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Pro gradu -tutkielmani käsittelee päähenkilön identifikaatioprosessia maahanmuuttajataus-

taisten kirjailijoiden teoksissa, jotka sijoittuvat Lontoon monikulttuuriseen metropoliympä-

ristöön. Tutkielmani kohdeteokset ovat Hanif Kureishin The Buddha of Suburbia (1990), 

Monica Alin Brick Lane (2003) ja Andrea Levyn Fruit of the Lemon (1999). Selvitän, kuinka 

kohdeteosteni kuvaama Lontoon metropoli, monimutkainen sosiaalis-historiallis-

tekstuaalinen verkosto, johon päähenkilöt sijoittuvat, vaikuttaa rajoituksineen ja mahdolli-

suuksineen heidän identiteettinsä rakentumiseen. Tarkastelen identiteetin rakentumista 

etenkin etnisyyden ja kansallisuuden käsitteiden kautta, viitaten myös sukupuoleen, sosi-

aaliseen statukseen, koulutustaustaan, luokkaan ja uskontoon. 

Tutkimukseni mukaan tärkeitä identiteetin muodostamiselle ovat hybridiset aluevaltaukset, 

joissa päähenkilö tulee aiempaa selvemmin tietoiseksi jostakin omaan identiteettiin olen-

naisesti liittyvästä asiasta. Niitä ovat esimerkiksi tietoisuus omasta etnisyydestä ja sen hy-

väksyminen, tai taloudellisen itsenäisyyden saavuttaminen. Tarkastelen myös romaanien 

erilaisia hybridisiä kielenkäyttötapoja. Päähenkilön identiteetti kehittyy Lontoon kaltaisessa 

monia mahdollisuuksia ja roolimalleja tarjoavassa paikassa hybridiseksi ja etnisyyden rajo-

ja ylittäväksi.   

Globaalien muuttovirtojen myötä maahanmuuttajakirjallisuus on tullut entistä tärkeämmäk-

si: se tuo kirjallisuuteen uusia ilmaisutapoja ja aiheita sekä tarjoaa monikulttuurisuuskes-

kusteluun vähemmistöryhmän äänen. Hyvin monikulttuuriset ja hybridiset paikat kuten 

Lontoo innoittavat kirjoittajia, mutta monikulttuuriset ja -paikalliset kirjoitukset myös muut-

tavat paikkoja, joita ne kuvaavat.  

 

Asiasanat: postkolonialistinen kirjallisuus, maahanmuuttajakirjallisuus, identiteetti, etni-

syys, kansalaisuus, diasporinen, hybridisyys, tila, paikantuminen, Lontoo 
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1   Johdanto 

More than just a space, London represents an ideal – that of possibility, change, the transfor-

mation both self and society. (Sukhdev Sandhu, London Calling) 

 

Lontoo. Imperialistisen maailman keskipiste, josta kaikki alkaa ja loppuu. Magneetti, joka 

on vetänyt vuosisatojen ajan puoleensa ihmisiä eri puolilta maailmaa eri syistä: toiset 

ovat tulleet pakolaisina, toiset seikkailijoina tai parempien mahdollisuuksien perässä. 

Metropoli, jonka luonteessa monikulttuurisuus on itsestään selvänä, lausumattomana. 

Se on yksi niistä kaupunkien kaupungeista, joista voi löytää kaikkea ja mitä tahansa, ai-

nakin kaikkia kansallisuuksia ja kieliä, mitä kuvitella saattaa.    

Olen itse käynyt Lontoossa vain lyhyellä matkalla, joten olen tutustunut tuohon 

kaupunkiin miltei pelkästään tekstuaalisten representaatioiden kautta. Vuosien aikana 

niin Charles Dickensin viktoriaanisen ajan romaanit ja Viiltäjä-Jack-legendat kuin myös 

nykykirjallisuuden ja -elokuvan viihdyttäjät Nick Hornbyt ja Helen Fieldingit ovat luoneet 

tietynlaisen fiktiivisen kuvan kyseisestä kaupungista, johon sanomalehtien artikkelit, 

matkaoppaat ja muut todellista Lontoota representoivat tekstit ovat lisänneet oman 

mausteensa. Kuitenkin vasta Zadie Smithin The White Teeth (2000) ja sen jälkeen löy-

tämäni Hanif Kureishin kirjat saivat perinpohjaisen kiinnostukseni heräämään tuota kieh-

tovaa kaupunkia kohtaan.  

Kun aloin perehtyä vähitellen kirjallisuudenopintojeni edetessä postkoloniaaliseen 

ja etniseen kirjallisuuteen ja sitä kautta brittiläiseen maahanmuuttajakirjallisuuteen, Lon-

too vaikutti niissä itsestään selvältä miljööltä. Se ei kuitenkaan ole mielestäni pelkkää 

maisemallista tapettia henkilöhahmojen taustalla vaan monin erilaisin ja ristiriitaisinkin 

tavoin mukana merkityksenantoprosessissa, mikä on kiehtonut mieltäni monia muitakin 

Lontooseen sijoittuvia romaaneja lukiessa. Tämän pro gradu -tutkimuksen vuoksi kiinni-

tän nykyään miljöön kuvaukseen erityisen tarkkaa huomiota mitä tahansa teosta lukies-

sa tai katsoessa. Tutkimuksessani pohdin erityisesti sitä, kuinka tapahtumapaikan kuva-

us liittyy erityisesti henkilöhahmojen kehitykseen. Eikö tarinan ja henkilöhahmojen kohe-

renttiuden ja uskottavuuden kannalta ole oleellista, että tarinan henkilöt ovat olemassa 

juuri heille sopivassa ”oikeanlaisessa” maailmassa? 
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1.1 Kulttuurien sulatusuuni maahanmuuttajaromaaneissa  

 

Joskus kaupungin todetaan olevan ikään kuin henkilöhahmo itsessään, niin tärkeä ja to-

dellinen se on. Kaunokirjallisista teksteistä puhuttaessa ja niitä tutkittaessa ei kuitenkaan 

saa unohtaa, että fiktiiviset tapahtumapaikan kuvaukset ovat aina kirjallisia representaa-

tioita, joiden subjektiivinen luonne antaa yhdenlaisen käsityksen reaalimaailman ilmiöistä 

ja paikoista, mutta myös osaltaan muokkaavat sitä. Lontoon kirjallinen kuva on jossakin 

matkaoppaiden, rikosuutisten ja romaanien välimaastossa. Pyrin tässä tutkielmassani 

käsittelemään siis Lontoon representaatioita tekstuaalisina, kulttuurihistoriallisina ja so-

siaalisina ilmiöinä, jotka välittyvät eri tavoin kohdeteoksissani, kolmen maahanmuuttaja-

taustaisen kirjailijan romaaneissa.  

Pro gradu -tutkielmani tutkimusongelma on päähenkilön identifikaatioprosessi 

Lontoon monikulttuurisessa metropoliympäristössä. Haluan selvittää, kuinka kohdeteos-

teni esittämä monimutkainen sosiaalis-historiallis-tekstuaalinen verkosto, johon päähen-

kilöt sijoittuvat, vaikuttaa rajoituksineen ja mahdollisuuksineen heidän identiteettinsä ra-

kentumiseen. Tarkastelen identiteetin rakentumista etenkin etnisyyden ja kansallisuuden 

käsitteiden kautta, mutta viittauksia sukupuoleen, sosiaaliseen statukseen, koulutustaus-

taan, luokkaan, ikään, uskontoon ja muihin identiteettiä määrittäviin kategorioihin ei voi 

täysin erottaa valitsemistani etnisyyden ja kansallisuuden ”punaisista langoista”, joita py-

rin pääasiassa seuraamaan ja analysoimaan. Tarkastelen myös kaikkien kolmen ro-

maanin kohdalla perheyhteyden ja alkuperän merkitystä identiteetin rakentumiselle eli 

miten eri kulttuuritaustoista peräisin olevat perhemallit toimivat metropoliympäristössä ja 

millaisia eväitä ne antavat päähenkilöille. Romaaneissa myös kieli on eräs oleellinen 

identiteettiin liittyvä seikka ja varsinkin maahanmuuttajaromaaneista löytyy sillä saralla 

runsaasti kiinnostavaa tarkasteltavaa. Sivuan myös hieman keskustelua rasismista, mi-

kä on niin laaja aihe, että siihen voisi paneutua paljon perusteellisemminkin.   

Tutkielmani kohdeteoksiksi olen valinnut brittiläis-pakistanilaisen Hanif Kureishin 

(s. 1954, Lontoo) The Buddha of Suburbia -läpimurtoteoksen (1990), brittiläis-

bangladeshilaisen Monica Alin (s. 1967, Dhaka) Brick Lane -esikoisromaanin (2003) se-

kä brittiläis-jamaikalaisen Andrea Levyn (s. 1956, Lontoo) Fruit of the Lemon -romaanin 
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(1999).1 The Buddha of Suburbia on Karim-nimisen nuoren ja elämänjanoisen pojan 

oman paikan etsintää kuvaava kehityskertomus (Bildungsroman) 1970-luvun kokeilujen, 

alakulttuurien ja vapauden kyllästämässä Lontoossa. Brick Lane -romaanin päähenkilö 

Nazneen on Lontooseen 18-vuotiaana saapuva bangladeshilainen maalaistyttö, jonka 

vakaata, suljettua kotiäidin elämää sekoittavat nuori rakastaja, taloudellista itsenäisyyttä 

antava työnteko sekä ystävien radikaalit ajattelutavat. Fruit of the Lemon kuvaa oivalta-

valla tavalla Lontoon monikulttuurista ilmapiiriä 1970-luvulla Faith-nimisen jamaikalais-

taustaisen nuoren naisen näkökulmasta. Sen mielenkiintoinen vastakkainasettelu su-

vaitsevaisuuteen verhoutuvan Lontoon ja perienglantilaisen maaseudun välillä sekä et-

nisyyden (jamaikalaisuuden) tiedostamisen ja hyväksymisen prosessi tuovat mielenkiin-

toisia näkökulmia englantilaisuuteen ja päähenkilön kehityksen analysointiin.  

Tutkimukseni rakenne on seuraavanlainen. Aluksi kontekstoin tutkimukseni hie-

man laajempaan poliittis- ja kulttuurihistorialliseen ja kirjallisuudentutkimukselliseen vii-

tekehykseen ja esittelen kohdeteokseni niiden kirjallisuudentutkimuksellisessa ja sosiaa-

lisessa kontekstissa. Tutkimusmenetelmänäni on soveltuvin osin brittiläinen kulttuurin-

tutkimus ja postkoloniaalinen ja feministinen kirjallisuudentutkimus, jotka itsessään ovat 

hyvin laajoja teoriakokonaisuuksia, joita on käytetty erilaisia kulttuurisia ilmiöitä – ei vain 

kirjallisuutta – tutkittaessa. Näistä teorioista johdettuihin keskeisiin käsitteisiin ja mene-

telmiin paneudutaan tuonnempana. Intersektionaalisesta, monenlaisia representaa-

tiokenttiä lävistävästä näkökulmasta voin lähestyä Britannian etnistä nykykirjallisuutta 

laajemmassa kontekstissa ja analysoida Lontoon keskeisyyttä siinä kuin myös tärkeää 

osuutta kohdeteksteissäni.  

 Toisessa luvussa tarkastelen lähemmin identiteetin käsitettä kirjallisuudentutki-

muksessa ja kohdeteosteni päähenkilöiden identiteetin rakentumista. Kaikissa edellä 

mainituissa romaaneissa tarkastellaan etniseltä ja kulttuuriselta taustaltaan ei-brittiläisen 

päähenkilön identiteetin kehitystä ja oman paikan etsintää Lontoon metropoliympäristös-

sä. Jokaisen henkilöhahmon tausta on erilainen eikä tarkoituksenani ole löytää yleistyk-

siä tai kaavoja, jotka sopisivat kaikkiin maahanmuuttajataustaisten kirjoittajien teksteihin. 

Keskeisten käsitteiden määrittelyyn ja niiden taustojen ja keskeisten teoreetikkojen 

(Stuart Hall, Avtah Brah, Homi K. Bhabha) valaisuun tulen käyttämään yhden alaluvun. 

Analyysissani työkaluinani ovat kulttuurintutkimuksen ja postkoloniaalisen kirjallisuuden-

                                                           
1
 Käytän teoksista seuraavia lyhenteitä: BS, The Buddha of Suburbia; BL, Brick Lane; FL, Fruit of the Lemon. 
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tutkimuksen keskeiset käsitteet kuten identiteetti, diasporisuus, etnisyys ja hybridisyys. 

Identiteetin muodostuminen ja kehittyminen eli identifikaatioprosessi määritellään jatku-

vaksi liikkeeksi ja sulkeumien prosessoinniksi, jonka lähtökohtana on kulttuurinen ja et-

ninen taustamme sekä sukupuoli ja seksuaalisuus, joita vasten kielen, historian ja kult-

tuurin resursseja hyödyntäen liitämme ja muokkaamme identiteettiämme (Hall 2005, 

253; Brah 1996, 207). Homi K. Bhabhan keskeisiä käsitteitä on kulttuurinen hybridisyys, 

joka viittaa kaikkien identiteettien sekoittuneisuuteen ja siihen, ettei ole olemassa puhtai-

ta tai autenttisia kulttuurisia identiteettejä. Hybridisoituminen tarkoittaa jatkuvaa kulttuuri-

sen sekoittuneisuuden eli hybridisyyden prosessia. Bhabhan mukaan kulttuurit eivät ole 

koskaan erillisiä ja selvärajaisia ilmiöitä, vaan kulttuurit ovat itse asiassa tulos pyrkimyk-

sistä pysäyttää kulttuuristen hybridien virta. Kulttuurien välissä olevaa avointa ja hybri-

distä tilaa Bhabha kutsuu ”kolmanneksi tilaksi” ja ”tulkinnan kolmanneksi paikaksi”, jossa 

omaksutaan aineksia eri puolilta ja luodaan siltoja erilaisten kulttuuriperinteiden välille. 

(Huddart 2007, 67–68; Bhabha 2004, 53–56.) 

Käytän jonkin verran tilaa rodun, etnisyyden ja kansallisuuden käsitteiden ristiin-

vertailulle. Etnisyyden käsite pyrkii eroon rodun käsitteeseen perinteisesti liitetystä biolo-

giseen taksonomiaan perustuvasta, imperialistisesta ja nykyään hieman vanhanaikaise-

nakin pidetystä ajattelutavasta. Etnisyys on identiteetin määrittelijänä rotua tarkempi, 

koska siihen kuuluu useita erilaisia määritteitä. Esimerkiksi Stuart Hall (1999, 54) on ku-

vannut etnisyyttä hyvinkin laajasti ihmisille yhteisiksi kulttuuripiirteiksi, joihin kuuluvat 

esimerkiksi kieli, uskonto, tavat, traditiot ja kiinnittyminen ”paikkoihin”. Kansallisuuteen, 

varsinkin englantilaisuuteen liittyviin ajatuksiin törmää tavan takaa kaikissa kolmessa 

kohdeteoksessani, kun kohdeteosteni päähenkilöt määrittelevät itseään muille henkilö-

hahmoille ja hakevat paikkaansa osana yhteisöään. Analysoin tässä luvussa myös eng-

lantilaisuuden representaatioita ja niiden vastustusta kohdeteoksissani sekä perheyh-

teyden ja alkuperän merkitystä identifikaatioprosessissa. Analysoin myös kohdeteosteni 

kieltä soveltamalla maahanmuuttajakirjallisuuteen Ashcroftin, Griffithsin ja Tiffinin post-

koloniaalisen tutkimuksen klassikossaan The Empire Writes Back (1989) esittämien kie-

len kumoamisen ja omimisen käsitteitä, mitä tarkastelen erityisesti tekstissä vieraana 

esitettyjen sanojen sekä puheenrytmin ja murteiden jäljittelyn kautta. Valmiina annetun 

kansallisuuden tai kielen vastustus ja omasta taustasta irrottautuminen voi olla uudenlai-

sen, moniaineksisemman etnisyyden ja laajemman englantilaisuuden olemuksen määrit-

telyä, mihin etenkin postkoloniaalinen kirjallisuus osallistuu.  
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Lontoo ja metropoli ovat luonnollisesti yhteinen nimittäjä kaikille kohdeteoksille, 

joten analysoin luvussa kolme Lontoon sijaintia kirjallisella kartalla muun muuassa John 

McLeodin teoksen Postcolonial London – Rewriting the Metropolis ja Sukhev Sandhun 

London Calling -teoksen avulla. Sandhun teoksen tarjoamaa Lontooseen sijoittuvan 

mustan kirjallisuuden historiallista katsausta vasten tarkastelen omassa tutkimuksessani 

tämänhetkisten kirjallisuuksien luomaa Lontoota. McLeod analysoi tarkasti muuttovirto-

jen aikaansaamia uusia olemisen ja ajattelemisen tapoja: hänen mukaansa Lontoo ei ole 

vain fyysinen paikka, vaan sitä tuotetaan, koetaan ja kuvitellaan uudestaan ja uudestaan 

sen asukkaiden mielikuvituksessa ja kirjoituksissa (McLeod 2004, 6–8). Mieltäni kiehtoo 

se, millainen mentaalinen tila Lontoon metropoli on kohdeteoksissani ja kuinka päähen-

kilöt (luonnollisesti myös muut keskeiset henkilöhahmot) osallistuvat monimutkaiseen ja 

-tasoiseen paikantumisen ja sopeutumisen dialogiin monikulttuurisessa ympäristössään; 

oletan muutosten olevan molemminpuolisia. 

Neljännessä luvussa sovelletaan tarkemmin lukujen kaksi ja kolme pohdintoja et-

nisestä identiteetistä ja metropolista kohdeteoksiin. Tarkoituksenani on löytää kohdete-

osten melko heterogeenisestä joukosta joitakin punaisia lankoja, joita tässä esittelen 

vain kursorisesti ilman syvempää tekstianalyysiä esimerkkeineen. Pohdin luonnollisesti 

jokaisen päähenkilön kohdalla etnisyyttä eli eteläaasialaisten (bangladeshilaisten, pakis-

tanilaisten, intialaisten) ja karibialaistaustaisten (Levyn romaanin jamaikalaisten) rep-

resentaatioita, sekä sukupuolitettuja representaatioita: naiseus ja naisena toimiminen on 

keskeistä Alin ja Levyn romaaneissa ja Kureishin romaanissa maskuliinisuutta ja seksu-

aalista suuntautumista kartoitetaan varsin ambivalentista henkilöhahmosta käsin. Erilai-

sista erilaisuutta osoittavista merkitsijöistä valitsen siis kansallisuuden, etnisyyden ja su-

kupuolen määritteet, joiden avulla haarukoin identifikaation prosessia, pohtien lyhyesti 

myös esimerkiksi luokan, alakulttuurien, kielen ja rasististen ilmausten merkitystä. Poh-

diskelen myös erilaisia käsityksiä julkisesta ja yksityisestä tilasta ja siitä, millaisilta koh-

deteosteni kerronnan perusteella päähenkilöiden mentaaliset kartat näyttävät: mitkä pai-

kat ovat heille tärkeitä ja mitä ne merkitsevät identifikaatioprosessille? 

Tässä luvussa tarkastelen myös hybridisiä aluevaltauksia, jotka näyttäisivät ole-

vat tärkeitä päähenkilöiden identifikaatioprosessin etenemiselle. Tarkoitan käsitteellä 

moniulotteista joukkoa kulttuurillisia merkityksenantajia, jotka päähenkilöt omaksuvat, 

muokkaavat ja sulauttavat itseensä. Kyseessä voi olla pukeutumistyylin vaihtaminen, 

uusien aatteiden, roolien tai ajatusmallien omaksuminen, monipaikallisuudesta ja erilai-
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sista sosiaalisista suhteista hyötyminen ja sitä kautta oman elinpiirin laajentaminen sekä 

uusien elementtien sulauttaminen omaan identiteettiin. Tässä päähenkilön ja kertojan 

kielten tarkasteleminen on myös yksi analyysin kohde, joka nivoutuu omaan etnisyyteen 

ja kieleen, mistä on esimerkkinä Levyn romaanissa jamaikanenglannin oppiminen ”jälki-

käteen”, ja paikantumiseen, kun Monica Alin romaanin päähenkilö kotoutuu esimerkiksi 

havainnoimalla ja oppimalla kieltä ja kielenkäyttötapoja.  

Viimeisessä luvussa esitän yleisluonteisia ja kokoavia tarkasteluja etniseltä taus-

taltaan ei-brittiläisten päähenkilöiden identiteetin kehityksestä ja oman paikan etsinnäs-

tä. Pohdin myös sitä, miten maahanmuuttajakirjallisuus sijoittuu postkoloniaalisen kirjal-

lisuuden jatkumolla ja miten se asemoituu muuhun kirjallisuuteen nähden 2010-luvun al-

kupuolella.  

 

1.2 Britannian nykykirjallisuuden keskipiste  

 

Kaikkialla maailmassa on viime vuosina tai vuosikymmeninä syntynyt postkoloniaalista 

kirjallisuutta, joka kuvaa kahden tai useamman kulttuurin leikkauspintaa esimerkiksi 

maahanmuuttajien tai heidän jälkeläistensä näkökulmasta. Suomessa se on varsin tuore 

ilmiö, mutta Britanniassa samoin kuin monissa muissa Länsi-Euroopan maissa useat 

maahanmuuttajasukupolvet ovat luoneet jo vuosikymmenien ajan omaa kirjallisuuttaan. 

The Empire Writes Back -teoksessa postkoloniaalinen kirjallisuus määritellään varsin 

laajasti: se kattaa kirjallisuuden brittien kolonisoimilta alueilta, joita ovat Afrikan maat, 

Australia, Bangladesh, Kanada, Karibian maat, Intia, Malesia, Malta, Uusi-Seelanti, Pa-

kistan, Singapore, Tyynenmeren saaret ja Sri Lanka, jopa Yhdysvallat. Huolimatta kielel-

lisistä tai alueellisista eroista, näiden alueiden tai maiden kirjallisuuksille on yhteistä se, 

että ne ovat saaneet nykyisen muotonsa kolonialismin kokemuksesta: ne ovat vakiinnut-

taneet paikkansa korostamalla jännitettä alusmaiden ja imperialistisen vallan välillä ja 

painottamalla eroavaisuuttaan imperialistisen keskuksen esittämiin oletuksiin nähden. 

(Ashcroft, Griffiths & Tiffin 1989, 2.)    

Monille postkolonialistisille kirjoittajille oli menneinä vuosikymmeninä tyypillistä 

pohtia muuttuvaa kulttuurista ja poliittista ilmapiiriä omassa kotimaassa tai diasporista 

asemaa uudessa kulttuurissa. Laura Karttusen mukaan postkoloniaalinen tutkimus on 
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pyrkinyt rekonstruoimaan kolonialismin aikana pimentoon jääneitä vaihtoehtoisia histo-

riakirjoituksia, jossa ovat painottuneet erityisesti kolonisoitujen subjektien kokemukset 

johtuen tieteenalan kirjallisuustieteellisistä juurista. Viime vuosina kirjallisuustieteellisen 

tekstianalyysin on kuitenkin syrjäyttänyt kiinnostus globaalin kapitalismin epäkohtiin, en-

tisten siirtomaiden ihmisten yhteiskunnalliseen toimijuuteen ja kirjallisiin ilmiöihin, kuten 

Salman Rushdien The Satanic Verses -romaanin aiheuttamaan moraalipaniikkiin. (Kart-

tunen 2005, 9.)  

Ilmiselvästi 1990- ja 2000-lukujen kuluessa postkoloniaalinen kirjallisuus on alka-

nut tarkoittaa enenevissä määrin niin kansallisten vähemmistöjen kuin maahanmuuttaja-

taustaisten kirjailijoiden teoksia. Samalla postkoloniaalisen kirjallisuudentutkimuksenkin 

fokus on luonnollisesti siirtynyt. Kansallisten ja etnisten vähemmistöjen kirjallisuus on 

usein ollut syrjässä kirjallisesta julkisuudesta ja kirjallisuusinstituutioista, mikä on heijas-

tanut vähemmistöryhmien kielellistä, historiallista ja yhteiskunnallista asemaa (Rantonen 

& Savolainen 2010, 12). Viime vuosina on julkaistu runsas joukko maahanmuuttajataus-

taisten kirjoittajien romaaneja, joista on tullut palkittuja bestsellereitä: edellä mainittujen 

Kureishin, Levyn ja Alin lisäksi joukkoon kuuluvat myös Salman Rushdie, Zadie Smith, 

Bharati Mukherjee, Jhumpa Lahiri ja Caryl Phillips, Ruotsissa esimerkiksi Marjaneh 

Bakhtiari, Jonas Hassen Khemiri ja ruotsinsuomalainen Susanna Alakoski. Suomessa 

ulkomaalaistaustaisia kirjailijoita on naapurimaata vähemmän, mutta viime vuosina aina-

kin Zinaida Lindén, Umayya Abu-Hanna, Roman Schatz, Alexis Kouros ja suurinta 

myynti- ja arvostelumenestystä nauttinut Sofi Oksanen ovat tuoneet suomalaiseen kirjal-

lisuuteen monikulttuurisia ääniä (Rantonen 2010, 166). Osassa näiden kirjailijoiden te-

oksista on havaittavissa seuraavanlainen kuvio: päähenkilöiden vanhemmat, ensimmäi-

sen sukupolven maahanmuuttajat, ovat asettuneet vuosikymmeniä aiemmin hyvin erilai-

seen Lontooseen (tai New Yorkiin, Malmöön, Helsinkiin) ja kasvattaneet lapsensa kah-

den kulttuurin välissä. Vanhemmat kohtaavat usein edelleen rasistista stereotyypittelyä 

ja erillisyyden tunteita, sukupolvien ja eri kulttuurien välisiä eroja, mutta sitä vastoin hei-

dän lapsensa hallitsevat uuden kotimaan, heidän synnyinmaansa kielen ja kulttuurin su-

vereenisti ja hyötyvät omasta ”eksoottisesta” erilaisuudestaan, leikkivät sillä ja muok-

kaavat sitä aktiivisesti.  

Britanniassa monikulttuurinen kirjallisuus on jo nykyisin valtavirtaa, jolla on paljon 

eritaustaisia lukijoita ja jolla pääsee bestseller- ja kirjallisuuspalkintolistoille, joten tutki-

muksessani kohdeteoksiin ei viitata marginaalisena tai vähemmistökirjallisuutena. Nick 
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Rennisonin (2005, x–xiii) mukaan muutaman viime vuosikymmenen yhteiskunnalliset ra-

kennemuutokset heijastuvat Britannian nykykirjallisuuteen uusien teemojen ja uudenlais-

ten äänten kautta. Sukupuolikysymykset nousivat valokeilaan feministiseen liikkeen mu-

kana 1970-luvulta lähtien ja nykyään feministisiksi miellettyjä teemoja löytyy myös moni-

en suosiota saavuttaneiden mieskirjailijoiden teoksista. Vaikka Rennisonin mukaan niin 

kutsutut suuret kansalliset kertomukset (’state of the nation’ novel) ovatkin jo mennei-

syyttä, brittiläisen kirjallisuuden maantieteellinen piiri on laajentunut. Hallinnolliset muu-

tokset Walesissa ja Skotlannissa ovat edesauttaneet Lontoon ja Englannin ulkopuolisia 

kirjailijoita saamaan äänensä kuuluville. Samaan ”ennen kuulemattomien” vähemmistö-

jen sarjaan kuuluvat myös maahanmuuttajataustaiset ja muut imperiumin hajoamisen 

jälkeen brittiläiseen kirjallisuuteen syntyneet ja kasvaneet monikulttuuristaustaiset kirjoit-

tajat. (Emt, x–xiii.) 

Jonkin vähemmistön äänen voimistuminen voi auttaa muitakin vähemmistöase-

massa olevia ryhmiä edistämään asiaansa, mutta kuten jo tutkielmani aluksi olen toden-

nut, keskityn tässä työssäni maahanmuuttajataustaisten kirjailijoiden töihin. Tästäkin val-

tavasta kirjallisuudenalasta olen rajannut esimerkiksi ajallisesti pois 1990- ja 2000-lukua 

varhaisemmat työt. Miksi siis nykykirjallisuus olisi erityisen tärkeää tästä näkökulmasta 

tarkastellessa? Ensinnäkin, viimeisimpien 10–15 vuoden aikana maahanmuuttajataus-

taiset kirjoittajat ovat saaneet niin kustannusalalla kuin tiedotusvälineissäkin paljon 

enemmän tilaa kirjoituksilleen kuin muutama vuosikymmen sitten.  

Päivi Kososen, Päivi Mäkirinnan ja Eila Rantosen brittiläistä nykykirjallisuutta tut-

kivassa teoksessa Imperiumin perilliset (2009, 17–19) todetaan perinteisen englantilai-

sen kirjallisuuden joutuneen antamaan tilaa ”yhä uusille monikulttuurisille kirjallisuuksille 

ja monikulttuurisille tekijöille”, mikä on jopa käsitetty perinteisen englantilaisen kirjalli-

suuden lopuksi monikulttuurisuuden ja kansainvälisen viihdekirjallisuuden vallatessa 

alaa. Kirjoittajat kuitenkin jatkavat, että englanninkieliseen kirjallisuuteen avautuneen 

uuden näkökulman, brittiläisen nykykirjallisuuden kautta voi ymmärtää paremmin men-

neisyyttä, sillä brittiläisen kirjallisuuden perustavanlaatuisen merkitysympäristön luovat 

etenkin toisen maailmansodan ja suurvalta-ajan perintö. Ilman tuon historian huomioi-

mista brittiläisen nykykirjallisuuden pääpiirteet, kuten globalisaatio ja kansainvälistymi-

nen, monikulttuurisuus ja kulttuurinen sekoittuminen, identiteettikysymysten keskeisyys 

ja populaarikirjallisuuden merkitys, jäävät käsittämättömiksi. Heidän mukaansa suhtees-

sa maahanmuuttajakirjallisuuteen tulevat parhaiten ymmärrettäväksi myös postmoder-
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nismin piirteet kuten aiheiden ja tyylien sekoittuminen, identiteettikysymysten keskeisyys 

ja itsereflektiivisyys, yksilöllisyys ja arvorelativismi. (Emt, 18.) 

Imperiumin perilliset -teoksessa käsitellään mielenkiintoisesti brittiläisen impe-

riumin perintöä, josta on kirjoittajien mukaan tullut näkyvä osa brittien kansallista identi-

teettiä ja kirjallisuutta. Imperiumin juuret ulottuvat paljon sen 1800-luvulle sijoittuvia 

huippuvuosia kauemmas, sillä brittiläiset kauppakomppaniat ja sotalaivastot loivat jo 

1600-luvulla ensimmäiset suhteet merten taa. Imperialismin aika innoitti muun muuassa 

Robert Louis Stevensonin kaltaisia seikkailu- ja vakoojatarinoiden kirjoittajia, mutta esille 

tuli jonkin verran myös kolonialismiin ristiriitaisesti suuntautuneita kirjoituksia, esimerkiksi 

Joseph Conradin Heart of Darkness (1902), josta on vaikea sanoa, onko se kolonialis-

min hyväksyvä vai sitä vastustava teos. Elleke Boehmerin (1995) mukaan brittiläistä 

identiteettiä rakennettiin varsinkin viktoriaanisella aikakaudella matkakertomusten, histo-

riankirjoituksen ja pamflettien lisäksi kaunokirjallisuudessa, jossa brittiläisen romaanin 

klassikot heijastavat ja rakentavat kuvaa imperiumista ja sen vastakohtana muusta maa-

ilmasta hallinnan, seikkailujen ja hyötymisen kohteena.  

Imperialismin jälkeisellä aikakaudella yleisiä kirjallisia ilmiöitä ovat olleet esimer-

kiksi englantilaisen kanonisoidun kirjallisuuden uudelleenkirjoitukset, jotka ovat tuoneet 

unohdetut tai vaietut tarinat esille uudessa valossa. Jean Rhysin Wide Sargasso Sea 

(1966) uudelleenkirjoittaa Charlotte Brontën Kotiopettajattaren romaanin (Jane Eyre, 

1847) uudesta näkökulmasta (Boehmer 1995, 42–44). Marja-Leena Hakkarainen (1998, 

152–171) osoittaa, että romaani sisältää yllättävän paljon viittauksia englantilaisuuteen 

ja siirtomaihin. Jälkimmäisestä parhaimmat esimerkit ovat tietenkin ”englantilaisen kar-

tanonherran mielipuoli kreolivaimo, joka kuvataan mustuuden ja pimeyden perikuvaksi” 

sekä päähenkilö Jane Eyren itsenäistymisen mahdollistava sedän perintö entisestä siir-

tomaasta eli Madeiralta. Wide Sargasso Sea kirjoittaa Jane Eyren uudelleen kreolinai-

sen näkökulmasta, jossa englantilaismies näyttäytyy koloniasoijana, joka tuntee pelkoa 

ja vetoa mustaa karibialaista toiseutta kohtaan ja pahaa tarkoittamatta, ymmärtämättö-

myyttään tuhoaa vaimonsa. 

Olen tehnyt – kuten työn nimestäkin käy ilmi – ajallisen rajauksen lisäksi myös 

maantieteellisen rajauksen keskittyen Lontooseen sijoittuvaan kirjallisuuteen. Sandhu 

(2003, xxi) puhuu Lontoossa asuvien mustien kirjailijoiden perinteestä:  
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They are engaged in constructing a heritage, one that makes the city more navigable. They are 

also doing something that all immigrants from time immemorial have sought to do – to give shape 

and meaning to a metropolis that at first terrifies them in its noisy chaos and formlessness. 

Kirjalliseen perinteeseen liittyvät uudet kirjoittajasukupolvet saavat siitä mielikuvituk-

seensa voimaa ja se auttaa heitä jäsentelemään kokemusta kotikaupungistaan. Imperia-

listista historiaa vasten on muistettava, että Lontoon historia on vuosisatojen alan ollut jo 

itsessään monikulttuurinen ja kulttuurisia rajoja ylittävä. Tässä yhteydessä puhutaan siis 

erityisesti Lontoosta, eikä niinkään monikulttuurisesta Englannista tai Britanniasta. Met-

ropolin käsitteeseen ja sen representaatioihin maahanmuuttajakirjallisuudessa palataan 

luvussa kaksi. 

Tässä vaiheessa lienee aiheellista kysyä, kuinka voin puhua 2000-luvun maa-

hanmuuttajaromaaneista, jotka kuitenkin sijoittuvat 1970-luvulle ja kuvaavat näin ollen 

hyvinkin erilaista maailmaa? Kuten Rennison (2005, ix) osuvasti toteaa, suurten kansal-

listen kertomusten aika lienee ohi, sillä yhteiskunnan luonne on muuttunut liian moni-

muotoiseksi ja muuntautuvaksi mahtuakseen perinteiseen ”suurromaaniin”, joka tarjoaa 

ylevän ja kaikenkattavan analyysin yhteiskunnan tilasta. Väitetään, että juuri tuosta syys-

tä monet brittikirjailijat ovat liiaksi kiinni menneessä, samoin kuin perinteestä elävä yh-

teiskunta on kiinni menneessä imperialistisessa loistossa. Menneisyys voi kuitenkin nos-

talgisoinnin sijaan vapauttaa mielikuvituksen nykyhetkestä, vaikkakaan mikään nykyro-

maani, sijoittuipa se mihin aikaan tahansa, ei voi olla vapaa viittauksista omaan aikaan-

sa. (Emt, ix–x.)  

Kuten edellä kursorisesti esittelemäni teokset osoittavat, muutaman vuosikymme-

nen etäisyys auttaa esimerkiksi Kureishia ja Levyä käsittelemään ongelmia, joita heidän 

vanhempiensa sukupolvi on mahdollisesti kohdannut eli he ikään kuin uudelleenkirjoitta-

vat menneisyytensä narratiiveja kirjallisessa muodossa ja työstävät niitä edelleen kirjalli-

sissa töissään. Monet menneisyyden ilmiöt, muun muuassa kolonialismin jälkeisen ajan 

sosiaaliset ongelmat ovat edelleen ajankohtaisia globalisoituneessa 2000-luvun maail-

massa, mutta niiden sijoittaminen menneisyyden kontekstiin helpottaa niiden käsittelyä. 

Voi olla, että nämä tarinat on mahdollista kertoa vasta nyt – ja että lukeva suuri yleisö on 

valmis ottamaan ne vastaan ja ymmärtämään ne oikein vasta nyt. Uuden sukupolven 

kirjailijoita voisi kutsua Elleke Boehmerin (1995, 223) termillä kulttuurienväliset matkaajat 

(cultural travellers), mikä tarkoittaa kirjoittajien juurien ja kulttuuristen kiinnostuksenkoh-

teiden sijaitsevan kolonisoidussa kolmannessa maailmassa ja että he ovat muuten kos-
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mopoliitteja: asuvat länsimaiseen metropoliin rajatuvalla alueella silti säilyttäen temaatti-

set ja poliittiset yhteydet kansalliseen taustaansa.  

 

1.3 Maahanmuuttajakirjallisuudesta 

 

Maahanmuuttajataustaisten kirjoittajien teksteistä puhuttaessa kategorioiden luominen 

on jossain määrin haastavaa: puhutaanko edelleen postkoloniaalisesta kirjallisuudesta? 

Postkoloniaalisen kirjallisuuden teemoja olivat kolonialismin vastainen taistelu, (esiko-

loniaalisesta tai koloniaalisesta) menneisyydestä toipuminen, kansallisen ja alueellisen 

tietoisuuden herättäminen, tulevaisuuden toiveet vasta itsenäistyneessä valtiossa, kolo-

nialismin jälkeinen pettymys sekä oman maan ja kulttuurin edistäminen ja uudenlaiset 

kielenkäyttötavat ja teemat (Williams 2005, 454; Ashcroft, Griffiths & Tiffin 1989, 4–12). 

Monille postkolonialistisille kirjailijoille ja teoreetikoille oli tärkeää saada oman kansan 

ääni kuuluville, luoda pohja omaleimaiselle kulttuuriselle ja kansalliselle identiteetille ja 

vahvistaa siten vasta itsenäistyneen uuden kotimaan kulttuurista ilmapiiriä. Salman 

Rushdie kirjoittaa Imaginary Homelands -teoksessaan, että hänen asemassaan olevat 

maanpakolaiset tai maahanmuuttajat ovat aina jonkinlaisen menetyksentunteen kiusaa-

mia ja heillä on tarve katsoa taaksepäin, vaikka fyysinen etäisyys kotimaasta tarkoittaisi-

kin sitä, ettei ihan tarkasti osaa sanoa, mitä on kadottanut. Sen vuoksi he luovat fiktiivi-

siä kertomuksia, ei itse asiassa todellisista kaupungeista ja kylistä, vaan näkymättömis-

tä, kuvitteellisista kotimaista. (Rushdie 1991, 10.)  

Edellä sanottu pätee siis sellaisiin kirjailijoihin, jotka elävät ja kirjoittavat edelleen 

oman synnyinmaansa kontekstista käsin, mutta laajemmalle (myös länsimaiselle) lukija-

kunnalle. Näen Kureishin, Alin, Smithin ja Levyn teosten sijoittuvan hieman toisin post-

koloniaalisen kirjallisuuden jatkumolla, vaikka maahanmuuttajakirjallisuutta käytetään 

joskus postkoloniaalisen kirjallisuuden synonyymina. Postkoloniaalinen liittyy olennai-

sesti siirtolaisuuden synnyttämien vähemmistöjen kirjallisuuteen. Sama tematiikka ja 

globaalit kysymykset saattavat toistua Intiassa asuvan kirjailijan tai hänen Lontooseen 

muuttaneen maanmiehensä teoksissa. Yhteydet eri maiden kirjallisten piirien välillä ovat 

tiivistyneet globaalien muuttovirtojen, Internetin yleistymisen ja uusien viestintätapojen 

ansiosta, niin että kansainvälisen kirjallisuuden samoin kuin musiikin, elokuvan ja kuva-
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taiteen tuotteet tuntuvat olevan ulottuvillamme jopa syrjäisessä Suomessa. Näkisin siten 

maahanmuuttajakirjallisuuden olevan yksi haara postkoloniaalisen kirjallisuuden ja kirjal-

lisuudentutkimuksen laajalla kentällä.  

Eila Rantonen ja Matti Savolainen kirjoittavat artikkelissaan, kuinka etnisten ja 

kansallisten vähemmistöjen kirjallisuus on toiminut siirtolaisten ja pakolaisten kulttuuri-

sena muistina, luoda yhteisöllisyyttä ja historian tajua valtakulttuurin keskellä sekä edis-

tää vähemmistön tutkimusta ja tunnustamista. Valitettavan usein etnisten ja kansallisten 

historiallisten vähemmistöjen kirjallisuudet ovat jääneet kahden kirjallisuusalueen väliin 

tai valtavirran kirjallisuusinstituutioissa marginaalisiksi, mutta silti oma kirjallisuus on tar-

jonnut keinoja ja kulttuurisen tilan vähemmistöjen kansallisen ja etnisen identiteetin vah-

vistamiselle sekä myös vallitsevien valtarakenteiden vastustamiselle. (Rantonen & Savo-

lainen 2010, 15.)  

On merkillepantavaa, että maahanmuuttajakirjailijoiden joukossa naiset ovat hy-

vin edustettuina. Siihen on varmaankin syynä se, mistä feministinen kirjallisuudentutkija 

Pam Morris (1997, 210) kirjoittaa mustaan ja postkoloniaaliseen feministiseen tutkimuk-

seen liittyen: niin afroamerikkalaisten rotusortoa kuin kolonialismiakin vastustaneiden 

mustien ja ”kolmannen maailman” kirjailijoiden tarkoituksena oli luoda vastakaanonia, 

mutta naiskirjailijoilla ei ollut siinä juurikaan sijaa ennen viimeisimpiä kahta vuosikym-

mentä. Morrisin mukaan musta miehisen tutkimuksen ja kirjoittamisen historia hävittää 

”valkoisten miehisten kaanon rakennelmien tapaan” naisten läsnäolon. (Emt., 210.) 

Muuttuvat etniset naiskuvat ovat myös Brick Lane- ja Fruit of the Lemon -romaaneissa 

keskeisiä, ja analysoin niitä hybridisten aluevaltausten kautta luvussa 4. 

Olen työssäni käyttänyt jo tähän mennessä säännönmukaisesti termiä maahan-

muuttajakirjallisuus, jonka taustaa on syytä avata hieman. Maahanmuuttajakirjallisuus 

(migrant literature) on lavea lajinimike, jossa yhdistyvät aiemmat siirtolais- ja pakolaiskir-

jallisuuden lajit. Diasporisella kirjallisuudella on viitattu aiemmin ”maattomien kansojen” 

(esimerkiksi juutalaisten ja kurdien) kirjallisuuteen, nykyään myös puhuttaessa kulttuu-

rienvälisestä ja kaukana entisistä kotimaistaan elävien kansaosien kirjallisuudesta. Ylira-

jainen eli transnationaalinen kirjallisuus liittyy muuttoliikkeiden synnyttämään kirjallisuu-

teen, ja sillä tarkoitetaan erilaisia ”tapoja ylittää ja kyseenalaistaa etnisiä, kansallisia, val-

tiollisia ja kulttuurisia rajoja” (Rantonen & Savolainen 2010, 30). Hanna-Leena Nissilän 

mukaan käytetyin määritelmä maahanmuuttajakirjallisuus voidaan kuitenkin kokea mar-
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ginalisoivaksi, koska se kattaa lähinnä ensimmäisen polven maahanmuuttajien kirjalli-

suuden. Hänen mukaansa kattavampia käsitteitä ovat migrant literature, multicultural li-

terature, transnational literature, exile/diasporic literature tai anglosaksisissa maissa 

yleinen black literature. (Nissilä 2007, 212–213.) Pohjoisamerikkalaisessa kontekstissa 

musta kirjallisuus on monesti määritelty afroamerikkalaisten, -karibialaisten ja mustan 

Afrikan kirjailijoiden tuotannoksi (Ashcroft, Griffiths & Tiffin 1989, 20–22), kun taas 

Sandhu tarkoittaa mustalla kirjallisuudella (black literature) entisistä Britannian siirto-

maista saapuneiden afrikkalaisten, karibialaisten ja aasialaisten kirjailijoiden kirjoittamaa 

kirjallisuutta (ks. London Calling -teoksen alkupuhe; Nyman 2010, 199). Mustan brittiläi-

sen kirjallisuuden juuret juontavat jopa 1700–1800-luvuille, jolloin julkaistiin useita va-

pautettujen orjien kirjoittamia omaelämäkertoja, joista kuuluisin on Olaudah Equitanon 

elämäntarina (emt., 199–200).  

Entisistä siirtomaista muuttaneita kirjailijoita kutsuttiin Britanniassa aluksi ”Kan-

sanyhteisön kirjailijoiksi”, mutta termin laveuden vuoksi otettiin käyttöön termi ”musta 

brittikirjallisuus”, joka luonnehti aluksi vain 1950- ja 1960-luvuilla Karibialta tulleita siirto-

laiskirjailijoita, mutta muodostui sittemmin kattotermiksi ”Britannian siirtolais- ja pakolais-

kirjallisuudelle, karibialaisten, aasialaisten ja afrikkalaisten siirtolaisyhteisöjen kirjallisuu-

delle” (Kosonen, Mäkirinta & Rantonen 2009, 47). Britannian mustan kirjallisuuden kes-

keinen tehtävä on ollut luoda etniset rajat ylittävää keskinäistä solidaarisuutta eri ryhmi-

en välille sekä tuoda julki maahanmuuttajien ääntä ja kertoa heidän kokemuksistaan 

epäluuloisessa ja rasistisessa yhteiskunnassa (Nyman 2010, 199). Varsinkin 1950–

1960-lukujen musta kirjallisuus on kuvannut keskeisesti maahanmuuttoa, sopeutumisen 

ongelmia sekä uudenlaista, brittiläisen ja etnisyyden yhdistävää identiteettiä, kun taas 

nuoremmat kirjailijat ovat keskittyneet sukupolvien välisten ristiriitojen kuvaamiseen 

(emt, 202–203). 

Postmodernit kriitikot kutsuvat ”vaeltavia kirjailijoita” toisinaan nomadisubjekteiksi, 

joihin liitetään samanlaisia mielikuvia riippumattomuudesta, kosmopoliittisuudesta ja juu-

rettomuudesta kuin viime vuosisadan vaihteen eurooppalaisiin kirjailijoihin (Hakkarainen 

1998, 152–153; Boehmer 1995, 223). Hakkarainen jatkaa: 

Vaeltavat kirjailijat matkustavat kuitenkin harvoin vaikka muistojen kantamuksia. Etenkään entisis-

tä siirtomaista imperiumin keskukseen saapuvan mieli ei ole tabula rasa vaan kantaa kolonialisti-

sen menneisyyden muistoa. Osa vaeltavista kirjailijoista pyrkii tietoisesti hankkiutumaan kulttuuri-

sista matkatavaroistaan eroon ja omaksumaan ”maailmankylän” tavan kertoa tarinoita, osa taas 
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tietoisesti muokkaa ja uudelleenkirjoittaa menneisyyttään. Vaikka kolonialistinen historia ei aina tu-

lekaan eksplisiittisesti esiin marginaaleista metropoleihin muuttaneiden kirjallisessa tuotannossa, 

se saa ilmaisunsa aiheissa ja motiiveissa kuten matkustamisessa, rajojen ylittämisessä, muuka-

laisuudessa ja identiteetin etsinnässä. (Hakkarainen 1998, 153.) 

Nissilä (2007, 212) mainitsee maahanmuuttajakirjallisuuden keskeisiksi teemoiksi muut-

toliikkeen, pakolaisuuden ja sivullisuuden kokemukset, kulttuurien kohtaamisen ja koh-

taamattomuuden, kaksikulttuurisuuden ja -kielisyyden sekä identiteetin muodostamisen 

ja oman kielen ja kulttuurin pohdinnan. Mark Stein (2004, xiii) analysoi The Buddha of 

Suburbian ja White Teethin tavoin suuren osan mustasta brittikirjallisuudesta käsittele-

vän muodossa tai toisessa kasvua ja muutosta poliittisten, sosiaalisten, koulutuksellis-

ten, perhekäsityksiin ja muiden voimien kautta. Romaanit käsittelevät päähenkilöiden 

samoin kuin brittiyhteiskunnan ja kulttuuristen muutosta, mikä johdattelee ajattelemaan 

teosten vastaanottajaksi heterogeenisen, monikulttuurisen yleisön.  

Nyttemmin kaakkoisaasialaisten, etenkin intialaisten, bangladeshilaisten ja pakis-

tanilaisten sekä Karibian alueelta tulleiden kuten jamaikalaisten kirjailijoiden tuotanto on 

oleellinen osa Britannian nykykirjallisuutta.Terminologiasta käydään kuitenkin jatkuvaa 

väittelyä, mikä osoittaa kirjallisen ja kirjallisuustieteellisen keskustelun olevan riippuvais-

ta kaikista niistä konteksteista ja keskustelijoiden paikantumisista, joista keskustelua 

käydään. Samalla se liittyy yleisempiin keskusteluihin maahanmuutosta ja monikulttuuri-

suudesta. Pitäisikö sittenkin puhua monikulttuurisesta kirjallisuudesta siinä tapauksessa, 

kun teoksen määrittävimpiä piirteitä on sen kahteen tai useampaan kulttuuriin kurottava 

luonne? Marja-Leena Hakkarainen viittaa Goethen käsitykseen maailmankirjallisuudesta 

ihmiskunnan yhteisenä henkisenä perintönä, joka korvaisi kansalliset kirjallisuudet 

(2005, 3–4). Se tuntuu varsinkin globaalissa maailmassa varsin käyttökelpoiselta ajatuk-

selta, koska saatavillamme on ainakin englanninkielisen maailman kaikki kirjalliset tuo-

tokset, ja samalla maailman yhtenäistyessä eri eurooppalaiset ja ulkoeurooppalaisetkin 

kulttuurit tuntuvat tulevan läheisemmiksi. 

Monikulttuurisuus on myös haastava käsite, koska sen katsotaan määrittelevän 

kulttuurit sisäisesti homogeenisiksi ja etnisyydeltään selvärajaisiksi yhteisöiksi. Ajatus 

etnisten ryhmien rinnakkaiselosta toisistaan erillään kadottaa ajatuksen integraatiosta ja 

vuorovaikutuksesta sekä saattaa johtaa ghettoutumiseen. Samoin kirjailija saatetaan sy-

sätä etnis-kansalliseen lokeroonsa, mikä saattaa ghettouttaa hänet valtakirjallisuuden 

ulkopuolelle. (Rantonen & Savolainen 2010, 18–19.) Maahanmuuttajakirjallisuutta pide-



15 
 

tään toisinaan liian leimaavana käsitteenä, joten monikulttuurinen kirjallisuus voisi edus-

taa neutraalimpaa nimitystä kirjallisuudelle, jonka tematiikassa korostuvat kulttuurilliset 

ja kansalliset teemat. Vaihtuvat nimitykset (monikulttuurinen, diasporinen, ylirajainen, 

uussuomalainen kirjallisuus, maahanmuuttajakirjallisuus) osoittavat tämän kirjallisuuden-

tutkimuksen alueen olevat varsin tuore (ainakin meillä Suomessa) mutta ne osoittavat 

myös maahanmuuttoon ja vähemmistöihin liittyvien nimitysten kiistanalaisuutta. (Emt., 

30.) 

 

1.4 Sukupolvieroja  

 

Esittelen tässä luvussa tutkielmani kohdeteosten, The Buddha of Suburbia, Brick Lane 

ja Fruit of the Lemon -romaanien kirjoittajat ja kartoitan heidän taustojaan kirjallisuushis-

toriallisesta näkökulmasta. Jatkan siis siitä, mihin edellinen kappale maahanmuuttajakir-

jallisuudesta yleisesti päättyi. Esittelen myös kohdeteokset pääpiirteissään.  

Kohdeteokseni edustavat kahden eri kirjoittajasukupolven töitä, sillä näen Hanif 

Kureishin The Buddha of Suburbian aloittaneen sen tärkeän työn, joka on mahdollistanut 

Monica Alin Brick Lanen, Andrea Levyn The Fruit of the Lemonin ja monien muiden 

maahanmuuttajataustaisten kirjailijoiden teosten julkaisemisen ja suuren suosion niin 

kaupallisesti kuin kirjallisuuspiireissäkin. Muutenkin heidän kirjoittamisensa lähtökohdat 

ovat melko erilaisia.  

Jopi Nyman (2010, 195) kirjoittaa artikkelissaan ”Pakolaisuus Britannian mustas-

sa kirjallisuudessa”, että Britannian musta kirjallisuus on syntynyt kansainvälisen muutto-

liikkeen ja kulttuurisen vuorovaikutuksen myötä: 

Toisen maailmansodan jälkeinen maahanmuutto kansainyhteisön maista, erityisesti Karibialta, In-

tian niemimaalta ja englanninkielisestä Afrikasta, on muuttanut aiemmin varsin monokulttuurisen 

Britannian kansojen ja kulttuurien sulatusuuniksi. Toki on muistettava, että Britanniassa on jo van-

hastaan ollut runsaastikin mustaa vähemmistöä, ja muun muuassa orjakaupan keskuskaupunkei-

hin Lontooseen, Bristoliin ja Liverpooliin muodostui jo 1700-luvulla merkittävät mustat yhteisöt.  

Hanif Kureishi on aloittanut kirjailijan- ja teatterintekijän uransa 1980-luvulla, jolloin popu-

laarikulttuuri tarjosi vain huvittavia, rasistisia representaatioita etnisesti ”toisista” ja nuo-

rilla aasialaisilla ei ollut kulttuurilähettiläitä tai roolimalleja (Sandhu 2003, 228). Anu Silf-
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verbergin mukaan siinä missä Salman Rushdien kaltaiset kirjailijat olivat nimenomaan 

maahanmuuttajia, matkalla pois jostakin, Kureishin sukupolvi oli ensimmäinen, joka pys-

tyi katsomaan Britanniaa sisältä päin, brittiläisestä näkökulmasta. Englanti oli kuitenkin 

ahdas paikka elää ja ulkopuolisuuden kokemukset, rasismi ja suvun osoittama etninen 

rooli jättivät jälkensä niin Kureishiin kuin kokonaiseen sukupolveen brittiläisiä kirjoittajia. 

Tuo epätäydellinen tai epätyydyttävä näkökulma kannusti saamaan oman äänensä kuu-

luville ja edustamaan ja puhumaan aasialaisena nuorena, jolla ei ollut omaa ääntä ja jota 

kukaan ei edustanut. (Silfverberg 2009, 140–141.) 

Hanif Kureishia voidaan siten pitää maahanmuuttajataustaisten kirjoittajien pio-

neerina. Hän oli ensimmäisiä aasialaistaustaisia, Britanniassa syntyneitä kirjoittajia, joi-

den kirjoitukset mukailivat koomisen realismin traditiota. Kureishinkin tuotantoa (romaa-

neja, näytelmiä, elokuvakäsikirjoituksia ja esseitä) voisi kuvata optimistisiksi, ironisiksi ja 

stereotyyppejä toistaviksi ja murtaviksi. Etninen tausta ja vähemmistöistä kirjoittaminen 

oli vielä Kureishin uran alkuaikoina todellinen rajoitus esimerkiksi rahoituksen saamiselle 

ja kustantajien vakuuttamiselle – tilanne on onneksi toisin tuoreempien etnisten bestsel-

lerkirjailijoiden kuten Zadie Smithin kohdalla. (Thomas 2005, 2.) Kureishi antoi äänen 

toisen polven maahanmuuttajille, mutta kuten Silfverberg osoittaa, hän oli myös ensim-

mäisiä kirjailijoita, jotka toivat alakulttuurien edustajat ja seksuaaliselta suuntautumisel-

taan ja etniseltä taustaltaan vähemmistössä olevat henkilöt brittikirjallisuuden keskiöön. 

Hän on käsitellyt vähemmistöjä muissakin teoksissaan, muun muuassa toisessa romaa-

nissaan The Black Album (1995). Teemat ja ilmiöt toistuvat hänen teoksissaan, vaikka 

päähenkilöt olisivatkin valkoisia; Kureishi on sittemmin todennut itsensä tutkimisen ole-

van epäkiinnostavaa. (Silfverberg 2009, 141.) 

Tilanne on toinen 1990-luvun lopussa ja 2000-luvulla: jokaisessa brittielokuvassa 

ja tv-sarjassa on etniseltä taustaltaan ei-brittejä ja monikulttuurisuus on myös kirjallisuu-

dessa niin brittien kuin maahanmuuttajienkin teoksissa läsnä, usein ei vain teemana 

vaan taustalla suurempana kehyksenä. Lisäksi on huomioitava se erilaisten roolien ja 

representaatioiden kirjo, jonka vuoksi maahanmuuttajataustaista henkilöhahmoa ei voisi 

kuvitella kuvattavan yhdestä kapeasta näkökulmasta karikatyyrimäiseen tai stereotyyp-

pejä toistavaan tapaan. Smithin, Monica Alin ja Andrea Levyn voi lukea toisen polven 

maahanmuuttajakirjoittajien ”Kureishin jälkeiseen” sukupolveen, joka peilaa etnisyyden, 

uskonnon, kansallisuuden ja kulttuurienvälisyyden teemoja 2000-luvun näkökulmasta.  
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Dhakassa syntynyt, Englantiin kolmevuotiaana muuttanut Monica Ali sai (Zadie 

Smithin The White Teeth -romaanin tavoin) kustannussopimuksen ensimmäiseen ro-

maaniinsa Brick Lane muutaman luvun pituisen näytteen kautta. Debyyttinsä jälkeen 

hänen seuraavat teoksensa ovat käsitelleet muuta kuin brittiläis-bangladeshilaista yhtei-

söä: Alentejo Blue (2006) kertoo kahdesta Portugalissa asuvasta brittinaisesta ja hänen 

tuorein romaaninsa Untold Story (2011) siitä, kuinka prinsessa Diana olisi voinut lavas-

taa oman kuolemansa ja muuttaa tuntemattomana pieneen amerikkalaiskaupunkiin.2 

Hän on siis selkeästikin siirtynyt käsittelemään muita teemoja, eikä oman etnisen taus-

tan uudelleenkirjoittaminen ja -analysointi ole ainoa hänen tuotantoaan määrittävä tekijä. 

Andrea Levyn kaikki viisi romaania sen sijaan keskittyvät kuvaamaan jamaikalaistaus-

taisten maahanmuuttajien elämää vaihtuvista perspektiiveistä. Hän on saanut yhden Bri-

tannian arvostetuimmista kirjallisuuspalkinnoista, Orange Prize for Fiction, vuonna 2004 

teoksellaan Small Island, joka kuvaa jamaikalaisen ja englantilaisen pariskuntien näkö-

kulmista muun muuassa molemminpuolista tietämättömyyttä ja kulttuurienvälisen koh-

taamisen mahdollisuutta.3  

Kohdeteosteni päähenkilöt ovat melko erilaiset lähtökohdiltaan: Monica Alin Brick 

Lanen Nazneenin elämäntarina alkaa heiveröisen tytön syntymästä, joka hänen äitinsä 

toistamana tarinana antaa hänelle ensimmäisen opetuksen kohtaloon alistumisesta ja 

vastaantaistelemisen turhuudesta (BL, 14). Varsinaisesti Alin romaani alkaa vuonna 

1985 18-vuotiaan Nazneenin, kouluttamattoman bangladeshilaisen maalaistytön saa-

pumisesta Lontooseen puolta vanhemman maanmiehensä Chanun vaimoksi järjestet-

tyyn avioliittoon. Tarina jatkuu vuoteen 2002 saakka, johon mennessä niin Nazneenin 

identiteetti kuin ympäröivä Lontookin on ehtinyt muuttua. Nazneenin suljettu, hiljainen 

kotielämä on kahden tyttären, Shahana ja Bibin sekä Chanun välillä tasapainottelua. 

Sen vastakohtana ovat rakkauden vuoksi kotoa karanneen Hasina-siskon traagiset kir-

jeet Bangladeshista ja Tower Hamletsin ”Banglatownin” värikkäät hahmot, kuten itsenäi-

nen, rempseä yksinhuoltajaäiti Razia ja ääri-islamilaisesta liikkeestä merkitystä elämäl-

leen hakeva nuori mies Karim, jonka kanssa Nazneen päätyy rakkaussuhteeseen. Tari-

                                                           
2
 Tiedot löytyvät Monica Alin kirjailijaesittelystä British Councilin kotisivuilta 

http://literature.britishcouncil.org/monica-ali ja Monica Alin kotisivuilta http://monicaali.com 

3
Tiedot löytyvät Andrea Levyn kirjailijaesittelystä British Councilin kotisivuilta: 

http://literature.britishcouncil.org/andrea-levy   

 

http://literature.britishcouncil.org/monica-ali
http://monicaali.com/
http://literature.britishcouncil.org/andrea-levy
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nan dynamiikalle olennaista on Chanun haave (myöhemmin suunnitelma) palata per-

heensä kanssa Lontoosta Bangladeshiin.  

Hanif Kureishin romaanin alussa 17-vuotiaan päähenkilö, utelias, kokematon mut-

ta elämännälkäinen Karim seuraa vierestä, kun hänen intialainen isänsä ryhtyy henkistä 

kasvua ja meditaatiota lähiörouville opettavaksi guruksi. Poika seuraa isänsä jalanjälkiä 

eksoottisuudella leikkivissä seikkailuissa, löytäen oman tiensä näyttelijöiden ja taiteilijoi-

den maailmaan sekä lähiöistä Cityyn, Lontoon sydämeen. Hän saa ensimmäisen roolin 

Viidakkokirjan Mogwlina ja pääsee sen jälkeen vakavammin otettavaan produktioon, 

jossa hänen tulee kehitellä näyttelemänsä hahmo jonkun tuntemansa henkilön pohjalta. 

Konflikteja aiheuttavat Karimin jokseenkin mutkikkaat perhesuhteet: romaanin alussa isä 

Haroon on eroamassa Karimin englantilaisesta äidistä ja muuttamassa rakastajansa 

Evan luo. Karimilla puolestaan on suhde ensin Evan poikaan Charlieen sekä myöhem-

min teatteriproduktiossa tapaamaansa Eleonoraan. Näyttelemiskokemukset, etnisyydel-

lä leikkiminen sekä alakulttuurien, elämäntyylien ja erilaisten ihmissuhteiden ”opiskelu” 

vapaamielisessä 1970-luvun Lontoossa ovat tärkeä osa hänen kasvuprosessiaan.  

Fruit of the Lemon -romaanin päähenkilön, parikymppisen Faithin vanhemmat 

kuuluvat niin kutsuttuun ”Windrush-sukupolveen”, joka saapui Jamaikalta Britanniaan 

sodan jälkeen ja asettui sinne asumaan. Faith on siis syntynyt itse Britanniassa ja kuullut 

lapsena ilkeiden pikkupoikien huuteluja leikkipaikalla: ”Your mum and dad came on a 

banana boat” (FL, 3), mikä hänen kummastuksekseen pitikin paikkaansa: vanhemmat 

todella saapuivat Britanniaan banaanintuottajien laivalla. Faith ei ole koskaan joutunut 

pohtimaan sen tarkemmin omaa taustaansa ja erityisyyttään verrattuna vaaleaihoisiin 

ystäviinsä, asuintovereihinsa tai naapureihinsa. Nuorena aikuisena hän on käynyt taide-

koulun ja päätynyt töihin BBC:lle, ja hän asuu kolmen valkoisen nuoren kanssa. Työpai-

kallaan Faith törmää ensimmäistä kertaa institutionaaliseen rasismiin, toisin sanoen työ-

yhteisön valtarakenteissa olevaan rodulliseen, mutta myös sukupuolistettuun epäoikeu-

denmukaisuuteen. Myös retki Faithin asuintoverin Simonin lapsuudenkotiin ja hänen 

maaseudulla kokemansa erillisyys osoittaa, ettei hän ole kovinkaan tietoinen omasta et-

nisyydestään: se on ikään kuin sokea piste, mitä hänen perheenjäsenensä aika ajoin 

turhaan sohaisevat.  

Samoihin aikoihin hän joutuu kamppailemaan kahden vaikean asian kanssa: hä-

nen vanhempansa ilmoittavat halustaan päästä takaisin kotimaahan Jamaikalle ja hän 

joutuu silminnäkijäksi äärioikeistolaisen National Front -liikkeen aktivistien pahoinpidel-
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lessä mustan naisen. Homeland tarkoittaa vanhemmille Jamaikaa, tuota eksoottista 

saarta Karibialla, missä Faith ei ole koskaan käynyt. Romaanin toisen puoliskon muo-

dostaa Faithin matka Jamaikan-sukulaisten luo, mikä on monin tavoin valaisevaa hänen 

hahmottaessaan omaa identiteettiään sekä omaa rooliaan suuren matriarkaalisvetoisen 

perheen osana. Samalla myös romaanin kerronta muuttuu alkupuoliskon yksiäänisestä 

kerronnasta moniääniseksi perhesaagaksi, jossa Jamaikan ja Englannin välinen poliitti-

nen ja kulttuurihistoriallinen yhteys sekä Faithin perheen monenlaiset vaiheet ja vaietut 

sukuhistorian palaset limittyvät toisiinsa ja rönsyilevät punoutuen värikkääksi verkoksi. 

Käsittelen romaanin jälkipuoliskoa ainoastaan siltä osin kuin se on tarpeellista valitse-

mani näkökulman kannalta.  
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2 Identiteetti – välttämätön osa 

2.1 Identiteetin käsite kulttuurintutkimuksessa 

 

Sosio-kulttuurista metropolianalyysia ei voi mielestäni käsitellä erillään Kureishin, 

Levyn ja Alin romaanien henkilöhahmojen identiteetin rakentumisprosessista. Identiteet-

tikysymyksissä tukeudun etenkin brittiläisen kulttuurintutkimuksen perinteeseen, jota 

edustavat tutkimuksessani muun muuassa jamaikalais-brittiläinen Stuart Hall, intialais-

syntyinen Homi K. Bhabha ja Intiassa syntynyt, Ugandassa lapsuutensa viettänyt Avtar 

Brah.  

Luonnollisestikin edellä mainittujen teoreetikkojen teoksia lukiessa herää kysy-

mys, missä määrin he puhuvat reaalimaailmassa olemassa olevista yhteisöistä ja yh-

teiskunnista ja millä tavalla käsitteet ovat sovellettavissa kaunokirjallisiin teoksiin, joiden 

henkilöhahmot ovat fiktiivisiä konstruktioita? He ottavat esimerkkejä niin kaunokirjalli-

suudesta, elokuvista kuin vaikkapa mainoksista, mutta puhuvat yleisellä tasolla olemas-

sa olevien ihmisten ja ihmisryhmien kokemuksista. Se on ymmärrettävää, sillä esimer-

kiksi romaanin henkilöhahmot osaltaan luovat sitä mielikuvien, median, kertomusten, 

myyttien, faktan ja fiktioiden luomaa verkostoa, jossa sekä ”todellisten” ihmiselämien 

narratiivit ja fiktiiviset tekstit elävät rinta rinnan. Siinä tapauksessa en pidä fiktiivisen 

henkilöhahmon identifikaatioprosessin tutkimista kovinkaan erilaisena verrattuna esi-

merkiksi maahanmuuttajan omaelämäkerrallisen aineiston analyysiin. Tutkielmassani-

han ei ole tarkoitus analysoida sitä melko mahdotonta kysymystä, kuinka todenmukaisia 

fiktiivisten hahmojen identifikaatioprosessit ovat.  

Poikkitieteellisyys sekä taiteiden ja politiikan risteytyminen on eräs tärkeimmistä 

ja oleellisimmista kulttuurintutkimuksen määrittelyistä. Se liittyy myös maahanmuuttajia 

koskevaan tutkimukseen: Karmela Liebkind kirjoittaa Maahanmuuttajat-teoksessaan siir-

tolaisia ja pakolaisia koskevasta tutkimuksen tieteenrajat ylittävästä luonteesta:  

Todellisuus, jota yritämme ymmärtää, ei ole riippuvainen tieteenalojen keinotekoisista rajoista. 

Tämä koskee siirtolaisia ja pakolaisia koskevaa tutkimusta, joka ei mahdu yhdenkään yksittäisen 

tieteenalan rajojen sisäpuolelle. Monet eri tieteenalat ovat tutkineet etnisten ryhmien välisiä suhtei-

ta ja kulttuurien kohtaamista eri näkökulmista. --- Meidän on yhdistettävä sosiaalipsykologien, so-

siologien, psykologien, kasvatustieteilijöiden, kielitieteilijöiden, antropologien, filosofien ja valtiotie-

teilijöiden tuottamaa tietoa siirtolaisuudesta ja pakolaisuudesta. (Liebkind 1994, 14) 
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Samalla tavalla myös maahanmuuttajakirjallisuutta tutkiva, varsin nuori kirjallisuustieteen 

haara on luonteeltaan poikkitieteellistä. Liebkindin (1994, 22) mukaan kulttuuri on kollek-

tiivisen etnisen yhteisön voimavara, johon on luonnollisestikin mukaan luettuna erilaiset 

kirjallisuuden, elokuvan ja musiikin representaatiot. Kulttuurin osat, sen merkit ja symbo-

lit, voivat muuttua ja saada uusia merkityksiä kohdatessaan muita kulttuureja ja etnisiä 

ryhmiä. Maahanmuuttajakirjallisuuskin hankaa juuri tuota kulttuurienvälistä kosketuspin-

taa tuoden samalla jotain uutta niin bangladeshilaiseen, jamaikalaiseen kuin britti-

läiseenkin kulttuuriin.  

Tuota kosketuspintaa kutsutaan kulttuurintutkimuksessa hybridisyydeksi, joka viit-

taa kaikkien kulttuurien sekoittuneisuuteen ja siihen, ettei ole olemassa myöskään puh-

taita tai autenttisia kulttuurillisia identiteettejä. Hybridisoituminen on jatkuva hybridisyy-

den prosessi. Intialaissyntyinen kulttuurintutkija Homi K. Bhabha on muotoillut kyseiset 

käsitteet alun perin Location of Culture -teoksessaan (1994). Bhabhan mukaan kulttuurit 

eivät ole koskaan erillisiä ja selvärajaisia ilmiöitä, jotka voisivat muodostaa yhdessä hyb-

ridejä muotoja, vaan kulttuurit ovat itse asiassa tulos pyrkimyksistä pysäyttää kulttuuris-

ten hybridien virta. 

Kulttuurien välissä olevaa avointa ja hybridistä tilaa Bhabha kutsuu ”kolmanneksi 

tilaksi” ja ”tulkinnan kolmanneksi paikaksi”, jossa omaksutaan aineksia eri puolilta ja luo-

daan siltoja erilaisten kulttuuriperinteiden välille. (Huddart 2007, 67–68; Bhabha 2004, 

53–56.) Location of Culture -teoksessa painopistettä siirretään koloniaalisesta diskurssi-

analyysistä identiteetin muodostamisen kysymyksiin ja kansakunnan ”psyykkisessä 

luonteessa” tapahtuviin muutoksiin. Identifikaatioprosessissa ei synny homogeenista 

joukkoa samalla tavalla ajattelevia ihmisiä, eikä myös yhtenäistä kansakuntaa, vaan eri-

tyinen, muuttuva sekoitus. Se, että Brick Lane on yksi viime vuosien kirjallisista sensaa-

tioista, tai että intialainen tikka masala -ruokalaji luetaan tätä nykyä brittien kansallisruo-

kiin, ei ole sattumaa: ilmiöt kertovat siitä, kuinka vuosikymmenien ja useiden maahan-

muuttajataustaisten sukupolvien jälkeen kulttuurien välillä on viimeinkin vastavuoroisuut-

ta, eräänlaisia vaihtokauppoja hybridisillä eli ei-kenellekään ja siten kaikille kuuluvilla 

”kulttuurituotteilla”. Samanlaista ilmiötä ei ole vielä nähtävissä Suomessa, mutta maa-

hanmuutto ja siihen liittyvät poliittiset, historialliset ja kulttuurilliset ilmiöt puhuttavat mo-

nin tavoin täällä pohjolassakin.   
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Mitä identifikaatio on? Käytämme sanaa identiteetti arkikielessäkin viittaamaan 

monenlaisiin asioihin: omaan statukseen, ulkomuotoon, minäkuvaan, rooleihin ja taus-

taan. Stuart Hallin (2005, 253) identiteetti-termistöä lainaten identifikaatio määritellään 

jatkuvaksi liikkeeksi ja sulkeumien prosessoinniksi, jonka lähtökohtana on kulttuurinen ja 

etninen taustamme, jota vasten kielen, historian ja kulttuurin resursseja hyödyntäen lii-

tämme ja muokkaamme identiteettiämme. Avtar Brah (1996, 207) liittää näihin määrei-

siin vielä sukupuolen ja seksuaalisuuden käsitteet. Maureen Whitebrook (2001, 4) kirjoit-

taa identiteetin olevan tarinoiden kerrontaa ja narratiivisen identiteetin rakentamisen ole-

van kollektiivista toimintaa, jossa on kertojia ja kuulijoita ja joka paikantuu tiettyyn julki-

seen tilaan: 

Then inasmuch as identity means something like ‘what the self shows to the world’ or ‘what of the 

self is shown to the world’, together with ‘what of the self if recognised by the world’, the construc-

tion of identity –narrating identity – entails placing the self in the public sphere, and thus a capacity 

for taking on a political role. The political aspect of identity rests on an understanding of the self as 

social, ‘situated’, and narratives of identity as embedded in other stories, including the wider sto-

ries of social and cultural settings. 

Hallin mukaan identiteetin käsite viittaa siihen kohtauspaikkaan, siihen saumaan tai sul-

keumaan, joka liittää yhteen ne diskurssit ja käytännöt, jotka kutsuvat meidät paikalle tie-

tyn diskurssin sosiaalisina subjekteina ja rakentavat meidät puhuviksi subjekteiksi. 

Tuossa kohtauspaikassa leikkaavat sosiaaliset, poliittiset ja fyysiset määritteet eikä niitä 

ole mahdollista erottaa täysin toisistaan. Ei ole olemassa täydellistä, koherenttia subjek-

tia, eikä identiteetin muodostaminen ole mitään ennalta-annettua, vaan jatkuvassa liik-

keessä ja muotoutumisen tilassa. (Hall 2005, 253.) Judith Butler (1999, 23) kiinnittää 

huomiota identiteetti-käsitteen normatiivisuuteen ja keinotekoisuuteen: yhtenäisyys ja 

jatkuvuus ovat sosiaalisesti ylläpidettyjä ymmärrettävyyden normeja, jotka eivät huomioi 

esimerkiksi sosiaalisen sukupuolen (ja muiden identiteetin määritteiden) jatkuvasti muut-

tuvaa ja uudelleen määrittyvää luonnetta.  

Muuttoliikkeet asemoivat ihmiset uudella tavalla sekä suhteessa muihin ihmisiin 

että asuinpaikkoihin, sillä ne muokkaavat ylipäätään ’paikan’ ja ’kulttuurin’ käsitettä sekä 

sitä tapaa, jolla tietyssä paikassa eläminen koetaan. Identiteetit eivät ole jotain jo ennalta 

olemassaolevaa, vaan jotain, jolla on alkuperä ja historia. Kulttuuri on yksi keskeisimmis-

tä identiteetin muodostamisen, ylläpitämisen ja muokkaamisen tavoista. Identiteetit 

muokkaantuvat ja muuttuvat suhteessa ympäristöönsä, siihen miten esitämme itsemme 
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ja kuinka meitä puhutellaan siinä kulttuurisessa systeemissä, joka ympäröi meitä. Kult-

tuureja pidetään varsin muuttumattomina ja vakaina, joten globalisoitumisen vaikutuksia 

kulttuurien yhtenäisyyden ylläpitämiselle ja sitä kautta kulttuurisille identiteeteille on pi-

detty hälyttävinä. (Hall 2003a, 85–86.) Luvussa kolme kirjoitan erityisesti kohdeteosteni 

tapahtumapaikan vaikutuksesta identifikaatioon.  

 

2.2 Identiteetin monet määritelmät  

 

Identiteetin käsitettä voidaan postkoloniaalisessa kirjallisuudentutkimuksessa ja kulttuu-

rintutkimuksessa määritellä eri tavoin, joista esittelen tässä luvussa keskeisimmät. Post-

koloniaalisessa kontekstissa identiteetti-termiin voi lisätä erilaisia, toisiaan sivuavia ja 

leikkaavia määritteitä, kuten kulttuurinen, etninen, transnationaalinen tai diasporinen. 

Hallin (2003a, 88–92) mukaan monenlaiset yhteen kietoutuvat merkitysjärjestelmät, ku-

ten kieli, uskonto, tavat, traditiot sekä paikallistaminen tuottavat kulttuurisen järjestel-

män, joka on minkä tahansa identiteetin pohjana. Vahvaa ja tiukkarajaista, yhteiseen iki-

aikaiseen historiaan, sukulaisuussiteisiin, asuinpaikkaan ja alkuperään liittyvää käsitystä 

kulttuurisesta identiteetistä sanotaan etnisyydeksi (emt., 92).  

Etnisyys voi liittyä myös tunteeseen siitä, että on ”paikallinen”. Erityisen lujasti 

paikallistuneilla on monesti romanttinen tai ideaalinen käsitys paikasta, johon he tuntevat 

olevansa kiinnittyneempiä kuin ”muualta muuttaneet” – olipa kyseessä siis muualta sa-

masta maasta tai jostain toisesta maasta muuttaneet ihmiset. Doreen Massey kysyy kui-

tenkin osuvasti, eivätkö tuollaista romanttista käsitystä muodosta juuri ne, jotka ovat ky-

enneet lähtemään, ja paikalliset eivät välttämättä jaa heidän näkemystään? On myös 

huomattava, että kyky lähteä, muuttaa pois tai matkustaa voi olla yhtä tärkeää vahvan 

identiteetin muodostamisessa kuin paikallaan pysyminenkin – etenkin naiset voivat 

muuttamalla tai matkustamalla pyrkiä pakenemaan heihin kohdistuvia rajoituksia. (Mas-

sey 2003, 70–71.) Myös kohdeteoksistani Brick Lane -romaanissa on huomattavissa, et-

tä Lontoossa päähenkilöllä on mahdollisuus laajempaan elämänpiiriin kuin entisessä ko-

timaassaan, vaikka aviomies yrittääkin kyseenalaistaa esimerkiksi yksin ulkona käymi-

sen:  
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’Why should you go out?’  [--] ’Besides, I get everything for you that you need from the shops. An-

ything you want, you only have to ask.’ 

She never said anything to this. 

‘I don’t stop you from doing anything. I am westernized now. It is lucky for you that you married an 

educated man. That was a stroke of luck.’ 

She carried on with her chores. 

‘And anyways, if you were in Bangladesh you would not go out. Coming here you are not missing 

anything, only broadening your horizons.’ (BL, 45)  

 

Kansallinen kulttuuri, johon synnymme, on yksi perustavanlaatuinen tekijä kulttuurisen 

identiteetin muodostamisessa, ja useamman kansallisen kulttuurin vaikutuspiirissä elä-

vien ihmisten identiteettiä pidetään usein vakiintumattomampana kuin niiden, jotka elä-

vät yhden kulttuurin vaikutuspiirissä. Tavallisesti postkoloniaalisessa tutkimuksessa pu-

hutaan kahden kulttuurin vaikutuksesta toisiinsa ja sekoittumisesta, mutta ainakin uu-

demmassa brittiläisessä kirjallisuudessa pitäisi ottaa huomioon usean eri kulttuuripiirin 

yhtäaikainen vaikutus. Mielestäni on kyllä aiheellista kysyä, eikö miltei jokainen moder-

nien tietoliikenneyhteyksien päässä elävä voi lukeutua useamman kulttuurin välissä elä-

väksi, sillä globaalissa maailmassa kaukaisetkin kulttuurit ovat tulleet meille läheisem-

miksi laajentuneen toimintatilan myötä.  

On siis paikallaan tarkentaa, että kulttuurien välissä eläminen nähdään siis erityi-

sesti kahden hyvin erilaisen kulttuuripiirin kohtaamiseksi esimerkiksi sillä tavalla, että 

muuttaa toiseen maahan pysyvästi tai pidemmäksi aikaa. Kirjallisuudentutkija Marja-

Leena Hakkarainen (2005, 19), muistuttaa: ”On myös huomattava, että globaalin aika-

kauden diasporissa ei ole niinkään kyse kahden ryhmän kohtaamisista vaan useista eri 

ryhmistä, joiden erot eri identiteettimääreiden suhteen ovat hyvin monimutkaisia. Samal-

la ovat mahdollisuudet yhdistellä erilaisia kulttuurisia aineksia moninkertaistuneet.” Tä-

mä pätee mielestäni varsinkin monikulttuurisuuden sulatusuuneihin, kuten Lontooseen, 

jossa on läsnä ääretön kirjo erilaisia kansallisuuksia, uskontoja, alakulttuureja ja elämän-

tapoja.   

Transkulturoituminen kuvaa ”aiemmin jyrkästi erillään olleiden kulttuurien ja kan-

sojen välillä tapahtunutta kulttuurista avainprosessia tilanteessa, jossa niiden on pakko 

olla tekemisissä toistensa kanssa – usein hyvin yksinapaisilla tavoilla niiden keskinäisis-

tä voimasuhteista riippuen” Tähän liittyy läheisesti diasporan käsite, mikä tarkoittaa ih-
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misten muuttoa ja hajaantumista ”vieraisiin” paikkoihin sen seurauksena, että heidän on 

täytynyt lähteä ”alkuperäisestä” kotimaastaan. Euroopan imperialistinen seikkailu ja sii-

hen liittyvät prosessit, samoin kuin kauppa ja valloitukset ovat antaneet oman panok-

sensa muuttoliikkeiden syntyyn. (Hall 2003a, 106.) Diasporasta puhutaan sellaistenkin 

kansojen kohdalla, jotka eivät ole olleet pakotettuja lähtemään kotimaistaan. Salman 

Rushdie (1991, 133) huomauttaa, että monet ovat tulleet Britanniaan itse asiassa sen 

takia, että heidät on kutsuttu sinne – heille oli kuvattu Britanniaa runsaudensarvena, jos-

sa he voivat ansaita omaisuutensa. Entisten siirtomaiden itsenäistyttyä niihin perustettiin 

brittiläisiä työnvälitystoimistoja, jotta esimerkiksi Jamaikalta ja Etelä-Aasiasta saataisiin 

halpaa työvoimaa työnantajien palvelukseen (Sykkö 2002, 12). Hall (2003a, 122) kirjoit-

taa: 

Ajatus diasporasta haastaa sen tavan, jolla paikka on tavallisesti sisällytetty kertomukseen kult-

tuurista ja identiteetistä, koska kuvitteellisella tasolla siihen kuuluu useita erilaisia paikkoja. Näin 

se luo uudenlaisen suhteen kolmeen avaintermiin – kulttuurin, identiteetin ja paikan – välille. Dia-

sporan näkökulmasta identiteetillä on monenlaisia kuvitteellisia koteja (ja siksi se on vailla yhtä al-

kuperäistä kotimaata); siihen kuuluu monenlaisia tapoja ”olla kotona”, sillä tästä näkökulmasta yk-

silöt eivät ole sidottuja yhteen ainoaan tienooseen, vaan kykenevät käyttämään hyödykseen usei-

ta erilaisia merkityskarttoja ja sijoittamaan itsensä useaan kuvitteelliseen paikkaan.  

Kuten jo edellisessä luvussa viittasin, tässä kontekstissa Lontoo on erittäin merkitykselli-

nen erilaisten kulttuuristen ainesten ”kohtaamisvyöhyke”. Kohtaamisvyöhykkeiden ja 

diasporien kulttuureille Hall toteaa olevan luonteenomaista se, etteivät ne säily ”puhtai-

na”, vaan uuteen paikkaan joutuneiden ryhmien kulttuurit joutuvat kosketuksiin muiden 

kulttuurien kanssa. Diasporiset kulttuurit muuntuvat ja sopeutuvat monimutkaisessa ja 

päättymättömässä eri kulttuureista ammennettujen elementtien yhdistelyprosessissa, 

mitä kutsutaan myös hybridisoitumiseksi, kreolisoitumiseksi tai transkulturalisoitumiseksi 

eikä itse asiassa voi olla olemassa ”puhdasta”, muiden kulttuureiden vaikutuksesta va-

paata kulttuuria, vaikka se on varsinkin kansallismielisten liikkeiden hellimä illuusio. 

(Emt., 107; 122.) Monet romaanikirjailijat (kuten Salman Rushdie), sosiologit ja antropo-

logit ovat purkaneet kirjoituksissaan käsitystä puhtaiden ja autenttisten kulttuuristen 

identiteettien ja muotojen olemassaolosta. Bhabha painottaa etenkin hybridisoitumista, 

eli hybridisyyttä jatkuvana prosessina. (Huddart 2007, 67–68.) Edellä kuvatun kaltaisia 

hybridisoitumisen prosesseja on havaittavissa myös identiteetin kehityksessä, kuten 

osoitan seuraavassa alaluvussa.  
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Liebkind (1994, 22–24) kuvaa etnisen identiteetin kehitystä jatkuvaksi itsemäärit-

tely- ja itsearviointiprosessiksi, jossa on kolme tunnusmerkkiä:  

1. etninen itsemäärittely, eli jonkin keskeisen etnisen ominaisuuden tunnistaminen 

itsestään, ja sen nimittäminen 

2. ihmisen tietoisuus siitä, että hän jollakin tavalla eroaa muiden etnisten ryhmien 

jäsenistä 

3. ihminen kokee oman etnisyytensä ajassa muuttumattomana ja tilanteesta riip-

pumattomana    

Toisaalta Liebkind (emt., 24) huomauttaa viimeisestä kohdasta, että etninen identiteetti 

on muuttuvainen ja se saattaa muuttua ihmisen elinaikana ja historiallisen ajan kulues-

sa. Siitä huolimatta tiettyyn kansaan tai etniseen ryhmään ankkuroituminen on hänen 

mukaansa suhteellisen pysyvä ilmiö. 

Kohdeteoksistani löytyy monia esimerkkejä päähenkilön identiteettiin liittyvästä it-

semäärittelystä, mutta määrittelyä tekevät myös muut henkilöt. Brick Lane -romaanissa 

Nazneen kuulee aviomiehensä kuvailevan häntä puhelimessa: leveä otsa, silmät liian 

lähellä toisiaan, kapeat lanteet, mutta pystynee synnyttämään. Nazneen hätkähtää tuota 

kuvausta: koskettaa epäuskoisena otsaansa, ja torjuu kuvauksen itsestään pohtimalla 

hieman pilkallisesti, että Chanun vatsamakkaroiden alle sopivan vaikka sata kynää ja 

pari kirjaakin, jos tämän rimppakintut vain kestävät. (BL 22–23.) Nazneen siis selvästi jo 

romaanin alkupuolella vastustaa omassa mielessään hänestä tehtyjä huomioita, vaikkei 

osoitakaan mitään kapinoinnin merkkejä. 

 

2.3 Englantilaisuuden painolasti 

 

Kuten edellä kävi jo ilmi, maahanmuuttajataustaisten kirjoittajien teksteistä ei voi 

puhua ottamatta kantaa heidän suhteeseensa valtakulttuuriin, englantilaisuuteen: eng-

lannin kieleen, imperialistiseen historiaan, oletusarvoisesti valkoisiin olemisen tapoihin. 

Monisyistä aihetta on vaikea tiivistää tekemättä yleistyksiä, joten takertumatta liiaksi his-

toriallisiin näkökulmiin esittelen teosten tarkemman analyysin taustaksi joitakin näkökul-
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mia englantilaisuuden käsitteeseen. Jopi Nymanin (2005, 25) mukaan kysymykset kan-

sallisesta identiteetistä, sen representaatioista ja sisällyttämisen ja erottelun prosesseis-

ta ovat tulleet ajankohtaisiksi monilla tieteenaloilla, kun pysyvän kansalaisuuden käsite 

on problematisoitu massamuuton ja globalisaation aikakautena. 

Kansalaisuutta, johonkin kansalaisuuteen kuulumista tuotetaan erilaisin toistetta-

vin, performatiivisin tavoin: symbolein, rituaalein, myytein ja kertomuksin, jotka ovat elä-

vää kansallista kulttuuria ja joiden kautta jäsennetään yhteisöön kuulumisen tai sen ul-

kopuolelle jäämisen tunteita (Gordon, Komulainen & Lempiäinen 2002, 12). Postkoloni-

aalisessa kirjallisuudessa esimerkiksi suhde imperialismiin ja sen perintöön ovat oleelli-

nen osa kansallisuuteen liittyvää määrittelyprosessia. Siirtomaa-ajat ovat mielissämme 

jotakin kaukaiselle 1800-luvulle ja 1900-luvun alkuun sijoittuvaa brutaalia ja tietämätöntä 

valkoisen miehen seikkailullisuutta ja oman aseman takaamista siirtomaarikkauksista 

hyötymällä. Monissa tuon ajan romaaneissa ei ole suoranaisesti viitattu siirtomaihin, 

mutta yläluokkainen elämäntapa lienee ollut mahdollista vain siirtomaarikkauksien maa-

hantuonnin takia, minkä hintana on ollut siirtomaiden asukkaiden alistaminen tai muun-

lainen hyväksikäyttö sekä käännyttäminen ja ”sivistäminen” eurooppalaisten standardien 

mukaan.  

Salman Rushdien mukaan rasismi ei ole vähäpätöinen vähemmistön asia nyky-

Britanniassa vaan maa on käynyt läpi kriittistä postkoloniaalista vaihetta – tuo kriisi ei ole 

taloudellinen tai poliittinen, vaan koko kulttuuria ja yhteiskunnan mielekkyyttä koskeva 

(Rushdie 1991, 129). Lähtökohtana 2000-luvun käsityksille englantilaisuudesta monikult-

tuurisesta näkökulmasta voi pitää Stuart Hallin ”Monikulttuurisuus”-esseessään esittä-

mää ”imperialistisen unohduksen” väitettä kansakunnasta yhdistyneenä ja yhtenäisenä 

kulttuurina ennen siirtolaisvirtoja:  

 

Iso-Britanniaa ja imperiumia yli 400 vuoden ajan yhdistäneet vanhat kolonisointiin, orjuuteen ja 

siirtomaahallintoon liittyneet suhteet toimivat tienviittoina, joita [toisen maailmansodan jälkeen 

saapuneet] siirtolaiset seurasivat. Riippuvuuden ja alistuksen historialliset suhteet saivat kuitenkin 

uuden muodon – nykyään klassiseksi tulleessa jälkikoloniaalisessa muodossa –, kun ne liittyivät 

toisiinsa brittiläisellä maaperällä. Kolonialismin purkamisen vanavedessä, naamioituna imperiumia 

koskevaksi kollektiiviseksi muistinmenetykseksi ja historiallisten kokemusten torjumiseksi (joka 

1960-luvulla laskeutui maahan tietämättömyyden pilven tavoin), tämä kanssakäyminen tulkittiin 

”uudeksi aluksi”. Useimmat britit katsoivat näitä ”imperiumin lapsia” aivan kuin eivät olisi voineet 

kuvitella, mistä ”he” ovat tulleet, minkä vuoksi he olivat tulleet tai mitä yhteyksiä heillä ylipäätään 

saattoi olla Isoon-Britanniaan. (Hall 2003b, 247.) 



28 
 

 

Kyseistä taustoiltaan ja päämääriltään heterogeenista joukkoa ei voi pitää ilmiönä, joka 

olisi vain yhtäkkiä ilmestynyt valtaväestön tietoisuuteen. Sukhev Sandhu (2003, xiv) 

mainitsee, että 1570-luvulle tultaessa mustia tuotiin Englantiin jo melko säännöllisesti ja 

he työskentelivät palvelijoina, prostituoituina ja hovin huvittajina. Vaikka Britanniaan on 

muuttanut varsinkin kolonialismin aikana alusmaiden kansalaisia, kuitenkin sotien jälkei-

nen muuttoliike on erityisen merkittävä niin maahanmuuttoon liittyvissä mielikuvissa kuin 

todellisena ilmiönä. Nykyisin nämä ”imperiumin lapset” ja heidän jälkeläisensä muodos-

tavat peräti 25 % Lontoon asukkaista ja 7 % Iso-Britannian asukkaista ja he muodosta-

vat kosmopoliittisia yhteisöjä, joilla on ollut pluralisoiva vaikutus Britannian julkiseen ja 

yksityiseen sosiaaliseen elämään (Hall 2003b, 247–251).  

Jopi Nyman (2005, 28) mainitsee, että modernia kansakuntaa luodaan uudelleen, 

työstetään ja pidetään yllä muun muuassa kielen, taiteiden, historian ja koulutuksen 

avulla; kansakuntaan liitetyt mielikuvat välittyvät erilaisissa narratiiveissa, joiden kautta 

kansakunta pyrkii määrittelemään itsensä. Mikä tahansa kulttuurinen tuote voi toimia 

kansallisuuden narratiivina: Jamie Oliverin kokkiohjelma, Williamin ja Catherinen tarina, 

tikka masala, Jane Austen tai vaikka ketunmetsästys. Saman koneiston osasena kansa-

kunnan narratiivien tuottamiseen, muokkaamiseen ja ylläpitämiseen osallistuvat myös 

maahanmuuttajataustaisten kirjailijoiden teokset.  

Perinteisesti etnisyys on viitannut Britanniassa ’toisiin’ ja englantilaisuus on ollut 

tyhjä merkitsijä, valkoinen normi (Hall 2003b, 252). Termi ”maahanmuuttaja” viittaa puo-

lestaan mustiin ja aasialaisiin maahanmuuttajiin, joiden kodin oletetaan olevan jossakin 

muualla, vaikka he olisivat Britannian kansalaisia (Rushdie 1991, 132). Tämän proble-

matisointiin toisen polven maahanmuuttajat ovat aktiivisesti osallistuneet omilla ”kansa-

kunnan narratiiveillaan”. Se voi tarkoittaa esimerkiksi kanonisoitujen klassikkoteosten 

uudelleenkirjoittamista4 tai kokonaan uudenlaisten teemojen tuomista brittikirjallisuuteen, 

missä ovat ansioituneet niin maahanmuuttajataustaiset britit samoin kuin entisissä siir-

tomaissa asuvat, englanniksi kirjoittavat kirjailijat kuten intialaiset Kiran Desai ja Arund-

hati Roy.  

Myös Kureishi, Ali ja Levy, kaikki Britanniassa kasvaneita, pohtivat tuoreista, ky-

seenalaistavista näkökulmista kysymyksiä kotimaasta ja kansallisuudesta, erilaisista ta-

                                                           
4
 Esimerkiksi Jean Rhysin Wide Sargasso Sea -romaani kirjoittaa uudelleen Charlotte Brontën Jane Eyre -

-romaanin ja eteläafrikkalaissyntyisen J.M.Coetzeen romaani Foe on toisinto Daniel Defoen Robinson 
Crusoesta.  
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voista olla britti. Samalla he osallistuvat kulttuurien väliseen merkityksenantoprosessiin, 

joka lopputuloksena voi pitää monikulttuurise(mpa)na ja –arvoise(mpa)na näyttäytyvää 

uutta Britanniaa. Sykön (2002, 21) mukaan etnisyys on tärkeä postmodernien identiteet-

titeorioiden laajentuma: etnisyys ja identiteetti molemmat muotoutuvat hetkessä, mutta 

niillä on kuitenkin historiansa: koska etniset vähemmistöt olivat pitkään alistettuja eikä 

maahanmuuttajia pidetty ”kunnollisina” englantilaisina, heidän ääntään ei juuri kuultu jul-

kisessa puheessa, vaan heistä esitettiin rodullistettuja, rasistisia kannanottoja päämää-

ränä julkisen mielipiteen muokkaaminen.  

Brittiläisyyden representaatioihin liittyen The Buddha of Suburbia on hedelmälli-

nen analysoitava: merkillisten perhe- ja ystävyyssuhteiden verkostossa liikkuvan nuoren 

brittiläis-intialaisen Karimin Bildungsroman-tyyppinen kehityskasvukertomus, jossa Ren-

nisonin (2005, 101) mukaan Kureishi sijoittaa jo romaaninsa alkusanoissa teoksensa 

englantilaisen romaanin perinteeseen,.:  

 

Immediately the book is placed in a familiar tradition of English fiction in which the city, represent-

ing vitality, energy and sexual freedom, is set against stultifying suburbia. Yet there is much in the 

book that is less familiar to English fiction, most obviously its hero’s ambivalent relationship to his 

own ethnic background.  

 

Romaani, joka muodollaan leikittelee dickensiläisen omaelämänkerrallisen fiktion kon-

ventioilla, tutkii ennennäkemättömällä tavalla etniseen taustaan, sukupuoleen ja identi-

teettiin liittyviä ajatuksia. Karim on romaanin kuuluisien, kantaaottavien aloitussanojen 

mukaan  

 

[--] an Englishman born and bred, almost. I am often considered to be a funny kind of Englishman, 

a new breed as it were, having emerged from two histories. But I don’t care – Englishman I am 

(though not proud of it) from the South London suburbs and going somewhere. Perhaps it is the 

odd mixture of continents and blood, of here and there, of belonging and not, that makes me rest-

less and easily bored. Or perhaps it was being brought up in the suburbs that did it. Anyway, why 

search the inner room when it’s enough to say that I was looking for trouble, any kind of move-

ment, action and sexual interest I could find [--] (BS, 3).  

 

”Almost” viittaa siihen, ettei englantilaisuus ole mikään valmiina annettu, vaan neuvotel-

tavissa oleva kategoria – Karimin kulttuurillinen, ambivalentti positio osoittaa hänen ole-

van sisä- ja ulkopuolella samanaikaisesti (Stein 2004, xii). Bromley (2000, 149) sanoo, 

että paikantuminen ”tänne” ja ”sinne” on The Buddha of Suburbiassa häilyvää ja epäva-
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kaata. Identiteetin määritteiden epävarmuuteen pohjautuvat romaanin keskeisin konflikti 

sekä komiikka (esimerkiksi Karimin äiti ei ole riittävän intialainen, ”vain” englantilainen; 

BS, 5). Mielestäni ei kuitenkaan voi sanoa, että romaani keskittyisi vain kysymykseen 

kansalaisuudesta tai etnisyydestä, vaan ne ovat vain muita Karimin identiteettiin kietou-

tuvia aspekteja.   

Ensimmäisen Karimin tähdittämän näytelmän, Viidakkokirjan, ohjaaja Shadwell 

toteaa osuvasti, että ”the immigrant is the Everyman of the twentieth century” (BS, 141). 

Bromleyn (2000, 149) ja Thomasin (2005, 62–63) mukaan romaani tuulettaakin kuvaus-

ta vähemmistön kokemuksesta Thatcherin jälkeisenä aikana ja muuttaa englantilaisuu-

den käsikirjoitusta. Se ei vain murra suvaitsevaisen Englannin myyttiä, vaan näyttää, et-

tä englantilaisuus ei ole mikään pysyvä, yhtenäinen kategoria, vaan se vaihtelee ja hyb-

ridisesti muuntuu iän, luokan ja sukupuolen sekä aikakauden mukaan. 

Nazneenin kohdalla kysymys kansallisuudesta näyttäytyy yksinkertaisempana: 

hän on bangladeshilainen, jonka isä on tyttärensä mielipidettä kysymättä järjestänyt 

avioliiton Nazneenia puolta vanhemman Chanun kanssa ja muuton Lontooseen. Ro-

maanin alussa englantilaiset hahmot, kieli, itse asiassa miltei kaikenlaiset kulttuuriset att-

ribuutit loistavat poissaolollaan; niitä tihkuu Chanun puheesta (BL, 37). Hän viettää hyvin 

suojattua elämää poistumatta juurikaan asunnosta, tarkkaillen muuttunutta elämänpiiri-

ään sitäkin tarkemmin: hänen uudessa kodissaan on enemmän huonekaluja kuin isän 

talossa, joten tämän on täytynyt järjestää hänet naimisiin hyvän ja rikkaan miehen kans-

sa. Ikkunastaan Nazneen näkee naapurin ”tattoo ladyn” juovan olutta keskellä päivää ja 

hänestä on outoa, että joku voi olla köyhä ja lihava. Hän kuulee muilta bangladeshilaisil-

ta naisilta, millaisiin ongelmiin nuoret saattavat joutua Englannissa: valkoiset tyttö- tai 

poikaystävät, olut, huumeet ja kaduilla luuhaaminen kuuluvat niihin paheisiin, jotka saa-

vat naiset imemään hampaitaan paheksuvasti (esim. BL, 48–51).        

Faithin kuvaus lapsuudestaan on vanhemman kertojaminän suodattamaa: 

Faith tarkastelee lapsuuttaan siitä näkökulmasta, jossa hän on romaanin päättyessä. 

Hänen vanhempansa eivät ole kasvattaneet lapsiaan jamaikalaisiksi Britanniassa – per-

he on käynyt lomilla Cornwallissa eivätkä ruoat, tavat, elämäntyyli tai kiinnostuksen koh-

teet ole erottaneet perhettä valkoisista naapureistaan. Hän ei voi ymmärtää, miksi van-

hemmat, jotka eivät ole kaivaneet Jamaikalle tai käyneet siellä, haluaisivat nyt yhtäkkiä 

muuttaa takaisin sinne. Varsinkin viimeinen huomio vanhempien Devonin matkoista ja 

skonsseista hillon ja paksun kerman kera on paljastava: miksi Faith kuvittelee vanhem-
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piensa loman kohokohdaksi jotakin niin perinteistä? Se on symboli, jonka merkittävyys 

paljastuu siinä vaiheessa, kun vanhemmat ovat suunnittelemassa muuttoa. Eivätkö pe-

ribrittiläiset kodin ja kansallisuuden symbolit merkitsekään heille mitään?  

Fruit of the Lemon -teoksen alkupuolella on muitakin tapahtumia, jotka he-

rättävät Faithin huomaamaan oman tiedostamattomuutensa. Hän ei asu oikeudenmu-

kaisessa yhteiskunnassa, jossa hänen kaltaista koulutettua ja itsenäistä naista kohdel-

taisiin sillä tavalla kuin hänen englantilaisia vertaisiaan. Hänen käsityksensä itsestään 

tietyn kansallisuuden edustajana ei käy ilmi teoksen alkupuolella, nähdäkseni koska 

Faith on omaksunut niin olennaisella tavalla englantilaiset tavat ja arvot, eikä hänellä ole 

vertailukohtaa tai kosketuspintaa vanhempiensa ”alkuperäiseen kulttuuriin”. Näin ollen 

hän todennäköisesti pitää itseään englantilaisempana kuin itse tiedostaakaan. 

Huomiot kodista ja syntymäpaikasta liittyvät kiinteästi maahanmuuttajuuden 

ytimeen ja oman identiteetin kehittymiseen, ja niitä pohtivat myös maahanmuuttajataus-

taiset britit. Esimerkiksi Brick Lanen vasta Englantiin saapunut Nazneen on ensimmäi-

sen polven maahanmuuttaja, joka seuraa lapsissaan sitä englantilaistumisen kehitystä, 

jota The Buddha of Suburbian Karim, “etnisesti poikkeava englantilainen”, elää joka päi-

vä. Karim ei ole muuttanut Englantiin töihin kuten isänsä Haroon, vaan hän (kuten Fruit 

of the Lemonin Faithkin) on syntynyt, käynyt koulunsa ja elänyt koko nuoruutensa Lon-

toossa. Siten hänellä, kuten Faithilla, on hyvin erilainen näkökulma Englantiin, englanti-

laisuuteen ja kodin käsitteeseen kuin Nazneenilla.  

Kulttuurista assimilaatiota eli sopeutumista uuteen kulttuuriin pidetään oleel-

lisena pyrkimyksenä maahanmuuttajien elämässä. Brick Lanen Nazneen on maahan-

muuttaja ensimmäisessä sukupolvessa, ja teos ottaa jo sinällään kehityskertomuksen 

kautta kantaa sopeutumisen kysymykseen, sillä romaanin alusta lähtien teoksessa kuva-

taan kodin ja sen ulkopuolisen Lontoon välistä arvojen ja tapojen ristiriitaa: Lontoossa ei 

voi elää samalla tavalla kuin Bangladeshin maaseudulla, mutta kuinka siellä tulisi elää, 

että sopeutuisi ja säilyttäisi kuitenkin oman kulttuurin, uskonnon ja tavat, jotka näyttäyty-

vät tärkeinä etnisyyden määrittäjinä päähenkilöille. Ja onko mahdollisesti olemassa 

myös joitain sellaisia englantilaisuuteen liittyviä houkuttelevia asioita, kuten kodin ulko-

puolella työskenteleminen ja opiskeleminen, jotka Lontoossa asuminen mahdollistaa 

Nazneenin kaltaiselle henkilölle? Fruit of the Lemon ja The Buddha of Suburbia taas et-

sivät sopeutumisen sijaan uutta tilaa, jossa voi olla sekä englantilainen että jamaikalai-
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nen tai intialainen samanaikaisesti. Teoksissa esitetyt kamppailut identiteetin muodos-

tamisessa liittyvätkin siis osittain kansallisuuden ja etnisyyden tulkintoihin, mutta myös 

esimerkiksi perhesuhteiden ja edellisen sukupolven kokemuksien uudelleenkäsittelyyn 

omasta näkökulmasta käsin.  

 

2.4 Alkuperän ja perheyhteyden merkityksestä 

 

Kussakin kohdeteoksistani perhe on se lähtökohta, joka tavallaan symboloi pää-

henkilön (etnistä) alkuperää ja josta päähenkilö aloittaa vaelluksensa kohti itsenäistä 

toimijuutta ja avarampaa identiteettiä. Perhe on oleellinen lähtökohta kussakin kohdete-

oksistani, sillä perheen edustamaa perinteikkyyttä ja jatkuvuutta vastaan päähenkilöt 

peilaavat ympäröivän metropolin vapautta ja erilaisia tarjouksia. Seksuaalisuutta ja etni-

syyttä tuodaan esille juuri perheyhteyden representaatioiden kautta, ja päähenkilöiden 

muuttuvat moraaliset ja yhteiskunnalliset arvot horjuttavat perheiden tasapainoa, kun 

toisen polven maahanmuuttajataustaiset lapset kyseenalaistavat edellisen polven arvot 

ja normatiivisen, heteroseksuaalisen, patriarkaalisen perhekäsityksen (Sykkö 2002, 52). 

Hyvin erilaisetkin päähenkilöt, kuten Lontoossa brittiläis-pakistanilaisille vanhem-

mille syntynyt ja lähiössä kasvanut Karim ja Nazneen, sivistymätön, englanninkielentai-

doton maalaistyttö vertautuvat toisiinsa identifikaatioprosessissa: molemmat kulkevat 

pitkän matkan tiedostamattomasta alkutilanteesta tietyn heräämisen (vanhempien eroai-

keet, oman kulttuuritaustan kohtaaminen, avioliiton ulkopuolinen suhde) kautta laajem-

min tiedostetun, monitahoisen identiteetin luomiseen.  

Ei ole sattumaa, että kaikissa kolmessa kohdeteoksessani päähenkilöt ovat var-

sin nuoria. McLeod toteaa: ”In the work of Colin MacInnes, Linton Kwesi Johnson, Hanif 

Kureishi and others, for example, the articulation of utopian visions of London which take 

seriously the possibilities of diasporic living are frequently bound up with the critical ad-

vocacy of youth” (McLeod 2004, 16). Monissa romaaneissa uusi sukupolvi tuntuu edus-

tavan uutta muutoksen mahdollisuutta ja uudenlaisten identiteettien omaksumista ja hy-

väksyntää. Ilman liiallista radikalisointiakin nuori sukupolvi valtaa oman paikkansa.  

Hanna-Leena Nissilä (2007, 220) pohtii vanhempien kulttuurien merkitystä pää-

henkilön kehitykselle: kahden kulttuurin väliin jäävän päähenkilön suhde vanhempiensa 



33 
 

kulttuureihin on ambivalentti: hän haluaa samanaikaisesti kuulua molempiin kulttuurei-

hin, mutta on molempien ulkopuolella. Karim esittelee The Buddha of Suburbian alussa 

vanhempansa kärkkään ironiseen tyyliin, joka asettaa vastakkain intialaisen isän ja brit-

tiäidin: ”Like many Indians he was small, but Dad was also elegant and handsome, with 

delicate hands and manners; besides him most Englishmen looked like clumsy giraffes” 

(BS, 4). Huonosti palkattuna virkamiehenä elantonsa ansaitseva Haroon on asunut Lon-

toossa vuosikymmeniä, mutta eksyy siellä edelleen, hän hurmaa naiiviudellaan ja ek-

soottisella charmillaan, harjoittaa joogaa ja omistaa kokoelman henkistä ja isän uskonto-

jen kirjallisuutta. (BS, 4–7.) Saippuasarjoja jäätelöpurkki kädessään katsovasta äidistä 

taas ei anneta kovin mairittelevaa kuvaa: ”Mum was plump and unphysical woman with 

a pale round face and kind brown eyes. --- Mostly she was a timid and compliant person, 

but when exasperated she could get nervily aggressive.” (BS, 4.)  

Karim on mielissään isän rakastajan Evan verratessa poikaa isäänsä: hän tahtoo 

olla mielenkiintoa herättävä, erikoinen, samanlainen magneetti kuin Eva tai tämän poika, 

aloitteleva rocktähti Charlie (BS, 9). Karim on hämmentynyt isänsä henkisen opetuksen 

saamasta positiivisesta vastaanotosta ja kyseinen ilta muodostuukin käännekohdaksi 

hänen elämässään – myös siinä mielessä, että hän näkee, mikä voima muodikkaalla 

eksotiikalla on. Mielenkiintoista kyllä, isän ja pojan elämänkaarien yhtäläisyydet tulevat 

esille paljastavalla tavalla. Samalla tavalla kuin Haroonin epäröivästi omaksuma ura gu-

runa myös Karimin näyttelijänura lähtee lentoon teeskentelystä ja parodiasta.  

The Buddha of Suburbia -romaanissa vertautuu myös kaksi erilaista perhettä: Ha-

roonin paras ystävä Anwar yrittää pitää kurissa omaa perhettään ja hoitaa pientä kaup-

paansa. Siinä missä Haroon on poissaoleva isänmalli, Anwar luulee tietävänsä kaiken 

perheen naisia paremmin ja järjestelee holhoavasti esimerkiksi tyttärensä Jamilan avio-

liiton Pakistanista saapuvan Changezin kanssa. Jamila vaikuttaa romaanissa samanlai-

selta kapinoitsijalta kuin Karimkin, mutta toisaalta hän ei voi järjestetylle avioliitolleen mi-

tään.   

Brick Lanessa perhe on lähtökohtaisesti kyseenalaistamaton, perinteinen, melko 

järkkymätön yksikkö. Karimiin verrattuna Nazneenin elämässä muutokset tapahtuvat hi-

taammin ja vaivihkaisemmin, koska hänen kotikasvatuksensa on ehdollistanut hänet 

noudattamaan kaikissa olosuhteissa hyvän, kuuliaisen naisen ja vaimon periaatteita. Ko-

tielämän onttous johtunee suurelta osin aviomies Chanun karisevasta auktoriteetista ja 
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kunniakkaan, suurin toivein värittyneen urakehityksen turhuudesta, joka johtaa hyvin 

koulutetun, englantilaista kaunokirjallisuutta siteeraavan miehen ajamaan taksia. Naz-

neeniin elämässä on melko vähän elementtejä, jotka pitäisivät hänet paikallaan.   

Brick Lanessa perheenjäsenten roolit näyttäytyvät yksiselitteisinä: Nazneen on 

kotiäti, joka pitää huolta siitä että aviomies Chanu ja hänen vieraansa tulevat palvelluik-

si. Ahokkaan (2008, 172) mukaan hänen identiteettinsä on vakautunut hänen kotikyläs-

sään Bangladeshin maaseudulla, missä sitä on pidetty yllä toistamalla islamilaisen kult-

tuurin sukupuolinormeja, jotka vaativat vaimoa käyttäytymään kunnioittavasti ja itseään 

esille tuomatta. Hän noudattaa myös urbaanissa ydinperheessään purdah-alueen5 nor-

meja, joista on osoituksena muun muuassa hänen yölliset retkensä jääkaapille: nainen 

voi syödä vasta kun hänen miehensä ja miehen vieraat ovat syöneet (esimi BL, 77).  

Hänen itsetietoisen huolellisesti hoidetut kotityönsä ja hyvän vaimon toimintansa eivät 

ole ainoastaan merkki alempiarvoisesta sukupuoliasemasta, vaan muistuttavat ”kuuliai-

suuden” performanssia, jonka säröt, pienet laiminlyönnit, voi nähdä myös hänen ensim-

mäisinä yrityksinään vastustaa patriarkaalisia tapoja (Ahokas 2008, 172–173). Analysoin 

Fruit of the Lemon -romaanin Faithin perhesuhteita tarkemmin alaluvussa 4.3 liittyen 

perhetarinoiden poissaoloon.  

 

2.5 Kielestä  

 

Kohdeteosteni päähenkilöiden ja kertojan kielen tarkasteleminen on myös yksi oleellinen 

analyysin kohde. Kieli on yksi perustavimmista kulttuurisista järjestelmistä, jotka vaikut-

tavat identifikaatioon: samaa kieltä puhuvat voivat viestiä toistensa kanssa, merkityksel-

listää maailmaa toisilleen ja yhteinen kieli auttaa muodostamaan kulttuurisen identiteetin 

ja asemoimaan ihmisen tiettyyn kieliyhteisöön. Jonkin kielen puhuminen merkitsee myös 

sitä, että tuntee muiden kielenkäyttäjien arvot ja kulttuuriset tavat, vaikkei jakaisikaan nii-

tä. Siitä syystä jonkin toisen kielen (erityisesti valloittajan tai siirtomaaisännän kielen) 

puhuminen voidaan kokea kulttuurisen alistuksen symboliksi. (Hall 2003a, 90.) Postko-

loniaalisessa kontekstissa kieli yhdistyy usein vallankäyttöön: Siirtomaiden ensimmäiset 

                                                           
5
 Purdah on tarkoittaa toisilleen vieraiden naisten ja miesten välisen kanssakäymisen rajoittamista ja val-

vomista. Naisten ja miesten alueet erotetaan toisistaan: julkinen alue kuuluu miehille ja naisten alueita 
ovat kodit. Ks. esim. Saarinen & Uuksulainen 2006. 
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kirjailijat joutuivat huomaamaan, ettei heidän käyttämänsä englanti riitä kuvaamaan uu-

sia olosuhteita, mistä johtuen he kokivat vieraantuneisuutta. Kolonisoidut kokivat vie-

raantuneisuutta joutuessaan luopumaan äidinkielestään englannin hyväksi. (Karttunen 

2005, 23.) Englannin, valloittajien kielen käyttäminen ei ole ristiriidatonta postkoloniaali-

sessa kirjallisuudessakaan, joten se on Ashcroftin, Griffithsin ja Tiffinin (1989, 38–39) 

mukaan kaapattava haltuun, mikä pitää sisällään kaksi samanaikaista prosessia: kielen 

ensisijaisuus kumotaan tai kielletään (abrogation) ja se muovataan omiin käyttötarkoi-

tuksiin sopivaksi (appropriation).  

Näen edellä mainittujen termien soveltuvan erinomaisen hyvin ei-eurooppalaisen 

postkoloniaalisen kirjallisuuden analysointiin, jossa keskustelu paikallisista kielistä ja ko-

lonisoijan kielestä sekä kielellisestä rinnakkainelosta ja erilaisista hybridimuodoista on 

edelleen paikallaan. Kuinka tätä keskustelua voisi soveltaa maahanmuuttajakirjallisuu-

teen, jota on useimmiten kirjoitettu valtakulttuurin kielellä, esimerkiksi Britanniassa eng-

lanniksi? Maahanmuuttajakirjallisuuden ja vähemmistökirjallisuuksien kieltä on tutkittu 

useista näkökulmista eri maissa. Marja-Leena Hakkarainen kertoo saksalaista maahan-

muuttajakirjallisuutta käsittelevässä väitöskirjassaan Euroopan taivaan alla (2005), että 

ensimmäiset Saksan siirtotyöläiskirjailijat ovat kirjoittaneet äidinkielellään ja teokset on 

sitten käännetty saksaksi. Kirjailijat ovat leikitelleet rikkonaisella ja kömpelöllä saksan 

kielen taidollaan ja sekoittaneet realistiseen kerrontatapaan muista kulttuureista peräisin 

olevia satuja ja fantastistia kertomuksia. Siirtotyöläiskirjallisuudesta on kuitenkin use-

amman kirjailijasukupolven aikana siirrytty uuteen saksalaiseen kirjallisuuteen, sillä ny-

kyään maahanmuuttajataustaisille kirjailijoille on tavallisempaa kirjoittaa saksaksi, joka 

on varsinkin monen toisen polven maahanmuuttajan äidinkieli tai tasaveroisen vahva 

oman äidinkielen kanssa. Saksaksi kirjoittavat maahanmuuttajataustaiset kirjailijat ovat 

uudistaneet monin tavoin saksan kieltä ja kirjallista kulttuuria.  

Samansuuntaisia huomioita esittävät Vähemmistöt ja monikulttuurisuus kirjalli-

suudessa -teoksen (2010) kirjoittajat: esimerkiksi ruotsinsuomalaisten kirjailijoiden teok-

set ovat nostaneet kirjalliseen keskusteluun uusia teemoja, mutta osoittaneet myös uu-

sia kielenkäyttötapoja sekoittamalla sujuvalla ruotsilla kirjoitettuun teokseen ”maahan-

muuttajaruotsia” ja suomenkielisiä sanoja. Kielellisille vähemmistöille on myös tärkeä lu-

kea ja kirjoittaa omalla kielellään, mitä monet vähemmistökieliä koskevat säädökset pyr-

kivät edistämään.    
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On mielestäni syytä pitää mielessä juuri englannin kielellä oleva erikoinen asema, 

sillä entisten siirtomaavaltojen kielten joukossa juuri englannista on tullut koko maailman 

yhteinen kieli, jota käyttävät päivittäin lukuisat ei-äidinkieliset puhujat niissäkin maissa, 

joissa se ei ole ollut kolonisoijan kieli. Tämä on varmasti osaltaan muuttanut suhtautu-

mista englantiin Britannian entisissä alusmaissakin imperiumin hajoamisen ajoista. Ana-

lysoimieni kirjailijoiden äidinkieli on englanti ja he ovat kirjoittaneet koko tuotantonsa 

englanniksi, mutta kielen analysoiminen on hedelmällistä myös heidän teostensa kautta, 

vaikkakin eri syistä kuin Karttunen sekä Ashcroft, Griffiths ja Tiffin esittävät. Kohdeteok-

sissani kielenkäyttöön liittyvät valinnat nivoutuvat tiiviisti päähenkilön omaan etnisyyteen 

ja uuteen kotiin paikantumiseen. Kielenkäytöllä tai käyttämättä jättämisellä voidaan 

myös vastustaa jotakin itseen liitettyä, jonka ei koe kuvaavan itseään, kuten Karimin ja 

Shadwellin keskustelu osoittaa: 

  

Instead of talking about the job he said some words to me in Punjabi or Urdu and looked as if he 

wanted to get into a big conversation about Ray or Tagore or something. To tell the truth, when he 

sproke it sounded like he war gargling.  

‘Well?’ he said. He rattled off some more words. ’You don’t understand?’ 

‘No, not really.’ 

What could I say? I couldn’t win. I knew he’d hate me for it. 

’Your own language!’ 

’Yeah, well, I get a bit. The dirty words. I know when I’m being called a camel’s rectum.’ (BS, 140.)  

 

 Seuraavaksi analysoin kahta esimerkkiä: Levyn romaanissa jamaikanenglannin oppi-

mista ”jälkikäteen” ja Alin romaanissa Nazneenin kotoutumista havainnoimalla englannin 

kieltä ja kielenkäyttötapoja. Niitä voisi siis pitää kielenoppimisen erisuuntaisina proses-

seina: Nazneen oppii valtakieltä ja Faith oppii valtakieltä vastustavaa alueellista kieltä. 

Molemmissa teoksissa eroa luodaan kielellisillä varianttipiirteillä kuten vieraskielisillä sa-

noilla, murresanoilla ja rytmillä, jotka perinteisesti tuovat tekstiin paikallisväriä, mutta 

luovat siihen hiljaisia kohtia, kahden kielen ja kulttuurin välistä eroa ilmaisevia aukkoja 

(Karttunen 2005, 28–30; Ashcroft, Griffiths & Tiffin 1989, 51–77). 

Levyn romaanin ensimmäisessä osassa jamaikalaiset elementit loistavat poissa-

olollaan: perhe elää, syö, katselee tv:tä ja kuluttaa kuin kuka tahansa brittiperhe. Pienet 

kielelliset elementit kuten saman lauseen tai sanan toisto, väliäänteet kuten nah ja lau-

serakenteen muutokset tuovat kuitenkin romaaniin lievää jamaikanenglannin puheryt-

miä. Noilla merkeillä osoitetaan myös perheenjäsenten erilaisia puhetapoja ja perheen 
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sisäisiä valtasuhteita: varsinkin matriarkan elkein kaikkien asioita hoitelevalla äidillä on 

valtaa puuttua jopa aikuisten lastensa elämään.     

Matkalla Jamaikalle, välilaskun aikana Miamin lentokentällä Faith kiinnittää huo-

miota patoisin puhujiin. Hän näkee ryhmän mustia, pukeutuneina nukkavieruihin vaattei-

siin ja puhuen kieltä, jota hän miltei pystyy ymmärtämään (FL, 166–167). Heidän mur-

teensa on vahvaa ja se eroaa niin paljon Faithin vanhempien kielestä, että siitä voidaan 

puhua kielen omimisena (appropriation), eli kielellä ilmaistaan eroa keskustasta, Britan-

niasta ja sen standardinmukaisesta englannista.  

Jamaika-osan alku tekee selvän eron Englanti-osaan, sillä siinä käytetty kieli, se-

kä kuvaillut tuoksut, olosuhteet ja päähenkilön tunteet ovat hyvin erilaisia kuin romaanin 

alussa. Jamaika-osassa on paljon puhekielen jäljittelyä (vernacular transcription), joka 

voi olla tietyn alueen englannin murteellisten sanojen, ääntämyksen, rytmin ja lausera-

kenteen jäljittelyä, ja joka paljastaa sen prosessin, jossa norminmukainen englanti pal-

jastuu erilaisiksi englanneiksi (Karttunen 2005, 35). ’I go find it, miss. I know di airport. 

Bag get lost all di time. Not like America,’ selittää Faithin kylkeen lentokentällä liimautuva 

mies, joka ottaa häneltä rahat, mutta ei tuo laukkua (FL, 169–170). Samalla tavalla kuin 

edellä esittämässäni esimerkissä Karim joutuu myöntämään Shadwellin edessä, ettei 

hän ymmärrä sanaakaan siitä mongerruksesta, joka on ilmeisesti hänen isänsä äidinkiel-

tä, Faith ihmettelee myös jamaikanenglannin sanoja, joita ei tunnista, vaikka hänellä on 

tunne, että hänen pitäisi: 

 

’Higglers are a nuisance,’ she went on. ‘Mark you, they only trying to make a living and the Lord 

knows that that is hard enough. But higglers everywhere now.’  

I didn’t know what a higgler was. But I thought I should. I was after all a daughter of two Jamai-

cans. I thought I should know what a higgler is and I should know when someone is trying to rob 

me. (emt., 172–173.)
6
 

 

Monella tapaa Monica Alin Brick Lane -romaanissa englannin oppiminen on samanlaista 

kuin Karttusen (2005, 27–28) analysoimassa Arundhati Royn The God of Small Things -

romaanissa: samalla tavoin kuin Royn romaanin lapset lallattelevat englanninkielisiä sa-

noja ymmärtämättä sanomaansa, Lontooseen asettuessaan Nazneen osaa sanoa vain 

thank you ja sorry, ja maistelee uusia sanoja: ”Pub, pub, pub. Nazneen turned the word 

                                                           
6
 Vanhahtava englannin kielen sana higgler on säilynyt Länsi-Intian, etenkin Jamaikan sanastossa ja tarkoittaa välit-

täjää, kauppiasta, tinkijää (eng. haggle, higgle). Ks. http://www.worldwidewords.org/weirdwords/ww-hig2.htm  

http://www.worldwidewords.org/weirdwords/ww-hig2.htm
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over in her mind. Another drop of English that she knew.” (BL, 37.)7 Alun perin englan-

niksi kirjoitetussa teoksessa luodaan illuusio siitä, että englanti on juuri se vieras kieli, 

joka ilmestyy tekstiin vieraana elementtinä. Myös suomennoksessa englanninkieliset 

sanat on painettu kursiivilla, kun taas bengalinkieliset sanat (esimerkiksi vanhempia tar-

koittavat amma ja abba, ruokalajien ja vaatteiden nimet) ovat tekstissä ilman korostusta. 

Hasina-siskon heiveröistä kirjoitustaitoa osoittavat kirjeet, jotka on kirjoitettu kömpelön 

lapsekkaalla tyylillä. 

Yksi Nazneenin kotoutumisen suurista haasteista on kieli ja se tekee kanssakäy-

misestä paikallisten kanssa mahdotonta. Englantilaisen kirjallisuuden klassikoita sitee-

raavan, yliopistossa opiskelleen Chanun mielestä naisen ei tarvitsekaan oppia sen 

enempää eikä hän halua vaimonsa käyvän kielikurssia tai opiskelevan avoimessa yli-

opistossa. Aviomies hoitaa puhumisen ja kaupanteon, kun he ovat yhdessä ostoksilla 

eikä Nazneenilla ole suoraa puheyhteyttä kuin oman talon bangladeshilaisnaisiin, joten 

puheen kieltäminen tekee hänestä teoksen alussa voimattoman subjektin.  

Englantilaisuus on jotain yhtä kaukaista kuin ice es-kating televisiossa: jopa sen 

nimi on bengalinpuhujalle mahdoton ääntää, puhumattakaan sen kauneudesta ja kevey-

destä, vartalonmyötäisistä kauniista vaatteista ja intohimoisten tunteiden näyttämisestä. 

Nazneen vastaa Brick Lanen alkupuolella länsimaisissa mielissä stereotyyppistä kuvaa 

(muslimi)maahanmuuttajanaisista: paikallista kieltä osaamaton, kotiin sidottu alistettu 

nainen. Kielen puuttuminen sulkee hänet teoksen alkupuolella kaksinkertaisesti yhteisön 

ulkopuolelle: hän on yksin kotona eristettynä pieneen kerrostaloyksiöön, jossa naapurei-

den äänet kuuluvat, mutta hän ei voi keskustella naapureidensa kanssa. Hän kaipaa ko-

tinsa sosiaalisuutta: sitä, että ympärillä on koko ajan ihmisiä. (BL, 24.) Kieltä osaamat-

tomalle on hankalaa jopa mennä ulos yksinään, sillä hän ei eksyessään osaa kysyä 

neuvoa, ei ymmärrä mitä ihmiset puhuvat hänelle eikä edes suojatien ylittäminen tunne 

turvalliselta yksin (emt., 53–61). Teoksen loppu summaa hienosti sen, että kielitaidon 

parantuessa varsinkin maahanmuuttajanaisen elämässä avautuu monia muitakin ovia 

eivätkä väärin äännetty ice es-kating tai Nazneenin päällä oleva sari estä kokeilemasta 

luistelua.  

 

 

                                                           
7
 Suomennos: Pub, pub, pub. Nazneen pyöritteli sanaa mielessään. Taas hän oli oppinut vähän lisää englantia. (Ali 

2003/2005, 38.) 
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3 Metropolin koordinaatit 

3.1 Tila, paikka, metropoli 

Miscegenist heaven: white women clung to well-wrought ethnic studs who pushed tricycle push-

chairs laden with fat brown babies; demure young white men guided Asian girlfriends through 

stalls selling hookahs, avant-garde sneakers and sun-dried tomatoes... (Nirpal Singh Dhaliwal: 

Tourism, 2006) 

Not only have colonial authors lived and worked in a variety of different boroughs, but they have 

also imagined, perceived and described the city in very different ways. London is variously por-

trayed as epicurean banquet, luminescent centre of the imperial world, mazy labyrinth in which 

self and sanity are lost track of, moral abattoir, ontological catwalk, redemptive culmination of life’s 

travails, inferno. (Sandhu 2003, xxiii.) 

 

Tällä tavoin Sukhev Sandhu on oivallisesti summannut London Calling -teoksensa alku-

puheessa kolonialismin aikaisten kirjailijoiden tuntemuksia kotikaupungistaan Lontoosta. 

Tarkoitukseni on tässä kolmannessa luvussa esitellä erilaisia representaatioita Lontoon 

metropolista. Historiallisen katsauksen jäädessä tutkimuksessani vähemmälle huomiolle, 

keskityn analysoimaan kohdeteosteni välittämää kuvaa Lontoosta. On paikallaan perus-

tella jollakin tavalla sitä, miksi mielestäni tapahtumapaikan analysointi on niin oleellista 

tutkimuksessani. Samalla yritän määritellä lyhyesti mitä käsitteet tila, paikka ja metropoli 

tarkoittavat. Käsitteiden avaaminen on jossain määrin haasteellista valitsemassani viite-

kehyksessä. Sen vastapainoksi analysoin yhdessä alaluvussa myös maaseutua, joka 

Fruit of the Lemon -romaanissa asetetaan Lontoon vastakohdaksi, englantilaisuuden 

ytimeen (”quintessentially English”, FL, 115), jossa astellaan wellingtoneissa vuosisatoja 

vanhaan pubiin ja vaihdetaan kuulumisia kyläläisten kanssa.  

Peter Brookerin (2002, 4) mukaan metropoli-termiä on käytetty Lontoosta puhut-

taessa jo 1800-luvun kuluessa kattamaan kaupungin alati kasvava koko sekä kansalli-

nen ja kansainvälinen tärkeys kaupan ja talouden alalla. Metropolis (’mother city’) oli kui-

tenkin myös ideologisen valloituksen ja hallinnan käsite, joka antoi olettaa Lontoon ole-

van vallan ja kontrollin verkoston keskipisteenä (emt., 5). Lontoo on sosiaalinen, men-

taalinen ja tekstuaalinen tila. Sandhun tavoin Philip Tew (2007, 94) ajattelee Lontoota 

eräänlaisena mielentilana ja toteaa yleisemmällä tasolla nykyfiktion sijoittuvan usein 

metropoleihin, joiden urbaanit todellisuudet toimivat ei vain tilallisena tapahtumapaikka-
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na, vaan myös subjektina, kulttuurillisena lähdeaineistona, liikkeelle panevana voimana 

ja muutoksen symbolina. Matkakertomuksista ja varhaisempien maahanmuuttajien kau-

nokirjallisista teoksista käy myös ilmi, että jo Lontoossa oleminen itsessään toi henkilölle 

lisäarvoa: laukkujen pakkaamisen ja Lontooseen muuttamisen motiivina ei ollut vain ri-

kastuminen, vaan Lontoon tarjoamat kulttuuriset houkutukset, hienostuneisuus, oppimi-

nen ja itsensä kehittäminen (Sandhu 2003, 183). 

Itselleni läheisin Lontoon määritelmä tulee John McLeodin Postcolonial London -

teoksesta (2007, 7–10): hänen mukaansa Lontoo on samanaikaisesti fyysinen ja kuvitel-

tu paikka (’physical location and imagined place’). Fyysinen paikka on nähdäkseni se, 

mikä on olemassa, mitä kuvaavat kartat, oppaat ja muut reaalimaailmaa ”dokumentoi-

vat” ja selittävät tekstit. Kuvitteellinen paikka on kuitenkin se, mistä olen erityisen kiin-

nostunut: Lontoon esteettiset, kulttuuriset, sosio-poliittiset ja historialliset representaatiot, 

joiden tuottamiseen myös postkoloniaalistaustaiset kirjailijat osallistuvat ja jotka muok-

kaavat ja muuttavat kaupunkiin liitettyjä mielikuvia. Fyysinen ja kuvitteellinen Lontoo ei-

vät ole erotettavissa toisistaan, vaan ne ovat jatkuvassa suhteessa toisiinsa: luonnolli-

sestikin kirjailijat itse asuvat siellä ja se vaikuttaa heidän esteettisiin käsityksiinsä, mutta 

he kirjoittavat myös tietylle yleisölle, jonka mielikuvitusta ja käsityksiä kirjoitukset muok-

kaavat.    

Monesti sanotaan, että Lontoo on ollut kolonialismin keskus, ja monet liikkeet – 

olipa kyse ihmisistä, pääomavirroista, uutisista – on nähty tuota keskustaa kohti suun-

tautuviksi. Kolonisoiduissa maissa asuneet kirjailijat ovat väistämättä tunteneet itsensä 

keskuksen ulkopuolisiksi, jopa perifeerisiksi asukkaiksi, mutta tarkastelemani kirjailijat 

kirjoittavat keskuksesta käsin. Lontoo on ollut jo vuosisatoja monikulttuurinen keskus, sil-

lä varsinkin kaupankäynnillä ja imperialismilla on ollut pluralisoiva vaikutus: jo 1800-

luvun lopulla sen asukkaista peräti 3 % oli mustia (McLeod 2004, 6).   

Myös muut tutkijat painottavat viime vuosikymmenten siirtolaisvirtojen mukanaan 

tuomia muutoksia: esimerkiksi Avtar Brah muistuttaa muuttoliikkeiden olevan kolonialis-

min perua, mutta ne ovat kiihtyneet nopeasti ympäri maailmaa 1980-luvulta lähtien. Hä-

nen mukaansa vuonna 1992 maailmassa arvioitiin olevan 100 miljoonaa maahanmuutta-

jaa, ”laillista” ja ”laitonta” siirtotyöläistä, korkeasti koulutettua emigroitunutta asiantunti-

jaa, yrittäjää, opiskelijaa, pakolaista, turvapaikanhakijaa ja aiempien maahanmuuttajien 

perheenjäsentä, jotka halusivat muuttaa houkutteleville maahanmuuttoalueille. (Brah 
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1996, 178.) Toisaalta YK:n maahanmuuttoa koskeva raportti vuodelta 20068 totesi maa-

hanmuuttajien maailmanlaajuiseksi määräksi vuonna 1990 154,8 miljoonaa ja vuonna 

2005 jo 190,6 miljoonaa. Se osoittaa maahanmuuttajien määrän olevan hankalasti arvi-

oitavissa muun muuassa epäluotettavan väestönlaskennan tai tilastointitapojen vuoksi 

tai siksi, että itsessään maahanmuuttajan käsitteen määritteleminen on vaikeaa.   

Tapahtumapaikan kuvaus ei ole vain yleistä taustaa tai ”lavastusta”, jotka on 

usein nähty alisteisina tarinalle tai sitä vähempiarvoisina tutkimuskohteina, jotka voi 

poistaa ja jättää huomioitta tarinan siitä juurikaan kärsimättä (Buchholz & Jahn 2005, 

551). Tapahtumapaikan tarkkaa kuvausta koskien mieleen palaavat esimerkiksi Charles 

Dickensin Bleak House -romaanin (1853) ensimmäiset luvut, joissa on yksityiskohtaista 

kuvausta Lontoon mutaisista, sumun peittämistä kujista. Se luo lukijalle mielikuvan siitä, 

millainen on romaanin tapahtumapaikka. Mitään vastaavaa kuvausta ei ole mahdollista 

eikä edes tarkoituksenmukaista etsiä kohdeteoksieni Lontoosta. Teokset luottavat luki-

jan mielikuvitukseen ja tarjoavat sitä houkutellakseen pieniä yksityiskohtia. Se, mitä etsin 

ja analysoin niistä, löytyy pienistä kuvauksen katkelmista, sivuhuomautuksista ja henki-

löiden välisestä dialogista, joista yritän muodostaa kokonaiskuvan. Esimerkiksi Karimin 

kertomassa kuvauksessa kulttuuriset artefaktit (musiikki, elokuvat, kirjallisuus, vaatteet 

jne.) liittyvät tapahtumapaikan kuvaukseen ja osoittavat myös tapahtumien ajan. Levyn 

romaania lukiessa erilaiset lukijat tunnistavat kotoisat, Faithin niin kovasti himoitsemat 

Fondant Fancyt (FL, 40–41), tai tuntemattomia kulttuurisia viittauksia kohdatessaan jou-

tuvat ottamaan asiasta selvää.  

Yleensä ottaen paikantumisen kysymykset ovat oleellisia postkoloniaaliselle ja 

maahanmuuttajakirjallisuudelle ja ne liittyvät läheisesti myös identifikaatioprosessiin. Do-

reen Masseyn mukaan hahmotamme paikan usein vakiintuneeksi yhteisöksi, jolla on 

fyysinen, taloudellinen, kielellinen ja kulttuurinen erityisluonteensa. Globalisaation uusi 

vaihe tiiviine kommunikaatioverkkoineen ja maailmanlaajuisine muuttoliikkeineen on ky-

seenalaistanut paikan käsitteen jonakin vakiintuneena yhteisönä, jolla on omat piirteen-

sä, perinteensä, kulttuuri ja juhlansa sekä kielenkäytön tapansa. Vanha ja vakiintunut 

paikallisten yhteisö näyttää hajoavan kulttuuristen, globaaleja aineksia yhdistelevien su-

latusuunien muodostumisen tuloksena, mutta vaikka lisääntynyt liikkuvuus ja kansainvä-

lisyys kyseenalaistavat käsityksen paikasta, ne saavat myös kaipaamaan jotakin tuttua 

                                                           
8
 Ks. sivun xiv tilasto: http://www.un.org/esa/population/publications/2006_MigrationRep/exec_sum.pdf   

http://www.un.org/esa/population/publications/2006_MigrationRep/exec_sum.pdf
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ja turvallista. Koloniaalinen (eurooppalainen) keskusta ja kolonisoitu periferia kohtasivat 

aikaisemmin, niin että ajan ja etäisyyden suodattimet pehmensivät kokemusta – nyt tuo 

kolonisoitu ”toinen” löytyy läntisistä metropoleista. Se on Masseyn ja muiden tutkijoiden9 

mukaan yhteydessä kansallismielisyyden ja rasismin nousuun. (Massey 2003, 51–57.)  

Tila nähdään usein monitasoisten, eri tavoin viestittyjen ja ylläpidettyjen sosiaalis-

ten suhteiden muodostamana verkostona, joka ylittää perinteisen paikan käsityksen ra-

jat. Siksi voikin olla järkevää korvata se toimintatilan käsitteellä, joka tarkoittaa ”niiden ti-

lassa toteutuvien yhteyksien, toimintojen ja paikkojen verkostoa, jossa tietty toimija ope-

roi”. Muodostettaessa toimintatilan käsitettä yksityiskohdat eivät ole niinkään tärkeitä 

kuin hahmo ja etäisyydet: useat teoreetikot sanovat 1900-luvun loppupuolen suurimpien 

muutosten liittyvän juuri toimintatilojen ulottuvuudet ovat kasvaneet ja niiden väliset yh-

teydet ovat monimutkaistuneet. Se saattaa olla myös merkki eriarvoistumisesta: toiset 

ihmiset elävät paikallisesti hyvin pienessä toimintatilassa, toisilla se on globaali esimer-

kiksi työ, kulutustuotteiden tai lomamatkojen osalta. (Massey 2003, 59–62.)  

Itse olen hahmottanut asian niin, että esimerkiksi kohdeteosteni päähenkilöillä on 

tietynlainen mentaalinen kartta, johon ovat piirtyneet kaikki heidän oman elämänsä kan-

nalta tärkeät ja oleelliset paikat, ja jota heidän näkökulmastaan fokalisoitu kerronta pai-

nottaa. Tietyn henkilöhahmon näkökulmasta piirtyy juuri hänen kaltaisensa kuva kau-

pungista ja koska kyseessä ovat maahanmuuttajaromaanit, oleellisia ovat myös Lon-

toosta lähtevät säikeet omaan (Nazneenin ja Chanun) tai vanhempien (Faithin ja Kari-

min) kotimaahan. Erityisesti Lontoon kaltaisissa erittäin kansainvälisissä kaupungeissa 

paikan rajat ylittävät, kaikkialle maailmaan ulottuvat suhteet määrittävät osaltaan paikan 

luonteen (Massey 2003, 66). Analysoin mentaalisia karttoja enemmän alaluvussa 3.3.  

Toisaalta, jos maahanmuuttajien pelätään muuttavan jotain ”alkuperäistä ja pai-

kallista”, niin on myös huomattava, että maahanmuuttajilla on pelko oman kulttuurin ja 

tapojen rapautumisesta, mikä johtaa monesti pienten siirtokuntien tai etnisten keskitty-

mien muodostumiseen. Brick Lane -romaanissa (BL, 31–32) keskustellaan nuoremman 

sukupolven alkoholiongelmasta ja muista Lontoon vaarallisista vaikutteista. Chanu sa-

noo vievänsä perheensä takaisin Bangladeshiin ennen kuin hänen omat lapsensa joutu-

vat hunningolle. Perheen sisäänpäinkääntyneisyys on juuri tuota oman kulttuurin, kielen 

ja tapojen suojelua, ja vierailta vaikutteilta säästymisen lisäksi on hyvä seurustella vain 

                                                           
9
 Esim. David Harvey (1989), Suvi Keskinen, Anna Rastas & Salla Tuori (2009). 
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”kunniallisten” maanmiesten kanssa. Samanlaiseksi oman kulttuurin suojeluksi voi näh-

dä Faithin vanhempien surkuhupaisan yrityksen saada Faith kiinnostumaan isän työka-

verista Noelista ja saattaa heidät yhteen (FL, 97–102). Isä ja veli ovat jo aikaisemmin 

kautta rantain kyselleet, eikö Faithilla ole hänen ”omanlaisiaan” asuintovereita tai ystä-

viä, mikä tiedostamattomasti viittaa siihen, että heidän mielestään olisi parasta viettää 

aikaa muiden karibialaistaustaisten nuorten kanssa.  

Tarkastelen seuraavissa luvuissa kuinka eri kaupunginosat paikantuvat kohdete-

osteni mentaalisille kartoille ja mitä merkityksiä siirtymille ja paikallaan pysymiselle anne-

taan.   

 

3.2. Kaupunginosien representaatioista  

 

Britannian nykykirjallisuudessa Lontoo on väistämätön kulmakivi, niin itsestään selvä, 

ettei sitä tarvitse edes mainita – jopa kadun tai korttelin nimi riittää paikantamaan tapah-

tumapaikan ja luomaan lukijalle tarvittavat mielikuvat tapahtumapaikasta. Näin on myös 

kohdeteosteni The Buddha of Suburbia, Brick Lane ja Fruit of the Lemon kohdalla. Lon-

toon kirjallisella kaupunkikuvalla on tietenkin historialliset juuret maahanmuuton luomas-

sa ”etnisessä kartanpiirtämisessä”. John McLeod kirjoittaa Postcolonial London -

teoksessaan:  

Since the end of the Second World War, the urban and human geography of London has been ir-

reversibly altered as a consequence of patterns of migration from countries with a history of colo-

nialism, so that today a number of London’s neighbourhoods are known primarily in term of the 

‘overseas’ populations they have nurtured. Whitechapel and Tower Hamlets boast significant 

Bangladeshi communities; Brixton has long been associated with Jamaican, Trinidadian and Guy-

anese settlers; Southall has significant numbers of Indian and Pakistani people; Earl’s Court is re-

nowned for Australians and New Zealanders; Hampstead is a centre for South Africans in London; 

Clapham and Balham are home to many with links to Ghana. It is estimated that 300 different lan-

guages are readily spoken within the boundaries of the British capital. Although this mapping of 

London make tidy a number of different cultural constituencies whose members perpetually move 

through the city and interact with others, it none the less gives an indication of the patterns and 

histories of settlement which characterize London at the beginning of the twenty-first century. 

(McLeod 2004, 4.)      
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Kaupunginosien välisten erojen merkityksellisyydestä esimerkkinä voisi nostaa vaikkapa 

sen, että The Buddha of Suburbia -romaanissa kaupunginosasta toiseen muuttaminen 

usein implikoi sosiaalisen statuksen paranemista, kun taas Brick Lane -romaanissa py-

sytään tiiviisti samalla kadulla maahanmuuttajien, erityisesti bangladeshilaisten kansoit-

tamassa Tower Hamletsissa. Kureishi asettaa jo teoksensa aluksi vastakohdiksi Lontoon 

eteläiset lähiöt ja Lontoon keskustan, sillä romaanin ensimmäinen osa on nimeltään ”In 

the Suburbs” ja toinen osa ”In the City”. Brick Lane viittaa samannimiseen varsinkin 

bangladeshilaisten asuttamaan katuun Tower Hamletsissa. Alueiden ”maine” ja yhteisö-

jen koostumus vaihtelevat ajan mittaan, kuten Ahokkaan (2008, 171) Brick Lane -

esimerkki osoittaa: nimi viittaa jo muinaisuudessa alkaneeseen globalisaatiotendenssiin: 

muinaisen roomalaisen hautausmaan paikalle on virrannut sittemmin useita siirtolais- ja 

pakolaisaaltoja, joista viimeisimpinä pidettyjä bangladeshilaisiakin on saapunut East En-

diin jo yli kahdensadan vuoden ajan. East Endin laiturit symboloivat myös imperialistisen 

kaupan tuottoja, kun sen mukanaantuoma teollistuminen levisi 1800-luvun lopulla, mutta 

rikkaudet siirtyivät muihin kaupunginosiin East Endin jäädessä köyhäksi alueeksi (Sykkö 

2002, 29). 

Faithin vanhemmat siirtyvät elintason noustessa kaupungin vuokra-asunnosta 

kunnon alueella sijaitsevaan pieneen mutta omaan taloon. Tähän liittyvät osaltaan myös 

luokkakysymykset, sillä eri kaupunginosia asuttavat eri kansallisuudet ja eri sosiaalisen 

statuksen omaavat ihmiset. Paikoitellen ”reviirit” voidaan määritellä jopa kadun tai kortte-

lin tarkkuudella, kuten Brick Lanen esimerkki osoittaa. Kaupunginosilla ja niiden asuk-

kailla on maineensa, tapansa, maamerkkinsä ja omat erityispiirteensä, mikä käy selväksi 

teoksissa rivien välistä. Toisaalta Fruit of the Lemon -romaanin ”council house” voisi olla 

missä tahansa lähiössä, jossa asuu köyhempää väkeä kaupungin vuokra-asunnoissa. 

Perheen sijoittumista Lontoon ja integraation kartalle kuvaa Faithin vanhempien kierto 

veljen nurkissa asumisesta vuokra-asuntoon muuttamiseen ja vihdoin vuosien työn teon 

jälkeen oman asunnon ostamiseen.   

Brick Lane on irtaantunut pelkästä kadunnimityksestä yleisemmäksi käsitteeksi, 

joka kattaa vuosisatojen aikana alueelle saapuneet maahanmuuttajien aallot. Iqbal Ah-

med kuvaa runollisen kauniissa Kaupunkini varjot -teoksessa (2005, 15–16) Towel Ham-

letsin pääkadun monikerroksista historiaa:  
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Ahdistava sana ’refugee’, pakolainen, oli tullut englannin sanastoon juuri Brick Lanella, kun rans-

kalaiset protestantit asettuivat alueelle paettuaan katolisesta Ranskasta 1600-luvun loppupuolella. 

Hugenotit toivat muassa silkinkudontateollisuuden. Toisen immigranttivirran muodostava as-

kenaasijuutalaiset, jotka pakenivat Itä- ja Keski-Euroopan vainoja 1880-luvulla. Monet olivat saa-

puneet Lontooseen rutiköyhinä ja löytäneet suojaa Brick Lanen ympäristöstä. He saivat töitä rää-

tälinverstaista, minkä vuoksi monet lontoolaiset pitivät räätälintyötä juutalaisena ammattialana. 

Kolmas maahanmuuttaja-aalto pakeni köyhyyttä Sylhetistä, ainoastaan elääkseen viheliäistä elä-

mää Tower Hamletsissa. 

Myös Ahmedin teoksessaan kuvaamat ”tuttavat” ajavat taksia ja valmistavat vaatteita 

pienissä kotipajoissa, aivan kuten Alin Brick Lanen henkilöhahmot. Kouluttamattomat ja 

kielitaidottomat nuoret tytöt ja vanhat bengalilaisukot jatkavat siis tietämättään kotiräätä-

lin töissään juutalaisten pienteollisuusperinnettä, josta muistuttavat alueella vielä jotkin 

rakennukset ja niiden nimikyltit. Mielestäni on huomionarvoista, että samoilla kulmilla 

kerrostuu siis vuosisatojen ajan maahanmuuttajuutta ja monikansallista kulttuuria, sa-

malla tavoin kuin kohdeteoksissani kerrostuvat erilaiset kirjalliset traditiot ja ainekset eri-

laisista kulttuureista.  

Sykkö (2002, 30) kirjoittaa, kuinka suurvalta-ajan Lontoon merkityksen voi vielä-

kin lukea kaupungin arkkitehtonisesta jakautumisesta: City eli kaupungin poliittinen ja ta-

loudellinen keskus sulkee sisäänsä pankit, South Kensingtonin museot imperialistisine 

perintöineen sekä kaupungin ja valtakunnan lukuisat hallintoelimet. Tuo vallan keskitty-

mä jää usein huomioitta kohdeteksteissänikin: esimerkiksi Brick Lanen perhe jättää koti-

katunsa taakseen ja käy Lontoon nähtävyyksien katselukierroksella vasta siinä vaihees-

sa, kun perheen isä jo suunnittelee paluuta Bangladeshiin (BL, 289–301).    

 

3.3 Metropoli henkilökohtaisten historioiden näyttämönä 

 

Miksi metropoli on tärkeä elementti tutkimissani teksteissä? Tarkoitukseni on analysoida 

tässä alaluvussa, kuinka kohdeteosteni Lontoo heijastaa kulttuurisen ja poliittisen histo-

rian kulkua, varsinkin imperialismin perintöä ja monikulttuurisen Britannian ilmapiiriä – tai 

kuinka kirjallisuus tulkitsee dialogisesti muuttuvia kaupungin fyysisiä muotoja ja subjek-

tiivisia ja sosiaalisia kokemuksia, kuten Brooker (2002, 1) asian ilmaisee. Väitteenäni on, 

etteivät Brick Lane-, The Buddha of Suburbia- ja Fruit of the Lemon- romaanien päähen-
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kilöiden kehitysprosessit olisivat samanlaisia ilman heitä ympäröivän metropolin vaiku-

tusta. Lontoo on siis monin tavoin hahmojen henkilökohtaisten elämäntarinoiden näyt-

tämönä, joka ei ole kuitenkaan pelkkää kulissia. 

Aluksi on todettava, että juuri Lontooseen paikallistuminen on tärkeää myös kirjai-

lijoille, jotka kirjoittavat ”keskiöstä” käsin. Sukhev Sandhu on London Calling -

teoksessaan kartoittanut yli kahden sadan vuoden ajalta mustien ja aasialaisten kirjoitta-

jien Lontooseen sijoittuvia, metropolin arvoja ja kulttuuria heijastavia kuvauksia, jotka si-

tovat monikulttuurisuuden Lontoon tärkeäksi määreeksi. Sandhun teoksesta käy myös 

lukuisten esimerkkien kautta ilmi, kuinka fiktiiviseen Lontooseen sijoittuvilla teksteillä (ja 

luonnollisesti niiden kirjoittajilla) on monenlaisia yhteyksiä todelliseen Lontooseen, josta 

ne luonnollisesti ovat ottaneet vaikutteita ja jota ne reflektoivat. Muutaman vuoden takai-

nen vakava esimerkki tästä on Brick Lane -romaaniin perustuvaan elokuvaan liittyvä ko-

hu, joka sai Tower Hamletsin bangladeshilaiset osoittamaan mieltään väittäen Alin ro-

maanin fiktiivisten henkilöhahmojen olevan valheellisia ja välittävän heistä alentavan ja 

halventavan kuvan.   

Tähän liittyen voikin aiheellisesti pohdiskella, onko maahanmuuttajakirjailijan 

luomalla fiktiolla jokin erityinen painoarvo tai agenda. Kertooko se jollakin tapaa ”realisti-

semmin” tarkkailemastaan ympäristöstä vai miksi ihmiset reagoivat Brick Laneen (tai 

vuosikymmentä aiemmin Salman Rushdien The Satanic Verses -teokseen) niin voimak-

kaasti? Tässä tapauksessa vaikuttaa siltä, että osittain kohu oli mediassa syntynyt vää-

rinkäsitys, jota kiihottamaan on poimittu romaanista muutama hyvin valittu katkelma (ks. 

esim. BL, 28–35, jossa Chanu tekee selkeän eron itsensä ja kouluttamattomien ja kun-

nianhimottomien maalaisten välillä; Chanu ja Dr Azad keskustelevat bangladeshilaisten 

nuorten omaksumista englantilaisista tavoista). Osa mieltään osoittaneista ihmisistä ei 

ollut edes lukenut tai aikonut lukea kyseistä teosta. Heille kaunokirjallinen teos oli kui-

tenkin jotain muuta kuin kirjailijan henkilökohtaisista mielenkiinnon kohteista syntynyt 

taideteos: mielenilmaus, joka halvensi alueella asuvia bangladeshilaisia ja antoi heistä 

vääränlaisen kuvan. Stuart Hallin ajatusta mukaillen kyseessä voi olla myös ”etnisyyden 

henkiin herättäminen” ja kääntyminen suljetumpia kulttuurikäsityksiä kohti, sillä monet 

niin keskuksissa kuin perifeerisissä, kolonisoiduissa kuin kolonisoineissa yhteisöissä 

elävät haluavat pitää kiinni puhtaista, selkeärajaisista kulttuureistaan ja kulttuurisista 

identiteeteistään. Rushdienkin teos jakoi eri maissa asuvat muslimit sen mukaan, kuinka 
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he näkivät teoksen satiirin, epäsovinnaisuuden suhteessa perinteisiin ja uskollisiin käsi-

tyksiin. (Hall 2003a, 113–115.) 

John McLeod kirjoittaa, että postkoloniaalisen uudelleenkirjoittamisen kohde Lon-

too ilmenee utooppisena kulttuurisen ja sosiaalisen muutoksen tilana. Kirjoitukset ehdot-

tavat uudenlaisia yhteiskunnallisia mahdollisuuksia, kuvittelevat vaihtoehtoisen kaupun-

kitilan ja kieltäytyvät hyväksymästä vallitsevia malleja Lontoosta maahanmuuttajia ja 

heidän jälkeläisiään hallitsevana ja kategorisoivana paikkana. Monesti juuri kadut ja jo-

kapäiväinen populaarikulttuuri ovat noiden projektioiden inspiraation lähteenä, joissa 

diasporinen, monikulttuurinen elämä otetaan vakavasti. (McLeod 2004, 16.) 

Lontoo on sulatusuuni parhaimmillaan (tai pahimmillaan), koska se sulkee si-

säänsä eri-ikäisiä, vaihtuvia, muuntuvia yhteisöjä, jotka lepäävät kuin aikojen saatossa 

kasaantuneet sedimentit toistensa lomassa. Se voi kätkeä sisäänsä erilaisia sosiaalisia 

ja kulttuurisia ympäristöjä. Kohdeteoksissani Lontoon eri alueet on tarkkaan määritelty ja 

rajattu, mikä merkityksellistää luentaa monin tavoin: päähenkilön uskaltautuessa uusille 

kujille on kyseessä siirtymä uusiin maisemiin kirjaimellisesti, mutta hänen siirtyessään 

alueelta toiselle myös häneen suhteensa ympäristöön ja omaan itseensä muuttuu.  

Hanif Kureishin Karim seikkailee kotikulmia kauempana kameleontinomaisesti 

sopeutuen erilaisiin ryhmiin ja alakulttuureihin vaivatta: hänen kaupungilleen on tyypillis-

tä se, että kuka tahansa voi anonyymisti solahtaa haluamaansa joukkoon valitsemalla 

harrastuksensa ja pubinsa, kuten myös vertaisryhmänsä ja identiteettinsä. Brookerin 

(2002, 80) mukaan Karimin itsensä etsiminen (’questing desire for selfhood’) liittyy lähei-

sesti hänen liikkumiseensa fyysisessä ja sosiaalisessa tilassa, Etelä-Lontoon lähiöistä 

oikeaan kaupunkiin eli Lontoon keskustaan. The Buddha of Suburbia -romaanin Karimil-

le Lontoo näyttäytyy loputtoman kiehtovana juhlien, alakulttuurien, kirja- ja levykauppo-

jen ja erilaisuuden ylistämisen pesänä:  

In bed before I went to sleep I fantasized about London and what I would do there when the city 

belonged to me. There was a sound that London had. It was, I’m afraid, people in Hyde Park play-

ing bongos with their hands; there was also the keyboard on the Doors’s ‘Light my fire’. There 

were kids dressed in velvet cloaks who lived free lives; there were thousands of black people eve-

rywhere, so I wouldn’t feel exposed; there were bookshops with racks of magazines printed with-

out capital letters or the bourgeois disturbance of full stops; there were shops selling all the rec-

ords you could desire; there were parties where girls and boys you didn’t know took you upstairs 
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and fucked you; there were all the drugs you could use. You see, I didn’t ask much of life; this was 

the extent of my longing. (BS, 121.) 

Karimille (samoin kuin hänen isänsä rakastajattarelle Evalle) lähiöt ovat ahdistavan 

tylsyyden täyttämiä, ”leaving places” (BS, 117), josta liike suuntautuu keskustaan, 

Cityyn: ”the city, London, where life was bottomless in its temptations” (BS, 8). Karimia 

houkuttaa utopistinen käsitys Lontoosta, jossa hän voi toteuttaa itseään ja sukeltaa täy-

sillä kaikenlaista ruumiillisten ja henkisten nautintojen maailmaan, sekä sulautuminen 

tuhansien ihmisten joukkoon, ettei hän tuntisi erottuvansa joukosta (BS, 121). Kureishin 

romaanit ovat tämän mahdollisuuksia täynnä olevan maailmankaupungin Lontoon ylis-

tystä: metropoli on mahdollisuuksien verkosto, jota avoimuus ja eloisuus määrittävät 

enemmän kuin tietyt fyysiset paikat, jossa päähenkilöt ovat koko ajan liikkeessä (Sandhu 

2003, 248–253). Toisaalta Brookerin mukaan Karimin asuttamien eri lähiöalueiden ja 

niiden keskiluokkaisten asukkaiden lähempi tarkastelu purkaa lähiö–kaupunki-

dikotomiaa osoittamalla, että jokainen eteläisen Lontoon lähiöalue on hieman erilainen:  

Inside the different neighbourhoods providing the five places Karim has to stay after the break 

with his family, there are stark and subtle distinctions of social experience, manners, morals and 

aspirations [--] Eva and Karim’s mother are clearly different in these ways, and different again 

from the respectable, gin drinking Tory, Auntie Jean, just as Jean’s and Ted’s house in 

Chislehurst, Haroon’s in Bromley and Eva’s in Beckenham differ from each other from Anwar’s 

down at heel ‘Paradise Stores’, and the communal house Anwar’s daughter Jam ila later moves in-

to in Deptford. (Brooker 2002, 80.)      

Monica Alin Nazneenin sosiaalinen ympäristö on huomattavasti rajatumpi: vaikka hän 

asuu Lontoossa, mahdollisuuksien täyttämässä kaupungissa, hänen elinpiirinsä on hyvin 

suljettu. Ensimmäisinä päivinään Lontoossa hän katselee vain naapureita Seasalter 

House -vuokratalonsa ikkunasta ja tapaa naapuruston bangladeshilaisrouvia. Aviomies 

pitää itseään keskiverto-bangladeshilaisia sivistyneempänä ja vapaamielisempänä, mut-

ta joka tapauksessa yhteisön kulttuuriset säännöt pätevät hänenkin vaimoonsa. Chanun 

mielestä Nazneen voisi käydä yksin ulkona, mutta naapuruston sivistymättömät ihmiset 

alkaisivat juoruta ja tekisivät Chanusta naurunalaisen: ”I will look like a fool. Personally, I 

don’t mind if you go out but these people are so ignorant. What can you do?” (BL, 45). 

Myöhemmin Nazneen uskaltautuu ensimmäistä kertaa yksin ja kauemmas kotikulmiltaan 

(BL, 53–61), mikä on hämmentävä, mutta merkittävä kokemus. Karimin tavattuaan hä-

nen toistuvat puolittain salaiset retkensä Bengalin Tiikerit -nimisen islamilainen ryhmit-
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tymän kokouksiin ovat keino päästä hetkeksi pois kotoa sekä osallistua jotakuinkin pas-

siivisesti yhteisönsä tärkeäksi kokemaan asiaan.  

Jos pohditaan Nazneenin tilakäsitystä Masseyn (2003, 60–61) toimintatilan mää-

ritelmän kautta, niin Nazneenin kerronnassa oman asunnon yksityiskohdat tulevat hyvin 

selkeästi esille jokaista yksityiskohtaa myöten, samoin hänen näkökulmastaan kerrotaan 

pihan, naapuritalon ja naapureiden näkymät, jopa kirjoitetaan niille sisältöä (naapurin 

”tattoo lady”). Hänen elinpiirinsä on hyvin rajattu ja sen ulkopuolella olevat asiat on väli-

tetty kuvailemalla mutta ilman nimeämistä, jos henkilö ei ole tiennyt, mistä on kysymys. 

Samalle kartalle mahtuu kuitenkin Bangladesh omien lapsuusmuistojen ja Hasina-siskon 

kirjeiden välityksellä. Nazneenin kartan voi siis nähdä ikään kuin kahden pisteen väli-

seksi – muuta maailmaa ei ole tai se on jossain hyvin kaukana, samoin kuin muuta Lon-

toota oman elinpiirin ulkopuolella tuskin on, koska hän ei tunne sitä eikä tutustu siihen 

juurikaan.   

Nazneenin perheen ulkopuolisuutta Lontoossa kuvaa hyvin ”nähtävyyksien katse-

luretki”, jonka puolet elämästään Lontoossa viettänyt, mutta tuskin kotikulmia kauemmas 

ehtinyt Chanu järjestää Dhakaan muuttoa suunnitellessaan (BL, 289–304). Ollessaan 

kuin ulkomailla retken aikana Nazneen pohtii ensimmäisiä kohtaamisiaan Karimin kans-

sa ja joutuu keskustelemaan rakkaudesta myös tyttäriensä Shahanan ja Bibin kanssa – 

ikään kuin olisi aika selvittää mihin suuntaan elämässään haluaa mennä.  

Jopi Nymanin (2010, 200–201) mukaan jo varhaisempien maahanmuuttajasuku-

polvien kuva Lontoosta oli positiivisilla merkityksillä ladattu, ja siksi se houkutteli maa-

hanmuuttajia kaikkialta entisistä alusmaista. Esimerkiksi trinidadilaissyntyisen Samuel 

Selvonin teoksissa, joista kuuluisin on episodimainen romaani The Lonely Londoners 

(1956), Karibian lämpö ja siirtolaisten yhteisöllisyys vertautuvat Lontoon kylmyyteen, 

suurkaupungin yksinäisyyteen ja ennakkoluuloisuuteen. V. S. Naipaulin ensimmäinen 

vierailu Lontooseen aiheutti pettymyksen ja harhaanjohdetuksi tulemisen tunteita: eloku-

vista ja Dickensin romaaneista tuttu kaupunki ei ollutkaan täydellisyyden kuva, kaiken 

keskipiste, vaan raunioituneessa sodanjälkeisessä tilassaan outo. Tuo kokemus pakotti 

määrittelemään uudelleen suhteen imperialistiseen perintöön, kulttuuriin ja englantilai-

suuteen (McLeod 2004, 62). Lontoo ei olekaan sellainen kuin sen on omasta kotimaas-

taan käsin kuvitellut. Samalla erilaiset abstraktit määreet sijoitetaan mentaalisille kartoil-

le, joissa tietyt alueet ja niiden asukkaat ovat lämpimiä ja sosiaalisia.   
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Fruit of the Lemon -romaanin alun tapahtumat paikantuvat Stoke Newingtonin lä-

hiöön, jonne nuori perhe majoittuu kaupungin vuokra-asuntoon: ”It sounded a post pla-

ce, Stoke Newington, Mum told me. But I was shocked when I see it. I never thought 

English people lived like that. ”(FL, 10). Asunto on pieni ja synkkä, ja perhe säästää ah-

kerasti ennen kuin voi ostaa oman talon Crouch Endistä. Faithin kuvaukset kahdesta ko-

titalosta ovat lämpimiä, kodeissa on aina kaikki järjestyksessä, eikä tietoisuuteen mahdu 

kaikkea sitä ikävää, mitä naapurien kiusaajapojat ja koulutoverit voisivat edustaa. Ei ole 

sattumaa, ettei kodin ulkopuolista aluetta ole kuvattu juurikaan. Suurimman vastakohdan 

kodin eli yksityisen tilan kuvaukselle muodostavat Faithin todistama mustan naisen pa-

hoinpitely kirjakaupassa sekä vierailu maaseudulle, jota kuvaan seuraavassa alaluvus-

sa. 

 

3.4 Quintessentially English 

 

Analysoin tässä alaluvussa lähinnä Fruit of the Lemon -romaanin esimerkkien valossa 

metropolin vastakohtana maaseutua ja sitä, millaisia muita englantilaisuuden represen-

taatioita teoksista löytyy. Monissa maahanmuuttajataustaisten kirjailijoiden teoksissa kä-

sitettä quintessentially English (olennaisella, perustavanlaatuisella tavalla englantilainen) 

vastaa puhdas, rauhallinen ja vehreä maaseutu, jossa ”aidot” britit käyskentelevät niityil-

lä, ratsastavat ja vaeltavat. Fruit of the Lemon -romaanissa asetetaan Lontoon vasta-

kohdaksi, englantilaisuuden ytimeen Faithin ja hänen asuintoverinsa Simonin retki vii-

meksi mainitun lapsuudenkotiin, pikkukylään, jossa astellaan wellingtoneissa ja 

tweedtakeissa vuosisatoja vanhaan pubiin ja vaihdetaan kuulumisia kyläläisten kanssa 

ja asutaan historiaa huokuvassa talossa, joka on koristeltu isovanhempien muotokuva-

maalauksilla ja antiikilla (FL, 115–134). 

Miksi juuri tuo mielikuva on niin olennainen englantilaisuuden ymmärtämiselle? 

Suuri osa englantilaisuuden mielikuvamaailmasta on peräisin Lontoota ympäröivistä 

maaseutualueista (home counties), joiden varakkaat keski- ja yläluokat ovat asuttaneet 

perinteikästä ja turvallista paikallisuutta henkiviä arvokkaita maalaistaloja ja -kartanoita. 

Heidän vaurautensa alkuperä on useimmiten siirtomaa-aikaisissa sijoituksissa, joten 

samalla tavoin kuin Jane Austenin Mansfield Park -romaanin kuvaamalla ajalla, home 
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county -alueen perimmäinen luonne tai sen koko perinteisen olemassaolon ehto perus-

tuu sen suhteisiin maailman toisella laidalla oleviin paikkoihin. (Massey 2003, 67.) 

John McLeod kirjoittaa, että kansallisen kulttuurin mielikuvat ovat usein huomat-

tavan rajoittavia, poissulkevia:  

The mystical sense of the English countryside epitomizing the unspoiled essence of Englishness 

has a long history and – coupled with post-war initiatives in the so-called ‘heritage industry’ – has 

made a pastoral vision of England a major aspect of English national culture which has continued 

to the present day. (McLeod 2004, 17.)  

Hänen mukaansa brittiläisyys on ollut englantilaisuutta vastaanottavaisempi monikulttuu-

risille ja transnationaalisille vaikutteille. Sotienjälkeisinä vuosikymmeninä avoimen mo-

nietniset brittiläisyyden mallit ovat sisältyneet etenkin kaupungin käsitteeseen, kun taas 

perinteisen englantilaisuuden mallit ovat jääneet yhtä koskemattomiksi ja monikulttuuris-

ta vaikutteista vapaiksi kuin pastoraaliset maaseutumaisemat (emt., 17). Monet maa-

hanmuuttajat ovat asuttaneet Lontoon ja Manchesterin kaltaisia teollisuuden ja kaupan 

kaupunkeja ja he ovat muuttaneet suhteellisen vähän maaseutumaista Keski-Englantia, 

joka on yleensä symboloinut voimakkaasti englantilaisuuden mielikuvaa (Sykkö 2002, 

29). Faith muistaa lapsuudessaan ihastelleensa leikkipaikalle rakennettua idyllistä eng-

lantilaiskylän pienoismallia, joka näyttää juuri samalta kuin Simonin kotikylä, paitsi että 

siellä ihmiset ovat oikean kokoisia (FL, 116). 

Myös esikaupungit saatetaan nähdä englantilaisen maaseudun miniatyyrinä: 

kauniita taloja verantoineen ja kasvihuoneineen, joiden omistajat vievät vieraat kohteli-

aasti koko talon kattavalle kierrokselle, jollaiselle menevät myös Haroon ja Karim (BL, 

75). Sykön (2002, 32) mukaan tämänlainen kuvaus parodioi yksityisomistuksen symbo-

lista arvoa samoin kuin myyttistä englantilaisen käsitystä ”kotini on linnani”. Myös Kari-

min ensimmäisen tyttöystävän Helenin koti vaikuttaa luotaantyöntävältä linnakkeelta, 

jonka olemusta täydentävät vihainen koira ja kiukkuinen isä (BL, 40).  

Faithille utopistinen mielikuva maaseutujen kauneudesta juontaa juurensa Carl-

veljen kanssa tehtyihin ajeluihin: Faith lukee englantilaisen kirjallisuuden keskeisimpiä 

klassikoita kuten Shakespearea ja Austenia ylioppilaskirjoituksia varten ja sisarukset 

haaveilevat maaseudulla asumisesta, sitten kun ovat rikastuneet ja voivat ostaa pienen 

suloisen talon jostain kylästä. Joskus he nousevat autosta juoksentelemaan pelloilla, 

mutta joka puolella on vastassa aitoja, portteja ja piikkilankaa, eivätkä he tiedä kuinka 
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päästä siihen vihreään ja miellyttävään maaseutumaisemaan. (FL, 55–56.) Simonin 

kanssa tehtävä retki selvittää sen: vain ne, jotka ovat syntyneet tai muuten paikallista-

neet itsensä tuollaiseen pikkukylään, voivat vaatia sitä omakseen. On oireellista, että ky-

lässä Faith tuntee koko ajan muiden katseen itsessään ja tulee Lontoon ympäristöä sel-

keämmin tietoiseksi omasta eroavaisuudestaan, vaikka hän pukee päälleen samanlaiset 

sadevaatteet ja kumikengät kuin muutkin retkeilijät ja omaksuu maaseudun tervehtimis-

tavat (FL 124–128). 

Yllämainittuun imperialismin rikkauksien ja englantilaisen maaseudun yhteyteen 

varsin paljastavasti viittaava on kohtaus pubissa: paikallinen mies kysyy mistä Faith on 

kotoisin ja alkaa kertoa omasta Jamaikan-matkastaan, jossa oli kohdannut kaimansa:  

’Winston Bunyan! Can you believe it? I couldn’t. How did that happen? I had my photograph taken 

with my arm around him. Me and my brother Winston.’ 

He laughed again. ’What do you think of that, Faith?’ he asked me. And because he asked me, I 

said, ‘Well, the thing is, that could have been his slave name, you see.’ Then before I really knew 

what I was saying I’d said, ‘Your family probably owned his family once.’ (FL, 131.) 

Lyhyen hämmentyneen hiljaisuuden jälkeen mies kieltää, että hänen perheellään olisi ol-

lut minkäänlaisia yhteyksiä tai kauppasuhteita sinne päin maailmaa. Hengähdettyään 

hän lisää, että kyseessä on täytynyt olla yksi hänen sukunsa lukuisista pastoreista, joka 

on kurittomasti siittänyt lukuisia lapsia. Vaikka suurimmalla osalla englantilaisen maa-

seudun kauniista kartanoista olisi imperialistiset juuret, niin nykypäivänäkin tuo mennei-

syys painaa niin synkkänä, että se on parasta kieltää.   
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4 Kohti hybridisiä identiteettejä metropoliympäristössä 

 

Tässä luvussa analysoin vielä tarkemmin kunkin romaanin päähenkilön (tai 

päähenkilöiden) kohdalla erikseen, kuinka etnisen identiteetin kehittyminen ja hybridisoi-

tuminen näkyy niiden erityispiirteissä. Sovellan tarkemmin lukujen kaksi ja kolme pohdin-

toja etnisestä identiteetistä ja metropolista kohdeteoksiin. Analysoin etnisyyttä etelä-

aasialaisten (bangladeshilaisten, pakistanilaisten, intialaisten) ja karibialaistaustaisten 

(jamaikalaisten) representaatioiden kautta ja peilaamalla niitä englantilaisuuteen. Suku-

puolitetut representaatiot ovat keskeisiä naiseuden kehittymisen etenkin Alin ja Levyn 

romaaneissa, ja Kureishilla sukupuolisuuden kuvaukseen liittyy seksuaalisen identiteetin 

kysymykset. Erilaisista erilaisuutta osoittavista merkitsijöistä valitsen siis kansallisuuden, 

etnisyyden ja sukupuolen määritteet, joiden avulla haarukoin identifikaation prosessia.  

Vaikuttaa siltä, että vaikka analysoimani romaanit kuvaavat hieman eri vuo-

sikymmenillä eläneitä ja erilaisten kulttuuritaustojen muovaamia henkilöhahmoja, heillä 

kaikilla on jotain yhteistä: jaettu kokemus monikulttuurisessa metropolissa elämisestä ja 

oman elämän suunnan hakemisesta ympäristön asettamien ja omien toiveiden ristipai-

neissa. Ympärillä oleva yhteiskunta ja sosiaaliset ympyrät ovat ahdistavan pienet ja ra-

joittavat kunkin päähenkilön toimia, mitä vastaan he kaikki asettuvat omilla tavoillaan. 

Romaaneissa käsitellään tilan käsitystä eri tavoilla ja analysoin tässä kohtaa sitä, kuinka 

romaaneissa kuvataan julkista ja yksityistä tilaa ja mitä konnotaatioita kumpaakin liittyy. 

Olen jo edellisissä luvuissa kuvannut, kuinka metropoliympäristö monine vaihtoehtoi-

neen on korvaamattoman arvokas elementti tässä muutosprosessissa ja analysoin sitä 

tässä luvussa kunkin teoksen kohdalla vielä tarkemmin.  

Tässä luvussa tarkastelen myös hybridisiä aluevaltauksia, jotka näyttäisivät ole-

vat tärkeitä päähenkilöiden identifikaatioprosessin etenemiselle. Tarkoitan käsitteellä 

moniulotteista joukkoa kulttuurillisia merkityksenantajia, jotka päähenkilöt omaksuvat, 

muokkaavat ja sulauttavat itseensä, muodostaen hybridisen, moniaineksisen identitee-

tin. Kyseessä voi olla pukeutumistyylin vaihtaminen, uusien aatteiden, roolien tai aja-

tusmallien omaksuminen, monipaikallisuudesta ja erilaisista sosiaalisista suhteista hyö-

tyminen ja sitä kautta oman toimintatilan laajentaminen, omasta etnisyydestä tiedosta-

minen sekä uusien elementtien sulauttaminen omaan identiteettiin. Tässä päähenkilön 

ja kertojan kielten tarkasteleminen on myös yksi analyysin kohde, joka nivoutuu omaan 
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etnisyyteen ja paikantumiseen – Alin romaanin päähenkilö kotoutuu esimerkiksi havain-

noimalla ja oppimalla kieltä ja kielenkäyttötapoja. Sivuan teosten analyysissa myös ra-

sismin käsittelyä niiltä osin kuin se on aiheellista. 

 

4.1 The Buddha of Suburbia 

4.1.1 Luokan ja etnisyyden kysymyksiä 

 

The Buddha of Suburbia on kohdeteoksistani oikeutetusti tunnetuin ja tutkituin teos, mitä 

tulee niin Hanif Kureishin taidolla ja ironisella huumorilla luomaan Lontoon ylistykselli-

seen sinfoniaan kuin päähenkilön kehityskertomukseen. Se on myös edelleen Kureishin 

tunnetuin teos, vaikka hän on kirjoittanut näytelmä- ja elokuvakäsikirjoituksia, romaaneja 

ja novelleja. Teoksen ytimessä on muuttuva brittiläisyys: se ei ole vain brittiläiselle mus-

talle kirjallisuudelle keskeinen kehitysromaani (Bildungsroman, novel of formation), vaan 

muutosromaani (novel of transformation), joka kuvaa sekä maahanmuuttajan kokemaa 

muutosta ja identifikaatioprosessia että yhteiskunnan ja kulttuurin muutosta. Tuollaiset 

romaanit kuvaavat yksilön kasvun kautta sitä tapaa, jolla ”sisäpuoliset ulkopuoliset” 

muuttavat brittiläistä kulttuuria (Nyman 2010, 204–205; Stein 2004, 24–36). 

Teoksen päähenkilö Karim on nuori, kokemuksennälkäinen ja liikkuu kuin kala 

vedessä monenlaisissa piireissä. Hänen harhailullaan on kuitenkin päämäärä, päästä 

ylemmäs sosiaalisessa portaikossa ja toteuttaa hänen suuri unelmansa näyttelijänä 

työskentelemisestä. On paikallaan mainita siihen kuitenkaan sen enempää paneutumat-

ta, että se vertautuu Kureishin itsensä kokemaan nuoruuden identiteettikriisiin ja oman 

etnisyyden pohdiskeluun, minkä vuoksi useat tutkijat ovat halunneet tulkita teosta hyvin-

kin omaelämäkerrallisesti (ks. esim. Brooker 2002, 78–79 ja Buchanan 2007, 31–34). 

Haluan vielä erikseen käsitellä The Buddha of Suburbia -romaanin asettamia ky-

symyksiä luokasta ja etnisyydestä, jotka ovat monin tavoin kietoutuneet toisiinsa ja joita 

päähenkilöt performanssinomaisesti omaksuvat ja esittävät, ikään kuin kokeillakseen, 

mikä sopii heidän identiteettiinsä kaikkein parhaiten. Tuollainen kuvaus myös ehdottaa 

monien tilannesidonnaisten identiteettien omaksumista tai identiteetin erityistä hybridi-

syyttä, jossa identiteettiin kuuluu monenlaisia erilaisia, jopa ristiriitaisiakin aineksia. Pää-
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henkilö Karim käy läpi monenlaisia seikkailuja selvittäessään suhdettaan rodun ja luokan 

kysymyksiin, jotka ovat Kureishin näkökulmasta kaksi tärkeintä identiteettiä muodosta-

vaa voimaa (Buchanan 2007, 41; Thomas 2005, 74). Käsittelen myös sitä, kuinka Karim 

peilautuu isäänsä Harooniin ja miten heidän välinen suhteensa heijastaa heidän näke-

myksiään identiteetistä ja Lontoosta. 

Jopi Nyman (2010, 204) kirjoittaa, kuinka The Buddha of Suburbian ytimessä on 

muuttuva brittiläisyys. Hänen mukaansa Britannian musta kirjallisuus tarkastelee identi-

teettiä kahdella tasolla: se kertoo yksilön kokemasta muutoksesta samoin kuin sen kult-

tuurin muuttumisesta, jossa tämä yksilö toimii. Yksilön kasvun kautta korostetaan sitä 

tapaa, jolla ”sisäpuoliset ulkopuoliset” muuttavat brittiläistä kulttuuria. Kuten Nyman 

(emt., 199) kirjoittaa, Britannian mustan kirjallisuuden keskeinen tehtävä on ollut tuoda 

julki maahanmuuttajien ääntä ja kertoa heidän kokemuksistaan usein epäluuloisessa ja 

rasistisessa yhteiskunnassa. Rasismi ei ole yksioikoista ja helposti osoitettavissa olevaa 

myöskään kohdeteoksissani. Esimerkiksi Karim vastaanottaa itseään koskevaa, varsin 

ristiriitaista informaatiota: hänen englantilainen, valkoinen äitinsä sanoo häntä englanti-

laiseksi, jotkut koulukaverit ja tyttöystävä Helenin isä kutsuvat rasistisilla haukkumanimil-

lä. Karim on syntynyt ja elänyt lapsuutensa Lontoossa ja pitää sitä ainoana kotinaan – 

hän pitää itseään paikallisena, joka ei eksy busseissa niin kuin isänsä, Englantiin vuon-

na 1950 emigroitunut Haroon (BS, 7). Haroon pitää itseään intialaisena, mutta on elä-

mäntavaltaan ja käsityksiltään ”englantilaistunut”, toisin kuin perinteitä ja islaminuskoa 

vaaliva ystävänsä Anwar, jonka kanssa hän on tullut Englantiin. Rennisonin mukaan po-

pulaarikulttuurin yhdistävän koodin lisäksi Haroonin muutos on tärkeää Karimin muutok-

sen kannalta: 

As his father sheds one image – changing from civil servant to self-proclaimed guru – Karim is 

catapulted into a world of shifting sexual, social and racial identities. His father’s affair with Eva, 

one of the more glamorous of his followers, brings Karim into contact with the fringes of metropoli-

tan bohemia and he seizes the social and sexual opportunities it offers. (Rennison 2005,101.) 

 

Haroon on elänyt lapsuutensa varsin varakkaassa perheessä, mutta Englantiin tulleessa 

joutunut tyytymään paljon vähempään. Tavallaan Haroonin suhde Evaan merkitsee hä-

nelle taas siirtymää ylemmän keskiluokan piiriin, samoin kuin Karimin suhde Charlieen ja 

myöhemmin vaikutusvaltaisen teatteriohjaajan Matthew Pyken kanssa työskenteleminen 

nostaa hänet pois lähiöiden ja työväenluokan kurjuudesta ja tylsyydestä. Kuitenkin 

ylemmän keskiluokan varakkaat boheemit, kuten Karimin tyttöystävä Eleonor, ihannoivat 
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työväenluokkaa ja koettavat häivyttää oman taustansa (BS, 173), joten vaikuttaa siltä, 

että miltei jokainen esiintyy jonakuna muuna kuin on. Samalla tavoin kuin etnisen ja kult-

tuurisen taustansa puolesta, alemman keskiluokan edustajana Karim ei tunnu kuuluvan 

minnekään, hänen positioonsa ei samaistuta eikä sitä ihaile kukaan (Sykkö 2002, 65).       

Karimin englantilaisuus ei ole poikkeavaa hänen valkoisiin koulukavereihinsa ver-

rattuna: hän kuuntelee The Beatlesia tai Frank Zappaa, sivistää itseään Melody Maker- 

ja New Musical Express -musiikkilehdillä, lukee Kerouacia ja ostelee täydennystä laa-

jaan teekokoelmaansa. Fruit of the Lemonin Faithissa on myös paljon samoja piirteitä: 

teos on täynnä viittauksia varsinkin 1970-luvun loppupuolen tv-ohjelmiin, koska Faith on 

töissä BBC:llä. Karimissa samoin kuin on siis paljon kyseenalaistamatta omaksuttua 

”tyypillistä englantilaisuutta”, mikä paljastuu eräänlaiseksi itsensä värillisyyden ulkopuo-

lella näkemiseksi, liittyen esimerkiksi työväenluokkaisiksi ja valkoisiksi koodattuihin mu-

siikin alakulttuureihin (Brooker 2002, 82). Mielestäni näitä rooleja täytyy tarkastella suh-

teessa Lontoon muodostamaan erikoiseen metropoliympäristöön, jossa oman identitee-

tin muokkaaminen on kuin leikkiä: miksi etnisyydellä (Karim) ja työväenluokkaisuudella 

(Karimin rakastaja Charlie) leikitteleminen on houkuttelevaa, mitä lisäarvoa se tuo ja 

kuinka roolit vaihtuvat urbaanin ympäristön mahdollisuuksien muuttuessa. Erilaiset roolit 

ovat heille ikään kuin omien haaveiden ja mahdollisuuksien projisointia: kuvittelemalla ja 

näyttelemällä niistä tulee todellisia. 

Romaanin alkupuolella muodostuvassa Karimin ja Charlien suhteessa (samoin 

kuin Haroonin ja Charlien äidin Evan suhteessa) kiteytyy monenlaisia uusia alkuja, jotka 

auttavat Karimia performoimaan niin sukupuoltaan, seksuaalista identiteettiään, kuin so-

siaalista ja etnistä taustaansakin. Karimia kiehtoo Charlien androgyyni olemus ja homo-

seksuaalisten kokemusten läheisyys. Hän on varsinkin romaanin alussa jatkuvassa kii-

hotuksen tilassa, mikä ei liity vain fyysiseen läheisyyteen, vaan myös Charlien olemuk-

seen ja elämäntyyliin, jonka Karim haluaa kopioida ja tehdä omakseen. Charlie opastaa-

kin häntä pukeutumisessa ja antaa vinkkejä siitä mitä kannattaa kuunnella ja lukea (BL, 

13–18). Voisi sanoa, että Karimin muodonmuutos alkaa vaatteidenvaihdosta ensimmäi-

senä iltana Evan talossa, kun Charlie käskee hänen unohtaa vanhan pukeutumistyylin-

sä:  

I, who wanted only to be like Charlie – as clever, as cool in every part of my soul – tattooed his 

words on to my brain. Levi’s, with an open-necked shirt, maybe in a very modest pink or purple. I 
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would never go out in anything else for the rest of my life. [--] I contemplated myself and my ward-

robe with loathing, and would have willingly urinated over every garment [--] (BS, 16-17).  

Karim haluaa todellakin olla joku muu, ja kokeilut alkavat hyvin usein omalta vaatekaa-

pilta. Pukeutumisella voi myös tarkkaan kontrolloida itsestään antamaansa kuvaa: vuo-

sia myöhemmin palattuaan New Yorkista takaisin Lontooseen, muuttuneeseen kotikau-

punkiinsa, ja vieraillessaan isänsä ja Evan luona, Karim valitsee vaatteitaan tarkasti, ett-

ei näyttäisi virallisesti pukeutuneelta pankkivirkailijalta eikä toisaalta paljastaa surullisuu-

tensa ja masennuksensa rippeitä (BS, 259–260).    

Sosiospatiaaliset koordinaatit kartoittavat Karimin identiteetin etsintää ja erityisen 

merkittävä tuossa muutosprosessissa on metropolin taiteellinen ja ajankohtainen popu-

laarimusiikin kulttuuri. Popmusiikki tarjoaa alakulttuurisen identiteetin, jossa tyyli ja lah-

jakkuus sisältyvät luokkaidentiteettiin ja häivyttävät samalla etnisen taustan englantilai-

suuden ja angloamerikkalaisuuden taustalle (Brooker 2002, 81). Rennisonin (2005, 101) 

mukaan Karimin etnistä taustaa enemmän häntä muokkaa häntä ympäröivä populaari-

kulttuuri, joka antaa hänelle sukupolvensa kielen, joka yhdistää hänet muihin, erilaisiin 

sosiaalisiin ryhmiin kuuluviin nuoriin.  

Alakulttuurin omaksumisella on teoksessa erilaisista taustoista tulevia nuoria yh-

distävä vaikutus: Charlien perhe edustaa ylempää keskiluokkaa ja Karimin oma perhe 

on alempaa keskiluokkaa. Charlien kapinallisuuden voi nähdä jopa yhteiskuntarauhaa 

järkyttävänä, kun hän häiriköi koulussa vaihtamalla klassisen musiikin The Beatlesiksi ja 

myöhemmin omaksumalla punk-vaikutteita ja pistämällä hakaristin rintaansa (Buchanan 

2007, 45–46). Karimin on vaikea omaksua jotain niin eri piireistä tulevaa kuin punkkari-

us, mutta Charlielle se ei ole vaikeaa. Karim tosin toteaa Charlien punkbändin tehtyä 

läpimurron: “Charlie was magnificent in his venom, his manufactured rage, his anger, his 

defiance” (BS, 154). Tuosta kommentista jää se vaikutelma, että Karim tuntee Charlien 

taustan eikä siis voi täysin uskoa tämän punk-aatteen omaksumista, työväenluokkaista 

performanssia. Hän kommentoi myös epäaitona pitämäänsä Charlien aksenttia (BS, 

247). 

Bradley Buchanan (2007, 33) analysoi teoksen oidipaalista alavirettä ja huomaut-

taa, että Karimin ja Charlien suhde on Karimin ensimmäinen yritys paikata poissaolevan 

isän jättämää aukkoa, ja koko The Buddha of Suburbia -romaani pyörii miehisten rooli-

mallien etsinnän ympärillä: Charlie, Shadwell, Pyke, Anwar ja Changez ottavat menes-
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tyksekkäästi haltuun Haroonin jälkeensä jättämää tyhjää tilaa. Teoksen loppupuolella 

Karim myös käyttää myöhemmin vanhempiensa jo erottua tietoa äidin uudesta poikays-

tävästä ja hänen virvoittuneesta elämänasenteestaan loukatakseen isänsä tunteita. Hän 

tietää olevansa isänsä yläpuolella ja häntä voimakkaampi. Itse pidän oidipaalista luentaa 

jossain määrin oikeutettuna päänhenkilön ja isän kompleksisen suhteen tulkitsemisessa, 

mutta tuo tulkinta jättää huomioitta sen, mitä isä ensimmäisen polven maahanmuuttaja-

na representoi Englannissa syntyneeseen poikaansa verrattuna ja millaista vetoa ja kit-

kaa heidän suhteessaan on. Huomionarvoista on myös se, että Karimin äiti on myös te-

oksessa kuvattu varsin poissaolevaksi ja flegmaattiseksi, eräänlaiseksi työväenluokan 

alennustilan personifikaatioksi, ja pojan on jopa vaikea lähestyä tai koskettaa häntä. 

 

4.1.2. Surumielinen performanssi 

 

Hybridiys, kulttuurien välissä eläminen ja monenlaisten elementtien sulauttaminen 

omaan identiteettiin ei käy koskaan kivuttomasti. Useat tutkijat kuten Berthold Schoene 

ja Seema Jena ovat analysoineet The Buddha of Suburbian ”kansallisuusperformansse-

ja” sekä Karimin että hänen Haroon-isänsä näkökulmista (Thomas 2005, 64–68; Sykkö 

2002, 35–36). Haroonista tulee korostetun henkistynyt ja itämainen, koska länsimaistu-

neelle mystikolle ja henkiselle opettajalle sattuu olemaan tilausta keskiluokkaisten val-

koisten englantilaisten naapurustossa. City nähdään kaupallisuuden keskuksena, jossa 

etnisyydestäkin tulee kauppatavaraa, ja heille tarjotaan tilaa sellaista etnisyysperfor-

manssia varten, mikä ei välttämättä tunnu omalta. Haroon performoi etnisyyttään uskon-

non kautta ryhtymällä eksoottiseksi kotitekoiseksi guruksi, jolla on parantavia voimia, mi-

kä Karimista näyttää petokselta – eihän Haroon edes ole buddhalainen vaan muslimi. 

Eikö Haroon täytä omassa elämässään olevaa tyhjiötä pukeutuessaan intialais-

tyylisiin vaatteisiin ja uppoutuessaan orientaalisesta kirjakaupasta Charing Cross Roadil-

ta hakemiinsa esoteerisiin kirjoihin? Sekä Haroon että hänen lapsuudenystävänsä An-

war palaavat uudelleen omaksuttujen kulttuuristen ja uskonnollisten tapojen kautta mie-

lessään Intiaan, eli paikallistavat omalle mentaaliselle kartalleen vanhan synnyinmaan-

sa, johon heillä ei ole enää halua palata (BS, 64). Lontoo ei ole ollut heille samanlainen 

kuin lapsuuden yltäkylläinen Bombay. Haroon eli siellä ylemmän keskiluokan ylellistä 
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elämää, mutta Lontoo on tarjonnut hänelle valtion virkamiehen työtä, josta hän ei pidä ja 

rakkaudettoman avioliiton flegmaattisen englantilaisnaisen kanssa. Siksi Haroon joutuu 

toteamaan lohduttomalla tavalla romaanin loppupuolella rikkaan, hyvinvoivan, luontoa ja 

kolmatta maailmaa hallitsevan lännen pettäneen hänet:  

I have lived in the West for most of my life, and I will die here, yet I remain to all intents and pur-

poses an Indian man. I will never be anything but an Indian. When I was young we saw the Eng-

lishman as a superior being. [--] Yet there is something missing. [--] there has been no deepening 

of the culture, no accumulation of wisdom, no increase in the way of spirit. (BS 263–264.)  

Mielestäni tämän kommentin esittämällä surullinen heikko mies myöntää, että se positii-

vinen, henkinen erilaisuus, jota hän on kuljettanut mukanaan ja yrittänyt jakaa ihmisille, 

onkin ollut heille vain yksi rooli, eksotiikan ihannointia, mutta sillä ei ole ollut paljonkaan 

vaikutusta valtakulttuuriin. Hän on siis pettynyt myös englantilaisiin ja englantilaiseen 

kulttuuriin, joka näyttäytyy tyhjänä ja arvottomana. Samalla tavoin myös Brick Lane -

romaanissa Nazneenin aviomies Chanu joutuu elämässään pettymään Haroonin lailla, 

minkä Nazneen aavistaa jo melko varhain: ylennystä ei tule, hänen sivistyneisyytensä ja 

yliopistotutkinnot eivät koskaan saa ansaitsemaansa huomiota eikä kiertävästä kirjastos-

takaan tule mitään.  

Karim on isäänsä menestyksekkäämpi neuvotellessaan omaa tietänsä erilaisten 

ryhmien ja mielipideilmastojen keskellä. Hän joutuu hieman isänsä tavoin vetämään 

kansallisuuteen ja etnisyyteen liittyvää performanssia, mikä lienee hänelle helpompaa, 

koska se tapahtuu teatterin lavalla, minkä voi itsessään käsittää luontevaksi erilaisten 

roolien ja identiteettien leikkikentäksi. Hän jättää huomioitta (tai ironisoi?) teatteriproduk-

tioryhmässä ilmentyvän rasismin: hänet palkataan Mogwlin rooliin lähtökohtaisesti tum-

man ihonsa vuoksi ja hän joutuu maalaamaan sen vieläkin mustemmaksi, mikä ärsyttää 

häntä ja inhottaa Haroonia (BS, 157). Häntä ei haittaa Shadwellin ihmetys siitä, ettei hän 

ole koskaan käynyt Intiassa eikä puhu urdua (BS, 140). Kuten Sykkö (2002, 37–38) eh-

dottaa, Shadwell ihannoi löytämäänsä lupaavaa uutta näyttelijää, samalla kun hänestä 

itsestään piirtyy kuva imperialistin karikatyyrinä joka kuvittelee tuntevansa ”todellisen In-

tian” ja yrittää mahduttaa Karimin intialaisen stereotyyppiin. Shadwellin voi nähdä hallit-

sevana isähahmona, joka ei vaan yritä kahlita häntä hetkellä, jolloin hän luulee olevansa 

vapaa vanhemmistaan, vaan muistuttaa hänen ”erilaisuudestaan”. 
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Myöhemmin arvovaltainen ohjaaja Matthew Pyke palkkaa Karimin eksoottisen ul-

konäkönsä vuoksi rooliin, jonka hän saa luoda itse, ainoana vaatimuksenaan se, että 

hahmon tulee olla musta. Anwariin perustuva hahmo on kuitenkin näyttelijäryhmän mie-

lestä liian radikaali ja varsinkin musta näyttelijätär Tracey vastustaa sitä (BS, 181). Ren-

nisonin (2005, 101) mukaan Karimin status perustuu hänen esittämiinsä oman etnisen 

ryhmänsä karikatyyreihin ja vain eksotisoimalla ja vääristelemällä itseään hän voi saa-

vuttaa edessään olevan ”luvatun maan”. Mielestäni on siis huomattavaa, että Karimin 

näkökulma on tässä ja monessa muussa kohdassa valkoisen. Tuo sisäistetty valkoinen 

näkökulma, se, että ajattelee samalla tavalla kuin valkoinen (kolonialisti, imperialisti), on 

eräs instituutionalisen rasismin merkeistä. Tuota vääristelyä on se, että hän yrittää 

omaksua paksumman intialaisen aksentin, joka jäljittelisi mahdollisimman hyvin tuoreen 

maahanmuuttajan puheenrytmiä ja erikoista ääntämystä. Hän myös kerää hahmon pu-

hetyyliä tukeakseen erilaisia huvittavia eleitä, joiden ajattelee merkitsevän valkoiselle 

yleisölle tyypillistä intialaista. Esitellessään uusia eleitään teatteriryhmälle Karim kuiten-

kin osoittautuu eksoottiseksi eli ”liian intialaiseksi” omaksuttuaan näytelmän mahdolli-

simman autenttista roolisuoritusta varten erään sukulaisensa, vasta maahan tulleen 

Changezin tapoja ja piirteitä (BS, 179–181, 188–191).  

Sykön mukaan (2002, 40) Karim on välinpitämätön rodullisten seikkojen ja yleisöl-

tä saamaansa palautteen suhteen, mikä saattaa johtua vaikeudesta etniseen identifikaa-

tioon liittyen. Karimin olemus haastaa Stuart Hallin teoretisoiman mustan olemuksen tai 

kehollisuuden esittämiseen liittyvän vallankäytön, joka saa alkunsa marginaalisuuden ja 

mustien fetisoitujen mielikuvien kiistämisestä (Hall 2005, 205–206). Karim antaa ruu-

miinsa olla esillä ja muiden katsottavana, mutta ei tee sitä alistetusta asemasta käsin tai 

tunne itseään sorretuksi saati eteläaasialaisuuden tai intialaisuuden edustajaksi. Hän 

saa toisaalta epälojaalisuudesta omaa taustaansa kohtaan kitkerää palautetta sekä isäl-

tään että Traceyltä. Romaanin loppua kohden Karimin ei tarvitse enää tehdä tuollaisia 

liioiteltuihin representaatioihin perustuvia etnisyyden esityksiä, vaan hän on tietoisempi 

siitä, kuka ja mikä hän itse on.  
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4.2 Brick Lane 

 

Brick Lanen päähenkilö on kouluttamaton maalaistyttö Nazneen, joka menee naimisiin 

Lontoossa työskentelevän Chanun kanssa ja muuttaa häiden jälkeen sinne asuakseen 

miehensä kanssa. Kuten luvussa 2.5 kuvailin, romaani on erityisen mielenkiintoinen ku-

vatessaan vaiennetun maahanmuuttajanaisen sisäistä puhetta ja hänen elinpiirinsä vä-

hittäistä laajenemista kielen ja kulttuurin oppimisen kautta. Romaani on muuten kuvattu 

Nazneenin näkökulmasta, paitsi keskellä oleva luku seitsemän (BL, 146–177) koostuu 

Nazneenin sisaren Hasinan kirjeistä, joiden viittauksista muodostuu kuva Nazneenin 

perheen elämästä vuosina 1988–2001, jolloin Nazneen menettää poikalapsensa ja per-

heeseen syntyy kaksi tytärtä, Shahana ja Bibi. Romaani on kerronnaltaan melko perin-

teinen, mutta sen aihepiiri ja varsinkin musliminaisen kokeman avioliiton ulkopuolisen 

suhteen kuvaus nosti sen välittömästi julkaisun jälkeen sekä myyntilistojen kärkeen että 

kriitikoiden ylistämäksi. Nyt muutama vuosi esikoisteoksen julkaisemisen jälkeen Monica 

Ali tunnetaan edelleen esikoisromaanistaan, sillä sen jälkeen ilmestyneet Alentejo Blue 

(2006) ja In the Kitchen (2009) eivät ole yltäneet samanlaiseen kansainväliseen suosi-

oon.  

 

4.2.1 Diasporisesta naisesta toimijaksi 

 

Tarkastelen seuraavaksi, miten Nazneen tulee tietoiseksi omasta paikastaan, eli 

missä vaiheessa hän ymmärtää entisen identiteettinsä olevan riittämätön. Mielestäni 

Brick Lane -romaanin alussa Nazneenin henkilöhahmo on eräänlaisessa ”etnisessä tyh-

jiössä”, toisin sanoen tiedostamaton omaan taustaansa, sukupuoleensa ja uskontoonsa 

liittyvistä seikoista. Luonnollisesti hän identifioi itsensä kansallisuuden (bangladeshilai-

nen) ja uskonnon (muslimi) suhteen, mutta hyvin kyseenalaistamattomalla, yksinkertai-

sella tavalla, mikä enteilee varsin pitkällistä kehitysprosessia. Tämä prosessi ei ole yhtä 

selkeä ja läpinäkyvä kuin voisi kuvitella Pirjo Ahokkaan ansiokkaassa Brick Lane -

analyysissään (2008, 167) esittämänsä toteamuksen perusteella: Nazneen yrittää luoda 

”uusissa oloissa uuden ja entistä käyttökelpoisemman identiteetin uhmaamalla omissa 

kotimaissaan vallitsevia, traditionaalisia näkemyksiä naisten passiivisuuden ja alistuvai-
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suuden luonnollisuudesta”. Näkisin, että varsinkin romaanin alussa päähenkilöä kuvaa 

passiivisuus ja alistuneisuus, eikä hän tiedä mitään keinoa, jolla vastata epämiellyttäviksi 

tai epäreiluiksi kokemiinsa asioihin. Hänen vastarintansa on pienten arkisten askareiden 

laiminlyöntiä, protestointia, jota kukaan ei edes huomaa (BL, 63). 

Kuten edellisessä kappaleessa totesin, Brick Lanen perhesaagaa leimaa varsin-

kin perheen äidin kehitys. Vaikuttaakin siis siltä, että asuntoonsa suljettu (tai sulkeutu-

nut) Nazneen on se, jota Lontoo muuttaa enemmän kuin englantilaisten kollegojensa 

kanssa työskentelevää Chanua. Nazneen loppujen lopuksi integroituu paremmin kuin 

nimellisesti sivistyneempi ja taidokkaampi Chanu, jota Ahokas (2008, 172) kutsuu pinta-

puolisesti länsimaalaistuneeksi: hän toivoo vaimonsa pysyvän kotona. Chanu kieltää 

englanninopiskelun samalla college-kurssilla Razian kanssa, eikä ulkona liikkuminen-

kaan ole hyväksi naisen maineelle. Työnteko alentaisi miehen arvoa perheen päänä 

myös naisten mielestä (BL, 29), mutta Chanun irtisanouduttua Nazneenin on pakko ot-

taa vastaan kotona tehtävää ompelutyötä perheen toimeentulon turvaamiseksi. Protes-

toinnin välineet ovat pienet ja hiljaiset: känsiä leikatessa veitsi lipsahtaa, ruokapöytään 

asettumisesta kieltäytyminen tuo tottelevaisuuden nautintoa, mutta on myös pintapuolis-

ta rituaalin toistoa. 

Luonnollisesti Chanu-aviomies on saanut osansa rasismista, sillä häntä kohdel-

laan töissä toisen luokan kansalaisena, ilman että hän saisi hartaasti odottamaansa 

ylennystä tai arvonantoa, joka hänelle koulutuksensa ja ahkeruutensa mukaan kuuluisi. 

Kuitenkin Ahokkaan mukaan juuri Nazneen, diasporinen naispäähenkilö, yrittää hyödyn-

tää kulttuurista hybridiyttä, kulttuurien sekoittumista ja kulttuurien välistä vuorovaikutusta 

kyseenalaistaakseen häneen kohdistuvan sukupuoli- ja rotusorron. Tähän tarvitaan uut-

ta fiktiivistä tilaa, jossa marginalisoitu ja paikoiltaan siirtynyt naispäähenkilö kamppailee 

oman elämänsä hallinnasta. Ahokas viittaa useiden muiden postkoloniaalisten kirjalli-

suudentutkijoiden todistavan hybridiyden olevan tärkeä elementti uudemmassa siirto-

laiskirjallisuudessa. Siihen kytkeytyvät ”ajassa ja paikassa tapahtuvat globaaliset ra-

janylitykset ja transnationaaliset yhteenliittymät saattavat voimaannuttaa diasporassa 

elävien subjektiutta”. (Ahokas 2008, 167–169.) 

Varsinkin Nazneenin henkilöhahmo on hedelmällinen diasporisen naishah-

mon kehityksen tarkastelussa. Nazneen on kouluttamaton, naiivi, kielitaidoton ja löytää 

itsensä 18-vuotiaana täysin uudesta ympäristöstä, jonka lainalaisuuksia hän ei ymmärrä. 
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Jopa kotoa yksin poistuminen, puhumattakaan tien ylittämisestä ilman aviomiehen tukea 

tuntuu vaaralliselta, mutta on kiehtovaa ja rohkaisevaa (BL, 54–61). Nazneen irrottautuu 

vuosien kuluessa bangladeshilaisen naisen kapeaksi lokeroidusta, odotusten ja perintei-

den täyttämästä tilasta ja oppii elämään omaa elämäänsä. Sen hintana on kuitenkin 

perheen hajoaminen, mikä osaltaan osoittaa perherakenteiden tärkeyden, mutta myös 

sen, että länsimaisessa ympäristössä monenlaiset ratkaisut ovat mahdollisia, eikä nai-

sen tarvitse tyytyä samanlaisiin kapeisiin rooleihin kuin kotimaassaan.   

Brick Lane -romaanissa julkinen tila edustaa vaaroja, englantilaisen yhteiskunnan 

turmellusta ja vaarallista, ei-toivottua muutosta. Koti on se keskeinen toimintatila, mikä 

on kuvattu yksityiskohtaisen tarkasti ja mihin suurin osa romaanin tapahtumista sijoittuu. 

Silti muutos on väistämätöntä, koska Nazneenista alkaa muotoutua entistä itsenäisempi 

ja riippumattomampi toimija. Eräänä erittäin tärkeänä aluevaltauksena Nazneenin elä-

mässä pidän hänen työskentelyn aloittamistaan: ystävättären ehdotuksesta hän alkaa 

ottaa vastaan pieniä kotona tehtäviä ompelutöitä, jotka toimittaa hänelle bangladeshilai-

nen nuorukainen Karim. Tämä on mielestäni erityisen merkityksellistä oman toimintatilan 

laajentamista siksi, että Nazneen saa nappien kiinnityksen ja pikkutoppien ompelun 

kautta tuotua perheen toimeentuloon oman osansa ja nousee siten tärkeäksi (muttei ta-

sa-arvoiseksi) taloudelliseksi toimijaksi aviomiehensä rinnalle. On myös merkillepanta-

vaa, että hän tekee samaa työtä itälontoolaisessa vuokrahuoneistossa kuin Hasina-sisko 

on tehnyt Dhakassa: he ovat molemmat osallisina globaalissa vaatteidenvalmistuksessa 

ja -kaupassa nälkäpalkalla. 

Toinen tärkeä muutos tulee Nazneenin elämään tavallaan samalla ovenavauksel-

la ensimmäisen farkkupinon kanssa. Karim symboloi Britanniassa syntynyttä itsevarmaa 

bangladeshilaissukupolvea; toisaalta nuori mies julistaa Englannin kotimaakseen, mutta 

toimii aasialaisten syrjintää vastustavan islamistisen Bengalin Tiikerit -järjestön johtaja-

na. Ali kuvaa hienovaraisesti Nazneenin kasvavaa kiinnostusta tuota ainoaa ulkomaail-

man miestä kohtaan, joka astuu olohuoneeseen ja on siellä kuin kotonaan. Ehkä suh-

teessa on olemassa jonkinlainen tasaveroisuuden toive, vaikkakaan se ei epätoivoisuu-

tensa (salailun ja syyllisyyden) takia pääse kehittymään kovinkaan pitkälle.  

Toisaalta kun Nazneen päätyy työnvälittäjänsä rakastajaksi, Karimkin ihailee hä-

nen jaloa, hyvää, äidillistä luonnettaan, mikä ei sittenkään eroa niin kovin paljon Chanun 

asenteesta. Nazneenin elämässä ei kuitenkaan ole enää paluuta entiseen, vaikka suhde 
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Karimiin päättyy olosuhteiden pakosta ja Chanu suunnittelee entistä kiivaammin, oman 

kunnioituksensa ja omanarvontuntonsa rippeet pelastaakseen paluuta Bangladeshiin. 

Ahokkaan mukaan (2008, 174) Nazneen lopettaa suhteen juuri sen takia, että tajuaa 

molempien miesten näkevän hänet ihanteellisena bengalilaisvaimona ja äitinä, mutta in-

tohimoisella suhteella on suuri merkitys Nazneenin identiteetin politisoijana, sillä se joh-

taa hänet tajuamaan välttämättömyyden kehittää kollektiivisia siteitä muihin diasporisiin 

naisiin. Mielestäni suhde ja sen päättyminen on vain osa tätä kehitystä, joka on alkanut 

jo paljon varhaisemmin, sillä jo avioliiton ensi vuosina Nazneen on puhunut Razian 

kanssa collegeen menosta ja työnteosta, joita Chanu on vastustanut. Kuitenkin avioliiton 

ulkopuolinen suhde ilmiselvästikin vapauttaa tyynestä kohtaloonsa alistumisen kahleista 

ja auttaa ottamaan tärkeitä ensiaskelia itsenäiseen subjektiuteen. 

Vaatteilla on myös huomattavasti konkreettisempi merkitys: Naznenin ystävä Ra-

zia osoittaa erilaisuuttaan pitämällä pipoa ja ”rekan kokoisia kenkiä”, jotka saavat hänet 

näyttämään työmieheltä tai kalastajalta (BL, 69; 72). Pipo peittää Razian lyhyiksi kynimät 

hiukset, jotka järkyttävät niin hänen aviomiestään kuin Nazneeniakin (BL, 73). Razia 

muuttuu entistä enemmän nöyrän ja hiljaisen bangladeshilaisvaimon vastakohdaksi 

opiskellessaan collegessa englantia, minkä Chanu kieltää Nazneenilta, ja aloittaessaan 

miehensä kuoleman jälkeen työt tehtaassa (BL, 76–77 ja 188–190). Razia on aasialais-

feministin perikuva, joka ottaa railakkaasti etäisyyttä synnyinmaansa tapoihin ja osoittaa 

Britannian kansallisuuden saatuaan uskollisuutta kotimaalleen pukeutumalla Union Jack 

-paitaan.  

Myös Nazneenin omat lapset osoittavat mieltään pukeutumisella. Varsinkin van-

hemman tyttären Shahanan into kaikkea ”länsimaalaista” kohtaan aiheuttaa loppumat-

toman sarjan konflikteja Bangladeshiin palaamista suunnittelevan, isän auktoriteettiaan 

uhkailemalla osoittavan Chanun kanssa:  

Shahana did not want to listen to Bengali classical music. Her written Bengali was shocking. She 

wanted to wear jeans. She hated her kameez and spoiled her entire wardrobe by pouring paint on 

them. If she could choose between baked beans and dal it was no contest. When Bangladesh 

was mentioned she pulled a face. She did not know and would not learn that Tagore was more 

than poet and Nobel laureate, and no less than the true father of her nation. Shahana did not care. 

Shahana did not want to go back home. (BL, 180.)  

Mielestäni on merkittävää, ettei Nazneenin hiljainen kohtalonsa hyväksyminen ja vasta-

rinnan puute onkin tulkittavissa tyttöjensä tueksi: hän ymmärtää heitä, Lontoossa synty-
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neitä ja kasvaneita, paremmin kuin omaa aviomiestään, jonka integroituminen paljastuu 

melko pintapuoliseksi ja joka koko ajan haaveilee paluusta Dhakaan, piittaamatta tyttäri-

ensä ja Nazneenin hiljaisesta vastustuksesta.  

Vastarinta saa kuitenkin merkittävämpiä muotoja romaanin lopussa, kun Nazneen 

päättää pysyä Lontoossa tyttäriensä kanssa ja Chanu palaa Bangladeshiin. Lopulta hän 

etenee ”uhrin asemasta puolustamaan itsemäärittelemäänsä subjektiutta”, kun diaspori-

set bangladeshilaisnaiset yhdistävät Razian johdolla voimansa perustaessaan oman 

vaatealan yrityksen, Fusion Fashionin (Ahokas 2008, 174–175). Se tarjoaa heille töitä 

heidän omilla ehdoillaan: kyse ei ole enää riistotyöstä, jota Karim on hänelle välittänyt, 

eivätkä naiset ole velvollisia raportoimaan tekemisistään kenellekään. Toisaalta Razian 

aviomies kuolee jo varhaisessa vaiheessa ja Chanu palaa kotimaahan ilmeisen petty-

neenä länsimaiseen elämään, mikä herättää kysymyksen siitä, eikö miehillä ole todella-

kaan sijaa voimautuneiden, itsenäistyneiden naissubjektien elämässä?   

Ali sulkee Brick Lanen lopussa romaanin alkupuolella ensi kertaa paljastetun, 

englantilaisuuteen liittyvän unelman (tai liukuvan ja liikkuvan identiteetin kaipuun, Aho-

kas [2008, 181]). Ice es-kating ei ole vain jotain, mitä nuori, hupsu perheenäiti on ihaillen 

katsonut televisiosta ymmärtämättä täysin näkemäänsä, mutta silti nauttien siitä ja kuvi-

tellen itsensä salaa joksikin toiseksi: 

  [--] she was no longer a collection of the hopes, random thoughts, petty anxieties and selfish 

wants that made her, but was whole and pure. The old Nazneen was sublimated and the new 

Nazneen was filled with white light, glory. (BL, 41.)  

Hänen tyttärensä Shahana ja Bibi sekä Razia vievät hänet luistelemaan: ”This is Eng-

land. You can do whatever you like” (BL, 492). Nazneen voi luistella sariin pukeutunee-

na ja ilman täydellistä kielitaitoa, joka mahdollistaisi ice es-kating-sanan täydellisen ään-

tämyksen. Tuolla teolla Brick Lanen bangladeshilaiset naiset lopulta vaativat Englantia 

omaksi maakseen. Samalla he ovat uudelleenmääritelleet oman tilansa niin perheeseen 

kuin menneisyyteenkin nähden. 
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4.3 Fruit of the Lemon 

4.3.1 Perhetarinoiden poissaolo 

 

Andrea Levyn romaani Fruit of the Lemon kertoo parikymppisen käsityöartesaa-

niksi valmistuneen Faithin tutkimusmatkasta omiin jamaikalaisiin sukujuuriinsa. Sitä ku-

vastaa hyvin teoksen mittaan laajentuva sukupuu: siinä on teoksen alkupuolella Englan-

ti-osassa vain englantilaisen ydinperheen pari haaraa, isä, äiti ja kaksi lasta. Sukupuu 

laajenee romaanin jälkipuoliskon Jamaika-osassa mittavaksi, joka suuntaan haaroittu-

vaksi sukupuuksi, jonka oksilla ovat kaikki tädit, sedät ja kaukaiset sukulaiset, jotka tuo-

vat tarinaan oman lisänsä. Teos kuvaa Faithin näkökulmasta heräämistä oman etnisen 

taustan ja syntyperän havaitsemiseen ja hyväksymiseen. 

Lisäksi teoksen kertojarakenne muuttuu ykkös- ja kakkososien välillä. Alussa 

Faith kertoo minämuodossa omaa ja perheensä tarinaa, kerronnassa on paljon dialogia 

ja henkilöiden ja paikkojen yksityiskohtaista kuvausta Faithin näkökulmasta fokalisoitu-

na. Teoksen alussa on yksi Faithin vanhempien tarinan kertova katkelma sillä tyylillä, 

millä Jamaika-osan eri sukulaisten tarinat kerrotaan: ikään kuin suullisen perinteen tyy-

liin jutustellen ja sukutarinoiden eri puolia valottaen. Englanti-osiossa se koskee Faithin 

omia vanhempia ja sitä, kuinka hän yrittää pienistä tiedonmurusista koostaa oman ta-

rinansa. Vanhemmat eivät puhuneet ajoista ennen Englantiin saapumista:  

Mum and dad never talked about their lives before my brother and I were born. They didn’t sit us in 

front of the fire and tell long tales of life in Jamaica – of palm trees and yams and playing by rivers. 

There was no ’oral tradition’ in our family. (FL, 4.)   

Katkelmille tyypillistä on se, että se on kerrottu lapsekkaaseen tyyliin, alkaen sekä isän 

että äidin lapsuudesta, koulunkäynnistä ja nuoruuden tapaamisesta, naimisiinmenosta ja 

Englantiin muutosta. Edelleenkin tarinaa fokalisoidaan Faithin näkökulmasta, mutta kat-

kelman päähenkilöiden Milred-äidin ja Wade-isän ajatuksia valotetaan huomattavasti 

monisanaisemmin ja syvällisemmin kuin mitä elämäntarinaa ympäröivä muu kerronta 

antaa olettaa. Lapsilleen he mutisevat niukkasanaisesti, ettei heidän tarvitse tietää, mut-

ta elämäntarinassaan Mildred puhuu ikään kuin jälkiviisaasti vuosikymmenien päästä 

häneltä muutosta utelevalle haastattelijalle: 
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’I remember that taxi ride. England looked so grey and all the time we riding long my nose was 

running and there was steam coming out my mouth from the cold.’  --- 

‘I ask you, I never thought I’d end up living like that in England.’ Mildred did not like living in this 

one room with two men. ‘They thought I was there to serve them.’ Donald [Waden veli] was a 

bachelor and persuaded Wade to go out with him nearly every night to the West End: Trafalgar 

Square and Piccadilly Circus. 

‘It was not every night, Mildred.’ 

‘It was every night, and you just leave me in the stinking room and expect me to clean eveything 

up for you.’ (FL, 9) 

Şebnem Toplu (2005) kirjoittaa Fruit of the Lemon -romaania analysoivassa essees-

sään, että Levy personoi kirjoituksissaan Windrush-sukupolvea, johon romaanissa Fait-

hin vanhemmat tyypillisesti kuuluvat. Sillä tarkoitetaan niitä Karibian alueen maahan-

muuttajia, jotka saapuivat muun muuassa Jamaikalta ja Trinidadista 1940–1950-luvuilla 

vastatakseen emämaan tarpeisiin toimimalla esimerkiksi bussinkuljettajina, sairaanhoita-

jina ja rakennusmiehinä. Myös Faithin vanhemmat kuvataan sairaanhoitajaksi ja yksi-

tyisyrittäjä-remonttimieheksi. Toplun mielestä on merkillepantavaa, että heille emämaa 

näyttäytyy mahdollisuuksien maana, mutta tuntuu myös kotimaalta. He toteavat oman 

asunnon ostettuaan saapuneensa viimeinkin kotiin (FL, 11). Tuo kotiin palaamisen aja-

tus johtunee heidän englantilaismielisestä ja -myönteisestä peruskoulutuksestaan koti-

saarella; myös Brick Lanessa Chanun kotimaassaan Bangladeshissa saama englanti-

laistyylinen laajasti yleissivistävä koulutus luo hänen mieleensä eräänlaisen ihanteellisen 

kuvan Englannista, mikä ei vastaa todellisuutta, niin kuin ei vastaa Faithin vanhempien-

kaan käsitys.   

Toplun (2005) mukaan Faithin ja hänen vanhempiensa välillä on perustavanlaa-

tuinen ero: vanhemmilla on aina pahvilaatikot pakattuina kotiin palaamista varten, mutta 

he olettavat lapsiensa juurtuvan Englantiin ja haluavan elää siellä. Toplu esittää tuon 

eron johtuvan siitä, että ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajat joutuivat kärsimään 

siitä, että he olivat tervetulleita imperialistiseen Englantiin, mutta joutuivat kärsimään 

muiden maahanmuuttajien tavoin muun muuassa köyhyydestä, työttömyydestä, rasisti-

sista väkivallanteoista ja eristämisestä. Faithin vanhemmat kieltäytyvät puhumasta nois-

ta ajoista, mikä suurelta osalta vaikuttaa Faithin juurettomuuteen ja siitä seuraavaan 

identiteettikriisiin.  
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On mielestäni kuitenkin kysyttävä, miksei Faithin isoveli Carl koe samanlaista 

muutoksen myrskyä teoksen kuluessa. Mustuuden representaatioissa Carlilla on osan-

sa: hänen saapuessaan Faithin kotiin ilmoittamatta Faith katsoo hänen afroaan ja suurta 

kokoaan vieraantuneen katsella (FL, 53–54). Mustien oikeustaistelun tematiikkaa sivu-

taan myös siinä, että Carlilla on musta tyttöystävä, jolle mustien oikeudet ja kansalaisak-

tivismi ovat sydäntä lähellä. Carlin identifikaation eräänlainen vaivattomuus liittyy kuiten-

kin todennäköisesti hänen sukupuoleensa enemmän kuin kokemukseen etnisestä erilai-

suudesta. Hän tuntuu huvittuneena kommentoivan Faithin ”sokeita pisteitä”, samalla kun 

häneen liittyy monia mustan miehen attribuutteja. Carlia kiusattiin koulussa hänen harvi-

naisesta nimestään, minkä vuoksi hän halusi itseään kutsuttavan toisella nimellään Tre-

vor. Koulun jälkeen nimi ja identiteetti kääntyvät päinvastaisiksi: 

Then Trevor left school and started work driving a delivery van for a textile company. After two 

weeks he decided that Trevor no more suited his image. He wanted to be called Carl again. Carl, 

he decided, had a certain Superfly, Shaft, don’t-mess-with-me-I’m-a-black-man message. (FL, 18, 

kursiivi alkuperäinen.) 

Teoksen alkupuolella eräs romaanin avainkohdista on se, kun Faith kuulee vanhempi-

ensa eräänä päivänä ilmoittavan halustaan palata takaisin kotiin: hän ajattelee heti, että 

vanhemmilla on taloudellisia ongelmia ja he joutuvat muuttamaan takaisin pieneen kau-

pungin vuokra-asuntoon, jossa he asuivat ennen muuttoa omaan taloonsa (FL, 42–45). 

Hänen yllätyksensä on suuri, kun hän kuulee, etteivät vanhemmat suunnittele vain lo-

mailua Jamaikalla, vaan pysyvää muuttoa sinne. Faith listaa mielessään niitä perieng-

lantilaisia asioita, joista äiti pitää ja joita ei voi saada Jamaikalla: 

I knew my parents had come from there. I knew we had relations there. And the odd family friend 

would go out to visit the island, bring us back some strange fruits and talk about back home. But 

what Mum and Dad really loved was snow and cold evenings after shopping, when we would all sit 

around a coal fire and eat muffins and drink cups of tea whilst watching Cilla Black and arguing 

whether she could sing or not. My mum’s mantra has always been, ‘You couldn’t get this in Jamai-

ca.’ Everything from our automatic washing machine to the chunks of peanut brittle she loved to 

suck – they were all things enjoyed here and denied there. --- At holiday times they had never 

stared yearningly at the atlas and wished they could afford to go to the Caribbean. They had 

looked at the Shell road map of Britain and decided Scotland looked nice or Wales sounded like 

somewhere to visit. And they always ended up on the church holiday trip to Devon because they 

liked to eat scones with jam and clotted cream. (FL, 45–46.)   
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Vanhemmat pyrkivät määräilemään Faithin elämästä sittenkin, kun hän on jo muuttanut 

omilleen. Toisaalta, kuten Toplu (2005) osoittaa, vanhemmat uskovat Faithilla olevan 

kaikki ne tarpeelliset taidot ja kulttuurilliset attribuutit, jotta häntä pidetään brittiläisenä ja 

menestyy elämässään. Toplun mukaan on merkillepantavaa, että Faith joutuu taistele-

maan sekä ympäröivän valkoisen, englantilaisen yhteiskunnan rasismia kohtaan sekä 

omien (mustien) vanhempiensa sovinnaista sukupuoliajattelua vastaan. He ovat van-

hanaikaisia, eikä Faith ilahdu esimerkiksi isänsä yllätysvierailusta, vaan haluaa salata 

sen, että hänen ja naispuoleisen asuintoverin Marionin lisäksi talossa asuu kaksi mies-

täkin. Isästä on itse asiassa oudointa se, etteivät asuintoverit ole samanlaisia kuin Faith 

(”your friends, any of them your own kind?”, FL, 28), millä hän viittaa Faithin ihonväriin. 

Faith itse ei ymmärrä heti, mitä isä tarkoittaa, mikä on yksi osoitus Faithin ”värisokeu-

desta”. Hän ei kiinnitä omaan ihonväriinsä huomiota, vaikka sekä ympäröivä yhteisö ja 

hänen oma perheensä viittaa ihonvärin merkityksellisyyteen monta kertaa. Väreillä on 

muutenkin merkitystä: vanhemmat maalaavat uuden kodin seinät värikkäillä maaleilla, 

ikään kuin muistutukseksi omasta kotimaasta ja Wade työskentelee maalarina. Varsinkin 

Jamaika-osiossa värikylläisyys korostuu entisestään, mikä näyttäytyy Englannin har-

mauden ja kalseuden lämpimänä vastakohtana. 

On myös erikoista, että vanhemmat, jotka haluavat unohtaa menneisyyten-

sä rasistiset kokemukset ja lastensa kuuluvan valkoiseen yhteiskuntaan, kehottavat 

Faithia pysymään kuitenkin omankaltaistensa kanssa ikään kuin varotoimenpiteenä. 

Surkuhupaisa antikliimaksi tuossa suhteessa on yritys saattaa Faith yhteen isän työka-

verin Noelin kanssa, mikä ei kuitenkaan ota onnistuakseen – miten muutenkaan moderni 

koulutettu nainen suhtautuisi naimayrityksiin (FL, 97–102).  

 

4.3.2 Faith ja etninen herääminen  

 

Miten Faithin etninen herääminen sitten tapahtuu romaanin kuluessa? Edellisessä kap-

paleessa samoin kuin englantilaisuutta käsittelevässä alaluvussa olen käsitellyt Faithin 

perhetaustaa, joka on yhdistelmä erilaisia kulttuurillisia arvostuksia englantilaisen ja ja-

maikalaisen kulttuurin välillä, korostuksia ja häivytyksiä. Se, mitä vanhemmat tarjoavat 

lapsilleen, on tavallinen, turvallinen lapsuus: oma koti Haringeyssä, retkiä Englannin 
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maaseudulle, samanlainen koulutus kuin valkoisilla, ei tarinoita ja kaipuuta merentakai-

seen kotiin. Faith ja Carl kasvatetaan siis kaikin tavoin sopeutumaan englantilaiseen yh-

teiskuntaan ja olemaan englantilaisia, toisin kuin vanhempansa. Jos vanhempien koh-

dalla voi mielestäni puhua tietoisesta unohtamisesta, niin Faith on kasvatettu unohta-

maan tai olemaan huomioimatta omaa etnistä taustaansa.  

Jo teoksen alkupuolella tulee ilmi joitakin kohtia, jotka osoittavat Faithin eri-

tyislaatuisuuteensa verrattuna muihin opiskelijoihin hänen artesaanikoulutuksessaan. 

Faithin tuutori sanoo, että sillä, että hänet palkattiin suoraan koulunpenkiltä, oli jotain te-

kemistä sen kanssa, että hän on musta. Ja työnantajan, kutojataiteilijan mielestä Faithin 

töissä olevat etniset vaikutteet ovat jännittäviä: “Your work has an ethnicity which shines 

through . . . A sort of African or South American feel which is obviously part of you. Don’t 

you find that exciting, Faith?” (FL, 31.) 

 Faithin kämppiksille ihonvärillä ei ole merkitystä, mutta heidän käyttäytymi-

sensä on poikkeuksellista, jopa sinisilmäistä, minkä osoittaa esimerkiksi Simonin kotiky-

lään sijoittuva luku, jossa Faith ja Simon menevät yhdessä perienglantilaiseen pubiin. 

Ympäröivä yhteiskunta ei ole yhtä huoleton tai tiedostamaton kuin Faith ja hänen ystä-

vänsä, sillä Faith tuntee olevansa paljastettu, katseen kohteena ja joutuu jopa uteliaan 

perhetutun kanssa konfliktiin vastustaessaan lokerointia jamaikalaisuuden edustajaksi 

(FL, 130–131). Myös Simonin äiti on ystävällisyydessään hieman tungetteleva, kun hän 

kyselee hyvin paljon Faithin perheestä ja sukulaisista Jamaikalla (FL, 132–133). Dialogi 

paljastaa, ettei Faithilla ole vastauksia noihin kysymyksiin, ja epäröinnistä voi tulkita sen, 

ettei hän ole piirtänyt koskaan sen laajempaa sukupuuta itselleen. Perheyhteyden hah-

mottamista symbolisoivat romaanin toisen osan kuluessa kasvavat sukupuut, jossa on 

alussa vain ydinperhe, mutta joka laajenee kattamaan ison joukon Jamaikalla asuvia su-

kulaisia, sekä jo kuolleita isoäitejä. 

Monille ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajakirjailijoiden teoksille on 

tyypillistä kuvata ympäröivän yhteiskunnan rasistisia asenteita. Myös Fruit of the Lemon 

-romaanissa on huomattavasti rasismiin viittaavia kohtia. Faithin ystävän Marionin perhe 

laukoo jopa Faithin läsnä ollessa epämiellyttäviä kommentteja mustista (FL, 77–94), jois-

ta Faith itse ei piittaa, tai joita hän ei näe kohdistetuksi joillekin hänen kaltaisilleen. Työ-

paikalla Faith kokee instituutioihin kätkeytyvää rasismia, jonka paikantaminen on huo-

mattavasti vaikeampaa.  
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Faith joutuu sattumalta äärioikeistolaisen 1970-luvulla vaikuttaneen liikkeen 

National Frontin tekemän rasistisen iskun todistajaksi: joukko miehiä sotkee mustan nai-

sen pitämän kirjakaupan ja pahoinpitelee tämän (FL, 150–154). Vaikka isku kohdistuu 

tuntemattomaan henkilöön, Faith selvästikin asennoituu tuohon henkilöön eri tavalla kuin 

myös paikalla ollut Simon ja jopa identifioituu tähän. Rasismin kohteeksi joutuneista teh-

dyissä tutkimuksissa rasismin kokemuksilla voi olla ihmisen hyvinvoinnille vakavia nega-

tiivisia seuraamuksia, kuten turhautumista, stressiä, erilaisia terveydellisiä ongelmia, 

ympäristöstä eristymistä ja aineita kielteisen minäkuvan rakentumiseen (Rastas 2009, 

57). Niinpä National Front -isku on tärkein Faithin identiteettikriisiin johtava syy, viimei-

nen pisara, mikä saa hänet vaipumaan epätoivoissaan oman huoneensa pimeyteen. On 

kuvaavaa, että Faith jopa peittää peilinsä, ettei hän näkisi kuvaansa – jopa peilikuva 

muistuttaa häntä siitä, ettei hän ole aikaisemmin todella nähnyt itseään ja yhdellä rytinäl-

lä tuo kiusallinen ja kipeä tietoisuus on saanut hänestä otteen.  

Ehkä Faithin vanhempien vastustuksen ja samalla mustan yhteisön huo-

miotta jättämisen voi nähdä kahdentasoisena kamppailuna. Pam Morrisin (1997, 213–

214) mukaan monet postkoloniaaliset naiskirjailijat työstävät kirjoituksissaan kahta tavoi-

tetta: torjuvat oman kulttuurinsa essentialistiset kansalliset metaforat ja rakentavat uu-

denlaisia myönteisiä kertomuksia naisten kollektiivisesta kansallisesta identiteetistä. 

Faithin tarinan etenemisen myötä romaanissa kehittyy uudenlainen, transnationaalisen 

naisen malli, jossa on aineksia sekä eurooppalaisesta itsenäisestä naisesta että ja-

maikalaisesta kollektiivisesta naiseudesta.  
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5 Päätelmiä 

 

Tässä pro gradu -tutkielmassani olen kartoittanut kohdeteoksieni Brick La-

ne, Fruit of the Lemon ja The Buddha of Suburbia kautta kolmen erilaisen maahanmuut-

tajataustaisen kirjailijan ajatuksia siitä, kuinka paikka mahdollisuuksineen ja rajoituksi-

neen vaikuttaa päähenkilön identifikaatioprosessiin. Kaikissa analysoimissani teoksissa 

paikan käsite, yhdistettynä päähenkilön kuvitelmiin ja projektioihin Lontoon metropolin 

tarjoamista mahdollisuuksista, voimauttaa päähenkilöitä ja mahdollistaa uudenlaisten 

roolien hyväksymisen entistä paremmin itsensä tuntevina subjekteina. Tässä tutkielmani 

päättävässä luvussa kokoan vielä yhteen edellä esittämäni ajatukset henkilöhahmon tie-

toisuuden kasvusta ja erilaisten identiteettien tarpeellisuudesta. Käsittelen myös julkisen 

ja yksityisen tilan välistä eroa, sillä siinä tapahtuvat muutokset ovat myös oleellisia pää-

henkilöiden identiteetin kehityksessä. Kaikissa kolmessa romaanissa on huomattavissa 

myös mielenkiintoisia huomioita tilasta: kodin turvallisuuden ja perinteiden vastapainona 

on julkinen tila, joka pelottaa ja houkuttaa samanaikaisesti. Julkisessa tilassa tulevat 

vastaan ne metropolin alakulttuurit, eri kansallisuudet ja etnisyydet, joiden olemassaoloa 

ei voi kieltää eikä muuttaa. Englantilaisuuden representoinnissa varsinkin Fruit of the 

Lemon -romaanin maaseutukuvaus toimii Lontooseen nähden mielenkiintoisena dialogi-

na. 

Luonnollisesti kohdeteokseni ehdottavat uudenlaisia identifikaatiomalleja 

omien kehityskertomustensa kautta. Niissä on monia McLeodin määrittelemiä postkolo-

niaalisen Lontoon kuvaukselle tyypillisiä elementtejä: niissä pohditaan erilaisia seksuaa-

lisia ja etnisiä rooleja ja olemisen tapoja, ja nuoruuden vitaalisuudella ja alakulttuureilla 

on merkittävä osuus identiteetin muodostamisessa etenkin The Buddha of Suburbia -

romaanissa. Globaalin aikakauden diasporisissa ja transnationaalisissa kohtaamispai-

koissa ei ole niinkään kyse kahden ryhmän kohtaamisista vaan useista eri ryhmistä. 

Varsinkin monikulttuurisuuden sulatusuuneissa kuten Lontoossa on läsnä ääretön kirjo 

erilaisia kansallisuuksia, uskontoja, alakulttuureja ja elämäntapoja, joten mahdollisuudet 

yhdistellä erilaisia kulttuurisia aineksia ovat moninkertaistuneet. Kuten identiteettiä käsit-

televässä alaluvussa totesin, Stuart Hallin (2003a, 122) käsityksen mukaan diasporan 

näkökulmasta identiteeteillä voi olla monenlaisia kuvitteellisia koteja. Myös kohdeteoste-

ni päähenkilöt ovat jossain määrin ilman yhtä alkuperäistä kotimaata, mutta kehitysker-

tomuksissaan he laajentavat ”kotona olemisen” tapoja. He eivät ole sidottuja yhteen ai-
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noaan paikkaan, Lontooseen, vaan kykenevät käyttämään hyödykseen useita erilaisia 

mentaalisia merkityskarttoja ja sijoittamaan itsensä useaan kuvitteelliseen paikkaan. 

Esimerkiksi Nazneenia lohduttaa palata ajatuksissaan Bangladeshiin ja ajatella itsensä 

lapsuuden maisemiin perheensä luo, samalla tavoin kuin luistelun katsominen täyttää 

hänet rauhan tunteella. 

Stuart Hallin mukaan identifikaatioprosessi, jolla sijoitamme itsemme kult-

tuurisiin identiteetteihimme, on muuttunut aiempaa avoimemmaksi, moninaisemmaksi ja 

ongelmalliseksi. Postmodernilla ja jälkikoloniaaliselle subjektilla ei ole pysyvää tai ole-

muksellista identiteettiä, vaan subjekti koostuu monista keskenään ristiriitaisista, eri 

suuntiin tempoilevista identiteeteistä. Subjekti ottaa eri identiteettejä eri aikoina, eivätkä 

ne ryhmity yhtenäiseksi kokonaisuudeksi eheän minän ympärille. (Hall 2005, 22–23, 

250.) Jos palaamme luvussa kaksi esiteltyihin erilaisiin identiteetin määritelmiin, kohde-

teosteni päähenkilöissä on huomattavissa etnistä itsemäärittelyä ja tietoisuutta omasta 

erikoislaatuisuudesta (termistön tarkemmat määrittelyt Liebkind 1994, 22–24), mutta mi-

tä luultavimmin oman etnisyyden kokeminen ajassa muuttomattomana ja tilanteesta riip-

pumattomana on hankalampaa todentaa – ellei mahdotonta, kuten Stuart Hall ehdottaa.   

Kohdeteosteni päähenkilöiden identifikaatioprosessin etenemiselle ovat erittäin 

tärkeitä tietynlaiset aluevaltaukset, millä tarkoitan lukuun neljä viitaten moniulotteista 

joukkoa kulttuurillisia merkityksenantajia: kyseessä voi olla pukeutumistyylin vaihtami-

nen, uusien aatteiden, roolien tai ajatusmallien omaksuminen, diasporisesta monipaikal-

lisuudesta hyötyminen ja sitä kautta oman elinpiirin laajentaminen sekä syvemmällä ta-

solla luonnollisestikin uudenlaisen identiteetin kehitys. Lontoo on tyypillinen kohtaamis-

vyöhyke, jotka mahdollistavat erilaiset kulttuurien kohtaamiset. Hallin (2003a, 107) mu-

kaan kohtaamisvyöhykkeiden ja diasporien kulttuureille on luonteenomaista, etteivät ne 

säily puhtaina. Ne olosuhteet, joissa kulttuurien on tultava toimeen, vaikuttavat ”alkupe-

räisen” kulttuurin muuttumiseen ja sopeutumiseen ajan myötä. Luonnollisestikin valitse-

mani kohdeteokset käsittelevät kulttuurin muutosta yhden henkilön tai rajatun ryhmän 

näkökulmasta, mutta selvää on, että heillä ei ole enää pääsyä alkuperäiseen omaan 

(lähtömaansa tai etnisen taustansa) kulttuuriin, mutta se englantilainen kulttuuriympäris-

tö, jossa he elävät, ei ole myöskään ”alkuperäinen”. On siis huomattavaa, että hybridi-

soitumista tapahtuu niin maahanmuuttajataustaisen henkilön kulttuurissa kuin myös sii-

nä kulttuurissa, johon hän kotiutuu.  



74 
 

Tässä suhteessa Karim on huomattavasti kahden muun romaanin päähenkilöä 

aktiivisempi sekoittamaan kahta kulttuuria tietoisesti. Hän tekee sitä erilaisten seksuaa-

listen kokeilujen, alakulttuureihin sukeltamisen sekä taideuransa kehityksen vuoksi: hän 

on aktiivinen ja spontaani, mutta toisaalta roolimalliinsa ja rakastajaansa, ailahtelevai-

seen ja ajelehtivaan Charlieen verrattuna Karim on tarkkailija. Jos analysoidaan Karimin 

fokalisoimana Lontoosta hahmottuvaa mentaalista karttaa, siinä piirtyvät erilaiset kodin 

kuvaukset, joista lapsuudenkoti edustaa perinnettä, paikalleen pysähtyneisyyttä ja tyl-

syyttä. Evan ja Charlien koti on kiehtova uuden alku ja Karim majailee myös Evan ja Ha-

roonin yhteisessä asunnossa. Mielestäni kiehtovaa on se, kuinka julkinen tila nähdään 

houkuttelevana: teoksessa on, kuten edellä olen osoittanut, lukuisia katkelmia, jossa ku-

vataan kaduilla olevia ihmisiä, jotka luovat kuvat tietystä ajasta ja paikasta, samalla ta-

voin kuin katkelma Nirpal Singh Dhaliwalin kyynisesti Lontoon katukuvaa analysoivasta 

Tourism-romaanista kolmannen luvun alussa. Julkinen tila edustaa myös erilaisuuksien 

muodostamaa heterogeenista joukkoa, johon voi liittyä ja tuntea olevansa oma itsensä 

peittelemättä oman identiteetin piirteitä ja yrittämättä sulautua enemmistöön.  

Samoin kuin Brick Lanessa, Fruit of the Lemon -romaanissakin suurin osa kuva-

tuista tapahtumista tapahtuu yksityisessä tilassa, kodin seinien sisäpuolella. Toisaalta 

eron tekee se, että romaanin erilaiset kodit asettuvat vastakohdiksi: lapsuudenkoti on 

turvallinen ja pysähtynyt, ja siellä elämän ennalta-arvattavuutta sekoittaa esimerkiksi 

Faithin vanhempien ilmoitus siitä, että he haluaisivat palata takaisin kotimaahansa. Fait-

hin ensimmäinen aikuisiän koti on kommuunissa, missä hän joutuu peilaamaan lapsuu-

denkotiaan ystäviensä kanssa luomia yhteisiä pelisääntöjä ja tapoja vastaan. Faith ei 

kuitenkaan Karimin tavoin pyri avoimesti kapinoimaan lapsuudenkodissa omaksumiaan 

tapoja vastaan, vaan yrittää toistaa hyvän tytön mielikuvaa: Faithin isän vieraillessa ta-

lossa hänen huoneensa on moitteettoman siisti verrattuna muiden asukkaiden, erityises-

ti Marionin huoneeseen. Äidin tekemä ruoka houkuttelee Faithin kotiin joka sunnuntai. 

Toisaalta ne tapahtumat, joista romaanin käännekohdat saavat sysäyksen, tapah-

tuvat julkisessa tilassa. Faithin vanhemmat eivät varoittele julkisen tilan piiriin kuuluvien 

katujen, kauppojen ja koulujen turmeluksesta (samalla tavoin kuin Chanu neuvoo Naz-

neenia), vaan kuten edellä on käynyt ilmi, Faithin vanhemmat ovat toivoneet lastensa 

sopeutuvan englantilaiseen kouluun ja tulevan yhteiskunnan täysivaltaisiksi jäseniksi. 

Siksi onkin shokeeraavaa, että National Frontin hyökkäys tapahtuu keskellä kirkasta 

päivää kirjakaupan tapaisessa tutussa ja turvallisessa ympäristössä.  
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Yksi mielenkiintoinen piirre, mikä kaikissa kohdeteoksissani nousee selvästi esille 

liittyen yksityiseen ja julkiseen tilaan on se, kuinka kodin piirissä toteutetaan tuttua ja tur-

vallista, jossain määrin omaa etnistä taustaa ja perinnettä jatkavaa kulttuuria, kun taas 

kodin seinien ulkopuolella oleva representoidaan useimmiten tuntemattomaksi ja siten 

vaaralliseksi, Karimin näkökulmasta siis kiehtovaksi ja haluttavaksi, Chanun, ja osittain 

myös Nazneenin mielestä torjuttavaksi. Kotiin kiinnittyminen myös toisintaa edellä esitet-

tyä ajatusta siitä, kuinka ei vain briteille, vaan myös maahanmuuttajille ”kotini on linnani” 

-ajattelu on tärkeää. Faithin vanhemmat tuntevat tulleensa kotiin vasta silloin, kun he 

ovat ostaneet oman talon (FL, 11).  

Pirjo Ahokas tiivistää oivallisesti Nazneenissa tapahtuvat muutokset: tämä käyt-

tää kotiutumishalua uuden identiteetin luomiseen ja hyödyntää väärinpaikantumisen 

tuottamaa hybridiyttä haastaessaan patriarkaalisia sukupuolikäsityksiä, solmiessaan uu-

delleen yhteyksiä menneisyyteensä ja vastustaessaan rodullistamista valtaväestön ta-

holta (2008, 183). Mielestäni on erityisen tärkeää huomata työnteon ja kielenoppimisen 

voimaannuttava vaikutus. Karim puolestaan kulkee pitkän tien erilaisten kokeilujen ja 

kokemusten kautta ”omaksi aikuiseksi itsekseen”, todetakseen, ettei pysyviä asioita ole 

paljonkaan, vaan kaikki, myös oma minuus, on jatkuvassa virtaamisen tilassa. Hän tun-

tuu olevan vähemmän itsevarma, hieman kolhiintunut ja kokemuksistaan itsensä satut-

tanut, ja poissa on se 17-vuotiaan kaikkitietävyys, joka ajoi hänet pois kotoa romaanin 

alussa. Hän palaa romaanin lopussa takaisin kotikaupunkiinsa Lontooseen, joka on 

myös kääntänyt lehteä ja valmistautuu uuteen historialliseen aikakauteen.  

Lopuksi haluaisin vielä summata sen, miksi mielestäni on niin tärkeää tutkia maa-

hanmuuttajakirjallisuutta ja siihen liittyviä kirjallisia ja kulttuurisia ilmiöitä. Tässä pro gra-

du -työssäni olen tutkinut kolmea kohdeteosta identifioitumisen ja tapahtumapaikan yh-

teyden kannalta, mutta työtä kirjoittaessani olen ymmärtänyt, miten monenlaisia näkö-

kulmia nykykirjallisuuteen avautuu juuri maahanmuuttajakirjallisuuden kautta. Maailman 

eri puolilla on käynnissä valtavia muuttoliikkeitä, joiden taustalla olevat poliittiset, histori-

alliset ja yhä useammin ympäristöön ja köyhyyteen liittyvät syyt vaikuttavat myös meidän 

elämäämme muuttovirtojen kohdistuessa länteen. Suomessa maahanmuuttajakirjalli-

suus on vielä nuorta ja siihen perehtynyt kirjallisuudentutkimuskin vasta aluillaan, mutta 

se nivoutuu luontevasti jo aikaisempaan vähemmistökirjallisuuksien perinteeseen.  
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Vähemmistökirjallisuudet pitävät yllä omaa kulttuuria ja kieltä, mutta myös luovat 

uusia kulttuurin ja ilmaisun muotoja ja sen näen myös suurimmaksi rikkaudeksi tutkimie-

ni maahanmuuttajataustaisten kirjailijoiden romaaneissa. Fruit of the Lemon -romaanin 

historiallisessa eli 1970-luvulle sijoittuvassa ja kulttuurisessa (jonnekin Englannin ja Ja-

maikan välille paikantuvassa) kontekstissa naiselle on varattu varsin kapea osa. Samalla 

tavoin Monica Alin romaanin päähenkilö elää varsin rajatussa ympäristössä, jossa perin-

teisen bangladeshilaisen maaseutukulttuurin periaatteita yritetään pitää yllä. Lontoon 

suurkaupungissa päähenkilöt joutuvat väistämättä kosketuksiin muiden kulttuurien kans-

sa.  

Mielestäni Levyn ja Alin voi nähdä luovan uudenlaisia maahanmuuttajataustaisen 

naisen narratiiveja romaaneissaan, mitkä voivat sekä kyseenalaistaa olemassa olevia 

omasta lähtökulttuurista ja perheyhteydestä periytyviä roolimalleja että uudessa koti-

maassa vallitsevia kulttuurisia stereotyyppejä. Romaanien päämääränä lieneekin uusien 

olemisen tapojen luominen ja tarjoaminen. Myös varhaisemman sukupolven edustaja 

Hanif Kureishi on ollut romaaninsa ilmestymisen aikaan vuonna 1990 varsin radikaali. 

Sitä ei voi perustella pelkästään intialais-brittiläisen etnisen ja kulttuurisen taustan 

omaavan henkilöhahmon kuvaamisella, vaan myös siksi, että Karimiin liitetyt monet 

muut attribuutit (varsinkin alakulttuureihin ja seksuaaliseen ambiguiteettiin liittyvät) teke-

vät hänestä moniulotteisen hahmon.  

John McLeod kirjoittaa, että postkoloniaalinen Lontooseen sijoittuva ja Lontoota 

kuvaava kirjallisuus auttaa luomaan uusia kulttuurisen olemisen muotoja vastustamalla 

institutionalisoitua rasismia ja annettuja käsityksiä toiseudesta:  

 

Postcolonial London writing assists in the task of reorienting the narration of the nation by recon-

textualizing culture and society in relation to Empire and its legacy, and challenging the projected 

fantasies of cultural otherness and apartness which have manifested themselves in institutional-

ized and popular racism at the levels of both state and street. (McLeod 2004, 192.) 

 

Lontooseen sijoittuvat kirjalliset tekstit kertovat omalla tavallaan synkästä taistelusta, vi-

hamielisyydestä ja väkivallasta, mutta korostavat myös sodanjälkeisen Lontooseen aset-

tuneiden maahanmuuttajien elintärkeää luovuutta. Teksteissä toistuvat utopistiset kuvat 

uudelleenkuvitellusta kaupungista mittaavat myös niiden poliittista tehokkuutta ja ovat 

osoitus niiden vallitsevasta sitoutumisesta sosiaaliseen muutokseen. (Emt., 190.) Kuten 



77 
 

McLeod huomauttaa, postkoloniaalisen Lontoon kirjallisuudella on pääsy kansallisen his-

torian ja kulttuurin kirjoittamiseen ja lukemiseen; se ehdottaa demokratisoivia ja kulttuu-

risensitiivisiä kansallisen identiteetin ja kulttuurin malleja, jotka huomioivat kulttuurienvä-

lisen luovuuden mukanaan tuovan muutoksen (emt., 193).  

Kuten Jopi Nyman (2010, 199) on kirjoittanut, mustan kirjallisuuden keskeinen 

tehtävä on ollut luoda etniset rajat ylittävää keskinäistä solidaarisuutta eri etnisten ryh-

mien välille sekä tuoda julki maahanmuuttajien ääntä ja kertoa heidän kokemuksistaan 

epäluuloisessa ja rasistisessa yhteiskunnassa. Musta kirjallisuus siis auttaa vähemmis-

töön kuuluvia tuntemaan solidaarisuutta ja yhteyttä muihin vähemmistöasemasta kirjoit-

taviin sekä luo yhteyksiä niin sanotusti valtaväestöön kuuluviin. Kaunokirjalliset puheen-

vuorot toisivat suomalaiseenkin maahanmuuttokeskusteluun oman lisänsä, monipuolis-

taen siinä kuultuja pääasiassa kantasuomalaisten pohdintoja monikulttuurisen yhteis-

kunnan kehittymisestä.   

Kuten edellä on jo todettu, globaalit muuttoliikkeet ovat synnyttäneet uusia kirjalli-

suuden muotoja, ja kun etniset ja kansalliset traditiot kiertävät uusiin ja vieraisiin kehyk-

siin, ne haastavat valtavirran kirjallisuuskäsityksiä. Taiteessa ilmenevä kulttuurienväli-

syys ja sitä edustavat erilaiset hybridisyyden muodot ovat tuottaneet omintakeisia esit-

tämistapoja, kerrontakeinoja sekä uutta tematiikkaa. (Rantonen & Savolainen 2010, 32.) 

Maahanmuuttajataustaisten ja monikulttuuristen kirjailijoiden teokset kiinnittävät huomi-

on myös siihen, mitä mahdollisesti voi olla tulossa postkoloniaalisen kirjallisuuden jat-

kumolla. Kuten mainitsin johdannossa Hanif Kureishiin liittyen, hänen kirjallisuutensa 

kohdalla on nähty jo jossain määrin epäkiinnostavana tutkia vain hänen postkoloniaali-

seen kirjallisuudentutkimukseen läheisesti liittyviä teemojaan.  

The Buddha of Suburbia -romaanista elämään jäänyt ohjaaja Shadwellin lausah-

dus ”the immigrant is the Everyman of the twentieth century” puolustaa paikkaansa vielä 

tälläkin vuosisadalla. Kirjallisuudenhistoriassa ensimmäisiä naisten kirjoittamia romaane-

jakin on pidetty omana aikanaan kiinnostavina kuriositeetteina, joita ei ole täysin pidetty 

(mies)kirjailijoiden tasoisina, ja samanlaista kehityskulkua on ollut huomattavissa maa-

hanmuuttajakirjallisuuteen suhtautumisessa. Jossain vaiheessa maahanmuuttajuus, 

maahanmuuttajataustaisuus tai jokin vastaava etnisyyteen ja paikaltaan siirtymiseen liit-

tyvä lakkaa olemasta tärkein ja merkitsevin tiettyä kirjailijaa määrittävä attribuutti. 
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