminen”. Perinteisiin kuului, että ”romanttinen 

isänmaallisuus ja sotaan valmistautuminen suosivat miehiä”.123  

Koska Kirsti Pennasen oman käsityksen mukaan edustaa hänen 

oman persoonallisuutensa yhtä osa-aluetta, päädytään siihen 

olettamukseen, että Pennanen on esikoisromaaniaan 

kirjoittaessaan jakanut ja hyväksynyt romaanihenkilönsä 

taipumuksen suosia maskuliinisuutta. Miksi?

      Tässä kysymyksenasettelun vaiheessa on syytä todeta se, 

että Päivi Kososen kritiikki naistutkimuksen likinäköisyydestä 

on aiheellista. Kososen mukaan fragmentaarisesta 

feminiinisestä muodosta vedetään turhan usein 

yhtäläisyysmerkit naissukupuoleen. Vastaavasti maskuliininen 

lineaarisuus vaihtuu helposti puheeksi miesten yksiulotteisesta 

minäkuvasta. Kosonen muistuttaa naisten kirjoittamista, 

lineaarisista omaelämäkerroista ja siitä, että naiset 
121 Emt.,  63

122Emt.,  71-72
123 Pennanen  1985, 10
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kirjoittavat myös vallitsevan kulttuurin sisällä eivätkä aina sen 

marginaalissa.124 

     Kososen tarkoittama likinäköisyyden vaara  on syytä 

huomioida Pennasen romaanien luennassa siksi, että ne eivät 

muodoltaan ole fragmentaarisen125  feminiinisiä. Niiden 

mahdollista feminiinistä  (nais)omaelämäkerrallisuutta on 

etsittävä paremminkin sisällöstä, henkilöistä. Etsittäessä on 

vielä muistettava, että ”nainen” ei ole feminiinisen synonyymi. 

1.5. Tutkimuksen teoreettista taustaa

1.5.1. Oidipuskompleksista affiliaatiokompleksiin

    Kuten jo aiemmin mainitsin: tiivistetysti voidaan ilmaista, 

että oidipaalinen prosessi tekee meistä miehiä ja naisia. 

Tutkimuksessani pyrin testaamaan, onko Freudin nimeämää 

oidipuskompleksia ja sen myöhempiä, muiden tutkijoiden tekemiä 

uudelleenarviointeja mahdollista hyödyntää määriteltäessä 

luovan prosessin sisältöjä ja naiskirjailijan sijoittumista 

kirjalliselle kentälle sekä tulkittaessa yksittäisiä romaaneja. 

     Vastasyntynyt lapsi elää symbioottista vaihetta, jota 

sukupuoliero ei vielä merkitse. Parivuotiaana hän alkaa lähestyä 

ylivertaisuuden tunteitten täyttämää fallista vaihetta, joka 

päättyy noin nelivuotiaana  mahdottomien ristiriitojen 

täyttämään oidipaalivaiheeseen. Freudin mukaan normaali 

oidipaalinen kehitys etenee siten, että lapsi kiintyy lämpimästi 

vastakkaista sukupuolta olevaan vanhempaansa ja 

samanaikaisesti suhtautuu omaa sukupuoltaan edustavaan 

vanhempaansa vihamielisesti. Silloin kun kyseessä on poika, 
124 Kosonen  1998, 107-108
125 Fragmentaarinen tarkoittaa Suomen kielen perussanakirjan mukaan katkonaista, katkelmallista ja 
epäyhtenäistä.
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tilanteen selittäminen ei Freudin mukaan ole ongelmallista. 

    Pojan ensimmäinen rakkausobjekti on äiti. Äiti myös pysyy 

pojan ensimmäisenä rakkausobjektina, jolloin pojan eroottisen 

kiinnostuksen vahvistuessa ja pojan ymmärtäessä isän ja äidin 

välisen yhteyden syvemmän sisällön, isästä tulee väistämättä 

pojan kilpailija. Kastraatiouhka pakottaa pojan kuitenkin  

luopumaan siitä kuvitelmastakin, että äiti olisi valloitettavissa. 

Koska kastraatiouhan seuraukset ovat näin musertavat, pojan 

kielletyt halut eivät torjuttuina painu tiedostamattomaan vaan 

poika pyrkii ylläpitämään torjuntaa tiukalla moraalisella 

säännöstöllä, paternaalisella yliminällä.126 

     Oidipuskompleksin seurauksena poikiin jää tietty määrä 

halveksuntaa suhteessa tyttöihin ja naisiin. Pojat alkavat 

nimittäin oidipaalisessa ongelmanratkaisussaan pitää tyttöjä 

kastroituina poikina. Halveksunnan seurauksia voivat Freudin 

käsityksen mukaan olla estymät objektivalinnoissa tai 

homoseksuaalisuus.127 

    Tytön kehitys on Freudin mukaan  toisenlainen kuin pojan.  

Tytön kastraatiokompleksiin sisältyy tietoisuus itsestä 

kastroituna poikana. Tätä kautta tyttö alkaa pitää itseään 

poikia alempiarvoisempana yksilönä.128 Osa myöhemmistä 

psykoanalyytikoista on kyseenalaistanut erityisesti Freudin 

niitä käsityksiä, jotka määrittelevät naisen vajaaksi mieheksi. 

Tytön lähentyminen isäänsä voidaan nähdä myös pyrkimykseksi 

ottaa haltuun oma naisellisuus eron havaitsemisen kautta. Äiti 

toimii silloin tukevana identifikaatiokohteena eikä esimerkkinä 

epämuodostuneesta miehestä.129

126 Freud  1991, 374-375
127 Emt., 376
128 Emt., 37
129 Esim. Glover ja Mendell 1994, 167
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    Freudin mukaan on kuitenkin niin, että tytön on vaikea 

hyväksyä oma alempiarvoisuutensa ja tästä syystä hän alkaa 

kapinoida.  Freud erottaa kapinoinnissa kolme eri linjaa. 

Niistä ensimmäisen valitseminen tarkoittaa, että vertailluksi 

tulemisen pelossa tyttö hylkää seksuaalisuuden kokonaan ja 

luovuttaa oman, fallista (eli siis esioidipaalista) alkuperää 

olevan maskuliinisuutensa elämän muiden osa-alueitten 

käyttöön. 

      Voi myös käydä niin, että tyttö ei luovu lainkaan 

esioidipaalisesta toiveestaan saada penis haltuunsa. Tästä 

toiveesta tulee hänen elämänsä päämäärä ja häntä hallitsee 

pitkiäkin aikoja fantasia siitä, että hän tosiasiallisesti onkin 

mies. Freud kutsuu kyseistä fantasiaa 

maskuliinisuuskompleksiksi, josta voi kehittyä myös 

homoseksuaalinen objektivalinta. 

    Normaali kehitys naiseksi edellyttää Freudin mukaan sitä, 

että nainen ottaa objektikseen isän ja löytää sitä kautta 

oidipuskompleksille feminiinisen muodon. Nainen voi saavuttaa 

täyden naiseuden vain kiinnittämällä lämpimät tunteensa äidin 

sijasta isään.130 

    Freud pitää tytön oidipaalista vaihetta pitkänä 

kehityskautena, jota kastraatiouhka ei tuhoa vaan luo. Koska 

tyttö ei pojan tavoin törmää kastraatiopelkoon, 

oidipuskompleksi painuu tytön tiedostamattomaan ja saattaa 

jäädä kokonaan ylittämättä. Freud näkee, että tästä tytön 

liudentuneesta kehityksestä on seurauksena mm. naisille 

tyypillinen, joustava sosiaalinen käyttäytyminen.  Joustavuus 

takaa sen, että oidipuskompleksin kulttuuriset seuraukset ovat 

naisille vähäisemmät kuin miehille. Freud painottaakin 
130 Freud 1991, 376 ja 378
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esioidipaalisen äitikiinnittymisen olevan tytöille paljon 

merkityksellisempi vaihe kuin pojille. Kiinnittymisen seuraukset 

näkyvät esimerkiksi avioliitossa, jossa isän mallin mukaan 

valittu aviomies joutuu kohtaamaan ongelmia, jotka ovat 

peräisin vaimon ja vaimon äidin välisestä huonosta suhteesta. 

Aviomiehestä olisi periaatteessa pitänyt tulla isäsuhteen 

perillinen mutta hänestä onkin tullut äitisuhteen perillinen.131  

Esioidipaalinen äitisuhde on taustalla myös silloin, kun nainen 

taistelee aviomiehensä kanssa samalla tavalla kuin on lapsena 

taistellut äitinsä kanssa.132 

        Freud julkaisi käsityksensä naisen seksuaalisuudesta 

vuonna 1931. Sandra M. Gilbertin ja Susan Gubarin mukaan 

Freudin käsitykset naisen seksuaalisuudesta tulevat 

kirjallisuushistoriallisessa analyysissa käyttökelpoiseksi 

paradigmaksi  juuri sillä hetkellä, jolloin naiskirjailija voi 

ensimmäisen kerran kohdata sekä kirjallisen isänperintönsä 

että kirjallisen äidinperintönsä. 1800- ja 1900 -lukujen 

taitteessa työskentelevät naiskirjailijat joutuivat kohtaamaan 

kirjallista kenttää hallitsevien ja kilpailua pelkäävien miesten 

vihamielisen vastaanoton. Toisaalta naiskirjailijoilla oli tukenaan 

voimakkaita esteettisiä esiäitejä, joiden varaan he pystyivät 

rakentamaan näkymän omasta kirjallisesta 

tulevaisuudestaan.133 Tilanne oli kuitenkin naiskirjailijan 

kannalta varsin ristiriitainen.

     Gilbert ja Gubar johtavatkin Freudin määrittelemät naisen 

psykoseksuaalisen kehityksen kolme polkua kirjallisiksi 

suuntautumislinjoiksi, joiden välillä 1900-luvun naiskirjailija 

joutuu joko tietoisesti tai tiedostamattaan kamppailemaan.  
131 Emt., 377
132 Emt., 378
133 Gilbert &  Gubar  1988, 166-167
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   Jos naiskirjailija valitsee Freudin määrittelemän normaalin 

kehityksen linjan,  hän pyrkii samastumaan maskuliinisiin 

edeltäjiinsä, mieskirjailijoihin. Seksuaalisuuden hylkääminen ja 

frigiditeetti tarkoittavat kirjallisena vaihtoehtona sitä, että 

nainen valitsee luovuudesta luopumisen ja oman älykkyytensä 

tukahduttamisen. Oidipaalisilla ristiriidoilla ylikuormitettu 

nainen pienentää tällöin oman naiseutensa antaakseen tilaa 

miehelle. Hän toisin sanoen myöntää joutuneensa tappiolle 

sukupuolten välisessä taistelussa.134 

    Kolmas vaihtoehto, Gilbertin ja Gubarin mukaan modernein ja 

monimutkaisin kolmesta freudilaisesta paradigmasta, 

tarkoittaa sitä, että naiskirjailija yrittää saavuttaa esteettistä 

potenssia toimimalla kuin mies. Hän on kieltäytynyt luopumasta 

esioidipaalisesta äitisuhteestaan ja samalla kieltäytynyt 

tunnustamasta sitä, ettei hän ole saanut äidiltään penistä tai 

peniksen korviketta. Hän kuvittelee pystyvänsä miehen tavoin 

omistamaan äitinsä tai äidin korvikkeen.135  

    Valitsee naiskirjailija minkä tahansa näistä kolmesta 

edellämainitusta  vaihtoehdosta, hän joutuu kamppailemaan 

affiliaatiokompleksin kanssa.  Kompleksi tarkoittaa Gilbertin ja 

Gubarin mukaan sitä, että naiskirjailijan on ongelmallista valita 

mihin kirjalliseen traditioon hän voisi joko tietoisesti tai 

tiedostamattaan liittyä.136 Hän heilahtelee kirjallisten isien ja 

kirjallisten äitien välillä yrittäessään määritellä itseään.137   

    Affiliaatio-sanan taustalla ovat latinankieliset sanat filia ja 

filius, jotka ainakin lingvistisesti edustavat tasa-arvoista 

periytyvyyttä sekä äidiltä että isältä. Sanan äidinperintöön 
134 Emt., 183
135 Emt, 184-185
136 Gilber t & Gubar  1988, 171
137 Emt., 169
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kuuluu ajatus hoivaavasta ja hoivatusta naisesta.138  

    Suomennettuna affiliaatiokompleksi on käsitykseni mukaan 

jotakin psyykkisesti hiukan syvempää kuin liittoutumiskompleksi 

ja jotakin hiukan vähemmän psyykisesti leimaavaa ja sitovaa 

kuin samastumiskompleksi. Kompleksi tarkoittaa tässä, kuten 

oidipuskompleksinkin yhteydessä, lähinnä pelkoina ja estoina 

ilmenevää tunnepitoista ja alitajuista reaktiota. Koska selkeää 

suomenkielistä termiä ei ole, käytän jatkossa käsitettä 

affiliaatiokompleksi. Käytän myös käsitteitä samastuminen ja 

liittoutuminen, mutta ”kompleksi”-käsitettä en liitä niihin.

     Gilbert ja Gubar pitävät affiliaatioteoriaansa 

psykohistoriallisena sikäli, että se sitoo kirjoittamisen 

historiallisen ajankohdan  teosten syntyyn ja sisältöön.139 

Affiliaatioteoria on mielestäni psykohistoriallinen myös siinä 

merkityksessä, että se ruotii yksilön ja yhteisön välistä 

suhdetta. Juha Siltalan mukaan psykohistorioitsijan 

kiinnostuksen yksi kohde on  yksilön tarve pitää itsensä koossa 

ja liittyä muihin ihmisiin joko itsensä kadottaen tai itseään 

kadottamatta140 Tarve syntyy siitä, että meissä jokaisessa on 

halu olla muista erillinen yksilö ja samaan aikaan yritämme 

muodostaa yhteyden muihin ihmisiin. Rajankäynti saa aikaan 

sen, että kyselemme elämämme eri kehitysvaiheissa alati 

itsemme ja ympäristön välistä suhdetta.141  Oma tutkimukseni 

on psykohistoriallinen Gilbertin ja Gubarin tarkoittamassa 

merkityksessä ja sikäli, että olen kiinnostunut yksilön ja 

yhteisön välisestä rajankäynnistä sekä Pennasen elämässä että 

hänen fiktiivisten henkilöittensä elämässä. 
138 Vrt. emt., 170
139 Vrt. Gilbert & Gubar 1988, xiii
140 Siltala  1999, 18
141 Siltala  1992, 14
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    Affiliaatiokompleksissa on kyse niistä tavoista, joilla 

naiskirjailija määrittelee itseään suhteessa kirjalliseen 

traditioon. Se on yksilön ja yhteisön välinen suhde. 

Kirjoittamisessa on ainakin osittain kyse yksilön itseilmaisusta. 

Kirjailija pyrkii itseilmaisulla mielestäni myös dialogiin 

ympäristön kanssa.  Dialogia syntyy silloin, kun itseilmaisu 

kohtaa suopean vastaanottajan. Ensimmäinen vastaanottaja on 

tietyssä historiallisessa ja yhteiskunnallisessa todellisuudessa 

toimiva kustantaja. Jos kirjailijan tarjoamaa käsikirjoitusta ei 

julkaista, dialogin mahdollisuuskin jää syntymättä. 

    Väitänkin, että kirjailijan intentiota ohjaa joko tiedostamaton 

tai tietoinen käsitys siitä, että esimerkiksi kustantajalla on 

odotuksia. Nämä odotukset liittyvät kirjalliseen traditioon, joka 

puolestaan määrittää  naiskirjailijaa. Eila Pennasen teokset 

kustansi konservatiivisuudestaan tunnettu  WSOY.

     Yksilön ja yhteisön välinen psykohistoriallinen hengitys ei 

mielestäni liity ainoastaan Eila Pennasen teoksiin vaan kaikkeen 

taiteeseen. Haluan kuitenkin korostaa samaa seikkaa kuin 

psykohistorioitsija Juha Siltala: psykohistoria ei ole oma 

tieteenalansa vaan se tarkoittaa mm. tutkijan herkistymistä 

kokemisrakenteiden kerrostuneisuudelle ja kokemusten 

välittymiselle tunteella ladattujen fantasioiden kautta.  Siltala 

muistuttaa lisäksi siitä, että psykoanalyysi ei viittaa 

ainoastaan Freudin kirjoituksiin vaan tutkijan jatkuvasti 

muuttuviin käsityksiin dynaamisesta piilotajunnasta, 

objektisuhdeteorioista ja minäpsykologiasta.142       

     Gilbert ja Gubar nimeävät Virginia Woolfin naiskirjailijaksi, 

joka oli modernin ajan naiskirjailijoista eniten tietoinen 

esiäitiensä perinnöstä. Woolf toimi kriitikkona ennen kuin 
142 Siltala 2001, 107-108
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debytoi kirjailijana. Jo kriitikkona ollessaan hän tutustui oman 

sukupolvensa naiskirjailijoihin.143 Hänellä oli feminiininen 

keskustelufoorumi ja kontakteja naiskirjailijoihin. 

    Eila Pennanen opiskeli Helsingin yliopistossa mm. 

englantilaista filologiaa ja suomen kieltä ennen kuin julkaisi 

esikoisromaaninsa. Hänen isänsä sisko Ain’Elisabet Pennanen oli 

kirjailija mutta mikään ei viittaa siihen, että Eila Pennasella olisi 

yliopistossa opiskeluaikana ollut naistaiteilijoita rohkaisevina 

esimerkkeinä tai samastumiskohteina. Pennasen hitaus Virginia 

Woolfia käsittelevää esseetä kirjoittaessa  saattaa selittyä 

sillä, että häntä painoi Gilbertin ja Gubarin mainitsema 

kaksoissidos, joka vaivasi ensimmäisten esiäitien kirjallisia 

tyttäriä. Jos he ihailivat esiäitejään, heitä pienensi se 

alkuperäinen valta, jonka he sijoittivat edeltäjiinsä. Jos he taas 

ryhtyivät taistelemaan vallasta, he identifioituivat kirjallisiin 

äiteihinsä ja joutuivat kohtaamaan noiden äitien aseman 

patriarkaatissa.144  

     Aiemmin siteeraamissani päiväkirjamerkinnöissä Pennanen 

pienensi itseään Virginia Woolfin rinnalla. Lisäksi on 

mahdollista, että hän on esseetä kirjoittaessaan tuntenut 

yhteenkuuluvuutta Woolfin kanssa ja joutunut samalla 

pohtimaan naiskirjailijan asemaa patriarkaatissa. Esseessä hän 

kirjoittaa tunteneensa itsensä onnelliseksi saadessaan 

syventyä Woolfin teoksiin ja persoonaan. Hän pitää Woolfia 

eräänlaisena sankarina, joka on ollut ”uljaan iloinen” 

mielisairaudesta, suuresta työmäärästä ja ulkopuolisuuden 

tunteesta huolimatta, joka on vastustanut sotaa ja uskonut 

naisen mahdollisuuksiin vaikuttaa.145  Woolfin elämässä on 
143 Gilbert & Gubar 1988, 196
144 Emt.,195
145 Pennanen 1982, 226
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useita liittymäkohtia työtä tauoitta tehneen Pennasen elämään.      

     Pennasen kirjallisista identifikaatiokohteista mainittakoon 

lisäksi Iris Murdoch, josta Pennanen kirjoittaa Tunnustelua -

esseekokoelmassaan (1965).  Pennanen on Murdochia 

käsittelevässä esseessään sitä mieltä, että Murdoch on yksi 

ajan terävimmistä naiskirjailijoista.146   Vuoden 1969 Studia 

generalia -luennossaan Pennanen on sitä mieltä, että hänen oma 

romaaninsa Kattoparveke (1950) voisi olla Iris Murdochin (s. 

1919)  romaanien ”jäljittelyä”, jos hän ei olisi aloittanut 

kirjailijanuraansa jo paljon ennen kuin Murdoch debytoi 

kirjailijana.147 Pennasen maininta vuonna 1969 on kiinnostava 

suhteessa hänen neljä vuotta aiemmin ilmestyneeseen 

esseeseensä. Hän määrittelee maininnassaan sekä omaa 

kaunokirjallista arvoaan että sijoittumistaan kirjalliseen 

traditioon. Hän pitää omaa teostaan ”hätätyönä”, jossa on 

kuitenkin ”voimakkaampia muodonantamisyrityksiä kuin muissa 

tämän ajan teoksissa”.148 Samalla kun hän pienentää ja 

vähättelee omaa teostaan, hän liittää sen irlantilaiseen 

kirjailijaan, jonka varhaisia romaaneja hän vuonna 1965 

ilmestyneessä esseekokoelmassaan varsin myönteisesti 

luonnehtii ”ilveilevän elämäntunnon” kannattelemiksi.149   

    Foucault’n mukaan teokset voivat selittää toisiaan silloin, 

kun niitä yhdistää sama tekijännimi. Kulttuurissamme kirjailijan 

nimi liitetään tiettyihin teksteihin. Sen sijaan esimerkiksi 

yksityiskirjeellä ei ole kirjailijaa vaikka kirje päättyykin 

146 Pennanen 1965, 134
147 Pennanen 1969, 237. Murdochin esikoisromaani   ”The Sandcastle”  (Hiekkalinna)  ilmestyi vuonna 
1957.
148 Emt., 236
149 Pennanen 1965, 134
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nimikirjoitukseen.150  Esseisti Eila Pennasta ja prosaisti Eila 

Pennasta yhdistää tekijännimi. Esseisti Eila Pennasella on 

kuitenkin varsin ristiriitainen suhde prosaisti Eila Pennaseen. 

Voidaan jopa väittää, että esseisti Eila Pennanen kritikoi 

ankarasti prosaisti Pennasen tekijäsubjektin ratkaisuja 

pitäessään Kattoparveketta ”hätätyönä”. Vai kritikoiko hän 

sittenkin historiassa aiemmin elänyttä, fyysistä kirjailijaa, joka 

erilaisten yksilöhistoriallisten syiden vuoksi päätyi 

kirjoittamaan ”hätätyön”, vaikka kyseinen fyysinen kirjailija 

olisi kenties toisenlaisten olosuhteitten vallitessa kyennyt 

teettämään tekijäsubjektillaan terävämpiä ratkaisuja, ehkä yhtä 

teräviä kuin Iris Murdoch? Entä millainen tekijäsubjekti 

esseeseen olisi luettavissa? Epäilemättä esseisiinkin olisi 

löydettävissä tekijäsubjekti, mutta täsmennän jo tässä 

vaiheessa, että en etsi sitä muualta kuin fiktiivisestä 

tekstistä. Käsittelen Pennasen esseitä lähinnä suhteessa  

affiliaatiokompleksiin.

      Prosaisti Eila Pennasesta luennoidessaan Pennanen  

mainitsee Iris Murdochin lisäksi esikuvakseen Selma Lagerlöfin. 

Pennasen mukaan hänen omassa romaanissaan Kaadetut pihlajat 

(1944) esiintyy samantyyppistä ”pseudorunollista proosaa” 

kuin Lagerlöfillä.151 

     Edelläolevassa Pennasen itsemäärittelyssä on mielestäni 

affiliaatiokompleksin piirteitä. Kirjalliseen esiäitiin, Lagerlöfiin, 

liittyminen saa aikaan sekä esiäidin perinnön  että oman 

tekijyyden kutistamisen. Vertailussa Murdochiin Pennanen 

asettuu ikään kuin itse esiäidiksi, mutta määrittelee kuitenkin 

oman teoksensa potentiaaliseksi jäljittelyksi, jos vuosiluvut 
150 Foucault 1993, 124
151 Pennanen  1969, 234
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eivät tekisi jäljittelystä mahdotonta.  Ja verratessaan itseään 

jo aiemmin mainitsemiini Thomas Manniin ja Toivo Pekkaseen 

Pennanen tunnustaa häviönsä, koska häneltä puuttuu vankan 

sosiaalisen taustan aikaansaama luottamus omaan 

alkuperäänsä.152 

     Silloin kun naiskirjailija pyrkii saamaan esteettistä 

potenssia toimimalla kuin mies, hän siirtyy sellaiselle 

kulttuuriselle kentälle, jolle pääsy oli naiselle vielä 1800-luvulla 

vaikeaa tai mahdotonta. Hän siirtyy julkiseen ja itselleen 

vieraalle alueelle.   

    Julkinen liitetään vielä 2000-luvullakin mieheen, yksityinen 

naiseen.153  Siirtyminen julkisuuteen aiheuttaa naiselle 

identiteettiongelmia enemmän kuin miehelle.154 Pennanen siirtyi 

pysyvästi myös kriitikkona julkisuuteen jo 1950-luvun alussa, 

jolloin hän työskenteli Parnasson toimitussihteerinä. Hän 

toteaa, että Parnasson aika merkitsi hänelle suurta 

käännekohtaa, koska hän tutustui lehden toimituksessa nuoriin 

runoilijoihin ja 50-luvun uusiin kriitikkoihin. Tärkeimmiksi 

vaikuttajahenkilöikseen tältä kaudelta hän mainitsee Kaarlo 

Marjasen, Annamari Sarajaksen ja Tuomas Anhavan.155  

Ystävyyssuhde Pennasen ja Anhavan välillä säilyi silloinkin, kun 

Pennanen suhtautui Anhavan vankasti tukemaan modernismiin 

152 Emt., 229
153 Silius  1995, 50 ja 52. Siliuksen mukaan julkinen ja yksityinen esitetään toistensa vastakohdiksi. 
Julkinen mielletään yleiseksi ja ensisijaiseksi, yksityiselämä erityiseksi ja toissijaiseksi. Ammatillisuuden 
ja professionalismin avulla tuotetaan puhetta, jossa julkisella on ylistetty, symbolinen merkitys. 
Professionaalinen liittyy valtaan, hallintaan ja hierarkioihin. Nämä puolestaan edustavat 
maskuliinisuutta.
154 Karkama 1995, 149 
155 Pennanen 1992, 205
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hyvin kriittisesti.156 

    Nancy Miller pohtii naisintellektuellin suhdetta miehen 

edustamaan julkiseen elämänalueeseen. Millerin käsitys on, että 

julkiselle alueelle pyrkivällä naisella on mahdollisuus 

fallokseen. Miller tarkoittaa falloksella hallintaa, auktoriteettia 

ja hierarkisuutta.157  Millerin käsitys falloksesta on 

samansuuntainen kuin psykoanalyytikko Jacques Lacanin. Lacan 

pitää fallosta isällisen lain edustajana, joka pakottaa yksilön 

äidin menettämiseen. Falloksesta tulee puutteen ja eron 

merkitsijä.158      

    Miller pitää fallisuutta naiselle tasa-arvokamppailussa 

tavoiteltavana tilana siinä missä Lacan näkee falloksen 

kategorisesti feminiinisen puutteen merkitsijäksi. Lacanin 

”paternaalisessa metaforassa” äiti haluaa isää samalla 

tavalla kuin lapsi haluaa äitiä. Lapsen halu tekee äidin halusta, 

kuten  Lacan asian käsitteellistää, signifioijan, merkitsijän.  

Lapsen halun merkitsijä on se, mikä äidiltä puuttuu ja isällä on, 

eli fallos. Feminiininen määrittyy tässä paternaalisessa 

metaforassa kaksinkertaisen puutteen kautta.159  

       Terry Eagletonin mukaan Lacanin symbolinen järjestys on 

itse asiassa modernin luokkayhteiskunnan patriarkaalis-

seksuaalinen järjestys, jota hallitsee isän ruumiillistama Laki.160 

Jokaisesta, joka ei kykene siirtymään symboliseen 

järjestykseen, symboloimaan kokemustaan kielen avulla, tulee 

156 Pennasen kriittisyydestä kertoo mm. Kansan Uutisissa 21.5.1960 ilmestynyt artikkeli, jossa 
Pennanen kirjoittaa kirjallisuuspolitiikan tarpeellisuudesta. Hänen mukaansa modernistien 
heikkouksiin kuuluu kovaääninen oman ryhmän yliarviointi ja omahyväisyys. Pennanen kritikoi tapaa, 
jolla  ”nurkkakuntaiset helsinkiläismodernistit ” ovat sivuuttaneet  Marko Tapion, joka Pennasen 
mielestä on Veijo Merta etevämpi romaanikirjailija. 
157 Miller 1991, 146
158Lacan 1977, 200
159 Lacan 1977, 284-285 , 287 ja 311
160 Eagleton  1991, 212
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psykoottinen.161   

      Käsitän Lacanin paternaalisen metaforan ja feminiinisen 

määrittymisen kaksinkertaisen puutteen kautta niin, että 

modernin luokkayhteiskunnan patriarkaalis-seksuaalisessa 

järjestyksessä naisen on lähes mahdotonta yksilöllistyä. Jos 

feminiininen hyväksytään puutteeksi, naista ei yksilönä voi olla 

olemassa. Lacanin hahmottama ”paternaalinen metafora” ja 

”puute” liittyvät siten varsin tiiviisti naiskirjailijan 

affiliaatiokompleksiin.

    1950-luvulla Pennanen on keskustelupuheenvuorossaan sitä 

mieltä, että yksilöllisyys ei sovi yhteiskuntaan. ”Mitä enemmän 

ihminen voi luopua yksilöllisyydestään, sitä parempi hänen on 

olla.”162 Ymmärrän Pennasen tarkoittaman yksilöllisyydestä 

luopumisen luopumiseksi naisellisuudesta. Onhan hän aiemmin 

samassa keskustelussa maininnut, että yksilöllisyys ei ole 

muodikasta, koska se saattaa olla naisellista.  Hän katsoo 

lisäksi, että ihminen on ”yksilöllisimmillään, toisin sanoen 

yksinomaan itsensä varassa, eroottisissa suhteissaan ja 

korkeimmanasteisten henkisten toimintojen alalla”.163  Mutta 

itseään yksilö voi kuitenkin toteuttaa vain yhteiskunnassa,164 

johon yksilöllisyys ei sovi.165 Pennasen ristiriitainen suhde 

yksilöllistymiseen kertoo mielestäni jälleen 

affiliaatiokompleksista. 

     Alkuoletukseni on, että Pennanen ei aikuisikään ja 

naiskirjailijaksi päätyessään ole ratkaissut suhdettaan 

oidipuskompleksiin, vaan hän käsittelee sitä teoksissaan eri 

161 Emt., 214 

162 Toiset pidot tornissa  1954, 250
163 Emt., 236
164 Emt., 237
165 Emt., 250
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tekijäsubjekteina. En kuitenkaan tiedä, onko ratkomisen 

taustalla tietoinen tai tiedostamaton intentio etsiä historiassa 

eläneelle Eila Pennaselle jokin oidipaalinen suhtautumistapa.  

Missään tapauksessa en ole samaa mieltä Freudin kanssa siitä, 

että oidipuskompleksin kulttuuriset seuraukset olisivat naisille 

vähäisempiä kuin miehelle. Tässä vaiheessa en kirjaa mitään 

käsitystä siitä, onko ratkaisematon oidipaalinen ongelma 

naiskirjailijalle este vai luovan toiminnan ylläpitäjä.

    Lacanilaisessa teoriassa nainen tunnustaa menetyksensä. 

Tunnustamista edeltävä alkuperäisen objektin, äidin ruumiin, 

menettäminen pakottaa yksilön etsimään korvikkeita 

menetetylle, tietoisuutta edeltävälle paratiisille. Kirjoittamisen 

voidaan silloin katsoa ilmentävän kaipuuta päästä takaisin 

osaksi äidin ruumista ja samalla tietoisuutta edeltävään 

olemassaoloon. Kirjoittaminen on ikään kuin  äidin 

poissaolon symbolista hallintaa.166  Mutta samalla kun kirjailija 

pyrkii ryömimään takaisin esioidipaaliseen tilaan ja 

lohduttautumaan äidin menetykseltä, hän on sidottu eroja 

tuottavaan symboliseen, Isän kieleen ja Lakiin. Lacanin 

mainitsema Isän Laki ei viittaa fyysiseen isään vaan Isän 

nimeen, siihen mitä esimerkiksi uskonto opettaa puhuessaan 

meille Isästä ja Isän laista.167   Lacanin ajattelussa   äidin 

menetykseltä lohduttautuminen ei tiukasti ottaen ole 

kirjoittamalla mahdollista, koska silloin haetaan kielen avulla 

sitä, minkä kieli kieltää. 

    Mutta mitkä ovat kielen mahdollisuudet silloin, kun nainen ei 

tunnusta jääneensä vaille äitinsä penistä tai peniksen 

korviketta? Kirjoittaminen esioidipaaliseen tilaan hakeutumisen 
166 Esim. Eagleton 1991, 209-210
167 Lacan 1977, 199-200
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metaforana asettuu tähän kysymykseen liitettynä 

monimutkaiseen ristivalaistukseen: onko niin, että naiskirjailija 

voi välttää psykoosin vain pitäytymällä esioidipaalisessa 

äitisuhteessa ja kieltäytymällä hyväksymästä menetyksen, 

poissaolon, eron ja puutteen? Sivuuttamalla sukupuoleksi 

yksilöllistymisen? 

    

1.5.2 Psykoanalyyttisista käsitteistä

 Objekti, objektisuhteet, objektisuhdeteoriat

Freudia seuranneet psykoanalyytikot ovat kaiken kaikkiaan 

keskittäneet merkittävän osan teorianmuodostuksesta 

objektisuhteiden tarkasteluun ja minäpsykologiaan. Freud on 

kuitenkin se, joka otti tarpeentyydytyksen yhteydessä 

ensimmäisen kerran käyttöön termin objekti.168 

    Objektisuhdeteoriat perustuvat ajatukseen, jonka mukaan 

ihminen elää suhteessa muihin ihmisiin. Objektisuhdeteoriat 

painottavat lisäksi, että yksinkin ollessaan yksilö kokee 

olevansa ainakin tunteen tasolla suhteessa toiseen ihmiseen. 

Ihmisten välinen vallankäyttö syntyy yrityksestä kieltää 

keskinäinen yhteys.

    Objektisuhteita analysoitaessa saatetaan viitata sekä 

yksilön sisäiseen todellisuuteen että yksilön ulkopuolella 

olevaan todellisuuteen.169  Sisäiset objektit syntyvät 

varhaislapsuudessa ja niillä on huomattava merkitys esimerkiksi 

yksilön minätunteen ja itsearvostuksen kehityksessä.170 

Sisäisten objektien syntymisen perusta ja samalla 
168 St.  Clair 2000,  1
169 Esim. Kernberg 1975, 26-27
170 Emt., 34-35
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tunnekohteitten syntymisen perusta on äidin ja lapsen välisessä 

suhteessa. Kehitys alkaa siten, että äiti toimii lapsen 

itseobjektina.  Erillisyyden tunne syntyy silloin, kun lapsi 

käsittää, että äidistä muodostuvat mielikuvat eivät ole sama 

asia kuin äiti itse. Lapsen kehityksen alkuvaiheessa 

tunnekohteitten sisäistäminen on häilyvää. Käsitys 

tunneobjektien pysyvyydestä alkaa vakiintua kolmannen 

ikävuoden aikana.171 

     Teoksessa Kateus ja kiitollisuus Melanie Klein yhdistää 

kiinnostavalla tavalla hyvien ja pahojen objektien myöhemmän 

sisäistämisen äidin ja vastasyntyneen lapsen väliseen 

suhteeseen. Tässä tutkimuksessa käytän Kleinin käsityksiä mm. 

Pennasen joidenkin novellien tulkinnassa sekä tulkitessani 

romaania Pilvet vyöryvät (1947).

      Objektisuhteita käsittelevissä psykoanalyyttisissa 

tutkimuksissa katsotaan, että vain kannatteleva ympäristö 

mahdollistaa lapselle vähittäisen irtautumisen riippuvuudesta. 

Katkeilevassa vuorovaikutussuhteessa elävät lapset pakenevat 

tarrautumiseen tai näennäiseen riippumattomuuteen.  

Objektisuhteita ja objektien sisäistämistä ovat Heinz Kohutin ja 

Melanie Kleinin lisäksi tarkastelleet mm. psykoanalyytikot 

Margaret Mahler, Edith Jacobsson, Otto Kernberg, W. R. D. 

Fairbairn ja D. W. Winnicott. 

     Winnicott on johtanut transitionaaliobjektin172  käsitteestä 

luovuuteen liittyvän psyykkisen asennoitumisen, jota Winnicott 

kutsuu transitionaalitilaksi.  Aikuisen transitionaalitila on 

mentaalinen tila reaalimaailman ja fantisoinnin välissä. Se on 
171 Esim. Vuorinen 1998, 126-127
172 Lapsen transitionaaliobjekti on äidin rinnan korvike. Se voi olla esimerkiksi nukahtamishetkellä 
tarvittava riepu tai nalle. Transitionaaliobjekti ei ole symboli eikä sisäistetty  tai ulkoinen objekti.  
Lähinnä  transitionaaliobjektilla viitataan hallintaan  tai haltuunottoon.  (Winnicott  1971, 9.)
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aikuisen luova sovellus tilanteesta, jossa lapsi keskittyy 

leikkimään ja tuntuu aikuisen silmin katsottuna katoavan 

kokonaan leikin maailmaan.173  Käsitykseni on, että kirjailija 

toimii transitiotilassa.

Nars ismi

Sigmund Freud omaksui teoriassaan jo olemassaolleen termin 

narsismi, jota Freudin mukaan on käyttänyt ensimmäisenä P. 

Näcke vuonna 1899 kuvaamaan oman ruumiin kohtelemista 

seksuaalisena kohteena. Myöhemmin termi on saanut laajemman 

merkityksen.174  Freudilaisessa psykoanalyysissa narsismi 

liitetään yleensä seksuaalisuuteen. Narsismista on 

psykoanalyyttisessa perinteessä sekä objektisuhdeteorioissa 

tavattoman paljon erilaisia käsityksiä ja määritelmiä. 

Yleisimmillään narsismin voi määritellä energiakeskittymäksi, 

jonka yksilö kohdistaa omaan minäänsä. Kyse on minän 

kohteenvalinnasta, jossa minä valitsee kohteeksi itsensä.

    Freud pitää primaarinarsismia egon kaikkivoipaisuuteen 

liittyvänä kehitysvaiheena, jonka lapsi kasvaessaan käy läpi ja 

ohittaa muuntamalla sen ulkoisiin objekteihin kiinnittyväksi 

rakkaudeksi.175  Aikuisen ihmisen narsismi on Freudin 

käsityksen mukaan vakava  persoonallisuushäiriö. Siitä kärsivä 

yksilö ei kykene lainkaan muodostamaan suhteita muihin 

ihmisiin.  Freud pitää tämän narsismin hoitamista hyvin 

vaikeana edes terapiassa, koska narsisti ei kykene 

muodostamaan suhdetta terapeuttiinsa.176 
173 Winnicott 1971, 13-14
 174 Freud 1993b,  31, Lyytikäinen 1997, 22
175 Freud 1993b, 57
176 Freud  1964 , 369-376
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      Psykoanalyytikko ja objektisuhdeteoreetikko Heinz Kohut ei 

pidä narsismia yhtä patologisena ominaisuutena kuin Freud. 

Kohutin käsitys  on, että narsismi seuraa omana 

kehityslinjanaan yksilöä vaihtelevassa määrin läpi koko 

elämän. Yksikään ihminen ei missään kehitysvaiheessa 

itsenäisty minäobjekteista kokonaan.177  

      Kohut ymmärtää yksilön minän kykeneväksi saavuttamaan 

yhtenäisyyden suhteessa  muihin yksilöihin ja ympäristöön. 

Alkuvaiheessa minällä on objekti, joka on idealisoitu vanhempi, 

sekä subjekti, joka on grandioosi, itsensä ylivertaiseksi tunteva 

minä.  Vähitellen grandioosi minä kesyyntyy ja muuntuu 

yhtenäiseksi persoonallisuudeksi.178  Tämän kehityksen myötä 

idealisoitu objekti eriytyy vähitellen ja osa tästä objektista 

siirtyy minän vahvistajaksi ja superegon muovaajaksi. 

Idealisoitu vanhempi on alkuperäisen narsistisen täydellisyyden 

kannattelija. Tästä syystä superegoon asumaan muuttavan 

idealisoidun vanhemman arvot ja normit ovat alkuvaiheessa 

absoluutteja. Niiden absoluuttisuus liittyy idealisoidun 

vanhemman kykyyn herättää lapsessa rakkautta ja ihailua.179   

Toisaalta lapsi tarvitsee kannattelevaa aikuista myös vihan ja 

pettymyksen tunteiden sisäistämiseen. Vain sillä tavalla hän 

pystyy kasvamaan rakkauteen kykeneväksi aikuiseksi.180  

     Yhtenäisen persoonallisuuden kehittyminen edellyttää minän 

rajojen turvaamista. Jos idealisoitu minäobjekti epäonnistuu 

tehtävässään olla peilinä kasvavalle minälle, tuloksena saattaa 

Kohutin mukaan olla minän fragmentoituminen tai 

177 Kohut 1978,  427-432
178 Emt.,  477-478
179 Emt.,  432-434
180 Kernberg  1975, 316
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kypsymättömän minän elinvoiman heikentyminen.181 Myös Otto 

Kernbergin käsitys on, että integroitumaton minä saa yksilössä 

aikaan tyhjyyden tunteen. Yksilöltä puuttuu silloin realistinen 

kokemus itsestään kokonaisena ihmisenä.182 

     Yhtenäisenkin persoonallisuuden omaavalla aikuisella 

ihmisellä on Kohutin mukaan narsistisia tarpeita ja hän jatkaa 

minän peilaamista minäobjekteista läpi koko elämän. Narsismin 

ilmenemismuotoja voivat olla esimerkiksi yksilön kyky suunnata 

energiansa tyydytystä tuottaviin päämääriin ja kyky sietää 

pettymyksiä.183 Luovan yksilön narsismi liittyy  menestyksen ja 

julkisuuden kaipuuseen, mutta sillä on tätä pintatasoa syvempi 

yhteys varhaislapsuuden rajoittamattomiin narsistisiin 

tarpeisiin. Kohutin mielestä luovan yksilön minän rajat eivät ole 

yhtä selkeät kuin muiden aikuisten. Luovan yksilön tietoisuuden 

intensiteetti on verrattavissa ympäristöään tarkkailevan 

lapsen intensiteettiin: minä ei aina tiedä missä minä loppuu ja 

sinä alkaa.184 

    Narsistisesta häiriöstä Kohut puhuu silloin kun grandioosin 

minän integroimisen ja idealisoidun objektin eriytymisen 

prosessia ei ole kuljettu yhtenäiseksi persoonallisuudeksi 

saakka.  Narsistisesta häiriöstä kärsivällä yksilöllä voi olla 

suhteita muihin ihmisiin, mutta ne ovat vain narsistisia 

objektisuhteita.  Yksilö käsittelee itsensä ulkopuolella olevia 

ihmisiä niin kuin ne olisivat osa häntä itseään. Tällainen yksilö 

on jatkuvasti objektinälkäinen.185  

    Hypoteettinen alkuoletukseni on, että mm. Pennasen 

181 Kohut 1978 , 436 , 438 ja  479-480. 
182 Kernberg 1975, 316-317
183 Kohut 1978,  440
184 Emt.,  449
 185 Kohut 1978,  480-481



69.

romaanissa Pilvet vyöryvät (1947) esiintyy narsistisia 

objektisuhteita Kohutin tarkoittamassa merkityksessä.

     Narsismi voidaan käsitykseni mukaan liittää osaksi 

oidipaalista ongelmanratkaisua myös siksi, että tytön tai naisen 

narsistinen kiukku voi olla yhteydessä kyvyttömyyteen tai 

haluttomuuteen hyväksyä omaa alempiarvoista asemaa 

suhteessa poikiin ja miehiin.

”Sukupuoli”-käsitteen problematiikkaa

Lacanin peiliteoria ei palauta yksilön identifioitumistarvetta 

biseksuaaliseen kaipaukseen, mutta peiliteoria auttaa 

kuitenkin avaamaan reittiä siihen yksilönkehityksen vaiheeseen, 

jolloin sukupuolieroa tai oidipaalisia konflikteja ei ole vielä 

syntynyt. Reitin löytyminen on olennaista siksikin, että 

Pennasen varhaisten romaanien monien henkilöitten sukupuoli-

identiteetit eivät ole lainkaan itsestäänselviä ja vielä 

epäselvempiä ovat heidän seksuaaliset identiteettinsä.

       Naisen - mutta myös miehen - sukupuoli-identiteetin ja 

seksuaalisen identiteetin jäsentymistä tarkastelevia 

psykoanalyyttisia tutkimuksia varjostavat Freudin lukkiuttamat 

käsitykset feminiinisestä ja maskuliinisesta ja hänen 

pyrkimyksensä palauttaa seksuaalisuus miehen ja naisen  

fysiologisiin eroihin. Seksuaalisuus on toisten näkökantojen 

mukaan kuitenkin kehitysprosessi, jonka aikana yksilön 

tiedostamaton limittyy sekä biologiaan että perheen kautta 

välittyvään yhteiskunnalliseen todellisuuteen.186 

    Tässä tutkimuksessa tarkoitan ”biologisella sukupuolella” 

yksilön tunnistettavia fysiologisia ominaisuuksia. On 
186Vrt.  esim. Padgug  1992, 65
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mahdotonta yleisellä tasolla määritellä, missä kohdassa yksilön 

biologinen sukupuoli loppuu ja sosiaalinen sukupuoli alkaa187, 

mutta naisen sosiaalista sukupuolta tuntuu arkitasolla 

määrittävän ja rajaavan eniten äitiys. Ritva Nätkinin mukaan 

naisliikkeen ja naistutkimuksen suhde äitiyteen  on ollut ainakin 

kaksijakoinen. Toisessa ääripäässä ovat Simone de Beauvoirin 

kaltaiset feministit, joiden mielestä lisääntymiskyky rajoittaa 

naisen yksilöllistymistä. Toisessa ääripäässä on gynosentrinen 

feminismi, jolle äitiys on naisen erityisaseman perusta ja 

poliittinen perspektiivi kohti maailmanrauhaa.188 

    Pennasen varhaisissa romaaneissa äitien ja lasten väliset 

suhteet ovat varsin kompleksisia. Teoksessa Kaadetut pihlajat 

lapsi uhraa itsensä pelastaakseen perheensä, eikä äiti yritä 

estää häntä.  Psykoanalyytikko Bennett Simon kirjoittaa lasten 

kuolemisen ja kertomuksen päättymisen välisestä yhteydestä 

teoksessa Discourse in Psychoanalysis and Literature. Simon 

käyttää esimerkkeinä antiikin tragedioita. Hyödynnän Simonin 

näkemyksiä mm. tulkitessani romaania Kaadetut pihlajat.     

       Biologiseen sukupuoleen synnytään, sosiaalista sukupuolta 

määritellään myös yksilön ulkopuolelta, yhteiskunnallisesta 

todellisuudesta käsin. ”Sukupuoli-identiteetillä” viittaan yksilön 

naiseuden tai mieheyden kokemuksen vahvuuteen tai eheyteen. 

Identiteetti on siis yhteydessä minätunteeseen, jolla puolestaan 

on yhteys kasvatukseen, ympäristön sosiaalisiin odotuksiin ja 

tapaan, jolla yksilö peilaa itseään noista odotuksista. 

    Psykoanalyytikko Maria V. Bergmannin käsitys on, että 

kokemus sukupuoli-identiteetistä perustuu oikeaan havaintoon 

omasta itsestä ja muista. Jos lapsen ja äidin välinen suhde 
187Vrt. esim.  Sipilä  1998,  32
188 Nätkin 1995, 68
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estää sisäistysten syntymisen, lapsen kyky symbolointien ja 

ajatteluprosessien luomiseen vaurioituu.189   

     Seksuaali-identiteetillä on vastaavasti yhteys yksilön omaan 

kokemukseen siitä, ajatteleeko hän olevansa sukupuolisuhteen 

nais- vai miesosapuoli. Yksilön oma kokemus syntyy 

monitasoisessa vuorovaikutussuhteessa ympäristöön.

    Jessica Benjamin on kyseenalaistanut  erityisesti Freudin 

näkemyksiä maskuliinisesta seksuaalisesta aktiivisuudesta ja 

feminiinisestä passiivisuudesta.190  Hypoteesini on, että nämä 

perinteiset vastakohtaisuudet  ovat Pennasen varhaisissa 

romaaneissa kaikkea muuta kuin yksiselitteisiä tai toisensa 

poissulkevia. Biologisilta ja fysiologisilta ominaisuuksiltaan 

korostetun naisellisen naisen kokemus omasta seksuaalisesta 

identiteetistään saattaakin olla hyvin maskuliininen tai puuttua 

kokonaan. Vastaavasti perinteistä miehen roolia vaikkapa 

sodassa toteuttava mies onkin ruumiinrakenteeltaan 

korostetun hento ja hoikka: feminiininen. Varsinkin romaanissa 

Proomu lähtee yöllä (1945) Pennanen on häivyttänyt myös 

yksilöiden jyrkkärajaista jakoa heteroseksuaaleihin ja bi- tai 

homoseksuaaleihin.  Hänen henkilöillään on ollut lisäksi 

taipumusta homoeroottisiin fantasioihin. 

    Klaus Theweleit on tarkastellut erilaisia homoeroottisia 

fantasioita fasismin psykohistoriaa tutkivassa teoksessaan 

Male Phantasies. Theweleitin teos painottuu yhteisön 

psykohistorian luotaamiseen, mutta sovellan joitakin hänen 

näkemyksiään jatkossa kokeiluluontoisesti myös yksilötasolle ja 

fiktion tulkintaan.

    
189 Bergmann1994, 181
190 Benjamin 1998,  esim. 75-76
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1.6.  Tutkimuksen kulku

Tiivistetysti ilmaistuna etenen tutkimuksessani tyvestä kohti 

haaroittuvaa latvaa. Tyvessä ovat yksilö ja hänen perheensä. 

Heistä muodostuu luvussa 2. yksilöpsykologinen ja 

psykoanalyyttinen  runko, johon yhteisö seuraavissa luvuissa 

kasvaa psykohistoriallisesti tiheneväksi oksastoksi. Muutamista 

oksista versoo intertekstuaalisia sivuhaaroja kohti antiikin 

draamoja.

  Tiivistys tarkoittaa laajemmin selvitettynä sitä, että 

Lapsuuden karikoissa selvitän aluksi Eila Pennasen 

perhetaustaa. Selvitys toimii lähinnä pohjana luvulle 2.3.   

Luvussa 2.3  käsittelen mm. Pennasen lapsuusajan  oidipaalista 

problematiikkaa  ottamalla  arkistomateriaalin rinnalle kaksi 

novellia kokoelmasta Tornitalo (1952). Teen näin siksi, että 

kokoelman kahdeksasta novellista mielestäni juuri nämä novellit 

valottavat parhaiten tutkimukseni kannalta keskeisiä seikkoja. 

Paneudun novellien tarkastelun yhteydessä tekijäsubjektiin 

yksityiskohtaisemmin kuin romaaneita analysoidessani. 

Romaaneitten yhteydessä tutkin lähinnä fiktiivisten henkilöitten  

suhteitten kautta vaikuttavan tekijäsubjektin 

kokonaisnäkemystä ja sen suhdetta fyysiseen (nais)kirjailijaan. 

Tähän suhteeseen pyrin affiliaatioteoriaa hyödyntäen 

rakentamaan psykohistoriallisen katon. 

       Itseilmaisun tarve viittaa aikuistuvan Pennasen 

päiväkirjamerkintään, jossa tuleva kirjailija ilmaisee halunsa 

löytää itseilmaisun tapa.  Tämän luvun keskeinen sisältö liittyy 

Jaakko Suolahden kirjeisiin Eila Pennaselle.  Tulevan 

historiantutkijan kirjeet hahmottavat sota-ajan isänmaallista ja 
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maskuliinista ajattelua. Pennasen omat päiväkirjamerkinnät 

tältä samalta ajalta kuvaavat puolestaan mm. Pennasen 

suhtautumista oman  sukupuolensa edustajiin.  

     Neljännessä luvussa Miehet lähtevät, naiset jäävät  

käsittelen kolmea romaania, joita yhdistää muun muassa se, 

että miehet lähtevät sotaan, Lappiin tai pois. Naiset jäävät 

paikalleen sosiaaliseen yhteisöön.  Pennasen perhetaustaa 

limitän erityisesti esikoisromaanin käsittelyyn. Syynä tähän on 

muun muassa Jarno Pennasen merkitys Eila Pennasen elämässä.        

     Naisen valinnoissa tarkastelen otsikon mukaisesti 

Pennasta erilaisten elämänvalintojen keskellä ja tiiviissä 

kirjallisessa työssä. Tähän vaiheeseen sisältyy myös 

ammatillisia takaiskuja: kustantaja hylkää Pennasen novellin ja 

Inkvisiittori-nimisen romaanikäsikirjoituksen. 

     Kirjallisten kenttien kutsu avaa Pennasen elämästä 

vaiheen, jolloin hän alkaa laajentaa reviiriään ryhtymällä

kääntäjäksi, Parnasson toimitussihteeriksi, kriitikoksi ja 

esseistiksi. Otsikossa oleva sana ’kutsu’ viittaa siihen, että 

Pennanen ei pyrkinyt vaan häntä pyydettiin.

   Olen käyttänyt työssäni paljon kirjeitä ja päiväkirjoja. 

Menettelyyni on useita syitä, joista vähäisin ei ole se, että 

henkilöhistorian jäljittämisessä kirjeet ja päiväkirjat ovat 

kiinnostavaa ja tarpeellista materiaalia. Esimerkiksi Pennasen 

aviomies Alpo Vammelvuo oli mahdollista sisällyttää työhön vain 

hänen kirjeittensä kautta. Arkistoissa ei ole muita jälkiä 

hänestä.

   Tutkimuksen kulkua toivoakseni edesauttaa kieli. Olen  

pyrkinyt luettavuuteen.   
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2.  LAPSUUDEN  KARIKOT

2.1. Eila Pennasen vanhemmat ja perhe

Eila Pennasen vanhemmat, tehtaan isännöitsijä1  Huugo Pennanen 

ja Janakkalasta kotoisin oleva torpparintytär Hilma Enegrén 

avioituvat lokakuussa 1903.2  Elokuussa 1880 syntynyt Huugo on 

naimisiin mennessään 23-vuotias3, Hilma häntä neljä vuotta 

vanhempi.  Heidän esikoispoikansa Leo syntyy 11.8.19044   

Tampereen Kaijakkamäellä piharakennuksessa.5  Hilma Pennanen 

tahtoo kastaa esikoisensa syvästi kunnioittamansa ja 

ihailemansa kreivi Tolstoin kaimaksi.6  

     ”Lähdettyäsi minä kaipasin sinua katkerasti koko illan mutta 

tunsin itseni kuitenkin rikkaaksi ja onnelliseksi muistaessani 

itsessäni uuden elämän, jota sinun tähtesi hellästi rakastan”7, 

pohtii Hilma odotusajan melankolisessa kirjeessään matkalla 

olevalle Huugolle. Yhteiseen lapseen on mahdollista projisoida ne 

tunteet, joiden toteuttaminen avioelämässä ei aina onnistu. 

Lapsen odotus vahvistaa myös Hilman rakkautta Huugoon. Mies 

on lapsen lahjoittaja ja siksi rakastamisen arvoinen. 

    Vuonna 1910 Pennaset muuttavat Kaijakkamäeltä  

Elianderinniemelle.8  Tuolloin  perheessä oli jo kaksi lasta, Leon 

lisäksi tytär Maire.  Kolme vuotta myöhemmin9  Pennaset 

siirtyivät Elianderinniemeltä Puutarhakadulle huoneistoon, jossa 

1 Tarkka  1990, 139.  Eila Pennasen omaelämäkerrallisen artikkelin mukaan Huugo Pennanen oli 
tehtaan johtaja. (Pennanen OEA1947,579)
2 Hilma Pennasen päiväkirja 11.10.1908. SKS KIA. Eila Pennasen päiväkirja  6.10.1928. SKS KIA
3 Syntymäaika on peräisin kuolinilmoituksesta.  SKS KIA
4 Syntymäaika  on peräisin kuolinilmoituksesta. SKS KIA
5 Leo Pennasen muistitietoa Eila  Pennasen  muistiinmerkitsemänä. SKS KIA
 6 Hilma Pennanen  Janakkalassa asuville vanhemmilleen 2.10.1904. SKS  KIA
7 Hilma Pennanen Huugo Pennaselle 29.5.1904. SKS KIA.
8 Leo Pennasen muistitietoa Eila  Pennasen  muistiinmerkitsemänä. SKS KIA
9 Eila Pennasen muistiinpanoja. (Luultavasti Tampere-sarjaa varten.)SKS KIA
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on “makuuhuone, lastenkamari ja äidinhuone”10.  Muuttojen 

ohessa Huugo vaihtaa tiheästi työpaikkaa11  eikä etene urallaan 

niin hyvin kuin toivoisi12, mutta säilyttää valkokauluksisen 

asemansa. 

        Heinäkuun lopussa vuonna 1915 Hilma tuntee nuorimpana 

syntyvän lapsensa ensimmäiset liikkeet.13  Hiukan ennen joulua 

hän tilaa sairaalasta huoneen kahdella vuoteella ja maksaa siitä 

sata markkaa.14  Investointi ei perheen jatkuvasti heikolla tolalla 

olevat15 rahavarat huomioon ottaen ole vähäinen.  Tytär syntyy  

helmikuun toisena päivänä vuonna 1916 Tampereella. Huhtikuun 

kolmantenatoista päivänä 1916 pastori E. Hyytiäinen kastaa 

Säde Eila Talvikin.  Kummeina kastetilaisuudessa ovat Margaret 

Ellin ja William Cooke.16 William Cooke toimi Ison Britannian 

konsulina Suomessa. Hän osallistui kansalaissodan aikana 

yhdessä Ruotsin ja Italian konsulien kanssa vetoomukseen, jossa 

kehotettiin punakaartilaisia kohtelemaan suojeluskuntien 

toimintaan osallistuneita kansalaisia laillisesti ja 

oikeudenmukaisesti.17 

     Hilma  Pennanen on kirjoittanut muutamia Eilan kehitystä 

koskevia havaintoja Kotilieden vuosikalentereihin. Esimerkiksi 

toukokuun lopussa 1916 äiti löytää Eilan käytöksestä varmoja 

merkkejä siitä, että lapsi erottaa oman äitinsä muista 

ihmisistä.18 Merkintä kertoo siitä, että Hilma Pennanen on ollut 
10 Pennanen OEA1947, 580
11 Leo Pennasen muistitietoa Eila Pennasen  muistiinmerkitsemänä. SKS KIA
12 Huugo Pennanen Hilma  Pennaselle tammikuussa 1914. SKS KIA
13 Hilma Pennasen muistikirja 20.-30.7.1915. SKS KIA.  Muistikirjat ovat pieniä vihkosia, joihin Hilma  
Pennanen on merkinnyt konkreettisia, arkisia tapahtumia  eri päiviltä.  Pohdintaa sisältäviä päiväkirjoja ne 
eivät ole.
14 Hilma Pennasen muistikirja 20.12.1915. SKS KIA
15 Maire Pennasen muistitietoa Eila Pennasen  muistiinmerkitsemänä. SKS KIA.  Ks. myös Pennanen 
1969, 229.
16 Hilma Pennasen  muistikirja 13.4.1916. SKS KIA
17 Voionmaa 1935, 73
18 Hilma Pennasen muistikirja 21.5.1916. SKS KIA



76.

ainakin jollakin tavoin perillä ja kiinnostunut lapsen varhaisten 

suhteitten muodostumisesta.

       Kotilieden kalenterit on suunnattu naisille ja ne sisältävät 

paljon suorasukaisia ohjeita kodinhoidosta ja kasvatuksesta. 

Syyllisyyden sijainti ei jää ohjeistuksissa epäselväksi. Nimimerkki 

H. H. kirjoittaa kalenterissa: “Äidin, joka itse on pintapuolinen ja 

kelvoton, on tietysti vaikeata saada lapsensa toisenlaisiksi. 

Esimerkin voima on siksi suuri. Mutta kunnon äitien ei pitäisi 

valitella lapsiaan. Vanhemmilla on sellaisia lapsia kuin he 

ansaitsevat.” Tekstin kasvattava sävy on hyvin toisenlainen kuin 

Maria Lähteenmäen tutkimissa sosialistipiirien kasvatusoppaissa, 

joissa 1900-luvun alun äitejä kehotetaan tiedostamaan asemansa 

”kapitalismin kaksinkerroin riistämänä palkkaorjana”, että he 

voisivat toimia lastensa oikeanlaisina kasvattajina.19  Yhteistä 

kasvatusohjeissa on ehdottomuus, suorasukaisuus sekä äitien 

vastuuttaminen.

   Hilman käyttämissä Kotilieden kalentereissa on taloudenpidon 

tehostamiseksi myös kirjanpitotaulukot Suomen äideille ja 

vaimoille. Maaliskuussa 1936 Hilma Pennanen on käyttänyt 

makkaran ostoon 14 markkaa, perunoihin 45 markkaa, kolmen ja 

puolen kilon silavapalaan 46, 80 markkaa. 130 litraa maitoa on 

maksanut 208 markkaa.20  Hilma on kirjannut ruokamenoja 

lukuunottamatta erikseen Eilasta koituneita kuluja ja 

alleviivannut kaikki huvituksiksi luokiteltavat menoerät. 

Helmikuussa 1932 Eilan kaksi soittotuntia maksavat yhteensä 

sata markkaa. Huhtikuun loppupuolella Eilan syömä leivos on 

maksanut markan, marraskuussa tytär on käynyt kahden markan 

edestä kuuntelemassa Elli Tompurin lausuntaa. Samassa kuussa 
19 Lähteenmäki  2000, 63. 
20 Hilma Pennasen merkintöjä Kotilieden  kalenterissa maaliskuussa 1936. SKS KIA
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omenaan on käytetty 1,50 markkaa. Marraskuun suurinvestointi 

on rippipuvun työpalkka, 247,50 markkaa.21 

    Hilma Pennasen taloudenpito tavoittelee järjestelmällisyyttä, 

mutta järjestelmällisyys ei ainakaan arkistoiduista, hyvin 

vähäisistä papereista päätellen ole ollut säännöllistä vaan 

puuskittaista. 1940-luvulla Eila Pennanen arvioi äitinsä 

”miellyttäväksi originelliksi” ja ”entisajan naiseksi, jotka eivät 

henkilökohtaisesti vaadi itselleen mitään, ovat täysin vailla 

puolensapitämisen vaistoa”.22   

       Kai Häggmanin mukaan suomalainen ydinperhe eriytyi 1800-

luvun lopussa työ- ja sukuyhteisöstä omaksi taloudekseen ja sen 

yksilöt vähitellen perheestä omiksi persoonikseen.23  Maaseudulla, 

työ- ja perheyhteisössä kasvanut Hilma siirtyy avioliitossaan 

toteuttamaan omaa perhetaloutta. Hänellä ei kuitenkaan ole 

perheen välitöntä mallia tukenaan. Hän tuli Janakkalasta  jo 

lapsena töihin Tampereelle Tirkkosen lankakauppaan24, tätinsä 

palkolliseksi.25  Kaupungissa työskennellessään hän etääntyy 

maaseudun perheyhteisöstä. Hänelle karttuu kokemusta lankojen 

ja kankaiden myynnistä mutta tuskin leipomisesta, 

pyykinpesusta, ruuanlaitosta26  tai lastenhoidosta. Kun hän 

avioituu, hän ryhtyy vaimoksi ja perheenäidiksi tietämättä mitä 

se käytännössä tarkoittaa.  Ahkeruutta vaativa fasteri27  

kirkastaa kuitenkin apulaisensa tulevaisuudennäkymiä laittamalla 

hänet kouluun.  11-vuotiaalla Hilmalla on vahva tarve opetella 

  21 Hilma  Pennasen muistikirja. SKS  KIA
22 Pennanen 1947OEA, 579
23 Häggman 1994, 119-130
24 Hilma on  Huugon kanssa seurustellessaan lankakaupassa töissä.  Huugo osoittaa kirjeitään Tirkkosen 
lankakauppaan. SKS KIA
25 Hilma Enegrén vanhemmilleen 26.5.1891. SKS KIA
26 Vanhemmilleen 28.12.1903 lähettämässään kirjeessä Hilma arvelee olevansa taitamaton kokki. SKS 
KIA
27 Hilma Enegrén vanhemmilleen 19.2.1887. SKS KIA
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mm. kirjoittamaan suomen kieltä oikein.28  

      Hilman sosiaalisella taustalla varustetulle naiselle avioliitto 

tarkoittaa sosiaalisen nousun väylää, pääsemistä kaupunkilaisen 

valkokaulustyöntekijän vaimoksi. 1900-luvun alun suomalaisessa 

sääty-yhteiskunnassa se ei ole vähän. 

       Huugon tulot riittävät vaihtuvien kotiapulaisten 

palkkaamiseen.29  Palvelusväki oli 1900-luvun alun suomalaisessa 

sääty-yhteiskunnassa olennainen sosiaalisen statuksen mittari. 

Vielä 1800-luvun lopussa Helsingin maistraatti ei antanut 

työväestölle lupaa pitää palvelijoita, koska se olisi ollut 

säädynmukaisen elämän vastaista.30 Pennasen perheen apulaiset 

eivät kenties olleet kovin talousoppineita, mutta heitä saattoi 

kuitenkin käyttää sosiaalisen statuksen ulkoisena merkkinä. 

Huugo ei tehnyt mitään taloustöitä ja esiintyi vapaa-aikoinaankin 

kauluksessa ja kravatissa31. Lasten muistitiedoista päätellen hän 

on ollut etäinen perheenisä ja vaikeasti lähestyttävä aviomies. 

Leo Pennanen muistelee, että muusta perheestä eristyneellä 

Huugolla oli ”kiivaita purkauksia” silloin kun perhe asui 

Puutarhakadulla.32 Maire mainitsee Huugon ryypänneen alaistensa 

kanssa.33  Yhteys nuorimpaan tyttäreen syntyy kuitenkin 

yhteisen lukuharrastuksen myötä vaikka isää ja tytärtä eivät 

aina kiinnostakaan samat kirjat.34 

     Kansakoulun Eila Pennanen aloittaa 31.8.1921. Ensimmäisellä 

luokalla keskiarvo on 6,6. Kevättodistuksessa lukeminen on 

yhdeksän mutta käsityöt vain viisi. Neljä vuotta myöhemmin 
28 Hilma Enegrén vanhemmilleen 19.2.1887. SKS KIA
29 Eila Pennasen päiväkirja 1.11.1926. SKS KIA. Pennanen mainitsee päiväkirjassaan, että heille tulee 
”uusi palvelustyttö”.
30 Sulkunen 1989, 27
   31 Maire Pennasen muistitietoa Eila Pennasen muistiinmerkitsemänä .SKS KIA
32 Leo Pennasen muistitietoa Eila Pennasen muistiinmerkitsemänä. SKS KIA
33 Maire Pennasen muistitietoa Eila Pennasen muistiinmerkitsemänä. SKS KIA
34 Pennanen  OEA1947, 581
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todistuksen keskiarvo on jo 8,6.35 Huugo Pennanen osallistuu 

tyttärensä koulunkäyntiin käymällä kevätjuhlissa kättelemässä 

Eilan opettajan silloin, kun Eila siirtyy kansakoulusta Tampereen 

tyttölyseoon. Pennanen kirjaa opettajan kommentit ikään kuin 

ulkopuolisen tarkkailijan silmin: “Ope tuumi, että Eila on aina 

tehnyt hyvin tehtävänsä ja hän on hyvin paljon muita 

kehittyneempi.”36 Pennanen ei mainitse, onko äiti ollut mukana.

       Tampereen tyttölyseossa vuonna 1927 aloittavan Eilan 

luokanvalvojana on Aili Sommer (kirjailija Aili Somersalo). Lyseon 

todistusten keskiarvot sinnittelevät kahdeksikon tuntumassa, 

mutta käsityöt pysyttelevät kaiken aikaa viitosina.37  Eila pitää 

käsitöitä vastenmielisinä, mutta hänen käsityksensä arkeen 

liittyvistä käytännön tosiasioista ja rutiineista on muutenkin  

kielteinen. Taloustöiden tekemistä hän pitää orjailuna.38 

     Lankakaupan myyjättären työstä vaimon rooliin siirtyneen 

Hilman osaamattomuus on saattanut siirtyä roolimalliksi 

tyttärelle. Erona tyttären ja äidin välillä on, että Hilma tavoitteli 

avioliittoa39  mutta Eila ei kammoksu mitään niin paljon kuin 

ajatustakin vaimoksi joutumisesta. ”Naimisissa oleva nainen ei 

saa mitään palkkaa raskaasta, vanhentavasta työstä”, hän 

arvelee murrosikäisenä, mutta olettaa kuitenkin, että nainen 

kärsii vain silloin kun perhe on köyhä. Varakkaassa perheessä 

”mies ansaitsee rahat ja nainen kuluttaa ne etupäässä itsensä ja 

lastensa hyväksi”.40 Nuiva suhtautuminen arkiaskareisiin voi 

  35Eila Pennasen koulutodistukset SKS  KIA
36Eila Pennasen päiväkirja 31.5.1926. SKS  KIA
 37Todistukset SKS  KIA
38Eila Pennasen päiväkirja 13.8.1927  SKS  KIA
3917.4.1903 Hilma  Pennanen kirjoittaa päiväkirjassaan, että  ”198 päivää täytyy olla vielä työssä, vaan 
sitte kun ne on kulunut, niin Jumala antaa minulle ehkä oman kodin, niin, niin! Eihän sitä tiedä mitä siksi 
ehtii tapahtua mutta jos nyt ei mitään ihmeellisempää tapahtuisi, saisin minäkin todella kerran koettaa 
tulla hyväksi ja tehdä pelastajani elämän niin onnelliseksi kuin suinkin voin”.  SKS KIA
40Eila Pennasen päiväkirja  5.2.1930. SKS KIA
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johtua osittain myös siitä, että Eila on sisaruksiaan 

huomattavasti nuorempi. Perheen kuopuksena ja äitinsä 

”iltatähtenä”41  hän saa osakseen vapauksia käytännön elämän 

opettelemisesta kenties enemmän kuin vanhemmat sisaruksensa.     

    W. H. Audenin mukaan taiteilijaksi päädytään heterogeenisista 

perheistä, mutta on olemassa näyttöä siitä, että ainoa lapsi ja 

perheen nuorin lapsi päätyvät taiteilijoiksi muita useammin. 

Vanhemmat tarjoavat elämänkokemusta, sisarukset erilaisia 

elämäntapoja ja vaihtoehtoisia elämisen malleja.42 Pennasen 

sisarukset valitsevat turvalliset ammatit ja niiden mukana 

yhteiskunnallisesti arvostetut asemat. Vanhempien vaikutus 

lasten valintoihin on tuskin ollut vähäinen.

    ”Sua kiitän isä taivahan / et suojelit mua yöllä. / Mua suojele 

sä edelleen / ain päivin ja öin. / Ja opeta mua totteleen / isää ja 

äitiäni”, kirjoittaa Eilan isosisko Maire alle kymmenvuotiaana 

aamurukouksensa.43 Rukouksessa ovat näkyvillä myös ajan 

kasvatusihanteet. Eilan lapsuusajan päiväkirjoissa ei ole 

merkintöjä Jumalasta tai rukoilemisesta, mutta kerran hän 

mainitsee laulaneensa kotonaan koulutovereittensa kanssa virren 

”Sun haltuus rakas Isäni”44. Hilma Pennanen on Eila Pennasen 

mukaan ollut ”kiihkomielisen uskonnollinen”.45 Äidille on 

varmaankin tuonut syvää tyydytystä se, että Leo-poika   

päättää seurata Jumalaa. Hänet vihitään papiksi kesäkuussa 

1927. Eila on silloin 11-vuotias. Pappisvihkimys tapahtuu 

Viipurissa, jonne perhe menee junalla. Kaupunkilaisesta 

ylemmyydestään tietoinen Eila harmittelee kirkonmäellä 

41 Hilma Pennanen oli Eilan syntyessä 40-vuotias. 
 42 Auden 1983, 122. 
43 Maire Pennasen muistiinmerkintöjä  4.11.1915. SKS KIA
44 Eila Pennasen päiväkirja 30.10.1926. SKS KIA
45 Pennanen 1969, 231
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maalaisia: “Karjalassa ihmiset aina töllistävät.”46 

Pappisvihkimyksen jälkeen vihityt perheineen siirtyvät piispan 

vastaanotolle. Kaikenkokenut maailmannainen kirjoittaa 

päiväkirjaansa: “Piispanrouva oli äärettömästi olevinaan. En 

välitä enkä jaksa kertoa heistä.”47 

    Leo Pennanen toimii pappisvihkimyksensä jälkeen kappalaisena 

Raumalla. Vuonna 1931 hän siirtyy Irja-vaimonsa kanssa Poriin 

viralliseksi apulaiseksi. Porissa oloaika päättyy syvään 

emotionaaliseen ahdistukseen, joka jatkuu useita vuosia. 

Ahdistuksen ja rankkojen syyllisyydentunteitten syynä on 

avioliiton ulkopuolinen suhde.48  Vaimo tukee kuitenkin 

aviomiestään varauksetta ja taistelee tämän pappisuran 

puolesta.49  Taistelemisen vaihtoehto olisi avioero.

      Leo kirjoittaa avioiduttuaankin äidilleen hyvin luottavaisia ja 

lämminhenkisiä kirjeitä ja allekirjoittaa ne usein sanoilla  ”äidin 

poika” tai ”äidin Leo”. Hellät allekirjoitukset ovat tulkittavissa 

merkeiksi äidin ja pojan välisestä läheisestä tunnesuhteesta.   

Rakastettu äiti voi suojella poikaa, joka antautuu 

rakastettavaksi.  Jumalan tahtoon nöyrtymisen taustalla on 

mielestäni kaipuu isän läsnäolevaan ohjaukseen. Kotona 

kärttyinen Huugo50  ei ole antanut pojalle tukea eikä myönteistä 

samastumiskohdetta.51  Papiksi ryhtyminen on ollut pojan 

sitoutumista suojelevan äidin uskonnollisiin arvoihin ja samalla 

irtisanoutumista uskontoon epäilevästi52 suhtautuvasta isästä.  

    Äidilleen  Leo kirjoittaa huomanneensa, ”ettei kristillisyys ole 

46 Eila Pennasen päiväkirja 19.6.1927. SKS KIA
47 Eila Pennasen päiväkirja 26.6.1927. SKS KIA
 48 Leo Pennanen Hilma  Pennaselle 13.11.1943. SKS KIA
 49 Irja Pennanen Hilma Pennaselle 24.9.1944. SKS KIA
50 Leo Pennasen muistitietoa Eila Pennasen kirjaamana. SKS KIA
51 Vrt. Siltala 1999, 210-211
52 Eila  Pennanen määrittelee isänsä agnostikoksi. (Pennanen 1969, 231)
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ikuisissa tunteissa ja kauniissa lauluissa vaan se on taistelua 

syntiä vastaan, taistelua vanhaa pahaa sydäntä vastaan.”53 

Tunne on alistettava hengelle taistelussa, jonka aseena on 

uupumaton työnteko.54 Aviollinen hairahtuminen on osoittanut, 

että tunteen valjastaminen kysyy lujaa kamppailua.

     Sota-aikana Leo Pennanen on sotasairaalan pappina 

Tampereella. Sodan jälkeen hän siirtyy Lopelle kirkkoherraksi. 

Rovasti Leo Pennanen kuoli tammikuussa 1991 Tampereella. 

Hänen intohimonsa, pitkäaikainen harrastuksensa ja 

sivutyönsäkin oli käsialatutkimus. Jo vuonna 1944 hän julkaisi 

kirjan Käsiala kertoo, jonka ensimmäinen painos myytiin pian 

loppuun.55  

    On selvää, että Leon ja Eilan välit jäävät ikäeron vuoksi 

etäisiksi. Myös opettajaksi päätyvä Maire-sisar on Eilaa paljon 

vanhempi, mutta sisko toimii kuitenkin nuorempansa moraalisena 

paimenena ja keskustelee tämän kanssa luonteen jalostuksesta. 

Erään keskustelun jälkeen Eila toteaa olevansa ”kauhean 

itserakas”56.  

     Moraalisten keskustelujen ohella sisar tarjoaa Eilalle 

mahdollisuuden tarkkailla nuoren naisen ja miehen välisen 

suhteen kehitystä. Pennasten naapurina Puutarhakadulla asuu 

saksalaissyntyinen Taubertin insinööriperhe57. Yksi perheen 

pojista, Ernst Taubert, alkaa seurustella Mairen kanssa. Eila ei 

peittele siinä tilanteessa uteliaisuuttaan. ”Tänään näin 

kummallisen tapahtuman. Kun Maire ja Ernst jostain syystä 

tappelivat ja Maire lyödä läiskäytti Ernstiä hartioihin niin tämä 

53 Leo Pennanen Hilma Pennaselle 6.11.1925. SKS KIA
 54 Vrt. Siltala 1999, 241
55 Leo Pennanen Hilma Pennaselle 24.4.1945. SKS KIA
56 Eila Pennasen päiväkirja 9.7.1929. SKS KIA
57 Pennanen OEA1947, 580



83.

tarttui häntä vyötäisistä kiinni.”58  Intohimon läjähdykset 

aiheuttavat Eilassa kummastusta. Viaton pikkusisko joutuu myös 

tietämättään toimimaan nuoren parin esiliinana. ”Maire, Ernst ja 

minä lähdimme taas metsään. Sotaleikeistä ei tullut mitään, 

Maire ja Ernst puhelivat koko ajan saksaa.”59 Huomionarvoista on, 

että Eila olisi tahtonut leikkiä nimenomaan sotaleikkejä, jotka 

mielletään tavallisesti poikien leikeiksi. 

    Ylioppilas Maire Pennasen ja insinööriopiskelija Ernst Taubertin 

kihlajaisia vietetään vuosi Leon pappisvihkimyksen jälkeen60   ja 

häitä Pennasten kotona heinäkuussa 192961 , samana vuonna 

jolloin Leo ja Irja Pennaselle syntyy lapsi. Mairen ja Ernstin vihkii 

Leo Pennanen.62  

     Hilma Enegrénin ja Huugo Pennasen suhde oli ollut 

seksuaalinen jo ennen avioliittoa.63  Eilan sisar Maire Pennanen on 

raskaana mennessään heinäkuussa 1929 naimisiin Ernst 

Taubertin kanssa.64  Ulkoisen sovinnaisuuden ja sisäisten halujen 

kamppailusta  Mairen elämässä kertoo Eilan päiväkirjamerkintä, 

jonka mukaan käyttäytymissäännöistä tarkka Maire kieltää 

pikkusisartaan ”puristamasta nuoren herran kättä”65. Oma 

hairahtuminen saa raskaana olevassa isosiskossa aikaan 

säikähtäneitä, moraalisia ylilyöntejä.  

    1900-luvun alkuvuosikymmenien perheyhteisössä moraalinen 

valvonta kuuluu naiselle66, mutta toisaalta myös miehen tulisi 
58 Eila Pennasen päiväkirja  26.6.1927. SKS KIA
59 Eila Pennasen päiväkirja 14.6.1927. SKS KIA
60 Eila Pennasen päiväkirja 8.10.1928. SKS KIA
61 Eila Pennasen päiväkirja 30.7.1927. SKS KIA
62 Eila Pennasen päiväkirja 30.7.1927. SKS KIA
63 1.7.1903 päivätyssä kirjeessään Hilma Enegrénille Huugo Pennanen kirjoittaa koetun yhdynnän 
aiheuttamista tuntemuksista. SKS KIA
64 2.2.1930  (n. kuusi kuukautta Ernstin ja Mairen häiden jälkeen) Eila Pennanen kirjoittaa päiväkirjaansa, 
että Ernstin ja Mairen poikavauva on syntynyt. Koska lapsi Eila Pennasen mukaan painaa syntyessään 
kolme kiloa, hän ei ole ollut keskonen. SKS KIA
65 Eila  Pennasen päiväkirja  26.11.1929. SKS KIA
66 Vrt. Siltala 1999, 554
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noudattaa ainakin seksuaalista pidättyvyyttä. 17-vuotias Eila 

kuvaa päiväkirjassaan Mairen ja Ernstin välistä riitaa, jossa Maire 

syyttää ”kakaralaumasta” Ernstin itsehillinnän puutetta. 

Merkillepantavaa on, että Eila asettuu pohdiskeluissaan 

puolustamaan raskaana olevaa Mairea, joka on äitinä ”kyvytön 

sielullisiin ponnistuksiin”.67 Lasten synnyttäminen ja hoitaminen 

vie naiselta Eilan käsityksen mukaan mahdollisuuden henkisiin 

toimintoihin. 

       Maire  tiedustelee avioliittonsa alkuvuosina, voisivatko hän 

ja Ernst asua Hilman ja Huugon luona, jolloin nuori aviopari 

pystyisi säästämään ja Pennaset lyhentämään heille velkaansa.68 

Taloudellisten huolten varjostaman avioliiton katkaisee sota. 

Ernst kuolee sodassa jo tammikuussa 194069   ja nuori leski jää 

yksinhuoltajaksi.

     Mairen mainitsema velka saattaa olla peräisin 1930-luvun 

alusta, jolloin Huugo on ajautunut taloudelliseen ahdinkoon ja 

velkaantunut tavalla, joka saa sekä hänet että Hilman pyytämään 

Leolta vekselin takaamista.70 Leo kieltäytyy toistuvasti vaimonsa 

tukemana.71 Irja kirjoittaa vielä vuonna 1937 vastaukseksi 

rahanpyyntöihin, että hän epäilee Huugon kykyä käsitellä rahaa ja 

on sitä mieltä, että Pennaset elävät taloudellisesti 

epärealistista elämää.72 

    Pennasen perheen arkisia tapahtumia voi lukea vilkkaasta 

kirjeenvaihdosta, joka on kulkenut Hilmalta lasten perheille ja 

takaisin.73  Isän ja lasten välistä kirjeenvaihtoa ei ole ollut 

67 Eila Pennasen päiväkirja 8.6.1933. SKS KIA
68 Maire Pennanen Hilma Pennaselle 2.12.1930. SKS KIA
69 Eila Pennasen päiväämätön päiväkirjamerkintä 1940-luvulta. SKS KIA
70 Leo Pennanen Huugo Pennaselle 2.4.1931. SKS KIA
71 Leo Pennanen Hilma Pennaselle  8.4.1932. SKS KIA
72 Irja Pennanen Hilma Pennaselle 25.1.1937. SKS KIA
73 Kirjeitä on runsaasti tallennettuna SKS:n arkistoon.
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käytettävissäni. Käytössäni olleen lähdeaineiston perusteella 

vaikuttaa siltä, että lapset eivät ole viestineet 

ongelmatilanteissa ainakaan kirjeitse toisilleen, eikä Hilma ole 

toiminut tietojen välittäjänä. Lapsilla on ollut luottamuksellinen 

suhde äitiinsä mutta ei toisiinsa eikä isään. 

     1940-luvulla Eila Pennanen luonnehtii äitiään naiseksi, ” joka 

palvelee lapsiaan yhtä auliisti kuin aikoinaan isääni”. Isänsä Eila 

muistaa ”omalaatuiseksi jöröttäjäksi” ja samaan aikaan 

”liikatunteelliseksi” mieheksi. Huugo Pennanen on ollut 

kiinnostunut fysiikasta, kansantaloudesta ja biologiasta. Mutta 

erityisesti häntä on innostanut englannin kielen opiskelu. Hän oli 

”kärpäselleen kuolemaan saakka uskollinen: hän kuoli englannin 

syntaksin ääreen.”74 Kiinnostus englannin kieleen ja 

englantilaiseen kulttuuriin on mielestäni myötävaikuttanut siihen, 

että Eilan kummeiksi valittiin juuri Margaret Ellin ja William 

Cooke. Toki myös kummien sosiaalisella asemalla on ollut 

merkitystä. 

    Vielä 1940-luvulla Hilma valittaa Eilalle, ettei kehtaa kirjoittaa 

Eilan anopille, ”kun ovat hänen jälkeläisensä kirjailijoita75  lienee 

hän tottunut kirjeidenkin alalla suurenmoisiin saavutuksiin”.76 

Muistin heikkenemisestä kärsivänä hän lopettaa kirjeensä 

lyhyeen, ”ettei paljon tule erehdyksiä minun tekeleeseeni”.77   

Huugo Pennanen opettaa vaimolleen englantia ja tämä kertoo 

tyttärelleen lukevansa Charles Dickensin romaaneja englanniksi.78  

    Kiintymys englantilaiseen kulttuuriin ja englannin kieleen 

leimaa Eila Pennasen perhe-elämää jo varhaislapsuudessa, mutta 

  74 Pennanen  OEA1947, 579. Huugo Pennanen kuoli 9.2.1944.  Kuolinilmoitus SKS KIA
75 Eila Pennasen aviomiehen Alpo Vammelvuon sisar oli  runoilija Anja Vammelvuo.
76 Hilma Pennanen Eila Pennaselle 22.8.1947. SKS KIA.
77 Hilma Pennanen Eila Pennaselle 25.11.1950. SKS KIA.
78 Hilma Pennanen Eila  Pennaselle 9.7.1944. SKS KIA.
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ei suomalaisuuttakaan ylenkatsota. Kyläreissulta Hilma tulee 

onnellisena, koska tarjolla oli ”ihana Sibelius-tunnelma, kaunista 

laulua ja soittoa, tomaateilla päällystettyjä ranskanleipiä ja 

oikeaa teetä”.79 Niukkuuteen tottunut Hilma osaa 

kulttuurinautintojen lisäksi arvostaa herkullista ruokaa.

    Hilma  suhtautuu taustansa ja alemmuudentunteittensa vuoksi 

oppineisiin ihmisiin nöyrän kunnioittavasti. Kunnioituksen toinen 

puoli sisältää toiveen ja tarpeen jo mainitusta sosiaalisesta 

noususta.  Hän on mm. utelias kuulemaan yliopistossa 

opiskelevan Eilan ”toverittaren” suvusta. ”Hieno suku, sehän on 

jo sellaista jota kannattaa kertoa.”80  Hilman lausahdukseen 

sisältyy ajatus, että hieno suku on jotakin muuta kuin hänen oma 

sukunsa, josta kenties ei ole kovin paljon kerrottavaa. 

  

    

2.2. Vaiettu sosiaalinen häpeä

”Lapsuudenkotini oli näennäisen tyyni, mutta pinnan alla kuohui 

monenlaista keitosta”, muistelee Eila Pennanen 

esitelmäluonnoksessaan vuonna 1987. Kodissa ei riidelty 

avoimesti, mutta lapsi pystyi kuitenkin käsittämään, että 

”yhteiselämä on kestämättömällä pohjalla”. Pennasen mielestä 

”jonkinlainen ilottomuus voi seurata kirjailijaa hänen 

taipaleellaan, jos hänen lapsuudenkotinsa on ollut tällainen 

purkautumattomien jännitysten kenttä”.81 

    Pinnanalaisiin keitoksiin viitatessaan Pennanen on ilmeisesti 

tarkoittanut tätinsä, kirjailija Ain’Elisabet Pennasen tekemien 

valintojen heijastumista Pennasten perhe-elämään. 
79 Hilma Pennanen Eila Pennaselle 25.8.1944. SKS KIA.
80 Hilma Pennanen Eila Pennaselle 24.10.1936. SKS KIA.
81 Pennanen 1987. SKS  KIA
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    Ain’Elisabet Pennasen esikoisromaani Voimaihmisiä ilmestyi 

vuonna 1906 ja se on omistettu kirjailijan Väinö-veljelle. 1930-

luvun alkupuolella Jarno Pennanen on paljastanut Eilalle, että 

Väinö on ollut homoseksuaali82. 

     1918 ilmestynyt Ain’Elisabet Pennasen romaani Palkkapiian 

päiväkirja  on omistettu “rakkaalle ystävälle, julmasti 

poisriistetylle runoilijalle Juhani Alarik Siljolle”.  Ain’Elisabet 

Pennasen suuresti arvostama  Siljo suhtautui Ain’Elisabet 

Pennasen kirjailijantyöhön kannustavasti. Hän mm. esitteli 

Valvojan muuten miehisessä kirjallisuusosastossa Ain’Elisabet 

Pennasen näytelmän Rossit.83    

    Ain’Elisabet Pennanen kirjoitti teoksensa aikana, jolloin naisen 

intellektuaalisen toiminnan ehdot olivat varsin ankarat. Vuonna 

1901 suomalaisille naisille myönnettiin oikeus opiskella 

yliopistossa ilman erivapautta. Opiskeluoikeus ei kuitenkaan 

taannut naiselle paikkaa tieteen tai taiteen maailmassa, eikä 

miesten hallitsema kaunokirjallinen kenttä toivottanut naisia 

tervetulleeksi.  Kun Onerva Lehtinen (L. Onerva) kertoi Eino 

Leinolle ansionsa ja toivoi Leinolta neuvoa elämänuran valinnassa, 

Leino kehotti nuorta naista menemään naimisiin84.

    Ain’Elisabet Pennanen ei päässyt vuosisadanvaihteen 

kirjalliseen eliittiin, eikä kirjallinen kaanon ole häntä 

myöhemminkään avosylin vastaanottanut.85  Ain’Elisabet 

Pennanen purki kritiikkiin kyllästynyttä mieltään kirjeitse Anna-

Maria Tallgrenille ja mainitsi, että antaisi sekä ”barbaarisen 

kritiikin että taiteen” kuulla kunniansa, jos ei olisi nainen86. Hän 

82 Eila Pennasen päiväkirja 13.1.1933. SKS KIA.
83 Krogerus  1993, 110

84 Makkonen 1996,  181
  85Krogerus 1993,  46
86 Krogerus  1988, 174
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käsitti oman sukupuolensa asettamat rajoitukset ja joutui 

sopeutumaan kulttuurisen kentän maskuliinisiin ehtoihin.   

     Tellervo Krogeruksen mukaan Tallgren suhtautui Ain’Elisabet 

Pennasen teoksiin myönteisesti osittain siksi, että Pennanen oli 

Juhani Siljon ystävä ja Siljo oli Tallgrenin ehdoton 

auktoriteetti87.  Tallgrenin suopeuden teki toisin sanoen 

mahdolliseksi se, että häntä tuki mies, joka arvosti Ain’Elisabet 

Pennasta.

     Aikalaiskriitikot arvioivat Ain’Elisabet Pennasta nimenomaan 

naisena. Viljo Tarkiainen, V. A. Koskenniemi ja Rafael Forsman 

suhtautuivat Krogeruksen mukaan Voimaihmisiin armottomasti, 

mestaroivasti ja naista väheksyvästi.88  Näin tapahtui siitä 

huolimatta, että Voimaihmiset ei ole emansipatorinen kirja. 

Voimaihmisissä naisen ihanteeksi näyttäytyy enemmänkin 

sovinnaisen, pappia ja kokoomusta vaaleissa äänestävän89 Hilma 

Pennasen toiveista muistuttava nainen. Tällainen nainen vastaa 

Pirjo Lyytikäisen mukaan Voimaihmisissä miehen ihanteita, 

antautuu rakkaudelle ja on miehen suojelemana kodissaan. Vain 

jos tätä ihannetta ei voi toteuttaa, voi tehdä jotakin muuta.90 

     Omassa elämässään Ain’Elisabet Pennanen teki hyvin 

epäsovinnaisia ja uhmakkaita ratkaisuja, eikä hän ollut 

epäitsekäs ja avioliittoa kaipaava nainen. Veljeään Huugo 

Pennasta hän syytti  itsekkyydestä, koska veli avioitui eikä enää 

elättänyt kirjalliseen luomistyöhön keskittynyttä sisartaan91.

    Eila Pennanen mainitsee 1960-luvulla Studia generalia -

luennossaan, että Ain’Elisabet Pennanen joutui ”individualististen 

87  Emt., 242-243
 88 Krogerus 1993,  46 
89Eila Pennasen päiväkirja 2.7.1929. SKS KIA
90Lyytikäinen  1997, 197

91 Eila Pennasen keräämää  Maire Pennasen muistitietoa. SKS KIA
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tekojensa vuoksi” ahdasmielisen pikkukaupungin painostuksen 

kohteeksi.92  Individualistisilla teoilla Pennanen viittaa 

Ain’Elisabet Pennasen ja Aarne Orjatsalon suhteeseen.  

     Orjatsalo oli Tampereen Työväen Teatterin näyttelijä, jolla oli 

sosialistisia ajatuksia ja kosketuksia Venäjän 

vallankumouksellisiin93. Orjatsalon ja Ain’Elisabet Pennasen 

lyhyestä suhteesta syntyi lokakuussa 1906 avioton poika, Jarno 

Pennanen.  Samana vuonna ilmestyneessä Voimaihmisiä -

romaanissa on kuvaus viettelijäpaholainen von Braunista, 

nietzscheläisestä narsistista, joka häpeilemättä nauttii 

romanttisen naisensielun raiskaamisesta.94 Vuosi Voimaihmisten 

ilmestymisen jälkeen Aarne Orjatsalo julkaisi kirjan Viettelijä, 

joka kertoo tunnistettavalla tavalla Jorman ja Ein’Kathariinaksi 

nimetyn naisen välisestä suhteesta.95 Pennanen ja Orjatsalo 

siirsivät teoksillaan suhteensa osittain julkisuuteen. Tällainen 

tunnustuksellisuus ei vielä 1900-luvun alussa ollut tavanomaista.

        Eila Pennanen saa tietää Jarno Pennasen syntymän 

olosuhteet vasta vuonna 1929, 13-vuotiaana. Äiti kertoo asiasta 

Eilalle ja varoittaa tätä samalla vakavasti. Varoituksen kuultuaan 

Eila päättää luopua ”kevytmielisten ihmisten kuvittelemisesta” 

ja  merkitsee Orjatsalon päiväkirjaansa ”tätinsä häpäisijäksi”96.  

Koska onania on hänen naiivin avoimesti ilmaistun  käsityksensä 

mukaan kiellettyjen asioiden kuvittelemista97, hän tuskin 

merkintöjä tehdessään tietää mitä ”häpäiseminen” käytännössä 

tarkoittaa. Konkretian puuttumisesta huolimatta kevytmielisyys, 

häpeä, kielletty, mies ja nainen liittyvät mielestäni hänen 
92 Pennanen  1969, 232
93 J. Pennanen  1970, 54
94  A. E.  Pennanen 1906, 168-70
95 J Pennanen  1970, 55-56
96 Eila Pennasen päiväkirja 25.2.1929. SKS KIA
97 Eila Pennasen päiväkirja 9.7.1929. SKS KIA
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ajattelussaan kuitenkin alitajuisesti toisiinsa. 1960-luvulla 

Pennanen nimittäin pohtii jo pienenä käsittäneensä, että hänen 

perheessään oli ”jotakin vikaa”. Perheenjäseniin suhtauduttiin 

”halveksivasti ja ivallisesti”.  Ain’Elisabet Pennasen 

epäsovinnainen käyttäytyminen johti Eila Pennasen käsityksen 

mukaan siihen, että Pennasen perhe joutui  eristetyksi 

pikkukaupungin sosiaalisesta yhteisöstä. ”Mahdollisesti 

eristyneisyyden sumun läpi pääsi tihkumaan myös tietoisuus, 

että oli kysymys seksuaalisesta käyttäytymisestä, tabun 

rikkomisesta, normien rikkomisesta.”98 Eristyneisyydestä ja 

yksinäisyydestä Pennanen mainitsee omaelämäkerrallisten 

pohdintojen yhteydessä jo vuonna 1947, mutta silloin hän ei tuo 

mahdollisia syitä julkisuuteen.99  

     Eila Pennasen ensimmäisissä päiväkirjamerkinnöissä on 

mielestäni heijastumia siitä, miten epämääräinen tietoisuus 

normien rikkomisesta on vaikuttanut 10-vuotiaan koululaisen 

elämään. Merkinnöistä kuvastuu tyttö, joka on halunnut tarkasti 

määritellä paikkansa tovereittensa keskuudessa. Määrittely 

tapahtuu oman ylivertaisuuden osoittamisen avulla. “Minä näytin 

tietojani eräälle ruotsalaiselle neidille, kun hän ja Signe 

saattoivat minua soittotunnilta. Kieliopissa. Hän luuli kaiketi että 

suomalaiset ovat vain moukkia. Hän hämmästyi kun osasin 

soittaa.”100  Määrittelyssä ruotsalainen, nimeämätön neiti toimii 

Pennasen alemmuudentuntojen projektiopintana. 

Nimeämättömänä hän joutuu lisäksi toimimaan koko 

ruotsalaisuuden edustajana suomalaisia vastaan. 

Päiväkirjamerkinnässä mikään ei viittaa siihen suuntaan, että 

neiti olisi omalla käyttäytymisellään osoittanut pitävänsä 
98 Pennanen 1969, 232
99 Pennanen  OEA1947, 580
100 Eila Pennasen päiväkirja, marraskuu 1926. SKS KIA
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suomalaisia tyhminä. Pelko moukkamaisuudesta on Eila Pennasen 

oma pelko, jonka on synnyttänyt epämääräinen sosiaalisen 

huonommuuden tunne. 

     Koulussa Eila mainitsee lyöneensä Ailia, kotonaan hän on 

lyönyt vierailulla ollutta Toinia.101 Kolme päivää edellämainitun 

aggressiivisen kohtaamisen jälkeen hän tappelee yksin kolmea 

tyttöä vastaan ja voittaa.102 Kun Maire lähtee käymään 

Taubertille, Eila kirjoittaa kiukuttelevansa.103 Toistuvat 

aggressiopurkaukset kertovat objektisuhteita tarkastelevalle 

psykoanalyytikolle muun muassa vajavaisesta 

itsearvostuksesta.104  Sen syntyyn on vaikuttanut moni tekijä, 

mutta perheen ilmapiirissä taustalla ollut sosiaalinen häpeä on 

tuskin ollut tekijöistä vähäisin. Eikä häpeän - ja vastaavasti 

paheksunnan - määrää ole  vähentänyt se, että Ain’Elisabet 

Pennanen oli ylpeä ja Jarno Pennasen mukaan kieltäytyi 

katumasta tekojaan.105  Huugon ja Ain’Elisabetin nuorin veli Väinö 

Pennanen haki sisarensa häpeälle hyvitystä  yrittämällä ampua 

Aarne Orjatsalon Teatteriravintolan eteisessä. Yritys kuitenkin  

epäonnistui.106   

      15-vuotiaan Eilan suhtautuminen Aina-tätiin on ristiriitainen. 

Täti on outo ja muista ihmisistä poikkeavalla tavalla käyttäytyvä 

“vapaamielinen, älykäs, onnellinen taiteilija”107. Onnellisuus on 

Eilan päiväkirjoissa harvoin esiintyvä sana. Huomionarvoista 

päiväkirjamerkinnässä on, että Eila Pennanen liittää siinä 

onnellisuuden taiteilijuuteen. Elämä taiteilijana ei ole kärsimystä 

101 Eila Pennasen päiväkirja 10.11.1926. SKS KIA
102 Eila Pennasen päiväkirja  13.11.1926. SKS KIA
103Eila Pennasen päiväkirja 19.4.1927. SKS KIA
104Esim. Jacobsson 1971, 183
105J. Pennanen 1970, 52-61
106 J. Pennanen 1970, 57
107 Eila Pennasen päiväkirja 4.6.1931. SKS KIA



92.

vaan tyytyväistä elämää.  Mutta täti on Eilan käsityksen mukaan 

myös ”äärettömän itsekäs ja umpimähkäinen tuomitsija”, joka 

repostelee muita taiteilijoita Pennasilla käydessään. “Maila 

Talviosta hän sanoi, että hän on kuin kuivahtanut lehmänjälki 

maantiellä, yhtä pyöreä ja ruskea.”108

     Sukulaisuussuhde Ain’Elisabet Pennaseen on tuonut Pennasen 

varhaisnuoruuteen vaikeasti ratkaistavia moraalisia ja 

emotionaalisia ongelmia. Eila Pennanen arvioi itse, että:

Taide oli tuohon aikaan pyhää ja ylevää, mutta taiteilija oli 
suojaton uhri, ellei porvarillinen yhteisö ottanut häntä 
siipiensä suojaan ja varustanut häntä rahalla. Seksuaalinen 
poikkeama oli taiteellisuutta, sanottiin, taiteellisuus herätti 
vihaa - koko ongelmakompleksi oli erittäin sekava.109 

Omaelämäkerrallisessa pohdiskelussaan Pennanen sitoo  

ongelmavyyhden yhteiskunnalliseen taustaan, mutta ei 

naiskirjailijuuteen tai naiseuteen. Merkityksellisenä pidän 

Pennasen korostamaa eristyneisyyttä ja sitä, että sosiaalisen 

yhteisön ulkopuolelle jäämisen syitä ei ole käsitelty avoimesti 

perheen sisällä.

     Eristyneisyys ja ympäristön paheksunta ovat aiheuttanut 

Pennasen perheelle huolta myös siksi, että Hilmalla ja Huugolla on 

ollut tarve päästä tekemisiin yhteiskunnallisesti parempiosaisten  

perheitten kanssa. Huugo Pennanen on hyvillään, kun Eila 

hakeutuu sosiaalisesti arvostettuun seuraan ja välttelee 

työläisperheitä110. Ystäviensä kanssa Eila pelaa dominoa ja juo 

kahvia111, pitää satuiltamia112 ja käy elokuvissa113 . 1800-luvun 

108 Eila Pennasen päiväkirja 4.6.1931. SKS KIA
109 Pennanen 1969, 232
110 Eila Pennasen päiväkirja 20.4.1927. SKS KIA
111 Eila Pennasen päiväkirja  30.10.1926. SKS KIA
112 Eila Pennasen päiväkirja 20.11.1926. SKS KIA
113 Eila Pennasen päiväkirja 6.4.1928. SKS KIA
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lopussa tämäntyyppinen seurustelu on liittynyt säätyläistyttöjen 

kasvatukseen114, eikä ole syytä olettaa että tilanne olisi 1920-

luvulle tultaessa olennaisesti muuttunut. Kun Pennasen perhe 

vierailee kummisetä Cookin luona, Eila huomioi palvelijattaren 

”onduleeratut hiukset” ja arvostaa suuresti lahjaksi saamaansa 

hopealusikkaa.115 Ulkoiset tunnusmerkit ja materiaalinen 

hyvinvointi toimivat muiden ihmisten arvon määrittelemisen 

apuvälineinä.

     Sosiaalinen alemmuudentunne ja hyväksytyksi tulemisen 

tarve ovat mielestäni vaikuttaneet myös siihen, että Pennaset 

ovat eläneet yli varojensa. Itsekunnioituksen säilyttäminen on 

vaatinut sijoituksia vaikka perheen taloudellinen tilanne ei olisi 

niitä sallinutkaan.116 Kun Maire avioituu, Eila, Maire ja Hilma 

etsivät Tampereen kaikista kukkakaupoista valkoista ruusua 

sulhaselle. Häätalo koristellaan perheen taloudellisen tilanteen 

huomioiden  ylellisesti ja tarjoilupöytään varataan mm. jäätelöä 

ja rapuja.117 

     Perhe on yrittänyt ylläpitää hyväksyttävää ja kunniallista 

julkisivua, olla sosiaalisesti kelpaava. Epämääräiset varjot ovat 

kuitenkin kerääntyneet jonnekin Eila Pennasen tietoisuuden 

taustalle ja aiheuttavat siellä emotionaalisia kasautumia, jotka 

vielä  aikuisiänkin itsereflektiivisissä päiväkirjoissa purkautuvat 

hahmottoman ahdistuksen tunnoiksi. Sosiaalisen 

kelpaamattomuuden tunnot ja niiden aiheuttamat emotionaaliset 

kasautumat voivat tosin olla taustalla jo silloin, kun 12-vuotias 

Eila sylkäisee koulutoverinsa kasvoille tämän moitittua Eilaa 

114 Ollila  1997, 121
115 Eila Pennasen päiväkirja 29.11.1929. SKS KIA
116 Olen jo maininnut esimerkkejä ongelmallisesta rahatilanteesta.  Lisättäköön vielä se, että Eila 
Pennasen mielestä hänen lapsuudessaan kaikki rahaan liittyvä oli ahdistavaa.  (Pennanen 1969, 230)
117 Eila Pennasen päiväkirja 30.7.1929. SKS KIA
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sivistymättömäksi, Eila ihmettelee kuinka ”auton ohjaajan, 

juopottelevan sian tytär” itse voisi olla sivistynyt.118

     Erillisyyden tuottama ahdistus voi tehdä yksilön hyvin 

onnettomaksi.  Aila Meriluoto kirjoittaa lapsuudenmuistelmissaan 

olleensa ”nitistetty, arka ja hiljainen”.119  Hän kokee, ettei ole 

”osannut mitään eikä oppinut mitään”.120 Hän on epäillyt, ettei 

häntä ole hyväksytty121 ja päällimmäiseksi koulusta on jäänyt 

kelpaamattomuuden tunne. ”Minä vain töllötin. Tajusin että olin 

jäänyt elämän ulkopuolelle.”122 

    Erillisyyden tunteen synnyttämää ahdistusta ei voi suoraan 

liittää kirjailijuuteen vaikka muistelmissaan monet kirjailijat 

kertovatkin lapsuuteen sisältyneistä sosiaalisista vammoista.    

Pennanenkin piti Ain’Elisabet Pennasta onnellisena taiteilijana. 

Toinen naiskirjailija Eila Pennasen lapsuudessa on hänen 

opettajansa Aili Somersalo, joka julkaisi useita lastenkirjoja 

1920-luvun loppuun mennessä.

   Kirjailijan työn sisältöihin erillisyyden tunne voi sen sijaan 

siirtyä, esimerkiksi juuri Pennasen mainitsemana ilottomuutena.

    

  

118 Eila Pennasen päiväkirja  10.2.1928. SKS KIA
119 Meriluoto 2001, 27
120 Emt., 32
121 Emt., 45
122 Emt., 81
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2.3.  Perhe-elämän purkautumattomia jännitteitä   

2.3.1. Tien alussa. Novelli tyttärestä ja ylivoimaisesta 

ä id i s tä

 

Jälkiä perhe-elämän purkautumattomien jännitekenttien 

vaikutuksesta lapsen sielunelämään sisältyy muun muassa 

Pennasen novelliin Tien alussa. Novelli on ilmestynyt Pennasen 

ensimmäisessä novellikokoelmassa Tornitalo (1952). 

    Novellissa kahdeksanvuotiaat luokkatoverit Kaija ja Irja 

viettävät kesää maalla Kaijan vanhempien kanssa. (TT 37-38) 

Eräänä lauantaina tädit Adolfson ja Syrehn tulevat Kaijan ja 

hänen vanhempiensa luo vierailulle (TT 39) Kaijan äidin 

kutsumana. (TT 51) Kaijan isä ei ole halunnut vierailua (TT 51) ja 

suhtautuu täteihin aluksi ynseästi. Adolfsonin täti ei paranna 

jännittynyttä ilmapiiriä kysymällä, onko seudulla paljon punaisia. 

(TT 43)

    Kaijan äiti kehottaa tyttöjä poimimaan metsästä marjoja, 

jotka Irja voisi lähtiessään viedä kotiinsa. Portailla tytöt 

tapaavat vieraan pojan, joka menee heidän ohitseen ovesta 

sisään. (TT 44) Marjastaessa Kaijasta tuntuu siltä, että Irja 

löytää parhaat marjat. (TT 45) Kotiin palattuaan tytöt tapaavat 

tuntemattoman pojan, joka osoittautuu nimeltään Eeroksi. Irja 

suhtautuu Eeroon huolettomasti, Kaija kiusaantuneesti. (TT 46-

47) Tätien aiheuttamien nukkumisjärjestelyjen vuoksi Kaija 

joutuu luovuttamaan vuoteensa Irjalle ja nukkumaan samassa 

huoneessa vanhempiensa kanssa. (TT 48-50) Yöllä hän kuulee 

vanhempiensa katkeransävyisen keskustelun mutta ymmärtää 

kuulemastaan vain vähän. (TT 50-55) Seuraavana päivänä Kaijan 
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äiti ehdottaa uimista, mutta kieltäytyy antamasta Kaijalle 

uimapukua. (TT 56-57) Tädit ja Eero menevät uimaan. (TT 60) 

Sen jälkeen Eero ja Irja juoksevat kilpaa ja Irja voittaa. (TT 62) 

Kaija seuraa aluksi kilpailua sivusta, mutta ei tunne olevansa 

ulkopuolinen. Uimapuvuttomuus tekee hänet kuitenkin vihaiseksi 

äidille. (TT 64) Kun Eero vaatii Kaijaa mukaan kilpailuun, Kaija 

kieltäytyy. (TT 65) Toimintaa kaipaava Eero aiheuttaa lopulta 

ristiriitatilanteen sanomalla Kaijalle, että Irjasta voisi tulla  

kaunis. Kaija yrittää kostaa kertomalla Eerolle Irjan äidin 

ammatin, mutta yritys epäonnistuu ja Kaija jää yksin. Lopulta äiti 

telkeää hänet yläkerran huoneeseen, koska Kaija ei suostu 

antamaan Irjalle kaikkia tyttöjen keräämiä marjoja. (TT 68-70) 

Kuka minä?

Mielestäni tekijäsubjektin tarkoitus on viitata novellin nimellä 

siihen, että kahdeksanvuotiaat lapset Kaija ja Irja ovat elämänsä  

alkupuolella. 

    Novellin ensimmäisessä kappaleessa on muisteleva sävy: 

”Maailma oli täynnä auringonpaisteista sumua, joka teki asioiden 

ääriviivat epämääräisen kauniiksi. Havainnot, vaikutelmat, 

tunteet olivat yksinkertaisia kuin huudahdukset.” (TT 37) Luen 

aloituksen niin, että sen aikana novellia kirjoittanut kirjailija Eila 

Pennanen tapailee mieleensä tuntemuksia lapsuutensa kesistä123 j  

ja kommentoi tekijäsubjektin asemasta samalla itseään 

historiassa eläneenä lapsena havainnoimassa ympäristöä. Aloitus 

antaa minulle  mahdollisuuden muovata lukuprosessin taustalle 

123 Pennaset viettivät kesiä maaseudulla, kesäasunnossa. (Eila Pennasen päiväkirja esim. 6.6.1927. 
SKS KIA.)
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kuvan materiaaliaan hahmottavasta kirjailijasta124 .  Aloituksen 

jälkeen tekijäsubjekti siirtyy edelläolevasta asemasta käsin  

novellin ”nykyhetkeen”, joka ”sisälsi vaaroja”. (TT 37) 

Nykyhetkessä oli ”herttainen leikkitoveri...Irja”. (TT 37) 

    Tekijäsubjekti nimeää Irjan ennen Kaijaa, jonka leikkitoveri Irja 

on. Lukijassa herää kysymys, millä tavalla ”vaarat” ja 

”herttainen leikkitoveri” liittyvät toisiinsa.

     Kolmannessa kappaleessa tekijäsubjekti on samassa 

positiossa kuin kahdessa aiemmassa kappaleessa. Hän tutkailee 

kahta tyttöä, mutta ei yksityiskohtaisen tarkasti vaan ikään 

kuin tapailisi muististaan mielikuvaa ensimmäisessä kappaleessa 

mainitun ”auringonpaisteisen sumun” läpi.  Toisella tytöllä on 

”hapsottavat hiukset” ja kaula, joka ”kohoaa ujosti liian 

suuresta kaula-aukosta. (TT 37) Toinen tyttö sen sijaan osaa jo 

”ottaa asennon joka miellyttää silmää, ja suurissa uneksivissa 

silmissä asuu kaunis himmeys”. (TT 37)

    Kenen silmää toinen tyttö osaa miellyttää? Tekijäsubjektinko? 

Ei, vaan jonkun sellaisen ihmisen, joka ei ainakaan vielä esiinny 

tekstissä. Hapsottavat hiukset ja liian suuri kaula-aukko eivät 

sen sijaan luo mielikuvaa tytöstä, joka osaisi miellyttää silmää. 

Miellyttäminen liittyy hyväksymiseen: miellyttämistaitoinen 

ihminen saa osakseen ihailua ja hyväksyntää.

     Mielikuvat luotuaan tekijäsubjekti ilmoittaa, että tytöt ovat 

”Kaija, äänekäs, vilkas minä ja hänen leikkitoverinsa Irja”. (TT 

37) Kursivointi painottaa pronominin merkitystä.  Minä ei 

kuitenkaan asetu tekijäsubjektin paikalle. Tekijäsubjekti asettuu 

paikoitellen Irjaan ja Kaijaan (esim. TT 38) tai heidän 

ulkopuolelleen (esim. TT 39) mutta enimmäkseen hän pysyttelee 
124 Vrt.  esim. Sepänmaa  1986, iii. Sepänmaa kirjoittaa Wayne C. Boothia seuraten kirjailijapersoonasta ja 
kirjailijapersoonan kuvasta. Kuvan näkiessämme oletamme sitä vastaavan ”todellisen” henkilön. 
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Kaijassa. Koska hän pysyttelee Kaijassa, lukukokemusta värittää 

maininta minästä.  Minä viittaa mielestäni historiassa eläneeseen 

Eila Pennaseen lapsena, mutta ei suoraan.  Minä kierrätetään sen 

tekijäsubjektin kautta, joka ensimmäisiä kappaleita lukiessa 

syntyy, mutta mukana kulkee myös kuva kirjoittavasta ja itseään 

lapsena muistelevasta Eila Pennasesta. Lukijassa syntyy 

kerroksellisia mielikuvia, jotka tihentävät lukukokemusta ja 

antavat sille emotionaalista syvyyttä.

    Mielestäni Tien alussa -novellin ensimmäisiin kappaleisiin 

sisältyy sisältyy sekä fyysisen kirjailijan että tekijäsubjektin 

vihje novelliin sisältyvästä omaelämäkerrallisuudesta. Vihje ei ole 

riittävän voimakas paljastaakseen jotakin tekijäsubjektin 

intentioista. Fyysisen kirjailijan intentiosta vihje kertoo ainakin 

sen, että hän ei ole halunnut hävittää omaelämäkerrallisia jälkiä 

kokonaan vaikka onkin häivyttänyt ne.  Hän haluaa minän  

kursivoinnilla  herättää lukijan mielessä kysymyksen novellin 

mahdollisesta omaelämäkerrallisuudesta, mutta ei 

tekijäsubjektina vastaa kysymykseen suoraan. Näin toimimalla 

reaalinen tekijä luo sen maailman säännöt, jossa hän ryhtyy 

tekijäsubjektina lukijaa kuljettamaan.125 

     Oriveden opistoa varten tekemässään luentorungossa Eila 

Pennanen arvioi Tornitalo -novellikokoelmansa 

lapsuudenmuistelmien tapaiseksi yritykseksi käsittää omaa 

identiteettiä. Tien alussa -novellin Pennanen mainitsee kuvaavan 

kateutta ja kipeää suhdetta luokkatoveriin. ”20-luvun ajankuvaa, 

mutta ei tietoisesti. Nostalgiaakin hiukan.”126 

    Luentorungon lyhyiden ja viitteellisten merkintöjen perusteella 

Tien alussa -novelliin sisältyy omaelämäkerrallisia elementtejä. 
125 Vrt. Gilmore 1994, 42-43.  Gilmore kirjoittaa, että  omaelämäkerrallisen tekstin minä  sisältää  
moninaisia pyyntöjä, vetoomuksia ja merkkejä ”identiteetistä”. 
126 Pennanen 1982.  SKS KIA
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Elämäkerrall isia jälkiä

Kaijan vanhemmilla on samoja ominaisuuksia kuin Eila Pennasen 

vanhemmilla.  Pennasen oman arvion mukaan hänen äitinsä oli 

”syvästi uskonnollinen”.127 Yksinäiselle Hilma Pennaselle 

uskonnollinen yhteisö on Eila Pennasen mukaan tarjonnut 

ykseyden kokemuksia ja seuraa.128 Eila Pennanen muistaa 

lapsuutensa perheen paikkana, jossa hän ja hänen vanhempansa 

viettivät kukin omaa elämäänsä. Vieraita kävi vähän. Satunnaiset 

kävijät olivat jonkun perheenjäsenen yksityisvieraita, eivät 

koskaan perheen yhteisiä. Perhe ei Eilan muistin mukaan käynyt 

koskaan yhteisesti vierailulla missään.129 

     Mielestäni syvä sosiaalisen erillisyyden tunne on ajanut Hilma 

Pennasen hakeutumaan uskonnollisen yhteisön suojiin. Jumalan 

silmissä ihmiset ovat sosiaalisesti tasa-arvoisia, mutta perhettä 

painava häpeä ja sosiaalisen kelvottomuuden tunne aiheuttavat 

kuitenkin sen, että Hilma ei hae Jumalalta armoa vaan 

koettelemuksia. Syntisen ihmisen tulee taipua Jumalan tahtoon ja 

pyytää sekä Jumalalta että lähimmäisiltä anteeksi omaa 

itsekkyyttään130. Hilma  Pennasen itserankaisun tarve ei suostu 

missään elämänvaiheessa antamaan tilaa hänen omille tarpeilleen 

tai emotionaaliselle avautumiselle.131  Ihminen on pysyvästi paha, 

hyvä tulee ihmiseen Jumalasta jos Jumala niin tahtoo. Jumalan 

tahdon toteutumista odotellessa yksilö voi vain viedä itsensä 

jatkuvasti arvosteltavaksi kaikkeuden valtaistuimen eteen.

     Novellissa Kaijan äidin uskonnollisuus tulee esille vanhempien 

127 Pennanen OEA1947, 579
128 Pennanen 1969, 231
129 Pennanen OEA1947,  581
130 Hilma Pennanen Eila Pennaselle 13.1.1948 SKS KIA
131 Vrt. Siltala 1992, 426
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välisessä yöllisessä keskustelussa. Keskustelu on kirjoitettu  

dialogiksi, jota Kaija kuuntelee ”hyvin vähän ymmärtäen. Oli kuin 

pimeys olisi haastellut itsensä kanssa”. (TT 50-51) 

   Dialogin aikana tekijäsubjektin asema on lukijan mielessä 

jakaantunut. Tekijäsubjekti on samassa positiossa kuin novellin 

ensimmäisissä kappaleissa,  mutta hän on myös samassa 

tilanteessa Kaijan eli minän kanssa. Lukijan mielessä fyysisen 

kirjailijan kuva on  himmentynyt mutta ei kadonnut. 

Himmentymisen aiheuttaa dialogimuoto ja dialogin sisältö.   

    Keskustelun syyttelevä ja katkera sävy synnyttää 

päällimmäiseksi kysymyksen dialogiin sisältyvästä intentiosta. 

Miksi isä suhtautuu äidin uskonnollisuuteen syyttävän 

halveksivasti? ”Sinun armeliaisuutesi. Ja sinun kristillisyytesi. 

Virsiä sinä osaat enää veisata, et muuta.” (TT 51)  Kenen 

tahdosta isä puhuu näin? Entä miksi äidin sanat ovat katkeria ja 

syytteleviä? ”Tiedätkö minkälaisin menoin minä hoidan taloutesi? 

Hyvin pienin, se on sanottava.” (TT 52) 

    Onko novellin äidillä jokin yhteys Pennasen omaan äitiin ja 

niihin perheongelmiin, joita jo edellisissä luvuissa käsittelin?

    Hilma Pennasen eräässä kirjeessä aviomiehelleen on katkera 

sävy. Hilma kirjoittaa:  ”Muistan sinun sanoneen, että avioliitto 

on rakkauden hauta. Minun mielestäni se on itserakkauden varma 

hauta. Et sinä ole suinkaan minussa herättänyt turhia liian suuria 

ajatuksia itsestäni, koska et ensinkään odota minua kotiin”.   

    Hilma on kirjoittanut kirjeen vanhempiensa luota Janakkalasta,  

puolisen vuotta avioliiton solmimisen jälkeen. Hän muistuttaa 

siinä pelaamiseen rahojaan tuhlannutta Huugoa vararikon 

mahdollisuudesta.132 Novellin äidin taloudellinen epävarmuus on 

siis tuttua myös Hilma Pennaselle. Huugo Pennasen palkka ei 
  132 Hilma Pennanen Huugo Pennaselle 5.6.1904. SKS KIA.
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avioliiton solmimisen jälkeen ollut parantunut odotetulla tavalla, 

kaupat eivät sujuneet niin kuin niiden olisi pitänyt sujua133.

    Tietty omaelämäkerrallinen yhteys on olemassa, mutta se ei 

selitä keskustelun ikävänharmaata, ilotonta sävyä. Isä syyttää 

äitiä siitä, että Kaijalla on ”aina yllään sellainen ruma mekko”. 

Irja on isän mielestä paremmin puettu. Äiti kieltää isää 

puhumasta Irjan saunottaja-äidistä mitään. Kaijan pukeutumista 

äiti selittää käytännöllisyydellä ja säästäväisyydellä. ”Mekko 

suojelee hänen vaatteitaan likaantumasta, käsitätkö? Irjan äidillä 

taitaa olla varaa kaikenlaisiin rimssuihin.” Äidin perusteluihin isä 

vastaa ” - Sosoo - ”. 

    Isän huomautuksen jälkeen dialogin katkaisee siirtymä Kaijaan. 

Kaija kuuntelee vanhempiensa sanailua ”omituisen laimeasti. Hän 

oli pistänyt peukalon suuhunsa ja imi sitä. Se lohdutti, vaikka 

samalla hävetti.” (TT 52)

   Kun tekijäsubjekti katkaisee dialogin kuvailemalla Kaijan 

suhtautumista, hän vahvistaa samalla lukijan mielessä jo valmiina 

olevaa käsitystä lapsesta, joka kuuntelee vanhempiaan 

”kuumuuden kiusatessa ja epätoivon nakertaessa sydänalaa”. 

(TT 50)  Tekijäsubjekti kuljettaa lukijaa Kaijan asemaan. Lukija 

kuuntelee isää ja äitiä Kaijan kanssa pimeässä.  Kun Kaija 

taantuu pikkulapseksi ja laittaa peukalon suuhunsa, lukija voi 

jakaa hänen tunnekokemuksensa. Vanhempien keskustelun sävyn 

on oltava ikävä siksi, että Kaijan avuttomuus piirtyisi esille. 

Avuttomuutta ja hämmentyneisyyttä korostaa maininta, jonka 

mukaan ”Siitä oli pitkä aika, kun Kaija viimeksi oli imenyt 

peukaloaan.” (TT 52)

         Kaijan suhtautumisen kuvaamisen jälkeen vanhempien 

välinen dialogi jatkuu. Äiti sanoo olevansa usein 
133 Huugo Pennanen Hilma Pennaselle 11.6.1908. SKS KIA.
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”kuolemanväsynyt”, koska hän joutuu tekemään kaiken yksin ja 

rahaa on käytössä hyvin vähän. Isä nauraa ”katkeraa, pistävää 

naurua” ja toteaa, että hänen mielestään äiti on ollut 

kuolemanväsynyt jo ”kohta kymmenen vuotta”. (TT 53-54) 

    Keskustelu jatkuu seuraavalla tavalla:

- Jospa olisin saanut lukea ja oppia enkä olisi mennyt 
naimisiin. Nyt olisi kaikki toisin.
- Joo, joo. Mutta pian ne meikäläisen varat loppuvat jos 
tyttöjä ruvetaan kouluttamaan. Enpä olisi minäkään saanut 
lukea, jos en olisi käynyt kumartamassa jokaikistä lihavaa, 
jumalattoman saitaa setääni...Siinä sai niellä monta 
myrkkypisaraa, myrkyllistä tippaa...Ja sinä olisit sitä paitsi 
voinut ottaa sen kauppiaan, nyt olisit hyvillä päivillä...
- Minähän rakastin sinua...
- Rakastit...Noh, älä nyt...Ukko käski minut eilen puheilleen 
ja rupesi tunnustelemaan, kepillä koettelemaan jäätä...Se 
ajattelee minua Helanderin paikalle, nyt sen tiedän...
(TT 53) 

     ”Pistävä nauru” ei kerro vapauttavan huumorin vaan 

pettymyksen läsnäolosta. Tekijäsubjekti määrittelee naurun 

sävyn Kaijan positiosta, Kaijan kuulemana ja tulkitsemana. 

     Ennen avioitumista Huugo Pennanen toivoo kirjeessä 

kihlatultaan, että he eivät avioiduttuaan laittaisi rakkauttaan 

”ruostuneisiin puitteisiin” tai kahlehtisi sitä ”kangistuneisiin 

kaavoihin”134 Avioliiton solmimisen jälkeen Huugon kirjeisiin135 

alkaa piirtyä vatsavaivoja, särkeviä hampaita136 , väsymystä, 

liian kuumia säitä137  ja ärtyneitä lausahduksia boheemin Aina-

siskon edesottamuksista.138  Morsiamen ”valkounisesta rinnasta” 
134 Huugo Pennanen Hilma Enegrénille  6.1.1902. SKS KIA
135 Huugo  Pennanen kirjoittaa avioitumisen jälkeen kirjeitä  vaimolleen, joka vierailee säännöllisesti 
Janakkalassa vanhempiensa luona. SKS KIA
136 Huugo Pennanen Hilma Pennaselle 7.6.1905. SKS KIA
137 Huugo Pennanen Hilma Pennaselle  28.6.1905. SKS KIA
138 Huugo Pennanen Hilma Pennaselle 23.7.1905. SKS KIA
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haaveileminen139  vaihtuu huolestuneisuudeksi vaimon 

kuukautisten alkamisesta.140 Arjen ja tyydyttävän tunne-elämän 

hankalasti tavoitettavasta tasapainosta kertoo myös muuan 

tilanne, jonka Hilma Pennanen on kirjannut muistiin: hän ja Huugo 

ovat kahden viikon ajan riidelleet ”palaneesta rasvasta”. Riidan 

jälkeen Hilma pohtii, olisiko hän ”nyt vapaa tuosta tunteesta, 

jota sanotaan rakkaudeksi? Tuskin. - Jos niin olisi niin en istuisi 

tässä vaan olisin aivan arkisissa hommissa. Oi miksi ei se jätä 

minua rauhaan”.141

     Aviollisille ristiriidoille ja pettymyksille on siis jälleen 

löydettävissä yhteys Pennasen omien vanhempien avioliitosta. 

Lisäksi novellissa olevan äidin vahvasti ilmaisema toive 

opiskelusta oli ollut Hilma Pennasenkin toive. 

    1980-luvulla Pennanen on lukenut vanhempiensa välistä 

kirjeenvaihtoa ja äitinsä muistiinmerkintöjä, koska hän on tehnyt 

kirjeistä koneellakirjoitettuja jäljennöksiä.  Arkistoista ei 

kuitenkaan selviä, onko Pennanen lukenut vanhempiensa kirjeitä 

jo 1950-luvulla.

    Pennasen vanhempien välisiä ristiriitoja on edeltänyt vilpitön 

rakkaus. Kun Hilma Enegrén kihlautui Huugo Pennasen kanssa, 

hän teki sen rakkaudesta. Vuoden 1903 päiväkirjamerkinnässä 

Hilma osoittaa sanansa kihlatulleen ja kertoo, että ei voi elää 

ilman onnea. Hän ei odota mieheltä lahjakkuutta, etevyyttä tai 

sivistystä mutta hän odottaa että mies rakastaa häntä.142 Hilma 

kirjoittaa lisäksi tavoitteekseen päästä naimisiin sellaisen 

miehen kanssa, joka pelastaa hänet palkkatyöstä.  Hän tahtoo 

olla hyvä vaimo miehelle, joka antaa hänelle kodin. 

139 Huugo  Pennanen Hilma Enegrénille 1.7.1903. SKS KIA
140 Huugo Pennanen Hilma Pennaselle 28.6.1905. SKS KIA.
141 Hilma  Pennasen päiväkirja  1.5.1904. SKS KIA
142 Hilma Energénin päiväkirja 4.5.1903. SKS KIA
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    Avioliitossaan Hilma Pennanen kamppailee arjen vaatimusten 

kanssa.143 Kun ne vaikuttavat liian raskailta, hän muistuttaa 

itseään velvollisuudesta ja totuudesta, joiden vaatimukset hänen 

tulisi täyttää silloinkin kun ne tuntuvat raskailta ja 

vastenmielisiltä. 144  Lankakaupasta oman kodin rauhaan 

pääseminen on hänelle lysti, jonka päättymistä hän pelkää.145 

    Hilma Pennasen pelkojen ja epävarmuuden taustalla 

vaikuttanee muun muassa se tosiasia, että vain neljä vuotta 

Huugon ja Hilman vihkiäisten jälkeen suomalaiset naiset 

osallistuivat ensimmäisen kerran valtiopäivätoimintaan. 

Porvaristo piti Irma Sulkusen mukaan erityisen pöyristyttävänä, 

että oppineiden valtiopäivämiesten rinnalla oli työläisnaisia.146 

Hilman sosiaalisella taustalla varustettu nainen oli avioliitosta 

erittäin riippuvainen.

     Luvuissa 2.1 ja 2.2  totesin, että Pennaset pyrkivät 

sosiaaliseen nousuun. Edelläolevassa novellikatkelmassa isä 

kertoo työpaikalla ylenemisen mahdollisuudesta äidille.  Äiti ei 

vastaa isän aprikointiin mitään. Syntyneessä hiljaisuudessa Kaija 

tuntee, että ”isä ja äiti ajattelivat molemmat, kiinteästi, 

haaveillen, kuvitellen...(TT 53)

    Tekijäsubjekti synnyttää tilanteen, jossa isän ja äidin välille on 

muodostumassa ohut tunneyhteys. Se napsahtaa kuitenkin 

poikki, kun isä alkaa syyttää äitiä:

    - Sinä olet kylmä minua kohtaan, torjut aina...Nytkin...
    - Ajattelisit lasta...
    - Ainako tässä... (TT 54)

143 Karkama  1985, 103. Karkama kirjoittaa Snellmanin romaanista Det går  an (1840), jossa Snellman  
hahmottelee arjen  ylivoimaisen vallan hyväksyviä aviopareja.  Perhe on turvapaikka keskellä liikkuvaa 
maailmaa ja siitä syystä perhe on muuttumaton. Muutoksen mahdollisuus sijaitsee julkisessa, joka on 
avoin vain miehille. Naiset ovat tuomittuja kotiin ilman todellisia kehitysmahdollisuuksia. 
144 Hilma Pennasen päiväkirja 3.4.1904. SKS KIA.
145 Hilma Pennanen vanhemmilleen 22.11.1903. SKS KIA.
146 Sulkunen 1989, 14
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Kolmeen pisteeseen päättyvät lausahdukset jättävät lukijan 

siihen käsitykseen, että paljon jää sanomatta. Lauseet 

tukehtuvat, koska niiden takana olevat tunnepatoutumat eivät 

voi tai uskalla vyörähtää esille.

    Juha Siltala arvioi, että 1900-luvun alussa syntyi erilaisista 

syistä tilanne, jossa avioliiton tehtäväksi tuli  puhdistaa itsekäs 

tunne siveelliseksi, jolloin se ei ollut enää pelkkä kahden ihmisen 

välinen tila vaan osa maailmanjärjestystä. Sukupuolielämä tuli 

kytkeä avioliiton sisälle ja eettisen persoonallisuuden osaksi.147  

Ihanteellisen tavoitteen taustalla vaikuttaa J. V. Snellmanin 

hahmottelema keskiluokkaisen avioliiton malli. Karkaman mukaan 

Snellman piti avioliittoa yksityisen ja julkisen piirin 

yhteensovittavana tunnekeskuksena148 jossa yhdistyvät onneen 

pyrkivä subjektiivinen nainen ja kunniaa tavoitteleva objektiivinen 

mies.149 Novellin isän ja äidin välisessä dialogissa mikään näistä 

todellisuudessa asetetuista, keskiluokkaisen avioliiton 

yhteiskunnallisista ulottuvuuksista ei ainakaan snellmanilaisessa 

merkityksessä toteudu. Novelli ei ole ainakaan snellmanilaisessa 

merkityksessä yhteiskunnallisesti kasvattava.

    Isän ja äidin tukahtuneiden lausahduksien jälkeen vanhempien 

välinen yöllinen keskustelu loppuu ja tekijäsubjekti siirtää 

näkökulman  suoraan Kaijan ajatteluksi. 

Ainoa, mikä jäi jäljelle noista sopottavista sanoista oli 
tämä: äiti oli jollakin surullisella tavalla väärässä. 
Ahdistavaa, unisuuden lieventämää tuskaa tuntien hän 
koetti kuvitella vanhempiaan alakerran vuoteisiin, sillä 
hänestä tuntui, että kaikki parantuisi jos he olisivat siellä. 
(TT 54)

147Siltala  1999, 583
148 Karkama  1985, 13. Karkama käsittelee Snellmanin teosta Rättsläran (1840), jossa Snellman 
Karkaman mukaan puoltaa keskiluokkaista ja pikkuporvarillista avioliittoa. Teos on Snellmanin 
ensimmäinen hahmotelma avioliittoinstituutiosta hegeliläisen mallin mukaan.
149 Karkama 1985, 43
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    Kaija kokee ahdistavan tilanteen syyksi sen, että isä ja äiti 

ovat väärässä vuoteessa, väärässä paikassa. Mutta miksi 

vanhempien dialogista ei jää Kaijan mieleen muuta kuin se, että 

äiti on väärässä? Koska se on ainoa mieleenjäävä asia, sen 

täytyy olla tekijäsubjektin näkökulmasta erityisen 

merkityksellinen. Valittavana on ollut lukuisasti isän ja äidin 

keskustelupuheenvuoroja. Miksi tekijäsubjekti on päättänyt, että 

mikään osa aiemmasta keskustelusta ei jää Kaijan mieleen, ei 

edes yksikään häntä itseään käsitellyt arvio? Miksi passiivisena 

kuulijana ja keskustelun sävyn havainnoijana ollut Kaija havahtuu 

muodostamaan mielipiteensä vasta viimeisten tukahtuneitten 

sanojen jälkeen? Mielipide on jyrkästi arvottava: äiti on 

väärässä.

Ristiriitaisten tunteitten repimä Eila

Kolmetoistavuotiaana Eila Pennanen on kirjoittanut 

päiväkirjaansa joitakin merkintöjä, joista kuvastuu halu liittoutua 

isän kanssa. Päiväkirjamerkinnöissä Pennanen pitäisi isää 

sopivana kasvattajanaan, mutta isä ei Pennasen käsityksen 

mukaan valitettavasti ehdi eikä jaksa.150  Lisäksi Eila istuu 

mielellään isän huoneessa lukemassa maailmanhistoriaa silloin 

kun kotona kokoontuu ompeluseura.151 Tytär samastuu isän 

edustamaan kirjojen - ja samalla älyllisen toiminnan - maailmaan. 

Naiselliset virkkauspuuhat eivät kiinnosta häntä jos vaihtoehtona 

on maailmanhistoria. 

     Toisaalta Eila Pennanen kuitenkin tuntee, että isä kohtelee 

äitiä väärin. Kun äiti pesee pyykkiä ja isä laiskottelee, Eila itkee 
150 Eila Pennasen päiväkirja 27.6.1929. SKS KIA
151 Eila Pennasen päiväkirja  25.4.1927. SKS KIA
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”katkerasta ja leppymättömästä vihasta” ja päättää ettei 

”ikinä” mene naimisiin, koska se tarkoittaisi ”itsensä myymistä 

orjaksi”.152  

    Muistutan tässä kohdassa kahdesta johdannossa 

mainitsemastani asiasta: vuonna 1899 ensimmäiset 

naisylioppilaat valmistuivat Tampereen Suomalaisesta 

tyttökoulusta ja vuonna 1926 naiset saivat oikeuden virkoihin. 

Pennasen päiväkirjamerkinnät ovat vuosilta 1927, 1929 ja 1930. 

Ajan yhteiskunnallista taustaa vasten asetettuna Eilan ajattelu 

on varsin edistyksellistä ja emansipatorista. Lisäksi siinä 

kiinnittää huomiota raivokkuus. Muut näiden vuosien aikana 

tehdyt päiväkirjamerkinnät eivät tuo pehmentäviä sävyjä 

Pennasen kehittyvään, naiselliseen minäkokemukseen. 

Päiväkirjamerkinnöissä kiinnittää huomiota myös se, että niiden 

raivokkuus on toteavaa. Lauseita ei ole alleviivattu, niitä ei 

lopeteta kysymysmerkkisarjoihin tai huutomerkkeihin. Tunne 

todetaan, mutta kontrolloidusti. Käsialakin on kieliopillisten 

seikkojen tavoin kirjoittajan hallinnassa.

    Irma Sulkusen mukaan vuoden 1929 avioliittolaki loi Suomeen 

kaksijakoisen kansalaisuuskäsityksen.153  Naisen 

yhteiskunnallinen vapautuminen oli riippuvainen hänen 

pystyvyydestään perheen ja kotitalouden hoitajana. 1930-luku   

merkitsi kotitalousideologian lujaa kiinnittymistä 

naisidentiteettiin.154  Naista pidettiin ensisijaisesti äitinä 

silloinkin, jos hän olosuhteiden pakosta joutui tekemään työtä 

kodin ulkopuolella. Ideologian yhteiskunnallinen läpäisevyys 

152 Eila Pennasen päiväkirja  5.2.1930. SKS KIA
153 Sulkunen 1989,  93-94. Sosialidemokraattinen vähemmistöhallitus antoi esityksen uudesta 
avioliittolaista. Laissa tunnustettiin, että vaimo ottaa osaa perheen toimeentuloon toiminnallaan kodissa, 
jossa hänelle myönnettiin itsenäinen asema perheen talouden hoitajana.
154 Emt., 103
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edellytti tyttöjen identiteetin muovaamista oikeaa 

naisidentiteettiä vastaavaksi  jo kansakoulussa.155   

    Vuosisadan vaihteessa lapsuuttaan ja nuoruuttaan elänyt 

Hilma kuului siihen sukupolveen ja sukupuoleen, jolle avioliitto oli 

väistämätön kutsumus. Tyttöjen kasvatuksella tavoiteltiin 

sopeutumista naisen kohtaloon156. Sen lisäksi että Eila Pennanen 

haluaa samastua isän edustamaan älyllisyyden maailmaan, hän 

haluaa välttyä kotitalousideologian omaksumiselta ja äidin 

kohtalolta. Hän ei tahdo olla vallitsevan yhteiskunnallisen 

ideologian mukainen.

     Omaa kasvatustaan Pennanen pohtii laajemminkin 13-

vuotiaana, samassa päiväkirjamerkinnässä, jossa hän pitää 

isäänsä sopivimpana kasvattajanaan. ”Helläsydäminen, 

ystävällinen ja auttavainen äiti” on Pennasen mielestä antanut  

hänen kasvaa liian holtittomasti ja tuloksena on ollut, että 

hänestä on tullut ”kylmä, itseensäsulkeutunut ja haaveileva”. 

Irja Pennanen-Airio olisi kasvattajana Leo-veljeä ”viekkaampi”, 

mutta hänetkin Eila arvelee helposti pettävänsä omalla 

neuvokkuudellaan ja ”oveluudellaan”.157 

     Jos Pennanen ei halua samastua äitiinsä, miksi hän kuitenkin 

pitää äitiään helläsydämisenä ja kilttinä, ja itseään 

kelvottomana?

    W. R. D. Fairbairnin mukaan lapsi torjuu pahan objektin 

tavallisesti itsensä ulkopuolelle jos se on mahdollista. 

Rankaisevia, riiteleviä ja kylmiä vanhempia lapsi ei voi torjua, 

koska ei pääse pois heidän luotaan. Kontrollin saavuttamiseksi 

lapsi sisäistää tässä tilanteessa pahan objektin, koska se on 

ainoa tapa päästä siitä eroon. Sisäistettynä paha objekti 
155 Sulkunen 1989, 115. Yhteiselle asialle valjastuivat myös naistenlehdet ja perhelehdet.
156 Ollila 1997, 127
157Eila Pennasen päiväkirja  27.6.1929. SKS KIA
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ylläpitää valtaa lapsen sisäisessä maailmassa. Raivo hallitsee 

silloin lasta, vaikka lapsen tavoite oli hallita raivoa. Pahaksi 

tullessaan lapsi kokee puhdistavansa pahuudesta objektin, josta 

on riippuvainen.158 Saavutetun ulkoisen turvallisuuden hinta on 

sisäinen turvattomuus. 

     Tulkitsen niin, että Eila Pennanen tahtoo pitää äitinsä hyvänä 

objektina. Pyrkimys pohjautuu ajatukselle:  ”Minun on oltava 

mahdoton lapsi, ettet sinä olisi paha.” Tiedostamaton, 

äidin kohtaloon kohdistuva viha saa kuitenkin aikaan sen, että 

Pennanen ei halua pitää äitiään itselleen sopivana kasvattajana. 

Vihattava ”äiti” on tässä yhteydessä ymmärrettävä lähinnä 

ideologiseksi käsitteeksi, torjutuksi samastuskohteeksi. ”Äiti” 

tarkoittaa samaa kuin itsensä myyminen orjaksi. Siihen Eila 

Pennanen ei tahdo suostua. Freudilaiseen paradigmaan 

sijoitettuna suostumattomuus tarkoittaa sitä, että Pennanen ei 

suostu olemaan miestä alempiarvoisempi. Hän kapinoi ankarasti, 

mutta varhaiset päiväkirjamerkinnät eivät anna viitteitä siitä, 

pyrkiikö hän löytämään kapinoinnilleen jonkun tietyn 

freudilaiseksi tulkittavan linjan vai onko kyse siitä, että hän ei 

kertakaikkiaan hyväksy naisen alempiarvoisuutta. Häntä hallitsee 

voimaton kiukku siksi, että hän ei mahda mitään biologiselle 

sukupuolelleen, joka orjuuttaa häntä.  Kyse ei todellakaan ole 

tytön tiedostamattomaksi jääneestä oidipuskompleksista, josta 

pitäisi Freudin mukaan olla tuloksena joustava sosiaalinen 

käyttäytyminen. Tosin Freud itsekin aprikoi, että mies- tai 

naisanalyytikot eivät välttämättä yhdy hänen käsitykseensä 

vaan pitävät sitä miehessä ilmenevänä 

maskuliinisuuskompleksina.159  
158 Fairbairn 1954, 59-70
159 Freud 1991, 377
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Oidipaalisen kamppailun estävä äiti

Tien alussa -novellin 8-vuotias Kaija ei ole raivokas vaan ujo ja 

arka. On vaikea kuvitella, että Kaijan tavalla tunteva tyttö olisi 

kirjoittanut Eila Pennasen päiväkirjamerkintöjä vaikkapa vuonna 

1926. Tällaista suoraa tunnetason omaelämäkerrallista yhteyttä 

ei mielestäni ole. Yhteyden mahdollisuus syntyy novellin 

ensimmäisissä kappaleissa muodostuneen, edellä jäljittämäni 

tekijäsubjektin välityksellä. 

    Novellin oidipaalinen problematiikka rakentuu Irjan, Kaijan, 

isän, äidin ja Eeron välisiin suhteisiin.  Oidipaalisen tulkinnan 

mahdollistavat tilanteet kuvataan Kaijan tunnekokemuksina ja 

havaintoina. Tekijäsubjekti säätelee ennen kaikkea tämän 

oidipaalisen verkoston kokonaisuutta novellissa, mutta eniten 

miellän hänet Kaijaan.

    Kauniisti pukeutunut Irja saa huomiota Kaijan isältä. Isä 

”ojensi aina launtaisin kätensä Irjalle kuin tämä olisi ollut 

aikuinen ja sanoi hymyillen päivää. Sen jälkeen ei tuntunut juuri 

miltään, kun hän heitti Kaijaa ilmaan.” Kaija katsoo katon rajasta 

isän silmiä, jotka ”näyttivät sairailta ja surullisilta”. (TT 38) 

Tekijäsubjekti asettuu Kaijan asemaan havainnoimaan isää. Irjan 

saama huomio saa aikaan sen, että Kaija kokee menettäneensä 

jotakin. Isän pitäisi kuulua jakamattomana Kaijalle.

    Kaija seuraa isänsä mielialavaihteluja tarkkaavaisesti. Tätien 

vierailu kiukuttaa isää ja isän kiukun huomaava Kaija ”nautti 

tuosta isän vihasta - eihän se kohdistunut häneen”. (TT 42) 

    Kaijan nautinto syntyy erikoisella tavalla. Kokeeko hän, että 

kaikki ne ihmiset, joihin isä suhtautuu vihamielisesti, lakkaavat 

olemasta hänen kilpailijoitaan? Jos isä vihaisi kaikkia muita 
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ihmisiä paitsi Kaijaa, tuntisiko Kaija silloin voivansa omistaa isän 

kokonaan? Miksi isä pitäisi omistaa kokonaan?

    Kaija asettuu isän kanssa yhteisrintamaan myös 

kahvipöydässä, kun isä kieltäytyy suhtautumasta asenteellisesti 

punaisiin. Tässä tilanteessa isän puolustaminen on sävyltään 

vahvempaa ja sisältää toiveen isään samastumisesta siitä 

huolimatta, että Kaija aavistaa isänsä olevan ilkeä: ”Isä lopetti ja 

jäi hypistelemään nenäänsä edelleenkin ivallisen näköisenä. Kaijan 

kasvot vääntyivät samanlaiseen virnistykseen ja hän kuvitteli: 

isä ja minä olemme älykkäitä”. (TT 43-44) Kaija ei ihaile isäänsä 

tai edes suhtaudu häneen erityisen lämpimästi. Kyse ei ole 

hellästä tunnesuhteesta vaan siitä, että Kaija tahtoisi olla isänsä 

tavoin älykäs.

      Isän ja tätien puhuessa äiti juoksee ”kiireisesti edes takaisin 

tuoden lisää kahvileipää ja kupit isälle”. (TT 42) Kun keskustelu 

kääntyy punaisiin, ”äiti teki asiaa keittiöön”. (TT 43) 

Tekijäsubjekti rakentaa keskustelutilanteen sellaiseksi, että 

äänessä ovat vain isä ja tädit. Äiti toimii äänettömänä, muita 

palvelevana perheenemäntänä. Kaija ei ole hänen apunaan, eli 

tekijäsubjekti ei ole asettanut häntä samastumaan 

tulevaisuudessa tarjolla olevaan vaimon ja äidin rooliin.

     Äidin kehotuksesta Kaija ja Irja lähtevät kahvipöydästä 

poimimaan marjoja Irjan äidille vietäväksi. Mennessään tytöt 

kohtaavat portailla tuntemattoman pojan, jota he ”jonkinlaisen 

kauhun vallassa väistivät tyrkkien toisiaan”. (TT 44) 

Tekijäsubjekti on kuvannut kohtaamisen sellaiseksi, että poika 

edustaa tyttöjen näkökulmasta tarkasteltuna jotakin 

epämääräistä, nimeämätöntä uhkaa ja samalla ”lumousta”, josta 

tytöt vapautuvat vasta kun poika katoaa ovesta sisään. (TT 44) 
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Kun tytöt palaavat marjastamasta, tuntematon poika istuu 

sohvalla ja ”loi heihin suuret, pyöreät, liikkuvat silmänsä 

vauhkosti ja odottamattomasti”. (TT 46) Poikaa määritellään 

Kaijassa syntyvän mielikuvan mukaan. Uhkaava ja kesytön poika 

on maskuliininen vaara, jota Kaija ei ole lainkaan valmis 

kohtaamaan. Isä kysyykin ”viekkaan näköisenä” tytöiltä, 

pelkäävätkö he Eeroa. Isä nimeää pojan ja viittaa samalla poikaan 

sisältyvään vaaraan, mutta ei varoittaakseen vaan kiusatakseen. 

(TT 46) Irja tervehtii poikaa, Kaija kieltäytyy menemästä pojan 

lähellekään. ”Kaijan silmissä pojalla oli kauhun kehät ympärillään 

kuin ruskeankeltainen sappi kylminä pakkasiltoina kuun 

ympärillä.” (TT 46)

    Arkinen tilanne on kuvattu siten, että siitä välittyy tuntu 

Kaijan ulkopuolisuudesta ja osaamattomuudesta. Muut osaavat  

sosialisen kanssakäymisen säännöt, muut ymmärtävät tyttöjen 

ja poikien välisen irvistelemisen ja  tönimisen sisällön ja nauravat 

sille, mutta Kaija ei ymmärrä mitään. Kun Eero puhuu Kaijalle, 

Kaija ”säntäsi suoraan äidin syliin”. (TT 47)

    Kahdeksanvuotias Kaija hakee turvaa  äidistä. Hän ”kaivoi 

päänsä ja kasvonsa äidin rintaan” mutta ”eikös se hirviö 

tarttunut hänen käteensä ja yrittänyt kiskoa häntä äidin sylistä 

pois. Se oli pahinta mitä saattoi kuvitella”. (TT 47) Mielestäni 

tässä tilanteessa on varsin selvästi ilmaistu se, että Kaija 

haluaa tarrautua esioidipaaliseen äitisuhteeseen. Hänen 

oidipaalinen konfliktinsa ei ole joko alkanutkaan tai sitten se on 

kesken tavalla, joka saa sosiaalisissa tilanteissa aikaan 

ylireaktioita. Tunnekuohun valtaama Kaija hakee turvaa äidistä 

eikä isästä, joka on älyllinen samastuskohde. Jos hän hakisi 

turvaa isästä, silloin kyse olisi käsittääkseni isään kohdistuvasta 
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pyynnöstä pelastaa tytär ”vieraan miehen” kynsistä. Tällöin 

oidipaalinen prosessi olisi pidemmällä kuin se nyt on.

    Kun Kaija Eeron pyynnöistä huolimatta kieltäytyy 

tervehtimästä, Eero ilmoittaa lähtevänsä ”sitten tuon toisen 

kanssa uimaan enkä sinun”. (TT 47) Eero saa lausahduksellaan 

muut nauramaan. Kaija ei ymmärrä, miksi he nauravat. Hän 

kohtasi ”vain äidin säälivän katseen ja purskahti haikeaan 

itkuun”. (TT48) Äiti ei tue tytärtään esimerkiksi viemällä hänet 

sivuun ja kertomalla, mistä on kyse. Sääli jättää tyttären 

ymmälleen käsittämättömään tilanteeseen. Kaijalle ei jää muuta 

pakopaikkaa kuin uni. Adolfssonin täti kehottaa äitiä viemään 

Kaijan vuoteeseen ja Kaija ”nukkui iltaan saakka”. (TT 48) 

    Tämän jälkeen koittaa yö, jolloin Kaija kuuntelee vanhempiensa 

keskustelua ja päätyy siihen ajatukseen, että äiti on väärässä. 

Ennen päätelmää äidin väärässä olemisesta Kaija pohtii, että isä 

ja äiti eivät ole paikallaan alakerran vuoteissa. Sen lisäksi Irja on 

Kaijan vuoteessa ja Eero Irjan vuoteessa. (TT 50) Äiti on 

sijoittanut Kaijan vuoteeseen Irjan, ei Eeroa. Tekijäsubjekti 

ilmaisee tällä ratkaisulla, että äiti suojelee tytärtään.

       Kaija kokee asian niin, että jos kaikki palaisivat oikeille 

paikoilleen, maailma olisi jälleen järjestyksessä ja ennen kaikkea 

muuttumaton.     

     Isän ja äidin kanssa samassa huoneessa nukkuessaan 

esioidipaalisesta äitisuhteesta turvaa hakenut Kaija ei ymmärrä, 

miten isän mainitsema äidin kylmyys liittyy häneen. Hän ei 

ymmärrä, miksi isän pitäisi ajatella samassa huoneessa nukkuvaa 

lasta. Koska hänellä on tarve samastua isänsä älyllisyyteen, hän 

päättelee, että äiti on väärässä. Toisaalta tekijäsubjekti 

tarvitsee myöhemmin novellissa nimenomaan väärässä olevan 
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äidin. Tekijäsubjektin myöhempi tarve selittää mielestäni sen, 

miksi Kaijan mieleen jää vain tämä yksi asia.

    Yöllinen tilanne pohjustaa ensinnäkin seuraavaa aamua, jolloin 

Kaija kävelee  portaita alas. Hän tuntee pyhähameessaan 

olevansa ”pikku prinsessa”.  Kaunis pukeutuminen antaa hänelle 

itseluottamusta ja tekee hänet iloiseksi. Ilo heijastuu 

takaisinpäin lähiympäristöstä: ”Tädit hymisivät ihailuaan häntä 

kohtaan, Eero oli vaiti ja voitettu.” Äiti istui ”paikallaan eikä 

ollut kuolemanväsynyt”. Isä istuu paitahihasillaan, rusetti leuan 

alla, ”ja rusetin ylitse Kaijaa kohti kurotteleva leuka oli aivan 

sileä ja suu nauroi aivan tavattomasti”. (TT 56) Tässä 

tilanteessa tekijäsubjekti kuvaa Kaijan kaikkien muiden paitsi 

äidin ihailun kohteeksi. Irja ei ole tilanteessa mukana. Kaijan isä 

aloittaa keskustelun:

    - Voi sitä meidän pientä näyttelijätärtä -!
    - Va’ tyst nu.
    - Ei hän ymmärrä.
    - Mennäänkö heti uimaan? sekotti äiti. 
    (TT 56)

Isä on halukas ihailemaan tytärtään, jota pitää kuitenkin 

kehittymättömänä ymmärtämään ihailun sisältöä. Äiti ei 

kuitenkaan siedä tyttäreen kohdistuvaa ihailua, eikä halua, että 

keskustelu kulkisi seksuaalisesti tai sukupuolisesti 

värittyneeseen suuntaan. Tekijäsubjekti ilmaisee äidin torjunnan 

mm. verbillä ’sekotti’.

          Novellin seuraavassa tilanteessa Kaija etsii uimapukua 

mennäkseen tätien ja Irjan kanssa uimaan. Äiti sanoo silloin 

Kaijalle, että pikku tytöt eivät tarvitse uimapukua. ”Mene vain 

ilman kuten tähänkin asti.” Vain hiukan aiemmin Kaijan isä on 

pyytänyt vaimoaan uimaan mutta vaimo kieltäytyy lähtemästä, 
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koska oman käsityksensä mukaan hänen on valmistettava 

aamiaista. (TT 57) 

   Kieltäytymällä uimisesta äiti voi pitäytyä marttyyrimaisesti 

vaimon, taloudenhoitajan ja äidin roolissa; kotitalousideologiassa. 

Uimapuvun kieltämiseen sisältyy ajatus tyttären seksuaalisuuden 

torjumisesta: pikkutytöillä ei ole mitään peitettävää eikä mitään 

näytettävää. Paitsi sovinnaisesta ajattelusta, kyse on siitä, että 

äiti ei halua tyttärestään oidipaalista kilpailijaa itselleen. Tytär, 

joka ei ole seksuaalisesti olemassa, ei kilpaile aviomiehen 

huomiosta. 

    Tekijäsubjekti on rakentanut tilanteen niin, että isä on läsnä 

mutta hiljaa. Hän ei asetu puolustamaan sen enempää vaimoaan 

kuin tytärtäänkään. 

      Kaija poistuu vanhempiensa luota ilman uimapukua, hän 

kävelee ”pelokkaana alas portaita, hänestä tuntui kuin hänen 

jalkansa ei tavoittaisi askelmia ja hän syöksyisi seuraavassa 

hetkessä alas portaita itkien ja kolhiintuneena”.  Kaija tuntee, 

ettei hän ”ollutkaan enää prinsessa”. (TT 57) 

      Tekijäsubjekti ei osoita vaan rakentaa tilanteita, 

ihmissuhdeverkostoja.  Perheen sisäisessä 

ihmissuhdeverkostossa hallitseva äiti ja väistyvä isä saavat 

aikaan tilanteen, jossa tytär ei voi millään tavalla kilpailla isän 

ihailevasta huomiosta. Äiti pyrkii aktiivisesti estämään sen, että 

tytär kiinnittäisi lämpimiä tunteita isäänsä. Isän passiivisuus 

antaa lisätilaa äidin aktiivisuudelle. Äidin yksi estämiskeino on 

tyttären pukeminen isän mielestä rumaan mekkoon. Syyksi äiti 

mainitsee käytännöllisyyden ja säästäväisyyden. (TT 52) 

Perussyy on mielestäni kuitenkin se, että tytär ei saa näyttää 

naiselliselta. Hän ei saa saada ihailevaa hyväksyntää.
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      Pukeutuminen on ollut ongelmallista Eila Pennasellekin. ”On 

surkeaa olla aina huonoissa ja yksinkertaisissa pukimissa”, hän 

valittaa uutta ja liian tummaa kävelypukuaan, mutta ilmoittaa 

alistuvansa, koska  ”kaikki suuret ovat aina tulleet köyhistä 

oloista”160. Epämieluisa pukeutuminen toimii narsistisen 

pätemistarpeen lähteenä sen lisäksi että se aiheuttaa 

huonommuuden tunteita.

     Novellin uimapukuepisodi tapahtuu talon yläkerrassa. 

Tulkitsen yläkerrassa olemisen niin, että vanhempien ja tyttären 

kohtaaminen olisi voinut rakentua myös oidipaaliselle 

kamppailulle. Se olisi vaatinut uimapukukysymykseen 

kantaaottavan isän.  Isä kuitenkin ”katseli lattiaan”. (TT 57) 

Äidin kielto suistaa tyttären alas, takaisin esioidipaaliseen 

tilaan. Tytär tahtoisi terveesti astua oidipaaliselle 

taistelukentälle. Äiti ei laske häntä sinne. Uimapukua vaativa 

tytär on äidin mielestä ”tyhmä”. (TT 57)

    Irjalla ei ole alastomuuden suhteen ongelmia. Hänen mielestään 

on ”hyvä” ettei kummallakaan ole uimapukua. Oidipaalisesta 

konfliktista latenssivaiheeseen161  päätynyt Irja on luontevan 

itsevarma. Tiedostamattomaan vetäytyneet viettipaineet eivät 

aseta uimapuvun suhteen vaatimuksia. Kun nujerrettu Kaija on 

Irjan kanssa samaa mieltä siitä, että kummankin 

uimapuvuttomuus on hyvä asia, lukija tietää, että Kaija 

valehtelee säilyttääkseen omanarvontuntonsa. Tekijäsubjektin 

kerronnallisista ratkaisuista seuraa, että Kaija saa lukijan 

myötätunnon.  

    Alastomuutensa vuoksi Kaija ei uskalla juosta muiden lasten 

kanssa vaan jää yksin, kääriytyy suojelevaan hiekkakerrokseen ja 
 160 Eila Pennasen päiväkirja  20.7.1927. SKS  KIA
161 Latenssivaihe on  noin ikävuodesta 6 ikävuoteen 10 kestävä vaihe. Ks. esim. Vuorinen1998,  186
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ajattelee, että äiti ”oli väärässä, väärässä”.   Äidin 

käyttäytyminen tuomitsee  Kaijan yksinäisyyteen ja hänestä 

tuntui ”kuin yksinäisyys olisi katsellut häntä tunkeilevasti - 

miksei äiti ollut antanut hänen panna uimapukua!” (TT 64) Vaikka 

Kaija on yksin, hän kokee olevansa epämiellyttävän katseen 

kohteena. Häntä häiritsee tietoisuus omasta alastomuudesta. 

Vaikka hän on samanikäinen kuin Irja, hän ei elä seksuaalista 

latenssivaihetta ainakaan niin, että tuntemus omasta 

seksuaalisuudesta olisi painunut tiedostamattomaan. Se on 

tietoisen ja tiedostamattoman rajalla, josta syystä Kaija on 

ymmällään ja hämillään, eikä häntä tarkkaileva katse ole suopea.  

     Kaijan yksinolo päättyy siihen, kun Irja ja tyttöjä jonkin 

verran vanhempi Eero juoksevat kilpaa rantaan. Kaija pitää Eeroa 

uhkaavana, Eero kiskoo Kaijaa kädestä. (TT 65) Päivällispöydän 

repivä tilanne toistuu, mutta nyt Kaija ei hae turvaa äidistään. 

Pelottavassa tilanteessa Kaija näkee isänsä ja äitinsä kävelevän 

rantaan, ”äiti valkoisissaan, isä keppi kädessä. Oi, jospa isä 

antaisi kepistä tuolle ilkeälle pojalle...” (TT 65) 

    Tyttöjä vanhempi Eero on Kaijan näkökulmasta edelleen 

tiedostamattomalla tavalla pelottava, seksuaalinen uhka. Äidin 

valkoiset vaatteet viittaavat seksuaaliseen heräämättömyyteen. 

Entä isän keppi? Pidän sitä oidipaalisena haaveena isästä, joka 

karkottaisi isän ja tyttären imaginaariseen rakkaussuhteeseen 

pyrkivän tungettelijan. Mutta isä ei karkotakaan Eeroa vaan 

katselee Irjaa, ja äiti sanoo tulevansa järveen pesemään pois 

Kaijan vartaloa peittävän hiekan. (TT 66) Isä hylkää tyttärensä, 

eikä äiti halua antaa tyttärelleen edes hiekan tarjoamaa suojaa; 

seksuaalisen kasvun tukahduttamisen tarve on niin luja. 

      Novellissa kuvattu esioidipaaliseen tilaan juuttuminen ei 
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tapahdu Freudin hahmottelemalla tavalla. Freud katsoo, että 

tytär kääntyy äidin sijasta isänsä puoleen sen jälkeen kun 

käsittää, ettei ole saanut äidiltään penistä162. Freud painottaa 

tämän muutoksen tärkeyttä tytön psykoseksuaalisessa 

kehityksessä.163  Esioidipaaliseen toiveeseen juuttumisen 

taustalla on tyttären haluttomuus luopua siitä oletuksesta, että 

äiti olisi antanut hänelle peniksen.  Novellissa on kuitenkin niin, 

että oidipaalisen kilpailun estävät hallitseva äiti ja väistyvä isä. 

Äiti haluaa pitää tyttärensä pikkutyttönä eikä passiivinen isä tue 

tyttärensä toiveita riittävästi. Tyttären sijasta isän huomion 

saa tyttären miellyttämistaitoinen leikkitoveri. Tällä tavalla 

”vaarat” ja ”herttainen leikkitoveri” liittyvät toisiinsa.

    Melanie Kleinin mukaan tyydytystä tuottamaton suhde äitiin 

saattaa johtaa tyttären hakemaan toista, potentiaalisesti hyvää 

objektia isästä ja isän idealisoimisesta.164  Novellissa Kaija kaipaa 

isän huomiota ja haluaa asettua isän puolelle, mutta passiivinen 

isä ei vastaa Kaijan tunteisiin. Isä katsoo rannalla Irjaa, ei Kaijaa. 

Eikä riitä että vain isä katsoo Irjaa, myös Eero tekee niin ja 

sanoo Kaijalle, että Irjasta voi tulla nätti tyttö, ”mutta sinusta 

en tiedä”. (TT 68)  Kaija ei loukkaannu huomautuksesta Eerolle 

vaan hän tahtoo ”kohota tavalla tai toisella Irjan yläpuolelle”.          

      Purkautumistietä etsivän kateellisen kiukun vallassa Kaija 

yrittää nöyryyttää Irjaa kertomalla Eeron kuullen Irjan äidin 

ammatin. Nöyryytyksen taustalla on sosiaaliseen nousuun 

pyrkivältä äidiltä saatu varoitus siitä, että Irjaa ei saa loukata 

muistutuksella tämän äidin saunapassarin ammatista.  Kaijan 

yritys päästä Irjan yläpuolelle kuitenkin epäonnistuu, koska Eero 

ei käsitä mitä kummallista saunapassarin ammatissa on. Lisäksi 
162 Freud 1991, 381
163 Emt., 387
164 Klein 1992,  59
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nöyryytyksen vuoksi itkevä Irja näyttää vain entistä 

kauniimmalta. (TT68-69)  Koska äiti on kieltänyt tyttäreltään 

oidipaalisen taistelun,  Irja joutuu toimimaan  sijaisena, jota Kaija 

yrittää satuttaa väärillä aseilla. Aseet on saatu äidiltä, vaikka 

äiti onkin kehottanut olemaan käyttämättä niitä.

      Ilkeys ei anna Kaijalle minkäänlaista tyydytystä. Hän saa 

ainoastaan Irjan vetäytymään ja hiljenemään. Tappion syvyyttä 

lisää se, että tytöt ovat ennen väliensä rikkoontumista 

keränneet Kaijan äidin kehotuksesta marjoja, jotka Irja saisi 

kotiinsa vietäväksi.  Mansikoita poimiessa ”Kaijasta tuntui että 

hän jäi tappiolle” silloinkin, kun hän määräsi mistä paikoista Irja 

sai poimia ja mistä hän itse poimi marjoja. (TT 45)  Äiti, joka oli  

katsonut Irjaa lämpimästi, (TT 42) oli kuitenkin  halunnut, että 

Irja saa kaikki marjat. Sosiaalisesta asemasta tarkka äiti haluaa 

teoillaan osoittaa olevansa huomaavainen ja ystävällinen itseään 

alemmassa asemassa olevalle lapselle ja perheelle. Hän tekee 

”velvollisuutensa”. (TT 52) Velvollisuuksien täyttäminen asettaa 

hänet Irjan perheen yläpuolelle, mutta Kaija ei pääse sinnekään.

     Novelli päättyy siihen, että Eero, Irja ja isä lähtevät pois, 

Kaija menettää ”leikkitoverinsa”. ”Juuri se sana sai Kaijan 

ojentamaan kätensä marjoja kohti ja katumuksen, tuskan ja 

ahdistuksen vallassa huutamaan: - Irja ei saa viedä minun 

marjojani!” Huutoon kiteytyy Kaijan tiedostamaton tunne äidin 

täydellisestä ylivoimaisuudesta ja siitä, että Irja on voittanut 

hänet kaikessa. Sekä isä, Eero että äiti pitävät Irjasta enemmän 

kuin hänestä. Ja rangaistukseksi huonosta käytöksestä äiti on 

kantanut Kaijan yläkerran huoneeseen lukkojen taakse 

(TT 70),  eristänyt hänet muista ja jättänyt hänet yksin. 

Tekijäsubjekti lopettaa novellin lauseesen: ”Illalla äiti ja tädit 
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veisasivat virsiä salissa.” (TT 70) Isä ei kyseenalaista äidin 

kasvatuspäätöstä mutta ei osallistu virrenveisuuseenkaan.

    Esimerkiksi Margaret Mahlerin mukaan hyvässä 

hoivasuhteessa vallitsee lapsen ja hoivaajan harmonia. Äiti on 

mahtava, hyvä neitsyt, lapsi osa hänen kaikkivoipaisuuttaan. 

Myönteisen tunnejatkuvuuden sisäistäminen tarjoaa lapselle 

lohtua ja myönteistä energiaa sekä toimii turhautumisten ja 

vihan tunteiden liennyttäjänä ja suodattimena.165 Kaija ei 

kuitenkaan voi luottaa äidin hyvyyteen, äidin kaikkivoipaisuus on 

nujertavaa. Äiti vastaakin Kaijalle hajamielisesti ja se ”kaihersi 

Kaijan sydäntä”. Kun Kaija ei luovuta Irjalle vuodettaan 

sovinnolla, äiti katsoo Kaijaa vihaisesti ja ”hänen kasvonsa 

tuijottivat Kaijaan ärtyisinä ja vaativina”. (TT 49) Arkipäivän 

tapahtumat ja erimielisyydet saavat Kaijan tajunnassa 

ylikorostuneen merkityksen, koska häneltä puuttuu 

perusluottamus äidin rakkauteen.

     

Narsistinen raivo kutistaa ja laajentaa

Novellissa Kaija on kaiken aikaa ikään kuin epätoivoisen 

ymmällään siitä, kun hän kokee muiden ihmisten käsittäneen 

elämästä ja ihmisten välisistä suhteista jotakin sellaista, jota 

hän ei käsitä. On aivan kuin hänen todellisuuskokemuksestaan 

olisi jäänyt joku osa syntymättä. 

    Winnicottin mukaan todellisuuskokemus ja yksilön 

persoonallinen elämä nivoutuvat yhteen hyväksyvän hoitajan 

läsnäolon avulla. Tunne hyväksytyksi tulemisesta edesauttaa 

lapsen kykyä olla yksin ja silti luottaa yksinollessakin hyvien 

 165Esim. Mahler 1975, 109-118
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objektien pysyvyyteen.166  Kaija ei tunnu luottavan hyvien 

objektien pysyvyyteen silloinkaan, kun hän on muiden ihmisten 

seurassa. Hän ei osaa olla välitön eikä luonteva, hänen ja muiden 

ihmisten välissä on näkymätön kitkapinta, johon hän toistuvasti 

raapii itseään. Häntä vaivaa tuskallinen mutta ei täysin tietoinen 

tunne siitä, että muut ovat jollakin tavalla häntä parempia ja 

tyytyväisempiä. Kun hän kysyy Irjalta, lyökö Irjan veli sisartaan 

usein (TT 50) hän kysyy sitä niin kuin toivoisi, että tällä hänen 

onnellisella ja kauniilla ystävällään olisi elämässään joku salainen 

häpeä tai ääneenlausumaton tuska. Silloin hänen ei tarvitsisi olla 

omien, ikävien tunteittensa kanssa yksin.

    Tällaisia syviä huonommuuden tunteita sisältyy myös  

Pennasen päiväkirjoihin. 14-vuotias Pennanen kirjoittaa olevansa 

ilkeä ja itserakas167  ihminen, joka muistaa kärsimänsä vääryydet 

ikuisesti ja kostaa ne jos vain voi168. Huonommuudentuntoihin 

sekoittuu narsistisia ylivertaisuuden tuntemuksia. Pennanen  

kertoo lukevansa salaa muiden kirjeitä169  ja kuuntelevansa 

perheriitoja  ovien takana170. Hän teeskentelee, ettei ymmärrä 

ruotsin kielellä kerrottuja salaisuuksia171 , pohtii sukulaistensa 

heikkouksia, käyttää niitä hyväkseen ja huvittuu 14-vuotiaana 

omasta oveluudestaan,  jota hän itse pitää rajattomana172.

   Salakuuntelu on tavallista inhimillistä toimintaa. Kun Pennanen 

pohdiskelee vuoden 1929 vaaleja ja sosialidemokraattien 

enemmistöhallituksen kaatumista173, lienee selvää, että hän 

kirjaa seinän takaa kuultuja aikuisten keskusteluja. 
166 Winnicott 1965, 29-36
167 Eila Pennasen päiväkirja 9.7.1929. SKS KIA
168 Eila Pennasen päiväkirja 10.2.1929. SKS KIA
169 Eila Pennasen päiväkirja 14.6.1927. SKS KIA
170 Eila Pennasen päiväkirja  22.4.1928. SKS KIA
171 Eila Pennasen päiväkirja 2.2.1930. SKS KIA
172 Eila Pennasen päiväkirja 27.6.1929. SKS KIA
173 Eila Pennasen päiväkirja 2.7.1929. SKS KIA
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Epäselvempää sen sijaan on, miksi hän haluaa kirjata kuulemansa 

ikään kuin omiksi poliittisiksi näkemyksikseen. Kenties niin 

tapahtuu aikuisten maailmaan samastumisen halusta. 

    Riitoja  Pennanen saattaa salakuunnella siksi, että hänen 

perheessään ei ole tapana käsitellä ristiriitoja kaikkien 

perheenjäsenten kuullen. Kirjeitten lukemisen voi aiheuttaa tunne 

ulkopuolelle jäämisestä, mutta se voi olla myös vain huonon 

käytöksen puolelle lipsahtavaa uteliaisuutta.  Kirjeitten 

lukeminen yhdistettynä  toteamukseen muiden ihmisten 

heikkouksien hyväksikäytöstä sen sijaan on joitakin kysymyksiä 

herättävä toteamus siitä huolimatta,  että merkintöjen välillä on 

parin vuoden vuoden aikaero. Heikkouksien hyväksikäyttö on 

vallankäyttöä. Fantasia muiden ihmisten kontrolloitavuudesta on 

kirjailijaksi kehittymistä seurattaessa kiintoisa yksityiskohta.

     14-15 -vuotiaana Pennanen elää varhaisnuoruuden psyykkisen 

murroksen aikaa, johon  kuuluu mm. vanhemmista etääntyminen 

ja omien ongelmien ulkoistaminen aikuisiin kohdistuvaksi 

arvosteluksi.174  Minusta Pennasen itsearviot kertovat kuitenkin 

enemmästä kuin pelkästä murrosikäisen kuohunnasta. Oikeastaan 

Pennanen ei itsearvioissaan kuohu vaan toteaa. Toteavuudessa 

on kyse tunteitten etäännyttämisestä. Fantasia muiden ihmisten 

kontrolloitavuudesta herättää kysymyksen mahdollisista 

narsistisista ongelmista. 

     Heinz Kohutin mukaan narsistisista ongelmista kärsivät 

yksilöt  fantisoivat kontrolloivansa muita ihmisiä. He toimivat 

niin, koska heiltä puuttuu luottamus omiin sisäisiin 

voimavaroihinsa.175  Narsistisella kiukulla on Kohutin mukaan 

yhteys tarpeeseen olla muita enemmän. Tällainen tarve sai 
174 Esim. Vuorinen  1998, 212-213
175 Kohut 1971, 26-28
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novellissa esiintyvän Kaijan kostonhaluiseksi. 176  Tekijäsubjektin 

kerronnallisista ratkaisuista kuitenkin seuraa, että lukija ei 

tuomitse Kaijan kostonhalua vaan ymmärtää sitä. 

     Pennasen lapsuudenajan päiväkirjamerkinnöistä puuttuu 

kokonaan vapaasti virtaava emootio ja ajallista järjestystä 

loukkaava aistiminen, joiden olemassaolosta Karkama Marja-Liisa 

Vartion varhaisia päiväkirjoja tutkiessaan huomauttaa ja joita 

hän pitää naisidentiteetin ja feminiinisen persoonallisuuden 

hahmottamisena.177  Tämäntyyppisten merkintöjen puuttuminen 

yhdistettynä Pennasen olemassaoleviin päiväkirjamerkintöihin 

kertoo mielestäni siitä, että feminiinisen persoonallisuuden 

rakentumisessa on ongelmia.

   Novellissa tekijäsubjekti on rakentanut isän, äidin, Eeron ja 

Kaijan ominaisuudet ja suhteet sellaisiksi, että Kaija saa lukijan 

myötätunnon. Kaija on tavallaan novellin kertoja, josta 

tekijäsubjekti syntyy178  lukuprosessin aikana ja lukijan jakaessa 

Kaijan tunteet suhteessa novellin muihin henkilöihin. 

Tunnekokemuksen jakamisessa on kyse tunteensiirrosta.  

      Tekijäsubjektin rakentamassa novellin kokonaisuudessa on 

mielestäni tavoitteena se, että lukija voi Kaijassa kohdata oman 

haavoittuvuutensa ja avuttomuutensa. Sisäinen lapsi puhuu 

toiselle sisäiselle lapselle. Puhuuko sisäinen lapsi tekijäsubjektin 

kautta eheyttämistarkoituksessa myös fyysiselle kirjailijalle ja 

sille historiassa eläneelle lapselle, jonka feminiinisen 

persoonallisuuden rakentumisessa on ongelmia?  Mielestäni kyllä.

176 Kohut  1978, 637-638. Kohutin mukaan narsistisella raivolla on monta ilmenemismuotoa mutta niitä 
kaikkia yhdistää  kostonhalu ja  tarve oikaista koetut vääryydet  millä tahansa keinoilla. Nämä  
ominaispiirteet erottavat narsistisen raivon   kaikista muista aggression lajeista.
  177 Karkama 1995, 150
178 Vrt. Foucault 1993, 129
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2.3.2. Tornitalo (1952). Novelli rakkaudettomasta ja 

yksinäisestä lapsesta

Novelli alkaa talon kuvauksella: ”Talossa oli torni; jos siinä ei 

olisi ollut tornia se olisi arveluttavasti muistuttanut 

laitakaupungin pikku puutaloja, joihin mentiin portista ja joiden 

pihoissa oli kummallisia vanhoja talli- ja ulkohuonerakennuksia.” 

(TT 5)

    Laitakaupungilla asuva Riitta  käy tornitalossa ottamassa 

soittotunteja sukulaisperheen tytöltä. Tyttö on nimeltään 

Kyllikki, hänen äitinsä on Elsa. (TT 6) Elsa moittii soittotunnille 

tulleen Riitan pukeutumista ja korjaa Riitan takinliepeen. (TT 7) 

Riitta ei pysty Elsa-tädin läsnäollessa soittamaan keskittyneesti. 

Erityisesti hän pelkää sormiharjoituksia, joita ei ole ärtyneen 

isän vuoksi voinut soittaa kotona. (TT 8)

    Huonosti sujuneitten soittoharjoitusten jälkeen Riitta 

valmistautuu lähtemään kotiin. Silloin ovesta astuu sisälle 

Kyllikin sisko, Arja. (TT 11) Riitta ei lähde pois vaikka itsevarma 

ja itsetietoinen Arja herättääkin hänessä ristiriitaisia tunteita. 

(TT 12) Tytöt keskustelevat ja Arja kertoo Riitalle 

rakastuneensa Pääriin. (TT 14) Arja neuvoo Riittaa, kuinka tästä 

tulisi käytökseltään ja ulkonäöltään naisellisempi. Riitta on 

pelokas ja epäilevä.(TT 16-17) 

    Riitan kotona on kireä ja jännittynyt tunnelma. Riitta yrittää 

tulla päivällispöydässä kuulluksi, mutta isä, äiti ja Eija-sisko 

puhuvat muista asioista. (TT 20-21) Illalla Riitta menee yksin 

nukkumaan ja yrittää kuvitella, millaista olisi olla rakastunut. 

(TT 23) Aamulla Riitalle selviää, että Arjan isä on odottamatta 
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kuollut ja Arja muuttaa Riitan kotiin asumaan. (TT 24) Arjan 

saapumisen jälkeen Kauko alkaa tihentää vierailujaan Riitan 

kotona. (TT 27) 

     Eräänä päivänä äidin poissaollessa Riitta pyytää Kaukoa ja 

Arjaa leikkimään kanssaan Tuhkimoa. Leikki päättyy Riitan 

kannalta ikävästi, kun Kauko suutelee Arjaa. (TT 33) Kun äiti 

palaa, Arja kertoo hänelle menevänsä kihloihin. (TT 34) Arja 

avioituukin Jussin kanssa. Riitasta tulee ruma, tyytymätön ja 

ahkera mallioppilas. (TT 35)

Novellin nimi viittaa taloon, joka ”oli hieno talo vaikka olikin 

puutalo”. (TT 5)  Tornitalossa ei ole aloitusta, joka johdattelisi 

lukijan fyysisestä kirjailijasta kohti tekstistä rakentuvaa 

tekijäsubjektia.  Novellin kahdessa ensimmäisessä kappaleessa 

tekijäsubjekti kuvaa taloa tavalla, joka tekee rakennuksesta 

sosiaalisen erottelun välineen. Erottelu toimii hienovaraisen 

tarkasti. Talo ei ole sellainen kuin ”pääkadun hienostelevat 

kivitalot” ja talon laitakaupungin taloista erottava ”torni oli 

hyvin pieni ja sen katolla oli valtikka”. (TT 5) Vaikka torni ei ole 

erittäin hyväosainen torni, sen katolla on kuitenkin vallan 

symboli. Riitta tulee soittotunneilleen179 laitakaupungilta, joten 

hän asuu sosiaalisesti tornitalon alapuolella olevassa talossa. 

    Tekijäsubjekti tuo Riitan tornitaloon ”harppovin, liian pitkin 

askelin, pää etukumarassa, silmät kohdistettuina maahan, 

useimmiten katuojaan”. (TT 6) Kuva epävarmasti katua 

harppovasta tytöstä herättää lukijassa huvittunutta suopeutta.    

     Riitta ei itse haluaisi olla Kyllikin opetettavana, mutta hänen 

äitinsä haluaa sitä. Huonosti sujuviin sormiharjoituksiin 
179  Eila  Pennanenkin kävi soittotunneilla. Päiväkirjassaan Eila Pennanen mainitsee, että hänen 
ystävänsä saattoivat häntä soittotunnilta. (Eila Pennasen päiväkirja 12.11.1926.) SKS KIA
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kyllästynyt Riitta puuskahtaa, ettei ”käsitä miksi yleensä otan 

soittotunteja”. Puhuessaan Riitta ”punastui” ja ”tunsi oman 

äänensä kiristymisen suorastaan ruumiillisena tuskana. Hänen 

ujoutensa purkautui silloin tällöin tällaisina puolittain röyhkeinä 

rohkeudenpuuskina”. (TT 9-10)

    Tekijäsubjekti kuvaa Riitan sosiaalisesti 

selviytymiskyvyttömäksi lapseksi, joka epäonnistuu 

soittoharjoituksissaan ujoutensa ja isän hermostuneisuuden 

vuoksi. Lukija pystyy samastumaan Riitan tunnetilaan, kun Elsa-

täti ja Kyllikki alkavat puhua Riitan soittamisen syistä:

    - Sinä otat soittotunteja siksi että äitisi sitä tahtoo. 
Elsa-tätiä näytti Riitan kysymys huvittavan.
    - Otat soittotunteja siksi että oppisit ymmärtämään 
musiikkia ja voisit kauniilla soitolla luoda viihtyisyyttä 
kotiisi, nykyiseen ja tulevaan.
    - Ja että saisit muka fiinimmän miehen kun osaat 
soittaa, jatkoi Elsa-täti. (...) Niin se on. Ollaan muka 
sivistyneempää ja parempaa väkeä kun soitetaan. Ostivat 
sen vanhan pianon matkiakseen meitä. (TT 10)

        

Asian taustoja ymmärtämätön lapsi joutuu kärsimään 

vanhempiensa sosiaalisen nousun halusta. Tekijäsubjekti ei 

paheksu Elsa-tädin sanoja, mutta lukija on Riitan vuoksi halukas 

paheksumaan niitä.  Kyllikki lohduttaa Riittaa sanomalla, että 

heidän vanhempansa ovat erilaisia kuin he.  Riitta tajuaa Kyllikin 

vuolaasta puheesta vain sanat ”ensipolven sivistyneistöä”. (TT 

11) Kyllikin kummalliset puheet ”kajahtelivat kuin rumpu Riitan 

päässä”, koska hän odottaa ”valppaana erästä toista ääntä”, eli 

Arjan saapumista. 

     Tekijäsubjekti on rakentanut edelläolevan tilanteen niin, että 

sosiaalisesti ymmärtämätön lapsi ei  käsitä sosiaalista erottelua 

selkeästi vaikka on itse sen keskiössä. Vaikka lukija ei 
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pystyisikään samastumaan tähän tuskalliseen ja julmaan 

tilanteeseen juuri Riitan paikalle, hän voi kuitenkin samastua 

siihen varsin tavanomaiseen tilanteeseen, jossa aikuiset puhuvat 

lapsen ohi ja yli. Lukijalle annetaan mahdollisuus novellissa 

kuvatun lapsen välityksellä ymmärtää myös itsessään ohitettua 

lasta. Kyse on mielestäni  jälleen tunteensiirrosta.

Äidin valvova katse, isän älylliset vaatimukset

    

Tien alussa-novellin Kaijan tavoin Riitta haluaisi olla kaunis ja 

hyvinpukeutunut tyttö, mutta äiti ei salli sitä.  Riitelemällä hän 

saa uuden puvun, mutta vain sellaisen, joka on äidin mielestä 

sovelias. Hajuvedet, kirkasväriset vaatteet ja meikit ovat 

ulottumattomissa. (TT 25) Ne houkuttelevat äidin mielestä 

huonoon elämään. Äidin moraalinen valvonta seuraa Riittaa. Kun 

hän menee nukkumaan, äiti jättää makuuhuoneen oven raolleen. 

Musta rako irvistelee Riitalle ”peiton lävitse. ’Riiiiitta’, se sanoi 

kitisevällä äänellä. ’Riiiitta, ole kilttii tyttö. Muuten sinun kääy 

huooonosti.” (TT 23) 

    Koska nimenomaan äiti on jättänyt oven raolleen, irvistelevä 

ovenrako on äidin tungetteleva katse, joka ei jätä Riittaa 

rauhaan silloinkaan kun hän on yksin. Vastaavanlainen kokemus 

yksinoloonkin sisältyvästä valvovasta katseesta esiintyi myös 

Tien alussa-novellissa. 

     Iäkkäänä Eila Pennanen arvioi, että hän on ollut koko 

elämänsä  ajan tietoinen moraalista. ”Se on ollut saattolaiseni, 

näkymätön ja hiukan vaivalloinen. Se puhuu. Se arvostelee. Se 

vaanii minua”, toteaa Pennanen.180  Vaikuttaa siltä, että hän ei 
180 Päiväämätön esitelmä otsikolla ”Moraali, ihmisen saattolainen”. Teksti on kirjoitettu tietokoneella, 
joten  todennäköinen kirjoitusajankohta on 1980-luvun loppu tai 1990-luvun alku.  Myös tekstin 
muisteleva  sisältö viittaa siihen, että Pennanen on laatinut sen vanhana. SKS KIA
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ole koko elämänsä aikana päässyt eroon irvistelevästä, mustasta 

ovenraosta.

    ”Taivaallisen Isän silmä seuraa sinua kaikkialla”181 kirjoittaa 

Hilma Pennanen aikuiselle tyttärelleen, jota hän varoittaa 

laittamasta sukunimiä päiväkirjaansa182.  Ihmisen ei ole 

mahdollista salata rankaisevalta ja valvovalta Jumalalta mitään.  

    14-vuotiaana Eila Pennanen aprikoi, valitseeko hän Jumalan 

tien vai maailman tien. Hän haluaa valita maailman mutta arvelee 

ettei uskalla tehdä sitä, koska pelkää saavansa osakseen 

Jumalan vihan183.  Pelokkuudesta huolimatta vaikuttaa siltä, että 

Jumala jää hänelle etäiseksi. Kun tulee kyse siitä, hakeeko Leo-

veli rovastin paikkaa, 14-vuotias Eila toteaa vain, että 

vanhentuneella Leolla on jo rovastin nauru184.  Iäkäs Pennanen 

pitää uskontoa eri asiana kuin moraalia. Hänen mukaansa 

vuosisadan alussa ”kaikkiin lapsiin ohjelmoitiin moraalikoodi”. 

Koodin mukaan yksilön piti täyttää velvollisuutensa, olla ahkera 

ja epäitsekäs, tyytyä arvokkaaseen köyhyyteen ja auttaa niitä, 

jotka tarvitsivat apua.185  Esitelmässään Pennanen ei nimeä 

moraalista koodaajaa.      

    Novellissa Riitan ja Eijan isä vaatii tyttäriltään 

koulumenestystä. Kun luokkansa priimus Eija saa kokeesta 

kymmenen miinus, ärtynyt isä komentaa vaimonsa hakemaan 

hyllystä tietosanakirjan. Nyrkillään kirjaa iskien isä komentaa: 

”Opi, tyttö, lukemaan tästä ja hakemaan mitä et tiedä.” (TT 21)  

Isä ei kannusta tai rohkaise tyttäriään oppimaan vaan edellyttää 

sitä. Vaatimuksen täyttämisestä ei seuraa hyväksytyksi tai 

181 Hilma Pennanen Eila Pennaselle 23.9.1941. SKS KIA
182 Eila Pennasen päiväkirja  9.7.1929. SKS KIA
183 Eila  Pennasen päiväkirja 7.8.1930. SKS KIA
184 Eila Pennasen päiväkirja 25.8.1930. SKS KIA
185 Päiväämätön esitelmä otsikolla ”Moraali, ihmisen saattolainen”.SKS KIA
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rakastetuksi tulemisen tunne. 

    Tekijäsubjekti ei rakenna isän ja tyttärien välille lainkaan 

myönteistä tai tukevaa tunnesuhdetta. Perheen 

päivällispöydässä vallitsee kyräilevä ja jännittynyt tilanne. 

Tekijäsubjekti kuvaa tilanteen samantyyppiseksi kuin Tien 

alussa-novellissa tätien ja Kaijan isän ja äidin vastaavan 

tilanteen. Kaijan tavoin Riitta havainnoi tarkasti muiden 

keskustelua ja eleitä sekä niihin sisältyviä tunteita. Isä 

”murahteli” ja vastailee ”äreästi”. Isä, äiti ja Eija moralisoivat 

Arjan ja Kyllikin perheen leveätä elämää ja rahankäyttöä. Iisko-

setä on  joutumassa konkurssiin. (TT 20-21) Riitta yrittää sanoa 

keskustelun väliin, että hän tarvitsisi uuden nuottilaukun. 

Kukaan ei kuuntele häntä tai vastaa hänelle.

    13-vuotiaana Eila Pennanen kertoo lukeneensa Bernhard Ihanin 

kirjan Ihminen ja yli-ihminen ja ihastuneensa siihen 

suunnattomasti vaikka ei olekaan ymmärtänyt sisällöstä 

puoliakaan. Ihanin kirjan veroiseksi hän mainitsee Ellen Barclayn 

Rukousnauhan186. Kun Pennanen lukee kirjoja, joita hän ei täysin 

ymmärrä,  hän on mielestäni hakenut vanhempiensa hyväksyntää. 

Pennanen lukee lisäksi Leo Tolstoin Sotaa ja rauhaa,  

salapoliisiromaaneja, Arvid Järnefeltin Vanhempieni romaania ja 

haaveellisia rakkausromaaneja. Hän tahtoisi lukea Edgar Rice 

Burroughsin Tarzaneita, mutta ei kehtaa lainata niitä.187 Tarzanit 

eivät kuulu sivistävien kirjojen kategoriaan, joten niitä lukemalla 

ei ole odotettavissa vanhempien hyväksyntää.

     Salapoliisiromaanit, rakkausromaanit ja Tarzanit kertovat 

eläytymisen ja fantasian tarpeesta samoin kuin halu käydä 

elokuvissa aina tilaisuuden tullen. Häpeän tunteen olemassaolo 
186 Eila Pennasen päiväkirja 17.6.1929 . SKS KIA
187 Pennanen OEA1947,  580
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kertoo sosiaalisesti herkkävaistoisesta yksilöstä, jolle ei 

ainoastaan vanhempien vaan koko ympäristön hyväksyntä 

merkitsee paljon. Piinallinen sosiaalinen herkkävaistoisuus ja 

siihen yhdistyvä, jatkuva huonommuuden tunne ovat sekä Tien 

alussa -novellin Kaijan että Tornitalo -novellin Riitan 

ominaisuuksia.  Sen enempää Kaija kuin Riittakaan eivät 

kuitenkaan hae hyväksyntää  miellyttämällä.  Heiltä puuttuu 

sosiaalinen pelisilmä. Sen tilalla on tuskallinen erillisyyden tunne, 

väärässäolemisen tunne. Riitta ei koe, että esimerkiksi hänen 

kiltteydestään seuraisi minkäänlaista palkintoa.

     Riitan perheen luokse muuttaa 16-vuotias ja kevytmielinen 

(TT 25) Arja, jonka perhe on Iisko-isän itsemurhan jälkeen 

hajonnut. (TT 24, TT 26) Tekijäsubjekti synnyttää ensin 

tilanteen, jossa estoiselle Riitalle avautuu Arjan kautta  

seksuaalisen maailman olemassaolo.  Arja suhtautuu erotiikkaan 

riuskan itsekkäästi  ja käyttää vastakkaista sukupuolta oman 

mielihyvänsä välineenä. Hän jopa suutelee auliisti pojan kanssa, 

jonka nimeäkään ei tiedä.  Riitan näkökulmasta teko on 

käsittämätön. Hän ei uskalla lähteä tanssimaan Arjan kanssa, 

hänellä ei ole poikaystäviä. Hän keksii niitä ollakseen Arjan 

silmissä hyväksyttävämpi. Lisäksi hän hyväksynnän kaipuussaan 

valehtelee kokeittensa numerot huonommiksi kuin ne tosiasiassa 

ovat, koska koulumenestys on Arjan mielestä elämän opiskelussa 

vain haitaksi. (TT 26-27) Riitta pyrkii siis pienentämään 

älyllisyyttään voidakseen olla ihailemansa, siveettömän 

käytöksen vuoksi koulusta erotetun (TT 12) tytön ystävä. 

    Yrittäminen ei kuitenkaan auta. Riitalla ei ole pääsyä 

huolettoman ja itsevarman Arjan maailmaan.  Kun Arja kertoo 

Riitalle rakastavansa Pääriä, Arjan ”hurmioitunut 
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ilme jätti Riitan säälittävään yksinäisyyteen”. Riitta uskoo 

”Arjan rakkauteen ja sen arvokkuuteen, ja juuri siksi se tuntui 

sulkevan hänet täysin ulkopuolelle”. (TT 14) Riitan 

onnistuu ajatella rakkautta vain silmänräpäyksen ajan. Kun hän 

muistaa oman peilikuvansa, rakkaus ”räiskähti rikki kuin 

saippuakupla”. (TT 23) Hän pitää itseään tyttönä, johon kukaan 

poika ei voi rakastua. Tekijäsubjekti kuvaa tilannetta Riitan 

tunnekokemuksesta käsin ja antaa lukijan myötätunnolle 

kasvutilaa.

Tuhkimo jää tuhkimoksi

     

Riitan psyyken oidipaalinen haavoittuvuus paljastuu tilanteessa, 

jossa Kauko, Arja ja Riitta äidin poissaollessa tapaavat toisensa. 

Arja tarjoaa kaikille kolmelle kermakahvia. Riitan äiti ei osta 

kermaa eikä herkkuja. (TT 28) Tekijäsubjekti ilmaisee, että äiti 

on kitsas, käytännöllinen, arkinen ja iloton. 

    Kauko on poika, jota Riitta ei pelkää. (TT 29) Kun Riitta kokee, 

että Kauko ja Arja näkevät vain toisensa eivätkä lainkaan häntä, 

hän tekeytyy pikkulapseksi, että olisi miellyttävä. (TT 30) Hän ei 

kilpaile Kaukon huomiosta vaan sekä Arjan että Kaukon 

huomiosta.  Yritys ei kuitenkaan onnistu, koska Riitan 

ehdotuksesta lapset alkavat leikkiä Tuhkimoa. Leikissä:

Kauko tavoitti Arjaa pöydän ylitse. - Senkin -! ja Arja 
vetäytyi taaksepäin. Riitta näki miten Kaukon käteen jäi 
nippu kultalankoja, jotka hän huolimattomasti - mitään  
tietysti huomaamatta - kietaisi hiuksiinsa, olkapäilleen, 
taskuunsa...Kultalankojen peitossa koko poika. Mutta Arja 
vain hymyili arvoituksellisesti - juuri niinkuin hän oli 
neuvonut Riittaa hymyilemään. (TT 31)
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Omassa naiseudessaan ehjä ja sosiaalisesti notkea Arja jakaa 

pojalle loistavaa, eroottista kultaa. Hän ei ole epävarma. Hänellä 

on varaa olla antelias. Surullisesti ja ”kyltymättömänä” Riitta 

katsoo linnan peililasilattialla tanssivaa paria. Kultalangat 

”väistivät häntä, hän oli ulkopuolella”.  Riitan silmät arvioivat 

”kylmästi ja tuskallisesti” Arjan vartalon yksityiskohtia. (TT 31-

32) 

    Kun Kauko ja Arja suutelevat, Riitta arvioi että se on ”rumaa” 

ja purskahtaa itkuun. Kauko ja Arja yrittävät tyynnytellä häntä. 

Itseään irti riuhtoessaankin Riitta pitää heidän käsiensä 

kosketuksesta. Samanaikaisesti hän kuitenkin tuomitsee 

koskettelijat petollisiksi ja valheellisiksi ihmisiksi, joita hän 

ääneti itkunsa läpi halveksii. (TT 33) Halveksunta on 

saavuttamattomaksi koetun kohteen arvon alentamista. Melanie 

Kleinin mukaan tämäntyyppisen halveksunnan tarkoitus on päästä 

eroon kateudesta: objektia, jonka arvo on alennettu, ei tarvitse 

kadehtia.188 Mielestäni Riitan ajattelussa on kyse toisen ihmisen 

halveksimisesta oman kateuden tunteen tukahduttamiseksi.

      Bruno Bettelheim pitää Tuhkimoa yhdellä tasolla kuvauksena 

sisaruskateuden tuskista. Toisella ja vähemmän ilmeisellä tasolla 

se kertoo oidipaalivaiheen aiheuttamasta nöyryytyksestä ja 

alennustilasta.189 Todellisessa elämässä kätketyt oidipaaliset 

suhteet ja niiden aiheuttama syyllisyys piiloutuvat usein 

sisaruskateuden taakse, jolloin yksilö kokee tietoisesti vain 

syyllisyyden herättämän ahdistuksen, ei syyllisyydentunteita 

sinänsä, eikä sitä, mikä ne on aiheuttanut.190 Selviytyäkseen 

Tuhkimon tavoin nöyryytyksen ja arvottomuuden tunnoistaan, 

lapsen on opittava jollakin tasolla käsittämään ahdistuksen ja 
188 Klein 1992, 90
189 Bettelheim 1985, 284-290
190 Emt., 299
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syyllisyyden tuntojen syyt.191  

       Opiskelija Pia Lehtoselle 1980-luvulla lähettämässään 

kirjeessä Pennanen  toteaa, että  Tornitalo-novellikokoelman 

tapahtumilla on ”paljon yhtymäkohtia minun lapsuuteeni, mutta ei 

suoranaisia”.  Pennasen mielestä ”todellinen” tausta on 

kirjailijantyössä aina läsnä, mutta osuutensa on myös ”muotoa 

luovalla mielikuvituksella ja liioittelevalla fantasialla”. Pennasen 

mukaan novellikokoelma kuvastaa ”hyvin vanhoja asenteita ja 

uskomuksia”.192

        Tien alussa -novellin yhteydessä mainitsin Eila Pennasen 

huomautuksesta, jossa hän arvioi novellinsa kuvastavan 

kateuden tuntoja. Tornitalo -novellissa on myös kyse kateudesta.  

Kaijan kateuden tuntojen voimakkuus ohjaa minut lisäksi 

etsimään henkilösuhteista kateuden syitä ja kysymään, miksi 

tekijäsubjekti on muovannut novellien ihmissuhteet juuri 

sellaisiksi kuin ne kaltaiselleni tulkitsevalle lukijalle 

näyttäytyvät. Kateus voi olla syy mutta se voi olla myös 

seuraus. Tornitalo-novellissa kuvatussa Tuhkimoleikissä 

huomiota kiinnittää erityisesti Riitan tavaton ahdistus.

    Kaukon ja Arjan leikkimässä Tuhkimomuunnelmassa äitipuoli on 

jo sivuutettu ja varsinainen oidipaalinen kamppailu käyty. Jäljellä 

on seksuaalinen kohtaaminen ja prinssin suudelma, nöyryytyksiä 

seuraava voitto ja palkinto.  Riitan ulkopuolisuuden 

ja osattomuuden tunne tarkoittavat sitä, että hän on edelleen 

arvottomana tuhkassa makaamassa, eikä pääse nousemaan 

sieltä sadun Tuhkimon tavoin pois. Häntä ei tunnisteta kengästä, 

eikä hän jaa ympärilleen kultalankoja. Arvottomuuden tunteen 

raastama Riitta ei kestä Kaukon ja Arjan eroottisen kohtaamisen 
191 Emt., 292
192 Eila Pennanen Pia  Lehtoselle 23.4.1986. SKS KIA
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näkemistä vaan pakenee hallitsemattomaan itkukohtaukseen, 

joka ”paljasti hänet auttamatta lapseksi”. (TT 33) Mutta 

itkukaan ei poista ahdistusta. ”Mutta hän ei voinut lakata, ja 

hänen hengityksensä huokui ja puhkui kummallisesti ja 

väkivaltaisesti ja hänen kurkustaan tunkeutui vinkuvia ääniä.” 

(TT 33)

     Riitalla ei ole minkäänlaista tapaa käsitellä oidipaalisia 

tunteitaan tai ottaa vastaan muiden seksuaalisia tuntemuksia. 

Lopputulos on ahdistus, ylittämätön ja kontrollista ryöstäytyvä 

ristiriita. Myös sen vuoksi kosketuksesta syntyvä mielihyvän 

tunne on käännettävä halveksunnaksi ja mitätöinniksi.     

     Leikin loputtua Riitan äiti tulee kotiin, ”kuumat 

väsymystäplät palaen poskilla, hän katsahti nuorimpaansa ja 

hänen suunsa nipistyi kokoon”. (TT 33) Kokonaistilannetta Riitan 

näkökulmasta hahmottava tekijäsubjekti nimeää Arjan ja Kaukon 

”syyllisiksi”, jotka selittävät äidille ”kiireesti ja sekavasti”, 

jolloin Riitta ”kuunteli halveksivan näköisenä heidän valheitaan”. 

(TT 33) Tekijäsubjekti ei väitä, että Riitta halveksisi. Riitta on 

”halveksivan näköinen”. Ilme peittää sisimmässä olevan 

emotionaalisen ristiriidan, mutta saa aikaan myös sen, että 

ahdistunut tytär ei saa osakseen äidin myötätuntoa tai 

hyväksyvää katsetta. Äiti ainoastaan riisuu takkinsa ja menee 

”mitään sanomatta” keittiöön. (TT 33)  Perheen isä ei ole 

oidipaalisessa tilanteessa läsnä lainkaan.  

      Kun Arja muuttaa pois, Riitan ulkonäkö jää hoitamatta. Arjan 

tavatessaan Riitta ”tarkasteli tätä toivoen näkevänsä merkkejä 

alaspäin menemisestä, jota äiti ja Eija olivat ennustaneet” (TT 

35-36), mutta Arjan synnin palkka ei ole kuolema. Sukupuoli-

identiteettinsä ja seksuaalisen identiteettinsä kanssa sovussa 
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elävän Arjan elämässä ydinperheidylli toteutuu ”komean” ja 

”vähäpuheisen” miehen ja feminiinisyydessään onnellisen naisen 

välisessä rakkaussuhteessa. (TT 35)  Arjasta tulee 

hyväntuulinen vaimo ja äiti, jonka onnea Riitan äiti tahtoo 

madaltaa huomauttamalla hänelle menetetyn lapsuudenkodin 

hienoudesta. (TT 36) Kyse on jälleen objektin arvon 

alentamisesta.  Arja kuittaa kuitenkin Riitan äidin halveksivan 

huomautuksen toteamalla, että lapsuudenkodista puuttui 

rakkautta. ”Täti ei tiedä millaista on kun rakastaa. Se on 

ihmeellistä, jumalallista!” (TT 36) Riitan äidin madaltamisyritys 

ei onnistu, koska Arja ei ole alemmuudentuntoinen eikä kaipaa 

Riitan äidin hyväksyntää.

     Arjan salaperäinen onni harmittaa Riittaa, mutta enää hän ei 

saa ”kyyneliä silmiinsä” vaan oikaisee selkänsä ja ottaa ”ylpeän 

ilmeen”. (TT 36) Tekijäsubjekti jättää lukijan siihen ajatukseen, 

että Riitta pyrkii kovettamaan itsensä kyetäkseen 

kontrolloimaan hallitsemattomia tunteitaan. Epämääräinen 

tietoisuus osattomuudesta aiheuttaa ahdistusta, jonka 

torjumiseksi Riitta nostaa suojakseen ulkoisen hallinnan. Kotona 

hänen ”katkeruutensa ja tyytymättömyytensä” purkautuivat 

kuitenkin ”kiivaiksi kiukunpuuskiksi”. (TT 35) 

     Psykoanalyytikko Edith Jacobsson pitää masennuksen yhtenä 

syynä pettymystä rakkausobjektiin. Pettymys nostattaa raivon 

ja vihamielisyyden tunteita, joiden vuoksi pettynyt yksilö kieltää   

rakkautensa kohteelta kaiken arvon. Arvon kieltämiseen sisältyy 

kokemus omanarvontunteen romahtamisesta, itsearvostuksen 

kadottaminen. Yksilö täyttyy silloin epämääräisestä kiukusta ja 

halveksunnasta.193  Novellin ihmissuhdeverkostossa ei synny 

sellaista tilannetta, jossa Riitalle olisi tarjolla edes 
193 Jacobsson 1971, 183
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osittainenkaan rakkauden kohde. Rakastuminen on 

silmänräpäyksen pituinen haave, joka ”räiskähti rikki kuin 

saippuakupla” kun Riitta ajattelee peilikuvaansa. (TT 23) Hän ei 

pidä itseään kenenkään pojan tai miehen rakkauden arvoisena.   

    Novellissa esiintyvän Riitan kiukkupuuskien kaltaisia 

purkauksia löytyy myös Eila Pennasen varhaisesta puberteetista.  

13-vuotias Pennanen ”vihaa kiihkeätä luonnettaan, joka saa 

aikaan sen ettei mene päivääkään ilman itkunpurkausta”.194  Kun 

isä on Eilaa kohtaan anteeksiantavainen, Eila tuntee vain ”syvää 

vastenmielisyyttä isää kohtaan”.195   

     15-vuotiaana Pennanen on kirjannut Lohjan tyttöleirillä 

ollessaan aikovansa lähettää isälleen kirjeen, jossa pyytää 

anteeksi ”ilkeää käyttäytymistään”. Kirje jää kuitenkin 

lähettämättä, koska Pennanen ajattelee, ettei kykene kestämään 

vanhempiensa ymmärtäviä katseita.”Minä heittäydyin vuoteelleni 

ja itkin.”196  Viha ja kiukku ikään kuin suojelevat lasta tunteilta, 

joita hän ei kykene käsittelemään.  

     Kiukunpuuskien vuoksi Riitta jätetään lopulta yksin, ja hän 

”eristyi kirjojensa maailmaan - kirjoja sai lainastosta niin paljon 

kuin halusi - ja ilmaiseksi”. (TT 35) Myös Pennanen mainitsee 

lukeneensa lapsena hyvin paljon.197 Kirjat ovat tapa saada 

hyväksyntää vanhemmilta, mutta samalla ne sekä lisäävät 

sosiaalista eristymistä että toimivat sosiaalisena suojana. 

Sellaisessa tilanteessa lapsen hyväksynnän kaipuu perheen 

sisällä moninkertaistuu. Jos hän ei saa toivomaansa hyväksyntää 

riittävästi, häntä voi varjostaa jatkuva ilottomuuden tunne.

    
194 Eila Pennasen päiväkirja 31.8.1929.  SKS  KIA
195 Eila Pennasen päiväkirja 14.8.1931. SKS KIA
196 Eila Pennasen päiväkirja  11.8.1931. SKS KIA
197 Pennanen 1969, 230. Ks. myös Pennanen  OEA1947, 581
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3.  ITSEILMAISUN  TARVE

3.1. Esikoisromaanin kirjoittamisajankohdan taustaa

Eila Pennanen pääsee ylioppilaaksi Tampereen tyttölyseosta 

vuonna 1936. Ylioppilaskuvassa1  seisoo ujosti hymyilevä, 

vaaleaan leninkiin pukeutunut nuori nainen, jonka katse on 

suojattoman avoin.  Kouluvuosien jälkeen alkavat 

yliopistovuodet, jolloin Pennanen asiaa jälkeen päin 

muistellessaan tuntee olleensa ujo ja hiljainen maalainen2 . 

     Jo  ensimmäisenä opiskelusyksynään Pennanen samastuu 

kuitenkin kaupunkilaisiin. Hän kirjoittaa oopperakäynnistä 

äidilleen ja kertoo kirjeessään, että oopperassa olleet 

”landelaispennut olivat tietysti liikutuksesta lääpällään”.3 On 

huomionarvoista, että kirjallisuutta ja lukemista arvostava 

Pennanen suhtautuu tässä vaiheessa väheksyvästi maalaisiin ja 

agraariseen elämään. Erkki Seväsen mukaan maaseutu oli vielä 

1940-luvullakin suomenkielisille kirjailijoille itsestäänselvä 

kuvauksen lähtökohta4.  Väheksynnässä on mielestäni kyse 

halusta sijoittua intellektuaaliselle kentälle, jossa Toril Moin 

mukaan uskottava hienostuneisuus kytkeytyy 

välinpitämättömyyteen5. Liikuttuneisuuden avoin näyttäminen 

oopperassa erottaa siten maalaiset intellektuelleista. 

     Eila Pennanen opiskelee samaan aikaan kun Hilmaa repivät 

jatkuvat taloudelliset vaikeudet, Leo Pennasen emotionaalisen 

kriisin ja avioliitto-ongelmien selvitteleminen  ja aviomiehen 

1 Eila Pennasen valokuva-albumi. SKS KIA
2 Pennanen  OEA1947, 582
3 Eila Pennanen Hilma Pennaselle 15.11.1936. SKS KIA
4 Sevänen 1997, 55
5 Moi 1996,  102
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heikentyvä terveys6 . Hilma ei yritä kirjeissään jakaa 

taakkaansa Helsingissä opiskelevan tyttärensä kanssa.

    Kirjeenvaihto äidin ja tyttären välillä keskittyy opiskeluun ja 

käytännön asioiden hoitamiseen. Toisinaan Hilman kirjeissä 

välähtää esiin se nuori nainen, joka ennen arjen ja realiteettien 

päällevyörymistä kaipasi elämäänsä kauneutta ja suloutta. 

Hilma mainitsee nähneensä kauniin, vihreän hiusverkon jonkun 

tuntemattoman nuoren naisen hiuksissa ja harmittelee, kun ei 

kykene löytämään samanlaista Eilalle7.

      Eilan opiskelutahti on tiukka. ”Suoritin kovalla vauhdilla 

kolme laudaturia, kyhäsin kokoon tavattoman naiivin 

tutkimuksen Oscar Wildesta (sic!) josta en kuitenkaan saanut 

sen huonompaa arvosanaa kuin non sine laude approbatur, ja 

lopuksi menin filosofian approbaturin tenttiin, reputin ja itkin 

ja sain professorin nauramaan, suuttumaan ja liikuttumaan 

kanssani.”8 Hän yrittää ahkerasti lukea vaikeana pitämäänsä 

latinaa. Suomalais-ugrilaisten kansojen menneisyyden opiskelu 

kiinnostaa häntä, mutta ”suomen fuksien9  kohtalo näyttää 

synkältä”.10   

     Opiskeluaikaa varjostaa jatkuva rahapula. Eila selvittää 

kirjeissään äidilleen, ettei tuhlaa mihinkään mutta tarvitsee 

rahaa ruokaan. Ajoittain hän on useita päiviä kokonaan 

syömättä ja yrittää samaan aikaan saada laudaturtyönsä 

tehtyä.11 Hilma lähettää kirjeissä vähäisiä summia, mutta 

perheen yleisen rahatilanteen vuoksi hän ei pysty tukemaan 
6 Huugolla oli jatkuvia  vatsavaivoja.  166 senttiä pitkä Huugo painoi  53 kiloa  n. vuosi ennen 
kuolemaansa. (Hilma Pennanen Eila Pennaselle 22.9.1943. SKS KIA )
7 Hilma Pennanen Eila Pennaselle 23.9.1941. SKS KIA
8 Pennanen 1947OEA, 582
9 Ensimmäisen vuoden opiskelija yliopistossa.
10Eila Pennanen Hilma Pennaselle 18.2.1937  SKS KIA
11 Hilma Pennanen Eila Pennaselle 9.11.1938. Eila Pennanen Hilma  Pennaselle 17.10.1938 SKS 
KIA
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Eilaa kovin paljon. Raha kulkee äidiltä tyttärelle Huugon ohi. Eila 

toivoo, että äiti lähettäisi rahaa Huugon tietämättä12. 

Kirjeenvaihtoa isän ja tyttären välillä ei ole.

   Rahojen vähäisyyden vuoksi Eila on kesällä 1938 varakkaassa 

perheessä lasten kotiopettajana. Kirjeessään Hilmalle hän 

hämmästelee, ettei rikkailla ihmisillä ole kotiapulaista vaan he 

tekevät vapaaehtoisesti itse taloustyönsä.13 Taloustöihin 

kohdistuva inho on äidin ja tyttären välisessä suhteessa 

muuttunut jaettavaksi kokemukseksi, jolla ei ole yhteyttä 

sukupuoleen vaan ainoastaan perheen taloudelliseen asemaan.

     Rahavaikeuksista huolimatta  Eila Pennanen valmistuu 

filosofian kandidaatiksi Helsingin yliopiston historiallis-

kielitieteellisestä tiedekunnasta vuonna 1940, noin kolme ja 

puoli vuotta opintojen aloittamisen jälkeen.

    Jo ennen kandidaatinkirjan vastaanottamista 

maailmanpolitiikka tarttuu Eila Pennaseen ja kuljettaa hänet 

parinsadan suomalaisen partiolaisen mukana laivamatkalle 

Saksaan. Määränpäässä on luvassa suurtapahtuma, johon 

suomalaisten lisäksi osallistuu unkarilaisia ja eestiläisiä nuoria. 

Matkalaisilla on yhteyksiä Hitlerin nuorisojärjestöihin14 ja heidän 

aikomuksenaan on esittää Saksassa lausuntanäytös nimeltä 

”Suomen suvun tie”.  Esitettävä teksti on käännetty 

saksan, englannin, unkarin ja ranskan kielelle. Äidilleen 

lähettämässään kirjeessä hankkeeseen varauksellisesti 

suhtautuva Eila ironisoi  uhkarilaisten innostustuksen ja pitää 

sitä osoituksena ”natsilaisista intresseistä, joihin tällainen 

esitys sopii kuin lusikka puuroon”.15 Poliittisesti 
12 Eila Pennanen Hilma Pennaselle 19.2.1938. SKS KIA
13 Eila Pennanen Hilma Pennaselle 4.8.1937. SKS KIA
14 Aromäki  1992 .
15 Eila Pennanen Hilma Pennaselle 29.7.1939. SKS KIA
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passiivisenakin Pennanen suhtautuu vuonna 1939 natseihin 

epäluuloisen torjuvasti. Lotta Svärd-järjestön jäseneksi hänet 

kuitenkin hyväksytään 23.5.194016 . 

     Sota-aika toi kotirintamalle poliittisia railoja kiinnikurovaa 

yhteistoimintaa. Lotta Svärd -organisaatio oli 

suojeluskuntalaitoksen rinnakkaisjärjestö. Sosialidemokraatit 

mielsivät sen toiminnan fasistiseksi, mutta vuonna 1940 

sosialidemokraattisen naisliiton liittotoimikunta antoi 

puoluetoimikunnan kantaa mukailevan julkilausuman, jossa 

sosialidemokraattisia naisia kehotettiin yhteistyöhön Lottien 

kanssa.17 Sosialidemokraattisen työläisnaisliiton aktivisti 

Tyyne Leivo-Larsson osallistui 1941 oikeistolaisten 

naispoliitikkojen kanssa Saksan hallituksen järjestämälle 

matkalle. Välirauhan aikaan sosialidemokraattiset naiset 

solmivat suhteet mm. Marttoihin ja Mannerheim-liittoon.18 Eila 

Pennasen liittyminen Lotta Svärd -järjestöön ja matka Saksaan 

ovat liitettävissä sota-ajan kotirintaman 

yhteistoimintatarpeeseen. Lisäksi ajan henki oli Saksalle 

myönteinen ja Suomen hallituksen linja oli aseveljeys Saksan 

kanssa19.

   Vuonna 1941 Saksassa vierailleet naispoliitikot tutustuivat 

muun muassa naisten työpalveluorganisaatioon. 

Kansallissosialistit olivat määränneet naisten työpalvelun 

pakolliseksi. Työpalveluleireillä tytöt koulutettiin lähinnä 

kotitaloustöihin, olihan naisten tehtävä saada koti 

käytännölliseksi, iloiseksi ja viihtyisäksi. Suomalaiset 

opintomatkalaiset olivat kuitenkin sitä mieltä, että Saksan 
16 Asiakirja Lotta Svärd -järjestöön kuulumisesta. SKS KIA
17 Sulkunen 1989, 132
18 Emt.,133
19 Lähteenmäki 2000, 150
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pakollista ja tehokasta mallia ei voitu suoraan soveltaa 

Suomeen.  Matkalaiset vieroksuivat saksalaisessa 

opetustavassa korostunutta ruumiin kulttuuria, jossa 

tavoitteena oli ikuinen nuoruus ja oman naisellisen olemuksen 

hallinta. Periaatteessa suomalaiset naiset silti hyväksyivät 

ajatuksen tiiviistä yhteistyöstä saksalaisten kanssa. Keväällä 

1942 Saksassa oli opintomatkalla jo 20 suomalaista 

työpalvelujohtajaa.20 

    Suomessa Naisten Työpalvelukeskus perustettiin 

marraskuussa 1939 ja organisoitiin uudelleen Naisten 

työpalveluliitoksi toukokuussa 1940. Liiton tärkeä työmuoto oli 

16-25 -vuotiaille naisille tarkoitetut, puolen vuoden pituiset 

työleirit. Työtyttöjen tehtävänä oli auttaa monilapsisia 

perheitä maaseudulla. Työpalvelussa oli sota-aikana yhteensä 

1450 tyttöä.21  

    Eila Pennanen on joulukuussa 1940 Helsingissä naisten 

työpalvelun ohjaaja- ja johtajakurssilla22.  Alkuvuodesta 1941 

hän osallistuu neljän kuukauden ajan Leppävirroilla naisten 

työpalvelukurssille. Hänen tarkoituksenaan on pitää sodan 

rikkoman maailmankatsomuksen sirpaleista sitkeästi kiinni ja 

valmentautua ”yhteiskunnalliseksi ihmiseksi”.23 

      Työpalvelukurssi aktivoi Pennasessa jälleen tarpeen erotella 

toisistaan sivistyneet ja sivistymättömät ihmiset. Hän 

havaitsee pitävänsä  kurssin ”puolisivistyksen leimaamaa 

tyttöainesta” mielenkiintoisena24 .  Havainnossa voi olla kyse 

oman sivistymättömyyden pelon  projisoimisesta muihin 

20 Emt.,  148-150
21 Lähteenmäki 2000,  151
22 Todistus kurssille osallistumisesta. SKS KIA
23 Pennanen OEA1947, 582
24 Eila Pennasen päiväkirja 16.2.1941. SKS KIA
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ihmisiin tai projektiivisesta identifikaatiosta, jossa Pennanen 

tunnistaa  oman epävarmuutensa muista naisista mutta ei 

tavoita identifikaation suhdetta itseensä.  Havainnon taustalla 

voi vaikuttaa muitakin psyykkisiä tekijöitä. Merkityksellisintä 

kuitenkin on, että Pennanen ei halua samastua kurssilla oleviin 

naisiin.  Sen sijaan hän mainitsee tarkastelevansa 

”ihmisinhonsa rytmikkäitä nousu- ja laskukohtia” ja päättelee, 

ettei tule mahtamaan inholleen koskaan mitään.25  

      Voimakkaat vastenmielisyyden tunteet saattavat kytkeytyä 

siihen, että kurssilla opiskellaan Saksan mallin mukaisesti 

lastenhoito- ja kotitaloustöitä. Pennanen vierastaa edelleen 

tähän kotitalousideologiaan sitoutumista. Kun Pennanen 

tahtoisi valmentautua ”yhteiskunnalliseksi ihmiseksi”, hänen 

tulisi periaatteessa olla halukas sitoutumaan siihen, mitä 

yhteiskunta odottaa naiselta. Uskon kuitenkin, että hän 

tarkoittaa omalla kohdallaan ”yhteiskunnallisella ihmisellä” 

jotakin muuta kuin lypsytaidon ja leipomisen oppimista.

      Oopperakäynnin yhteydessä esiintullut maalaiselämän 

ironisointi näkyy maatalousopettaja K-virran tunnilla 

syntyneessä muistiinmerkinnässä. Pennasen mukaan K-virta 

puhuu “soluista ja hymyilee savolaismaisesti26 ja kertoo 

”luennon alkajaisiksi sonnin ja härän erosta, hiehon 

astutusajasta ja muusta viehättävästä”27.   

     Omia tunteitaan Pennanen sivuaa ilmoittamalla kaipaavansa 

nimeltä mainitsematonta henkilöä “as an idiot. I would give 

myself to him whenever he would like”28 . Yhteyttä luova 

emotionaalinen kokemus on kätketty englannin kielen tarjoaman 
25 Eila Pennasen päiväkirja 17.2.1941. SKS KIA
26 Eila Pennasen päiväkirja  17.2.1941. SKS KIA
27 Eila Pennasen päiväkirja 7.3.1941. SKS KIA
28 Eila Pennasen päiväkirja 17.2.1941. SKS KIA
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turvallisen etäisyyden taakse. Toisaalta voimakas tunne on 

ilmaistu Eila Pennasen isälle tärkeällä englannin kielellä.  

    Tunnesuhteeseen antautuminen tarkoittaisi kuitenkin 

Pennaselle oman haavoittuvuuden paljastamista ja luottamista 

kannattelevaan rakkauteen, jota Pennanen ei pidä 

mahdollisena. Omien tunteitten ilmaiseminen merkitsisi hänen 

käsityksensä mukaan vain sitä, että ”hän alkaa pitää minua 

halpana kun saa minut liian helposti”29. Itsensä läpikotaisin 

valheelliseksi ja petolliseksi30  tunteva Pennanen toivoo 

rakkautta mutta itsearvostuksen puuttuminen sulkee hänet 

passiiviseen ja täyttymättömään kaipaukseen. Kaipauksen 

kohde on kaunis, hyväsydäminen, rohkea ja vaatimaton31 , 

täysin erilainen kuin millaiseksi Pennanen kokee itsensä.

    Halveksituksi tulemisen pelko on käsittääkseni syynä myös 

siihen, kun Pennanen arvelee, että koko miessukupuoli on liian 

riippumaton rakastaakseen lainkaan naista32. Huomionarvoista 

tässä merkinnässä on se, että Pennaselle rakkaus tarkoittaa 

riippuvuutta rakkauden kohteesta. Riippuvainen ihminen on 

suojaton, altis haavoittumiselle. Koska Pennanen pitää miehiä 

riippumattomina, hänen pohdintaansa sisältyy ajatus, että 

nainen on rakkaussuhteessa miestä sidotumpi, haavoittuvampi 

ja samanaikaisesti rakastavampi osapuoli.

     Sivistyneisyys tarjoaa syyn vältellä vaikeasti kohdattavia 

tunteita ja varsinkin seksuaalisuutta, joka on 

Pennaselle älyllisen toiminnan vastakohta. Pennanen mainitsee, 

että silloin kun muut tytöt ovat ”tanssi-ja iltamahimon 

pauloissa”,  hänen lisäkseen muuan ”sairaanhoitajatar ja 
29 Eila Pennasen päiväkirja 21.2.1941. SKS KIA
30 Eila Pennasen päiväkirja 21.2.1941. SKS KIA
31 Eila Pennasen päiväkirja 21.2.1941. SKS KIA
32 Eila Pennasen päiväkirja 21.2.1941. SKS KIA
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kandidaatti” kieltäytyvät käyttäytymästä”kuin erotomaanit”33.   

    Työpalvelukurssin ajalta olevat päiväkirjamerkinnät 

sisältävät vain muutamia, erittäin niukkoja ja verhottuja 

lausahduksia  kirjoitusprosessin käynnistymisestä. 

Helmikuussa 1941 Pennanen kirjoittaa olevansa ”puolivälissä” 

ja odottavansa ”iltoja ja valveunien maailmaa, että kestäisi 

elämän todellisuuden”34. 

     Psykoanalyytikko Henry Lowenfeldin mukaan taiteilija luo 

kuvitteellisen maailman voidakseen toteuttaa ne toiveet, jotka 

eivät ole muulla tavalla toteutettavissa. Turhautuminen ajaa 

taiteilijan sublimoimaan, etsimään korviketyydytystä.35 Freud 

korostaa sublimaation seksuaalista perustaa.36  Pennasen 

viittaus ahdistavaan todellisuuteen voi olla yhteydessä 

sublimaatiotarpeeseen, mutta pidän kuitenkin 

todennäköisempänä sitä vaihtoehtoa, että oleskelu 

Leppävirroilla on merkinnyt Pennaselle transitionaalista 

kokemusta ja samalla luovan toiminnan käynnistymistä.

    D.W. Winnicottin määrittelemässä transitiotilassa lapsi 

löytää ulkoisen todellisuuden fantasiansa tuotteena, mutta 

pystyy kuitenkin vähitellen sijoittamaan fantasian osaksi 

todellisuutta.37 Aikuinen käyttää transitiotilaa luovaan 

toimintaan. 

    Juha Siltalan mukaan Uno Cygnaeus pystyi Sveitsissä 

ottamaan etäisyyttä kotimaassa kohtaamiinsa narsistisiin 

nöyryytyksiin ja saamaan alulle eheyttävän autonomian. Siltala 

pitää Sveitsiä Cygnaeuksen siirtymätilana.38 Vastaavasti 
33 Eila Pennasen päiväkirja  22.2.1941. SKS KIA
34 Eila Pennasen päiväkirja 16.2.1941. SKS KIA
35 Lowenfeld  1983, 63
36 Freud 1991, 163
 37 Winnicott 1971, 3-5
  38Siltala 1999,  221
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Leppävirtojen työpalvelukurssi antaa Pennaselle mahdollisuuden 

irtaantua sekä perheestä että Helsingin opiskeluympyröistä. 

Vapautumisen tuottamat valveunet ovat tässä transitiotilassa 

luotuja fantasioita. Pennanen itse mainitsee  päässeensä 

erityisesti työpalvelukurssiin liittyneellä, Vienan-Karjalaan 

suuntautuneella matkalla kiinni ”johonkin olennaiseen itsessä ja 

ympäröivässä maailmassa”39 . 

     Kirjoitusmotiiveitaan miettiessään Pennanen toteaa, että 

hänen hankkeestaan on pakko tulla jotakin. ”Tulee, täytyy 

tulla. Minun täytyy löytää ilmaisu itselleni.”40 Kirjoitushanketta 

motivoi tarve päästä perille jostakin sekä omassa sisimmässä 

että tuon sisimmän ja ympäröivän maailman välisessä 

suhteessa.

     Mitä tarkoittaa ”ilmaisu itselleni”?

     Siljan synty -tutkimuksessaan Panu Rajala kysyy, mistä hän 

voi tavoittaa Frans Emil Sillanpään todellisen minän. Rajala 

mainitsee Sillanpään kertoneen ponnisteluista, joita hän on 

tehnyt ilmaistakseen, mitä hän todella tuntee, mutta tutkijan 

on vaikea tietää, onko kirjailija selvinnyt tästä taistelusta 

voittajana. Rajalan mukaan kirjailija ei itse ole paras todistaja 

puolestaan, koska kieli ja muoto kuljettavat kertojaa 

mukanaan.41 

    Kun Pennanen on hakenut ilmaisua itselleen, ei ole 

mahdollista todentaa onko hän onnistunut tavoitteessaan. Itse 

asiassa ei ole mahdollista todentaa sitäkään, mikä hänen 

tavoitteensa tarkkaan määriteltynä on ollut. ”Minä” ja ”itse” 

ovat häälyviä, eri syistä muuttuvia, reunattomia käsitteitä. 

    Stuart Hallin mukaan identiteetti kumpuaa minän 
 39 Pennanen 1947OEA,  583
40 Eila Pennasen päiväkirja 6.3.1941. SKS KIA
41 Rajala  1988, 269-270
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muuttamisesta kertomuksiksi42.  Tällaisilla kertomuksilla 

voidaan mielestäni tavoitella identiteetin eheyttämistä 

riippumatta siitä, onko ehyt identiteetti mahdollinen.  ”Minä” 

on päättymätön likiarvo, tai jakolasku, josta kerran toisensa 

jälkeen jää vastausta suurempi jakojäännös. Se takaa, että 

kertomus ei pääty lainkaan, minä ei tule valmiiksi kirjoitetuksi. 

Mutta vaikka niin on, jokainen kertomus sisältää minästä 

”jotakin”. 

     Pennasen työpalveluleirillä tekemät, vähäiset 

muistiinmerkinnät kiinnittävät kertomuksina tutkijan huomion 

enemmän sillä, mitä niistä puuttuu kuin sillä, mitä niissä on. 

Niissä ei ole alkaneen kirjoitusprosessin pohdintaa, ajatuksia 

ystävistä, perheestä tai opiskelusta Helsingissä. ”Valveunien” 

maailman Pennanen mainitsee, mutta ei sanallakaan kerro, mitä 

se sisältää.

3.2. Haluttomuus samastua feminiiniseen

    

Hakiessaan kosketuskohtia naistekstin eroon Päivi Kosonen 

viittaa mm. Hélène Cixousin ajatukseen naisesta, joka keksii 

kirjoittamalla itsensä. Tämän tavoitteen toteuttaminen on 

vaikeaa maskuliinisessa hierarkiassa, jossa tekstissä ei etsitä 

mitä nainen on vaan ainoastaan miten hän on. Tällöin naisesta 

ei tule oma keksintönsä vaan miehen keksintö.43 Kirjoittaminen 

naisen tekona on feminiininen pyrkimys itseilmaisuun ja myös 

oman seksuaalisen nautinnon julkistamiseen. Kirjoittaminen on 

teko, astuminen historiaan.44  

    Pennasen itseilmaisun tarvetta ei voi pitää feminiinisenä 
42 Hall 1999, 251
43 Kosonen 1992, 16
44 Emt.,  13-14
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ohjelmajulistuksena, koska Pennanen  hakee eroa omaan 

sukupuoleensa, joka ei tarjoa hänelle myönteisiä 

samastumiskohteita.  Eron tuottamisen väline on mm. oman 

älyllisen ylivertaisuuden  korostaminen. Korostamisen 

välineeksi löytyy arvostettu mieskirjailija, josta Pennasen 

havainnoiman naisopettajan ei ole mahdollista ymmärtää 

mitään: ”Lukee Nuorena nukkunutta...epäilee että sillä on 

todellisuuspohja. Voi Sancta Simplicitas. Ihanaa kuulla 

Sillanpäätä tuon eukon huulilta. Voi taivahan taatto. Nyt se 

rääpii Sillanpäätä. Säälin tuon kuivettuneen olennon 

aviomiestä.”45  Ironinen ymmärtämys on arvostamisen tavoin 

varattu miehelle. Lisäksi Pennanen olettaa itse tietävänsä 

Sillanpäästä paljon enemmän kuin Sillanpäätä pahoinpitelevä 

naisopettaja tietää.

    Gilbertin ja Gubarin mukaan monet 1900-luvun naiskirjailijat 

ovat yrittäneet astua patriarkaatin voimavirtaan matkimalla 

miehiä.46 Matkimisen taustalla on freudilaiseen paradigmaan 

sijoitettuna maskuliinisuuskompleksi, jonka vallassa oleva 

nainen on Freudin mukaan jäänyt esioidipaalisen äitisuhteen 

vangiksi.47 Tällainen nainen kuvittelee olevansa mies ja 

kykenevänsä omistamaan joko äidin tai äidin korvikkeen. 

     Esikoisromaaniaan kirjoittava Eila Pennanen ei ilmoita 

haluavansa kirjoittaa ”kuin mies”, mutta hän ilmaisee 

hyvin suoraan halveksivansa naisten typeryyttä ja 

seksuaalisuutta. ”Eeva ja Hopeapeili opettavat viekoittelemaan 

miestä ja ryyppäämään. Voi taivaan Herra tuota tylsyyttä,”48  

Pennanen arvioi työpalvelukurssille osallistuvia oman 
45 Eila Pennasen päiväkirja 18.3.1941. SKS KIA
46 Gilbert & Gubar 1988,  185
47 Emt., 184
48 Eila Pennasen päiväkirja  18.3.1941. SKS KIA.
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sukupuolensa edustajia. Yleisen halveksuntansa ohella hän 

kaipaa kuitenkin yhtä tyttöä, joka on lähtenyt kurssilta 

Helsinkiin. ”She is the only possible sake to keep me here and 

to keep me merry.”49 Elähdyttävä tunne ilmaistaan jälleen 

englannin kielellä. 

    Pennanen ei ilmaise kaipaavansa naisystäväänsä älyllisten 

keskustelujen vuoksi. Hän kaipaa, koska ystävä tekee hänet 

iloiseksi. Hän solmii tunnesuhteita naisiin mutta mikään ei 

viittaa siihen, että  hän olisi kertonut kirjoittamisaikeistaan 

kenellekään kurssin tytöistä.

     Kirjallisuudentutkija Gertrude Himmelfarbin mukaan 

vuosisadan vaihteen käsitykseen naisen luonteesta kuului 

tunne-elämän kehittyneisyys. Oppineiden naisten tunne-elämä 

jää kesannolle, josta syystä he eivät pysty toteuttamaan 

naiseuttaan ehyesti.50 Ehyt naiseus tarkoittaa tässä 

yhteydessä naiseuden toteuttamista  heteroseksuaalisessa 

parisuhteessa. Koska Pennanen pitää naista rakkaussuhteessa 

miehestä riippuvaisena, on ymmärrettävää, että hänen on 

vaikea yhdistää toisiinsa elämä miestä rakastavana naisena ja 

elämä itsenäisenä, kirjoittavana naisena.

     Olemassaolevasta aineistosta päätellen Pennanen on 

kurssin ajan ollut ajatustensa kanssa yksin, eikä hän viihdy 

työpalvelun arjessa. Erityisesti hän edelleen inhoaa 

käsitöitä51.  Ensimmäisenä suomalaisena naisena professorin 

arvon saanut Lucina Hagman suhtautui käsitöihin erittäin 

penseästi.52 Älyllistä tilaa itselleen etsivä nainen pyrkii tällä 

tavalla aktiivisesti vastustamaan sosiaalistumisprosessia, 
49Eila Pennasen päiväkirja 10.3.1941. SKS KIA
50Himmelfarb 1991, 212
51 Eila Pennasen päiväkirja 19.3.1941.  SKS KIA
52 Ollila 1997, 120
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jossa kilteistä tytöistä koulitaan perheyksikössä palvelualttiita 

ja kotitöissä näppäriä naisia. 

    Jonkinlaisesta omaan olemiseen liittyvästä kriisistä kertoo 

päiväkirjamerkintä, jonka mukaan Pennanen on lääkärissä 

käydessään saanut kuulla olevansa huonossa kunnossa ja liian 

laiha, jota tietoa hän ihmettelee53. Pennanen on laihtunut liikaa 

huomaamatta sitä itse. Hänen on täytynyt laihtua todella 

paljon, koska lapsena ja murrosikäisenä hän on valokuvista 

päätellen ollut melko tanakka. Laihtuminen voi olla omaan 

sukupuoleen kohdistuvaa, tiedostamatonta vastustamista.  

Doris Lessingin vuonna 1962 ilmestyneessä  romaanissa The 

Golden Notebook Anna Wulffin ajaa kirjoitusblokkiin hänen 

inhonsa omaa naisenruumistaan kohtaan54.  

     Nancy K. Millerin mukaan maskuliininen hegemonia ei kestä 

sitä, jos nainen kirjoittaa näkyväksi sukupuolensa todellisen 

kohtelun: vaikenemisen.55 Millerille naisen kirjoittama teksti on 

merkki vastarinnasta, jonka kohteena on vallitseva 

patriarkaatin ideologia.56 Feministitutkija Miller olettaa 

itsestäänselvästi, että naiskirjailija hakee kirjoittamalla 

itselleen elintilaa naisena ja tiedostaa kirjoittaessaan 

sukupuolensa aseman suhteessa maskuliiniseen hegemoniaan. 

Silti hän mainitsee, että tekstistä ei voi aina päätellä 

kirjoittajan sukupuolta. Kirjallisuushistoria ottaa kuitenkin aina 

huomioon sukupuolen.57  

     Päivi Lappalainen toteaa, että  Elsa Enäjärvi-Haavion oli 

1940-luvulla vaikeaa antautua kokonaan tieteelle, mutta hän ei 

53 Eila  Pennasen päiväkirja 6.3.1941. SKS KIA
54 Gubar 1981, 50
55 Miller  1988,  52
56 Emt., 17
57 Emt., 29



150.

pitänyt vaikeuden syynä naiseutta vaan ympäristötekijöitä, 

jotka määrittelevät naisen58. Enäjärvi-Haavio paikansi 

itsensä naisena. Pennanen ei tee niin. Hän pyrkii sanoutumaan 

irti sekä sukupuolestaan että naista määrittelevistä 

ympäristötekijöistä. Leiriajan merkinnöistä puuttuu 

samastuminen naisten ajatteluun, niistä puuttuu myönteinen 

kokemus omasta naisena elämisestä, ja niistä puuttuu 

luottamus tunteisiin.

    Pennasen haluttomuus samastua feminiiniseen ajatteluun voi 

työpalveluleirillä olla sidoksissa alkaneeseen 

kirjoitustyöhön. Silti hän kaipaa leirillä ainakin yhtä naista, 

muista kuin älyllisistä syistä. Yhtäällä feminiinisen yhteyden 

hakeminen, toisaalla  oman älyllisen ylivoimaisuuden 

korostaminen - ristiriita on vaikeasti sovitettavissa 

sosiaaliseen kanssakäymiseen. 

    Vuonna 1939 Pennanen  on saanut Raamattupiiriin 

kuuluvalta tytöltä kirjeen, jossa mainitaan, että ihmiset 

muuttuvat Pennasen seurassa ”omituisesti älykkyyttä 

tavoittaviksi. Sinä määräät seuratunnelman; ehkä se voi olla 

imartelevaa, mutta tuo henki tekee ilmeisesti luonnottomia”. 

Tytön mielestä Eila on väärässä uskoessaan, että ”ihmisiä 

rupeaa halveksimaan kuta paremmin niitä tuntee”. Tyttö arvioi 

myös, että ”kyynillisyys on älykästä, paljon älykkäämpää kuin 

lapsenkaltainen hartaus Jumalan edessä”, mutta se ei 

edesauta mitään. Tästä syystä tyttö toivoo kirjeessään, että 

Eila ei enää tulisi piiriin mukaan ja lisää vielä, että Eilan käytös 

on sivunnut tytön ”omia komplekseja”.59 

    Pennanen on mennyt mukaan uskonnolliseen ryhmään, johon 
58 Lappalainen  1997, 167
59 Maija (ei sukunimeä) Eila Pennaselle vuonna 1939. SKS KIA
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kuuluu tyttöjä. Hän on yrittänyt hakea yhteyttä tyttöihin, 

mutta käyttäytynyt tavalla, joka on saanut ryhmän hylkäämään 

hänet. Hallitseva asenne ja oman älykkyyden narsistinen 

korostaminen erottavat hänet feminiinisestä sosiaalisesta 

yhteisöstä. Lisäksi hän on käyttäytymisellään aiheuttanut 

ryhmässä eripuraisuutta tavalla, joka vaikuttaa lähes 

pelottaneen kirjeen kirjoittajaa. ”Oletko sinä ajatellut, että 

sinä itse määräät millaisina ihmiset esiintyvät ja tuossa 

tunnelmassa ihmiset eivät ole itsensä kaltaisia”, tyttö toteaa.

Harvinainen aihe takaa julkaisemisen

Työpalvelukurssilla alkanut kirjoitusprosessi saapuu tärkeälle 

väliasemalle elokuussa 1942, jolloin Pennanen postittaa 

esikoisromaaninsa käsikirjoituksen kustantajalle.60 Syyskuun 

12. päivänä vuonna 1942 neiti ylioppilas Eila Pennanen saa V. I. 

Mikkosen kirjoittaman kirjeen, jossa tämä Werner Söderström 

osakeyhtiön puolesta ilmoittaa, että Pennasen 

romaanikäsikirjoitus Ennen sotaa oli nuoruus on julkaisemisen 

arvoinen erityisesti ”harvinaislaatuisen aiheensa” vuoksi. 

Mikkonen ei tarkenna, mitä hän aiheella tarkoittaa. Teoksen 

toisen painoksen esipuheessa Pennanen itse määrittelee kirjan 

aiheeksi 30-luvun lopun opiskelijatytön kehityksen kohti 

kansallista vakaumusta61.  

      Kustantaja toivoo kolmisivuisessa kirjeessä, että Pennanen 

ennen julkaisemista supistaisi turhan laajaa kokonaisuutta, 

keskittyisi päähenkilöiden kuvaamiseen ja perustelisi 

uskottavammin henkilöittensä välisiä suhteita. Moitteita 
60 Eila Pennanen WSOY:lle 12.8.1942. WSOY:n arkisto.
61 Pennanen 1985, 5
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Pennasen käsikirjoitus saa myös tendenssimäisistä piirteistä ja 

tapahtumien liiasta kärjistämisestä. Kustantaja ei kuitenkaan 

pidä muutosten tekemistä ehtona käsikirjoituksen 

julkaisemiselle, eivätkä kyseessä voi olla kovin laajat 

muutokset, koska Pennasta pyydetään lähettämään lopullinen 

käsikirjoitus kustantajalle jo kahden viikon kuluttua.62 Ennen 

sotaa oli nuoruus ilmestyy vielä samana syksynä.

   Uskon kustantajan kiinnostuneen Pennasen teoksesta siksi, 

että se kuvaa Suomen ajankohtaisia tapahtumia nuorten 

ihmisten näkökulmasta. WSOY saattoi käsikirjoituksen 

hyväksyessään ottaa kirjailijakseen nuoren, akateemisesti 

sivistyneen, urbaanin elämänmuodon ja keskiluokan kuvaajan.  

Heitä ei ollut runsaslukuisesti tarjolla. Tatu Vaaskiven 

Yksinvaltias etäännyttää sota-ajan synnyttämän ahdistuksen 

historiaan, Iiris Uurron Ruumiin viisaus tarjoaa 

selviytymisstrategiaksi pakenemista romanttiseen anti- 

intellektualismiin63. Erkki Palolammen Kollaa kestää on suora 

sotakuvaus, joka oli heti ilmestymisensä jälkeen 

myyntimenestys.64  Kirsti Bergrothin Nuoren lotan päiväkirja 

pitäytyy deskriptiivisessä ja ihanteellisessa selostuksessa.65 

    Olavi Siippaisen vuonna 1940 ilmestynyt Nuoruus sumussa  

ja Pennasen Ennen sotaa oli nuoruus olivat kustantajan 

näkökulmasta katsottuna prosaistien ensimmäisiä haparoivia 

yrityksiä jäsentää sitä mitä suomalaisessa yhteiskunnassa 

sota-aikana ja hiukan sitä ennen tapahtui.66 Pennasen 

esikoiselle oli majakovskilaisittain määriteltynä sosiaalinen ja 

62V.I.Mikkonen Eila Pennaselle 12.9.1942. SKS KIA
63 Lassila 1998, 13
64 Emt.,  9
65 Laitinen  1965,  569
66 Emt.,  573
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kirjallinen tilaus. 

    Pennasen oma suhtautuminen esikoisromaaniinsa on 

vaihdellut vuosikymmenien aikana. Viisi vuotta esikoisen 

ilmestymisen jälkeen tekijä nuijii aikaansaannoksensa 

perusteellisen ”latteaksi”.67 Toisen painoksen esipuheessa 

vuonna 1985 itseä suomiva sävy on säilynyt, mutta aika on 

tehnyt Pennasen hiukan armeliaammaksi. Hatarana ja 

haparoivana hän tosin vieläkin kirjailijaotettaan pitää.68 Vuonna 

1990 Pekka Tarkka määrittelee Pennasen esikoisromaanin 

kiinnostavaksi kuvaksi 1930-luvun suomalaisista ylioppilaista.69 

Kirsti Manninen pitää romaania omaelämäkerrallisena 

kuvauksena talvisotaa edeltäneestä opiskelijaelämästä.70

Maskuliinisia näkemyksiä

  

Eila Pennanen on 1940-luvulla kirjeenvaihdossa Jaakko 

Suolahden kanssa.71  Ensimmäiset, Jaakko Suolahden Eila 

Pennaselle lähettämät, arkistoidut kirjeet on päivätty keväällä 

194072 , viimeiset alkuvuonna 194873. Osa kirjeistä on 

lähetetty rintamalta. Vuonna 1941 Suolahti mainitsee 

Pennaselle lähettämässään kirjeessä, että on vastikään 

lajitellut 800 kirjeen pinoa rintamalla.74  Hänen kirjeenvaihtonsa 

on ollut varsin vilkasta. 

    Antiikin tutkijana myöhemmin tunnettu Jaakko Suolahti 

67Pennanen 1947OEA,  583
68 Pennanen 1985,  6
69 Tarkka 1990,  139
70 Manninen 1989,  586
71 Kuten johdannossa mainitsin, Pennasen kirjeet Suolahdelle eivät ole olleet käytössäni. Jotakin 
niiden sisällöstä, mutta niukasti, on ollut pääteltävissä Suolahden kirjeistä Pennaselle.
72Jaakko Suolahti Eila Pennaselle 11.5.1940. SKS KIA
73Jaakko Suolahti Eila Pennaselle 25.2.1948. SKS KIA
74Jaakko Suolahti Eila Pennaselle 25.10.1941. SKS KIA



154.

väitteli tohtoriksi vuonna 1955 aiheenaan Rooman 

yhteiskuntarakenne. Helsingin Sanomat kirjoittaa, että 

vastaväittäjä Edwin Linkomiehen mukaan tutkimus osoitti 

”uupumatonta tutkijan intoa” ja ”suurten yhteyksien 

hallintaa”.75

     Talvisodan päättymisen jälkeen yleinen tunnelma Suomessa 

oli kireä. Neuvostoliitto oli miehittänyt Baltian valtiot, 

siirtoväelle oli löydettävä uudet asuinpaikat ja sensuuri valvoi 

lehdistöä. Kesän ja syksyn 1940 aikana Suomi alkoi 

taloudellisesti ja poliittisesti lähestyä Hitlerin Saksaa. 

Elokuussa 1940 Suolahti viittaa kirjeessään Baltian 

tapahtumiin mutta ilmoittaa uskovansa Suomen 

tulevaisuuteen.  ”Siksi elinvoimaiselta vaikuttaa kansamme, 

etten voi uskoa sen tuhoon. Ja jos niin kävisi, lohduttaa minua 

se, että sivistyksemme - vaikka nimettömänä - vaikuttaa 

ihmiskunnan kehitykseen ja nimemme jää historiaan.”76 

    Suolahden käsitys Suomen elinvoimaisuudesta kertoo 

altistumisesta vitalistisen kansallissosialismin houkutuksille. 

Varsin monet suomalaiset intellektuellit ajattelivat Suolahden 

tavoin. Maila Talvio ja V. A . Koskenniemi tekivät jo 

talvikaudesta 1935-36 lähtien luentomatkoja Saksan eri 

kaupunkeihin. Koskenniemi oli Suomen Kirjailijaliiton 

puheenjohtajana ja Valvoja-Ajan päätoimittajana Suomen 

kirjallisuuselämässä varsin vaikutusvaltainen mies.77     

    Weimarin runoilijapäivien yhteydessä lokakuussa 1941 

tehtiin periaatepäätös Euroopan kirjailijaliitosta. Sen 

perustamiskokouksessa 1942 allekirjoittajina olivat Suomen 

puolesta Arvi Kivimaa ja Örnulf Tigerstedt. V. A. Koskenniemi 
75 Tutkimus Rooman tasavallan säätykierrosta. Artikkeli HS 27.5.1955
76Jaakko Suolahti  Eila Pennaselle 3.8.1940. SKS KIA 

77  Niiniluoto 1995, 140-145



155.

valittiin uuden kirjailijaliiton varapuheenjohtajaksi. Saksan 

liittolaismaista suomalaisia kirjailijoita kuului kyseiseen liittoon 

eniten suhteessa väkilukuun. Suomen Kirjailijaliiton 174 

jäsenestä 44 kuului myös Euroopan kirjailijaliittoon. Ennen 

talvisodan päättymistä Suomessa ei käytännössä ollut Saksan 

vastaista, kirjallista oppositiota.78   

       Yhdenmukaisuuden saavuttamiseksi 1940-luvun proosassa 

yritettiin hakea sodalle kollektiivisesti hyväksyttäviä 

päämääriä, kuten uhrivalmius ja  ihanteellisuus.79 

     Kustannusmaailma ja yhteiskunta eivät olleet toisistaan 

erillään. Kai Häggman huomauttaa, että usko Saksan aseiden 

tulivoimaan näkyi varsin selvästi WSOY:n toiminnassa jo vuonna 

1939, jolloin Y. A. Jäntti otti yhteyttä Saksaan ja tiedusteli 

Adolf Hitlerin Mein Kampfin suomentamismahdollisuuksia. 

Vaikka Hitlerin kirjan julkaisu viivästyi maailmansodan 

syttymisen ja poliittisten painopisteitten siirtymisen myötä, 

maaperä saksalaissuuntautumiselle oli myöhempiä tarpeita 

varten jo muokattu.80 

     Akateeminen ylioppilasnuoriso oli elänyt jo koko talvisodan 

ajan valkoisen Suomen ja kansallissosialistisen Saksan 

hengessä. Talvisota ajankohtaisti ajatuksen Suomen 

tehtävästä olla läntisen kulttuurin etuvartioasema itää 

vastaan.81  Tässä ajattelussa länsi oli puhtaan valkoinen ja 

hyvä, itä sysimusta paha. Suomalaisen mustavalkonationalismin 

kokoavana voimana toimi vuonna 1922 perustettu Akateeminen 

Karjala-Seura. AKS edusti Suur-Suomi -utopiaa ja tulevan 

78 Emt.
79 Laitinen 1965, 573
80 Häggman 2000, 442
81Esim. Lassila 1999,  9-13
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sivistyneistön suositeltavaa suuntaa.82 Ylioppilasnuoriso oli 

ymmärrettävästi siitä kiinnostunut. Joulukuussa 1941 Suolahti 

asettuu kirjeessään maltillisesti tukemaan AKS:n toimintaa. 

Hän mainitsee AKS:n heimoaatteen ja Suur-Suomi -ideologian 

osoittautuneen jälkeen päin ”kansakunnalle hyödyllisiksi 

hankkeiksi” ja vetoaa Hegeliin, jonka mukaan jokainen voittoisa 

aate edustaa ajan syvintä virtausta.83 

    Klaus Theweleitin käsitys on, että puhumalla kansakunnasta 

itsensä ylivertaisiksi kokevat miehet luovat kaikille yhteisen 

sielunmaiseman. Maisema koostuu miehisen tahdon 

määräämistä valinnoista.84  Vastaava maskuliininen 

ylivertaisuus sisältyy AKS:n elämänfilosofiaan, jota Kari 

Sallamaan mukaan leimaa ”miesruumiin uho”85.  Suolahti 

kirjoittaa Pennaselle  kansakunnasta pari kuukautta ennen 

sitä, kun Pennanen istuu työpalvelukurssilla miettimässä 

”iltamahimon pauloissa olevaa puolisivistynyttä tyttöainesta”.  

Theweleitin mukaan miehisen tahdon määrittelemä ”kansa”, 

toisin kuin ”kansakunta”, sisältää itsekkäillä pyyteillä ja 

haluilla varustettuja yksilöitä, jotka eivät kykene hallitsemaan 

omia himojaan ja ovat siten alttiita ajautumaan 

eriytymättömiin naissuhteisiin.86 Leppävirroilla 

työpalveluleirillä Pennasen päiväkirjamerkinnöistä ilmenevä 

käsitys naisista on samanlainen kuin Theweleitin mukaan 

itsensä ylivertaiseksi kokevan miehen käsitys kansasta. 

    Leppävirroilla Pennanen tahtoo samastua älyllisyyteen ja ei-

feminiiniseen. Suolahden maskuliininen ajattelu edustaa 

82Sallamaa 1997, 102
83 Jaakko Suolahti Eila Pennaselle 11.12.1941. SKS KIA
84 Theweleit 1989, 77-79
85 Sallamaa 1997, 104
86 Theweleit 1989,  77-97
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tahtovaa älyllisyyttä ja viettielämän hillitsemistä. Useissa 

Suolahden kirjeissä Pennaselle korostuu itsehillinnän tarve ja 

päämäärätietoinen elämä. Hän toivoo joskus tulevaisuudessa 

voivansa kirjoittaa tiedettä, joka ”vaatii ehdotonta 

rehellisyyttä”87.  Päämäärätietoisuus kuvastuu mm. siitä, että 

Suolahti syventyy kenttäolosuhteissakin Iliakseen88 ja 

harjoittaa itseään kirjoittamalla latinankielisiä säkeitä.89  

Suolahden kirjeissä ei ole sensuuntaisia mainintoja, jotka 

antaisivat aihetta päätellä Pennasen kirjoittaneen Suolahdelle 

omista kirjoitushankkeistaan. Hän suojautuu, ehkä piiloutuukin. 

Arkistolähteistä päätellen se on hänen perusominaisuutensa. 

Alusta saakka hän paljastaa omasta kirjoittamisestaan ja sen 

motiiveista tavattoman vähän.

    Kesäkuussa 1940 Suolahti kirjoittaa Pennaselle  

ymmärtävänsä velvollisuuden toteuttamisen ihmisen elämän 

onneksi. Tätä vankkaa maailmankatsomustaan 22-vuotias 

Suolahti pitää nuoruudestaan mukaan jääneenä “naurettavana 

rudimenttina”.90 Suolahden tarkoittama velvollisuus on 

asetettu ihmiseen ulkoa päin ja hänen tulee asettua 

palvelemaan yleistä etua omat pyyteensä unohtaen. Kun 

Pennanen kysyy Suolahdelta, kuinka ihminen voi saavuttaa 

tyyneyden ja mielenrauhan, Suolahti kehottaa keskittymään 

mieleiseen työhön, jolloin ”voi unohtaa itsensä kokonaan”.91  

    Pennanen hakee suoraa kokemusten vaihtoa, Suolahti 

etäännyttää yksilölliset tunteet. Oman minän ajatteleminen 

johtaa kaaokseen ja mielenrauhan menettämiseen. Voi olla, 

87 Jaakko Suolahti Eila  Pennaselle 25.10.1941. SKS KIA
88 Jaakko Suolahti Eila Pennaselle 25.10.1941. SKS KIA
89 Jaakko Suolahti Eila Pennaselle  24.11.1940. SKS KIA
90 Jaakko Suolahti Eila Pennaselle 3.8.1940. SKS KIA
91 Jaakko Suolahti Eila  Pennaselle 15.10.1941. SKS KIA
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että Suolahden haluttomuus asettua  tunneyhteyteen on 

saanut myös Pennasen varovaiseksi ja olemaan kertomatta 

suunnitelmastaan kirjoittaa romaani. Suunnittelemaansa 

väitöskirjatyötä varten Pennanen on tehnyt Suolahdelle 

kysymyksiä  Agricolasta ja Porthanista92. Väitöskirja jäi 

kaikesta päätellen hyväksi suunnitelmaksi. Esikoisromaanin 

ilmestymisen jälkeen Pennanen keskittyi taiteelliseen työhön. 

Tutkimusaikeesta ei ole myöhempiä mainintoja.

      On syytä huomioida, että Suolahti korostaa velvollisuuden 

toteuttamista ja oman minän unohtamista Pennaselle, joka vain 

muutama kuukausi aikaisemmin on todennut päiväkirjalleen 

menestyvänsä hevosen ajossa, koska ”hevonen ilmeisesti tiesi 

itse tehtävänsä”93 ja epäonnistuneensa vanhojen vaatteitten 

ratkomisessa, koska ”en ymmärrä tätä hölynpölyä”94. 

Velvollisuuden toteuttaminen kotirintamalla ei ole Pennaselle 

helppoa, eikä edistä hänen mielentyyneyttään.

    Jatkosodan syttymisen jälkeen Suolahti toivoo Pennasen 

kirjoittavan rintamalle kuvauksia Hämeestä ja rohkaisee useita 

kertoja kotirintamaa ylläpitämään tärkeätä kotiseutukerhoa95 

sekä muistamaan, että ihminen on ennen kaikkea yhteiskunnan 

jäsen96 .  Joitakin kuukausia aikaisemmin Pennanen kirjoittaa 

päiväkirjaansa olleensa ensimmäisellä työpalvelukäynnillään 

maatalossa. Siellä hän on kohdannut ”vesinenäisiä, parkuvia 

lapsia, luimistelevan nuoren emännän, komean isännän, kaksi 

mummoa - sehr schön”97. On vaikea ajatella, että hämäläisyys 

herättäisi maalaiselämää perinpohjaisesti karsastavassa 
92 Jaakko Suolahti Eila Pennaselle 25.10.1942. SKS KIA
93 Eila Pennasen päiväkirja 8.3.1941. SKS KIA
94 Eila Pennasen päiväkirja 19.3.1941. SKS KIA
95Jaakko Suolahti Eila  Pennaselle 24.9.1941. SKS KIA
96Jaakko Suolahti Eila Pennaselle 8.10.1941. SKS KIA
97Eila  Pennasen päiväkirja  10.3.1941. SKS KIA
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Pennasessa tarpeen vaalia kansakunnan syviä arvoja.       

    Toukokuussa 1943 Pennanen on Suolahden kirjeiden 

sisältämästä vastauksesta päätellen kirjoittanut Suolahdelle 

tuohtuneena ja loukkaantuneena, että Helsingissä paheksutaan 

naisten yliopisto-opiskelua. Suolahti ainoastaan mainitsee asian 

kommentoimatta sitä.98 Onko Pennanen odottanut 

ymmärtämystä? Jos ei ole, miksi hän on kirjoittanut asiasta 

Suolahdelle? Testatakseen Suolahden näkemyksiä?

    Vielä 1980-luvulla Eila Pennanen muistelee  1930-luvun 

Helsingin yliopistoa  paikkana, jossa historiallis-kielitieteellisen 

tiedekunnan alempiarvoisuutta muihin tiedekuntiin verrattuna 

perusteltiin sillä, että ”tytöt lukevat hengentieteitä”.99 

Pennasen on ollut mahdotonta unohtaa, miten alentuvasti 

naisten yliopisto-opiskeluun on suhtauduttu. Vaikuttaa siltä, 

että tilanne on synnyttänyt hänessä lähes koko aikuiselämän 

ajan voimatonta raivoa, jota edes taiteellinen menestys ei ole 

painanut unohduksiin tai liennyttänyt.

     Lokakuussa 1941 Suolahti kommentoi melko laveasti  

Pennasta, joka on kirjoittanut Suolahdelle halveksivansa naisia. 

Halveksunnan syy ei ilmene Suolahden kirjeestä. Suolahden 

mukaan Pennanen on kuitenkin halveksunnassaan väärässä, 

koska  ”mikään ei riitä kiitokseksi  aherruksesta, johon 

suomalaiset äidit kodeissaan hiljaa tyytyvät”.  Suolahden 

näkemyksen mukaan naisten epäkiitollinen kodinhoitotyö on 

erityisen kunnioitettavaa siitä syystä, että sitä ei muisteta, 

eivätkä jälkipolvet kirjoita siitä. Suolahti muistaa kuitenkin 

oman äitinsä ja mainitsee, että ”sanat eivät riittäisi 

kiittämään häntä kaikesta” mitä hän on poikansa hyväksi 
98 Jaakko Suolahden kirje Eila Pennaselle 20.5.1943. SKS KIA . 
99 Pennanen 1992 . SKS KIA
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tehnyt.100  

     Sivuuttamalla Pennasen tuohtumuksen naisten opiskeluun 

kohdistuvasta paheksunnasta ja ihailemalla äitien 

uhrautuvuutta Suolahti kertoo epäsuorasti käsityksensä 

naiseudesta ja äitiydestä: ihailun arvoiset äidit ovat hiljaa 

kotona ja ahertavat kiitosta odottamatta.  Itsenäisten, 

yksinelävien ja äänekkäästi opiskelevien naisten 

kunnioittamisesta Suolahti ei kirjoita mitään. Suolahden ihanne 

on ”antiikkinen selvyys”101, johon ei ole sisällytettävissä 

emotionaalisia purkauksia. 

     Suolahden äiti-idealisaatio on yhteiskuntaa palvelevalle 

miehelle itsensä unohtamisen vastine. Suomalaisen 

sivistyksen miehisestä puolustamisesta tulee äidin moraalisen 

täydellisyyden puolustamista, eikä se voi päätyä 

epäonnistumiseen, koska silloin nollaantuisi myös fantasia 

äidistä hoivaavana ja pyyteistä puhdistettuna madonnana.102  

      Edellämainitussa kirjeessä Suolahti kirjoittaa Pennaselle 

olevansa rauhallinen ja viileä siitä syystä, että hän pelkää 

yhteiskuntaa, jota vastaan hän rikkoo ”vain ajatuksissaan”. 

Sisäisen harmonian ylläpitäminen edellyttää halujen lohkomista  

minän ulkopuolelle rangaistuksen pelossa. Jos poika ei ole 

kiltti, hyvä äiti ehkä sysää hänet sylistään tuhoavien viettien 

riepotettavaksi. 

     Suolahti ei kuitenkaan ainakaan kirjeitten perusteella siirrä 

kaihtamiaan tunteita hierarkkisen armeijakoneiston käyttöön, 

joten hänen mahdollista äitisymbioosin kaipuutaan ei voi 

selittää Klaus Theweleitin ajatuksella sotilaallisista miehistä 

äitiriippuvuuteen takertuneina poikina.  Suolahden ylevässä 
100 Jaakko Suolahti Eila Pennaselle 25.10.1941. SKS KIA

101 Jaakko Suolahti Eila Pennaselle 25.3.1943. SKS KIA
102 Vrt. Theweleit 1987, 100-105
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vakaumuksessa kaikuu AKS:n optimistinen vitalismi103 mutta 

korskeaksi ryssänvihaajaksi hillittyä ja intelligenttiä Suolahtea 

on mahdoton mieltää. Mahdollista on, että Suolahti suojautuu 

ihmisten välistä, pelottavaa tunnevaihtoa vastaan Martialiksen 

epigrammeilla104, maailmaa hyvänä ja kauniina pitävällä 

Horatiuksella105 sekä  Herodotoksella106.  Eräässä kirjeessään 

Suolahti intoutuu kirjoittamaan persoonallisella käsialalla 

Horatiuksesta peräti 11 liuskaa.107 

   Suolahti tarjoaa naisia halveksivalle Pennaselle feminiinistä 

uhrialttiutta sotaakäyvässä maassa. Mutta siinä missä 

Suolahti pääsee rintamalla puolustamaan suomalaista 

sivistystä, Pennanen joutuu tekemään naisille ja äideille 

varattuja kodinhoitotöitä, joita hän on lapsesta saakka pitänyt 

epämiellyttävinä. Sota ja työpalvelu eivät muuta naisen arkea. 

    Elokuussa 1941 Suolahti kirjoittaa Pennaselle ”miltei 

toivovansa”, että Pennanen olisi mies, mutta vain siksi, että 

Pennasta saattaisi kiinnostaa ”tutustua Karjalan murteeseen 

oikein käytännössä”.108 Vienan-Karjalaan suuntautuneella 

opintomatkalla Pennanen on kenties tutustunut Karjalan 

murteeseen vaikka onkin nainen. Suolahden maininta kuitenkin 

sulkee Pennasen sukupuolen vuoksi ulkopuolelle niistä ”suuren 

ajan”109  kokemuksista, joita sodassa oleminen miehelle antaa.

     Miksi Pennanen on kirjeenvaihdossa Suolahden kanssa 

vaikka heillä vaikuttaa tunneilmaisun ongelmallisuutta 

lukuunottamatta olevan tavattoman vähän yhdistäviä 

103 Sallamaa 1997, 111
104 Jaakko Suolahti Eila Pennaselle 24.11.1940. SKS KIA
105 Jaakko Suolahti Eila Pennaselle 24.9.1941. SKS KIA
106 Jaakko Suolahti Eila  Pennaselle 8.10.1941. SKS KIA
107 Jaakko Suolahti Eila Pennaselle 11.10.1940. SKS KIA
108 Jaakko Suolahti Eila Pennaselle 4.8.1941. SKS KIA
109 Jaakko Suolahti Eila Pennaselle 4.8.1941. SKS KIA
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ominaisuuksia ja tavoitteita?  

       On erittäin mahdollista, että jo lapsena muiden ihmisten 

kirjeitten lukemisesta110  kiinnostunut Pennanen käyttää 

Suolahden kirjeitä kaunokirjallisena materiaalina kertomatta 

tietoisesta tavoitteestaan Suolahdelle.   Suolahden 

persoonallisuus nimittäin kiinnostaa Pennasta. Hän on 

teettänyt Leo-veljellään Suolahden kirjeistä käsiala-analyysin, 

jonka mukaan Suolahti liikkuu mieluimmin ”abstraktioiden ja 

ongelmien kuulakkaassa mutta liikaakin raittiissa ilmassa. 

Hänessä on syvemmällä kuivuutta ja raskasmielisyyttä, joka 

johtuu plastillisen mielikuvituksen kemiallisesti tarkasta 

puutteesta”111.  Analyysissa mainitaan myös, että kirjoittaja 

vastustaa seksuaalielämän vaikutuksia sekä tietoisesti että 

tiedostamattomasti. 

        Pennasen esikoisromaanin julkaisemisen jälkeen Suolahti 

kirjoittaa, ettei kiellä ”tajuttoman ja käsittämättömän 

merkitystä luomistyössä”, mutta ei tahdo niitä korostaakaan. 

Ihmiseen sisältyvää käsittämätöntä hän pitää ”valitettavana 

tosiasiana”, jota hän ei halua tunnustaa.112 Suolahti sulkee  

huomattavan määrän emootioita ajattelunsa ulkopuolelle. 

Käsiala-analyysissaan Leo Pennanen mainitsee 

analysoitavaltaan puuttuvan tunneherkkyyttä ja eroottista 

lämpöä, joiden sijasta hänellä on taipumuksia 

”professorimaisen hitaaseen hiuksenhalkomiseen”.113       

    Joulukuussa 1942 Suolahti kirjoittaa kuulleensa Kirsti 

110  Pennanen on nähtävästi  valikoiden säilyttänyt  saamiaan kirjeitä  ja käyttänyt niitä kirjoitustyössä 
hyväkseen.  31.12.1942 päivätyssä kirjeessään Pennasen ystävä Kirsti Arajärvi  tuumii ”sekavin 
tuntein, millaisia mahtavat kirjeeni, 15 vuotta takaperin kirjoitetut, olla. Miksi säästät moista roskaa”. 
SKS KIA
111 Koneellakirjoitettu käsiala-analyysi otsikolla Jaakko Suolahti. SKS KIA
112 Jaakko Suolahti Eila Pennaselle 25.3.1943. SKS KIA
113 Jaakko Suolahden käsiala-analyysi. SKS KIA
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Arajärveltä, että Eilasta on tullut kirjailija.114  Pari viikkoa 

myöhemmin Pennanen lähettää omistuskirjoituksella 

varustetun esikoisromaaninsa Suolahdelle.115 

      Helmikuussa 1948 Suolahti kommentoi Pennasen kolmatta 

romaania Pilvet vyöryvät. Hän kirjoittaa toivovansa, ettei 

”negatiivinen kirja kuvaa kirjoittajansa mielialoja”. Toiveensa 

jälkeen hän toteaa, ettei negatiivisuus kuitenkaan ollut ”kirjan 

kannalta heikkous, sillä minut ainakin se sai alakuloiseksi 

seuraavaan ateriaan asti”116. Tyylitajuinen pisto mitätöi yhdellä 

lauseella kirjan mahdollisen tunnevaikutuksen.

4.  MIEHET  LÄHTEVÄT,  NAISET  JÄÄVÄT

4.1. Maskuliiniseen älyllisyyteen samastuva nainen. 

Ennen sotaa oli nuoruus (1942)

Pennasen esikoisromaani on kuvaus talvisotaa edeltäneestä 

ajasta Helsingin yliopistomaailmassa. Sen päähenkilöt ovat 

Kirsti Vehmas, Tuula Niemi ja Hilkka Lindgren. Teos kertoo 

lähinnä näiden kolmen tytön opiskeluelämästä ja seurustelusta. 

Varakkaan ja kauniin Tuula Niemen poikaystävä on yhtä varakas 

ja kaunis Yngve Forstén. Työläistyttö Hilkka Lindgren ajautuu 

tuhoisaan suhteeseen naimisissa olevan kommunistin Jorma 

Vehmaan kanssa. Kirsti ihailee Hannu Rautaa, mutta suhde on 

epäeroottinen. Romaanin lopussa Kirsti alkaa seurustella Mikko 

Nousun kanssa.

   Teoksessa kerrotaan opiskeluun liittyvien tapahtumien 

lisäksi  ylioppilasnuorison isänmaallisesta 

kehityksestä ja kasvusta kansalliseen ajatteluun. Keskeinen 
114 Jaakko Suolahti Eila  Pennaselle 7.12.1942. SKS KIA
115 Jaakko Suolahti Eila Pennaselle 29.12.1942. SKS KIA
116 Jaakko Suolahti Eila  Pennaselle 25.2.1948. SKS KIA
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osuus on heimoaatteella ja ihanteellisella suomenmielisyydellä. 

Romaanissa on varsin vähän tapahtumia.

    Romaanihenkilö Kirsti Vehmaalla ja Eila Pennasella on 

helposti havaittavia yhtäläisyyksiä. Romaanin tapahtumat 

sijoittuvat Helsinkiin, joka oli Pennasen opiskelukaupunki. 

Vehmas lukee Helsingin yliopistossa suomen kieltä kuten 

Pennanenkin. Kirsti Vehmaalla on kommunistiserkku Jorma 

Vehmas. Pennasen kommunistiserkku on Jarno Pennanen.

    Romaanissa esiintyvillä professoreilla on myös esikuvat. 

Professori Kedon esikuva todellisuudessa on ollut Martti Rapola 

ja professori Virtasen Väinö Salminen.117 Romaanin 

ilmestymisen jälkeen Kaisu Salonen kirjoittaa Pennaselle 

kirjeen, jossa pitää itseään romaanissa esiintyvän Tuula 

Niemen esikuvana.118  Myöhemmin Työväen Sivistysliitossa 

työskentelevä Salonen suhtautuu Tuulan henkilökuvaan 

ironisesti.119

    Luin Pennasen esikoisromaanin ensimmäisen kerran 1980-

luvulla. Se jäi mieleeni historiallisena kuvauksena sotaa 

edeltäneestä yliopistoelämästä ja nuoruudesta. 

    Vuoden 1996 loppupuolella etsin tämän Eila Pennasta 

käsittelevän tutkimukseni ensimmäisiä kiinnekohtia. 

28.11.1996 osallistuin Tampereen pääkirjastossa Metsossa 

pidettyyn seminaariin, jossa mm. tutkijat Juhani Niemi, Marja-

Leena Palmgren, Matti Hyvärinen ja Päivi Kosonen esittivät 

näkemyksiään Pennasesta.  

    Muutamat seminaarissa esitetyt ajatukset jäivät 

askarruttamaan mieltäni. Olen merkinnyt tutkimuspäiväkirjaani 
117  Eila  Pennasen päiväämättömiä muistiinpanoja, todennäköisesti jotakin haastattelua tai 
lehtiartikkelia varten. SKS KIA
118 Kaisu Salonen Eila Pennaselle 16.12.1942. SKS KIA.
119 Kaisu Salonen Eila Pennaselle 15.11.1947. SKS KIA
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muun muassa muutamia Matti Hyvärisen lauseita. Hyvärinen 

puhui otsikolla ”Ennen sotaa oli nuoruus - kirja väärässä 

poliittisessa kontekstissa?”.  Hyvärisen mielestä120  ”romaani 

on merkillinen poliittinen tyttökirja. Kirjan päähenkilö yrittää 

olla yhtä vakavasti otettava kuin vanhemmat miehet ja tässä 

tarkoituksessa hän samastuu miehiin naiivin ihailevasti. 

Teoksesta on erittäin vaikeaa löytää sukupuolikategoria ja siitä 

puuttuu ideologinen jälkiviisaus.”

    Päivi Kososen otsikkona oli ”Tyttölapsi ja rouva kirjailija”. 

Kososen puheenvuorosta olen tehnyt seuraavanlaisia 

merkintöjä: ”Omaelämäkerrallisuus on Pennasen tuotannon 

rikkaus. Miksi Pennanen ei kuitenkaan kirjoittanut 

omaelämäkertaa? Oliko päätös tietoinen valinta? 

Omaelämäkerrallisuuden ja omaelämäkerran 

kirjoittamattomuuden välinen ambivalenssi. Tyttölapsi ei tarjoa 

pääsyä historialliseen Pennaseen, ei anna minäkäsitystä.” 

   Seminaarin jälkeen en enää voinut lukea Pennasen 

esikoisromaania vain nuoruuteen sisältyvän etsinnän 

kuvaukseksi. Romaanin nimi antaa kyllä lukuohjeen, mutta 

mielessäni alkoi kaihertaa Hyvärisen mainitsema 

”sukupuolikategorian löytämisen vaikeus”. Luin romaanin 

useita kertoja ja kysyin lukiessani, miksi teoksen päähenkilö 

suhtautuu itseään vanhempiin miehiin niin ihailevasti. Kysymys 

aloitti pitkän tutustumismatkan freudilaiseen ajatteluun. 

Tutustumismatkalla pääsy historialliseen Pennaseen alkoi 

houkutella tavalla, joka haastoi minut koettelemaan 

kirjallisuudentutkimuksen rajoja ja mahdollisuuksia.

120 Siteeraan tässä  omia muistiinpanojani, koska ne toimivat kysymyksenasetteluni alkupisteenä.
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Passiivinen, heteroseksuaalinen nainen

Romaani alkaa ranskalaisissa koroissa kävelevän Tuula Niemen 

ja pikeekauluksiseen, tummaan pukuun pukeutuneen Kirsti 

Vehmaan kohtaamisella Helsingin yliopiston hallissa. Näkökulma 

on itsevarman ja tilannetta hallitsevan Niemen, joka hakeutuu 

kristillisessä opiskelijakodissa asuvan Kirsti Vehmaan seuraan 

huomattuaan, että tämä aikoo suhtautua opintoihinsa 

vakavasti. (ESON 6-9) Epävarma ja ujo Vehmas hakee sievien 

asuinkumppaneittensa katseista hyväksyntää, mutta havaitsee 

vain yhden ruman tytön katsovan häntä suopeasti. (ESON 10) 

Luen Tuula Niemen ja Kirsti Vehmaan ensikohtaamisen siten, 

että tekijäsubjekti hahmottaa näiden kahden suhdetta 

projisoimalla Niemeen Kirsti Vehmaan toiveita siitä, millainen 

Kirsti Vehmas tahtoisi olla mutta ei ole.  

    Kirsti pitää itseään opiskelijana, jonka  muut näkevät vain 

hänen “silmiinpistävimpien ominaisuuksiensa valossa: 

lihavahko olento, joka kuunteli filosofian luentoja ja oli 

’etevä’”. (ESON 56) Tekijäsubjekti suhtautuu ’etevyyteen’ 

ironisesti. ’Etevyys’ ei tällä tavalla ilmaistuna tunnu 

tavoiteltavalta asialta, vaikka Kirsti onkin yliopisto-opiskelija.    

    Kun kotiseutukerhoon kuuluva Hannu Rauta katsoo Kirstiä 

”vakavasti”, Kirsti nousee tuolistaan ”kömpelösti”. (ESON 22)  

Miehen katse tekee Kirstin vaivautuneeksi  ja tietoiseksi siitä, 

että hän ei ole naisena tavoittelemisen tai ihailemisen  

arvoinen. Kohtaaminen on kuvattu niin, että Kirsti Vehmas 

välittyy lukijalle Hannu Rautaa huomattavasti 

kypsymättömämmäksi, lapsellisemmaksi ja tahdottomammaksi.   

Hannu Rauta ei ole ironisoidun vakava vaan 



167.

tosiasiallisesti vakava. 

     Freud katsoo, että oidipaalivaiheessa tytön kääntyminen 

äidistä isään merkitsee sitä, että tytön aktiivinen 

seksuaalisuus muuttuu passiivisemmaksi.121  Passiivisuus on 

”oikeaa”, heteroseksuaalista naisellisuutta ja pitäytyminen 

esioidipaalisessa äitikiinnityksessä voi rajoittaa tätä kehitystä 

epäsuotuisalla tavalla.122   Psykoanalyytikko Jessica Benjaminin 

mukaan passiivisuus voidaan määritellä myös myönteiseksi 

asiaksi, mutta freudilaisessa jäsennyksessä se ei hänen 

mielestään voi olla myönteistä.123  Koska tyttö pitää itseään 

kastroituna poikana, hän pitää itseään alempiarvoisempana.  

    Kirsti Vehmas on ”oikea” heteroseksuaalinen nainen sikäli, 

että hän on passiivinen ja kokee olevansa Hannu Rautaa 

mitättömämpi. Kun Rauta esitelmöi kotiseutuaatteesta, Kirsti 

asettuu mykän kuuntelijan asemaan ja assosioi ”harmailla 

silmillään kiinteästi katsovan” Hannun lapsuutensa 

paperisotilaskuninkaaksi. (ESON 39) Hannu puhuu ”ohuita ja 

varovaisia” sanoja. Kirsti arvelee kuunnellessaan, että Hannun 

mainitsemat suomalaiset paikkakunnat ovat niin 

”kallisarvoisia” ettei niitä voi ”ylistää, koska se olisi ollut 

naiivia”. (ESON 40) Kotiseutuaatteen läpäisemän Hannu Raudan 

kuivassa asiallisuudessa on mielestäni sama älyllinen henki kuin 

Jaakko Suolahden kuulaassa tieteellisyydessä. Pennanen on 

käyttänyt Suolahden kirjeitä tekijäsubjektin tarpeisiin.

     Benjaminin mukaan freudilaiseen passiivisuuteen ajautunut 

nainen vieraantuu läsnäolokokemuksesta ja päätyy 

avuttomuuteen. Tämäntyyppisellä passiivisuudella on yhteys 

121 Freud 1991, 387
122 Emt., 388
123 Benjamin 1998, 75
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masokismiin ja seksuaalisesta halusta luopumiseen.124 

Mielestäni tekijäsubjekti kuvaa Kirsti Vehmaan juuri tällaiseksi 

läsnäolokokemuksesta vieraantuneeksi naiseksi. Freudilainen 

”oikea” naisellisuus ei tee häntä tyytyväiseksi. Hän kuuntelee 

Hannu Rautaa hiljaa, mutta kunnioittavat kuvaukset 

maaseutuelämästä kiinnostavat häntä yhtä vähän (ESON 40-

41) kuin Pennasta kiinnostivat maataloustyöt ja maalaiset. Sen 

sijaan Kirstin mielessä käväisee ”muisto Helvin tuoksuvasta 

kädestä. Sen valkealla iholla oli ollut pieniä, ruskeita luomia, 

sen kynnet olivat pitkät ja kiillotetut”. (ESON 41) 

Kotiseutuaatteen sijasta Kirsti muistelee esteettisesti 

kiinnostavaksi kokemaansa naista.  Tekijäsubjekti ei sijoita 

Kirstiin suoraa seksuaalista halua,  mutta haaveilun kohde on 

kuitenkin nainen, jota ”tuijottaessaan Kirsti ei ollut huomannut 

Hannua; tämä kulkeutui hänen näkökenttäänsä vasta tytön 

katseen vetämänä”. (ESON 22) 

   Tekijäsubjekti hahmottaa Kirstin, Tuulan, Hannun ja Helvin 

välisiä suhteita keskitetysti katseen välityksellä. Katseet 

punnitsevat ja arvottavat. Kirsti Vehmas kokee itseensä 

kohdistuvat katseet erityisen arvioiviksi. 

Miesruumiin kauneus ja arvoton nainen

Kirjoja lukematon Tuula Niemi ja Shakespearea yli kaiken 

rakastava Kirsti Vehmas ystävystyvät keskenään ja Tuula 

kertoo Kirstille tuntevansa ”esteettistä hurmiota”  Yngve 

Forsténiin, jota hän kutsuu Norsunluupojaksi. (ESON 54-56)  

Forsténilla on Kirstin mielestä  “hillityn valpas perusilme, joka 

tekee hänen ”helleeniset kasvonsa yhä kauniimmiksi”. (ESON 
124 Emt., 75-76
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60) ”Helleeniset kasvot” viittaavat antiikin klassiseen 

kauneuteen, joten Forstén ei ole ulkonäöltään suomalais-

ugrilaista perustyyppiä.  Sekä Niemi että suomea kömpelösti 

puhuva Forstén ihailevat kansallissosialistista aatetta, koska 

kansallissosialistit ovat terveitä ja komeita miehiä. Forsténin 

ihailu sisältää homoeroottisia painotuksia: urheilullisista 

saksalaisnuorukaisista intoutuneesti puhuessaan Forstén 

kostuttaa huuliaan kielenkärjellä. (ESON 62)

    Forstén on kaunis mutta vain ”keskilahjakas” (ESON 60)  

mies. Tekijäsubjekti madaltaa kauniin miehen älykkyyttä.  

Forstén solmii suhteen ”virheettömän” ja ”täydellisen” (ESON 

116) Tuulan kanssa. Rakastumisen hurmio saa parin tilaisuuden 

salliessa käyttämään  Yngven mielestä vastenmielisen (ESON 

115) Marja-Liisa Jyrängön huonetta tapaamispaikkana.  

Kohtaamisen jälkeen Yngve pohtii, että hänellä olisi voinut olla 

Tuulan kanssa ”ihanaa”, jos hän olisi ollut vanhempi. Silloin he 

olisivat voineet tavata toisensa ”kauniisti ja avoimesti”. (ESON 

116) Seksuaalinen kokemus ei tyydytä Forsténia, joka tahtoo, 

että maailma on ”selvien asioiden järjestetty kokonaisuus.  

Erityisen kiusallisena hän pitää sitä, jos nainen johtaa häntä. 

(ESON 115)

    Yngve jatkaa suhdettaan Tuulaan niin kauan kun Tuula toimii 

miehen narsistisen täydellisyyshaaveen vahvistajana. 

Täydellisyyteen tulee kuitenkin murtuma silloin, kun Yngven 

mielestä ruma Marja-Liisa Jyränkö jää kiinni Tuulan turkin 

varastamisesta. (ESON 169) Tuula yrittää ohittaa varkauden 

kevyesti, jolloin Yngve kääntyy ”inhoten” poispäin (ESON 170) 

eikä kykene katsomaan Tuulaa. (ESON 171) Inho ei kohdistu 

pelkästään varkauteen vaan myös alhaiseksi osoittautuneeseen 
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naissukupuoleen. Häntä ”kauhistutti taso, jolle hänet oli 

vedetty”. (ESON 200) Seksuaalinen yhteys naiseen ei ylevöitä 

miestä vaan asettaa hänet likaantumiselle alttiiksi. Marja-

Liisan rumuus levittää tahroja Tuulankin kauneuteen, ja Yngve 

on tuntevinaan ”hänestä lähtevän Marja-Liisan boksin tympeätä 

hajuveden tuoksua”. (ESON 200) Itsekontrollin säilyttämiseksi 

miehen on pelastauduttava naisen mukana tulevalta 

hajaannukselta ja epäjärjestykseltä. Yngve Forstén alkaa 

harrastaa tunturihiihtoa päästäkseen eroon ”epämääräisestä 

töhryisyydestä ja käsittämättömistä vaikuttimista”. (ESON 

201) 

     Forstén projisoi kansallissosialismiin haaveen täydellisen 

puhtaasta kauneudesta. Se tarkoittaa miesruumiin kauneutta.   

Täydellisyyshaaveen suojelutarve ja Tuulan hylkääminen eivät 

viittaa vain naisiin kohdistuvaan epäluuloon vaan naisvihaan. 

Vasta ”kimalteisilla lumiaavikoilla”, lihallisuudesta ja pyyteistä 

riisutussa maisemassa, hän pääsee eroon ”väsyneestä inhon 

tunteesta”. (ESON 201) Kielteisen tunteen voimakkuus antaa 

syytä uskoa, että Forstén pitää naisia kastroituina miehinä. 

Koska naisella ei ole penistä, hän ei voi miehen tavoin olla 

täydellinen. Freudin mukaan miehen homoseksuaalisuuden 

taustalta löytyy muiden homoseksuaalisuuteen johtavien syiden 

lisäksi tällainenkin ajattelumalli.125 

    Käsitykset homoseksuaalisuuteen johtavista syistä 

vaihtelevat erittäin paljon, enkä ota kantaa siihen, mitkä syyt 

voisivat olla homoseksuaalisuuden taustalla. 

Mielestäni on kuitenkin kiinnostavaa, että  vuonna 1942 

julkaistussa, naisen kirjoittamassa teoksessa esiintyy 

fiktiivinen mies, jonka käyttäytymisessä yhdistyvät 
125 Freud  1991,  311
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naissukupuoleen kohdistuva inho ja pyrkimys puhtaaseen, 

sotilaalliseen, maskuliiniseen järjestykseen. Fiktiivinen Forstén 

on eräänlaista toisen maailmansodan pienimuotoista 

psykohistoriaa jo ennen kuin psykohistoriaa ryhdyttiin 

kyseisestä ajanjaksosta nimetysti kirjoittamaan. Oikeastaan 

vasta fasismin psykohistoriaa tutkinut Klaus Theweleit liitti 

vuonna 1977 ilmestyneessä Männerphantasien -teoksensa 

ensimmäisessä osassa esioidipaalisiin tunnesuhteisiin 

lukkiutumisen haluun sitoutua armeijan tarjoamaan 

ehdottomuuteen. Forstén sitoutuu kansallissosialismiin 

päästäkseen eroon ”töhryisistä” tunteista. Tekijäsubjekti 

kuvaa mielestäni Forsténissa miestä, joka elää 

esioidipaalisessa lukkiutumassa.

      Gilbert ja Gubar huomauttavat monien englantilaisten 

naistutkijoiden näkemyksistä, joiden mukaan natseja 

koulutettiin eristäytymään naisista. Natsit koostuivat 

poikamiesten pataljoonista, joille naisliikkeen tavoitteet ja 

naisten vapautuminen olivat uhka.126 Yngve Forsténin 

täydellisyydentavoitteluun sisältyy ajatus maskuliinisesta 

hallinnasta ja ylivertaisuudesta. Hänen mielestään Saksan 

armeija tulee voittamaan kaikki vihollisensa, koska ”se on 

erinomainen armeija. Ei komeampaa miesainesta voi olla kuin 

saksalaiset asevelvolliset, ja yhteinen kasvatus on tehnyt 

heidät samannäköisiksikin”. (ESON 62)  Forstén  menettää 

rintamalla toisen jalkansa mutta suhtautuu ”asiaan tyynesti”. 

(ESON 269) Sodassa maskuliinisuuttaan toteuttaneelle 

miehelle ruumiinjäsenen menettäminen on pienempi narsistinen 

loukkaus kuin naisen huoneesta tarttuva, halvan hajuveden 

tuoksu.
126 Gilbert & Gubar 1994, 219
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    Hylätyksi joutunut Tuula sairastuu ja joutuu 

tuberkuloosisairaalaan. (ESON 251)  Häntä tervehtimässä 

käydessään Kirsti miettii ”miksi vain Tuulaa rangaistiin? Eikö 

Yngve Forstén olisi tarvinnut oman osansa?” (ESON 252 ) 

Kirsti kokee, että Tuula ja Yngve ovat viettäneet 

turmeltunutta elämää ja Tuulan sairaus on Jumalan rangaistus. 

Sairaan Tuulan ”ainoa toivo on nähdä Yngve”. (ESON 254) Hän 

on valmis ymmärtämään miestä, joka menettää tasapainonsa 

joutuessaan ”näkemään jotakin rumaa”, (ESON 254) Kirstin 

pyynnöstä Yngve lupaa käydä katsomassa Tuulaa, mutta ei 

toteuta lupaustaan. Tuula ei syytä lupauksen pettämisestä 

Yngveä vaan itseään. (ESON 267) 

    Tuula tyytyy olemaan nainen, joka ei ole miehen arvoinen. 

Tyytymiseen ei liity lainkaan kapinointia. Siten Tuulan 

sairastuminen on freudilaiseen ajatteluun sijoitettuna 

oidipaalivaiheen torjuntaa. Tekijäsubjekti kuvaa mielestäni 

Tuulassa kaunista naista, joka kokee olevansa kuitenkin 

kastroitu poika, vajaa mies, eikä hänestä voi koskaan tulla 

miehen veroista.

Nainen ei voi olla intellektuelli

Maaseudulta kotoisin olevaa Hilkka Lindgreniä oli vaadittu 

muuttamaan nimensä suomalaiseksi mutta hän ei ollut 

suostunut. Kirsti ihailee Hilkan tottelemattomuutta.(ESON 19) 

Ylpeä mutta auttamattoman köyhä Hilkka ”ahmii” katseellaan 

varakkaampien opiskelutovereittensa kauniita pukuja ja pitää 

kuluneissa vaatteissa kulkemista tuskallisena, koska se ”koski 

naisellisuuteen”. Miehelle pukeutumisella ei Hilkan käsityksen 
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mukaan ole merkitystä.(ESON 64) Tekijäsubjekti kuvaa jälleen 

naisellisen pukeutumisen merkitystä. Myös Tien alussa-

novellissa ja Tornitalo-novellissa kauniilla vaatteilla ja 

kauniissa vaatteissa ihailluksi tulemisella oli tytöille suuri 

merkitys.

     Hilkka kokee, että ympäristön sosiaalinen paine kohdistuu 

naiseen vaativampana kuin mieheen, koska nainen on ulkoisesti 

katsottavana ja arvioitavana. Vaikka Hilkka on yliopisto-

opiskelija, hän ei miellä itseään intellektuaalisen ryhmän 

osaksi. Hilkan mielestä on ”ihanaa” kuunnella 

sosialistiopiskelijoiden puhetta työväentalossa. (ESON 72) Hän 

ei kuitenkaan hyväksy sitä, että ”kriitikko” puhuu töykeästi 

espanjalaisista ”kakaroista”. (ESON 73) Töykeys saa Hilkan 

syyttämään kriitikkoa sydämettömyydestä, jolloin Hilkkaa 

tarkkaileva Askola on mielissään. Askola pitää Hilkan 

emotionaalista reaktiota  ”naisellisuuden kehittymisenä”. 

(ESON 73)

    Päivi Lappalaisen mukaan intellektuellin oletusarvona on 

miehinen sukupuoli.127  Naisintellektuellien kohdalla älykkyys ei 

ole koskaan ollut itsestäänselvyys samalla tavalla kuin miesten 

kohdalla, ja naisten ajattelukyky on yhdistetty heidän 

biologisiin ominaisuuksiinsa. Jos nainen pyrkii painottamaan 

henkeä, ruumis kuihtuu pois. 128 Katarina Eskola on puolestaan 

huomauttanut, että naisille intellektuelli julkinen alue on 

kaksisukupuolinen, miehille vain yksisukupuolinen.129 

      Tekijäsubjektin hahmottamassa 1930-luvun yliopisto-

opiskelussa naisopiskelijat eivät sijoita itseään edes julkiselle 

alueelle. Kirstin mielestä nimenomaan  arvostetuimmat 
127 Lappalainen 1997,  157
128 Emt., 165
129 Eskola 1992, 152-153, 158
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miesprofessorit, jopa filosofian ”hurmuriprofessori”, 

suhtautuvat naisopiskelijoihin kaikkein kylmimmin, mutta hän 

ei ymmärrä mikä on siihen syynä. (ESON 92) Tässä tilanteessa 

tietoisuus sukupuolen mukanaan tuomista rajoitteista puuttuu 

akateemiselle kentälle yrittävältä Kirstiltä.  Hän tiedustelee 

asiaa Oililta, jonka mielestä tilanne on naisten oma syy. Oili  

toivoisi yliopiston naisiin enemmän ”kylmää voimaa ja 

teräksistä sydäntä”, mutta arvelee sen puuttumisen syyksi 

naisten omaa ahneutta: naisilla ei ole tieteellistä kiinnostusta, 

koska oppikoulunopettajilla on liian hyvät palkat. Naislehtorit 

ovat Oilin mielestä vain puvuista ja lasten tyhmyydestä 

valittavia, elähtäneitä olentoja, jotka korjaa joku yhtä 

elähtänyt mies. (ESON 93) Yliopistossa naiset ovat 

”vimmatusti metsästämässä” miehiä. (ESON 94) 

     Tässä kohdassa tekijäsubjekti on mielestäni toiminut niin, 

että hän pienentänyt Kirstin oivalluskykyä antaakseen tilaa 

Oilin vastaukselle. Tekijäsubjekti sijaitsee 

omaelämäkerrallisessa Kirstissä, mutta hän sijaitsee myös 

Oilissa, jonka näkemykset naisopiskelijoista ovat samantapaisia 

kuin reaalisen Pennasen näkemykset työpalveluleirin tytöistä.

    Kirsti on jo lukukauden alussa kertonut Oilille, että isä 

tahtoisi hänen opiskelevan tiedemieheksi. (ESON 17) Hannu 

Raudan oppineisuuden ja päämäärätietoisuuden (ESON 83) 

herättämänä Kirsti päättää kulkea samaa tietä kuin Hannu. 

Tien merkkipaaluja ovat ”työ ja vakavuus”. (ESON 85) Hannu 

Raudalla ja Jaakko Suolahdella on samankaltaisia käsityksiä 

oikeanlaisesta elämästä. Raudan pöydälläkin esineet ovat 

”kauhistavan jäykässä ja suoraviivaisessa järjestyksessä”. 

(ESON 83) Kirsti haluaa samastua mieheen, jonka mielestä 
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valtiollinen tilanne edellyttää ettei ”pidä horjua sinne tänne 

vaan on tiedettävä, mitä tahtoo”. (ESON 81) Rautaan 

samastuessaan Kirsti toteuttaa myös isänsä tahtoa ja 

toiveita. Kirsti ei mielestäni ole rakastunut Rautaan vaan 

haluaa nimenomaan samastua hänen edustamaansa 

älyllisyyteen.

Aarne Orjatsalo - Jarno Pennanen - Jorma Vehmas

Kirstin varakas tehtailijaisä on taannut Hilkka Lindgrenille 

mahdollisuuden yliopisto-opiskeluun. (ESON 20) Punakaartissa 

jalkansa ja terveytensä menettänyt Hilkan isä ei ole kyennyt 

elättämään perhettään. (ESON 48) Taloudellisen vallankäytön 

kohteena oleminen nöyryyttää Hilkkaa, joka alkaa inhota Kirstin 

isää ja kamppailee ollakseen inhoamatta myös varakasta 

tytärtä. Inhon tunne nostattaa hänessä ajatuksia kostosta. 

(ESON 47)  

    Hilkka tuntee Kirstin serkun, kommunisti Jorma Vehmaan. 

Esikoisromaaninsa toisen painoksen esipuheessa Pennanen 

kirjoittaa, että Jorma Vehmas kuvastaa niitä ”kaksijakoisia 

käsityksiä”, joita hänellä on jatkosodan alkupuolella ollut 

kommunismista. Pennanen katsoo, että Kirstin ja Hilkan suhde 

Jormaan on kuin kaksi puolta kirjoittajan suhteesta 

”symbolisesti koettuun henkilöön”. Pennanen kieltää, että 

Jorma Vehmaan ja hänen ”rakkaan serkkunsa” Jarno Pennasen 

välillä olisi yhteys.130 Olenko samaa mieltä kuin Eila Pennanen?

    Jorma-nimen taustalta löytyy Vanhan testamentin profeetta 

Jeremias, joka oli pakkosiirtolaisuuteen joutuneen kansansa 

130 Pennanen 1985, 7
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kohtaloihin samastunut julistaja.131  Mielestäni nimi kertoo 

tekijäsubjektin arvostavan romaanihenkilöään. 

   Tosielämän puolella Jarno Pennanen arvosti Pennasen 

perhettä. Maire Pennasen ja Ernst Taubertin kihlajaispäivänä 

Jarno piti puheen, jonka mottona oli Knut Hamsunin kirja 

Maan siunaus. Eila Pennanen kirjoittaa päiväkirjassaan, että 

puheessaan Jarno kiitti Pennasia ”kodista”, jossa 

”mieronkiertäjät” saivat koota voimia jaksaakseen jälleen 

jatkaa ”totuuden julistamista”.132 

    1920-luvun loppupuolella Eila Pennanen on kirjoittanut 

päiväkirjaansa Jarnon toimittamasta Jokaviikko -

sanomalehdestä. Pennanen kirjoittaa, että lehden ”etusivulla 

on tuumankokoisia rubriikkeja: Eurooppa palaa! tai Euroopan 

loppu. Ihan vapisi kun sitä luki.”133 1930-luvun alkupuolella 

Jarno Pennanen perusti maanalaisen kommunistisen puolueen 

tukemana kirjallis-poliittisen kuukausilehden, jonka nimi oli 

Kirjallisuuslehti. Kirjallisuuslehti ilmestyi sotien kynnykselle 

saakka ja oli luomassa maaperää kirjailija- ja taiteilijaryhmä 

Kiilan syntymiselle.134  

    Romaanissa maisteri Jorma Vehmas toimittaa radikaalia 

sanomalehteä, jonka nimi on Nyrkki. Taloudelliseen ahdinkoon 

joutunut Hilkka saa Nyrkin toimituksesta konekirjoitustyötä. 

(ESON 49) Jorma alkaa olla tiiviissä yhteydessä Hilkkaan sen 

jälkeen kun huomaa ”hävinneensä pelin Kirstin suhteen”. (ESON 

95) Kirsti ei halua samastua Jorman aatemaailmaan vaan 

valitsee Hannu Raudan aatteet. Tekijäsubjekti kietoo Jorman 

ajattelussa henkilökohtaiset ja ideologiset pyyteet toisiinsa.  
131 Lempiäinen 1999, 357
132 Eila Pennasen päiväkirja  8.10.1928. SKS KIA
133 Eila Pennasen päiväkirja 28.4.1928. SKS KIA
134 J. Pennanen 1966, 17
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       Työväenaatteesta puhuvaa Jormaa kuunnellessa Kirstiä 

pelottaa se, että ”Jorma voisi olla oikeassa; se oli kuin 

putoamista pohjattomaan kuiluun”. (ESON 52) Kirsti yrittää 

tietoisesti suojella itseään Jorman ohjaukselta. (ESON 54) Kun 

Kirsti kuuntelee työväentalossa Jorman puhetta, hän pitää sitä 

karkeudessaan vastenmielisenä. (ESON 71) 

    Eila Pennanen kirjoittaa 1980-luvulla, että vuonna 1942 

Jorma oli romaanissa ”pakko toimittaa” vankilaan ja Hilkan, 

”minun toisen minäni, täytyi pettää hänet”.135 Pennasen 

selvitys on kiinnostava suhteessa teoksessa rakentuvan 

tekijäsubjektin päätöksiin. Kenen ”pakkoa” Pennanen 

tarkoittaa?

    Romaanissa Jorma Vehmas pyytää Hilkkaa osallistumaan 

kommunistien maanalaiseen toimintaan. (ESON 96)

Suoritetun tehtävän jälkeen Hilkka menee Jorman luokse ”kuin 

kaistapäinen” ja aivan kuin ”tyrkyttäytyy” Jormalle. (ESON 

126) Seksuaaliseen suhteeseen suostuessaan Hilkka ei tiedä, 

että Jorma on jo naimisissa (ESON 156) ja hänellä on pieni 

tytär. (ESON 186) Jorma suhtautuu Hilkkaan kylmästi ja hänet 

tavatessaan ajattelee, että Hilkalla on ”moraalinen oikeus” 

vaatia huomiota mutta ”Kirsti oli toki aina Kirsti”. (ESON 152) 

Jorman ajatuksissa Kirstin poliittinen kasvatus on etusijalla. 

Jorman on lisäksi vaikea uskoa, että Kirsti ei ole kertonut 

Hilkalle hänen avioliitostaan. Jorma pohtii, saattaisiko Kirsti 

olla niin ”uskollinen perheensä vaikenemistraditioille”. (ESON, 

156) Jorman pohdintaan sisältyy mielestäni viittaus Eila 

Pennasen perheen vaiteliaisuuteen.

     Jorman salaisuus kuitenkin paljastuu Hilkalle 

kahvilakeskustelussa.  Hilkka huomauttaa Kirstille tämän takin 
135 Pennanen 1985,  7
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kuluneista ja vanhoista lampaannahkoista, jolloin Kirsti kostaa 

Hilkalle  kertomalla, että ”äiti soitti eilen ja kertoi nähneensä 

Jorman vaimon Hämeenkadulla upo uudessa turkissa”. (ESON 

186) Tässä, kuten Tien alussa -novellissa, tytär käyttää toisen 

ihmisen arvon alentamisen välineenä äidiltä saamiaan tietoja. 

Kirstin loukkaantumisen ja sitä seuraavan kostonhalun 

välineenä on pukeutuminen, reaaliselle Pennaselle ja Tornitalo-

novellikokoelmassa esiintyville tytöille kipeä, naisellisuuden 

kokemukseen liittyvä asia.  Tässä tilanteessa mielestäni Kirsti 

pettää Hilkan. Kirstille käy aivan samoin kuin novellin Kaijalle: 

nimenomaisesti äidin antamien tietojen varassa tapahtuneesta 

toisen ihmisen arvon alentamisesta ei seuraakaan tyydytyksen 

tunne.  Kirsti Vehmas tuntee Hilkan ”voittaneen” hänet. Hilkka 

saa hänet tuntemaan itsensä ”halpamieliseksi ja hänen on 

täytynyt hävetä”. (ESON 224)

    Kun Hilkalle selviää, että hän on osallistunut 

”aviorikokseen”, Jorma Vehmas muuttuu hänelle 

yhdentekeväksi. (ESON 226)Hän on mennyt ansaan, joka on 

ollut ”Jumalan virittämä loukku”. (ESON, 225) Täydellisen 

epäonnistumisen hän kuitenkin pystyy välttämään, koska hän ei 

odota aviotonta lasta. (ESON 226)

    Kirsti kuulee tädiltään Hildalta, että Jorma on saanut 

syytteen ”avunannosta valtiopetoksen valmisteluun”. (ESON 

240) Uutinen saa Kirstin pohtimaan, mikä on ’oikein’ ja 

’väärin’, koska maataan pettäessään Jorma oli luullut 

tekevänsä oikein. (ESON 241) Lopulta Kirsti päätyy varmuuteen 

vain omasta välinpitämättömyydestään. Hänen elämässään ei 

ole todellisia tapahtumia kuten Hilkan elämässä. (ESON 243)

     Tekijäsubjekti ei rakenna sellaista tilannetta, jossa  Hilkka 
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pettäisi Jorman. Jorma päin vastoin pettää Hilkan,  ja tavallaan 

niin tekee myös Kirsti. Sen sijaan Kirstikään ei suoraan petä 

Jormaa, mutta hän pettää Jorman odotukset yhteisestä 

sosialistisesta tulevaisuudesta.

    Pennasen oman tulkinnan mukaan Kirsti ja Hilkka ovat hänen 

oman minänsä kaksi eri puolta. Miksei Pennanen 1980-luvulla 

tulkitse niin, että hänen minänsä toinen puoli on hänen 

esikoisromaanissaan pettänyt minän toisen puolen? Onko hän 

romaanissa rakentuvan ja romaanin ihmissuhdeverkostoa 

hallitsevan tekijäsubjektin kanssa eri mieltä siitä, kuka ketäkin 

pettää?

    Pennanen mainitsee, että Jarno Pennanen oli ennen romaanin 

julkaisemista lukenut maanalaista toimintaa koskevat jaksot, 

kirjoituttanut ne uudestaan ja ”lopulta nuristen” hyväksynyt 

ne.136 Pennasen mainitsema ”pettäminen” tarkoittaa mielestäni 

ensinnäkin sitä, että tekijäsubjekti on teokseen sisältyvillä 

nationalistisilla näkemyksillä pettänyt kommunistisen aatteen.

Toiseksi on muistettava, että Pennanen koki Hilkan edustavan 

hänen oman minänsä yhtä puolta. Tätä taustaa vasten 

”pettäminen” tarkoittaa myös sitä, että Pennanen ikään kuin 

pahoittelee ettei ole voinut kirjoittaa Hilkasta henkilöä, jolle 

avautuisi sosialistinen tulevaisuus. Pennanen vetää 

yhtäläisyysmerkit fyysisen minänsä ja teoksen kirjoittaneen 

minänsä väliin, mutta perustelee romaaninsa ratkaisuja 

”pakolla”. 

     Jos tällainen ”pakko” on olemassa, mihin silloin sijoittuu 

luovan yksilön vapaus ja itseilmaisu?  Erilaisten ”pakkojen” 

olemassaolon vuoksi haluan painottaa sitä, että tekijäsubjektin 

takana on kuitenkin aina myös fyysinen kirjailija.  Pelkiksi 
136 Pennanen 1985, 7
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diskursseiksi etäännytetyssä tekstissä ei ole enää olemassa 

sitä, joka antaa merkityksen. Merkityksenantaja, 

tekijäsubjekti, kantaa mielestäni aina mukanaan fyysisen 

kirjailijan henkilöhistoriaa ja sitä historiaa, joka ympäröi 

fyysistä kirjailijaa tekstin kirjoittamishetkellä.

     Romaanissa vankilaan joutunut Jorma Vehmas ikään kuin 

ennakoi tulevaisuutta. Työväenaatteeseen nojautuvan 

taiteilijajärjestö Kiilan aktiivinen jäsen Jarno Pennanen  oli 

nimittäin  vuosina 1943-1944 valtiollisena vankina Helsingin 

lääninvankilassa. Vasemmistolaisista ajatuksista vankilaan 

joutuminen ei tuona aikana ollut harvinaista.  Kaikkiaan 40 

prosenttia Kiilan jäsenistä istui jatkosodan lopussa vankilassa, 

aina vuoden 1944 syksyyn saakka137. Reaaliselle Eila Pennaselle 

on saattanut olla traumatisoivaa todeta, että fiktio muuttui 

Jarno Pennasen kohdalla todellisuudeksi. 

    Vuonna 1929 tehdyn päiväkirjamerkinnän mukaan Eila 

Pennanen on lapsena salaa avannut kirjeen, jossa on kerrottu 

Irjan  (Jarnon vaimo) käyneen pyytämässä Jarnon isältä Aarne 

Orjatsalolta rahaa. Irja on käyntinsä jälkeen päättänyt, ettei 

tee moista käyntiä toiste, koska Orjatsalo oli käyttäytynyt 

ikävällä tavalla.138 Raha toimii tässä tilanteessa vallankäytön ja 

nöyryyttämisen välineenä. Romaanissa Kirsti Vehmaan isä 

nöyryyttää Hilkka Lindgreniä taloudellisella yliotteella. 

   Kesäkuussa 1930 Eila Pennanen on kirjoittanut 

päiväkirjaansa, että ”Jarno on tehnyt tyhmyyksiä”, josta 

syystä hänen Irja-vaimonsa pyytää avioeroa. 

Päiväkirjamerkinnästä selviää, että eron partaalle ajautunut 

pariskunta riitelee rahasta. ”Koko juttu on likainen ja 
137 J.Pennanen 1966, 24.
138 Eila Pennasen päiväkirja 25.2.1929. SKS KIA



181.

inhottava, mutta sellainen se on”, toteaa Pennanen.139  

Romaanissa Hilkan ja Jorma Vehmaan suhde perustuu osittain 

taloudelliseen riippuvuuteen, koska Vehmas tarjoaa Hilkka 

Lindgrenille töitä.

    Käsitykseni on, että Jorma Vehmaan henkilöhahmossa on 

joitakin muistumia Jarno Pennasesta, mutta siinä on piirteitä 

myös hänen isästään Aarne Orjatsalosta. Jorma Vehmas 

kohtelee Hilkka Lindgreniä kunniattomasti, samoin kuin Aarne 

Orjatsalo kohteli Ain’Elisabet Pennasta. Tekijäsubjektin 

rakentama Jorma Vehmas on osittain isän ja pojan yhdistelmä. 

Tässä yhdistelmässä sosialismi nivoutuu seksuaalimoraalin 

löyhyyteen.   

    Pertti Lassilan mukaan suomalaiset intellektuellit 

suhtautuivat yllättävän kritiikittömästi natsihenkisiin 

ajatuksiin.140  Historiassa elänyt Eila Pennanen ei 

käytettävissäni olevan lähdeaineiston perusteella ole ollut 

natsimyönteinen. Romaanissa on kuitenkin natsihenkisiä 

henkilöitä, joihin tekijäsubjekti ei mielestäni suhtaudu 

erityisen kriittisesti. Miksi ei? Vastaus piilee mielestäni edellä 

useita kertoja mainitussa ”pakossa”.

      Sosiaalisesta yhteisöstä ulkopuolelle joutumisen 

traumatisoivaa vaikutusta ei mielestäni voi Pennasen 

kehityshistoriassa korostaa liikaa. Inhimillistä moraalia 

käsittelevässä 1990-luvun esitelmässään Pennanen toteaa, 

että ”yksilö on sidoksissa yhteiskuntaan. Hän on kahleissa 

joita ei irroteta koskaan”.141  Kollektiiviin kuuluminen edellyttää 

139 Eila Pennasen päiväkirja 20.6.1930. SKS KIA
140 Lassila 1999, 19
141 Esitelmä otsikolla  ”Moraali - ihmisen saattolainen”.  Esitelmäliuskoissa ei ole vuosilukua, mutta ne 
ovat tietokoneelta tulostettua tekstiä. Muusta arkistoaineistosta päätellen Pennanen on hankkinut 
tietokoneen  1980-luvun lopussa. SKS KIA
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kollektiivin arvojen hyväksymistä.  Mielestäni on myös niin, 

että fyysinen Eila Pennanen katsoo pettäneensä Jarno 

Pennasen sitoutumalla tekijäsubjektina kollektiivin 

arvomaailmaan.  Ulkopuolelle, yhteisön hylkäämäksi jäämisen 

pelko on kuitenkin niin iso, että myös siksi hänen on ”pakko” 

toimia niin. Psykohistoriallisesti ajatellen kollektiiviin 

kuulumisen tarve on saanut tekijäsubjektin hylkäämään 

kommunistisen ajattelun, vaikka reaalinen Eila Pennanen onkin 

pitänyt serkustaan. Tekijäsubjekti on valinnut yksilön sijasta 

yhteisön.

AKS pelastajana

Syntisen käyttäytymisen aiheuttama syyllisyydentunto ajaa 

Hilkan hakemaan  puhdistautumista  AKS:n riveihin kuuluvasta 

Esko Kankaasta. Esko esittää itselleen kysymyksen, uskooko 

hän, pyykkärin poika,  todella Suur-Suomeen.  Hän päättää, 

että ”kansan tulevaisuus oli ostettavissa vain suurella uhrilla, 

joka hävittäisi mitättömyydet ja erehdykset, loisi uusia 

näkökantoja, uuden ihmispolven”. (ESON 234)

     Vaikka AKS ei lainkaan edusta Hilkan ajattelua, Hilkka 

mielestäni projisoi ideologisesti hyväksyttävään järjestöön 

seksuaalisesta hairahtumisesta koituvan rankaisutarpeen. 

Kirsti vertaa Eskoa Perseukseen, (ESON 266) joka tarun 

mukaan pelasti meren kalliolle alastomana sidotun Andromedan 

merihirviön kynsistä ja rakastui naisen tummaan kauneuteen.142  

       Psykohistorioitsija Jukka Relanderin mukaan ryhmästä 

tulee yksilön moraalin tae silloin kun yksilö ei kykene 

142 Henrikson  1963, 297-298
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turvaamaan omaa moraaliaan.143  Jumalan ja synnin kieltävä 

kommunismi ei riitä ohjenuoraksi hairahtuvalle ja heikolle 

yksilölle. Eikä kunnollinen mies voisi rakastaa tyttöä, joka on 

kommunisti. ”Rakkaus saa aikaan kummallisia asioita”, toteaa 

Mikko Nousu Kirstille kun he näkevät Eskon ja Hilkan kadulla. 

(ESON 266) Hyväksyttävän ideologisen herätyksen saaneen 

miehen rakkaus puhdistaa syntiin syyllistyneen naisen. Samalla 

mies pystyy asettumaan moraalisesti naisen yläpuolelle, 

hallitsijaksi.  Kirstille Esko sanoo, että ”sinä olet nainen 

viisistä laudatureistasi huolimatta, voisin seurustella kanssasi 

vain yhdellä tavalla, ja meidän välillämme se ei tule 

kysymykseen”. (ESON 219) Mahdottomuuden aiheuttaa se, että 

Kirsti ei ole sosiaalisesti tai moraalisesti Eskon alapuolella, hän 

ei ole riittävän alempiarvoinen nainen mutta naisena hän kelpaa 

vain miehen seksuaaliseksi kumppaniksi. Eskon lausumassa 

mies asettaa älyllisesti suorituskykyisen naisen kategorisesti 

toivottomaan tilanteeseen.

    Kirsti Manninen mainitsee, että perhetyttö Kirsti takertuu 

arvojen murroksessa fanaattiseen isänmaallisuuteen, joka 

korvaa äidin kasvatuksessa iskostaman uskonnollisen 

puritanismin. Mannisen mukaan Kirstin ”sivupersoonat” Tuula 

ja Hilkka liukuvat tuhon partaalle moraalisen lankeamisen 

vuoksi.144  Fanaattista isänmaallisuutta teoksessa edustaa 

hämäläisestä viljelykylästä (ESON 86) yliopistoon opiskelemaan 

tullut suurtalollisen poika Hannu Rauta. Rauta ojentaa 

marxilaiseen seuraan erehtynyttä Kirstiä ja vertaa itseään

lastenhoitajaan. Hoidettava on ”tyhmä ja säälittävä”, mutta 

hänet täytyy pelastaa AKS:n aatteelle. (ESON 78-79) Raudan 
143  Relander  1999, 216
144 Manninen 1989, 587
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ideologinen ajattelu vastaa Suolahden ja Pennasen 

kirjeenvaihdon yhteydessä mainitsemaani Klaus Theweleitin 

käsitystä yhteistä, maskuliinista sielua luovasta kansakunta-

ajattelusta. Rauta toteuttaa isänmaallista velvollisuuttaan 

ankaralla tahdolla, joka määrää hänet kohtelemaan 

”välttämättömiä tyttötovereitaan” kuin miehiä.  Rauta kokee 

tehtävänsä ”herätykseksi”, jonka toteuttamisessa ”maan 

ensimmäiset miehet” eivät saa alentua puoluepukareiksi. (ESON 

80-81) Yngve Forsténin tavoin esioidipaaliseen takertumaan 

juuttunut Rauta olettaa, että minän eheyden ylläpitäminen 

tarkoittaa naisen edustaman seksuaalisen vaaran torjumista. 

    Naisen välttämättömyys määräytyy suhteessa siihen, kuinka 

paljon nainen kykenee vahvistamaan miehen herättäjänroolia, 

eli miehen eheyttä.  Kansakunnan maskuliinisen tietoisuuden

luominen on valmistautumista sotaan, joka varmistaa 

herättäjien oman aseman kansakunnan siveellisessä 

ja sivistyksellisessä kärjessä. Kansan, ”naisen”, tasolle 

alentuminen tarkoittaisi oman erityisaseman tahriutumista.   

    Naisen tehtäväksi jää symbioottisen äidin tavoin 

narsistisesti ihailla ja tukea mies-pojan kasvatuksellisia 

pyrkimyksiä.  ”Oli hyvä, kun toinen ajatteli ja johdatti, oli hyvä 

saada seurata, vaikka sokeastikin”, ajattelee Kirsti Hannusta, 

joka ojentaa kuohuksissaan olevalle äiti-naiselle nenäliinaa ja 

karamellejä ja kehottaa tätä olemaan ”kiltti tyttö”. Kun Tuula 

epäilee Kirstin rakastuneen Hannuun, Kirsti pohtii, että 

”rakkaudella ja ruumiin lihasmassoilla ei hänen tietääkseen 

ollut mitään tekemistä toistensa kanssa”.(ESON  81-87) 

    Hannu Raudan tahtova isänmaallisuus saa Kirstin luopumaan 

”omasta” elämästä. (ESON 247) Rauta kehottaa häntä 
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liittymään Akateemisten Naisten Karjala-Seuraan, joka auttaisi 

”suuntaa pysymään selvänä”. Kun Kirsti kysyy, eikö Rauta pidä 

kyseistä järjestöä ”ompeluseurana”, Rauta vastaa, että 

”naisellinen myötätunto on suuriarvoinen asia”, mutta 

pohjimmiltaan on kyse ”miesten tehtävästä, jossa naisilla voi 

olla vain sivuosa”. (ESON 248) Sananvaihdossa välähtää jälleen 

esiin Pennasen ja Suolahden kirjeenvaihto, jossa Suolahti 

tarjosi Pennaselle äitien hiljaista uhrialttiutta.

    Kirsti Vehmaan ja Hannu Raudan suhde on hämmentävä. 

Miksi ihmeessä älyllisiin suorituksiin kykenevä Kirsti Vehmas on 

niin tavattoman halukas luopumaan omasta minuudestaan ja 

sulautumaan Raudan tahtovaan isänmaallisuuteen? 

    

Mies esioidipaalisen äitisuhteen korvikkeena

Raudan ja Kirsti Vehmaan suhde on korotettu kokonaan 

seksuaalisen tunteen yläpuolelle. Miksi Kirstin ja Hannun suhde 

on niin korostetun epäseksuaalinenkin? 

    Freudin mukaan naisen normaaliin seksuaaliseen kehitykseen 

kuuluu korvata toive peniksen saamisesta toiveella lapsesta.145 

Tässä prosessissa naisen aktiivinen, esioidipaalinen 

seksuaalisuus muuttuu oidipaalisen ongelmanratkaisun myötä 

passiiviseksi.

     Seksuaalisen tunteen yläpuolelle korotetusta suhteesta ei 

voi syntyä lasta. Käsitykseni on, että ”ruumiin lihasmassojen” 

kieltäminen antaa Kirstille mahdollisuuden fantisoida 

esioidipaalisen biseksuaalisuuden paratiisitilasta. 

    Jessica Benjaminin mukaan kummatkin sukupuolet voivat 

rakastuessaan pitää suhteen toista osapuolta maskuliinisen tai 
145 Freud  1991, 297
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feminiinisen minän menetettynä ideaalina. Tästä ei välttämättä 

ole tuloksena symmetrinen suhde, vaan esimerkiksi  

poikamaista luonnettaan suojeleva nainen voi identifioitua 

miehessä tunnistamaansa aktiiviseen rakkauteen. Vastaavasti 

mies voi projisoida naisesta omaa feminiinisyyttään.146  Käsitän 

Hannu Raudan ja Kirstin välisen eroottisen kokemuksen 

puuttumisen niin, että Raudan ihaileminen on Kirstille 

biseksuaalista identifioitumista, jossa ovat mukana sekä 

feminiininen että maskuliininen ideaali.   Raudalla on 

”Botticellin pää” ja hoikat kädet. (ESON 90) Hän on  

hentorakenteinen mies, joka oli ollut ”heikko ja tyttömäinen” 

sotaväkeen mennessään vaikka hämäläistä maalaissukua onkin. 

Fyysiset puutteet on korvannut hänen ”palava henkensä”. 

(ESON 166) Raudassa on sekä feminiinisiä että maskuliinisia 

ominaisuuksia. Erityisesti Kirsti ihailee hänen ”valkeita 

sinisuonisia käsiään”. (ESON 261) Maalaissukua olevan miehen 

kädet eivät ole työmiehen kädet. 

    Kirsti vertaa Hannu Rautaa ja äitiään toisiinsa:

Ja kun äiti oli kieltänyt, oli asia selvä, se olisi pitänyt 
tietää, äiti erotti oikean ja väärän. Kirstin koulittua 
siveellisen tajua viehätti uusi, ehdoton oikeuden vaatimus, 
jonka Hannu oli antanut: ennen oli ollut vain äidin 
uskonnollinen laki, nyt sitä syvensi ja selvensi tämä 
isänmaallisen hyveen ja paheen ero, syvensi ja selvensi, 
koska se oli kouraantuntuvampi. (ESON 80)

    Hannu Rauta ei ole fyysisesti maskuliininen eikä 

seksuaalinen, mutta hän on fallinen. Mielestäni hän on Kirstille 

esioidipaalisen äitisuhteen korvike. Suhteessa Hannu Rautaan 

Kirsti on siten nainen, joka ei ole luopunut haaveestaan saada 

äidiltään penis haltuunsa. Pyrkiessään Hannun kaltaiseksi Kirsti 
146 Benjamin 1998, 41-42
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tavoittelee fallosta. Hän miettii, että hän saa ehkä olla 

”Hannun väittäjäistilaisuudessa jo maisterina”. (ESON 259) 

Mitä tekijäsubjekti tahtoo Kirstissä ilmaista? Mielestäni sitä, 

että freudilaisen paradigman mukaiseen, normaaliin naiseuteen 

päätynyt nainen ei voi toteuttaa älyllisiä ominaisuuksiaan. 

Mikäli hän tahtoo toteuttaa niitä, hänen on otettava 

maskuliinisuudesta imaginaarinen samastuskohde riippumatta 

siitä, mikä hänen seksuaalinen suuntautumisensa on.

   Vaikuttaa siltä, että Kirstissä esioidipaalinen äitisuhde on 

jäänyt vallitsevaksi samasta syystä kuin Tien alussa-novellin 

Kaijassa: tytär on pyrkinyt oidipaaliseen kamppailuun, mutta 

vanhempien suhtautuminen on estänyt sen.   

     Tyttäreltään  naisellisen pukeutumisen kieltävä äiti 

muistuttaa Kirstiä tämän halusta olla aiemmin koulussa 

”pukeutunut niin miesmäisesti kuin suinkin”. Tytär vastaa, 

ettei hän enää tahdo pukeutua samalla tavalla kuin 

aikaisemmin. (ESON 134) Äitiä on tyydyttänyt poikamainen 

pukeutuminen, koska ”poikana” tytär ei olisi äitinsä kilpailija. 

Äiti perustelee kateutensa moraalisilla syillä: yksinkertainen 

vaatetus varjelee tytärtä. (ESON 136) Varjelemisen voi 

käsittää kahdella tavalla: vaatimaton vaatetus suojelee 

syntiseltä elämältä, mutta se suojelee myös miesten 

kiinnostukselta. Äiti ei joudu luovuttamaan tytärtään miehelle, 

jos tytär pysyy seksuaalisesti heräämättömänä. Myös Tien 

alussa-novelliin sisältyi äidin tarve mitätöidä tyttären 

pukeutumistoiveet ja esiintyminen ”prinsessana”.

     Isä puolustaa Kirstin naisellisia pukeutumisvaatimuksia.  

Perheriidan jälkeen äiti taipuu teettämään tyttärelle 

vaaleansinisen, naisellisen yksinkertaisen puvun. Äidin mielestä 
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oli kuitenkin pääasia, että ”Kirsti ei joutuisi isänsä 

johdettavaksi”. (ESON 134-137) Tässä on ilmaistu varsin 

selvästi äidin tarve hallita tytärtään ja pitää tämä isän, ja 

samalla miehen, ulottumattomissa. 

     Katkera isä huomauttaa, että vaimolla on ”Pelle, jonka 

lupaavan taiteilijanuran katkaisit käännyttämällä hänet 

hullutuksiisi”. Hullutukset tarkoittavat Kirstin veljen 

päätymistä papiksi. Vaimo vastaa, että pappina Pellellä on hyvä 

toimeentulo ja hän on onnellinen. ”Taiteilijana hän ei olisi 

saavuttanut kumpaakaan.” (ESON 135) Pellen ammatti viittaa 

Eila Pennasen Leo-veljen ammattiin. Taiteilijuutta koskeva 

huomautus on kiintoisa, onhan Eila Pennanen itse kirjailija. 

Mikään ei viittaa siihen suuntaan, että Hilma Pennanen olisi 

vastustanut tyttärensä ryhtymistä kirjailijaksi. Kuvastaako 

äiti Vehmaan lausahdus sitä, että Hilma Pennanen tahtoi 

taiteilijan nimenomaan tyttärestään eikä pojastaan?

        Hannu Rauta kaatuu sankarina Viipurissa, ja hänen 

ystävänsä ovat iloisia, kun hän säästyy näkemästä Moskovan 

rauhaa. (ESON 269) Forsténin tavoin maskuliinisen sielun 

eheyden puolesta taistellut mies ei joudu todistamaan äiti-

isänmaan raiskausta vaan kuolee ”Luteruksen uskossa 

perkelettä vastaan” (ESON 263) siveellisesti puhtaana. 

Esioidipaalinen paratiisi toteutuu tuonpuoleisessa. 

Osattomaksi jäänyt ruumis

Rolf Kuusen kanssa lievässä humalassa tanssiessaan Kirsti 

miettii, että ”tämä on se maailma, jossa Tuula elää ja monet 

muut. Tämä kai on hauskaa...Mutta minä en 
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halua...Osattomaksi jäänyt ruumis”. (ESON 149)  Kirsti 

analysoi ruumiin itsetunnon korottuvan Rolfin varovaisista 

hyväilyistä mutta hän ei antaudu niiden vietäväksi, koska ei 

kykene käsittämään että Rolf haluaisi häntä. Hän arvelee, että 

”hänen toinen, suomen ’cum laudea’ lukeva osansa oli 

vaikuttanut asiaan”. (ESON 150) 

     Kirstillä ei ole ollut mahdollisuutta kasvaa itsensä 

viehättäväksi tuntevaksi naiseksi. Hän ei ikään kuin asu 

omassa naisenruumiissaan. Siksi hän Rolfin hyväillessä peittää 

hiuksillaan kasvonsa. Hän ei halua olla katsottavana. Ärtynyt 

Rolf ”pakotti tytön alistumaan suudelmaan” mutta Kirsti ei 

tahdo suudella.  Kun Rolf väistää Kirstin hiuksia, hän katsoo 

kirkkaasti tuijottaviin silmiin, jotka ovat ”samanlaiset kuin 

hänen sisarensa suuren nuken silmät kaksikymmentä vuotta 

sitten”. (ESON 149) Kirstin katse assosioituu lapsuuteen ja 

nuken elottomuuteen. Kirsti ei ole elävä ja tunteva nainen.   

Kun Rolf hyväilee Kirstiä, tämän ”cum laude” -puoli muistelee 

Hannua ”haikeasti ja kaivaten”. (ESON 150)

    Kun Tuula ja Yngve tanssivat, he muuttuvat Kirstin silmissä 

yhdeksi, sulavasti liikkuvaksi olennoksi. (ESON 147) Kirstin 

rakkauden ja eheyden kaipuu projisoituu kahteen fyysisesti 

täydellisen kauniiseen yksilöön. Sidos Hannuun on kuitenkin liian 

tiukka. Vaikka Kirsti jatkaa seurustelua Rolfin kanssa, hän 

muistelee Hannua ja toivoo Hannun ”vapauttavan hänet myös 

Rolfista ja rakkaudesta tähän”. (ESON 159)

    Kirsti Manninen mainitsee, että lähestyvä sota säästää 

lopulta sekä esikoiskirjailijan että hänen sankarittarensa 

lopullisen ratkaisun ja suunnan valinnan vaikeudelta.147  Kirsti 

löytää professori Jussilan teorian, joka käsittelee 
147 Manninen  1989, 587
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suomalaisten suurta menneisyyttä. Hän käsittää, että hänen 

”ajatuksensa ja tunteenomaiset ristiriitansa olivat sovitetut 

tällä Jussilan teorialla”. (ESON 175 ) 

     Professori Jussilalla tekijäsubjekti viittaa professori 

Jalmari Jaakkolan, joka Pekka Tarkan mukaan oli Suomen 

johtava historioitsija 1920-luvulla. Jaakkola tutki mm. 

keskiaikaa ja tarkasteli tutkimuksissaan 1300-luvun Suomea 

kuin itsenäistä valtiollista kokonaisuutta. Jaakkola ei ollut 

ainoa noina aikoina Suomelle suurta menneisyyttä kaivannut 

tutkija. Välittömästi itsenäistymisen jälkeen Kaarle Krohn 

julkaisi tutkimuksen, jossa hän päätteli Suomen viikinkiajan 

runouden heijastavan kansakunnan loistavaa sankariaikaa.  

Kansanrunouden tarkastelu tarjosi Tarkan mukaan 

akateemiselle nuorisolle kaiken kaikkiaan aatteellista perustaa, 

jota tarvittiin heimoaatteen tukemisessa. Lönnrot oli aikanaan 

yhdistänyt runot, nyt oli aika yhdistää runoja laulaneet 

heimot.148 

     Pennasen esikoisromaanissa opiskelijoiden uhrialtis eetos 

huipentuu Kalevalajuhlassa, jossa Kirsti ”heittäytyi 

vastaanottavaksi virittynein aistein nauttimaan omasta 

ehdottomasta ihailustaan ja antautumisestaan” 

kuunnellessaan hoikkaa ja pitkää, univormupukuista 

työpalvelunaista. Puhuja ”oli itse ANKS, sen intohimoinen, 

sovinnaisuudesta vapaa henki”. Kirsti ajattelee, että on 

”ihanaa uskoa”. (ESON 192-193)  Äidin uskonnollinen vaatimus 

on siirrettävissä nationalistisiksi tunteiksi, jolloin 

esioidipaalinen kiinnitys sekä äitiin että Hannu Rautaan on 

mahdollista jättää voimaan. 

     Körttiläiseksi kääntynyt Oili vakuuttaa Karjalajuhlan 
148 Tarkka 1992, 150-151
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ylevöittämälle Kirstille, että ”avioliitto on yhteiskunnallinen 

tehtävä” eikä ANKS:n jäsenellä  saa olla yksityiselämää. Oilin 

kanssa keskusteltuaan Kirsti päättää jättää Rolfin (ESON 193) 

ja  huomaa rakastavansa hoikkaa ja kapeakasvoista Mikkoa 

”kuin latinan kielioppia”. (ESON 195) Latinan kieliopin 

rakastaminen on kiinnittymistä miehen edustamaan 

älyllisyyteen, jolloin feminiininen riippuvuus tulee väistetyksi.

     Sota-aikana on Gilbertin ja Gubarin mukaan tärkeää, että 

nainen pysyy moraalisesti tahrattomana.  Siveellisyys 

kompensoi naisessa syntyvää syyllisyyttä: nainen sai jäädä 

kotiin turvaan samaan aikaan kun mies joutui rintamalle 

vaarantamaan henkensä. Naisen tuli olla niin arvokas, että 

miehen kannatti kuolla hänen vuokseen.149  Kun Kirsti valitsee 

miehen edustaman älyllisyyden, hän nöyrtyy samalla 

hyväksymään yliopiston maan parhaiden nuorten miesten 

kasvatuspaikaksi, jossa hän on muiden naisten tavoin 

itsekäs ”tungettelija”. (ESON 210)  Nöyrtymisessä auttaa 

kenties se, että nainen on saanut nimekseen Kirsti. Nimi on 

lyhentymä Kristinasta, joka tarkoittaa Kristuksen omaa 

naista150.  

Tulevaisuus naisena ja äitinä

   

Romaanin ihmiskohtalot sopivat ensinnäkin 1940-luvun alussa 

kansallisen edun vuoksi vallinneeseen hyvä-paha -

dikotomiaan, jota mm. Eino Railon kaltaiset konservatiiviset 

kirjallisuuskriitikot tukivat.151 Tähän dikotomiaan liittyi ajatus, 

jonka mukaan ainoastaan kouluja käyneet ylempien 
149 Gilbert & Gubar  1994, 240
150 Lempiäinen  1999, 131
 151 Mikkeli  1997, 323
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yhteiskuntaluokkien edustajat voivat kuulua sivistyneistöön.152 

Sivistyneistön lipunkantajina olevat miehet samastivat 

naisidentiteetin äitiyteen, jolloin feminiinisyys joutuu 

alisteiseksi maternaaliselle.153 AKS:n ihanne Suomessa oli 

sivistyneistöperheen jatkuvasti raskaana oleva äiti.154

      Pennasen esikoisteoksen aatteellinen ja ideologinen 

kokonaisuus rakentuu mielestäni niin, että tekijäsubjekti  

sitouttaa fiktiiviset henkilönsä sotaa käyvän Suomen 

yhdenmukaistaviin, kansallisiin tarpeisiin. Tähän 

kokonaisuuteen liittyvää sisäistä eheyttä suojataan 

esimerkiksi kommunismiin kohdistuvalla vastenmielisyydellä. 

Suojautuminen toteutetaan mm. projisoimalla kommunismiin ja 

kaupunkiproletaareihin sivistymättömyys, köyhyys, ahneus, 

opportunismi, haparoiva ajattelu,  lapsenomainen tyhmyys, 

ilkeys ja organisoitumaton väkivalta. (ESON 46-48, 125-130 ja 

213-219) Tälläkin ratkaisulla tekijätekijäsubjekti  on 

romaanissaan ”pettänyt” kommunismin, Jarno Pennaselle 

läheisen poliittisen ideologian.

    Gilbert ja Gubar mainitsevat, että pian toisen 

maailmansodan päättymisen jälkeen englantilaisten ja 

amerikkalaisten naisten panos sodassa määriteltiin 

peniskateudeksi ja maskuliinisuuskompleksin ilmentymäksi. 

Naiset olivat olosuhteiden pakosta joutuneet miesten töihin, 

mutta heti sodan päättymisen jälkeen oli tärkeää, että he 

palasivat kodinhoitotöihin ja äidinvelvollisuuksien 

hoitamiseen.155 Ennen sotaa oli nuoruus-romaanissa 

tekijäsubjekti asettaa naiset toteuttamaan kohtaloaan naisena 
 152Emt.,  327
153Vrt. Irigaray 1985, 117-118 ja 234
154Sallamaa 1997, 104
155 Gilbert & Gubar  1994, 214
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jo ennen sodan syttymistä ja määrittelee myös heidän 

tulevaisuutensa. Romaanin viimeisessä luvussa tekijäsubjekti 

toteaa, että sodan syttymisen jälkeen ”tytöistä ei kannata 

puhua. He tekivät parhaansa, ja jos he lopulta väsyivät ja 

kyllästyivät, he häpesivät sitä”. (ESON 269) Yliopisto-

opiskeluaan jatkava Kirsti pohtii, että jos sota ei vaadi 

enemmän, hän saisi ”kerran muuttua opiskelijasta naiseksi ja 

toteuttaa itseään parhaimmalla tavalla, millä nainen voi”. 

(ESON 270) 

      1970-luvulla Pennanen toteaa Eino Leinon Seuran 

tilaisuutta varten kirjoittamassaan alustuksessa, että sodan 

aikana pääsi esille joukko naisia, joita ”kollegat yrittivät 

sortaa” mutta arvostelijat olivat suopeita. ”Naiskirjailijat 

saivat silitystä: ajatella, että osaat kirjoittaa vaikka olet 

nainen.” Pennasen 70-luvun pohdinnassa  näkyy Gilbertin ja 

Gubarinkin mainitseman kilpailutilanteen vaikutus kirjallisen 

kentän sisäisiin suhteisiin. Asemansa uhatuksi kokeneet 

mieskirjailijat eivät tahtoneet antaa esiinpyrkiville 

naiskirjailijoille tilaa.156  Arvostelijoiden myönteisyyden 

Pennanen kokee osittain alentavaksi. Freudilaiseen 

paradigmaan sijoitettuna päänsilitys on tarkoittanut isällisen 

holhoavaa suhtautumista kirjoitusharrastuksen parissa 

puuhastelevaa tytärtä kohtaan. 

    Alustuksessaan Pennanen mainitsee vasta 1970-luvulla 

alkaneensa hahmottaa selkeämmin, että miehet eivät 

”luultavasti vielä sataan vuoteen tule ymmärtämään naisten 

naisellisia teoksia”. Hän pitää edelleen miesten arvoja ja 

näkemyksiä hallitsevina ja toteaa, että teos, jossa 

yhteiskuntaa katsotaan naisen silmin, ”saa mieheltä 
156 Gilbert & Gubar  1988, 176
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vihamielisen arvostelun”.157 

      Pennasen esikoisromaanissa eri henkilöitten kautta 

rakentuva ja kokonaisuutta kannatteleva tekijäsubjekti 

ilmentää fiktiivisten henkilöiden välityksellä patriarkaalista ja 

nationalistista auktoriteettia, jota teoksessa edustaa mm. 

AKS:n ideologia. Historiassa elänyt Eila Pennanen ei  minkään 

dokumentin perusteella ole kannattanut AKS:n filosofiaa.

    Teoksen toisen painoksen esipuheessa Pennanen mainitsee, 

että käsikirjoitukseen liittyi aikanaan epilogi, jossa sodasta ja 

saksalaissuuntauksesta lausuttiin ”muutamia ironisia sanoja” 

mutta kustantajan toivomuksesta epilogi jäi pois.158 

Tekijäsubjektin fiktiivisiin henkilöihin asettama saksalaisihailu 

on siten ollut kustantajankin asettama ”pakko”. Yksilöhistorian 

lisäksi Suomen poliittiset linjaukset ovat asettaneet 

tekijäsubjektille rajoja. Aiemmin siteeraamaani V. I. Mikkosen 

kirjeeseen ei sisältynyt tällaista toivetta, joten sen on 

täytynyt tulla esille jossakin muussa yhteydessä.

Ulos freudilaiselta kartalta

D. W. Winnicott pitää transitiotilassa tapahtuvaa luovaa 

toimintaa yhtenä oman minuuden löytämisen tapana ja 

mahdollisuutena. Toisaalta on mahdollista, että henkilö kykenee 

luomaan arvokasta taidetta, mutta epäonnistuu sen 

minuuden löytämisessä jota uskoo tai olettaa etsineensä. 

Minuus ei ole suoraan löydettävissä luovan mielen 

aikaansaamista tuotteista. Loppuunviety luomistyö Winnicottin 

mukaan ei koskaan paranna sen takana olevaa huonoa 
157 Pennanen 1970-luvulla, ei tarkkaa päivämäärää.  Eino Leinon Seuran kokouksessa pidettäväksi 
merkitty  esitelmä otsikolla ”Olen nainen, olen kirjailija”. SKS KIA
158 Pennanen 1985, 5
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itsetuntemusta tai heikkoa minäkäsitystä.159

       Pennasen tavoittelema itseilmaisu on esikoisromaanissa 

päätynyt tekijäsubjektin kautta mielestäni tulokseen, joka ei 

ole freudilaista paradigmaa imarteleva. Freudilaiseen 

paradigmaan mukautuminen ja normaalin oidipaalisen 

kehityksen läpikäyminen tarkoittaisi naiselle sitä, että hänen 

olisi joko tyydyttävä olemaan ”vain nainen” tai  samastuttava 

miehen edustamaan älyllisyyteen ”vain naisena”. Teoksessa on 

kuitenkin yksi nainen, joka ei tee kumpaakaan.

      Helvi, jonka ”kermanväristä” kättä Kirsti ihailee (ESON 

229), kertoo opiskelutovereilleen Hannun juoneen olutta. Helvi 

inhimillistää Hannun. Hannun humalasta kuullessaan Kirstikin 

arvelee, että ”Hannu oli ihminen kuten muutkin”, mutta hän ei 

voi käsittää, miksi tieto herättää hänessä tuskaa. Kirsti ei 

käsitykseni mukaan halua luopua tavallisuuden yläpuolelle 

fantisoidusta identifikaatiokohteestaan.

    Helvi on ”uhkea” tyttö, jonka laulu virittää opiskelijoissa 

”erotiikan ilmapiirin”. (ESON 44) Helvi osaa soittaa pianoa 

(ESON 260) ja tanssia siroin liikkein ja ”vinhasti” pyörähdellen. 

Hän suhtautuu miehiin ja naisiin välittömästi ja jännittämättä. 

(ESON 262) Kun suojeluskuntaan liittyneet Hannu, Esko ja Olli 

virittävät lukukauden päätteeksi ’Sotalaulun’, Helvi ponnistelee 

”saadakseen ilmeensä sopivan vakavaksi”. Kirsti sen sijaan 

jähmettyy ”tuijottamaan eteensä”. (ESON 264) 

     Helvi on teoksen naishenkilöistä käytännössä ainoa, joka 

viihtyy omassa naisellisuudessaan.  Ja juuri hän ei avioidu, 

seurustele kiinteästi, eikä liity nationalistisiin pyrkimyksiin tai 

ihaile yltiöpäisesti ketään miestä. Helvissä Pennanen on 

kirjoittanut romaaniinsa vilpittömän hyväntuulisen ja 
159 Winnicott 1971,  54-55
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ongelmattoman naisen.  Hän on  nainen, jolla ei ole 

minkäänlaisia vaikeuksia itsensä tai miesten kanssa. 

Nimenomaan hänen voisi olettaa avioituvan onnellisesti jonkun 

salskean AKS:n nuorukaisen kanssa ja pyöräyttävän Suur-

Suomen tarpeisiin kahdeksan hyvinvoivaa lasta.

   Miksi niin ei tapahdu? 

   Käsittääkseni siksi, että Helvi ei koe olevansa miestä 

alempiarvoisempi. Hän on tasapainoinen nainen, joka ei edes 

Hannu Raudan vuoksi koe nationalistista herätystä. 

    Ehdottaako tekijäsubjekti Helvin kautta sitä, että naisesta 

tulee ehyt ja onnellinen, mikäli hän astuu ulos Freudin 

määrittelemältä oidipaaliselta kartalta?  Mielestäni kyllä. Helvi 

ei tarvitse maskuliinista identifikaatiokohdetta, koska hänen 

naiseutensa ei määrity puutteen kautta.160   

    Merkityksellistä on, että Helvistä ei tule uskovaista eikä hän 

sitoudu sen enempää nationalistiseen kuin kommunistiseenkaan 

ideologiaan. Autonominen, freudilaiseen paradigmaan 

sijoittumaton nainen on vapaa myös ideologioista.     

    Huomionarvoista mielestäni on, että tekijäsubjekti ei  sido 

freudilaista ajattelua vain yksilöhistoriaan. Se laajentuu 

romaanin kokonaisuudessa yhteiskunnalliseksi kannanotoksi, 

jonka keskeinen sisältö on, että Freudin hahmotteleman 

oidipuskompleksin mikä tahansa ratkaisuyritys liitettynä 

vallitsevaan yhteiskunnalliseen ideologiaan on naisen 

itsetoteutuksen kannalta tuhoisa rakennelma, koska siinä ei 

ole tilaa naisen älykkyydelle.  Tämän seikan esilletuominen on 

merkittävä yhteiskunnallinen kannanotto. Vain  freudilaisen 
160 Vrt.  Gilmore 1994, 60-61. Gilmoren mukaan Freud  käsitti naisen identiteetin ja halun perustaksi 
niukkuuden. Niukkuuden ja puutteen merkitsemä identiteetti ei voi koskaan olla kokonainen tai 
ilmentää täyteyttä. Patriarkaatissa  miehen  identiteetti on sen sijaan itsessään runsauden ja 
täyteyden lähde.
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paradigman ulkopuolelle siirretty Helvi voi  ehkä toteuttaa 

naiseuttaan jollakin muulla kuin patriarkaatin määrittelemällä 

tavalla.  Koska Helvin tulevaisuus jää avoimeksi,  selkeästi 

ilmaistua kapinallista vaihtoehtoa Helviin ei sisälly. 

    Affiliaatiokompleksia ajatellen tekijäsubjekti sitoutuu 

maskuliinisiin edeltäjiinsä, mutta hän ei sitoudu vain heihin. 

Pennaselle ominainen ambivalenssi ilmenee  jo tässä 

esikoisromaanissa.

      

4.2. Itsensä sokaiseva tyttö. Kaadetut pihlajat (1944)

Kaadetut pihlajat ilmestyy vuonna 1944. Se saa julkisuudessa 

kiitosta voimakkaasta taiteellisesta innostuksesta ja 

psykologisesta selvänäköisyydestä.  Teos jättää ”lukijan 

mieleen erikoislaatuisen sisäisten maisemien tuoksun, oman 

sielunilman.”161 Teoksen tyylikkäästi kuvatut henkilöt elävät 

runon, epätodellisuuden ja mielenharhan välimaastossa.162 Toivo 

Pekkanen arvioi Pennasen kirjoittaneen teoksensa ”ikäänkuin 

unissakävijän varmuudella.”163 

    1980-luvulla Pennanen on kirjoittanut opiskelija Pia 

Lehtoselle, ettei ole koskaan päättänyt ryhtyä kirjailijaksi. 

Hän on päin vastoin pitänyt koko alaa ”vastenmielisenä”, mutta 

sota-ajan mielialoissa hän ”tuli ryhtyneeksi kirjoittamaan 

esikoisromaaniaan”. Hän kertoo jatkaneensa 

kirjoittamista esikoisteoksen menestyksen rohkaisemana, ”ja 

sittemmin kirjoittaminen tuli välttämättömyydeksi”.164 
161Viljanen 1945
162Havu1945, 29-32
163Pekkanen 1944, 548
 164 Eila Pennanen  Pia Lehtoselle 23.4.1986.  SKS KIA
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    Pennanen on Kaadetuissa pihlajissa luopunut 

esikoisromaaninsa isänmaallisista ja poliittisista painotuksista. 

Ihmissuhteisiin keskittyvässä romaanissa on suljettu 

perheyhteisö, joka elää kahdessa aikatasossa. Romaanin 

keskeiset henkilöt ovat Veikko ja hänen vaimonsa Elsa sekä 

Veikon sisar Sirkka ja heidän kasvattisisarensa Elli-Sisko. 

   Teoksen prologissa Veikko saa kirjeen, jossa hänen Sirkka-

sisarensa kertoo Elli-Siskon kuolleen. (KP 9) Pian kirjeen 

saapumisen jälkeen Sirkka tulee Veikon ja Elsan luokse, koska 

ei ole voinut olla varma siitä, millä tavalla Veikko suhtautuu 

kirjeessä oleviin tietoihin. (KP 14) Sisaren ja veljen välisen 

keskustelun jälkeen (KP 15-26) romaanissa siirrytään 

kuvaamaan Veikon, Elli-Siskon ja Sirkan lapsuutta ”korkeiden 

kuusien keskellä”, maaseudulla. (KP 29) Kuvauksessa 

selvitetään mm. Elli-Siskon sairastumisen syyt, perheen 

salaisuudet ja eristyneisyyden taustaa. Elli-Siskon psyyken 

romahtaminen liittyy pihlajametsän tuhoutumiseen, johon 

romaanin nimikin viittaa.    

    Epilogissa palataan Veikon, Elsan ja Sirkan tapaamiseen. 

Sisarukset saavat sähkösanoman, jossa kerrotaan, että heidän 

äitinsä on kuollut. (KP 136) Lapset reagoivat tietoon kukin 

oman laatunsa mukaisesti.

   Romaanin perusrakenne muistuttaa psykoanalyyttista 

istuntoa. Prologissa esitellään ongelmatilanne, jonka 

syntymisen syitä selvitellään menneisyyttä käsittelevässä 

jaksossa. Epilogissa palataan prologin aikatasoon ja kerrotaan, 

kuinka menneisyyden tunnesolmujen aiheuttama 

ongelmatilanne ratkeaa. Prologi päättyy yöhön, unien ja 

alitajunnan aikaan. Epilogi alkaa aamusta ja päättyy 
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kirkkaaseen päivänvaloon, tietoisuuden ja päivätajunnan aikaan. 

    Paitsi psykoanalyyttista istuntoa, romaanin rakenne 

muistuttaa Pennasen perheen traumaattista tilannetta: 

menneisyydessä tapahtuneet hairahdukset luovat varjonsa 

nykyisyyteen. Yksilöt ovat pyrkineet kätkemään 

hairahduksensa, mutta niiden seuraukset heijastuvat 

erityisesti tilanteeseen syyttömien jälkeläisten elämään.

Hauras mies 

Romaanin prologi alkaa Elsan ja Veikon avioliiton kuvauksella.  

Tekijäsubjekti kuvaa Veikon laihaksi ja hinteläksi mieheksi. 

Hänen kasvoillaan on kärsivä ilme ja hän oirehtii pakkoliikkeillä, 

jotka ”olivat kuin väreet veden pinnalla, kun kala siihen 

koskettaa alhaaltapäin”. (KP 7)  Elsa on isokokoinen nainen,  

jonka ”raskas, huojuva käynti aikoinaan herätti tunteita” 

aviopuolisossa”. Lähestyvää vaimoa ajattelevan miehen 

mielessä häivähtää ”Juno”. (KP 7) 

    Juno on latinankielinen vastine Heralle, Zeuksen sisarelle ja 

puolisolle. Zeuksen ja Heran avioliitto oli hedelmällinen mutta ei 

onnellinen, koska puolisoilla oli erilaiset mielipiteet siitä, miten 

maailmaa tuli ohjata.165 Roomalaiset arvostivat Junoa, joka 

puolusti kiihkeästi avioliiton pyhyyttä. He antoivat Junolle mm. 

lisänimen Matrona.166 

      Veikon ja Elsan avioliitto muistuttaa Huugo ja Hilma 

Pennasen avioliittoa. Hilma Pennanen on pyrkinyt sitoutumaan 

liittoonsa, joka on kuitenkin eri syistä tuottanut hänelle 

pettymyksiä. Raskassoutuinen ja ilmaton Veikon ja Elsankin 
165 Henrikson  1963, 288
166 Emt., 293
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avioliitto on. Kun huonovointinen Veikko selvittää Elsalle 

sairauksiaan, Elsa miettii minkälaiseksi ”lammasmaisen 

kärsivällisellä äänellä” puhuva mies onkaan tullut vajaassa 

kymmenessä vuodessa. (KP 8) Vaimo arvelee, että miehellä 

olisi paremmat mahdollisuudet parantua epämääräisestä 

sairaudestaan, jos mies luopuisi ”sovinnaisuudestaan, kaikista 

suojelevista hunnuistaan”. (KP10) Mies on käpertynyt itseensä, 

eristynyt yksinäisyyteensä. Hän tarkastelee itseään ”kuin 

naulassa riiputtaen, vaikka se teki päätä huimaavan kipeää. 

Hän katseli omaa olemistaan, vaikertelevaa ääntään, liinaa, 

jonka hän oli kiertänyt paksusti kaulaansa, sairauksiaan”. (KP 

10) Kun vaimo yrittää hakea yhteyttä mieheensä koskettamalla 

tätä, mies vetäytyy irti ja vaimo toteaa oppineensa tyytymään 

vähään, koska hän ilahtuu ”herkällä äänellä” sanotusta 

poistumispyynnöstäkin. (KP 11) Tekijäsubjektin kuvaus 

synnyttää sellaisen vaikutelman, että avioliitossa vaimo 

yrittää miellyttää miestään, mutta kireällä tavalla yliherkkä ja 

omaan huonovointiseen tilaansa keskittynyt mies kieltäytyy 

yhteydestä.

    Jo vuonna 1908 Huugo Pennanen kirjoittaa Lempäälässä 

vierailulla olevalle Hilmalle horjuvasta terveydestään.167 Huugo 

kuoli pitkän sairastelun jälkeen vuonna 1944,168 Kaadettujen 

pihlajien ilmestymisvuotena. Valokuvista päätellen Huugo oli 

terveenäkin hoikka, sirotekoinen ja kapeakasvoinen. Hilma on 

pikkutytöstä saakka ollut pyöreäkasvoinen ja tanakka169.

      Elsa arvelee, että Veikko on saanut herkkyytensä ja 

taiteelliset lahjansa isältään. Veikon naissukulaiset ovat sen 

sijaan ”sanomattoman kovia ihmisiä”, jotka tavoittelivat sitä, 
167 Huugo Pennanen Hilma  Pennaselle 11.6.1908. SKS KIA
168 Hilma Pennanen Eila Pennaselle esim. 22.9.1943. SKS KIA
169 Valokuvat SKS KIA.



201.

mitä ”katsoivat tavoittelun arvoiseksi”. (KP 12)     

     Sirkalle sen enempää kuin Elli-Siskollekaan tekijäsubjekti ei 

suo taiteellista lahjakkuutta. Herkkä ja taiteellinen Veikko on 

kuitenkin sairas ja elinvoimaton, heikko mies. Veikon kaltaisen 

miehen maskuliininen auktoriteetti ei perustu aggressioon, 

hallintaan tai fyysiseen voimaan vaan emotionaaliseen 

yliherkkyyteen. Elsan ei tarvitse taistella Veikon kanssa 

perheen sisäisestä vallasta tai omasta naisellisesta tilastaan, 

hänen on sen sijaan tehtävä itsensä mahdollisimman 

huomaamattomaksi, ettei mies ärtyisi hänen olemassaolostaan. 

Tunteeko tekijäsubjekti erityistä tarvetta suojella juuri 

tällaista haurasta ja yliherkkää miestä? Hän tekee kyllä 

Elsasta henkisesti pienen, että Veikolla olisi hengitystilaa. 

Toisaalta Veikko on kuitenkin tekijäsubjektin kuvaamana melko 

epämiellyttävän tuntuinen mies. Ei hän erityiseltä 

suojelukohteelta vaikuta. 

         Sirkka ja Veikko tapaavat toisensa Veikon kotona sen 

jälkeen kun  Elli-Sisko on kuollut yksityisessä parantolassa. 

Tapaamisen aikana ilmenee, että Elli-Sisko ei ole ollut 

sairaalassa vain potilaana. Häntä on pientä korvausta vastaan 

pidetty myös siivoojana.(KP 16-17) Veikon mielestä vieraitten 

ihmisten armoille jätettyä Elli-Siskoa vastaan on tehty 

”hirvittävä teko” ja syyllinen siihen on perheen äiti, 

”voimaihminen”. (KP 17-18) 

     Voimaihminen viittaa Ain’Elisabet Pennasen samannimiseen 

romaaniin, mutta Veikon ja Sirkan äiti ei muistuta Ain’Elisabet 

Pennasta. 
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Sirkka: tyttö joka tahtoisi olla poika

Elli-Siskon kuolemasta ja äidistään keskustellessaan Veikko ja 

Sirkka muistavat ”kertomukset suvun kiroista ja tunsivat 

voimatonta kaipausta lapsuuttaan kohtaan, tietämättömyyden 

aikaa, jolloin ei vielä tuntenut omaa itseään eikä kuiluja, jotka 

ammottivat pakollisen tien kahta puolta”. (KP 18-19) 

   Tietämättömyyden aika tarkoittaa aikaa, jolloin Elli-Sisko, 

Sirkka ja Veikko ovat vielä leikkineet yhdessä. Heidän 

leikkipaikkansa on ollut metsä, jossa ”ryömii reseda kainona 

pitkin maata, siinä unikko pistää päänsä ruohikosta, siinä 

akvilegiat kohottavat siroja kukkakruunujaan vaaleanpunaisina 

ja lilanvärisinä”. (KP 29) Luontokuvaus muistuttaa 17-vuotiaan 

Pennasen tunnelmointia metsäretken jälkeen. Hän kirjoittaa 

rehevistä rentukkapensaista, jotka ”kumartelivat katsomaan 

kuvaansa puron peilipinnalta ja lahjoittivat sille osan runsaasta 

kauneudestaan. Nyt en nähnyt niissä yleviä papittaria vaan 

pelkästään intohimoa, oikeata karua suomalaista tunnetta 

puhtaankauniiseen muotoon pukeutuneena”.170   

    Romaanissa aikuiset sisarukset Sirkka ja Veikko kokevat 

lapsuuden muistelemisen vaikeaksi, ”kaikki tuskat ja epätoivo 

nostivat päätään, ja ne kiertelivät heitä epätodellisina kuin 

luurangot kirkkaassa auringonpaisteessa”.(KP 21) Eletyssä 

lapsuudessa ei ole mitään kaunista. Se on ollut muista 

ihmisistä eristyksissä elettyä elämää, jossa lapset ovat 

”vaipuneet” itseensä ja haaveisiinsa. (KP 23) Sosiaalinen 

eristyneisyys näyttäytyy yksilöä vammauttavaksi seikaksi, 

jota myöhemmät elämänkokemukset eivät ole kyenneet 

korjaamaan. 
170 Eila Pennasen päiväkirja  6.6.1933. SKS KIA
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    Perhehistorian taitekohta on ollut kasvattisisar Elli-Siskon 

mielisairaus, jonka jälkeen perheen äiti eristyi muista lapsista 

kokonaan. Sairastunut Elli-Sisko on ollut ”ehdoton” ja ”aina 

oma itsensä, ei peitellyt”. (KP 23) Ehdottomuus tuo mieleen 

Ain’Elisabet Pennasen tekemät ratkaisut, joita hänkään ei 

peitellyt. Elli-Siskon mielisairauden tuottama eristynyt häpeä 

on rinnastettavissa Ain’Elisabet Pennasen aviottoman lapsen 

tuottamaan sosiaaliseen häpeään. 

    ”Selväjärkinen” Sirkka on yksinäinen lapsi, jonka täytyy 

”keksiä itselleen jotakin, joka olisi vastapainona nuorten 

aarteelle, rakkaudelle, seurustelulle”. (KP 92) Rakkauden 

tunteen ulkopuolelle jäävänä tyttönä hän on samankaltainen 

kuin Tien alussa-novellin Kaija ja Tornitalo-novellin Riitta. Hän 

on ”osaton niistä, hän on alempiarvoinen olento, joka ei voi 

tullakaan niistä osalliseksi - ehk’ei koskaan, hänestä tuntuu”. 

(KP 92) Osattomuus ja alempiarvoisuuden tunnot yhdistävät 

Sirkan Ennen sotaa oli nuoruus -romaanin Kirsti Vehmaaseen.

    Sirkka tahtoisi pöydässä istuessaan ottaa ”parhaan palan” 

mutta hän ei uskalla tehdä sitä. Muiden ihmisten onnellisuus 

saa hänet ajattelemaan, että hän ”haluaa kostaa sen 

epämääräisen tuskan, joka hänelle tuotetaan, hän haluaa 

johdatella noita onnellisia mielensä mukaan”. (KP 93) Myös 

koston ajatus on samantyyppinen kuin aiemmin tässä 

tutkimuksessa käsitellyissä novelleissa ja joissakin Pennasen 

päiväkirjamerkinnöissä. Sirkan tarve johdatella häntä 

onnellisempia ihmisiä tarjoaa mielestäni tulkintamahdollisuuden 

sille käyttäytymiselle, josta Raamattupiirin tyttö moitti Eila 

Pennasta 1930-luvun lopussa lähettämässään kirjeessä.  

Kuuluminen onnellisten, Jumalaa etsivien ihmisten yhteisön 
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ulkopuolelle on aiheuttanut ylitsekäymätönsä kipua, joka on 

purkautunut ylimielisenä ja muita loukkaavana käytöksenä.

    Äiti ei ole hyväksynyt Sirkalta mm. rakkaudesta kertovien 

kirjojen lukemista. (KP 93)  Rakkaus tarkoittaa Sirkalle sitä, 

että mies suutelee naista. Mieluummin Sirkkuli olisi kuitenkin 

ollut ”poika, joka sai suudella, kuin tyttö, jonka vain täytyy 

odottaa, että häntä suudeltaisiin” (KP 55) Hän fantisoi 

mahdollisuudesta, että tosiasiallisesti olisikin mies. Mutta ”äiti 

oli sanonut: tyttö ei voinut muuttua pojaksi”. (KP 55) 

     Sirkku ei kuitenkaan suostu luopumaan esioidipaalisesta 

toiveestaan saada penis haltuunsa, vaikka äiti ei sellaista 

hänelle annakaan. Hän olisi ”vain tahtonut ratsastaa, ampua 

oikealla pyssyllä ja kävellä metsässä”. (KP 55) Fantisoidessaan 

Sirkka taittaa ”kepin maasta. Sitten hän kulki kumarruksissa, 

keppi ojossa kurkistaen joka puun takaa eteenpäin” ja haaveilee 

voitettavista vihollisista. Keppi on haltuun otettu penis, tae 

voittamisesta. Keppi takaa Sirkkulille ylivoimaisen aseman 

suhteessa ”pikku pojan pentuihin” ja ”pojannulikoihin”. (KP 55)

    Todellisuudessa Sirkkulista tulisi nainen, ”tyttö, joka aina 

itki, ja äiti, joka aina teki työtä, myi kaupassa tai valmisti 

ruokaa kotona. (KP 55) Hänellä on ”palmikko” ja hän on ”lapsi, 

hassu tyttö”. (KP 56)

    1930-luvun alussa Eila Pennanen on kirjoittanut 

päiväkirjoihinsa maalla vietetyistä kesistä. Maalla ja ulkona 

oleminen on tarkoittanut mm. pitkiä vaelluksia pelkkään 

uimapukuun pukeutuneena, pitkä tuppipuukko kädessä ja jousi 

selässä. Seikkailun jälkeen Pennanen ryhtyy jälleen ”kiltiksi 

tytöksi”, joka laittaa päivälliseksi perunakeittoa.171  Muualla 

kuin kaupungissa ja kotona oleminen on merkinnyt Pennaselle 
171 Eila Pennasen päiväkirja  6.6.1933. SKS KIA
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vapautta, ei ainoastaan käyttäytymissäännöistä, vaan myös 

tyttönä ja naisena olemisesta.       

    Kirjallisuudentutkija Carolyn G. Heilbrun mainitsee 

teoksessaan Writing a Woman’s Life, että kirjailija Louisa May 

Alcott piti itseään tytön ruumiiseen syntyneenä poikana172, 

Charlotte Brontella oli tarve pysyä kokonaan anonyymina173 ja 

George Eliot piti tytön ruumiiseen syntymistä orjuutena174. 

Useilla naiskirjailijoilla on ollut vaikeuksia oman sukupuolensa 

hyväksymisessä. Sirkkulin hahmossa tekijäsubjekti kertoo 

mielestäni tällaisesta naiskirjailijan problematiikasta.

      Sisimmässään kapinallinen Sirkka osaa kuitenkin 

sosiaalisen käyttäytymisen säännöt ja tietää, että hänellä on 

mahdollisuus tulla hyväksytyksi ja ihailluksi silloin, kun hän 

”niiaili sievästi ja vastaili kysymyksiin kuten oli neuvottu”. (KP 

57) Yhteisö hyväksyy hänet vain, kun hän heittää keppinsä pois 

(KP 56) ja kykenee ”ottamaan osaa aikuisten järjestykseen”. 

(KP 57) Yksilö joutuu toiveineen jälleen sekä sosiaalisen 

yhteisön että freudilaisen paradigman puristukseen.

    Aikuisena Sirkusta tulee nainen, joka näyttää ”hoidetulta ja 

syvästi sivistyneeltä”, paitsi silloin kun hän aukaisee suunsa 

niin että pienet ja harvat hampaat näkyvät. Silloin hän antaa 

itsestään ”avuttoman ja maalaismaisen” vaikutelman, jonka 

välttämiseksi hän pyrkii olemaan hymyilemättä. (KP 15) 

Sirkalla on harjoitellut ja harkitut liikkeet, (KP 16) hän ei voi 

enää tuntea itseään samaksi ihmiseksi kuin lapsena. (KP 21) 

Kun Veikko syyttää häntä ”täyteläisen elämäntunteen” 

hukkaamisesta, Sirkka puolustautuu sanomalla, että hän on 

pyrkinyt tekemään työtä henkisen kehityksen ja aatteiden 
172 Heilbrun 1989, 97
173 Emt., 111
174 Vrt. emt.,  34
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hyväksi. (KP 22) Koska Sirkka ei ole hyväksynyt omaa 

feminiinistä alempiarvoisuuttaan, hän on freudilaisen 

paradigman mukaisesti luovuttanut oman, fallista alkuperää 

olevan maskuliinisuutensa elämän muiden osa-alueiden 

käyttöön. Tässä tilanteessa mahdolliset tunteet on ylevöitetty 

idealisoiduksi asettumiseksi tarkemmin määrittelemättömän 

aatteen palvelukseen. Mutta sosiaalisesti hyväksyttävä nainen 

on sisimmässään yksinäinen. Sirkka tuntee, että hänen ”täytyy 

jäädä autioksi jääpatsaaksi kuolleeseen kylmyyteen”.     

Yksinäisyyden tuntu palauttaa hänen mieleensä lapsuuden 

kuumeunen, josta hän on ”saanut herätä äidin käsivarsilla”. 

(KP 25) 

    On tavallista, että äiti huolehtii sairaasta lapsesta ja 

lohduttaa tätä. Tekijäsubjektin käyttämä ilmaisu ”äidin 

käsivarsilla heräämisestä” assosioituu mielestäni kuitenkin 

myös rakastavan parin syleilyyn. Ilmaisu korostaa Sirkkulin ja 

äidin varhaisen suhteen tiiviyttä.

    Sirkun tukahdutettu viettienergia purkautuu nukahtamisen 

hetkellä, jolloin Sirkka näkee ”silmiensä edessä kirjavalta, 

kullalta ja hopealta säihkyvää itämaista vaatetta, ja se 

muotoutui, muuttui hulmuavaksi viitaksi, joka verhosi uljasta 

nuorukaisvartaloa. Hulmuava liike johtui siitä, että 

nuorukainen istui nopeasti ravaavan hevosen selässä...” (KP 

26)  Alastomana nähty uni tekee Sirkan onnelliseksi. Uni 

korvaa sen,  mitä todellisuudessa ei voi tapahtua175. Se on pako 

vapauteen, jossa voi unohtaa ”epäoikeudenmukaisen vaikean 

elämän”. (KP 25) Unessa Sirkka voi paeta naisen ruumiista ja 

olla vapaa. Säihkyvä viitta assosioituu mielessäni  Tornitalo-

novellissa esiintyneisiin kultalankoihin, joita Kauko 
175 Ks. Freud 1970,  108-109 , 286
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keräsi Arjan yltä rakkaudesta osattoman Riitan katsellessa. 

Uni ilmentää mielestäni eroottista vapautta ja seksuaalista 

iloa. Kokeeko Sirkka olevansa naisen ruumiiseen kahlittu mies? 

Vai ilmentääkö hulmuava viitta alastoman miehenvartalon 

ympärillä vapaasti hulmuavaa feminiinistä seksuaalisuutta, joka 

olisi Sirkan ominta seksuaalisuutta, mikäli hänellä olisi pääsy 

freudilaisen paradigman ulkopuolelle? Vai ilmaiseeko 

tekijäsubjekti unella, että Sirkassa on mahdollisuus sekä 

feminiiniseen että maskuliiniseen seksuaalisuuteen?

Ehkä yhtä oikeata vastausta ei olekaan.  Joka tapauksessa 

ylpeä ja kaunis uni on Sirkan arkisen minäkokemuksen ja 

valvetilassa ilmenevän ankaruuden vastakohta.

Petollinen mies ja työlle pyhittäytynyt vaimo

Sirkan, Elli-Siskon ja Veikon äitiä  kauhistuttaa ajatus, että 

Veikosta kasvaisi aikuisena isänsä kaltainen mies.  Esko on 

ollut naisten rakastama ”kaunis mies”, joka ei ole salannut, 

miten ”aikaisin hän oli joutunut tekemisiin naisten kanssa”. 

Eskolla on  ollut varasteleva veli, tylsämieliset sisarukset ja 

mielisairas äiti.  Kun äiti tapaa poikansa suutelemasta 

”komeata” Tainaa, hän luulee näkevänsä miehensä, ja häntä 

riipaisee ”tainnuttava tuska”. (KP 62)

    Synkällä sukuhistorialla ladattu Esko on ensimmäinen mies 

jatkumossa, johon myöhemmin liittyvät mm. Pilvet vyöryvät -

romaanin Onni Oinaala ja Kattoparveke -romaanin  Mart 

Marttila. He ovat kauniita, heikkoja ja petollisia miehiä. 

Kaadetut pihlajat -romaanissa tekijäsubjekti ei anna  mitään 

selitystä sille, miksi perheen äiti on avioitunut juuri Eskon 
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kanssa. Esko ei ole puhumassa omasta puolestaan, koska hän 

on kuollut jo kuusi vuotta ennen kuin romaanin tapahtumat 

alkavat. (KP 62) Tekijäsubjekti on siirtänyt isän sivuun  

tapahtumista, mutta hänellä on kuitenkin ollut ratkaiseva  

merkitys perhehistorian muotoutumisessa. Nimenomaan hänen 

kauttaan menneisyys luo varjoja nykyisyyteen.

     Perheen äidin elämän on vienyt työ. Hänellä ei ole ollut 

aikaa lapsilleen, hän on ”ansainnut vain rahaa”. (KP 65) Hän 

kertoo pojalleen, että ihmisen arvo rakentuu työnteolle. Työtä 

tekemätön ihminen on ”hyödytön loiseläjä, ja yhteiskunnalle 

vahingollinen. Ihminen on kyllä ihminen, tiedän sen, ja hän on 

yksilö, mutta sittenkin hän on velvollinen toimimaan 

yhteiskunnan vaatimusten mukaan kaikessa. Aivan kaikessa”. 

(KP 66) 

    1980-luvulla Göteborgissa pitämässään esitelmässä Eila 

Pennanen toteaa, että hänen lapsuudenkotinsa arvoja olivat 

perhe, työ, uskonto, suomen kieli, älykkyys ja oppimisen halu. 

Arvokas ihminen oli työtä tekevä ja hiljainen.176 Tekijäsubjekti 

kuvaa Mökin äidin puheessa Pennasen lapsuudenkodissa 

painotettua työn merkitystä. Älykkyydestä, oppimisen halusta, 

uskonnosta, suomen kielestä ja perheestä Mökin äiti ei puhu.

    Juha Siltala pitää suoritusmotiivin ja kunnollisten 

elämäntapojen iskostamista lapsiin vuosisadan vaihteen 

suomalaisen keskiluokan keinona siirtää statuksensa 

jälkikasvulleen. Lapsi ei perinyt muuta kuin kunnianhimon. 

Yhteiskunnallinen asema oli riippuvainen työkyvystä, ja 

työkyvyn turvaamiseksi yksilön oli syytä kieltäytyä kaikista 

nautinnoista. Aikaa ei saanut haaskata tuottamattomaan 

oleskeluun, koska sosiaalinen pudotus väijyi taustalla kaiken 
176 Pennanen 1987. SKS KIA
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aikaa. Työteliäisyyttä valvoi yhteiskunta, jolla oli yksilöön 

kattava omistusoikeus. Yhteiskunnan velvollisuus oli poistaa 

kaikki, mikä esti ihmistä kehittymästä oikeanlaiseksi 

toteuttamaan työyhteiskunnan velvoitteita.177 Pennasen 

kodissa suoritusmotiivi on todennäköisesti isketty lapsiin 

varsin lujasti, koska vielä vuonna 1984 Pennanen toteaa 

päiväkirjassaan, ettei ”jaksa tehdä työtä niin paljon kuin 

pitäisi”.178  

    Romaanissa äiti sanoo pojalleen, että ”nautinnoissaankin 

ihmisellä täytyy olla oma sävynsä, muisto siitä, että 

yhteiskunnalla on oikeus sanoa sanottavansa niihin nähden”. 

(KP 66) Äidin puheenvuoro mukailee varsin tarkkaan sitä, mitä 

Siltala pitää suomalaisen keskiluokan kasvatustavoitteena 

vuosisadan vaihteessa. Veikon äiti iskostaa lapseensa 

yhteiskunnallisesti velvoittavaa ajattelua.

     Romaanin lopussa äidin toimenpiteitä paheksuva Veikko 

toteaa Sirkalle, että tämä on ”äidin kaltainen jossakin 

suhteessa”. Sirkka ei ota Veikon syytöksiä vastaan vaan  

muistuttaa siitä, että hän on täyttänyt velvollisuutensa 

viimeiseen pisteeseen asti. (KP 135) Äiti on onnistunut 

istuttamaan arvomaailmansa Sirkkaan, joka pohtii 

ymmärtävänsä ”tapoja ja käyttäytymissääntöjä”. (KP 139) 

Vietit ja tunteet eivät ole tähän ymmärrykseen sovitettavissa, 

paitsi unessa, jossa nainen voi toteuttaa niitä tunteita ja 

aistimuksia, jotka eivät sovi ilottomaan mutta sosiaalisesti 

hyväksyttävään arkeen.

177 Siltala  1999,  437-440
178 Eila Pennasen päiväkirja 13.11.1984. SKS KIA
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4.2.1  Kaksi satua tuhoavasta seksuaalisuudesta

Lapsuuden fantasialeikit ja satu Kiviaitaprinsessasta

Eristyksissä elävän perheen äitiä kiusaa epäily, että hänen 

aviomiehensä on myös perheeseen kasvatiksi otetun Elli-Siskon 

isä. Hän ei voi hyväillä tyttöä, jonka kasvoissa ”olivat tulleet 

näkyviin kummallisen tutut piirteet”. (KP 126)  

    Veikko kuuntelee  Elli-Siskon tarpeita ja odotuksia, mutta 

hän ei tahtoessaankaan osaa auttaa itselleen läheistä 

pikkusisartaan, jota kohtaan hän tuntee eroottista kaipausta.  

Veikko katselee Elli-Siskon kaunista vartaloa ja tunteittensa 

hämmentämänä pohtii, menisikö luostariin vai tekisikö 

itsemurhan. (KP 44)  Kun Elli-Sisko puolestaan tutkailee Veikon 

”sironkuperan” otsan muotoja, hän liikuttuu niin paljon, että 

hänen täytyy ”tarttua kaksin käsin rintaansa ja voihkaista”. 

(KP 33) Toistensa läheisyyttä kaipaavat lapset eivät tiedä, 

että heillä saattaa olla sama isä.

    Puolisisarusten nimet Sisko ja Veikko alleviivaavat heidän 

suhteensa jännitteistä tiiviyttä. Elli-nimen taustalla on 

arabialainen Ellinor, Jumala on valoni179. Nimen etymologinen 

tausta viittaa siihen, että Elli-Sisko on ikään kuin vain 

puolittain kotoisin tästä maailmasta. 

    Romaanissa Elli-Sisko kertoo Veikolle sadun, jossa ritari 

Urhoollinen tunkeutuu tulikieliä kasvavan laakson läpi 

lumottuun linnaan, kauniin Kiviaitaprinsessan luokse. (KP 36-

39) Tuli on yleensä kaksimerkityksinen symboli. Tuli voi olla 

tuhoava tai puhdistava.180 Intohimon tuli saattaa tuhota 
179 Lempiäinen 1999, 77
180 Esim. Biedermann  1993, 378
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ihmisen. Teoksessa esiintyvä Vieras kysyy myöhemmässä 

vaiheessa Mökin äidiltä, onko tällä käsitystä siitä, miksi tuli on 

ihmisten mielissä rakkauden vertauskuva. (KP 70) Elli-Siskon 

sadun tulikielet edustavat vaarallista intohimoa, joka ympäröi 

toistaiseksi suojassa asuvaa prinsessaa. Sadunkertoja itse on 

vielä 14-vuotiaana seksuaalisesti täysin tietämätön. (KP 37) 

Veikko on häntä vanhempi ja kokeneempi. (KP 43)

     Ritari pääsee kuitenkin linnaan etsimään prinsessaa. Linnan 

portin avaa kääpiö, joka on kääpiön hahmossa vain päivisin. 

Öisin kääpiö muuttuu prinsessaksi. Prinsessan on 

päivänvalossa oltava ruma, että rumuus suojelisi häntä. Öisin 

hän prinsessana itkee kaikkia pahoja tekoja, joita päivisin 

kääpiönä tekee.  Lopulta ”hänen silmänsä sammuvat ja hänen 

vartensa lakastuu...Sitten hän on aina kääpiö, mutta hyvä 

mieleltään...Mitähän ritari siitä pitää?”(KP 37-39)  

    Kun Elli-Sisko on päässyt sadussaan näin pitkälle, Veikko 

kysyy häneltä, mitä tapahtuu kiviaidalle. ”Ei siitä mitään tule”, 

vastaa Elli-Sisko ja jättää sadun kesken. (KP 39)

    Jarno Pennanen kirjoittaa julkaistuissa päiväkirjoissaan 

lapsuutensa leikeistä Eila Pennasen kanssa. Näihin leikkeihin on 

sisältynyt Jarno Pennasen keksimä tarina, jonka hän näytteli 

yhdessä Eilan kanssa ja jonka “eroottiset kärjet” tuntuivat 

Jarno Pennasen tulkinnan mukaan heissä molemmissa. Eila on 

näiden leikkien aikaan ollut viisivuotias, Jarno kymmenen 

vuotta vanhempi.181 Eila Pennanen kertoo  kokeneensa 

lapsuutensa vaikuttavimmat ”fantasianautinnot” leikkiessään 

kotonaan serkkunsa kanssa, joka “taisi olla ikäänsä nähden 

vielä lapsellinen, koska viitsi leikitellä pienen tytön kanssa 

tuntimääriä - tosin useimmiten lukittujen ovien takana.” 
181J. Pennanen 1970,  26
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Leikeissä kuljettiin sadun valtakunnassa, tuntemattomissa 

maissa ja maanosissa. Satujen henkilöt olivat kuninkaita ja 

kuningattaria.182 

    Jarno Pennasen käsitys on, että Eilan ”viisas ja viaton” äiti 

ei havainnut lastenhuoneen eroottista viritystä katsoessaan 

ovesta, että kaikki oli hyvin.183 

      Vaikka Jarno ja Eila Pennasen eroottiset fantasialeikit 

eivät ole suoraan yhdistettävissä Elli-Siskon ja Veikon 

suhteeseen, tekijäsubjektin ripottelemien vihjausten kautta 

yhteys on löydettävissä. 

     Elli-Sisko on syntynyt ehkä Veikon isän seksuaalisen 

hairahtumisen tuloksena. Jarno Pennanen syntyi Ain’Elisabet 

Pennasen aviottomaksi lapseksi. Elli-Sisko otetaan kasvatiksi  

Sirkan ja Veikon perheeseen. Jarno Pennanen oli lapsuudessaan 

pitkiä aikoja Hilma ja Huugo Pennasen huolehdittavana.184  Nämä 

yhtenevyydet ovat helposti löydettävissä vertaamalla romaanin 

henkilösuhteita Eila Pennasen perhehistoriaan. 

       Muistelmissaan Jarno Pennanen olettaa, että viisivuotias 

tyttö osallistuisi kymmenen vuotta vanhemman pojan kanssa 

eroottisiin leikkeihin ikään kuin tasavertaisena kumppanina. 

    Psykoanalyytikot arvioivat, että viisivuotias tyttö elää 

kehitysvaihetta, jolloin sukupuolielimet muuttuvat voimakkaan 

mielihyvän keskukseksi. Mielihyvää haetaan mm. 

masturbaatiosta ja seksi- ja lääkärileikeistä. Lapsen 

mielikuvamaailma on jo kehittynyt sellaiseksi, että varsin iso 

182 Pennanen 1947OEA, 580
183J. Pennanen 1970,  26-28
184 Jarno Pennasen julkaistuja päiväkirjoja ja muistelmia  lukiessa vaikuttaa siltä, että  hänellä on ollut 
Huugo Pennaseen luontevat ja läheiset välit. Kun Jarno vuonna 1928 päättää perustaa  Jokaviikko-
sanomalehden, hän esittelee asian Huugolle, joka kertoo hankkeesta liikemiestuttavilleen. Tällä 
tavalla  Jarno Pennanen saa lehdelleen alkurahoituksen. Huugo on toiminut tietyllä tavalla  ”isällisesti” 
Jarno Pennasta kohtaan. (J. Pennanen 1970, 186) 
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osa tämän vaiheen fallisista, seksuaalisen ylivertaisuuden 

tunteeseen liittyvistä kokemuksista on fantasioita.185  On 

kuitenkin korostettava, että kyse on oidipaalivaihetta 

edeltävistä ja tarpeellisista fantasioista, jolloin kiinnostus 

vastakkaiseen sukupuoleen on vasta heräämässä. Ennen 

oidipaalivaiheen aiheuttamaa konfliktia lapsi voi ilmaista 

fantasioitaan vapaaasti, mutta niiden ilmaiseminen ei 

seksileikeistä huolimatta tarkoita genitaalista tietoisuutta tai 

kypsyyttä. 15-vuotias poika elää sen sijaan jo ainakin osittain 

genitaalista vaihetta, johon liittyy pyrkimys 

seksuaalisuhteeseen tasavertaisen kumppanin kanssa. 

Genitaalivaihe ei kuitenkaan pyyhi pois fallista vaihetta, johon 

liittyy olennaisena osana ajatus rakkauden kohteen 

omistamisesta.186 

     Jarno Pennasen oletus Eila Pennasen seksuaalisesta 

osallistumishalukkuudesta on siten fantasia, jonka on 

muovannut seksuaaliseen suhteeseen mahdollisesti pyrkivä 

poika. Tämäntyyppinen fantisointi ei ole poikkeuksellista, 

mutta fantasia on mielestäni erotettava käytännön 

toteutuksesta varsin tarkasti. 

     Filosofi Juha Varto kysyy, ”mikä on se myytti, jonka 

mukaan lapset on  ’pakotettu’ pornokuviin”. Varto katsoo 

myös, ettei ole olennaista eroa, onko pornokuviin pakotettu 

aikuinen nainen tai mies vai lapsi.187  Lisäksi Varto on sitä 

mieltä, että hellyys on henkilökohtainen rakkauden ilmaisu, joka 

”ei onnistu epäseksuaalisessa suhteessa, sillä hellyydessä on 

aina tie avoinna koko keholliseen yhteyteen”. Tästä syystä 

”hellyys lasta kohtaan on aina mahdollinen loukkaus 
185Esim. Vuorinen  1998, 152. Tytön fallista vaihetta kutsutaan myös sisätilagenitaaliseksi vaiheeksi.  
186Emt., 153
187 Varto 1996, 132
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insestikieltoa vastaan” ja ”osoitus insestikiellon 

mahdottomuudesta”.188 Varto puolustaa Susanne Broggerin 

vaatimusta insestikiellon kumoamisesta, jotta ”emme enää 

sekoittaisi toisiinsa seksuaalisuutta ja rakkautta ja olisi 

antamatta jälkimmäistä edellisen pelossa”. Varton mukaan 

Broggerin vaatimus on epämuodikasta nykyisen namusetäjahdin 

aikana. Todellisesti me elämme kuitenkin maailmassa, jossa 

”kuka tahansa toinen voi olla sukupuolisen halun kohde sekä 

rakastettu”.189 

    Varto perustelee  aikuisen ja lapsen välisen seksuaalisen 

kohtaamisen varsin taitavasti, mutta oletus lapsen ja aikuisen 

tasavertaisesta seksuaalisuudesta on silti fantasia, jonka 

avulla aikuinen pyrkii perustelemaan lapseen kohdistuvan 

väärän teon oikeaksi.  Aikuisen tai aikuisen perheenjäsenen 

seksuaaliseksi objektiksi joutuminen hämärtää lapsessa oman 

minän rajat ja tuottaa häpeää.      

    Jarno Pennanen viittaa päiväkirjoissaan olosuhteisiin, jotka 

vallitsivat hänen ja Eila Pennasen välillä vuonna 1943, siis 

vuosi ennen Pennasen toisen romaanin ilmestymistä. Jarno 

Pennasen mukaan nuo olosuhteet olisi pitänyt puhkaista 

”niinkuin neitsyyskin”. Vain olosuhteet ja ympäristötekijät 

estivät Jarno Pennasen mielestä sen, etteivät hän ja Eila 

maanneet  keskenään Eilan aikuistuttua.190 Hän ei ota lainkaan 

huomioon sellaista mahdollisuutta, että Eila ei ehkä ole 

halunnut sukupuolisuhdetta serkkunsa kanssa. ’Olosuhteilla’ ja 

’ympäristötekijöillä’ arvelen Jarno Pennasen tarkoittaneen 

Eilan sovinnaista kasvatusta ja sitä, että he olivat serkuksia.     

    Jarno Pennanen yrittää murtaa Eila Pennasen eroottisen 
188 Emt., 127
189 Emt., 126
190 J.Pennanen 1970, 26-27
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torjunnan vielä 1960-luvulla ja merkitsee  epäonnistumisen 

päiväkirjaansa: ”Itsetiedottomasti viimeinen vastarinta ennen 

antautumista, hän tahtoo pakottaa minut hyökkäämään. Ja 

minä hyökkään!”191 Päiväkirjamerkinnät sisältävät  narsistista 

haavetta tukevan asenteen. Vuosikymmeniä kestäneen 

yrityksen sinnikkyys kertoo haaveen voimakkuudesta. 

     Jarno Pennasen tulkinta on, että Eilan vastarinta on 

tiedostamatonta  ja olemassa vain prologina yhdynnälle. 

Lopullisen torjunnan hetkellä Jarno Pennanen pitää Eilaa 

tahdittomana ja syyllistää hänet.192 Jarno Pennanen kieltää Eila 

Pennaselta subjektin aseman ja tulkitsee tämän 

käyttäytymistä fallisilla ehdoilla. Vastarinta, antautuminen ja 

hyökkäys ovat aggressiivista sodankäyntisanastoa. Yhdyntä on 

tätä sanastoa vasten asetettuna vallankäytön akti, jossa 

maskuliininen seksuaalisuus on valtaa ja feminiininen 

seksuaalisuus vallankäytön kohteeksi asettumista.  

     Julkaistujen päiväkirjojen perusteella Jarno Pennasella on 

taipumus määritellä kaikki naiset eroottisesti suhteessa 

itseensä. Hän havainnoi omana tulkintanaan sekä eroottisen 

ilmapiirin olemassaolon että sen puutteen. Hän jumaloi 

aistillisuutta kahden ihmisen välillä eikä arvosta 

sovinnaisuutta lainkaan.193 Hänen epäsovinnaisuutensa on Eila 

Pennasen saaman kotikasvatuksen vastakohta.

     Kiviaitaprinsessa-sadun taustalle on mielestäni 

tulkittavissa Eila Pennasen ja Jarno Pennasen ristiriitainen 

mutta läheinen suhde. Lopettaessaan sadun kesken Elli-Sisko 

pyrkii kertomaan Veikolle, että heidän välisensä tunteet ovat 

191 Emt.
192 Emt., 28
193 J. Pennanen 1970, 54
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mahdottomia. Lisäksi hän kertoo, että hänessä itsessään ei ole 

voimia intohimon torjumiseksi. Veikko on löytänyt reitin 

suojelevan linnan sisälle. 

        Jarno Pennanen edustaa äitinsä tavoin Eila Pennaselle 

tavoiteltavaa intellektuaalista todellisuutta ja kirjailijuutta194. 

Lisäksi serkukset ovat olleet lapsena paljon yhdessä ja heidän 

välisensä suhde on myöhemminkin ollut luottamuksellinen. 

1930-luvun alussa Eila Pennanen kirjoittaa päiväkirjassaan, 

että hän ”ei malta olla ihailematta” Jarno Pennasta, vaikka 

tämä onkin ”ryhtynyt kommunistiksi”. Eila Pennanen mainitsee 

Jarnon ”liehakoivan” häntä ”äärimmäisen taitavasti” ja samalla 

istuttavan häneen ”oppiaan”. Kommunistiksi kääntyminen on 

Eilan mukaan tehnyt Jarnosta aiempaa ”hienostuneemman ja 

miellyttävämmän”.195 Kun murrosikäinen Eila kärsii 

seksuaalisista ristiriidoista, Jarno antaa hänelle luettavaksi 

Alexandra Kollontain teoksen Uusi moraali.196  Mikään kirje tai 

päiväkirjamerkintä ei anna viitteitä siihen suuntaan, että Eila 

Pennanen olisi keskustellut vanhempiensa tai sisarustensa 

kanssa luottamuksellisesti erotiikasta. Useaan otteeseen 

Pennanen on maininnut lapsena eläneensä kirjojen parissa ja 

yksinäisenä. Hänellä on ollut oma, suojeleva kiviaitansa, jonka 

sisällä hän on kuitenkin luottanut Jarno Pennaseen.

    1960-luvulla Jarno Pennanen kirjoittaa hyvin intohimoisesti 

saduista. Hänen käsityksensä on, että mikään ei paljasta 

ihmisen maailmankatsomuksen heikkoutta ja hataruutta 

194 Jarno Pennasen ura kirjailijana, poliitikkona ja kulttuurivaikuttajana oli rosoinen ja monikäänteinen.  
Sotien aikana hän oli Suomen Sosialidemokraatin toimittaja. Vankilaan hän joutui vuonna 1943  Hella 
Wuolijoen ja Kerttu Nuortevan vakoilujutun yhteydessä. Vaikka hän oli poliittisesti aktiivinen henkilö, 
hänen runokokoelmissaan ei ollut paljon poliittista ainesta. Kenties sen vuoksi hänen tuotantonsa jäi 
vasemmistolle ja työläisille vieraaksi. (Sallamaa 1999, 58-61)
195 Eila Pennasen päiväkirja 13.8.1932. SKS KIA
196 Eila Pennasen päiväkirja 13.1.1933. SKS KIA
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paremmin kuin satu. Hän mainitsee kauhistuvansa sisäistä 

tilaansa silloin kun näkee sen sadun peilistä.197 Kaadetuissa 

pihlajissa Elli-Sisko kertoo sadun Veikolle, joka ihmettelee 

miksi Elli-Sisko lopettaa satunsa kesken, ”ennenkuin olet 

alkanutkaan”. Elli-Sisko vastaa, ettei tiedä keskenjättämisen 

syytä. Sen jälkeen hän mainitsee, että Jussi on suudellut 

häntä. Tieto tekee Veikon mustasukkaiseksi. (KP 39-41) 

Keskenjäänyt satu voi jo 1940-luvulla olla eräänlainen peili, 

jonka tekijäsubjekti  Eila Pennanen on asettanut Jarno 

Pennasen eteen.

Lapsiuhri pelastaa perheen

 Sadun Kiviaitaprinsessan silmät ovat kuin ”tähdet, jotka 

metsän kirkkaimman lähteen silmään kuvastuvat elokuun 

kauneimpana yönä”. (KP 36) Silmät ”sammuvat” sen jälkeen 

kun prinsessa on öiseen aikaan riittävän kauan itkenyt päivisin 

kääpiön hahmossa tekemiään pahoja tekoja. 

    Kuningas Oidipuksessa  Teiresias ennustaa Oidipukselle, että 

hän on omaistensa vihamies, joka joutuu maasta karkoitetuksi 

isänsä ja äitinsä ”kaksoiskirouksen” vuoksi. Kun sukujuuret 

valkenevat Oidipukselle, hän tulee silmillään näkemään ”pelkkää 

pimeää”.198 

      Elli-Siskon mielenterveys alkaa horjua sen jälkeen kun 

työmiehet silpovat hänelle rakkaan pihlajametsän.  (KP 112) 

Metsä on paikka, jossa Elli-Sisko on Veikon kanssa leikkinyt.  

Käytännölliset työmiehet ikään kuin uhraavat metsän  Elli-

Siskon äidin edustamalle työyhteiskunnan ideologialle. Metsän 
197 J. Pennanen 1970, 94
198 Sofokles 1988, 34
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tuhoutumisen jälkeen epätoivoinen  Elli-Sisko tapaa Auringon 

portailla Veikon, joka kertoo tytölle, että he eivät olekaan 

sisaruksia vaan Elli on kasvattisisko. ”Ymmärrätkö?” - Veikko 

kumartuu lähemmäksi, hänen kätensä liukuvat tytön puvulla ja 

tämä katselee häntä mitään ymmärtämättä”. (KP 113) Veikko 

tunnustaa Elli-Siskolle rakkautensa ja Elli-Sisko pyytää, että 

Veikko ei jättäisi häntä koskaan. (KP 114)

     Oidipuksen tavoin Elli-Sisko on syntymäänsä liittyneistä 

tapahtumista tietämätön. Hän ei Veikon hyväiltäväksi 

antautuessaan tiedä, että heillä saattaa olla sama isä. 

Menneisyyden häpeälliset teot kertautuvat jälkeläisten 

käyttäytymisessä ja aiheuttavat heille epämääräistä tuskaa.  

    Toisiaan hyväiltyään Elli-Sisko ja Veikko ”hiipivät hätä ja 

levottomuus sydämessään pois läpi entisen taikametsän kohti 

Mökkiä ja äitiä, joka siellä odottaa...” (KP 114) Äiti ei ole 

kertonut epäilyistään Elli-Siskolle. Hänellä kuitenkin on 

epäilyksiä, samoin kuin Oidipuksen äidillä Antigoneella. 

Rehellisyys erottaa Antigoneen Elli-Siskon, Sirkan ja Veikon 

äidistä. Antigone ei ole vaitelias eikä vetäytyvä, hän päin 

vastoin yrittää aktiivisesti estää Oidipusta penkomasta 

menneisyyttä. Elli-Siskon kasvatusäiti sen sijaan työntää 

tyttöä kohti tuhoa. Hänen tekoaan edeltää salaa luettu kirje. 

Kirjeessä Vieras kertoo tuntemattomaksi jäävälle 

vastaanottajalle ”originellista” perheestä,  johon kuuluu 

”skitsoidinen” Elli, (KP 116) ”hauskannäköinen Veikko” (KP 

115) ja ”eroottisen uteliaisuuden ja tiedonhalun” vaivaama 

Sirkka. (KP 117) Vieras kirjoittaa nähneensä harvoin niin 

”värisevän hellää” rakkautta kuin Ellin ja Veikon välinen tunne 

on. Vieraan mielestä:
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 Rakkaus, ystäväni, ilmenee niin monissa merkillisissä 
muodoissa. Ei sitä voi kahlehtia määrättyihin aitauksiin. 
Ja jos sille kahleita asetat, jos sen kytket, ei se enää ole 
aito tunne eikä väkevä alkuvoima. Siitä tulee yhteiskunnan 
nöyrä palvelija tai halveksittu vihollinen. Ikäänkuin 
rakkaudella voisi olla mitään tekemistä meidän 
pikkuviisaiden säädöstemme kanssa. (KP 118)

Luen Vieraan kirjeen Freudin oidipaaliteoriaan kohdistuvaksi 

kritiikiksi, jonka tekijäsubjekti esittää. Kritiikin mukaan 

normaali, heteroseksuaalinen rakkaus on yhteiskunnan arvoihin 

sitoutunutta rakkautta. Siihen ei voi sisältyä aitoa tunnetta, 

koska yhteiskunta valjastaa yksilön tunteet omien tarpeittensa 

ja vaatimustensa mukaisiksi.  Elli-Siskon ja Veikon välinen 

rakkaus on aitoa rakkautta, joka ei kuitenkaan voi toteutua, 

koska yksilöt elävät freudilaisen paradigman mukaan 

toimivassa yhteiskunnassa. Kirjeen lähettäjä on nimeämätön 

”Vieras”, sulkeutunutta elämää viettävän perheyhteisön 

ulkopuolelta tuleva ”kaunis nuorukainen”. (KP 69) Miksei hän 

ole kaunis nainen? Mielestäni siksi, että tekijäsubjektin 

intentiona on rakentaa tekstistä kokonaisuus, jossa 

freudilainen paradigma puristaa naista tiukimmin. Jos ”Vieras” 

olisi nainen, hän olisi puristuksesta vapaaksi päässyt yksilö.

     Kirjeen luettuaan äiti joutuu ”mielenkuohun valtaan” ja hän 

ilmoittaa Veikolle epäilevänsä, että Elli-Sisko on ”isäsi tytär”. 

(KP 122) 

     Pian tämän paljastuksen jälkeen Elli-Sisko ilmoittaa 

perheelleen, että hänen täytyy kärsiä muiden pelastamiseksi. 

Äiti suostuu Elli-Siskon sijaiskärsijyyteen pelastaakseen Veikon 

ja Sirkan. (KP 124) Oidipuksen tavoin Elli-Sisko lähtee 

maanpakoon, mielisairaalaan. Hän on, kuten sadun prinsessa, 
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tehnyt pahoja tekoja, joiden vuoksi hänen silmänsä lakkaavat 

näkemästä niitä asioita, joiden näkeminen aiheuttaa 

syyllisyyttä.  

        Bennett Simon katsoo, että traagisessa draamassa on 

kautta aikojen käsitelty intensiivisesti perheen sisäisiä 

konflikteja ja erityisesti itsensä kanssa sotatilassa olevan 

perheen jatkuvuutta ja jälkeläisille siirtyvää perintöä. 

Tällaisissa näytelmissä vaimon ja miehen väliset ja sukupolvien 

väliset ristiriidat  vaarantavat perheen kyvyn synnyttää ja 

kasvattaa lapsia tai siirtää perheen arvoja sukupolvelta 

toiselle.199  Simon käyttää Aiskhyloksen Oresteia -näytelmää 

esimerkkinä siitä, kuinka lapsia voidaan kerronnassa käyttää 

perheen sisäisten ristiriitojen esilletuojina. Lapset voivat olla 

uhka vanhemmilleen, lapsia voidaan käyttää aikuisten välisen 

kamppailun välineinä, tai lapset voivat edustaa arvoja, joiden 

vuoksi aikuiset ovat valmiita tappamaan toisiaan tai lapsia.200  

    Kuningas Oidipuksessa  Iokaste ”pelästyi pahoja puheita”201  

ja jätti Oidipuksen paimenen tuhottavaksi, ettei lapsi pääsisi 

tappamaan isäänsä. Vastaavasti Mökin äiti pelästyy Vieraan 

kirjeestä lukemiaan lauseita ja päättää uhrata syntyperästään 

tietämättömän Elli-Siskon. Vieraan rooli tapahtumien kulussa 

vastaa Kuningas Oidipus -näytelmässä olevien Lähetin ja 

Paimenen roolia. Lähetti ja Paimen paljastavat Oidipukselle sen, 

mitä tämä ei saisi yrittää ottaa selville. Vieraan kirje, 

keskeisten tapahtumien ulkopuolisena henkilönä toimivan 

lähetin sanoma,  paljastaa Mökin äidille sen, mitä tämä on ollut 

kykenemätön tai haluton näkemään. Vieras voi tehdä niin, 

koska hän tulee vapaudesta, freudilaisen paradigman 
199 Simon 1987, 152
200 Emt., 158
201 Sofokles  1988, 79
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ulottumattomista.

      Lapsen uhraamisen kautta Kaadetut pihlajat liittyy 

Kuningas Oidipusta laajempaankin klassisen antiikin näytelmän 

traditioon. Mutta se liittyy myös Pennasen perhehistoriassa 

juonteena kulkevaan yksilön ja yhteisön väliseen rajankäyntiin. 

Romaanissa yksilö uhrautuu että yhteisö tervehtyisi. 

Uhrautuva Elli-Sisko on eräänlainen syntipukki, jonka 

poistuminen yhteisöstä pitää yhteisöä uhkaavat, vaaralliset 

vietit kurissa. 

    Maarit Kaimion mukaan syntipukki-käsityksen projisoiminen 

kreikkalaiseen tragediaan ei onnistu, koska kreikkalainen 

tragedia on väkivaltaisuudessaan liian avoin.202 Tekijäsubjekti  

onkin muunnellut perinnettä. Perheen sisäinen väkivalta ei ole 

laadultaan suoraa eikä fyysistä, vaan henkistä, pinnanalaista, 

vaikeasti tavoitettavaa ja kätkettyä. 

      

Kertomus päättyy: Mustan metsän ilkeä noita

Kohtalokkaan kirjeen kirjoittaneella Vieraalla on pääsy Elli-

Siskon todellisuuteen, josta koettuna  muut ihmiset ovat 

tavallisesti näkyvissä vain ”harmaan sumun erottamina, 

etäisinä ja hahmottomina”. (KP 80) Ulkopuolinen Vieras näkee 

muita enemmän ja terävämmin.

     Elli-Sisko kertoo Vieraalle sadun. Tässä sadussa Mustan 

Metsän ilkeä noita kadehtii kuninkaan suurta valtaa ja kostaa 

hänelle noitumalla hänen tyttärensä Veronikan. Veronikalla on 

siniset silmät, joiden katse tekee muut ihmiset onnelliseksi.

202 Kaimio  1998, 137
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Hän asettui kuninkaallisten vaunujen tielle, kun ne ajoivat 
pitkin kullalla silattua tietä ulos kuninkaan puistosta, ja 
hän kohotti taikasauvansa: vips! vaunujen täytyi pysähtyä 
ja prinsessan astua alas. Taas: vips! noita kosketti 
sauvallaan prinsessan silmiä ja huusi jyrisevällä äänellä: 
tuottakoot silmäsi sinulle onnettomuuden... (KP 82)    

Taikomisen jälkeen Veronika muuttuu hiljaiseksi ja sairaaksi. 

Lääkärit eivät löydä parannuskeinoa.  Lopulta prinsessan 

luokse saapuu naapurivaltakunnan nuori ja kaunis prinssi, joka 

ilmoittaa, että prinsessa Veronikan silmät on noiduttu. ”Hän ei 

näe sitä, mitä me muut ihmiset näemme, mutta hän näkee 

kaiken, mitä me emme näe. Sentähden hänen täytyy kuolla 

suruun.” (KP 82-83)

    Rakastava prinssi voisi pelastaa Veronikan, jos Veronika 

suostuisi  hänen puolisokseen. Viimeisenä yönä ennen häitä 

prinsessa kuitenkin nousee vuoteestaan ”hiljaa ja 

äänettömästi, otti kynttilän käteensä ja etsii salakaapista 

tikarin, joka oli terävä kuin leijonan kynsi”. Hän leijuu linnan 

käytävissä ja löytää tiensä linnan jyrkimmälle muurille, joka 

viettää alas virtaan. Prinsessa katselee kohti tuntematonta 

päämäärää syöksyvää kohinaa. Aikansa katseltuaan hän ottaa 

tikarinsa,  repäisee  molemmat silmät päästään ja heittää ne 

virtaan. Silmät kelluvat veden pinnalla kuin siniset safiirit ja 

kiitävät kuohuissa pois. Aamulla prinsessa löydetään muurilta 

kuolleena, mutta hänen kasvoillaan oli ”onnellinen ilme”. (KP 

82-84)

    Pidän Mustan metsän noitaa äitinä, joka kadehtii isän liian 

suurta vaikutusvaltaa tyttäreen. Äiti valloittaa tyttären 

isältä, hän ei halua, että tytär kiintyisi äidin sijasta isäänsä. 

Kuninkaasta ei ole minkäänlaista vastusta Mustan Metsän 
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noidalle, hän on heikko ja väistyvä isä.

    Tyttären hiljainen sairastuminen tarkoittaa sitä, että äiti 

kykenee estämään tyttärensä oidipaalisen kamppailun, mutta 

tilanne ei tyydytä tytärtä. Hän ei kuitenkaan pyri itse 

tekemään mitään päästäkseen tervehtymään. Tuhkimon 

kaltaisissa klassisissa oidipaalisissa saduissa tytär pyrkii 

aktiivisesti toimimaan niin, että pääsisi pois epätyydyttävästä 

tilanteesta. Elli-Siskon sadussa ei tapahdu näin.

     Prinssi on mahdollinen prinsessan puoliso. Hän ilmoittaa 

hoviväelle, että prinsessa on noiduttu. Nimenomaan hän kertoo, 

että prinsessa ”näkee kaiken mitä me emme näe”.  

     Kuningas Oidipus -näytelmän alussa sokea tietäjä Teiresias 

sanoo Oidipukselle: ”Minua pilkkasit sokeudestani./Sanon: Et 

näe näkevillä silmillä,/kuka asuu kanssasi tässä alhossa.”203 

Oidipus on näkevänä sokea, hän sokaisee itsensä nähdäkseen 

paremmin.  Prinsessa Veronikan silmät näkevät sen sijaan äidin 

taian vuoksi liikaa. Kun tytär näkee liikaa, hän näkee sen, mitä 

taikasauvaansa, penistään, heilauttava äiti tahtoo hänen 

näkevän: että äiti haluaa hänet itselleen.

   Sairastumisellaan tytär ilmaisee, että ei halua kulkea sitä 

reittiä, josta Freudia mukaillen seuraisi 

maskuliinisuuskompleksi ja mahdollisesti homoseksuaalinen 

objektivalinta. Koska äiti on estänyt häneltä freudilaisen 

paradigman mukaisen, normaalin kehityksen naiseksi, hän ei voi 

löytää oidipuskompleksin feminiinistäkään ratkaisua, vaikka se 

olisi prinssin välityksellä tarjolla.

   Tytär ei pysty ratkaisemaan ristiriitaista tilannetta tavalla, 

joka antaisi hänelle mahdollisuuden kasvaa oman 

seksuaalisuutensa ja tunteensa  hyväksyväksi naiseksi.  Ei ole 
203 Sofokles  1988, 34
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olemassa isää, joka osoittaisi olevansa valmis hyväksymään 

tyttären heteroseksuaalisen rakkauden tulevaa aviomiestä 

kohtaan. Ei ole äitiä, jonka kanssa tytär voisi kamppailla. Äiti 

on ylivoimainen tyttärelle. Mahdottomassa tilanteessa tytär 

ottaa tikarin, äidin väkisin antaman peniksen, ja vie sillä 

itseltään kyvyn nähdä sen, mitä äiti haluaisi hänen näkevän. 

Tytär kieltäytyy esioidipaalisesta äitisidoksesta, mutta hän ei 

voi kieltäytymisen jälkeen omaksua heteroseksuaalista 

rakkautta, koska paha äiti on edelleen liian ylivoimainen eikä 

isästä ole pelastajaksi. Siksi hän kuolee, onnellisena. 

Onnellisuus viittaa mielestäni siihen, että kuolema on pahalle 

äidille annettu lahja. Tytär tuhoaa mielummin itsensä kuin 

menettää äidin, jota ei kuitenkaan kykene rakastamaan äidin 

vaatimalla tavalla. Virta, johon Veronika heittää silmänsä, 

edustaa kuolemanviettiä. Thanatos voittaa Eroksen.

    Kun Elli-Sisko lopettaa satunsa, Vieras ”ei tietänyt mitä 

ajatella safiirinsinisistä silmistä, jotka kelluivat virran 

pinnalla”. (KP 84) Silmien  kerronnallinen merkitys painottuu 

tässä Vieraan huomautuksessa. Vieras toteaa Elli-Siskolle, 

että tytön olisi ”olisi pitänyt antaa tuon kauniin prinssin 

parantaa prinsessa. Vain rakkaus voi parantaa lumouksen.” 

(KP 84)

   Bennett Simon toteaa, että klassisen antiikin näytelmiin 

sisältyy linkki, joka yhdistää toisiinsa lapsenmurhan ja 

kertomuksen hiljentämisen. Simon löytää saman linkin myös 

Beckettin modernista, Leikin loppu -näytelmästä.204 Elli-Siskon 

sadussa on kyse itsemurhasta, mutta myös vielä 

syntymättömien lasten tappamisesta. Vieraan huomautusten 

204 Simon  1987, 153



225.

jälkeen Elli-Sisko ”tuijotti eteensä yhä tuskallisemman ja 

tyhjemmän näköisenä ja lopulta purskahti itkuun ja kääntyi 

kiirehtiäkseen pois”. (KP 84) Sadunkertoja vaikenee, kertomus 

kuolee, jälkeläiset jäävät syntymättä.

    Kun Elli-Sisko sairastuu, äiti käy tapaamassa mielisairasta 

tytärtään metsässä, ”sairaala-alueen rajalla, jollakin vanhalla 

portilla, jonka lukko oli ruostunut (...). (KP 137) Sekä rajalla 

oleminen että portti viittaavat ulospääsyn mahdollisuuteen, 

mutta sen enempää äidillä kuin tyttärelläkään ei ole avainta 

ruostuneeseen lukkoon. Elli-Siskon osalta kertomus on 

sulkeutunut. ”Minun yksin täytyy kärsiä, mutta sitten tuleekin 

loppu, kaiken loppu.” (KP 124)

     Käsillä olevan tutkimuksen johdannossa mainitsin, että 

Pennanen pyrki eräässä 1970-luvun lopussa ilmestyneessä 

lehtiartikkelissaan kieltämään Pieni merenneito -sadun 

psykoanalyyttisen tason. Kieltämisen taustalla on mielestäni 

tarve sanoutua irti kertomuksista, jotka johdattelisivat kohti 

tiedostamattomia viettejä ja vaistoja.

Kerronnan sulkeutumiseen liittyen on kiintoisaa havaita, 

että 1960-luvulla Iris Murdochin romaaneja käsittelevässä 

esseessään Pennanen  toteaa, että Murdochin Yksisarvinen  

sisältää 

väsyttävää epämääräistä vertauskuvallisuutta, mm. 
eläinsymboliikkaa, jota on muissakin Murdochin 
romaaneissa. Ja vesisymboliikkaa. Vesi on vettä; jos 
kirjailija kokee meren seksualiteettina, tai sateen pahana 
voimana, tai tulvan jonakin muuna, hänellä on siihen 
oikeus, mutta jos hän haluaa herättää saman kokemuksen 
lukijassa, hänen täytyy varautua vastustukseen. Siksi 
pitäisi jättää lukijalle mahdollisuus kokea romaanissakin 
meri vain merenä, luonnonilmiönä. (Pennanen 1965, 135-
136)
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Tulkitsen Pennasen 1960-luvun näkemyksen niin, että hän 

tahtoo syystä tai toisesta sanoutua irti nuoruudentuotantonsa 

joistakin elementeistä. Jokin kertomus on päättynyt. Toisaalta 

Pennasen näkemykseen sisältyy myös ajatus, että lukijalla on 

oikeus lukea fiktiiviset tekstit monella tavalla ja kirjailijan 

tulee antaa lukijalle tuo oikeus. Uskon, että tekijäsubjekti 

ilmaisee oidipuskompleksia sivuavat näkemykset esim. Ennen 

sotaa oli nuoruus -romaanissa kätkettyinä juonteina myös 

siksi, että teos herättäisi lukijassa torjuntoja. Lukija voi 

tahtoessaan ohittaa nuo oidipaaliset rihmastot ja tehdä 

romaanista omia mieltymyksiään noudattavan tulkinnan. 

    Viettien mukaan toimivista ihmisistä kertova proosa saa 

1950-luvun jälkeen kriitikko Eila Pennaselta ajoittain varsin 

ankaraa palautetta. Kenties näkyvimmin hän on kriitikkona 

vastustanut 1970-luvulla Timo K. Mukan esikoisromaanin 

joitakin ominaisuuksia.  Pennanen kiittää Maa on syntinen laulu-

romaania mm. henkilökuvien eheydestä, mutta kritikoi 

”primitiivisyyttä romantisoivaa” kirjailijaa. ”Elämä on kiimaa, 

tappelua, juopottelua, ja takansikin tietää, että henkilöt ovat 

viattomia luonnonlapsia. Paatunut etelän akka nauraa 

katketakseen pohjoisen ihmisten elämälle; se on niin 

pittoreskia”, kirjoittaa Pennanen arviossaan, jota hän siteeraa 

laajasti vastatessaan Erno Paasilinnan syytöksiin 

murskakritiikistä.205

      Kiintoisaa on, että Veikon, Elli-Siskon ja Sirkan kaltaisista 

”luonnonlapsista” toisessa romaanissaan kirjoittanut Pennanen 

suhtautuu parikymmentä vuotta romaanin julkaisemisen jälkeen 

kriitikkona näinkin sarkastisesti nuoren kirjailijan 

esikoisteoksessa oleviin ”luonnonlapsiin”.
205 Pennanen 1974 
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Luovuus periytyy pojalle

Sirkka palaa perheistunnosta muuttumattomana takaisin 

omaan elämäänsä. Tulossa olevat hautajaiset herättävät 

hänessä vain tympeää väsymystä, jonka vallassa hän pohtii 

”mitähän ihmiset ajattelevat?” (KP 138 ) 

    Veikko tahtoo vaatia perheen äidin tilille Elli-Siskon 

kohtelusta mielisairaalassa. Itsenäisten tavoitteitten 

syntyminen saa Veikossa aikaan myös ruokahalun heräämisen. 

Hänen vaimonsa Elsa katsoo ”liikutukseen saakka tyytyväisenä 

hänen syömistänsä ja työnsi lähemmäksi voisämpylöitä, (...) 

Hänen suunsa liikkui kun hän seurasi miehen ahnetta 

pureskelua: - Mistä tämä ihana ruokahalu, jota ei ole ollut 

vuosiin?” (KP 133) Ravinnon vastaanottaminen tarkoittaa 

eheyttävän luottamuksen tunteen alkua. Luottamus ja 

kiitollisuus mahdollistavat Melanie Kleinin mukaan toiveen antaa 

tyydytystä tuottavalle kohteelle vastineeksi mielihyvää.206 

Romaanissa tämä toive toteutuu niin, että ”mies katsoi 

varmasti vaimoonsa, hymyilikin hieman”. (KP 133) 

     Aikomuksestaan huolimatta Veikko ei voi  kuitenkaan 

keskustella äitinsä kanssa, koska tämä ehtii kuolla ennen 

dialogin alkamista. Saatuaan tiedon äidin kuolemasta Veikko 

poistuu yksinäisyyteen pystyäkseen jäsentämään elämäänsä. 

(KP 143) Hän pyrkii kuitenkin fyysisestä etäisyydestä 

huolimatta tunneyhteyden luomiseen ja kirjoittaa vaimolleen, 

että tämä on ollut oikeassa tahtoessaan avioparille lapsia. (KP 

144)  Lapsen mainitsemisen kautta Veikko kurkottuu kohti 

rakkautta. Miehen rakkaus antaa naiselle kaikkivoipaisuuden ja 

hallinnan tunteen: ”Elsa tunsi kuinka lämmin ja voimakas hän 
206 Klein 1992,  37
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oli.” (KP 146)
       Veikon ja Elsan kautta Kaadettujen pihlajien  epilogissa 

rakentuu onnellisen freudilaisen ydinperheen mahdollisuus. 

Tekijäsubjekti vihjaa lisäksi, että Veikon ja Elsan lapsesta voisi 

tulla suuri taiteilija, vaikka Veikolla itsellään ei olekaan 

tarpeeksi voimia kasvaa taiteilijaksi. (KP 146) Kasvun ja 

irtautumisen mahdollisuus sisältyy luovaan työhön. Luova 

lahjakkuus siirtyy isältä lapsille.  Mies kykenee luovaan 

toimintaan ruokkivan äidin kannattelemana ja tukemana. 

Rakastavassa äidissä, Elsassa, oleva hyvä poistaa suvun 

kirouksen vaaran. 

    Romaanin lopussa Elsa kääntelee mielessään ”punaposkista 

pienokaista”. Hän ”käveli puutarhan käytävillä onnellisena. 

Aurinko hehkui nurmikentän yllä ja katseli lempeästi 

väkivaltaisiin muotoihin puserrettua luontoa. - Kauas olet 

eksynyt, mutta aina voit tulla takaisin! se kuiskasi”. (KP 145)

       Freudin mukaan poika pyrkii huomattavasti innokkaammin 

irrottautumaan isästään kuin äidistään. Pojan on myös 

helpompi tuntea vihamielisiä tunteita isäänsä kuin äitiään 

kohtaan.207 Kaadettujen pihlajien perhedynamiikkaa kuvaava 

tekijäsubjekti on ratkaissut vanhempien ja pojan väliset 

suhteet niin, että poika sivuuttaa kelvottoman isän oikeastaan 

kokonaan, mutta tuntee voimakasta vihamielisyyttä äitiään 

kohtaan. Tässä vaiheessa tekijäsubjektin halu suojella isää 

kuvastuu tämän ratkaisun lisäksi siinäkin, että teoksessa 

perheen aiempaa onnellisempi tulevaisuus avautuu pojan 

kautta. Onko isän suojeleminen patriarkaatin suojelemista? 

Mielestäni ei. Tekijäsubjektin intentiona on ollut suojella 

heikossa miehessä sijaitsevaa luovuutta.  Affiliaatiokompleksia 
207 Freud  1991, 222 
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ajatellen kyse on maskuliinisiin edeltäjiin samastumisesta.

     Pojalle varattu luovuus kuvastaa lisäksi sitä, että 

tekijäsubjekti on tahtonut kuvata äitiä, joka ei ole antanut 

tyttärilleen luovaa potentiaalia. Mökin äidin kovuus ja 

emotionaalinen kitsaus tarkoittavat freudilaiseen paradigmaan 

sijoitettuna sitä, että äiti ei ole ruokkinut riittävästi 

tyttäriään, jolloin tyttärien luovuus ei ole saanut äidiltä 

tarpeeksi ravintoa.208 Miksi naiskirjailija, luovaksi toimijaksi 

ryhtynyt nainen, ei ole tekijäsubjektin kautta päätynyt 

sellaiseen ratkaisuun, että luovuus periytyisi äidiltä lapsille?

    Ymmärrän teoksen tekijäsubjektiksi naisen, joka on tahtonut 

tällä ratkaisullaan ilmentää oidipaalisen prosessin 

vaihtoehdottomuutta naiselle.  Koska normaali kehitys 

edellyttää Freudin mukaan sitä, että feminiininen ymmärretään 

vajaaksi maskuliinisuudeksi, oidipaalinen prosessi tuhoaa 

naiselta mahdollisuuden olla itsenäinen, luova ja feminiininen 

subjekti. Tekijäsubjektin ratkaisussa toteutuu mielestäni 

johdannossa mainitsemani Lacanin paternaalinen metafora ja 

feminiinisen määrittyminen kaksinkertaisen puutteen kautta. 

Tässä patriarkaalis-seksuaalisessa järjestyksessä naisen on 

lähes mahdotonta yksilöllistyä. Täysin mahdotonta hänen on 

yksilöllistyä kirjailijaksi, koska silloin hän pyrkii hakemaan 

kielen avulla sitä, minkä eroja tuottava symbolinen Isän kieli 

kieltää. Nainen voi Mökin äidin tavoin tyytyä olemaan 

työyhteiskunnan palvelija, joka siirtää oman sovinnaisuutensa 

tyttärelleen. Sirkka ei kuitenkaan valitse heteroseksuaalista 

ydinperhettä vaan yksinäisyyden. Oidipaaliseen ja 

yhteiskunnalliseen järjestykseen kelpaamaton Elli-Sisko 

tuhoutuu. Vain Elsan kaltaisella naisella on mahdollisuus 
208 Vrt. Gilbert & Gubar  1988, 205
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onneen, koska hän ei kaipaa yksilöllistymistä vaan aviomiestä 

ja lasta. Tyydytyksen tunne syntyy välillisesti. Vaimo voi olla 

tyytyväinen tehdessään aviomiehensä kylläiseksi. Itsenäisenä, 

seksuaalisesti tuntevana luovana subjektina naista ei sen 

sijaan voi olla  olemassa.

    Naiskirjailija Eila Pennanen on kuitenkin luova subjekti. 

Sisältyykö romaanin tekijäsubjektin näkemyksiin myös  

kannanotto reaalisen Eila Pennasen oidipaaliseen 

problematiikkaan? Romaani ei anna tähän kysymykseen 

ainakaan suoraa vastausta. 

 

4.3.  Pimeään karkaava biseksuaalinen halu. Proomu 

lähtee yöllä (1945) 

Eila Pennasen kolmas romaani Proomu lähtee yöllä ilmestyy 

vuonna 1945. Romaanin keskiluokkainen perhe elää kauppalassa 

ja  suljetussa tehdasyhteisössä, jonka yllä paistaa kesäaurinko. 

(PLY 7-8) Kuvattavan perheen isä on  tiilitehtailija, jota työväki 

kutsuu Höökvorsiksi. (PLY 15) Hänellä on kaksi tytärtä, Kyllikki 

ja Marjatta. Höökvorsin poika Olavi on kuollut sodassa ja 

jättänyt jälkeensä Matti-pojan, joka on kuolleen äitinsä tavoin 

heikko. (PLY 22) Isä on ollut vihainen, kun Matti ei ole 

uskaltanut kiivetä puuhun. (PLY 41) 

    Tiilitehtailija tahtoo pojanpojastaan perijänsä ja työnsä 

jatkajan, (PLY 169) mutta heiveröinen ja arka  Matti ihailee 

proomumies Eeroa. (PLY 37) Matin lisäksi Marjatta kiinnostuu 

Eerosta. Eero on kuitenkin työmies, toisin kuin johtavassa 

asemassa oleva Lauri Forss, joka on kosinut Marjattaa useita 

kertoja. (PLY 60) 
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    Maata viljelevä Tahvo on puolestaan kiinnostunut serkustaan 

Kyllikistä, mutta viaton Kyllikki ei käsitä tilannetta ennen kuin 

Tahvon Aune-piika kertoo sen hänelle. (PLY 135-136) Tahvo ja 

Kyllikki päättävät Kyllikin isän suostumuksella avioitua ja 

jatkaa maanviljelystä. (PLY 176) Marjatan ja Eeron välinen 

suhde etenee yhdyntään saakka (PLY 217). Marjatta pohtii 

mahdollista avioitumista Eeron kanssa (PLY 253) mutta Eero 

tahtoo lähteä Lappiin, jossa on sota. (PLY 26) Matti päättää 

lähteä Eeron mukaan. Hän karkaa proomulle ja näkee Marjatan 

ja Eeron yhdesä. (PLY 274) Kuohuksissaan hän putoaa veteen, 

josta Eero pelastaa hänet. (PLY 275) Romaanin nimen 

mukaisesti Eero lähtee proomullaan yöllä  Lappiin. Eeron 

lähdettyä Marjatta päättää avioitua Lauri Forssin kanssa (PLY 

286) ja Matti pääsee Kyllikin avuksi maalle. (PLY 293)

Maataloustyö seksuaalisuuden sijasta

Naisen alempiarvoisuuden tunne toteutuu selkeimmin Kyllikissä, 

joka päättää tehdä maataloustyötä ja toteaa helpottuneena 

pääsevänsä ”ikuisiksi ajoiksi yliopistosta”. Kyllikki myöntää, 

että akateemisten opiskelijoiden joukossa on myös niitä, jotka 

”kykenivät ymmärtämään ja kehittämään sitä ihmeellistä, sitä 

’jotakin’, sivistystä tai kulttuuria, maailman-kaikkien-asioiden-

yhtäaikaa-ymmärtämistä”, mutta Kyllikki kokee, että hänellä ei 

ole pääsyä tuohon joukkoon. Siksi hän siirtyy tekemään työtä 

käsillään. (PLY 177)

    Kyllikki on estoinen nainen, joka pukeutuu yksin ollessaankin 

paljastamatta ihoaan yhtään enempää kuin on pakko. (PLY 113)  

Yksikään mies ei ole koskaan hakenut hänen läheisyyttään. 



232.

(PLY 116) Koulussa hän pelkää miesopettajia mutta suhtautuu 

koulutehtäviin ”intohimoisen tarkasti”. (PLY 116) 

Opiskelutovereihinsa verrattuna Kyllikki tuntee itsensä 

”ikälopuksi, vakavaksi ja sammaltuneeksi”. Hänen ruumiissaan 

ei monien sairauksien vuoksi ole ”mehua”. (PLY 117) 

Ohutjärkisen, kömpelön, paksunahkaisen Tahvon (PLY 162) ja 

epävarman Kyllikin avioliitto on isän ja tulevan aviomiehen 

järjestämä kauppa (PLY 166). Kyllikki ei pelkää Tahvoa, koska 

tämä ”piti kädessään ’maaseudun’ taika-avainta”. (PLY 119) 

Kyllikki sanoo sisarelleen, ettei ”voi elää”, jos ei pääse maalle. 

(PLY 162)

    Alemmuudentunnot tekevät Kyllikin nöyräksi   

työyhteiskunnan palvelijaksi.  Intohimoton ja intohimoa 

herättämätön mies on turvallinen. Kyllikki voi lopulta suhtautua 

häneen kuin tytär isäänsä.  Tahvo puhuu Kyllikille tunteistaan 

”niin taitavasti, että Kyllikki ei ollut pelästynyt, vaan 

suorastaan liikutettu. Hän uskoi Tahvoon nyt täydellisesti ja 

ihaili häntä täysin voimin”.  Tahvo on mies, jonka 

”maataloustyö on tehnyt henkiseksi”. (PLY 295) 

    Henkisyys on kuitenkin Kyllikin itsensä luoma fantasia 

viettien torjumiseksi, koska Tahvo pettää häntä palvelijattaren 

kanssa jo ennen avioliiton solmimista. Marjatan mielestä on 

yhdentekevää, petetäänkö Kyllikkiä vai pettääkö Kyllikki itse 

itseään, jos hän kuitenkin on onnellinen. (PLY 296)

       Freudilaiseen paradigmaan sijoitettuna Kyllikki on nainen, 

joka avioituessaan löytää oidipuskompleksille feminiinisen 

muodon, mutta hän löytää sen vain työyhteiskunnan arvojen ja 

sosiaalisten muotojen täyttämisen tasolla. Hän ei saavuta 

emotionaalisesti täyttä naiseutta, koska hän on 
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alempiarvoisuuden tunnoissaan hylännyt seksuaalisuutensa. 

Tahvo ei herätä hänessä minkäänlaisia seksuaalisia tunteita.  

Niiden tunteiden puuttuessa maataloustyölle omistautuminen 

on fallista alkuperää olevan maskuliinisuuden 

toteuttamista. Kaadettujen pihlajien Sirkan tavoin hän haluaa 

pyhittää elämänsä jonkin korkean ja jalostavan päämäärän 

palvelemiseen.          

Ylivertainen, fyysistä työtä tekevä mies

Marjatan miesihanne sisältää nietzscheläisiä painotuksia: 

miehellä ei tarvitse olla sivistystä vaan voimaa. Hän ei saa olla 

riippuvainen ”horjuvaisista työmarkkinoista” tai ”oikullisesta 

lähimmäisestään, esimiehestään”, hänen on noustava 

”suuresta joukosta tekemään itsenäistä työtä omin vastuin”. 

Marjatta pitää riippumatonta miestä vapaana ja tahtoisi itse 

olla samanlainen. Hän haluaa ammatin, joka takaa hänelle 

”suuren mahdollisuuksien kentän”. (PLY 63).

     Marjatan ihaileman yksilöllisen elinvoiman vastakohdaksi 

asettuvat hänen isänsä omistamassa tehtaassa työskentelevät 

työläiset ja heidän perheensä. Työläislapsi Selinä asuu luteitten 

seassa paljon juovan ja seksuaalisesti holtittoman isän kanssa. 

Selinän äiti on liian heikko saadakseen aikaan elinkelpoisia 

jälkeläisiä.  (PLY 20-21) Työläismassalta puuttuu minätunne, 

se kykenee vain hädin tuskin ylläpitämään tavoitteettomia 

elintoimintoja209. Marjatan käsityksen mukaan palvelijat ovat 

laiskoja, tuberkuloottisia, kieroja ja umpimielisiä vetelyksiä. He 

työskentelevät vain jos heitä vahditaan ja komennetaan. (PLY 

51-53) Tässä eloonjäämistaistelussa sorretun kyvyttömyys 
209 Vrt. Theweleit  1989, 43-49
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puolustautua oikeuttaa sortamisen.  

    Massan yläpuolelle kohoavat ulkoilmatyöläiset kykenevät sen 

sijaan itsekuriin. Marjatta katsoo, että proomumies Eero ei ole 

tavallinen ihminen vaan korkeampaa, ”kaiken yläpuolella” 

olevaa sukua. Hän ” kulki sinisten vesien ja korkean taivaan 

välillä ja nukkui keinuvassa aluksessa”. (PLY 207)  Marjatan 

fantasia tuottaa Eerosta  yksilön, joka yliaistillisin voimin 

hallitsee maata ja vettä.   Marjatan silmissä Eeron 

”auringonkiiltävä” (PLY 58)  kauneus on virheettömästi 

toimivan koneen kauneutta. Marjatta ajattelee Eeroa ”urheilijan 

sirostelevat kengät jalassa vartalo kaareutuneena 

heittämässä, lennättämässä pitkää keihästä häikäisevässä 

auringonpaisteessa...” (PLY 213) 

    Ruumiin konemainen täydellisyys viittaa kykyyn hallita 

lihasten lisäksi mieltä ja erityisesti tietoisuudesta karkaavia 

viettiyllykkeitä.210  Marjatta on Eeroa alttiimpi viettien 

houkutukselle. Keihään ja falloksen välinen yhteys on 

edelläolevassa Marjatan kuvitelmissa selkeä. Kaareutunut 

vartalo viittaa lähestyvään orgasmiin, keihään heittäminen 

siemensyöksyyn. Maskuliinisen hurmion siunaa ylhäältä 

lankeava taivaallinen valo.  

    Marjatan fantisoiman  yhdynnän sijasta Eero käärii Marjatan 

kuitenkin huopaan, jota hän on käyttänyt sodassa. Huopa on 

ulkoinen haarniska, jota Marjatta tarvitsee viettiyllykkeittensä 

hillitsemiseksi. Naiselta puuttuu miehen itsehillintä, jonka sota 

on karkaissut teräksiseksi. Eero pakottaa Marjattaan 

katsomalla tämän nukahtamaan. (PLY 214)  Naisen silmistä 

näkyvä tiedostamaton työnnetään sinne minne se kuuluukin: 
210 Vrt. Theweleit  1989, 160-162
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pimeään.

     Päivänvalossa Eero tarkkailee Marjatan vartalon 

”jäykkiä, mutta sopusuhtaisia viivoja, rinnan rohkeata 

kimmahdusta, ruskeiden säärten suoraa uljuutta”. (PLY 46-47) 

Katseen tuottama nautinto ei synny katsottavan naisen 

maternaalisesta hoivaavuudesta tai naisellisesta pehmeydestä 

vaan sen samankaltaisuudesta fyysistä voimaa huokuvan 

miehenvartalon kanssa. Mielestäni tässä nautinnossa on kyse 

fantasiasta, joka on jotakin muuta kuin heteroseksuaalinen 

fantasia siitä huolimatta, että Marjatta on nainen. 

    Eeron äiti on ollut ”reipas nainen, iso kuin karhu, voimakas 

ja aikaansaapa”. Isä on sensijaan ollut elinvoimaton ja heikko. 

Hän ”ei vastannut puheisiin, ei suutansa vetänyt nauruun.” 

(PLY 86)  

    Freudin mukaan lasten varhaiseen seksuaaliseen 

kehitykseen kuuluu havainto toisesta sukupuolesta ilman 

penistä. Tyttöjen kehityksessä havainto saattaa johtaa 

peniskateuteen, poikien kehityksessä tuloksena voi olla käsitys 

naisesta, jolla on penis. Nämä molemmat kehityslinjat johtavat 

homoseksuaalisuuteen.211  En tässäkään yhteydessä ota kantaa 

homoseksuaalisuuden syntymisen syihin enkä siihen, pidänkö 

peniskateutta  edelleen relevanttina freudilaisena teoriana. 

Jäljitän tekijäsubjektin tekemisen ratkaisujen freudilaista 

taustaa ja muistutan, että Proomu lähtee yöllä on vuonna 1945 

julkaistu teos. Psykoanalyysistahan tuli esimerkiksi 

feministitutkijoille keskeinen tutkimussuunta vasta 1960-

luvulla. Kuten johdannossa mainitsin, Kate Millett suhtautui 

tutkimuksessaan Sexual Politics  Freudiin niin kielteisesti, että 

sen on katsottu hidastaneen psykoanalyysin soveltamista 
211 Freud  1991, 186
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naistutkimuksessa. Angloamerikkalaisesta tutkimuksesta 

mainitsin Millettin lisäksi Juliet Mitchellin, joka pyrki 

kiinnittämään huomiota niihin freudilaisen tematiikan osiin, 

jotka olivat hyödyllisiä tarkasteltaessa naisvihamielisen 

yhteiskunnan tiedostamatonta perustaa. Ymmärrän 

tekijäsubjektin toimineen Pennasen kahdessa ensimmäisessä 

romaanissa siten, että tavoitteena on ollut muun muassa 

oidipaaliteoriaan sisältyvän naisvihamielisyyden 

tarkasteleminen. Siksi peniskateuttakaan ei mielestäni voi 

sivuuttaa vaikka se voikin tuntua vanhentuneelta teorialta.

       Eeron perheessä äiti on ollut maskuliininen. Eero ihailee 

äitinsä voimaa ja aikaansaavuutta. Yleensä poika ihailee isänsä 

voimia ja äitinsä hoivaavuutta.  Freudin mukaan äiti menettää 

pojan kuvitelmissa peniksen kuitenkin vasta silloin, kun poika 

käsittää, että äiti synnyttää lapset.212 Entä jos tekijäsubjekti 

on kuvannut Eerossa miehen,  jonka kuvitelmissa äiti ei olekaan 

menettänyt penistään lainkaan? Ketä hän silloin Marjattaa 

arvioidessaan ja katsoessaan ihailee? Entä miksi Marjatta 

ihailee Eeron fyysistä kauneutta ja voimaa? Miksi tekijäsubjekti 

on Eerossa kuvannut miestä, joka fyysisesti vaikuttaa 

Kaadettujen pihlajien Veikon vastakohdalta? 

Mansikoita isälle

Eero asettuu pitkälleen ”mansikkakolon” äärelle ja nukahtaa 

auringon laskiessa. (PLY 76) Paikalle saapuu valkoiseen 

leninkiin (PLY 80) pukeutunut Marjatta, jonka on vallannut 

”vastustamaton halu saada heti mansikoita”.  Ennen kaikkea 

hän haluaa poimia niitä isälleen, joka ”hautaisi ne valkoiseen 
212 Emt., 311
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sokerisateeseen ja kostuttaisi lumivuoren paksulla kermalla”, 

jota perhe sai maaseudulta. (PLY 78)

    Kun Marjatta näkee kalliolla nukkuvan Eeron, mansikat 

väistyvät hänen mielestään. Marjatta aistii, että miehestä 

henkii ”epämääräinen alkeellisuuden ja pimeyden vaikutelma”, 

jota Marjatta ei omasta mielestään voi väistää, koska silloin ei 

tapahtuisi mitään siitä ”minkä täytyi tapahtua”. Unenomaisen 

pelon vallassa Marjatta muistaa lapsuutensa unennäöt, jotka 

olivat jääneet pois sen jälkeen kun isä oli sanonut Marjatalle, 

että ”hänen oma Marjatta-tyttönsä ei saanut pelätä pimeää”. 

(PLY 80-81)

    Kun proomumies herää, Marjatan pelokkaat ajatukset 

katoavat. Marjatta alkaa poimia mansikoita ja toivoo, että mies 

”ymmärtäisi pitää arvossa sitä etua, että sai lojua kalliolla ja 

katsella Marjattaa”. (PLY 82) Eero tarjoutuu auttamaan 

Marjattaa mansikoitten poimimisessa ja juttelee poimiessaan 

tavalla, joka saa Marjatan arvelemaan, että mies ”tiesi 

mansikoista paljon enemmän kuin muut ihmiset”.  Marjatta ei 

pidä siitä ajatuksesta, että hän joutuisi antamaan isälleen 

”työmiehen hiestä kosteassa kämmenkuopassa” olleita 

mansikoita”, (PLY 83) vaikka miehellä onkin kauniit kädet. (PLY 

84) 

     Miestä tarkkaillessaan Marjatta käsittää, että heidän 

välillään olevaa ”mustaa syvyyttä” ei ole synnyttänyt 

yhteiskunnallinen ero, rikkaus tai köyhyys, vaan ”jokin 

kätketty ja hiljainen hänessä itsessään, ja tuossa miehessä”. 

Marjatta arvelee, että mies voisi ”ottaa” Marjatan, mutta jos 

Marjatta vain lähtisi pois, mies saisi ”unensa ja rauhansa 

takaisin” mutta Marjatta ei saisi. (PLY 84) Työpalveluleirillä 
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päiväkirjamerkintöjä kirjoittaneen Eila Pennasen tavoin 

Marjatta arvelee naisen olevan rakkaudessaan miestä 

riippuvaisempi. 

    Pohdiskelujensa lomassa Marjatta heittää mansikoittensa 

joukosta löytämänsä raakileen maahan. Mies ottaa sen 

käteensä ja ”hetken epäröityään hän kohotti marjan suuhunsa 

ja imeskeli sitä miettiväisenä”. Mies toteaa marjan maistuvan 

”samanlaiselta kuin ennenkin. Kakaroina aina syötiin mansikat 

raakoina, ei maltettu odottaa. Nyt tässä iässä jo malttaa”. 

(PLY 85) 

      Mansikoita poimivan Marjatan ja Eeron kohtaaminen tuo 

mieleen Punahilkan ja suden kohtaamisen. Bruno Bettelheimin 

mukaan sadussa olevan suden valta perustuu sen kykyyn 

houkutella eläimellisiä pyrkimyksiä esiin sitä lähestyvässä 

Punahilkassa. Punahilkka on mielihyvää etsivä oidipaalinen 

lapsi, joka ei ole valmis seksuaalisiin kokemuksiin. Tästä 

syystä hän uskoo voivansa voittaa seksuaalisesti vain 

vapautumalla kokeneemmista kilpailijoista, eli isoäidistä. 

Punahilkka taistelee tietoisen oikein tekemisen ja 

tiedostamattoman voittamisen välillä.213  

      Marjatasta on äidin kuoleman jälkeen tullut isänsä 

taloudenhoitaja. Vain Marjatta, ”Marjatta yksin”, on kelvannut 

isälle. (PLY 8) Marjatta on saanut perheen emotionaalisessa 

sidosverkostossa äidin paikan hyvänä ravitsijana, isälle 

mielihyvää tuottavana tyttärenä.   

   Mansikoitten poimiminen isälle tuottaa Marjatalle mielihyvää. 

Marjat lahjoittamalla hän testaa omaa viehättävyyttään isän 

silmissä. Marjatta arvelee, että ”tyttäret katselisivat kiltisti, 

miten seos katoaisi isän suuhun ja loppuisi, jolloin hän 
213 Bettelheim 1985, 210-211
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äänekkäästi kummastelisi, etteivät he muut syöneet 

mansikoita”. (PLY 79) Ahmiva isä muistuttaa tyytyväistä, 

pulleaa lasta, jota äidin korvikkeeksi kelpuutettu tytär ruokkii.   

    Marjatta haluaa pitää isän kokonaan itsellään, hän ei tahdo 

että isä söisi Eeron kädessä olleita marjoja.  Raakileen 

poisheittäminen tarkoittaa sitä, että Marjatta olisi halukas 

seksuaaliseen suhteeseen Eeron kanssa vaikka hänen 

oidipaalinen kamppailunsa on kesken - tai oikeastaan se ei ole 

alkanutkaan. Hän ei edes mielikuvien tasolla kamppaile kuolleen 

äidin kanssa isän huomiosta. Ja kun nukkuva Eero muodostuu 

Marjatan mielessä liian suureksi uhkaksi, hän muistaa 

lapsuutensa pimeänpelon ja isänsä sen torjujana. Isä pelastaa 

hänet siltä seksuaaliselta uhkalta, jota nukkuva Eero edustaa. 

     Kun Eero maistaa mansikkaa, hän antautuu hetken verran 

houkutukselle, mutta ei kuitenkaan suostu seksuaaliseen 

kanssakäymiseen isässään kiinni olevan tytön kansssa.

     Marjatan katseesta pelon tunnistaessaan Eero tuntee 

helpotusta. Eero pohtii, että ”puolimiehet ja puolinaiset eivät 

olleet vaarallisia eivätkä peloittaneet” mutta ”täysiverinen 

nainen, joka antoi oikeuden naisellisuudelleen”, oli miehelle yhtä 

pelottava ja käsittämätön kuin ”kiiluva musta vesi” tai 

”metsä, joka seisoi ja odotti pimeydessä”. (PLY 91) Eero 

käsittää kokonaisen naisen passiiviseksi ja passiivisuudessaan 

pelottavaksi. Toisaalta Eeroa viehättää villi suo ja vesi, ”joka 

piti puoliaan, myrskysi ja heitti laivaa ja viskeli venettä minne 

halusi, jos sille päälle sattui”. (PLY 76) Liikkuva, aktiivisesti 

johonkin suuntaan pyrkivä ja tahtova vesi ei ole pelottavaa. 

    Tarkoittaako aktiivinen vesi tahtovaa, fallista naista?
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    Marjatta on muiden ihmisten kanssa toimiessaan tahtova ja 

aktiivinen. Eeron läsnäolo saa hänet neuvottomaksi ja 

epävarmaksi. (PLY 90-91) Eero nostaa hänessä esiin 

freudilaisen paradigman mukaisen, seksuaalisesti passiivisen 

naisen, mutta olotila herättää hänessä ristiriitaisia tunteita. 

Mies on kaunis ja kiihottava, mutta miehenä hän saattaa 

odottaa Marjatalta perinteiseen naisellisuuteen kytkettyjä 

ominaisuuksia. Marjatta pohtii, eivätkö ”miehet olleet juuri 

sellaisia, vaativaisia ja naurettavasti ymmärtämystä 

kaipaavia”.  Marjatta epäilee, onko ”omaa tietä” kulkemalla 

mahdollista saavuttaa tasapainoa, vai onko elämä jatkuvaa 

”kahtaalle katsomista”. (PLY 96-97) Marjatta ei ole halukas 

tarjoamaan Eerolle äidillistä ymmärtämystä eikä hoivaa. Häntä 

kiehtoo seksuaalisesti mies, johon hän osittain identifioituu. 

Öisessä puistossa kävellessä hänestä tuntuu siltä kuin ”Eeron 

kasvot olisivat olleet hänen kasvoillaan ja hän olisi katsellut 

puita ja ruohoa hänen silmillään ja kuunnellut yölintujen laulua 

hänen korvillaan.” (PLY 93) Samoin kuin Eeron aiemmin 

mainitsemassani fantasiassa, tässä Marjatan fantasiassa on 

mielestäni kyse jostakin muusta kuin heteroseksuaalisesta 

unelmoinnista.

Aktiivinen nainen, passiivinen mies 

Varakkaan kodin poika Lauri Forss (PLY 185) on Marjatassa 

löytänyt naisen, joka vastaa hänen ”yhteiskunnallisia ja 

avioliitollisia vaatimuksiaan”. (PLY 186) Marjatta kuitenkin 

torjuu  toistuvasti Laurin, jolla on ”liian leveä suu, liikkuvat 

sieraimet ja liian jäntevät alaraajat”. (PLY 187) Pahinta 
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kuitenkin on, että Lauri oli järjestänyt itselleen tilaisuuden olla 

talvisodan jälkeen enää lähtemättä sotaan, jossa Marjatan 

velikin kuoli. (PLY 188) 

    Marjatan välinpitämättömyys tekee Laurista epäluuloisen. 

Mustasukkaisuuden sävyttämän kiihkon vallassa hän menettää 

itsehillintänsä. Marjatan pelastaa raiskaukselta hänen isänsä, 

mutta kiukun väistyttyä tehtailija aprikoi, että ”Lauri Forss oli 

kunnon poika”, joka oli 

joutunut tuollaiseen...Vanhan miehen murhe näki tyttären 
hetken ajan toisin silmin: hänen Marjattansa oli kova kuin 
hän itse, hän joutuisi kärsimään, hän antaisi muiden 
kärsiä...Naisen ei ollut hyvä olla kova näissä asioissa, 
kuten miehen. Hänen Marjattansa...(PLY 192)

Sekä Lauri Forss että tehtailijaisä pitävät Marjattaa 

varsinaisena loukkaajana, ”kumpikin tunsi tekevänsä naiselle 

vääryyttä ja halusi tehdä hänelle vääryyttä”. (PLY 193)

    Yhtäältä isä ei halua päästää irti tyttärestään, toisaalta 

hän pitää tytärtään syyllisenä ikävään tilanteeseen. Marjatan 

vika on se, että hän ei osaa olla naisellisen taipuisa ja pehmeä. 

Hän ei ole sosiaalisesti joustava vaan hän on kova kuten 

isänsä. Hän on samastunut maskuliiniseen tahtoon ja ehkä 

älyllisyyteenkin, mutta hän tuntee seksuaalista kiinnostusta 

mieheen eikä naiseen. Freudilaiseen paradigmaan sijoitettuna 

hän on maskuliinisen ja feminiinisen sekoitus.

      Freudhan piti naisen sosiaalista joustavuutta seurauksena 

siitä, että tyttö ei pojan tavoin ole joutunut törmäämään 

kastraatiopelkoon. Lisäksi Freud katsoi, että kastraatiouhka ei 

tuhoa vaan luo tytön oidipaalisen vaiheen. 

    Kaadetuissa pihlajissa  tekijäsubjekti oli poistanut heikon 
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isän perhedynamiikasta. Proomu lähtee yöllä -romaanissa 

tekijäsubjekti on jo ennen teoksen tapahtumien 

alkua haudannut äidin. 

     Freud katsoo, että  pienen tytön aggressiiviset tai 

sadistiset toiveet saattavat liittyä siihen, että tyttö pelkää 

joutuvansa äitinsä tappamaksi. Pelko voi kääntyä toiveeksi 

äidin tappamisesta, mikäli se pääsee tytön tietoisuuteen 

saakka.214 Voisiko siis olla niin, että jo Marjatan 

varhaislapsuudessa kuollut äiti tekee mahdolliseksi sen, että 

Marjatan ei tarvitse kääntyä hänestä kohti isäänsä? Että 

Marjatta elää edelleen siinä fallisessa oletuksessa, että hän on 

saanut äidiltään peniksen?215 Marjatta ei muista äitiään, (PLY 

10) joten äiti on voinut kuolla jo silloin, kun Marjatta on ollut 

vauvaikäinen. 

       Laurin raivokkaan lähestymisyrityksen jälkeen Marjatta 

pakenee kotoaan Eeron luokse proomuun. He nukkuvat 

yhdessä. Aamulla he painautuvat ”kauheassa tuskassa” 

toisiinsa ja yhtyvät ”kuin kaksi raivostunutta petoa”. (PLY 

217) Yhdyntäsanasto ei kerro seksuaalisesti passiivisesta 

naisesta, joka antautuisi miehelle. Mies ja nainen ovat 

yhdynnässä yhdenveroisia aggressiivisuudessaan. 

      Yhdynnän jälkeen Marjatta tuntee, että hänen ”kätketyissä 

elimissään”, asuu uudenlainen, ”vaarallinen ja rohkea” ihminen. 

Heränneeseen voiman tunteeseen liittyy muistikuva tytärtään 

”tyynesti ja varmasti” kasvattaneesta äidistä, joka on kuollut 

Marjatan syntyessä. (PLY 221-222)  

     Tekijäsubjektin kerronnalliset ratkaisut ilmaisevat 

mielestäni sen, että hän on Marjatassa tahtonut kuvata 
214 Freud  1991, 385
215 Vrt Freud 1991, 381
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esioidipaalisessa vaiheessa elävää naista, joka ei tunnusta 

peniksen menetystä. Samasta syystä hän kuvaa Eeron 

fyysisesti täydelliseksi mutta epä-älylliseksi mieheksi. Eeron 

älykkyys veisi Marjatalta mahdollisuuden kohdella miestä niin 

kuin hän tätä teoksessa kohtelee. Kyse on sukupuolten välisen 

voima- ja valtatasapainon säilyttämisestä, joka mielestäni on 

tekijäsubjektin intentio. 

      Serge André vie eteen päin Lacanin käsitystä 

feminiinisestä puutteen merkitsijänä esittämällä, että  yksi 

seksuaalisen suhteen epäonnistumisen reitti on miehen 

kyvyttömyys nauttia Toisesta sellaisenaan. Miehen puhe 

tuottaa seksuaalikumppanista ainoastaan fallisoidun objektin, 

joka ei ole olemassa itsenäisenä sukupuolisena Toisena.216  

Proomu lähtee yöllä -romaanissa fallisoidun seksuaalisen 

objektin tuottajana on nainen.  Marjatta fallisoi Eeron 

objektiksi kosimalla tätä (PLY 261) ja sen jälkeen kertomalla 

miehelle, että hän saisi isältään osakkeita muita lapsia 

enemmän ja toisi Eeron kotiinsa ”valmiina aviomiehenä”, jolloin 

kukaan ei enää voisi sanoa mitään. Marjatta jättää  Eeron  

Toiseuteen, ja vasta Eeron epäröinti saa hänet käsittämään 

ettei ”hän ollut ottanut suunnitelmissaan huomioon Eeroa 

ollenkaan” . (PLY 262) Marjatta toimii kuin freudilaisen 

paradigman mukaisen heteroseksuaalisen suhteen mies.

    Marjatan sitomisyritykset herättävät Eerossa vapauden 

menettämisen pelon vaikka hän miettiikin, ”oliko hänestä 

vapaus niin kallista sotavuosien sidotun elämän jälkeen? (...) 

Hän ei halunnut paljon elämältä, vain vähän ja sen todellista. 

Talon joka olisi hänen omansa, itse hankkimansa, maapalan 

pohjoisesta”. (PLY 281) Suojeltu itsehallinta ei asuta taloa 
216 André 1994,  90
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vaimolla eikä lapsilla. Niellyksi tulemisen vaaralta  on 

vetäydyttävä suojaavaan etäisyyteen aina Lappiin saakka.  

Lapissa on sota (PLY 260), joka suojaa maskuliinisen 

itsenäisyyden ja askeesipyrkimyksen toisin kuin Marjatan 

tarjoama, tukahduttava tavarapaljous. (PLY 264) Lapissa 

sotimisen voi rinnastaa metsästysretkeen, jonka mies tahtoo 

toteuttaa yksin ja pelkäämättä naisen heikentävää läsnäoloa.217    

    Suojautumisen tarve ei kuitenkaan estä Eeroa haluamasta 

naista, (PLY 90, PLY 264) mutta hänen seksuaalinen halunsa on 

luonteeltaan passiivista eli freudilaiseen paradigmaan 

sijoitettuna feminiinistä. Eero himoitsee Marjattaa 

”liikahtamattomassa syvyydessä peräänantamattomasti ja 

rauhallisesti”. (PLY 90) Kieltäytyminen avioliitosta tarkoittaa 

suojautumista omilta tiedostamattomilta tunteilta, jotka 

saavat ”kasvot pehmenemään”. (PLY 264) Maskuliinisessa 

kauneudessaan täydellinen Eero ei ole seksuaalisesti 

hallitseva. Fyysisen läheisyyden hetkelläkin Eero voi ”katsoa 

pohjattomin silmin poispäin”. (PLY 276) Marjatta arvelee, että 

”Eero ei halunnut mitään. Hän ei olisi koskaan tarttunut häneen 

Laurin käsin.” (PLY 213) Kerronnassa tekijäsubjekti tuo monta 

kertaa esiin Eeron passiivisuuden ja hänen haluttomuutensa 

olla aloitteentekijänä suhteessa Marjattaan.

     Jessica Benjaminin käsitys on, että Freud ei  oidipaalista 

teoriaansa rakentaessaan syystä tai toisesta kyennyt 

käsittelemään ja hyväksymään miehen identifioitumista 

naiselliseen. Freud sisällytti heteroseksuaaliseen 

rakkaussuhteeseen vain yhden aktiivisen toimijan, joka on 

poikkeuksetta mies.218 Marjatan ja Eeron välisessä suhteessa 
217 Vrt. Freud 1991, 271
218 Benjamin  1998, 42-43
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on kyse kahden tasavertaisen yksilön pyrkimisestä aktiiviseksi 

toimijaksi. Tavoite epäonnistuu kummankin yksilön 

hallitsevuuden vuoksi ja osittain myös siksi, että Eero pelkää 

Marjatta Korkealaa. (esim. PLY 259)  Marjatan sukunimi 

korostaa hänen nielevyyttään. Marjatan etunimi on sekamuoto, 

jossa yhdistyvät Marketan ja Marian nimet.  Maria viittaa 

Jeesuksen äitiin mutta myös herrattareen.219 Tekijäsubjekti on 

myös nimivalinnalla korostanut Marjatan fallisuutta. 

    Vetäytymällä Eero kieltäytyy läheisyyden uhkasta. Marjatta 

sitoo Eeron herättämän pelon tämän tekemään työhön. 

Raskasta ulkotyötä tekevä ujostelematon mies ei voi olla 

muuta kuin vaarallinen. (PLY 46-49) Eeron vaarallisuus on 

osittain Marjatan imaginaarinen fantasia, johon hän projisoi  

omaa hyökkäävyyttään

     Eeron äidin tavoin Marjatta on luja ja voimakas nainen. 

Eero toteuttaa freudilaista paradigmaa sikäli, että hän 

kiinnostuu äitinsä kaltaisesta naisesta. Toisaalta hän on itse 

enemmän äitinsä kuin isänsä kaltainen, koska hän on vahva. 

Silti ei voida väittää, että ”nainen” Eerossa etsisi ”miestä” 

Marjatassa. Eerossa on freudilaisen paradigman mukaista 

naisellisuutta vain hänen seksuaalinen passiivisuutensa. 

Marjatta on puolestaan naisellisesti pukeutuva, vartaloltaan 

jäntevän poikamainen nainen, joka tehtailijaisän mielestä tulee 

kaiken aikaa enemmän äitinsä näköiseksi. (PLY 223)

    Mielestäni Marjatan ja Eeron välisessä seksuaalisessa 

kiinnostuksessa kuvastuvat heidän kummankin 

tiedostamattomat, biseksuaaliset toiveet. Eeron ja Matin 

välinen suhde osoittaa sitten mm. sen, että Marjatan ja Eeron 

suhde kariutuu nimenomaan Marjatan hallitsevaan fallisuuteen. 
219 Lempiäinen 1999, 150  ja 155
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Marjatta ei suostu olemaan rakkaudessaan miehestä 

riippuvainen nainen.

Poika, joka on tyttö

 

Marjatan mielestä Matti on ”epäonnistuneen näköinen” vaikka 

hänellä on ”kaunis otsa, melko sievä nenä, joskin hyvin 

tyttömäinen, suurenpuoleiset silmät, suuri tunteellinen suu”. 

Epäonnistuneeksi Matin ulkonäön tekee ilme.  Lempeän 

”lammasmaiset ja hentopiirteiset” kasvot ärtyvät helposti 

”kiukuttelevan sylilapsen” näköiseksi. Lisäksi Matti  on laiha, 

veltto ja pitkävartaloinen. (PLY 27-28) Tekijäsubjekti on 

kuvannut Matin korostetun, epämiellyttävän naiselliseksi.

    Heikkotahtoinen Matti tuntee ”kutistuvansa ja 

”kuristuvansa” pari vuotta vanhempia poikia kohdatessaan. 

(PLY 36) 12-vuotiaana Matti  on ohittanut psykoseksuaalisen 

latenssivaiheen, mutta häneltä puuttuu kokemus ympäristön 

hallinnasta ja luontevasta itsevarmuudesta.220  Hän ei kykene 

tasaveroiseen kohtaamiseen ikätovereittensa kanssa.

      Matin isän kuolema oli ollut kunniakas: hän oli kaatunut 

hyökkäyksessä Karjalan kannaksella. (PLY 16) 

Vetäytymisvaiheessa kuolevat pelkurit, hyökätessä sankarit. 

Matti kaipaa isäänsä, joka ”oli ollut sentään isä, vaikka oli 

antanut selkäänkin”. Matti ei muista isänsä kasvoja vaan 

ainoastaan selän, joka tulee hänen mieleensä, kun hän katselee 

Eeron selkää. Matti ihailee Eeron fyysistä voimaa (PLY 42) ja 

pitää erityisesti siitä, että Eero ei ”juuri koskaan katsonut 

häneen vaikka puhutteli häntä”. (PLY 38) Tämäntyyppinen 

kaipaus ja ihailu viittaavat masokistisiin tarpeisiin, jotka 
220 Esim. Vuorinen  1998, 186-188
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syntyvät lapsessa silloin,  kun hän ei kykene suuntaamaan 

sisäistetyn vanhemman herättämiä aggressiivisia tunteita 

takaisin vanhempaan vaan kääntää ne itseensä.221 

       Eeron esimerkin innoittamana Matti haluaa ruveta 

”jätkäksi”. (PLY 43) Pelokkaanakin hän kaipaa fyysistä työtä 

tekevien miesten hyväksyntää ja ihailua. (PLY 44) Kun hän on 

saanut Eeron kanssa pinotuksi vaunun täyteen lautoja ja he 

alkavat yhdessä työntää kuormaa eteen päin, Marjatta asettuu 

esteeksi heidän etenemiselleen. Matin silmissä Marjatta on 

”nainen, joka et työstä mitään tiedä”.  Matti vimmastuu ja 

hänen mustasukkaiseen raivoonsa kerääntyy koko hänen 

elämänsä aikana patoutunut ”nolous, riippuvaisuudentunne ja 

rangaistusten muisto”. (PLY 46) Marjatta ei saa häiritä 

masokistisen nautinnon värittämää homoeroottista 

kumppanuutta. Marjatan ja Eeron välistä suhdetta pohtiessaan 

”katkeroitunut” Matti arvelee, että ”Eero ei toki voinut 

välittää Marjatasta, kun hän ei ollut herra”. (PLY 99)

     Ennen kuin Marjatta saapuu täyttämään lupauksensa 

mansikoitten poimimisesta, Eero arvelee, että nainen on 

unohtanut koko asian.

Sen oli huomannut Mattikin ja pää kallellaan, murahtaen, 
hän oli huomauttanut siitä, ja hänen vedensiniset silmänsä 
olivat katsoneet käsittämättömän arasti Eeroon. Mutta 
kun Eero oli arvellut, että kaipa Marjatta tulee 
myöhemmin herkkujansa etsimään, oli poika kääntänyt 
katseensa pois ja unohtunut hiljaisuuteensa. Hän ei ollut 
edes katsonut marjoihin, ja kun Eero oli kysynyt, eikö hän 
tahtoisi ottaa niitä nyt, kun täti ei tullutkaan, hän oli 
virnistänyt teennäisen, lyhyen hymyn ja kohauttanut 
pieniä, luisevia hartioitaan: - Kai hän tulee myöhemmin. 
(PLY 75)

221 Esim.  Bergmann 1994, 190-191
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Matti tarjoaa itseään Eerolle, mutta ei ryhdy kilpailemaan 

Eerosta Marjatan kanssa. Hän on naisellisen passiivinen ja 

odottaa tulevansa valloitetuksi. Eero ei puolestaan ole 

valloittaja.      

    Tehtailija Höökvors pohtii, miksi Matti ei ole syntynyt 

tyttönä. ”Oikea tyttö olisi sittenkin ollut parempi kuin 

tuollainen poika”, huokailee isoisä itsekseen. (PLY 198) 

Pojanpoika on kuitenkin mies, jolle tehtailija tahtoo jättää 

omaisuutensa ja pojanpojan on opittava hoitamaan sitä vaikka 

”saatana hänet perisi”. (PLY 169)  Siinä missä Marjatta on 

nainen, joka ei ole myöntänyt jääneensä vaille penistä, Matti on 

tyttö, jolla on penis.  Matti ei muistuta hiukkaakaan isäänsä. 

Hän on ”hontelon äitinsä muotoinen”. (PLY 10) 

    Unessa Matti on Eeron kanssa sodassa, mutta Matti ei 

uskalla ampua vaan pakenee. ”Ja sitten Eero oli ottanut 

konepistoolinsa - se oli ollut valtava ase, niin suuri kuin 

norsupyssy ja sillä hän oli tähdännyt Mattia: - Tunnusta, kuka 

sinua opetti tuota tekemään...Kuka neuvoi?” (PLY 142) Unessa 

toteutuu sadomasokistinen fantasia, jossa Eero on 

korostuneen maskuliininen ja dominoiva. Unessa Eero 

identifioituu lisäksi Marjattaan. Eerolla ”olikin yht’äkkiä ollut 

Marjatan kasvot ja kädet ja rinta ja valkoinen, kevyt leninki oli 

hulmunnut hänen sotilaspukunsa ympärillä kuin 

perhonen...Silloin oli Matti paennut ja huutanut”. (PLY 142) 

Alitajuisesti Matti yhdistää toisiinsa fallisen Eeron ja fallisen 

Marjatan, mutta Marjatalla on väärät, kauhua ja ahdistusta 

herättävät sukupuolielimet. 

    Herättyään Matti heilauttaa olkapäälleen ”kuvitellun aseen”, 

joka tuntuu hänestä liian painavalta. (PLY 143) Heti 
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kohdatessaan työmaalla Eeron, Matti luopuu kuvitteellisesta 

konepistoolistaan ja häpeää sitä. (PLY 144) Eero toteaa 

Matille, ettei tämä voi ryhtyä jätkäksi, koska ”jätkäksi 

synnytään”. (PLY 147) Matti ei siis voi tulla Eeron kaltaiseksi 

mieheksi. Lisäksi hän on valmis laskemaan aseensa, luopumaan 

maskuliinisesta, tunkeutuvasta falloksesta vapaaehtoisesti.

     Heikko, latentissa homoseksuaalisessa tilassa elävä Matti 

ei ole uhka Eerolle. Feminiininen Matti ei ole Marjatan tavoin 

nielevä, hän ei ole nainen, joka  ”olisi tahtonut antaa 

ruumiinsa jätkälle ja nielaista hänet kuin kekäleen omaan 

polttavaan suuhunsa”. (PLY 73) Matti kaipaa suojelua ja 

ohjailemista, hän on halukas muovautumaan Eeron tahdon 

mukaiseksi aivan kuin hän olisi freudilaista paradigmaa 

toteuttava, oidipuskompleksille feminiinisen toteuttamistavan 

löytänyt nainen. Kun Eero sivelee Matin hartioita, tämä 

vetääntyy ”tyttömäisellä liikkeellä häntä kohti”. (PLY 265)   

     Matti tahtoo lähteä Eeron mukana Lappiin ja Eero 

ymmärtää, että lähtöaikomuksen syynä on perheen ”halu 

hallita” Mattia. (PLY 265) Hän ilmoittaa kuitenkin, että jo 

lakikin kieltää Matilta niin raskaan työnteon. Siksi Matti ei voi 

lähteä mukaan. (PLY 266) Kun Matti käsittää, ettei voi lähteä 

Eeron kanssa mihinkään, hän menettää itsehillintänsä 

kokonaan.

- Eero! Ota minut, ota...Ei minulla ole mitään muuta, ei 
ketään muuta joka voisi...Auta minua...Eero, 
Eero...Minä...minä...minä. 
    Hän ähkyi ja huohotti väkivaltaisten kyyneleettömien 
nyyhkytysten kouristamana, ja lopulta hänen suustaan 
purkautui kimakalla, korkealla äänellä: - Minä...rakastan 
sinua!... (PLY 267)



250.

Kimeä ääni viittaa fantasiaan kastroidusta pojasta, joka haluaa 

alistua aikuisen miehen otettavaksi.  Kun Marjatta yrittää 

tyynnytellä Mattia, poika torjuu hänet ja sanoo, että Marjatta 

on ”huono nainen”. (PLY 267) Lausahduksessa kuvastuu sekä 

Matin mustasukkaisuus että hänen käsityksensä biologisista 

naisista miehiä alempiarvoisempina yksilöinä. Feminiininen 

homoseksuaali mies suhtautuu naiseen yhtä alentuvasti kuin 

heteroseksuaalinen mies, koska nainen on ”vain nainen”.

     Ilmoituksen jälkeen Marjatta taluttaa Matin kotiin, mutta 

tämä päättää vieläkin karata Eeron matkaan ja miettii 

proomulle kävellessään, kuinka lapsena oli kiihottunut 

kiivetessään isoisänsä omistaman tehtaan piippuun.(PLY 272) 

Eeroon kohdistuva homoeroottinen kaipaus luhistuu, kun Matti 

näkee Marjatan ja Eeron yhdessä. Mustasukkaisessa 

raivonpuuskassa hän putoaa veteen. (PLY 275) Vesi edustaa 

kuolemanviettiä, jota Matti ei kykene hallitsemaan. Hän on 

valmis tuhoutumaan siihen Kaadettujen pihlajien 

kuninkaantyttären tavoin. 

       Eero kuitenkin pelastaa Matin vedestä. Eeron sylissä 

ollessaan Matti ajattelee, että ratsastaminen tuntuisi ehkä 

samanlaiselta ja silloin voisi pitää konepistoolia ”poikittain 

satulassa”. Homoeroottinen haave kiinnittyy toisaalta piipun 

edustamaan penikseen, toisaalta aseeseen, jolla Eeron mielestä 

on ”hauskempi” ampua lintuja kuin vihollisia. (PLY 277) 

Vihollinen on tasavertainen tuhoaja, lintu avuton. Sylissä oleva 

Matti on myös avuton ja antautuva. 

     Romaanissa kuvattu sylissäkantotilanne viittaa 

sadomasokistiseen homoeroottiseen haaveeseen, joka jättää 

Eeron valta-aseman koskemattomaksi eikä uhkaa häntä.
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    Tekijäsubjekti korostaa tavattomasti Matin tahdottomuuden 

ja henkisen velttouden lisäksi hänen rumuuttaan. Siinä missä 

auringonpaiste tekee Eerosta säihkyvän kauniin, Matin kasvot 

se turvottaa, jolloin niissä on ”elottomia kohoutumia, kuten 

voissa, joka sulattuaan on hyytynyt sattumalta saamiinsa 

muotoihin”. (PLY 49) Mikään ei voisi olla enemmän konemaisen, 

muotopuhtaan kauneuden vastakohta kuin kasvot, jotka 

muistuttavat hyytyneitä voikokkareita ja assosioituvat sitä 

kautta solumassaan. Matin ulkonäkökään ei kykene  

haastamaan Eeron ylivertaista kaikkivoipaisuutta.  Eero käskee 

Mattia kuin ”viisas kasvattaja hevostaan”. Sadomasokistinen 

homoseksuaalinen fantasia on täydellinen. (PLY 268)   

    Kun Eero lähtee, tehtailija sulkee kotioven tiukasti ja laittaa 

varmuusketjun paikalleen. (PLY 282) Homoeroottinen lataus on 

katkaistava ennen sen muuttumista homoseksuaaliseksi 

sukupuolisuhteeksi.

    Romaanin lopussa Matti lähtee sisarensa Kyllikin luokse 

maalle. Häntä odottaa fyysinen työ, jota hän on halukas 

tekemään. (PLY 298) Fyysiseen työhön ryhtyminen viittaa 

miehistymiseen, mutta tekijäsubjekti ei mielestäni rakenna 

Matille heteroseksuaalista tulevaisuutta.

    Tekijäsubjekti on sijoittanut Matin ja Eeron välisen 

homoeroottisen suhteen sekä Eeron ja Marjatan välisen 

suhteen freudilaiseen paradigmaan tavalla, jonka 

psykoanalyyttinen tausta avautuu vähitellen. Muuan seikka jäi 

minulle kuitenkin osittain avautumatta: miksi tekijäsubjekti on 

kuvannut Matin feminiinisyyden rumaksi mutta Marjatan 

maskuliinisuuden yhtä kauniiksi? Vain Eeron takiako? Vai 

korostaakseen Matissa olevan ”naisen” mitättömyyttä?
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Sisäisen autonomian mahdollisuus

Sandra Gilbertin ja Susan Gubarin määrittelemää 

affiliaatiokompleksia ajatellen Pennasen kolmannen romaanin 

loppuratkaisu poikkeaa kahden aiemman teoksen lopuista 

varsin paljon. Kyllikki tosin avioituu Tahvon kanssa ja Marjatta 

ottaa aviopuolisokseen Lauri Forssin. Marjatta ajattelee että 

hänen valheminänsä oli ”tuntenut ihmeellisiä tunteita ja 

tavoitellut tavoittelemattomia asioita, mutta hänen todellinen 

minänsä oli oppinut siltä sentään jotakin: että hänen piti mennä 

naimisiin Laurin kanssa. (PLY 294) Todellinen minä tarkoittaa 

sosiaalisen yhteisön hyväksymää ja isälle kelpaavaa minää, 

freudilaisen paradigman mukaan normaalia naisellista 

ratkaisua. 

    Lauri Forss valitsee Marjatan tavoin rakkautensa kohteeksi 

heteroseksuaalisen ihanteen: ”Minä tulen omistamaan sinut ja 

sinä tulet omistamaan minut, oli Lauri sanonut. Me kuulumme 

täydellisesti toisillemme.” (PLY 294) 

        Mutta: 

Niin kauan oli hyvä, kun aurinko viipyi taivaalla. Mutta tuli 
yö ja hetki, jolloin pienten pelokkaiden aluksien täytyi 
lähteä pimeyteen rohkeasti ja varmasti tietämättä minne 
vietiin.  Parempi oli kuitenkin lähteä eikä jäädä paikoilleen 
ikuiseen auringonpaisteeseen lahoamaan ja kuolemaan. 
(PLY 293)

Lahoaminen ja kuoleminen liittyvät heteroseksuaaliseen 

parisuhteeseen, perinteiseen oidipaaliseen ratkaisuun.   

Biseksuaalinen halu ja homoeroottiset fantasiat karkaavat  

keskiluokkaisesta päivänvalosta tuntemattomaan ja elävään 
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pimeyteen mustaa, virtaavaa vettä pitkin. Veneessä on 

biseksuaalinen mies, joka pelkää mutta lähtee kuitenkin. 

Lähtemisellä tekijäsubjekti kertoo, että sovinnaisten, 

keskiluokkaisten arvojen täyttämästä patriarkaatista on 

mahdollista murtautua ulos. Tekijäsubjektin kannanotto ulottuu 

teoksen nimeen saakka. Ennen sotaa oli nuoruus -romaanissa 

oidipaaliteoriaan kohdistuva kannanotto oli häivytetty 

sivuhenkilöön, Helviin. 

 Klaus Theweleit tarkastelee vallitsevaa freudilaista 

tilannetta, jossa homoseksuaalisuutta pidetään täysin 

yksilökehitykseen liittyvänä kysymyksenä. Tämä estää 

lähestymästä sitä muulla tavoin kuin oidipaalisen 

ongelmanratkaisun kautta.  Theweleit ottaa oidipaalisen 

tarkastelutavan rinnalle näkemyksiä, joiden mukaan 

homoseksuaalinen akti voidaan käsittää sosiaalisen normin 

hylkäämiseksi ja  äärimmäisen yksilöllisen ja yksityisen 

fyysisen kohtaamisen saavuttamiseksi. Homoseksuaalinen akti 

poistaa fallokselta sen sosiaalisen roolin.  Aktiin sisältyvä 

anaalinen penetraatio on normien täyttämän sosiaalisen, 

heteroseksuaalisen vankilan avaamista. Theweleit huomauttaa 

kuitenkin aiheellisesti, että homoseksuaalisuus ei ole sama kuin 

anaalinen penetraatio.222 Minä huomautan lisäksi, että Pennasen 

romaaneissa tekijäsubjektin välityksellä syntyy kerroksellisia 

tilanteita, joissa oidipaalinen ongelmanratkaisu liittyy sekä 

yksilöihin että yhteiskuntaan.

    Tekijäsubjekti ei Proomu lähtee yöllä -romaanissa kuvaa

homoseksuaalista yhdyntää vaan biseksuaalista mahdollisuutta,

miehen latenttia homoseksuaalisuutta ja miehen

homoeroottisuutta.  Nämä poikkeamat freudilaisen
222 Theweleit 1989, 309-320
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määritelmän mukaisesta normaalista edustavat tässä

romaanissa kuitenkin sosiaalisista normeista piittaamatonta

vapautta ja tiedostamattomissa vieteissä sijaitsevia, 

houkuttelevia mahdollisuuksia. Teoksessa on keskeisellä sijalla  

henkilöitä, jotka Theweleitia mukaillen voisivat toteuttaa 

homoseksuaalisen aktin tiettyjen sosiaalisten olosuhteitten 

vallitessa, mutta eivät ole sitä vielä tehneet.

    Theweleit pitää sotaa yhtenä mahdollisena

homoseksuaalisuuteen vievänä sosiaalisena olosuhteena, mutta 

hän ei näe sodassa toteutettua homoseksuaalisuutta 

varsinaisena homoseksuaalisuutena  vaan pakona pelätystä 

heteroseksuaalisuudesta.223 Eero pakenee sotaan ja kaipaa 

sotaa. Hänen sotaanlähtöään voidaan pitää nimenomaan pakona 

Marjatan edustamasta heteroseksuaalisuudesta, mutta 

Marjatan ja Eeron suhde kurkottaa fantasioiden ja 

imaginaarisen identifikaation tasolla myös sukupuolieron tuolle 

puolen ja siihen yksilönkehityksen vaiheeseen, jolloin 

oidipaalinen prosessi ei vielä ole tehnyt meistä miehiä ja naisia.  

Suhde kaatuu kummankin osapuolen riippuvuuden  pelon lisäksi 

siihen, mitä mm. Robert Padgug nimittää porvarilliseksi 

freudilaiseksi ratkaisuksi. Padgugin mukaan Freud näkee 

seksuaalisuuden yksilön sisäiseksi ja biologisesti 

määräytyneeksi voimaksi, joka kontrolloimattomana uhkaa 

yhteisöä. Tästä syystä Freud  ei kykene näkemään 

seksuaalisuutta yhteisön sisään  rakentuneena muuttujana.224 

Pennasen varhaisissa romaaneissa tekijäsubjektin välityksellä 

rakentuvissa tilanteissa seksuaalisuus on yksilön sisään 

rakentunut ominaisuus, jonka sosiaaliset normit aitaavat. 
223 Emt.,  318
224 Padgug  1992, 64-65
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Romaaneissa rakentuva tekijäsubjekti on freudilaisen 

paradigman mukainen sikäli, että sallivaa seksuaalisuutta ei 

synny yhteisön sisälle. Yksilön seksuaalisuus ei kuitenkaan 

uhkaa yhteisöä vaan yhteisön sosiaaliset normit uhkaavat 

yksilöä varsinkin silloin, kun yksilö on nainen.

    Tekijäsubjekti on varannut Kyllikille kontrollin mukaisen, 

porvarillisen freudilaisen ratkaisun, mutta yhteisön 

ulkopuolelle matkustava Eero väistää sen.  Marjatta puolestaan 

suostuu avioliittoon, mutta vain sellaisen miehen kanssa, jonka 

hän kokee voivansa omistaa, (PLY 294) jonka kanssa 

avioituminen ei edellytä peniksestä luopumista. Tällöin 

Marjattaa odottaa avioliitto, jossa hän joko joutuu luopumaan 

tai vapaaehtoisesti luopuu feminiinisestä seksuaalisuudestaan.

    Tekijäsubjekti on mielestäni tämän kolmannen romaanin 

loppuratkaisussa  valinnut sen linjan, jota Sandra Gilbert ja 

Susan Gubar pitävät freudilaisen paradigman mukaisista 

kirjallisista valinnoista moderneimpana. Paitsi esioidipaalisessa 

äitisuhteeseessa pitäytymisestä, kyse on sisäisen autonomian 

säilyttämisestä, jota poistuva Eero edustaa. Eeron mukana 

poistuu kuitenkin myös osa Marjatasta: hänen seksuaalinen 

halunsa, luova energiansa. Patriarkaattiin jäävä Marjatta ei 

peniksen säilyttämälläkään  kykene välttymään kastroidun 

naisen kohtalolta paitsi niiltä osin kuin hän koki 

identifioituvansa Eeroon - mutta ne minuuden  osat lähtevät 

pois. Eeron sisäinen autonomia tarkoittaa luovuuden 

säilyttämistä. Luovuus toteutuu fyysisesti kauniissa ja äitinsä 

tavoin vahvassa miehessä.  Tällaisen biseksuaalisen yksilön 

kirjoittamalla tekijäsubjekti on mielestäni voinut yhdistää 

toisiinsa vahvalta äidiltä saadun luovan energian ja 
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maskuliiniset sukupuolielimet. Lacanin kuuluisan teesin 

vastaisesti ja sitä mukaillen: luova ja tunteva nainen on, mutta 

oikeilla sukupuolielimillä varustetussa ja niiden vuoksi 

täydellisen kauniissa miehessä.

    Gilbertin ja Gubarin mukaan Virginia Woolf on erityisesti 

vuonna 1931 ilmestyneessä teoksessaan The Waves (Aallot) 

hyväksynyt Freudin teorian naisen maskuliinisuuskompleksista. 

Woolf on tehnyt teoksessaan miehestä, romaanikirjailija 

Bernardista, itsensä ruumiillistuman, maskulinisoidun 

romaanikirjailijan, joka antaa Woolfille mahdollisuuden 

kirjallisena tekijänä liittyä kirjalliseen isänperintöön. Samalla 

Woolf pystyy maskuliinisen sijaisen välityksellä luomaan 

silmäyksen naiskirjailijaan, joka aiheuttaa hajaannusta siinä 

patriarkaalisessa historiassa, jonka mieskirjailija on perinyt.225 

    Pennanen on vuonna 1957 kirjoittanut Virginia Woolfista 

artikkelin kirjailijoita käsittelevään elämäkertateokseen 

Heidenstamista Undsetiin. Pennanen katsoo artikkelissaan, 

että Woolfin on ehkä houkutellut romaanikirjailijaksi aviomies 

Leonard Woolfin esimerkki.226 Pennasen mielestä James Joycen 

esikoisteoksen tiellä ovat olleet ”ennakkoluulon ja tyhmyyden 

aidat” mutta Woolfin esikoisteoksen ilmestymistä on pidätellyt 

vain ”ankara sisäinen kritiikki”.227 The Waves -romaania 

Pennanen ei pidä onnistuneena vaan keinotekoisena teoksena, 

joka ”on vielä vaikeaselkoisempi kuin edelliset romaanit, ja sen 

elämänvieraus on painostavaa”.228 

    Artikkelista päätellen Pennanen on vuonna 1957 tutustunut 

Woolfin tuotantoon varsin perusteellisesti, vaikka siitä on 
225 Gilbert & Gubar 1988, 193.
226 Pennanen 1957, 519.
227 Emt., 520.
228 Emt., 524.
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siihen mennessä suomennettu vain Mrs. Dalloway. Pennanen 

siteeraa artikkelissaan Stephen Spenderin Woolf -elämäkertaa, 

jossa  Woolfin rajoituksena pidetään sitä, että Woolf ei ole 

tiennyt ”miltä tuntui olla joku toinen”, mutta sen sijaan hän 

tiesi miltä ”miltä tuntui olla yksin”.229 

    Pennanen pitää Woolfia ”järkähtämättömän 

kulttuurikirjailijan tyyppinä” mutta ei juuri arvioi tätä 

naiskirjailijana. Woolfin ”loistavan” esseistiikan syynä 

Pennanen pitää sitä, että Woolfilla oli ”esseistin kyky 

isänperintönä”.
    Gilbertin ja Gubarin mukaan Woolf oli 1900-luvun alun 

naiskirjailijoista erityisen tietoinen esteettisistä 

esiäideistään.230 Pennanen ei pohdi edes sitä mahdollisuutta, 

että Woolfilla voisi olla feminiinisiä esikuvia. Esseistinä toimiva 

Pennanen pitää 1950-luvulla esseistinä toimivan naiskirjailijan 

lahjakkuuden lähteenä naisen isää. Esseisti Pennanen on samaa 

mieltä kuin tekijäsubjekti romaaneissa Kaadetut pihlajat ja 

Proomu lähtee yöllä. Luova subjektius sijaitsee miehessä, josta 

se voi Woolfin tapauksessa siirtyä tyttärelle ja vaimolle. 

Pennanen ei kuitenkaan suhtaudu Woolfin kaunokirjalliseen 

työhön erityisen suopeasti. Hänellä ei ole tarvetta suojella 

Woolfia. Hän liittää Joycen julkaisuongelmat kulttuurisiin ja 

yhteiskunnallisiin syihin, mutta ei tee samoin Woolfin kohdalla.  

Hänellä on toisin sanoen tarve samastaa Woolf kirjallisiin esi-

isiin ja puolustaa patriarkaatissa elävää mieskirjailijaa, Joycea.

    Johdannossa mainitsin, että Pennanen oli vuonna 1954 

ilmestyneessä Toiset pidot Tornissa -keskustelukirjassa ollut 

tietoinen oman sukupuolensa aiheuttamista kulttuurisista 
229 Emt., 526
230 Gilbert & Gubar  1988,193
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ongelmista ja suhtautui tilanteeseen ironisesti. Woolfista 

kirjoitetun artikkelin perusteella vaikuttaa siltä, että esseisti 

Pennasen tietoisuus  ei 1950-luvulla ulottunut kulttuuristen 

ongelmien syntymisen syihin saakka. Tämä on kiintoisa piirre. 

Romaaneista rakentuvien tekijäsubjektien perusteella voisi 

olettaa, että esseistinä toimivalla Pennasella olisi tarve 

raivata tilaa naiskirjailijan luovuudelle ja luovana subjektina 

toimivalle naiselle. Mielestäni Pennanen on pienentänyt Woolfia 

saavuttaakseen esteettistä potenssia esseistinä. Esseisti 

Pennanen määrittyy kirjallisella kentällä hieman toisin kuin 

romaanikirjailija tai novellisti Pennanen.

    Tutkija Carolyn K. Heilbrun toteaa, että hän ryhtyi vuonna 

1963 ja aluksi tiedostamattaan etsimään sijaintia freudilaisen 

paradigman ulkopuolelta. Vuonna 1964 Heilbrun julkaisi 

salanimellä Amanda Cross ensimmäisen dekkarinsa. Heilbrun 

katsoo, että hän ei olisi saanut virkaa yliopistossa, jos hän 

olisi julkaissut dekkarin omalla nimellään. Heilbrun toteaa 

lisäksi, että hän uskoo pseudonyymin avulla tavoitelleensa 

”toisenlaista” tulevaisuutta naisena.231 Pennanen julkaisi 

novellinsa, romaaninsa ja esseensä omalla nimellään, mutta 

mielestäni hän on esseistinä pyrkinyt ”toisenlaiseen” 

tulevaisuuteen. Korostuneemmin kuin romaanikirjailijana hän 

etsi esseistinä sosiaalista identiteettiä, joka oli ”toinen” kuin 

hänen oma, patriarkaatin määrittelemä naisidentiteettinsä.232 

Hän ei raivannut tilaa Woolfin kaltaisen naiskirjailijan 

luovuudelle, koska silloin hän olisi joutunut 1950-luvun 

patriarkaatissa marginaaliseen asemaan.

         
231 Heilbrun 1988, 109-110
232 Vrt. emt., 112
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5. NAISEN  VALINNAT

5.1. Hylättyjä käsikirjoituksia ja penseää kritiikkiä

Pekka Tarkka pitää Eila Pennasta kirjailijana, joka on aina 

seurannut aikaansa.1 Kirsti Mannisen mielestä Pennasen 

tuotannon ajankohtaisuus on merkinnyt sitä, että useat hänen 

teoksensa ovat seuranneet ilmestymisajankohtansa julkista 

keskustelua ja valtavirtauksia taitavasti mutta 

yllätyksettömästi.2 Manninen syyttää Pennasta epäsuorasti 

taiteellisesta laskelmoinnista ja kirjoittamisen motiivien 

ulkoistamisesta. 

    Pertti Lassilan mukaan sota-aikana ja välittömästi sen 

jälkeen ei  syntynyt perinnettä uudistavia teoksia. Perinteestä 

ajankohtaistui etenkin vitalistis-irrationaalinen ihmiskäsitys 

Sillanpään ja D. H. Lawrencen hengessä. Yksilön moraalinen 

asema ja vastuu olivat sodanjälkeisille kirjailijoille 

epäolennaisia kuvattavia, olennaisia olivat luonnon ja elämän 

ikuiset voimat. 1930- ja 1940 luvuilla kirjallisuuskriitikot 

vaativat toistuvasti sivistyneistöromaania vastapainoksi 

kansankuvaukselle.3 

     Heti sodan jälkeen sekä suomalaisessa vasemmistossa 

että oikeistossa ilmeni eri syistä pyrkimyksiä palauttaa 

kirjojen kustantaminen perinteiseen kansanvalistukselliseen ja 

snellmanilaiseen tehtävään.4  Snellmanilaisen linjan rinnalla 

rivinsä vahvistivat marxilaiset. Näitä kahta ryhmittymää 

yhdisti yhteinen tavoite, johon sisältyi ajatus yksilöstä 

kollektiivia vähäarvoisempana historiallisena muuttujana. 
1 Tarkka  1990, 141
2 Manninen 1989, 593
3 Lassila 1999, 25
4 Emt., 32
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Ideologisesti oikea maailmanselitys oli yksilön kokemusta 

tärkeämpää.5 Vuonna 1943 Suomen Kulttuurirahaston 

kulttuuripäivillä V. A. Koskenniemi piti puheen, jossa hän 

korosti kirjailijan velvollisuutta palvella Saksan johtamaa, 

Neuvostoliiton ja lännen vastaista rintamaa.6  Vuonna 1944 

Koskenniemi käänsi takkinsa ja alkoi  painottaa 

neuvostosuhteiden tärkeyttä.7    
     Risto Turunen jakaa sodanjälkeiset kirjalliset 

vaikuttajaryhmät kolmeen osaan. V. A. Koskenniemen, Rafael 

Koskimiehen ja Viljo Tarkiaisen linjaama kirjallisuuspoliittinen 

suuntaus korosti muotopuhtautta ja kansallisia arvoja. 

Kirjallisuudella tuli olla lukijaansa ja yhteiskuntaan jalostava 

vaikutus.8      

    Kulttuuriliberaalit olivat ryhmittyneet Lauri Tarkiaisen, 

Kaarlo Marjasen ja Vilho Suomen ympärille. Kolmantena 

ryhmänä Turunen mainitsee nuoret kriitikot, joita olivat mm. 

Annamari Sarajas, Tuomas Anhava, Osmo Hormia, Kai Laitinen 

ja Ville Repo.9 

      1940-luvun kirjallisia suuntia käsitellessään Turunen 

mainitsee Oiva Paloheimon, jonka käsitys Turusen mukaan oli, 

että 1940-luvulla romaanin perustavoitteet olivat syvä, 

psykologinen kuvaus tai yhteiskunnallinen realismi. 

Psykologisissa kuvauksissa painopiste oli poikkeavuuksissa, 

koska sota oli paljastanut ihmisen pimeät puolet.10  

     Romaaneissaan psykologista ihmiskuvausta harjoittanut 

Pennanen voidaan ainakin Kaadetut pihlajat -romaanin ja 
5 Emt.,36
6 Emt., 21
7 Emt., 30
8 Emt., 32
9 Turunen 1999, 45
10 Emt., 35
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Proomu lähtee yöllä -romaanin perusteella määritellä 

poikkeavuuksien kuvaajaksi, mutta poikkeavuuksien 

kuvaaminen ei teoksissa käsittääkseni liity sotaan tai siihen, 

että sota olisi paljastanut henkilöitten pimeät puolet. Proomu 

lähtee yöllä -romaani saattaa sisältää Lassilan mainitsemaa 

lawrencelaista vitalismia, mutta ei vain sitä. Lisäksi 

kyseisessä romaanissa sota ei paljasta henkilöitten pimeitä 

puolia vaan tarjosi esimerkiksi proomumies Eerolle 

mahdollisuuden paeta sovinnaista elämää.

     Toukokuussa 1946 WSOY hylkää kolmen 

asiantuntijalausunnon jälkeen novellin, jota Pennanen tarjoaa 

julkaistavaksi Suomen kirjallisuuden vuosikirjaan. Hylätty 

novelli on nimeltään ”Syöpä”. Kirjeen allekirjoittaja Y. A. Jäntti 

pitää sitä täydellisen epäonnistuneena ja 

“aivokummitusmaisena”.11 

     Saman vuoden kesäkuussa WSOY hylkää 

romaanikäsikirjoituksen nimeltä Inkvisiittori. Kustantajan 

mielestä käsikirjoitus on psykologisesti epäuskottava. 

Kirjailija ei ole kyennyt mm. perustelemaan riittävän hyvin, 

miksi ”papintytär piehtaroisi heinissä renkipojan kanssa” ja 

olisi samaan aikaan kiinnostunut yhteiskunnallisista ilmiöistä. 

Kritiikkiä saa myös käsikirjoituksen pintapuolinen ja lapsellinen 

yhteiskunnallinen aines. Y. A. Jäntti pitää teoksen anarkismia 

hiukan lapsellisena, ”varsinkin kun tyttären isästään saama 

voitto ja se ilmeinen myötätunto, jolla Martti on kuvattu, 

jättävät vaikutelman, etteivät nuo ajatukset ole pelkästään 

kirjan henkilöitten ajatuksia, vaan että ne vastaavat tekijänkin 

käsityksiä”.12 
11 Y. A. Jäntti Eila Pennaselle  10.5.1946. SKS KIA
12  Y. A. Jäntti Eila Pennaselle 28.6.1946. SKS KIA
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    Jäntin arviossa on kaksi kiintoisaa seikkaa. Ensiksikin 

Jäntti uskoo, että Pennanen ajattelee samalla tavalla kuin 

käsikirjoituksensa fiktiiviset henkilöt ja kustantajan oikeudella 

paheksuu näitä ajatuksia. Toiseksi Jäntti suhtautuu isällisen 

alentuvasti siihen, mitä hän pitää käsikirjoituksessa ”tyttären 

isästään saamana voittona”.  Pennasen kolmessa julkaistussa 

romaanissa tyttäret eivät juuri pyri voittamaan isiään. 

Valitettavasti en löytänyt Inkvisiittoria arkistoista.

    Vuonna 194713  WSOY julkaisee Pennasen romaanin Pilvet 

vyöryvät. Kirjailija on alaotsikoinut sen romaaniksi 

”mitättömistä ihmisistä, jotka tahtoivat hyvää, mutta 

epäonnistuivat, koska heillä ei ollut voimaa.” 

    Suomen Sosialidemokraatin kriitikko V. H. Hokkanen kiittää 

romaania rehellisyydestä, asiallisuudesta ja psykologisesta 

syvällisyydestä.14 V. A. Koskenniemen kriitikontuomio kirjasta 

on sen sijaan tyly: “Mielenkiinnottomammista ihmisistä lienee 

harvoin kirjoitettu romaaneja kuin ovat ne nuoret miehet ja 

naiset, jotka kansoittavat Eila Pennasen uuden romaanin.” 

Kirja on kriitikon mielestä joutava ja pintapuolinen. Siitä 

puuttuu psykologinen syventäminen, joka voisi herättää lukijan 

mielenkiinnon.15 

      V. A. Koskenniemen murskakritiikki Pennasen neljännestä 

romaanista on luettava ajan kirjallisuuspoliittista taustaa 

vasten. Pennasen romaanin henkilöissä ei ole mitään ylevää, 

kansanvalistuksellista, moraalista tai pedagogisesti 

kohottavaa. Ylevyyden ja opetuksellisuuden puuttuminen saa 

Koskenniemen toteamaan, että romaanin henkilöiden tunne-
13 Samana vuonna ilmestyi johdannossa mainitsemani Kai Laitisen artikkeli ”Naiskirjailijaimme 
proosasta”, jossa kirjoittaja  suomi ankarasti naiskirjailijoita heidän sukupuolensa vuoksi.
14 Hokkanen  1947 
15 Koskenniemi1948, 139
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elämä on ”alkeellista” ja myös siksi kirja on huono.16  

    Koskenniemen painoarvo oli suuri. Hän oli Turun yliopiston 

kotimaisen kirjallisuuden ja yleisen kirjallisuushistorian 

professori, Valvojan päätoimittaja, Uuden Suomen arvostelija 

ja vuoteen 1945  saakka Suomen Kirjailijaliiton puheenjohtaja. 

Lisäksi hän oli Pennasen kustantajan WSOY:n hallintoneuvoston 

jäsen.

   Neljännessä romaanissaan Pennanen kirjoittaa henkilönsä 

ulos kansallisen projektin velvoitteista ja snellmanilaisen 

ideologian vaatimuksista samaan aikaan kun kyseiset 

vaatimukset ajan kulttuuripolitiikassa ovat vahvoja ja vaativia. 

Hän kirjoittaa heikoista ja kaikilla tavoilla epäonnistuvista 

yksilöistä samaan aikaan kun V. A. Koskenniemeä seuraava, 

yleinen kirjallisuuspoliittinen linja odottaa yhteiskunnallisesti 

jalostavaa kirjallisuutta.  Pennanen ei kirjailijana vastaa niihin 

odotuksiin, joita kirjallisella eliitillä on kirjallisuudesta.
     Toisaalta hän ei ole sitoutunut serkkunsa Jarno Pennasen 

näkyvästi kannattamaan vasemmistolaisuuteenkaan. 1940-

luvun uusi vasemmisto korosti erityisesti kirjailijan 

yhteiskunnallista tietoisuutta. Jarno Pennanen kirjoitti 

vuosina 1945-1947 Vasemmistolehti-nimiseen julkaisuun 

ihmisen suhteesta aikaansa ja katsoi, että kyseinen suhde on 

ja sen tulee olla politiikkaa.17 Vuosina 1944-1945 Jarno 

Pennanen oli SNS:n kulttuurisihteerinä ja teki syyskesällä 

1946 vierailun Neuvostoliittoon.18 

   Jos Pennanen on kirjailijana tietoisesti seurannut aikaansa, 

onko Pilvet vyöryvät erehdys, tekijänsä virheellisesti 

laskelmoima teos? Eikö valtavirtauksia seuraava kirjailija 
16 Koskenniemi 1948, 140 
17 Lassila 1999, 33
18 J. Pennanen 1970, 405
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ymmärtänyt omaa parastaan?

  

5.2.  Lapsi, jonka täytyy kuolla. Pilvet vyöryvät 

(1947)

Pennanen on Pilvet vyöryvät -romaanin ilmestyessä 31-

vuotias. Teos on kuvaus avioliitosta, jonka keskushenkilönä 

esiintyvällä narsistisella miehellä on hänen omasta mielestään 

ongelmia elämässään, koska hän on ”romanttisen” eikä 

”tavallisen” näköinen. (PV 7-8)  Tekijäsubjekti on nimennyt 

romaanin päähenkilön Onni Oinaalaksi. Sukunimi sisältää 

ironisen heiton: kun mies sukunimensä mukaan on kuohittu 

pässi, lukijalla on syytä arvella, ettei Onni-etunimeen 

sisältyvästä onnellisuudesta ole takeita. Aivan romaanin 

alussa selviääkin, että Onni on saanut sodassa 

syfilistartunnan ja tietämättään tartuttanut sairauden 

raskaana olevaan vaimoonsakin. (PV 11-12)   Onnin ja Annin 

poika kuolee varsin pian syntymänsä jälkeen. (PV 179) Onnilla 

on lisäksi avioliiton ulkopuolinen suhde Railiin. Raili tulee 

raskaaksi ja päätyy aborttiin. Onni on abortoidun lapsen isä. 

Abortin jälkeen Raili tekee itsemurhan. (PV 292) 

     Pettymyksiä kohdatessaan Onni turvautuu juomiseen. Kun 

esimerkiksi itkuinen vaimo tekee elämän ikäväksi tai jättää 

Onnin yksin, mies toteaa, että hänelle tulee parempi olo 

parista ginilasillisesta. (PV 18) Vastoinkäymisten 

kasaantuessa Onnin alkoholinkäyttö lisääntyy ja hän alkaa 

nähdä erilaisia harhoja. (PV 322) Lopulta Onni ampuu itsensä 

kuoliaaksi ja Anni jää leskeksi. (PV 324)
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Riippuvainen vaimo ja sodankäynyt mies

Onni on kasvanut äitinsä hoidossa. Isä on kuollut Onnin ollessa 

”polvenkorkuinen”, eikä hän ole ollut antamassa pojalleen 

”miehistä puhtia”. (PV 22) 

     Tässä vaiheessa todettakoon, että Pennasen varhaisissa 

romaaneissa kuvataan perheitä, joiden jäsenistä osa on 

kuollut. Kuolleet ovat tavallisesti isiä tai äitejä, joiden 

ominaisuudet heijastuvat romaanissa kuvattujen lasten 

elämään. Kaadetuissa pihlajissa oli kuollut isä. Proomu lähtee 

yöllä -romaanissa oli kuollut Marjatan ja Kyllikin äiti, kuolleet 

Eeron isä ja äiti ja kuollut Matin isä. Kaadettujen pihlajien isä 

oli kuvattu heikoksi ja kauniiksi, Eeron isä oli ollut heikko ja 

elinvoimaton, sodassa kuollut Matin isä oli ollut vahva. Onni 

Oinaalan kuolleen isän ominaisuuksista tekijäsubjekti ei kerro 

mitään. Äiti on Onnin mielestä ollut ”itkettävän hyvä” nainen. 

(PV 21) 

     Romaanissa Proomu lähtee yöllä veltto ja heikkotahtoinen 

Matti pääsi Kyllikin luokse maalle miehistymään. Onni Oinaalaa 

on kiusattu lapsena lihavuudesta. Hän on omasta mielestään 

ollut ”hiljainen hissukka”, mutta kokee, että ”sota teki 

hänestä miehen”. (PV 22) Hiljaisesta, isättömästä 

äidinpojasta on sodan kasvattamana tullut mies.

     Onnin äiti oli kuollut surusta sen jälkeen, kun  joutui 

saattelemaan poikansa toiseen sotaan. Onni on alkanut kaivata 

naisia vasta sodassa, ollessaan kaukana äidistään. Äidin 

kuoleman jälkeen poika jää yksin ja alkaa hakeutua nopeasti
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vaihtuvaan naisseuraan. (PV 21-22)

     Anni on suostunut Onnin kosintaan miettimättä ja ollut 

vihittäessä Onnin mielestä seksuaalisesti täysin kokematon. 

(PV 26) Anni itse kokee rakastaneensa miestään 

”silmittömästi ja uskollisesti”.(PV 37) Onni Oinaala on 

esimiesasemassa Eines Oy:ssä (PV 84). Anni on saanut 

koulutuksen ”käsityöhön” ja hän on ollut kateellinen 

yliopistossa opiskelevalle sukulaistytölle, jonka Annin 

vanhemmat ovat lisätuloja saadakseen ottaneet asumaan jo 

valmiiksi ahtaaseen huoneistoon. (PV 39) Käsityöala on 

viittaus päinvastaisiin taipumuksiin kuin Eila Pennasen omat 

taipumukset. 

     Onni on vuoden kestäneen avioliiton aikana opettanut 

epävarman vaimonsa pukeutumaan hyvin, käymään 

ravintoloissa ja vierailemaan muodikkaissa konserteissa ja 

teattereissa. Miehen ansiosta Anni on sosiaalisesti 

näyttämiskelpoinen. Onnin mielestä Anni ”oli hyvä vaimo, piti 

asiat kunnossa, järjesti kohtalaista ruokaa” eikä suuttunut 

helposti. (PV 12) Mies on ostanut vaimolleen kalliita lahjoja ja 

ollut iloinen siitä, kun Anni on kehittynyt ”kyvyssään olla 

kaunis”. (PV 13)

    Onnin ja Annin avioliitto on perustaltaan sellainen kuin  

patriarkaalisen ydinperheen kuuluu olla. Anni korvaa Onnin 

rakkauden kohteena ne tunteet, joita Onni on kokenut 

poikaansa ehdoitta rakastavan äidin kautta. Vastalahjaksi Onni 

on antanut vaimolleen huolenpitoa ja taloudellista turvaa. 

     ”Valloittava, rohkea ja välitön” seuramies Onni on 

seurustelun alkuaikoina tarjonnut henkisesti 

”raskastekoiselle”  Annille ennenkokematonta lämpöä ja 
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huomiota, keveyttä, jota Anni ei ollut koskaan aikaisemmin 

saanut osakseen. (PV 37) Annin koti on ollut köyhä, 

tunkkainen ja ahdas. ”Oli sohviksi ja tuoleiksi naamioituja 

vuoteita - oli ruskeat uutimet ja tummat seinäpaperit, joissa 

oli huonosti painettuja, epäselviä kuvioita, pöyhkeileviä 

amoriineja, tekopyhästi kainostelevia sulottaria ja tuhruisia 

runsaudensarvia”. (PV 39) Köyhyyteen on projisoitavissa 

kaikki, mikä elämässä ei ole tavoiteltavaa ja hyvää. 

Alemmuudentuntoinen, ympäristöään ja itseään häpeävä, 

akateemisesta sivistyksestä haaveileva Anni on tuntenut 

tulleensa ”pelastetuksi” Onnin kautta. (PV 39) Onni oli tehnyt 

hänestä ”rakkauden kerjäläisen”. (PV 37)  

     Freud katsoo kokemuksen osoittaneen, että sukupuolinen 

rakkaus voi suoda ihmiselle voimakkaimmat mieluisuuden 

elämykset. Sukupuolisuhteet ja eroottinen rakkaus ovat silloin 

alkaneet näyttää onnen keskipisteeltä.19 

    Annin humauksenomainen rakastuminen on Freudin 

näkemyksen mukainen mieluisuuden elämys.  Eroottiseen 

rakkauteen luottava ihminen joutuu kuitenkin riippuvaiseksi 

rakkautensa kohteesta ja häntä odottaa kärsimys, jos tuo 

kohde hylkii tai pettää häntä. Anni on tullut nopeasti Onnista 

riippuvaiseksi. Miehen syfiliksen paljastuminen aiheuttaa 

hänessä suurta tuskaa ja kärsimystä, koska hän on raskaana. 

     Freudin mukaan ihminen voi vapautua rakastettunsa 

suosion orjuudesta siirtämällä arvovarauksen rakkauden 

saamisesta rakastamiseen. Freud muistuttaa kuitenkin myös 

siitä, että kaikki ihmiset eivät ansaitse rakkautta.20 Anni 

alkaa epäillä Onnin uskollisuutta nimettömän puhelun jälkeen. 
19 Freud  1972, 37
20 Emt.
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(PV 42) Kun Anni syfiliksen paljastuttua jättää Onnin, Onni 

herää vuoteessaan krapulaisena ja löytää vierestään Raijan, 

(PV 73) josta tulee hänelle ”tottumus toverina ja 

seuralaisena”. (PV 77) Tekijäsubjekti kuvaa vaimoaan 

pettävää miestä tavalla, joka tekee miehestä rakkautta 

ansaitsemattoman. Anni ei kuitenkaan kykene sanoutumaan 

irti riippuvuudestaan. Kuukauden (PV 105) vanhempiensa luona 

asuttuaan hän miettii, että hänen ”täytyi unohtaa ja antaa 

anteeksi”. Lisäksi hänen tulisi muistaa, että Onni oli ollut 

rintamalla. ”Jos lapsi pelastuisi, hänellä ei ollut oikeutta 

kantaa kaunaa Onnille...” (PV 97) 

    Annin pohdinnassa toteutuu sodassa henkiinjääneen naisen 

syyllisyydentunto. Gilbert ja Gubar mainitsevat, että toisen 

maailmansodan aikaisissa liittoutuneiden julisteissa ja 

joissakin runoissa intensiivisin naisviha ilmenee siten, että 

sotaa personoi huora, jonka uhriksi ”pojat” joutuivat. Sotaa 

kuvattiin myös syfilistä sairastavaksi huoraksi.21 Koska Anni 

on nainen, hän joutuu kantamaan osan sen naisen taakasta, 

joka on tartuttanut syfiliksen sotaakäyneeseen Onniin. 

     Onnin mielestä ”joku naisen kuvatus” oli siirtänyt taudin 

häneen ”jonakin pahaa-aavistamattomana hetkenä”, eikä 

Annilla ollut ”oikeutta” loukkaantua tilanteesta. (PV 24)  

Prostituoidut ja muut löyhämoraaliset naiset tarjosivat  

miehelle hetkellisen vapautuksen taistelujen kauhuista.  

Gilbertin ja Gubarin mukaan joissakin miesten kirjoittamissa 

teksteissä prostituoiduista tuli uuden seksuaalisen 

suorasukaisuuden ilmaisijoita ja heillä oli merkittävä rooli 

määriteltäessä naisen eroottisuutta.22 
21 Gilbert & Gubar  1994, 230
22 Emt.,  229
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    Pertti Lassila katsoo, että seksuaalimoraali muuttui 

sotavuosina Suomessa sallivammaksi.23  Romaanissa 

tekijäsubjektin tekemien ratkaisujen perusteella arvioituna 

sallivuus on kuitenkin tarkoittanut vain miesten oikeutta 

hakea helpotusta rintamaolosuhteitten paineista. Naista 

sallivuus ei vapauttanut syyllisyydestä.

      Syyllisyydentuntoinen ja anteeksiantoon valmis Anni 

soittaa Onnille, jota harmittaa, koska Annin odottamaton 

takaisinpaluu sotkee alkaneet juhlat. Onni pohtii, että heidän 

”juhlansa täytyi uhrata Annin takia”. (PV 91) Raija ei tahtoisi 

poistua Onnin kotoa, (PV 93) mutta Matti taivuttelee hänet 

lähtemään lupaamalla kostaa yhdessä Raijan kanssa Onnille 

sen, että mies on kohdellut Raijaa huonosti. (PV 94) Raija ja 

Matti kuuluvat juurettomaan seurueeseen, jonka kautta 

tekijäsubjekti kuvaa jatkosodan jälkeistä illuusiottomuutta ja 

irrallisuutta. Matin mielestä tämä joukko  on ”liian nuorta ja 

liian vaikealle paikalle asetettua”. Hän tuntee, että he kaikki 

elävät ”kauhistuttavien maailmantapahtumien varjossa”. (PV 

108) Sodan mukanaantuoma näköalattomuus oikeuttaa myös 

juhlimisen ja juomisen. Onni puolustelee Annille juomistaan 

sillä, että ryyppykaverit ovat ”sotatovereita”. (PV 226)

Alkoholiriippuvaiset miehet

Lokakuussa 1901 Huugo Pennanen kirjoittaa Hilma Enegrénille 

kirjeen, jossa hän antaa absoluuttisen raittiuslupauksen. 

Huugo katsoo, että hänen on pyrittävä morsiamensa kanssa  

“suunnattomaksi vesieläimeksi”.24 Alkoholiongelmaiseksi Huugo 
23 Lassila 1999, 19
24 Huugo Pennanen Hilma Enegrénille  25.10.1901. SKS KIA
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ei tunnustaudu. Hän ilmoittaa lisäksi kirjeessään, ettei tee 

lupaustaan periaatteen tai vakaumuksen vuoksi vaan siksi, 

että tuleva vaimo vaatii raittiutta. Huugo vetoaa myös Hilman 

uskonnollisuuteen: “Ja jos sinä todellakin rakastat minua, sinä 

annat myös anteeksi kaikki mitä olen sinua vastaan 

rikkonut.”25

     Neljä vuotta absoluuttisen raittiuslupauksen antamisen 

jälkeen Huugo Pennanen alkaa jälleen juoda.26  Lokakuussa 

1908 katkera Hilma kirjoittaa istuvansa 

viisivuotishääpäivänään “yksinään rumana hyljättynä”.27 

    Huugo Pennanen käytti siis runsaasti alkoholia. Eila 

Pennasen aviomiehellä Alpo Vammelvuolla oli ongelmia 

alkoholinkäytön kanssa. ”Olen tehnyt erehdyksen, ottanut 

mitättömän miehen, ja minun on kärsittävä seuraukset”, 

pohtii Eila Pennanen päiväkirjassaan 1960-luvulla.28 

    Eila Pennasen kaunokirjallisessa työssä Onni Oinaala on 

ensimmäinen henkilö, jonka persoonallisuutta alkoholinkäyttö 

hallitsee. Myöhemmin, mutta ei välittömästi Pilvet vyöryvät- 

romaanin jälkeen, Pennanen on kirjoittanut paljon tekstejä, 

joissa on mukana alkoholinkäyttö. Vuosina 1976-1978 hän 

kirjoitti mm. kolme alkoholiaiheista kuunnelmaa Yleisradiolle. 

Marja Rankkalan ohjaamat kuunnelmat olivat Äiti ja poika, Mies 

ja hänen kolme vaimoaan ja Pettäjät.

     Onni Oinaalan alkoholinkäytössä leimallista on, että Onni 

tavoittelee voimakkaita mielihyvän kokemuksia, ja hänen 

kykynsä sietää pettymyksiä on erittäin rajallinen. Hän ei ole 

kyennyt omaksumaan sitä, mitä Freud kutsuu 
25 Huugo Pennanen Hilma Enegrénille  6.1.1902. SKS KIA
26 Maire Pennasen muistitietoa Eila Pennasen keräämänä. SKS KIA
27 Hilma Pennasen päiväkirja 11.10.1908. SKS KIA

28 Eila Pennasen päiväkirja  18.7.1967. SKS KIA
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todellisuusperiaatteeksi. Todellisuusperiaatteen hyväksynyt 

aikuinen ihminen kykenee sietämään pettymyksiä.29 Onni ei 

siedä minkäänlaista mielipahaa tavoiteltavan mielihyvän 

esteenä. Hän välttelee epämieluisia kokemuksia ja tavoittelee 

voimakkaita mieluisuuden elämyksiä. 

    Kun vaimo saa tietää syfiliksestä ja muuttaa pois kotoa, 

Onni  miettii, kuinka hän ystävien joukkoon päästyään ”ottaisi 

lasin, jonka Matti työntäisi käteen, ja uppoutuisi miellyttävään 

tunnelmaan korvia myöten”. (PV 28) Onni kaipaa alkoholista 

”vanhaa, tuttua onnentunnetta, hyvänolon lämpöä sielussa ja 

ruumiissa”. (PV 29) Alkoholin avulla täytyy joskus ”vahvistaa 

itseään, rentoutua”. (PV 227) Ravintolassa Onnin mielestä 

hauskin hetki on se, kun lähtiessä  kuljettiin ovea kohti 

”korostetun varmoina, vaikka pään ympärillä huojui ja lainehti 

ja leiskui miellyttävä ja horjuttava lämpö”. (PV 150)

     Onnin alkoholinkäyttö pysyy mielihyvän tuottamisen 

puolella siihen saakka, kun hän saa kuulla, että Raija odottaa 

lasta. Onni tapaa Raijan ravintolassa ja ehdottaa hänelle 

aborttia. Kun Onnista tuntuu siltä, että Raija suostuu 

aborttiin, hän juhlistaa asiaa juomalla. Humalatilassa hän 

näkee ensimmäisen kerran pilviä, jotka ”tungeksivat hänen 

edessään kuin hajanaisessa nelirivistössä marssivat jalkaväen 

miehet”. (PV 149) Onni kokee, että nimetön ahdistus lähettää 

pilviä ympärille ja ”ainainen pettymys seuraa kantapäillä”. (PV 

156)

     Margaret S. Mahler pitää yhtenä kehittyvän egon 

olennaisimmista tehtävistä selviytymistä impulsseista, jotka 

ovat peräisin tuhoamisvietistä. Yksi olennainen reitti kohti 

minän jäsentymistä on mielihyväperiaatteen korvautuminen 
29 Freud  1993b, 15. Ks. myös Freud  1972, 17-18
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todellisuusperiaatteella.30  Koska Onni ei kykene korvaamaan 

mielihyväperiaatetta todellisuusperiaatteella, hän ajautuu 

tuhoavaan ja itsetuhoiseen käyttäytymiseen.  

    Huugo Pennasen mielihyvähakuisuus ei ole läheskään niin  

voimakasta kuin Onni Oinaalan. Kuitenkin Huugo Pennanen 

ilmaisee eräässä Hilmalle lähettämässään kirjeessä varsin 

suoraan, että miellyttävä elämä viehättää häntä: 

”Kärsimykset tekevät ihmisen viisaaksi - viisaaksi sillä tavoin 

tarkoitan, että kärsimistä mieluummin karttaa”.31 

   Hilma Pennanen viettää kesäisin useita viikkoja 

lapsuudenkodissaan maalla. Huugon tekisi sen sijaan mieli 

lähteä kesälomallaan ”liikkeelle” yksin, mutta ”sellainen 

mieliteko kysyy rahaa ja sen laita on vähän niin ja näin”.32 

Huugon on vaikea luopua omista toiveistaan silloin kun niiden 

toteuttaminen on hankalaa tai edellyttää vaivannäköä. Hilma 

Pennanen vaikuttaa puolestaan naiselta, joka on pyrkinyt 

koulimaan lapsiaan noudattamaan todellisuusperiaatetta. 

Lapset saavat lahjoja hyvistä koulunumeroista33, eli mielihyvän 

saamiseksi on  ponnisteltava.  

      Teoksessa Strong Feelings tutkija Jon Elster katsoo, että 

kaikki addiktiivinen käyttäytyminen on palautettavissa jossain 

muodossa esiintyvään himoon. Himo sisältää samanaikaisesti 

tarpeen suuntautua kohti mielihyvää ja pois mielipahasta.34 

Himo ei toisin sanoen ole pelkästään jonkun haluamista, vaan 

se on myös haluamista jostakin pois. Kun Onnin ja Annin lapsi 

sairastaa, Onnin on vaikeata lähteä töistä kotiin kohtaamaan 

30 Mahler 1975, 109 ja118
31 Huugo Pennanen Hilma Enegrénille  25.8.1902. SKS KIA
 32Huugo Pennanen Hilma Pennaselle 11.6.1908. SKS KIA.
33 Hilma Pennanen Huugo Pennaselle 30.1.1914. SKS KIA.
34 Elster 1999,  62
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ankea tilanne ja oma huolestuneisuutensa, koska työpaikalla 

on miellyttävä  konekirjoittaja. Hän hakee oraalista tyydytystä 

tupakoinnista, ja muistaa savua sisään vetäessään ”Paavon 

ilmeen kun poika oli takertunut äitinsä rintaan ja intohimoinen 

rauha oli levinnyt sen tuskastuneille kasvoille”. (PV 175) 

     Onni Oinaalan mielihyvähakuisuudessa painottuu sen 

pakonomaisuus. Pettymyksen hetkellä tai hankalassa 

tilanteessa on saatava helpotusta heti. 

     Huugo Pennasen alkoholinkäyttö on ollut lähinnä 

sosiaalista. Huugo on istuskellut Kauppaseurassa, kirjoittanut 

nimiä vekseleihin ja joutunut  maksamaan tuttujen velkoja.35  

Onni Oinaala käyttää Huugo Pennasen tavoin alkoholia 

ravintolassa. Juomisella on sosiaalinen merkitys. Huugo on 

kaivannut seuraa, ehkä ystäviäkin.

    Joistakin yhtenevistä, alkoholinkäyttöön liittyvistä 

piirteistä huolimatta en usko, että Eila Pennanen olisi 

kuvannut Onni Oinaalassa Huugo Pennasta. Alkoholinkäyttöön 

liittyvät yhtäläisyydet ovat kiintoisia sikäli, että alkoholia 

runsaasti käyttävät miehet kuuluivat olennaisena osana Eila 

Pennasen koko elämään. Näitä miehiä tuntuu yhdistävän 

vaikeasti määriteltävä luonteen heikkous.

       Eräässä morsiamelleen lähettämässään kirjeessään Huugo 

Pennanen viittaa John Ruskiniin36, joka osallistui 1800-luvun 

lopun Englannissa aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun. 

Ruskin edusti eräänlaista uskonnollista sosialismia, joka 

kannatti aineellisen hyvinvoinnin lisäämistä mutta paheksui 

sen pitämistä elämän päätavoitteena. Taloudellinen 

menestyminen sai olla ainoastaan keino luonteen 
35Eila Pennasen keräämää Leo Pennasen muistitietoa.  SKS KIA

36 Huugo Pennanen Hilma Enegrénille 29.12.1902. SKS KIA
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jalostamisessa.37 Kirjeessään Huugo ilmaisee haluavansa 

muuttua paremmaksi ihmiseksi, mutta hänen on vaikea 

muuttaa teoriaa käytännöksi.  Huugon käsitys on, että 

teollistuminen lisää ihmiskunnan hyvinvointia, koska se poistaa 

sorron, vääryyden ja orjuuden syyt. Siveelliset lait eivät tähän 

tehtävään ole pystyneet, koska ”ihminen on heikko”.38  

Ihmisessä itsessään ei ole riittävästi moraalista tai eettistä 

voimaa. Ulkoisten olosuhteiden olisi parannuttava niin paljon, 

että ihmisen ei tarvitsisi käyttäytyä ikävillä tavoilla.

   Eila Pennasen ja Alpo Vammelvuon poika Hanno Vammelvuo 

kirjoittaa vuonna 1965 äidilleen kirjeitä Pariisista, jossa hän 

on kielikurssilla. Kirjeitten toistuva aihe on rahan vähyys ja 

mukavan elämän kalleus. Hanno pyytää eräässä kirjeessään 

äidiltään ”varmaa tietoa” siitä, onko rahaa tulossa vai ei. Hän 

on joutunut pelivelkoihin ja kertoo elävänsä yli varojensa39, 

mutta silti hänen on mahdotonta seisoa aamuisin pitkässä 

aamiaisjonossa odottamassa kurssin hintaan kuuluvaa ateriaa, 

koska se on ”kamalaa massatouhua”40. Hanno kertoo 

kuvittelevansa itsensä usein erään ystävänsä kanssa 

samanlaiselle paikalle: ”rikas, puhuu ranskaa, tapaa ihmisiä, 

mies jolla on vaikutusvaltaa, ystäviä ja aina paljon 

tekemistä”.41  Ystävien täyttämät, hauskat Pariisin illat 

kuluttavat Hannon mielestä merkillisen paljon rahaa.42 

Rahanpuute tekee Hannon ”sekapäiseksi huolesta” mutta hän 

arvelee, ettei äidille jankuttaminen hyödytä mitään.43

37 Esim. Himmelfarb 1991,  347-348
38 Huugo Pennanen Hilma Enegrénille 23.7.1905.  SKS KIA.  Huugo  Pennanen myötäilee 
ajattelussaan englantilaista positivismia. 
39 Hanno Vammelvuo Eila Pennaselle 13.7.1965 SKS KIA
40 Hanno Vammelvuo Eila Pennaselle  7.7.1965. SKS KIA
41 Hanno Vammelvuo Eila Pennaselle 27.7.1965. SKS KIA
42 Hanno Vammelvuo Eila Pennaselle 25.7.1965. SKS KIA
43 Hanno Vammelvuo Eila  Pennaselle 27.7.1965. SKS KIA
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    Hanno Vammelvuo ei ikänsä vuoksi ole mitenkään voinut olla 

esikuvana Onni Oinaalan henkilöhahmolle. Hän muistuttaa 

kuitenkin mielihyvähakuisuudessaan Oinaalaa. Ehkä jotkut 

Oinaalan hahmossa näkyvät Alpo Vammelvuon ominaisuudet 

ovat siirtyneet voimistuneina isältä pojalle. Huugo Pennasen 

kanssa yhteistä Hannolla on ainakin pelaamishalu.

Miehen fragmentaarinen minä

Pian Anni ja Onni Oinaalan avioliiton solmimisen jälkeen alkaa 

näyttää siltä, että muut ihmiset eivät ole Onnille 

merkityksellisiä, vaan ainoastaan hänen oman 

mielihyvätyydytyksensä lähteitä. Ikävissä ristiriitatilanteissa 

Onni asettuu ulkoisen todellisuuden objektiksi. Kun vaimo 

jättää kypsymättömänä pitämänsä miehen, mies kiukustuu ja 

miettii ”mitä oikeutta Annilla oli mennä tällä tavalla ja jättää 

hänet ilman päänsärkypulvereita ja vesikääreettä 

puhumattakaan sitten muista tärkeämmistä asioista”. (PV 25)  

Onnilta puuttuu kyky realistiseen itsetarkkailuun ja sen 

mukana myös kyky itsekritiikkiin. Anni edustaa hänelle muun 

muassa hoivaajaa, joka on olemassa pitääkseen huolta hänen 

vaihtuvista tarpeistaan. 

    Luce Irigaray kysyy kannanottona Freudiin, mikä on vaimon 

osuus miehen seksuaalielämässä silloin, jos mies pysyy 

fiksoituneena ensimmäiseen rakkausobjektiinsa eli äitiin. Jos 

nainen on miehen äidin sijainen, yhteiset lapset ovat miehen 

veljiä ja nainen sekä lastensa että miehensä äiti.44  Pilvet 

vyöryvät -romaanissa vaimon osuus äitiään täydellisen hyvänä 

pitäneen miehen elämässä on vastata miehen oikuttelevaan ja 
44 Irigaray 1985, 31-32
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kiukuttelevaan haluun ilman vastavuoroisuutta. Äitiin 

kohdistuva tarvitsevuus kaatuu laimentumattomana vaimon 

päälle. Freudilaisen paradigman mukainen, normaali naiseus 

asettaa naiselle vaatimuksia ja velvoitteita, joihin hänen tulisi 

aviomiehen onnellisuuden säilyttämiseksi suostua.

    Onnin haluttomuus solmia naissuhteita ennen äidin kuolemaa 

viittaa kuitenkin myös siihen, että äiti ei ole toiminut vain 

tarvittuna hoivaajana vaan lisäksi äiti on ollut Onnille 

peilattava minäobjekti, joka ei kuitenkaan ole kyennyt 

vahvistamaan ja kiinnittämään Onnin minän rajoja. Onnin minä 

on jäänyt fragmentaariseksi ja hänen grandioosi minänsä on 

eriytynyt kehittyvästä psyykestä omaksi kokonaisuudekseen, 

jonka vaatimukset aiheuttavat häiriöitä.45  Grandioosin minän  

häiriöt näkyvät mm. työpaikalla pöyhkeänä itsevarmuutena. 

Onni arvelee, että ”mitä paremmin hän tiesi valehtelevansa, 

sitä liukkaammin hän puhui”, ja hänen sanavalmiutensa 

huvittaa kuulijoita. (PV 242) Luonnevikaisen yksilön tavoin 

Onni Oinaala kykenee vaikuttamaan niin uskottavalta, että 

työtoverit eivät näe hänen lävitseen.  Onnin minän 

fragmentaarisuus näkyy hänen tyhjyyden ja 

välinpitämättömyyden tunnoissaan, joiden vallassa Onni pohtii, 

kuinka hänelle ”oli täysin yhdentekevää kaikki tärkeä: 

politiikka, isänmaan kohtalo, suuret maailmantapahtumat”. 

(PV 242) Kattava tyhjyyden tunne on  Kohutin mukaan 

seurausta idealisoidun minäobjektin puuttumisesta.46 Saattaa 

olla, että hyvä äiti ei ole asettanut isättömänä kasvaneelle 

Onnille lainkaan rajoja. Häntä on ihailtu, mutta hänellä ei ole 

ollut ketään ihailtavaa. 
45 Vrt. Kohut 1978,  626-627
46 Kohut 1978, 479-480
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      Grandiositeetin tuntoihin voi osittain liittyä Onnin 

taipumus pettää vaimoaan toistuvasti. Eteen tarjoutuvassa 

tilanteessa ei hänen mielestään ole muuta mahdollisuutta.  

(PV 130)  Naisen kuuluu sukupuolensa vuoksi antaa anteeksi 

pettävälle miehelle, mutta miehen on kostettava jos nainen 

pettää häntä. (PV 218) 

    Avioliiton ulkopuolisten suhteitten ylläpitämisessä on myös 

toistamispakon47  piirteitä. Viettiyllykkeet pintaan nostava 

seksuaalinen toistamispakko aiheuttaa Onnissa syyllisyyttä, 

mutta syyllisyys ei pysty estämään mielihyväperiaatteen 

toteuttamista. Toistamispakko on alisteinen 

mielihyväperiaatteelle48. Syyllisyys on silloin projisoitava  

minän ulkopuolisiin henkilöihin, koska itselle myönnetty 

syyllisyys vähentäisi syntynyttä mielihyvän tunnetta.  

Pettämistä vaimolleen tunnustaessaan Onni sanoo 

puolustuksekseen, että ”kaikki yhtyi minua vastaan. Mutta 

eniten minua harmittaa se Matti, kun se tahallaan viitsi jättää 

meidät kahden.” (PV 130). Pettäminen on Onnin mielestä ollut 

kiinni ulkoisista olosuhteista eikä hänen omasta 

päätöksestään.

Narsistinen luhistuminen

Onni Oinaala on tutustunut Kristiinaan itäkarjalaisessa kylässä 

sota-aikana, ennen tulevaan vaimoonsa tutustumista. Onni ja 

Kristiina ystävystyvät, mutta Onnin taivutteluista huolimatta 

Kristiina ei suostu yhdyntään. Kieltäytymisen jälkeen Onni 

ajattelee rakastavansa Kristiinaa. Kristiina ei olekaan 
47 Freud 1993b, 75-76
48 Emt., 79
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seikkailija eikä saalistaja, Kristiinaa voi kunnioittaa kuten Onni 

on kunnioittanut äitiään. (PV 69)

    Kieltäytyvä Kristiina toimii hetkellisesti Onnin 

minäihannetta ja fragmentaarista minää  vahvistavasti. 

Kristiina joutuu kuitenkin lähtemään toisaalle ja eron tuottama 

pettymys nostattaa Onnissa narsistisen raivon. Onni epäilee, 

joko Kristiina ”nyt ajatteli divisioonan upseereja, joko 

suunnitteli valloittaa takaisin entisen ihailijansa, joko 

täkäläiset alkoivat unohtua ennen kuin erotakaan ennätti”. 

(PV 70) 

     Onni on fantisoinut itsensä ja Kristiinan välille suhteen, 

jonka katkeamista hänen grandioosi minänsä ei kestä. 

Kristiinan menettäessään Onni menettää minänsä vahvistajan. 

”Ainoa mitä jäi jäljelle, oli jonkinlainen kostonhimo, halu päästä 

irti Kristiinan muistostakin ja saada tuntea ylemmyyttä tähän 

nähden.” (PV 71) 

     Kohutin mukaan fragmentaariseksi jääneen minän 

narsistisessa maailmassa kaikki toimii minän jatkeena tai on 

olemassa vain minän palvelemiseksi.  Mikä tahansa 

vastoinkäyminen on tämän täydellisyyden uhka. Narsistinen 

loukkaus nostattaa raivon, jonka vallassa oleva ihminen ei 

kykene erottelemaan hyökkääjää tai uhkaa minästä. Minä 

kokee uhkan uppiniskaiseksi, laajennetun minän osaksi, jota 

narsistinen yksilö olettaa kykenevänsä kontrolloimaan 

täydellisesti. Raivo kohdistuu tuolloin minään tai kohteeseen, 

joka ei olekaan vastannut yksilön epärealistisiin odotuksiin.49  

      Onni toimii tällaisen raivon vallassa hakeutuessaan 

poislähteneen Kristiinan kanssa uudelleen kontaktiin. Hän 

onnistuu taivuttelemaan Kristiinan yhdyntään. Silloin Onni 
49 Vrt. Kohut 1978,  643-645
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kokee päässeensä  johonkin tulokseen, Kristiina oli ’hänen’, 

hän oli tälle ’kostanut’, hän saattoi asettua hänen 

yläpuolelleen.  (PV 72)  Yhdyntä palauttaa Onnille tunteen 

narsistisen minän rajattomasta vallasta ja grandiositeetin 

täyteydestä. Absoluuttinen hallinta on hetkeksi saavutettu.50 

     Eriytymätön narsistinen minä kaipaa ja tarvitsee kuitenkin 

kaiken aikaa tilannetta, jossa voi peilata hukassa olevaa 

minäideaaliaan. Jos tarve ei toteudu, minä menettää 

elinvoimansa. Yksilöstä tulee silloin reagoimaton, ikävystynyt, 

haluton ja kyvytön tuntemaan empatiaa ketään kohtaan. 

Tällaisen tunteen vallassa oleva Onni toteaa itsestään, ettei 

kukaan tiennyt kuinka ikävystynyt hän oli.  Hän ei tahdo 

tarpeeksi avioliittonsa onnistumista, ei menestymistä 

maailmassa, eikä sen enempää taitoja kuin tietojakaan. Sen 

sijaan hän ”tiesi tahtovansa nautintoja, ajankuluketta ja 

rahaa.” (PV 241)  Onni on edelläolevien ominaisuuksien lisäksi 

voimaton tekemään itselleen mitään, vaikka ”hän käsitti kyllä, 

että tämä välinpitämättömyys ja laiskuus oli jonkunlaista 

sairautta”. (PV 240)  

    Itsehalveksunnan keskellä elämänsä menetettyjä 

mahdollisuuksia pohtiva Onni aprikoi, järjestäisikö kutsut, 

jonne tulisivat kaikki hänen elämänsä naiset. ”Jospa kutsuisi 

Raijan...Kristiinan...että kaikki olisi täydellistä, että helvetti 

olisi täydellinen...Sitten saisi varmaan iloita...” (PV 246)  

      Narsistisen minän epätasapaino ajaa Onnin toimimaan 

hetkellisten viettiyllykkeitten vaatimusten mukaisesti. 

Kuvitelma minästä naisten ympäröimänä tuottaa Onnille 

masokismin sävyttämää nautintoa. Hän toteaa, että 

”naisissaan mies näki itsensä”, (PV 265) mutta ei tunnista 
50 Vrt. emt.,  656
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projektiivisen identifikaation suhdetta omaan minäänsä. Minän 

ja ulkoisen todellisuuden välillä on viestintäkatkos. Muun 

muassa tämän viestintäkatkoksen vuoksi Onni ajautuu 

lisääntyvään itseinhoon, sarkasmiin ja kyvyttömyyteen nähdä 

kanssaihmisissään mitään myönteistä.  ”Naiset olivat 

samanlaisia, nautinto oli yhtä ontto joka tapauksessa. Sen hän 

oli kokenut Annin kanssa: oli kuin vaimon kosketus olisi hänet 

puuduttanut, hän ei kaivannut enää mitään eikä ketään.” (PV 

245)

    Kohut pitää huumoria sarkasmin korvaajana silloin kun 

narsistinen epätasapaino eheytyy tasapainoksi.51  Onni Oinaala 

on huumorintajusta kemiallisen puhdas. Yhtä puhdas hän on 

kyvystä suhtautua muihin ihmisiin empaattisesti.

      Myötäelämisen puutteella on yhteys minän heikkouteen. 

Heikolla minällä varustettu ihminen on taipuvainen liiallisiin 

projektiivisiin samastuksiin. Itsestä poislohkotut, minään 

sopimattomat osat projisoidaan johonkin toiseen ihmiseen ja 

raja itsen ja tuon toisen ihmisen välillä hämärtyy.52  Projektio 

ei jätä tilaa empatialle, koska projektioon sisältyvät minälle 

haitalliset osat. Onni Oinaalan tuhoava projektiivinen samastus 

on Raija, joka tappaa itsensä aborttia seuranneissa 

syyllisyydentunnoissa. Raija kantaa sen vastuun, jota Onni ei 

pysty kantamaan eikä halua kantaa. Raijan itsemurhan jälkeen 

Onni pyrkii vapautumaan omasta syyllisyydestään pohtimalla, 

ettei Raija ollut ”erikoisen viaton”. (PV 320) Oman 

heikkoutensa vuoksi Onnin on uskottava, että Raija on 

tosiasiassa turmeltunut ja moraaliton.     

        Avioliitossa syntyneen lapsen kuoleman, laittomaan 
51 Kohut  1978,  650
52 Emt., 649-651
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aborttiin päätyneen raskauden, tyttöystävän ahdingon ja 

omien taloudellisten vaikeuksiensa jälkeen Onni tuntee lopulta 

olevansa koko vihamielisen maailman vainoama syytön uhri (PV 

238, 295, 313).  Koko maailma muuttuu hallitsemattomaksi 

minän ulokkeeksi53. Hajoavan minätunteen ainoaksi 

koossapitäjäksi jää alkoholinkäyttö. (PV 319) 
     Onnin hajoamistiloissa ilmenee sotatrauman toistamispakko. 

Vyöryvät pilvet ovat ”kuin ammoiset sotatoverit, jotka 

juoppouteen sortuneina pyrkivät halailemaan ja vaativat 

vippiä”. (...) Tuttuja kasvoja pilkisteli niistä esille, ”verisiä, 

sinistyneitä, mutta hymyileviä”. (PV 322)   Pilvet ovat 

vihamielisiä vainoajia, jotka muistuttavat sodassa kuolleista 

tovereista. Kuolleet kammottavat mutta myös kiehtovat 

Onnia, joka kadulla harhaisena kävellessään näkee pilvien 

seassa sodan silpomia tovereitaan. (PV 217) 

     Tavallisesti yksilö pyrkii traumaattista kokemusta 

toistamalla tuottamaan rauhoittavia mielikuvia ja saamaan 

hallinnasta revenneen tilanteen takaisin hallintaan.54 Onni ei 

kuitenkaan pysty luomaan itsehallinnan tilaa vaan  tappaa 

päällevyöryvien pilvien pilkkaamana lopulta itsensä aseella, 

joka on ”hyvä kaveri sota-ajalta”. (PV 323)

    Tekijäsubjekti  on piirtänyt juomishimon riivaamasta, 

narsistisesta, itsetuhoisesta ja heikolla minällä varustetusta 

Onni Oinaalasta psykologisesti käsittämättömän syvätarkan 

kuvan. Alkoholia käyttäviä henkilöitä on aiemmissakin 

romaaneissa, mutta Oinaala on Pennasen tuotannossa 

ensimmäinen fiktiivinen henkilö, joka on kuvattu  enemmän 

alkoholinkäytön objektiksi kuin sen subjektiksi.
53 Emt., 831
54 Vuorinen 1998,  67
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2000-luvun psykologit voisivat määritellä Onnin kaltaisen 

henkilön luonnehäiriöiseksi ja läheisriippuvaiseksi mieheksi, 

joka kärsii muun muassa alkoholiongelmista ja narsistista 

häiriöistä. Teoksen ilmestymisajankohdan kirjallisuuspoliittista 

taustaa vasten on erityisen merkillepantavaa, että 

tekijäsubjekti ei moralisoi Onnin juomista lainkaan. Hän vain 

kuvaa piinallisen tarkasti mm. niitä tilanteita, joissa Onnin 

juomishalu herää. Teoksen lopussa Oinaala kuolee. Pennasen 

kahdessa seuraavassa teoksessa on narsistisia ja kauniita 

miehiä, Oinaalan kaltaisia alkoholiriippuvaisia miehiä niissä sen 

sijaan ei yhtä läheltä kuvattuina ole. Tekijäsubjekti hautaa 

syvätarkasti piirtämänsä fiktiivisen henkilön varsin syvälle. 

    

Naisen väärä valinta

Annilla on ahdistuksen hetkinä käytössään sisäinen ääni, joka 

lohduttaa häntä.

Niin oli ollut aina hänen elämässään: ahdistavassa 
lapsuudessa ja tukahtuneen nuoruudenkin päivinä hänessä 
oli jokin elänyt täysin omassa olossaan ulkopuolisista
riippumatta. Se oli havainnut kaiken, mikä uhkasi sen 
ruumis-sielullista olemassaoloa, mutta se oli kääntänyt 
selkänsä vaaroille ja luonut silmänsä sinne - sisälle. (PV 
31)

 Annin sisäinen ääni on palautettavissa 

vuorovaikutusmielikuvaksi sisäistetystä, hyvästä äidistä, joka 

hoivaa ja lohduttaa. Kun raskaana oleva Anni jättää 

tilapäisesti aviomiehensä ja menee takaisin vanhempiensa 

luokse, hyväntahtoiset ja  hellät vanhemmat ottavat hänet 

huolestuneina vastaan. Ystävällinen äiti ruokkii häntä salaa 
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paremmin kuin muita perheenjäseniä. (PV 97-99)  

     On huomionarvoista, että tekijäsubjekti rakentaa tekstiin 

hoivaavat, köyhät vanhemmat ja hyvän äidin samaan aikaan 

kun on kyse tyttären epäonnistuneen avioliiton kuvauksesta. 

Hän kirjoittaa myös tyttären, joka on ”tyytymätön ja kova” 

äidille (PV 99) jossa ei ole mitään vikaa. Pahan tyttären 

vaatimattoman näköinen isä täyttää velvollisuutensa 

täsmällisesti eikä ollut ”koskaan elämässään jättänyt mitään 

säädettyä maksua maksamatta ja oli aina kiiruhtanut 

suorittamaan veronsa oikeaan aikaan”. (PV 100) 

     Taloudellisista velvoitteistaan huolehtiva, vaatimaton 

virkamiesisä on hyvin toisenlainen kuin  Huugo Pennanen. 

    Mihin tekijäsubjekti pyrkii ”tyytymättömällä ja kovalla” 

tyttärellä? Mielestäni intentiona on syyllisyyden kasaaminen 

Annin kannettavaksi. Mihin tekijäsubjekti tarvitsee Annin 

syyllisyyttä?

     Hyvän objektin vakiinnuttaminen toimii Melanie Kleinin 

mukaan suojana, jonka avulla yksilö pystyy säilyttämään 

rakkaudentunteensa kohteen vajavuuksista huolimatta.55  Anni 

miettii, että hänen täytyy kyetä antamaan Onnille anteeksi, 

koska Onni on mennyt rikki sodassa. (PV 97)  Äitinsä hyviä 

ominaisuuksia pohtiva Anni yrittää säilyttää rakkautensa ja 

syyllistää itsensä.  Hän on ”itse valinnut Onnin”, ”kiinnittänyt 

itsensä häneen pintapuolisin sitein, oli häikäistynyt hänen 

komeasta ulkomuodostaan”, vaikka ”oikea nainen” olisi miestä 

ajatellessaan ”vaistomaisesti” ajatellut myös tulevia 

lapsiaan.(PV 171) Väärin toimiva mies on sodan runtelema ja 

heikko, ikävällä ja tuomittavalla tavalla toimiessaankin 

ymmärrettävä. Mielestäni tekijäsubjekti tarvitsee Annin 
55 Klein 1992, 45-46
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syyllisyyttä painottamaan väärää valintaa, johon hän on yksin 

syyllinen. Jos hänellä olisi holtiton isä ja moraaliton äiti, hän ei 

olisi kohtaloonsa yhtä syyllinen kuin hän nyt on.

    Freudilaista paradigmaa ajatellen Annin virhe on ollut se, 

että hän ei ole hakenut rakkausobjektikseen suojaavaa ja 

turvallista miestä. Hän on sen sijaan rakastunut Onnissa 

siihen, mitä itse haluaisi olla, että saavuttaisi uudelleen 

narsistisen täydellisyyden.56  Anni projisoi Onniin itseltään 

puuttuvat ominaisuudet ja kykenee tällä tavalla muovaamaan 

minäihannettaan. Muovaamiseen on rakastumisvaiheessa 

sisältynyt kohteen idealisoiminen. Projektionsa ja idealisaation 

vuoksi Anni yhdistää toisiinsa  Onnin kauniin ulkonäön ja 

luotettavuuden. (PV 39) 

    Kleinin mukaan  yksilö ei pysty pitämään erillään hyvää ja 

pahaa objektia silloin, kun hyvän äidin sisäistäminen on syystä 

tai toisesta epäonnistunut.  Objektit ovat silloin joko 

idealisoituja tai  äärimmäisen pahoja. Idealisaatio on  suoja 

vainoavaa ahdistusta ja kateutta vastaan. Idealisaatioilla on 

kuitenkin taipumus murentua, jolloin subjekti kokee aiemmin 

idealisoimansa henkilön vainoajakseen.57   Narsistisen 

täydellisyysodotuksen luhistuminen palauttaa osan Onnin 

vainoavuudesta Anniin itseensä ja moninkertaistaa Annin 

syyllisyydentunnot. Hän on paha ja epäonnistunut. Hän on 

valinnut väärin. Hän ei ole oikea nainen vaan oman lapsensa 

kuolemaan osasyyllinen, huono äiti.  (PV 171)  Onnin 

ruumiin äärellä Anni mutisee: ”Kuka pelastaa meidät meidän 

rikostemme seurauksilta?” (PV 324)

    Niin Annin kuin Onninkin  persoonallisuuden kuvauksessa on 
56 Vrt. Freud  1993b, 5
57 Klein 1992,  45-47
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yksilöpsykologinen taso, jonka analyysissa on mahdollista 

käyttää mm. Kohutin ja Kleinin näkemyksiä objektisuhteitten 

muotoutumisesta, kuten olen edellä tehnyt. Yksilöpsykologia 

nivoutuu muun muassa Annin syyllisyydentuntojen kautta 

psykohistoriaan ja freudilaiseen paradigmaan miestä 

alempiarvoisemmasta naisesta.

Kuolemaan liukuva lapsi

Jo ennen tietoa vakavasta sairaudesta Annin on ollut vaikea 

käsittää, että lapsi on hänen sisällään. Anni ”ei jaksanut 

tajuta että se oli hänen r u u m i i s s a a n vaikka olisi 

halunnut juuri sen käsittää kaikessa aineellisuudessaan”. Hän 

ei pidä raskauden aiheuttamia kipuja ”rakkaina” lapsen vuoksi 

vaan ne tuntuvat ”jonkin viheliäisen taikavoiman 

aikaansaamilta”. (PV 32) Lapsi vieraannuttaa hänet hänen 

omasta ruumiistaan. 

    Kun lapsi on syntynyt, Anni miettii, että hänen ja Onnin 

”täytyi pysyä yhdessä...lapsen täytyi pelastua”. Lääkäri 

vakuuttaakin Annille, ettei kitisevää lasta vaivaa mikään muu 

kuin nälkä. (PV 165) Poika ei kuitenkaan rauhoitu ruokkimalla. 

Hän päin vastoin tulee lapsenhoitajan antamasta ravinnosta 

sairaammaksi. ”Se ulosti vihreätä vaahtoa ja kirkui kimakalla 

äänellä imien ja kalvaen lakkaamatta käsiään. Sen ruumis 

kääntyili edes takaisin, välistä se lakkasi huutamasta ja alkoi 

taas entistä rajummin.” (PV 167) 

    Tekijäsubjekti käyttää lapsesta pronominia ”se” eikä 

pronominia ”hän” silloin kun vanhemmat puhuvat lapsesta. 

Onnin työpaikan konekirjoittajatar puhuu kuitenkin lapsesta 
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proniminilla ”hän”. (PV 175)  Tuskissaan itkevä lapsi on 

kuvattu aivan kuin joksikin oudoksi hirviöksi, jonka 

käyttäytyminen saa vanhemmat ymmälleen, mutta he ovat 

merkillisen tahdottomia ja periksiantavia. Yöllä valveilla 

maatessaan Anni ajattelee lapsestaan, että ”se kärsi tuskia, 

jotka maailmasta olivat mitättömiä, koska tämä oli juuri 

kestänyt suuren sodan ja laskenut ja vienyt kirjoihin kipunsa ja 

tuskansa, joilla oli sodan pyhitys ja maailmankatsomusten 

varjon antama juhlallinen tumma väri”. (PV 167) Anni tuntee 

sodan painon ja kohtalokkuuden, mutta miksi tekijäsubjekti 

asettaa ”sodan pyhittämän” maailman kärsimän tuskan Annin 

lapsen tuskan rinnalle? Tahtooko hän ilmaista, että lapsi ei 

isän tekojen vuoksi ole riittävän ”pyhä” ansaitakseen elämän?

    Lapsen terveydentila vaihtelee. (PV 168-170) Lääkäri ei 

löydä vaihtelun syytä ja käskee Annin laittamaan lapsen 

paastolle. (PV 171) Kun paasto ei auta, Anni imettää lasta. 

(PV 174) Äiti ei kuitenkaan kykene pelastamaan lasta 

ravinnolla, johon lapsi suhtautuu ristiriitaisesti: ajoittain syö, 

ajoittain oksentaa. Ruuasta huolimatta lapsi kuihtuu ja tulee 

lopulta niin sairaaksi, että lääkäri käskee toimittaa hänet 

sairaalaan. (PV 176) Paavo ehtii kuitenkin kuolla. (PV 176) 

Tekijäsubjekti ei kuvaa lapsen kuolinhetkeä Annin 

tunnekokemuksen läpi. Onni soittaa suruviestin työpaikkansa 

konttoristille, jolloin se välittyy myös lukijalle.

 Miehenääni kysyi häntä itseään eikä hän aluksi tajunnut, 
että se oli Onni Oinaala. Vasta kun hän kuuli sanat ’nyt 
se on kuollut’ hän tajusi ja änkytti peloissaan: - Kuollut?
    - Niin, oli jo kuollut kun tulin kotiin. Auto oli tullut 
hakemaan, mutta ennenkuin Paavo saatiin sinne hän sai 
kouristuksen ja kuoli. Ei ennätetty viedä sairaalaan. (PV 
179)
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    Isä käyttää kuolleesta lapsesta puhuessaan pronominia 

”hän”. Kuolema korottaa lapsen arvoa. 

    Tekijäsubjekti kuvaa Paavon sairastumista ja kuolemaa 

tavalla, joka saa Annin ja Onnin vaikuttamaan kummallisen 

tahdottomilta, voimattomilta ja ulkopuolisilta. Lapsi liukuu 

kuolemaan, koska kukaan ei oikein tunnu tietävän, mitä hänen 

hengissäpitämisekseen tulisi tehdä. Aivan kuin lapsi ei tahtoisi 

tulla ravituksi ja elää. Ruokkivan äidin ja ravintoa 

vastaanottavan lapsen hoivasuhdetta ei synny. Kaadetuissa 

pihlajissahan  vaimon antaman ravinnon vastaanottaminen 

tarkoitti Veikossa heräävän luottamuksen alkua. 

    Lapsen kuoleman jälkeen Onni ja Anni jäävät ”kahden ilman 

toivoa ja iloa”. (PV 180) Onni tahtoo hakea heti ensimmäisen 

tilaisuuden tullen lohtua alkoholista, eikä käsitä miksi Anni 

paheksuu ajatusta. (PV 181-182) Voimattomuuden valtaama 

Anni suostuu kuitenkin lähtemään ystävien luokse. Perillä 

”Anni uppoutui halukkaasti Matin vuolaaseen sanavirtaan, hän 

joi ja ahnehti lisää hänen mielenkiintoansa.” (PV 183)

    Myöhemmässä tilanteessa Anni pohtii, että  ”heidänlaisensa 

ihmiset eivät olleet erityisen lahjakkaita, eivät oppineita 

eivätkä viisaita. He eivät kyenneet itseään virkistämään 

taiteella, sirkus oli heille liian matalaa  - mitään muuta ei 

jäänyt kuin viina. Jos olisi ollut lapsi - .” (PV 229)  

Heteroseksuaalinen ydinperheidylli hajoaa, koska elinkelpoista 

jälkeläistä ei synny.     

     Kun lapsi on kuollut, Annissa taistelee kaksi minää. Toinen 

minä vaatii häntä elämään persoonallista elämäänsä ihmisenä, 

toinen tuomitsee naisen naiseksi. Hänen sisäinen äänensä 

ilmoittaa hänelle, että hän on ”vasta toisessa sijassa ihminen. 
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Hänen täytyy kestää naisen kirous”.(PV 303)

    Mielestäni ”naisen kirous” ei tarkoita vain naisen 

sosiaalista identiteettiä vaan myös ja erityisesti naisen 

biologista sukupuolta.  Naista painaa biologisesti 

determinoitunut ”kirous”, miehen taakkana on biologisesti 

yhtä määräytynyt kauneus.  Mutta mitä tuo  miehen 

täydellinen kauneus itse asiassa tarkoittaa?  

    Teos alkaa paljonpuhuvalla sanalla ”mies”.  Välittömästi 

sen jälkeen tekijäsubjekti kuvaa Onnia Onnin näkökulmasta 

kotona, joka suo ”asukkailleen yltäkylläisesti kaikkea mikä on 

tarpeellista, mutta myös tarpeettominta kaikesta: 

kauneutta.” (PV 7)  Onnin koti on kaunis ja Onni on kaunis. 

Tekijäsubjekti korostaa Onnin kauneutta havainnoimalla sitä 

Onnin omin silmin ja naisten silmin. Onnin omasta mielestä 

hänellä  on ”käsittämättömän romanttinen ulkomuoto, jykevät 

ja vaikuttavat hartiat, tummat silmät ja kihara tukka (...)” 

(PV 8) On erikoista että mies arvioi omaa ulkonäköään näin 

turhamaisen itsetyytyväisenä, mutta Onnin narsistiseen 

luonnekuvaan tällainen itsearviointi sopii.

    Annin mielestä Onnin kauneus vain lisääntyy sitä mukaa kun 

mies etääntyy ja vetäytyy kuoreensa. ”Miehen ylpeät ja jalot 

piirteet olivat taas kuin lupaus: minussa on jotakin parempaa 

kuin mitä voisi luulla...” (PV 130) Raijan mielestä Onni on 

”miehisen kauneuden ruumiillistuma”. (PV 75)    

     Onnin täydellisen kauneuden korostaminen kerronnassa 

viittaa nähdäkseni ennen kaikkea siihen biologiseen seikkaan, 

että Onni on syntynyt mieheksi. Hänellä on täydelliset 

sukupuolielimet, hän ei naisen tavoin ole vajaa.

     Bergmann johtaa epäonnistumisen äitiydessä 
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epäonnistumiseen oidipaalisessa kamppailussa. Tasapainoinen 

äitiyden kokemus on riippuvainen siitä, miten tytär kykenee 

vapautumaan esioidipaalisesta äitisidoksesta. Vapautuminen 

jää vaillinaiseksi, jos jako hyviin ja pahoihin objekteihin ei ole 

selkeä. Epäselvässä tilanteessa tytär saattaa paeta 

heteroseksuaalisuuteen peittääkseen esioidipaalisen 

äitikaipuunsa, joka herättää liikaa ristiriitoja. Ongelmia syntyy 

myös silloin, jos tytär pyrkii lähestymään isäänsä ennen kuin 

on riittävästi identifioitunut äitiinsä.58  Tekijäsubjektin 

tarvitseman syyllisyyden lisäksi myös tätä kautta on 

mielestäni selitettävissä se, miksi Anni ei pysty ajattelemaan 

hyvistä vanhemmistaan hyväntahtoisesti.  Hän näkee heidät 

kuin ”vääristävästä peilistä ihmisyyden epämuodostumina”. 

(PV 38)  Kodin ovikellon äänikin on vastenmielinen. (PV 97) 

Ristiriitainen suhtautuminen kertoo siitä, että kummankin 

vanhemman sisäistäminen on jäänyt vajaaksi. Sisäistämisen 

puute on tuottanut suojautumiskeinoksi idealisaation.  

     Idealisaatio osoittautuu kuitenkin hauraaksi suojaksi siinä 

tilanteessa, jolloin Annin pitäisi omaksua freudilaisen 

paradigman mukainen äitiys.  

Ei isästä tuntunut siltä kuin olisi reväisty pala ruumista, 
kuin olisi haudattu kappale omaa minuutta, nuoruutta, 
kauneutta - neitsyyttä sinne pieneen hautaan. Kaiken sen 
minkä oli menettänyt lapsen tähden menetti uudestaan 
lapsen mukana. (PV 182)

    Neitsyyttä ei ole menetetty miehelle vaan lapselle. Lapsi on 

lisäksi jo syntyessään vienyt osan nuoruudesta, kauneudesta 

ja minuudesta.  Äitiys ei herätä Annissa iloa. Lapsi ei tarkoita 

feminiinisen minän lujittumista vaan minän kutistumista.  

58 Bergmann  1994,  191-198
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Tämä tekijäsubjektin kerronnallinen ratkaisu viittaa siihen 

suuntaan, että hyviin vanhempiin kohdistuva kovasydämisyys 

tarkoittaa sitä, ettei Anni ole antanut äidilleen anteeksi 

syntymistä naiseksi. Anni on katkera, koska äiti on antanut 

hänelle väärät sukupuolielimet, ”kirouksen”. Lapsen siittäjä ei 

voi tuntea menettäneensä mitään, koska hän on mies.

    Mielestäni tekijäsubjekti on rakentanut Pilvet vyöryvät- 

romaanissa avioliiton ja perheen, joka on samaan aikaan 

freudilaisen oidipaaliteorian koelaboratorio ja kyseisen teorian

yhteiskunnallisten vaikutusten osoittamista. Teoksessa

pysytellään patriarkaatin huomassa, mutta kuolonuhrien

määrä on melkoinen.

     Tekijäsubjekti haastaa lukijan pohtimaan, mitä tapahtuu,

jos rakastunut nainen yrittää toteuttaa heteroseksuaalista

ydinperheideaalia ja tulee siihen sattuman ohjaamana,

psyykeltään yhtä voimattomana ja nälkäisenä kuin mies.

    Teoksesta välittyvä tekijäsubjektin näkemys ei ole

ydinperheen kannalta lohdullinen tai rohkaiseva. Avioliiton

epäonnistuessa syyllinen tulee ennen kaikkea naisesta, koska

hän on nainen. Miehen epäonnistumisen selittää historiallinen

tilanne. Kotirintamalla turvassa ollut nainen ei sen sijaan voi

puolustautua millään, mikäli hän ei kykene toteuttamaan

naiselle varattua kohtaloa äitinä. Tätä kohtaloahan

opiskelijanaiset Ennen sotaa oli nuoruus -romaanin lopussa

riensivät toteuttamaan. 

    Esikoisteoksen julkaisemisesta on kulunut vain viisi vuotta, 

mutta kyseisen teoksen ja Pilvet vyöryvät -romaanin henkinen 

välimatka tuntuu paljon pidemmältä. Pilvet vyöryvät -

teoksessa naisella ei ole ahdistavasta patriarkaatista 
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minkäänlaista ulospääsyä.   

    Tekijäsubjektin synkän näkemyksen taustalla saattaa 

vaikuttaa Inkvisiittorin  saama hylkäystuomio. Inkvisiittorin 

palautuskirjeessä mainittu tyttären saama voitto isästään 

viittaisi siihen suuntaan, että Pennasen kirjailijakehitys olisi 

voinut suotuisien olosuhteitten vallitessa kulkea aiempaa 

rohkeammin ja avoimemmin sille alueelle, jota Sandra Gilbert ja 

Susan Gubar kutsuvat Freudin kartoittamattomaksi 

feminiiniseksi autonomiaksi.59  

Hiljenevä kertomus

Bennett Simonin mukaan traagisessa draamassa esiintyvät

perheen sisäiset konfliktit voivat uhata perheen kykyä saada

lapsia tai kasvattaa heitä sellaisiksi, että perheen sisäiset

arvot siirtyvät sukupolvelta toiselle. Jos perhettä uhkaa 

tällainen konflikti, se ilmaistaan kertomuksen jatkuvuuteen ja

aikaan liittyvänä huolestumisena.60  Kun Anni tulee 

lääkärikäynniltä kotiin, Onni kokee ”kuin aika olisi muuttunut 

madoksi, joka kiemurteli koukussa eikä päässyt 

kynnenleveyttä eteenpäin”. (PV 16) Onnin syfilis vie perheeltä 

mahdollisuuden tulevaisuuteen.

     Simonin mukaan kannibalismi, lapsiuhrit ja vanhempansa

murhaava lapsi ovat antiikin tragedioitten ominaispiirteitä.61 

    Antiikin Kreikan teatterin väkivaltaisia elementtejä 

käsittelevässä katsauksessaan Maarit Kaimio toteaa, että

kreikkalaisessa tragediassa ”väkivalta vyöryy yleisön ylle”.62   
59 Gilbert & Gubar 1988, 189
60 Simon 1987, 153
61 Emt.
62 Kaimio  1998, 119
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Pilvet vyöryvät -romaanissa kertomuksesta uhrataan 

avioliitossa syntynyt lapsi ja tapetaan aviomies. Aborttiin,

lapsen tuhoamiseen, päätynyt nainen surmataan myös.

    Sofokleen Aias -näytelmässä jumalat saattavat

hulluuskohtauksen valtaan miehen, joka tekee lopulta

itsemurhan. Myös Euripideen Herakles -näytelmässä on mies,

joka aikoo tappaa itsensä sen jälkeen kun jumalat ovat 

suistaneet hänet järjiltään. Onni Oinaalan saavat lopulliseen

mielenhäiriöön pilvet, jotka mielestäni voi rinnastaa näissä 

antiikin tragedioissa kohtalokkaina esiintyviin jumaliin. 

     Toisaalta myös sodalla on samantapainen merkitys kuin

antiikin jumalilla. Aias tappaa itsensä, koska häpeää

hulluuskohtauksen vallassa tekemiään tekoja. Hän ei ole

kuitenkaan mahtanut omalle hulluudelleen mitään, sen ovat

jumalat aiheuttaneet.63  Onni Oinaalan on pilannut sota, jonka

syttymiseen hän on ollut syytön.

    Kaimio kysyy, miksi Aiaan on sorruttava murskaavan

häpeän alle, jos jumalat ovat kaiken syynä. Yksiselitteistä

vastausta ei Kaimion mukaan saada.64 Onni Oinaalan

tuhoutumisen suurin mutta ei ainoa syy löytyy romaanin

alaotsikosta, jonka mukaan kyse on ”ihmisistä, jotka tahtoivat

hyvää, mutta epäonnistuivat, koska heillä ei ollut voimaa”.

Herakles pysäyttää Kaimion mukaan väkivallan kierteen

päättäessään olla kuitenkin surmaamatta itseään. Herakles

tahtoo ”kestää elämän”.65 Onni Oinaala ei kestä elämää vaan

pakenee kuolemaan. Hän ei ponnistele ”kuin mies”.

    Pilvet vyöryvät  -romaanilla on yhteys antiikin tragedioihin

myös siinä merkityksessä, että perheen sisäisiä konflikteja
63 Emt., 135
64 Emt.
65 Emt., 136
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kuvataan tiivistyneinä ja väistämättöminä tapahtumina.

Romaanissa kerrotaan heti toisella sivulla, että Onni

Oinaalalla on syfilis. (PV 8) Raskaana olevan vaimon saama

tieto laittaa liikkeelle tapahtumasarjan, jonka sisällä

ihmiskohtalot vääjäämättä toteutuvat. Tällainen

vääjäämättömyys on Simonin mukaan yksi antiikin

tragedioitten ominaisuus.66  

    Simon mainitsee myös, että traagisen näytelmän juoneen

sisältyy tietoisuus siitä, että ihmiselämässä ja inhimillisessä

psyykessä vastakkaisuudet ovat lähellä toisiaan. Jokainen

nainen on osaksi mies ja mies on osaksi nainen, uhri on

syyllinen ja isäntä on orja.67  

    Romaanissa vastava vastakkaisuus toteutuu siten, että

sodan pilaama Onni alkaa sodan jälkeen pilata muita.

Aviomieheltään saamansa sairauden tartuttama ja asiasta

tietämätön Anni on voinut tartuttaa syntymättömän

lapsensa. Raijan kuolemaan johtaneet syyt tietävä Anni ei

ilmianna aviomiestään Raijan veljelle vaikka hänellä olisi siihen

tilaisuus. (PV 294 - 300) Hän on uhri mutta myös syyllinen.

    Simon katsoo, että esimerkiksi Aiskhyloksen Oresteia -

näytelmässä tyttären, Ifigenian, uhraaminen jäytää perheen

olemassaoloa. Uhraamisen mukanaan tuoman kirouksen on

väistyttävä, että se ei siirtyisi sukupolvelta toiselle uusina

uhreina ja murhina.68 

    Pilvet vyöryvät loppuu äidin vastauksetta jäävään 

kysymykseen:  mistä löytyisi sovitus tehdyille rikoksille ja 

niiden seurauksille. (PV 324) Hiljenevä kertomus ei tarjoa 

mahdollisuutta kirouksen väistymiselle. Kertomuksessa 
66 Simon 1987, 157
67 Emt. 
68 Emt.,158
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katkaistaan sukupolvien ketju, perhe menettää tulevaisuutta 

kohti etenevän jatkumon. Vain syyllinen äiti jää eloon. Tässä 

ratkaisussa myös patriarkaatti menettää perillisensä.   

     Pilvet vyöryvät on Pennasen varhaisista romaaneista 

synkkäsävyisin. Sen tekijäsubjektin muovannut nainen on pari 

vuotta ennen kirjan ilmestymistä avioitunut ja saanut lapsen.   

          

5.3. Rakastava nainen, äiti ja kirjailija

5.3.1. Nuoruudenrakkaus naiseen 

1930-luvun alkupuolella 16-17 -vuotias Eila Pennanen 

kirjoittaa päiväkirjaansa naisesta, jonka ajatteleminen saa 

sydämen sykkimään ja veren tulvimaan poskille. Hän kutsuu 

naista Lapeksi, koska tämä on kotoisin Lapista. Lapella on 

”pyöreä, kaunismuotoinen, sileä etusormi”69 ja 

”ruusunväriset” posket70 . Hänen ihollaan on ”aivan erikoisen 

miellyttävä väri”, joka on hartioissa ”hiukan kellertävä”, 

mutta olkapäissä ja vasemman posken alapäässä on ruskeita 

pilkkuja, jotka ovat ”kerrassaan hurmaavia”71. Itsensä 

Pennanen arvioi ”kammottavan” rumaksi,72  itsekkääksi, 

veltoksi, nautinnonhaluiseksi, pöyhkeäksi, hillittömäksi ja 

sairaalloiseksi raukaksi73. 

    Tytön ihastuminen tai rakastuminen tyttöön ei ole 

epätavallista. Aila Meriluoto mainitsee olleensa ”rakastunut 

Kirstiin” iässä, jolloin ”tytöt rakastuvat tyttöihin”.74 Risto 
69 Eila Pennasen päiväkirja  19.6.1932. SKS KIA
70 Eila Pennasen päiväkirja tapanina 1932. SKS KIA
71 Eila Pennasen päiväkirja 2.4.1933. SKS KIA
72 Eila Pennasen päiväkirja 14.4.1933. SKS KIA
73 Eila Pennasen päiväkirja 23.4.1933. SKS KIA
74 Meriluoto 2001, 61
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Vuorisen mukaan monilla ihmisillä on nuoruusiässä

homoeroottisesti latautunut suhde esimerkiksi ihailtuun 

aikuiseen tai vanhempaan nuoreen. Poikien homoeroottisuus 

vahvistaa maskuliinista voimantunnetta. Tyttöjen vahva, 

varhainen liittoutuminen äidin kanssa saa aikaan sen, että 

tytön ei tarvitse todistella itselleen feminiinisyyttään. 

Toisaalta tytön kehitys on kuitenkin riippuvainen siitä, miten 

hän kokee suhteensa äitiin ja äidin kautta isään. Pettymykset 

äitisuhteessa jättävät tytön kaipaamaan äidin rakkautta.75 

    Tavassa, jolla Pennanen kuvailee itseään ja Lappea on 

huomionarvoista se, että Pennanen pitää itseään 

kertakaikkisen kelvottomana ja Lappea tuon kelvottomuuden 

tunteen lievittäjänä tai poistajana.  ”Rakas, rakas, minun on 

niin kylmä, olen inhoittava, ruma, typerä, naurettava. Mutta 

jos sinä tulisit luokseni, olisi minun lämmin ja hyvä olla.”76   

Lapen kaivatun läheisyyden myötä osa Lapen lämmöstä, 

kenties Pennasen olettamasta hoivaavuudesta, tulisi 

Pennasenkin ulottuville.

   Lappe on ”iso ja lihava”, Pennanen ”pieni ja lihava”.77  

Valokuvista78  arvioituna Lappe on pyöreäkasvoinen, 

vankkajäseninen, raskastekoinen ja jonkun verran ylipainoinen 

nuori nainen. Ulkonäön perusteella häntä voi pitää äidillisenä, 

ruokkivana naisena.

     Lappe on kuitenkin myös seksuaalisesti tunteva nainen. 

Kun Pennanen käy Lapen kanssa elokuvissa, he näkevät 

julisteen Greta Garbosta. Garbo on julisteessa ruumiin muodot 

paljastavassa puvussa, jota tarkastellessaan Lappe toteaa 
75 Vuorinen 1998, 23
76 Eila Pennasen päiväkirja  26.12.1932. SKS KIA
77 Eila Pennasen päiväkirja 19.6.1932. SKS KIA
78 Valokuvat SKS KIA
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”utareitten” näkyvän. Suorasukainen toteamus ruokkivasta 

rinnasta  seksuaaliobjektina saa Pennasessa aikaan 

ristiriitaisen tunnereaktion: ”En muista mitä tein tai sanoin, 

mutta sydämeni löi haljetakseen ja olisin tahtonut juosta, 

heittäytyä maahan, takoa päätäni seinään. Kumma kyllä, en 

muista sitäkään miltä Lappe näytti; en luultavasti voinut 

häneen katsoa.” Hän arvelee, että hänen pitäisi inhota Lappea, 

mutta hän ei pysty tekemään niin. Jopa Lapen hengitys 

miellyttää Pennasta liikaa.79 Kun Lappe osoittaa kiinnostusta 

muita tyttöjä kohtaan, Pennanen toivoo, että voisi olla 

”näyttämättä hänelle, että rakastan häntä”. Pennanen tuntee 

olevansa niin mustasukkainen, että tunteen voimakkuus 

”kauhistuttaa” häntä itseäänkin.80 

    Kun Lappe muuttaa pois Tampereelta, Eila muistelee 

Lappea, joka ”suuteli minua olkapäähän puvun läpi. Olkoon 

valkea silkkipukuni ikuisesti siunattu. Hänen huulensa ovat 

koskettaneet sitä.”81  

     Eila kertoo Lappeen kohdistuneista tunteistaan  Jarno 

Pennaselle. Serkusten välisessä keskustelussa pohditaan 

homoseksuaalisuutta.82   Päiväkirjansa sivuilla Pennanen 

mietiskelee lisäksi suhdetta, jossa mies pitää naisesta ”kuin 

pojasta” ja kuvittelee ”naisen pojaksi”. 

    Tavatessaan kotona erään ystävättärensä Pennanen 

päättää saada tuolta ystävättäreltä suudelman. ”Istuimme 

vuoteellani ja minä hyväilin häntä kaikin tavoin ja sanoin: ’Give 

me a kiss.’ Ystävätär on aluksi vastahakoinen, mutta lopulta 

”loioimme molemmat pitkällämme vuoteellani ja tunsin hänen 
79 Eila Pennasen päiväkirja 19.6.1932 . SKS KIA
80 Eila Pennasen päiväkirja 20.10.1932. SKS KIA
81 Eila Pennasen päiväkirja 31.5.1933. SKS KIA
82 Eila Pennasen päiväkirja  13.1.1933. SKS KIA
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huulensa suullani - sekunnin ajan”.83  

    Eräänlaisia omaelämäkerrallisia alkuituja Pennasen 

romaaneissa esiintyville biseksuaalisille ja homoeroottisille 

fantasioille on siis olemassa jo Pennasen nuoruudessa, paljon 

ennen päätöstä kirjailijaksi ryhtymisestä.    

    Päiväkirjamerkintöjen perusteella näyttää siltä, että 

Pennasen ja Lapen suhteessa Lappe on ollut hallitsevampi ja 

Pennanen riippuvaisempi osapuoli. Tapaamisessa ystävättären 

kanssa eroottisena aloitteentekijänä ei ole ollut ystävätär 

vaan Pennanen. Eroottisesti sävyttyneet naissuhteet ovat 

toisin sanoen olleet aktiivisuuden ja passiivisuuden osalta 

vaihtelevia. Ystävättärelle lausuttu suudelmapyyntö on 

kirjoitettu englanniksi,  Pennasen isälle läheisellä kielellä.

      Runsasmuotoista Lappea muistuttavia naisia ei Pennasen 

varhaisissa romaaneissa ole rakkauden, ihailun tai 

homoeroottisten haaveitten kohteina. Romaanissa Proomu 

lähtee yöllä on päin vastoin laiha ja kuivettunut keittäjä 

Bogomolovna, joka Matin mielestä on ”Marjatan 

talutusnuorassa”. (PLY 37) Rikkaan talon keittäjä ei liho, 

koska hänellä on hivuttava tauti. (PLY 54) 

    Miksi tekijäsubjekti on tehnyt ruokkivasta naisesta 

huomiotaherättävän laihan? Mielestäni siksi, että hän ei ole  

halunnut muodostaa kilpailijaa tehtailija-isän taloutta 

emännöivälle Marjatta-tyttärelle. Venäläisellä Bogomolovnalla 

on Marjatan mielestä keltaiset, elottomat kasvot, poimuinen 

kaula, ynseä ilme (PLY 53) ja rotan katse. (PLY 55) Hän on 

”saituri, ilkimys, toisten   sortaja, himokas ja 

herkuttelunhaluinen” nainen, joka laittaa kuitenkin hyvää 

ruokaa. (PLY 56) Kaunis ja ruuanlaittotaitoinen keittäjä 
83 Eila Pennasen päiväkirja marraskuussa 1932. SKS KIA
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saattaisi olla uhka Marjatalle. Pelkän ruuanlaittotaidon hän 

pystyy hyväksymään, kun kokki on äärimmäisen 

epämiellyttävän näköinen ja sellaisena vaaraton.

    Marjatan ja Bogomolovnan yhteisen vastenmielisyyden 

kohde on lihava ja verevä siivooja Marttilaiska, joka elää 

huolettomana ”pulskan, juopottelevan miehensä kanssa”.(PLY 

54) Marjatta tuntee Marttilaiskaa kohtaan ”inhoa ja 

katkeruutta”. ”Kunnon ihmisten” rahat hupenevat siivoojan 

ahneeseen suuhun. (PV 52-53) Tekijäsubjektilta ei liikene 

hiukkaakaan myötämielisyyttä lihavaa naista kohtaan. 

Lihavuuteen kohdistuva, korostunut inho on kiinnostava 

seikka. Lapen lihavuus herätti Eila Pennasessa aivan 

päinvastaisia tuntemuksia.

    Sen lisäksi, että Eila Pennanen ihailee Lapen vartalon eri 

yksityiskohtia, hän ihailee tämän lihaksia.84 Hän toivoisi itse 

olevansa yhtä voimakas, jolloin hän voisi puristaa Lapen 

”hengettömäksi pelkästä rakkaudesta”.85 Kun Pennanen 

tanssii ”voimattoman ja pletkun” pojan kanssa, hän ajattelee 

sitä, jonka ”käsivarret ovat kuin terästä”.86 Hoivaavaa äitiä 

muistuttava nainen on hämmentävällä tavalla myös fyysisesti 

voimakas. Fyysinen voima vain lisää hänen ihailtavuuttaan 

Pennasen ajatuksissa. Onko Lappe äidillisten ominaisuuksiensa 

lisäksi myös isällinen tai maskuliininen nainen?

    10-vuotias Hilma Enegrén  on valokuvassa87

pyöreäkasvoinen, tukevatekoinen ja pönäkästi puettu. Aikuinen 

Hilma on Huugoa tanakampi, suuriluisempi ja raskastekoisempi. 

Hänellä on vantterat käsivarret ja ja tukeva lantio.  Huugon 
84 Eila Pennasen päiväkirja 25.10.1932. SKS KIA
85 Eila Pennasen päiväkirja 20.10.1932. SKS KIA
86 Eila Pennasen päiväkirja joulukuussa 1932. SKS KIA
87 Eila Pennasen valokuva-albumi. SKS KIA
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äiti Maria Sofia Pennanen on Hilman tavoin tukeva ja 

raskastekoinen nainen88. Lappe on ruumiinrakenteeltaan jonkin 

verran samantyyppinen kuin Eila Pennasen äiti ja isänäiti. Eila 

Pennasen mielestä Lappe on ruumiinrakenteeltaan samanlainen 

kuin hän itse89 .   

    Maria V. Bergmannin käsitys on, että kokemus sukupuoli-

identiteetistä perustuu oikeaan havaintoon omasta itsestä ja 

muista. Jos lapsen ja äidin välinen suhde estää sisäistysten 

syntymisen, lapsen kyky symbolointien ja ajatteluprosessien 

luomiseen vaurioituu. Tällaisissa tilanteissa isän merkitys 

korostuu, mutta isän avulla tehtyjen korjausliikkeitten 

tuloksena voi aikuisiässä olla vaikeuksia erottaa toisistaan 

esioidipaalinen ja oidipaalinen isä.90 Lapen fyysisen voiman 

ihailu saattaa Pennasen mielessä olla yhteydessä 

esioidipaaliseen isään. Muistumat yhdistyvät esioidipaaliseen 

äitiin ja tilanteeseen, jossa eroa ei vielä ole olemassa. 

    Eila Pennasen tapa tarkkailla muiden ihmisten ulkonäön 

yksityiskohtia voi olla myös äidiltä opittu ominaisuus. Hilma 

nimittäin havainnoi ajoittain muiden ihmisten ulkonäköä hyvin 

pikkutarkasti. Hän esim. kirjaa ”naiivin piirteen” 

nimeämättömän havaintokohteensa ”nenän seudussa” ja 

päättelee siitä, että tarkkailtava henkilö on tyttömäinen.91 

Edelläolevan, tosin vain yhden, merkinnän perusteella Hilma 

Pennanen etsii katseensa kohteesta  ulkonäön ja luonteen 

välisiä yhteyksiä. Samoin teki Pilvet vyöryvät -romaanin Anni 

Oinaala. 

      Kaikkein todennäköisimpänä vaihtoehtona pidän kuitenkin 
88 J. Pennanen 1970, 176
89 Eila Pennasen päiväkirja 25.10.1932. SKS KIA
90 Bergmann 1994, 181
91 Hilma  Pennasen päiväkirja 25.4.1903 . SKS KIA.
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sitä, että Lapen lihasten ja voiman ihailussa on kysymys siitä, 

että Lappe on nainen, johon Pennanen syystä tai toisesta 

fantisoi maskuliinisia ominaisuuksia.

     Lappe herättää Pennasessa erittäin voimakkaita tunteita. 

Mitään niihin verrattavaakaan ei muista päiväkirjamerkinnöistä 

löydy. Yhdessäkään tämän ikäkauden päiväkirjamerkinnässä ei 

mainita eroottista kiinnostusta herättävää poikaa tai miestä.  

    Lapen poismuuton jälkeen Pennanen muistelee olleensa 

tyytyväinen erityisesti silloin, kun sai säestää rakastettuaan. 

”Sain olla hänen varjonsa, kaikunsa, nöyrä palvelija, seurata 

jokaista hänen siron ja pehmeän kätensä värähdystä.”92  

Masokistinen itsereflektio viittaa alemmuudentunteiden 

voimistumiseen. Ihaillun ystävän puuttuminen saa epävarman 

Pennasen tuntemaan itsensä entistäkin pienemmäksi ja 

mitättömämmäksi. Vahvoilla käsivarsilla saavutettu 

hetkellinen täyteyden tunne katoaa. 

    Lapen käsivarsiin ja käsiin kohdistettu ihailu on kiintoisa 

yksityiskohta sikäli, että tekijäsubjekti on mm. teoksessa 

Ennen sotaa oli nuoruus kirjoittanut tunteikkaasti henkilöistä, 

joilla on kauniit kädet. Lappea ”tuijottaessaan” Pennanen 

erittelee, kuinka ”hän istui tyynenä ja lihavana paikallaan, käsi 

sylissä, minuun päin riippuen. Pyöreä, kaunismuotoinen, sileä 

etusormi kiinnitti katseeni”.93  Pennanen arvioi Lappea 

enemmän katseen kuin sanojen kautta. Lisäksi katse havainnoi 

yksityiskohtaisen tarkasti kohdettaan. Sama ominaisuus oli 

korostuneesti hänen esikoisteoksensa tekijäsubjektilla.

92 Eila Pennasen päiväkirja marraskuussa 1933. SKS KIA
93 Eila Pennasen päiväkirja  19.6.1932. SKS KIA
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5.3.2. Avioliitto kauniin miehen kanssa

Vuonna 1945 Eila Pennanen avioituu Alpo Vammelvuon 

kanssa.94 Valokuvasta päätellen Alpo Vammelvuo on kaunis 

mies.95  Hän on syntynyt 26.8.1923.96  Avioituessaan hän on 

22-vuotias, Eila häntä seitsemän vuotta vanhempi. Ennen 

avioitumista Maire kirjoittaa sisarelleen: ”Mene äkkiä 

naimisiin, jos menet. Älä aikaile! Se on vaan nolompaa 

sitten.”97 Mairen kirjeeseen sisältyvä viesti on kaiketi vain 

yhdellä tavalla tulkittavissa: Eila on raskaana ja naimisiin 

pitäisi mennä niin pian kuin suinkin. Eilan ja Alpo Vammelvuon 

esikoispoika Ale syntyy 26.11.1945.  Vammelvuon ja Eila 

Pennasen toinen poika Hanno98 syntyy 9.6.1947.  

      Alpo Vammelvuon sisar Anja Vammelvuo avioituu vuonna 

1946 Jarno Pennasen kanssa.99  Toisilleen läheiset serkukset 

saavat sisarusten kanssa avioituessaan lisää keskinäisiä 

sidoksia.

     Vuosien 1945-47 välillä ja aikana Eila Pennanen avioituu, 

synnyttää kaksi lasta, työskentelee WSOY:n 

arkistonhoitajana100  ja julkaisee kaksi romaania.  Vuonna 1947 

Pennanen yrittää kirjailijantyön lisäksi vielä toista alaa ja 

suorittaa kirjastonhoitajan kurssin.101 Kahden lapsen äiti ja 

naiskirjailija etsii selkeätä ja taloudellisesti vakaata 

94 Pennanen 1947OEA,  579
95  Alpo Vammelvuon nuoruudenkuva. SKS KIA
96 Syntymäaika on Alpo Vammelvuon kuolinilmoituksesta, jonka Eila Pennanen on tallettanut. SKS 
KIA
97  Maire Pennanen Eila Pennaselle  1945. SKS KIA
98 Thomas Mannin Buddenbrookit -romaanissa on haaveellinen ja heikosta terveydestä kärsivä 
poika, jonka nimi on Hanno Buddenbrook.  (Mann 1969, 394-395) Kuten olen aiemmin maininnut, 
Pennanen ihaili Thomas Mannin sukutaustaa ja  kaunokirjallista tuotantoa.
99 Vammelvuo 1947OEA,  603
100 Pennanen 1947OEA, 583
101 Todistus kurssille osallistumisesta. SKS KIA  
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tulevaisuutta. Yksi vakauden etsimisen syy on epäilemättä 

ollut se, että nuorella aviomiehellä ei ollut säännöllisiä tuloja 

ja perheessä oli pieniä lapsia.

     Näyttelijäntyöstä hyvässä ammattiteatterissa haaveileva, 

teatterikouluakin käynyt Alpo Vammelvuo kiertää vuosina 

1947-1948 eri puolilla Suomea näyttelijäseurueitten 

mukana.102  Esiintymispaikat vaihtuvat tiheästi: Turku, 

Naantali, Orivesi, Lyly, Kotala, Kihniö, Parkano...-.  

     Vaimo saa eri paikkakunnilta toiveikkaita kirjeitä: ”Aivan 

varmasti pääsen kohta siihen, että rooli ei ole mistään 

kohdasta taakka vaan innostava. (...) Arvon kanssa 

juttelemme myöhään yöhön ja teemme toistemme kanssa 

hienon hienoa filigraanityötä.” Vaimoltaan aviomies kysyy, 

millä tavalla tämä aikoo saada kotona elämän järjestykseen. 

Alpo kaipaa mm. palvelijaa perheeseen.103 Hän ei kuitenkaan 

pohdi, millä tavalla palvelijan aiheuttamat palkkamenot 

rahoitettaisiin. Omiin tarpeisiinsa hän lainaa rahaa äidiltään104. 

Vaikuttaa siltä, että taloudellisesti epärealistista elämää 

viettäneen Huugo Pennasen tytär on avioitunut sellaisen 

miehen kanssa, joka miettii mieluummin elämän mukavuutta  

kuin arjen realiteetteja.

      Irma Sulkusen mukaan  isän kasvatusoikeus suomalaisissa 

perheissä alkoi väistyä kansalaissodan jälkeen. Patriarkaatti 

tarjosi sen tilalle  hoivakeskustelun hallitsevaksi argumentiksi 

äidin ja lapsen välistä suhdetta. Mies irtautui vähitellen kodin 

ulkopuoliseen, julkiseen työelämään. Yksityinen koti jäi naisille 
102 Opiskelu ja kiertue-elämä ovat todettavissa kirjeistä, joita Alpo Vammelvuo lähettää Eila 
Pennaselle eri puolilta Suomea. Esim. 20.11. 1947 Alpo Vammelvuo on kirjoittanut vaimolleen 
pitkän kirjeen ja merkinnyt kirjoituspaikoiksi Oulun Tervahovin, Joutjärven kunnalliskodin ja 
Kemijärven kestikievarin. SKS KIA
103 Alpo Vammelvuo Eila Pennaselle  24.1.1948. SKS KIA
104 Alpo Vammelvuo Eila Pennaselle  21.5.1951. SKS KIA



303.

ja lapsille.105  Pilvet vyöryvät -romaanissa on tällaisen 

patriarkaalisen mallin mukainen kotiäiti ja liike-elämässä 

toimiva mies, joka avioliiton alussa tarjoaa vaimolleen hyvällä 

maulla ja kalliisti sisustetun kodin. ”Vaikka olikin sota - ja 

oikeastaan juuri siksi - täytyi heidän saada parhaita laatuja.” 

(PV 12) Romaanissa ydinperheidylli ei lupaavista 

alkuasetelmista huolimatta toteudu. Eila Pennasen omassa 

elämässä on kysymys kahden luovan yksilön avioliitosta, joka 

solmittiin varsin pian sodan jälkeen. 

    Alpo Vammelvuolla  on kunnianhimoisia odotuksia 

teatterirooleista, mutta olosuhteet kääntyvät toistuvasti 

häntä vastaan. Lapinkiertueella köyhyyden, luteiden ja 

kylmyyden vaivatessa Alpo epäilee, ettei vaimokaan kirjoita 

hänelle kuin velvollisuudentunnosta.106  Kahden lapsen ja luovan 

työn puristuksessa olevan naisen pitäisi aviomiehen 

käsityksen mukaan kyetä vastaamaan vielä puolisonsa 

tarvitsevuuteen. Aviomies ei kuitenkaan vastavuoroisesti ole 

huolestunut vaimonsa jaksamisesta. Vaimon luova työ joutuu 

väistymään miehen emotionaalisten tarpeitten taakse, vaikka 

toisaalta naisen tulisikin osallistua perheen elättämiseen.

     1940-luvun alussa Pennanen oli pohtinut, rakastaako vapaa 

ja riippumaton mies lainkaan naista. Hän ei ollut pitänyt 

mahdollisena, että mies tuntisi samanlaista ”epätoivoista 

riippuvuutta” kuin nainen.107  Alpo Vammelvuo tuntuu olevan 

riippuvainen mies, mutta hänen riippuvuutensa ei välttämättä 

ole vaimolle osoitettu rakkaudentunnustus. Mies on 

riippuvainen lähinnä  vaimon tarjoamasta äidillisestä tuesta, 

hyväksynnästä ja hoivasta. 
105 Sulkunen 1989,  80-81
106 Alpo  Vammelvuo Eila Pennaselle  2.11. (ei vuosilukua). SKS KIA
107 Eila Pennasen päiväkirja 21.2.1941. SKS KIA
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    Teatteri antaa epävarmalle nuorelle miehelle  kokemuksen 

ihailevien ja hyväksyvien katseiden kannateltavana olemisesta. 

Teatteriyleisön reaktiot ovat Alpo Vammelvuolle tärkeitä. Hän 

tahtoo että katsojat nauravat ja että heillä on katsomossa 

hauskaa.  Erityisen tyytyväinen hän on, kun hän toteaa 

tulleensa ”vain sisään”, jolloin ”alkoi jo höristys kuulua”.108 

     Teatterin monimutkaiset henkilösuhteet tekevät Alpo 

Vammelvuon kiertue-elämän ajoittain levottomaksi. Kosteat 

ravintolaillat tarjoavat yhden  purkautumisreitin, mutta 

kuluttavat myös rahaa. Alpo ripittäytyy vaimolleen Oulun 

Tervahovissa vietetyn illan jälkeen : ”Toiset väittävät että 

Sabine on minuun rakastunut, Saara, ylieroottinen yksilö elää 

taas ilman muuta puutteessa ja Margit on taas tyyppi joka 

ilman muuta vaistoaa, etten ikimaailmassa viitsisi häneen 

sormellani koskea.” Alpo lupaa kuitenkin naisten halun 

puristuksessa jättää ”parhaat palat” vaimolleen.109 

     Vammelvuon luottamus omaan seksuaaliseen 

haluttavuuteensa on rajaton mutta myös pidäkkeetön. 

Kirjeestä ilmenevä avoin ja leikkisäkin eroottisuus on ollut 

Pennasen kasvatuksella varustetulle naiselle arvatenkin 

itsetuntoa kohottavaa. Miehen halun kohteena hän on voinut 

itsekin tuntea olevansa haluttava ja kaunis.  Miehen halu ei 

kuitenkaan  ole kohdistunut ainoastaan vaimoon. 

Kiertuekirjeet eivät tunnustuksellisessa avoimuudessaan ota 

lainkaan huomioon vaimon mustasukkaisuuden mahdollisuutta. 

Vaimolle on  varattu paitsi vaimon ja rakastajattaren, myös 

aviomiehen ymmärtäjän rooli. Aviomiehen tunnustuksellisuus 

viittaa lisäksi siihen suuntaan, että hän pitää miehen 
108 Alpo Vammelvuo Eila Pennaselle  3.11.1947. SKS KIA   
109 Alpo Vammelvuo Eila Pennaselle  20.11.1947 . SKS KIA  
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seksuaalista halua kyltymättömänä ja kahleita 

tarvitsemattomana luonnonvoimana. Viettiyllykkeitten 

pidätteleminen on sovinnaisen porvarillista ja luovalle 

poikkeusyksilölle ahdistavaa rajoittuneisuutta.   

     Vuonna 1951 Alpo Vammelvuo odottaa edelleen parempia 

töitä. Hän tekee satunnaiskeikkoja radiomainoksissa ja yrittää 

kirjoittaa.110  Samana vuonna Eila Pennanen on saamansa 

stipendin turvin pitkällä, Ranskaan, Italiaan ja Englantiin 

suuntautuneella ulkomaanmatkalla, jonka aikana hän kerää 

aineistoa mm. Pyhä Birgitta -romaania varten. Kotona 

pitkästynyt ja turhautunut aviomies kirjoittaa jättävänsä 

vuokran maksamatta. Elämän kohokohtia ovat 

vastavalmistunut puku ja isältä saadut keltaiset sormikkaat, 

jotka tekevät hänet ”aikamoisen porvarin” näköiseksi.111 Hän 

onnittelee itseään siitä, että on ”oppinut vähän niinkuin 

yksinoloa”, kunhan vain pääsee iltaisin ”ulosmenokynnyksen 

ohi”.112  Äidillisen tuen kaipuun lisäksi vaatetukseen ja 

seuraelämään kohdistuva kiinnostus yhdistää Alpo 

Vammelvuon Pilvet vyöryvät  -romaanin Onni Oinaalaan. (esim. 

PV 14 ja 137)

     Eilan kirjeitä Alpolle ei ollut käytettävissäni, mutta Alpon 

kirjeistä Eilalle välittyy äidin levottomuus Suomessa olevien 

lasten hyvinvoinnista. Helsingistä kirjeitä lähettävä Alpo 

vakuuttaa ”Pariisin huolista” kirjoittaneelle vaimolleen, 

että Urjalassa sukulaisten hoivissa olevat pojat ”saavat enon 

ja sedän kanssa vasaroineen ja sahoineen naputella ja 

viimeistellä mökkiä”.113      
110 Alpo Vammelvuo Eila  Pennaselle 30.4.1951. SKS KIA
111 Alpo Vammelvuo Eila  Pennaselle 30.4.1951. SKS KIA
112 Alpo Vammelvuo Eila Pennaselle 17.5.1951. SKS KIA
113 Alpo Vammelvuo Eila Pennaselle 21.5.1951. SKS KIA
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    Lontoossa olevalle vaimolleen Alpo kirjoittaa ”lyyrillisen 

tutkistelun ja keväthuokauksen”, jonka otsikkona on 

”Yksinäinen eli kaksinainen iltapuhde”. Kertomuksessa mies 

nimeltä Heinonen siirtyy ”päivätyön jälkeen palstalleen”. 

Palsta on ”maaemo” ja mies ”haravoi pientä 

omakotipuutarhaansa - hän painaa sormellaan reikää ikäänkuin 

paikaksi siemenelle, vaikka eihän vielä ole kylvön aika”. 

Tarpeellisen muokkauksen jälkeen ”aurankärki tunkeutuu 

vihdoin maaemon sisään ja maaemo huokaa ja vapisee 

aurankärjen alla” samaan aikaan kun ”raskas mehu pursuaa 

kynnökseltä”.  Lopulta maa ”rouskuu ja natisee kyntäjän alla” 

ja maaemon syli avautuu ”sepposen selälleen - siemenet 

menevät tuuttiin ja syöksähtävät miljoonina pikkuheinosina 

maaemon kohtuun”.114  

    Alpo Vammelvuon  eroottinen kirjekertomus on sävyltään 

kevyt ja estoton mutta ei karkea.  Seksuaalinen aktiivisuus 

jätetään kuitenkin kokonaan miehelle. Naisella on pelkkä 

passiivisen ja halukkaan vastaanottajan rooli, eli tarina on 

perinteisen freudilaisen paradigman mukainen.

      Seurusteluaikana Huugo Pennanen verhoilee 

aistillisuutensa lyyriseen henkevyyteen ettei pelästyttäisi 

kainoa morsiantaan: ”Näitä kahta sielua ympäröi siis kaksi 

samallaista voimaa: rakkauden voima, joka vetää sieluja 

toisiinsa ja pyörteitten voima, joka ei päästä niitä erikseen, 

sekä kolmas voima utur den konventionella anständigsheten 

joka koettaa erottaa ne.”115  Säädyllisyyden rajoja hipova 

Huugo etäännyttää ilmaisunsa osittain ruotsin kieleen, että 

säilyttäisi hienostuneen vaikutelman. Avioliittoinstituutiota 
114 Alpo Vammelvuo Eila Pennaselle 24.5.1951. SKS KIA
115 Huugo Pennanen Hilma Enegrénille 25.08.1902. SKS KIA
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pohdiskellessaan Huugo mainitsee tolstoilaisen, henkistyneen 

rakkauden, mutta viittaa myös siihen, ”jota kutsun 

sukupuolirakkaudeksi”.116   

    Hienovarainen ja koristeellinenkin kirjallinen ilmaisu on 

mielestäni Huugo Pennasen ja Alpo Vammelvuon yhteinen 

ominaisuus. Heitä yhdistää myös ajatus seksuaalisuudesta 

eräänlaisena tavoiteltavana luonnonvoimana, jota ei tulisi 

kahlita.

5.3.3. ”Oikea äiti”

 

Jane Millerin mukaan kirjoittava nainen joutuu toimimaan 

sukupuolensa sosiaalisen säännöstön vastaisesti. Hänen on 

kiellettävä naisellinen puolensa ja jakaannuttava. 

Jakaantuminen tuottaa identiteettiongelman itsessä ja 

sosiaalisen ongelman suhteessa ympäristöön. Miller käyttää  

aihetta käsitellessään esimerkkinä May Sinclairin romaania 

The Creators, joka on ilmestynyt vuonna 1910.  Millerin 

mukaan Sinclair kirjoittaa naisesta, joka valitsee tietoisesti 

äitiyden ja avioliiton ja yrittää etsiä mahdollisuuksia yhdistää 

nämä kaksi tilaa luovan työn tekemiseen. Sinclairin romaani on 

ensimmäinen englantilainen romaani, joka tarttuu tähän 

aiheeseen.  Se on myös suora ja psykologisesti kompleksinen 

kuvaus naisen seksuaalisuudesta. Sinclair tutkii tapoja, joilla 

sukupuolirooli muokkaa identiteettiä. Romaanin päähenkilölle 

on mahdotonta yhdistää maskuliininen tahto kirjoittaa ja 

feminiininen tahto olla rakastettu. Kun hän huomaa olevansa 

naisena ja kirjailijana yksi ja sama, hän järkyttyy syvästi. 

Sukulaiset muistuttavat häntä siitä, että kirjailijan työ on 
116 Huugo  Pennanen Hilma Enegrénille  14.9.1902. SKS KIA



308.

naiselle luonnoton valinta ja että nainen vaarantaa lapsen 

terveyden työskentelemällä odotusaikana.117       

     Katson, että Pilvet vyöryvät -romaanissa tekijäsubjekti  

on Anni Oinaalan hahmon kautta pyrkinyt jossakin määrin 

kuvaamaan naiskirjailija Eila Pennasen identiteettiongelmia ja 

hänen sosiaalisia ongelmiaan naisena ja äitinä.  Taiteilijuus on 

häivytetty fiktiivisestä avioliitosta kokonaan, sitä ei ole 

olemassa edes miehelle mahdollisena tulevaisuudennäkymänä. 

Arvelen, että aiheen käsitteleminen olisi ollut nuorelle vaimolle 

ja äidille liian ristiriitaista. Kirjoittaessaan Anni Oinaalasta 

joiltakin ominaisuuksiltaan historiassa eläneen Eila Pennasen 

vastakohdan, tekijäsubjekti on mielestäni ilmaissut, että 

reaalinen Eila Pennanen ei ole naisena ja kirjailijana yksi ja 

sama henkilö. Toisaalta tekijäsubjekti on rakentanut 

teoksessa olevat miesten ja naisten väliset suhteet 

sellaisiksi, että naisen älylliset ominaisuudet on raivattu 

miehen älyllisen ja taiteellisen itsetoteutuksen tieltä pois.  

Kun Anni käy hänestä seksuaalisesti kiinnostuneen Matin 

kotona, Anni katsoo Matin kirjahyllyä ja ajattelee olevansa 

”näin takapajulla tärkeisiin asioihin nähden, ettei pystynyt 

keskustelemaan, ei lausumaan varovaisintakaan lausetta”. (PV 

210) 

     Merkillepantavaa on, että tekijäsubjekti ei ole edes 

yrittänyt yhdistää kotiäiti Anniin älyllisiä pyrkimyksiä. 

Taustalla voi jälleen vaikuttaa Inkvisiittori -käsikirjoituksen 

hylkäystuomio. Koska kustantaja ei ollut hyväksynyt 

käsikirjoitusta, jossa renkipojan kanssa ”heinissä piehtaroiva” 

nainen voisi olla samanaikaisesti yhteiskunnallisista asioista 

117 Miller 1994, 190-194
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kiinnostunut118,  tekijäsubjekti ja mielestäni myös reaalinen 

kirjailija mukauttavat Annin patriarkaattiin, jossa nainen on 

ensisijaisesti äiti. Tällaista kirjailijan näkemystä kustantaja ei 

ainakaan käytössäni olleitten dokumenttien perusteella 

kritikoi vaan hyväksyy sen julkaistavaksi.  

     Teoksessa taiteilijuutta ja intellektuaalista pohdintaa 

edustaa Matti, joka lähtee Lappiin ratkaisemaan ”ihmisyyden 

probleeman” (PV 307) kehittyäkseen taiteilijana. Matti kokee, 

ettei pysty maalaamaan, koska ei ole vienyt ihmisyyttään 

”loppuun saakka”. (PV 285) Miehelle tarjoutuu jälleen 

mahdollisuus paeta patriarkaatista kohti yksilöllistä 

itsetoteutusta, joka on samalla korkeamman ihmisyyden 

toteuttamista. Itsetoteutukseen sisältyy tarve löytää 

”tavallisista ihmisistä” ihmisen perustyyppi. 

    
Minä en kestä ihmisen alhaisuutta. En omaani, en toisten. 
Se musertaa minut. En jaksa kantaa elämän raakuutta. Ja 
juuri tämä alhaisuus, tämä raakuus on kaikki mitä meillä 
on, meidän ainoa mahdollisuutemme. Siitä meidän on 
muovattava - ihminen! (PV 286)

Tekijäsubjektin kannanotto on, että miestaiteilija on vapaa 

lähtemään. Lisäksi tekijäsubjekti sijoittaa älyllisen ja eettisen 

pohdinnan mieheen. Matti edustaa eettisempää ylevyyttä kuin 

esimerkiksi Anna-Liisa, jonka mielestä ”nyt sodan jälkeen 

olemme vähän itse kukin villiintyneet, mutta kaukana sentään 

olemme huonoista tavoista”. (PV 287) 

     Nainen on miestä lepsumpi, sallivampi ja horjuvampi. Nainen 

ei aseta itselleen yhtä tinkimättömiä henkisiä päämääriä kuin 

mies. Matti toteaa Annista, että tämä ”ei ole huono. Mutta 

118 Y. A. Jäntti Eila Pennaselle 28.6.1946. SKS KIA
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hyvyytesi ei ole tietoista, enkä niin ollen anna sille arvoa. Se 

on naissuvun ainoa hyve, heidän äidinsydämensä”. (PV 285)   

      Nainen voi olla vain hyveellinen, ja sitäkin äidillisyytensä 

vuoksi. Yleiseen ihmisyyteen, ihmisen ideaan, on pääsy vain 

miehellä. Tähän tekijäsubjektin rakentamaan 

vastakohtaisuuteen sisältyy mielestäni oidipaaliteoriaan 

kohdistuva rankka yhteiskunnallinen kannanotto. Freudin 

määrittelemä naisen normaali kehitys, oidipuskompleksin 

feminiininen muoto, sijoittaa naisen oman lisääntymiskykynsä 

objektiksi. Yleistä ihmisyyttä voi toteuttaa vain eettisenä 

subjektina toimiva mies. Miehen määrittelemänä äitiys ja 

äidillisyys eivät kuulu yleiseen ihmisyyteen.

    Johdannossa siteerasin Pennasen 1950-luvulla esittämää 

keskustelupuheenvuoroa, jossa hän yhtäältä katsoi, että 

yksilöllisyys ei sovi yhteiskuntaan ja toisaalta koki, että 

ihminen on yksilöllisimmillään toteuttaessaan 

korkeammanasteisia henkisiä toimintoja. Mielestäni Pennasen 

puheenvuoro on tulkittava siten, että yhteiskunnan 

näkökulmasta katsottuna naisen yksilöllisyys on yhteiskuntaan 

kelpaamatonta yksilöllisyyttä, kun taas mies on 

yksilöllisimmillään osallistuessaan yleviin, yhteiskunnallisiin 

toimintoihin. Naisen on tunnustettava menetyksensä, hän on 

”vain nainen”. Jos nainen kuitenkin on  naiskirjailija, jääkö 

hänelle muita vaihtoehtoja kuin sivuuttaa sukupuoleksi 

yksilöllistyminen? Voiko hän tehdä muuta kuin muodostaa 

kirjoittamisesta  esioidipaaliseen tilaan hakeutumisen 

metaforan? Tätä kysyin jo johdannossa. 

     Tutkija ja kirjailija Carolyn Heilbrun pitää naiselle 

kohtalokkaana avioitumista rakastajan kanssa. Yritys yhdistää 
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rakastaja ja aviomies samaan ihmiseen on tuominnut naisia 

epätoivoon useammin kuin mikään muu illuusio.119 Avioliitto on 

sopimus samalla tavalla kuin talon ostaminen; valinta 

ystävyyden ja intohimon välillä.120 Samalla se on yksi naista 

eniten sitovista myyteistä.121  Jos kirjoittava nainen ei halua 

toteuttaa freudilaista perheidylliä, hänellä on Heilbrunin 

mukaan vain kaksi vaihtoehtoa. Hän voi kätkeä identiteettinsä 

ja ottaa pseudonyymin suojakseen, tai hän voi luoda naisia, 

jotka fiktion tasolla toteuttavat erilaista naisidentiteettiä.122 

Patriarkaatin paine saa lisäksi aikaan sen, että naiset 

aloittavat luovan työn myöhemmin kuin miehet. Naiset ottavat 

nuorena huomioon ympäristön sosiaaliset velvoitteet, jotka 

eivät tue naisen suuntautumista luovaan työhön.123  

    Tutkija Jane Marcusin mukaan Virginia Woolf pyrkii 

tuotannossaan kertomaan, että luovaa työtä tekevä nainen voi 

ainoastaan kieltäytyä lisääntymästä ja olemasta äiti ja 

vaimo.124 

    Pennanen aloitti kirjailijanuransa varhain, eikä ottanut 

pseudonyymia suojakseen. Hän oli nuorena herkkä ympäristön 

sosiaalisille velvoitteille, mutta ne eivät estäneet häntä 

kirjoittamasta. Hän synnytti lapsia. Mitä ilmeisimmin hän  

myös yritti yhdistää samaan mieheen sekä aviomiehen että 

rakastajan.  

     Vuonna 1947, pari vuotta avioliiton solmimisen jälkeen,  

Alpo Vammelvuo kirjoittaa vaimolleen uskovansa, että jokainen 

”voimakas ihminen” haluaa elää molempien sukupuolten ”kaikin 
119 Heilbrun 1989, 87
120 Emt., 92
121 Emt., 77
122 Emt., 112-114
123 Emt.,117
124 Marcus 1981,  61-64
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vaatimuksin ja voimavaroin”. Hän ilmaisee ajoittain näkevänsä 

vaimossaan joko itsestään vaimoon ”siirtyneenä” tai vaimossa 

jo olevana ”ylhäisen maskuliinisuuden kaikin ulottuvuuksin”.125  

     Alpo Vammelvuon näkemys on, että maskuliinisuus on 

feminiinisyyttä arvokkaampaa. Aviomies ei painota vaimonsa 

naisellisia ominaisuuksia vaan  maskuliinisuutta, joka on joko 

vaimossa jo olemassa tai siirtynyt vaimoon aviomiehen 

projisoimana. Lisäksi Vammelvuon käsitys on, että voimakas 

ihminen kokee hänen tavallaan. Hän arvostaa ja ihailee 

biseksuaalisuutta. 

     Freudin tavoin Heinz Kohut on sitä mieltä, että luovuuden 

ja homoseksuaalisuuden välillä on yksilön narsistisiin 

ominaisuuksiin kytkeytyvä suhde.126 Myös Winnicott pohtii 

homoseksuaalisuuden, biseksuaalisuuden ja luovuuden välistä 

yhteyttä mutta ei pyri löytämään minkäänlaista suoraa syy- ja 

seuraussuhdetta. Luovan työn tuloksista ei voi paikantaa 

tekijän seksuaalista suuntautumista. Luovaan toimintaan 

johtavalla impulssilla saattaa kuitenkin olla joku yhteys yksilön 

viettienergiaan. 127  

     Bergmann muistuttaa, että oidipuskompleksi saattaa olla 

huomattava luovuuden lähde.  Luovan yksilön biseksuaaliset 

fantasiat voivat sysätä liikkeelle hedelmällisen 

työskentelyprosessin.128  Fantisointi on kuitenkin eri asia kuin 

avioliitto biseksuaalisen yksilön kanssa ainakin silloin, jos 

liiton toinen osapuoli ei tietoisesti koe olevansa tai halua olla 

biseksuaalinen.  On  myös muistettava, että  kyse on 1940-

luvun yhteiskunnasta. Eila Pennanen oli sosiaalisesti 
125 Alpo Vammelvuo  Eila Pennaselle 14.10.1947. SKS KIA.
126 Kohut 1978,  820-821
127 Winnicott 1971, 69-71
128 Bergmann  1994, 189
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herkkävaistoinen nainen, joka käsitteli proosassaan yksilön ja 

yhteiskunnan välistä suhdetta. Eila Pennasen perhe oli 

joutunut sosiaalisen yhteisön eristämäksi Ain’Elisabet 

Pennasen aviottoman lapsen vuoksi. Avioliitto biseksuaalin 

miehen kanssa ei voinut olla herättämättä Eila Pennasessa 

ristiriitaisia tunteita. Homoseksuaalisuus oli Suomen 

rikoslaissa vuoteen 1971 saakka määritelty rikokseksi ja 

vuoteen 1981 saakka se katsottiin sairaudeksi.    

    Vuonna 1947 tyttärelleen lähettämässään kirjeessä Hilma 

Pennanen pohtii, kuinka läheisiä Eila ja äiti olivat toisilleen, 

”kunnes tuli Alpo ja löi minut laudalta”.129 Hilma pitää 

tyttärensä aviomiestä harmillisena kilpailijana, äidin ja 

tyttären välisen suhteen rikkojana. Hilman on oman 

riippuvuutensa vuoksi vaikea päästää aikuista tytärtä 

otteestaan. ”Minusta sinä olet paljon kehittynyt tämän kirjan 

aikana”, kirjoittaa Hilma Pennanen tyttärelleen luettuaan 

romaanin Pilvet vyöryvät.130 Tarkoittaako äiti kehittymisellä 

sitä, että tytär kirjassaan ikään kuin epäsuorasti ilmoittaisi 

tehneensä avioliiton solmiessaan virheen, jolloin tytär 

palautuisi harharetkiltään takaisin äidilleen?

    Hilman harmi - tosin vain yhden kerran dokumentoitu -  

tyttären avioitumisesta viittaa siihen suuntaan, että äidin ja 

tyttären välillä on ainakin äidin puolelta luja, esioidipaalinen 

kiinnitys.  Gilbertin ja Gubarin mukaanhan tällaisen freudilaisen 

paradigman siirtäminen kirjalliseksi 

suuntautumisvaihtoehdoksi tarkoittaa sitä, että naiskirjailija 

yrittää saavuttaa esteettistä potenssia toimimalla kuin mies. 

    Pennasen varhaisissa romaaneissa esiintyy tytön 
129 Hilma  Pennanen Eila Pennaselle 13.10.1947. SKS KIA.
130 Hilma Pennanen Eila Pennaselle 9.6.1948. SKS  KIA
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fantasioita siitä, että hän tosiasiallisesti onkin mies. 

Kaadetut pihlajat-romaanissa tällä tavalla fantisoivaa Sirkkaa 

on kiukuttanut kirja, jossa ”Meg meni naimisiin köyhän John 

Brooken kanssa”. Sirkan suosikki kyseisessä kirjassa on ollut 

nuori, kaunis ja mustasilmäinen Lawrence”. (KP 93) Sirkan 

tarkoittama kirja on Louisa M. Alcottin Viimevuotiset 

ystävämme, joka on kirjoitettu jatkoksi teokselle Pikku naisia.

    On kiintoisaa, että Sirkan ajattelussa köyhä, päättäväinen, 

rehellinen, tunnontarkka ja luotettava John Brooke131  ei ole 

kyennyt kilpailemaan  kevytmielisen ja varakkaan Lawrencen 

kanssa, jonka käsi ”on pehmeä ja valkoinen kuin neidin, sillä ei 

näy muuta virkaa olleenkaan kuin koreilla hienoissa 

hansikkaissa ja poimia kukkia naisille”.132 Romaanissa siis 

leikeissä pojan rooliin asettuva ja pojan elämästä fantisoiva 

Sirkka ihastuu romaanihenkilöön, joka on mies mutta 

naisellinen. Kiinnostavaa on jälleen havaita, että ihailun 

kohteella on kauniit, naiselliset kädet. 

     Käsittelemissäni teoksissa on tekijäsubjektin muodostamia 

henkilöitä, joilla on liukuva sukupuoli-identiteetti ja 

seksuaalinen identiteetti. Historiassa eläneen, aikuisen Eila 

Pennasen päiväkirjamerkintöihin ei juuri sisälly pohdintoja, 

jotka käsittelisivät hänen omia seksuaalisia kokemuksiaan tai 

sukupuoli-identiteettiin liittyviä näkemyksiään.  Nuoremman 

poikansa Hanno Vammelvuon seksuaalista suuntautumista 

pohtiessaan Eila Pennanen toteaa päiväkirjassaan, että ei 

jaksa ymmärtää sukupuolisuutta, jossa hetken nautinnosta 

joutuu maksamaan ”mielettömästi, jos ei nimenomaan pysty 
131 Alcott 1967, 49
132 Emt., 191
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mukautumaan yhteisön ahtaisiin sääntöihin”.133

    Vuonna 1985 Eila Pennanen vastaa Kotilieden Elämänkoulu-

palstalla erilaisiin kysymyksiin, jotka koskevat mm. elämän 

tarkoitusta ja elämässä onnistumista tai epäonnistumista. 

Pennasen mukaan hänen ja Alpo Vammelvuon 

yhteensopimattomuus oli alun perin ilmeistä. ”Jos olisin 

puolikin vuotta katsellut tulevaa miestäni, olisin tyytynyt 

ystävällisesti hyvästelemään. Olin iloinen kun mieheni, sinänsä 

sympaattinen henkilö, antoi aihetta eroon niin selkeästi, että 

saatoin vaatia häntä lähtemään.” Toisaalta kuitenkin Pennasen 

mielestä  ”epäonnistunut avioliitto on ainakin vilkas ja pirteä”. 

        Elämän antamia opetuksia koskevaan kysymykseen 

Pennanen vastaa, että hän on ikääntyessään oppinut  

suhtautumaan ihmisiin varovaisemmin kuin nuorena. Pennanen 

mainitsee nuorena luottaneensa ”liikaa ihmisten ulkonäköön, 

eritoten miesten. Mikäpä siinä, onhan kauniita ihmisiä kiva 

katsella. Mutta ruveta heidän kanssaan tekemisiin vain siksi, 

että he ovat kauniita, on eri asia. Siinä käy yleensä aina 

huonosti.”134  Pennasen itsereflektio ei sisällä kysymystä, 

miksi hän tekijäsubjektinsa tavoin on sitonut toisiinsa miehiin 

kohdistamansa luottamuksen ja heidän kauneutensa.  

    Alpo Vammelvuon ja Eila Pennasen avioliitto päättyy eroon 

vuonna 1953.  Alpo Vammelvuo päätyi itsemurhaan135  

27.4.1963, vain 40-vuotiaana.           

     Vammelvuon ja Pennasen avioliiton päättymisen jälkeen 

lapset jäävät äidin huollettavaksi. 1950-luvun suomalaisessa 

yhteiskunnassa kahden pojan yksinhuoltajuus ei ole 

sosiaalisesti tai taloudellisesti helppoa. 
133 Eila Pennasen päiväkirja 25.4.1982. SKS KIA
134 Kotilieden haastatteluluonnos 13.12.1985. SKS KIA
135 Eila Pennasen päiväkirja 16.4.1984. SKS KIA
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    Nancy Chodorowin  mukaan äitiys määrittää naisen elämää, 

valitsee nainen äitiyden tai ei. Jälkeläisistä huolehtimisella on  

vaikutuksensa perheen sisäisessä rakenteessa,  naisia 

koskevissa ideologisissa rakenteissa ja sukupuolten välisessä 

epätasa-arvossa. Naisten äitiys nähdään vallitsevassa 

kulttuurissa luonnon määräämäksi faktaksi.136  Susan Gubarin 

mukaan tästä tilanteesta seuraa, että lapsi  on 

samanaikaisesti luovaa työtä tekevän äidin mahdollinen aihe ja 

hänen luovuutensa este.137  Satasärmäinen nainen -

kirjoituskilpailun tuloksia tutkinut Ritka Nätkin katsoo, että ne 

äidit, jotka kertomuksissa kokevat epäonnistuneensa lapsen 

hyvän vaalimisessa, eivät kykene irtoamaan lapsistaan ja 

kärsivät tilanteesta. Tällaista äitiä seuraavat surun ja häpeän 

tunteet.138 

     Ale ja Hanno Vammelvuo ovat äidistään tavattoman 

riippuvaisia aikuisuuteen saakka.  Riippuvuuden syvät juuret 

ovat luettavissa poikien kirjeistä. 

     Hiukan toisella kymmenellä oleva Ale Vammelvuo kirjoittaa 

ulkomaanmatkalla olevalle äidilleen odottavansa tätä kovasti 

kotiin. Lisäksi hän kertoo kirjeessään 8-vuotiaan pikkuveljen 

sairastuneen sinä iltana, jolloin äiti lähti.139 Hannon 

eroahdistus jatkuu aikuisuuteen saakka ja muuttuu Hannon 

omilla ulkomaanmatkoilla  helposti ylivoimaiseksi yksinolemisen 

peloksi.140  Äidin näkökulmasta katsottuna tilanne  on 

periaatteessa sellainen, että äidille pitäisi olla jo mahdollista 

päästää irti aikuisesta lapsesta, jolla on äidistä erillinen 

136 Chodorow 1978,  4-5
137 Gubar  1981, 31-32
138 Nätkin 1995, 83
139 Ale Vammelvuo Eila Pennaselle 19.9.1955. SKS KIA
140 Hanno Vammelvuo Eila  Pennaselle  mm. 18.7.1967. SKS KIA
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elämä. Syyllisyydentuntojen vaivaama äiti ei kuitenkaan 

kykene siihen.141  

     Aikuisten poikiensa ongelmien keskellä Eila Pennanen 

miettii että hänen on ”vaikea kokea heitä ihmisiksi, itsestäni 

erillisiksi”.142  Äiti identifioituu poikiensa ahdistukseen.  

      Masentunut Hanno Vammelvuo pyytää kymmenissä 

kirjeissään äidiltään anteeksi itsekkyyttään, huonoa 

käytöstään ja kiittämättömyyttään, ”sillä kaikesta huolimatta 

minä aina rakastan ja kunnioitan sinua”.143 Hanno ikävöi äitiään 

toistuvasti 144 ja pitää tätä ainoana rakastamisen ja 

kunnioittamisen arvoisena ihmisenä.145  ”Minä rakastan 

kuollessani vain äitiäni Eilaa.”146  Yli kolmekymmenvuotiaana 

miehenä jälleen kerran  huonoille teille eksynyt Hanno 

kirjoittaa äidilleen: ”Äiti, elä kauan, rakasta vielä vähän, 

toivoo poikasi.”147 

    Iäkkäänä Eila Pennanen pohtii, että ”oikea äiti” ei voi 

suhtautua lapsiinsa objektiivisesti. Hänen käsityksensä on, 

että ihailu tekee lapsista elinkelpoisia ja itseensäluottavia 

ihmisiä. Samalla hän toteaa, että hän ei ole itse koskaan 

”saanut” ihailla lapsiaan vaan nähnyt heissä heidän isänsä viat 

ja omat vikansa.148 

    Epäonnistunut avioliitto varjostaa Pennasen elämää 

vanhuuteen saakka. Hän miettii toistuvasti ”syiden ketjua”149 

mutta päätyy joka kerta itsesyytösten umpiseinään. Kaivattu 

141 Vrt. Nätkin  1995, 69
142 Eila Pennasen päiväkirja  4.12.1979. SKS KIA
143 Hanno Vammelvuo Eila Pennaselle  21.7.1967. SKS KIA.
144 Hanno Vammelvuo Eila Pennaselle 22.4.1969. SKS KIA.
145 Hanno Vammelvuo Eila Pennaselle 4.8.1979. SKS KIA 
146 Hanno Vammelvuo Eila Pennaselle  8.6.1977. SKS KIA
147 Hanno Vammelvuo Eila Pennaselle 20.2.1982. SKS KIA
148 Eila Pennasen päiväkirja 10.4.1982. SKS KIA
149 Eila Pennasen päiväkirja  esim. 6.5.1984. SKS KIA
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syiden ketju jää punoutumatta, mutta kaipaus, ahdistus ja 

ymmällään oleminen toimivat mielestäni myös kirjailijantyön 

luovana käyttövoimana. 

5.3.4.  Kirjoittavan naisen identiteettiongelmia

     Sandra Gilbert ja Susan Gubar kirjoittavat 

affiliaatiokompleksia tarkastellessaan sellaisista 

naiskirjailijoista, jotka tuovat omassa luovassa työssään esiin 

naistaiteilijan aseman patriarkaatissa. Pennanen ei sen sijaan 

varhaisissa romaaneissaan käänny naiskirjailijoiden puoleen 

etsiäkseen tukea luovalle työlleen. Hän ei Gilbertin ja Gubarin 

mainitseman May Sartonin tavoin osoita sanojaan kirjallisille 

sisarilleen.150 

     Gilbertin ja Gubarin mukaan Edith Wharton oli kirjailija, joka  

idealisoi itseään edeltäneitä naiskirjailijoita.151 Pennanen ei 

varhaisissa romaaneissaan idealisoi kirjallisia esiäitejään. 

Gilbert ja Gubar katsovat, että Virginia Woolf ilmaisi 

kirjallisten esiäitien merkityksen mm. kirjoittamalla teoksiinsa 

naistaiteilijoita.152  Käsittelemissäni Pennasen romaaneissa ei 

ole naistaiteilijoita. Woolfia käsittelevässä artikkelissaan 

(1957) Pennanen pitää Woolfin kirjailijantoiminnan rajoitteena 

hänen syntyperäänsä. Pennanen toteaa, että kuuluminen 

ylempään keskiluokkaan aiheutti sen, että Woolfin 

ensimmäiset romaanit olivat ”rajoittuneita” 

perinteisessä muodontavoittelussaan.153 

    Pennasen suhde Woolfiin on 1950-luvulla kirjoitetun 
150 Gilbert & Gubar  1988, 194
151 Emt.,191
152 Emt.,193
153 Pennanen 1957, 525
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artikkelin perusteella ollut monella tavalla  ristiriitainen. 

Toisaalta Pennanen arvostaa Woolfin kulttuuritietoista 

ehdottomuutta154  ja mainitsee Woolfin ansiot 

psykoanalyyttisen kirjallisuuden esilletuojana Englannissa155, 

mutta Woolfin feministiset ajatukset hän ohittaa lähes 

kokonaan. A Room of One’s Own (1929) tulee ainoastaan 

ohimennen mainituksi ”naisasian” edustajana.156 

    Ohittaminen kertoo Pennasen affiliaatiokompleksista tai 

varovaisesta suhtautumisesta konservatiiviseksi tiedettyyn 

kustantajaan.  Woolf-artikkelin sisältävän teoksen on 

julkaissut WSOY. Pennanen oli jo vuonna 1954 esittänyt naisen 

älykkyyteen ja tunteisiin suhtautumisesta pisteliäitä 

huomautuksia Toiset pidot tornissa -keskustelukirjassa. Hän 

ei ollut ylettömän varovainen julkisissa kannanotoissaan. Siksi 

affiliaatiokompleksi selittää mielestäni varsin hyvin Woolf -

artikkelin sisältöä: Pennanen projisoi Woolfiin oman tarpeensa 

samastua maskuliinisiin esi-isiin ja häivyttää siitä syystä 

taustalle Woolfin sukupuolen ja feministiset ajatukset. 

Kokemus naiskirjailijana ja naisena elämisestä on Pennaselle 

liian ahdistava avoimesti käsiteltäväksi. Hän torjuu asian.

     Pennasen Tornitalo -novellikokoelma sisältää novellin 

nimeltä Väärässä paikassa, joka kertoo ”isän täytekynällä” 

esikoisromaaninsa käsikirjoitusta  kirjoittaneen (TT 183)  

naiskirjailijan epäonnistuneesta avioliitosta. ”Isän täytekynä” 

ilmaisee selkeästi, kuka teoksessa on kirjoittavan tyttären 

älyllinen ja esteettinen identifikaatiokohde.

      Novellin alussa nainen on menossa kotiin. Kun hän pääsee

 perille, hän avaa ”vieraan oven” avaimellaan ja astuu sisään. 
154 Emt.,  526
155 Emt.,  521
156 Emt.,  523
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Hän ihmettelee, ”miten hänellä saattoi olla avain väärään 

oveen ja väärään taloon”. (TT 171)   Oven sisäpuolelle 

astuttuaan hän tuntee olevansa vieras Mimi. Mimi on jollakin 

tavalla tullut ”oikean” Mimerkin tilalle.  Mimerkki asui ”pitkän 

ja ahdistavan rautatiematkan takana. Oli kuin se olisi ollut 

sodan takana”. (TT 173) Sota on muuttanut kaiken. Entiseen 

ei ole paluuta, eikä vieraalla Mimillä ole avainta oikean 

Mimerkin kotiin. 

Mutta jos hän soittaisi ovikelloa, äiti tulisi aukaisemaan. 
Ja heti kun hän näkisi ovenraosta Mimerkin kasvot, hän 
huutaisi, kirkaisisi riemukkaasti ”Nyt hän tulee!” Ja 
samassa alkaisivat isän askelet kuulua, isä ryntäisi 

      pöytänsä äärestä pystyyn, heittäisi kirjan kädestään ja 
kiiruhtaisi eteiseen - (TT 174)
  

Oikeata kotia ei kuitenkaan ole enää. Isä on kuollut. ”Äiti oli 

pieni ja hiljainen.” (TT 182)  Äiti on ympäröinyt Mimerkin 

”lujalla hellyydellä, hiukan tietämättömällä ja umpimähkäisellä 

mutta toimeliaalla”. (TT 178) Naiskirjailija suhtautuu äitiinsä 

lämpimästi, tekijäsubjekti ei ole tappanut äitiä kerronnasta. 

Isä on kuitenkin vanhemmista se, joka on lukenut kirjoja.  

    Väärässä kodissa on vierasta tavaraa, kirjahylly on 

sekaisin, (TT 175) olohuoneessa  Mimille oudot mies- ja 

naisnäyttelijät juovat alkoholia vaikka heidän pitäisi hankkia 

sähkölamppuja ja uudet matot. Mimerkin oikeassa kodissa ei 

käytetty lainkaan alkoholia. ”Miehet saattoivat mennä 

kapakkaan, mutta naisen velvollisuus oli estää heitä 

tekemästä kodista kapakkaa.” (TT 178) Mimi ei ole pystynyt 

estämään kotinsa muuttumista puolittain kapakaksi. Hän ei ole 

kyennyt hoitamaan velvollisuuttaan naisena ja vaimona.

    Mimi ei tunnista vieraassa kodissa olevaa aviomiestään. 
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Vieraiden puheesta hän käsittää, että hänellä ja ”vaalealla 

miehellä” on suhde. Kotona, entisessä elämässään, hän oli 

kuvitellut juuri sellaista miestä, joka nyt tuntuu täysin 

oudolta. (TT 180) 

     Tekijäsubjekti on nimennyt Mimerkin aviomiehen Väinöksi. 

Väinö työskentelee sanomalehdessä (TT 182) samoin kuin Alpo 

Vammelvuo ja Jarno Pennanen työskentelivät. Huugo ja 

Ain’Elisabet Pennasen homoseksuaali veli oli nimeltään Väinö. 

    Mimin aviomiehen ja hänen ystäviensä käsitys  on, että 

Mimin raskaan elämän syy on kirjoittamisen vimma. Mimin 

kirjoista ”näkyy niin armottoman selvästi ettei sinulla mitään 

taiteellista kutsumusta ole. Väinö on toista luokkaa - ja hänen 

täytyy istua sanomalehdessä ja turmella hermonsa - juomalla 

ja -”  (TT 182)

     Väinöllä on ymmärtäviä ja kannustavia ystäviä.157  Mimi on 

yksin. Väinön ystävät kehottavat Mimiä luopumaan omasta 

kirjailijanurastaan häntä lahjakkaamman aviomiehen hyväksi.158  

Naisen pitäisi suostua vain olemaan nainen, koska ”naisia te 

ette halua olla ja mitään muuta te ette voi olla.” Naiskirjailijan 

vastaus miehelleen kuuluu: ”Sano vielä, että ’alistu olemaan 

vain nainen’. En ikinä.” (TT 185)  

    Romaanissa Pilvet vyöryvät  kotiäiti Anni Oinaala alistui 

olemaan ”vain nainen”.  Naiskirjailija Mimerkki ei suostu. Hän 

on uhmakas ja ymmällään. Hän miettii Mimerkkiä, tyhmää ja 

säälittävää olentoa, joka ”oli  halunnut kirjoittaa ja tahtonut 

olla kirjailija”. (TT 183) Väärässä kodissa juopottelevissa 

näyttelijöissä ei kuitenkaan ole mitään 
157 Ks. Heilbrun 1988, 96 -108. Heilbrun katsoo, että  naisten välinen kannustava  ystävyys on 
erityisen merkityksellistä varsinkin lahjakkaille, julkisella elämänalueella toimiville naisille.
158 Ks. emt., 81- 82. Heilbrun kirjoittaa, että Virginia Woolfin avioliitolle oli ominaista tasa-arvo. 
Woolfilla oli kannustava ja hoivaava aviomies, joka ei pitänyt  vaimoaan objektina.
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ihailtavaa. Taiteilijaelämä on osoittautunut pettymykseksi, 

eikä etäiseksi muuttuneelta aviomieheltä ole odotettavissa 

minkäänlaista arvostusta.  Mimerkin etäinen aviomies on 

”mies” sillä tavalla, jota äiti oli sanan sanoessaan korostanut 

ja saanut ”kiltin pienen tytön” suuttumaan. Mies on itse 

asiassa valheellinen mutta hän vetää Mimerkin katseen 

puoleensa. (TT 179) Hän on hauskannäköinen, kaunis mies. (TT 

172) Reaalisen Eila Pennasen tavoin Mimerkki on ihastunut 

kauniiseen ja petolliseen mieheen.

    Väärässä kodissa on aviomiehen lisäksi lapsi, joka moittii 

elokuvissa käynyttä äitiään. Äidin poissaollessa isä ei ole 

kyennyt lohduttamaan lasta vaan lapsi on odottanut äitiä. (TT 

185) 

     Lapsi vaatii äidiltään satua ja äiti kertookin sellaisen.  

Sadussa prinsessa saa haltijatarkummiltaan lahjaksi 

avainkimpun. Viisitoistavuotiaana hänen pitäisi löytää nipusta 

oikea avain ja avata sillä oikea ovi, jonka jälkeen hän tulisi 

onnelliseksi. Prinsessa valitsee nipusta avaimen, kulkee läpi 

valtakunnan ja löytää oven. Sen avattuaan hän tietää, että 

avain ja ovi eivät ole oikeita, mutta ”minä en usko mitä minulle 

on sanottu, minä tahdon tehdä itse itselleni onnen ja olon. 

Minä tahdon mennä juuri tuonne”. (TT 186) Mentyään hän 

päätyy väärään paikkaan. Koska avain on väärä, ovikaan ei voi 

olla oikea. Prinsessa ei kuitenkaan pohdi, miksi hän on valinnut 

väärän avaimen. ”Mutta pahinta on se, että siellä missä minä 

olen, siellä juuri on väärä paikka. En pysty luomaan itselleni 

sitä ympäristöä missä voisin elää.” (TT 185)  

      Novellin kirjailijaäiti ei pyri iltasadullaan lohduttamaan 

lasta vaan tarjoaa tälle allegorian itsestään. ”Ei tuo ole enää 
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satua”, lapsi toteaa ja imee pettyneenä peukaloaan. (TT 186) 

Nimeämätön ja yksilöimätön lapsi joutuu toimimaan novellin 

kirjailijaäidin murheen kuulijana. Väärään kotiin tullut äiti ei 

kykene oman ahdistuksensa vuoksi vastaamaan lapsen 

tarpeeseen olla rakastettu ja huomioitu.

      Tässä naiskirjailijan ahdistusta ja surua käsittelevässä 

novellissa on mielestäni olennaisinta se, että kerronnasta 

välittyy ymmällään oleminen. Naiskirjailija käsittää olevansa 

väärässä paikassa ja elävänsä väärää elämää, mutta hän ei 

tiedä kuinka niin on päässyt käymään. Elämässä on tapahtunut 

joku vinksahdus, josta lisääntyvä ulkopuolisuuden tuntu on 

saanut alkunsa. Novelli kertoo tappiosta, elämästä jonka olisi 

pitänyt olla kunniallista mutta joka ei olekaan sitä vaan 

tunkkaista, epäsointuista ja riitaisaa. 

     Mimin tuuheatukkainen käly selvittää riitaiselle avioparille, 

että nämä ”kumpikin kaipasivat äitiä ja hemmottelua” mutta 

eivät tahdo antaa sitä toisilleen.159 (TT 184) Mimi ajattelee 

itsekseen, että käly on väärässä. ”Kukaan muu ei saanut olla 

väärässä paikassa kuin hän. Ei ainakaan Väinö. Isä ja äiti eivät 

olisi antaneet hänen mennä naimisiin Väinön kanssa, he olivat 

oikeassa.” (TT 184)

    Mimi ja Väinö ovat narsistisia ja itsekkäitä ihmisiä, jotka 

kumpikin tahtovat huomiota sekä konkreettiselta äidiltä että 

symboliselta, esioidipaaliselta ”äidiltä”, joka tarjoaisi 

kyltymättömälle lapselle maternaalista hoivaa.   Mimi ja Väinö  

eivät ole olleet riittävän aikuisia perustaakseen perheen. Mimi 

tahtoo ainoana omia itselleen myös oikeuden olla ”väärässä 

paikassa”. Väinö ei kuulu sinne. 
159 Vrt. Lappalainen 1996, 98.  Lappalainen kirjoittaa Julia Kristevan esteettisistä näkemyksistä, 
joiden mukaan taide merkitsee jatkuvaa velkaa esioidipaaliselle,  maternaaliselle elementille.  
Taiteilija tunkeutuu isän olemisen läpi sille paikalle, jossa kadotettu äiti olisi saavutettavissa.
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     Tekijäsubjekti pyrkii mielestäni novellin kokonaisuudella 

ilmaisemaan, että naiskirjailijuus synnyttää perheellisessä 

naisessa vaikean identiteettiongelman.  Sosiaalinen yhteisö ja 

oma aviomies pitävät naiskirjailijaa ”vain naisena”. Hänen 

tulisi freudilaisen paradigman mukaisesti kohdistaa halunsa 

aviomieheensä ja aviomiehen taiteellisten pyrkimysten 

tukemiseen eikä omaan kirjoittamiseensa. Hän ei kuitenkaan 

tahdo tehdä niin. Ristiriitainen tilanne ilmenee novellissa 

ulkopuolisuuden tuntoina, väärässä paikassa olemisena.  

Valitsee perheellinen naiskirjailija kuinka tahansa, hän on aina 

väärässä paikassa, koska perustilanne on toivottoman 

ristiriitainen.

5.4. Järkiavioliitto yhteiskuntakelpoisuuden 

synonyymina  Leda ja joutsen (1948)

Romaani Leda ja joutsen ilmestyy vuonna 1948. Romaanin 

tapahtumapaikka on Aunen ja Oberonin maaseudulla sijaitseva 

koti, vanha kartano,  jossa Oberonia ihaileva Helena ja Aunen 

vanha koulutoveri Lauri ovat kesävierailulla. Aunen ja Oberonin 

kodin pihapiiriin kuuluu huvimaja, jonka seinällä on Ledaa ja 

joutsenta esittävä maalaus. (LJJ 7-16)  Kartanon lähellä 

olevassa  mökissä  kesää viettävä Kirsti ei hyväksy Helenan ja 

Oberonin läheistä suhdetta ja kirjoittaa asiasta Helenan isälle. 

(LJJ 50)

    Aunen ja Oberonin kartanoa ympäröi luonnonvarainen 

puisto, jossa kasvaa paljon tammia. Kylän isännät tahtoisivat, 

että osa puistosta muutettaisiin laidunalueeksi. (LJJ 36-37) 

Oberon tahtoo säästää puiston kulttuuriarvojen vuoksi. (LJJ 
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39) Aune ratkaisee ongelmatilanteen tavalla, jota Oberon 

ihailee. (LJJ 46-47)

   Pariisista Suomessa vain vierailulla oleva Lauri on 

kouluaikana rakastanut sekä Aunea että Oberonia. Näiden 

kahden avioliitto on hänelle järkytys. (LJJ 52) Lauri ja Helena 

kohtaavat toisensa yöllä, jolloin Lauri kertoo Helenalle Ledaa 

ja joutsenta koskevan antiikin tarun. Helena ei tunne sitä 

entuudestaan. (LJJ 79) Samana yönä Aune sanoo Oberonille 

tahtovansa avioeron. Oberon paljastaa Aunen aikomukset 

Laurille. Samalla hän kertoo, että Aune ei tahdo lapsia. (LJJ 

82) Lauri sanoo lähtevänsä taivuttelemaan Aunea pysymään 

avioliitossaan, paikalle tullut Helena jää keskustelemaan 

Oberonin kanssa ja kosii tätä. (LJJ 90-92) Aviollisen 

neuvonantajan roolista viettelijäksi siirtynyt Lauri taivuttelee 

Aunea lähtemään mukaansa kaupunkiin ja Aune suostuu. (LJJ 

114) 

    Aamulla Aune kuitenkin arvelee, että ei voisi koskaan 

lähteä pois maalta. (LJJ 127) Tieto syntyvästä lapsesta 

sinetöi Aunen päätöksen olla lähtemättä. (LJJ 180)  Kirstin 

kirjeen liikkeelleajama professori-isä saapuu kartanoon 

hakemaan Helenan mukaansa. Isä ja tytär lähtevät ulkomaille. 

(LJJ 149-153) Teoksen lopussa Oberon päättää hävittää Ledaa 

ja joutsenta esittävän maalauksen. (LJJ 182)

    Romaanin nimi viittaa antiikin tarinaan. Siinä Zeus rakastui 

Spartan kuninkaan puolisoon, jonka nimi oli Leda. Zeus muutti 

itsensä joutseneksi ja suostutteli Afroditen ajamaan kotkan 

hahmossa joutsenta takaa.  Tällä tavoin Zeus saattoi 

joutsenena etsiä turvaa joessa uiskentelevan Ledan sylistä. 

Yhdeksän kuukautta myöhemmin Leda muni kaksi munaa; 
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toisesta syntyivät Zeuksen siittäminä Pollux ja Helena, 

toisesta Spartan kuninkaan siittäminä Kastor ja 

Klytaimnestra.160 Kauneudestaan kuuluisa Helena sai aikuisena 

paljon kosijoita. Hän valitsi miehekseen Menelaoksen, josta tuli 

Spartan kuningas.  Avioliitto oli onnellinen, kunnes troialainen 

Paris ryösti Helenan. Ryöstö ei kuitenkaan tapahtunut vastoin 

Helenan tahtoa. Nuoret olivat rakastuneet toisiinsa ensi 

silmäyksellä. Ryöstöstä sai silti alkunsa Troian sota.161 

     Juha Sihvolan mukaan myyttien yksi tehtävä on hahmottaa 

ihmiselämän perustavia ongelmia sekä määritellä 

käyttökelpoisia tapoja niiden kanssa selviytymiseksi. Myyttien 

perusteemoja ovat jännitteet ja ristiriidat ihmisten kykyjen ja 

rajoitusten, elämän ja kuoleman, yksilön ja yhteisön, miesten 

ja naisten, vanhempien ja lasten välillä. Sihvolan mukaan 

seksuaalisuus on kysymyksenasettelun keskiössä miltei 

kaikissa näissä ongelmissa. Lähes kaikki antiikin myytit 

käsittelevät tavalla tai toisella seksin ja väkivallan 

ongelmia.162  Myyttien ja mystiikan käyttö ei ollut 

poikkeuksellista 1940-luvun suomalaisessa kirjallisuudessa.163 

    Romaanin keskiössä on Ledaa ja joutsenta esittävä 

maalaus, jota romaanin päähenkilön Helenan väitetään käyvän 

katsomassa ”Oberonin tähden”. (LJ 7) Oberon ei anna viedä 

Ledaa ja joutsenta pois huvimajasta. Helena rakastaa 

huvimajaa maalauksen vuoksi. (LJ 9) Huvimajassa 

haaveillessaan hän ymmärtää, että maalauksen romanttiseen 

menneisyyteen liittyy myös jotakin väkivaltaista ja likaista 
160 Henrikson  1963,  417-418
161 Lilja 1999, 203
162 Sihvola  1998, 98
163 Esim. Bengtson 1998, 124. Bengtson mainitsee  mm. Aino Kallaksen, Martti Merenmaan, Heikki 
Toppilan, Oiva Paloheimon ja Mika Waltarin kansanuskon , kansanperinteen  ja yliluonnollisten 
kokemusten hyödyntäjinä.
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traagisuutta, joku Oberonin ilmaisema tuntematon uhka, jota 

Helena ei kuitenkaan tahdo ajatella. Uhka liittyy edellisen 

kartanonrouvan mielettömään rakkauteen. (LJ 10-11)

   Ledan ja joutsenen tarinan lisäksi romaani sisältää 

yhteyksiä William Shakespearen näytelmään Kesäyön unelma. 

Kyseisessä näytelmässä Oberon on keijukaisten kuningas, 

Helena Demetrio-nuorukaiseen rakastunut nuori nainen.

    Ledan ja joutsenen alkuasetelma muistuttaa jälleen 

psykoanalyyttista istuntoa: menneisyydessä on tapahtunut 

jotakin ikävää, jolla on vaikutuksensa nykyisyyteen.

Isän ja tyttären symbioosi

Oberonin, Helenan ja Aunen välisen jännitekentän 

täydentäjäksi saapuu kaunis ja tyylikkäästi pukeutunut Lauri 

Aro, (LJJ 77) joka on aiemmin ollut rakastunut Auneen ja 

”rakastanut, vihannut, kadehtinut ja säälinyt” Oberonia. (LJJ 

52) Helenan mielestä Oberon on kaunis mutta Lauri ”vielä 

kauniimpi”. (LJJ 18) Aunea Laurin kauneus suorastaan piinaa. 

Laurin mukaan lähtemistä pohtiva Aune ”ei saanut muuta 

ajatelluksi kuin tätä: minkä tähden hän on niin kaunis, eihän 

hänen tarvitsisi olla niin kaunis”. (LJJ 129) 

    Lauri Aron miehinen, tekijäsubjektin korostama kauneus on 

sukua Ennen sotaa oli nuoruus -romaanissa olevien Hannu 

Raudan ja Yngve Forsténin, Proomu lähtee yöllä -romaanin 

Eeron ja Lauri Forssin sekä Pilvet vyöryvät -romaanin Onni 

Oinaalan kauneudelle. Se on ylivertaisen sukupuolen täydellista 

kauneutta.   

     Helenan ja Laurin kohtaaminen huvimajassa on 
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samankaltainen kuin mansikoita isälleen poimineen Marjatan ja 

proomumies Eeron kohtaamista romaanissa Proomu lähtee 

yöllä: yhteisön ulkopuolelta tuleva, salaperäinen mies herättää 

isän kasvattamassa tyttäressä seksuaalista levottomuutta.  

Nukahtamaisillaan oleva Helena makaa huvimajan lattialla ja 

miettii ainoan tyttärensä kasvatuksessa sivistystä ja 

kielitaitoa korostanutta isäänsä, kun uimassa ollut Lauri astuu 

sisään ovesta. ”Vesi kimalteli hänen kehonsa mustissa, 

harvakseltaan kasvavissa karvoissa ja valkoinen uimapuku oli 

kuin kireälle kiedottu lannevaate...”(LJJ 13)  

      Sisäistettynä mielikuvana isä vartioi tyttärensä 

seksuaalista tietämättömyyttä. Laurin katse saa kuitenkin 

Helenan tietoiseksi omasta naisellisuudestaan ja hän syyttää 

mielessään isäänsä siitä, että hänellä ei ”ole tietoakaan 

miehestä”. Isä ei ole opettanut tytärtään ”hakkailemaan”. 

(LJJ 14) Helena ei tiedä, kuinka miesten kanssa 

käyttäydytään. 

    Helena pyrkii samastumaan isän edustamaan 

maskuliinisuuteen, johon opettajakin on häntä kehottanut 

samastumaan. Helenan tulisi olla ”yhtä suoraselkäinen ja 

hauskan näköinen” kuin isänsäkin. Isä on korostanut sivistystä 

ja erityisesti kielitaitoa, joka on ”kulttuurin omaksumisen 

ensimmäinen edellytys”. (LJJ 12) Äitiin samastumista tai 

äidiltä omaksuttuja feminiinisiä malleja Helena ei pohdi. 

Periaatteessa Helena toimii normaalin oidipaalisen ratkaisun 

mukaisesti kiinnittäessään lämpimät tunteet isäänsä, mutta 

välistä puuttuu äiti. Lisäksi Helena on jo aikuinen nainen.

    Aiemmin käsittelemässäni Tornitalo -novellissa isä vaati 

tyttäriltään hyvää koulumenestystä. Tien alussa -novellissa 
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Kaija pyrki samastumaan isänsä edustamaan älykkyyteen. Tien 

alussa -novellissa äiti oli elossa ja pyrki estämään 

tyttäreltään oidipaalisen kamppailun, eikä isä kyennyt 

vastaamaan tyttären oidipaalisiin haaveisiin. Leda ja joutsen -

romaanissa  äiti on kuollut. Ylivoimaisen äidin puuttuessa 

tytär voi kuulua kokonaan isälleen ja isä tyttärelleen. ”Olen 

ylpeä sinusta”, (LJJ 153)  sanoo keikarimaisia (LJJ 150)  

eleitä käyttävä, hienostunut herrasmiesisä moraalisesti oikein 

käyttäytyvälle tyttärelleen ennen kuin vie tämän pitkälle 

ulkomaanmatkalle. Ulkomaihin tutustuminen on ”ehkä vielä 

tärkeämpää kuin oman maan maaseudun tunteminen”. (LJJ 

149)

    Isän ja tyttären välinen symbioottinen yhteys palautetaan 

ennen kuin kukaan vieras mies ehtii rikkoa sen. Mitä 

tekijäsubjekti tahtoo tällä oidipaalisella asetelmallaan kertoa?

Maskuliininen tahto

 

Antiikin tarinassa kaunis Helena avioituu Menelaoksen kanssa 

ja elää onnellisessa avioliitossa siihen saakka, kun Paris 

ryöstää hänet. Helenan vuoksi syttynyttä Troian sotaa käytiin 

kymmenen vuotta. Kreikkalaiset voittivat sen ja Menelaos vei 

Helenan takaisin Spartaan.164 Ledassa ja joutsenessa Helena ei 

pyri lainkaan sisäiseen autonomiaan, eikä kaipaa itsenäisyyttä 

tai avioitumista.

       Ledassa ja joutsenessa Lauri voisi olla Paris, joka 

ryöstäisi tyttären isältä. Laurille ei kuitenkaan ole tarinassa 

varattu neidonryöstäjän roolia. Kun Lauri käsittää Helenan 

seksuaalisen heräämättömyyden, hän kehottaa Helenaa 
164 Lilja  1999, 204.
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luopumaan Ledan ja joutsenen ajattelemisesta. ”Siihen on 

maalattu intohimoa, vierasta, oikeudetonta rakkautta, 

kahlittua tunnetta, pelkoa ja vaarantuntua. Varokaa sitä!” 

(LJJ 78) Lauri nostaa Helenan tietoisuuteen tuntemuksia, 

jotka ovat olleet Helenan tiedostamattomassa.  Kaunis Lauri ei 

Onni Oinaalan tavoin ole heikko mies. Hän on vahva ja tahtova 

kuten proomumies Eero. Lauri ei hyväksy tyhjää tunteilua eikä 

mystiikkaa.                 

Jos psykologiset tekijät ratkaisisivat, mitkä avioliitot 
tulevat kestämään, mitkä eivät, ei maailmassa olisi kuin 
muutama kunnollinen koti. Luuleeko tämä nuori neiti, joka 
ei ole käynyt koulua, että ihmisen elämä on hänen 
geeniensä varassa? Luuletteko ettei ihmisen tahto 
merkitse mitään? Ihmisen yhteiskunnallinen tarve?  (LJJ 
86)

Laurin puheenvuorossa painottuu jälleen yhteiskuntaan 

sitoutuminen.  Affiliaatiokompleksia ajatellen merkityksellistä 

on, että tahtovan ihmisen kuulumista yhteiskuntaan korostaa 

mies. Lauria ”suututtaa” Helenan ja Oberonin ”eristynyt 

kahdenkeskisyys”. (LJJ 86) Sosiaalisesta kanssakäymisestä 

vetäytyminen on paheksuttavaa ja haitallista. Ihminen ei saa 

vetäytyä yhteydestä muihin ihmisiin. Mutta kuten jo aiempia 

teoksia käsiteltäessä on käynyt ilmi: miehiin ja naisiin 

jakaantuneessa yhteiskunnassa kanssakäyminen ei ole 

ongelmatonta.

    Helena tahtoisi mennä naimisiin Oberonin kanssa, mutta 

tämäkin muistuttaa Helenaa puiston ulkopuolisesta 

todellisuudesta. Ulkopuolinen todellisuus tarkoittaa juuri 

yhteiskuntaa, joka Oberonin mielestä ”saattaa vaatia meidät 

tilille, jos emme muista sen käskyjä ja kieltoja”. (LJJ 93)
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   Oberonin vaimo Aune on yhteiskunnallisessa tahdossaan 

samankaltainen kuin Lauri. Hän ei antaudu emotionaalisen 

kuohun valtaan vaan pysähdyttää järkevällä ja sovittelevalla 

taivuttelulla Oberonin puiston tuhoamista ja 

tehometsätaloutta suunnittelevat isännät. Lopullisesti isännät 

perääntyvät kuullessaan Aunelta, että tämä odottaa lasta. 

Tieto on valhe, jonka kuullessaan Oberon tuntee ”suurta, 

surullista ihailua”  vaimoaan kohtaan (LJJ 46) ja lähtee 

kesannolle silitettyään vaimonsa poskea ”poispäin katsoen”. 

(LJJ 47) Myöhemmin Oberon nimeää vaimonsa Pyhäksi 

Yrjänäksi, joka kesyttää yhteiskunnan lohikäärmeet. (LJJ 58) 

Aviomies ihailee puolisoaan, joka käyttäytyy kuin rohkea mies.

Biseksuaalisia fantasioita

”Satakielen yössä” Aunea suudellessaan Lauri tuntee 

samanaikaisesti suutelevansa Aunen lisäksi Oberonia. (LJJ 

114) Fantasia on kiinnostava ja hämmentävä. 

     Lauri on Helenan mielestä kaunis, tahtova mies. Aune on 

Helenan mielestä ”kuin posliinia ja kultalakkaa sisäisesti ja 

ulkonaisesti”. Oberon on puolestaan ”tavallaan hyvin kaunis”, 

(LJJ 18) mutta hänellä on Aunen mielestä ”heikko rakenne”, 

joka on estänyt avioparin saamasta lapsia. (LJJ 113) Lauri 

pitää Aunea uljasryhtisenä, liikkeiltään tasapainoisena, (LJJ 

104) ”lujana ja suurenmoisena naisena”, joka on ”samalla 

nainen”. (LJJ 113) Oberon uskoo, että avioliitossa vaaditaan 

kauneutta ja hurmaamiskykyä. Kumppani täytyy valloittaa 

alituisesti uudelleen.  ”Siihen en pysty. Olen ruma ja 

naurettava”, toteaa Oberon. (LJJ 89)  
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     Tekijäsubjekti on muodostanut monimutkaisen 

tunnekeitoksen, jossa kaunis, yhteiskunnallista tahtoa 

korostava mies suutelee  tahtovaa ja lujaa naista, mutta 

tuntee samalla suutelevansa tämän haurasta, itsensä rumaksi 

ja epäonnistuneeksi kokevaa miestä.  Laurin mielestä Oberon 

on kuitenkin ”uljas nuori metsänhenki”. (LJJ 83)  On kuin 

Oberon ja Aune yhtenäisenä yksikkönä olisivat Laurin 

biseksuaalinen projektio, mutta Lauri ei kuitenkaan himoitse 

Oberonia vaan Aunea. Oberonia hän sekä ihailee että tahtoo 

palvella. Lauri kuvittelee Oberonin henkilöksi, joka istuu 

”tähtiviitta harteilla kaukana ihmisten maailmoista”. (LJJ 

104) 

     Laurin nuoruudessa ”ei ollut sitä tunnetta, jota hän ei olisi 

päästänyt raatelemaan sekasortoista mieltään ja kohdistanut 

Oberoniin, poikamaisen järkkymättömään olentoon”. (LJJ 52) 

Oberonilla ei ole inhimillisiä intohimoja eikä pyyteitä. 

    Laurin, Oberonin ja Aunen muodostama ”tasakylkinen 

kolmio” (LJJ 104) on mielestäni tekijäsubjektin laatima 

esioidipaaliselta fantasia, jossa maskuliininen ja feminiininen 

sukupuoli-identiteetti ja seksuaaliset variaatiot ovat 

mahdollisia, mutta mikään niistä ei ole toteutunut biologisesti 

miehiksi ja naisiksi syntyneissä, järjestäytyneessä 

yhteiskunnassa elävissä yksilöissä. Oberonin viattomuus on 

Helenan seksuaalisen heräämättömyyden miehinen vastine. 

Erona on kuitenkin se, että Oberon on naimisissa mutta Helena 

ei ole. Kun tekijäsubjekti palauttaa Helenan isälleen ennen kuin 

vieras mies ehtii tulla suhteen väliin, onko tarkoituksena 

pelastaa Helena ”naisen kohtalolta”? Onko Helena tytöksi 

syntynyt poika?
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   Oberonin ja Aunen avioliiton tarkoituksena on ollut luoda 

uusi kulttuuri, joka puun tavoin kasvaisi maasta. (LJJ 84) 

Heidän rakkautensa on syntynyt ystävyydestä  ja heidän 

yhteinen tavoitteensa on ollut luoda ”uusi elämänmuoto ja uusi 

ihmislaji”. (LJJ 107) Avioliitto jalostaa ihmisen 

henkilökohtaiset pyyteet ja tunteet yhteiskuntakelpoisiksi 

lähinnä kuolettamalla ne.  Avioliiton lapsettomuudesta seuraisi 

kuitenkin, että uutta ihmislajia, tulevaisuutta, ei synny. 

Keskenmenon jälkeen Aune on pitänyt huolta siitä, että lapsia 

ei tule. Aviomiehen heikkous pelottaa häntä. (LJJ 112) Heikko 

mies ei takaa perheen turvallisuutta, tulevaisuuteen 

kurkottava suvun jatkumo on jälleen vaaranalainen. Lapseton 

avioliitto on oidipaalinen paradoksi ainakin silloin, kun 

kuvattavana on yhteiskuntakelpoinen avioliitto.

Aktiivisen naisen uhka

     

”Satakielen yössä” Helena yrittää vietellä Oberonin. Helena 

”hyökkäsi miehen kimppuun, puristi häntä hoikin, kovin 

käsivarsin ja yritti viedä kylmää suuta hänen huulilleen. Simo 

vastusti, painiskeli, heittäytyi puoleen ja toiseen.” (LJJ 94) 

Helena ei ole passiivisen vastaanottavainen nainen. Hänen 

fallinen aggressiivisuutensa muistuttaa Marjatta Korkeelan 

käyttäytymistä, mutta vastapuolella ei ole tahtova vaan 

väistyvä ja heikko mies. Hyökkäävä nainen kauhistuttaa 

Oberonia, joka ilmoittaa Helenalle, ettei ikinä ottaisi tätä 

vaimokseen. (LJJ 94)

    ”Satakielen yön” lemmekkäät viettely-yritykset 

muistuttavat jossakin määrin Shakespearen Kesäyön unelman 
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öistä temmellystä. Kesäyön unelmassa Demetrius varoittaa 

Helenaa jättämästä siveyttään alttiiksi ja ”yön suostuttavain 

viettelysten haltuun”.165 Näytelmää ja romaania yhdistää 

unenomainen tunnelma ja se, että yksilöitä erottavat ja 

yhdistävät tapahtumat keskittyvät yhteen, kesäiseen yöhön. 

Kesäyön unelma on kuitenkin ilveilevän eroottinen, kun taas 

Ledassa ja joutsenessa seksuaalisuus sisältää lähinnä vain 

tuhoavia ja yksilöä uhkaavia, haitallisia ja hallitsemattomia 

voimia.

    Helenan väkivaltaisen viettely-yrityksen jälkeen Oberon 

näkee unta itsestään joutsenena, joka vartioi munia 

pesässään. Unen joutsenhahmo viittaa suoraan antiikin 

tarinaan Ledasta ja joutsenesta. Helena kutsuukin Oberonia 

joutseneksi. (LJJ 89) Oberonin unessa ”vetenä kiehuvat kivet” 

tuhoavat kuitenkin munat (LJJ 119), joten niistä ei synny 

ketään.  Munien tuhoutuminen tarkoittaa mielestäni sitä, että 

Oberonin ja Helenan suhde halutaan osoittaa mahdottomaksi. 

Vaikka Helena onkin yöllä ilmoittanut Oberonille, että 

synnyttäisi miehelle terveitä ja lihavia vauvoja (LJJ 93), uni 

osoittaa Oberonille, että Helenan nielevyys on tuhoavaa.  

Oberonin ja Helenan liitosta ei saa syntyä jälkeläisiä, koska he 

kumpikin ovat omalla tavallaan yhteiskuntakelvottomia 

yksilöitä.

    Freud pitää tabua ulkoisen auktoriteetin asettamana 

kieltona, joka suuntautuu ihmisen voimakkaimpia haluja 

vastaan.166 Oberonin näkemä uni viittaa myös tabun 
165 Shakespeare 1958, 23
166 Freud 1989,  87. Freud pitää tabua omantunnon käskynä ja omatuntoa sisäisenä havaintona 
meissä syntyvien toiveyllykkeiden hylkäämisestä. Freud pitää kiinnostavana sitä, että  
syyllisyydentunto tabun suhteen ei ole yhtään vähäisempi vaikka  ihminen olisi rikkonut tabua 
tietämättään. Oidipuksenkaan syyllisyyttä ei vähentänyt se, että hän teki rikoksensa tietämättään ja 
vastoin tahtoaan.
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rikkomisesta aiheutuneen syyllisyydentunteen heräämiseen, 

mutta syyllisyys ei herää varsinaisessa tabun rikkojassa eli 

Helenassa. Se on siirtynyt mieheen, joka on altistanut itsensä 

seksuaaliselle houkutukselle, vaikka ei olekaan suostunut 

suutelemaan huulia, jotka ”vavahtivat ja aukenivat kuin suuri 

kukka, joka varovaisesti avaa teriönsä kauniiseen ja uljaaseen 

suvunjatkamiseen”. (LJJ 93)  Avonainen suu viittaa 

feminiiniseen seksuaaliseen halukkuuteen. ”Miesten töitä” 

tekevän Aunen suu puristuu ”pieneksi ja napakaksi mytyksi”. 

(LJJ 140) 

    Helenan ja Oberonin kohdalla ulkoinen auktoriteetti 

on yhteiskunta, jonka vaatimuksiin Oberon kehottaa Helenaakin 

taipumaan. (LJJ 93)

     Unen jatkuessa Oberon siirtyy ruokapöytään, jossa 

avokaulaiseen iltapukuun pukeutunut Helena istuu häntä 

vastapäätä. Pöydän antimina on kiviä. Oberon laittaa suuhunsa 

pienen, karvoja kasvavan punaisen kiven, joka polttaa häntä 

tulen lailla. Sen jälkeen hän muuttuu pieneksi 

leikkikalujoutseneksi, jota käsi puristaa ”hekumaa ja kipua 

tuottaen”. (LJJ 119) 

     Pöydässä istuva nainen ei ole hyvä, ravitseva äiti ja vaimo 

vaan fallista valtaa käyttävä, voimakas viettelijätär. 

Vallankäytön kohteeksi suostuminen tarkoittaa miehen 

minuuden kutistumista. 

    On psykoanalyyttisesti loogista, että päivätajunnan tasolla 

viattomaksi kuvattu Oberon näkee oman himonsa ja Helenan 

tuhoavan seksuaalisuuden unessa. Tietoisuudelta kielletty halu 

paljastuu Freudin mukaan usein juuri unessa. Kielto on 

olemassa tietoisuudessa, halu piilotajunnassa. Mutta: ”siellä 
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missä on kielto on myös halu”.  Tabuja ja moraalisia kieltoja 

tarvitaan siksi, että ihminen pystyisi torjumaan tuhoavia 

viettiyllykkeitä.167 

   Oberonin unen taustahenkilönä vaikuttaa Saukko, joka 

huutaa Helenaa nimeltä samaan aikaan kun käsi puristaa 

leikkikalujoutsenta. Käytännöllinen ja toiminnallinen Saukko 

saa Oberonin myöhemmin ryhtymään toimiin kartanon 

tuottavuuden lisäämiseksi. (LJJ 170-172) Unessa esiintyvä 

Saukko varoittaa Oberonia, vetää viettien riepoteltavaksi 

joutunutta miestä kohti tietoista minänhallintaa ja 

rationaalista todellisuutta.  Asioiden kulkuun eri tavoilla 

puuttuva Saukko muistuttaa Kesäyön unelman tonttu Puckia. 

Puck antaa Oberonille taikavoidetta, joka silmäluomiin 

siveltynä saa ihmisen lemmenkiihkon valtaan.168 Tällainen 

kiihko on samalla tavalla pidäkkeetön kuin uni. Toisaalta: 

taikavoiteella sivellyt silmät saavat ihmisen herätessään 

rakastumaan ”Het’ ensimäiseen olentoon, min näkee”169.  

Viettejä kiihottavan taikavoiteen vuoksi sokaistuminen viittaa 

tavallaan myös Kuningas Oidipuksen tarinaan, vaikka Kesäyön 

unelmassa sokeus onkin liitetty heteroseksuaaliseen 

rakastumiseen. ”Ei silmillään se näe, vaan tunnollaan,/Sokoksi 

senvuoks Lempi kuvataan”, sanoo Helena näytelmässä.170  

Ledassa ja joutsenessa vietit myllertää ja ihmiset sokaisee 

kesäyön huuma. Aamulla huuma väistyy ja järki palaa.

    Herättyään Oberon käsittää, että hän on toiminut väärin 

tehdessään vaimosta työjuhtansa ja samaan aikaan rakastanut 
167 Freud 1989, 89. Freud vertailee tabujen ja neuroosien yhteneviä ominaisuuksia. Lisäksi Freudin 
mukaan tabukielto ja moraalinen kielto ovat olennaisesti samankaltaisia, mutta niillä on myös 
psykologisia eroja. (Emt. 90)
168 Shakespeare  1958, 22
169 Emt.
170 Emt., 11
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nuorta Helenaa. (LJJ 122) Kesäyön unelmassa Demetriuksen 

rakkaus Hermiaa kohtaan väistyy aamulla, yön kommellusten 

ja kepposten jälkeen. Demetrius huomaa, että ”silmieni 

huvitus ja ilo/Helena yksin on”.171 Helenasta ja Demetriuksesta 

tulee onnellinen pari. Oberonista ja Helenasta ei tule. Oberon ei 

kuitenkaan pysty kieltämään tunteitaan. (LJJ 125) Kun hän 

saa kuulla Helenan isän tulosta, hän ajattelee, että hänen ja 

Helenan välinen läheisyys on mennyttä. (LJJ 136) 

       Kun professori saapuu paikalle, Helena seisoo isänsä 

kanssa ”kuin varjo tämän takana”. (LJJ 147) Oberon pitää 

professori-isää vihattavana ja julmana taikuri Merlininä, joka 

etsii ihmisistä vain nautintoa ja hyötyä. (LJJ 149) Kielteisessä 

käsityksessä kuvastuu torjuttu mustasukkaisuus. Oberon jää 

toiseksi professorille, joka ottaa tyttärensä ”kokonaan” 

ohjattavakseen. Tyttärellä ei ole mitään sitä vastaan, päin 

vastoin: Helena ”jokeltaa” olevansa isän tyttö. (LJJ 150) 

     Kun Helena poistuu isänsä kanssa, Kirsti ihmettelee, että 

”Merlin oli ottanut hänen ivallisen huomautuksensa Helenan 

rakastumisesta näin vakavasti”. (LJJ 152) Sen enempää isä 

kuin tytärkään eivät ole halukkaita luopumaan toisistaan, eikä 

Oberonin ole helppoa luopua Helenasta. Hän lähtee juoksemaan 

Helenan perässä, eikä suostu pysähtymään ennen kuin hänet 

pakotetaan maahan. Maassa maatessaan Oberon huutaa:  

”Paina mullalla käärmeenpuremaa! Mustalla mullalla!” (LJJ 152) 

Samaan aikaan professori kehottaa tytärtään menettelemään 

järjen mukaan, koska tunteille antautuminen tarkoittaa suohon 

astumista. (LJJ 153) 

    Kesäyön unelmassa Ateenan herttua Theseus toteaa, että 

häneen eivät pysty ”vanhat tarinat ja noidan ilveet”. 
171 Emt., 62
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Theseuksen mielestä ”Rakkailla ja hulluill’/On aivot tuliset ja 

kuvas-aisti/Niin haaveikas, ett’ enemmän se huomaa,/Kuin 

mitä käsittää voi kylmä järki.”172  Isällistä huolenpitoa ja 

valtaa edustavan Theseuksen ajattelussa ovat vastakkain 

järki ja tunne. Theseus ei kuitenkaan pyri kieltämään tunteita 

vaan näytelmän loppupuolella toivoo pariskunnille ”hauskaa 

lempiaikaa ainaiseksi!”173  Vastaavasti Hermian isä Egeus 

vaatii tytärtään avioitumaan174  sen sijaan, että yrittäisi viedä 

hänet pois miesten ulottuvilta. Egeus toimii normaalin 

freudilaisen paradigman mukaisesti tavoitteenaan saattaa 

tytär heteroseksuaaliseen liittoon.

    Kesäyön unelman ja Ledan ja joutsenen välillä on joitakin 

yhtenevyyksiä. Seksuaalisuuden, eroottisten tunteitten ja isän 

ja tyttären välisen suhteen kuvaamisessa teokset poikkeavat 

kuitenkin toisistaan erittäin paljon.

Insestinen tytär

Helenan lähdön jälkeen Oberon harhailee puistossa ja vajoaa 

yliaistilliseen tilaan. Hän sulautuu ensin tammenrunkoon175  ja 

sen jälkeen tuntee muuttuvansa joutseneksi. Kun hän 

joutsenen hahmossa lähestyy Ledaa, ulkopuolinen ääni sanoo 

hänelle, että Leda, ”Thestioksen tytär, synnytti Kastorin ja 

Polydeukeen - toisten lähteiden mukaan Helenan - Zeukselle, 

172 Shakespeare 1958, 66
173 Emt., 67
174 Emt., 4-5
175 Antiikin mytologiassa tammi omistettiin  Zeukselle, salaman ja taivaan jumalalle. Zeuksen tahto 
saatiin selville kuuntelemalla Dodoman lehdossa tammenlehtien suhinaa. Roomalaisilla oli Jupiterille 
pyhitetty tammimetsikkö, jota hallitsi metsän kuningas. ( Biederman  1993,  367.) Kalevalassa tammi, 
Jumalan puu, versoo tuhkasta ja  levittäytyy peittämään koko maan ja taivaan. (Kalevala 2  75-85) 
Raamatussa tammi on  yhtäältä voiman ja ylpeyden vertauskuva, toisaalta Jumalan tuomion symboli. 
Isäänsä vastustanut Absalom kuoli jäätyään hiuksistaan kiinni tammen oksaan. (2 Sam.18:8)
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joka oli lähestynyt häntä joutsenen hahmossa.” (LJJ 162) 

Helena oli aiemmin kutsunut Oberonia joutseneksi. 

Yliaistillisessa tilassa joutsenen hahmon ottanut Oberon olisi 

ulkopuolisen äänen ilmoituksen mukaan siis Helena-nimisen 

naisen isä. 

    Kun muistetaan Helenan ja hänen professori-isänsä välinen 

symbioottinen yhteys ja Helenan seksuaalinen kiinnostus 

Oberoniin, tulkitsen tekijäsubjektin muodostaman 

ihmissuhdeverkoston siten, että Helena kohdistaa isä-

Oberoniin tunteita, joiden kohdistaminen biologiseen isään ei 

insestikiellon vuoksi ole mahdollista. Insesti olisi jälleen tabun 

rikkomista. 

     Freudin mukaan piilotajuisen yllykkeen ei tarvitse olla 

syntynyt siellä, missä me huomaamme sen ilmenevän. Se on 

voinut alunperin olla yhteydessä aivan eri ihmisiin ja tulla 

siirtämisen välityksellä siihen, missä me sen huomaamme.176 

Pidän nukkuvaa Oberonia  Helenan piilotajunnan väylänä. 

Isäänsä tiedostamattomalla tavalla takertuvan Helenan 

kielletyt halut purkautuvat Oberonin unessa.

    Ulkopuolisen äänen ilmoituksen jälkeen joutsen lähtee 

Oberonin unessa lentoon ja Oberon tuntee vihaavansa sitä. 

Nuori mies ampuu joutsenen lennosta ja Oberon näkee 

ampujassa itsensä lapsena. Joutsenen kuoleman jälkeen elämä 

ottaa Oberonin palvelukseensa. ”Ja hän tuli ihmiseksi ja 

makasi maassa ja itki.” (LJJ 163) Ampujalapsi on Oberon 

viattomana ja tietämättömänä, ennen kielletyn halun ja  

heräämisen aikaa, ennen paratiisiin luikerrelleen käärmeen 

puremaa.

     Kun lapsioberon tappaa viettelylle alttiin miesoberonin, 
176 Freud 1989, 90
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koittaa uudeksi luomisen aamu, paluu paratiisiin ennen 

syntiinlankeemusta. Oberon syntyy uudelleen ihmiseksi.    

    Yliaistillisen kokemuksen jälkeen Oberonia odottaa 

velvoitteille alistuminen. ”Ihmisenä hänen osansa oli 

kompastua arkipäiväisyyksiin ja maatua yhteiskunnan 

hautakiven-painon alle.” (LJJ 164) Ihmisenä eläminen 

tarkoittaa kerran käärmeenpuremalle altistuneen ihmisen 

jatkuvaa sovitustyötä. Yhteiskunnallinen kelpoisuus on 

lunastettava joka päivä uudelleen.

     Freudin mukaan halu rikkoa kielto jää kuitenkin aina 

ihmisen tiedostamattomaan ja saa aikaan sen, että kiellon 

tottelemisesta huolimatta ihmiselle jää ambivalentti 

suhtautuminen siihen minkä tabu kieltää.177 Yliaistillisesta 

kokemuksesta vapauduttuaan Oberon ajattelee, että hänen on 

ajateltava Helenaa koskevat asiat loppuun saakka. (LJJ 165) 

Oberon on ymmärtänyt, että suhde Helenaan on mahdoton, 

mutta asia vaivaa häntä vielä.   

     Freud katsoo, että tabun rikkomisen lopullinen 

sovittaminen edellyttää luopumista jostakin, esimerkiksi 

esineestä tai vapaudesta.178 Oberon ja Aune päättävät purkaa 

huvimajan ja lähettää maalauksen pois. Sekä esineestä että 

vapaudesta luopumisesta seuraa sovitus ja palkinto: Aune 

ilmoittaa Oberonille olevansa raskaana. (LJJ 183) 

Tekijäsubjekti ei kuvaa, millä tavalla raskaus saa alkunsa. 

Aunen ja Oberonin välillä ei ole seksuaalista halua eikä 

aviollisia yhdyntöjä. Lukijassa syntyy käsitys, että lapsi saa 

alkunsa freudilaisen ydinperheen yhteiskunnallisesta tahdosta 

eikä miehen ja naisen välisestä heteroseksuaalisesta 
177 Emt.,  53
178 Freud  1989, 53
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kanssakäymisestä. Tekijäsubjekti on ilmeisen haluton 

sijoittamaan yhteiskuntakelpoiseen, heteroseksuaaliseen 

avioliittoon seksuaalista himoa. 

Heteroseksuaalinen tunteitten kuolema

  

Aunea ja Oberonia odottaa  työ ”pyhänä pelastuksena, 

haavojen voiteena”. Mutta työlle vihkiytyminen tarkoittaa 

myös unelmien ja haaveitten lopullista rusentumista. ”Kun 

satakieli aloitti laulunsa, he eivät sitä enää kuulleet.” (LJJ 

183)   

    Helenan isän tyttären pelastajaksi kutsunut ”lukutoukka” 

(LJJ 50) Kirsti kihlautuu huonosti pukeutuvan (LJJ 146) ja 

sosiaalista vastuuta tahtovan (LJJ 179)  Pekan kanssa. He 

aikovat rakentaa liittonsa työlle ja tulevaisuususkolle, eivät 

heikolle ja järjettömälle rakkaudelle. (LJJ 179)  Kollektiivin 

palvelukseen asetetut identiteetit palvelevat työyhteiskunnan 

kurin ja järjestyksen periaatetta.179  

    Kirstin ja Pekan liiton periaatteet ovat samantyyppiset kuin 

Ennen sotaa oli nuoruus -romaanissa olleiden Mikko Nousun ja 

Kirsti Vehmaan liiton perusta. Pekan kanssa avioituva Kirsti 

on osakunnassa tyrmännyt Helenan isän keskustelutaidoillaan. 

(LJJ 51) Laurin mielestä Kirstissä on ”aimo annos 

maskuliinisuutta”. Lauri epäilee, ettei Kirstistä olisi Pekalle 

”mitään iloa”. (LJJ 57) Pekka ei ole Mikko Nousun tavoin 

työteliäs ja luja vaan lammasmaisen nöyrä. Pekan elämässä 

monet nöyryytykset liittyvät ”mustaan, silmälaseja 

käyttävään Kirstiin”, joka torjui miehen ja silti pidätti 

hänet luonaan. (LJJ 53) 
179 Vrt. Karkama 1994, 74
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   Tekijäsubjekti ei rakenna teoksessa yhtään tasavertaiselle 

heteroseksuaaliselle rakkaudelle perustuvaa avioliittoa.  Aune 

ja Kirsti hylkäävät seksuaalisuutensa ja luovuttavat fallista 

alkuperää olevan maskuliinisuutensa työhön ja 

yhteiskunnallisen elämän käyttöön.   Aune toteaa teoksen 

lopussa Oberonille: ”Minä kuulun tänne ja sinä kuulut minulle. 

Tila tarvitsee meitä molempia”. (LJJ 183) Oberon ei vastusta 

Aunen omistuksessa olemista. 

     Proomu lähtee yöllä -romaanin lopussa Lauri totesi 

Marjatalle: ”Minä tulen omistamaan sinut kokonaan ja sinä 

tulet omistamaan minut (...)” (PLY 294)  Toisin kuin Oberon, 

Marjatta arveli pystyvänsä avioliitossaankin järjestämään 

itselleen ”omaa vapautta”. (PLY 295) Fallinen nainen pystyy 

ottamaan itselleen vapaata tilaa, heikkotahtoinen ja viettien 

riepotettava mies ei pysty, hän tarvitsee maskuliinisen naisen 

ohjia. 

    Sosiaalista vastuuta kaipaava Kirsti (LJJ 179) on nainen, 

joka ei ole suostunut myöntämään omaa alempiarvoisuuttaan 

vaan avioituu sellaisen miehen kanssa, jota voi pitää itseään 

vähäpätöisempänä. Pekka on Kirstiä nuorempi, köyhempi ja 

typerämpi. (LJJ 54) 

      Helenan intohimoinen suhtautuminen isäänsä viittaa 

puolestaan siihen suuntaan, että hänellä on ollut vähintään 

yhtä intohimoinen suhde esioidipaaliseen äitiinsä.180 Isän ja 

tyttären välisten tunteitten kiihkeys antaa ymmärtää, että 

Helenan tulevasta heteroseksuaalisesta avioliitosta ja 

jälkeläisistä ei ole takeita. Helena todellakin pelastuu 

normaalin naisen freudilaiselta kohtalolta, mutta itsenäistä 

naista hänestä ei ole kehittymässä.  Ulkomaille yksin lähtee 
180 Vrt. Freud  1991, 371-372
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mies, mutta hänkään ei ole aikeissa toteuttaa itseään tai 

pohtia ihmisyyteen sisältyviä eettisiä ongelmia.     

     Eroaminen Aunesta merkitsee Laurille sitä, että 

tulevaisuudessa hän ”polvistui palvomaan Aunen muistoa 

johonkin sielunsa salaiseen kappeliin kiitollisena siitä, että 

kävi näin...”(LJJ 177)

    

5.5.  Jos sukupuolieroa ei olisi

 

WSOY hylkäsi vuosina 1947-48 Mika Waltarin neljä 

pienoisromaania. Waltari itse pitää mm. Kultakutrin 

hylkäämisen syynä sen siveettömyyttä. Hänen käsityksensä 

mukaan WSOY oli tuohon aikaan moraalisesti hyvin 

ahdasmielinen. Yhtiöjärjestykseen kuului Werner Söderströmin 

jäljiltä lause, joka määrittelee kustannuspolitiikan hengeltään 

kristillis-siveelliseksi.181 Yrjö Jäntti löysi Waltarin hylätyistä 

pienoisromaaneista ”sairaalloisia piirteitä”.182 

       Eila Pennasella ja Mika Waltarilla oli sama kustantaja. 

    Pennanen on esimerkiksi Ledan ja joutsenen  

ihmiskohtaloitten kuvaamisessa pysytellyt kustantajansa 

kristillis-siveellisellä linjalla, mutta hän ei ole pysytellyt vain 

siinä. Hän on sijoittanut Ledaan ja joutseneen hienovaraisesti 

ilmaistun mutta tunnistettavan biseksuaalisen fantasian ja 

hiukan insestiseltä vaikuttavan isän ja tyttären välisen 

suhteen.  Miksi? Ilmaistakseen ”jotakin” - mistä? 

Freudilaisesta ajattelusta? Vai itsestään? 

    Leigh Gilmore kommentoi teoksessaan Autobiographics. A 
181 Waltari 1980, 331
182 Emt., 329.  Ritva Haavikon toimittamaan Mika Waltarin muistelmateokseen on otettu 
kokonaisuudessaan apulaisjohtaja Yrjö Jäntin kirje Mika Waltarille.  Sitaatti sisältyy kyseiseen 
kirjeeseen.
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Feminist Theory of Women’s Self-Representation erästä 

Lacanin esseetä, jonka Lacan on kirjoittanut Berninin Pyhää 

Teresaa esittävästä veistoksesta. Gilmoren mukaan Lacan 

tuomitsee  Pyhän Teresan hiljaisuuteen, jota tuomiota Gilmore 

kritikoi.183 

    Gilmore etsii monien muiden feministitutkijoiden tavoin 

naisia ja teoksia, jotka ovat löytäneet patriarkaatissa 

ilmaisutavan feminiiniselle ja naiselle. ”Nainen” tulostuu 

näissä tutkimuksissa eräänlaiseksi selviytymisstrategiaksi, 

johon tutkittavaan tekstiin sijoitetut viestit viittaavat. 

Olisivatko Pennasen romaanien biseksuaaliset fantasiat 

tällaisia kätkettyjä viestejä? Mitä hän on pyrkinyt ilmaisemaan 

esimerkiksi Ledassa ja joutsenessa Oberonin seksuaalisella 

passiivisuudella? Riittääkö vastaukseksi patriarkaatin voitto? 

Porvarillinen, freudilainen ratkaisu?  

        Hélène Cixousin ja Catherine Clémentin mukaan  

patriarkaatin filosofia liittää tahtovan intention mieheen, 

naiselle jätetään pelkkä oleminen. Nainen on joko passiivinen 

tai häntä ei ole lainkaan.184 Tällaisen patriarkaatin filosofian 

taustalla vaikuttavat Sigmund Freudin teoriat maskuliinisesta 

ja feminiinisestä. Onko siis ”nainen” Oberonissa passiivinen ja 

”mies” Aunessa aktiivinen? Freudilaista paradigmaa vasten 

arvioituna  kyllä. Tekijäsubjekti on alistanut biologista miestä 

nostaakseen  biologista naista. Tekijäsubjektin kannanotto on 

yhteiskunnallinen: sukupuolten välisessä valtakamppailussa 

yksilön seksuaaliselle itseilmaisulle ei jää tilaa.

    Naisen kirjoittamisella Cixous ja Clément tarkoittavat 

seksuaalisuuden ja ruumiillisuuden palautusta naiselle, 
183 Gilmore 1994,  156-157
184 Cixous & Clément  1993, 64
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naissubjektin syntymää. Kirjoittava minä kirjoittaa kuuluvaksi 

oman ruumiinsa äänen. Tätä kautta on löydettävissä reitti 

feminiiniseen imaginaariseen, jolloin naisen ei enää tarvitse 

hapuilla kohti itseään paikasta-jota-ei-ole. Isän Laki on 

ohitettavissa, ruumiillinen eheys saavutettavissa.185 

       Falloksen korostamisesta irti pyrkivät psykoanalyytikot 

ovat nimenneet pojan fallisen vaiheen vastineeksi tytön 

sisätilagenitaalinen vaiheen, mutta samaiset psykoanalyytikot 

liittävät varsin usein sisätilagenitaalisuuteen halun saada 

lapsi. Äitiys on siten tasapainoisen sisätilagenitaalisuuden 

synonyymi.186  Pilvet vyöryvät -romaanissa Anni kuitenkin 

koki, että lapsi on hänessä oleva ulkopuolinen. Eikö hän 

suostunut freudilaisen paradigman mukaisesti myöntämään, 

että naisen halun ominaisuudeksi tulee kuitenkin lopulta puute 

ja puutteen merkitsijäksi, kuten Lacan asian ilmaisisi, fallos? 

    Freudin hahmottelemassa oidipaaliteoriassa isä korvaa äidin 

tytön rakkauden kohteena, tytöstä tulee samalla isän 

symbolinen kohde. Esioidipaalinen halu äitiin on tuomittu 

arkaaiseksi ja infantiiliksi kehitysvaiheeksi, joka tytön tulee 

ohittaa.187 

    Passiivinen ”nainen” Oberonissa ja aktiivinen ”mies” 

Aunessa muodostavat heteroseksuaalisen avioliiton, mutta 

avioliitosta puuttuu kummankin ”ruumiin ääni”, halu.  

Haluttomuus merkitsee myös Pekan ja Kirstin avioliittoa. 

Miksi normaali freudilainen liitto on vääjäämättä haluton?

      SKS:n arkistossa on parisivuinen, otsikoimaton ja 

päiväämätön, koneella kirjoitettu Eila Pennasen teksti, jossa 

185 Emt., 97
186 Esim. Kestenberg  1994, 84-85
187 Vrt. Gilbert & Gubar 1988, 183
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mainitaan ”syntymän hetkellä hukattu hopeainen avain”.188  

Avainta ei nimetä vääräksi kuten Väärässä paikassa -

novellissa, mutta teksti mielestäni syventää edelläkäsiteltyjen 

romaanien ja kenties Väärässä paikassa -novellinkin 

freudilaista tematiikkaa. 

    Tekstistä ei selviä, mihin käyttöön se on tarkoitettu. 

Tietääkseni sitä ei ole ainakaan julkaistu missään. Arvelen, 

että teksti on kirjoitettu 1950-luvun alussa, samoihin aikoihin 

kun Pennasen avioliitto on päätynyt tai päätymässä eroon, 

mutta varma en voi kirjoitusajankohdasta olla.

    Teksti käsittelee rakkaussuhdetta. Se alkaa seuraavasti: 

”Niin hän muisti heidät kaksi, nuoren miehen ja kauniin naisen, 

rinnakkain kauniina, toisistaan tietoisina hedelmällisinä.” 

   Tekstin ensimmäinen lause antaa olettaa, että kyse on 

miehen ja naisen välisestä rakkaussuhteesta. Teksti jatkuu 

kuitenkin seuraavalla tavalla: ”Hän oli aina rakastanut heitä 

kahta yhtenä kokonaisuutena. Ja nyt he olivat eronneet. Ei, se 

oli mahdotonta, se oli väärin ja rikollista.”

    Ketä kahta tekijäsubjekti tarkoittaa, ja kuka on ”hän”? 

Käsitykseni on, että tekijäsubjekti voi tarkoittaa ”heillä 

kahdella” miestä ja naista, mutta hän voi tarkoittaa myös 

yhtä yksilöä, joka kokee olevansa nuo kaksi, sekä mies että 

nainen. ”Heitä” rakastava ”hän” on silloin imaginaarinen, 

”heitä” yhtennivova persoonallisuus, jolla ei tekstissä ole 

määriteltyä sukupuolta. ”He” ovat ”hänen” näkemä peilikuva 

ilman eroa, ilman käsitystä ruumiillisesta erillisyydestä tai 

epäyhtenäisyydestä.

     Johdannossa mainitsemani Jacques Lacanin käsityshän on, 

että peilivaihetta elävä lapsi ei pysty tekemään eroa subjektin 
188 Pennanen, päiväämätön ja otsikoimaton teksti. SKS KIA
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ja objektin välillä. Siksi lapsi löytää itseltään puuttuvan 

fyysisen eheyden peilikuvastaan ja identifioituu siihen.  

Pennasen tekstikatkelman ”hän” on tällainen identifioituja, 

mutta ”hän” ei identifioidu vain omaan peilikuvaansa vaan 

myös siihen sukupuoleen, joka ”häneltä” itseltään puuttuu. 

”He” ovat ”hänen” ulkopuolella sijaitseva, tavoiteltava 

biseksuaalinen ykseys, jossa ei ole vain yksi yksilö vaan kaksi 

yksilöä, mies ja nainen. Ykseyden hajoaminen on väärin, ”hän” 

ei hyväksy sitä.  Ledassa ja joutsenessa ”nainen” Oberonissa 

ja ”mies” Aunessa sekä repivät tunteet Laurissa ovat yritys 

tällaisen ykseyden palauttamiseksi, tasakylkinen kolmio, jonka 

osat voisivat täydentää toisiaan, jos ihmisen ei olisi pakko 

elää yhteiskunnassa.

    Tekijäsubjekti kysyy:

Miksi nainen oli näin epätäydellinen olento? Nainen ei ole 
nainen, jos hän on sivistynyt, tietää paljon, osaa tehdä 
henkistä työtä. Nainen on nainen vain yhteiskunnan 
sieluttomana työntekijänä, tyytyväisenä äitinä ja 
puolisona.

     Ykseyden hajoaminen merkitsee naisen puutteella. Eron 

jälkeen nainen ei voi olla onnellinen eikä ehyt, hän on ”vain 

nainen”. Tekijäsubjekti pohtii, ”eikö olisi parempi jos 

antautuisimme kaikki vaaralle alttiiksi joutua ilman kotia ja 

lapsia kuin että turmelemme naisen itsessämme 

joutuessamme tälle vaaralle alttiiksi”. 

    Jos nainen suostuu olemaan sosiaalisesti hyväksytty 

yhteiskunnan palvelija, hän menettää mahdollisuuden olla 

sivistynyt nainen. Henkisen työn tekeminen on ”vain naisena” 

elämisen vastakohta. Perheellinen naiskirjailija joutuu 

mahdottomaan tilanteeseen, koska hänen biologiansa ja 
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sosiaalinen identiteettinsä estää häneltä hänen henkisen 

työnsä.

     Tekijäsubjekti aprikoi, ”kuinka kaunis hänen vartalonsa 

olikaan. Se ei ollut äidin vartalo, ei tulevankaan. Se oli 

naisenpukuisen pojan vartalo. Kauniin, älykkään pojan, joka 

onnettomuudekseen oli rakastunut omaan sukupuoleensa. Ja 

tuo mies. Tuo kaunis, kumaraharteinen”.

    Tarkoittaako tekijäsubjekti tässä kohdassa ”hänellä” 

transseksuaalia, naista, jonka pitäisi olla syntynyt biologiseksi 

mieheksi? Naisen ruumiiseen vangittuna poikana hän rakastaa 

oman, vangitun sukupuolensa edustajia, naisia?  Vai 

tarkoittaako hän naiseksi pukeutunutta poikaa, joka 

onnettomuudekseen on homoseksuaali? Mielestäni sekä että. 

    Fantisoidussa ”hänessä” on kyse varsin moniulotteisesta 

seksuaalisesta ja sukupuolisesta täyteydestä, joka ei 

kuitenkaan sisällä äitiyttä, biologialtaan naiseksi syntyneen 

ihmisen lisääntymiskykyä. ”Hän” tahtoo olla ennen kaikkea 

subjekti.189  ”Kumaraharteinen” synnyttää vaikutelman 

vanhasta miehestä tai  kirjoituspöydän ylle kumartuneesta 

miehestä. Onko hän tekijäsubjektin isä, ”kaunis” mies?       

    Tekijäsubjekti kysyy seuraavaksi, missä ”on hopeainen 

avaimeni? Hukkuiko se syntymäni hetkellä?” Tässä kohdassa 

tekijäsubjekti siirtyy käyttämään minäkertojaa. Minäkertoja ei 

vastaa tekemäänsä kysymykseen. Tarkoittaako hopeainen 

avain penistä? Mielestäni tarkoittaa. Kyse on naiseksi 

syntyneestä miehestä, ”minästä”, joka väärään ruumiiseen, 

syntyneenä tahtoisi rakastaa omaa sukupuoltaan, eli naisia.
189 Ks. Lappalainen 1996, 92. Lappalainen kirjoittaa Kristevan ”maternaalisesta subjektista”. 
Lappalainen mainitsee, että Kristeva - samoin kuin psykoanalyysi ylipäätään - ei suo äidille kovinkaan 
paljon sijaa toimivana subjektina.  Kristevan ajattelussa  raskaus ”pettää” naisen  ”identiteetin” 
subjektina. 
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   ”Minä”  ilmoittaa tietävänsä, ”että hän osaa rakastaa, tuo 

pystyvä nainen. Hän rakastaa avuttomasti ja epätoivoisesti, 

hän paljastaa itsensä, joka sanallaan hän antautuu 

kokonaisesti ja suurenmoisesti”.

    Minä, jonka sukupuolta tekijäsubjekti ei paljasta, kertoo 

nyt, että ”hän” on nainen. Nainen on rakkaudessaan 

riippuvainen ja avuton. ”Minä” ei ymmärrä, ”kuinka niin älykäs 

nainen voi muuttua yhtäkkiä niin naiiviksi kun rakkaudesta on 

kysymys.” 

    Älykkään naisen rakkauden laatua ymmärtämätön minä 

ilmoittaa, että ”en se ollut minä. Hän siellä seisoi pimenevässä 

arkistossa pilkallisten katseitten maalitauluna. Hän joka tuli 

naurettavaksi halussaan olla nainen. Minä en ole sellainen, olen 

tavallinen ja varovainen”. Riippuvaisen ja älykkään naisen halu 

on kuvattu ”naurettavaksi” mutta hiukan aiemmin myös 

”suurenmoiseksi antautumiseksi”. Yksilön subjektiivinen 

kokemus omasta tunteestaan ei vastaa sosiaalisen yhteisön 

odotuksia ja vaatimuksia. Riippuvainen nainen joutuu 

pilkattavaksi - tai niin ”minä” ainakin uskoo.

     Minä ei ”uskalla. Hän uskalsi. Hän uskalsi tehdä itsensä 

naurettavaksi, hän uhrasi oman, ylpeän, älykkään itsensä 

ollakseen typerä, säälittävä nainen”. 

    Pimenevä arkisto on ainoa tekstissä mainittu paikka. Se 

saattaa viitata Pennasen työskentelyyn WSOY:n 

arkistonhoitajana. ”Minä” kertoo ”hänen” uhranneen  ylpeän ja 

älykkään  ”itsensä” eli maskuliinisuutensa siksi, että voisi 

rakastaa kuin nainen,  typerällä ja säälittävällä tavalla. Miehen 

rakkaus ei ole typerää eikä säälittävää, koska se ei ole 

riippuvaista. Tässä pohdinnassa teksti yhtyy niihin ajatuksiin, 
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joita Pennanen esitti työpalveluleirin päiväkirjamerkinnöissä.

      Muun muassa Virginia Woolf, Edith Wharton ja May Sarton 

ovat Gilbertin ja Gubarin mukaan naiskirjailijoita, jotka 

astuivat Freudin piirtämän kartan ulkopuolelle.  He käsittelivät 

feminiinisen autonomian mahdollisuuksia.190 

    Edelläolevassa tekstikatkelmassa käsitellään mielestäni 

lähinnä sitä, että naiselta puuttuu mahdollisuus feminiiniseen 

autonomiaan. Samastuuko tekijäsubjekti feminiiniseen vai 

maskuliiniseen? Mielestäni hän samastuu feminiiniseen mutta 

ei vapaaehtoisesti eikä mielellään. Hän kaipaa feminiinisen ja 

maskuliinisen ykseyttä, jossa yksilö voisi rakastaa ja olla 

riippuvainen kuin nainen ja tehdä itsenäistä, älyllistä työtä 

kuin mies. Epäsuotuisa tilanne ei saa häntä vihaiseksi vaan 

pettyneeksi ja surulliseksi, ehkä hiukan katkeraksikin. 

Mieheksi tai naiseksi syntyminen herättää hänessä hyvin 

voimakkaita tunteita. Sukupuolella on hänelle erittäin iso ja 

syviä ristiriitoja synnyttävä merkitys.

   Teoksessa Oma huone Virginia Woolf kirjoittaa, että 

sukupuolen ajatteleminen on ”kohtalokasta jokaiselle joka 

kirjoittaa. On kohtalokasta olla puhtaasti ja yksinkertaisesti 

mies tai nainen; on oltava nais-miehinen tai mies-naisellinen”. 

Woolf korostaa erityisesti sitä, että naiskirjailija ei saa olla 

”tietoisesti nainen”, ajaa jotakin tiettyä asiaa.191 

   Pennanen on nimeämättömässä ja päiväämättömässä 

tekstissään kirjoittanut feminiinisistä alemmuudentunnoista  

suoremmin kuin varhaisissa romaaneissaan. Romaaneissaan 

hän on tekijäsubjektin välityksellä toteuttanut Woolfinkin 

mainitsemaa nais-miehisyyttä ja mies-naisellisuutta silloinkin, 
190 Gilbert & Gubar 1988, 189
191 Woolf 1990, 135-136
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kun  patriarkaatti nujertaa yksilölliset tunteet. Yksilöllisiä 

tunteita ei voi olla, koska yhteisö määrittelee yksilön 

tunnekokemuksen rajat.

5.6.  Mahdollisuus feminiiniseen autonomiaan    

       (Kattoparveke 1950)

Vuonna 1950 Pennanen julkaisee romaanin Kattoparveke. 

Romaanin ilmestyessä Pennasen kirjallinen ura on kestänyt 

kahdeksan vuotta, joiden aikana hän on kirjoittanut kuusi 

romaania. 

     Tuula Hökän mukaan 1950-luvun alkupuolella suomalaisessa 

kirjallisuudessa alkoi näyttää siltä, että syvyyspsykologisten 

mallien käyttäminen ei riittänyt kannattelemaan kerrontaa. 

Kirjallisuudessa alettiin hakea välittömän todellisuuden 

ilmaisemiseksi empiiristä asennetta ja suhteellisuudentajua. 

Ne kumpikin loivat pohjaa modernismille.192 

    Pennasen Kattoparveke kertoo hänen aiempien romaaniensa 

tavoin perheestä ja perheenjäsenten välisistä jännitteistä. 

Teoksessa on syvyyspsykologisia ulottuvuuksia, mutta 

mielestäni tunteellinen kerronta tavoittelee myös 

viihteellisyyttä enemmän kuin Pennasen aiemmat romaanit. 

Modernismi torjui Hökän mukaan elitistisesti viihteen, koska 

se tyydytti tunteellisuudessaan joukkojen kaavamaisia 

odotuksia.193 Kattoparvekkeen viihteellisyys saattaa selittää 

sen, miksi Pennanen suhtautui esiinmurtautuvaan 

modernismiin kriittisesti. 

     Vuonna 1954 Eila Pennanen osallistui Toiset pidot Tornissa 
192 Hökkä 1999,  71-73
193 Emt., 75
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-keskustelukirjaan Rouva Kirjailijana. Lyyrikkona samassa 

teoksessa esiintyi Tuomas Anhava. Rouva Kirjailijana Pennanen 

kyseli modernismin sisällöllisiä tavoitteita ja odotti 

keskusteluun tervettä järkeä.194   Hän vastusti elitismiä195 ja 

sivistyneistön itsetyytyväisyyttä.196  Hannes Sihvon mukaan 

Anhava korosti käydyssä keskustelussa vanhan perinteen 

uupumista ja Pennanen vaati kirjallisuudelta näkemystä 

elämästä ja todellisuudesta.197 

    Toiset pidot tornissa -teoksessa esitettyjen näkemysten 

perusteella Pennanen on ymmärtänyt todellisuuden 

ilmaisemisella ja suhteellisuudentajulla mm. sitä, että 

sivistyneistön tulee muistaa köyhän ihmisen valinnanvapauden 

puuttuminen.198  Hän ei näe eroa kansankulttuurin ja 

korkeakulttuurin välillä.199    

     Kattoparveke kertoo keskiluokkaan kuuluvista, 

sivistyneistä ihmisistä  tunteellisesti. Teoksen kieli hipoo 

ajoittain melodraamaa: jännittyneen ihmisen ”polvet 

vapisevat” ja hänet herpaannuttaa ”hirveä kauhu”. (K 316) 

Kärsivän ihmisen peittää synkkyys ”kuin haudan multa” (K 

251) ja nuorilla on ”kuumaa, sulahehkuista intohimoa 

suonissa”. (K 279)

   Keskiluokkaan kuuluvista ihmisistä kertovan tarinan, 

tunteellisen kielen ja syvyyspsykologian yhteennivominen  

kertoo mielestäni Pennasen yrityksestä hakea mahdollisimman 

laajaa lukijakuntaa, sivistyneesti mutta ei elitistisesti.

     Kattoparvekkeessa on paljon henkilöitä.  Teoksen 
194 Toiset pidot Tornissa 1954, 302
195 Emt.237-238
196 Emt. 245
197 Sihvo 1999, 93
198 Toiset pidot Tornissa 1954, 245
199 Emt. 85
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keskeiset henkilöt ovat Mart Marttila, Aila Emma, hänen toinen 

aviomiehensä Erik Karpanmaa, Aila Emman ja Esko Öyrän 

lapset Aila ja Esko,  Eskon tyttöystävä Seffa, Seffan isä 

Bruno Martti, Seffan ystävä Eini, Ailan retkeilykerhon vetäjä 

Anneli ja retkeilykerhon toimintaan osallistuva Eila.

    ”Menneisyys oli täysin hereillä, se jyskytti ovia kuin 

vihamies ja vaati tilille”, todetaan teoksen loppupuolella. (K 

279) Toteamus sopii hyvin määrittelemään romaanissa 

rakennettua tapahtumasarjaa.  Menneisyyden tapahtumat 

varjostavat nykyisyyttä, kuten Kaadetuissa pihlajissakin. 

      Bruno Martti on tehnyt Aila Emmalle ja Esko Öyrälle 

vääryyksiä, joiden seuraukset heijastuvat  Aila Emman lasten 

elämään.  Menneisyyden tukahdutetut tapahtumat on pakko 

kohdata uudelleen, kun Esko Öyrän Esko-poika ja Bruno Martin 

tytär kiinnostuvat toisistaan. (K 282-287) Menneisyys 

vaikuttaa Aila Emman elämään myös toista kautta: Aila Emma 

on ollut nuorena salaa rakastunut Mart Marttilaan. Romaani 

alkaa siitä, kun Aila Emma vaatii Martia tilille 16-vuotiaan 

Aila-tyttären viettely-yrityksestä. Menneisyydessä 

petolliseksi osoittautunut mies jatkaa petollisuuttaan. (K 9) 

    Nuoruudesta viehättynyt Mart Marttila on teoksessa  

ristiriitoja ja kiellettyjä haluja liikkeellesysäävä voima. Hän 

nauttii siitä, kun saa ihmiset tekemään tahtonsa mukaan. (K 

38) Aila Emma tahtoo suojella tytärtään Martin vaikutukselta. 

Uskonnollista retkeilykerhoa vetävä Anneli puolestaan 

houkuttelee Ailaa seuraamaan Jumalaa. (K 183) 

Naimattomalla, Ailan ihailemalla Annelilla on vakava sairaus, 

johon hän kuolee. (K 220) Annelin kuolema saa Ailan 

yrittämään  parannusta Mart Marttilan elämässä. (K 326)
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  Haaveileva Erik Karpanmaa on omistanut elämänsä Esko 

Öyrän lesken pelastamiselle. Lisäksi hän on pasifisti, joka 

kärsii maailmantapahtumien vuoksi. (K 153-154) Erik on 

tahtonut auttaa elämässään epäonnistunutta Martia ja on 

ottanut hänet perheenjäseneksi. (K 14-15) Lopulta hänen ja 

Aila Emman on kuitenkin luovuttava Martista perheen eheyden 

säilyttämiseksi. (K 332-335) Luopuminen moraalisesti 

epäilyttävästä houkutuksesta sysää perheen kohti uutta 

elämänvaihetta samoin kuin tapahtui Ledassa ja joutsenessa.

   Kattoparvekkeessa on hyvin vähän ulkoisia tapahtumia. 

Kerronnassa keskitytään henkilöiden mielenliikkeitten 

kuvailuun ja sisäiseen muutokseen. Teoksen sisältöä voi pitää 

esimerkkinä siitä, mihin Pennanen neljä vuotta myöhemmin 

sanoo uskovansa keskustelukirjassa Toiset pidot tornissa: 

ainoa ihmisen arvoinen ihanne on yksilön sisäisen kehittymisen 

ihanne.200  

    

Kaksi kaunista miestä

Esko Öyrän  biologinen isä Esko Öyrä oli eläessään ollut 

epäonnistunut ja pateettinen, (K 15) lahjakas mutta ei hieno 

eikä sivistynyt mies. (K 282)  Nimien samuus korostaa isän ja 

pojan biologista yhteyttä, mutta se korostaa myös psyykkistä 

erillistymättömyyttä. 

    Urheilua inhoavalla (K 24) ja notkealiikkeisellä (K 56)  

Eskolla on silkinhienot hiukset, (K 175) eikä hänen kauniita 

kasvojaan pilaa edes ”alkava parranhöyty”.(K 59) Vaikka Esko 

on ohittanut puberteetin, hän on yhä pikkupoika. Romaanin 

kerronnassa Eskon kehittymättömyyttä tarvitaan muun 
200 Toiset pidot tornissa 1954, 238
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muassa Mart Marttilan manipuloivan toiminnan 

esilletuomiseksi.

    40-vuotiaalla Mart Marttilalla (K 8) on ylväs profiili, (K 10) 

maitokahvin värinen iho (K 17) ja kädet, jotka tarttuvat 

mielellään kauniisiin esineisiin. (K 149) Marttilan ammatti on 

”hienostunut petos”. (K 39) Marttila on Onni Oinaalan 

tyyppinen narsisti, mutta hän ei ole riippuvainen alkoholista ja 

hyväksynnästä vaan hän ”ojensi kätensä kohti nuoruutta 

unohtaen kaiken muun”. (K 39)

   Psykohistorioitsija Christopher Laschin mukaan 

säröttömään narsismiin ei sisälly käsitystä kuolemasta.201 

Vanheneva ja vanhetessaan tanakoituva Mart (K 17) torjuu 

kuolemanpelkoa projisoimalla ihanteekseen nuoruuden. 

Jännittäväksi kokemansa pelin avulla Martin on mahdollista 

pitää yllä yhteyttä nuoruuden kauneuteen. Pelin yhdeksi 

kohteeksi joutuu 18-vuotias Esko Öyrä, jonka ratsastustunnit 

Mart Marttila maksaa. (K 25)

   Kahdesti naimisissa ollut (K 16)  Mart haltioituu 

kuullessaan, että Esko on eroottisesti täysin kokematon. 

(K29)  Yhteisellä ratsastustunnilla Esko ilmaisee Martille 

olevansa kiinnostunut pienestä, tummasta, lyhythiuksisesta, 

sirosta ja poikamaisesta Einistä.  Martin mielestä Eini sopisi 

kuitenkin vanhemmalle miehelle, josta syystä Mart kehottaa 

Eskoa tutustumaan vaaleaan, kauniiseen ja Einiä vähemmän 

älykkääseen Seffaan. (K 31-32) Eini on maskuliiniseksi 

kuvattu tyttö, Seffa on perinteisen naisellinen, lörpöttelevä 

koulutyttö. (K 33) Halukkaan Seffan läsnäolo aiheuttaa 

Eskossa kuitenkin vain ”kömpelöä himoa, joka tukahtuisi heti 

alkuunsa aloitekyvyttömyyteen”. (K 176) Aloitekyvyttömyys 
201 Lasch 1984,  183 
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viittaa Eskon seksuaaliseen passiivisuuteen. 

    Freudin mukaan oidipuskompleksi tarjoaa pojalle kaksi 

tyydytyksen mahdollisuutta: aktiivisen ja passiivisen. Poika 

voi yrittää asettua isänsä paikalle harjoittaakseen yhdyntää 

äitinsä kanssa samoin kuin isä on tehnyt. Normaali kehitys 

etenee  siten, että pojan oidipuskompleksi tuhoutuu 

kastraatiopelkoon törmätessään. Toisaalta poika voi pyrkiä 

toimimaan myös niin, että hän ottaa äitinsä paikan ja tahtoo 

tulla äitinsä tavoin isänsä rakastamaksi, jolloin äiti muuttuu 

tarpeettomaksi.  Tämä jälkimmäinen asennoituminen on 

luonteeltaan feminiininen.202 

       Tekijäsubjekti ilmaisee Kattoparvekkeen kerronnassa,  

että Esko olisi voinut kiinnostua Einistä enemmän kuin 

Seffasta. Kerronnalliseen ratkaisuun sisältyvä intentio on 

mielestäni ollut näyttää feminiinisen Eskon homoseksuaaliset 

taipumukset. Esko ei halua tavallista, heteroseksuaalista 

Seffaa.  Seffan ruman, lihavan ja ilkeän (K 177) isän 

aggressiivinen väliintulo antaa Eskolle mahdollisuuden siirtää 

omasta intohimottomuudesta aiheutunut häpeä ja 

syyllisyydentunne naissukupuoleen kohdistuvaksi 

halveksunnaksi. Freudin mukaan tämäntyyppisellä 

halveksunnalla on yhteys miehen homoseksuaalisuuteen.203 

      Sulkemalla makuuhuoneen oven (K 179)  Bruno Martti 

pelastaa tyttärensä. Romaanissa Proomu lähtee yöllä 

tehtailija Korkeela sulki tiukasti oven ulkopuolelle proomumies 

Eeron, (PLY 281) johon hänen pojanpoikansa oli 

homoeroottisesti kiintynyt. Molemmissa romaaneissa isän 

tehtävänä on torjua lapsia uhkaavia seksuaalisia vaaroja.
202 Freud  1991, 318-319  ja  333
203 Emt., 311
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  Esko hyväksyy Seffin isän operaation ja ajattelee, että Seffi 

ei ole tilanteessa riittävän empaattinen vaan ajattelee 

ainoastaan ”sentimentaalista tappiotaan...Naissielun 

pikkumainen itsepintaisuus”. (K 178) Heteroseksuaalinen 

nainen on halveksittava, poikaa alempiarvoisempi yksilö. Eini, 

poikamainen tyttö, muistuttaa maskuliinisesta 

ylivoimaisuudesta.  

     Kun Esko ei tunne kauniin ja alttiin Seffan läheisyydessä 

intohimoa hän arvelee, että ”normaali nuorukainen varmasti 

himoitsisi tuollaista kaunista tyttöä. Mart...” (K 175) 

Nähdessään Martin ratsastustunnilla Esko tuntee kuin 

”humahdus olisi käynyt läpi hänen olemuksensa”. (K 26) 

Martiin kohdistuvat homoeroottiset toiveet jäävät 

kerronnassa vihjauksiksi.  Kun tekijäsubjekti teoksen 

loppupuolella jättää Eskon ”odottamattoman halukkaasti 

nukkumaan”, (K 311) hän mielestäni kertoo latentin 

homoseksuaalisuuden jäävän Eskon tiedostamattomaan. Esko 

ei muutu normaaliksi heteroseksuaaliseksi mieheksi, vaikka 

hän Seffasta ja Seffan isästä selviydyttyään toteaakin, että 

”arvokkuus on pelastettu”. (K 335)

    Mielestäni Esko on kuvattu Proomu lähtee yöllä -romaanissa 

esiintynyttä Mattia ilmeisemmin homoseksuaaliksi. Eskon ja 

Matin homoseksuaalisuus on laadultaan samanlaista, he ovat 

kumpikin feminiinisiä miehiä ja edustaisivat 

homoseksuaalisessa suhteessa ”naista”. Proomumiehen 

homoseksuaalisuus olisi toteutuessaan lähinnä pakoa 

heteroseksuaalisuudesta. Mart Marttilan seksuaalinen 

suuntautuminen ei sen sijaan ole pakenemista freudilaisesta 

normaaliudesta vaan sen haastamista muita manipuloimalla.   
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     Mart ei ole tavannut omaa poikaansa kahteen vuoteen. (K 

20)   Ikänsä puolesta Esko voisi olla Martin poika. Mielestäni 

Mart naamioi Eskoon kohdistuvat homoeroottiset toiveensa 

maskuliinisen kauneuden ja nuoruuden ihailuksi.204 Ohjaamalla 

Eskon Einin sijasta Seffan läheisyyteen Mart säästää itseään 

mustasukkaisuudelta. Narsistinen ja kaunis Mart on 

kiinnostunut kummastakin sukupuolesta, mutta hän ei lopulta 

saavuta imaginaaristakaan narsistista täyteyttä vaan 

”vaipuisi takaisin arkeen”. (K 333) Tekijäsubjekti rakentaa 

ensin Martin ympärille tunnun kauneuden ja nuoruuden 

kiihkeästä ja syntisestä palvonnasta ja pudottaa henkilönsä 

sen jälkeen keskelle arkista tavallisuutta. Tekijäsubjektin 

intentiona on mielestäni saada aikaan tilanne, jossa Martin 

narsistinen kauneus ei ole enää kadehdittavaa tai ihailtavaa.

Omaelämäkerralliset Aila ja Eila

Ailan205 ja Aila Emman välinen suhde on ristiriitaisten 

tunteitten täyttämä. Aila ”kadehti äitinsä ainaisen arvokasta, 

hyväntahtoista ilmettä, mutta ei tietänyt että hänelle 

itselleen oli kasvamassa samanlainen, järkähtämätön, 

muuttumaton perusilme, joka suututti silmittömästi Aila 

Emmaa”. (K 147) Tytär tahtoisi samastua äitiinsä, mutta äiti 

ei halua, että tytär on samanlainen kuin hän itse. Äiti on toisin 

204 Vrt. Kohut  1978 , 116.  Heinz Kohut analysoi Thomas Mannin teosta Kuolema Venetsiassa.  
Romaanissa iäkäs Aschenbach rakastuu kauniiseen, nuoreen  Tadzioon ja pyrkii Kohutin mukaan  
kääntämään seksuaalisen mielenkiintonsa  tyylikysymykseksi kirjoittamalla Tadzion kauneudesta  
estetisoivan esseen.
205 Anna Makkosen käsitys on, että  nimi ohjaa lukijaa. Jos hän julkaisisi elämäkertansa omalla 
nimellään mutta esiintyis siinä Anni Mikkosena, hän antaisi ymmärtää että hän on kirjoittanut 
omaelämäkerrallisen romaanin mutta ei omaelämäkertaa. Omaelämäkerrallinen sopimus perustuu 
nimien samuuteen. Fiktiivinen sopimus syntyy silloin, kun  tekijän nimi poikkeaa päähenkilön 
nimestä (Makkonen 1996, 63-64)  Aila on Eilan rinnakkaisnimi. (Lempiäinen 1999, 45)
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sanoen tyttärelleen kateellinen.  Ehkä hän pelkää saavansa jo 

aikuisuutta lähestyvästä tyttärestään oidipaalisen kilpailijan 

ja pyrkii vieläkin torjumaan tilanteen.  

     Aila inhoaa pyöristyviä ja pullistuvia naisellisia muotojaan, 

jotka hän yrittää piilottaa katseilta kiristämällä vaatteitaan. 

Itsensä sijasta hän ihailee kaunista veljeään, jonka rinnalla 

kaikki muut pojat ovat rumia. ”Kuinka hän olisi voinut ihastua 

sellaisiin naurettaviin olentoihin, kun hänellä oli mielessään 

Eskon kuva? Eskon kuva - ja oma kuvansa. Ei,Ei,Ei! Oman 

mahdottomuuden tuottama häpeä sokaisi ja tukahdutti 

hetkeksi kaiken muun.” (K 58) Erityisesti Aila  häpeää paksuja 

reisiään ja leveitä lanteitaan, (K 43) jotka muistuttavat naista 

hänen ruumiinsa biologisesta tehtävästä jälkeläisten 

synnyttäjänä. Maskuliininen on jälleen ihailtavaa ja 

toivottavaa, feminiininen torjuttavaa ja rumaa. 

    Esko muistaa lapsuudestaan viereisessä huvilassa asuneen 

ruman ja likaisen tytön,  joka oli opettanut hänelle hauskoja 

temppuja. Aila oli ollut tytölle mustasukkainen. Esko ”vihasi 

sisartaan, uskollista ystäväänsä, siksi että oli tämän kanssa 

viettänyt kouluaikansa lukien paksuja, tieteellisiä teoksia”. 

Esko ei ole kiinnostunut älyllisestä kehityksestä (K 305), kun 

taas Ailalle koulu on ”älyllisyyden taistelukenttä”. (K 41) Aila 

on koulussa tunnekosketusta kartteleva, kylmä kilpailija. (K 

42) Tekijäsubjekti kuvaa hänet älyllisesti tahtovaksi,  eli 

freudilaista paradigmaa ajatellen maskuliiniseksi. Koska Aila ei 

tahdo samastua feminiiniseen, hän tuntee olevansa 

luokkatovereittensa seurassa ulkopuolinen ja yksinäinen. 

Omasta mielestään Aila on aina ollut myös kömpelö ja hän 

epäilee, että ” juuri siksi ei äiti häntä rakastanut”. (K 44)   
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     Psykoanalyytikko Morwenna Griffithsin mukaan 

itsearvostuksen perusta on rakastamisessa ilman ehtoja.206 

Ailalta puuttuu kokemus hyväksyvästä rakkaudesta. Hän 

tuntee, että äidin rakkaus on ehdollista ja riippuvainen Ailan 

kyvystä liikkua sulavasti, eli naisellisesti. Griffiths katsoo, 

että rakkauden ehdollistaminen vaarantaa yksilön kokemuksen 

omasta autenttisuudesta. Erityisen vaaranalainen on 

kehittyvän tytön seksuaalinen ja sukupuolinen minäkokemus.207  

Aila torjuu oman seksuaalisuutensa. Äidiltä saamatta jäänyt 

hyväksyntä yhdistää Ailan Tornitalo -novellikokoelman 

tyttöihin.

    Ailan aistimaailmaa ja minäkokemusta hallitsee  havainto 

katseen kohteena olemisesta. ”Hän katsoi vasemmalle: pöydän 

päästä häntä tuijottivat isän kasvot lauhkeina, mutta hiukan 

ironisina. Hän katsoi oikealle: äiti tarkasteli häntä 

mietteliäänä ja hiukan ärtyisänä. (...) Ja koko ajan hän tunsi 

vastapäätä istuvan Martin katseen itsessään.” (K 44-45) 

Katse ei hoivaa tai hyväksy vaan arvioi ja luo erillisyyttä. 

Joyce McDougallin mukaan tällaisen punnitsevan katseen  

kohteena oleminen pirstoo ruumiillista eheyttä. Eheyden tai 

erillisyyden kokemukset syntyvät ihmisessä jo 

varhaislapsuudessa, jolloin kieli ei vielä muokkaa tai luo 

niitä.208 Katse ja arvioivasti katsotuksi tuleminen olivat 

keskeisellä sijalla jo Ennen sotaa oli nuoruus -romaanissa.

     Päivällistilanne on Ailalle kaiken kaikkiaan ”kauhun hetki”, 

jota hallitsee ja vallitsee ”voimakasta yhteiskunnallista 

tahtoa” edustava perhe. Tarkkailtavana oleminen synnyttää 

Ailassa ulkopuolisuuden tunteen, mutta perhettä ei pääse 
206 Griffiths  1995, 116
207 Emt.,119
208 McDougall 1995,  157-159
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pakoon. (K 40-41) Ulkopuolisuuden tunne syntyy McDougallin 

mukaan yksilössä, jolla ei ole hoivaajasta sisäistettyjä, 

myönteisiä mielikuvia. Mielikuvien lisäksi puberteettia elävä 

tyttö tarvitsee konkreettista äitiä lohduttajaksi ja 

neuvonantajaksi.209 Ailalta puuttuu tällainen lohtu kokonaan. 

Romaanin kerronnassa annetaan ymmärtää, että Aila Emman  

hoivaavien ja lohduttavien ominaisuuksien puuttuminen johtuu 

hänen omista vanhemmistaan.  Aila Emman kotona ei ollut 

”suosittu tunteita”. Äiti oli ivannut tyttöromaaneitten 

lukemista ja isä pitänyt rakastumista ”naismaisena”. (K 226) 

Väheksyttävät tunteet ovat Aila Emman kotona olleet 

synonyymi naisellisuudelle. Feminiinisen alempiarvoisuuden 

tunne on siirtynyt äidin välityksellä tyttärelle.

     Aila arvelee, että ”hämärää ikuista arvoa” edustavilla 

miehillä” on ”oikeus ja mahdollisuus arvostella ja lausua 

kestäviä ja pitäviä tuomioita tyttö paroista”. (K 58) Siinä 

missä Aila on nainen ja ulkopuolella, miehet ovat yhdessä ja 

sisäpuolella jossakin, johon Ailalla ei ole pääsyä. ”Mart ja Esko 

purskahtivat nauruun, ja Aila,  joka ei tietänyt yhteyttä, 

ajatteli katkerasti: he nauravat jo yhdessä tyhjälle. Se on 

ystävyyttä.” (K 45)  Kelpaamattomuus, feminiininen 

alemmuudentunto, kasvattaa Ailan ahdistuksen 

sietämättömäksi.  ”Minä olen niin kurja olento - minussa on 

pelkkää pahuutta.” ( K 61)  Pahuuden tuntemuksiin liittyy 

mielestäni myös vajaus minäihanteessa.

     Laschin mukaan yksilön yliminä ja minäihanne sisältävät  

mielikuvan vanhempien edustamasta auktoriteetista. Yliminään 

sisäistyvät käskyt ja kiellot, minäihanteessa ovat 

sisäistettyinä yksilön ihailemien auktoriteettien mallit. 
209 Emt., 13
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Minäihanteen taustalla oleva tarve etsiä koskaan 

täyttymätöntä täyttymystä saa aikaan tilanteen, jossa yksilö 

kuolee mielummin minäideaalinsa vuoksi kuin antaa ideaalinsa 

kuolla.210 

    Aila on mukana retkeilykerhossa, jota vetää Ailan ihailema 

ja kunnioittama Anneli Aro. Anneli vaatii, että Ailan tulisi 

rakastaa tovereitaan, ponnistella heitä auttaakseen ja 

paljastettava heille sisimpänsä. (K 42) Annelin asettama 

minäihanne on vaativa, mutta Aila tahtoo sitoutua siihen. Aila 

pitää itsensä hillitsevää ja Annelia kaikkein parhaimpana, 

pyhimpänä ja suurenmoisinpana ihmisenä. (K 146) 

     Kesällä 1931 15-vuotias Eila Pennanen oli  Lohjan 

tyttöleirillä, jota johti Sylvi Backberg. Pennanen päätti leirillä 

”Visan211  teltassa klo 24 seurata Jeesusta”.212   Backberg 

tarjosi nähdäkseni Pennaselle samantyyppisen minäihanteen 

kuin Anneli Aro Ailalle. Anneli Aron läheisyydessä Ailan 

kattava pahuuden tunne väistyy.  Ruman ja onnettoman isänsä 

näköinen, maalta kaupunkiin muuton jälkeen sairastunut ja 

kuoleva (K 206-208)  Anneli on naisruumiin lihallisuuden 

tavoittamattomissa. Sairaus on pelastanut hänet Jumalan 

lapseksi, jolla ei ole seksuaalisia kokemuksia. Maailman tiellä 

kulkemisen tilalle on tullut kärsimysten täyttämä taivaan tie. 

(K 210)  Samalla Annelin feminiininen seksuaalisuus on 

siirtynyt Jumalaan kohdistuvaksi rakkaudeksi.213    

    Alkuvuodesta 1932  Pennanen kirjoittaa päiväkirjassaan 
210 Lasch 1984, 178-180
211 Pennanen kutsuu päiväkirjoissaan Sylvi Backbergia Visaksi.
212 Eila Pennasen päiväkirja 11.8.1931. SKS KIA
213 Vrt. Gilmore 1994,  140. Gilmore mainitsee keskiajan mystiikkaa käsittelevässä  esseessään, että 
siinä missä sosiaalinen sukupuoli  on peräisin miehen ja naisen välisestä valtasuhteesta, mystinen 
identiteetti  sijaitsee sosiaalisen sukupuolen ulkopuolella ja sitä voidaan määritellä suhteessa 
ruumiillisuuteen, joka ei  palaudu biologisesti määräytyneeksi sukupuoleksi. Kristuksen ruumis 
tarjoaa  keskiajan mystikolle  jotakin muuta kuin mieheyden tai naiseuden poissaolon.  
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lakanneensa uskomasta ja aprikoi, oliko todella koskaan 

ajatellutkaan Jumalaa. ”Minä ajattelin vain Visaa. Häntä 

ajattelen vieläkin. Hän on suuri, ihana sielu, todellinen 

kristitty ja Jeesuksen opetuslapsi.”214 Visaa koskevat 

luonnehdinnat muistuttavat romaanissa Anneli Arosta tehtyjä 

luonnehdintoja. 

    Kirjeenvaihdon uskonnollisesta sisällöstä huolimatta 

Pennasen pitää kuitenkin yllä yhteyttä enemmän Backbergin 

kuin Jumalan vuoksi. Vielä vuonna 1934 Backbergin ja 

Pennasen välillä on kirjeenvaihtoa. Backberg kirjoittaa 

olevansa tyytyväinen, kun Eila on huomannut, ettei voi elää 

ilman Jumalaa. ”Ei usko ihmisiin kelpaa, sen osa on hävitä. 

Yksin usko Jumalaan kestää ja pysyy Hänen ylläpitämänään.”215  

Pennanen ei ilmeisesti ole maininnut Backbergille uskonsa 

horjumisesta vaan päin vastoin on vakuuttanut uskonsa 

lujuutta, koska varmaankin on pelännyt muuten menettävänsä 

Visan kiintymyksen ja hyväksynnän.

    Kattoparvekkeessa Esko pitää sisarensa uskonnollisuutta 

yksinäisyyden korvikkeena. Hän muistuttaa Ailaa 

anteeksipyyntökirjeistä, joita Aila on lähettänyt kristilliseltä 

leiriltä perheelleen. (K 59) 

   Aiemmin tässä tutkimuksessa mainitsin kirjeistä, jotka Eila 

Pennanen oli aikonut lähettää vanhemmilleen Lohjan 

tyttöleiriltä vuonna 1931. Kirjeet olivat jääneet lähettämättä, 

koska Pennanen oli pelännyt vanhempiensa ymmärtäviä 

katseita. Pennanen on kuitenkin lopulta lähettänyt ainakin 

yhden kirjeen, Visan pyynnöstä. Elokuussa 1931 Pennanen on 

kirjoittanut päiväkirjaansa, että äiti on ollut kirjeestä iloinen 
214 Eila Pennasen päiväkirja 9.1.1932. SKS KIA
215 Sylvi Backberg Eila Pennaselle 22.4.1934. SKS KIA
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ja isä liikuttunut, mutta ”minä, joka olen synnissä syntynyt ja 

kasvanut, minä tunsin vain vastenmielisyyttä isää kohtaan kun 

sen kuulin”.216 Pennanen ei ole halunnut kohdata isänsä 

myönteisiä tunteita, mutta halu toteuttaa Backbergin toive on 

ylittänyt torjunnan tarpeen. Päiväkirjassa ei ole mainittu äitiä 

kohtaan varattuja tunteita.

     Vaikka muutamat seikat yhdistävät historiassa eläneen 

Eila Pennasen romaanihenkilö Ailaan, heissä on myös 

eroavaisuuksia. Aila haluaa säilyttää taistelun ”eetillisen 

täydellisyyden” puolesta. Hän asettuu puolustamaan Annelia 

vaikka perhe vastustaa Annelin vaikutusta. (K 60) Pennanen 

on sen sijaan puolisen vuotta leirin päättymisen jälkeen sitä 

mieltä, että Backberg elää ”harhauskossa”.217  Pennanen siis 

luopuu humauksenomaisesta kääntymyksestään varsin 

nopeasti, toisin kuin Aila.

     Romaanihenkilö Anneli Arossa on muistumia myös 

päiväkirjamerkintöjen Lappesta. Lappen tavoin maalainen ja 

sivistymätön Anneli Aro käyttäytyy modernin taiteen 

näyttelyssä tavalla, joka tyrmistyttää Ailaa, mutta silti hän ei 

suostu suhtautumaan Anneliin muulla tavalla kuin 

varauksettoman hyväksyvästi. (K 63) Pennanenhan järkyttyi 

tavasta, jolla karkea Lappe kommentoi Greta Garboa esittävää 

julistetta, mutta ei järkytyksestään huolimatta mahtanut 

tunteilleen mitään.   

    Annelin johtamassa retkeilykerhossa on Ailan lisäksi ”ilkeän 

ja käärmemäisen” näköinen Eila. (K 77) Annelin poissaollessa 

Eila pitää kerhoillassa alustuksen, jossa hän syyttää 

kristittyjä tekopyhiksi ja maallistuneiksi. Politikoivat papit ja 
216 Eila Pennasen päiväkirja 14.8.1931. SKS KIA
217 Eila Pennasen päiväkirja 9.1.1932. SKS KIA
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seurakunnat rakentavat komeita kirkkoja ja ”antavat köyhien 

kuolla nälkään”.  Eilan vuodatuksen jälkeen Helinä väittää Eilaa 

kommunistiksi, hyväntahtoinen Hessu voihkaisee kauhusta ja 

Jopi alkaa itkeä. (K 79) Tekijäsubjekti kuvaa Eilan yksilöksi, 

joka pystyy herättämään tovereissaan voimakkaita 

tunnereaktioita ja rikkoo ryhmän sisäisen tasapainon.

    Aila kertoo sairaalassa tilanteesta Annelille, jonka mielestä 

Ailan ja Eilan pitäisi tulla ystäviksi. ”Sinä eristäydyt ja se on 

väärin. Mutta Eila on samanlainen.” Ailan pitäisi opettaa Eilalle 

iloa ja luottamusta. (K 87-88)  Erillisyydestä ei ole 

löydettävissä Jumalaa kohti johtavaa yhteyttä. Anneli tarjoaa 

Ailalle eheyttävää ja minän ristiriitaisia puolia yhteennivovaa 

tunteensiirtoa, mutta Aila kieltäytyy ottamasta tarjousta 

vastaan.  

     Freudin mukaan paranemisprosessista kieltäytyvät ihmiset 

ovat sellaisia, joiden syyllisyydentunne saa tyydytyksensä 

sairaana olemisesta. Tyydytyksen vuoksi tällainen yksilö ei 

tahdo luopua kärsimyksen tuottamasta rangaistuksesta. 

Syyllisyydentunne on kuitenkin mykkä, se ei ilmaise itseään 

yksilölle millään tavalla.218  

     Kun tekijäsubjekti laittaa Ailan kieltäytymään 

ystävyydestä Eilan kanssa, kerronnallinen tavoite on 

mielestäni ilmaista, että Ailan on jäätävä erillisyyden ja 

ahdistuksen vaivaamaksi. Kun näin tapahtuu, Anneli voi 

asettaa ahdistuneelle ja minäideaalia kaipaavalle Ailalle 

tehtäväksi puhua Martin kanssa ja auttaa tätä. Ailan tulisi 

ylittää omat tunteensa ja opettaa Mart ”rakastamaan 

elämää vahingoittamatta sitä”. Ailan mielestä tavoite 

kuulostaa hullulta. (K 92)  Annelin köyhyys herättää Ailassa 
218 Freud  1993b, 158
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kuitenkin syyllisyydentunteen. (K 94) Syyllisyys pohjustaa 

sitä, että lopulta Aila pyrkii omalla tavallaan toteuttamaan 

Annelin asettamaa minäihannetta. Hän on valmis asettumaan 

haavoittumiselle alttiiksi minäihanteensa säilyttämisen vuoksi.   

      Pennanen joutui itse vuonna 1939 eroamaan 

Raamattupiiristä, jonka tunnelmaan hän Maijan mielestä 

vaikutti epäsuotavalla tavalla. Aiemmin tässä tutkimuksessa 

mainitsemassani kirjeessä Maija piti Eilaa manipuloivana ja 

kyynisenä.  Ailan uskonnollisen kaipuun ja Eilan epäilevän 

asenteen kautta tekijäsubjekti kertoo  mielestäni yhdestä 

tytöstä, jonka sisimmässä kamppailevat usko ja epäusko. 

Nimien samankaltaisuus tukee tätä ajatusta. Aila ja Eila ovat 

AilaEila tai EilaAila. Nimet ohjaavat lukijaa myös ajattelemaan 

henkilöiden ja reaalisen Eila Pennasen välistä yhteyttä.

    Pennasen omassa perheessa äiti edusti kristillisyyttä ja isä 

oli agnostikko. Eila Pennanen näyttää päiväkirjamerkintöjen 

perusteella päätyneen Eilan tavoin epäuskoon. On kiintoisaa, 

että tekijäsubjekti on käyttänyt kerronnassa kahta eri 

henkilöä sen sijaan että olisi tehnyt vain Ailasta yksilön, jonka 

mielessä usko ja epäusko vuorottelevat. Tarina ei tarvitse 

Eilaa muuhun kuin Ailan vastavoimaksi. Lisäksi Aila puolustaa 

Eilaa muita tyttöjä vastaan sanomalla, että he eivät ”kukaan 

ole sen kummempia kristittyjä kuin Eila”. (K 79) 

    Tekijäsubjekti tarvitsee nähdäkseni kahta henkilöä  siksi, 

että hänen käsityksensä mukaan epäuskoinen ja epäilevä tyttö 

ei voi tai saa hurmioitua Annelin läheisyydestä niin 

ehdottomasti kuin Aila tekee. Häijy, hyökkäävä ja kyyninen Eila 

on tunteissaan maskuliinisempi kuin Annelin seurassa 

herkistyvä ja Annelin hyväksynnästä riippuvainen Aila. Annelin 
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läheisyydessä Aila unohtaa älyllisyytensä, Anneli vetoaa 

suoraan Ailan feminiinisiin tunteisiin.  Kun Aila toteaa, että 

Annelilla on kauniit hiukset, Anneli naurahtaa aivan ”kuin ei 

olisi voinut hallita itseään”. Anneli kutsuu Ailaa hupsuksi ja 

sanoo, että ”tuollaisia ovat puhuneet vain jotkut rakastuneet 

miehet”. (K 95) Aila voi kohdistaa Anneliin ne lämpimät 

tunteet, joita hän ei ole voinut ilmaista äidilleen, joka on 

”kylmä ja kaunis”. (K 94) 

    Oidipaalista alempiarvoisuuttaan vastaan kapinoiva Aila 

hakeutuu Annelin kautta kannattelevaan ja tukevaan 

suhteeseen, joka on nähdäkseni myönteisen, esioidipaalisen 

äitisuhteen korvike. Onko Aila myös tyttö, josta kasvaa 

rakkaussuhteessa riippuvainen nainen? Mielestäni on. 

     Annelin kuoleman jälkeen Aila ”tunsi haltioitunutta 

rakkautta Erikiä kohtaan. (...) Erikin kuva ja Annelin kuva 

lähestyivät toisiaan hänen mielessään ja sulivat yhteen. (...) 

Erik ja Anneli tahtoivat itse asiassa samaa, he pyrkivät 

samaan päämäärään”. (K 314) Esioidipaalisen äitisuhteen 

korvaava Anneli sulautuu idealisoituun isäpuoleen. 

    Fennomaani (K 152), pasifisti,  epäkäytännöllinen haaveilija, 

joukkojen valheisiin osallistumaton, (K 155)  painavien 

ajatusten rasittama Erik on Esko Öyrän kuoltua käsittänyt 

tehtäväkseen Ailan äidin Aila Emman pelastamisen. (K 153)  

Erikin ajattelu vastaa freudilaisessa teoriamuodostuksessa 

sellaista miehistä rakastajaa, joka pyrkii pelastamaan 

rakastamansa naisen. Tällainen mies on vakuuttunut siitä, 

että nainen tarvitsee häntä moraalisen kontrollin 

säilyttämiseksi.219  Seksuaalisten pyyteitten tuolle puolen 

kohotettu aviollinen pelastusoperaatio on tehnyt Erikistä 
219 Freud  1991, 234
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sankarin, mutta menneisyydestä noussut, käsittelemätön  

viha sairastuttaa silti Aila Emman.220  Sen jälkeen 

itsekeskeisistä pyyteistä itseään suomiva Erik on ”lähtenyt 

yksin etsimään pelastusta iäisyydestä”. (K 154-155)  

      Kerronnallisena ratkaisuna Erikin henkistyneisyyden 

korostaminen ja hänen seksuaalisten ominaisuuksiensa 

häivyttäminen tekee mahdolliseksi sen, että Erikistä tulee 

Ailan samastumiskohde. Samalla Erik on ”isä”, josta Ailan ei 

tarvitse oidipaalisen kamppailun kautta luopua.  Freudilaiseen 

paradigmaan sijoitettuna Erikin ja Ailan välinen tilanne ei  

tarkoita sitä, että kyseessä olisi oidipuskompleksin normaali, 

feminiininen muoto. Normaalin kehityksen estää jo se, että 

kylmä äiti on estänyt Ailan esioidipaalisen kiinnittymisen 

äitiinsä. Oidipaaliseen konfliktiin ei ole mahdollista päätyä kuin 

esioidipaalisen vaiheen, äitiin sitoutumisen kautta. Koska tuo 

vaihe ainakin osittain puuttuu Ailan elämästä, sekä Anneli että 

Erik ovat korvikkeita, joihin samastumisessa on jotakin 

imaginaarista. He eivät ole lihallisia, sukupuolisia vanhempia. 

     Freudin käsitys on että oikeiden vanhempien korvaaminen 

sijaisvanhemmilla on fantasia, jonka avulla lapsi ei suinkaan 

yritä päästä eroon oikeista vanhemmistaan vaan pyrkii 

korottamaan heidät. Tällaisen fantasian avulla lapsi koettaa 

palauttaa menneisyydestä mieleensä perhe-elämän onnelliset 

hetket.221 Erik Karpanmaa ja Anneli Aro ovat mielestäni 

tekijäsubjektin yritys luoda historiassa eläneelle Eila 

Pennaselle ihanteelliset vanhemmat, biologisia ja historiassa 

eläneitä vanhempia syrjäyttämättä. Tunteensiirto voi 
220 McDougall pitää useiden muiden psykoanalyytikkojen tavoin joitakin  somaattisia sairauksia  
psyyken reaktioina. McDougall kirjoittaa tässä yhteydessä ruumiin muistista ja psykosomaattisesta 
räjähdyksestä. (McDougall 1995,  122)
221 Freud 1991, 224-225
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tapahtua tekijäsubjektin ja reaalisen Eila Pennasen välillä, 

mutta lukijalle tekijäsubjekti ei mielestäni tarjoa 

tunnevaihtoon osallistumisen mahdollisuutta.

    Ailaa ja Eilaa pidän tekijäsubjektin näkemyksenä reaalisen 

Eila Pennasen identiteetin epäyhtenäisyydestä. Aila ja Eila 

ovat johdannossa mainitsemani peilikuva, joka voisi rakentua 

ainakin fiktiiviseksi käsitykseksi yhtenäisestä minuudesta, jos 

yhtenäisyys olisi tekijäsubjektin intentio. Vaikka tekijäsubjekti 

ei pyri Aila-Eilan minän eheyttämiseen, Pennaselle 

tekijäsubjektin rakentamat Aila ja Eila voivat kuitenkin toimia 

yhtenäisenä yksikkönä, joka lisää Pennasen itseymmärrystä. 

    

Naisen kapina

Annelin kuoleman pyhittämänä Aila päättää yrittää 

Kauniillakadulla asuvan Martin sielun pelastamista. (K 317) 

Pelastaja-Aila pukeutuu pitkiin housuihin, asuun jossa hän Einin 

mielestä on ”sievä kuin poika”. Mart on Einin kanssa samaa 

mieltä, ja Aila tuntee itsensä nöyryytetyksi.(K 318) Mart, 

jonka mielestä poikamaiset tytöt sopivat vanhenevan miehen 

kiinnostuksen kohteeksi (K 32) ei ole kuitenkaan kiinnostunut 

Ailan tarjoamasta pelastuksesta. Sen sijaan hän yrittää 

pakottaa Ailan syömään mehukkaan persikan.

Ja nyt sinun on syötävä minun hyviä persikoitani, sanoi 
Mart  omituisen äänekkäästi ja nousi seisomaan pitäen 
koko ajan hänestä kiinni. Mies tuntui tavattoman 
suurelta seistessään hänen edessään - hän oli kuin vuori, 
joka kohta saattaisi romahtaa hänen päälleen. Mart otti 
persikan - suuren ja mehevän - käteensä ja käänteli sitä 
avuttomasti. Kirkkaat, ruskeat silmät kiintyivät 
haparoiden Ailan silmiin, ja sitten hän taas katsoi 
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persikkaan. - Miksei sinulle kelpaa persikka? Minä suutun, 
jos halveksit antimiani. Katsos - Hänen silmänsä 
välähtivät yhtäkkiä ylivoimaiseksi käyvästä tahdosta, ja 
hän painoi persikan Ailan suulle. Tyttö kirkaisi 

      ja yritti vetäytyä pois, mutta Mart tarttui hänen 
hiuksiinsa - hän keräsi yhdellä kädenliikkeellä kouraansa 
paksun, karhean hiustukon, joka kahisi - ja painoi mehua 
tihkuvaa hedelmää hänen suulleen.
    - Haukkaa, lapsi, haukkaa nyt, muuten - Aila tarttui 
kiinni hänen käteensä ja töykkäsi sen väkivaltaisesti 
luotaan. -- - Sinähän olet vahva, sanoi mies ja kurkisti 
hänen kasvoihinsa. - Vahva tyttö. Siepaten hedelmän 
hänen kädestään tyttö alkoi ahmia sitä katsettaan 
kohottamatta, mutta yrittäen samalla torjua niskassaan 
ja hiuksissaan kääntelehtivää kättä. (K 322)

Sisältyykö edelläsiteerattuun kohtaukseen symbolinen, 

sadomasokistinen fellaatio? Käsittääkseni siihen sisältyy 

Martin sadistisia mielihaluja toteuttavan fellaation yritys, 

mutta Aila ei suostu Martin vaatimukseen, Aila ei ole 

masokisti vaikka hän onkin kasvamassa rakkaussuhteessa 

riippuvaiseksi naiseksi. Torjuessaan Martin Aila kieltäytyy 

olemasta sodanjumala Marsin222 sadomasokistisen fantasian 

alistuva osapuoli. Aila ei halua olla passiivinen tyttö, eli hän 

tahtoo tässä tilanteessa pitää kiinni aktiivisesta, 

esioidipaalisesta äitisuhteesta ja sen turvaamasta 

minäihanteesta - Annelista. 

    Mart tarjoaa Ailalle ”antimiaan”, jotka Ailan tulisi ottaa 

nöyrästi vastaan, koska Aila on Martin mielestä vähemmän 

tahtova ja naisellinen. Hedelmän sieppaaminen Martin kädestä 

tarkoittaa sitä, että kauniiksi pojaksi pukeutunut Aila vie 

Martilta ”peniksen”. Hän ei halua hyväksyä omaa 

alempiarvoisuuttaan, eikä hän tahdo olla epämuodostunut mies 

222 Lempiäinen  1999, 405. Mart on johdannainen Martiniuksesta. Se tarkoittaa sotaista ja 
sodanjumala Marsille kuuluvaa. 
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vaan kokonainen yksilö, jossa on maskuliinisia ja feminiinisiä 

ominaisuuksia. Hänellä on kuitenkin vastassaan fallinen ja 

kaunis Mart, joka ei päästä otettaan Ailan niskasta.

    Pyrkimys päästä falliseen asemaan onnistuu  niin kauan kun 

Aila on hiljaa. Kun hän alkaa puhua, hän palaa feminiiniseen 

passiivisuuteen ja siihen symboliseen järjestykseen, joka 

Lacanin mukaan alistaa naista. Hän kertoo Martille terveisiä 

sairaalassa kuolleelta Annelilta. ”- Hän tahtoi - että menisit 

takaisin vaimosi luokse. - Nyt Aila puhui aivan umpimähkään ja 

tuskankuumuus kohosi hänen niskaansa.”(K 323) 

     Kun Mart kertoo, ettei vaimo ole antanut miehelle 

mahdollisuutta edes tavata poikaansa, Aila asettuu 

puolustamaan Martia. Kun häntä alkaa itkettää, hän ”hillitsi 

tunteensa”. (K 325) Tunteitten hillintä saa hänet 

ajattelemaan Annelia, joka on kuollut. Kuolema tarkoittaa 

turvaa, jossa typerät ja ymmärtämättömät sanat eivät 

”pääsisi häneen kiinni”. (K 326) Todellisuus sen sijaan 

tarkoittaa naiselle nujertavien ja alistavien sanojen kohteeksi 

joutumista.

Suunniltaan häpeästä hän istui ja salli Martin laskea 
kämmenensä ensin hänen olkapäilleen, sitten hänen 
poskilleen. Hänen päänsä oli Martin käsien välissä kuin 
suuri pähkinä. Mies suuteli häntä otsalle.
    - Minäkö himoitsisin sinua sillä tavoin? En, minähän 
tunnen vain isällisiä tunteita sinua kohtaan. - Hän suuteli 
hänen silmiään - hänen suudelmansa olivat kuin kuumat, 
sokaisevat myrkkypisarat painuessaan hänen luomilleen. 
(K 327)

Suudelma ummistaa naisen silmät ja niistä näkyvän 

tiedostamattoman. Suudelmien sokaisevuus viittaa myös 

itsensä sokaisseen Kuningas Oidipuksen tarinaan.  Isällisistä 
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tunteista valehteleva Mart edustaa kiellettyä seksuaalista 

halua, jota Aila ei tietoisella tahdollaan pysty vastustamaan. 

Siksi hänen on torjuttava Mart sokaistumalla, painamalla himo 

tiedostamattomaan. 

     Toisaalta Ailan häpeän tunne syntyy  toiseuteen 

vajoamisesta223.  Fallisen aseman menettäminen palauttaa 

Ailan naisenruumiiseen, jonka rajat eivät ole suojattavissa. 

Ailan pehmeä ja pyöreä naisenruumis on erityisen suojaton ja 

haavoittuvainen: naisellinen. Maskuliininen voi tunkeutua 

periksiantavaan feminiiniseen riippumatta maskuliinisen 

seksuaalisesta identiteetistä. Kädet voisivat tahtoessaan 

murskata niiden väliin vapaaehtoisesti nöyrtyneen pään.224 

Yksilöllistyminen edellyttää yhteisöä

Ailan roolilla viestintuojana ja Annelin roolilla jumalallisena 

neuvonantajana on mielestäni yhteys Kuningas Oidipuksen 

tarinaan.  Anneli lähettää Ailan taistelemaan Martin puolesta 

Jumalan tien saavuttamiseksi. (K 182-183) Kuningas 

Oidipuksessa  Foibos antaa vastaavasti lähettien tuoda 

sanoman, jonka mukaan Theban kaupunki voi pelastua rutosta.  

Martin luokse tullessaan Aila sanoo tuovansa ”terveiset 

toisesta maailmasta”. (K 326)  Annelin usko voisi pelastaa 

Martinkin. Samalla Karpanmaan perheen eheys palautuisi. 

Oidipus sanoo ”kaiken näkevälle” Teireesiaalle, että hän 

ainoana voi pelastaa Theban kaupungin.225  

    Martin pelastamisyritys ei onnistu, mutta välillisesti Ailan 

perhe pelastuu Annelin ansiosta. Kattoparvekkeen ”rutto”, 
223 Vrt. Benjamin  1998, 106-108
224 Ks. Gatens  1996, 78-83
225 Sofokles 1988, 27
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perheenjäsenten elinvoimaa hivuttava tauti, on Ailan 

eristyminen itseensä ja Aila Emman eristyminen kotitalonsa 

kattoparvekkeelle ”vahtimaan kadulla kulkevien askeleita 

tunnista tuntiin, päivästä päivään, kunnes tuli talvi, joka ajoi 

sisälle ja tukehdutti viimeisenkin, viimeisenkin...” (K 9) Aila 

Emma ei tahdo tehdä muuta kuin nukkua kattoparvekkeella. (K 

14) Hän sulkee maailman pois tietoisuudestaan ja aiheuttaa 

siten ongelmia tyttärelleen. Tekijäsubjekti ilmaisee tällä 

eettisellä kannanotolla sitä, että yksilön on pyrittävä 

kehittämään tietoisuuttaan ja se voi tapahtua vain 

yhteydessä ulkopuoliseen todellisuuteen. 

    Kaadetuissa pihlajissa Mökin äiti eristäytyi työntekoon, 

Aila Emma eristäytyy pelkkään olemiseen. Hän joutuu 

kuitenkin luopumaan välinpitämättömyydestään erottaakseen 

Martin Ailasta. (K 330) Kylmän äidin on pakko ainakin 

siveellisistä syistä ottaa kantaa tyttären seksuaaliseen 

kiinnostuksen heräämiseen, vaikka esioidipaalinen kiintymys 

puuttuukin.

      Martista irtipäässyt Aila lupaa ajatella vain tulevaisuutta. 

Erik suunnittelee kirjoittavansa kirjan ”vihan 

maailmankatsomusta” vastustaakseen. (K 335) Mart, joka on 

ohjaillut ihmisiä häpäistäkseen heitä, joutuu myöntämään 

tappionsa. (K 333) Hän ei ole Oidipuksen tavoin toiminut 

tietämättään vaan tietoisesti, mutta hänet yhdistää kuitenkin 

Oidipukseen hänen himonsa häpeällisyys. Teireias sanoo 

Oidipukselle, että tämä kaataa itse itsensä.226 Myös Mart 

kaatuu oman toimintansa, pidäkkeettömän narsismin ja 

nuoruuden palvonnan vuoksi. 

    Martin tappion jälkeen Aila Emma jää vielä pohtimaan, mikä 
226 Sofokles 1988, 32
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”myrkyllinen voima on kytkenyt yhteen rakkauden ja häpeän 

minun elämässäni”. (K 331) Näin painokkaasti ilmaistu häpeän 

tunne on sidoksissa vahvasti ladattujen oidipaalisten 

yritysten torjuntaan. Häpeän tulisi yksilön kasvaessa 

liudentua helpommin hallittavissa olevaksi syyllisyydeksi. 

Liudentumisen puuttuminen viittaa jälleen ratkaisemattomiin 

oidipaalisiin konflikteihin.227 Aila Emma etsii vastausta 

menneisyydestä, mutta ”lapsuus ei vastannut, ja katulamppu 

valaisi Mart Marttilan ruskeat kulissikasvot, joita Aila Emma 

sairaalloisesti kaipasi”. (K 332) 

     Aila-tytär pääsee irti Mart Marttilasta, äiti Aila Emma ei 

pääse kokonaan irti, vaikka ei näekään enää Martissa ”sitä 

mitä ennen”. (K 334) Samoin kuin 1970- ja 80 -luvuilla 

ikääntyvä Eila Pennanen, Aila Emma ei pääse syiden ketjussa 

niin pitkälle kuin tahtoisi: menneisyys vaikuttaa nykyisyyteen, 

mutta se ei vastaa kysymyksiin.

    Erikin kanssa avioliitossa elävä Aila Emma rakastaa Mart 

Marttilaa, jonka ulkonäkö valehtelee. ”Oliko hän murhannut 

jonkun miehen - vakavan, älykkään ja miehekkään miehen - ja 

varastanut tämän ruumiin ja kasvot.” (K 10) Aila Emma on 

rakkaudessaan samassa tilanteessa kuin Anni Oinaala oli 

romaanissa Pilvet vyöryvät: miehen täydellinen ulkonäkö ei 

tarkoita, että mies olisi luonteeltaan kunnioitettava.  Aila 

Emma ei ymmärrä, miksi hän silti ”elättää povessaan tuota 

toivotonta kaipausta, tyydyttämättömyyden tunnetta?” (K 

19)   Ymmärrän tyydyttämättömyyden tarkoittavan sitä, että 

tekijäsubjekti antaa lukijalle vihjeen käsittää  Aila Emma 

naiseksi, joka suostuu olemaan vajaa mies.  Koska Mart 

Marttila on biologisesti mies, hänen pitäisi olla täydellinen. 
227 Vrt. Vuorinen 1998, 164
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Aila Emma projisoi Martiin oman täydellisyyden kaipuunsa, eli 

Freudin määritelmän mukaan peniskateuden.

    Mart Marttila, Hannu Rauta, proomumies Eero, Onni Oinaala 

- neljä korostetun kaunista miestä. Hannu Raudan erottaa 

joukosta se, että hän ei ollut naisten  seksuaalisen 

kiinnostuksen kohde. Hän oli fyysisesti ja henkisesti 

täydelliseksi kuvattu mies. Miksi Mart Marttila on kaunis ja 

petollinen mutta eri tavalla kuin Onni Oinaala?

     Sekä Eila Pennanen että Hilma Pennanen pettyivät 

avioliittoon kohdistuneissa odotuksissaan. Kummankin 

kumppanina oli riippuvuuksiin taipuvainen, kaunis mies. Sekä 

Eila Pennanen että Hilma Enégren avioituivat itseään 

nuoremman miehen kanssa.    

    Aila Emman ja Ailan hurmaantuminen samasta miehestä 

sisältää mielestäni omaelämäkerrallisen viestin. 

Tekijäsubjektin intentiona on ilmaista, että äidin ja tyttären 

samankaltaisuuteen sisältyy tunne-elämän vaaroja, mutta 

siinä on myös toivon ja yhteyden löytämisen mahdollisuus.  

      Kattoparveke on Pennasen varhaisista teoksista ainoa, 

jossa patriarkaalista tahtoa edustava yhteiskunta ei pakota 

tai vaadi yksilöä tekemään ratkaisuja, vaan yksilöt löytävät 

tulevaisuudenuskon  henkisen seestymisen kautta. Erityisesti 

Kattoparvekkeessa osoitetaan, että yksilön ei tule eristyä 

ulkomaailmasta eikä muista ihmisistä.

    

Autonomista tilaa etsimässä

Einillä on ollut toisenlainen koti kuin muilla lapsilla. Muiden 

lasten kodeissa on ollut lupa leikkiä mutta Einin äiti on ajanut 
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lapset ulos, koska ”ne toivat likaa sisälle”. (K 127) Eini on 

paennut kodin rajoituksia talleille. Kun äiti ja isä olivat 

vaatineet rippukouluikäistä tytärtä luopumaan 

sopimattomasta harrastuksesta, Eini oli kieltäytynyt. (K 129)

   Tallin apupoikana aloittanut Veeli pääsee tehtaan 

autonkuljettajaksi ja tahtoo avioitua Einin kanssa. Einillä ei ole 

Veelia kohtaan syviä tunteita. Ilman erityistä syytä Einin 

valtaa ”tyhjyyden ja yhdentekevyyden tunto”, mutta Veeli 

vaatii häntä opiskelemaan ja Einin ylioppilaskeväänä he 

menevät vihille. Kuuden kuukauden avioliiton jälkeen Eini saa 

äidiltään kirjeen, jossa tämä kertoo odottavansa lasta. Kirjeen 

luettuaan Eini jättää aviomiehensä ja pestautuu 

kauppapuutarhaan tekemään raskasta työtä. ”Hän oli 

onnellinen pitkästä aikaa.” (K 132-135)

    Eini ajautuu heteroseksuaaliseen avioliittoon, mutta hän ei 

rakasta miestään, eikä halua lahjoittaa miehelleen lasta. Hän 

kieltäytyy olemasta freudilaisen paradigman mukainen, 

normaali nainen. 

    Seffan torjuttuaan Esko odottaa Einiltä rakkautta, mutta 

Eini tunnustaa Eskolle rakastavansa Mart Marttilaa. Silti hän 

ei halua mennä naimisiin Martin kanssa. (K 267-268) Eini 

toteaa Martille, ettei hän ainoastaan ”halua olla vapaa vaan on 

todella”. Einin mielestä rakkaus on puhetta, mutta ”asiallista 

asiaa on avara maailma, kaupunki jossakin pohjoisen puolella, 

ilta-aurinko, joka luo pitkät varjot mukulakivin peitetylle 

kadulle...” Eini lähtee yksin yöjunalla kohti tuntematonta 

päämäärää. (K 320-321) Yöhön tunkeutuva fallos vie hänet 

pois sovinnaisesta, keskiluokkaisesta elämästä. Vapaus 

edellyttää avioliitosta, äitiydestä ja perhe-elämästä  
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kieltäytymistä.

    Einissä tekijäsubjekti kuvaa naista, joka valitsee 

feminiinisen autonomian ja on onnellinen. Poikamaiseksi 

luonnehditussa Einissä on maskuliinisia ominaisuuksia, mutta 

kerronnallisissa ratkaisuissa mikään ei viittaa siihen 

suuntaan, että Eini torjuisi seksuaalisuutensa tai fantisoisi 

elämästä miehenä. Luopuminen heteroseksuaalisesta 

avioliitosta on Einin tekemä, tietoinen ratkaisu: hän ei tahdo 

olla äiti, koska äitiys veisi häneltä mahdollisuuden olla vapaa.  

Tekijäsubjekti on kuvannut Einissä naista, joka ei mahdu 

freudilaisen paradigman sisälle lainkaan. Tekijäsubjekti pitää 

Einiä kerronnassa näkyvästi esillä, häntä ei ole piilotettu 

vähäiseksi sivuhenkilöksi tai sivujuonen osaksi. Kertooko 

tekijäsubjektin avoimuus siitä, että naiskirjailija Eila Pennanen 

kokee asemansa riittävän vahvaksi suhteessa kustantajaansa?  

Vai onko Pennanen arvellut, että kustantaja hyväksyy 

tämänkaltaisen freudilaisen paradigman rikkomisen, eikä ala 

kritikoida tallinsa naiskirjailijan näkemyksiä? Dokumentit eivät 

vastaa kysymyksiin. Oma mielipiteeni on, että Pennanen on 

ollut hyvä kätkijä sekä elämässään että teoksissaan. 

     Omaelämäkerrallisessa artikkelissaan Pennanen mainitsee, 

että hänellä oli 1950-luvulla erityisen vaikeaa. Lapset olivat 

1950-luvun alussa pieniä, vasta kouluun menossa. Avioliitto 

päätyi eroon vuonna 1953. ”Entinen aihepiirini oli muuttunut 

silmissäni yhdentekeväksi, minun oli kirjailijana tartuttava 

johonkin uuteen. Romaani Kattoparveke (1950) oli eri 

aineksista kokoonkerätty hauras sommitelma, siitä ei kulkenut 

tietä eteenpäin.”228 

    Kattoparvekkeessa on kieltämättä hyvin paljon henkilöitä ja 
228 Pennanen  1992, 203
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se on rakenteeltaan väljempi kuin esimerkiksi Kaadetut 

pihlajat tai Leda ja joutsen. Affiliaatiokompleksia ajatellen 

Kattoparveke on kuitenkin harppaus kohti itsenäistä 

feminiinistä tietoisuutta, vaikka Eini ei olekaan Pennasen 

kirjallinen esiäiti. Eini on elinvoimainen, vahva ja ympäristön 

sosiaalisista odotuksista piittaamaton nainen, joka pystyy 

valitsemaan vapauden vaikka rakastaakin kaunista miestä. Hän 

ei ole rakkaudessaan riippuvainen, eikä hän kaipaa 

hyväksyntää.

      Erityisesti Einin, mutta myös Aila Emman ja Ailan 

feminiininen kehitys edellyttää mielestäni sitä, että romaanin 

miehet, Mart Marttila, isä ja poika Öyrä ja Erik Karpanmaa 

ovat kaikki omalla tavallaan elinvoimattomia ja hauraita. 

Heistä voimakkain on Mart Marttila, mutta hän ei ole 

teoksessa kenenkään keskeisen naishenkilön isä. Väistyvät 

isät ja feminiininen poika jättävät tilaa naisen 

itsenäistymiselle ja autonomialle. 

     Tekijäsubjekti ei rakenna sukupuolten välistä, avointa 

kamppailua vaan kirjoittaa esimerkiksi Esko Öyrän hahmossa 

isästä ja miehestä, joka on jo hävinnyt taistelussa ja 

kadottanut valtansa.  Vallan anastaja ei ole ollut nainen vaan 

mies. (K 296-302) Tällaiset kerronnalliset ratkaisut eivät 

anna pohjaa feminiiniselle ohjelmajulistukselle tai taistelevalle, 

naiselliselle aggressiolle. Kattoparvekkeessa miehet vajoavat 

hiljaa, he eivät Bruno Marttia lukuunottamatta luo  naista 

uhkaavaa patriarkaalista järjestystä, mutta heidän on 

mielestäni kuitenkin vajottava että nainen voisi nousta.

    Johdannossa mainitsin Eila Pennasen soimanneen itseään 

pelkuruudesta ja kyvyttömyydestä sanoa asioita selvästi ja 
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tarkasti. Itseään moittiessaan hän ihaili Märta Tikkasta ja 

Anaïs Niniä. Mielestäni Pennanen on itseään moittiessaan 

tarkoittanut sitä, ettei hän ollut julistaja eikä ainakaan 

varhaisissa romaaneissaan seksuaalisuutta avoimesti kuvaava 

kirjailija. Hän ei ole taistellut näkyvästi, mutta se ei suinkaan 

tarkoita, että hän olisi luovuttanut tai ollut pelkuri. 

6.  KIRJALLISTEN  KENTTIEN  KUTSU

6.1. Kääntäjäksi ja Parnasson toimitussihteeriksi

Sodan jälkeen kirjat ”myivät itse itsensä kun muuta myytävää 

ei ollut”.229 Kustantajia oli enimmillään yli kaksi sataa, heistä 

useat olivat liikkeellä nopean rikastumisen toivossa. 1940-

luvun lopussa kirjojen menekki romahti. Se tarkoitti kiristyvää 

kilpailua kustantajien välillä.230  Vakiintuneet kustantamot 

tehostivat toimintaansa ja terävöittivät kustannusprofiiliaan 

kokoamalla määrätietoisesti suojiinsa kotimaisia kertojia. 

     Paitsi kirjoilla ja kirjailijoilla, kustantajat kilpailivat 

aikakausjulkaisuilla. Otavan aikakausjulkaisu oli nimeltään Ajan 

kirja, WSOY julkaisi Näköalaa. Julkaisut toimivat erillisinä 

yksikköinä vain pari vuotta. Sen jälkeen ne yhdistettiin vuonna 

1951 Suomen Kulttuurirahaston suojiin Parnassoksi. Lehden 

levityksestä ja jakamisesta alkoi huolehtia Valiolehdet Oy. 

      Parnasson kirjoittajat pyrkivät heti lehden alkutaipaleella 

esteettisiin ja eettisiin arviointeihin. Heillä oli vahva tarve ja 

tahto hahmottaa maailman ja minän suhdetta toisiinsa.  
229 Hellemann 1996,  121. Hellemann kertoo muistelmateoksessaan uransa alusta. Hän on sitä 
mieltä, että 1940-luku antoi ainutkertaisen tilaisuuden modernia maailmankirjallisuutta harrastavalle 
kustantajalle. 
230 Lassila 1999, 32
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    Parnasson ensimmäisessä numerossa Lauri Viljanen pohtii 

modernin romaanin olemusta esimerkkinä George Meredithin 

Egoisti. Viljasen mukaan kyseisessä teoksessa ilmenee kipeä 

tietoisuus säätyristiriidasta, joka terottaa kertojan katsetta. 

Teoksen tekee moderniksi se, että kertoja suuntautuu yksilön 

sisäisen maailman valloittamiseen.231 Samassa numerossa Alex 

Matson määrittelee taiteen tietoiseksi pyrkimykseksi ilmentää 

yksilön kokemuksia tiettyjen ulkoisten merkkien avulla. 

Ilmentämisen tavoitteena on kokemusten heijastaminen ja 

siirtäminen vastaanottajaan.232 

      Parnassoon 1950-luvulla aktiivisesti kirjoittanut Pekka 

Lounela pitää vuonna 1976 julkaisemassaan Rautainen nuoruus 

-muistelmateoksessa Parnasson perustamista 

”koskenniemeläisten kurinpalautustoimena”, jonka tavoitteena 

oli sotienjälkeisen vasemmistoradikalismin torjunta. 

Päätoimittajaksi kiinnitettiin Lounelan mielestä 

suomalaismielinen kommunismin vastustaja Kaarlo Marjanen.233   

    Marjanen oli arvostettu esseisti ja Pennasen 

lausunnanopettaja yliopistossa.234  Kenties  kommunismin 

vastustamista painokkaammin hän kuitenkin oli ajan  

kulttuuriliberaalin ryhmittymän edustaja. Pennanen pitää 

Marjasta ”hienostuneena vanhemman polven 
231Viljanen 1951, 6-16
232 Matson 1951, 32
233 Lounela  1976,  57. Eila  Pennanen pitää   Lounelan muistelmateoksen nimeä liioiteltuna.  Hän 
muistelee  omaelämäkerrallisessa artikkelissaan laihoja ja aknekasvoisia  poikia, jotka melskasivat 
Parnassossa löyhä asetakki yllään,  eikä osaa yhdistää muistikuvaansa Rautaiseen nuoruuteen. 
(Pennanen1992, 207)
234 Ajoittain  Eila  Pennanen epäilee Marjasen pahoittelevan  Jarno ja Eila  Pennasen  sukulaisuutta.  
(Pennanen  OEA1991. SKS KIA. Tämän huomautuksen sisältävä artikkeli on luonnos, jonka 
Pennanen on laatinut vuonna 1992  julkaistua artikkelia varten. Julkaistussa artikkelissa ei ole 
viittausta Jarno ja Eila Pennasen sukulaissuhteen mahdollisesti aiheuttamaan pahoitteluun. )  Jarno 
Pennanen osallistui 1950-luvulla aktiivisesti uuden, nousevan vasemmiston toimintaan. Kun Raoul 
Palmgren erotettiin vuonna 1952 SKDL:n Vapaan sanan päätoimittajan tehtävistä,  hänen 
seuraajakseen tuli Jarno Pennanen. (J. Pennanen 1970, 122) Tätä ennen Jarno Pennanen oli ollut 
Työkansan Sanomien toimituspäällikkö.  (J. Pennanen 1970b, 405)
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herrasmiehenä”.235  

      Per Lagerkvistin Barabbasta vuonna 1951 arvioidessaan 

Marjanen toteaa, että Faulkneriin verrattuna Lagerkvistin 

pessimismiä pehmentää se, että Lagerkvist tietää hyvyyttä 

olevan olemassa. Myönteisen elämänkatsomuksensa vuoksi 

Lagerkvist on Faulkneria syvempi kirjailija, koska myönteisyys 

tarkoittaa itsensä alttiiksi asettamista.236  Arviossa kuvastuu 

mielestäni sovitteleva ja humaani elämänasenne.

    WSOY:n pääjohtaja Jalmari Jäntti jäi eläkkeelle vuonna 

1952. Hänen tilalleen pääjohtajaksi nimitettiin hänen poikansa 

Yrjö Jäntti. Yrjö Jäntin myötävaikutuksella  Eila Pennanen 

aloittaa vuonna 1952 työn  Parnasson toimittajana ja 

myöhemmin saman lehden toimitussihteerinä.237 Jäntin 

motiiveja voi vain arvailla, mutta luottamusta ja tukea 

osoittavan teon taustalla on saattanut olla ainakin huoli 

Pennasen taloudellisesta tilanteesta ja kaunokirjallisesta 

tulevaisuudesta. Tietenkin Jäntti tahtoi myös oman 

kustantamonsa kirjailijan näkyvälle paikalle Parnassoon. Yrjö 

Jäntti oli ollut WSOY:n palkkalistoilla jo vuodesta 1926, joten 

hänellä oli selkeä tuntuma osakeyhtiön kotimaisiin kirjailijoihin. 

     Työssään Pennanen tutustuu päätoimittaja Kaarlo Marjasen 

lisäksi Annamari Sarajakseen ja Tuomas Anhavaan. Anhava ja 

Sarajas olivat tosin kuuluneet jo sodan jälkeen WSOY:n 

työntekijöihin.238 
235 Pennanen 1992, 206
236 Marjanen 1951, 171
237 Pennanen kirjoittaa Jäntin tarkoituksena olleen, että kirjailija ehtisi puolipäivätyössä kirjoittaa 
enemmän fiktiivistä  tekstiä kuin arkistonhoitajana tai mainostoimittajana. Jäntti ei uskonut, että  
Pennanen voisi elättää itsensä ja lapsensa vain kirjoittamalla.  (Pennanen 1992, 205)
238 Anhava oli kustannusvirkailijana WSOYssa vuosina 1948-1952 ja sen jälkeen Otavassa  1954-
1959. Hän toimi myös kiinteästi ajan kirjallisuuslehdissä, mm. Näköalan toimitussihteerinä vuosina 
1949-50. 1966 hänestä tuli Parnasson päätoimittaja. Sarajas aloitti WSOY:ssa  kustannusvirkailijana 
samoihin aikoihin kuin Anhava.  Sarajas oli lisäksi arvostettu esseisti ja  tutkija. Vuonna 1968 hänet 
nimitettiin kotimaisen kirjallisuuden professoriksi Helsingin Yliopistoon.
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    Parnasson toimitussihteerinä Pennanen saa läheisen 

tuntuman sekä ajan kirjallisiin virtauksiin että aloittaviin 

kirjailijoihin.  1950-luvulla Parnassoon kirjoittivat muun 

muassa Paavo Haavikko, Lasse Heikkilä, Eino S. Repo ja Ville 

Repo, Marja-Liisa Vartio, Pentti Holappa, Annamari Sarajas, 

Tuomas Anhava ja Pekka Lounela. Marjanen on kutsunut heitä 

”nuoreksi kirjalliseksi falangiksi”,239  ja nuoria he olivatkin. 

Vuonna 1952 Haavikko oli 21-vuotias, Lounela 20, Tuomas 

Anhava 25. Pennasen käsitys on, että falangi kiukustui 

Parnasson isällisen holhoavaan linjaan vuonna 1952. 

Suuttumus synnytti kirjallisuuslehti Välikysymyksen, joka 

ilmestyi viiden numeron verran.240 

     Pennasen työsuhde Parnassoon kestää loppuvuoteen 1955. 

Vuosi aikaisemmin lehden päätoimittajaksi oli tullut ankaran 

akateeminen Lauri Viljanen, joka ”käytti mielellään ulkomaisia 

kirjoittajia. Omia esseitään hän julkaisi usein.”241 Viljanen 

aloittaa päätoimittajakautensa modernismia käsittelevällä 

esseellä, jossa hän tuomitsee James Joycen kielen 

”hävittäväksi metafyysilliseksi afasiaksi” ja haluaa kaataa 

taiteen norsunluutornit.242 Pennanen toteaa 

omaelämäkerrallisessa artikkelissaan hieman sarkastisesti, 

että ”Kulttuurirahaston pomo olisi mielellään heittänyt 

minutkin ulos päätoimittajan mukana” ja arvelee, että hän sai 

pitää paikkansa, koska oli ”niin kiltti tyttö”.243 

     Parnassossa työskennellessään Pennanen oli keskellä 

1950-luvun esiinmurtautuvaa modernismia ja 

239 Pennanen  1992, 206
240 Emt., 207
241 Emt., 207
242 Viljanen 1954, 194-195
243 Pennanen 1992,  207
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kirjallisuuspoliittisia reviiritaisteluja. Vaikuttaa kuitenkin siltä, 

että hän vältteli hyökkääviä kärjistyksiä kotimaan 

kirjallisella kentällä. Osallistumattomuuden olennainen syy voi 

olla se, että Pennanen oli omassa kirjallisessa työssään 

taitekohdassa. Energiaa ei riitä kannanottoihin. 

      Vuonna 1952 WSOY:n kirjallinen johtaja vaihtui  Martti 

Haaviosta Eino E. Suolahdeksi.  Haavio (P. Mustapää) 

omistautui kokonaan lyyrikon uralleen, Suolahti oli 

historiantutkija. Myöhemmin Pennanen kirjoittaa  pohtineensa, 

olisiko alkanut kirjoittaa runoja, jos Haavio olisi jatkanut 

WSOY:n kirjallisena johtajana.244  Pohdinta kertoo Pennasen  

sisäisen epävarmuuden määrästä. Lisäksi se kertoo mielestäni 

siitä, että kaunokirjalliset isät ja maskuliininiset auktoriteetit 

vaikuttivat paljon naiskirjailijan valintoihin ajan kirjallisessa 

elämässä. 

    Gilbertin ja Gubarin mukaan 1900-luvun alussa perinteistä 

isän ja tyttären paradigmaa noudattavat naiskirjailijat 

päätyivät toisinaan nostalgian ja syyllisyyden täyttämään 

tilanteeseen, jossa heidän tavoitteenaan oli omalla 

toiminnallaan ylläpitää isän nimeä ja kunniaa.245  Jos Pennanen 

olisi Mustapään ohjeistamana kirjoittanut Mustapään tavoin 

runoja, mutta Eino Suolahden vaikutuspiirissä hän päätyy 

historiallisten romaanien kirjoittajaksi, kyse on perinteisen 

freudilaisen paradigman noudattamisesta. On kiintoisaa, että 

Pennanen toimii näin vielä 1950-luvulla. On kuin hänen 

katseensa suuntautuisi lähes kaikissa ratkaisuissa kohti 

menneisyyttä. Hänen romaaneissaan ja novelleissaan 

menneisyys vaikuttaa nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Hänen 
244 Emt., 204
245 Gilbert &  Gubar 1988, 171
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henkilökohtaisessa elämässään läheisten sukulaisten aiemmin 

tehdyt teot vaikuttavat jäljessätulevien elämään. 

Naiskirjailijana hän saattaisi vielä 1950-luvulla valita sen 

freudilaisen paradigman mukaisesti, jonka Gilbert ja Gubar 

sijoittavat lähinnä 1800- ja 1900 -lukujen taitteessa  

vallinneeksi valinnaksi. Heidän mukaansa traditionaalinen isän 

ja tyttären paradigma oli 1900-luvulla jo siinä määrin historian 

vainoama, että se ei yksinään voinut olla naisen luovuuden 

motiivina.246 Kokeeko Pennanen kuitenkin patriarkaatin niin 

ahtaaksi paikaksi, että ei pidä mahdollisena valita kuin 

maskuliinisen auktoriteetin seuraamisen? Vai onko kyse 

jostakin muusta kuin tietoisesta valinnasta?     

    Kriisivaiheessa Annamari Sarajas ja Tuomas Anhava 

rohkaisevat Pennasta suomentajaksi. Ulospäin ja ulkomaille 

varovaisesti247  avautuva kustannuselämä tarvitsi 1950-luvulla 

kipeästi hyviä suomentajia. 

    Pennasen ensimmäinen suomennostyö on Edith Unnerstadin 

Näkinkenkätalo vuonna 1950. Sen jälkeen hän suomentaa 

Truman Capoten romaanin The Grass Harp, Ruohojen harppu.  

     Parnasson esseissä Pennanen käsittelee suomentamiensa 

teosten taustoja ja arvioi niiden sisältöä. Eräässä esseessään 

Pennanen mainitsee lapsen ongelman keskeiseksi Truman 

Capoten tuotannossa. Lisäksi hän pitää ilmeisenä, että 

Capoten tuotantoon on vaikuttanut suurkaupunkielämän 

keinotekoinen kokemus ja toisaalta vapauttava ja iloa tuottava 

luonnonelämys. Lapsi ja kypsymätön, eläintä muistuttava 

246 Emt., 171-172
247 Hellemann 1996, 125.  Hellemann kirjoittaa, että kustannusjohtajat olivat konservatiivisia sekä 
taloudellisista että maailmankatsomuksellisista syistä.  Käännöskirjallisuutta pidettiin vielä 1940-
luvun alussa kannattamattomana ja radikaalit ulkomaiset kirjailijat olivat uhka  yhteiskuntarauhalle. 
Pääjohtaja Yrjö Jäntti piti  mm. John Steinbeckin Vihan hedelmiä  kommunistisena propagandana. 
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ihminen ovat Capotelle luontoon samastettavia ja siksi 

mieluisia kuvattavia. Ruohojen harppu -romaania Pennanen 

pitää näennäisesti myönteisenä mutta  perustaltaan 

pessimistisenä romaanina ihmisistä, jotka kieltäytyvät 

tulemasta alas puusta vaikka yhteiskunta sitä vaatiikin.248 

Pennanen on Capoten romaania suomentaessaan jo itse 

kirjoittanut romaaneihinsa ihmisen ja luonnon välisestä 

suhteesta, joten Capoten suomentaminen ei sysää häntä 

käsittelemään kyseistä aihetta.  

     Capoten amerikkalaisuus ei herätä Pennasessa 

luottamusta. Pennaselle amerikkalaisuus on sekavuutta ja 

pinnallisuutta. ”Karakteristista amerikkalaista 

kovaksikeitettyä laatua” Pennanen selvästi vierastaa ja pitää 

Capoten ansiona sitä, että hän on esimerkiksi Faulkneria, 

Hemingwayta ja Steinbeckia ”myönteisempi ja 

miellyttävämpi”.249  Capote on tarjonnut Pennaselle 

mahdollisuuden eheyttää omia kirjallisia näkemyksiään.  

     Tukijoiden innoittamana  Pennanen jatkaa suomentajan 

työtä  E. M. Forsterin vuonna 1910 julkaisemalla romaanilla 

Howard’s End, Talo jalavan varjossa.250   Sekä Anhava että 

Sarajas  kiittävät Pennasta vuonna 1953 ilmestyneen 

suomennoksen tasosta.251 

248Pennanen1953, 53-54
249 Emt., 53
250 Howards End sai lehdistössä lähes yksimielisesti kiittävän vastaanoton. Forsteria kiitettiin 
sosiaalisesta satiirista ja  kiinnostavien karaktäärien luomisesta. Erityistä kiitosta hän sai tämän 
romaanin yhteydessä kyvystään  niveltää pieniä yksityiskohia ja universaaleja  visioita  
kokonaisnäkemykseksi.  Forsterin metodia pidettiin siltana Conradin ja Galsworthyn välillä.  Conrad 
aloitti arkisesta tapahtumasta ja laajensi sen kohti suurempaa tarkoitusta. Galsworthy aloitti 
yleistyksestä ja  ympäröi sen yksityisillä faktoilla. (P. N. Furbank, E.M.Forster: A Life.  1977)   Jos 
Pennasen kustantaja on jakanut näiden arvioiden näkemyksen Forsterin romaanista, ei ole vaikea 
kuvitella miksi Forsteria on tarjottu Eila Pennasen suomennettavaksi:   häntä haluttiin rohkaista 
porvarillisen keskiluokan kuvaajana.
251 Pennanen 1992, 205



386.

6.2. Maskuliiniset samastumiskohteet

     6.2.1.  Liberaali E.M.Forster

 

Labour-puolueen äänenkannattajan Daily Heraldin 

kirjallisuusosaston toimittajanakin tunnettu Edvard Morgan 

Forster (1879-1970) oli Pennaselle tavattoman tärkeä 

kirjailija. Parnassossa vuonna 1951 ilmestyneessä 

artikkelissaan Pennanen pohtii syitä siihen, miksi E. M. Forster 

lopetti seitsemän vuoden kirjailijanuran jälkeen romaanien 

kirjoittamisen. Artikkelissaan Pennanen mainitsee puheen, 

jonka Forster kirjoitti 1935 Pariisin kirjailijakongressiin. 

Pennanen suhtautuu arvostavasti Forsterin käsitykseen, jonka 

mukaan kirjailijan tulee täyttää julkinen kutsumuksensa 

herkästi ja rohkeasti. Forster kunnioittaa tällaista kirjailijaa 

siksi, että kirjailija on onnistunut rohkaisemaan ihmiskuntaa 

katastrofin edellä. Pennanen käsittää Forsterin kirjailijantyön 

vahvimmaksi yllykkeeksi nimenomaan julkisen kutsumuksen.  

Forsterin sosiaalista asennoitumista Pennanen pitää pelon ja 

syyllisyydentunnon vaivaamana.252  

    Pennanen määrittelee Forsterin liberaaliksi. Liberalismi on 

vaivannut Pennasen mieltä 1940-luvulta saakka. Vuonna 1940 

Pennanen ja Jaakko Suolahti sivuavat kirjeenvaihdossaan 

klassisen liberalismin edustajaa, filosofi David Humea, jonka 

ajattelusta Pennanen ei pidä.253 Nimi ainoastaan vilahtaa 

kirjeessä, joten siitä ei selviä kuinka syvällisesti filosofiaa 

approbatur-arvosanan verran opiskellut Pennanen on 

perehtynyt Humen filosofiaan.

    Liberalismi syntyi esikapitalististen yhteiskuntasuhteitten 
252  Pennanen1951, 288
253 Jaakko Suolahti Eila Pennaselle 20.7.1940. SKS KIA
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vastavoimaksi 1700-luvulla. Valtiollisiksi käytännöiksi sen 

perinteet juurtuivat Euroopassa 1800-luvulla. David Humen 

edustamaa klassista liberalismia kutsutaan myös brittiläiseksi 

traditioksi. Liberalismi käsittelee perustasolla ihmisen 

vapautta ja tuon vapauden edistämistä. Klassinen liberalismi ei 

kuitenkaan hyväksy itseriittoista yksilöä tai itseriittoista 

individualismia. Ihminen voi yksilöityä terveesti vain suhteessa 

muihin ihmisiin. Yksilön tulee myös tehdä asioita, jotka hän 

parhaiten osaa ja joita hän pitää lähiympäristölleen 

tarpeellisina. Inhimillisen järjen mahdollisuuksia epäilevä 

klassinen liberalismi tarjoaa järjen tilalle asteittain etenevää, 

spontaania työnjaon prosessia, jossa ihmiset tavoittelevat 

omaa etuaan mutta hyödyttävät samalla muita siihen 

tietoisesti pyrkimättä tai sitä suunnittelematta.254 

Pidän Kattoparvekkeen Erikiä  klassisen liberalismin 

edustajina. 

      Liberalismin toisen haaran, mannermaisen liberalismin, 

juuret ovat ranskalaisessa valistusfilosofiassa. Klassisen ja 

mannermaisen liberalismin periaatteellinen ero sisältyy niiden 

näkemyksiin yksilön ja yhteiskunnan välisestä suhteesta. 

Työnjaon spontaanin prosessin sijasta mannermainen 

liberalismi luottaa ihmisen älylliseen ja moraaliseen tahtoon 

yhteiskunnallisessa rakennustyössä.   Ranskalaisessa 

valistuksessa valtio ilmentää kollektiivista viisautta ja on 

yksilön hyväntekijä. Klassinen liberalismi pitää demokratiaa 

keinona suojella kansalaisia valtiolta ja sen erilaisilta 

pyrkimyksiltä.255 

254 Harisalo &  Miettinen 1997, 16-29
255Emt., 28-30
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       Kun Pennanen kirjoittaa ”murentuneesta 

liberalismista”256 hän tarkoittanee lähinnä mannermaista 

liberalismia.  Ihmisen älyllinen ja moraalinen tahto eivät riitä 

yhteiskunnallisessa rakennustyössä. Yksilö viettipaineineen on 

liian heikko ja arvaamaton.     

      Huugo Pennanen kannatti ainakin teoriassa klassista 

liberalismia. Varhaisissa kirjeissään tulevalle vaimolleen hän 

piti ihmistä moraalisesti alun perin liian heikkona vastaamaan 

itsenäisesti omasta elämästään. Ihmistä on suojeltava 

ihmiseltä itseltään. Koska Huugo Pennanen ihaili lisäksi 

Englantia ja englantilaisuutta hyvin paljon257, englantilaisen E. 

M. Forsterin kautta Eila Pennanen voi etsiä kiinnikkeitä 

isänsä arvomaailmaan.  Eheyttävä tunteensiirto toimii 

välillisesti ja antaa Pennaselle mahdollisuuden lähestyä 

kuollutta isää E. M. Forsterin kautta. Lisäksi Pennanen voi 

muovata E. M. Forsterista itselleen ihailtavan kirjallisen isän, 

joka muistuttaa joiltakin osin hänen biologista isäänsä.  
     Pennanen mainitsee usein, että hänen 

maailmankatsomuksensa romahti sotaan.258 Forsterin 

maailmankatsomukselliset rajaukset tarjoavat Pennaselle 

mahdollisuuden  projisoida epävarmuuden tuntoja 

minäihannetta kannattelevaan mieheen.  

    Kattoparvekkeessa tohtori Erik Karpanmaa pohtii ympärillä 

vaanivaa ”vihan maailmankatsomusta”.(K 335) Vihan 

pysäyttäminen on mahdollista vain, jos yksilöt luopuvat 

sosiaalisista peloista ja eristäytymisestä. (K 152-153) 

256Pennanen1951, 299
257 Esim. Aromäki 1992. Pennanen kertoo Aromäen haastattelussa, että hänen isänsä ihaili ja arvosti  
Englantia ja englantilaisia ja  suhtautui kielteisesti saksalaisiin. Haastattelu käsittelee sodanaikaisia 
tuntoja Suomessa.
258 Esim. Pennanen 1947OEA, 582 
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Karpanmaa on kuitenkin pieni ja  ”vähäpätöinen mies, joka 

tahtoi vain rakastaa ihmisiä”. Hän ei mahda mitään 

maailmantapahtumille ja tuntee siitä syyllisyyttä. (K155) 

Sosiaalisessa syyllisyydentunnossaan hän muistuttaa E. M. 

Forsteria. Karpanmaan vaimo ja perheen kotiapulainen 

kehottavat häntä kirjoittamaan kirjan, joka taistelisi 

paremman maailman puolesta. (K 335) Pennanen ikään kuin luo 

Erik Karpanmaassa itselleen kirjallisen esi-isän, miehen, jota 

voi ihailla samaan tapaan kuin E. M. Forsteria.

    Forsterin essee ”Me, Them and You” (1925) ilmaisee 

Pennasen mielestä sosiaalista tunnetta ja sille on ominaista 

oman persoonan samastaminen yhteiskuntaluokan, Forsterin 

tapauksessa keskiluokan kanssa.  Samastumiseen liittyy 

Pennasen mielestä ironinen syyllisyydentunto verrattuna 

alempiin yhteiskuntaluokkiin ja ironinen vastenmielisyys 

verrattuna ylempiin yhteiskuntaluokkiin.259  Pennasen varmuus 

Forsterin samastumiskohteesta on kiinnostavaa, koska 

Pennanen mainitsee, ettei tiedä Forsterin henkilöhistoriasta 

juuri mitään mitään.260 Tietämättömyys ei kuitenkaan estä 

häntä tulkitsemasta esim. The Longest Journey -romaanin 

henkilöä Rickietä Forsterin omakuvaksi.261  Varmuus viittaa 

siihen suuntaan, että Pennasella on henkilökohtainen tarve 

samastaa teos ja tekijä toisiinsa: Rickie on seksuaalisesti 

kokematon mies, joka vahingokseen päätyy avioliittoon. 

Pennanen oli kaikesta päätellen seksuaalisesti kokematon 

nainen, joka päätyi epäonnistuneeseen avioliittoon.

    Romaanissa Passage to India Pennanen pitää Forsterin 

omakuvana Cyril Fieldingiä, liberaalia individualistia, joka ei 
259Pennanen1951, 289
260 Emt., 291
261 Emt., 291
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halua omaksua joukkohengen kiihkeitä tunteita. Keskiväliin 

jääminen on Pennasen mielestä tuskallista.262 Tuskallisuus 

liittynee yhtä paljon Pennasen omiin tuntemuksiin kuin E. M. 

Forsteriin. Pennanen tuntee kriisivaiheessaan löytäneensä 

sukulaissielun miehestä.     

     E. M. Forsterin tausta ei suinkaan ole tasalaatuisen 

keskiluokkainen. E. M. Forsterin isotäti Marianne Thornton otti 

suojiinsa köyhän  ja hyvin käyttäytyvän Lucy Whichelon, josta 

tuli myöhemmin E. M. Forsterin äiti. Marianne Thornton teki 

Lucylle kuitenkin selväksi, että hän on hyväntekijästään 

riippuvainen elätti, jonka kuuluu asemansa vuoksi mm. 

pukeutua huonosti.263 Lucy Whichelon pukeutumishistoria on 

siis samantyyppinen kuin Eila Pennasen, jonka äiti edellytti 

vaatimatonta pukeutumista. Myöhemmin Lucy avioitui Marianne 

Thorntonin sisarenpojan Edward Thorntonin kanssa264, joka 

kuoli vain vuosi Edward Morganin syntymän jälkeen265. 

Yksinhuoltajaksi jäänyt Lily suhtautui poikaansa äärimmäisen 

omistavasti, mutta omistushaluun ei sisältynyt emotionaalista 

tarvetta nujertaa lasta.266 Seksuaalisuuden Lily kuitenkin 

tahtoi pitää pojastaan loitolla niin kauan kuin mahdollista. E. 

M. Forster on todennut, että hän käsitti vasta kolme teosta 

julkaisseena, 30-vuotiaana miehenä, miten miehen ja naisen 

välinen yhdyntä teoriassa tapahtuu.267 Käytäntöön hän tuskin 

perehtyi, koska hän on todennäköisesti viimeistään 20-

vuotiaana ollut selvillä homoseksuaalisuudestaan. 

Seksuaalikielteinen kasvatus ja julkisuudessa paljon esillä ollut 
262 Emt., 296
263 Furbank 1977, 4-5
264 Emt., 6
265 Emt., 11
266 Emt., 22
267 Emt., 37
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Oscar Wilde -skandaali luultavasti kuitenkin estivät häntä 

ryhtymästä homoseksuaalisiin suhteisiin opiskeluvuosina 

Cambridgessa.268 Myöhemmin E. M. Forsterilla oli sekä lyhyitä 

että pitkiä rakkaussuhteita miesten kanssa.269 

     Ainakin äidin sosiaaliset alemmuudentunnot ja 

seksuaalikielteinen kasvatus yhdistävät Pennasta ja Forsteria 

toisiinsa. Pennanen ei kuitenkaan 1950-luvun esseetään 

kirjoittaessaan ole tiennyt, että niin on. Forsterin 

vaikenemisen syitä pohtiessaan Pennanen päätyy siihen 

käsitykseen, että Forsterin oli astuttava ulos liberalismista ja 

individualismista sen jälkeen kun ne lakkasivat tarjoamasta 

henkisiä kasvumahdollisuuksia. Forster ei kuitenkaan tiennyt, 

mihin astuisi. Koska hän ei halunnut ajautua tuntemattomalle 

maaperälle, hän epävarmana ja neuvottomana vaikeni.270 

    Pennanen voi olla arviossaan oikeassa, vaikka arvelenkin 

että tulkinta on liian yksioikoinen. Oikeassa tai väärässä 

olemista olennaisempaa on kuitenkin se, että Pennanen näkee 

Forsterin päätyneen umpikujaan nimenomaan liberaalissa 

individualismissa. Pennanen on itse pettynyt yksilöön, 

yksilöllisyyteen ja tunteisiin. Henkilökohtaiset pettymykset 

saavat hänet arvioimaan Forsterin romaanin A Room with a 

view (1903) teokseksi, johon on kasaantunut ”laitojen yli 

valuvaa intohimoa miehen puolelta - naisellisen toiveajattelun 

mukainen rakkaussuhde, joka täyttää koko maailman”.271  

Pennanen korostaa 1950-luvulla Forsterin sosialista 

näkemystä ja julkista kutsumusta siksi, että hän haluaa itse 

päästä eroon aikaisemmasta aihepiiristään ja avioliittonsa 
268 Emt., 78
269 Emt., Esim.  160-
270Pennanen1951, 298
271Emt., 294
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aiheuttamista ristiriidoista. Hän projisoi Forsteriin omia 

tunteitaan ja ongelmiaan. Tästä syystä hän on sitä mieltä, 

että ”kirja ei koskaan yksinään voi olla niin kiintoisa kuin 

asetettuna kirjoittajansa yhteyteen”.272 

      Vuosi Forster-esseen jälkeen Pennanen toteaa Oscar 

Wildea käsittelevässä esseessä, että lukijalla on oikeus pitää 

yllä suhdetta kirjailijan elämäkertaan. Lukija ei kuitenkaan saa 

tehdä sitä erehdystä, että pitäisi tekijän elämäkertaa teosten 

arvon mittarina. Lisäksi lukija ei saa etsiä kirjoista elämyksiä. 

Pennanen ottaa esseessään näiden näkemyksien tueksi tutkija 

Roman Ingardenin, jota hän pitää ”kaikesta päättäen 

arvossapidettynä” tutkijana.  Ingarden kehottaa lukijaa 

olemaan heijastamatta teokseen liikaa itseään.273 

       Homoseksuaaliksi tunnustautuneen Oscar Wilden 

epämääräinen elämä ei sovi teosten arvon mittariksi, koska 

kaikki epämääräisyys on Pennasen tässä elämänvaiheessa 

vältettävää. Forsterin edustama ehyt keskiluokka sopii 

Forsterin teosten heijastuspinnaksi. Pennanen toimii Oscar 

Wilden kohdalla samoin kuin hän toimi serkkunsa Jarno 

Pennasen kanssa: hän arvostaa kummankin kirjallista työtä 

mutta sanoutuu irti liian sitovista yksityisistä tunteista.

    1950-luvulta eteen päin Pennasella on varsin monissa 

kannanotoissa se käsitys, että kirjailijan työn taso ja 

kirjailijan edustama yhteiskuntaluokka liittyvät toisiinsa. 

Studia generalia-luennossaan 1960-luvulla Pennanen 

mainitsee, että häntä korkeatasoisempien kirjailijoiden 

tuotanto heijastaa tekijän vankkaa luottamusta omaan 
272Emt., 291
273 Pennanen1952, 54.  Roman Ingarden  (1893-1970) oli puolalainen  kirjallisuusteoreetikko, joka 
on julkaissut mm. teoksen Das literarische Kunstverk (1931) . Ingarden ennakoi reseptioestetiikkaa, 
eivätkä hänen näkemyksensä ole olleet 1950-luvulla Suomessa laajalti tunnettuja.
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alkuperäänsä. Esimerkiksi Thomas Mann on Pennasen mielestä 

onnistunut vankoissa kertomataiteellisissa rakenteissa, koska 

hän on pystynyt samastumaan saksalaiseen, porvarilliseen, 

itseriittoiseen ja mahtavaan yhteiskuntaluokkaan.274  

Näkemykseen sisältyy ajatus omasta kirjallisesta 

epäonnistumisesta heijastuspinnan ja samastuskohteen 

puuttumisen vuoksi. 

    Affiliaatiokompleksia ajatellen kirjallisen tason ja 

yhteiskuntaluokan yhteennivomisessa on mielestäni kyse 

feminiinisistä alemmuudentunnoista. Mieskirjailijat Thomas 

Mann ja E. M. Forster pystyvät siihen, mihin Pennanen ei 

naiskirjailijana omasta mielestään pysty. 

    Kiintoisaa on, että vuonna 1957 ilmestyneessä, Virginia 

Woolfia käsittelevässä esseessään Pennanen piti rajoitteena 

Woolfin kuulumista ylempään keskiluokkaan. Lisäksi hän 

kirjoittaa, ettei Woolf pystynyt kääntämään elämänsä 

ulkonaista tapahtumattomuutta kaunokirjalliseksi voitoksi.275  

Forsterin maskuliinisen epävarmuuden ja vaikenemisen 

Pennanen hyväksyy, Woolfin feminiinistä passiivisuutta ja 

haparointia hän ei hyväksy. Freudilaiseen paradigmaan 

sijoitettuna Pennasen arviot tarkoittavat sitä, että esseisti 

Pennanen pyrkii samastumaan maskuliinisiin edeltäjiinsä 

saadakseen kirjallista tilaa ja valtaa patriarkaatissa. Freud 

kutsui tytön psykoseksuaalista kehitystä kuvatessaan tätä 

asennoitumista maskuliinisuuskompleksiksi.276  

Romaanikirjailija ja novellisti Pennanen käsittelee 

oidipaalivaihetta ja haastaa erilaisista tekijäsubjektin 

positioista käsin koko oidipaaliteorian. Miksei esseisti 
274 Pennanen 1969, 229-233
275 Pennanen 1957, 520
276 Vrt. Gilber t & Gubar 1988, 184-187
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Pennanen tee samoin? Mahdollisia syitä on ainakin kolmas. Yksi 

mahdollinen syy on se, että hän ei pysty kohtaamaan 

esiäitiensä kohtelua patriarkaatissa. Toinen mahdollinen syy 

liittyy edelliseen: hän on liian epävarma omasta asemastaan 

pystyäkseen tunnustamaan Woolfin kaltaisen esiäidin aseman. 

Kolmas mahdollinen syy liittyy kumpaankin edelläolevaan 

syyhyn: Pennanen elää suomalaisessa patriarkaatissa ja 

pelkää tulevansa naisesseistinä nujerretuksi, jos ei samastu 

maskuliinisiin edeltäjiinsä.

   14 vuotta Parnasson esseen ilmestymisen jälkeen Pennanen 

kirjoittaa E. M. Forsterista uudelleen otsikolla Liberaali joka 

vaikeni.277 Tässä esseessään Pennanen mainitsee Forsterin 

merkinneen hänelle kiintopistettä erilaisten vaikutusten 

tungoksessa. Forster on tarjonnut illuusion278  ihmisestä 

hienoimmillaan. Pennanen ihailee esimerkiksi Matka Intiaan -

teoksessa esiintyvää kuvausta hienostuneen edvardianismin 

hajoamisesta. ”Forster kuului vankasti ylempään 

keskiluokkaan ja sai taustastaan määrätietoista 

elämänryhtiä.” Pennanen pitää  itsestäänselvänä, että Forster 

on ollut tietoinen yhteiskuntaluokkansa ja kirjallisen työnsä 

välisestä suhteesta.

     Kun Pennanen palaa E. M. Forsteriin 1960-luvulla, hän 

sulkee kokonaan ajattelunsa ulkopuolelle Forsterin pohdinnan 

pään ja sydämen totuudesta. Hänen mielestään ”edvardiaanilla 

on varaa mystiikkaan, totuuden köyhdyttämä nykyajan ihminen 

tuntee oman varattomuutensa”.279 Kuitenkin toisaalla samassa 

esseekokoelmassa hän kirjoittaa yrittävänsä vastustaa 
277 Pennanen 1965,  7
278 Sanaa illuusio ei ole 1950-luvun esseessä. Pennanen on ehkä 1960-luvulla jossakin määrin 
tietoinen E. M. Forsterin tosiasiallisista elämänvaiheista ja rakkaussuhteista.
279 Pennanen 1965, 20-21
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kaikkea mystistä,  metafyysistä ja selittämätöntä, mutta  

uskovansa silti mystiseen elämykseen. Mystiikan vastakohtana 

Pennanen pitää realiteettien tajua.280  

    Ristiriitainen suhde mystiikkaan kertoo mielestäni pelosta 

ajautua sellaisille psyyken alueille, joilla tietoinen minänhallinta 

ei toimi. Pelon taustalle on sijoitettava epäonnistunut 

avioliitto biseksuaalin miehen kanssa. Minän toimintakyvyn 

ylläpitäminen ei tässä elämänvaiheessa kestä viettien 

ajattelemista. Kahden lapsen yksinhuoltajan oli ajateltava 

erilaisia realiteetteja aikana, jolloin kirjallisuuden 

apurahajärjestelmäkin oli vielä kehittymätön.

    1960-luvulla  Pennanen pitää liberalismia mahdottomana 

aatteena, koska 

ihmisluonto on pahan,sorron ja kaaoksen alkulähde, 
liberalismi murentuu kun sitä kokeillaan käytännössä. Se 
on pelkkä kuvitelma: suvaitsevaisuutta ei ole, 
ymmärtämystä ei ole, yksilön vapaus johtaa 
väärinkäytöksiin ja mielettömyyksiin.281  

      

6.2.2. Epäproletaarinen Toivo Pekkanen

 

Pennanen mainitsee 1960-luvun Studia generalia -luennossaan 

Toivo Pekkasen, jolle työläistausta antaa Pennasen mielestä 

avaran sosiaalisen näkemyksen.282  Pennasen korostaman 

luokkatietoisuuden voisi kytkeä 1960-luvun yleiseen 

suomalaiseen kirjallisuuspolitiikkaan ja määritellä sen 

opportunistiseksikin oman aikansa seuraamiseksi, jos 

yhteiskuntaluokkiin ja ennen kaikkea Toivo Pekkasen 
280 Emt.,  38-57
281 Emt., 33
282 Pennanen  1969, 229-233
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työläistaustaan liittyvä pohdinta ei olisi Pennasen  

ajattelussa jo paljon varhaisempaa perua.    

    Vuonna 1952 Pennanen käy WSOY:n kesähuvilassa 

Suvikunnassa tekemässä Toivo Pekkasesta 50-

vuotishaastattelun Parnassoon. Forsteria mainitsematta 

Pennanen määrittelee Pekkasen sosiaalisen näkemyksen 

suunnilleen samoin kuin Forsterin vuotta aiemmin: Pekkasen 

teoksista voi lukea myötätunnon työväenluokkaa kohtaan ja 

purevan satiirin keskiluokkaa ja maanviljelijöitä kohtaan.283  

Pennanen korostaa Pekkasen kiinnittymistä työväenluokkaan 

mutta hän ei tee sidoksesta tietoista poliittista valintaa vaan 

tunteenomaisen suhtautumistavan. Näkemyksessä kuvastuu 

Pennaselle myöhemminkin tärkeä ajatus heikompiosaisten 

ihmisten tukemisesta. Hän ihailee Pekkasta kirjailijana, joka 

asettuu vähäväkisten puolelle.

    Toivo Pekkasta käsittelevässä tutkimuksessaan Keijo Ahti 

problematisoi käsitettä työläiskirjailija. Hän mainitsee, ettei 

Pekkanen itse koskaan kirjoittanut itsestään työläiskirjailijana 

ja että hän todennäköisesti suhtautui käsitteeseen torjuvasti. 

Ahti pitää kaiken kaikkiaan kirjallisuustieteessä käsitettä 

työläiskirjailija vaikeasti ratkaistavissa olevana 

terminologisena ongelmana, koska se on sisällöltään hämärä.284  

    Pertti Karkama pitää Toivo Pekkasen vuonna 1932 

ilmestynyttä romaania Tehtaan varjossa teoksena, joka lähtee 

liikkeelle yhteiskunnallisen identiteetin ongelmista ja etenee 

minuuden ongelmien kautta kysymykseen itseydestä. Karkama 

luonnehtii Pekkasen ydinkysymykseksi yhteiskunnallisen 

identiteetin ja minuuden etsintää, ei samastumista 
283 Pennanen 1952b, 193
284 Ahti 1967,  346-348
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yhteiskuntaluokkaan. Karkama kritikoi Pekkasta 

ajatukselliseen refleksioon pysähtymisestä ja 

yhteiskunnallisen identiteetin ongelman käsittelemisen kesken 

jättämisestä.285 Pekkasta haastatellut Pennanen pitää 

puolestaan Pekkasta kirjailijana, jonka teoksissa nimenomaan 

yhteiskunnallinen pohdinta on etualalla. Pennanen määrittelee 

Pekkasen epäproletaarisen rauhalliseksi persoonallisuudeksi. 

”Taistelu ja pyrkimys mikä antaa leimansa työväenluokalle 

luokkana, on vierasta Pekkaselle ihmisenä.”286 Individualismin 

haaksirikon kokenut Pennanen korostaa kuitenkin edelleen 

yksilön arvovalintojen merkitystä.  Proletaarisuuden ja 

työväenluokan pyrkimykset hän torjuu päättäväisesti. Tällä 

tavalla hän arvelee ehkä kykenevänsä väistämään serkkunsa 

varjoa ja pysymään erossa   1950-luvun päivänpoliittisista 

kiistoista. 287 Samalla hän voi kuitenkin liittoutua vahvan 

kirjallisen isän kanssa.

    Pennasen romaanissa Proomu lähtee yöllä proletaari on  

pidäkkeetön, alkukantainen, tylsämielinen, häikäilemätön ja 

ovela ihminen, jolle Pennanen ei anna yksilöllisen subjektin 

ominaisuuksia.  Proletaarit ovat joukko, joka ”mulkoili 

itsepintaisesti” Kyllikin jälkeen, ja jotkut joukon 

nimeämättömät jäsenet ”venyttivät kasvonpiirteitään 

irvistyksillä muodottomiksi”. (PLY 193) Proletaarilta puuttuu 
285 Karkama  1994  92-101
286 Pennanen 1952b, 193
287 Työläiskirjallisuus -käsite jää tosin selventämättä monelta muultakin 1950-luvun tutkijalta, kriitikolta 
ja kirjailijalta. Ahdin  mielestä vallitsevaa sekavaa tilannetta kuvaa hyvin se, että Annamari Sarajas on 
kaikista varauksistaan huolimatta nimennyt  Toivo Pekkasen ensimmäiseksi työläiskirjailijaksi. 
Sarajaksen käsitys siirtyi vuoteen 1965 saakka määrittelemään Pekkasta. ( Ahti 1967, 347)  Vuonna 
1965 ilmestyi Raoul Palgrenin teos Työläiskirjallisuus, jossa Palmgren hahmottelee 
työläiskirjailijuuden käsitettä viidellä eri erotteluperiaatteella. Kai Laitinen pitää Palmgrenia 
suomalaisen ”työväenkirjallisuuden tutkimuksen uranuurtajana”. (Laitinen 1997, 282) Laitisen 
mukaan mm. Toivo Pekkanen voitaisiin  liittää työväenkirjailijoiden joukkoon. Laitinen on kuitenkin 
halukas määrittelemään työväenkirjailijat sosiaalisten lähtökohtien ja aihepiirien kannalta sekä 
sitomaan heidät  työväenliikkeen kehitykseen. (Emt., 283) 
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individualistinen elämänkatsomus mutta siitä ei seuraa, että 

proletaarisuus olisi tavoiteltavaa. 

     Huugo Pennanen halveksi sivistymättömyyttä, mutta 

suhtautui avoimen vastaanottavaisesti työläisten ajatteluun ja 

ryyppäsi alaistensa kanssa. Hän tuomitsi joukon mutta ei 

yksilöä. Huugo Pennanen ei ollut aktiivisesti mukana 

suojeluskuntatoiminnassa, mutta hän kuului suojeluskuntaan. 

Kuuluessaankin hän tuomitsi punaisten vankien kohtelun.288  

Hän toimi samalla tavalla kuin Pennasen mielestä puoliväliin 

jäänyt E. M. Forster tai Pekkanen, joka ”inhoaa 

mielenosoituksia ja tunkeutumista” mutta jolla on ”melkein 

ahdistava pakko kuvata asioita kaikilta puolilta ettei tekisi 

kenellekään vääryyttä”.289    

    Yhteisöön kuuluminen vaatii yksilöltä sopeutumista 

sosiaalisiin sääntöihin, mutta yksilön on silti pyrittävä 

tasapuolisuuteen. Hilma Pennanen keitti sota-aikana 

perheelleen soppaa puluista, koska aviomies ei tahtonut 

sekaantua mustan pörssin kauppaan ja rikkoa lakia.290 Isänsä 

tavoin Eila Pennanen pyrkii arvostamaan yksilöä, mutta vain 

yhteisön sallimien rajojen sisällä. 

      Pekkanen on Pennaselle  yhteisöön oikealla tavalla 

sitoutuva kirjailija, jolla ei ole riippanaan henkilökohtaista 

elämäkertaa tai epäilyttävää sukuhistoriaa. Ja vaikka olisikin, 

se ”ei ole paljon arvoinen, sillä hänen sisäinen elämänsä tuntuu 

olevan ulkonaisista vaiheista riippumatonta, ja sisäinen elämä 

on hänessä oleellisinta”.291  Työläistaustan antamasta 

288 Maire Pennasen muistitietoa Eila Pennasen keräämänä. SKS KIA. Tiedot on todennäköisesti 
kerätty   Tampere-sarjaa varten. SKS KIA
289 Pennanen 1952b, 193
290 Maire Pennasen muistitietoa Eila Pennasen keräämänä. SKS  KIA.
291 Pennanen1952b, 191
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sosiaalisesta samastumisesta huolimatta Pekkanen on 

yhteiskuntaluokan, tunteitten ja tavallisen arkielämän 

ulottumattomissa. Pennasen kuvaamassa 

henkistyneisyydessään hän muistuttaa Kaadettujen  pihlajien 

metsänjumala Oberonia.    

    Pennanen ei haastattelussa irrota toisistaan kohdettaan ja 

kohteensa näkemyksiä ja omia asenteitaan ja tulkintojaan. 

Haastattelija on haastateltavan tarjoamille vaikutelmille 

tavattoman altis.292 Samastumistarve ihailtuun, kirjalliseen 

isään on  niin voimakas, että sitä on mielestäni mahdollista 

kutsua haaveeksi imaginaarisesta sulautumisesta. 

       Pennasen kunnioitus Pekkasta kohtaan on murtumaton 

vielä 1960-luvun alussa. Syyskuussa 1962 Pennanen vertaa 

Väinö Linnaa Pekkaseen edellisen murskaavaksi tappioksi. 

Pennanen pitää Pekkasta ja Linnaa objektiiviseen totuuteen 

uskovina kirjailijoina, mutta Pekkanen esittää kysymyksiä 

pyrkiessään objektiivisuuteen siinä missä Linna ainoastaan 

vastaa.

Linnalle merkitsivät totuutta hänen kansanmiehensä ja 
heidän katsomuksensa ovat hänen teostensa raaka-
ainetta, jota kirjailija sitten tajuaa niin hyvin ja muovaa 
niin hienosti. Ymmärtää kyllä, kun näin on, että Linnalla ei 
ole varsinaisia taiteellisia päämääriä. Julistukselliset 
päämääränsä hän tavoittaa osittain taiteellisin keinoin 
suuren kielellisen lahjakkuutensa vuoksi.293 

       
Linnan erityisenä vikana mutta myös voimana Pennanen pitää 

sitä, että  Linna ”tuntuu tosiaan uskovan Totuuteen, 

ehdottomaan ja vastaansanomattomaan”. Pennanen pitää 

292Pennanen kirjoittaa Pekkasesta mm. ”Hän tarkastelee puhekumppaniaan tuuheiden kulmainsa 
alta kuin oman käsinkosketeltevan yksinäisyytensä ristikkoikkunasta. Hän on koko ajan jossakin 
kaukana. Eipä ihme, että hän ei aina viitsi seurata mitä hänen ympärillään tapahtuu ja puhutaan.”    
293Pennanen 1962. 
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tällaista ominaisuutta vanhanaikaisena. ”Nykyaikainen kirjailija 

kokee totuuden suhteellisena ja subjektiivisena.”294 

    Pennasen jyrkässä näkemyksessä kuvastuu mielestäni se, 

että Pekkasen idealisoinnin ylläpitäminen edellyttää 

Pennaselta Väinö Linnan tuotannon poissulkemista.  Kirjallinen 

tytär kamppailee kahden kirjallisen isän välillä ja hänen on 

hylättävä toinen ollakseen toiselle uskollinen.

    Pennanen vieroksuu erityisesti Väinö Linnan ehyttä 

kertojanäkemystä ja tuomitsee sen saarnaamiseksi ja 

julistamiseksi. 

    Ehyen kertojanäkemyksen tuomitseminen on kiinnostava 

yksityiskohta. 1950-luvun individualistisen haaksirikon jälkeen 

Pennanen siirtyi itse suuriin historiallisiin aiheisiin, joista 

ensimmäinen oli vuonna 1954 ilmestynyt Pyhä Birgitta, 

arvostelu- ja myyntimenestys. Vuonna 1958 ilmestynyt Valon 

lapset sai huonon myyntimenestyksen jälkeen kustantajalta 

varsin ynseän lausunnon, jonka jälkeen Pennanen luopui 

ajatuksesta kirjoittaa romaani Leo Trotskista. Pääjohtaja Yrjö 

Jäntti oli sitä mieltä, että Pennasen ei enää olisi syytä 

kirjoittaa ”väitöskirjoja”.295  Sekä Pyhässä Birgitassa että 

Valon lapsissa on ehyt kertojanäkemys. 

    Kun muistetaan, että Eino Suolahti rohkaisi Pennasta 

kirjoittamaan historiallisia romaaneja, uskon että kriittisen 

Linna-arvion taustalla vaikuttaa Pennasen pettyminen 

samastuskohteisiin.  Kirjalliset isät olivat pettäneet heihin 

tukeutuneen naiskirjailijan. Pennanen ei kokenut onnistuneensa 

omissa kirjallisissa pyrkimyksissään.

    Pekkasen ja Linnan välisessä rajankäynnissä kuvastuu 
294 Pennanen 1962.
295 Pennanen  1992, 208
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mielestäni myös naiskirjailijan raivo siinä tilanteessa, kun hän 

kohtaa kahden kirjallisen isän ylivoimaisen auktoriteetin. 

Toisaalta siinä kuvastuu kirjallisen tyttären mustasukkainen 

tarve suojella idealisoitua kirjallista isää kilpailijoilta. 

     Gilbertin ja Gubarin mukaan 1900-luvulle tultaessa 

naiskirjailijan valintoja monimutkaisti patriarkaalisen 

auktoriteetin heikkeneminen. Naiskirjailijaa vainosi kirjallisten 

esi-isien karisma mutta myös samojen esi-isien vallan hauraus 

ja heidän vihansa ankaruus. Ristiriitaisessa tilanteessa 

naiskirjailijaa seurasi syyllisyydentunteen ajama tarve 

ylläpitää isän mainetta ja kunniaa.296 Ylläpitämiseen sisältyy 

itsemäärittelyn tarve.297   

6.2.3.  Ironinen tyylitaituri Tuomas Anhava

 Kustannustoimittaja, pitkäaikainen Parnasson päätoimittaja, 

suomentaja, runoilija, ateljeekriitikko, kirjallisten johtokuntien 

jäsen, harmaa eminenssi Tuomas Anhavalla on ollut paljon 

portinvartijan valtaa kirjallisella kentällä jo 1950-luvulla. 

Kentällä liikkuessaan hän käytti mieluummin puhelinta kuin 

kirjoitti kirjeitä. Anhavan maratonpuhelut ovat tuttuja myös 

Pennaselle, joka saa puhelimitse raippoja mm. Jane Austen -

käännöksestä Neito vanhassa linnassa. ”Hän antoi nuhteensa 

puhelimitse ja kun minä olin juuri sillä hetkellä 

ruuanlaittopuuhissa, silakat paloivat karrelle vanhaan 

valurautapannuun minun kuunnellessani Anhavaa.”298

     Vaikka Pennanen arvostaakin Tuomas Anhavan 

296 Gilbert & Gubar 1988, 171
297 Vrt. emt., 169
298 Pennanen  1952, 205
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älykkyyttä299 hänellä ei mielestäni ole Anhavaan yhtä suurta 

samastumistarvetta kuin esimerkiksi Forsteriin ja Pekkaseen.  

Suhde vaikuttaa kohtalaisen tasa-arvoiselta.  Vuonna 1952 

ilmestyneessä Oscar Wilde -esseessään Pennanen viittaa 

”maisteri Anhavaan”  pohtiessaan taideteoksen ja taiteilijan 

välistä suhdetta. Pennanen ei jaa Anhavan näkemystä tekijän 

ja teoksen täydellisestä erillisyydestä vaikka hän ei asetakaan 

Wilden ja Wilden tuotannon väliin yhtäläisyysmerkkejä.300  

Erimielisyydestä ei seuraa kärjistyksiä eikä linjaristiriitoja. 

    Sama säyseys vallitsee heidän suhteessaan myös silloin, 

kun Parnasson sivuilla käydään ankaraa polemiikkia 

kirjallisuuden ja todellisuuden  välisistä suhteista. Anhava mm. 

kritikoi terävästi Rafael Koskimiehen käsitystä taiteesta 

elämän esittäjänä ja kieltäytyy jyrkästi kirjoittamasta 

yhtäläisyysmerkkejä sanataiteessa esitetyn todellisuuden ja 

elävän elämän välille.301  Pennanen pohti esimerkiksi Toivo 

Pekkasen yhteydessä kirjailijan elämän ja teosten suhdetta 

toisiinsa, mutta hän ei Anhavan tavoin kärjistä eikä esitä 

äärimmäisen jyrkkiä mielipiteitä.

    Esseisteinä ja kriitikkoina Pennasta ja Anhavaa lähentää 

toisiinsa kenties se, että heidän kummankin suhde 

kaunokirjallisuudessa ilmeneviin tunteisiin ja seksuaalisuuteen 

on 1950-luvun alkuvuosina hyvin kielteinen.    

    E. M. Forsteriin muuten varsin myönteisesti suhtautuva 

Pennanen kirjoittaa Parnassossa ilmestyneessä esseessään 

Forsterin romaanista A Room with a View:

Mutta aidon perustan ylle on kasaantunut missiromaanin 
299 Suomen Kuvalehden kyselyssä 1968 hän nimeää Tuomas Anhavan älykkääksi ihmiseksi. Itseään 
hän ei pidä erityisen älykkäänä. SKS KIA.
300Pennanen1952, 53-54
301 Anhava 1951,  362-365 
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lemmenliaaneja: samaa tyhjää paatosta rakkaudesta 
puheen ollen, samaa koukistelua ja kiertelyä naisen 
puolelta ja samaa yli laitojen valuvaa intohimoa miehen 
puolelta - naisellisen toiveajattelun mukainen 
rakkaussuhde, joka täyttää koko maailman.302 

    Anhava  kirjoittaa vuonna 1951 Parnassossa Graham 

Greenen teoksesta Jutun loppu seuraavasti:

Ennakolta hieman hämmästytti kuulla, että Greene, 
elämän lohduttomuuden erikoistuntija, oli häätynyt 
rakkaudesta kirjoittamaan. Yleisesti ei ole jätetty 
toteamatta miten siitä on näihin asti herunut hänen 
romaaneihinsa vain seksualiteettia. (...) Mitä 
poikkeuksettomammaksi osoitetaan, että laakso on 
murheen, sitä säteilevämpi on autuusonni, Greenen 
romaanien elämänkuvan valoisa tausta. Hän ei koskaan 
siitä puhu, mikä on tehokasta: ja vain eläytyminen siihen 
estää lukijan kyllästymästä itse elämänkuvan 
tasasurkeuteen.303 

Toinen Anhavaa ja Pennasta yhdistävä tekijä voi olla huumorin 

puuttuminen. Pennasen varhaisissa romaaneissa ja esseissä ei 

ole huumoria, eikä sitä löydy Anhavan 1950-luvun alkupuolella 

Parnassoon kirjoittamista arvioista tai esseistä. Taiteeseen 

suhtaudutaan vakavasti, älyllisesti, oppineesti ja kriittisesti. 

    Heinz Kohutin mukaan inhimillinen viisaus syntyy erilaisten 

narsististen vaatimusten hallinnasta. Viisautta Kohut pitää 

tasapainoisena asennoitumisena maailmaan ja elämään. Siihen 

sisältyvät mm. huumorintaju, lujasti omaksutut arvot ja 

elämän rajallisuuden hyväksyminen. Huumorintajun 

kasvualusta syntyy lapsuudessa ja se edeltää viisautta. Koska 

viisauteen kuuluu elämän rajallisuuden hyväksyminen, Kohut ei 

pidä viisautta nuoren ominaisuutena.  Sarkasmi on  Kohutin 

302 Pennanen 1951, 294
303 Anhava1951,  360-361. 
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näkemyksen mukaan seurausta ihannoitavien arvojen 

puuttumisesta. Sarkasmi on yksilön yritys minimoida 

narsistisiin rajoihin törmäämisen aiheuttamat emotionaaliset 

ongelmat kiinnittämällä ne mielihyvää  hakevaan, kaikkivoipaan 

minään. Sarkasmin on mahdollista muuttua vapauttavaksi 

huumoriksi, mutta se voi muuttua myös emootioita 

tukahduttavaksi kyynisyydeksi. Ironia on sarkasmin tavoin 

yhteydessä tunne-elämään - tai sen torjumiseen. Mikäli yksilö 

ei koe pystyvänsä hallitsemaan esiinpurkautuvia tunteitaan, 

hän turvautuu arvottavaan ironiaan.304

      Mielestäni Pennasen ironisen tyylin taustalla on joitakin 

aiemmin mainitsemiani lapsuusiän ratkaisemattomia 

narsistisia kysymyksiä. Sarkasmi voi puolestaan olla 

yhteydessä sodan aiheuttamaan maailmankatsomuksen 

romahtamiseen ja pettymyksiin henkilökohtaisessa elämässä. 

Toisaalta: Pennanen oli ironinen ja sarkastinen jo lapsuusajan 

päiväkirjoissaan.

6.3.  Feminiinisen samastumisen mahdollisuus: Maria    

       Jotuni

Pennasen ”tyyliä luova kirjallinen kulttuuri” on parhaimmillaan 

novelleissa, kirjoittaa Pekka Tarkka.  Tarkka hakee Pennasen 

esikoisnovellikokoelman esikuvia anglosaksisesta maailmasta, 

D. H. Lawrencen ja Katherine Mansfieldin sensualismista. 

Tarkka ei kysy aikaan ja kirjallisiin esikuviin kiinnittymisen 

psyykkistä taustaa vaan ottaa kiinnittymisen 

määritelmällisenä itsestäänselvyytenä.  Pennasen teoksia 
304 Kohut 1978, 458-460
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Kaadetut pihlajat, Proomu lähtee yöllä ja Pilvet vyöryvät  

Tarkka pitää romaaneina ”ikäkausien murroksesta”.305 

Kirjailijoita esittelevässä teoksessa on tietysti syytäkin 

pyrkiä selkeisiin yleistyksiin, mutta esimerkiksi Proomu lähtee 

yöllä  -romaanista on äärimmäisen vaikea hyväntahtoisellakaan 

tulkinnalla löytää ikäkausien murrosta. 

    Vuonna 1953 Pennanen pohtii Parnasson novellikilpailun 

tulosten julkistamisen jälkeen novellistiikan ongelmia ja 

suomalaisen novellikirjallisuuden tasoa. Pennasen pitää 

suomalaisista novellisteista parhaana Maria Jotunia. Erityisen 

paljon hän arvostaa Jotunin novellia ”Jouluyö korvessa”, joka 

voitti pohjoismaisen novellikilpailun vuonna 1930.306  Jotunin 

novellia käsitellessään hän tulee kiteyttäneeksi oman 

näkemyksensä hyvän novellin ominaisuuksista.307

     Pennasen käsitys on,  että  novellin tulee ilmaista jotakin 

tärkeätä inhimillisistä suhteista. Tekstissä on oltava 

mielellään lyhyinä lauseina ilmaistu merkityksellinen sanoma, 

muuten se jättää lukijan tyhjäksi. Romaani voi olla hauskaa 

ajanvietettä, novelli on käytännössä aina taidetta ja siksi 

ikävä, vakava ja vaativa kirjoittamisen laji. Novelli vaatii 

persoonallisuutta sekä tekijältä että lukijalta. Koskaan se ei 

mene kaupaksi, koska sitä lukiessa on ponnisteltava kohti 

ydintä, joka sijaitsee novellin rakenteessa. 

Konstruktiivisuutensa vuoksi novelli puhuu välillisesti. Romaani 

kertoo elämästä suoraan, koska romaanin rakenteelle on 

ominaista luonteva elämän kaltaisuus.308  Pennasen käsitys 

305 Tarkka 1990, 139-140
306 Pennanen 1953b, 133
307 Kun János Nagy kysyy haastattelussaan 1980-luvulla, millaisen arvion Pennanen antaisi omasta 
työstään, Pennanen sanoo että novelli ja essee luontuvat hänelle parhaiten.  SKS KIA
308 Pennanen1953b, 136
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romaanista myötäilee Alex Matsonin näkemyksiä. Matsonin 

Romaanitaide ilmestyi vuonna 1947.  Matson määrittelee siinä 

romaanin kaunokirjalliseksi muodoksi, joka noudattaa elämän 

muodonrakentelua ja jäljentää elämää tietyn välimatkan 

päästä.309 

    Novellin määrittelyssä välähtää  näkyviin rajankäynti, joka 

elää kriitikko ja esseisti Pennasessa pysyvästi: viihteen ja 

taiteen rinnakkainasettelu, vastakkainasettelu, vertailu ja 

arvottaminen.   Modernistikriitikko Pennanen antaa jälleen 

oman kirjallisuuskäsityksensä näkyä selvästi310. Kiintoisa on 

Pennasen näkemys, ettei taide voi olla muuta kuin ikävää ja 

vakavaa. Novelli on tässä vaiheessa ehdottomasti taidetta, 

romaani voi olla viihdettäkin.311

    Pennanen kirjoittaa Maria Jotunista myöhemminkin useissa 

yhteyksissä. Tunnustelua-esseekokoelmassaan hän mainitsee 

sekä Jouluyö-novellin Annan, Huojuvan talon Lean ja Klaus, 

Louhikon herra -näytelmän Kirstin esimerkkeinä naisista, jotka 

ovat ”karyatidihahmoja”.312  ”Karyatidi” esiintyy Karen 

Blixenin teoksessa Viimeiset tarinat ja sillä tarkoitetaan 

kivistä naishahmoa, joka pitää ikuisesti taloja pystyssä.313 

   Pennanen pitää Lean karyatidipiirteenä hänen sosiaalista 

pelkoaan. Lea ei Pennasen mielestä skandaalin pelossa hae 

eroa väkivaltaisesta aviomiehestään. Pennasen mielestä 

”Jotuni ei ole tietoisesti korostanut tätä piirrettä, hän ei ole 

tullut ajatelleeksi sitä, että sosiaalinen pelkuruus on yksi 

naisen kannattavan ja ylläpitävän voiman sameista 

309 Matson  1969, 119
310 Vrt. Hökkä 1999,  68-69
311 Pennanen 1953b, 136
312 Pennanen 1965, 105
313 Emt., 103
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lähteistä”.314 Pennasen luonnehdinta assosioituu mielestäni 

luontevasti hänen omaan henkilöhistoriaansa. Lisäksi Pennanen 

tunnustaa tiedostamattoman vaikutuksen kirjailijantyössä 

mainitessaan, ettei Jotuni ole toiminut tietoisesti. Esseistinä 

Pennanen arvelee voivansa tavoittaa Jotunin 

tiedostamattomat motiivit, jotka voidaan liittää myös 

Pennasen omaan henkilöhistoriaan ja epäilyihin sosiaalisesta 

pelkuruudesta. Pennanen ei kuitenkaan tätä yhteyttä ilmaise.

   Klaus, Louhikon herra -näytelmän Kirstiä Pennanen pitää 

”korkeita arvoja kannattavan naisen kaavamaisena 

peruskuvana”.315 Pennanen mainitsee myös kyseisen näytelmän 

oidipaaliset piirteet.316 Hän katsoo, että Jotunin kaltainen 

etevä kirjailija ei olisi korostanut äitien ja poikien oidipaalisia 

suhteita, jos hän ei olisi halunnut paljastaa naisellisen 

karyatidin, ”yhteiskunnallisen taakankantajan”, vähemmän 

kunnioitettavia vaikuttamiskeinoja.317 

   ”Jouluyö”-novellin suuruus paljastuu Pennasen mielestä 

siinä, että Anna uhraa pahan miehen ”tulevaisuuden tähden”. 

Annan hyvyydessä, yhteiskunnallisuudessa ja 

epäitsekkyydessä pelkistyy halu jäädä henkiin ja turvata 

seuraavan sukupolven henkiinjääminen. 318 

   Vuonna 1953 Pennanen kuvailee ”Jouluyö”-novellia 

samansuuntaisesti kuin vuonna 1965. Hän tiivistää novellin 

merkityksen siihen, että Annan miehen kuolema oli Annalle 

voitto ja juhla. Vaikka Anna aiheuttikin kuoleman puolittain 

itse, ”se ei tuota hänelle tunnontuskia, koska hän sai siten 

314 Emt., 109
315 Emt.,113
316 Emt., 114-115
317 Emt., 116
318 Emt., 118
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oikeuden rakastaa avutonta olentoa ja palvella tätä, lasta, 

maailman vapahtajaa, elämän tarkoitusta”.319 Pennanen pitää 

Annan paradoksina sitä, että Annan hyve on kyky rakastaa, 

mutta hän voi rakastaa vasta saatettuaan miehensä 

kuolemaan.320 Rakkaudessaan riippuvainen nainen saa 

oikeutuksen tunteilleen vasta sitten, kun miestä ei ole. Tässä 

Jotunin novellia koskevassa näkemyksessä kuvastuvat 

Pennasen omat, jo 1940-luvulla ilmaistut käsitykset ja 

kokemukset feminiinisen rakkauden olemuksesta.

    Aiemmin tässä tutkimuksessa olen maininnut, että 1980-

luvulla Pennanen piti vuonna 1952 ilmestynyttä Tornitalo -

novellikokoelmaansa yrityksenä käsittää omia 

lapsuudenaikaisia identiteettiongelmiaan. Vuonna 1970 hän on 

täysin päinvastaista mieltä kuin 1980-luvulla ja kehottaa 

Tornitalon taustoista kyselevää opiskelijaa luopumaan 

kirjailijan elämäkerran ajattelemisestakin, koska 

elämäkerrallinen asennoituminen on ”tutkimuksellinen virhe” 

eikä Tornitalon aihevalinnoista ole mahdollista sanoa mitään 

elämäkerrallista. ”Suosittelisin, ettei sanaa valinta 

käytettäisi yhteydessä, joka koskee lähinnä tiedostamattomia 

prosesseja.”321 

   Osittain tiedostamattomat prosessit ovat tietoisten 

prosessien lisäksi mielestäni vaikuttaneet siihen, että 

Pennanen arvostaa Jotunia. Jotunin  naishahmoilla on 

ominaisuuksia, jotka ovat olleet Pennasen henkilöhistoriassa ja 

tuotannossa merkityksellisiä.  Jotunin kuvaamat, 

rakkaudessaan pettyvät naiset, äitiyden sosiaaliset ja 

moraaliset velvoitteet, naisen sosiaaliset pelot ja Jotunin 
319 Pennanen  1953, 138
320 Emt.,136
321 Eila Pennasen (lähettämätön?) vastaus Kyllikki Korhoselle 21.4.1970. SKS KIA
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yhteiskunnallinen näkökulma ovat häämöttäneet Pennasen 

novellistiikan taustalla esimerkkeinä siitä, että naiskirjailijan 

ei tarvitse olla ”vain nainen”. Jotuni on antanut Pennaselle 

mahdollisuuden feminiiniseen samastumiseen ja ainakin 

alkuvaiheessa vaikuttaa siltä, että kohtaaminen ei herätä 

ristiriitaisia tunteita vaan rohkaisee Pennasta novellistina.

   On kuitenkin jälleen todettava, että Pennanen ei tietoisesti 

naiskirjailijana kerro sitoutuvansa  Jotuniin sen enempää 

1950-luvulla kuin 1960-luvullakaan. Yhtä vähän hän tietoisesti 

kertoi sitoutuvansa naiskirjailijana esimerkiksi E. M. Forsteriin 

tai Toivo Pekkaseen.322 Lisäksi hän ei kilpaile, haasta tai 

uhmaa kuten esimerkiksi Gertrude Stein, joka ilmoitti olevansa 

James Joycen edeltäjä.323 Kertooko Pennasen asenne 

”naisellisesta” pelkuruudesta? Mielestäni ei. Se kertoo 

patriarkaatin voimasta ja niistä ehdoista, jotka naiskirjailijan 

on otettava huomioon, mikäli hän haluaa luoda itselleen 

kirjallisen uran. Jokainen naiskirjailija huomioi nuo ehdot ja 

patriarkaatin voiman oman laatunsa mukaisesti.

322 Vrt. Gilbert&Gubar 1988, 170-171
323 Ks. emt., 216



410.

7. PATRIARKAATIN  PAINO

Vuonna 1995 Tampereen Työväen Teatteri kantaesitti 

kirjoittamani näytelmän Tuntematon Väinö Linna. Ensi-iltaa 

edeltävänä päivänä minut oli kutsuttu erääseen 

tamperelaiseen ravintolaan. Pöytäseurueeseen kuului lisäkseni 

viisi varsin tunnettua miestä suomalaisesta kulttuuri- ja 

sivistyselämästä.

     Pöytäseurueessa olevat miehet esittivät toisilleen 

oppineita ja asiantuntevia näkemyksiä Väinö Linnasta. 

Ruokailun edetessä ymmärsin ensimmäisen kerran elämässäni, 

että miehet pitävät minua alempiarvoisena ihmisenä siksi, 

että olen nainen.  Olin keskustelijoille täysin näkymätön. Olin 

36-vuotias, samanikäinen kuin Eila Pennanen vuonna 1952,  

eikä ajatus alempiarvoisuudesta ollut koskaan aiemmin tullut 

mieleeni. Ehkä minut oli aiemminkin määritelty miestä 

alempiarvoisemmaksi, mutta en ollut huomannut sitä. En ole 

sosiaalisesti herkkävaistoinen nainen.

    Näytelmää kirjoittaessani minulla oli tavoitteena 

roolihenkilö, joka ei olisi kansallinen instituutio vaan 

sosiaalisesti epävarma mies, joka tahtoi kirjoittamalla 

saavuttaa arvostetun aseman ja julkista hyväksyntää.

    Näytelmän vastaanotossa sain moitteita siitä, että olin 

tehnyt Linnasta liian ”tavallisen”. Olin naiskirjailija, joka 

arkipäiväisti maskuliinisen sankarin. Maskuliinisin ehdoin 

toimivan teatteri- ja kirjallisuusinstituution oli mahdotonta 

hyväksyä näkemystäni, jonka mukaan Väinö Linna oli 

alemuudentuntoinen, estynyt, ujo ja naiivi nuori mies. En 
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nähnyt enkä vieläkään näe ristiriitaa siinä, että senkaltaisesta 

miehestä muodostetaan myöhemmin kollektiivisessa 

omistuksessa oleva kansakunnan ääni. Sen kyllä näin, että olin 

päistikkaa mennyt ”väärään paikkaan”. Ensimmäisen kerran 

elämässäni koin sukupuoleni haitaksi ja esteeksi. 

   Epäoikeudenmukaisen kohtelun aiheuttama voimaton raivo 

vaikutti aika tavalla taustalla silloin, kun pohdiskelin käsillä 

olevan tutkimuksen aloittamista. Ajatteluuni sisältyi 

johdannossakin mainitsemani tarve ottaa tutkimusprosessissa 

huomioon tunteet, toki tieteellisen työn vaatimaa 

objektiivisuutta unohtamatta. Tutkijan intentiooni sisältyi 

lisäksi vankka, 1980-luvulla muodostamani käsitys Eila 

Pennasesta naiskirjailijana, joka ei ollut  kokenut olevansa 

miestä alempiarvoisempi. En ensimmäistä enkä viimeistä 

kertaa elämässäni ollut typeryyteen saakka naiivi. 

    Tutkimukseni johdannossa esitetyt hypoteesit ovat 

mielestäni osoittautuneet hedelmällisiksi sekä Eila Pennasen 

omaelämäkerrallisen proosan tulkinnassa että naiskirjailijan 

psykososiaalisen aseman tarkastelussa. Tavoitteenani on ollut 

muun muassa osoittaa, että kirjalliseen tekijyyteen liittyvässä 

elämäkerrallisessa tutkimuksessa on syytä ottaa huomioon 

myös fyysisen kirjailijan sukupuoli. Kirjailijan sukupuolella on 

merkitystä tarkasteltaessa esimerkiksi eri teosten 

tekijäsubjektien tekemiä valintoja ja noiden valintojen yhteyttä 

fyysiseen kirjailijaan. Koska fyysisen kirjailijan sukupuoli 

vaikuttaa tekijäsubjektin valintoihin, fyysistä kirjailijaa ei 

voida sulkea kirjallisuudentutkimuksen ulkopuolelle.  

    Vuonna 1969 julkaistussa esseessään ”What is an Author” 

Michel Foucault katsoo biografismin vastustuksen olleen syynä 
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siihen, että tutkijat ovat laiminlyöneet kirjailijan ja teoksen 

välisten ongelmien käsittelyn. Foucault kysyy, mikä pitää 

kirjan edelleen teoksena, jos sitä ei nähdä enää kirjailijan 

tekemäksi kokonaisuudeksi. Foucault vastaa omaan 

kysymykseensä esittämällä neljä ominaisuutta, jotka 

määrittävät kirjailijan sijaintia. Omassa tutkimuksessani 

keskeisin on Foucault’n näkemys, jonka mukaan teksti sisältää 

lukuisia kirjailijaan viittaavia merkkejä. Foucault kutsuu 

tekstistä löytyvää subjektia tekijäsubjektiksi, joka ei ole sama 

kuin fyysinen kirjailija tai tekstissä esiintyvä kertoja. 

Käsitykseni mukaan tekijäsubjekti välittyy teoksesta lukijalle 

lukuprosessin aikana. Kyseessä on merkityksenanto. Se ei ole 

mahdollista ilman merkityksen antajaa, joka ei ole ”mikä” vaan 

”kuka”. Johdannossa totesin, että merkityksiä antavaan ja 

luovaan tekijäsubjektiin voidaan sijoittaa myös fyysisen 

kirjailijan intentioita.

    Gustave Flaubertin elämästä ja tuotannosta kirjoittanut 

Eila Kostamo toteaa, että Flaubertin proosataiteessa ja 

kirjeissä voi löytää ”lukuisia kosketuskohtia: joukon 

peruselämyksiä sekä ajattelun ja tuntemistapojen 

pysyvyyksiä, eräänlaisia pohjasuonia”.324 

    Eila Pennasen muuan peruselämys oli epämääräinen 

tietoisuus siitä, että hänen omassa perheessään oli 

ympäröivän sosiaalisen yhteisön mielestä jotakin vikaa. 

Sosiaalista nousua ja sosiaalista arvonantoa tavoittelevat 

Huugo ja Hilma Pennanen joutuivat yhteisön hyljeksimäksi muun 

muassa Huugon sisaren Ain’Elisabet Pennasen aviottoman 

lapsen ja Huugon taloudellisten vaikeuksien vuoksi. 
324 Kostamo 1992, 10
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Ain’Elisabet Pennasen ja Aarne Orjatsalon poika Jarno 

Pennanen oli lapsuudesta saakka serkkunsa Eila Pennasen 

läheinen ystävä. Julkaistujen päiväkirjojen mukaan Jarno 

Pennanen piti suhdetta eroottissävyisenä jo silloin, kun Eila oli 

viisivuotias ja hän itse kymmenen vuotta Eilaa vanhempi. 

Heijastumia Jarno Pennasen eroottisista toiveista sekä Eilan 

suhtautumisesta niihin olen käsitellyt Kaadetut pihlajat-

romaanin tarkastelun yhteydessä.  Myös esikoisromaanissa on 

Jarno Pennasta muistuttava fiktiivinen henkilö, vaikka Eila 

Pennanen kieltääkin yhteyden romaanin toisen painoksen 

esipuheessa vuonna 1985. 

    Ain’Elisabet Pennanen oli taiteilija ja itsekäskin 

individualisti. Jarno Pennanen oli taiteilija, individualisti ja 

kommunisti. Huugo Pennanen oli uskonnolliselta 

näkemykseltään agnostikko ja poliittisesti liberaali. 

Kiihkouskonnollinen Hilma Pennanen äänesti oikeistoa. Eila 

Pennasen isoveljestä Leo Pennasesta tuli pappi, isosisko 

Mairesta opettaja. Perhedynamiikkaan on sisältynyt hyvin 

erilaisia maailmankatsomuksellisia näkemyksiä ja on 

epätodennäköistä, että näkemykset olisivat aina viihtyneet 

sopuisasti rinnakkain.

     Lapsuudenkodin erilaiset pinnanalaiset ja 

ääneenlausumattomat  jännitteet heijastuivat Pennasten 

arkielämään tavalla, jonka syitä pieni lapsi ei ymmärtänyt, 

mutta hän vaistosi kireän ilmapiirin. Ilmapiirin aiheuttamasta 

myöhemmästä ilottomuudesta Eila Pennanen mainitsee muun 

muassa eräässä esitelmässään.    

     Perheen sisäinen jännitekenttä aiheutti Eilassa 

alemmuudentuntoja, jotka purkautuivat koulutovereihin 
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kohdistettuina kiukunpuuskina. Kiukunpuuskat lisäsivät 

sosiaalisen eristyneisyyden tunnetta. Epämääräisen kiukun 

valtaama ja itsensä erilliseksi kokeva yksilö ei koe osaavansa 

miellyttää muita ihmisiä, jolloin hän ei saa hyväksyntääkään. 

   Tien alussa -novellissa on kyse hyväksyntää ja ihailua 

kaipaavasta Kaijasta, joka päätyy ahdistavaan yksinäisyyteen. 

Piinallinen erillisyyden ja väärässäolemisen tunne vaivaa myös 

Tornitalo-novellissa esiintyvää Riittaa. Tekijäsubjekti on 

rakentanut nämä tutkimuksen alkupuolella käsittelemäni 

omaelämäkerralliset novellit sellaisiksi, että huonommuuden 

tunnoista kärsivät tytöt saavat osakseen lukijan 

myötätunnon. Eheyttävä tunnekokemus syntyy välillisesti, 

jolloin lukijassa oleva haavoittunut lapsi voi tekijäsubjektin 

intention kuljettamana kohdata myös fyysisessä kirjailijassa 

olevan haavoittuneen lapsen. Tekijäsubjekti pyrkii mielestäni 

yksityisen tunnekokemuksen jakamiseen ja tunteensiirtoon. 

Vaikka Eila Pennanen ei olisikaan kyseiset novellit 

kirjoittamalla voinut parantaa lapsuudessa syntyneitä 

identiteetin vammoja, kirjoittaminen on toiminut tapana 

jäsentää lapsuutta käsiteltävään muotoon. 

    Ahdistuneisuus ja itsearvostuksen puuttuminen varjostivat 

Pennasen elämää vanhuuteen saakka, mutta ahdistus ei 

kuitenkaan  kasvanut niin hallitsevaksi, että tunneilmaisu ja 

siten myös kyky kirjoittaa olisivat tukahtuneet. Ahdistusta 

lievensi ehkä sekin seikka, että kirjoittaminen toimi  

yhdistävänä siltana sosiaaliseen yhteisöön.

    Yhteisön hyväksyntä sisältää kuitenkin myös vaatimuksen 

yhteisön asettamien normien ja arvojen noudattamisesta. 

Naiselta vaaditaan lisäksi eri asioita kuin mieheltä. 1940-
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luvulla yhteisölle kelpaavan naisen tuli valmentautua 

avioliittoon ja äitiyteen. Eila Pennanen tahtoi 1940-luvulla 

valmentautua ”yhteiskunnalliseksi ihmiseksi”, jolloin hänen 

olisi pitänyt sitoutua siihen, mitä yhteiskunta odotti naiselta. 

Päiväkirjamerkintöjen mukaan Eila Pennanen piti kuitenkin jo 

lapsena kodinhoitotöitä naista orjuuttavina. Raskaana olevasta 

siskostaan Mairesta hän ajatteli, että lapsen odottaminen teki 

naisen kyvyttömäksi henkisiin ponnisteluihin. Vuonna 1941 

työpalveluleirillä ollessaan Pennanen piti naisen 

seksuaalisuutta älyllisen toiminnan vastakohtana.  Pennanen ei 

ollut halukas sitoutumaan kotitalousideologiaan.     

     Työpalveluleirillä ollessaan Pennanen oli kirjeenvaihdossa 

Jaakko Suolahden kanssa. Suolahden kirjeistä kuvastuu 

maskuliininen päämäärätietoisuus ja selkeä käsitys naisen 

sosiaalisesta roolista.  Kirjeissään Suolahti piti naisessa 

arvokkaana äitiyttä ja pyyteetöntä aherrusta kotona, kirjeitä 

lukeva Pennanen kirjoitti romaania ja inhosi kodinhoitotyötä. 

Tilanteen paradoksaalisuus vetoaa suunnattomasti paitsi 

tutkijaan, myös dramaatikkoon minussa. Todennäköisesti se 

on vedonnut myös Pennaseen, joka kirjoittamisaikomuksensa 

Suolahdelta salaten sijoitti tämän maskuliinisia näkemyksiä 

mm. esikoisromaaninsa kotiseutuaatetta kannattavaan, 

nationalistiseen Hannu Rautaan.

     Vaikka työpalveluleirillä työskentely ei miellyttänytkään 

Pennasta, leirillä oleminen antoi hänelle  etäisyyttä 

perheeseen ja opiskelijaelämään. Hän pääsi transitionaalisessa 

vapaudessa toteuttamaan tavoittelemaansa itseilmaisua. 

    Esikoisromaanin julkaisemisen jälkeen Pennanen siirtyi 

yksityisestä julkiseen.  Hän astui historiaan, joka määritteli 
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naiskirjailijat myös heidän sukupuolensa kautta. Sandra M. 

Gilbertin ja Susan Gubarin käsitys on, että naiskirjailijan  

määrittelemisessä edesauttoivat Sigmund Freudin julkaisemat 

käsitykset naisen seksuaalisuudesta. Freud julkaisi 

käsityksensä vuonna 1931. Oidipuskompleksin 

ratkaisuyritysten feminiinisiä ja maskuliinisia eroavuuksia 

Freud oli tarkastellut jo 1920-luvulla. 

   Tiivistetysti voidaan ilmaista, että oidipaalinen prosessi 

tekee meistä miehiä ja naisia. Freudin mukaan normaali 

oidipaalinen kehitys etenee siten, että lapsi kiintyy 

vastakkaista sukupuolta olevaan vanhempaansa ja 

samanaikaisesti suhtautuu omaa sukupuoltaan edustavaan 

vanhempaansa vihamielisesti. Silloin kun kyseessä on poika, 

tilanteen selittäminen ei Freudin mukaan ole ongelmallista. 

Kastraatiouhka pakottaa pojan luopumaan siitä kuvitelmasta, 

että äiti olisi valloitettavissa. Pojan kielletyt halut eivät painu 

tiedostamattomaan vaan poika ylläpitää torjuntaa tiukalla 

moraalisella säännöstöllä, yliminällä.  Lisäksi pojat alkavat 

oidipaalisessa ongelmanratkaisussaan pitää tyttöjä 

kastroituina poikina ja mahdollisesti halveksia  heitä. 

Halveksunnan seurauksena voi olla mm. homoseksuaalisuus.

     Freudin mukaan tytön kehitys on toisenlainen kuin pojan. 

Kastraatiokompleksin vuoksi tyttö alkaa pitää itseään poikia 

alempiarvoisempana yksilönä, mutta hänen on vaikea hyväksyä 

alempiarvoisuuttaan. Freud erottaa tytön kapinoinnissa kolme 

eri linjaa. Tyttö voi vertailluksi tulemisen pelossa hylätä oman 

seksuaalisuutensa ja luovuttaa oman, esioidipaalista alkuperää 

olevan maskuliinisuutensa elämän muiden osa-alueiden 

käyttöön. Jos tyttö ei luovu esioidipaalisesta toiveestaan 
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saada penis haltuunsa, hänelle kehittyy 

maskuliinisuuskompleksi, joka voi olla pohjana 

homoseksuaaliselle objektivalinnalle. Tytön normaali kehitys 

tarkoittaa Freudin mukaan sitä, että nainen saavuttaa täyden 

naiseuden vain kiinnittämällä lämpimät tunteensa äidin sijasta 

isään. 

    Sandra M. Gilbert ja Susan Gubar johtavat Freudin 

määrittelemät naisen psykoseksuaalisen kehityksen kolme 

polkua kirjallisiksi suuntautumislinjoiksi, joiden välillä 1900-

luvun naiskirjailija joutuu joko tietoisesti tai tiedostamattaan 

kamppailemaan. Jos nainen valitsee Freudin määrittelemän 

normaalin kehityksen linjan, hän pyrkii samastumaan 

maskuliinisiin edeltäjiinsä. Seksuaalisuuden hylkääminen 

tarkoittaa kirjallisena vaihtoehtona sitä, että nainen valitsee 

luovuudesta luopumisen. Kolmas vaihtoehto, Gilbertin ja 

Gubarin mukaan modernein kolmesta freudilaisesta 

paradigmasta, tarkoittaa sitä, että naiskirjailija yrittää 

saavuttaa esteettistä potenssia toimimalla kuin mies. 

    Valitsee naiskirjailija minkä tahansa näistä kolmesta 

vaihtoehdosta, hän joutuu kamppailemaan affiliaatiokompleksin 

kanssa. Hänen on ongelmallista valita mihin kirjalliseen 

traditioon hän voisi liittyä, jolloin hän heilahtelee kirjallisten 

isien ja äitien välillä yrittäessään määritellä itseään.

   Gilbert ja Gubar pitävät affiliaatioteoriaansa 

psykohistoriallisena sikäli, että se sitoo kirjoittamisen 

historiallisen ajankohdan teosten sisältöön.         

      Mielestäni naiskirjailija Eila Pennanen on eri 

proosateoksissaan ja novelleissaan hyödyntänyt Sigmund 

Freudin oidipaaliteoriaa ja  erityisesti teorian sitä osaa, joka 
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määrittelee naisen miestä alempiarvoisemmaksi ihmiseksi. 

Pennasen teosten fiktiiviset henkilöt edustavat 

oidipaaliteoriaan sisältyviä vaihtoehtoja ja tekijäsubjektin 

suhdetta niihin. Syntyvillä fiktiivisillä henkilöillä ja  henkilöiden 

välisillä suhteilla on osittain omaelämäkerrallinen tausta, 

mutta tekijäsubjekti rakentaa yksilöhistorian ympärille 

yhteiskunnallisia kannanottoja, joissa esimerkiksi 

heteroseksuaalinen ydinperhe ei asetu yksilön tunneilmaisun 

kannalta erityisen houkuttelevaksi tavoitteeksi.       

     Sen lisäksi, että tekijäsubjekti asettaa fiktiivisiin 

henkilöihinsä erilaisia oidipuskompleksin ratkaisuyrityksiä ja 

oidipaalisen konfliktin torjuntoja, hän sijoittaa henkilönsä 

yhteiskuntaan, jonka arvot edustavat luokkayhteiskunnan 

patriarkaalis-seksuaalista järjestystä. Tekijäsubjektin 

tekemien ratkaisujen ja valintojen välityksellä naiskirjailija Eila 

Pennanen kuvaa erityisesti niitä patriarkaatin säätelemiä 

tapoja, jotka alistavat naista.

     Romaanissa Ennen sotaa oli nuoruus tekijäsubjekti ilmentää 

fiktiivisten henkilöitten välityksellä nationalistista ja 

patriarkaalista auktoriteettia, jota teoksessa edustaa mm. 

AKS:n ideologia. Nationalististen päämäärien mukaan toimivat 

naiset mukautuvat freudilaiseen paradigmaan ja tyytyvät 

olemaan ”vain naisia”. Se tarkoittaa myös luopumista omista, 

älyllisistä tavoitteista.  Historiassa elänyt Eila Pennanen ei 

minkään dokumentin perusteella ole kannattanut AKS:n 

ideologiaa. Naiskirjailijana Eila Pennanen toteutti lisäksi 

vallitsevassa historiallisessa tilanteessa älyllisiä tavoitteitaan 

eikä suostunut olemaan ”vain nainen”. Affiliaatiokompleksia 

ajatellen hän kuitenkin esikoisromaanissaan sitoutuu lähinnä 
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maskuliinisiin edeltäjiinsä, eli toteuttaa normaalia, freudilaista 

paradigmaa.  

     Pennasen romaaneissa toistuu ajatus, jonka mukaan 

älyllinen ja tahtova mies edustaa sosiaalisessa yhteisössä 

”yleistä ihmisyyttä” ja samalla biologinen mies on ylivertainen 

biologiseen naiseen verrattuna. Biseksuaalisesti, 

homoeroottisesti tai taiteellisesti suuntautunut mies voi sen 

sijaan paeta sosiaalisesta  yhteisöstä toteuttaakseen itseään, 

ylläpitääkseen luovuuttaan tai väistääkseen ahdistavan 

avioliiton. 

    Yhteisö on teoriassa sitoutunut heteroseksuaalisuuteen, 

mutta käytännössä yhteisö ei tekijäsubjektin näkemyksen 

mukaan salli juuri lainkaan yksilöllisen viettielämän 

toteuttamista. Heteroseksuaalisuus voi toteutua freudilaisen 

paradigman mukaisessa avioliitossa, jossa nainen ei kaipaa 

yksilöllistymistä vaan lasta ja aviomiestä.  Romaanissa 

Kaadetut pihlajat tällainen avioliitto toteutuu Elsan ja Veikon 

välillä. Kyseisessä romaanissa kasvun ja irtautumisen 

mahdollisuus sisältyy luovaan työhön, johon mies kykenee 

hoivaavan vaimon tukemana. Tekijäsubjektin intentiona on 

suojella heikossa miehessä olevaa luovuutta ja samalla 

ilmentää oidipaalisen prosessin vaihtoehdottomuutta naiselle.

    Nainen voi pyrkiä toteuttamaan älyllisyyttään samastumalla 

esikoisromaanin omaelämäkerrallisen Kirstin tavoin miehen 

edustamaan älyllisyyteen,  mutta sosiaalisesta yhteisöstä hän 

ei pääse vapaaksi niin kauan kun hän suostuu olemaan 

freudilaisen paradigman mukainen normaali nainen, jonka tulee 

avioitua ja synnyttää jälkeläisiä. Pilvet vyöryvät-romaanissa 

kuvattu lapsen kuolema vie kuitenkin patriarkaatilta perillisen.  
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Nainen epäonnistuu naisen tärkeimmässä tehtävässä, äitiyden 

toteuttamisessa, jolloin hänen kannettavakseen jää ”naisen 

kirous”. Freudilaisesta vankilasta feminiiniseen autonomiaan 

pääsee Kattoparvekkeen Einin kaltainen nainen, joka kieltäytyy 

äitiydestä yrittämättä silti elää ”kuin mies”.

    Romaaneista välittyy myös se käsitys, että tekijäsubjekti 

käyttää Freudin oidipaaliteoriaa ilmaistakseen  sukupuoleksi 

eriytymisen problemaattisuuden. Tekijäsubjekti pyrkii 

palauttamaan varsin monet romaanien fiktiiviset henkilöt 

esioidipaaliseen tilaan, jolloin sukupuoliero ei vielä määrittele 

meitä. 

     Esioidipaalinen tila voi olla tunnetakertuma, jonka 

tekijäsubjekti liittää esimerkiksi maskuliiniseen haluun 

sitoutua armeijan tarjoamaan ehdottomuuteen. Näin tapahtuu 

teoksessa Ennen sotaa oli nuoruus. Esioidipaalinen takertuma 

voi olla myös seurausta sellaisesta äidin ja tyttären välisestä 

suhteesta, jossa kateellinen ja mustasukkainen äiti ei ole 

antanut tyttärelle mahdollisuutta kilpailla isän myönteisestä 

huomiosta. Tällainen äiti on Tien alussa -novellin 

omaelämäkerrallisella Kaijalla. Myös esikoisromaanissa 

esiintyvällä omaelämäkerrallisella Kirstillä on äiti, joka on 

kieltänyt tyttäreltään naisellisen pukeutumisen ja pitää 

olennaisena sitä, että tytär ei joutuisi isänsä johdettavaksi. 

     Toisaalla esioidipaalisessa palautusyrityksessä on kyse  

siitä, että naisen on vaikea yhdistää toisiinsa elämä miestä 

rakastavana naisena ja elämä itsenäisenä, kirjoittavana 

naisena. Jos nainen voisi  olla tunteissaan feminiinisen 

riippuvainen miehestä  ja samaan aikaan työssään 

maskuliinisen itsenäinen, hän voisi elää kokonaisena yksilönä ja 
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toteuttaa mies-naiseuttaan. Tätä mahdollisuutta Pennanen 

pohtii julkaisemattomassa tekstikatkelmassaan.  

    Pennasen varhaisissa romaaneissa ei  ole yhtään  onnellista 

heteroseksuaalista avioliittoa, jonka toisena osapuolena olisi 

tunteissaan riippuvainen, älyllistä työtä tekevä nainen. 

Pennanen liitti jo 1940-luvun alussa naisen rakastamiseen 

riippuvuuden rakkauden kohteesta, miehestä. Asia oli hänelle 

ilmeisen ongelmallinen. Romaanissa Proomu lähtee yöllä hän 

kuvaa tekijäsubjektin välityksellä poikaa, joka vastaa 

seksuaalisen suhteen riippuvaisempaa osapuolta. Kyseinen 

Matti-poika on homoeroottisen suhteen passiivinen ja alistuva 

osapuoli. Matti kuitenkin vihaa ja halveksii naisia.

    1930-luvun alkupuolella Pennasella oli päiväkirjamerkintöjen 

mukaan kiihkeän lämpimiä tunteita Lapeksi kutsuttua naista 

kohtaan. Pennanen kertoi Lappeen kohdistuneista tunteistaan 

serkulleen Jarno Pennaselle, jolloin serkusten välisessä 

keskustelussa pohdittiin myös homoseksuaalisuutta. 

Murrosikäisen Pennasen päiväkirjamerkinnät eivät sisällä 

pohdintoja poikiin tai miehiin kohdistuneesta ihastumisesta tai 

seksuaalisesta kiinnostuksesta.

      Oliko Pennaselle ongelmattomampaa olla riippuvainen 

Lapen kaltaisesta naisesta kuin miehestä? 

Päiväkirjamerkintöjen perusteella oli. Silti en tiedä, olisiko 

Pennanen kokenut olevansa seksuaalisessa suhteessa 

enemmän naisista kuin miehistä kiinnostunut. Freud ja Heinz 

Kohut katsovat, että luovuuden ja homoseksuaalisuuden välillä 

on yksilön narsistisiin ominaisuuksiin kytkeytyvä suhde.  Myös 

D. W. Winnicott pohtii homoseksuaalisuuden ja luovuuden 

välistä suhdetta, mutta toteaa, että luovan työn tuloksista ei 
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voi paikantaa tekijän seksuaalista suuntautumista. 

    Vuonna 1945 Eila Pennanen avioitui runoilija Anja 

Vammelvuon veljen Alpo Vammelvuon kanssa. Teatterikoulua 

käynyt Vammelvuo oli Eila Pennasen tavoin luovaa työtä 

tekevä mies, jonka lisäksi hän oli biseksuaali. Uskon, ettei 

avioliitto biseksuaalin miehen kanssa ollut Eila Pennasen 

kaltaiselle sosiaalista hyväksyntää kaipaavalle naiselle 

ristiriidaton.  Lyhyestä avioliitosta syntyi kaksi poikaa, Ale ja 

Hanno. Romaanissa Pilvet vyöryvät tekijäsubjekti piirtää 

psykologisesti syvätarkan kuvan narsistisesta ja 

alkoholiongelmaisesta Onni Oinaalasta. Oinaalassa on 

mielestäni sellaisia Alpo Vammelvuon ominaisuuksia, jotka 

välittyvät Vammelvuon vaimolleen lähettämistä kirjeistä. 

Oinaala on Pennasen tuotannossa ensimmäinen henkilö, jonka 

olemassaoloa alkoholinkäyttö hallitsee.

     Hajanaisten päiväkirjamerkintöjen perusteella syntynyt 

käsitykseni on, että Pennanen kieltäytyi jo varhain 

hyväksymästä feminiinista alempiarvoisuuttaan, eikä hän 

myöhemmin muuttanut näkemystään. Sen sijaan en tiedä, 

pitäytyikö hän esioidipaalisessa äitisuhteessa tai yrittikö hän 

jopa sivuuttaa sukupuoleksi yksilöllistymisen.

     Uskon, että Eila Pennanen kieltäytyi ratkaisemasta 

oidipaalista kamppailuaan millään selkeällä tavalla, tai sitten 

hänen vanhempiensa välinen suhde oli sellainen, että se esti 

nuorimman tyttären oidipaalisen kamppailun. Kieltäytyminen 

on voinut tietysti olla myös seurausta vanhempien välisestä 

suhteesta. Ajatus naisesta miestä alempiarvoisempana 

yksilönä herätti Eila Pennasessa jo lapsena voimatonta raivoa, 

jota hän ei pystynyt käsittelemään millään tunnesolmuja 
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avaavalla tavalla, koska hän oli samanaikaisesti eristäytyvä, 

hyväksyntää kaipaava ja sosiaalisesti alemmuudentuntoinen 

yksilö.  Aikuisiällä oidipaaliteoria oli hänelle  hedelmällinen ja 

kerrostunut luovan työn lähde, joka antoi hänelle myös 

mahdollisuuden paikantaa itseään varttuvana tyttönä, naisena 

ja naiskirjailijana. Ratkaisematon oidipaalinen ongelma ei ollut 

hänelle este vaan luovan toiminnan lähde ja ylläpitäjä. Jacques 

Lacanin määrittelemässä merkityksessä hän ei naiskirjailijana 

suostunut näkemään fallosta feminiinisen puutteen 

merkitsijäksi vaikka useat hänen tekijäsubjektin välityksellä 

muodostamansa fiktiiviset henkilöt niin tekevätkin. Hän ei 

suostunut olemaan nainen, jota  ei yksilönä ole olemassa. 

     Lisäksi hän ei ole käyttänyt luovan työn lähteenä 

ainoastaan Freudin oidipaaliteoriaa vaan myös sitä Sofokleen 

kirjoittamaa tragediaa, jonka mukaan Freud teoriansa nimesi. 

Kuningas Oidipuksen  tarina kuultaa Kaadettujen pihlajien 

taustalla. Pilvet vyöryvät -romaanista löytyy yhtenevyyksiä 

Sofokleen Aias-näytelmään ja Euripideen Herakles-näytelmään. 

Leda ja joutsen viittaa jo nimellään antiikin tarinaan, mutta 

romaanin tapahtumilla ja henkilökuvilla on yhteyksiä myös 

William Shakespearen Kesäyön unelman tapahtumiin ja 

henkilöihin. Kuolleet jälkeläiset liittävät sekä Kaadetut pihlajat 

että Pilvet vyöryvät -romaanin  antiikin tragedioihin, joiden 

yhtenä ominaispiirteenä Bennett Simon pitää lapsiuhreja.

      Käsitykseni on, että lähinnä hyväksytyksi tulemisen tarve 

sai aikaan sen, että Pennanen ei kapinoinut näkyvästi vaan 

sitoutti tekijäsubjektinsa maskuliiniseen traditioon. 

Esikoisromaaninsa julkaistessaan Pennanen oli varsin tietoinen
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miesten alentuvasta suhtautumisesta naisopiskelijoihin.  

Pennasen kustantaja oli konservatiivinen WSOY.  Naiskirjailijan 

ilmaisutila oli 1940-luvulla miesten hallitsemassa 

kirjallisuusinstituutiossa varsin kapea. Patriarkaatti painoi 

kirjallista uraansa aloittavaa Pennasta monelta suunnalta.

Kun hän samastui maskuliinisiin edeltäjiinsä, hän valitsi  

Freudin määrittelemän normaalin kehityksen linjan. Silti 

hänen romaanissaan syntyy tekijäsubjektin välityksellä vain 

hyvin harvoin freudilaisen paradigman mukainen normaali, 

onnellinen seksuaalisuhde. Romaaneitten fiktiiviset henkilöt 

eivät suostu siihen, mitä naiskirjailija Eila Pennanen ainakin 

osittain toteutti romaaneissaan tekijäsubjektin 

kokonaisnäkemyksen välityksellä. 

     Paradoksi kertoo patriarkaatin ankaruuden lisäksi myös 

siitä, että Pennasessa kamppailivat kaiken aikaa 

individualistinen vapauden kaipuu ja halu tulla sosiaalisen 

yhteisön hyväksymäksi. Halu saada hyväksyntää oli osasyynä 

siihen, että Pennanen oli tuottelias kriitikko ja kääntäjä. Hän 

ei tarjoutunut noihin kirjallisiin tehtäviin vaan häntä pyydettiin 

ja hänen työtään kehuttiin. Hän mainitsi myös jatkaneensa 

esikoisromaaninsa jälkeen kirjallista työtään siksi, että Ennen 

sotaa oli nuoruus sai suopean vastaanoton.

    Psykohistorian muuan peruskysymys on, mikä saa ihmisen 

toimimaan omien etujensa vastaisesti325. Pennasen 

romaaneissa yksilöt luopuvat omista pyyteistään ollakseen 

yhteiskuntakelpoisia ja sosiaalisesti hyväksyttyjä. 

Luopuessaan he esimerkiksi Ledassa ja joutsenessa esiintyvien 

Aunen ja Oberonin tavoin tietävät, että satakieli lakkaa 

lopullisesti laulamasta heidän öissään. He toimivat omien 
325 Vrt. Siltala 1999, 10
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etujensa vastaisesti,  koska  ajatus yhteisön ulkopuolelle 

joutumisesta on heille liian pelottava. 

   Affiliaatiokompleksia jäljitettäessä erityisen kiintoisia ovat 

Pennasen esseistiikkaan ja kirjallisuuskritiikkeihin sisältyvät 

näkemykset. Novellisti Pennanen käsittelee oidipaalivaihetta 

varsin kerrostuneesti ja lasta ymmärtävästi, prosaisti 

Pennanen  haastaa erilaisista tekijäsubjektin positioista käsin 

koko oidipaaliteorian. Esseistinä Pennanen pyrkii sen sijaan 

sekä samastumaan maskuliinisiin edeltäjiinsä että 

saavuttamaan esteettistä potenssia toimimalla kuin mies. 

     Kyseiset intentiot ilmenevät esimerkiksi siinä, että  

Pennanen hyväksyy ihailemansa E. M. Forsterin maskuliinisen 

epävarmuuden ja passiivisuuden ja samastuu osittain Forsterin 

henkilökohtaisiin elämänvaiheisiin. Suuresti ihailemansa Toivo 

Pekkasen elämän ulkoisia tapahtumia hän pitää toisarvoisina 

Pekkasen sisäiseen elämään verrattuna. Virginia Woolfista hän 

sen sijaan mainitsee, ettei tämä pystynyt kääntämään 

elämänsä ulkonaista tapahtumattomuutta kaunokirjalliseksi 

voitoksi. Woolfin feministiset näkemykset Pennanen sivuuttaa 

1950-luvulla lähes kokonaan.  Sivuuttamiseen syynä on 

mielestäni lähinnä se, että Pennanen oli vielä 1950-luvulla liian 

epävarma omasta asemastaan kyetäkseen tunnustamaan 

Woolfin kaltaisen esiäidin aseman. Hän kamppaili kirjallisesta 

vallasta ja yritti saavuttaa esteettistä potenssia toimimalla 

kuin mies. Naiskirjailijan aseman ristiriitaisuus on vaikuttanut 

taustalla myös 1970-luvulla, jolloin kirjallisissa töissään 

tavallisesti ripeä Pennanen kirjoitti Woolfia käsittelevää 

esseetään  huomiotaherättävän hitaasti. 1970-luvulla hän 

kuitenkin ilmaisi jo arvostavansa Woolfia ”ihmisenä, naisena ja 
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taiteilijana” erittäin paljon. Varhaisessa keski-iässä Pennanen 

kykeni lähestymään Maria Jotunia ja samastumaan Jotunin 

joihinkin elämänvaiheisiin kateutta, raivoa ja ahdistusta 

tuntematta. 

    Miksi oidipaaliteoria on ollut Pennaselle  merkityksellinen 

luovan työn lähde? Mielestäni siksi, että hän haki ”ilmaisua 

itselleen”.  Pennasen teosten omaelämäkerrallisuus on osa 

itseilmaisua. Se on tarjonnut aineistoaan hahmottavalle 

kirjailijalle konkreettisen fyysisen ja psyykkisen maaston. 

Omaelämäkerrallisuus on osa sitä psykologista ja 

psykohistoriallista rihmastoa, joka muodostuu tekijäsubjektien 

välityksellä. Olen sitä mieltä, että Pennanen ei kirjoittanut 

omaelämäkertaa siksi, että hän halusi tuoda esiin laajempia 

peruselämyksiä ja tuntemistapojen pysyvyyksiä. Hän tahtoi 

ilmaista itseään tekijäsubjektiensa välityksellä ja jättää 

muuttuvan kokonaiskuvan lukijan tulkittavaksi. Fyysisen 

kirjailijan intentiona oli sekä piiloutua että tulla löydetyksi.

     Omaelämäkerrallisessa proosassaan Eila Pennanen 

toteuttaa tekijäsubjektiensa välityksellä sitä, mitä hän kaipasi 

koko elämänsä ajan: hän etsii tasaveroista ja ymmärtävää 

suhdetta sosiaalisessa yhteisössä elävään yksilöön.  Kun hän 

tiesi, että hänen teoksiaan luetaan ja tulkitaan, hän koki, että 

hänet hyväksytään eikä hänen tarvitse olla yksin. Hän luotti 

lukijaan.

         

    



427.

LÄHTEET

EILA  PENNASEN  ROMAANIT, NOVELLIT JA  LEHTIARTIKKELIT

ESON   Pennanen, Eila,  Ennen sotaa oli nuoruus.

          Ylioppilasromaani. Porvoo 1942.

K        Pennanen, Eila,  Kattoparveke. Romaani. Porvoo 1950.

KP      Pennanen, Eila,  Kaadetut pihlajat. Romaani. Porvoo 1944.

LJ       Pennanen, Eila,  Leda ja joutsen. Romaani. Porvoo 1948. 

PLY     Pennanen, Eila,  Proomu lähtee yöllä. Romaani. Porvoo      

          1945.

PV      Pennanen, Eila,  Pilvet vyöryvät. Romaani mitättömistä 

          ihmisistä, jotka tahtoivat hyvää mutta epäonnistuivat,

          koska heillä ei ollut voimaa. Porvoo 1947.

TT      Pennanen, Eila,  Tornitalo. Novelleja. Porvoo 1952.

Eila Pennanen, Liberaali joka vaikeni. Parnasso 4/1951.

Eila Pennanen, Tekijä ja lukija. Parnasso 1/1952.

Eila Pennanen, Kivenhakkaaja työssään. Parnasso 3/1952b.

Eila Pennanen, Lapsi katselee. Parnasso 1/1953.

Eila Pennanen, Novellin ahdas portti. Parnasso 2/1953b.

Eila Pennanen, Kirjallisuuspolitiikan tarpeellisuudesta. Kansan 

Uutiset 21.5.1960.

Eila Pennanen, Väinö Linna: Pohjantähti, III osa. Päivän Sanomat 

12.9.1962.

Eila Pennanen, Kirjallisuusvuosi 1962. Päivän Sanomat 

12.9.1963.

Eila Pennanen, Onko nainen neekeri? Yhteishyvä 3.7.1968.

Eila Pennanen, Perusteos. Yhteishyvä 29.10.1969.



428.

Eila Pennanen, En ole murskakriitikko. Helsingin Sanomat 

24.11.1974.

Eila Pennanen, Naiset naisille? Anaïs Ninin päiväkirja. Me 

11/1979.

Eila Pennanen, Sadun lumous. Kodin joulu 1979b.

TUTKIMUSKIRJALLISUUS

AHOKAS, Pirjo,  Enkeli, hirviö, ennennäkemätön. Naistutkimus 

kirjalllisuustieteessä. Artikkeli teoksessa Pöydänkulma ja 

maailma. Naiskirjallisuus tutkimuskohteena. Teoriaa, käytäntöä, 

lähteitä. Toim. Irmeli Niemi. Turku 1988.

AHTI, Keijo, Toivo Pekkasen kirjailijantie I. Kehitys vuoteen 1941. 

Porvoo 1967.

ALCOTT, Louisa M., Viimevuotiset ystävämme. Jatkoa ’Pikku 

naisiin’. Suom. Annikki Haahti. 4., kieliasultaan tarkistettu 

painos. Porvoo 1967.

ALFORD, Fred C.,  Melanie Klein and Critical Social Theory. An 

Account of on Politics, Art and reason Based on Her 

Psychoanalytic Theory. Yale University Press:London 1989.

ANDRÉ, Serge, Otherness of the Body. Lacanian Theory of 

Discourse. Subject, Structure and Society. Ed. by Mark Bracher, 

Marshall W. Alcorn, Ronald J. Corthell and Francoise Massardier-

Kenney. New York University Press: London 1994.

AUDEN, W.H., Psychology and Art Today. Artikkeli teoksessa 

Literature and Psychoanalysis. Ed. by Edith Kurzweil and William 

Phillips. Columbia University Press: New York 1983.

BARTHES, Roland, Tekijän kuolema Tekstin syntymä. 

Suomennoksen toimittanut Lea Rojola. Suom. Lea Rojola ja Pirjo 



429.

Thorel. Jyväskylä 1993.

BENGTSSON, Niklas, Kuolema ja mystiikka. Aino Kallaksen novellit 

Seitsemän neitsyttä ja Rampatytön rukous toisen 

tietoisuudentilan kuvaajina. Teoksessa 40-luku. Kirjoituksia 

1940-luvun kirjallisuudesta ja kulttuurista. Toim. Auli Viikari. 

SKS: Pieksämäki 1998.

BENJAMIN, Jessica, Shadow of the Other. Intersubjectivity and 

Gender in Psychoanalysis. Routledge: London 1998.

BERGMAN, Ingmar, Kohtauksia eräästä avioliitosta. Suom. Risto 

Hannula. Jyväskylä 1973.

BERGMANN, Maria V., The Female Oedipus Complex: Its 

Antecedents and Evolution. Teoksessa Body and The Self. An 

Exploration of Early Female Development. Ed. by Dale Mendell. 

Aronson: London 1994.

BETTELHEIM, Bruno, Satujen lumous. Merkitys ja arvo. Suom. 

Mirja Rutanen. 2. painos. Juva 1985.

BIEDERMANN, Hans, Suuri symbolikirja. 2. painos. Suom. ja toim. 

Pentti Lempiäinen. Juva 1993.

BROOKS, Peter, The idea of a psychoanalytic litetary critisism. 

Teoksessa Discourse in Psychoanalysis and Literature. London: 

Methuen 1987.

CHODOROW, Nancy,  The Reproducting and Mothering. 

Psychoanalysis and the Sociology of Gender. New York: 

University of California Press 1978.

CIXOUS,  Hélène & CLÉMENT, Catherine,  The Newly Born Woman. 

Theory and History of Literature, vol 24. Translation by Betsy 

Wing. University of Minnesota Press: Minneapolis 1993.

EAGLETON, Terry,  Kirjallisuusteoria. Johdatus. Suom. Yrjö 

Hosiaisluoma, Raija Koli, Marjo Kylmänen, Mikko Lehtonen, Tuulevi 



430.

Ovaska, Ensio Puoskari, Matti Savolainen. Toim.Raija Koli ja Mikko 

Lehtonen. Tampere 1991.

ELSTER, Jon,  Strong Feelings. Emotion, Addiction and Human 

Behavior. Massachusetts Institute of Technology1999.

ENWALD, Liisa, Naiskirjallisuus. Teoksessa Suomen 

kirjallisuushistoria 3. Rintamakirjallisuudesta tietoverkkoihin. 

Toim. Pertti Lassila. SKS: Vammala 1999.

ESKOLA, Katarina, Women and media-related Intellectual Public 

Sphere. Teoksessa Vanguards of Modernity. Society, 

Intellectuals and the University. Ed. by Niilo Kauppi and Pekka 

Sulkunen. Nykykulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja 32. 

Jyväskylän yliopisto 1992.

FAIRBAIRN, W.R.D., An Object-relations Theory of the 

Personality. Basic Books: New York 1954.

FOUCAULT, Michel, What is an Author? Teoksessa Language, 

Counter-Memory, Practice. Selected Essays and Interwiews. 

Trans. Donald F. Bouchard and Sherry Simon. Ed. by Donald F. 

Bouchard. 6th ed. Cornell University Press: New York 1993.

FREUD, Sigmund. Johdatus psykoanalyysiin. Suom. Erkki Puranen. 

Jyväskylä 1964.

FREUD, Sigmund, Unien tulkinta. Suom. Erkki Puranen. 2.painos. 

Jyväskylä 1970.

FREUD, Sigmund, Ahdistava kulttuurimme. Suom. Erkki Puranen. 

Tapiola 1972.

FREUD, Sigmund,  Toteemi ja tabu. Eräitä yhtäläisyyksiä villien ja 

neuroottisten sielunelämässä. Esipuhe Antti Eskola. Suom. Mirja 

Rutanen. Helsinki 1989.

FREUD, Sigmund,  On Sexuality. Three essays on the theory of 

sexuality and other works. The Penguin Freud Library, vol.7. 



431.

London 1991.

FREUD Sigmund,  Historical and Expository Works on 

Psychoanalysis. History of The Psychoanalytic Movement, An 

Autobiographical Study, Outline of Psychoanalysis and Other 

Works. Translated from the German under the general editorship 

of James Strachey. Ed. by Albert Dickson.  The Penguin Freud 

Library. Vol. 15. Penguin Books: London 1993.

FREUD, Sigmund,  Johdatus narsismiin ja muita esseitä. Suom. 

Mirja Rutanen, valikoineet Ilpo Helén ja Mirja Rutanen. Jyväskylä 

1993b.

FURBANK, P.N., E.M.Forster: A Life. Oxford University Press 

1977.

GATENS, Moira, Imaginary Bodies. Ethics, Power and 

Corporeality. Routledge: London 1996.

GILBERT, Sandra M. & GUBAR, Susan, The Madwoman in the Attic. 

The Woman Writer and the Nineteenth-Century Literary 

Imagination. New Haven Conn.: Yale University Press 1979.

GILBERT, Sandra M. & GUBAR, Susan, No Man’s Land. The Place of 

the Woman Writer in the Twentieth Century. Volume 1: The War 

of the Words. New Haven and London: Yale University Press 

1988.

GILBERT, Sandra M. & GUBAR, Susan, No Man’s Land. The  Place 

of the Woman Writer in the Twentieth Cantury. Volume 3: 

Letters from the Front. New Haven and London: Yale University 

Press 1994.

GILMORE, Leigh,  Autobiographics. A Feminist Theory of Women’s 

Self-Representation. Cornell University Press 1994.

GLOVER, Laurice and MENDELL, Dave, A Suggested Developmental 

Sequence for a Preoedipal Genital Phase. Teoksessa Body and 



432.

Self. An Exploration of Early Female Development. Ed. by Dale 

Mendell. Aronson: London 1994.

GRIFFITHS, Morwenna,  Feminisms and The Self. The Web of 

Identity. Routledge: London 1995.

GUBAR, Susan, The Birth of the Artist as Heroine. Artikkeli 

teoksessa The  Representation of Women in Fiction. Selected 

Papers from the English institute. New Series no. 7. Ed. with an 

Introduction by Carolyn G. Heilbrun and Margaret R. Mitchell. 

Baltimore: The John Hopkins University Press 1981.

HALL, Stuart, Identiteetti. Suom. ja toim. Mikko Lehtonen ja Juha 

Herkman. Tampere 1999.

HARISALO, Risto & MIETTINEN, Ensio,  Klassinen liberalismi. 

Vammala 1997. 

HEILBRUN, Carolyn G.,  Writing a Woman’s Life. Ballantine Books: 

New York 1989.

HELLEMANN, Jarl,  Lukemisen alkeet ja muita kirjoituksia 

kustantajan elämästä. Keuruu 1996.

HENRIKSON, Alf, Antiikin tarinoita I. Suom. Maija Westerlund. 

Porvoo 1963.

HIMMELFARB, Gertrude,  Poverty and Compassion. The Moral 

Imagination of the Late Victorians. New York 1991.

HUHTALA, Liisi, J.L.Runebergin varjosta - Frederika Runeberg. 

Artikkeli teoksessa ”Sain roolin johon en mahdu”. Suomalaisen 

naiskirjallisuuden linjoja. Toim. Maria-Liisa Nevala. Keuruu 1989.

HÄGGMAN, Kai, Perheen vuosisata. Perheen ihanne ja 

sivistyneistön elämäntapa 1800-luvun Suomessa. Historiallisia 

tutkimuksia 179. SKS: Helsinki 1994.

HÄGGMAN, Kai, Piispankadulta Bulevardille. Werner Söderström 

Osakeyhtiö 1878-1939. Porvoo 2000.



433.

HÖKKÄ, Tuula, Modernismi: uusi alku - vanhan valtaus. Teoksessa 

Suomen kirjallisuushistoria 3. Rintamakirjeistä tietoverkkoihin. 

Toim. Pertti Lassila. SKS: Vammala 1999.

IRIGARAY, Luce,  Speculum of The Other Woman. New York: 

Cornell University Press 1985.

JACOBSSON, Edith,  Depression: Comparative Study of normal, 

neurotic and psyhotic conditions. New York: International 

University Press 1971.

JACOBSSON, Edith,  The Self and The Object World.  International 

University Press: Madison Connecticutt 1986.

KAIMIO, Maarit, Väkivalta antiikin Kreikan teatterissa. Teoksessa 

väkivalta antiikin kulttuurissa. Toim. Maarit Kaimio, Jaakko 

Aronen ja Juha Sihvola. Tampere 1998.

KALEVALA, (Uuden Kalevalan 24. painos) SKS: Tampere 1994.

KARKAMA, Pertti,  Vapauden muunnelmat. J.L.Runebergin 

maailmankatsomus hänen epiikkansa pohjalta. SKS: Savonlinna 

1982.

KARKAMA, Pertti, Järkevä rakkaus. J.V.Snellman kertojana. SKS: 

Porvoo 1985.

KARKAMA, Pertti,  Kirjallisuus ja nykyaika. Suomalaisen 

sanataiteen teemoja ja tendenssejä. Tampere 1994.

KARKAMA, Pertti, Naiskirjailijan syntymä. Marja-Liisa Vartion 

päiväkirjat 1939-1941. Teoksessa Identiteettiongelmia 

suomalaisessa kirjallisuudessa. Toim. Kaisa Kurikka. Turku 1995.

KERNBERG, Otto, Borderline Conditions and Pathological 

Narcissism. Aronson: New York 1975   

KESTENBERG, Judith.S., The Inner-Genital Phase - Prephallic and 

Preoedipal. Teoksessa Body and Self. An Exploration of Early 

Female Development. Ed. by Dale Mendell. Aronson: London  



434.

1994.

KINNUNEN, Aarne, Kuka puhuu? Teoksessa 

Kirjallisuudentutkimuksen menetelmiä. Toim. Maria-Liisa Nevala. 

2.painos. Tietolipas 94. Juva 1989.

KLEIN, Melanie,  Kateus ja kiitollisuus. Suom. Heljä Lankinen. 

Helsinki 1992.

KOHUT, Heinz, The analysis of self. New York: International 

Universities Press 1971.

KOHUT Heinz, The Search for The Self. Selected writings of 

Heinz Kohut 1950-1978. Volumes 1-2. Ed. and with an 

Introduction of Paul H. Ornstein. International Universities Press 

1978.

KOSONEN, Päivi, Muodottomat ja sukupuolettomat? Georges 

Perecin ja Nathalie Sarrauten katkonaiset 

kirjailijaomaelämäkerrat. Teoksessa Liikkuvat erot. Sukupuoli 

elämäkertatutkimuksessa. Toim. Matti Hyvärinen, Eeva Peltonen, 

Anni Vilkko. Tampere 1998.

KOSONEN, Päivi, Kosketuskohtia naistekstin eroon. Teoksessa 

Tekstinkätkentäjuttu. Toim. Markku Ihonen. 

Kirjallisuudentutkijain seuran vuosikirja 46. Tampere 1992.

KOSTAMO, Eila, Haava. Flaubertin kuuntelua. Juva 1992.

KROGERUS, Tellervo, Anna-Maria Tallgren. Tutkimus 

kriitikontyöstä ja sen taustoista. SKS: Pieksämäki 1988.

KROGERUS, Tellervo, Kirjallinen linja. Valvoja ja Aika 1907-1922. 

SKS: Pieksämäki 1993.

LACAN, Jacques,  Écrits. A Selection. Translated by Alan 

Sheridan. London 1977.

LAITINEN, Kai, Sodasta rauhanvuosiin. Teoksessa Suomen 

kirjallisuus V. Toim. Annamari Sarajas. Keuruu 1965.



435.

LAITINEN, Kai, Suomen kirjallisuuden historia. 4. uusittu painos. 

Keuruu 1997.

LAPPALAINEN, Päivi, Rakkaudella. Julia Kristeva ja maternaalinen 

subjekti. Teoksessa Naissubjekti ja postmoderni. Toim. Päivi 

Kosonen. Tampere 1996.

LAPPALAINEN, Päivi, Naisintellektuellin ehdot ja mahdollisuudet. 

Teoksessa Älymystön jäljillä. Kirjoituksia suomalaisesta 

sivistyneistöstä ja älymystöstä. Toim. Pertti Karkama ja Hanne 

Koivisto. SKS: Tampere 1997.

LASCH, Christopher,  The Minimal Self. Psychic Survival in 

Troubled Times. Bungay: Suffolk 1984.

LASSILA, Pertti, Rauhan kriisi ja kirjallisuuden murros välirauhan 

jälkeen. Teoksessa 40-luku. Kirjoituksia 1940-luvun 

kirjallisuudesta ja kulttuurista. Toim. Auli Viikari. SKS: 

Pieksämäki 1998.

LASSILA, Pertti, Kirjallisuus sodassa ja kulttuuritaistelussa. 

Teoksessa Suomen kirjallisuushistoria 3. Rintamakirjeistä 

tietoverkkoihin. Toim. Pertti Lassila. SKS: Vammala 1999.

LEMPIÄINEN, Pentti, Suuri etunimikirja. Juva 1999.

LILJA, Saara, Antiikkia ja myyttejä. 2. painos. Juva 1999.

LOUNELA, Pekka, Rautainen nuoruus. Helsinki 1976.

LOWENFELD, Henry, Psychic Trauma and Productive Experience in 

the Artist. Teoksessa Literature and Psychoanalysis. Ed. by 

Edith Kurzweil and William Phillpis. Columbia University Press: 

New York 1983.

LUPTON, Deborah, The Emotional Self. A Sociocultural 

Exploration. London: SAGE Publications 1998.

LYYTIKÄINEN, Pirjo,  Narkissos ja sfinksi. Minä ja Toinen 

vuosisadanvaihteen kirjallisuudessa. SKS: Vammala 1997.



436.

LÄHTEENMÄKI, Maria, Vuosisadan naisliike. Naiset ja 

sosialidemokratia 1900-luvun Suomessa. Helsinki 2000.

MAHLER, Margaret S., The Selected Papers of Margaret S. 

Mahler. Infantile Psychosis and Early Contributions. Volume 1. 

New York: Aronson 1975.

MAKKONEN, Anna, ”Lukijani, lähdetkö mukaani?” Lajitietoisuus 

naisten omaelämäkerroissa. Artikkeli teoksessa Aikanaisia. 

Kirjoituksia naisten omaelämäkerroista. Toim. Ulla Piela. SKS 

Tietolipas 127. Tampere 1993.

MAKKONEN, Anna,   Sinulle. Romaani joka ei uskalla sanoa 

nimeään tai Nainen, kapina, kirjoitus ja historia, eli mitä tapahtui 

kun tämän kirjan tekijä sai käsiinsä erään päiväkirjan vuodelta 

1905. SKS: Jyväskylä 1996.

MAKKONEN, Anna, Lukija, lähdetkö mukaani? Tutkielmia ja 

esseitä. SKS: Pieksämäki 1997.

MANN, Thomas, Buddenbrookit. Erään suvun rappeutumistarina. 

Suom. Siiri Siegberg. 4p. Porvoo 1969.

MANNINEN, Kirsti, Rouva Kirjailija - Eila Pennanen. Teoksessa 

”Sain roolin johon en mahdu”. Suomalaisen naiskirjallisuuden 

linjoja. Toim. Maria-Liisa Nevala. Keuruu 1989.

MARCUS, Jane, Liberty, Sonority, Misogyny. Teoksessa The 

Representation of Women in Fiction. Selected papers from the 

English Institute. Ed. by Carolyn G. Heilbrun and Margaret R. 

Higonnet. Hopkins University Press: Baltimore 1981. 

MATSON, Alex,  Romaanitaide. 3p. Helsinki 1969.

MCDOUGALL, Joyce,  The Many Faces of Eros. A Psychoanalytic 

Exploration of Human Sexuality. Free Association Books: London 

1995.

MERILUOTO, Aila, Mekko meni taululle. Juva 2001.



437.

MIKKELI, Heikki, Sivistyneistö, älymystö ja kansa sotien välisessä 

Suomessa. Teoksessa Älymystön jäljillä. Kirjoituksia 

suomalaisesta sivistyneistöstä ja älymystöstä. Toim. Pertti 

Karkama ja Hanne Koivisto. SKS: Tampere 1997.

MILLER, Jane Eldridge, Rebel Women. Feminism, Modernism and 

the Edwardian Novel. Virago Press 1994.

MILLER, Nancy K.,  Subject to Change. Reading Feminist Writing. 

New York: Columbia University Press 1988.

MILLER, Nancy K.,  Getting Personal. Feminist Occasions and 

Other Autobiographical Acts. New York: Routledge 1991.

MOI, Toril, Simone de Beauvoir. Hur man skapar en kvinnlig 

intellektuell. Övers. Lisa Wilhelmsson. Brutus Östlings Bokförlag 

Symposion: Stockholm 1996.

NIEMI, Irmeli, Johdanto teoksessa Pöydänkulma ja maailma. 

Naiskirjallisuus tutkimuskohteena. Teoriaa, käytäntöä, lähteitä. 

Toim. Irmeli Niemi. Turku 1988.

NIEMINEN, Reetta & NIEMI, Irmeli,  Suomen naiskirjailijat 

kirjallisuushistorioitsijan silmin. Artikkeli teoksessa Pöydänkulma 

ja maailma. Naiskirjallisuus tutkimuskohteena. Teoriaa, 

käytäntöä, lähteitä. Toim. Irmeli Niemi. Turku 1988.

NIINILUOTO, Maarit,  On elon retki näin. Eli miten viihteestä tuli 

sodan voittaja. Hämeenlinna 1995.

NÄTKIN, Ritva, Maternaalisuuden kertomukset. Artikkeli 

teoksessa Naiset yksityisen ja julkisen rajalla. Toim. Leena 

Eräsaari, Raija Julkunen ja Harriet Silius. Tampere 1995.

OLLILA, Anne. Toimeliaat virkanaiset. Sivistyneistönaiset 1800-

luvun lopussa. Teoksessa Älymystön jäljillä. Kirjoituksia 

suomalaisesta sivistyneistöstä ja älymystöstä. Toim. Pertti 

Karkama ja Hanne Koivisto. Tietolipas 151. SKS: Tampere 1997.



438.

PADGUG, Robert, Sexual Matters: On Conceptualizing Sexuality in 

History. Teoksessa Forms on Desire. Sexual Orientation and the 

Social Constructionist Controversy. Ed. by Edward Stein.  

Routledge: London 1992.

PALMGREN, Raoul, Kaupunki ja tekniikka Suomen kirjallisuudessa. 

SKS: Mänttä 1989.

PENNANEN, Ain’Elisabet, Voimaihmisiä. Helsinki 1906.

PENNANEN, Eila, Nimeämätön, omaelämäkerrallinen artikkeli 

teoksessa Uuno Kailaasta Aila Meriluotoon. Suomalaisten 

kirjailijain elämäkertoja. Toim. Toivo Pekkanen ja Reino 

Rauanheimo. Porvoo 1947OEA.

PENNANEN, Eila, Virginia Woolf. Artikkeli teoksessa 

Heidenstamista Undsetiin. Suurten kirjailijain elämäkertoja. Toim. 

Eino Palola. Porvoo 1957.

PENNANEN, Eila, Tunnustelua. Kirjallisuusesseitä. Porvoo 1965.

PENNANEN, Eila, Studia generalia -luento. Teoksessa Miten kirjani 

ovat syntyneet. Toim. Ritva Rainio. Porvoo 1969.

PENNANEN, Eila, Kirjailijatar ja hänen miehensä; sekä muita 

esseitä. Juva 1982.

PENNANEN, Eila, Ennen sotaa oli nuoruus. Romaani. 2.painos. Juva 

1985.

PENNANEN, Eila, Millaisena muistan 1950-luvun. Teoksessa Avoin 

ja suljettu. Kirjoituksia 1950-luvusta suomalaisessa 

kulttuurissa. Toim. Anna Makkonen. SKS: Tampere 1992.

PENNANEN, Jarno, Näkö- ja lähtökohtia Kiilan historiaan. Artikkeli 

teoksessa KIILA 30. Kiilan albumi 1966.  Toim. Kai Linnilä. 

Helsinki 1966.

PENNANEN, Jarno, Tervetultua tervemenoa. Jarnon saaga I. 

2.painos. Porvoo 1970.



439.

PENNANEN, Jarno, Tervetultua tervemenoa. Jarnon saaga II. 

2.painos. Porvoo 1970b.

PYHÄ Raamattu. Pieksämäki 1976.

RAJALA, Panu, Siljan synty. F.E.Sillanpää vuosina 1923-1931. 

SKS: Mänttä 1988.

RELANDER, Jukka, Taistolaisuuden psykohistoria.  Teoksessa 

Tunteiden sosiologia II. Historiaa ja säätelyä. Toim. Sari Näre. 

Tietolipas 157. SKS: Hämeenlinna 1999.

RIMMON-KENAN,  Shlomith, Introduction. Teoksessa Discourse in 

Psychoanalysis and Literature. London: Methuen 1987.

ROJOLA, Lea, Tekijän kuolema. Roland Barthesin teoksessa 

Tekijän kuolema, tekstin syntymä. Suomennoksen toimittanut 

Lea Rojola. Suom. Lea Rojola ja Pirjo Thorel. Tampere 1993.

SALLAMAA, Kari, Kiila ja AKS, avantgardeja molemmat?  

Teoksessa Älymystön jäljillä. Kirjoituksia suomalaisesta 

sivistyneistöstä ja älymystöstä. Toim. Pertti Karkama ja Hanne 

Koivisto. Tietolipas 151. SKS: Tampere 1997.

SALLAMAA, Kari, Vasemmistokirjallisuuden voiman ja vaaran 

vuodet. Teoksessa Suomen kirjallisuushistoria 3. 

Rintamakirjeistä tietoverkkoihin. Toim. Pertti Lassila. SKS: 

Vammala 1999.

SARKKINEN, Saara, Minä ja me. Pirkkalaiskirjailijat ry 1943-1993. 

Jyväskylä 1993.

SCHÜCK, Henrik, Yleinen kirjallisuuden historia 1. Antiikin 

kansojen kirjallisuus. Porvoo 1960

SEPÄNMAA, Yrjö, Kirjailijakuva. Helsingin yliopiston yleisen 

kirjallisuustieteen, teatteritieteen ja estetiikan laitoksen 

monistesarja n:o 14. Toim. Maija Lehtonen, Aarne Kinnunen ja 

Pauline von Bonsdorff. Helsinki 1986.



440.

SEVÄNEN, Erkki, Ensimmäisen tasavallan poliittinen tilanne ja 

kirjallisen älymystön toimintastrategiat. Teoksessa Älymystön 

jäljillä. Kirjoituksia suomalaisesta sivistyneistöstä ja 

älymystöstä. Toim. Pertti Karkama ja Hanne Koivisto. Tietolipas 

151. SKS: Tampere 1997.

SHAKESPEARE, William, Kootut draamat I. Suom. Paavo Cajander. 

Porvoo 1958.

SIHVO, Hannes, Suomalaisuuskeskustelu.Teoksessa Suomen 

kirjallisuushistoria 3. Rintamakirjeistä tietoverkkoihin. Toim. 

Pertti Lassila. SKS: Vammala 1999.

SIHVOLA, Juha, Seksuaalisuus ja väkivalta kreikkalaisessa 

mytologiassa. Teoksessa Väkivalta antiikin kulttuurissa. Toim. 

Maarit Kaimio, Jaakko Aronen ja Juha Sihvola. Tampere 1998.

SILIUS, Harriet, Sukupuolitetun ammatillisuuden julkisuus ja 

yksityisyys. Teoksessa Naiset yksityisen ja julkisen rajalla.  

Toim. Leena Eräsaari, Raija Julkunen ja Harriet Silius. Tampere 

1995.

SILTALA, Juha, Suomalainen ahdistus. Huoli sielun 

pelastumisesta. Keuruu 1992.

SILTALA, Juha,  Valkoisen äidin pojat. Siveellisyys ja sen varjot 

kansallisessa projektissa. Keuruu 1999.

SILTALA, Juha, Psykohistorian metodologisia kysymyksiä. 

Artikkeli teoksessa Kulttuurihistoria. Johdatus tutkimukseen. 

Toim. Kari Immonen ja Maarit Leskelä-Kärki. Tietolipas 175. SKS: 

Helsinki 2001.

SIMON, Bennett, Tragic drama and the family: the killing of 

children and the killing of story-telling. Teoksessa Discourse in 

Psychoanalysis and Literature. London: Methuen 1987.

SIPILÄ, Petri, Sukupuolitettu ihminen - kokonainen etiikka. Onko 



441.

sukupuoli oikein? Tampere 1998.

SOFOKLES, Kuningas Oidipus. Suomentanut ja johdannon 

kirjoittanut Veijo Meri. Keuruu 1988.

ST. CLAIR, Michael, Object Relations and Self Psychology. An 

Introduction. London: Thomson Learning 2000.

SULKUNEN, Irma,  Naisen kutsumus. Miina Sillanpää ja 

sukupuolten maailmojen erkaantuminen. Helsinki1989.

TARKKA, Pekka, Suomalaisia nykykirjailijoita. 5. uudistettu 

laitos. Helsinki 1990.

TARKKA, Pekka, Vahdinvaihto kulttuurissa. Teoksessa Itsenäisen 

Suomen historia 4. Toim. Jukka Tarkka, Tuomo Polvinen ja Hannu 

Soikkanen. Vantaa 1992.

THEWELEIT, Klaus, Male Fantasies. Vol.1: Women, floods, bodies, 

history. Translated by Stephen Conway, Erica Carter and Chris 

Turner. 2nd printing.  Minneapolis: University of Minnesota 1987.

THEWELEIT, Klaus, Male Fantasies. Vol.2: Male bodies: 

psychoanalyzing the white terror. Translated by Chris turner, 

Erica Carter and Stephen Conway. Minneapolis: University of 

Minnesota 1989.

TOISET pidot tornissa. Toim. Eino S.Repo. Jyväskylä 1954.

TURUNEN, Risto, Kirjallisuuspolitiikan vanhat ja uudet rintamat. 

Teoksessa Suomen kirjallisuushistoria 3. Rintamakirjeistä 

tietoverkkoihin. Toim. Pertti Lassila. SKS: Vammala 1999.

WALTARI, Mika,  Kirjailijan muistelmia. Toim. Ritva Haavikko. 

Porvoo 1980.

VARTO, Juha,  Lihan viisaus. Kirjoituksia halusta, katseesta ja 

puheesta. Tampere 1996.

WIMSATT, Jr., W. K. & BEARDSLEY, Monroe C.  The Intentional 

Fallacy. Teoksessa Philosophy Looks at the Arts. Contemporary 



442.

Readings in Aesthetics. Ed. by Joseph Margolis. Temple 

University Press. Philadelphia 1978. 

WINNICOTT, D.W., The Maturational Processes and the      

Facilitating environment. International Universities Press: New 

York 1965.

WINNICOTT, D.W.,  Playing and reality. A Tavistock/Routledge 

publication: Kent 1971.

VOIONMAA, Väinö, Tampereen uusin historia IV. Tampere 1935.

WOOLF, Virginia, Oma huone. Alkusanat, selitykset ja suomennos 

Kirsti Simonsuuri. Jyväskylä 1990.

VUORINEN, Risto,  Minän synty ja kehitys. Ihmisen psyykkinen 

kehitys yli elämänkaaren. 2., uudistettu painos. Porvoo 1998.  

SANOMA- JA AIKAKAUSLEHTIARTIKKELIT

Tuomas Anhava, Pyhyyden edellytykset. Parnasso 4/1951.

Tuomas Anhava, Ei elämä eikä kirjallisuus. Parnasso 4/1951.

Juhani Aromäki, Mahtavien mielikuvien Saksa. Helsingin Sanomat 

4.12.1992.

Toini Havu, Arvio teoksesta Kaadetut pihlajat. Valvoja 1945.

V.H. Hokkanen, Arvio teoksesta Pilvet vyöryvät. Suomen 

Sosialidemokraatti 31.12.1947. 

Katsaus keskustelee Eila Pennasen kanssa. Artikkeli, jossa 

keskustelijoina ovat Eila Pennanen ja nimeämätön, Katsaus -

lehteä edustava henkilö. Katsaus 1/1961.

V.A.Koskenniemi, Arvio teoksesta Pilvet vyöryvät. Valvoja 1948.

Kaarlo Marjanen, Kiistaa Lagerkvistin ”Barabbaasta”. Parnasso 

2/1951.

Alex Matson, Tolstoi ja taide. Parnasso 1/151.



443.

Toivo Pekkanen, Arvio teoksesta Kaadetut pihlajat. Suomalainen 

Suomi 1944.

Tutkimus Rooman tasavallan säätykierrosta. Helsingin Sanomat 

27.5.1955.

Lauri Viljanen, Arvio teoksesta Kaadetut pihlajat. Helsingin 

Sanomat 4.1.1945.

Lauri Viljanen, Modernin romaanin enne. Parnasso 1/1951. 

Lauri Viljanen, Modernismin kysymys. Parnasso 5/1954.

ARKISTOLÄHTEET

Suomalaisen  Kirjallisuuden  Seuran  kirjallisuusarkisto

KIRJEET

Kirsti Arajärvi Eila Pennaselle. SKS KIA.

Y.A.Jäntti Eila Pennaselle. SKS KIA.

Maija (ei sukunimeä) Eila Pennaselle. SKS KIA.

V.I.Mikkonen Eila Pennaselle. SKS KIA.

Eila Pennanen Kyllikki Korhoselle. SKS KIA.

Eila Pennanen Pia Lehtoselle. SKS KIA.

Eila Pennanen János Nagylle. SKS KIA.

Hilma Pennanen Eila Pennaselle. SKS KIA.

Huugo Pennanen Hilma Enegrénille. SKS KIA.

Huugo Pennanen Hilma Pennaselle. SKS KIA.

Hilma Pennanen Huugo Pennaselle. SKS KIA.

Hilma Pennanen vanhemmilleen. SKS KIA.

Irja Pennanen Hilma Pennaselle. SKS KIA.

Leo Pennanen Hilma Pennaselle. SKS KIA.

Maire Pennanen Hilma Pennaselle. SKS KIA.



444.

Kaisu Salonen Eila Pennaselle. SKS KIA.

Jaakko Suolahti Eila Pennaselle. SKS KIA. 

Ale Vammelvuo Eila Pennaselle. SKS KIA.

Alpo Vammelvuo Eila Pennaselle. SKS KIA.

Hanno Vammelvuo Eila Pennaselle. SKS KIA..

EILA  PENNASEN  ESITELMÄT, LUENNOT JA ALUSTUKSET

Humanistinen Perussivistys. Peruskoulu- ja lukiokonferenssi. 

Esitelmä Tampereella 25.11.1992. SKS KIA.

Kirjailija etsimässä omia arvojaan. Esitelmä Göteborgissa 

28.9.1987. SKS KIA.

Kirjailijan moraalinen vastuu. Esitelmäluonnos 25.3.1979. SKS 

KIA.

Kulttuurin merkitys työväenliikkeessä. Esitelmä Satakunnan 

sosialidemokraattisen naispiirin kulttuuritoiminnan seminaarissa 

4.10.1981. SKS KIA.

Käsiala-analyysi otsikolla Jaakko Suolahti. SKS KIA Moraali, 

ihmisen saattolainen. Päiväämätön esitelmä. SKS KIA.

Nainen kirjallisuudessa. SETA:n tilaisuudessa 2.4.1976 pidetty 

esitelmä. SKS KIA.

Olen nainen, olen kirjailija. Esitelmä Eino Leinon Seuran 

kokouksessa 1970-luvulla. SKS KIA.

MUU ARKISTOMATERIAALI

Kokemuksia novellistina. Eila Pennasen muistiinpanoja luentoa 

varten. Orivesi 5.7.1982. SKS KIA.

Eila Pennasen vuonna 1968 laatima vastaus Suomen Kuvalehden 



445.

kyselyyn, jossa kartoitetaan älykkäitä ihmisiä. SKS KIA.

Eila Pennasen nimeämätön ja päiväämätön teksti, joka käsittelee 

naisen alempiarvoisuutta mieheen verrattuna. SKS KIA. 

Millaisena muistan 50-luvun. Artikkeliluonnos. (Ilmestyi vuonna 

1992 artikkeliluonnoksen otsikolla teoksessa Avoin ja suljettu.) 

Pennanen OEA1991. SKS KIA.

Eila Pennasen päiväämättömät muistiinpanot, joita Pennanen on 

tehnyt todennäköisesti Tampere-sarjaa varten. SKS KIA.

Leo Pennasen muistitietoa Eila Pennasen keräämänä. SKS KIA.

Maire Pennasen muistitietoa Eila Pennasen keräämänä. SKS KIA.

Eila Pennasen koulutodistukset. SKS KIA.

Todistus kirjastonhoitajan kurssille osallistumisesta. SKS KIA.

Maire Pennasen muistiinmerkinnät. SKS KIA.

Eila Pennasen valokuva-albumit. SKS KIA.

Eila Pennasen päiväkirjat. SKS KIA.

Hilma Pennasen muistikirjat. SKS KIA.

Hilma Enegrénin päiväkirjat. SKS KIA.

Hilma Pennasen päiväkirjat. SKS KIA.

WERNER  SÖDERSTRÖM  OSAKEYHTIÖN  ARKISTO

Eila Pennanen WSOY:lle. WSOY:n arkisto



446.

SUMMARY

OEDIPUS  WAS  A  MAN

Psycho-historical biography on Eila Pennanen until 1952

In his essay ”What is an Author?”, published in 1969, Michel 

Foucault claims that the antagonism towards biografism is the 

reason for the neglect that the scholars have shown in dealing 

with the problems between the author and the literary work.

    Foucault calls the subject found in the text as as author-

subject, which is not the same as the physical author or the 

narrator in the text. Author-subject is conveyed to the reader 

through the reading process. It deals with the giving of the 

meaning. I find it impossible to accomplish without the actual 

giver of the meaning, which is not a ”what” but a ”who”.

    The purpose of my study is to show that, in the biographical 

study dealing with the motivations of an author, the gender of 

the physical author must also be taken into consideration. It has 

significance, for example, when observing the choices made by 

author-subjects in various works and the connections that these 

choices have with the physical author.

    My study includes the first six novels by Eila Pennanen and 

one collection of her short stories. In 1942 she published her 

first novel Ennen sotaa oli nuoruus. By publishing this novel she 

entered a historical context which defined female authors also 

by their gender. It is the opinion of Sandra M. Gilbert and Susan 

Gubar that the views of female sexuality  published by Sigmund 

Freud greatly contributed to the definition of a female author. 

Freud published his ideas in 1931.
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    Sandra M. Gilbert and Susan Gubar transferred Freud’s three 

paths of woman’s psycho-sexual development into literary paths, 

between which the female author of the 20th century is forced 

to struggle. If a woman chooses a path  of normal developement 

defined by Freud, she aims to identify herself with her male 

predecessors. Rejection of sexuality, in other words, frigidity as 

a literary option means that a woman chooses the abandonment 

of creativity. The third option means that a female author tries 

to gain esthetic potency by acting as a man.

    No matter which one of these three options the female author 

chooses she has to struggle with her affiliation complex. She 

finds it problematic to choose which literary tradition to join in, 

therefore, she goes back and forth  between the male and 

female literary ancestors by trying to define herself.

    Eila Pennanen, a female author, has utilized in her prose and 

short stories the Oedipal theory of Sigmund Freud, especially 

the part which defines woman as inferior to a man. The fictional 

characters in Pennanen’s work represent the alternatives 

contained in the Oedipus theory and the relation of the author-

subject to them. The resulting fictional characters and the 

relationships between them have in part an autobiographical 

backround, but the author-subject builds social attitudes around 

the histories of individual characters. The author-subject places 

individuals into a society, the values of which represent the 

patriarchal-sexual order of class society. Through the solutions 

of her author-subject Eila Pennanen, a female author, describes 

particularly the ways of subordinating women controlled by the 

patriarchate.

    In Pennanen’s novels the recurrent idea is that an intellectual 
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and active male represents the man in general in the social 

community, thus indicating that a biological man is incomparable 

with a biological woman.

    In theory the social community is committed to 

heterosexuality, but in practice the community allowes hardly 

any realizations of actual instinctual life. Heterosexuality can be 

realized in marriage which is in accordance with Freudian 

paradigm. In a married state a woman desires no individuality but 

a husband and child.

   Pennanen’s novels also convey the idea that the author-

subject uses Freud’s Oedipal theory to express the problematic 

nature of sexual differentiation. The author-subject aims to 

bring many of the novels’ fictional characters back to pre-

oedipal state, where the differences in sex do not yet define 

them. 

    In Pennanen’s early novels there is not a single happy 

heterosexual marriage, where the other married party is a 

woman emotionally dependent on her husband and yet doing 

intellectual work. As early as in the beginning of 1940’s 

Pennanen already linked the love of a woman with her 

dependence on the target of her love, the man.

    My view, which is based on the few entries in Pennanen’s 

diaries, is that already early in her life Pennanen refused to 

accept  that she was of lower rank because of femininity, and 

she never changed her opinion about that later on.

   The idea of a woman as an inferior being compared to a man 

filled Eila Pennanen, already as a child, with powerless fury. She 

was not able to deal with this fury with any manner that could 

have opened the emotional knots she was experiencing, because 
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at the same time she was a seclusive person with a need for 

acceptance and a feeling of being socially inferior. In her adult 

life the unsolved oedipal problem was not an obstacle to her, but 

a source and a sustainer of creative activity. In a sense defined 

by Jacques Lacan she, as a female author, did not agree to see 

phallus as definier of feminine deficiency, although many of her 

fictional characters outlined through her author-subject do so. 

Furthermore, as the source of creative work Pennanen did not 

use only Freud’s Oedipus theory but also the original tragedy 

written by Sophocles and after which Freud named his theory. 

The story of Oedipus the King can be seen in the backround of 

Pennanen’s novel Kaadetut pihlajat. Similarities can also be 

found between Pennanen’s novel Pilvet vyöryvät and Sophocles’ 

play Aias. The novel Leda ja joutsen refers already by its name 

(Leda and the swan) to the Classical Greek story, but the events 

and characters in the novel have also some connection with the 

events and characters in William Shakespeare’s Midsummer’s 

Dream. The dead descendants in novels Kaadetut pihlajat and 

Pilvet vyöryvät link them to classical tragedies.

    My view is that Eila Pennanen’s need to be accepted was the 

main reason behind her lack of visible rebellion. Instead, she tied 

her author-subject to the masculine tradition. In the male 

dominated literary institution of the 1940’s the room for 

expression reserved for the female author was quite limited.

    Pennanen was torn between the yearning for individual 

freedom and the desire to be accepted by her social community. 

This need for acceptance was one of the reasons why she 

became a productive critic and a translator. She was asked to 

these tasks.
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    One of the basic questions in Psycho-History is What makes a 

person to act contrary to his or her interests. In Pennanen’s 

novels people give up their own aspirations in order to be 

socially acceptable.

    As a prose writer, Pennanen challenges the whole Oedipus-

theory from the various positions of her author-subject. 

Instead, as an essayist she aims both at identifying with her 

male predecessors and gaining esthetic potency by acting as a 

man.

                                              

                                                      Käännös Anne Paldanius
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