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TIIVISTELMÄ:

Yleisen kirjallisuustieteen sivuainetutkielmassani tutkin ja analysoin ei-sallitun kertomuksen
käsitettä erityisesti supersankarisarjakuvan kautta. Tutkimuksessani ei-sallittu kertomus määrittyy
nimenomaan sarjallisen fiktion parissa käytettäväksi käsitteeksi, jonka avulla voidaan tunnistaa
tiettyjä genren parissa vakiintuneita merkityksiä ja jonka avulla voidaan samalla haastaa esimerkiksi
supersankarisarjakuvan perinteistä lukutapaa. Ei-sallittu kertomus vastustaa hegemonista luentaa, ja
on näin tietoinen lukijoiden odotuksista ja genren rajoituksista. Ei-sallitun kertomuksen kautta on
mahdollista uudentaa perinteisiä kertomuksia ja tuottaa uusia, rajoja rikkovia tulkintoja.

Tutkimuksessani pyrin ensin määrittelemään ei-sallitun kertomuksen käsitettä
kirjallisuudentutkimuksen viitekehyksessä, ja solmimaan käsitteen nimenomaan
supersankarisarjakuvan yhteyteen. Lukijan rooli ei-sallitun kertomuksen yhteydessä osoittautuu
keskeiseksi, sillä lukijuuden ja genrerajojen välinen yhteys on juuri se, mikä määrittelee sallitun ja
kielletyn rajat. Keskeisimmiksi supersankarisarjakuvan ei-sallituksi kertomuksiksi työssäni
nousevat supersankarin ja ideologian suhde sekä sankarin ja rikollisen rajojen hämärtyvyys.
Supersankarin poliittisuus on olennainen osa sankarin ongelmallista luonnetta, sillä supersankari
joutuu toistuvasti rikkomaan lakia ylläpitääkseen lakia, mikä asettaa tämän lain ja politiikan
rajapinnalle. Supersankari sijaitsee agambenilaisessa  poikkeustilassa, jossa lain säädäntövalta ja
lain toimeenpanovalta ovat erillään toisistaan. Sankari on yhä harvemmin sankari yhteisönsä
silmissä, ja näin myös sankarin ja rikollisen ero alkaa hämärtyä.

Kohdetekstinä tutkimuksessani kuljetan Frank Millerin sarjakuvateosta Batman: The Dark
Knight Returns (1986), joka juuri ei-sallittua kertomusta toteuttamalla luo uudenlaisen
supersankaritarinan. Miller purkaa Batmanin hahmon myyttiä, leikittelee hahmoon liittyvillä
vakiintuneilla merkityksillä ja rakentaa näin uuden, synkemmän ja moniulotteisemman
supersankarin. Teos nostaa esille supersankaruuden ongelmallisen luonteen juuri sankarin suhteessa
lakiin, ja korostaa myös sankarin ja rikollisen suhteen rajojen häilyvyyttä. Millerin
uudelleentulkinta ei jää vain juonen tasolle, vaan myös teoksen visuaalinen kerronta rikkoo
perinteisemmän sarjakuvakerronnan rajoja. Näin ei-sallitun kertomuksen voi ulottaa myös
visuaaliseen kerrontaan.

Poikkeustilan käsitettä voi myös soveltaa sarjakuvan kerrontaan, sillä äänen ja liikeen
esittäminen äänettömässä ja staattisessa mediumissa voidaan tulkita eräänlaisena visuaalisena
poikkeustilana, jossa kuvan ja sanan valtasuhteet muotoutuvat uudestaan.

ASIASANAT: ei-sallittu kertomus, supersankari, sarjakuva, poikkeustila, Batman
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1  JOHDANTO

1. 1  Tutkimuskysymyksen asettelua

Tässä yleisen kirjallisuudentutkimuksen sivuainetutkielmassani tutkin ja analysoin ei-sallitun

narratiivin (disallowed narrative) käsitettä nimenomaan supersankarisarjakuvan konventioiden

kautta. Aion määritellä ei-sallitun narratiivin käsitetttä ja tutkia sitä, miten ei-sallittu narratiivi

rikkoo ja haastaa perinteistä supersankarisarjakuvan kerrontaa ja sen konventioita.  Erityisesti aion

keskittyä supersankarin poliittisuuden problematiikkaan sekä sankaruuden rajojen hämärtymiseen

keskeisinä genrelle tyypillisinä ei-sallittuina narratiiveina. Kohdetekstinä analyysissani kuljetan

Frank Millerin Batman: The Dark Knight Returns -teosta 1  (1986), joka mielestäni varsin

taidokkaasti haastaa perinteisen supersankarisarjakuvan kerrontaa niin rakenteellaan kuin

juonellaankin. Teoksella on myös vuosina 2001-2002 julkaistu jatko-osa Batman: The Dark Knight

Strikes Again, johon viittaan myös tarpeen vaatiessa.

Hypoteesinani on, että ei-sallittu narratiivi on nimenomaan sarjallisen fiktion yhteydessä esiin

nouseva ilmiö, joka määrittelee millainen kertomus on genren piirissä sallittu ja hyväksytty.

Sarjakuvan kohdalla tämä sallittu ja hyväksytty usein tarkoittaa status quon ylläpitoa ja toistuvia

juonikuvioita. Kuten Danny Fingeroth toteaa teoksessaan Superman on the Couch: What

Superheroes Really Tell Us about Ourselves and Our Society (2004), sarjalliset hahmot (kuten

supersankarit) ovat pakotettuja pysymään samanlaisina vuodesta toiseen, ja saavat muuttua vain

hieman, ja senkin usein pitkän aikavälin kuluessa - ellei toki kustantaja toisin päätä (mts., 99-100).

Ei-sallittu narratiivi supersankarisarjakuvan yhteydessä tarkoittaisi siis pysyvää muutosta, status

quon horjuttamista ja perinteisten juonikuvioiden uudelleenkirjoittamista. Koska termi “narratiivi”

on paitsi kovin kulunut, myös voimakkaasti narratologiaan sitova, olen kokenut sopivaksi tässä

yhteydessä kääntää disallowed narrative -käsitteen “ei-sallituksi kertomukseksi”, korostaen näin

ilmiön kertomuksellista ja kertomukseen liittyvää olemusta.

En aio tämän tutkielman rajallisissa puitteissa eritellä jokaista mahdollista ei-sallitun kertomuksen

muotoa supersankarisarjakuvan piirissä. Sen sijaan pyrin määrittelemään ei-sallitun kertomuksen

käsitettä mahdollisimman tarkasti, sekä tuomaan esille muutamia mielestäni olennaisia

supersankarisarjakuvan “kiellettyjä” elementtejä: supersankarin poliittisen tietoisuuden ja siihen

1 Teos ilmestyi alunperin neljässä osassa: The Dark Knight Returns, The Dark Knight Triumphant, Hunt the Dark
Knight ja The Dark Knight Falls. Nyt käyttämäni painos on koottu näistä neljästä osasta, ja sen sivunumerointi on
muutettu vastaamaan yhden yhtenäisen teoksen sivunumerointia.
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liittyvän ideologisen ulottuvuuden sekä sankarin ja rikollisen ongelmallisen suhteen. Perinteinen

supersankari omaa usein varsin mustavalkoisen moraalikäsityksen ja, kuten Fingeroth (2004, 17)

korostaa, supersankari aina välittömästi tietää mikä on vallitseva “oikea” tapa toimia. Tästä

käsitteenmäärittelystä siirryn  luonnollisesti kohdetekstini lähilukuun, tutkien sen tarjoamia ei-

sallitun kertomuksen elementtejä luvussa 4. Kiehtovan lisän analyysiini tuo sarjakuvan muoto

kuvallisen ja sanallisen esittämisen yhdistelmänä, jossa kumpaakaan ei voi automaattisesti pitää

hallitsevana muotona. Miten ei-sallittu kertomus toteutuu visuaalisen kerronnan tasolla, vai onko

käsite rajattava vain juonen tasolle? Keskityn erityisesti sarjakuvan kuvallisen esittämisen

mahdollisuuksiin ja rajoihin ei-sallitun kertomuksen yhteydessä tämän tutkielman luvussa 5.

Esittelen ensin lyhyehkösti supersankarisarjakuvan historiaa ja sen geneerisiä erikoispiirteitä

luvussa 1.2. Tämän kontekstualisoinnin jälkeen pyrin määrittelemään tarkemmin ei-sallitun ja

sallitun rajoja ja ulottuvuuksia luvussa 2. Kohdetekstinä työssäni kuljetan edellämainittua Frank

Millerin Batman: The Dark Knight Returns –teosta (1986), jonka kautta käsittelen myös sarjakuvan

kerronnan ominaisuuksia ja sitä, miten ne mahdollistavat (jos mahdollistavat) ei-sallitun

kertomuksen toteuttamisen. Hypoteesinani on, että Millerin teos toteuttaa ei-sallitun kertomuksen

piirteitä kuvaamalla mm. sankarin kuolemaa ja tämän poliittista tietoisuutta, ja näin uudentaa

supersankarigenreä tietoisesti sen rajoja rikkomalla. Luvussa 3 nostan esille lukijuuden roolin,

jonka näen keskeisenä sallitun ja ei-sallitun muotoutumisessa. Lukija on paitsi avainasemassa

sarjakuvan visuaalisen rakenteen havainnoinnissa ja tulkinnassa, myös keskeisessä roolissa

nimenomaan sarjakuvan kuluttajana. Tutkimuksellinen viitekehykseni on varsin laaja, ja tulen

työssäni yhdistelemään teoreettisia lähtökohtia niin sarjakuvan kuin kerronnankin tutkimuksesta.

Turvaudun myös hieman televisiotutkimukseen, sillä televisio-ohjelmien sisältämät sarjallisen

fiktion piirteet ovat siinä määrin samankaltaisia supersankarisarjakuvan kanssa tehdäkseen

yhteydestä mielekkään.

Frank Millerin käsikirjoittama ja piirtämä Batman: The Dark Knight Returns (lyhenteenä

vastaisuudessa DKR) luo uudelleen Batmanin hahmon, sijoittaen eläkkeelle jääneen, katkeroituneen

Bruce Waynen fiktionaaliseen kylmän sodan aikaiseen Gotham Cityyn, jossa televisio-ohjelmat

hallitsevat ihmisten arkea ja rikollisjengit terrorisoivat katuja. Tässä maailmassa Teräsmies on

hallituksen kuuliainen sylikoira, ja eläkkeeltä palaava Batman edustaa selkeää poliittista riskiä,

jonka ei voida sallia toimia vapaasti.  Teos myös osaltaan kommentoi Batmanin ja Robinin kohuttua



3

suhdetta ja sen homoseksuaaliseksi tulkittua subtekstiä2 tuomalla teokseen uuden Robinin (Carrie

Kelley) teinitytön muodossa (Smith, 2007, 253.) DKR edustaa selkeästi aikuisille lukijoille

suunnattua synkkää ja varsin väkivaltaista graphic novel3 -sarjakuvaa, ja sen visuaalinen tyyli on

raakuudessaan vaikuttava. Miller käyttää useasti tiivistä 4x4 ruutujakoa, joka tuo sivuille

“klaustrofobista tuntua ja adrenaliinin sykettä”, joka välillä rikotaan koko sivun kokoisella kuvalla

(Gravett, 2005, 78). Millerin tekstuaalinen kerronta etenee pitkälti henkilöiden sisäisinä

monologeina, jotka usein erottaa toisistaan vain taustavärityksen vaihtumisesta. Tämä sisäinen

monologi yleistyi hyvin nopeasti sarjakuvakerronnassa aina kliseeksi asti (Perälä, 1990, 4). Koska

kohdetekstini on julkaistu 1980-luvulla, olen kokenut parhaimmaksi rajata käsittelemäni

supersankarisarjakuvan genren synnystä 1940- luvulta 1980-luvulle. En siis tämän tutkielman

varsin rajallisissa puitteissa käsittele 1990-2000-luvun supersankarisarjakuvaa, joka itsessään

tarjoaisi mitä varmimmin laajan ja hedelmällisen tutkimuskohteen.

Supersankaruuden ei-sallitusta kertomuksesta puhuttaessa on hyvä olla tietoinen genren piirissä

esiintyvästä ilmiöstä nimeltä ”Imaginary tales”. Varsinkin Teräsmies seikkaili monissa 1960-luvun

tarinoissaan ns. ”kuvitteellisissa tarinoissa”, joissa luvattiin toteuttaa traagisimmatkin

juonenkäänteet niiden loogisiin lopputuloksiin (Gravett, 2005, 76.) Näissä kuvitteellisissa tarinoissa

saatettiin kuvata kaikki Clark Kentin ja Lois Lanen häistä Teräsmiehen kuolemaan, kuvitteellisesti

toki. Lukijoiden mielenkiinto tyydytettiin, mutta koko ajan korostaen tarinan ”mitä jos” -luonnetta.

Kuten Umberto Eco (1972, 336) toteaa, näiden kertomusten toteutuminen ”oikeasti” siirtäisi

sankarin hetkeksi askeleen lähemmäksi kuolemaa, peruuttamatonta loppua. Näillä “mitä jos?” –

tarinoilla ja ei-sallitulla narratiivilla on paljon yhteistä, mutta suurimpana erona näiden välillä

näkisin lukijan tietoisuuden tekstin kaksinkertaisesta kuvitteellisesta luonteesta. Kuvitteellinen

tarina, jonka alussa selkeästi ilmaistaan tarinan epätosi luonne, on fiktiota fiktion sisällä, ja tarjoaa

lukijalle turvallisen tavan lukea muutoksesta olennaisesti muuttumattomassa genressä.

Koska Batman: The Dark Knight Returns ei virallisesti kuulu DC:n Lepakkomies-kaanoniin, voisi

väittää että se itsessään on myös tällainen kuvitteellinen tarina, jolla ei ole mitään tekemistä

“todellisen”, lehtimuodossa ilmestyvän Lepakkomies-hahmon kanssa. Richard Reynolds onkin

väittänyt, että DKR ei voinut ilmestyä osana Batmanin virallista jatkuvuutta, koska jatkuvuus

2 Fredric Wertham: “Only someone ignorant of the fundamentals of psychiatry and of the psychopathology of sex can
fail to realize a subtle atmosphere of homoeroticism which pervades the adventures of the mature ‘Batman’ and his
young friend ‘Robin’. -- It is like a wish dream of two homosexuals living together.” (1954, 189-190).

3 Nimitys graphic novel (suom. sarjakuvaromaani) kattaa varsin laajan skaalan hyvin erilaisia sarjakuvia, mutta
yleisesti määriteltynä kyseessä on usein varttuneemmalle lukijalle suunnattu, taiteellisesti kunnianhimoinen
kirjamuodossa julkaistu sarjakuvateos (Gravett, 2005, 8-9).
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olettaa jonkinlaisen ideologisen konsensuksen olemassaoloa, jos ei muualla niin tekijöiden ja fanien

välillä. Mutta, kuten Reynolds jatkaa, koska DKR:n tavoitteena on ottaa kaikki Batmanin tutut

piirteet ja sijoittaa ne tekstiin joka radikaalisti muokkaa niiden merkityksiä, se rikkoo tämän

oletetun konsensuksen. (1992, 100). DKR ei ole osa virallista Lepakkomiehen DC:n kaanonia,

mutta se silti pohjaa voimakkaasti juuri tähän kaanoniin ja sen parissa vakiintuneisiin merkityksiin,

mikä tekee siitä mielekkään esimerkin ei-sallittua kertomusta tutkittaessa.

1.2  Supersankareista ja sarjakuvista

Supersankarin synty Yhdysvalloissa ajoittuu vuoteen 1938, jolloin Yhdysvallat oli juuri toipumassa

Suuren Laman (Great Depression) seuraamuksista. Miljoonat olivat kokeneet köyhyyttä, ja monet

olivat menettäneet uskonsa jatkuvaan taloudelliseen nousuun. (Reynolds, 1992, 18.) Tässä

kansallisessa mielentilassa Jerry Siegel ja Joe Shuster esittelivät Teräsmiehen amerikkalaiselle

lukijakunnalle. Bill Kanen ja Bob Fingerin ideoima Lepakkomies4 syntyi pian tämän jälkeen, ja

varsikin sankarin varhaisversiossa on nähtävissä Teräsmiesvaikutteita. Toisin kuin Teräsmiehellä,

Lepakkomiehellä ei kuitenkaan ollut supervoimia, vaan tämä luotti täysin omiin voimiinsa ja

älyynsä (valtava perintö toki auttoi myös). Samoin Lepakkomiestä motivoi kosto, ei pelkkä halu

toteuttaa oikeutta. Näiden kahden supersankarin on itse asiassa nähty edustavan eräänlaisia

arkkityyppejä: Teräsmies edustaa yksinäistä mutta yhteisöllistä sankaria, joka aika ajoin puolustaa

Yhdysvaltoja ulkoista uhkaa vastaan, kun taas Lepakkomies on sankari, jonka motivaatiot ja tunteet

kääntyvät sisäänpäin, kohti yhteiskunnan sisäistä pahuutta aina rikoksen sosiaalisiin ja

psykologisiin juuriin asti (Reynolds, 1992, 18). Myös DKR korostaa tätä eroa kuvaamalla

Teräsmiehen nimenomaan Yhdysvaltojen ulkopoliittisten kriisien ratkaisijana, ja Batmanin yhteisön

sisäisen korruption uhmaajana. Batmanin ja Teräsmiehen voikin nähdä edustavat vastakohtia niin

kyvyissään kuin motivaatiossaan, ja näiden kahden kaksintaistelu sarjakuvaromaanin kliimaksina

tuottaa kahden vastakkaisen ideologian yhteentörmäyksen.

1940-lukua on yleisesti pidetty supersankarisarjakuvan kulta-aikana, jolloin uusia naamioituja

sankareita ilmestyi joka viikko lehtitelineisiin. Paul Gravett näkee kuitenkin ilmiön juurien

ylettyvän paljon kauemmas historiaan: Gravettin mukaan supersankari pohjautuu niin 1800-luvun

fantasiakirjallisuuteen kuin muinaisiin maailmanselitysteorioihin, joissa yhteisön kohtalo on yhden

poikkeusyksilön vastuulla (2005, 74). Tämä poikkeusyksilö, supersankari, tarjosi lukijoilleen

4 Pyrin viittaamaan Millerin teoksen päähenkilöön nimellä “Batman” ja hahmon muihin versioihin nimellä
“Lepakkomies.”
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samaistumiskohteen jonka kautta jokainen saattoi kuvitella olevansa jotain muuta kuin mitä oli;

samoin jokainen saattoi myös saavuttaa tavoitteensa tiukalla kurilla ja harjoittelulla. Tärkeässä

osassa tässä samaistumisprosessissa oli supersankarin kaksoisidentiteetti; kuten Jules Feiffer5 on

todennut, yksi Teräsmiehen viehätyksistä oli juuri Clark Kent, joka ei ollut ainoastaan Teräsmiehen

alter ego, vaan myös lukija itse. Toinen merkittävä tekijä supersankarisarjakuvan menestyksen

takana oli Yhdysvaltain epävakaa taloudellinen tilanne ja lähestyvä sodan uhka, joita molempia

paettiin supersankarin värikkääseen fantasiamaailmaan (Hughes, 2006, 546).

Toinen maailmansota merkitsi huimaa nousukautta supersankarisarjakuvalle, ja supersankari

valjastettinkin pian sotapropagandan tarpeisiin. Kenties tunnetuin esimerkki sotaan lähteneistä

sankareista on Kapteeni Amerikka, joka heti ensimmäisen numeronsa kannessa kuvattiin lyömässä

Hitleriä leukaan.6 Kapteeni Amerikan myötä syntyi valtaisa määrä isänmaallisia sankareita, jotka

kaikki innolla taistelivat vapauden ja oikeuden puolesta Euroopassa (Harvey, 1996, 35). Sodan

jälkeen lukijoiden psykologinen tarve näille sankareille luonnollisesti laski, ja supersankarien osuus

sarjakuvien myynnistä laski sodan aikaisesta 90%:sta 50%:iin vuosikymmenen lopulla (Harvey,

1996, 40). Vain muutamat vakiintuneet sankarit kuten Teräsmies, Lepakkomies ja Ihmenainen

selvisivät taistelemaan superrikollisiaan vastaan vielä seuraavalle vuosikymmenelle.

Supersankarisarjakuvan menestyskausi jäi muistakin syistä melko lyhyeksi, sillä monet tahot

Yhdysvalloissa pitivät sarjakuvia lapsia turmelevana rappioviihteenä ja vaativat alalle rajoituksia.

Puhtia näille vaatimuksille antoi psykiatri Fredric Werthamin kirja The Seduction of the Innocent

(1954), jossa sarjakuvien lukeminen yhdistettiin nuorten lisääntyvään häiriökäyttäytymiseen ja

rikollisuuteen. Väitökirjassaan “Comics go underground!” Underground-sarjakuva

vastakulttuurina vuosien 1967-1974 Yhdysvalloissa (2004)  Päivi Arffman yhdistää tämän

sarjakuvavastaisuuden Yhdysvalloissa 1950-luvulla vallinneeseen mccarthyismiin ja siihen

liittyneeseen sensuurimielialaan, jota väritti epäluuloisuus ja tarve löytää syntipukki alati

lisääntyvälle nuorisorikollisuudelle ja huumeidenkäytölle. Paineen alla sarjakuvakustantajat

perustivat vuonna 1954 Comics Magazine Association of America Inc. -valvontaelimen. Tämä

valvontaelin puolestaan tuotti “Comics Code” -itsesensuurijärjestelmän, joka hallitsi nopeasti koko

kustannusalaa. (Arffman, 2004, 50-52.) Tämä alan sisäinen sensuurijärjestelmä kontrolloi kaikkea

julkaistavaa sarjakuvamateriaalia, ja johti pian alan näivettymiseen.

5 Jules Feiffer: The Great Comic Book Heroes (1965). Lainattu artikkelista Johnston, 1989, 46.

6 Huomattavaa on, että Yhdysvaltojen supersankarit lähtivät avoimesti sotaan Natsi-Saksaa vastaan melkein vuotta
ennen Yhdysvaltojen virallista liittymistä sotaan. Tähän vaikutti mm. se, että moni sarjakuvantekijä oli juutalaista
syntyperää  (Wright, 2001, 30). (Kts. myös Fingeroth, 2007.)
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Koodin ehdoton vaatimus että “hyvä” voittaa aina ehdottomasti “pahan” johti Joseph Witekin

mukaan vuosikausiksi sarjakuvien temaattiseen ja geneeriseen lamaannukseen juuri juonikuvioiden

rajoittumisen vuoksi (1989, 49). Koodin myötä sarjakuva leimaantui yhä voimakkaammin

hampaattomaksi lasten viihteeksi, joka oli helppo tuomita “pelkäksi kulttuurin pikaruuaksi”

(Herkman, 2007, 53). Halutessaan voisi tulkita moniosaisen koodiston ensimmäisenä “ei-sallitun”

kertomuksen määrittelijänä. Varsinainen ei-sallittu kertomus tulee kuitenkin lukijoiden, ei tuottajien

keskuudesta, sillä ei-sallittu kertomus syntyy nimenomaan konservatiivisen lukijakunnan kautta, ja

on siksi jatkuvasti altis muutokselle. Ei-sallittu kertomus ei myöskään ole staattinen lista tietyistä

kielletyistä elementeistä tai juonenkäänteistä, vaan pikemminkin jatkuva dynaaminen prosessi, jossa

kielletyn ja sallitun rajat ovat jatkuvassa muutostilassa. Palaan tarkemmin tähän ongelmaan luvuissa

2 ja 3.

Jos vuosia 1938-1954 pidetään yleisesti supersankarisarjakuvan kulta-aikana, näki 1960-luku

eräänlaisen “hopea-ajan” nousun, jolloin syntyivät mm. Hämähäkkimies ja Ihmeneloset. Saman

kustantamon hahmot seikkailivat samassa universumissa, ja tarinoista syntyi loputtomia jatkumoita

joissa sankarit vierailivat toistensa nimikkotarinoissa. Nämä tarinat eivät koskaan saavuttaneet

loppuaan, vaan korkeintaan jäivät hetkeksi tauolle (Gravett, 2005, 75-77.) Miller on näistä hopea-

ajan ilmiöistä säilyttänyt jaetun universumin idean, sillä Batmanin maailmassa rikollisuutta vastaan

taistelevat myös Ihmenainen, Vihreä Lyhty sekä Vihreä Nuoli. Todellisuuden karun leiman näihin

luo kuitenkin se, että kaksi näistä sankareista on jo jättänyt Maan lopullisesti, ja loput ovat joko

vankilassa tai eläkkeellä, kuten Batmankin. Tätä pohjustaa jo DKR:n prologina toimiva fiktiivinen

lehtileike, joka kuvaa pubissa istuvien vanhojen miesten muistelua “kultaisesta” ajasta, jolloin

sankareita vielä oli:

They talk about a Man of Steel. An Amazon Princess. But they never talk about the mean
one. The cruel one. The one who couldn’t fly or bend steel in his bare hands. The one who
scared the crap out of everybody and laughed at all of the rest of us for being the envious
cowards we were. (DKR, 7)

Tämä prologi luo alkuasetelman koko teokselle; se sijoittaa sankareiden kultaisen ajan

menneisyyteen, humalaisten miesten muisteloihin. Samalla se erottaa Batmanin muista sankareista

(“the mean one”), korostaen tämän pelottavaa, psykoottisen väkivaltaista luonnetta.

Supersankarisarjakuva uudistui 1980-luvulla, jolloin koko genre kävi läpi eräänlaisen murroksen.

Kuten Riku Perälä huomauttaa artikkelissaan ”Supersankareiden 80-luku: psykopaattien ja
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neurootikkojen vuosikymmen” (Sarjainfo 2/1990, 3-5), entisten puhtoisten sankareiden tilalle

tulivatkin synkemmät, ongelmallisemmat sankarit. Moni supersankari joutui kohtaamaan entistä

enemmän päänsä sisäisiä ongelmia ja identiteettikriisejä, ja kuten Jamie Hughes toteaa, yhä

enemmissä määrin nämä sankarit olivat kosketuksissa “oikean maailman” tapahtumiin jotka

heijastelivat vallitsevia sosiaalisia ja poliittisia ongelmia (2006, 547-548). Tämän kehityksen on

nähty heijastelevan vastaavaa muutosta yhteiskunnassa, missä sankarin ja roiston erottaminen

toisistaan ei enää olekaan niin selkeää kuin ennen (Manninen, 1995, 50). Millerin teosta pidetäänkin

tämän kehityksen aloittajana, sillä sen synkkä Gotham City ja psykopaatin rajoilla häilyvä Batman

ovat valovuosien päästä 1940-luvun sarjakuvasta sekä 1960-luvun camp-henkisestä tv-sarjasta

(Sabin, 1993, 87). Miller saikin nopeaan tahtiin seuraajia, ja moni muukin tunnettu supersankari

kävi läpi muodonmuutoksen synkemmäksi ja ahdistuneemmaksi versioksi itsestään.

Frank Miller on yksi 1980-luvulla esiin nousseen sarjakuvantekijäsukupolven edelläkävijöistä,

jonka työt muodostivat keskeisen osan sarjakuvien tuotannon, vastaanoton ja markkinoinnin

institutionaalisessa muutoksessa7. Miller muiden muassa leikitteli yleisön vakiintuneilla odotuksilla,

jotka pohjautuivat jaettuun tietämykseen supersankarisarjakuvaan liityvistä säännöistä ja siitä,

miten näitä sääntöjä saattoi rikkoa (Reynolds, 1992, 30). Voidaan toki kysyä, mahdollistiko

Millerin teos sarjakuvatuotannon muutoksen, vai mahdollistiko sarjakuvantuotannossa tapahtunut

muutos Millerin teoksen julkaisun? Todennäköisesti kyseessä oli molemminpuolinen

vaikutussuhde, jossa kumpikin osapuoli (tekijä ja kustantaja) hyötyi toisesta.

Toinen tärkeä muutos oli erillisten kustantamojen synty jotka erikoistuivat nimenomaan

“aikuisempiin” sarjakuvatöihin, kuitenkin usein pysyen perinteisessä 24-sivuisessa

kuukausittaisformaatissa. (Smith, 2007, 256.) Olennainen seikka oli myös uuden, aikuisen yleisön

kehittyminen (ja markkinavoimien havainto tällaisesta yleisöstä) kerrontamuodolle, jota aiemmin

pidettiin vain teinien geneerisenä fantasiaviihteenä (Witek, 1989, 5). Tämän lisäksi

supersankarisarjakuva uudistui tuomalla tarinoihin mukaan ei-sallitun elementin: muutoksen, status

quon horjuttamisen. Sarjakuvakäsikirjoittaja Alan Mooren sanojen mukaan tämä elementti on aika:

mitä lähemmäs todellista maailmaa supersankarit tulevat, sitä lähemmäs aikaa ja ajan lopullista

kulumista sankarit tulevat (Gravett, 2005, 77). Jos sankarit asettuvat ajan hampaan armoille, ne

menettävät jotain myyttisestä asemastaan ja siirtyvät askeleen lähemmäs maailmaa ilman

sankareita. Ei-sallitun kertomuksen kautta näiden askelten ottaminen on mahdollista, sillä juuri se

järkyttää supersankarin maailman status quota ja tuo ajan mukaan supersankarin olemiseen.

7 Muita nimiä tässä ryhmässä ovat mm. Alan Moore (Watchmen, 1987), Grant Morrison (Doom Patrol, 1989) ja Dave
McKean (Arkham Asylum, 1989).
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Seuraavassa luvussa pyrin määrittelemään ei-sallitun kertomuksen käsitteen ulottuvuuksia ja

mahdollisuuksia erilaisten kirjallisuustieteellisten näkökantojen valossa, vertaillen käsitettä

vastaaviin käsitteisiin ja ilmiöihin.
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2  EI-SALLITTU KERTOMUS KÄSITTEENÄ

Ei-sallittu kertomus (”disallowed narrative”) on käsite, jonka Matthew Wolf-Meyer tuo esiin

artikkelissaan ”The World Ozymandias Made: Utopias in the Superhero Comic, Subculture and the

Conservation of Difference” (2003). Wolf-Meyer pyrkii käsitteen kautta paremmin ymmärtämään

sarjakuvan lukijuutta ja sarjakuvan diskurssia, kuvaten konservatiivista lukijakuntaa joka ei salli

tiettyjen kertomusten esittämistä. Tällaisia kiellettyjä kertomuksia supersankarisarjakuvan piirissä

ovat kaikki status quota pysyvästi järkyttävät tapahtumat, kuten supersankarin aktiivinen utopian

tavoittelu ja/tai saavuttaminen tai vaikkapa ”voittamattoman” supersankarin kuolema. Pysyvää

muutosta vallitseviin oloihin ei sallita, jolloin sankari voi elää myyttisessä ja ajattomassa tilassa,

jossa seikkailut tapahtuvat irrallisina ja toisistaan riippumattomina. Wolf-Meyer vertaakin

supersankarikertomuksia saippuaoopperoihin ja muuhun sarjalliseen mediaan, joissa hahmojen

monimutkaiset historiat ovat hahmoille itselleen vain muutaman vuoden ajalta, kun taas yleisö on

seurannut niitä jo vuosikymmeniä (2003, 499-500). Aika ei vaikuta sarjallisen fiktion hahmoihin

kuten se vaikuttaa meihin, ja näin mahdollistaa sankarin ikuisen nuoruuden.

Tässä osassa tutkielmaani pyrin määrittelemään ei-sallitun kertomuksen käsitettä ja sen

ulottuvuuksia nimenomaan supersankarisarjakuvan yhteydessä. Wolf-Meyer ei itse artikkelissaan

määrittele ei-sallitun kertomuksen käsitettä tarkemmin, vaan jättää sen yhteen mainintaan: Wolf-

Meyer tutkii artikkelissaan sarjakuvan faniutta ja niitä narratiiveja, joita tämä fanius ei salli, jotka

näin muodostavat “ei-sallittuja” narratiiveja (2003, 502). Oma tarkoitukseni on kuitenkin tutkia

tämän määrittelemättä jääneen käsitteen potentiaalia tutkimusvälineenä nimenomaan sarjallisen

fiktion, kuten supersankarisarjakuvan temaattisessa ja kerronnallisessa analyysissa. Seuraavassa

luvussa jäljitän ei-sallitun kertomuksen käsitettä vastaavia ilmiöitä kirjallisuudentutkimuksen

parista, ja pyrin näiden pohjalta tarkentamaan ei-sallitun käsitettä.

2.1 Neonarratiivin mahdollisuudet - sallitun ja ei-sallitun rajoja hakemassa

“Ei-sallittu kertomus” on siis hypoteesini mukaan nimenomaan sarjallisessa fiktiossa esiintyvä

ilmiö, juonenkäänne tai tapahtuma, jota ei tietyn genren parissa voida sallia. DKR-teoksessa tällaista

tapahtumaa edustaa esimerkiksi Batmanin hahmon kuolema teoksen lopussa. Ei-sallittu kertomus

saattaa siis nimensä puolesta johtaa harhaan, sillä koko kertomuksen ei tarvitse edustaa ei-sallittua

elementtiä, vaan yksikin piirre tai juonenkäänne saattaa luokitella koko tarinan ei-sallitun piiriin.

Tämä sallittu ja kielletty syntyy monimutkaisessa suhteessa sarjallisen fiktion tuottajien ja

kuluttajien välillä, ja kuten Herkman toteaa, tällaiset erilaiset normimääritykset yleensäkin
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vaihtelevat historiallisesti ja kontekstuaalisesti (2007, 61). Kuten Wolf-Meyerilläkin, myös minun

määritelmässäni ei-sallittu kertomus liittyy myös sarjallisen fiktion kuluttamisen mielihyvään ja

faniuden ilmiöön. Lukijuuden rooli on keskeinen ei-sallitun muotoutumisessa, mutta lukijuus

itsessään on osoittauttunut varsin vaikeasti määriteltäväksi etenkin sarjakuvan parissa.

Umberto Eco on tunnetussa esseessään ”Teräsmiehen myytti” (1972/1986) todennut, että varsinkin

populaarikulttuurin parissa ns. iteratiivinen skeema on yksi tyypillisimmistä kerrontaa

hahmottavista ulottuvuuksista. Iteratiivinen skeema on eräänlainen sisäänrakennettu

pakojärjestelmä, jossa sarja tapahtumia järjestyy niin, että jokainen alkaa ikään kuin virtuaalisesti

alusta, jättäen mahdolliset aikaisemmat tapahtumat huomiotta kuin niitä ei olisi tapahtunutkaan. Eco

käyttää esimerkkinä iteratiivisen skeeman käytöstä rikosromaaneja, joissa tutun juonen seuraaminen

alun rikoksesta lopun ratkaisuun tuottaa lukijalle nautintoa, ja yllättävää on vain se miten alusta

loppuun päädytään. Samoin toistuvat ja tunnistettavat konnotaatiot (esim. tietyt poliisin piirteet,

supersankarin vitsikkäät kommentit) ovat olennainen osa lukunautintoa. Hahmojen tuttuus, niiden

omalaatuiset piirteet ja tavat kaikki auttavat lukijaa asettumaan tarinaan ja kohta kohdalta lukemaan

sen, minkä jo tietää ja minkä haluaa lukea uudestaan. (Mts. 338-340.)  Monet populaarikulttuurin

tuotteet luottavatkin juuri tähän nautinnollisen kokemuksen toistamiseen, lukijan haluun palata yhä

uudestaan tuttuun juonikuvioon (Fingeroth, 2004, 99).  Myöhemmin Eco nimesi tällaisen kaavan

luupiksi (“loop”), ja kytki sen selkeästi tuottajien kaupallisiin tavoitteisiin: miten pitää sarja elossa

ja ratkaista hahmon ikääntymisen aiheuttama luonnollinen ongelma (1990, 86). Tämä tuotannon ja

kuluttamisen suhde on olennainen osa populaarikulttuuria, ja erityisesti sarjakuvan parissa tällä

suhteella on ollut merkittäviä käännekohtia. Palaan näihin kysymyksiin tarkemmin luvussa 3.2.

Tärkeässä roolissa tässä iteratiivisen skeeman toiminnassa on intertekstuaalinen tieto, eräänlainen

kohtausten koodaus tuttujen koodien mukaan jotka lukija tunnistaa aiemmista  genrekohtaisista

lukukokemuksistaan. Econ mukaan lukija on vakuuttunut, että jokin tietty tapahtuma tulee

tapahtumaan koska samassa kerronnallisessa tilanteessa näin on käynyt niin usein. Tämä tekee

lukutilanteesta intertekstuaalisesti latautuneen. (Eco, 1979, 21). Jos siis lukija tuntee supersankarin

aiempia seikkailuja, hän voi olla varma että sankari selviää jälleen kiperästä tilanteesta - kysymys

on vain miten? Samaan ajatukseen pohjaa myös Juri Lotman, jonka mukaan lukija turvautuu juonta

lukiessaan aikaisempaan kokemukseensa (joka pohjautuu juuri lukijan aiempiin lukukokemuksiin

vastaavien tekstien parissa), ja rakentaa näin mielessään todennäköisimmän juonikuvion (Lotman,

1973/1979, 175). Voisikin siis väittää, että tästä intertekstuaalisesta latautuneisuudesta tietoinen

kirjoittaja voi siis aktiivisesti pyrkiä tuottamaan juonenkäänteitä jotka eivät vastaa lukijan odotuksia

ja näin uudistaa genreä. Hyvänä esimerkkinä supersankarisarjakuvan ulkopuolella tapahtuneesta
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intertekstuaalisella tiedolla leikittelystä voisi toimia esimerkiksi animaatioelokuva Shrek (2001),

jossa tekijät tietoisesti leikkivät monilla satuhahmoihin liittyvillä oletuksilla ja elokuvan lopussa

örkki Shrek ei suinkaan muutu komeaksi prinssiksi, vaan tämän pelastama kaunis prinsessa Fiona

muuttukin “tosirakkauden” suudelman myötä myöskin örkiksi. Intertekstuaalinen lataus joka on

syntynyt katsojan aiemmasta tietämyksestä satujen päätöksestä osoittautuukin vääräksi (tosin vain

osittain, sillä Shrek ja Fiona saavat toki toisensa).

DKR -teoksessa tämä “intertekstuaalinen tieto” läpäisee jopa tarinan hahmojen tietoisuuden.

Kuten Richard Reynolds on huomauttanut, supersankarisarjakuvan parissa Jokerin kaltainen

rikollinen jatkaa vuodesta toiseen ja tarinasta toiseen yhteiskunnallisen järjestyksen sabotoimista

loputtomassa tuhoamisen kierteessä, jota Batman puolestaan pyrkii hallitsemaan ja

kontrolloimaan (1992, 24). DKR-teoksessa Jokerin ja Batmanin kohtaaminen ei enää

noudatakaan tätä totuttua kaavaa, sillä Batman on päättänyt muuttaa sääntöjä:

No, Joker. You’re playing the wrong game. The old game. Tonight you’re taking no
hostages. Tonight I’m taking no prisoners. (DKR, 144).

“The old game” viittaa siis perinteiseen supersankarikertomuksen, jossa sankari vain taltuttaa

rikollisen jättääkseen tämän jälleen kerran virkavallan noudettavaksi. Jokerin reaktio tähän on

yllättynyt (“Out of your mind--”), sillä kaavan mukaan Jokeri ja Batman olisivat toki taistelleet,

mutta kumpikaan ei oikeasti yrittäisi tappaa toista. Intertekstuaalinen, aiempaan kokemukseen

perustuva tieto ei enää toimikaan, koska Batman on tietoisesti ylittänyt (genren) rajan.

Gerald Prince kirjoittaa samannimisessä artikkelissaan “epäkerrotusta” (“disnarrated”), todeten että

joka genressä on olemassa tiettyjä kokemuksia ja tiettyjä tekoja, jotka ovat tämän genren piirissä

tabu ja näin kiellettyjä, joita ei voi kertoa tai joita ei kannata kertoa:

according to a given narrative, cannot be narrated, or is not worth narrating either because it
transgresses a law (social, authorial, generic, formal) or because it defies  the powers of a
particular narrator (or those of any narrator) or because it falls below the so-called threshold
of narratability (it is not sufficiently unusual or problematic). (1988, 1,kursiivi alkuperäinen)

Epäkerrotun pariin kuuluvat siis kaikki kerrottavuuden (“tellability”) alapuolelle jäävät asiat, kuten

myös ne osat kertomusta, joissa nostetaan esille se mitä ei tapahtunut. Epäkerrottuun voidaan

Princen määrittelyn mukaan kuitenkin lukea myös geneeristä tai muodollista tapaa rikkova

kertomus, minkä näen yhtenä tapana käsitellä ei-sallittua kertomusta. Tässä tutkielmassa

määrittelemäni ei-sallittu kertomus nimenomaan rikkoo kertomuksen geneeristä ja/tai muodollista
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lakia, ja näin ollen ei-sallittu kertomus vertautuu genren sisällä eräänlaiseen tabuun. Täysin

varauksetta tätä määritelmää ei toki voi soveltaa, sillä genren sisäiset “lait” eivät ole pysyviä ja

muuttumattomia vaan alttiita jatkuvalle kehitykselle ja uudelleenmäärittelylle. Samoin kielletyn

aiheen tabuluokituksen voi ohittaa tuottamalla ns. “kuvitteellisen tarinan”8, joka fiktiona fiktion

sisällä toteuttaa kiellettyjä kertomuksia, lopussa kuitenkin aina palauttaen vallitsevan,

muuttumattoman tilanteen.

“Ei-sallitun” käsite vertautuu myös Princen hieman myöhemmin esittämään ajatukseen siitä, että on

olemassa kertomuksia, joilla on tiettyjä piirteitä (“features”) jotka voivat olla joko pakollisia,

suositeltavia tai kiellettyjä (1990, 274). Princen mukaan nämä piirteet voivat olla joko modaalisia,

rakenteellisia tai temaattisia (mts, 276); tässä yhteydessä tarkastelen pääasiallisesti temaattisia

piirteitä, sillä ei-sallittu kertomus kuuluu mielestäni selkeimmin juuri juonen ja teemojen tasolla

tapahtuviin kerronnallisiin ilmiöihin. En kuitenkaan kiistä sitä, etteikö ei-sallittua voisi lähteä myös

hakemaan tekstin rakenteista. Prince käyttää temaattisista piirteistä esimerkkinä science fiction -

genreä ja sen kuvaavia piirteitä, jotka ovat siis pääasiallisesti juonen, eivät tekstin rakenteen tasolla

ilmeneviä - eikä toki löydä monia pakollisia piirteitä, joita tekstillä tulisi olla, jotta se sopisi science

fiction -luokituksen alle (mts, 279).  Prince kuitenkin tunnistaa, että tiettyyn genreen kuuluvilla

teksteillä voi olla tiettyjä ei-haluttuja, ja näin ei-sallittuja piirteitä, ja että nämä ovat liitoksissa

nimenomaan genreen. Ei-sallitun kertomuksen voi todeta olevan temaattisella ja juonellisella tasolla

tapahtuva ilmiö, jossa tiettyyn genreen liittyy sille selkeästi kuuluvia ja sille sopimattomia

juonellisia käänteitä.

Robyn R. Warhol (2005, 220-231) on onnistuneesti jalostanut Princen ajatusta epäkerrotusta,

korostaen epäkerrotun genreä uudistavaa ominaisuutta, neonarratiivia. Warhol ottaa huomioon

yleisön ja genren suhteen epäkerrotun vaikutuksessa kerronnan rajoihin sekä tuo esille epäkerrotun

(“disnarrated”) ja kertomattoman (“unnarrated”) käsitteiden erot. Warhol jakaa

epäkerrotun/kertomattoman neljään kategoriaan: subnarratable (ei kerrota koska se ei ylitä

kerrottavuuden kynnystä), supranarratable (ei  kerrota  koska  se  on  sanojen  saavuttamatomissa)  ja

antinarratable (ei  kerrota  koska  sosiaaliset  konventiot  rajoittavat  kertomista),  ja  joista  viimeinen,

“parakerrottava” (paranarratable) liittyy selkeästi muotoilemaani ei-sallitun kertomuksen

problematiikkaan. Parakerrottava on epäkerrotun muoto, joka ylittää kirjallisen genren rajoja,

genren muodollisia konventioita (Warhol, 2005, 224-226).  Parakerrottavaa ei voi kertoa, koska

genren konventiot rajoittavat ja näin kieltävät tiettyjen asioiden kertomisen. Warhol soveltaa

8 Kts. tämän tutkielman s. 3.
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neonarratiivin ja kerrottavan käsitettä myös elokuvalliseen esittämiseen, todeten että tiettyjä

juonikuvioita ei toteuteta, sillä genreä hallitsevat konventiot ovat liian voimakkaita salliakseen

niiden kertomisen ilman että koko genre häiriintyisi. Samoin tietyn asian esittäminen visuaalisesti

elokuvassa ensimmäistä kertaa on voinut saada neonarratiivin merkityksen - yleistyttyään tietty

visuaalinen elementti kuitenkin menettää neonarratiivin ominaisuutensa, muuttuen vain yhdeksi

genren uudeksi konventioksi (2005, 228). Sama periaate pätee myös supersankarisarjakuvan

kohdalla, jolloin DKR saattoi vielä julkaisuhetkellään saada neonarratiivin leiman kuvatessaan

uutta, synkempää sankaria. Sittemmin tämä esittämistapa on vakiintunut lähes yhdeksi

supersankarin peruspiirteeksi.

Kun neonarratiivi mahdollistaa parakerrottavan kertomuksen toteuttamisen, koko genreä

määrittelevät piirteet voivat muuttua. (Warhol, 2005, 229). Näin ei kuitenkaan voi olettaa

automaattisesti tapahtuvan, vaan ei-sallitun kertomuksen esittäminen voi myös osaltaan vahvistaa

genresääntöjä, joita se rikkoo. Ei-sallitun kertomuksen kautta on kuitenkin mahdollista tehdä nämä

genresäännöt näkyviksi, ja paljastaa ja korostaa niiden olemassaoloa. Näin toimii esimerkiksi Jurij

M. Lotmanin teoksessaan The Structure of the Artistic Text esittelemä miinuskeino (“minus

device”): miinuskeino on teoksessa sijaitseva käyttämätön elementti, jonka esiintymistä lukija

kuitenkin odottaa tekstiltä. Miinuskeino on tietoinen elementin käyttämättä jättäminen, joka

korostaa näin omaa poissaoloaan, tullen näin merkitykselliseksi lukijan tulkinnassa. (1971/1977,

51.) Vaikka Lotmanille tämä keino esiintyy pääasiallisesti riimin tai rytmin muutoksena, voi

ajatusta mielestäni soveltaa myös ei-sallitun muotoutumiseen, sillä kyse on nimenomaan lukijan

odotusten luodulla merkityksellä: lukija odottaa tekstiltä tiettyä piirrettä, ja tämän piirteen tietoinen

muutos tai hylkäys tekee lukijan tietoiseksi tästä muutoksesta. Esimerkiksi DKR-teoksessa lukija

olettaa Batmanin teoksen nimisankarina selvitytyvän jopa kaksintaistelusta Teräsmiehen kanssa.

Batmanin ilmeinen kuolema vie pohjan tältä oletukselta (vaikkakin se lopulta paljastuukin

oikeaksi).

DKR on usein nimetty 1980-luvulla supersankarisarjakuvan parissa tapahtuneen “synkän käänteen”

aloittajana, ja loi pohjan monille jäljittelijöille. Kuitenkin, kuten Gravettkin huomauttaa, läheskään

kaikki näistä seuraajista eivät havainneet teoksen syvällisempiä, sisällöllisiä muutoksia, vaan

takertuivat kiinnin teoksen “synkkään ja väkivaltaiseen pintakerrokseen” (2005, 77). DKR käyttää

runsaasti tummia sävyjä, tiivistä ja vaihtelevaa ruutujakoa ja varsin graafista väkivaltaa, joka siirtyi

moneen teokseen vain tältä osaltaan. Kuten olen yllä esittänyt, ei-sallitusta kertomuksesta on

kirjoitettu monella eri nimellä (disnarrated, paranarratable, minus device), mutta mikään niistä ei

mielestäni ota systemaattisesti huomioon sarjalliselle fiktiolle kuten supersankarisarjakuvalle
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tyypillisiä genrerajoja ja niiden tietoisia ylityksiä. Sarjakuvantekijät voivat kyllä joko totella tai

rikkoa supersankarisarjakuvan sääntöjä, mutta eivät koskaan jättää niitä huomiotta (Reynolds, 1992,

22).

Tässä luvussa olen tähän saakka pikemminkin koonnut eri tapoja esittää ja käsitellä ei-sallittua

kertomusta kuin varsinaisesti määritellyt itse käsitettä. Pyrkimyksenäni on samalla ollut erottaa ei-

sallitun kertomuksen käsite omaksi tavakseen käsitellä nimenomaan supersankarisarjakuvan parissa

tapahtuvia genrerajojen ylityksiä, ja näin rajata käsitettä jossain määrin.  Ei-sallittu kertomus ei

määrittelyssäni ole suoraan tekstin pinnalta ja rakenteesta suoraan havaittavissa oleva ilmiö, vaan

sen tunnistamiseksi on tunnettava tietyn genren parissa käytetyt konventiot ja niiden tietoinen

rikkominen, joka näin toteuttaa ei-sallittua kertomusta rikkomalla genren kirjoittamattomia sääntöä.

Ongelmalliseksi tämän tekee se, että genresäännöt eivät suinkaan ole vakiintuneita, vaan jatkuvassa

uudelleenmäärittelyn tilassa. Genre on olennaisesti sidoksissa lukijuuteen, sillä genre määrittää ja

jäsentää voimakkaasti lukijan odotuksia ja pyrkii ”rajoittamaan tekstien monimerkityksisyyttä”

(Herkman, 1998, 185). Näin lukijan odotukset vaikuttavat siihen, mikä kuuluu ei-sallitun piiriin

supersankarisarjakuvassa.

Huomattavaa kuitenkin on, että genre ei ole tekstin sisäinen ominaisuus, vaan siihen vaikuttaa mm.

yleisön arvio, ja että tämä suhde genren ja yleisön välissä ei ole vakaa ja pysyvä ominaisuus (Mittel,

2001, 7). Vaikka genren määritelmä onkin jatkuvassa muutoksen tilassa, voidaan sitä silti aina

kuvailla jollain vakiintuneilla termeillä (mts. 10). Genren tunnistettavuus perustuu tiettyihin

piirteisiin ja niiden tunnistettavuuteen ja toistettavuuteen; näin supersankarin voi tunnistaa niin

muodollisesti (värikäs vaatetus, lihaksikas keho) kuin temaattisestikin (rikollinen uhkaa yhteisön

tasapainoa pakottaen sankarin toimimaan palauttaakseen tilanteen entiselleen). Ei-sallittu narratiivi

voi  ottaa  jonkun  näistä  piirteistä  ja  tietoisesti  varioida  sitä,  uudentaen  samalla

supersankarisarjakuvan traditiota. Palaan genren kysymyksiin tarkemmin luvussa 3.1.

2.2 Sankarin merkki - ei-sallittu ja supersankarin maailma

Supersankarin ja ei-sallitun kertomuksen suhde on, kuten olen yllä jo lyhyesti maininnut,

olennainen osa sarjakuvan lukijuuden diskurssia. Supersankarisarjakuva genrenä on tiettyjen

konventioiden muodostama kokonaisuus, josta voidaan eritellä niin juonellisia kuin kuvallisia

piirteitä, joiden kautta teos voidaan tunnistaa supersankarisarjakuvaksi. Perinteisellä

supersankarisarjakuvalla onkin tiettyjä tunnistettavia visuaalisia elementtejä. Visuaalisesti

supersankarisarjakuva on ollut värikäs, ja erityisesti sankarin puvun väritys on saanut ikonisen
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merkityksen, värin muuttuessa vähitellen sankarin symboliksi lukijan mielessä (McCloud, 1993,

188). Teräsmiehen punainen ja sininen symboloivat eri asioita kuin Lepakkomiehen musta ja

harmaa, mutta molemmista tulee silti nopeasti tunnistettavia, ikonisia värejä, jotka osaltaan luovat

ja muovaavat supersankareiden muodostamaa modernia mytologiaa (mts, 188). DKR toteuttaa tätä

värisymboliikkaa jopa teoksessa olevien sisäisten monologien kautta, joihin teos luottaa runsaasti.

Jokaisen päähenkilön sisäinen monologi on kuvattu eri taustavärillä, erottaen näin ne toisistaan:

Batmanilla synkkä harmaa, Robinilla kirkas kanarialinnunkeltainen, Jokerilla myrkynvihreä. DKR

ei juurikaan haasta näitä tunnetuihin hahmoihin liittyviä värimytologioita, vaan uskollisesti

tunnustaa väriä ja sallii lukijan näin välittömästi tunnistaa kenestä milloinkin on kyse.

Kuten Robert C. Harvey on todennut, suurilla sarjakuvakustantamoilla oli aina oma “house style”,

oma piirrostyyli jolla näiden kustantamojen sankareiden seikkailut kuvitettiin ja jonka oli tarkoitus

olla loukkaamatta potentiaalisia ostajia (1996, 144). Koska, kuten Steve Shavirokin huomauttaa,

sarjakuvan kohdalla erityisesti “the medium is the message”9, aiheuttaa selkeä piirrostyylin muutos

varmasti voimakkaan (usein torjuvan?) reaktion lukijoissa. Itsenäinen ja omaperäinen esitystapa oli

1980-luvulle asti ollut enemmän underground-sarjakuvan piirissä esiintyvä ilmiö, ei isojen

kustantamojen johtotähtien parissa toteutettu. Uudenlainen, lukijaa haastava piirrostyyli on yksi

kuvan pinnasta löydettävä ei-sallitun muoto. Näin esimerkiksi vauhdikkaan, sulavalinjaisen ja

lihaksikkaan sankarin kuvaaminen rosoisena, karheana ja groteskina uhmaa varmasti genren

perinteisiä esittämisen tapoja. Millerin Batman on kaikkea muuta kuin siloposkinen ja

sulavaliikkeinen, haastaen näin perinteisen kiiltokuvamaisen supersankarityylin (kts. Kuva 1.).

Richard Reynolds on tulkinnut supersankarisarjakuvia Saussuren semiotiikan kautta, ja näkee

supersankarisarjakuvan konventioiden edustavan eräänlaista languen ja parolen järjestelmää:

langue on koko supersankarisarjakuvan konventioiden verkosto ja rakenne, kun taas parole löytyy

yksittäisestä supersankarista, joka on tiettyjen merkkien esiintymä. Tämä mahdollistaa loputtoman

variaation tämän tietyn merkkijärjestelmän sisällä, jolloin esimerkiksi sankarin puku voidaan lukea

esimerkiksi signaalina siitä, että tämä on nyt sankarin roolissaan ja voi kohdata vastuksen millä

hetkellä tahansa. (Reynolds, 1992, 26). Samoin Reynolds lukee supersankarisarjan jatkuvuuden

langueksi, josta jokainen erillinen tarina on yksi parole (1992, 45).  Voidaan siis todeta, että on

olemassa tietty merkistö, joka koodaa supersankarisarjakuvaa visuaalisesti sekä temaattisesti, ja että

näistä merkeistä voidaan koota rajaton määrä erilaisia välittömästi tunnistettavissa olevia

variaatioita. Kuten Reynolds toteaa:

9 Toki Marshall McLuhania (1965) mukaillen.
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Batman is more than just a superhero: he is also the sign of the superhero. Batman
represents comics and the whole superhero genre: to tell a story of corruption and moral
reversal  with  Batman as  its  protagonist  is  altogether  different  from starting  with  the  blank
slate of a new character. Batman is a sign invested with so many layers of meaning that each
separate reversal of that sign is an attention-grabbing narrative event. (1992, 103).

Batmanin hahmon arkkityyppisyys tekee tästä välittömästi tunnistettavan, ja kaikki aiemmat

hahmoon liitetyt merkitykset kulkevat hahmon mukana uusissa tarinoissa; Batmanin siirtäminen

hahmolle epätyypilliseen tilanteeseen luo siis aivan uuden tarinan kuin uudella hahmolla luotu

tarina. DKR pelaa näillä merkeillä ja merkityksillä läpi teoksen, tuoden uusia kerroksia ja tulkintoja

niin naispuolisen Robinin kuin uuden poliisipäällikön hahmon kautta. DKR tuottaa sarjakuvan

kautta eräänlaista ei-sallittua kertomusta haastaessaan Lepakkomiehen hahmoon liittyviä

hegemonisia lukutapoja uusilla, aiempia luentoja kyseenalaistavilla merkityksillä.

Ei-sallittu kertomus kyseenalaistaa tunnettuun hahmoon liitetyt merkitykset siirtämällä hahmon

uuteen ja erilaiseen tilanteeseen. Sankarista tulee protagonisti, ja näin sankarin koko toiminnalle

annettu merkitys muuttuu. Supersankarisarjakuvaan liittyy voimakkaita vallitsevia lukutapoja ja

odotuksia, jotka värittävät tekstin luentaa ja painottavat tiettyjä, suositeltavia tulkintoja. Tällaisen

hegemonisen lukutavan haastaminen nimenomaan tunnetun hahmon kautta takaa (ainakin

Reynoldsin mukaan) teoksen huomiotaherättävyyden.

Sarjakuvan visuaalista kerrontaa tutkittaessa tulee ottaa huomioon monia nimenomaisesti kuvan ja

sanan tutkimukselle ominaisia ongelmia: miten muoto voi vaikuttaa kerrontaan ja kerronnan

kokemiseen, miten kuvallinen ja sanallinen esitys tukevat tai kiistävät toisiaan? Toisaalta on

otettava huomioon se, että visuaalisen kokeminen joudutaan muuntamaan aina puheeksi, jolloin

“kuvallinen merkitys saa kielellisen muodon” (Mikkonen, 2005, 17). Sarjakuva toimii kuvallisen ja

tekstuaalisen tiedon intermediaalisena synteesinä, jossa visuaalinen havainto tapahtuu välittömästi -

silti kuvan kokemuksesta ja tulkinnasta on puhuttava sanallisesti. Miten siis ei-sallittua on

mahdollista hakea kuvan pinnasta? DKR toimii usein myös pelkän visuaalisen kerronnan varassa,

hyläten täysin sekä puhekuplat että tekstilaatikot. Tällaisessa kerronnassa kuvaa pitää pystyä

tulkitsemaan juonen varassa, ja tässä ei-sallittu voi nousta myös esiin: esimerkiksi Batmanin/Bruce

Waynen kuolema esitetään DKR:ssa vain kuvan keinoin: Batmanin/Brucen monologi lakkaa,

kerronnan pysäyttää kaikille sairaalasarjoista tuttu pulssikuva, joka muuttuu viivaksi, ylittäen

ruudun rajat ja viiltäen yli kuvan Brucen tuskaisista kasvoista. Pelkkä kuva välittää enemmän tietoa

kuin tekstuaalinen kerronta (kts. Kuva 2.)
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Kuten Samuel R. Delaney (1999, 240) on todennut, sarjakuvantutkimus on ajautunut

tilanteeseen, jossa sen ei ole tarvinnut kehittää omaa itsenäistä teoriakäsitteistöä, vaan se on

turvautunut lainattuun terminologiaan. Muutamia varhaisia kattavia yrityksiä luoda omaa

käsitteistöä ovat olleet Will Eisnerin Comics and Sequential Art (1985) sekä Scott McCloudin

Understanding Comics - The Invisible Art (1993), joihin tässäkin esitelmässä turvaudutaan

tarvittaessa. Sarjakuvan kerronnassa peruskäsitteitä ovat mm. ruutu, ruutujen välissä sijaitseva

ajaton ”kuilu”, puhekupla ja sen onomatopoeettiset ominaisuudet. Ruutua ei kuitenkaan enää

kannata varauksetta lähestyä sarjakuvakerronnan perusyksikkönä, sillä ilmiö on huomattavasti

monisyisempi, ja sarjakuvan tulkinnallinen yksikkö voi vaihdella yhdestä sanasta usean ruudun

muodostamiin kokonaisuuksiin (Tammi, 1999, 282). Kiinnostavaa onkin tutkia, onko ei-

sallitulla narratiivilla selkeästi kuvallisia esiintymismuotoja, vain onko käsite rajattava vain

juonen tasolle. Miten visuaalinen kerronta voi ottaa osaa ei-sallitun narratiivin toteuttamiseen?

Näihin kysymyksiin ja sarjakuvan muotokielen analyysiin palaan tarkemmin luvussa 5.

Lukijan rooli sarjakuvan tulkinnassa on olennainen: kahden rinnakkain esitetyn ruudun välinen

yhteys syntyy lukijan tulkinnan kautta, ja valkoinen kuilu ruutujen välillä vaatii lukijan

aktiivista osallistumista narratiivin rakentumisessa. Ruutujen välinen kuilu tuo esille esitetyn ja

ei-esitetyn suhteen, jossa lukijan rooli tulkitsijana on keskeinen (Delany, 1999, 229). Varsinkin

sarjakuvaa tutkittaessa on hyvä muistaa, että tekstin ei tarvitse eksplisiittisesti ilmaista

kausaalisia suhteita voidakseen tulla määritellyksi narratiiviseksi tekstiksi (Ryan, 2004, 11).

Näin sarjakuvassa samassa ruudussa esiintyvät kuva ja teksti saattavat olla täysin erillisiä

eivätkä liity toisiinsa mitenkään, mutta silti ne voidaan tulkita toisiaan täydentäviksi. Samoin

vierekkäiset ruudut voidaan kokea toisiaan kommentoivina, vaikka niiden välillä ei yhteyttä

olisikaan. DKR –teoksessa sisältää runsaasti televisio-ohjelmien kautta esitettyjä kommentteja,

joita voi tulkita myös pääkertomusta kommentoivana metanarratiivina. Kahden täysin erillisen

kerronnan tason näennäinen yhdistyminen tapahtuu lukijan tulkintaprosessissa, kyvyssä tulkita

yhtenäinen kertova teksti näennäisesti toisiinsa liittymättömistä tasoista. Näin säätoimittajan

kommentti ukkosmyrskystä “Like the wrath of God it’ s headed for Gotham...” on tulkittavissa

edellisen sivun kautta, jossa Bruce Wayne tekee päätöksen palata jälleen Batmaniksi, ja näin

jälleen jakaa “Jumalan vihaa” Gothamin rikollisten ylle (DKR, 27).

Siirrynkin seuraavassa luvussa analysoimaan lukijan roolia supersankarisarjakuvan yhteydessä,

en niinkään sarjakuvan kerronnan havaitsijana ja merkitysten tulkitsijana kuin lukijan roolia

sarjakuvan kuluttajana.
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3  LUKIJAN MERKITYS

Matthew Wolf-Meyer näkee ei-sallitun kertomuksen nimenomaan sarjakuvan lukijuuden

diskurssiin liittyvänä ilmiönä, jossa konservatiivinen lukijakunta määrittelee sen, mikä on

milloinkin genren parissa kielletty tai sallittu kertomus (2003, 502). Lukijan osuus ei-sallitun

määrittymisessä on siis niin merkittävä, että koen tarpeelliseksi omistaa kysymykselle oman luvun.

Varsinaista reaalilukijaa en tässä osiossa tutki, vaan pyrin erittelemään lukijuuden ja genren

kysymyksiä sekä sarjakuvafaniuden ilmiön että sarjallisen fiktion kuluttamisen ulottuvuuksien

kautta. Sarjakuvayleisö on perinteisesti mielletty teini-ikäisistä pojista tai vaihtoehtoisesti nuorista

miehistä koostuvaksi, mutta mielestäni tämä varsin stereotyyppinen näkemys ei enää nykyaikana

pidä paikkaansa. On toki totta, että sarjakuvia alunperin markkinoitiin nimenomaan tälle

kohderyhmälle, mutta sittemmin sarjakuvan lukijakunta on muuttunut huomattavasti

monimuotoisemmaksi - kuten Johnston on huomauttanut jo vuonna 1989, sarjakuvakustannusalalla

työskentelee huomattava määrä naisia (1989, 40), eikä siis ole syytä olettaa etteivät naiset lukisi

sarjakuvia siinä missä miehetkin.

Sarjakuvan tuottajien ja kuluttajien suhde on muuttunut huomattavasti 1940-luvulta 1980-luvulle

siirryttäessä; myynnin siirtyminen lehtipisteistä alan erikoisliikkeisiin 1970-luvulla muutti

sarjakuvan markkinointia ja myyntitapoja, ja tarjosi otollisen pohjan fanikulttuurin synnylle.

Sarjakuvien keräily muutti erityisesti supersankarisarjakuvan lukijakuntaa, jakaen sen kahtia

“todellisiin faneihin” ja laskelmoiviin keräilijöihin, jotka odottivat muovikuorissa lukemattomana

säilytetyn kokoelmansa keräilyarvon kasvavan arvoon arvaamattomaan (Wright, 2001, 252-253).

Näin lukijan rooli juuri sarjallisen fiktion kuluttajana linkittyy olennaisesti ei-sallitun kertomuksen

muotoutumiseen, jossa olennaisessa osassa ovat niin genre kuin kustantamot.

3.1 Toistoa ja todellisuuspakoa - sarjallisen fiktion vetovoimasta

Sarjallisen fiktion kuluttamiseen liittyy erottamattomasti ajatus mielihyvästä, lukemisen

nautinnosta. Teoksessaan Watching Dallas. Soap Opera and the Melodramatic Imagination

(1982) Ien Ang erittelee ja analysoi sarjallisen fiktion kuluttamiseen liittyvää mielihyvää. Angin

mukaan sarjallisen fiktion tuottajat pyrkivät pitämään kuluttavan yleisönsä tyytyväisenä, ja näin

harvoin tarjoavat yleisölle mitään uutta tai rakenteeltaan tai sisällöltään provokatiivista (mts.

19). Näin yleisön mieltymykset kulloinkin vaikuttavat konkreettisesti siihen, mikä muodostaa

ei-sallitun kertomuksen. Bradford W. Wright korostaa tämän suhteen historiallista
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muotoutumista, jossa sekä tuottajiin että kuluttajiin kohdistuvat paineet vaikuttavat siihen, mitkä

juonikuviot ja “kaavat” (“formulas”) menestyvät genren parissa (2001, xv). Tämä suhde

sarjakuvan tuottajien ja kuluttajien välillä antaa lukijoille valtaa vaikuttaa tähän mediaan, mutta

samalla konservatiivinen lukijakunta myös rajoittaa sitä, tehden sarjakuvasta usein

tulkinnallisesti rajoitetun muodon (Wolf-Meyer, 2005, 512). Supersankarisarjakuvan lukijakunta

rajoittaa genreä omalla konservatiivisella lukutavallaan, ja luo näin pohjan ei-sallitulle

narratiiville. Huomattavaa on, toisin kuin Wolf-Meyer tuntuu olettavan, että lukijakuntaa tai

yleisöä ei voi käyttää yleistävänä käsitteenä, vaan on tiedostettava tekstin potentiaaliset erilaiset

lukijaryhmät, joille voidaan attribuoida erilaisia lukutapoja. Palaan tähän kysymykseen

lukijuuden eri ryhmistä tarkemmin faniuden ja kustantamojen roolin yhteydessä luvussa 3.2.

Ien Angin mukaan sarjallinen fiktio edustaa miellyttävää todellisuuspakoa, jossa sekä narratiivin

muoto että sisältö tuottavat lukijalle/katsojalle mielihyvää (1982, 41). Tähän näkemykseen

yhtyy myös Jamie A. Hughes, jonka mukaan lukijat ajautuvat sarjakuvien pariin viikko toisensa

perään, koska haikailevat sitä samaa vapautta yhteiskunnan rajoitteista ja säännöistä josta

sankarit pääsevät nauttimaan (2006, 547). Sekä Fingeroth että Eco näkevät tässä suosiossa myös

supersankarin kaksoisidentiteetin selkeän vetovoiman: lukija saattoi samaistua sankarin

kaksoisidentiteettiin, ja samalla hetkeksi voi myös itse luoda itselleen “oikean” minuuden,

sankarin jota muut eivät näe ja joka Econ sanoin voisi hyvittää “vuosikausien keskinkertaisen

olemassaolon” (Fingeroth, 2004, 60; Eco, 1972/1986, 331). Tällainen hetkellinen

todellisuuspako populaariviihteen parissa tyydyttää sen nälän, jota Eco kutsuu nimellä “hunger

for redundance” (1972/1986, 341). Tällainen “high redundance” -teksti sisältää Econ mukaan

hyvin vähän uutta tietoa, ja paljon tuttua tietoa - kuten esimerkiksi dekkarit, joissa tutut etsivän

piirteet ja oikut saattavat viedä isonkin osan kertomuksesta, ja itse juoni (ns. uusi informaatio)

vie hyvin vähän tilaa. Informaatioyhteiskuntamme tuottaa niin paljon uutta tietoa, että “high

redundance” -kertomus suorastaan kutsuu kuluttajaansa rentoutumaan parissaan:

Is it not natural that the cultured person -- should in moments of relaxation and escape
(healthy and indispensable) tend toward triumphant infantile laziness and turn to the
consumer product for pacification in an orgy of redundance?  (Eco, 1972/1986, 341)

Jos siis teksti sisältää suurimmaksi osaksi elementtejä, jotka ovat lukijalle tuttuja entuudestaan,

lukija voi rauhassa nauttia vain tekstin lukemisesta ja näiden tuttujen elementtien

havaitsemisesta - ainoa uusi ja keskittymistä vaativa asia on juoni, joka sekin yleisesti on siinä

määrin pääteltävissä, ettei kertomuksen seuraaminen vaadi suhteettomia ponnisteluja.



20

Tuttuus ja tunnistettavuus ovat siis avainasemassa sarjallisen fiktion kuluttamisessa, ja genren

ominaispiirteet auttavat tässä tunnistamisessa ja vaikuttavat näin lukijan odotuksiin.

Tunnistaminen tuottaa myös mielihyvää lukijassa, joka hakeutuu nimenomaan tietynlaisen

genren äärelle. Ang erottaa televisiosarjoissa kaksi erillistä sarjallisen esittämisen muotoa:

series, jossa jokainen episodi on ajallisesti irrallinen toisistaan (toteuttaen siis Econ iteratiivista

skeemaa) ja serial, jossa narratiivi jatkuu episodista toiseen (mts. 52). Käsite series nousee esiin

myös Econ myöhemmässä analyysissa 10 ; Econ mukaan katsoja luulee nauttivansa uudesta

tarinasta (joka on aina sama), mutta tosiasiassa katsoja nauttii sarjan katsomisesta koska sarja

toistaa samaa narratiivista skeemaa, ja mahdollistaa näin paluun infantiiliin turvallisuuden

tunteeseen, “Identtisen paluuseen” (1990, 86).

Tätä jakoa soveltaen supersankarisarjakuva on eräänlainen näiden kahden esittämistavan

välimuoto: sankarin yksittäiset episodit ovat irrallisia, ja vain lähtötilanne ja sankari ovat

pysyviä, mutta samalla taustalla voi kulkea pitempikestoinen narratiivinen tilanne, kuten

esimerkiksi Teräsmiehen suhde Lois Laneen. Supersankari elää elämäänsä Econ nimeämässä

luupissa, jossa sankari tavataan aina eri kohdassa elämäänsä, mutta ei koskaan suoraviivaisesti

etenevänä (1990, 86).  Kuten Danny Fingeroth toteaa:

With serial fiction, the relationships never have to end. The connections we feel can be
repeated  indefinitely.  What  we  lose  in  the  process  are  some  of  the  highs  and  lows  of
dramatic experience. – There’s a permanence there, a continuity, a sense of predictability
that means a lot to us in a world as uncertain as ours is. (2004, 36-37).

Juuri tämä toistettavuus on lukijuuden ytimessä, tietty ennalta-arvattavuus joka tuottaa lukijalle

mielihyvää, koska se, toisin kuin lukijan oma maailma, on pysyvä ja tarjoaa turvallisuuden

tunteen. Tämä liittyy olennaisesti myös kustantamojen rooliin voittoa tavoittelevina yhtiöinä,

mihin palaan myöhemmin tässä tutkimuksessa. Kuten Umberto Eco toteaa, toiston kautta

saavutettu nautinto (jossa toisto tulkitaan yksioikoisesti innovaation puutteeksi) sarjallisessa

tuotannossa on tulkittu nimenomaan kaupallisena “jekkuna” ja teollisena tuotteena,  ei

taiteellisesti merkittävänä toimintana (1990, 84). Tästä lähtökohdasta katsottuna DKR toimii

juuri päinvastoin kuin perinteinen supersankarisarjakuva, sillä se ei etene ennalta-arvattavasti;

samalla se kuitenkin myös käyttää hyväkseen näitä samoja tuttuja konventioita, ja työssä

toistuvat monet tutut kuvalliset ilmaisut, kuten nyt jo ikoninen kuva Lepakkomiehestä

goottihenkisen kerrostalon kulmalla kuin gargoyle-patsas tai Teräsmiehen ensiesiintyminen

10 Serial-termin korvaa Econ luokittelussa the saga, joka on Econ mukaan “series in disguise” (1990, 87). Myös Eco
käyttää tässä yhteydessä esimerkkinä Dallas-sarjaa.
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Action Comics -lehden kannessa vuonna 1939 nostamassa autoa (nyt vain auton tilalla on

armeijan tankki).

Supersankarisarjakuvan kohdalla on mahdollista erottaa jatkuvuuden ja toistettavuuden tasoja,

sillä jatkuvuus ei ole yksinkertainen ja selkeä määre: esimerkiksi Richard Reynolds jakaa

supersankarisarjakuvan jatkuvuuden kolmeen eri kategoriaan, joita ovat sarjallinen jatkuvuus

(serial continuity), hierarkkinen jatkuvuus (hierarchical continuity) ja rakenteellinen jatkuvuus

(structural continuity). Sarjallinen jatkuvuus on (kuten esimerkiksi saippuasarjoissa) juonellista

koherenssia ja jatkuvuutta korostava, kun taas hierarkkinen jatkuvuus sisältää koko Marvelin tai

DC:n universumin sankarit ja näihin liittyvän intertekstuaalisen tiedon. Hierarkkinen tieto liittyy

nimenomaan faniuden diskurssiin, ja vaatii valtavaa paneutumista supersankarien kuvitteellisen

maailman hierarkioiden muistamiseen ja hahmottamiseen. Rakenteellinen jatkuvuus taas liittyy

supersankarin ekstra-tekstuaaliseen jatkuvuuteen, joka luo lukijan mielessä supersankarin

mytologian. (1992, 38-41). Siinä missä Kulta-Ajan perinteinen supersankarisarjakuva vielä

täysin toteuttaa Umberto Econ iteratiivista skeemaa, toivat Hopea-Ajan sankarit mukanaan

oman, uudenlaisen jatkuvuutensa, joka Reynoldsin mukaan ylittää täysin

saippuasarjajatkuvuuteen tottuneen lukijan:

[C]ontinuity is of an order of complexity beyond anything to which the television
audience has become accustomed. An appreciation of the importance of continuity is an
essential prerequisite to a fully-engaged reading of superhero comics, especially those
published in the post Silver Age. (1992, 38)

Pitkäkestoinen jatkuvuus varsinkin Hopea-Ajan jälkeisessä sarjakuvassa vaatii omistautuneen

lukijakunnan, joka sitoutuu seuraamaan monimutkaisia juonikuvioita parhaimmillaan vuosien

ajan. Yhteistä sekä Kulta -että Hopea-Ajan supersankareille on siis tietynlainen

loppumattomuus, päätöksen puute; Kulta-Ajan sankari toteuttaa sitä iteratiivisen skeeman kautta

siinä missä Hopea-Ajan sankarien seikkailut tuntuvat jatkuvan loputtomasti. Ei-sallitun

kertomuksen kannalta Kulta-Ajan sankari on kenties sopivampi vaihtoehto, mutta sinänsä

loputon jatkuvuus myös osaltaan estää sankarien vanhenemisen ja tapahtumien lopullisuuden.

Hopea-Ajalle tyypillinen jatkuvuus myös sulkee ulkopuolelleen tiettyjä tekstejä, joita ei voida

hyväksyä mukaan kustantamon viralliseen kaanoniin: näin esimerkiksi DKR herätti aikanaan

runsaasti keskustelua siitä, oliko teos osa Batman-saagan jatkumoa, vaiko erillinen, virallisen

kaanonin ulkopuolinen teos: saavuttaisiko virallinen Batman-lehti jossain vaiheessa DKR:n

esittämän tulevaisuuden? (Reynolds, 1992, 40).
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3.2 Kuka lukee sarjakuvia?

Kuka siis lukee sarjakuvia? Mistä tämä konservatiivinen lukijakunta johon Wolf-Meyer viittaa

syntyy? Wolf-Meyerin mukaan sarjakuvan lukijoilla on konservatiivinen lukustrategia, mistä

johtuen näiden lukutapa on varsin rajoittunut (2003, 510). Tämän “rajoittuneisuuden” voi tulkita

nimenomaan edellämainitun tuttuuden ja toiston merkityksen kautta. Tuttuus tuottaa lukijalle

nautintoa, ja näin lukija konservatiivisesti vaatii lisää samanlaista, eikä siis “hyväksy”

radikaaleja uudistuksia. Econ mallilukijan käsitettä mukaillen konservatiivinen sarjakuvan lukija

voisi siis olla ns. naiivi lukija, joka on tekijän juonikuvioiden “uhri”, ja lukee teoksen juuri

kuten tekijä johdattelee tämän. Ääripäänä tälle olisi ns. kriittinen lukija, joka arvioi teosta

esteettisenä objektina ja nauttii niiden rakenteiden havaitsemisesta, jotka johtavat ensimmäistä

mallilukijaa (1990, 92). Econ käsitteet ovat toki varsin abstrakteja, ja todellisuudessa lukija

liikkuu jatkuvasti näiden kahden ääripään välimaastossa. Hieman tietoisesti yksinkertaistaen

voisi todeta, että konservatiivinen yleisö haluaisi siis lukea supersankarista, jonka seikkailut

ovat yhtä lailla konservatiivisia ja vallitsevia hegemonisia arvoja tukevia: konservatiivinen

lukija haluaa lukea utopiapyrkimyksistä, ei sen saavuttamisesta, sillä silloin sarja päättyisi

(Wolf-Meyer, 2003, 510). Voidaanko Econ semioottista eli kriittistä lukijaa sitten kutsua

“liberaaliksi” lukijaksi? Tällainen lukija tunnistanee ei-sallitun narratiivin ja osaa arvostaa

tekijän pyrkimystä “rikkoa kaavaa” ja samalla uudistaa tiettyä supersankarisarjakuvan

ulottuvuutta siinä missä naiivi lukija torjuisi koko kertomuksen.

Lukijuutta voi pyrkiä kartoittamaan monin eri tavoin. Peter J. Rabinowitz on jakanut lukijuuden

kahteen osaan: actual audience ja authorial audience. Aktuaalinen yleisö muodostuu niistä

todellisista lukijoista, joiden luentaan ja tulkintaan tekijällä ei ole mitään valtaa. Tästä yleisöstä

tekijällä ei ole mitään tietoa, mutta silti tekijä ei voi kirjoittaa teostaan tekemättä implisiittisiä

oletuksia lukijoiden tiedoista ja konventioiden tuntemuksesta. Tätä tekijän lukijoista tekemän

oletuksen pohjalta luotua yleisöä Rabinowitz nimittää auktoriaaliseksi yleisöksi. Teoksen

menestys riippuu Rabinowitzin mukaan osittain siitä, kuinka hyvin aktuaalinen ja auktoriaalinen

yleisö yhtenevät (1987, 20-21). Auktoriaalisen yleisön käsite liittyy keskeisesti tekijän

intentioihin, joita ei kirjallisuudentutkimuksen kentällä useinkaan kovin arvostettu. Rabinowitz

kokee kuitenkin, että ongelman voi kiertää käsittelemällä aihetta pikemminkin sosiaalisena

konventiona kuin yksilöpsykologiana (1987, 22). Teosten pohjalta voi päätellä, millaista yleisöä

esimerkiksi DKR olettaa: lukijan tulee tuntea politiikkaa niin, että tunnistaa Presidentti Reaganin

sekä osaa tulkita “Corto Maltesen” saaren ulkopoliittisen konfliktin viittauksena oikean
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maailman vastaaviin konflikteihin. Samoin lukijan tulee tuntea Lepakkomiehen historiaa, tämän

menneisyys ja toimintatavat.

Ei-sallitun kertomuksen tutkiminen ei ole vain tekijän intentioiden paljastamista, vaan

laajemman sosiaalisen kontekstin ja käytännön paljastamista, tässä tapauksessa erityisesti

supersankarisarjakuva parissa. Ei-sallitun kertomuksen tuottaminen tietyn genren parissa

edellyttää siis tekijältä oletuksia aktuaalisen yleisön lukutavoista ja odotuksista, joita on

mahdollista haastaa toteuttamalla lukijoiden odotuksia vastaamattomia kertomuksia.

Paikallistamalla ei-sallittu kertomus genren parista on siis myös mahdollista hahmottaa tekstiin

kirjoitettuja oletettuja yleisöjä (sisäislukijoita) sekä pyrkiä kartoittamaan näiden odotuksia ja

tulkintoja. Ei-sallitun kertomuksen kautta on mahdollista hahmottaa tiettyjä hegemonisia

lukutapoja sekä sankareihin liitettyjä vakiintuneita merkityksiä.

Marshall McLuhan on media-analyysissaan jakanut median ja yleisön suhteen kahteen eri

kategoriaan, “kuumaan” tai “kylmään” mediaan. Kuuma media rajoittaa yleisön

tulkintamahdollisuuksia siinä missä kylmä media antaa tilaa myös lukijan omille tulkinnoille,

näin vahvistaen yleisön asemaa kertomuksen merkityksenantajina. (McLuhan, 1964, 36-37).

Wolf-Meyerin mukaan sarjakuvat ovat perinteisesti edustaneet kylmää mediaa, josta kuitenkin

tulee kuuma juuri sen kautta, että ne vahvistavat yleisön asemaa sarjakuvan kerrontaa ohjaavana

ja hallitsevana elementtinä juuri kulutuksen kautta:

Allowing the readers to direct the narrative of comics through the constraints of
commerce, comic book editors and writers foster a “hot” medium that disallows
interpretation due to readers’ truncated desires. (2003, 512).

Sarjakuvantuotannon kaupalliset tavoitteet antavat siis tavallaan vallan lukijoille, joiden

konservatiiviset halut ja toiveet sanelevat sen, millaisia sarjakuvia tuotetaan. Sarjakuvan

lukijoiden hallinta genren sisällön suhteen on helppo jäljittää sarjakuvalehtien myynnissä 1970-

luvulla tapahtuneeseen muutokseen, jossa sarjakuvantuottajat siirtyivät ns. direct sales approach

-myyntitapaan. Siinä missä aikaisemmin kustantamot olivat myyneet sekalaisen määrän

sarjakuvalehtiä sarjakuvaliikkeelle, joka palautti myymättä jääneet lehdet takaisin

kustantamolle, joka vuorostaan joutui tuhomaan kyseisen erän seuraavan ilmestyessä, nyt

sarjakuvakaupat tilasivat haluamansa määrän tiettyjä lehtiä, joita kustantamo painatti juuri

tämän verran, eliminoiden turhien palautusten ja ylijäämän riskit. Nyt sarjakuvaliike piti

myymättä jääneet numerot, joita se myi varastosta keräilijöille, joilta saattoi puuttua vanhoja

numeroita tietyistä lehdistä. Tämä muutti kustantamojen ja yleisön suhdetta, johon asemoitui
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nyt mukaan pakkomielteinen keräily, kun liikkeet eivät enää palauttaneetkaan myymättä jääneitä

numeroita, vaan myivät niitä edelleen varastosta. Yleisö oli valmis maksamaan haluamistaan

sarjakuvista, ja kustantamot pyrkivät innokkaasti miellyttämään asiakkaitaan. (Sabin, 1993, 66-

68; Harvey 1996, 48-49).

Tällä kehityksellä oli myös muita kauaskantoisia seurauksia, kuten sarjakuvantekijöiden aseman

parantuminen sekä sarjakuvatuotannon monipuolistuminen ja laadunnousu. Tähän liittyy myös

tiettyjen piirtäjien ja käsikirjoittajien nousu alansa “supertähdiksi”, joilla oli oma fanipohjansa,

ja jotka olivat yksittäisten lehtien tähtiä siinä missä sankarit jotka lehdessä esiintyivät

(Reynolds, 1992, 47). Mm. Frank Miller nousi kuuluisuuteen 1980-luvulla, ja DKR on yleisesti

nähty teoksena, joka sinetöi tämän maineen.

Roger Sabin on erittellyt hieman sarjakuvan faniusilmiötä Iso-Britannian kontekstissa, jossa

fani-ilmiö syntyi 1970-1980 -luvuilla. Fanius pohjaa Sabinin mukaan sarjakuvien keräilyyn

(jonka direct sales approach siis mahdollisti), joka johti pian sarjakuvien valikointiin ja

arvottamiseen erilaisten lähtökohtien mukaan (taidokkaat juonet, piirrosten taso, numeron

harvinaisuus). Juonten ja tilanteiden jatkuvuus numerosta toiseen johti jokaisen numeron

keräilyyn kokonaisuuden saamiseksi, ja pysyäkseen mukana juonessa jokainen numero tuli

lukea huolella. Sarjakuvaan erikoistuneiden kauppojen ilmaantuminen katukuvaan liittyi

olennaisesti tämän fanikulttuurin syntyyn (joka oli Sabinin mukaan varsin sisäänpäinlämpiävä ja

miesvaltainen). (Sabin, 1993, 62-65.) Steven Shaviron mukaan sarjakuvan lukemisen voi jakaa

kahteen eri kategoriaan: toinen lukutapa on nopea selailu (Shaviro viittaa Walter Benjaminin

distracted attention -käsitteeseen 11 ), toinen taas tarkka ja jokaisen ruudun yksityiskohtiin

paneutuva lukutapa. Jälkimmäinen lukutapa liittyy olennaisesti sarjakuvan parissa voimakkaasti

elävään fanikulttuuriin, joka ilmenee sarjakuvalehtien kirjepalstojen intohimoisissa

lukijapalautteissa. (Shaviro, 1997, 4). Vielä 1980-luvulla kirjepalstat toimivatkin fanikulttuurin

pääasiallisena kanavana fanitapaamisten lisäksi siinä missä nykyisin vastaava ilmiö löytynee

erilaisilta internetin keskustelupalstoilta.

Fanius taas on ilmiö, joka järjestyy hierarkkisesti siten, että tietämykseltään kompetentein fani

on hierarkiassa ylempänä kun taas tiedoiltaan vähäisempi fani on myös alempana faniyhteisön

hierarkiassa (Nikula, 2005, 132; Wolf-Meyer, 2003, 500). Fanit myös usein tekivät ehdotuksia

tulevien juonenkäänteiden suunnasta, tehden sarjakuvasta varsin interaktiivisen taidemuodon.

11 Benjaminin mukaan katsoja ottaa yhä enemmän elämyksiä vastaan “hajamielisellä tavalla”, ei keskittyen (1936/1989,
163-165).
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Äärimmilleen tämä interaktiivisuus nousi vuonna 1988 tapauksessa, jossa kustantamo DC

lukijaäänestyksen kautta päätti tappaa Batman -sarjakuvan sidekick-hahmo Robinin12 (Daniels,

2003, 200-201). Tässä interaktiivisuuden määritelmässä rajaan tutkimustyöni vain viralliseen

painetun sanan ja kuvan instituutioon; en siis laske tähän interaktiivisuuteen Lepakkomieheen

liittyvää varsin laajaa fanfiction-elementtiä, jonka voisi halutessaan tulkita osaksi fanien

interaktiivisuutta.

Miten yllä esittelemäni konservatiivinen lukija eroaa esimerkiksi DKR-teoksen oletetusta

lukijasta? DKR olettaa lukijan, joka tuntee Lepakkomiehen historiaa ja toimintatapoja, jotta

tunnistaisi ne tavat, joilla teos rikkoo perinteisen supersankarisarjakuvan rajoja. Samalla teos

kuitenkin olettaa myös lukijan, joka ei torju näitä muutoksia vaan osaa nauttia niistä.

Sarjakuvien markkinointi muuttui 1980-luvulla, osittain juuri DKR:n kaltaisten töiden kautta,

jotka sisällöltään ja teemoiltaan puhuttelivat enemmän vanhempia lukijoita (kts. Wright, 2001,

278). Kustantamot alkoivat myös markkinoida tuotteitaan yhä enemmissä määrin ”kypsemmille

lukijoille”, joilla oli myös enemmän varaa maksaa kovakantisista, kiiltävälle paperille

painetuista sarjakuvaromaaneista. Myös lehdistö reagoi näihin teoksiin (DKR:n lisäksi mm.

Alan Mooren ja Dave Gibbonsin Watchmen (1987) ja Art Spiegelmanin Maus (1977-1992)

herättivät huomiota), uutisoiden (harhaanjohtavasti)13 1980-luvun sarjakuvan ”aikuistumisesta”

laajalti. Tällä markkinoinnilla saatettiin saada sarjakuvien pariin myös uusia, genrelle vieraita

lukijoita. Kiitos laajan markkinoinnin ja tuotteistamisen, supersankarisarjakuvan konventioita

tunteakseen ei enää tarvitse lukea kyseisiä lehtiä, sillä erilaiset elokuvat, tv-sarjat ja muu

oheistuotanto ovat tehneet niistä osan yleistietoutta (Fingeroth, 2004, xx). Fani erottuu tästä

massasta juuri sillä, että todella tuntee alkuperäiset sarjakuvat ja niiden maailman, ei ainoastaan

niistä tuotettua popularisoitua teollisuutta; ja juuri nämä fanit vaalivat sankareiden pysyvyyttä ja

ylläpitävät ei-sallittua kertomusta.

Kuka siis lukee Batman: The Dark Knight Returns -teosta? Tulkintani mukaan DKR-teoksen

oletettu yleisö on nimenomaan vanhempi lukija, ei teini-ikäinen lukija. Kuten Richard Reynolds

erittelee teoksessaan Super Heroes - A Modern Mythology (1992), DKR eroaa monelta osin

perinteisestä neliväripainatetusta sarjakuvalehdestä, aina painolaadusta mainostamiseen ja

12 Kyseessä ei ollut alkuperäinen Robin, Dick Greyson, vaan tämän aikuistuttua Robinin paikan ottanut Jason Todd
(johon DKR-teoksessakin viitataan). Yleisöäänestyksen tulos on hypoteesini kannalta varsin mielenkiintoinen, sillä
siinä tapetaan pysyvästi yksi vakiintunut sankarihahmo, mikä horjuttaa sarjakuvan status quota. Äänestystuloksen
todenperäisyydestä on kuitenkin kiistelty (kts. esim. Daniels, 2003), joten en näe tätä yksittäistä tapausta tutkimustani
olennaisesti horjuttavana tekijänä.

13 Kts. esim. Sabin 1993.
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tekijyyden korostamiseen. Tärkeimmäksi eroksi Reynolds nostaa kuitenkin hinnan, todeten: “At

£10 a copy, comics can’t be just for kids” (1992, 96-97.) Jo pelkästään sarjakuvaromaanien hinnasta

voidaan päätellä oletettu yleisö, jolla on varaa maksaa laadukkaasta sarjakuvateoksesta.

Ylläolevassa määrittelyssäni ei-sallittu kertomus syntyy kuitenkin nimenomaan fanien diskurssissa,

ja tämä faniyleisö muodostuu näkemykseni mukaan juuri tästä teini-ikäisestä yleisöstä, joka on

omistautunut lukemalleen sarjakuvalle ja ostaa sarjakuvalehtensä säännöllisesti.

DKR ei kuitenkaan ole suunnattu tälle yleisölle, vaikka se mielestäni tämän yleisön pohjalta saatuun

ei-sallittuun kertomukseen tukeutuukin. Pikemminkin kyse on siitä, että DKR:n oletettu lukija on

joskus kenties ollut fani, tai muuten tuntee hyvin genren konventiot, muttei ei enää suhtaudu

lukemaansa samalla fani-intensiteetillä. Samoin kallis ja laadukas sarjakuvaromaani houkuttelee

helpommin sarjakuvaan perehtymättömänkin lukijan pariinsa kuin halvalle paperille painettu

sarjakuvalehti. Reynolds korostaa, että näiden sarjakuvaromaanien ulkoasu on myös suunniteltu

selkeästi eroamaan sensaatiohakuisen kirjavasta sarjakuvalehdestä: sarjakuvaromaani on yleensä

graafisesti tyylitelty, vähäeleinen ja hillityn synkkä (1992, 96). Seuraavassa luvussa siirryn

käsittelemään ei-sallitun kertomuksen muotoja DKR-teoksen kautta, keskittyen mielestäni

kiinnostavimpaan: sankarin poliittiseen tietoisuuteen.



27

4  SUPERSANKARUUDEN RAJAT

“Why is he doing it?”
“Doing what?”
“Dressing up like a monkey or an ice cube or a can of fucking corn.”
“To fight crime, isn’t it?”
“Well, yes, to fight crime. To fight evil. But that’s all any of these guys are doing. That’s as
far as they ever go. they just ... you know, it’s the right thing to do, so they do it. How
interesting is that?”

(Michael Chabon: The Amazing Adventures of Kavalier & Clay, 2000, 94-95)

Ei-sallitun kertomuksen kautta on mahdollista tarkastella supersankarissa tapahtuneita muutoksia,

eräänlaisia neonarratiiveja, ja näin tulkita supersankarin eri vaiheita eri aikoina. Tässä luvussa

analysoin ei-sallittua kertomusta ja supersankarisarjakuvan konventioita The Dark Knight Returns -

teoksen kautta. Haen supersankaruuden rajoja, ja näiden rajojen hämärtymistä ei-sallitun kautta.

Keskityn erityisesti kahteen, mielestäni olennaiseen rajaan: supersankarin radikaaliin poliittisuuteen

sekä sankarin ja rikollisen suhteeseen ja tämän suhteen rajojen määrittelyn vaikeutumiseen 1980-

luvulla. Sankaruus ilmiönä sinänsä on kokenut suuria muutoksia 1900-luvun aikana, ja tämän

sankaruudessa tapahtuneen muutoksen voi jäljittää myös supersankarin hahmon kautta.

Supersankarikertomus on kertomus Yhdysvalloista: supervoimia omaavat poikkeusyksilöt

tarkastelevat amerikkalaista yhteiskuntaa omasta yli-ihmisen näkökulmastaan, tehden

supersankarikertomuksesta varsin arvolatautuneen (Reynolds, 1992, 74). Supersankari edustaa

eräänlaista Amerikkalaisen utopianismin myyttiä, sankaria joka voisi olla kuka tahansa, ja

jollaiseksi kuka tahansa voisi myös päästä määrätietoisella harjoittelulla ja kovalla työllä.

Amerikka edusti potentiaalista utopiaa vanhan mantereen filosofeille, ja uudessa maailmassa

kaikkien oli mahdollista saavuttaa parempi elämä - kovalla työllä, toki (Segal, 2000, 5-7).

Teknologisen kehityksen myötä Amerikasta ei tullut vain potentiaalinen, vaan myös mahdollinen

utopia, ainakin amerikkalaisten itsensä mielestä (mts, 9-10). Näin yhteiskunta, jota supersankarit

tarkkailevat ja jonka sankarit kokevat suojelemisen arvoiseksi edustaa yleensä juuri yhdysvaltalaisia

arvoja, joita sankari haluaa ylläpitää.

Supersankarikertomukset luovat yhä uudelleen ideologisia myyttejä Yhdysvalloista, jota sankari

usein tarkastelee poikkeusyksilön ulkopuolisin silmin, tehden samalla voimakkaan kannanoton

isäntäkulttuuristaan, jonka sankarit kokevat normaalina ja ehdottomasti puolustettavana (Reynolds,

1992, 74). Radikaali ja poikkeava sankari onkin siis se, joka yli-ihmisasemastaan tarkkailee
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maailmaa ja haluaa muuttaa sitä. Tähän harvinaisuuteen on tarttunut myös Matthew Wolf-Meyer,

joka on ihmetellyt supersankarin suorastaan geneeristä Nietzscheläistä yli-ihmisyyttä, josta

kuitenkin täysin puuttuu yli-ihmisyydelle tyypillinen nausea ja halu käännyttää ihmiskuntaa (2003,

497). Muutosta haluava supersankari on poikkeus, josta tulee nopeasti uhka myös auttamansa

yhteisön silmissä.

Seuraavaksi nostan esille supersankarin ja ideologian ongelmallisen suhteen osana

supersankaruuden ei-sallittua kertomusta, ja käsittelen sankaruuteen liittyviä potentiaalisia

paradokseja ja näiden ratkaisuja. Luvussa 4.2 tuon esille sankarin ja rikollisen suhteen ja näiden

roolien rajojen hämärtymisen viimeisten vuosikymmenten aikana, mikä mielestäni osaltaan

kuvastaa sankaruuden luonteessa tapahtunutta murrosta.

4.1 Poikkeustiloja - sankari ja ideologian vaatimukset

Kuten olen jo aikaisemmin tässä työssä esittänyt, yksi mielestäni selkeä ei-sallittu piirre

supersankarissa on sankarin poliittinen tietoisuus ja tätä kautta sankarin ideologiset kytkökset.

Kuten Fingeroth (2004, 17) huomauttaa, supersankari heijastelee aina syntyhetkensä poliittisia

arvoja, ja jokainen aikakausi luo oman versionsa samasta sankarista. Näin 1940-luvun Teräsmies tai

Lepakkomies edustaa erilaista maailmankuvaa kuin esimerkiksi 1970-luvun versionsa. Molemmat

kuitenkin edustavat oman aikakautensa vallitsevia arvoja, ja toimivat aina senhetkisen oikeuden

puolella. Tätä suhdetta ei kuitenkaan tulisi tarkastella vain yksipuolisena arvojen ja aatteiden

heijasteluna, vaan pikemminkin dynaamisena tilanteena, jossa supersankarisarjakuva myös

muokkaa ja uudistaa näitä arvoja14. Kuten Reynolds on huomauttanut, supersankarisarjakuvilla oli

aina suositeltava ja selkeän hegemoninen lukutapa, joka vallitsi lukijoiden keskuudessa (1992, 103-

105).

Näitä “aikakauden vallitsevia arvoja” voi tarkastella Antonio Gramscin esittelemän hegemonian

käsitteen kautta: hegemonia on yhteiskunnan hallitsevan luokan merkitysten ja arvojen järjestelmä,

joka koetaan luonnollisena ja järkevänä yleisenä käytäntönä (Williams, 1977, 127). Siksi onkin

hämmentävää, että mm. Jamie A. Hughes on väittänyt, että supersankarit olisivat perusluonteeltaan

automaattisesti ideologian ulkopuolella, ja ettei supersankareilla koskaan ole ollut mitään

kiinnikkeitä mihinkään poliittiseen puolueeseen, eikä heillä ollut lainkaan kiinnostusta sellaisiin

14 Supersankarisarjakuvan kautta pyrittiin vaikuttamaan mm. yhdysvaltalaisten kantaan toiseen maailmansotaan
osallistumisesta (kts. esim. Wright, 2003, 30-54).
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ongelmiin kuten koulutus, rasismi tai seksismi (2006, 546-545). Supersankarin perusluonne on

mielestäni poliittisesti ja ideologisesti latautunut, ja siksi varsin relevantti kohde poliittiselle ja

ideologiselle keskustelulle. Kuten Robin Wood huomatti jo yli kaksikymmentä vuotta sitten,

viihteen näennäisen keveyen luonteen kautta on itse asiassa mahdollista tuottaa radikaalimpaa

sisältöä kuin avoimesti kantaaottavien teosten kautta (1986, 77-78).

Supersankarisarjakuvan parissa yksi potentiaalinen ei-sallittu kertomus esittää siis sankarin, joka

on poliittisesti tietoinen ja pyrkii aktiivisesti muuttamaan maailmaa kohti utopiaa. Kiehtovaa

onkin huomata, että nämä melko harvinaiset utopiaa tavoittelevat sankarit ovat usein kaikkein

kiinnostavimpia nimenomaan koska eivät kykene mukautumaan vallitsevaan konservatiiviseen

ideologiaan:

Most  interesting  of  all  are  heroes  that  fail  to  conform  to  the  conservative  ideology  -
heroes that are often seen as terrorists to the societies that they are a part of, but to the
reader, existing outside of the fictional world, the truth of their heroic actions is better
understood for the struggle that it is. (Wolf-Meyer, 2003, 501).

Poliittisesti aktiivinen ja hegemonisia arvoja vastustava sankari on siis harvoin sankari oman

yhteisönsä silmissä. Tämä neonarratiivi toteutuu hyvin DKR:ssa, jossa Batman palaa kielloista

huolimatta takaisin Gotham Cityn yöelämään. Miller esittää kansalaisten tv-haastatteluja, joista

käy ilmi miten tavalliset Gotham Cityn kansalaiset eivät suinkaan hyväksy Batmanin toimintaa:

“Batman? I’m plain tired of hearing about him. Him and how he doesn’t let things stop him or

just let things go the way us humans do”, toteaa keski-ikäinen nainen tv-kameroille (DKR, 102).

Batman on terroristi, oman käden oikeutta jakava psykopaatti jonka uusi poliisipäällikkö Ellen

Yindel lupaa tuoda oikeuden eteen vastaamaan rikoksistaan. Batman ei suostu pelaamaan

sääntöjen mukaisesti, ja siksi hänet on pysäytettävä. Kuten eräskin tv-kommentaattori kuvaa

Batmania:

The only thing he signifies is an aberrant psychotic force--morally bankrupt, politically
hazardous, reactionary paranoid--a danger to every citizen in Gotham! (DKR, 41)

Batmanilla ei ole enää Kulta- tai Hopea-Ajan supersankarille tyypillistä yhteiskunnan

sosiaalisen tietoisuuden tukea takanaan; Batman edustaa joko pelkkää uhkaa yhteisönsä

silmissä, tai sitten tämän motiivit ymmärretään väärin, kuten eräskin tv-haastattelu todistaa:

“Batman? Yeah, I think he’s okay. --  Hope he goes after the homos next.” (DKR, 45).
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Yksi mielenkiintoinen ja hedelmällinen tapa tarkastella supersankarin poliittista luonnetta

voidaan löytää italialaisen yhteiskuntafilosofin Giorgio Agambenin poikkeustilan (state of

exception) käsitteen kautta. Supersankaruuden paradoksina on aina ollut lain ylläpito vain sitä

rikkoen, sekä maailman tuhoaminen sen pelastamiseksi. Reynoldsin mukaan supersankari ei ole

lain ylläpitäjä, eikä tämä ole myöskään virallinen lain valvoja; silti supersankarin edustamat

arvot (kuten Teräsmiehen “Truth, Justice and the American Way”) voi usein palauttaa lähes

suoraan Yhdysvaltain perustuslakiin (1992, 74). Supersankari sijaitsee lain ja politiikan

rajapinnalla, toimien usein lain ulkopuolella, mutta kuitenkin tarkoituksenaa lain ylläpito.

Supersankari toteuttaa lakia, mutta samalla sankarilla ei ole minkäänlaista lainsäätövaltaa. Kuten

Agamben kuvaa poikkeustilaa:

[W]hat is specific for the state of emergency is not so much the confusion of powers as it
is the isolation of the force of law from the law itself. The state of emergency defines a
regime of the law within which the norm is valid but cannot be applied (since it has no
force), and where acts that do not have the value of law acquire the force of law.
(Agamben, 2003).

Poikkeustilassa lain toimeenpanovoima ja lainsäädäntövoima erotetaan toisistaan, ja näin siis

toimet joilla ei ole lain suomaa oikeutusta saavat laillisen voiman. Poikkeustila on seurausta

poliittisesta kriisistä, joka esiintyy laillisena muotona sille, millä ei ole laillista muotoa

(Agamben, 2003). Näin supersankari, jolla ei ole laillista asemaa, toimii silti lain toteenpanijana.

Giorgio Agamben erottaa toisistaan hätätilan (state of emergency) ja poikkeustilan (state of

exception) käsitteet: tiivisti määriteltynä hätätila voi pitkään jatkuessaan muuttua pysyväksi

poikkeustilaksi. Kun näin käy, siihen sisältyy vaara,  että se muuttaa radikaalisti perustuslain

muotojen perinteisen erottelun merkitystä ja rakennetta (Agamben, 2003). Supersankari voi jo

pelkällä olemassaolollaan luoda tällaisen pidennetyn poikkeustilan, ja siksi tämän pelkkä

olemassaolo muodostaa uhkan yhteiskunnalle. Tällainen sankari on siis valjastettava

yhteiskunnan palvelukseen, kuten myös DKR:ssa tapahtuu: Teräsmies on alistunut reaganilaisen

hallituksen sylikoiraksi, joka ratkaisee Yhdysvaltojen eduksi kansainvälisiä kriisejä ja lopulta

pysäyttää ydinohjuksen. Hintana tälle roolille on ollut salaisen identiteetin menetys: Teräsmiestä

puhutellaan useaan otteeseen “Clarkina” ja “Kentinä” vaikka tämä on Teräsmies-asussaan,

jolloin eroa kahden eri identiteetin välillä ei ole. Näin DKR:n fiktionaalisen universumin sisällä

sankarin pukuun liittyvä langue/parole on osittain purettu, koska puku ei enää määrittele

sankarin identiteettiä. Lukijalle puku toimii kuitenkin edelleen merkkinä sankarin identiteetistä,

ja erottaa “Teräsmiehen” ja “Clark Kentin” esiintymiset kertomuksessa. Batman on

Teräsmiehen täysi vastakohta: psykoottinen yön ritari, jonka salainen identiteetti on yhä suurelle
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maailmalle salainen. Koska liberaali ja tehoton hallitus ei tee mitään kaupunkia terrorisoivalle

rikokselle, on Batmanin puututtava asiaan. Batman edustaa juuri edellämainittua poikkeustilan

luomaa uhkaa, joka on saatava hallintaan.

Molemmat sankarit pyrkivät silti taistelemaan ihmiskunnan puolesta omalla tavallaan - toinen

järjestelmän mukana, toinen sen ulkopuolella. (Fingeroth, 2004, 131). Miller ei jätä

piikittelemättä Teräsmiehen hahmoa (”big blue schoolboy”, DKR, 186), joka on aina ollut

ongelmallinen täydellisessä hyvyydessään, aiheuttaen näin myös suuria vaikeuksia

käsikirjoittajille. Presidentti Reaganin suhtautuminen Teräsmieheen on myös varsin alentuvaa,

ja presidentti viittaakin Teräsmieheen kutsumalla häntä niin ”hyväksi pojaksi” (DKR, 84) kuin

“omaksi pikku pelotteeksemme” (DKR,  165).  Batman taas  monologissaan  syyttää  Teräsmiestä

petturuudesta: “You sold us out, Clark. You gave them -- the power -- that should have been

ours”  (DKR, 192). Kuten Wolf-Meyer hieman kärjistäen toteaa, Teräsmies väittää toimivansa

ihmiskunnan puolesta, vaikka todellisuudessa toimii sitä vastaan ylläpitämällä ja puolustamalla

hegemonista kapitalismia (2003, 501). Tämä kahden ikonisen supersankarin vastakkainasettelu

juontaa itse asiassa juurensa aina supersankarin syntyvuosiin saakka: kuten Reynolds (1992, 18)

esittää, supersankaruuden on voinut alusta alkaen jakaa kahteen eri sankarilajiin: itsenäiseen

mutta yhteisölliseen sankariin, joka joskus taistelee Yhdysvaltojen puolesta ulkoista uhkaa

vastaan (mm. Teräsmies ja Kapteeni Amerikka), ja sankariin, jonka tunteet ja motivaatiot

kohdistuvat sisäänpäin kohti yhteiskunnan sisäistä pahuutta aina rikoksen psykologisille juurille

asti (Batman). Tämä jako korostuu varsin selkeästi DKR:ssa.

Teräsmies on hahmo jonka uskollisuus ja isänmaallisuus ylittävät jopa tämän sitoutumisen lain

voimaan - keskeinen teema, jonka ympärille voidaan rakentaa loputtomasti tarinoita, joissa

sankari pähkäilee omantuntonsa kanssa oikeasta toimintatavasta (Reynolds, 1992, 15). Kuvaava

on Teräsmiehen kuvaus Batmanin suhtautumisesta sankaruuteen:

You were the one they used against us, Bruce. The one who played it rough. When the
noise started from the parents’ groups and the Sub-Committee called us in for
questioning -- You were the one who laughed... that scary laughter of yours...

“Sure we’re criminals,” you said.
“We’ve always been criminals.”
“We have to be criminals.”
(DKR, 135)
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Batman/Bruce Wayne tiedostaa supersankarin paradoksaalisen luonteen, sankarin pakon olla

rikollinen ylläpitäkseen lakia ja järjestystä. “We have to be criminals” -toteamus kuvastaa

supersankarin valintaa toimia yhteiskunnan rajojen ulkopuolella näitä rajoja ylläpitääkseen.

Koska supersankarilla on valtaa (tai ainakin voimia) toimia lain ja yhteiskunnan ulkopuolella,

tästä voi tulla valtion silmissä uhka (Hughes, 2006, 547). Kaikkivoipa sankari voisi halutessaan

tuhota maailman, ja Yhdysvalloilla on ollut vain suunnaton onni, että kaikki sankarit ovat

sattumalta saapuneet sinne15. Umberto Ecoa lainatakseni:

From a man who could produce work and wealth in astronomic dimensions in a few
seconds, one could expect the most bewildering political, economic, and technological
upheavals in the world -- Superman could exercise good on a cosmic scale, or a galactic
level. (1972, 342-343.)

Supersankari voisi tehdä mitä tahansa, ja siksi sankarin toimia tulee rajoittaa; tässä tehtävässä

ideologialla on selkeä rooli, sillä sen kautta sankari arvioi yhteisönsä pelastamisen arvoiseksi.

Jotkut sankarit, kuten Teräsmies, saattavat saada yhteisönsä “siunauksen” toiminnalleen, mutta

toiset, kuten Batman, toimivat tietoisessa vastakkainasettelutilanteessa. Näin on myös DKR:ssa,

jossa Batman edustaa uhkaa, joka Gotham Cityn tulee hallita. DKR:ssa esiintyvä Teräsmies on

eräänlainen jäänne tältä menneeltä ajalta: Teräsmies on Yhdysvaltojen palveluksessa, ja toimii

ulkopoliittisena turvana Yhdysvalloille, toteuttaen kaikki hallituksen toiveet (kuten Presidentti

Reagan toteaa: “We’ve got God on our side... or the next best thing, anyway...”DKR, 119).

Teräsmies ei kuitenkaan suhtaudu täysin varauksettomasti omaan rooliinsa:

I gave them my obedience and my invisibility. They gave me a license and let us live.
No, I don’t like it. But I get to save lives -- and the media stays quiet.” (DKR, 139).

Teräsmies kokee uhranneensa omat voimansa hallituksen käyttöön nimenomaan pelastaakseen

muut kanssasankarinsa, ja nyt Batman uhkaa rikkoa tämän hauraan kompromissin palaamalla

toimintaan.16 Teräsmiehen potentiaalinen poikkeustila on muuttunut status quoksi, jota tämä

pyrkii ylläpitämään hinnalla millä hyvänsä. Tämä status quon ja poikkeustilan suhde on

haastava, sillä jos poikkeustilasta tulee vallitseva tila, pyrkii supersankari ylläpitämään sitä,

15 DC julkaisi vuonna 2003 kuvitteellisen tarinan Superman: Red Son, joka esitti mitä olisi voinut tapahtua jos
Teräsmies olisikin saapunut aikoinaan Yhdysvaltojen sijaan Neuvostoliittoon.

16 Huomattavaa on, että myöhemmässä jatko-osassa Batman: The Dark Knight Strikes Again! (2002) Teräsmies lopulta
hylkää sovinnaisen asenteensa ja kääntyy Batmanin rinnalle hallitusta vastaan.



33

vaikka kyseessä olisikin demokratian olemusta tuhoava tila; paradoksaalisesti siis

supersankarista on enemmän haittaa kuin hyötyä yhteisölle, jota tämä pyrkii suojelemaan.

Supersankarin ja status quon suhdetta voi myös tarkastella toisin: kuten Reynolds toteaa, etenkin

perinteinen supersankari pyrkii ylläpitämään, ei horjuttamaan status quota (1992, 51). Tämä

näkemys saa kuitenkin uuden piirteen Amerikkalaisen utopianismin valossa: Amerikkalainen

utopianismi kuvaa ajattelutapaa, joka näkee Yhdysvallat ei vain mahdollisena utopiana (kuten

Amerikka nähtiin 1600-1700-luvuilla) vaan todennäköisenä utopiana, de facto -utopiana (Segal,

2000, 9-10). Tämä näkemys liittyi Yhdysvaltojen voittokulkuun teknologisena ja taloudellisena

menestysvaltiona, jossa jokainen saattoi menestyä yritteliäisyydellä ja kovalla työllä. Suuren

Laman jälkimainingeissakin tämä näkemys oli juurtunut niin syvään amerikkalaiseen tajuntaan,

että Yhdysvallat edelleen koettiin utopiana, paikkana joka toimi esimerkkinä muille maille (mts,

11). Tässä valossa perinteisen supersankarin halu ylläpitää vallitsevaa tilannetta voidaankin siis

tulkita utopian ylläpitämiseksi, mikä selittää myös sankarin haluttomuuden pyrkiä kohti utopiaa.

Supersankari joutuu usein elämään puolustamansa yhteisön ulkopuolella. Kuten Agamben

toteaa, olla ulkopuolella ja kuitenkin kuulua on itsessään poikkeustilan topologinen rakenne

(2003). Supersankari on suvereeni (sovereign), samanaikaisesti juridisen järjestyksen

ulkopuolella ja sen sisäpuolella; suvereeni edustaa leikkauspistettä, joka tarjoaa pääsyn niihin

topologisiin rakenteisiin, jotka tekevät juridisen oikeuden mahdolliseksi (Agamben, 1995/1998,

15-19). Juuri tämä suvereeni toimija voi päättää poikkeustilasta - ja supersankari on jo silkan

olemassaolonsa kautta tällainen suvereeni, sillä oletusarvoisesti kaikkivoipana tämä voi asettaa

poikkeustilan milloin tahansa. DKR:ssa eräässäkin Batmania koskeva tv-väittelyssä kysytään:

“Who  gave  this  thug  the  right  to  declare  Martial  Law,  hm?  Last  I  heard,  that  takes  an  act  of

Congress.” (DKR, 144). Nämä läpi teoksen kulkevat televisioväittelyt luovat eräänlaisen

metatason koko teokselle, esittäen argumentteja sekä Batmanin toiminnan (ja koko

supersankaruuden) puolesta että vastaan. Poikkeustilan oikeutta ja supersankaruuden

problematiikkaa koskevat kysymykset kulkevat näin läpi koko teoksen kattavana teemana.

Voisi jopa väittää, että pelkkä supersankarin olemassaolo tekee yhteiskunnan demokraattisista

periaatteista tyhjiä, sillä supersankari voisi halutessaan syrjäyttää hallituksen, peitota armeijat tai

horjuttaa koko planeetan poliittista tasapainoa (Eco, 1972/1986, 342). Kuten Agambenkin

toteaa, siinä missä hallittu ja väliaikainen voimankäyttö on yhteensopiva demokraattisten

periaatteinen kanssa, systemaattinen ja säännöllinen voimankäyttö (joka siis on supersankari)

välttämättä johtaa demokratian tuhoutumiseen (2005, 7). Vain sulauttamalla supersankarin
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osaksi lainsäätövoimaa voidaan supersankari poistaa poikkeustilasta, kuten DKR:ssa on

onnistuttu tekemään Teräsmiehen kohdalla; muut sankarit se on tehokkaasti joko karkoittanut

Maasta tai vanginnut.

Supersankarin toiminnalle voisi kärjistäen antaa samankaltaisen merkityksen kuin Yhdysvaltain

presidentin sotilaallisille käskyille kuten Patriot Act 26.10.2001, joka valtuutti mm. terrorismista

epäiltyjen ei-kansalaisten “rajattoman säilöönoton” (indefinitive detention). Kute Agamben

huomauttaa, nämä määräykset tehokkaasti hävittivät yksilön laillisen statuksen, tuottaen

“juridisesti nimeämättömiä ja luokittelemattomia olentoja” (2005, 3). Supersankarin

kiinniottamalla rikollisella on varsin samankaltainen asema, sillä sankari toiminnallaan hävittää

kaikki erot laillisten, toimeenpanevien ja juridisten voimien väliltä (mts., 7). Sankarin

toteuttaman oman käden oikeus, vaikkakin yleensä “oikein”, vie silti rikolliselta tämän

perustuslailliset oikeudet. Batman osoittaa olevansa tästä hyvin tietoinen tässä dialogissa erään

pikkurikollisen kanssa:

“You’re going to tell me everything you know, sooner or later. If it’s later -- I won’t
mind. “

“No! Stay back -- I got rights --”

“You’ve got right. Lots of rights. Sometimes I count them just to make myself feel crazy.
But right now you’ve got a piece of glass shoved into a major artery in your arm. Right now
you’re bleeding to death. Right now I’m the only one in the world who can get you to a
hospital in time.” (DKR, 45)

Tämä hyvin Dirty Harry -tyylinen kohtaus vahvistaa, että Batman on varsin tietoinen siitä, mikä

on lain mukaan oikein ja väärin - häntä ei vain erityisemmin kiinnosta. Muita tällaisia

sarjakuvasankareita, jotka toteuttavat niin tuomarin, valamiehistön kuin pyövelinkin roolin ovat

mm. sellaiset tunnetut hahmot kuten Judge Dredd, The Punisher, Watchmen-teoksen Rorschach

sekä toki Frank Millerin Batman.

Miksi siis supersankarit valitsevat tiensä, astuvat julkisuuteen trikoissaan ja viitassaan ja yli-

inhimillisten kykyjensä kanssa (tai ilman) uhmaavat lain voimaa vain ryhtyäkseen sen

todelliseksi toimeenpanijaksi? Jamie A. Hughes väittää, että sankarit ryhtyvät sankareiksi jonkin

sisäisen vastuun ajamana, ja näin vapautuvat ideologian kahleista (2006, 548). Kuten tämän

luvun alussa lainaamani Michael Chabonin romaanin päähenkilöt toteavat, sankari joka taistelee

rikollisuutta ja pahuutta vastaan koska se on ”oikein” ei loppumetreillä ole kovinkaan

kiinnostava. Sankarilla on oltava jokin muukin motivoimassa tämän toimintaa, oli kyseessä
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sitten kosto tai nuorena tehty lupaus. Sankarit ryhtyvät toimeensa myös jonkin havaitun

välttämättömyyden (perceived necessity) takia: jonkun on toimittava. Kuten Agamben

muistuttaa, välttämättömyys on aina subjektiivinen havainto ja arvio, ja että ainoastaan ne

olosuhteet ovat objektiivisia ja välttämättömiä jotka sellaiseksi julistetaan (2005, 29-30):

The recourse to necessity entails a moral or political (or, in any cases, extrajuridical)
evaluation, by which the juridical order is judged and is held to be worthy of
preservation or strengthening even at the price of its possible violation.
(Balladore-Pallieri, 1970, 168, lainattu Agamben, 2005, 30)

Sankarin päätös toimia supersankarina on siis aina poliittinen valinta, jossa sankari arvioi

nykyisen yhteiskunnan pelastamisen arvoiseksi ja alkaa toiminnallaan ylläpitää sitä, ja näin siis

ylläpitää status quota, ei horjuttaa sitä. Batmanin päätös palata viittaan ja naamioon tapahtuu

varsin dramaattisen kerronnan kautta, jossa uutistenlukijoiden esittämät väkivaltaisuudet

limittyvät traumattisiin muistoihin Bruce Waynen vanhempien murhasta (kts kuva 3.). Tämän

valinnan hintana toki on juuri niiden voimien uhmaaminen joita on rikottava niiden

ylläpitämiseksi siinä poikkeustilassa jossa supersankari sijaitsee.

4.2 “Do you know who I am, punk?” - hämärtyvä sankaruus

Sankaruus on ilmiönä kokenut suuria muutoksia viime vuosisadan aikana. Varsinkin perinteinen

supersankarin rooli on hämärtymässä, ja sankarista tulee yhä useammin kertomuksen rikollinen tai

ainakin sankari omaa useita rikollisia piirteitä. Perinteinen supersankarisarjakuva rakentuu sille, että

rikollinen pyrkii muuttamaan vallitsevaa asiantilaa, ja sankari pyrkii ylläpitämään sitä (Reynolds,

1992, 51). Rikollinen on supersankarisarjakuvan protagonisti, ei sankari, joka vain reagoi rikollisen

luomaan uhkaan seikkailu toisensa perään. Näin teos, jossa supersankarista tulee protagonisti,

hämärtää  jo juonen dynamiikan tasolla sankarin ja rikollisen välistä rajaa (kuten myös Batmanille

käy DKR-teoksessa). Robin Wood on kommentoinut tätä sankaruuden muutosta jo 1980-luvulla:

Woodin mukaan amerikkalainen individualistinen sankari on joutunut väistymään fasistisen

sankarin tieltä, joka itsessään heijastelee amerikkalaisen (ali)tajunnan pelkoa siitä, että

demokraattinen kapitalismi ei ehkä ole erotettavissa fasismista (1986, 169-170). Sankaruus on

muuttunut, ja tätä muutosta voi jäljittää niin supersankarisarjakuvan kuin seikkailuelokuvankin

kautta: “sankari” ei suinkaan enää ole aina puhtoinen ja hyveellinen oikeuden puolustaja, vaan

usein varsin kyseenalaisin metodein toimiva, henkisesti epävakaa sankari/rikollinen. Klassinen

esimerkki, johon DKR -teoskin itseironisesti viittaa, on Dirty Harry -elokuva vuodelta 1971, jonka
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nimihenkilö varsin kyseenalaisin metodein ja säännöistä piittamatta vangitsee rikollisia ja hankkii

tarvitsemiansa tietoja. Clint Eastwoodin klassisen repliikin “Do you feel lucky, punk?” tunnelma

nousee selkeästi esille sivulla 67, kun Batman puhuttelee pikkurikollista kysymällä “Do you know

who I am, punk?”  Kuten Danny Fingeroth toteaa, Dirty Harry rikkoo kyllä sääntöjä, mutta tietää

samalla kuinka montaa sääntöä on mahdollista rikkoa (2004, 28). Tämä periaate kuvastaakin monia

1970-1980 -lukujen sankareita.

Edellisessä luvussa analysoimanin sankarin ideologisen ulottuvuuden lisäksi toinen keskeinen

supersankaruuden ei-sallitun kertomuksen potentiaalinen esiintymispaikka onkin juuri raja sankarin

ja rikollisen välillä. Vielä supersankarin kulta-ajalla sankaruus oli varsin yksiselitteistä: sankari oli

itseensä luottava individualisti joka oli erillään yhteiskunnan jokapäiväisistä murheista, mutta joka

silti toimii oman kunniakoodistonsa mukaisesti, kohtaa maailman omine ehtoineen ja voittaa.

Roisto taasen vuodesta toiseen pyrkii horjuttamaan sosiaalista tasapinoa, jota sankari pyrkii

ylläpitämään. (Reynolds, 1992, 18-24.) Kuten aiemmin olen jo todennut, perinteinen supersankari

on passiivinen toimija, joka ainoastaan reagoi rikollisen status quolle muodostamaan uhkaan. Sama

kaava tiedostetaan jossain määrin myös DKR-teoksessa: sekä Kaksinaama että Jokeri toimivat

ensin, minkä jälkeen Batman pyrkii estämään näiden tuhotyöt. DKR:n viimeisessä osassa Batman

kuitenkin pyrkii aktiivisesti protagonistin rooliin, kun tämän siirtyy johtamaan “Sons of Batman” -

liigaa,  joka  vannoo  uskollisesti  rankaisevansa  rikollisia  Batmanin  tavoin.  Batman  ottaa  johdon

ydinlaukauksen aiheuttaman kaaoksen jälkimainingeissa, ja organisoi pelastusoperaation. Näin

Batman siirtyy lopullisesti supersankarikertomuksen dynamiikan puitteissa rikollisen kategoriaan,

sillä tämä ryhtyy aloitteelliseksi toimijaksi.

Supersankarin toiminnassa arkkivihollisilla on aina ollut selkeä rooli, ja sankarin tuli päihittää

vähintään yksi vihollinen per seikkailu. Perinteinen sankari ei kuitenkaan itse saanut aloittaa

tapahtumia, vaan yhteenoton provosoi aina rikollinen, jonka toimintaa passiivinen sankarimme

reagoi (Reynolds, 1992, 50-51). Yksi 1980-luvun muutoksista olikin se, että perinteinen jako

sankareihin ja rikollisiin alkoi menettää merkityksensä (Manninen, 1995, 50). Tämä sankaruuden

rajan hämärtyminen johtuu osittain juuri siitä, että sankarin rooli juonen dynamiikassa muuttui, ja

tästä alkoi yhä useammin tulla aktiivinen toimija; samalla myös rikollisen rooli muuttuu. Oikean ja

väärän erot sumenevat. Kuten Selina Kyle, entinen Kissanainen, toteaa monologissaan:

You shouldn’t have come back, Bruce. They’ve changed. You don’t know how they’ve
changed. They’ll kill you... (DKR, 131).
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Rikollisen luonne on myös muuttunut: enää arkkivihollinen ei jätä sankaria monimutkaisen ansan

tapettavaksi ja poistu itse paikalta. Naurettavan monimutkaiset juonet sankarin pään menoksi ovat

muuttuneet varsin realistiseksi pommeilla ja aseilla käytäväksi veriseksi taisteluksi, jossa

sivullisetkin joutuvat kärsimään. Kuvaavaa on myös, että DKR:n maailmassa Batmanin

arkkiviholliset eivät suinkaan ole vankilassa, vaan mielisairaalassa ”taistelemassa omia yksityisiä

demonejaan vastaan” (DKR, 17). Sankarin rooli muuttuu myös yhä ongelmallisemmaksi lukevalle

yleisölle: kuten Robin Wood kysyy, miten voimme enää erottaa perinteisen Amerikkalaisen

individualistisen sankarin uudesta fasistisesta sankarista? Wood tunnistaa ongelman nimenomaan

1980-luvun Reaganilaisessa Amerikassa, jossa DKR-teoskin on julkaistu, ja sitoo kysymyksen

1980-luvulla voimakkaasti nousussa olevaan oikeistoon, jonka fasistinen potentiaali vaatii

tunnustamista lukijalta (1986, 169-170). Uuden sankaruuden esittämä fasistinen uhka ei tulekaan

yhteisön ulkopuolelta, vaan sen sisältä, ja yhteiskunnan “suojelijat” saattavat olla aivan yhtä pahoja

kuin ne rikolliset, joilta he yhteisöään suojelevat.

DKR:ssa Batman kohtaa kaksi arkkivihollistaan: Harvey Dentin (eli Kaksinaaman) ja Jokerin.

Sankarin suhde vihollisiinsa on kuitenkin lähempänä viha/rakkaussuhdetta, jossa molemmat

viholliset tietoisesti “täyttävät” roolinsa, esittävät sitä mitä heiltä odotetaan. Harvey Dentin

kiristysjuoni päättyy lyhyeen, ja Batmanin vangitessa tämän Dent toteaa: “What are you so mad

about, bats? I’ve been a sport... you have to admit that -- I played along.” (DKR, 55). Sankarin ja

arkkivihollisen kohtaaminen siihen johtavine tapahtumineen tapahtuu tutun kaavan mukaan, mutta

tietoisuus tästä vanhasta kaavasta tekee koko kohtaamisen ontoksi. Sankarin ja rikollisen välinen

raja on häilyvämpi kuin koskaan, ja ei ole enää selvää kumpi on psykoottisempi, Dent vai Batman;

kuten Batman toteaa, hän näkee Dentissä “heijastuksensa”:

“Take  a  look...have  your  laugh.  I’m  fixed  all  right.  At  least  both  sides  match...  have  your
laugh, Batman...take a look! Take a look...”

I close my eyes and listen. Not fooled by sight I see him...as he is. I see him. I see.

“I see...a reflection, Harvey. A reflection.“
(DKR, 55)

Kahdesta vastakkaisesta hahmosta on tullut toistensa peilikuva; kuvien tasolla Miller siirtyy

taidokkaasti ulkoisesta fokalisaatiosta sisäiseen fokalisaatioon, näyttäen lukijalle Batmanin

havaitsemat Dentin “oikeat”, täysin vaurioituneet kasvot. (Kts. Kuva 4.). Batman ja Kaksinaama

saavuttavat eräänlaisen yhteisymmärryksen; ilman superrikollisia ei ei olisi Batmania, tai ainakaan

Batmanin olemassaololle ei olisi tarkoitusta (Reynolds, 1992, 103).
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Jokeri, joka palautuu kymmenen vuotta kestäneestä katatoniastaan nähdessään Batmanin logon

uutisissa (“Batman. Darling.” ovat Jokerin ensimmäiset sanat), suhtautuu Batmaniin lähes

rakastajan vimmalla. Jokeri on Batmanin vastakappale, molemmille toinen on syy toimia. Myös

Batman osoittaa samanlaisia viha-rakkaussuhdetunteita sisäisessä monologissaan:

Can you see it Joker? Feels to me... like it’s written all over my face. I’ve lain awake
nights... planning it... picturing it... endless nights...considering every possible method...
treasuring each imaginary moment... from the beginning, I knew... that there’s nothing
wrong with you... that I can’t fix... with my hands... (DKR, 142).

Batman kuvailee Jokerin kurinpalautusta lähes pakkomielteisen rakastajan intensiteetillä.

Myöhemmin, Batmanin kohdatessa Jokerin, Miller alleviivaa näiden kahden hahmon välistä

suhdetta sijoittamalla lopputaistelun “Tunnel of Love” -laitteeseen. Mutta nyt Batman rikkookin

vielä Dentin kanssa toteuttamansa vanhan hyvis-pahis-kaavan sokeuttamalla Jokerin toisen silmän

ja yrittämällä oikeasti lähes tappaa tämän sen sijaan että luovuttaisi Jokerin viranomaisille (Sabin,

1993, 87). Millerin Batman on muuttunut aktiiviseksi toimijaksi, joka ei vain reagoi vihollistensa

tekoihin, vaan itse proaktiivisesti lähtee toteuttamaan oikeudentajuaan. Näin Batman toiminnallaan

hämärtää sankarin ja rikollisen välistä rajaa, toteuttaen Millerin neonarratiivia luomalla aktiivisen

sankarin/rikollisen.

 Kuten David Thompson on huomauttanut, Millerin Gotham Cityn asukkaita eivät niinkään uhkaa

ulkopuoliset superrikolliset, vaan sen asukkaiden omien moraalisten aistien surkastuminen, joka

tulee esiin välinpitämättömyytenä ja nihilisminä (2001, 40-41). Uhka ei tulekaan enää yhteisön

ulkopuolelta, vaan sen sisältä, aivan kuten sankareita ja rikollisia vaivaavat demonitkin. Batmanin

suurimmaksi haasteeksi jääkin se, mihin yhteiskunnan valtaapitävien itse tulisi puuttua: tavallisten

jengien aiheuttama väkivalta ja rikollisuus välinpitämättömässä yhteisössä.

Viimeisenä nostan vielä esille erään keskeisen supersankarisarjakuvan ei-sallitun kertomuksen :

sankarin kuoleman. Supersankari on yllensä määrittelyltään kaikkivoipa, ja usein siis myös

käytännössä kuolematon. Sankarin kuolema on supersankarisarjakuvassa varsin harvinaista, ja sen

kautta voidaan usein luoda uusia sävyjä perinteiseen kerrontaan, kuten esim. Alan Mooren

Watchmen tekee heti aloitussivuillaa kuvatessaan yhden päähenkilön, supersankarin kuoleman.

Supersankarin perusluonne on messiaaninen ja jossain määrin sekoitus Jeesusta ja Moosesta:

etenkin Teräsmiehen hahmoon on luettu paljon kristillisiä vaikutteita lapsesta joka lähetetetään

pelastamaan Maa, ja joka lopulta (1990-luvun sarjakuvissa) kuoli ja heräsi jälleen henkiin
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(Fingeroth, 2007, 44). Sankarin kuolema on harvoin pysyvä, ja usein korostaa juuri sankarin

messiaanista luonnetta. Vakiintuneen sankarin kuolema on harvoin pysyvä, mutta DKR yrittää

toteuttaa sen päättämällä tarinan Batmanin/ Bruce Waynen kuolemaan.

Teemana sankarin kuolema myös kulkee läpi teoksen, ja ajatus “kunniakkaasta” kuolemasta toistuu

useamman kerran. Millerin kuvaama Bruce Wayne on jo vanha, ikääntymisestään tuskallisen

tietoinen 50-vuotias mies, joka teoksen alussa pohtii mahdollisimman hyvää tapaa kuolla. Bruce

ajaakin näyttävän autokolarin, josta pelastautuu vasta viime hetkellä, todeten: “This would be a

good death...but not good enough” (DKR, 11). Hyvän kuoleman mahdollisuuksia tarjoutuu

myöhemmin, samoin kuin huonompiakin - joutuessaan taisteluun naamioituneena naispuoliseksi

laitapuolen kulkijaksi Batman toteaa. “This -- would be s stupid death...” (DKR, 110). Sankarin

kuoleman tulee olla kunniakas. Tämä teema saa irvokkaan kohokohtansa Batmanin ja Jokerin

kaksintaistelussa, jossa Batman voittaa Jokerin, muttei silti tapa tätä, vaan ainoastaan halvaannuttaa:

“I’m really... very disappointed with you, my sweet... the moment was... perfect... and you...
didn’t have the nerve... paralysis... really... just an ounce or two more pressure... and ...do I
hear sirens? Yes...coming close... you won’t get far...but then... it doesn’t matter... if you
do... they’ll kill you for this... and they’ll never know... that you didn’t have the nerve... “
(DKR,  150-151)

Hetki olisi ollut oikea “hyvälle” kuolemalle, mutta Batman ei kykene saattamaan työtä loppuun.

Näin ollen Jokeri itse tappaa itsensä, jättäen Batmanin ilmeiseksi murhaajaksi. Tilannetta kuvittaa

ns. “vuotava” kuva, jossa kuva jatkuu sivun reunan yli; tällaista kuvaa ei enää rajoita suljettu

ruudun reuna, joten aika vuotaa sivulta tyhjiin, luoden ajattoman hetken joka voisi jatkua ikuisesti

(McCloud, 1993, 103). Miller käyttää näitä ruutuja selkeänä tehokeinona, pysäyttäen kerronnan

hetkellisesti tiettyihin tarinalle olennaisiin kuviin (kts. Kuva 5.).

Teoksen lopussa Teräsmiehen ja Batmanin kaksintaistelu päättyy Batmanin kuolemaan tämän

sydämen pettäessä. Tämä on kuitenkin vain näennäistä, ja totuus paljastuu seuraavilla sivuilla.

Tässä olennaisessa osassa on DKR-teoksen visuaalinen kerronta, jonka pariin siirryn seuraavaksi.
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5  SARJAKUVAN KERRONNAN RAJAT

Kuten Juha Herkman on todennut, sarjakuva on hybridi, jonka luonne “kuvallisen ja sanallisen

esittämisen leikkauspisteenä on tehnyt siitä rajoja rikkovan ilmaisumuodon” (2007, 59).

Sarjakuvassa mikään ei ole mahdotonta, joten visuaalisella esittämisellä ei ole samanlaisia rajoja

kuin esimerkiksi elokuvalla. Toisaalta taas sarjakuva on sivukomposition ehdoilla etenä tarina, jossa

jokaisen ruudun sijainnilla on oma merkityksensä, samoin niiden muodoilla ja pinta-alalla

(Groensteen, 1997/1999, [1], 7). Lukija havainnoi välittömästi koko sivun, tehden alustavan

tulkinnan lukemastaan; seuraavaksi sivu luetaan ruutu ruudulta, usein palaten takaisin tarinassa.

Alan Moore on kuvaillut tilannetta seuraavasti:

The reader can focus upon one panel for as long as it takes to absorb all of the information
that is there, and then move on to the next. If they want to see whether there’s some
correlation between a bit of dialogue and something that happened a couple of scenes ago,
they can, in a matter of seconds, flip back. (Moore, 2003).17

Näin DKR:n lukijakin voi palata takaisin tarinassa vaikka tarkistaakseen, onko televisioruudun kuva

todellakin se sama kuin edellisellä kerralla. Sarjakuvasivun havainnointia voi lähestyä myös

kognitiivisen havainnoinnin kautta, kuten Edward Branigan on tehnyt; Branigan jakaa

havainnoinnin kahteen prosessiin: bottom-up ja top-down. Bottom-up -havainnointi on yleensä

välitön ja automaattinen, ja koostuu sellaisista seikoista kuten väri, syvyys ja liike, kun taas top-

down -havainnointi rakentuu kerronnallisille skeemoille ja aiemmalle (intertekstuaaliselle) tiedolle,

jota muokataan jatkuvasti tarinan edetessä. (Branigan, 1992, 37.) Tässä luvussa analysoin

sarjakuvan visuaaliselle kerronnalliselle tyypillisiä keinoja sekä miten niitä hyödynnetään DKR-

teoksen kerronnassa. Pyrin myös luomaan linjausta sille, voiko ei-sallitun kertomuksen käsitettä

soveltaa visuaaliseen kerrontaan.

5.1 “Next up -- Fighting crimes” - sarjakuvaruudusta televisioruutuun

Sarjakuvallista esittämistä varsinkin supersankarisarjakuvan kohdalla rajoittavat paitsi länsimaisen

sarjakuvan esittämisen säännöt, myös genrekohtaiset säännöt: tekijän on pakko sopeutua genren

esittämismuotoihin, jos haluaa saada viestinsä perille. Kuten olen aiemmin Reynoldsia lainaten

esittänyt, supersankarisarjakuva voidaan lukea Saussurelaisittain languena, josta yksittäinen sankari

on parole. Myös sankarin puku on yksi merkki, joka kuuluu genren langueen, ja jonka kauttaa lukija

tunnistaa tekstin supersankarisarjakuvaksi, oli sitten kyse tutusta tai uudesta sankarista. Batmanin

17 Lainattu artikkelista Smith, 2007, 252.
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apuri Robin on pukunsa kanssa heti tunnistettava hahmo, jonka roolin tarinan tunteva lukija osaa

päätellä. Yleisistä sarjakuvan esittämisen säännöistä voisi mainita vaikka ruutujaon, jonka on myös

edettävä lukijalle tunnistettavassa muodossa, eikä esimerkiksi oikealta vasemmalle, kuten

japanilaisessa manga-sarjakuvassa. Näistä säännöistä poikkeaminen voi aiheuttaa lukijassa

vieraantumisen tunnetta, sillä ne hidastavat ja ohjaavat lukijan havaintoa niin että lukija tulee niistä

tietoiseksi. Esimerkiksi lukijan positioiminen suoraan sarjakuvaruudun fokalisoijaksi rikkoo

kerronnan eheyden, ja pakottaa lukijan aktiivisesti ottamaan osaa kerrontaan. DKR:ssa tällainen

efekti toteutuu mm. sivulla 67, jossa mustat ruudut näyttävät vain Batmanin ja nimettömän

pikkurikollisen keskustelun puhekuplat mustalla taustalla. Kolme viimeistä ruutua alkavat

vähitellen poistaa pimeyttä, kun Batmanin sormet poistuvat rikollisen (nyt käy ilmi, myös lukijan)

silmiltä; seuraavan sivun reuna paljastaa koko pituudeltaan, että Batman on roikottanut rikollista

(lukijaa) pilvenpiirtäjän katolta (kts. Kuva 6) .

Sarjakuvan kerrontaa tutkittaessa jako tekstuaaliseen ja visuaaliseen kerrontaan on aina ontuva, sillä

sarjakuva on nimenomaan kuvan ja sanan yhteisvaikutuksen kautta toimiva teksti, jossa harvoin

voidaan erottaa toista selkeästi kerrontaa hallitsevaksi elementiksi. Sarjakuvassa on toki selkeästi

visuaalisia elementtejä, kuten ruutujako, näkökulman valinta ja värien käyttö - ja silti sarjakuva

sisältää puhekuplan, joka on visuaalinen elementti täynnä tekstuaalista informaatiota (Miettinen,

2006, 30). Teksti ja kuva voidaan myös yhdistää tietyn efektin aikaansaamiseksi, ja täysin erilliset

kuvat voivat luoda illuusion yhteenkuuluvuudesta. DKR:n kerronnassa televisio-ohjelmien puheet

esitetään erillisinä teksteinä ruudun yläpuolella, yleensä vailla puhekuplia tai tekstilaatikoita. Näin

tekstit vaikuttavat irrallisilta, ja muotoutuvat osaksi jatkuvaa television tarjoamaa informaatiotulvaa.

Koska tekstuaalisella informaatiolla on DKR:ssa selkeä rooli, olen tässä kokenut mielekkääksi jakaa

kerronnan tutkimuksen erikseen tekstuaaliseen ja visuaaliseen.

Tekstuaalisesti DKR:n kerronta etenee pitkälti henkilöiden sisäisen monologin välityksellä; hahmot

kommentoivat omia toimiaan ja tuntemuksiaan pienten tekstilaatikoiden välityksellä. Näitä

tekstilaatikoita on useita, ja ne ovat pieniä, mikä tahdittaa kerrontaa tehden siitä

nopeatempoisemman kuin mitä yksi iso tekstilaatikko samalla informaatiolla tekisi (Eisner, 1985,

28). Kuten jo aikaisemmin totesin, jokaisella päähahmolla on tekstilaatikoissa oma pohjavärinsä,

joka toimii lukijan apuna kertojan tunnistamisessa. Nämä värit on valittu niin, että ne symboloivat

kertojaansa: näin ollen Jokerilla on vihreät laatikot, Robinilla keltaiset, Teräsmiehellä siniset ja

Batmanilla harmaat. Teksti on jaettu laatikoiden kesken niin, että väliviivat ja pisteet kertovat

lauseen jatkumisesta seuraavaan laatikkoon:
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This should be agony. I should be a mass of aching muscle -- broken, spent, unable to move.
And, were I an older man, I surely would... but I’m a man of thirty -- of twenty again. The
rain on my chest is a babtism -- I’m born again. (DKR, 34).

Kaikki tämä löytyy Batmanin monologista yhdeltä sivulta, mutta yhteensä kuudesta eri

tekstilaatikosta. Samalla sivua kommentoivat myös ihmisten televisiokommentit Batmanista, jotka

toimivat selkeänä kontrastina Batmanille: “...wild animal. Growls. Snarls. Werewolf. Surely.”

“...monster! Like with fangs and wings and it can fly..” (DKR,  34)  (kts.  Kuva  7.).  Läpi  teoksen

tavallisten ihmisten televisiohaastattelut osoittavat, miten vähän Gotham Cityn asukkaat

ymmärtävät Batmania, ja miten harva osaa arvostaa tämän tekemää työtä. Millerin sankari ei enää

ole sankari omassa yhteisössään, ja vasta tarinan ulkopuolinen lukija osaa arvostaa tämän

ponnisteluja.

Yksi DKR:n visuaalista ilmettä hallitseva kerrontamuoto on lähes jatkuva televisiokommentointi.

Sarjakuvaruutu muuntuu useasti televisioruuduksi, ja näin yksi visuaalinen muoto antaa tilaa

toiselle visuaaliselle informaatiokanavalle. Televisio-ohjelmista nähdään jatkuvasti irvokkaita

otteita, oli kyse sitten tv-väittelyistä tai presidentin puheesta. Usein kanava vaihtuu ruudusta

toiseen, korostaen näin televisio-ohjelmien fragmentaarista luonnetta (kts. Kuva 8.). Millerin tapaa

käyttää tv-kommentaattoreita ja tv-kuvitusta on tulkittu kritiikiksi modernia mediaa ja sitä

varauksettomasti ihannoivaa yleisöä kohtaan (Johnston, 1989, 45). Jotain Gotham Cityn

vääristyneestä suhteesta mediaan kertonee myös “parantuneen” Jokerin vierailu television

puheohjelmassa:

“What can I say about our next guest that hasn’t been said before? Paul?”
 “He’s a kook, Dave. A maniac. A real lunatic. No, I mean it. He’s a nut.” (DKR, 125)

Kuten Johnston huomauttaa, ne piirteet jotka ennen tekivät Jokerista uhkan ovatkin nyt

televisioyleisöä kiinnostavia erikoisuuksia (1989, 45). Valitettavasti tällä kertaa televisioyleisö saa

ansionsa mukaan, kun Jokeri myrkyttää koko yleisön muita vieraita ja juontajaa myöten.

Televisioruudut kuin huomaamatta korvaavat perinteiset sarjakuvaruudut sivun rakenteessa, ja tv-

kuuluttajat korvaavat perinteisemmän kertojan. Useat kertojatasot ovat esillä samanaikaisesti eri

kohdissa kertomusta ja saavat erilaisia painoarvoja; samalla ne kuitenkin ovat kytköksissä

sarjakuvan muuhun kerrontaan (Herkman, 1998, 139-140). Kuva ja teksti saattavat tulla eri

kerronnallisilta tasoilta, mutta silti toimia yhdessä ja luoda näin uusia merkitystasoja lukijan

mielessä. Yksinkertainen ja toimiva tapa tuottaa näitä merkityksiä on liittää kuvaan erilliseltä tasolta

teksti, joka toimii näin kuvan kommenttina: kuva Carrie Kelleystä (eli Robinista) loikkaamassa
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katolla yhdistyy televisiokommenttiin “Next up -- Fighting crimes” (DKR, 67) (kts. Kuva 6.

yläreuna), joka toimii oivana rinnastuksena Robinin intoon liittyä Batmanin seuraan.  Usein lukija

voi päätellä kertojan siitä, kuka sarjakuvan kuvassa esiintyy, jolloin kuvallinen taso johdattelee

lukijan  tulkitsemaan  tekstiä  tietyllä  tavalla.  Kuva  ja  teksti  eivät  silti  aina  esiinny  tällä  tavalla

toisiaan tukien, joten lukija ei voi aina luottaa tähän yhteyteen.

Tietyt tv-ruudut ja otteet ohjelmista toistuvat eri kohdissa kerrontaa, tyypilliseen uutistyyliin. Osa

näistä toistoista on näennäisiä, kuten Gotham Cityn pormestarin esiintymiset, jotka näyttävät

visuaalisesti samalta ruudulta, mutta teksti paljastaa tilanteen olevan erillinen, kertoen pormestarin

kyvyttömyydestä tehdä päätöksiä (DKR, 59, 61). Muuten näissä toistuvissa ruuduissa sama

“uutispätkää” toistetaan eri konteksteissa, eri tv-ohjelmien yhteydessä. Yksi toistuva uutisvideo on

“Sons of Batman” -jengin julistus kaupungin kuulumisesta Batmanille (kts. esim. Kuva 8.). Toisin

kuin voisi olettaa, tämä toistuva kuva ei suinkaan kasvata merkitystään, vaan pikemminkin muuttuu

uutistoiston kautta triviaaliksi ja naurettavaksi seikaksi, yhdeksi ruuduksi jatkuvassa uutistulvassa.

Richard Reynolds näkee tämän televisioruudun toistuvan käytön osoituksena siitä, että DKR on

varsin mediatietoinen teos: televisioruudut toisensa perään tarjoavat jatkuvan kommentoinnin

Batmanin paluulle, toimien samalla kritiikkinä koko median sisällyksettömyydelle. (Reynolds,

1992, 97). Television rooli Gotham Cityn asukkaiden elämässä on varsin keskeinen, ja saa brutaalin

korostuksensa, kun vankilassa oleva nuorisorikollisjengi yltyy kapinaan vasta menetettyään

television sähkökatkon myötä (DKR, 169-170).

Sarjakuvan, kuten monen muunkin viihdemuodon kautta, on osallistuttu erilaisiin kulttuurisiin ja

sosiaalisiin keskusteluihin ja pyritty uudelleenmäärittelmään sallittun ja kielletyn rajoja. Kuten

Robin Wood on korostanut, juuri näennäisen harmittoman viihteen varjolla on usein voitu käsitellä

paljon kiisteltympiä asioita kuin avoimen kriittisissä teoksissa (1986, 77-78). Sarjakuvalla on

edelleenkin selkeä rooli “kulttuurisen kamppailun kenttänä ja toiseuden uudelleenmäärittäjänä”,

kuten Herkman (2007, 61) asian ilmaisee. DKR on vahvasti kantaaottava teos, joka kyseenalaistaa

niin television varauksettoman ihailun kuin supersankaruuden perusteet. Tämän tutkielman

viimeisessä luvussa siirryn vihdoinkin tarkastelemaan ei-sallitun kertomuksen mahdollisuuksia

visuaalisessa narratiivissa.

5.2 Rajanvetoja - visuaalinen kerronta ja ei-sallittu kertomus

Perinteisellä supersankarisarjakuvalla on tiettyjä tunnistettavia visuaalisia elementtejä. Visuaalisesti

supersankarisarjakuva on ollut värikäs, ja erityisesti sankarin puvun väritys on saanut ikonisen
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merkityksen, muuttuen sankarin symboliksi lukijan mielessä (McCloud, 1993, 188). Teräsmiehen

punainen ja sininen symboloivat eri asioita kuin Lepakkomiehen musta ja harmaa, mutta

molemmista tulee silti nopeasti tunnistettavia, ikonisia värejä. Esimerkkinä tästä toimii hyvin

Yhdysvaltain presidentin ja Teräsmiehen välinen keskustelu DKR:n sivulla 84: ruuduissa näkyy

ainoastaan dialogi puhekuplineen sekä Yhdysvaltain lippu. Keskustelun edetessä kuva lähenee

lippua, kunnes väreinä ovat vain punainen ja valkoinen. Seuraavaksi valkoisen korvaakin keltainen,

ja viimeisessä ruudussa lukija voi tunnistaa Teräsmiehen punakeltaisen tunnuksen - sekä selkeän

vihjauksen kenen puolella Teräsmies on (kts. kuva 9.). Näiden visuaalisten elementtien , kuten

värien tai äänen, tietoinen uudelleenkirjoitus ja genresääntöjen tietoinen rikkominen saattaisi siis

kuulua “ei-sallitun” piiriin sarjakuvan visuaalisessa kerronnassa.

Yksi selkeän visuaalinen elementti supersankarisarjakuvassa on sankarin puku: tämä puku toimii

supersankaruuden olennaisena merkkinä, ja luo ja ohjaa lukijan oletuksia tarinan kulusta.

Reynoldsin langue/parole -jakoa soveltaen, supersankarin pukukäytäntö on supersankarisarjakuvan

langue, josta yksittäinen sankarin asu on parole. (Reynolds, 1992, 26). Tämä puku on nimenomaan

visuaalisen kerronnan kautta toimiva merkki, jonka tunnistaminen tapahtuu yleensä välittömästi.

Koska sankarin puku kuvastaa tämän identiteettiä, siinä tapahtuva muutos on merkki hahmon

luonteessa tapahtuvasta muutoksesta: DKR:n Batman luopuu lopussa omasta identiteetistään sekä

Batmanina että Bruce Waynena, riisuen kaikki naamionsa aloittaakseen puhtaalta pöydältä.

Reynolds kuitenkin huomauttaa, että vaikka DKR leikitteleekin supersankaruuteen liittyvillä

merkeillä, teos ei kuitenkaan erityisemmin riko pukuun sisältyvää langue/parole -sääntöä, vaan

pikemminkin leikkivät lukijan oletuksilla siitä, mikä voitaisiin lukea tämän säännön rikkomiseksi:

esimerkkinä Reynolds esittelee DKR:ssa olevan Vihreän Nuolen hahmon, jota ei kertaakaan kutsuta

tällä nimellä ja joka ei käytä Vihreän Nuolen asuaan. Hahmon muu ulkonäkö, jousi ja nimi Oliver

ovat kuitenkin tarpeeksi intertektuaalista informaatiota tunnistamisen tekemiseksi jopa ilman

sankarin merkkiä, pukua. (Reynolds, 1992, 30). Selina Kyle eli Kissanainen on myös

tunnistettavissa vain nimestään, ilman pukua. DKR:n maailmassa Selina Kyle on siirtynyt

seuralaispalvelun pitäjäksi. Vapauduttuaan Jokeri vierailee tämän luona, ja jättää tämän

pahoinpideltynä ja sidottuna odottamaan pelastajaansa. Kiintoisaa on, että Jokeri pakottaa Selinan

pukeutumaan Ihmenaisen asuun, kuin pilkaten tämän halua jättää naamioituminen taakseen. Näillä

eri tavoin teos ikään kuin leikittelee sankareiden pukuihin liittyvilä visuaalisilla merkityksillä,

minkä voisi halutessaan lukea ei-sallitun kertomuksen elementtinä, yrityksenä rikkoa sankarin

pukuun liittyviä rajoituksia.
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Toinen mielenkiintoinen pukuihin liittyvä havainto syntyy DKR -  ja DKS -teosten väliltä:

ensimmäisessä teoksessa Carrie Kelly omaksuu oma-aloitteisesti Robinin roolin kuultuaan

Batmanin palanneen. Toisessa osassa Kelly kuitenkin on hylännyt Robinin asun, ja kulkeekin nyt

nimellä Catgirl, mikä on selkeä viittaus Kissanaiseen. DKS:n esittämä asu sukupuolittaa Carrie

Kellyn siinä missä DKR tarjosi androgyynin Robinin tietyllä itseironialla höystettynä. Reynolds

(1992, 30) näkee supersankarin asun vaihtumisen vakiintuneen ikonografisen muodostelman

uudelleenmäärittelynä, mutta päteekö tämä määritelmä, kun kyseessä on valmiiksi jo hahmolle

“lainattu” identiteetti? DKS tuntuu hakevan Carrielle omaa identiteettiä, mutta samalla koko teos

kyseenalaistaa koko sankarin puvun langue/parole -järjestelmän, sillä Batman kehoittaa siinä

kaikkia pukeutumaan sankariasuihin, jolloin koko asun luoma yhteisöllisyys häviää: “Lapset,

ottakaa trikoot esiin.. ja pistäkää ranttaliksi!”, kehottaa Batman vailla omaa naamiotaan (2002, osa

2). Batman muokkaa vallankumouksen kehoittamalla kaikkia pukeutumaan supersankareiksi ja näin

kapinoimaan vallitsevaa fasistista yhteiskuntajärjestystä vastaan.

DKR käyttää sivujen mittaisia kerrontakokonaisuuksia, joissa hyödynnetään visuaaliseen kerrontaan

liittyvää metaforisen ilmaisun mahdollisuutta. Kuten Herkman esittää, teoksen alkuosassa (s.26) on

sivun mittainen selkeän metaforinen jakso, jos eläkkeelle jäänyt Bruce Wayne pohtii Gotham Cityn

synkkää tilannetta ja Batmanin mahdollista paluuta; yhtäkkiä yöstä lentää suuri lepakko ikkunaa

kohti ja rikkoo lasin. Tämä jälkeen ainakaan Herkmanin mielestä “on tuskin epäselvää, etteikö

Batman jälleen kohta taistelisi kaupungissa rehottavaa rikollisuutta ja väkivallan aaltoa vastaan”.

(1998, 87) (kts. kuva 10. ). Myös Batmanin muistikuvat vanhempiensa kuolemasta (DKR, 22-24,

kts. Kuva 3.) toimivat voimakkaana kuvallisena keinona; äänetön muistikuvaketju limittyy

välähdyksiin televisioruudusta ja sen kertomusta kauheuksista, tuoden kohtaukseen valtavan

intensiteetin kapeiden ruutujen kautta. Kapeammat ruudut tuovat kerrontaan jännityksen ja uhkan

tunteita (Eisner, 1985, 30). Jos sivun kaikki ruudut leikkaisi irti ja nitoisi yhteen, muodostaisi se

eräänlaisen flip bookin (Johnston, 1989, 44). Seuraavan sivun “Klik”-äänet television kanavien

vaihtamisesta rinnastuvat rikkoutuvan helminauhan helmien putoiluksi maahan yksi kerrallaan

(Gravett, 2005, 78). Tällaine kuvallinen kerronta sarjakuvassa on haastavaa, ja vaatii jukstaposition

ja rinnastuksen kautta lukijalta aktiivista osallistumista juonen ja merkitysten tulkinnassa. Näillä

keinoilla on teoksen syntyhetkellä saattanut olla neonarratiivin leima, mutta sittemmin ne ovat

siirtyneet jo varsin tavallisiksi genren konventioiksi.

Kuten Jenni Kyllönen kirjoittaa, sarjakuvan muodollisista rakenteista sivukompositio on

“merkittävin havainnon säätelijä”, ja voidakseen tulkita sarjakuvan kokonaismerkityksen on

tulkittava nimenomaan sivukompositiota (2005, 69). Tämän tulkinnan helppoutta ja nopeutta
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säätelee juuri se, miten konventionaalinen sivukompositio on: seuraako sivu perinteistä ruutujakoa,

vai haastako se sitä? Kuten olen jo aiemmin todennut, ruutua ei enää voi pitää sarjakuvan

komposition tai kerronnan yksikkönä, vaan kerronta voi koostua useamman ruudun tai sivun

muodostamasta kokonaisuudesta, ja toisaalta yksikin ruutu voi sisältää monta eri kerronnallista

kerrosta. Varsinkin DKR-teos on monitasoinen sivukompositioltaan, sillä siinä yhdistyvät usein niin

laajemmat taustakuvat, televisioruudut, television ääniraita sekä muu kerronta, ja usein nämä kaikki

saattavat esiintyä samalla sivulla. Koko sivun kokoiset “splash panelit” tauottavat kerrontaa,

esiintyen aina aukeaman vasemmalla sivulla, jolloin ne tulevat lukijalle yllättäen, sivunkäännön

yhteydessä. Usealla sivulla yhdistyvät isommat, tunnelmaa luovat ruudut pienempiin

ruutukokonaisuuksiin. Samoin ruutujen väleillä on oma merkityksensä: paitsi, kuten Scott McCloud

(1993, 66) on todennut, juuri ruutujen välissä tapahtuvat usein sarjakuvien merkittävimmät hetket,

myös itse ruudun välien värillä on suuri vaikutus: DKR siirtyy ydinlaukauksen jälkeen (s.167)

täysin mustaan taustaan, jolloin ruutujen välien mustuus kuvaa kaupunkia vailla sähköä, valoa ja

lämpöä. Myös lopun kaksintaistelussa ruutujen reunat muuttuvat: ruudut jatkuvat sivun ylitse,

jolloin saavutetaan “hitaampi” aika, kun ruudut eivät enää samalla tavalla rytmitä lukemista.

Kaksintaistelun tuskallisuus ja hitaus välittyy näin lukijalle.

Sivukomposition kautta voidaan myös sulauttaa eritasoisia fokalisaation asteita yhdeksi

kokonaisuudeksi. Juha Herkman on rikkaasti analysoinut DKR-teoksen yhtä ainokaista sivua, ja

todennut jo siinä esiintyvän niin ulkoista, sisäistä kuin psykologistakin fokalisaatiota: lukija

yhdistää Batmanin kertojanäänen tämän ajatuksiin samalla kuin tämän visuaalisesti fokalisoi jokin

ulkoinen taho, kun taas kuvien tasolla lukija näkee mitä Batmankin näkee. Herkmanin mukaan

lukija “imetään” näin mukaan Batmanin kokonaisvaltaiseen näkökulmaan, ohjataan samaistumaan

tämän kokemukseen. (1998, 142). Lukijan havainto yhdistyy Batmanin havaintoon. Tällainen

kerronta ei kuitenkaan ole uutta sarjakuvan parissa, eikä niinkään toteuta ei-sallittua kertomusta.

Luvussa 4.1 toin esille Giorgio Agambenin poikkeustilan käsitteen yhteydessä supersankarin

toimintaan. Kuten esitin, poikkeustilassa on kyse eräänlaisesta vallan hämmennystilasta, jossa lain

säätävä voima ja lakia toteuttava voima ovat erillään toisistaan. Voisiko samanlaista jakoa etsiä

myös sarjakuvan visuaalisesta kerronnasta? Sarjakuvasta puhutaan usein kuvan ja sanan hybridinä,

jossa molemmat toimivat yhteistyössä luodakseen sarjakuvan kerronnan. Miten poikkeustilan käsite

vaikuttaa tämän suhteen tulkintaan? Yksi tapa olisi kenties tulkita sarjakuvan kerrontaa sinänsä

poikkeustilan taiteena, muotona jossa kuvallinen ja sanallinen informaatio luovat illuusion

koherentista kerronnasta pysähtyneiden kuvien ja keinotekoisen äänen esittämisen kautta. Jokainen

sarjakuvaruutu on kuitenkin kuin pysähdyskuva, ja liike ja toiminta syntyy näiden
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vierekkäinasettelusta - liike syntyy siis katsojan mielessä, ei ruuduissa itsessään. Poikkeustilassa on

kyse vallan suhteiden hämärtymisestä - voiko kuvan ja sanan suhteesta hakea samanlaista

hämärtymistä? Sarjakuvassa kuva ja teksti saattavat tulla aivan eri lähteistä, ja silti ne tulkitaan

yhtenä merkitysyksikkönä; usein kuvaa ja sanaa ei voida edes erottaa sarjakuvan kerronnassa

toisistaan, sillä ruudun (tai ruutukokonaisuuksien) merkitys saattaa syntyä vain näiden kahden

yhteisvaikutuksesta (kts. esim. Mikkonen, 2005, 299). Näin ei toki aina ole, ja monia sarjakuvia on

mahdollista seurata vain kuvallisen tason tarjoaman informaation avulla. Samoin monet sarjakuvat

luottavat selkeästi enemmän tekstuaalisen informaation voimaan, ja kertovat tarinansa nimenomaan

tekstien ja puhekuplien kautta.

Sarjakuvan äänen esittämisestä voi myös löytää eräänlaisen poikkeustilan paradoksin: äänen

esittämisen kuvallisesti. Puhekupla toimii onomatopoeettisena merkkinä, joka kuvastaa kamppailua

äänen syvimmän olemuksen haltuunottamisesta (McCloud, 1993, 134). Kuten sankari joutuu

rikkomaan lakia ylläpitääkseen sitä, sarjakuva pyrkii paradoksaalisesti kuvaamaan ääntä

äänettömässä taidemuodossa. Tämä nousee esille erityisesti äänitehosteiden kohdalla, jolloin lukija

näkee sekä toiminnan että siitä syntyneen “äänen”, mikä saattaa toimia kerronnasta

vieraannuttavana efektinä (Miettinen, 2006, 36). DKR on täynnä erilaisia visuaalisia äänitehosteita,

(esim. “Spang”, Spudd”, “Brapp”, 108), joiden vaikutus tarinan väkivaltaiseen kerrontaan on siitä

etäännyttävä, ellei paikoin jopa suoranaisen koominen. Äänitehosteet toimivat myös usein DKR:n

visuaalista kerrontaa dominoivana elementtinä, kuten mm. sivu 35 osoittaa (kts. Kuva 11.). Näissä

kohdin nämä äänitehosteet kulkevat läpi koko ruudun ja menettävät jo lähes täysin ääntä kuvaavan

funktionsa, ja kuvaavat pikemminkin tilanteen yleistä kaoottisuutta ja sekavuutta. Äärimmilleen

tämä kehitys etenee, kun ruutu itsessään muotoutuu valtaisasta ääniefektistä (DKR, 36; kts. Kuva

12.). Sarjakuvassa esitettyä ääntä voisi siis lähestyä eräänlaisena poikkeustilan muotona, tilanteena

jossa kuvallisin keinoin pyritään esittämään jotakin, mitä ei voi kuvallisesti esittää.

Aiemmin olen todennut ei-sallitun kertomuksen olevan pääasiallisesti temaattisella tasolla

tapahtuva ilmiö. Millerin kuvituksesta voi kuitenkin myös hakea ei-sallittua kertomusta

nimenomaan teoksen muodon ja rakenteen, ei juonen tasolla. Totutun kiiltokuvamaisen

sankariseikkailun sijasta teoksen graafinen ilme on varsin vaikuttava. Kuten Harvey toteaa:

He often simplified his rendering of the heroic figure into abstraction; the pictures,
frequently almost caricatures - cruel in their exaggeration - give the story a raw edge. (1996,
148).
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Tämä raakuus oli uutta ja ainutlaatuista 1980-luvulla, jolloin jokaisella suurella kustantamolla oli

oma “house style”, tyylitelty piirrostapa jota kopioitiin ja toistettiin ja joka ei häirinnyt

potentiaalisia asiakkaita (Harvey, 1996, 144). Itsenäinen ja omaperäinen esitystapa oli 1980-luvulle

asti ollut enemmän underground-sarjakuvan piirissä esiintyvä ilmiö, ei isojen kustantamojen

johtotähtien parissa toteutettu. Esitellessään uuden tavan piirtää supersankarisarjakuvaa Miller

samalla kunnianosoituksenomaisesti piirtää uudelleen tiettyjä ikonisia kuvia, kuten Teräsmiehen

klassisen poseerauksen tämän nostaessa autoa - nyt vain tilanteessa, jossa Teräsmies nostaakin

tankkia keskellä sotatannerta (DKR, 130).

Visuaalinen narratiivi voi siis myös toteuttaa tietynlaista rakenteellista ei-sallittua narratiivia

rikkomalla supersankarisarjakuvan kuvallisia konventioita, kuten äänen esittämistä visuaalisin

keinoin. Samalla Miller kuitenkin on uskollinen monille supersankarin kuvallisille keinoille

lihaksikkaine sankarihahmoineen ja runsaine äänitehosteineen. Välillä Miller jättää tekstuaalisen

kerronnan sivuun, esittäen kuvien kautta kohtauksia jotka ovat äänettömyydessään puhuttelevia,

kuten uuden Robinin kunnioittava katse ensimmäisen Robinin puvun edessä (DKR, 88). Samalla

Miller taitavasti tuo esille sarjakuvan maailmassa tapahtuneen pysyvän muutoksen: alkuperäinen

Robin, Dick Grayson, on erotettu eikä palaa. Muutos on pysyvä. Miller kuvaa Batmanin kuoleman

Teräsmiehen käsivarsilla, mutta visuaalinen kerronta paljastaa ennen tekstuaalista kerrontaa, ettei

kaikki kenties olekaan sitä miltä näyttää. Bruce Waynen hautajaisten päätyttyä kuvien väliin

ilmestyy ruutuja, jotka kuvaavat hitaasti vahvistuvaa pulssia (DKR, 198; kts. Kuva 13.). Visuaalinen

narratiivi paljastaa näin ennen tekstuaalista, ettei sankarin kuolema ollutkaan lopullinen, ja että ei-

sallitun narratiivin toteutuminen vain näennäistä. Batman ja Bruce Wayne ovat kenties hahmoina

“kuolleet”, mutta uusi armeija valmistautuu jo  uuteen taisteluun. Näin visuaalinen narratiivi myös

paljastaa, ettei DKR-teoksen ei-sallittu kertomus toteudukaan; teos noudattaa sittenkin perinteisen

supersankarisarjakuvan kaavaa, vaikka Batmanin hahmosta puuttuukin Teräsmiehelle tyypillinen

messiaanisuus. Batman kuoli, ja syntyi uudelleen.
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6  LOPUKSI

The Dark Knight Returns tuottaa uudenlaisen supersankaritarinan, jossa sankari ei enää nautikaan

yhteisönsä luottamusta ja ihailua. Sankaruus on karua, suorastaan fasistisen väkivaltaista, ja teoksen

yhteiskunta lähenee jo dystopiaa. Teos purkaa Lepakkomiehen hahmon myyttiä, leikittelee siihen

liittyvillä vakiintuneilla merkityksillä ja identiteeteillä, ja rakentaa sitä sitten uudestaan. Ei-sallitun

kertomuksen kautta DKR haastaa perinteisen supersankarisarjakuvan hegemonisen luennan, ja

tarjoaa uuden tavan tulkita näitä vanhoja ikonisia sankareita.

Hypoteesinani  oli,  että  ei-sallittu  kertomus  on  nimenomaan  sarjallisen  fiktion  yhteydessä  esiin

nouseva ilmiö, joka määrittelee millainen kertomus on genren piirissä sallittu ja hyväksytty, ja että

supersankarisarjakuvan kohdalla tämä sallittu ja hyväksytty tarkoittaisi status quon ylläpitoa ja

toistuvia juonikuvioita. Luvussa 2 pyrin määrittelemään ei-sallitun kertomuksen käsitettä, ja

vertailin käsitettä vastaaviin kirjallisuustieteen parissa esiin nousseisiin käsitteisiin. Ei-sallittu

kertomus osoittautui analyysissani nimenomaan sarjallisen fiktion parissa käytettäväksi käsitteeksi,

jonka avulla voidaan tunnistaa tiettyjä vakiintuneita merkityksiä ja jonka avulla voidaan haastaa

supersankarisarjakuvan hegemonista lukutapaa. Ei-sallittu kertomus ei mielestäni niinkään koostu

vain erilaisista “kielletyistä” juonenkäänteistä. Pikemminkin koen, että koko ei-sallittu kertomus

onkin mahdollista määritellä hegemonista lukutapaa vastustavaksi kertomukseksi, joka on tietoinen

lukijoiden odotuksista ja genren rajoituksista, ja näiden kautta uudelleenkirjoittaa vanhoja myyttejä

ja rikkoo genrerajoja tuottaakseen uusia ja mielenkiintoisia tulkintoja. Luvussa 3 toinkin esille

lukijan roolin nimenomaan sarjakuvan genretietoisena kuluttajana. Varsinkin

supersankarisarjakuvan kohdalla lukijuuden tarkempi tutkimus olisi tarpeen, koska sen voimakas

fanipohja, ja toistoon ja tunnettavuuteen perustuvat hahmot ja juonet luovat mielenkiintoisen

asetelman.

Luvuissa 4 ja 5 toin tutkimukseni keskiöön kohdeteokseni, jonka kautta analysoin nimenomaan

supersankarisarjakuvan ei-sallittuja piirteitä. Keskityin sekä supersankariin poliittisena toimijana

että sankaruuden rajojen määritelmien muutokseen. Supersankari on selkeän poliittinen hahmo,

joka joutuu toimimaan eräänlaisenssa paradoksaalisessa poikkeustilassa, jossa sankari joutuu

toistuvasti rikkomaan lakia ylläpitääkseen sitä. Sankarin rooli toimijana tuo tämän lähemmäksi

rikollista, ja varsinkin 1980-luvulla sankarilla (kuten Batmanilla) on yhä useampia rikollisia

piirteitä. Luvussa 5 keskityin erityisesti sarjakuvaan visuaalisen ja tekstuaalisen informaation

yhdistelmänä, ja tutkin ei-sallitun kertomuksen käsitteen mahdollisuuksia sarjakuvan visuaalisen

kerronnan analyysin välineenä. Puheen ja äänen esittäminen äänettömässä mediumissa osoittautui
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mielenkiintoiseksi ei-sallitun variaatioksi, eräänlaiseksi visuaaliseksi poikkeustilaksi. Sarjakuvan

muoto yleensäkin tekstuaalisena ja visuaalisena taidemuotona toi oman haasteensa analyysiin, sillä

kuvan pinnasta haettu ei-sallittu kertomus ei osoittautunut yhtä helposti löydettävissä kuin

juonelliselta tasolta.

Ei-sallittu kertomus sinänsä on osoittautunut tässä tutkimuksessa kaikkea muuta kuin selkeäksi ja

helposti sovellettavaksi käsitteeksi. Voidakseen tunnistaa ei-sallitun kertomuksen lukijan on ensin

tunnettava genren konventiot ja tietylle hahmolle tyypilliset juonelliset kaavat, toisin sanoen

tunnettava genren hegemoninen lukutapa. Ei-sallittu kertomus saattaa aueta vain genreä tunteville,

mutta tämä ei estä genrelle vierastakin lukijaa nauttimasta juonesta ja peruskertomuksesta - juonen

variaatiot ja uudelleenkirjoittamiset vain menevät tältä ohi.

Ei-sallitun muodostuminen jatkuvana prosessina lukijoiden ja tuottajien välillä on myös

ongelmallinen, ja tämän dynamiikan todistaminen ja tarkempi määritteleminen vaatisi konkreettista

lukijatutkimusta. Tämän melko suppean työn puitteissa lukijatutkimusta ei kuitenkaan ollut

mahdollista suorittaa, eikä myöskään ollut mahdollista perehtyä yksityiskohtaisesti

sarjakuvantuotannon vaiheisiin. Tutkimusaineistoa sarjakuvan lukijuudesta on vähän, ja sekin

keskittyy lähinnä Yhdysvaltoihin ja Iso-Britanniaan. Käsitteen määrittely itsessään säilyy

ongelmallisena: voidaanko ei-sallittu kertomus rajata vain juonen ja rakenteen tasolle jääväksi

ilmiöksi, vai voiko ei-sallittua jäljittää myös aivan tekstin pinnasta? Ei-sallitun kertomuksen

käsitteen rajaaminen genrerajoihin ja hegemoniseen lukutapaan näyttäisi sulkevan aivan tekstin

pinnan pois määrittelystä, mutta itse en halua täysin sulkea pois mahdollisuutta, että myöhemmissä

määrittelyissä tämäkin puoli olisi paikallistettavissa. Kuvallisen kertomuksen (kuten sarjakuvan)

kohdalla on myös kysyttävä, miten kuvaa luetaan ja miten sen pinnasta voi löytää ei-sallitun

elementtejä. En tämän työn rajallisissa puitteissa löytänyt montaakaan konkreettista esimerkkiä

visuaalisen kerronnan ei-sallituista osista.

Ei-sallittua kertomusta voisi siis luonnehtia erityisesti juonen ja tematiikan tasolla ilmeneväksi

kerronnalliseksi ilmiöksi, jossa tiettyjä genrelle tyypillisiä konventioita tietoisesti rikotaan. Ei-

sallittu määrittyy konservatiivisen lukijakunnan (fanien) ja kaupallisesti orientoituneen tuottajan

välisessä suhteessa, jossa lukijat pystyvät mieltymyksillään hallitsemaan sitä, mitä tuotetaan.

Lukijat haluavat kertomukselta toistoa ja tuttuuden tunnetta ja genren konventioiden mukaisia,

turvallisuuden tunnetta tuottavaa tuttua kertomusta. Supersankarisarjakuvan kohdalla ei-sallittu

kertomus pyrkii horjuttamaan pysyvästi sankarin yhteiskunnan status quota esimerkiksi utopialla tai

sankarin kuolemalla. Perinteisen sankarin halua ylläpitää status quota voi tosin tulkita myös
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Amerikkalaisen utopianismin kautta, jolloin Yhdysvallat nähtäisiin de facto -utopiana, jota sankari

näin vain ylläpitää.

Ei-sallittu kertomus on tutkimusongelmana jäänyt melko vähälle huomiolle kerronnan

tutkimuksessa. Osittain syynä saattaa olla se, että varsinkin klassinen narratologia on pitkälti

keskittynyt yksittäisiin arvostettuihin kaunokirjallisiin teoksiin, joissa ilmiö ei esiinny. Kuten

Danny Fingeroth toteaa, ns. “tavallisissa” kaunokirjallisissa teoksissa päähenkilö konfliktien kautta

muuttuu ja kasvaa aivan eri ihmiseksi kuin mitä oli kirjan alussa, ja lukijan nautinto syntyy tämän

kehityksen seuraamisesta päätökseensä asti (2004, 34). Ei-sallittu kertomus on ilmiö, joka nousee

esiin genreissä, joissa toisto ja tuttuus ovat olennainen osa lukunautintoa ja edellä mainittu kehitys

ja päätös puuttuvat. Kuukausittain tai viikoittain ilmestyvä sarjakuva pohjautuu juuri tuttuudelle ja

tietyille vakiintuneille juonikuvioille, joiden silti tulee yllättää lukijansa kerta toisensa jälkeen.

Kuten Delany (1999, 236) on todennut, vielä melko äskettäin sarjakuvat (kuten myös

tieteiskirjallisuus, westernit, jännityskirjallisuus, yms.) rajattiin vielä ryhmänä arvosidonnaisen

”kirjallisuuden” ulkopuolelle, ja vasta nyt nämä genret ovat alkaneet saada osakseen vakavampaa

akateemista huomiota. Moni näistä ns. ”parakirjallisista” genreistä pohjautuukin voimakkaasti juuri

kerronnalliselle toistolle ja lukukokemuksen tuttuudelle, ja ovat siten alttiimpia ei-sallitulle

narratiiville ja sen vaikutuksille.
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