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Tutkielmani käsittelee ihmisen rajallisuutta ja rajojen määrittelemisen vaikeutta Riikka
Pulkkisen romaanissa Raja (2007). Tarkemmin sanoen tutkin sitä, kuinka teos nimeltä
Raja tematisoi rajaa niin sisällöllisesti henkilöhahmojen fiktiivisessä maailmassa kuin
teoksen kielessä ja sen rakenteissa. Tutkimuskysymyksen käsittely jakautuu kahtia
rakenteita ja sisältöä koskevaan näkökulmaan. Kirjallisten rakenteiden näkökulma on
narratologinen. Narratologisesta näkökulmasta pohdin lähinnä kertojaposition vaihtelun
ja näkökulmatekniikan vaikutusta teoksen tulkintaan ja melankolisen tunnelman
syntymiseen. Sisällöllinen näkökulma taas keskittyy lähinnä melankolian
tematisoitumisen tutkimiseen Rajassa ja yritykseen määrittää ja tulkita teoksessa esiin
nousevia eettisesti ja moraalisesti vaikeita kysymyksiä ja ihmiselämään kuuluvia rajoja.

Henkilöhahmot nousevat Rajassa, kuten myös tutkielmassani keskiöön, sillä teos
kerrotaan henkilöhahmojen näkökulmien ja tajunnan kuvauksen kautta.
Näkökulmatekniikka antaa lukijalle mahdollisuuden olla se, joka tietää tapahtumista ja
henkilöhahmon yhteenliittymisestä koko ajan eniten. Tämä yhdistettynä vaihtelevaan ja
välillä monitulkintaiseen kertojapositioon avaa mahdollisuuden hyvin subjektiiviselle
tulkinnalle ja on omiaan herättämään lukijassa tunteita sekä henkilöhahmojen puolesta
että heitä vastaan. Melankolian käsite tuo mukanaan työhöni soveltuvin osin viitteitä
psykoanalyyttisesta teoriasta lähinnä Jacques Lacanin ja Julia Kristevan tulkitsemana.
Lacanilainen bar, poikkipuu imaginaarisen ja symbolisen maailman välillä on tärkeä
käsite, jonka avulla pyrin hahmottamaan tutkimaani raja-teemaa. Narkissos-myytti tuo
mukanaan peilin ja peilautumisen käsitteet, joilla on merkitystä kokonaisuuden
hahmottamisen kannalta. Narratologisen tulkinnan puolella peilautuminen näkyy mise en
abyme -rakenteissa ja intertekstuaalisissa viittauksissa. Niin melankolian kuin ihmisen
rajojen määrittäminen on erittäin vaikeaa ja tulkinnallinen lopputulos ulottuu usein kielen
ulottumattomiin, rajan toiselle puolelle, sinne missä ei ole sanoja, vaan on vain tunteet.
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”Kirjallisuudessa voi käsitellä tavallaan

liian suuria kysymyksiä, niitä kysymyksiä

joita kenelläkään ei ole aikaa arjessa

esittää.”

(Riikka Pulkkinen, 8.10.2010, Radio

Aalto)

1 Johdanto

Tässä työssäni tarkastelen ihmisen rajallisuutta ja ihmiselämään kuuluvien rajojen

määrittelemisen vaikeutta Riikka Pulkkisen romaanissa Raja. Ensimmäinen lukukokemukseni

romaanin äärellä oli itselleni ikimuistoinen. Kirja vangitsi minut seuraansa ja liikutti minua. Itkin

lukiessani, ja muistan jääneeni pohtimaan mitä olivat ne seikat teoksessa, jotka minua erityisesti

koskettivat. Ymmärsin, että lukijana liikutuin romaanin kauniista lyyrisestä kielestä. Toisaalta

taas ahdistuin moraaliin ja etiikkaan liittyvien kysymysten monisyisyydestä.  Kuinka vaikea

onkaan määritellä oikean ja väärän raja, ja kuinka loppujen lopuksi tilanne- ja

näkökulmasidonnaista on se, miten paljon oikeaa ja väärää ihmiselämässä tapahtuu. Kuka

rajamme loppujen lopuksi määrittää ja kuinka nämä rajat määrittyvät? Ihmistä painavat

kysymykset vastuusta ja vallasta, moraalista ja moraalittomuudesta. Ihminen on hyvin pieni ja

rajallinen suurten kysymysten äärellä. Raja vie lukijansa näiden kysymysten äärelle hyvin

suoraan antamatta valmiita vastauksia.

Rajan teemoiksi nousevat elämän suuret kysymykset: rakkaus ja viha, elämä ja kuolema, muisti

ja unohdus, nautinto ja kärsimys sekä viattomuus ja syyllisyys. Jokaisen dikotomian väliin piirtyy

romaanin nimen mukaisestikin raja, mutta mihin ja millainen? Tässä työssäni haluan pohtia tätä

raja-teemaa syvemmin. Haluan myös ottaa lähempään tarkasteluun teoksesta kumpuavan

melankolian. Kysyn miten rajan vetämisen vaikeus ja siihen välillisesti liittyvä melankolia

teoksessa tematisoituvat? Tarkemmin sanottuna tutkin sitä, kuinka teos nimeltä Raja tematisoi

rajaa niin sisällöllisesti henkilöhahmojen fiktiivisessä maailmassa kuin teoksen kielessä ja sen

rakenteissa. Tutkimuskysymyksen käsittely jakautuu kahtia rakenteita ja sisältöä koskevaan
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näkökulmaan. Pidän lähtökohtanani Maria Mäkelän (2011, 39) ajatusta teemasta tulkintana, joka

yhdistää aiheita ja rakenteita. Hänen mukaansa toista ei voi hahmottaa ilman toista, ja sekä teema

että rakenne ovat aina tulkinnan tulosta. Tämä puoltaa myös omaa lähtökohtaani tarkastella raja-

teemaa sekä temaattisesta eli sisällöllisestä että narratologisesta eli kirjallisten rakenteiden

näkökulmasta.

Teoriapohjan narratologiseen analyysiin saan Dorrit Cohnin teoksista Transparent minds (1978)

ja Fiktion mieli (1999/2006) sekä Pekka Tammen teoksesta Kertova teksti – esseitä

narratologiasta (1992). Rajan kerronta tapahtuu kolmannen persoonan tajunnan kautta. Kertoja

on heterodiegeettinen eli tapahtumille ulkopuolinen kertoja, joka fiktiolle tyypillisen kertojan

mukaan pystyy kuvaamaan tapahtumia ja henkilöhahmojen ajatuksia ja tunteita tavalla, joka ei

olisi todellisen henkilön tapauksessa mahdollista. Sekä Tammi että Cohn jakavat kolmannen

persoonan tajunnan kuvauksen kolmia hieman eri termejä käyttäen. Cohn (1978, 14) jakaa

kerronnan kolmia ja käyttää termejä lainattu monologi, psykokerronta ja kerrottu monologi.

Samoin tekee myös Tammi (1992, 31–33) hieman eri termejä käyttäen. Hän jakaa kerronnan

henkilön diskurssiin, kertojan diskurssiin ja henkilön ja kertojan diskurssiin. Rajassa nämä

kaikki kerrontatekniikat sekoittuvat tavalla, joka jättää tulkintavastuun lukijalle. Tämä korostaa

omalta osaltaan rajan vetämisen vaikeutta ja toisaalta oikean ja väärän määrittelyn

mahdottomuutta. Näin siis myös käytetyt kirjalliset keinot ja niiden esiin nostaminen liittyvät

vahvasti tutkimusongelmaani eli rajan tematisoitumiseen teoksessa.

Henkilöhahmot nousevat Rajassa kuten myös omassa työssäni keskiöön, sillä teos kerrotaan

nimenomaan henkilöhahmojen näkökulmien ja näiden tajunnan kuvauksen kautta. Romaanissa

Raja on neljä päähenkilöhahmoa Anja, Mari, Julian ja Anni. Kirjallisuuden professori Anja

Aropalo on antanut Alzheimerin tautia sairastavalle arkkitehtimiehelleen lupauksen auttaa tätä

kuolemaan sitten, kun muistamattomuus on saanut tästä yliotteen. Hän joutuu lupauksen

lunastuksen äärelle ja huomaa kuinka vaikeaa luopuminen ja lupauksen lunastaminen oikeasti on.

Anja painiskelee suurten eettisten kysymysten kanssa miettiessään missä menee rikoksen, armon,

rakkauden ja kuoleman raja. Toinen päähenkilöistä on Anjan sisarentytär, lukioikäinen Mari, joka

rakastuu äidinkielenopettajaansa Julian Kanervaan. Marin on vaikea hahmottaa omia rajojaan.

Marilla on etäiset välit vanhempiinsa, ja ainoa pakotie rajattomuuden tunteen aiheuttamaan



3

ahdistukseen on itsensä viiltely ja seksuaalinen antautuminen Julianille. Julian Kanerva on 29-

vuotias perheenisä, joka aloittaa epäsovinnaisen seksisuhteen oppilaansa Marin kanssa. Tähän

suhteeseen sekoittuvat seksuaalinen halu, valta ja vastuu tavalla, joka saa oikean väärän rajan

hämärtymään. Neljäs päähenkilöistä on Anni, Julian Kanervan 6-vuotias tytär. Anni ymmärtää

lapsen maailmasta käsin, että asiat hänen perheessään eivät ole hyvin.

Näkökulmatekniikka avaa mahdollisuuden lukijalle olla se, joka tietää tapahtumista,

henkilöhahmoista ja näiden yhteenliittymisestä koko ajan eniten. Tämä yhdistettynä

kertojaposition vaihteluun on omiaan luomaan subjektiivisia tulkintoja ja herättämään tunteita

teoksessa käsitellyistä aiheista. Vahva rakenteellinen(kin) näkökulmatekniikka on perustelu myös

sille, miksi itsekin rakennan oman työni osittain henkilöhahmoihin perustuvan jaottelun varaan.

Noudatan työssäni kohdeteokseni rakennetta niin pitkälle kuin se on teeman kannalta järkevää ja

sisällöllisesti selkeää, eli jaan työni henkilöhahmojen mukaan päälukuihin. Jokaisessa luvussa

käsittelen kuitenkin esiin nousevia teemoja muidenkin kuin otsikonmukaisen henkilöhahmon

kannalta.

Henkilöhahmon kuvauksen avulla kiteytyy romaanin kannalta tärkeitä teemoja, ja toisaalta

henkilöhahmoja on kuvattu tavalla johon lukijan on helppo samaistua. Pulkkinen ei tuo

käsittelemiään teemoja piilotetusti tai pilkotusti esille, vaan hänen kerrontatapansa muistuttaa

pitkälti kirjallisuuteen jo 1700-luvun lopulla tullutta suuntausta, psykologista realismia.

Psykologisessa realismissa henkilöhahmot nousevat keskiöön. Henkilöt ikään kuin itsenäistyvät

tapahtumista, joissa he elävät ja heihin on mahdollista suhtautua kuin reaalimaailman ihmisiin.

Tämän vuoksi heistä on mahdollista keskustella konteksteistaan irrallisina. Henkilöhahmoja eivät

välttämättä sido edes tekstuaaliset rajat. Vaikuttaa siltä kuin henkilöhahmolla olisi oma elämänsä

ennen kerronnan alkua ja jopa sen jälkeen. (Saariluoma 1999, 14–30; Käkelä-Puumala 2008,

248.) Tutkimalla henkilöhahmon persoonaa lukijan on samalla mahdollista tutustua myös

itseensä, omiin asenteisiinsa ja tunteisiin, joita teos lukijassa nostattaa.

Psykologisen realismin ajatus on sovellettavissa Pulkkisen Rajaan. Voisi sanoa Pulkkisen

edustavan näiltä osin 2000-luvun psykologista realismia, sillä hänen luomansa henkilöhahmot

tarjoavat lukijalle mahdollisuuden tutkiskella tunteitaan ja ajatuksiaan suhteessa kompleksisiin
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moraalikysymyksiin. Tähän viitaten työssäni nousee esille modernille kirjallisuudelle tyypillinen

representaation ja tematisoinnin ongelma. Kuinka paljon fiktiivisen romaanin voidaan tulkita

olevan representaatiota todellisesta elämästä? Kuinka uskottavasti kaunokirjallinen teos kykenee

tematisoimaan todellisen elämän aiheita? Äärimmäisesti yksinkertaistettuna representaatiolla

tarkoitetaan kielen ja kirjallisuuden kykyä tai kyvyttömyyttä esittää todellisuutta tai luoda sitä

(Rimmon-Kenan 1995, 13). Tätä kykyä minun on tutkijana muistettava kyseenalaistaa

pystyäkseni tutkimaan teosta reaalimaailman teorioista käsin. Ajatus representaation ongelmasta,

faktan ja fiktion erottamisesta on eräänlainen raja, jota kohdeteokseni osaltaan metafiktiivisesti

tutkii. Tässäkin mielessä raja-teema on läsnä työssäni.

Perinteisten kielen- ja kirjallisuuden teorioiden mukaan sekä kieli että sitä myötä kirjallisuus

voivat välittää, kuvata ja representoida todellisuutta. Nämä teoriat olettavat, että sanojen ja

olioiden eli kielellisen ja ei-kielellisen välillä vallitsee viittaavuussuhde. (Rimmon-Kenan 1995,

16.) Tätä viittaavuussuhdetta on kuitenkin kyseenalaistettu ja problematisoitu niin filosofien kuin

kirjallisuuden tutkijoidenkin toimesta. Lea Rojola (1995) on tutkinut modernin representaatiota

väitöskirjassaan Varmuuden vuoksi - modernin representaatio Volter Kilven Saaristosarjassa.

Hänen lähtökohtansa on käsitys modernisaation myötä syntyvästä representaation legitimoinnin

ongelmasta. Uskottavuus kyseenalaistuu, kun perusta yleispätevälle ja yhteiselle representaatiolle

murtuu. Kun maailma ympäriltämme on modernismin myötä hajonnut palasiksi, ja yksilöllä on

oikeus tulkita teoksia ja maailmaa omista lähtökohdistaan käsin, minkä voidaan enää sanoa

olevan totta ja uskottavaa, ja kenen näkökulmasta väitteitä totuudesta voidaan esittää?

Representaation kysymyksiin liittyvät siis kysymykset uskottavuudesta ja todenmukaisuudesta.

Sanataiteessa tekstin todenvastaavuuden illuusio saavutetaan kirjallisin keinoin. Nimenomaan

kirjallinen tekniikka on niin uskottavuuden luoja kuin sen murentajakin. Tämä takia pyrin

pitämään Pulkkisen kirjallisten keinojen tutkimisen tietyiltä osin johdonmukaisesti mukana, sillä

haluan tutkia nimenomaan kirjallisten keinojen vaikutusta raja-teeman ja melankolian

rakentumiseen.

James Phelan teoksessaan Reading People, Reading Plots (1989, 2-3) jakaa henkilöhahmot

kolmeen eri kategoriaan, mimeettinen, temaattinen ja synteettinen, riippuen siitä mistä

näkökulmasta niitä tarkastellaan. Mimeettinen taso on taso, jolla henkilöhahmoihin suhtaudutaan
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kuin ihmisiin. Tällä tasolla huomio kiinnittyy henkilöhahmon yksilöllisiin, hallitseviin

ominaisuuksiin. Temaattisella tasolla henkilöhahmon katsotaan edustavan jotakin laajempaa

ryhmää tai luokkaa. Synteettisellä tasolla taas korostuu henkilöhahmon tekstuaalisuus eli teksti ja

esittämisen tavat.

Jukka Sahlberg väitöskirjassaan Hyvin toimeentulevat irralliset (2009, 8) tiivistää mimeettisten

teorioiden näkevän henkilöhahmot ihmisen kaltaisina, kun taas semioottiset teoriat hajottavat

henkilöhahmon tekstuaalisuuteen. Kärjistetysti ajatellen semioottisen teorian mukaan

henkilöhahmon voidaan sanoa kuolleen, kun taas mimeettisen teorian mukaan hän elää. Oma

lähtökohtani työssäni on lähinnä mimeettinen. Tämä on mielestäni työni kannalta perusteltua,

sillä tutkimuskysymykseni ihmisen rajallisuudesta ja tämän aiheuttamasta melankoliasta Rajan

fiktiivisessä maailmassa vertautuu ja osaltaan aiheutuu samoista syistä kuin reaalimaailmassakin

tapahtuisi. Tällä perusteella uskallan työssäni verrata fiktiivisen maailman henkilöhahmoja ja

heidän käytöstään reaalimaailman osittain tutkittuunkin todellisuuteen. Toisaalta puutun työssäni

myös esittämisen tapaan eli tekstuaalisuuteen ja otan kantaa myös henkilöhahmojen

synteettisyyteen varsinkin sivuhenkilöiden kohdalla. Nostan esiin kysymystä kerronnan

muodosta ja diskurssin siirtymistä varsinkin silloin, kun ne rikkovat mimeettisyyden illuusiota.

Rajaan tämän koskemaan kuitenkin lähinnä kertojaposition ja näkökulmatekniikan tarkastelua.

Realistisesta lukutavasta huolimatta on pidettävä mielessä, että henkilöhahmot eivät ole ihmisiä,

vaan mustia merkkejä valkoisella paperilla. Kysymys henkilöhahmojen mimeettisyydestä on

tärkeä nimenomaan fiktiolle. Dorrit Cohnin (1999/2006, 27) mukaan ”juuri fiktion ainutlaatuinen

kyky kuvata henkilöhahmoja erottaa sen kaikkein johdonmukaisimmin ja perusteellisimmin

tekstin ulkopuolisesta todellisesta maailmasta.”Tässä yhteydessä ja tämän työni puitteissa voi

kuitenkin yhtyä Jussi Ojajärven (2006, 34) sanoihin: ”Realistiseen lukutapaan kohdistunut

kritiikki muistettakoon, ja pyrittäköön kohti sellaista lukutapaa, joka kunnioittaa paitsi tekstin

todellisuussuhdetta (referentiaalisuutta) myös sen kirjallista sommitelmaluonnetta (tekstin

poetiikka).” Omassa työssäni tämä tulee esiin nimenomaan sekä rakenteellisten että sisällöllisten

näkökulmien huomioon ottamisessa ja niiden rinnakkaisessa tarkastelussa. Ojajärven (emt. 35)

mukaan kontekstualisoiva lukutapa on vakiintunut käytäntö, eikä merkitys koskaan ole vain

”tekstin itsensä” asia. Tämä näkemys puoltaa mahdollisuutta tehdä fiktiivisestä maailmasta ja
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siinä toimivista henkilöhahmoista tulkintoja reaalimaailmaan verrattuna.  Eniten tämä kuitenkin

liittyy työni sisällölliseen eli temaattiseen näkökulmaan.

Melankoliaa käsittelen temaattisesta näkökulmasta. Elämän rajallisuuden ymmärtäminen ja

toisaalta sen aiheuttama ahdistus luovat ympärilleen melankoliaa. Rajan perussävy on

melankolinen. Tämän takia tutkiessani teoksen rajallisuutta, tutkin samalla myös niitä seikkoja,

jotka synnyttävät melankoliaa. Melankolia kuten myös ilo, suru ja onnellisuuskin ovat ihmisen

perustunteita. Melankolialla voidaan tarkoittaa niin mielen sairautta kuten masennusta, ihmisen

luonnetyyppiä melankolinen, tai sitten väliaikaista usein ahdistavaa tai mietteliästä mielentilaa

(Klibansky 1964, 2). Työssäni keskityn kuitenkin moderniin melankoliaan eli tunteeseen, joka

syntyy kaipuusta määrittämättömään ja elämän painosta. Se on alakuloa ja surua ilman selkeää

syytä. Nykyihmisellä melankolia liittyy uskon menettämiseen ja ideaalin kadottamiseen.

(Lyytikäinen 1997, 78–79.)

Melankolia käsitteenä ja kirjallisuudentutkimuksen aiheena ei ole niinkään tuttu, joten sivuan

kevyesti siihen liittyvää aikaisempaa tutkimusta. Melankolian käsitteen myötä mukaan tulevat

soveltuvin osin myös Julia Kristevan ja Jacques Lacanin näkemyksiä psykoanalyysista. Tärkeää

on pitää mielessä, että psykoanalyyttinen teoria ja siihen liittyvä kirjallisuudentutkimus eivät ole

yhtenäinen koulukunta, joka olisi noin vain sovellettavissa työssäni. Tämä vuoksi käytän

psykoanalyysistä tuttuja termejä vain soveltuvin osin, ja ainoastaan sen verran kuin ne sopivat

raja-teeman ja melankolian temaattiseen tulkintaan kohdeteoksessani. Päälähteinäni käytän Julia

Kristevan teosta Musta aurinko – masennus ja melankolia (1987/1998) ja Sigmund Freudin

Murhe ja melankolia sekä muita kirjoituksia (1905–1937/2005). Sivuan myös freudilaista

kehityspsykologiaa analysoidessani lähinnä Marin henkilöhahmoa Freudin kehitysteorian kautta.

Kiinnitän huomioni Marin kohdalla äiti-tytärsuhteeseen, isän poissaoloon ja Marin pohjattomaan

kaipuuseen, joka konkretisoituu itsensä viiltelynä ja itsemurha-ajatuksina. Pohdin myös eroa

käsitteiden melankolia ja masennus välillä. Lähinnä työssäni käytän Jacques Lacanin (1960/1977,

1-7 ja 149) sovellusta freudilaisesta teoriasta, jonka mukaan lapsi siirtyy peilivaiheen kautta

imaginaarisesta maailmasta symboliseen, kielen maailmaan. Näiden kahden maailman välissä on

bar, joka on käsitettävissä poikkipuuksi eli rajaksi näiden kahden maailman välillä. Bar on työni

tärkeimpiä käsitteitä, jonka avulla pyrin hahmottamaan tässä työssä tutkimaani rajaa. Syvennän ja
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monipuolistan tämän käsitteen määritettä ja käyttöä työni edetessä. Tätä kielen maailmaan

siirtymistä ja maailman sanallistamisen vaikeutta ja tarpeellisuutta käsittelen lähinnä Annin,

mutta myös Marin henkilöhahmon kohdalla.

Lacanille nimenomaan peili on symboli siirtymisessä imaginaarisesta, objektiivisesta maailmasta

symboliseen eli kielen maailmaan. Peilivaiheteorian mukaan peilin kautta lapsi pystyy näkemään

itsensä suhteessa ympäröivään maailmaan. Illuusio objektiivisuudesta särkyy, ja lapsesta tulee

maailmassa toimiva ja siihen kielen avulla liittyvä subjekti. Peili ja peilautuminen ovat myös

työlleni tärkeitä elementtejä. Nämä ovat ilmeisiä jo Rajassa kuvattujen monien peiliin katsomis-

tilanteiden takia, mutta peilautumista tapahtuu myös henkilöhahmojen välisissä suhteissa ja

rakenteen tasolla mise en abyme -rakenteissa. Näitä rakenteita kutsutaan myös nimellä upotus- ja

peilirakenteet ja ne ovat tärkeä osa Rajan teeman hahmottamista. Mise en abyme on

kaunokirjallisessa teoksessa käytetty upotusrakenne, jossa toistuu tai tiivistyy teoksen teema tai

aihe, ja niiden avulla lukija osaa kiinnittää huomionsa tulkinnan kannalta tärkeisiin kohtiin.

Sofokleen Antigone-tragedia toimii Rajassa sekä selkeänä mise en abymena kuin myös

intertekstuaalisena viittauksena. Raamattuun viittaavia intertekstuaalisia viittauksia liittyy myös

henkilöhahmojen nimiin. Samassa yhteydessä käsittelen myös Narkissos-myyttiä. Narkissos on

yksi kirjallisuuden historian kuuluisimmista peilaajista, joka rakastui omaan lammen pinnasta

heijastuvaan kuvaansa niin voimakkaasti, että loppujen lopuksi kuoli sen äärelle. Narkissos-

myytin myötä käsitellyksi tulee melankolian kääntöpuolelle kuuluva narsismi. Käsittelen

rakkauden, narsistisen himon, vallan ja väkivallan rajoja Julianin henkilöhahmon kautta.

Elämässä on vain yksi täysin kiistaton raja, ja se on kuolema. Kuolema on aiheena niin laaja, että

pidättäydyn sen pohtimisessa tiukasti kohdeteoksen määrittelemissä rajoissa. Käsittelen

kuoleman rajaa Anjan henkilöhahmon kautta. Hänen kauttaan tulee käsitellyksi myös murhe

melankolian sisarkäsitteenä ja muistin ja unohduksen raja. Muisti ja muistot rikkovat elämän ja

kuoleman rajan, sillä niiden avulla on mahdollista kurottaa yli aikojen ja yli rajojen. Muistot

voivat olla joko positiivista kaihoa herättäviä eli nostalgisia tai ahdistavia ja surumielisiä eli

melankolisia. Melankolian ja nostalgian välinen ero nousee selkeästi esiin myös Rajassa. Yksi jo

aikaisemmin mainitsemani koko teosta yhdistävä ja kaikkien henkilöhahmojen näkökulmasta

kuvattu seikka, joka vaikuttaa teoksen tunnelman muodostumiseen ja mielikuvien syntymiseen
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on ympäröivä luonto ja luonnon kiertokulku vuodenaikojen vaihteluineen. Raja alkaa

loppukesästä ja loppuu varhaiskesään. Siinä välillä on pitkä syksy, talvi ja kevättalvi. Syksy on

melankolian vuodenaika. Tämä tulee hyvin esiin myös Rajassa, vaikka luontokuvaus ei missään

vaiheessa ole pääasiallista. Maininnat syksyn harmaudesta, taivaalle kerääntyvistä pilvistä ja

sateesta vahvistavat vain osaltaan sitä melankolista vaikutelmaa, joka lukijalle muutenkin on

kenties syntynyt.

Luonnollisesti syvennän työni kuluessa tässä kappaleessa esittelemiäni narratologista eli

rakenteellista ja temaattista eli sisällöllistä näkökulmaa, joten työni ei jakaudu tiukasti teoria- ja

analyysiosioihin. Tämä on mielestäni lukijaystävällinen ja kohdeteosta kunnioittava lähtökohta.

Pyrin pitämään kohdeteoksen niin lähellä työtäni kuin mahdollista. Näin ollen teoria ja analyysi

tulevat kulkemaan rintarinnan läpi työni. Teoriapohjan ollessa näinkin laaja kuin se tässä työssäni

on, tulen soveltamaan sitä työni laajuuden mukaan. Pyrin perustelemaan rajaukseni ja pysymään

aiheessa läpi koko työni.

Seuraavissa luvuissa käyn läpi tarkemmin jo johdannossa esiteltyjä teorioita. Narratologisen

näkökulman puitteissa ensin käyn läpi sivuhenkilöiden merkitystä päähenkilöhahmoille ja tämän

jälkeen keskityn kertojaposition vaihtelun ja kolmannen persoonan kerrontatekniikan

merkitykseen teoksen tulkinnassa. Omat kappaleensa on myös mise en abyme -rakenteen ja

intertekstuaalisten viittausten lähemmälle tarkastelulle, sillä nämä ovat tärkeitä seikkoja teoksen

kokonaisuuden kannalta. Temaattinen näkökulma keskittyy melankoliaan ensin käsitteenä

kirjallisuushistoriallisessa kontekstissa ja tämän jälkeen kohdeteoksessani. Tähän liittyvät tiukasti

myös peilin ja peilautumisen käsitteet lähinnä Narkissos-myytin kautta. Kuten aikaisemmin

mainitsin, en jaa työtäni varsinaisesti teoria- ja analyysiosioihin, vaan teoriat syvenevät ja osittain

niitä tulee lisää analyysin ja tulkinnan edetessä. Päähenkilöhahmojen Marin, Julianin ja Anjan

kautta käsittelen teoksessa esiin nousevia aiheita kuten masennus, narsismi ja kuolema. Annin

kohdalla taas keskityn kielen todellisuudelle ja sen tulkinnalle asettamien rajojen tutkimiseen.

Viimeisessä kappaleessa vedän yhteen työni tuloksen ja sen tärkeimmän annin.
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2 NARRATOLOGINEN NÄKÖKULMA

Tässä luvussa pohdiskelen henkilöhahmojen merkitystä toisilleen ja varsinkin

sivuhenkilöhahmojen merkitystä päähenkilöhahmon rakentajina. Tämän jälkeen keskityn

varsinaisesti työni narratologisiin pääseikkoihin eli kertojaposition vaihteluun ja kolmannen

persoonan kerrontatekniikoihin.

2.1. Näkökulmatekniikka - henkilöhahmot toistensa ohikulkijoina

Olennainen kysymys tulkinnan kannalta on, kuka kertomuksessa tuntee tai näkee, ja kenen kautta

tapahtumia kerrotaan? Gerard Genette (1972, 189 ja 211) on tuonut kirjallisuudentutkimukseen

termin fokalisaatio, joka vastaa näihin kysymyksiin. Rajan kerronta on lähinnä nollafokalisaatiota

eli näkökulma liikkuu niin vapaasti, että on vaikea välillä sanoa, kenen ääni kerronnassa kuuluu.

Toisaalta kerronta on myös vahvasti sisäistä fokalisaatiota. Rajan kohdalla tämä tarkoittaa sitä,

että kertomuksen maailma kerrotaan henkilöhahmojen tietoisuuden kautta. Teoksen rakenne

nojaa vahvasti tämänkaltaiseen näkökulmatekniikkaan, joka tarkoittaa sitä, että teos on jaettu

lukuihin neljän päähenkilön kesken, ja jokainen näistä luvuista kerrotaan kyseessä olevan

henkilöhahmon näkökulmasta pääsääntöisesti tämän fokalisoimana.

Henkilöhahmoilla on hyvin erilaiset roolit niin teoksen kokonaisuuden kuin juonen kulunkin

kannalta. Vaikka päähenkilöhahmoja voidaan sanoa olevan selkeästi neljä, he eivät välttämättä

tule yhtä paljon tai samankaltaisesti esille teoksessa. Siinä missä Marin ja Julianin tarinat

kietoutuvat tiiviisti yhteen, ovat Anjan ja Annin tarinat tästä kokonaisuudesta irrallisempia. Anja

kuitenkin liittyy välillisesti sekä Marin että Julianin elämään, sillä Marille Anja on täti, eli äidin

sisko, ja Julianille Anja on kirjallisuuden professori ja tämän väitöskirjan ohjaaja. Myös Annin,

Rajan neljännen päähenkilön, Julianin tyttären elämässä Anja vierailee kohtauksessa, jossa hän

pysähtyy Annin ja tämän ystävän Sannan kanssa ihmettelemään kadulle kuollutta kohmeista

siiliä.1

1 Kuollut roudan kohmettama siili on pieni, mutta Rajalle tyypillinen yksityiskohta, jolla on kuitenkin merkitys

melankolian luojana.
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Seuraava sitaatti kiteyttää ajatuksen siitä, kuinka henkilöhahmot fiktiivisessä maailmassa

kulkevat toistensa ohi siteenään sattumanvaraiset yhdessä jaetut hetket ja niiden merkitys.

Merkittävää on, että tämän merkityksen tapahtumille antaa lukija, sillä henkilöhahmot eivät tiedä

toisistaan sitä mitä lukija heistä tietää. Tähän tärkeään seikkaan palaan vielä tarkemmin työni

mittaan. Tämä ohikulkijuus vahvistaa ajatusta ihmisen eksistentiaalisesta yksinäisyydestä ja sen

luomasta melankoliasta. Toisaalta se kertoo siitä, kuinka elämän suuret kysymykset, kuten

kuoleman kysymys, yhdistävät ihmisiä toisiinsa. Tämä sitaatti on Rajan Anja-luvusta

kohtauksesta, jossa Anja on menossa katsomaan miestään hoitokotiin.

Tuntui että piti esitellä itsensä. He olivat osuneet tähän, kuolleen siilin

ruumiin kohdalle. Siilin ruumis vaati heiltä julkeasti

ohittamattomuutta, se otti oikeutensa kysymättä lupaa, asetti

kuoleman käsittämisen vaateen heidän eteensä ja yhdisti heidät

pieneksi hetkeksi toisiinsa. He olivat yhtäkkiä hautajaissaattue. He

olivat kuoleman arvoituksen ikiaikainen todistajajoukko, ja heidän tuli

täyttää pienen siilinruumiin ohittamattomuuden vaatimus, liittyä

yhteisöksi, esittäytyä toisilleen. (R, 331.)

Henkilöhahmot siis vierailevat toistensa elämässä, kulkevat ohi, lähestyvät toisiaan, mutta ovat

hyvin etäällä toisistaan. Vaikka heillä jokaisella on jonkinlainen side toisiinsa, he eivät tunne

toisiaan, eivätkä toistensa ajatuksia. Kuten aikaisemmin on tullut jo ilmi, tämä ”toisen mielen

tietäminen” on nimenomaan fiktiolle tyypillistä ja ainoastaan fiktiossa mahdollista (esim. Cohn

1999/2006, 37). Tämä tulkinta saa perusteensa siitä, että lukija on koko ajan ainoa, joka tuntee

henkilöhahmot ja heidän sisäisen ahdistuksensa ja tietää yhteyden heidän välillään. Raja-teeman

kannalta ajateltuna lukija asettuu rajaksi henkilöhahmojen välillä. Lukijasta tulee bar, jonka

kohdalla henkilöhahmot kohtaavat toisensa koskaan välttämättä toisiaan tavoittamatta. Lukija on

tulkintoja teoksesta ja henkilöhahmoista kokoava pato henkilöhahmojen välillä. Tämä

mahdollistaa kokonaisuuden tulkinnan, johon jokainen henkilöhahmo tuo oman lisänsä.

Näkökulmatekniikkaan nojaava rakenne, jossa tapahtumat kerrotaan tiukasti henkilöhahmojen

näkökulmasta, on vahva kirjallinen keino, joka Rajassa on omiaan luomaan melankoliaa ja
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surumielisyyttä. Lukijalle herää välttämättä tunteita henkilöhahmoja kohtaan juuri tämän takia.

Tästä esimerkkinä on Marin ja Anjan kohtaaminen kahvilassa, jossa Mari istuu syömässä

viimeistä jäätelöannostaan. Hän on päättänyt tehdä itsemurhan, mutta yllättäen Anja tuleekin

samaan kahvilaan. Hän istuu Marin pöytään ja kysyy Marin kuulumisia. Lukija tietää Marin

aikeista, mutta keskustelun edetessä käy selväksi, että Anja ei tule koskaan niistä tietämäänkään.

Keskustelun alussa Mari ymmärtää, että hänellä olisi nyt mahdollisuus ”kertoa kaikki”, mutta

Anja täyttää sen hetken kysymällä koulusta ja näin käänteen tekevä hetki haihtuu. He alkavat sen

sijaan keskustella tragediasta, ja sen kautta kuoleman välttämättömyydestä tragedian juonen

kannalta. Myöhemmin työssäni tulee paremmin esille se, että Julian on sitä mieltä, että kuolema

on välttämätön ja Marin on helppo uskoa tätä.  Mari onkin tässä kahvilakohtauksessa matkalla

toteuttamaan Julian tulkinnan mukaista tragedian käännettä. Anja tuo kuitenkin viime hetkellä

esiin toisenlaisen tulkinnan. Hänen mielestään ainoastaan tragediassa kuolema on välttämätön,

elämässä, Anjan mukaan, kuolema on läsnä ainoastaan mahdollisuutena. ”Kysymys on tragedian

ja elämän erosta”. (R, 349 -351.) Tämä Anjan ajatus toimii monella eri tasolla. Se on viesti

Marille siitä, että kuolema ei ole hänen kohdallaan välttämätöntä. Toisaalta se toistaa tekstin

tasolla tiivistettynä Rajan ja tragedian yhtymäkohtia.2 On mahdollista tulkita tämä lause

tiivistetyksi representaation ongelmaksi eli kaunokirjallisuuden kyvyksi tai

kykenemättömyydeksi toisintaa todellisuutta. Kyse on tässäkin tragedian eli fiktion ja todellisen

elämän erosta.

Mari ja Anja ovat siis huomattavan tietämättömiä toistensa ajatuksista ja tunnelmista. He

kohtaavat kahvilassa, keskustelevat tragediasta ja jatkavat matkaansa. Tämä osoittaa sen, kuinka

vahva raja kulkee ihmisen yksityisen sisäisen maailman ja julkisen ulkoisen maailman välillä, ja

kuinka fundamentaalisesta rajasta on kysymys. Tässä nimenomaisessa kohtauksessa se

osoittautuu elämän ja kuoleman rajaksi, sillä jos Anja ja Mari olisivat pystyneet rikkomaan

yksityisyyden rajan ja kertomaan itsestään jotain enemmän, he olisivat saattaneet välttää elämän

ja kuoleman rajan kohtaamisen. Jos Mari olisi kertonut tilanteestaan tädilleen, hänen ei olisi

kenties tarvinnut mennä joelle. Ihmisten ohittaessa toisensa jää aina jotain huomaamatta.

2 Tämänkaltaisista mise en abyme -rakenteista lisää niille omistetussa kappaleessa tuonnempana työtäni.
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2.2 Sivuhenkilöt päähenkilöhahmoa rakentamassa

Rajassa sivuhenkilöiden merkitys päähenkilöhahmon rakentumiselle on suuri. Sivuhenkilöt

toimivat tulkinnallistesti ehkä paremmin synteettisellä kuin mimeettisellä tasolla. Heidän

kauttaan lukija saa tärkeää tietoa päähenkilöhahmosta, mutta sivuhenkilöt itse jäävät hyvin

ohuiksi ja itsenään perustelemattomiksi. He ilmestyvät kuin tyhjästä päähenkilöhahmojen

elämään ja katoavat samaan tapaan. Tällainen tärkeä sivuhenkilö on muun muassa Tinka, Marin

paras ystävä. Marin suhde parhaaseen ystäväänsä Tinkaan on kompleksinen. Tinka on tärkeä

sivuhenkilö, sillä hänen avullaan Marista rakentuu tavallinen murrosikäinen nuori. Juonen tasolla

Mari on kateellinen Tinkalle tämän ulkonäöstä, kokemuksista ja rohkeudesta. Toisaalta taas

Tinkan ystävyys nostaa Marin itsetuntoa ja saa Marin ottamaan reippaampia askeleita kohti

haikailemaansa aikuisuutta. Tinka tutustuttaa Marin niin alkoholiin kuin miehiinkin. Hän hankkii

molemmille väärennetyt henkilöllisyyspaperit päästäkseen ravintolaan ja esittää kaikin tavoin

olevansa itsevarma ja kokenut. Tämä illuusio kuitenkin romuttuu Marin rakastuessa Julianiin ja

Tinkan myöntäessä Marille valehdelleensa kokemuksistaan. Loppujen lopuksi Mari onkin

Julianin myötä kokeneempi kuin Tinka. Tämä on käänne Tinkan ja Marin ystävyyssuhteessa.

Totuuden ilmitulon jälkeen Tinkan rooli muuttuu itsevarmasta esimerkin näyttäjästä Marin

ahdistuksen sivusta seuraajaksi.

Tinkan ystävyys ei olekaan pelkkää ystävyyttä, sillä hän on rakastunut Mariin. Tinkan

myöntäessä rakastumisensa Mari näkee tämän katseessa ensimmäistä kertaa äärettömän

yksinäisyyden. (R, 281.) Tässä törmätään ystävyyden ja rakkauden väliseen rajaan. Kun ystävyys

muuttuu rakkaudeksi, jotain ystävyydessä on peruuttamattomasti muuttunut. Mutta mikä, ja

missä ystävyyden ja rakkauden raja loppujen lopuksi kulkee? Rajassa tytöt erkaantuvat toisistaan

Marin ja Julianin suhteen loppuessa. Mari vetäytyy kuoreensa ja Tinka huolestuu Marista. Mari

ymmärtää liian myöhään, että Tinka olisi voinut olla hänen pelastajansa ja auttajansa yli

ahdistuksen. Koko tyttöjen välinen kilpailu kokemuksista perustui alun perin valheelle. Tinkan

valheelliset kertomukset omista seikkailuistaan aiheuttivat turhaan Marille painetta pystyä

samaan, ja yhtäkkiä hän huomaakin olevansa yksin kokemuksineen ja pettymyksineen. Marin

tehtyä päätöksensä omasta kuolemastaan Tinka on ainoa, jonka takia Mari olisi ollut valmis
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pyörtämään päätöksensä. Tinka on Rajassa sivuhenkilö, jonka kertoja tuo esiin lähinnä Marin

näkökulmasta. Julianin näkökulmasta Tinka on Marin ystävä, jolla ei ole Julianille nimeä.

Tinkan henkilöhahmon kertoja jättää hyvin arvoitukselliseksi. Tinka tulee kuin tyhjästä Marin

elämään, samalle luokalle lukioon. Hänet kuvataan vapaana, villinä ja kokeneempana kuin Mari.

Vaikka tytöt ovat samanikäisiä ja näin ollen kamppailevat samojen ongelmien kanssa, Tinkalle

tuntuu olevan helppoa esimerkiksi hankkia alkoholia ja kummallekin väärennetyt paperit. Tinkan

henkilöhahmo jää kaikin puolin pinnallisemmaksi kuin Marin. Tinka esitetään kaiken kaikkiaan

lähinnä Marin henkilöhahmoa täydentävänä hahmona, ja Tinkan itsensä menneisyys ja nykyisyys

perhesuhteineen jäävät kertomatta. Marin henkilöhahmo tarvitsee Tinkan henkilöhahmoa

ollakseen todenmukaisempi ja ollakseen Tinkaan verrattuna omanlaisensa. Tinkan avulla Marin

henkilöhahmosta tulee ikäisensä oloinen ja näköinen. Tinkan kanssa Mari meikkaa, selailee

Cosmopolitania, käy juhlimassa ja puhuu pojista. Tinka on myös se, jonka kautta tulee esiin

fiktiivisen maailman totuus Marin ja Julianin suhteesta:

Kyllä mä vittu näen mitä te teette. Puoli koulua näkee. Kaikki
opettajat näkee. Te naitte. Sen vaimokin varmaan tietää että te naitte
toisianne!

[…]

- Ei se ole naimista, Mari sanoo lopulta hitaasti, jäätävästi. – Se on
rakastelua. Me ollaan rakastuneita.

- Haista paska, Tinka parahtaa ja kyyneleet alkavat valua hänen
laikukkaita poskiaan pitkin – Etkö sä tajua, että Kanerva käyttää sua
hyväkseen? (R, 230.)

Tässä sitaatissa tulee ilmi se, kuinka Mari näkee hänen ja Julianin suhteen. Marille suhde on

välttämättä rakkautta, vaikka hän ehkä aavistaa toisaalta myös, että näin ei ole.

Romaanin juonen ja kokonaisuuden kannalta tärkeitä sivuhenkilöitä on Tinkan lisäksi muitakin

kuten Jannika, Julianin vaimo, jonka rooli nimenomaan vaimona antaa mahdollisuuden Julianin

henkilöhahmolle muistella suhteen alkuaikoja ja verrata suhteen nykytilaa menneeseen. Jannika

edustaa perinteisiä perhearvoja ja tylsää arkea, jotka Julian asettaa kyseenalaiseksi.  Julianin

kollega Tanskanen edustaa miestyyppiä, jolla suhteita tulee ja menee ja jollaiseksi Julian ei

koskaan itse haluaisi tulla. Tilanteiden edetessä Tanskanen on kuitenkin ainoa, jolle Julian voi, tai

joutuu, puhumaan suhteestaan Mariin.
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 Anjan Alzheimerin tautia sairastava aviomies Antti ja Anjan hoitokodissa kohtaama Johannes

taas edustavat kadotettua ja olemassa olevaa mahdollisuutta. Antti edustaa menneisyyttä, jota

Anja käy hänen kauttaan läpi. Johannes taas on uusi mahdollisuus, joka muistuttaa elämästä

kuoleman jälkeenkin. Edellä mainittujen lisäksi yksi erittäin tärkeä sivuhenkilö on Marin äiti

Marita, jolla on romaanissa kaksoisrooli.  Hän on nimittäin myös Anja Aropalon sisko. Näillä

sivuhenkilöillä on tärkeä rooli eri päähenkilöiden tarinoiden yhteen niveltymisen ja juonen

etenemisen kannalta. Tällä perusteella sivuhenkilöt toimivat siis paremmin synteettisellä kuin

mimeettisellä tasolla. Palaan näiden sivuhenkilöiden rooliin ja merkitykseen vielä tarkemmin

kappaleissa, joissa käsittelen päähenkilöhahmoja.

2.3 Vaihtuva kertojapositio ja kolmannen persoonan kerrontatekniikat

Rajassa kerronta tapahtuu pääosin kolmannen persoonan tajunnan kuvauksen kautta. Kyseessä

on kertoja, joka on kertomuksen tapahtumille ulkopuolinen, mutta tietää kuitenkin

henkilöhahmojen sisäisistä kokemuksista ja pystyy kertomaan niistä tavalla, joka olisi

mahdotonta muussa kuin fiktiivisessa maailmassa. Rajassa kertoja tekee ulkoisia huomiota

ympäristöstä ja luonnon kiertokulusta kyeten samalla yhtymään henkilöhahmojen muistoihin ja

ajatuksiin. Toisaalta kertoja on tapahtumia eteenpäin kuljettava voima, jonka kautta

henkilöhahmojen persoonallisuus ja fyysinen olemus suodattuu fiktiivisessä maailmassa. Rajan

kohdalla toteutuu romaanin lajityypille tyypillinen fiktiivisen maailman lukijalle välittymisen

malli, jossa ”henkilöt havaitsevat fiktiivisen maailman, kertoja kertoo, että henkilöt havaitsevat,

ja teksti esittää, kuinka kertoja kertoo, että henkilöt havaitsevat” (Tammi 1995, 11).

Kertojan kerrontaan liittyy myös aikaisemmin esiin tullut käsite fokalisaatio, joka vastaa

kysymykseen kuka näkee tai tuntee kertomuksessa, kenen kautta kertoja tapahtumia kertoo, eli

kenen kautta fokalisoidaan. Artikkelissaan ”Haluaako kukaan tuntea Emma Bovarya?” Maria

Mäkelä (2002) sanoo näiden kysymysten liittyvän lukijan haluun identifioida tekstin kertoja.

Lukija tekee lukemansa perusteella päätelmiä siitä, kuka milloinkin tekstissä puhuu ja kenen

näkökulmasta asiat havaitaan. Nämä päätelmät johtavat myös arvioimaan tekstin uskottavuutta ja
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mahdollista tulkinnan vaikeutta silloin, kun kertojapositio ei ole täysin selvää. Rajan fiktiivinen

maailma kerrotaan teoksen neljän päähenkilöhahmon tietoisuuden kautta, eli teoksen tapahtumat

fokalisoidaan neljän päähenkilöhahmon kautta. Rakenteellisesti romaani on jaettu lukuihin, jotka

ovat nimetty päähenkilön mukaan. Jokainen luku on kerrottu aina tämän henkilöhahmon

näkökulmasta. Tällainen näkökulmatekniikkaan perustuva rakenne antaa lukijalle erityisen

mahdollisuuden seurata henkilöhahmon itsenäistä kehitystä ja tarinan tasolla tapahtuvaa

päähenkilöiden sisäisten maailmoiden ja juonen yhteen kietoutumista.

Dorrit Cohnin teoksen Transparent minds (1978) mukaan kerronnan tekniikat voidaan jakaa

kertovan persoonan mukaan ensimmäisen ja kolmannen persoonan kerrontatekniikoihin.

Keskityn tässä esittelemään kolmannen persoonan kerrontatekniikoita, sillä teoksessa

ensimmäisen persoonan kertojaa ei ole. Cohn jakaa kerronnan kolmeen. Cohnin mukaan yksikön

kolmannen persoonan kerronta jakautuu psykokerrontaan, lainattuun monologiin ja kerrottuun

monologiin. Psykokerronta on kertojan kykyä selittää ja selventää henkilöhahmon ajatuksia

selvemmin kuin henkilöhahmo itse pystyisi. Se viittaa kertojan epäsuoraan kerrontaan

henkilöhahmon todellisuudesta3. (Cohn 1978, 14 ja 46.) Monologilla taas kertoja luo illuusion

siitä, mitä henkilöhahmo ajattelee. Siinä viitataan henkilöhahmon mielen sisäiseen ja

tiedostavaan ääneen eli tajunnan ääneen. (emt. 76 ja 90.) Lainattu monologi4 on nimensä

mukaisesti henkilöhahmon mielensisäisen monologin suoraa lainausta. Kerrottu monologi5 on

taas epäsuoraa kerrontaa eli kertojan kertomaa henkilöhahmon monologia. Erottavana tekijänä on

se, että kertovasta monologista on mahdollista erottaa kertojan oma ääni henkilöhahmon äänestä,

muun muassa sanavalintoja, kerronnan sisältöä ja tyyliä sekä mahdollisia läpitunkevia asenteita

tarkkailemalla.(emt.100.) Selvää eroa monologien välille on usein vaikea tehdä. Rajassa nämä

kaikki kolmannen persoonan kerrontatekniikat vuorottelevat. Paikoin kertoja osoittaa selkeästi

henkilöhahmon ajatukset tämän omiksi käyttämällä kerrottua monologia ja psykokerrontaa.

Toisaalta usein kertoja jättää osoittamatta henkilöhahmon ajatukset, jolloin ne helposti

sekaantuvat kertojan omaan kerrontaan. Mäkelä (2002, 85) vahvistaa tämän kertojan käsitteeseen

ja Cohnin jaotteluun liittyvän problematiikan toteamalla artikkelissaan Cohnin mallin perustuvan

selkeään erotteluun henkilöiden ja kertojan diskurssien välillä. Kuitenkin nimenomaan Rajallekin

3 Esimerkki psykokerronnasta: ”Jokin oli saanut Anjan viivyttelemään.”
4 Esimerkki lainatusta monologista:” Tämän minä jätän, koko elämä kävelemistä kauppaan ja kaupasta kotiin.”
5 Esimerkki kerrotusta monologista: ” Ensin olivat kukkineet syreenipuut. Ne piti nähdä.””
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tyypillisen ”kerrotun monologin eli vapaan epäsuoran esityksen kohdalla voidaan törmätä

vaikeuksiin selvitettäessä, edustaako joku ilmaus enemmän kertojan kuin henkilön diskurssia.”

Pekka Tammi kirjassaan Kertova teksti – esseitä narratologiasta (1992, 18) toteaa, että

”näkökulman ja kertojan suhteen säilyttäminen vakiona läpi koko tekstin ei ole kaunokirjallisen

kerronnan luonteenomainen piirre.” Rajassa kertojaposition ja näkökulman vaihtelu on yksi

vahvimmista teoksen tunnelmaan vaikuttavista piirteistä. Tammen (emt.37) mukaan modernille

romaanikerronnalle ovat tyypillisiä siirtymät kerronnan muodosta toiseen ilman suoraa yhteyttä

välimerkitykseen. Hän puhuu samankaltaisesta jaottelusta kuin Cohn, mutta vain eri termein.

Rajassa nämä siirtymät tarkoittavat vaihtelua kertojan diskurssin (KD), henkilön diskurssin (HD)

ja kertojan ja henkilön diskurssin (KHD) välillä. Henkilödiskurssi, josta Cohn käyttää nimitystä

lainattu monologi, tarkoittaa kertomuksen henkilöiden itsensä tuottamaa esitystä (dialogi tai

sisäinen monologi), jota kertoja siteeraa. Kertojan diskurssi, josta Cohn käyttää nimitystä

psykokerronta, on kertojan lausuma esitys, jolle henkilön oma diskurssi on aina alistettu.

Kertojan ja henkilön diskurssi, josta Cohn käyttää nimitystä kerrottu monologi, tarkoittaa lähinnä

vapaata epäsuoraa esitystä. (emt. 31–33.) Tämä vaihtelu toistuu läpi romaanin ja on tyypillistä

jokaisen henkilöhahmon kerronnan kohdalla. Seuraavassa sitaatissa Rajan ensimmäisestä luvusta

Anja tämä kerronnan muodosta toiseen siirtyminen käy ilmi. Toisaalta seuraavassa käy ilmi myös

Rajalle hyvin tyypillinen kerronnan muotojen tulkinnanvaraisuus, sillä kertojan ääni menee

helposti sekaisin henkilöhahmon äänen kanssa.

Hän oli käynyt terveyskeskuksessa kesäkuussa, ja nyt oli elokuu.

Jokin oli saanut Anjan viivyttelemään. (KD) Ensin olivat kukkineet

syreenipuut. Ne piti nähdä. (KHD) Kaksi viikkoa mansikoihin, hän oli

ajatellut kesäkuun lopulla. Eihän kukaan halua kuolla mansikka-

aikaan. Nyt ilma oli muuttumassa raskaammaksi lähestyvän syksyn

painostuksen alla.[…] Tajunnan laidalla kyti ajatus kaiken

turhuudesta, mutta auringon helottava kuumuus kavensi sen

häivähdykseksi. Tämä on minun todellisuuteni, Anja ajatteli. Tämä

minä jätän: koko elämä kävelemistä kauppaan ja kaupasta kotiin.
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(HD) Tulee syksy ja talvi ja kevät ja kesä ja nämä arkiset asiat, aina

samat. ( R, 8-9.)

Kertojan asema tajunnan välittäjänä on joko osallistuva tai osallistumaton. Osallistuva tajunnan

kerronta sekoittaa kertojan ja henkilöhahmon, eikä selvää eroa tehdä sille, mikä on

henkilöhahmon ja mikä kertojan ajattelua. (Cohn 1978, 26.) Tämä on Rajalle erittäin leimallista

kautta linjan. Kertojan ja henkilöhahmon ajattelu menee sekaisin kuten seuraavassa sitaatissa,

joka on suoraa jatkoa edelliselle sitaatille:

Mutta puut. Koivut sorjine, valkoisine vartaloineen ja omenapuut

jotka olivat kukkineet toukokuussa kipeän kirkkaasti. Joskus tällä

kohtaa oli ollut tiheää metsää, pelkkä kinttupolku halkomassa

sammalikkoa ja sittemmin kärrytie. Nyt oli soratie ja vanhoista

kuusista jäljellä enää muutama. Niiden kärjet näyttivät ulottuvan

taivaan syvänsiniseen kaareen saakka. Oliko sillä väliä että ihminen

teki tien itselleen; yhtä metsän keskellä silti. Piti halkoa ajassa tietä

itselleen ja merkitystä, rakentaa mielekkyyttä sitä mukaa kun elämä

soljui sormien läpi ja vasta kun oli juuri tullut itsekseen, oli juuri

saavuttanut sen mikä määritti elämän ja rajasi, piti luopua ja

ojentautua kohti uutta. Anja huokaisi ja pysähtyi etsimään

kauppakassista juotavaa. Menen kotiin ja kastelen ruusut, hän ajatteli

[…] (R, 9.)

Tämä sitaatti on esimerkki siitä, kuinka Rajan kerronnassa sekoittuu henkilöhahmon ja kertojan

äänet keskenään silloin, kun ne eivät ole selkeää kerrottua monologia tai psykokerrontaa.

Sitaatista on vaikea ottaa selvää, onko siinä kyseessä Anjan mielenmaisema, tämän sisäinen

tulkinta kipeästä kirkkaudesta ja muistot kinttupolusta ja kärrytiestä, vai onko kyseessä kertojan

ääni, joka maalaa maisemaa lukijalle. Myöhemmin työssäni osoitan, että kertojan Rajassa

tunnistaa lyyrisestä äänestä. Tämän perusteella edellisessä sitaatin voisi tulkita olevan kertojan

diskurssia. Tätä tulkintaa puoltaa myös se, että selkeäksi henkilön diskurssiksi Rajassa nousee

paljon käytetty dialogi, jota tässä sitaatissa ei ole, ja henkilöhahmon omien ajatusten kuvaus eli
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sisäinen monologi. ”Hän ajatteli” on selkeä viittaus sisäiseen monologiin.  Toisaalta

aikaisemmassa virkkeessä käytetty ” Anja huokaisi” on tulkittavissa myös suoraksi viitteeksi

sille, että kyseessä on koko sitaatin kattava kerrottu monologi, vapaa epäsuora esitys eli KHD.

Nämä osallistuvan tajunnan kerronnan kohdat ovat erotettavissa kerronnan kannalta helposti

tulkittavissa olevista eli kertojan selkeästi osoittamista kerronnan muodoista. Häilyvä raja

kertojapositioiden välillä toimii myös laajemmassa mittakaavassa vertauskuvana rajan

määrittämisen vaikeudelle. Kenen näkökulmasta loppujen lopuksi kerrotaan? Missä kulkee

henkilöhahmon ja kertojan välinen raja? Tulkinta jää tässäkin tapauksessa lukijan vastuulle ja

korostaa rajan vetämisen hankaluutta.

2.4 Passiivi ja retoriset kysymyksen kertojan paljastajina

Kerronnasta nousee esiin muutamia kieliopillisia seikkoja, jotka helpottavat kertojan kerronnan

erottamista. Näistä ensimmäinen on passiivin käyttö, joka tosin on tulkittavissa myös vapaan

epäsuoran esityksen eli KHD:n muodoksi. Tulkinnallisesti mielenkiintoista on, että

passiivimuotoisen, henkilöhahmon näkökulman sisään ujutetun kerronnan voi ajatella paljastavan

Rajan kertojan. Passiivin käyttö häivyttää subjektin ja tekee lauseesta tulkinnallisesti

yleispätevämmän. Passiivi häivyttää omalta osaltaan myös kertojan ja henkilöhahmon rajaa ja

avaa mahdollisuuden tulkinnalle. Lukijan on helppo samaistua passiivimuotoiseen lauseeseen ja

ottaa se omakseen. Edellisessä sitaatissa lause ” Piti halkoa ajassa tietä itselleen ja merkitystä,

rakentaa mielekkyyttä sitä mukaa kun elämä soljui sormien läpi[…] (R, 9) on juuri tällainen

lause. Passiivi ei kerro kenen ”piti halkoa ajassa tietä itselleen” ja ”luopua”. Lause on sisällöltään

puhutteleva ja monitulkintainen. Tässä esimerkissä lause on tiiviisti yhteydessä Anjan

henkilöhahmoon ja näin ollen helposti liitettävissä hänen sisäisen monologin vapaaksi

epäsuoraksi esitykseksi. Näin tulkittaessa on selvää, että nimenomaan Anjan ”piti halkoa ajassa

tietä”. Lause on kuitenkin loppujen lopuksi rakennettu niin, että jokainen lukija voi tulkita sitä

myös omasta näkökulmastaan käsin. Siinä puhutaan elämän rajallisuudesta ja luopumisesta,

elämään vahvasti kuuluvista asioista, jotka koskettavat jokaista. Passiivimuotoiseen lauseeseen

on helppo yhtyä, sillä se ei sisällä subjektia, eli ei näin ollen ole kenenkään, vaan enemminkin

kaikkien. Vapaus tulkinnasta ja lauseen henkilökohtaisesta puhuttelevuudesta jää lukijalle. Maria
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Mäkelä nostaa esiin artikkelissaan (2002, 79) Madame Bovarya tutkineen Jonathan Cullerin

ajatuksen epämääräisestä tai vaikeasti tavoitettavasta kertojasta. Hänen mukaansa ”Flaubertin

kertoja ei hallitse kertomustaan autoritäärisin ottein vaan katoaa vaihtelevien näkökulmien

sekaan.” Tämä ajatus on sovellettavissa myös Rajan kertojaan juuri näkökulmien ja kerronnan

tyylin vaihtelevuuden takia.

 Toinen leimallinen kertojan piirre ovat lukijaa epäsuorasti puhuttelevat retoriset kysymykset

kuten edellisen sitaatin ”oliko sillä väliä että ihminen teki tien itselleen […]”. Vaikka tämä

kysymys on vahvasti tulkittavissa kontekstinsa takia Anjan mielensisäiseksi pohdinnaksi, sen voi

tulkita myös retoriseksi lukijalle suunnatuksi kysymykseksi. Näitä retorisia kysymyksiä on

tekstissä jonkun verran, ja ne ovat kerronnan sisällä niin, ettei niitä välttämättä huomaa myös

lukijalle esitetyiksi kysymyksiksi. ”Mitä todellisuudelle tapahtuu jos sen on valmis

myöntämään?” (R, 388) ja ”Mitä ihminen tekee kun aika käy vähiin?” (R, 346) kaltaisilla

retorisilla kysymyksillä on kuitenkin implisiittinen voima herättää lukija miettimään kyseessä

olevaa asiaa tai tilannetta. Tämä on myös keino alleviivata moraaliin ja etiikkaan liittyvien

kysymysten monisyisyyttä ja tilanneherkkyyttä. Rajassa retoriset kysymykset sekoittuvat

henkilöhahmon kerrontaan siinä määrin, että ne ovat myös tulkittavissa henkilöhahmonsa itsensä

esittämäksi. Seuraava sitaatti on hyvä esimerkki kysymyksen monitulkintaisuudesta.

Tilanne oli muuttunut epätodelliseksi. Tuoksukynttilät lepattivat

yöpöydällä. Erektio tykytti edelleen vaativana. Julian ei enää osannut

arvioida reaktionsa oikeutusta. Mihin oltiin menossa? Mitä tapahtui

todella? (R, 263.)

Kontekstiinsa nähden kysymykset voi tulkita Julianin ääneen sanomaksi, kerrotuksi monologiksi

eli vapaaksi epäsuoraksi esitykseksi, mutta ne ovat tulkittavissa myös kertojan lukijalle

esittämäksi retoriseksi kysymykseksi. Monitulkintaisuus toimii kahdella eri tasolla. Mimeettisellä

tasolla kysymykset ovat tulkittavissa Julianin mielensisäiseksi ihmettelyksi. Näin ollen Julian

esittää kysymyksen ”Mihin oltiin menossa?” itselleen, sillä hän ei itsekään enää tiedä mitä on

tapahtumassa. Temaattisella tasolla taas kysymykset muuttuvat retorisiksi ja

yleisluontoisemmiksi. Ne herättävät lukijan pohtimaan tapahtumaa, sen oikeutusta ja tapahtumien
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kulkua. Tällaiset siirtymät kerronnan muodosta toiseen ja kertojan osallistuva tajunnan kerronta

ovat hienovaraisia ja tekstin tasolla tapahtuvia kirjallisia keinoja, joilla kuitenkin on erittäin suuri

merkitys kokonaisuuden kannalta. Näihin seikkoihin pureudun vielä tarkemmin tuonnempana

työssäni.

Romaanin näkökulmatekniikkaan nojaava rakenne mahdollistaa sen, että romaania on

mahdollista lukea kahdella eri tavalla. Joko alusta loppuun, luku luvulta järjestyksessä, tai sitten

seuraamalla yhden henkilöhahmon kehitystä lukemalla perätysten vain hänestä kertovat luvut.

Nämä kaksi lukutapaa antavat mielenkiintoisen lähtökohdan teoksen analyysille, sillä samat

kohtaukset esitetään hyvin eri tavalla henkilöhahmosta ja tämän näkökulmasta riippuen. Tämä on

teoksen tulkinnallisen monisäikeisyyden ja puhuttelevuuden kannalta erittäin olennaista.

Näkökulmatekniikan avulla esiin nouseviin ja tulkinnan kannalta tärkeisiin seikkoihin palaan

työssäni useaan otteeseen. Pyrin argumentoimaan sekä kerronnan diskurssin vaihtelun että

näkökulmatekniikan tärkeyttä raja-teeman ja melankolian esiin nousemisen kannalta.

Näkökulmatekniikan takia, ja sen avulla, romaanin lukija on kautta linjan se, joka tietää

kokonaisuuden kannalta eniten. Tämä tietoisuus korostaa moraalikysymysten ja rajan vedon

vaikeuden esiin nousemista. Tämä väite tulee perustelluksi työni kuluessa.

2.5 Mise en abyme -rakenteet ja Raja tragediana

Mise en abyme tarkoittaa kirjallisuudessa käytettyä keinoa, jossa teoksen teema näyttäytyy

pienemmässä mittakaavassa, eräänlaisessa pienoiskoossa. Se on analoginen suhde osan ja

kokonaisuuden välillä. Mise en abyme on kahdentuma, joka heijastaa kertomuksen tai teoksen

kokonaisuutta ja tavallaan syventää kuvaa, joka muodostuu kun kertomus tai teos luetaan

kokonaan. Se toistaa, tiivistää ja kiinnittää lukijan huomion tulkinnan kannalta tärkeisiin kohtiin,

kahdentaa ja kahdentuu. Mise en abymeen voi heijastua teoksen koko teema tai teesi, jolloin on

kyseessä mise en abyme de lénonce. Tämänkaltaiset rakenteet toimivat teoksen sisäisenä

”peilinä”, joka heijastaa kertomuksen kokonaisuutta yksinkertaisen, toistuvan kahdentuman

kautta. Usein tällaiset peilirakenteet ovat upotettuja, suullisia tai kirjallisia, kertomuksia. Mise en

abyme mahdollistaa sen, että teos voi käydä dialogia itsensä kanssa. Se voi olla yksinkertaistettu
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pienoismalli itse tarinasta, jolloin lukijalle tarjoutuu tilaisuus teoksen vastaanottoon tiivistetyssä

muodossa. (Dällenbach 1977/1989, 41—54, myös Makkonen 1991, 17—21.) Liisa Saariluoman

(1992, 278)  mukaan mise en abyme on yksi kertomuksen itsereflektion muoto.

Mise en abyme -rakenteet Rajassa ovat sen tulkinnan kannalta erittäin mielenkiintoisia. Varsinkin

Julian Kanervan väitöskirjan tutkimuskohde Antigone-tragedia on huomion arvoinen, sillä se

tiivistää Rajan teeman pienoiskokoon. Rajan voi tulkita olevan tragedia eli murhenäytelmä, jossa

jokainen henkilöhahmo elää omaa tragediaansa. Aristoteles Runousopissaan (32, 8) määrittelee

tragedian pelkoa ja sääliä herättävien tekojen jäljittelyksi. Tragedian hahmojen täytyy olla sen

kaltaisia, että ihmisten on mahdollista samaistua heihin. Tragedian tarkoituksena on saada

ihmiset tuntemaan säälin ja vihan tunteita oikealla tavalla. Keskeistä on katharsis,

emotionaalinen puhdistuminen, jossa katsojat saattoivat puhdistua erilaisista tunteista katsoessaan

näytelmän henkilöiden kärsivän. Puhdistuminen ei tarkoita tunteista luopumista tai eroon

pääsemistä, vaan niiden kokemista kehittyneemmällä tavalla. Seuratessaan tragedian hahmoja

ihmiset pystyivät kokemaan inhimillistä samanlaisuutta heidän kanssaan.6 Tämä kokemus on

Aristoteleen mukaan tärkeä osa emotionaalista puhdistumista. Kokiessaan emotionaalisen

puhdistumisen ihmiset oppivat jotakin tärkeää itsestään ja kokemusmaailmastaan. Näin tragedia

lisäsi Aristoteleen mukaan ihmisten itsetuntemusta. Tämä Aristoteleen kuvaus tragediasta sopii

mielestäni erittäin hyvin Rajaan. Lukemalla Rajan kaltaista teosta, joka käsittelee eettisesti ja

moraalisesti vaikeita asioita tavalla, joka pidättäytyy ottamasta suoraan mitään kantaa

tapahtumiin, ihminen joutuu vastatusten omien mielipiteidensä, tunteidensa ja ajatustensa kanssa.

Näiden tunteiden ja ajatusten kohtaaminen lisää osaltaan lukijan itsetuntemusta tai antaa ainakin

mahdollisuuden siihen. Kohtaus, jossa Julian on professori Aropalon vastaanotolla ensimmäistä

kertaa väitöskirjansa tiimoilta, tiivistää ajatuksen tragediasta ja samalla romaanin teemasta. Julian

puhuu tragedian juonesta kuin omasta elämästään:

Tragedian juonenkulussa on tapahduttava jonkinlainen keskeytys,

jotta tapahtumat etenisivät kiihtyvällä tahdilla kohti lopputulosta.

Jotakin käänteentekevää tapahtuu, ja aika ikään kuin pysähtyy.

Käänne on ratkaiseva muutos, joka saa kaikki tragedian tapahtumat

6 Tähän viittaa myös 1700-luvun psykologinen romaani kuten aikaisemmin on tullut ilmi.
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suhteutumaan toisiinsa. Käänne on ehdoton: aiempaan ei ole enää

paluuta. (R, 239–240.)

Professorin kysyessä onko tragedian analyysi ja se, että Julianin mielestä tragediassa kuolema on

välttämätön, sovellettavissa elämään ja todellisuuteen Julian vastaa vastakysymyksellä: ”Kuka

käskee erottamaan taiteen ja elämän?” (R, 242.) Julian itse sekoittaa taiteen ja elämän toisiinsa.

Hänelle Mari on runoutta ja hän uskoo ”taiteen ja elämän laajentavan toistensa alaa.” Julianin

mielestä on mahdollista ”tuoda intohimo, halu ja tuli elämän alueelle niin kuin ne ovat

taiteessa.”(R, 243.) Teoksen tulkinnan kannalta ei ole siis yhdentekevää, että Julian tutkii juuri

tragediaa. Tragedia toimii siis mise en abymena niin romaanin ulkopuolella kuin romaanin

maailmassakin. Sen kautta selittyy Julianin tulkinta taiteesta ja taiteen suhteesta elämään. Julian

tekee todeksi omassa elämässään tragedian, jota tutkii.

Melankolian ja nimenomaan tämän työn teeman tiivistämisen kannalta mielenkiintoinen mise en

abyme on joulupöytäkeskustelu, jonka avainhenkilöinä ovat Anja Aropalo ja Marin isän veli

Heikki. Heikki haastaa Anjan keskusteluun humanistisen tieteen tarkoituksesta ja tivaa Anjalta

hänen tutkimuksensa aihetta. Anjan tutkimuksen aihe on ”modernin ihmisen traagisuus”.

Tutkimuksen aihe tiivistää yhden Rajan teemoista. Pulkkisen romaani kertoo omalla tavallaan

nimenomaan modernin ihmisen traagisuudesta.

- [..]Niin, sanopa nyt että mikä meitä ihmisiä ahdistaa Anja, näin

yleisesti.

- Näin yleisesti meitä ahdista kuolema. Omamme ja muiden. (R, 248.)

Tässä keskustelussa Anja tuo esille kuoleman äärimmäisenä mahdollisuutena, sen

väistämättömyyden jokaisen ihmisen kohdalla. Tässä tulee esiin ihmisen ehdottomin raja, joka on

kuolema, ja jonka ymmärtämisen takia modernin ihmisen elämä on tulkittavissa tragediaksi.

Julianin kohdalla tulee esiin myös toinen oman tutkielmani kannalta tärkeä tiivistys. Kyseessä on

koko teosta koskeva teeman tiivistys eli mise en abyme de lénonce. Julian pitää äidinkielen tuntia

ja puhuessaan oppilailleen kirjallisuudesta hän toteaa:
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Kirjallisuus asettaa oikean ja väärän kysymyksenalaiseksi. Onko niitä

lainkaan olemassa, oikeaa ja väärää, ja jos on, mihin raja niiden välillä

piirretään? Tämä kysymyksen kirjallisuus meille esittää. (R, 79.)

Pulkkinen romaanillaan tekee juuri näin. Hän asettaa oikean ja väärän kyseenalaiseksi. Pulkkinen

laittaa henkilöhahmonsa sanomaksi sen, minkä itse romaanillaan kirjallisin keinoin osoittaa eli

oikean ja väärän määrittelyn vaikeuden. Tähän Pulkkinen viittaa itsekin alussa siteeraamassani

radiohaastattelussa: kirjallisuudessa voi käsitellä liian suuria kysymyksiä.

2.6 Intertekstuaaliset viitteet

Intertekstuaalisuudella tarkoitetaan laajasti ottaen tekstien välisyyttä. Termi intertekstuaalisuus on

alun perin Julia Kristevalta (1969/1980, 64 -66). Hän lähtee siitä ajatuksesta, että ”kirjallinen

sana” on tekstuaalisten pintojen kohtauspaikka. Se on vuoropuhelu, johon osallistuvat kirjoittava

subjekti, vastaanottaja ja kulttuurikonteksti. Kristevaa rajoitetummin intertekstuaalisuuden

määrittelee Gérard Genette teoksessaan Palimpses (1982, 8). Hänen mukaansa intertekstuaalisuus

on kahden tai useamman tekstin samanaikaista, näytettävissä olevaa läsnäoloa tekstissä.

Intertekstuaalisia tapauksia ovat muun muassa sitaatit, plagiaatit ja alluusiot. Tämä tarkoittaa siis

sitä, että tekstit muodostavat keskenään verkoston, lainaavat merkityksiä ja konnotaatioita toinen

toisiltaan ja avautuvat lukijalle tämän omassa kulttuurillisessa kontekstissa ja tietämyksessä.

Sofokleen Antigonen ja Pulkkisen Rajan välillä on nähtävissä mise en abymen lisäksi

intertekstuaalisuutta mitä tulee moraalikysymyksiin ja niiden käsittelyyn. Antigone on tarina

nuoresta tytöstä Antigonesta, joka on mahtavan hallitsijan Kreonin pojan rakastettu. Antigone

nousee Kreonia vastaa, sillä hän ei voi hyväksyä Kreonin säätämää lakia. Antigone tekee vastoin

Kreonin käskyä tietoisena siitä, että lain rikkomisesta seuraa kuolemantuomio. Kuolemantuomio

langetetaan hallitsijan pojan ja Antigonen rakkaudesta huolimatta. Kreon tulee liian myöhään

toisiin ajatuksiin. Peruttuaan kuolemantuomion hänen poikansa ja Antigone ovat jo ehtineet

tekemään itsemurhan. Tässä antiikin tragediassa pohditaan lain ja moraalin välistä ristiriitaa ja

oikeuden toteutumista. Antigone, kuten Rajakin, kysyy kuka on loppujen lopuksi oikeassa? Näin
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ollen Antigone-tragedia nousee Rajassa esiin sekä mise en abymen kaltaisena teeman heijasteena

kuin myös intertekstuaalisena viittauksena.

Intertekstuaalisia viitteitä, lähinnä alluusioita, on löydettävissä myös joidenkin henkilöhahmojen

nimistä. Intertekstuaalinen viittaus raamatun henkilöihin on löydettävissä nimistä Mari ja

Johannes. Mari viittaa luonnollisesti Mariaan. Raamatussa esiintyy kaksi kuuluisaa Mariaa: pyhä

neitsyt Maria, Jeesuksen äiti, joka on viattomuuden, ikuisen neitsyyden ja puhtauden vertauskuva

ja Magdalan Maria, joka on pyhää kaimaansa ristiriitaisempi hahmo. Suomessa Hannele

Koivunen (1994) on väitellyt aiheesta: The Woman Who Understood Completely; A Semiotic

Analysis of the Mary Magdalene Myth in Gnostic gospel of Mary. Väitöskirjan pohjalta hän on

kirjoittanut teoksen Madonna ja huora (1995). Tässä väitöksessä perusajatus on se, että naisen on

oltava joko huora tai Madonna ollakseen jotain. Koivusen mukaan kirkko on tehnyt Magdalan

Mariasta huoran peruskuvan. Näin ollen Magdalan Maria vertautuu siis prostituoituun, syntiseen

naiseen. Nämä intertekstuaaliset viittaukset sopivat myös Rajan Marin ristiriitaiseen

henkilöhahmoon. Hän on henkisesti vielä viaton maailman julmuuden edessä ja kokee suurta

tuskaan viattoman lapsen maailman ja syntisen aikuisten maailman välillä. Hän haluaa

epätoivoisesti eroon neitsyydestään eli viattomuudestaan ja Julianin myötä astuu väkivaltaisesti

rajan toiselle puolelle. Neitsyt Mariasta tulee teoksen edetessä yhä enemmän Magdalan Maria.

Mielenkiintoista on myös se, että Marin äidin nimi on Marita. Partitiivin pääte -ta viittaa

partiaaliseen eli osaan jostakin. Lähellä on myös nimi Maritta.  Sanatarkasti tulkiten marittahan

tarkoittaa ilman Maria. Tämä on vahva viite Rajassa käsiteltävään äiti-tytärsuhteeseen, jossa äiti

Marita ei ole läsnä tyttärensä Marin elämässä. Tähän suhteeseen paneudun enemmän

kappaleessa, jossa käsittelen Marin henkilöhahmoa.

Toinen raamatullinen intertekstuaalinen viite sopii Johannekseen. Rajassa Johannes on mies,

jonka kanssa Anjalle syntyy suhde. Tämän suhteen kautta Anja ymmärtää, että hänen miehensä

vakavasta sairaudesta huolimatta hänellä on vielä mahdollisuus omaan, uudenlaiseen eheään

elämään. Raamatun kuuluisin Johannes on Johannes-kastaja, joka oli profeetta ja ennusti

taivasten valtakunnan tuloa eli parempaa elämää. Hän kastoi syntisiä ja vihki heidät näin uuden,

tulevan seurakunnan jäseniksi. Ajatus Johanneksesta uuden, eheyttävän elämän vertauskuvana

sopii erittäin hyvin myös Rajaan.
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Julian-nimestä on myös löydettävissä intertekstuaalinen viittaus. Julian tulee nimestä Julianus,

joka viittaa roomalaiseen sukunimeen (Vilkuna, Huitu, Mikkola & Paikkala 1988, 91). Se viittaa

myös roomalaiseen diktaattoriin Gaius Julius Caesariin. Tämä viittaus diktaattorimaisen

hallitsemiseen Julianin nimessä sopii Julianin henkilöhahmoon. Hän haluaa hallita niin vaimoaan

Jannikaa kuin myös Maria. Tähän hallitsemiseen ja hallinnan tunteen menettämiseen palaan

kappaleessa, joka käsittelee Julianin henkilöhahmoa.

Tässä kappaleessa olen nostanut esiin Rajan tulkinnan kannalta tärkeitä narratologisia ja

rakenteellisia seikkoja.  Näkökulmatekniikka nostaa lukijan näköalapaikalle, josta hänen on

mahdollista nähdä teoksen kokonaisuus, tapahtumien ja henkilöhahmojen liittyminen toisiinsa ja

juonen kehittyminen parhaiten. Lukijalle muodostuvaa kuvaa kokonaisuudesta ja itse

lukukokemusta syventää kirjallisten keinojen monipuolisuus ja varsinkin häilyvä raja

kertojapositioiden välillä.  Lukijalle jäävä tulkinnanvapaus korostuu kohdissa, joissa kertojan ja

henkilöhahmon äänet sekoittuvat. Varsinkin silloin, kun on epäselvää onko kyseessä kerrottu

monologi eli vapaa epäsuora esitys (KHD) vai kertojan väliintulo esimerkiksi temaattisella

tasolla retorisen kysymyksen ja tekstuaalisella tasolla passiivirakenteen avulla, jää vastuu

tulkinnasta täysin lukijalle. Mielestäni on hyväksyttävää ajatella, että kumpikin tulkinta

mahdollinen varsinkin niissä kohdissa, jotka olen työssäni nostanut esiin. Tämä seikka omalta

osaltaan tukee ajatusta rajan vetämisen vaikeudesta. Mitä subjektiivisempi tulkinta on, sitä

vaikeampi on vetää rajaa oikean ja väärän välillä. Tätä pohdiskelua jatkan seuraavassa

kappaleessa, vaikka lähtökohtani on siinä hieman toisenlainen.

Nostan seuraavaksi esiin temaattisen näkökulman melankoliaan. Etsin vastausta kysymykseen

kuinka rajan vetämisen vaikeus tematisoituu Rajassa ja minkälaista melankoliaa se tuottaa? Tämä

ei kuitenkaan poissulje narratologista pohdiskelua, sillä työni edetessä onkin tarkoitus kuljettaa

sekä narratologista että temaattista näkökulmaa rinnakkain.
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3 TEMAATTINEN NÄKÖKULMA

Käsittelen sekä rajaa ja sen vetämisen vaikeutta että melankoliaa temaattisesta näkökulmasta.

Tässä luvussa esittelen melankolian käsitteenä ja sen liittymisen suomalaiseen

kirjallisuushistoriaan. Sen jälkeen käyn läpi työlleni merkittävää kirjallisuutta ja melankoliasta

tehtyä aikaisempaa tutkimusta. Haluan työssäni tehdä selkeän eron filosofis-historiallisen

kirjallisuudentutkimuksen ja lääketieteen melankolia käsitysten välillä. Toisaalta haluan myös

välttää puhdasta sosiologista listausta aiheesta. Pysyttelen siis koko ajan uskollisena

kohdeteokselleni ja kirjallisuudentutkimukselliselle näkökulmalle. Tukeudun lähinnä Julia

Kristevan näkemykseen melankoliasta ja psykoanalyysista. Lisäksi syvennän Lacanin bar-

käsitettä rajan hahmottamisen kannalta.

3.1 Moderni melankolia ja sen yhteys kirjallisuushistoriaan

Termiä melankolia on käytetty antiikin ajoista saakka, historian saatossa hieman eri

merkityksissä tosin. Sana melankolia tulee kreikankielisestä sanasta melaina chole, latinaksi se

on atra bilis ja englanniksi black bile eli musta sappi. Kreikkalaiset tarkoittivat sanaparilla

melaina chole pitkittynyttä pelkoa ja masennusta.

1800-luvulla melankolia sai uudenlaisen tulkinnan, joka liittyi modernisaatioon ja yhteiskunnan

ja ihmisen kaikkinaiseen kehittymiseen ja tämän kehityksen aikaansaamaan ahdistukseen. Käsite

moderni melankolia viittaa juuri tähän: melankolian nähtiin olevan surua ilman syytä. Se oli

ajoittainen ja tilapäinen mielentila, jolle ei löydetty enää syytä patologiasta tai fysiologiasta.

(Klibansky 1964, 217.)

Moderni melankolia saa yhtymäkohtansa modernin yksilön synnystä. Yhteiskunnalliset

mullistukset ja maailmankuvan muutos suistivat ihmisen uudenlaisten kysymysten äärelle.

Renessanssin optimismia seurasi barokin ja romantiikan raskasmielisyys ja melankolia.

Englannissa tämä tunnettiin Elisabetin ajan tautina, jossa kysymys oli yksilön surusta ja sen
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persoonallisesta ilmaisusta. Ajan taiteessa ja kirjallisuudessa se näkyy monin tavoin mm.

Shakespearen tuotannossa (Klibansky 1964, 238, 392–393).

Pirjo Lyytikäinen kirjoittaa teoksessaan Narkissos ja Sfinksi (1997, 78–79) käsitteen ”moderni

melankolia” selittävän itse itsensä. Modernin voi nähdä rikkoneen aikaisemman eli esimodernia

hallinneen kuvan eheästä ja välittömästä. Moderni ihminen jäi yksin luontoon, kun hän alkoi

kokea Jumalan etääntyneen itsestään. Ja kun ihminen alkoi luottaa omaan jumalaiseen järkeensä,

hän ahdistui sen rajoihin. Tieteellinen maailmankuva korosti ihmisen vastuuta itsestään ja

ympäristöstään ja oli näin omiaan lisäämään yksilön ahdistusta. 1800–1900 -lukujen vaihteessa

modernisaation mukanaan tuomat ilmiöt, kuten teollistuminen ja kaupungistuminen, uhkasivat

yksilön käsitystä järjestyksestä. Melankolia kuuluu 1800-luvun lopulla vallalla olleeseen

maailmanlopun tunnelmaan (fin-de-siecle) ja siihen liittyvän dekadentin elämänasenteen

perustunteisiin. Taide-elämässä ja kirjallisuudessa rinnakkain kulkivat niin modernismin ja

modernisaation mukanaan tuoma uutuuden viehätys ja uudenlainen kauneus- ja muotoihanne

kuin väsymys, pessimismi ja melankoliakin. Suomalaisessa kirjallisuudessa 1900-luvun alussa

melankolian kirjoittamiseen ottivat osaa niin suomenruotsalaiset modernistit Edith Södergranin

johdolla kuin Eino Leino ja L. Onervakin. Hieman myöhemmin 1920-luvun modernistit, kuten

Tulenkantajat, jatkoivat tällä samalla tiellä. Heitä tosin yhdisti toivorikas usko tulevaisuuteen ja

parempaan kansainväliseen huomiseen.

Joka tapauksessa yhteiskunnan nopea modernisoituminen ja sen mukanaan tuoma muuttuminen

pakotti ihmisen miettimään arvojaan uudelleen. Tämä aiheutti tahdon lamaantumista, väsymystä,

vieraantumista, tulevaisuuden pelkoa ja melankoliaa. Näitä tunteita vastaan taiteissa nousi

symbolismi, jonka avulla tavoiteltiin tavoittamatonta. Symbolistisessa taiteessa vuosisadan

vaihteen pessimistiset tunnot näkyivät melankolian kuvauksina ja illuusiottomuutena.

(Lyytikäinen 1996, 7-14.) Dekadenssiin, symbolismin vastakohtaan, liittyy tunne modernin

elämän hallitsemattomuudesta. Melankolia syntyy sivilisoituneitten tarpeidemme ja ulkoisen

todellisuuden väistämättömästä yhteensovittamattomuudesta (Lyytikäinen 1997, 81–82). Ihmisen

sisäinen todellisuus, tarpeineen ja tahtoineen, joutuu välttämättä tömäyskurssille ulkoisen

todellisuuden kanssa. Tämä jo siksi, että ulkoinen todellisuus on kenenkään mahdoton hallita ja
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määrittää absoluuttisesti. Moderni melankolia syntyi siis yhteiskunnallisen muutoksen, jumalan

etääntymisen ja ajan ja tilan hallitsemattomuuden tunteiden ristipaineessa.

Samankaltainen ristipaine ahdistaa myös nykyajan ihmistä. Yhteiskunta ja maailma muuttuvat

kovaa vauhtia. Yhä vähemmän on olemassa mitään varmaa tai pysyvää. Kun ihminen on

kadottanut kykynsä ja mahdollisuutensa hallita ympärillään olevaa todellisuutta, hän haluaa

hallita edes omaa ruumistaan ja itseään. Hallinnan tunne kuitenkin päätyy relativistiseen,

nykyaikaa peilaavaan ajatukseen kaiken suhteellisuudesta. Tähän keskusteluun Pulkkinen ottaa

mielestäni osaa teoksellaan Raja. Tämä liittyy myös olennaisesti ajatukseen nykyajan

melankoliasta ja toisaalta sen yhtymäkohdista 1800–1900 -lukujen vaihteen henkiseen kulttuuriin

(fin-de-siecle). Lyytikäinen (1997, 10 11) toteaa saman yhtymäkohdan nykyajan ja viime

vuosisadan vaihteen välillä. Hänen mukaansa vuosisadan vaihteen kirjallisuus esittää eri tavoin

moderneja, etsiviä Narkissos-hahmoja. Tämä myöhäisen modernin ihmisen problematiikka

itsekeskeisenä, nautinnonhaluisena ja egoistisena narsistina on ajankohtaista edelleen. Tähän

liittyvät nykyajallekin tyypilliset kysymykset subjektista, minuudesta ja yksilön suhteesta

sosiaaliseen ja eettiseen yhteisyyteen. Miksei tähän voisi lisätä myös melankolian: nykyajan

ihmisen perustunteen, joka syntyy näennäisesti rajattomien mahdollisuuksien ja kuitenkin niin

rajallisen elämän ristiriidasta? Kaiken ollessa suhteellista ja tulevaisuuden ollessa epämääräisesti

ennustettavissa on vaikea määritellä myöskään oikeaa ja väärää. Tämän takia ihminen tarvitsee ja

kaipaa rajoja.

3.2 Melankoliaan liittyvä kirjallisuus ja aikaisempi tutkimus

Melankoliasta on kirjoitettu jonkin verran ja suomalaisen kirjallisuudentutkimuksen piirissä siitä

on tehty muutamia tutkimuksia. Kirsi Tuohela (2008) on väitellyt otsikolla Huhtikuun tekstit –

kolmen naisen koettu ja kirjoitettu melankolia 1870 1900. Siinä tarkastellaan kolmea

naiskirjailijaa ja heidän kirjoituksiaan itse eletystä melankolisesta kurjuudesta. Keskiössä ovat

naisten alakulon kokemukset ja väsymyksen ja masennuksen kirjoitetut muodot. Anna Hollsten

väitteli vuonna 2004 Bo Carpelanin kirjallisuus käsityksestä otsikolla Ei kattoa, ei seiniä.

Näkökulmia Bo Carpelanin kirjallisuuskäsitykseen. Hän on jo aikaisemmin tutkinut melankoliaa
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Bo Carpelanin teksteissä. Vuonna 1998 ilmestyneessä Kirjallisuudentutkijain seuran

vuosikirjassa Kirjallisuus, tunteet ja keskipäivän demoni Hollstenilta ilmestyi artikkeli Kun päivä

kääntyy. Melankolia Bo Carpelanin tuotannossa. Samassa teoksessa on myös Jukka Ammondtin

artikkeli melankoliasta suomalaisissa tangoissa: Miks’oon mä suruinen? Melankolia

suomalaisessa tangolyriikassa. Näissä artikkeleissa melankolia kuvataan elämään kuuluvana

perustunteena, joka syntyy siitä, että tiedämme kuolevamme. Hollstenin mukaan Carpelanin voi

tulkita olevan melankolian puolestapuhuja. Melankolia on hänen mukaansa välttämätön puskuri

suurta surua vastaan. Se muistuttaa siitä, että kukaan ei ole kuolematon.(Alanko 2004, 9.) Tähän

yhtyy myös Ammondt todeten, että ”me tarvitsemme surumielisyyttä, sillä elämä on luopumista.”

Tangot pukevat sanoiksi sen kaipuun, surumielisyyden ja alakulon, joka vaivaa modernia ihmistä

hänen ymmärtäessään, että mennyt on mennyttä ja tulevaisuus on epävarmaa.(Alanko 2004, 83–

92.) Näiden kirjoitusten perusteella voidaan siis ajatella melankolian olevan ihmiselämän

kokonaisuutta ajatellen tärkeä tunne. Siihen tunteeseen pääseminen kaunokirjallisuuden, lyriikan

tai musiikin avulla saattaa helpottaa ja auttaa jakamaan ihmiselle tyypillistä eksistentiaalista

tuskaa.

Sigmund Freud ja myöhemmin Freudin jalan jäljillä Julia Kristeva ovat kumpikin lähestyneet

melankolian teemaa psykoanalyysin kautta. Julia Kristevan Musta aurinko – masennus ja

melankolia (1987/1998) ja ehkä Sigmund Freudin Murhe ja melankolia sekä muita kirjoituksia

(1905–1937/2005) toimivat työssäni lähtökohtina psykoanalyysiin, jonka avulla lähestyn niin

henkilöhahmoja kuin rajan tematiikkaa. Rajan käsitteen analyysille apua antaa myös Jacques

Lacan (1966/1977, 149), jonka teorian mukaan imaginaarisen eli signifioitavan (maailma, elämä,

objektiivinen todellisuus) ja symbolisen eli signifioijan (kieli) välissä bar (poikkipuu, puomi tai

este). Tämä bar on raja subjektiivisen kielellistetyn maailman ja objektiivisen, kielen

ulottumattoman maailman välillä. Lacan (emt. 1-7) kutsuu peilivaiheeksi sitä kehitysvaihetta,

jossa ihminen siirtyy imaginaarisesta maailmasta symboliseen, kielen maailmaan. Lacanin

mukaan ihmisen minuus rakentuu peilautumisen kautta, kun ihminen ymmärtää olevansa toinen.

Peilin kautta ainoastaan ihminen voi nähdä itsensä osana ulkopuolista maailmaa. Katsoessaan

peiliin ihmisen on mahdollista ymmärtää olevansa sekä sisäinen ajattelija, itse ja minä sekä

ulkomaailman toimija, toinen. Ihminen itse muodostaa tällöin myös rajan ulkopuolen ja

sisäpuolen välillä. Ihminen on siis itsessään bar eli muodostuu puomiksi tai esteeksi näiden
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maailmojen välillä.  Tähän liittyvät vahvasti halu ja kaipuu käsitteinä, jotka määrittävät myös

melankoliaa, kuten myöhemmin tässä työssäni tulee ilmi. Tätä samaa imaginaarisen ja

symbolisen välistä rajaa kuvaa myös Derrida käsitteellä différance. Juhani Ihanuksen (1995,25)

mukaan Derridan difference tarkoittaa lyhyesti sanottuna eroa ideaalisuuden ja ei-ideaalisuuden

välistä eroa eli rajaa. Se on se ”mikä ei ole” (jälki, poissaolo, kuilu).

3.3 Narkissos-myytti, peili ja peilautuminen

Työlleni tärkeät peilautumisen ja heijastumisen käsitteet syvenevät myös Narkissos-myytin

kautta. Narkissos-myytin lähtökohta on Ovidiuksen Metamorfoosien (8 jaa. /1997, 103–130)

tarina kauniista nuorukaisesta, joka rakastuu lammen pinnasta heijastuvaan kuvaansa. Hän oli

niin ihastunut omaan kuvaansa ja kauneuteensa, että yritti suudella ja syleillä lammen pintaan

heijastunutta kuvajaistaan. Hän himoitsi siis tietämättään itseään ja loppujen lopuksi riutui

saavuttamattoman rakkauden takia kuoliaaksi. Lammen rannalta, ruumiin paikalta löytyi narsissi,

joka vielä tänäkin päivänä muistuttaa Narkissoksesta.

Lyytikäinen (1997) on tutkinut Narkissosta 1800–1900 -lukujen vaihteen kirjallisuuden

tunnushahmona. Hänen mielestään Narkissos-myytin rikkaus on niissä eri poluissa, joita se avaa

tulkinnoille. Narkissos-myytti ja sen modernit sovellukset avaavat myös minulle lähtökohdan

Pulkkisen Rajan tulkintaan. Tämä siksi, että Narkissos on itserakkauden, epäsosiaalisuuden ja

individualismin tunnuskuva siinä missä hahmoon liittyy myös pyrkimys minän rajojen ja

mahdollisuuksien ylittämiseen. Rajassa nykyajalle tyypillinen individualismi tulee esille

henkilöhahmojen kohdalla. Heistä jokainen on omalla tavallaan yksin ja ahdistunut tilanteestaan.

Narkissosta käsitellessä tulee käsitelleeksi niin itseensä vetäytyvää ja sulkeutuvaa yksilöä, kuin

itserakkauden ja kuoleman aiheita. Narkissokseen liittyy vahvasti myös tavoittamattoman ikuinen

kaipuu. Tämä kaksijakoisuus on tärkeää työssäni rajojen hahmottamisen kannalta ja se liittyy

läheisesti melankolian kaksijakoisuuteen. Melankolialla on kaksipuolta: melankolia depressiona

eli surumielisyytenä ja eksistentiaalisena ahdistuksena sekä melankolia maniana ja narsismina eli

luovuuden ja hulluuden lähteenä.
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Peilautumisen ajatus liittyy myös edellä esiteltyyn näkökulmatekniikkaan. Lukija väistämättä

peilaa henkilöhahmoja ja romaanin tapahtumia toisiinsa yrittäessään muodostaa kokonaiskuvaa

tapahtumista. Samat tapahtumat eri näkökulmista kuvattuna heijastuvat toisiinsa ja

kyseenalaistavat ja täydentävät toisiaan. Tässäkin mielessä siis peilautumisen ajatus on työni

kannalta tärkeä. Toisaalta konkreettista peilaamista ja peiliin katsomista Rajassa kuvataan

huomattavan paljon. Raja-teeman kannalta tämä on tärkeää ja siksi paneudunkin aiheeseen

syvemmin seuraavassa kappaleessa.

3.4 Peiliin katsominen – mielen ja ruumiin raja

Narkissos-myytistä alkunsa saaneet peilautumisen ja peilaamisen aiheet nousevat konkreettisesti

esiin Rajassa lukuisissa peiliin katsomisen tilanteissa. Varsinkin Mari ja Anja kuvataan näissä

itsensä katsomistilanteissa. ”Hän [Mari] katsoo itseään peilistä.” ”Mari astuu peilin eteen, ihan

lähelle.” (R, 35–36.) ”Peili piirtää esiin tuntematonta naista” (R, 53). ”Mari astuu peilin eteen,

katsoo kuvaansa ja miettii toimintasuunnitelmaa” (R, 133 ). ”Hän katsoo itseään peilistä ja

ajattelee hetken veitsen ihanaa terää, sen selkeää vapauttavaa viiltoa” (R, 245). Jokaisella kerralla

Marin kohdalla näihin tilanteisiin liittyy itsereflektio, joka näyttäytyy ihmetyksenä siitä, että

kuva, joka peilissä näkyy, on itse.

Ohi kävellessään Mari näkee bussipysäkin lasista oman kuvansa

heijastuksen: outo nuori nainen, aivan vieras. (R, 88.)

Huoltoaseman vessassa Mari katsoo itseään peilistä. Miten ihmeellistä

että on yhtäkkiä joku tällainen nainen jolle lausutaan R-

sana.[…]Marin ääriviivat piirtyvät esiin peilistä aivan uudella tavalla.

Kokonainen. (R, 272.)

Peilin avulla Mari hahmottaa olemassaoloaan. Lacanin (1960/1977, 1 7) mukaan peili auttaa

ihmistä ymmärtämään olevansa toinen. Myös kieli tekee sen saman. Lacanin mukaan

nimenomaan kieli ja peili(kuva) rikkovat imaginaarisen harmonian ja pakottavat lapsen

siirtymään symboliseen kielen maailmaan. Marille R-sana auttaa häntä tulemaan kokonaiseksi.
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R-sanalla tässä Mari tarkoittaa sanaa ”rakas”, jonka Julian sanoi tälle puhelimessa. Huomion

arvoista tässä on se, että Mari ei sano mielessään kokonaan tätä sanaa rakas, vaan jättää sen ”R-

sanaksi”. Miksi hän ei muodosta mielessään sitä, minkä kuuli Julianin sanovan hänelle

puhelimessa? Julian sanoi ”rakas” (R, 256), mutta Mari ei pysty sanomaan tätä. Tämä herättää

epäilyksen siitä, että Mari aavistaa sanan olleen tarkoitukseton tai sitten, että sana on kaikessa

merkityksessään vielä yksinkertaisesti liian suuri Marin ymmärrykselle. Joka tapauksessa Marille

R-sana kantaa merkitystä kokonaiseksi ja aikuiseksi tulemisesta. Se on ehkä jotain, mitä ei ole

koskaan aikaisemmin kenenkään kuullut hänelle sanovan. Ääriviivat tarkentuvat ja Mari kokee,

että hänellä on jotain konkreettista mihin tarttua. Tässä paljastuu kuitenkin samalla Marin

kokemattomuus ja naiivius. Sana on vain sana ja sen merkitys subjektiivinen, kuten Mari itsekin

myöhemmin tulee ymmärtämään.

 Katsomalla peilikuvaansa Mari todentaa itselleen olevansa olemassa. Samalla hän voi hahmottaa

myös ääriviivojaan. Katsomalla kuvaansa hän näkee sen, minkä tuntee olevan kateissa. Peiliin

katsomistilanteet vahvistavat ajatusta mielen ja ruumiin erosta. Ranskalaisen fenomenologi

Maurice Merleau-Pontyn (1993/1964, 80) mukaan minä on ruumiillinen. Minä on olemassa, elää

ja kokee ruumiin kautta. Ihmisen suhde maailmaan on ihmisruumiin sijoittumista maailmaan ja

jatkuvaa dialogia maailman kanssa. Tämä dialogin lähtökohta on nähdä itsensä nähtynä ja

koskettaa itseään kosketettavana. Näkyvänä ruumis, oliona muiden joukossa, on osa maailmaa,

näkevänä se taas pitää yllä suhdettaan muihin olioihin (emt. 130). Peili auttaa Maria

hahmottamaan itsensä maailmassa, sillä peilin kautta hän näkee itsensä sellaisena kuin muut

hänet näkevät. Usein hän onkin itselleen vieras.  Mari siis mitä suurimmissa määrin sijoittuu

maailmaan ruumiinsa kautta. Hän antaa ruumiinsa toisille, lähinnä Julianille tunteakseen olevansa

kokonainen. Olemassaolon tunnetta hän vahvistaa vahingoittamalla itseään, koskettamalla itseään

tavalla, jolla tuntee kuuluvansa maailmaan. Mari piirtää terävän veitsen avulla itsensä hetkeen:

Mari on ajatellut että hän saattaisi olla sellainen tyttö, sellainen joka

kaipaa, sellainen joka piirtää itsensä hetkeen pienillä terävillä

viilloilla. (R, 149.)
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Tämä ruumiin ja mielen raja vertautuu todellisuuden ja epätodellisuuden eroon ja kertautuu

metaforisesti Rajassa. Teoksessa käytetään huomattavan paljon kielikuvia, jotka viittaavat

kahden entiteetin toisistaan erottamiseen, kuten halkaiseminen, leikkaaminen, ääriviivan

piirtämisen ja lävistäminen: ”Veri virtaa kirkkaana pitkin ihoa, piirtää ääriviivaa itsen ja

maailman välille” (R, 60). ”Ääni halkaisee yön pehmeän levon…”(R, 62). ”..katse kuin veitsi

joka leikkaa irti..” (R, 83). ”..varmuus seisoo välissä..” (R, 134) ”Huoli on parahdus, joka lävistää

ilman heidän välillään” (R, 145). Nämä kielikuvat tuovat rajan-teeman myös tekstin tasolle.

Leikkaaminen, halkaiseminen ja lävistäminen tarkoittavat kaikki jollain tavalla rajan vetämistä.

Raja on siis läsnä myös tekstin ja kielen tasolla näiden kielikuvien kautta.

Myös kynnys-metafora esiintyy samanlaisessa rajan ja eron merkityksessä. Ensimmäisen kerran

Marin unessa kynnys vertautuu rajaan Marin ja Julianin suhteen oikeellisuuden ja

oikeudettomuuden välillä, salaisuuden ja sen paljastumisen välillä. Unessa Julian pitää Marin

rintaa kätensä kupissa ja sanoo: ”Kaikki on hyvin niin kauan kuin tulva ei yllä tänne, niin kauan

kuin kynnyksen yli ei virtaa vettä.” (R, 63.) Tulvavesi tässä symboloi selvästi suhteen

paljastumista. Suhteen paljastuminen olisi kuin hyökyaalto, joka tuhoaisi mennessään kaiken.

Toisen kerran kynnys mainitaan Julianin ja Marin astuessa yhdessä sen yli koulun liikuntasalista

tanssiaisiltana. Kertoja kuvaa tilannetta näin: ”He astuvat yhteiseen tilaansa, pois muiden

ihmisten ajasta, maailmaan joka avautuu tämän maailman sisäpuolella omana tuntemattomana

avaruutenaan ” (R, 214). Kolmannen kerran kynnys on rajan metafora toisaalta todellisuuden ja

leikin, toisaalta elämän ja kuoleman välillä: ”Kynnyksellä ajatus tulee hänen mieleensä taas, nyt

ensimmäistä kertaa todellisena. Se mikä oli leikki, pelkkä ajatus, muuttuu nyt todeksi.” (R, 310.)

ja ”Kynnyksellä, tässä, äidin seisoessa hiljaa olohuoneessa, Mari ottaa kohtalonsa omakseen.” (R,

311.) Kynnys on siis raja kahden maailman välissä. Nämä maailmat symboloivat Marin sisäistä

maailmaa, osittain yhteistä Julianin kanssa ja Marin ulkopuolista maailmaa, fiktiivisen maailman

todellisuutta. Kynnys on metafora näiden kahden maailman rajalle.

Lyytikäisen (1997, 153) mukaan vuosisadan vaihteen kirjallisuudessa peiliin katsoi itseriittoinen,

omaa kauneuttaan ihaileva nainen, joka oli verrattavissa Narkissokseen. Rajassa peiliin

katsomisentilanteet eivät ole itseihailua. Ne ovat enemmänkin itseihmettelyä, joka liittyy Anjan

kohdalla oman ruumiin iän mukanaan tuomiin muutoksiin ja Marilla minän hahmottamiseen.
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Toisaalta narsistisen naisen peiliin katsomisessa on myös toinen puoli. Freudin (1993,46) mukaan

näillä peiliin katsojilla ei ole niinkään tarvetta rakastaa kuin tulla rakastetuksi (ks. myös

Lyytikäinen, 1997, 154). Juuri tästä Marin kohdalla on kysymys. Hänen tarpeensa tulla

rakastetuksi näkyy osittain tarpeena katsoa peiliin.

Kristevan (1999/1987, 90) mukaan masentunut ei siedä peilejä. ”Omakuva ja muiden kuvat

herättävät hänen loukatussa narsismissaan väkivallan ja halun tappaa, jolta hän suojautuu peilin

kääntöpuolelle.” Tässä mielessä Mari ei ole masentunut, sillä hän ei suojaudu peilin taakse vaan

katsoo itseään avoimesti. Peilin avulla hänen mielensä ja kuvansa väliin syntyy alue, joka on

hänen omansa ja jota hän hallitsee. Peilin kautta syntyy yhteys mielen ja ruumiin välille, joka

tuottaa mielihyvää ja tarpeen katsoa yhä uudelleen. Toisaalta tämä itsen katsominen tuottaa myös

tuskaa silloin, kun kuva on vieras. Tällaisesta tuntemuksesta syntyy halu väkivaltaan, joka Marin

kohdalla kohdistuu itseen. Lacanilaisen teorian mukaan peili rikkoo imaginaarisen maailman

harmonian. Tämä on edellytys kehitykselle kohti symbolista. Lukuisat peiliin katsomisen tilanteet

Marin kohdalla voisivat olla tulkittavissa siis myös peilivaiheen vertauskuvaksi, kehitysvaiheeksi

imaginaarisesta symboliseen. Samalla tavalla ovat tulkittavissa myös ne muutamat peiliin

katsomisen tilanteet Annin kohdalla. Anni peilaa itseään Marin takki yllään ja tuntee itsensä

erilaiseksi, aikuiseksi. Peili edustaa myös Annille rajaa kahden kehitysvaiheen välillä. Tästä

enemmän kappaleessa, jossa käsittelen Annia.

Peiliin katsomisen tilanteita kuvataan paljon Anjan henkilöhahmon kohdalla. Anjan kohdalla

peiliin katsomista kuvataan, ei niinkään itseihmettelynä, vaan omassa kehossa tapahtuneiden

muutosten reflektointina. Ihmisen vanheneminen rajaa menneisyyttä yhä kauemmas. Mitä

vanhemmaksi ihminen elää sitä hatarammiksi tämän muistikuvat käyvät. Anjalle peili edustaa

mahdollisuutta muisteluun. Toisaalta on tulkittavissa, että Anja elää niin paljon menneisyydessä

ja muistoissaan, että hänen nykyiset ääriviivansakin ovat himmenneet. Peilin kautta hän näkee

nykyisen ikääntyneen itsensä, ja muistaa kuvansa nuorempana.

Peili piirsi esiin myös toista rajaa, hahmotti tämän keski-ikäisen

naisen kuvasta sitä toista, vuosien unohduttamaa hahmoa, joka

kuitenkin piirtyi esiin heikkoina ääriviivoina peilikuvan takaa (R, 12).
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Anjan peiliin katsomisen tavassa on vanhenevan, itseään ja elämää kunnioittavan naisen ylpeys,

johon sekoittuu tunne elämälle alistuvaisuudesta.

Kasvoissa oli juonteita joita hän vaali kuin rakasta ystävää. Ne olivat

hänen naamionsa, jonka kokemus oli hänelle muovannut ja hän tunsi

niitä kohtaan syvää hellyyttä. (R, 11.)

Anjan henkilöhahmo kuvataan hieman irrallaan omasta todellisuudestaan. Hän elää elämäänsä

miehensä sairauden kautta ja peilikuvastaankin hän kerää muistoja menneisyydestä. Hän tuo

omalla tavallaan kaipauksen iholle katsomalla itseään peilistä. Anjan tapa on vain lempeämpi. Ikä

ja eletty elämä ovat muuttaneet Anjan nuoren tytön ruumiin vanhenevan naisen ruumiiksi.

Narratologiset ja temaattiset näkökulmat ovat lähtökohdiltaan hyvin erilaiset, mutta tähtäävät

samaan lopputulokseen, rajan määrittelemisen ja melankolian tematisoitumiseen

kohdeteoksessani Rajassa. Käytän tässä luvussa määrittelemiäni käsitteitä seuraavissa luvuissa ja

tarpeen vaatiessa syvennän esiteltyjä teorioita. Seuraavissa kappaleissa käyn henkilöhahmojen

kautta läpi romaanissa esiin nousevia aiheita. Marin kohdalla käsittelen masennuksen suhdetta

melankoliaan ja freudilais-lacanilaisia kehitysvaiheita. Julianin kohdalla pohdin rakkauden ja

väkivallan sekä narsismin ja melankolian suhdetta. Anjaan liittyvät ajatukset unohtamisesta ja

kuolemasta ja Annin henkilöhahmon kohdalla pohdin kielen merkitystä ympäröivän maailman

määrittäjänä.
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4 MARI - Psykoanalyyttinen lähtökohta melankoliaan ja masennukseen

Masennuksen ja melankolian suhde ei ole täysin selkeä. Tässä työssäni haluan pitää nämä termit

kuitenkin erillisinä. Lähden siitä ajatuksesta, että melankolia on ennemminkin jokaisen ihmisen

ajoittain kokemaa surua ilman selkeää syytä kuin diagnosoitavissa oleva sairaus. Melankolia on

surumielisyyttä, kaipuuta ja alakuloa. Masennus taas on psykiatrian alaan kuuluva sairaus, joka ei

parane itsestään. Vakavasti masentunut ihminen ei näe ulospääsytietä synkästä ahdistuksestaan.

Hänelle kuolema on ainoa vapauttava vaihtoehto. Marin henkilöhahmon voi ajatella olevan sekä

masentunut että melankolinen. Pidättäydyn kuitenkin diagnosoimasta ja keskityn teoksesta

nouseviin tulkintoihin ja niiden perustelemiseen.

Mari on Rajan traagisin henkilöhahmo. Mari, kuusitoistavuotias lukiolainen, on hyvä oppilas,

hyvästä perheestä ja kaikin puolin kunnollinen.

Mari-niminen tuskin tekee mitään suurta tai erikoista elämässään

[…]Mari-niminen tekee kaiken niin kuin kuuluu: menee ala-asteelle,

yläasteelle, lukioon, kirjoittaa ylioppilaaksi, opiskelee

hammaslääkäriksi, lastentarhanopettajaksi tai optikoksi, menee

naimisiin, hoitaa lapset, tulee kotiin töistä, laittaa ruuan ja rakastelee

miestään iltauutisten jälkeen makuuhuoneen sinisessä kajossa. (R, 29.)

Mari on ulkopäin kiltti ja tavallinen tyttö. Sisällään Mari kuitenkin tuntee ahdistusta,

huonommuutta ja mitättömyyttä.  Mari toimii pitkälti kuten Tuija Virkin määrittelemä kiltti tyttö

teoksessa Vihan voima (2004, 181). Tuija Virkki toteaa, että ”kiltin tarve saada toisten

hyväksyntää saattaa johtaa oman minuuden hylkäämiseen roolien taakse sekä itsevihaan ja

masennukseen.” Mari viiltelee itseään ja on monella tapaa epätoivoinen aina itsetuhoisuuteen

saakka. Artikkelissa ”Mielialahäiriöt ja itsetuhokäyttäytyminen” Eila Räsänen kirjoittaa, että

itsetuhoisella nuorella esiintyy usein kuvitelmia ja ajatuksia kuolemasta ja itsetuhosta.

Itsetuhoisella käyttäytymisellä tarkoitetaan ajatuksia ja tekoja, jotka johtavat itseen kohdistuvaan

vahinkoon tai kuolemaan. (Moilanen & Räsänen & Co. 2004, 227.) Marin suosikkileikki on

oman kuolemansa ajatteleminen. Hän kuvittelee erilaisia kuoleman tapoja ja omia hautajaisiaan.
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Hän leikkii ajatuksella, että kohta häntä ei enää ole. Tämä ajatus tuottaa Marille iloa. (R, 28–29.)

Marin henkilöhahmo on tulkittavissa mimeettisellä tasolla, sillä hänen murrosikäisen

ahdistuksensa on hyvin aidonoloista. Murrosikäinen etsii rajojaan monin eri keinoin, joista Marin

keinot ovat tunnistettavissa myös reaalimaailmassa mahdollisiksi.

Julia Kristeva ei erottele masennusta ja melankoliaa toisistaan vaan käyttää termejä toistensa

synonyymeina. Kirjoittaessaan melankoliasta Kristeva (1987/1998, 15–17) toteaa yrittävänsä

puhua surumielisyyden syvyydestä, jakamattomasta tuskasta, joka valtaa ihmisen toisinaan, usein

myös niin pysyvästi, että ihminen menettää kaiken halun puhua ja toimia, jopa elää. Ihminen elää

elävää kuolemaa ja masentunut on jyrkkä ja synkkä ateisti. Julia Kristevan (emt. 20–22) mukaan

termit melankolia ja masennus viittaavat kumpikin melankolis-depressiiviseksi kutsuttuun

oireyhtymään, jonka rajat ovat todellisuudessa epäselviä.  Psykoanalyyttinen lähtökohta selittää

sekä masennuksen ja melankolian johtuvan ”äidillisen kohteen mahdottoman suremisesta”.

Rajassa tämä ilmenee selvimmin juuri Marin henkilöhahmon kohdalla. Hänen itsensä

vahingoittamisena ilmenevä sisäinen ahdistuksensa ja tyhjyyden tunteensa kumpuavat

nimenomaan kaipuusta. Mari kaipaa jonnekin toisaalle, itseensä (R, 61). Tämä lisäksi Mari

kaipaa takaisin äitinsä yhteyteen.

4.1 Äidin kaipuu on rajojen kaipuuta

 Äidillisen kohteen mahdottoman sureminen aukeaa psykoanalyysin teorian kautta.

Psykoanalyysin kehittäjä Sigmund Freud (1915–1932/1981, 284–294 ja 513–526) lähti siitä

radikaalista ajatuksesta, että lapsi on varhaisesta vaiheesta lähtien seksuaalinen olento. Äiti on

ihmisen ensimmäinen rakkauden ja seksuaalisuuden kohde. Tässä esioidipaalisessa vaiheessa

lapsi ja äiti elävät symbioottisessa suhteessa, eikä lapsi ole vielä sukupuolinen subjekti. Hänen

libidinaalinen energiansa ei erota feminiinistä tai maskuliinista. Symbioosin rikkoo kuitenkin

kolmas henkilö. Harmoniaa uhkaa ylivoimaiselta tuntuva kilpailija, isä. Isä rikkoo lapsen ja äidin

välisen idyllin ja tuottaa samalla sukupuolieron. Lapsi joutuu tukahduttamaan seksuaaliset,

sukurutsaiset tunteensa vanhempaansa kohtaan isän rangaistuksen pelossa. Pojalle tämä tarkoittaa

kastraatiouhkaa, sillä hän havaitsee tytön olevan jo kastroitu eikä halua samaa kohtaloa itselleen.
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Tyttöä taas ei voi uhata kastraatiolla. Freudin mukaan tyttö kääntääkin halunsa isään

huomatessaan olevansa kastraation takia huonompi. Isän viettely ei ole tarkoitettu onnistumaan,

ja tyttö joutuu kääntymään vastentahtoisesti takaisin äitinsä puoleen omaksuen näin feminiinisen,

maskuliinista passiivisemman sukupuoliroolin. Freudin mukaan naisen hoivavietti kompensoi

peniskateutta. Nainen asettaa saavuttamattoman peniksen asemaan vauvan, jonka tahtoo isältään

saada. Olennaista on äidin ja lapsen symbioosin hajoaminen. Se on edellytys subjektin

syntymiselle. Mies ja nainen rakentuvat subjekteiksi, kun he siirtyvät mielihyväperiaatteen

alaisuudesta todellisuusperiaatteeseen, luonnosta kulttuuriin. Äidin ja lapsen symbioosin

hajoaminen tarkoittaa rajaa ja sen ylittämistä. Kun lapsi siirtyy imaginaarisesta symboliseen, hän

ylittää rajan objektin ja subjektin välillä tulemalla itse subjektiksi. Tätä siirtymää lukuisat

filosofit kuten Jacques Lacan ja Julia Kristeva ovat teoretisoineet.

Äidillä on siis psykoanalyysin mukaan valtava merkitys lapsen kehitykselle ja myöhemmälle

iälle. Psykoanalyyttisissä näkemyksissä äidin ja lapsen suhde on kaikkien myöhempien

kiintymyssuhteiden perusta. Freudin (1915–1932/1981, 513–526) mukaan äiti on ihmisen

ensimmäinen rakkauden kohde. Naisellisen identiteetin varhaisin ydin rakentuu samastumisessa

äitiin ja äidin hoivaan. Jos tyttö on tyytyväinen äitinsä hoivaan ja tuntee tämän haluavan hoitaa

lastaan, tytön on luonnollista haluta kasvaa äitinsä kaltaiseksi. Varhaiset pettymyksen tunteet taas

aiheuttavat tytössä vaikeuksia samastua äitiinsä. Psykoanalyysin mukaan äidin ja tyttären suhde

on viha - rakkaus -suhde. Tytön on irtauduttava äidistään tullakseen itsekseen. (Virkki, 2004,

224.) Kristevan (1987/1998, 39) mukaan äidinmurha on yksilöksi kasvamisen ehdoton edellytys.

Äidinmurhavietin väkivaltaisuus on yksilö- ja ympäristökohtaista, mutta huomattavaa on, että se

saattaa kääntyä nurin kohti minää.

Marin ja hänen äitinsä Maritan suhde kuvataan Rajassa etäisenä, jopa viileänä. Äiti tuntuu olevan

täynnä töitään tai sitten hän on jossain muualla, haaveissaan. Hänet kuvataan siskonsa Anjan

näkökulmasta näin:

[…]rutiinipäiviä töissä ja kaupan kautta kotiin, iltapala yksin,

televisiosarjoja ja tyttären odottaminen kotiin, odottamista että saisi

mennä nukkumaan. […]sisko selaili sisustuslehtiä, nosti päätään

välillä ja Anja saattoi nähdä miten siskon katse lukkiutui johonkin
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kaukaiseen haaveeseen. Kaipaus, suru, toive olla jossain muualla,

kaukana tästä elämästä joka oli muodostunut ikävystyttäväksi

vaivihkaa.(R, 38.)

Äiti on itsessään täynnä kaipuuta ja surua, melankoliaa. Hänet kuvataan tyttärensä ja siskonsa

näkökulmista kuin sivuroolissa. Tämä vahvistaa osaltaan ajatusta äidin osittaisesta poissaolosta ja

sivullisuudesta Marin elämässä. Äiti on paikalla silloin tällöin, mutta harvoin läsnä. Marin isä

mainitaan teoksessa vain muutaman kerran. ”Hän on taas työmatkalla – taas Japanissa – ja tulee

vasta joulunalusviikolla. ”(R, 232) ja ”Isä juo ensimmäisen konjakkinsa kymmeneltä.” (R, 245).

Poissaolo synnyttää mielikuvan välinpitämättömyydestä, aivan kuin Marilla ei olisi isää.

Toisaalta se selittää osaltaan äidin yksinäisyyden ja tarpeen kompensoida puute materialla. Isä on

asia, josta vaietaan. Isän poissaolo jättää tarinaan aukon, tyhjän tilan. Tyhjää tilaa harvoin

kuitenkaan on, vaan se pyrkii täyttymään. Näin käy myös isän poissaolon suhteen. Fiktiivisessä

maailmassa Marin isän puuttumisesta syntyvän tyhjiön Marin äiti täyttää materialla, työllä ja

touhuamisella. Myös Mari pyrkii täyttämään isänsä jättämän tyhjiön. Hän ripustautuu Julianiin ja

viiltelee itseään. Tyhjiön voi tulkita myös jälkistrukturalistiseksi halkeamaksi tai kuiluksi. Ihanus

(1995, 14) kirjoittaa, että ontologisessa kuilussa tai halkeamassa ei paljastu mitään totuuden

substanssia tai struktuuria. Tämä kuilu antaa subjektiviteetille tilaa ja aikaa merkitysten

tuottamiseen. Isän poissaolo siis mahdollistaa erilaisten tulkintojen syntymisen ja tuottamisen

kyseisestä asiasta. Isän poissaolossa ei sinänsä ole mitään ristiriitaista, mutta koska siihen ei

kertojan eikä tekstin taholta puututa kahta lausetta enempää, se jää auki ja muodostaa tyhjiön.

Tämä tyhjiö ei jää kuitenkaan täysin tyhjäksi, sillä sen kautta on mahdollista tulkita teoksen

muiden henkilöhahmojen olemista. Tyhjiö jakaa siis merkityksiä ympärilleen, olematta itse

mitään muuta kuin tyhjä vailla tätä Ihanuksen mainitsemaa totuuden substanssia tai struktuuria.

Isän poissaolon voi tulkita vertautuvan auktoriteetin ja sääntöjen puuttumiseen. Klassinen ajatus

isästä perheen päänä ei toteudu Marin perheessä, sillä isä on poissaoleva. Isä on vain sen verran

läsnä, että hänet mainitaan olemassa olevaksi, ei sen enempää. Tämä on osasyy myös Marin

kokemaan ahdistavaan rajattomuuden tunteeseen. Äiti ei pysty vastaamaan tarpeeseen täyttää

tyhjiö. Mari kokee äitinsä välinpitämättömänä ja tympääntyneenä suorittamassa äidin tehtävää.
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Kertojan kuvailee äidin teennäiseksi ja etäiseksi:

Mari lukee keittiön pöydän ääressä lehteä ja äiti vetää kasvoilleen

äidin naamion, pukeutuu huolehtivaisuuden viittaan niin kuin aina

kerran viikossa, usein juuri perjantaisin niin kuin nyt, perjantaisin kun

työasiat on jätetty hetkeksi eteiseen kiiltävään kalliiseen käsilaukkuun

ja on aika olla kiinnostunut tyttären asioista (R, 34).

Marin äiti on kyvytön kohtaamaan tyttärensä ahdistusta. Kun äiti huomaa Marin arvet ja verta

vuotavat haavat, hän raivostuu ja loppujen lopuksi lyö Maria avokämmenellä. (R, 145–147.)

Tämä on ensireaktio yllättävään tilanteeseen. Hetkeä myöhemmin äiti löytää Marin veitsen, ja

ainoa mitä hän osaa tämän jälkeen tehdä, on toimia: äiti puhdistaa kliinisesti haavat, tekee Marille

juustosämpylän ja pakottaa tämän syömään. (R, 149–151.) Hän on ammatiltaan lääkäri ja

toimiessaan kuten lääkäri, hän pystyy pakenemaan lääkärin roolinsa taakse. Marin äiti aivan kuin

suojelee itseään vaikeilta tunteilta, jotka liittyvät äitiyteen ja äidin ja tyttären väliseen suhteeseen.

Mari puolestaan etääntyy tilanteesta välinpitämättömyyteen. Hän olisi tarvinnut äidiltään

halauksen ja osoituksen aidosta välittämisestä. Kertoja alleviivaa tätä tarvetta ulkopuolelta

selostaen. ”Äiti voisi halata Maria nyt. Miten helposti äiti voisi tehdä sen, astua muutaman

askeleen Maria kohti, ottaa Mari syliinsä.”(R, 148.) Herää ajatus siitä, että kumpikaan osapuoli ei

tiedä, mitä tulisi tehdä. He eivät ymmärrä mahdollisen halauksen ja läsnäolon merkitystä

tilanteelle. Edellisen voisi tulkita myös psykokerronnaksi, jossa kertoja sanallistaa Marin toiveen

halauksesta, sillä tämä ei osaa sitä itse tehdä. Toisaalta sen voi tulkita olevan myös Marin

kerrottua monologia. Äiti tyytyy kuitenkin vain sanomaan ”Minä pidän sinua silmällä.[…]

Tällaista ei saa tapahtua. Sinä olet minun tyttäreni, sinä et voi salata minulta tällaista.”(R, 151)

Äiti ei kysy Marin pahanolon syistä. Ainoa asia mitä äiti kysyy on: ”Mitä tapahtuu, mitä tapahtuu

todella?” (R, 147). Kysymys on retorinen ja osoitettu enemmän kysyjälle itselleen kuin Marille.

Aivan kuin äiti ja tytär jakaisivat yhteisen tuskan, jota äiti peittelee hankkimalla ympärilleen

materiaa ja uppoutumalla työhönsä, ja jota tytär pakenee viiltelemällä itseään ja etsimällä itseään

peilikuvastaan. Tyttäressä heijastuu äidin oma tuska, jota hän ei halua kohdata. Siksi äiti ei kysy

tyttäreltään mitään ja siksi äiti raivostuu nähtyään arvet, hän ei ole valmis kohtaamaan omaa
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tuskaansa, jota tytär ongelmineen hänelle edustaa. On helpompi peittää haavat ja vaieta kuin ottaa

tytär syliin ja kohdata samalla itsensä.

Marin kaipuu on tulkittavissa kaipuuksi imaginaariseen, takaisin äidin yhteyteen. Äiti ei tee tätä

kuitenkaan tyttärelleen mahdolliseksi, eikä tule edes konkreettisesti lähelle, vaan pitää hänet

tiukasti erillään itsestään. Voiko tämä äidin ja tyttären yhteinen tuska johtua yhteisestä kaipuusta?

He kaipaavat kumpikin samaa kohdetta sillä erotuksella, että äiti ymmärtää kohteen

mahdottomuuden. Tämä ymmärrys lisää äidin tuskaa ja pakottaa tämän hylkäämään lapsensa

symboliseen, johon tämä ei kuitenkaan tunnu olevan vielä valmis. Marin viiltelyn jättämät arvet

kummankin nähtävillä edustavat rajaa näiden kahden maailman välillä. Arvet ovat selkeä merkki

tuskasta ja ahdistuksesta, mutta niiden merkitys ulottuu tiedostamattomaan. Tässäkin todellinen

alkuperä, juurisyy, liukuu loputtomiin merkitystensä alla.

Kristevan (1987/1998, 96) mukaan ”touhuava nainen vaikuttaa käytännölliseltä ihmiseltä, joka

viihtyy roolissaan ja omistautuu sille.” Nainen peittää masennuksensa kuumeiseen touhuamiseen.

Tämä näyttäytyy Marin äidissä myös hänen suhteessaan siskoonsa. Kun Anjan itsemurhayritys

paljastuu siskolle, tämä alkaa heti järjestää Anjaa terapiaan. Hänen mukaansa ”ihmiset piti

pelastaa. Itseltään, maailmalta, olosuhteilta” (R, 38). Anjan mukaan ero hänen ja siskonsa välillä

on siinä, että ”sisko johti tapahtumien kulkua, se joka tiesi miten asiat tulisi hoitaa” (R, 39).

Marita on lääkäri ja hän suhtautuu asioihin kliinisesti. Hän on touhuava käytännön ihminen, eikä

välttämättä lääkärin ammatistaan huolimatta tiedä kuinka suhtautua omaan murrosikäiseen

tyttäreensä tai itsemurhaa yrittäneen siskonsa tunteisiin.

Virkin (2004, 226) mukaan tytöt kaipaavat tunnustusta omalle toimijuudelleen ja autonomialleen

nimenomaan äidiltään, samastumisensa kohteelta. Kun Mari ja hänen äitinsä törmäävät

kaupungilla Julianiin, äiti yllättyy Julianin kehuessa Maria poikkeukselliseksi oppilaaksi. ”-

Niinkö? Kotona hän on aivan tavallinen. Naurahtaa äiti turhan äänekkäästi.” (R, 234.) Äiti ei osaa

ajatella tytärtään poikkeuksellisena, vaan ainoastaan tavallisena. Tämä kertoo äidin asenteesta

Maria kohtaan. Mari kaipaa äitiään ja äidin turvaa. Hän tuntee olevansa samantekevä äidilleen.

Tämän äidin kaipuusta johtuvan vihan ja pettymyksen hän patoaa sisälleen ja kääntää itseensä.

Mari alkaa viillellä itseään tunteakseen olevansa olemassa. Virkin (2004, 226) toteaa itseen
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kohdistettujen aggressioiden heijastavan sitä, että itsensävihaaja samastuu tiedostamattaan

vihattuun objektiin ja kohdistaa vihan itseensä. Itseen kohdistuva väkivalta voi ilmaista toivetta

hyökätä sen saman sukupuolen vanhemman kimppuun, jonka kanssa samastuminen on

tuskallisempaa ja väistämättömämpää. Marin ei suoranaisesti kuvata vihaavan äitiään paitsi

jäädessään kiinni äidilleen suhteestaan opettajaansa. Vihaan sekoittuu tuolloin kuitenkin suuri

määrä pelkoa suhteen mahdollisesta paljastumisesta, sen aiheuttamasta häpeästä sekä Julianin

menettämisestä.

Freudin ja Lacanin psykoanalyyttisille teorioille yhteistä on subjektin muodostuminen eron

kautta. Äidin poissaolo, tai ero äidistä, on fundamentaalista subjektin kehityksen kannalta. Lapsi

tarvitsee Isää tai peiliä irrottautuakseen äidistä, päästäkseen äidin edustamasta luonnontilasta isän

edustamaan kulttuurin tilaan, jonka merkitsijänä toimii kieli. Subjektin ero äidistä jättää jälkeensä

kaipuun. Kaipuu imaginaariseen, takaisin äidin yhteyteen synnyttää melankolisia tunteita, mutta

tämän perusteella melankoliaa ei voida enää kutsua suruksi ilman syytä, sillä syy on selvä. Se on

kaipuu takaisin tiedostamattomaan.

4.2 Itsensä viiltely vastauksena kaipuuseen

Kaipuu melankolian perimmäisenä syynä ja aiheuttajana nousee vahvasti esiin Marin

henkilöhahmon kohdalla. Viiltely alkaa kiehtovana ajatusleikkinä itsensä merkitsemisestä. Mari

ei tiedä aluksi pitääkö hän leikistä, mutta hän haluaa kokeilla.

On tyttöjä – kenties poikiakin – jotka tuovat kaipauksensa iholle sillä

tavalla, tyttöjä jotka piirtävät itsensä esiin veitsellä, partaterällä,

lasinsirpaleella. […]Ehkä heitä ahdistaa, ehkä he kaipaavat aina

toisaalle. Maria ei ahdista. Mutta hän kaipaa, taatusti hän kaipaa.

Jonnekin, toisaalle, itseensä, kaipaus on riittävä syy. Kaipaus on

lupa.(R, 61)
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Itsensä viiltely on siis vastaus kaipuun aiheuttamaan tyhjyyteen. Teoksessa Lasten- ja

nuorisopsykiatria Päivi Rantanen (2004, 48) toteaa, että viiltelyyn ei liity itsemurha-aikomusta

vaan se on epäsuora itsetuhoisuuden muoto. Viiltelyn koetaan antavan hetkellistä helpotusta

ahdistukseen ja jännitykseen. Sen avulla tekijä tuntee itsensä todelliseksi, ja viiltely lisää

itsekontrollin ja turvallisuuden tunnetta. Nimenomaan olemassaolon kokemuksesta ja kaipuun

hetkellisestä katoamisesta Marinkin kohdalla on kysymys. Viiltely antaa mahdollisuuden

tuntemiseen. Jos ei viiltele, ei voi olla varma omasta olemisestaan. Viiltelyn aiheuttaman kivun

avulla voi todeta olevansa vielä olemassa. Viiltelykohtaukset Rajassa tuodaan esiin Marin

tajunnan kautta. Osallistuva kertoja kertoo Marin aistimuksista jopa lyyrisellä tavalla, jolle

toisteisuus antaa tehokkuutta. Kertoja onnistuu luomaan yllättävän tarkan kuvan Marin

mielenmaisemasta, jossa vallitsee hätä, jota hän itse yrittää hillitä. Tästä kertovat muutaman

sanan persoonattomat lauseet ja toisto:

Mari viiltää veitsellä toisen viillon. Haavoja ympäröi kuumottava

tykytys. Tuntuu hyvältä. Tässä on puhdas, tässä jossa on se joka sanoo

minä. Äkkiä se on tässä, hetki, pelkkä hetki ja lempeä kipu. Ei

kaipausta. Jos kaipaus on huppu se valahtaa nyt alas, kiertyy pieneksi

tykyttäväksi solmuksi käsivarren avonaiseen kohtaan. Mari hengittää

syvään. Tämä sopii minulle, hän ajattelee. Tämä sopii. (R, 62)

Viiltämisen aiheuttama kipu luo hetkellisen pakopaikan kaipuun aiheuttamasta ahdistuksesta.

Siinä hetkessä Marissa jäsentyvät minuus ja puhtaus, joka vertautuu selkeyteen. Mari tuntee

hetken olevansa selkeästi oma puhdas itsensä vailla mennyttä tai tulevaa. Hän saa kaipauksen

kuriin.

Mari kaipaa huomatuksi tulemista varsinkin vanhempiensa taholta. Tähän kaipuuseen vastaa

Julian valitsemalla Marin ”oivaltajakseen”. Julian on aikuinen, joka kiinnittää Mariin huomiota

omana itsenään. Julian saa Marin tuntemaan itsensä arvokkaaksi ja aikuiseksi. ”Tuntuu aikuiselta

ja tärkeältä, se, että joku kuuntelee häntä ja kunnioittaa hänen mielipiteitään”(R, 85). Julian

täyttää Marin tyhjyyden ja kompensoi isän kaipuun. Tämä tuntuu Marista hyvältä ja oikealta ja

hän sekoittaa Julianin aiheuttaman hyvänolon tunteen rakkauteen.
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4.3 Ääriviivojen löytäminen ja rikkominen

Viiltelemällä itseään Mari etsii ääriviivojaan. ”Veri virtaa kirkkaana pitkin valkeaa ihoa, piirtää

ääriviivaa itsen ja maailman välille” (R, 60). Ääriviivat ja niiden löytäminen nousevat Marin

kohdalla keskeiseksi teemaksi. Ääriviiva on raja. Virkin (2004,243) mukaan yksi keskeinen raja

länsimaisissa moderneissa yksilöllisyyttä korostavissa käsityksissä on nimenomaan ruumiin ja

sen pinnan raja, joka erottaa yksilön sisäisine maailmoineen ulkopuolisesta maailmasta.  Iho

muodostaa ääriviivan oman sisäpuolen ja ulkopuolisen maailman välillä. Ihon rikkominen rikkoo

tämän rajan, mutta tuo sen samalla myös esiin. Ruumiin aukkoisuus rikkoo myös saman rajan.

Mari joutuu rikkomaan rajojaan ja katkaisemaan ääriviivojaan etsiessään niitä. Viiltely auttaa

Maria saamaan sanat tuskalleen ja kaipaukselleen. ”Viilto on kaipauksen tuomista iholle” (R, 61).

Tässä kaipaus symboloi imaginaarista ja iho symbolista. Joltain osin Mari on jäänyt kiinni

imaginaariseen, minkä takia hän ei pysty käyttämään kieltä, sanallistamaan tuskaansa. Viiltely

auttaa imaginaarisesta kumpuavan kaipauksen konkretisoimista symbolisessa maailmassa.

Freudin mukaan tarvitaan Isä nimi rikkomaan imaginaarisen harmonia. Marin isä on poissaoleva,

onko siis tätä harmonian rikkoontumista Marin kohdalla koskaan kunnolla edes tapahtunut?

Yhdyntä on tulkittavissa raja-teeman kannalta rajapinnan rikkomiseksi. Se vertautuu aukon eli

tyhjyyden täyttämiseen ja ulkopuolelta sisäpuolelle tunkeutumiseen. Varsinkin ensimmäinen

kerta tytöllä, neitsyyden menettäminen, rikkoo lopullisesti rajan, ohuen kalvon lapsuuden ja

aikuisuuden välillä. Marille on tärkeää päästä eroon neitsyydestään. Hänellä on kiire astua

aikuisten maailmaan ja hän tekeekin sen tietoisesti ja tarkoitushakuisesti ravintolassa tapaamansa

tuntemattoman ja humalaisen miehen kanssa. Tämä on sinänsä hyvin tavallinen tarina, jonka

toteaa myös Helena Saarikoski tutkimuksessaan Mistä on huonot tytöt tehty? (2001, 118–119)

Hänen mukaansa neitsyyden säilyttäminen ei ole nykysuomalaisessa kulttuurissa arvo sinänsä,

päinvastoin tyttöjen kulttuurissa arvoksi voi muodostua neitsyydestä eroon pääseminen ja

aikuisen sukupuolielämän aloittaminen. Ensimmäinen yhdyntä muuttaa tyttöä syvällisesti. Siihen

liittyvät myös mielikuvat puhtauden ja viattomuuden menettämisestä, sillä seksi on aina

potentiaalisesti likaavaa ja tyttöä tahraavaa. Huonoksi kertomukseksi Saarikosken tutkimuksessa

nousevat kokemukset humalaisesta tilapäisen kumppanin kanssa koetusta neitsyyden

menetyksestä, kun taas hyvä kokemus on luotettavan poikaystävän kanssa ennalta keskusteltu
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”eka kerta”. Marin kohdalla kysymys on pelkästään neitsyydestä eroon pääsemisestä. Hänelle ei

tunnu olevan merkitystä, sillä kuka tai minkälainen tilanne on kyseessä, tärkeintä on kokemus

aikuisuudesta:

Hän lähtee keskellä yötä, ulos lumisateeseen. On vaikea kävellä,

jalkoväliin sattuu, valuu verta. Marin valtaa odottamaton hilpeys. Kas,

tällaistako se on? Ei aivan sitä mitä hän odotti, ei itse asiassa lainkaan

sitä. Ei kovinkaan nautinnollista, tuskin edes viihdyttävää. Mutta

taatusti uutta, varmasti vierasta. Uutta ja vierasta. Aikuista.(R, 143–

144.)

Vasta satanut puhtaan valkea lumi ja jalkovälistä valuva veri muodostavat jälleen räikeän

kontrastin puhtaan ja likaisen, ehjän ja rikkinäisen välille. Tämä korostaa rajan teemaa. Toisaalta

puhdas lumi toimii tässä myös viattomuuden metaforana, joka tässä törmää räikeästi juuri

menetettyyn viattomuuteen. Tultuaan tältä reissultaan Mari kävelee suoraan kylpyhuoneeseen ja

viiltää reiteensä kolme viiltoa. Hän kuulee oman voihkaisunsa, ”jossa on vieras sointi. Se on

todempi kuin yksikään ilmoille päästetty puolipakotettu äännähdys äsken, vieraassa sängyssä

vieraan pojan kanssa.”(R, 144.) Todellisuus on Marille kipua ja ahdistusta, jota neitsyyden

menettäminen vieraalle pojalle todellisuudessa vain lisää. Sinikka Aapolan artikkelin ”Liian

varhaisen ruumiillisen kehityksen ongelma” (Puuronen & Välimaa 2001,31) mukaan nuori on

murrosiässä kuin luonnostaan epätasapainossa vastakäynnistyneen hormonitoiminnan ja

heränneiden viettiensä takia. Nuori tarvitsee aikuisen kontrollia, sillä hän itse on tunteidensa

vietävissä, kaoottinen ja hallitsematon.

Ihon viiltely on ääriviivojen ja rajapinnan rikkomista. Mari haluaa pitää haavojaan auki. Arvet

eivät ruvetu enää. Marista tuntuu hyvältä, ”että on koko ajan avonaisena sillä tavalla” (R, 303).

Avonainen haava saattaa tuoda lohtua, toisaalta se muistuttaa symboloimastaan pakotiestä ja

helpotuksesta kaipuuseen. Viiltojen merkitys Marille kaipauksen ja omien ääriviivojensa

hahmottamisen kannalta on suuri. Tämä tulee hyvin esille, kun Julian kysyy Marilta miksi tämä

viiltelee itseään. Mari vastaa, että silloin hän ei kaipaa minnekään. Julianin kysyessä minne Mari

kaipaa, Mari vastaa kaipaavansa kotiin. Kodin voi psykoanalyyttisessa valossa tulkita
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imaginaariseksi, äidilliseksi kohteeksi, sillä Mari sanoo kodin olevan ”jossakin joka ei ole

tässä.”(R, 275.) Mari ei osaa sanallistaa kotia sen paremmin kuin että se on jotakin, joka ei ole

tässä. Mari ei edes yritä määrittää sitä, mihin hän kaipaa, koska tälle kaipaukselle ja sen kohteelle

ei ole olemassa sanoja. Yrittäessään sanallistaa sanomatonta Mari törmää rajaan (bar),  joka  on

imaginaarisen ja symbolisen välissä. Toisaalta, jos ajattelee Marin jääneen kiinni imaginaariseen,

koti voisi symboloida myös symbolista kielen maailmaa. Mari viiltelee itseään

konkretisoidakseen imaginaarisesta kumpuavan tuskan ja joutuu tekemään tätä niin kauan kunnes

pääsee kokonaan irti imaginaarisesta. Tämä takia hän kaipaa kotiin. Hän kaipaa sanoja ja kieltä,

jonka avulla purkaa tuskansa. Koti toimii perinteisenä metaforana turvallisuuden, lämmön ja

välittämisen paikasta, jolla on selkeät rajat. Juuri tämä Marilta puuttuu. Hänen olemassa oleva

kodistaan puuttuu välittävät vanhemmat ja selkeät rajat. Julianin kanssa Mari ei kaipaa kotiin,

sillä Julian piirtää Marille ääriviivat eli rajat (R, 275). Julian täyttää Marin tyhjyyden.

Julian on hetken hiljaa. Mari tuntee itsensä kokonaiseksi, ensimmäistä

kertaa elämässään hän on täysin selvästi olemassa. Minä olen tässä,

Mari ajattelee. Minä olen minä. (R, 275.)

Tämä on se hetki maalla, joka muuttaa leikin todeksi. Tämän vuorokauden jälkeen Julian

ymmärtää, että leikin ja toden raja on ylitetty. Mari ymmärtää saman, kun huomaa Julianin

etääntyvän. Marin leikkimä kuolemaleikki muuttuu todeksi Marin mielessä, kun Julian ilmoittaa

haluavansa lopettaa suhteen. ”Kenties on välttämätöntä, että leikki muuttuu raskaaksi, todeksi”

(R, 301). Tämä toimii myös mise en abymen kaltaisena viittauksena Julianin tragedian tulkintaan,

jonka mukaan kuolema on tragedialle välttämätön. Julianin ja Marin välinen suhde ollakseen

Julianin tragedia-tulkinnan mukainen, vaatii kuoleman. Julianin mukaan ”taide ja todellisuus

venyttävät toistensa rajoja ja laajentavat toistensa alaa. Hän haluaa tuoda intohimon, halun ja

tulen elämän alueelle niin kun ne ovat taiteessa.” (R, 243.) Allegorisesti ajatellen siis Julian on

tragedian päähenkilö ja käsikirjoittaja ja Mari tarpeellinen muusa, jolle lankeaa myös kuolevan

osa. Mari itse omassa elämässään on valmis hyväksymään roolinsa tässä tragediassa, sillä

Julianin jälkeen kaikki on muuttunut tarkoituksettomaksi.
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Elää tällä tavalla rajalla, elää ja nähdä kuinka kaikki kääntyy

vastakohdakseen: ei ole enää mitään minää, jokin tyhjä täyttää sen

tilan. Myönnytys, minkäänlainen hyväksyntä minuna olemiselle

asettuu tasapainoa vastaan kuin tauti. (R, 301.)

Julianin lausuma R-sana ja tämän antama huomio vahvistivat Marin kuvaa itsestään ja tarkensivat

tämän ääriviivoja. Kun Mari huomaa Julianin haluavan tästä eroon, myös minä katoaa. Minän

tilalle tulee tyhjyys. Mari kokee elävänsä rajalla, jonka toisella puolella on Julian ja tämän

lausuma R-sana ja toisella puolella tyhjyys.

Annan kaiken voimani, kaiken valtani sinulle. Piirrä minulle

ääriviivat. Pelasta minut tai yhtä hyvin hajota, hajota kokonaan. Tapa

minut.(R, 302.)

Tämä ei ole enää ainoastaan melankolisen, kaipaavan ihmisen puhetta vaan masentuneen.

”Pelasta minut tai tapa minut” toistuu lähestulkoon maanisena mantrana viimeisissä luvuissa

Marista. Edellinen sitaatti on tyyliltään kuin rukous tai aneleva pyyntö, joka on yhtä aikaa

uhkaava ja ahdistava.

Kristevan (1987/1998, 23) mukaan masentuneella ihmisellä on viha rakkaussuhde menetettyyn

kohteeseen. Marin menetetyksi kohteeksi muodostuu Rajan loppupuolella Julian.  Masennus ja

suru kätkevät menetettyyn kohteeseen suuntautuvaa vihaa ja paljastavat masentuneen

kaksijakoisen suhteen itse kohteeseen. Itseen kohdistuva valitus on toisen vihaamista ja itsensä

surmaaminen olisi traaginen tapa naamioida toisen murhaaminen. Julian edustaa Marille niin

surmaajaa kuin pelastajaa. Hän anelee mielessään Juliania piirtämään hänen ääriviivansa

uudelleen, rajaamaan pelon pois ja suojelemaan tai tappamaan hänet (R, 304).

Tilanne, jossa Marin äidille paljastuu totuus Marin ja tämän opettajan suhteesta on

mielenkiintoinen. Mari jättää puhelimensa äitinsä ulottuville ja romaanin kertoja puhuttelee

lukijaa retorisella kysymyksellä, joka on Rajan kerronnalle tyypillisesti myös tulkittavissa Marin



48

kerrotuksi monologiksi: ”Miksi? Miksi hän tekee niin?7”Kertoja antaa mahdollisen vastauksen:

”ehkä Mari haluaa äidin tietävän Julianista, ehkä hän haluaa kaiken päättyvän.” (R, 307.)

Itsemurhayritystä pidetään ihmisen viimeisenä hätähuutona. Puhelimen tahallinen pöydälle

jättäminen on samankaltainen hätähuuto. Mari haluaa äitinsä auttavan häntä. Hän haluaa, että

hänen ahdistuksensa tulee äidin tietoon, samalla hän kuitenkin tajuaa, että tämän ”hylätyn ja

petetyn tytön on kuoltava. […] Äiti ei voi estää sitä. Ja Julian, Julian suorastaan haluaa sitä. Tämä

hänellä on, oman tarinansa vääjäämätön päätös.”(R, 310 311.) Kuolemaleikissä Mari kuvittelee

itsensä aina keskipisteeksi. Läheiset, vanhemmat ja ystävät itkevät Marin kauniin, nuoren

ruumiin ympärillä. Marin mielikuvassa hänen tarvitsee kuolla saadakseen huomiota ja

tunteakseen olevansa välitetty. Ajatus kuolemasta kuitenkin muuttuu tilanteiden edetessä.

Romaanin lopussa Mari haluaa kuolla, sillä hän haluaa itsensä omaan hallintaansa. Hän on

menettänyt kontrollin itsestään ja elämästään. Tilanne kääntyy kuitenkin päälaelleen, kun pieni

tyttö, Sanna, putoaakin jokeen, johon Marin oli määrä mennä. Mielenkiintoista tässä on se, että

Mari hakeutuu nimenomaan veden äärelle. Veden peilipinnasta Marin olisi mahdollista vielä

kerran peilata itseään, aivan kuten Narkissoskin teki. Hän ei kuitenkaan ehdi tekemään sitä, sillä

hänestä tuleekin pelastaja, joka puhaltaa elämää hukkuneen tytön keuhkoihin. Tytön putoaminen

jokeen toimii tärkeänä käänteenä monella tapaa. Se on se käänne, jota tragedia nimeltä Raja

vaatii ollakseen Julianin tulkinnan mukainen tragedia. Se toimii siis mise en abymena eli

viittauksena tragedian vaatimaan käänteeseen. Se on myös tapahtuma, joka havahduttaa Marin

kuolemanleikistään todellisuuteen, ja joka saa Julianin ymmärtämään mikä loppujen lopuksi on

elämässä tärkeää.

Myöhemmin sairaalassa istuessaan sairaanhoitajan edessä tämän sitoessa Marin käsiin tulleita

haavoja, Mari ymmärtää kuinka lähellä rajaa hän kävi. ”Raja kulkee tässä: melkein. Melkein kävi

niin, ettei hän koskaan nähnyt niitä [hoitajan rintoja].”(R, 374) Marille riittää tämä ”melkein” ja

hoitajan läsnäolosta huokuva lohtu ja turvallisuuden tunne. Hoitajan rinnat toimivat tässä

vertauskuvana äidille ja hoitajasta huokuva lohtu ja turvallisuuden tunne muistuttavat Maria

äidistä ja imaginaarisen kaltaisesta turvasta. Mari tarkkailee toimenpidehuoneesta heilurioven

läpi ihmisiä käytävällä, Juliania ja tämän tytärtä ja Sannan tuskaisia vanhempia. Hän on

7 Samanlainen retorinen kysymys ” Miksi? Miksi hänen piti kutsua tyttö kotiinsa?” esitetään Julianin kappaleen
alussa teoksen lopussa, jossa Julian lopettaa suhteen ja viimeisen kerran aikomuksistaan huolimatta nai Maria.
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tilanteesta erillinen ja ulkopuolinen. Asiat Marin mielessä aivan kuin loksahtavat kohdalleen ja

hän jättää taakseen Julianin lähtiessään kotiin. ”Heidän välillään on kokonainen maailma.

Etäisyys kasvaa sekunti sekunnilta. Julian antaa hänen mennä.” (R, 378.) Siinä missä etäisyys

kasvaa Julianin ja Marin välillä se pienenee Marin ja hänen äitinsä välillä. Kaksi viikkoa kestänyt

mykkäkoulu loppuu, kun Mari menee kotiin. Äiti ilmoittaa Marille, että ei aio kertoa Julianista,

sillä Mari pyysi häntä olemaan kertomatta. Tämän jälkeen ”äiti ei sano mitään, ottaa vain syliin”

(R, 384). Tässä hetkessä sanoja tärkeämpää on kosketus ja hiljainen läsnäolo. Se, mitä Mari on

äidiltään kaivannut. Äiti lähestyy Maria äitinä. Tämä voisi olla tulkittavissa tienä symboliseen

kielen maailmaan, sillä tämän jälkeen Mari kertoo äidilleen kaiken, paitsi sitä, miksi itse oli joella

ja näin ensimmäistä kertaa kohtaa äitinsä kunnolla kielen maailmassa.
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5 JULIAN - Narkissos-myytti ja narsismi

Julian Kanerva on Rajan nykyaikainen Narkissos-hahmo. Hän on 29-vuotias kahden lapsen isä ja

lukion äidinkielen opettaja. Hänen vaimonsa on urallaan menestyvä taidehistorioitsija. Avioliitto

on lapsien myötä väljähtynyt ja Julian hakee elämäänsä uutta kipinää perheen ulkopuolelta,

omista oppilaistaan. Hän provosoi oppilaitaan lukemalla ääneen jotakin sellaista, joka yllyttää

oppilaat närkästyneeseen keskusteluun ja nauttii aiheuttamastaan tilanteesta:

Tänään Julianilla oli aivan erityinen sitaatti mielessään.[…] Tänään

sitaatti oli leikki. Se oli viesti tytölle, Marille. Ei mikään vakava

viesti- leikittelevä lause johon tyttö saisi tarttua jos halusi. Nämä

olivat pieniä iloja, salattuja merkityksiä jotka sinkoilivat

tarkkaamattomien päiden yli, ohittivat useimmat korvat, jäivät

leijumaan ilmaan herkistyneen mielen poimittaviksi. Julian oli

ajatellut, että tytön kanssa voisi käydä kahvilla.[...] Ei mitään vakavaa,

pelkkää leikkiä. (R, 77–78.)

Julian asettaa itsensä opettajana, miehenä ja sivistyneempänä korkeammalle kuin oppilaansa. Hän

valikoi oppilaiden joukosta ”oivaltajia” erityisoppilaikseen. Oivaltajat ovat ”vakavakatseisia,

sisäsyntyisen surumielisyyden jalostamia, herkkiä, liikuttavan lapsellisia ja viattomia” (R, 77).

Tämä ”oivaltajien” luonteenpiirteiden kuvailu on melankolian kannalta tärkeää. ”Oivaltajat” ovat

nimenomaan ”vakavakatseisia sisäsyntyisen surumielisyyden jalostamia”. Vakavuus ja

surumielisyys nousevat näin luonteenpiirteinä keskiöön. Lapsellisuus ja viattomuus Julianin

mielenkiinnon herättävinä luonteenpiirteinä ovat myös mielenkiintoisia, sillä lapsellisuutta ja

viattomuutta vasten aikuisella ja varsinkin opettajalla on mahdollisuus peilautua niin

sivistyneempänä ja vanhempana kuin tulla itse uudelleen itse osaksi viattomuutta.

Yksi merkittävimmistä melankolian erityispiirteistä on Freudin (1905 1937/2005, 159 169)

mukaan melankolian mahdollisuus vaihtua maniaan ja narsismiin. Freudin mukaan melankolialla

on siis kaksi puolta. Yksinkertaistettuna toisella puolella ovat ne piirteet, jotka melankolia lainaa

murheelta ja toisella puolella mania ja narsismi. Maanisten ja melankolisten vaiheiden
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säännölliselle vaihtelulle on olemassa oma lääketieteellinen nimensä maanis-depressiivinen

psykoosi, jolloin puhutaan jälleen selkeästi psykiatrian piiriin kuuluvasta sairaudesta. Freud

hahmottaa narsismin itserakkaudeksi. Narsisti etsii omaa itseään tai itsensä ideaalikuvaa

rakastetussaan. Freudin tulkinnan mukaan Narkissos rakastui itseensä luullessaan rakastavansa

toista. Narkissos toimii itsekeskeisyyden symbolina, sillä hän kykeni ihailemaan vain itseään ja

torjui tylysti kaikki muut.

Psykoanalyysissä Narkissos ja narsismi termit viittaavat seksuaalisuutta koskeviin pohdintoihin.

Freud jakaa esseessään Johdatus narsismiin narsismin kahtia, primaariin ja sekundaariin.

Primaari narsismi on jokaisen ihmisen normaalin kehityksen tila. Se on ykseyden ja

kaikkivoipuuden tila, jossa libido eli seksuaalivietti on kohdistettu omaan itseen. Minän kehitys

perustuu primaarista narsismista ja äidin yhteydestä luopumiseen. Tämä synnyttää intensiivisen

pyrkimyksen ja kaipuun niiden takaisin saamiseen. Sekundaari narsismi taas liittyy mielen

sairauteen. Siinä yksilö siirtää libidonsa omaan minäänsä pois toisista ihmisistä ja

ulkomaailmasta. Tämä näyttäytyy suuruudenhulluutena, omien voimien ja vaikutusvallan

yliarvioimisena ja omien ajatusten kaikkivoipaisuutena. (Freud 1914–1923/1993, 32, 39 ja 56.)

Romaanissa Raja narsistiset piirteet näyttäytyvät Julianin henkilöhahmon kautta. Toisaalta

Julianin kohdalla tätä kaikkivoipaisuutta ja kiihkoa voidaan myös kuvata narsismia kevyemmällä

termillä, individualismilla. On mahdotonta väittää, että Julian olisi narsisti, mutta voidaan

myöntää hänellä olevan narsistisia piirteitä.

5.1 Katseen tarkoitus ja merkitys

 Julian nauttii esiintymisestään oppilaille. Hän flirttailee, puhuu yleviä kauneudesta ja taiteesta,

pitää puheessaan dramaattisia taukoja ja toistaa sanomaansa. Hän saa osan oppilaistaan aina

ihastumaan itseensä ja tämä tieto lisää hänen nautintoaan. Tällä kertaa luokassa on vain yksi

”oivaltaja” ja se on Mari. Julian valitsee hänet katseidensa ja leikkinsä kohteeksi. Hän katsoo

hymyilevää Maria, joka on Julianin mukaan ymmärtänyt katseen merkityksen.
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Tyttö ei väistänyt katsetta. Ei sittenkään ujo, Julian ajatteli. Herkkä

ehkä, mutta ei ujo, rohkea pikemminkin, julkea. Tyttö katsoi Juliania

haastavasti. Ilma heidän välillään väreili. Leikki oli nautinnollista,

viatonta silti. Helppoa, nautinnollista ja viatonta. (R, 80.)

Katseeseen voi vastata kahdella tapaa. Katsottava voi kääntää katseensa pois katsojasta tai sitten

hän voi vastata katseeseen katseella. Katseen avulla joka tapauksessa luodaan merkityksiä,

kommunikoidaan ja ilmaistaan sosiaalisia suhteita. Se on näkymätön silta kahden ihmisen välillä.

Janne Seppänen teoksessaan Katseen voima (2001, 100–101) kirjoittaa katseiden vaihtamisen

olevan vuorovaikutuksen perusta. Katseen avulla ihmiset tunnustavat ja tunnistavat toisensa

sosiaalisina toimijoina. Katse auttaa ihmistä hahmottamaan paikkansa maailmassa. Julianille

katse on muutakin kuin Marin tunnustamista. Se on valtaa ilman sanoja. Hän käyttää katsettaan

merkitäkseen Marin valitukseen.  Stephen Melville (1996, 104) artikkelissaan ” Division of the

Gaze” kirjoittaa, että se joka katsoo, on vapaa. Katsottavasta tulee objekti, joka varsinkin

katseella yllätetyksi tullessaan tuntee itsessään häpeää ja nöyryytystä. Jean-Paul Sartreen

pohjaten Seppänen (2001, 112–113) kirjoittaa tämän häpeän olevan nimenomaan häpeää itsestä

ja siitä, että on toisen arvioivan katseen objekti. Joutuessaan toisen katseen kohteeksi ihminen

menettää samalla osan omasta vapaudestaan. Edellisessä sitaatissa Mari ei väistäkään Julianin

katsetta. Hän ei osoita tuntevansa häpeää tai nöyryytystä, vaikka onkin Julianin katseen objekti.

Julian odotti Marin olevan ujo, mutta hän joutuukin toteamaan Marin rohkeaksi ja julkeaksi

haastavan katseensa vuoksi.

Tämä on selkeästi tilanne, josta Julianin ja Marin suhde saa alkunsa. Julian tulkitsee katseen

perusteella Marin rohkeaksi ja julkeaksi ja kokee ilman väreilevän heidän välillään. Rohkeus ja

julkeus liittyvät määreinä myös kokemukseen ja hyvään itsetuntoon. Lukija tietää tutustuttuaan

Marin henkilöhahmoon, että näistä mikään ei sovi tämän kuvaan ja näin ollen tietää myös sen,

että Julian tulee tulkinneeksi Marin väärin. Juuri ”julkeus ja rohkeus” kuitenkin rohkaisevat

Juliania viemään leikkiä eteenpäin. Vielä viaton leikki on saamassa toisenlaisen luoteen

nimenomaan katseiden vaihdon takia. Jos Mari olisi kääntänyt katseensa pois ja osoittanut

nolostumista esimerkiksi punastumalla, voi olla, että se olisi riittänyt Julianille leikin
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lopettamiseen. Hän olisi voittanut, sillä nolostunut poispäin käännetty oppilaan katse olisi ollut

antautumisen merkki. Se olisi vain vahvistanut vallan epätasapainoista jakautumista Julianin

eduksi.  Julian kuitenkin tulkitsee Marin katseen haasteeksi, joka hänen on aivan kuin pakko ottaa

vastaan. Katse toimii Julianin ja Marin välillä merkitsijänä. Vaikka katseita ja niiden vaihtoa

kuvataan kummankin osapuolen näkökulmasta, asetelma on kuitenkin koko ajan sama. Julian on

subjekti, katsoja ja Mari on objekti, katsottava. Tämä toistaa Lacanin ja myöhemmin

elokuvateoreetikko Laura Mulwayn (1975) paljon kritisoitua ajatusta miehisestä katseesta ”male

gaze”, jonka mukaan nainen on halun ja katseen kohde, joka aiheuttaa miehessä puutteen.

Miehisessä katseessa kyse on vallan epätasapainosta katsojan ja katsottavan kesken. Miehellä

katsojana nähdään olevan valta.

Katseen vallasta hyvä esimerkki Rajassa on koulun tanssiaiset, joissa Julian katseensa voimalla

ottaa yliotteen niin tilanteesta kuin Marista. Katsetta yli liikuntasalin kuvataan kummastakin

näkökulmasta. Julianille katse on edelleen leikkiä, mutta siihen sisältyy tiedostettu tarkoitus.

Ensin hän huomaa tuijottaneensa tyttöä liian kauan, sillä tyttö menee hämilleen. Sitten:

Hän päätti olla katsomatta enää tyttöä. Piti pitää etäisyyttä. Leikki oli

tervetullutta; piti viivyttää merkitystä, lykätä sitä jotta kliimaksi olisi

ehdoton. Eikä ollut sopivaa jos tyttö huomaisi että hän tuijotti. (R,

205.)

Tanssittuaan vastentahtoisesti muiden oppilaiden kanssa ja hoidettuaan opettajan tehtävänsä

tanssiaisissa loppuun Julian siirtyy tietoisesti ”pelin seuraavaan vaiheeseen”. Hän tuijottaa tyttöä

niin kauan, että tyttö kääntää päänsä. Tyttö huomaa katseen, mutta Julian tuijottaa edelleen. Tyttö

yrittää olla niin kuin ei huomaisi kunnes katsoo takaisin ja hymyilee. ”Julian saattoi nähdä hymyn

kirkkaudesta avautuvan pakokauhun: tilanne eteni väistämättä kohti kiihottavaa lopputulostaan”

(R, 207). Tuijottaminen on tuijottajan tietoista halua tehdä toisesta objekti. Kun ihmiset mittaavat

toisiaan katseellaan, on kyse valtataistelusta. Se, joka ensin laskee katseensa alas luovuttaa pelin

ja tunnustaa toisen ylivoimaisuuden.(Seppänen 2001, 115.) Julianin tietoisuus ja

tarkoitushakuisuus on erittäin selkeää. Hän nauttii tilanteesta ja siitä, että se etenee juuri niin kuin

hän on suunnitellut. Toisaalta myös Mari on tietoinen tilanteesta, Julianin katseesta ja sen
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merkityksestä. Hän huomaa Julianin tuijotuksen ja on siitä riemuissaan. Marin näkökulmasta

tilanne kerrotaan näin:

Hän on tiennyt koko ajan, että se tapahtuu juuri näin: Julian kävelee

muutaman askeleen eikä katso, katsoo ensin toisaalle niin kuin ei

välittäisi. Mutta sitten katse kääntyy. Eikä kumpikaan voi enää peitellä

sitä ja sysätä pois tietoisuudesta. Tässä tilassa, tässä ajassa ei ole muita

enää, vain nämä kaksi ihmistä, kaksi kiertorataa jotka leikkaavat

toistensa reitin. Yhtä vääjäämättömällä todennäköisyydellä kuin

tähtien toisiaan lähestyvät säännönmukaiset rajat he nyt astuvat

toisiaan kohti. Mari ei näe enää Tinkaa. Tinka sanoo ehkä jotain mutta

Mari ei kuule. Myöhemmin hän ehkä häpeää tätä tilannetta, omaa

julkeaa rohkeuttaan ja itsestään selvää oikeuttaan ottaa paikkansa

tässä Julianin katseen kiilassa. Mutta nyt hän ei häpeä. Nyt hän ei

pelkää. Julianin katse piirtää hänet selkeärajaiseksi. (R, 212.)

Kertojaposition vaihtumisella on merkitystä sitaatin tunnelmalle ja merkitykselle. Ajatteleeko

Mari itse myöhemmin häpeävänsä tilannetta vai olettaako kertoja Marin myöhemmin ”ehkä

häpeävän”? Varsinkin sitaatin kolme viimeistä virkettä ovat tulkittavissa kontekstinsa takia myös

Marin kerrotuksi monologiksi.  Toisaalta kertojan voi ajatella olevan hyvinkin osallistuva, sillä

kerronta on selostuksen omaista lähtien lauseesta ”Tässä tilassa, tässä ajassa[…]” ja tilannetta

hehkuttavaa.8 Kertoja selostaa tilannetta omasta positiostaan käsin ja etäännyttää lopullisesti

itsensä toteamalla ”nämä kaksi ihmistä”. Toisaalta vertaus kiertorataan ja tähtiin nostaa esiin

mielikuvan kahdesta yksinäisestä avaruuden loputtomassa tyhjyydessä. Tässä on kuultavissa

myös kertojan lyyrinen ääni. Osaltaan se vahvistaa sitaatin tunnelmaa ja kohtaamisen

kohtalonomaisuutta. Tässä, kuten monessa muussakin kohtauksessa, kertoja puolustaa

henkilöhahmoja vetoamalla tilanteiden vääjäämättömään pakkoon tapahtua, niiden

kohtalonomaisuuteen. Tilannetta selostava kertoja aivan kuin kannustaa Juliania ja Maria

kohtaamaan toisensa synnissä tuomalla esille häpeän käsitteen. Nimenomaan häpeä tuo tähän

sitaattiin ristiriitaisen tunnelman.

8 Tämä on tulkittavissa myös Marin kerrotuksi monologiksi, jossa hän itse hehkuttaa tilanteen kohtalonomaisuutta.
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Julianille katseella on tarkoitus. Hän haluaa tytön viattomuuden ja koskemattomuuden itselleen.

Hän haluaa sinne ”missä yksikään vieras käsi ei ollut koskaan käynyt, reiden ihon valkeassa

koskemattomassa avaruudessa..” (R, 204) Marilla on katseelle merkitys. Se merkitsee

huomatuksi tulemista. Julian on huomannut hänet, antanut hänelle katseellaan arvon, aikuisuuden

ja tarkoituksen. Mari on valmis antautumaan Julianille ja muotoutumaan hänen tahtonsa

mukaiseksi, sillä ”Julian piirtää hänelle ääriviivat”. Julianin katseeseen sisältyy siis tietoinen

aikomus tehdä jotakin. Katse on vallan ja tavoitteeseen pääsemisen väline. Marin katseeseen

sisältyy antautuminen ja myöntyminen. Marin katse, vaikkakin rohkea ja julkea, on kuitenkin

nöyrä, antautuva ja kiitollinen. Julianin katse on narsistinen, itsetietoinen ja hyväksikäyttävä.

Katseiden vaihto vahvistaa myös Marin itsetuntoa suhteessa ystävättäreen Tinkaan. Tyttöjen

välillä on ollut keskinäistä kilpailua siitä, kumpi on kokeneempi ja kummalla on ollut enemmän

seksikumppaneita. Tinka on esiintynyt koko ajan seksuaalisesti kokeneempana kuin Mari. Tämä

on ahdistanut Maria ja pakottanut hänet osaltaan tilanteisiin, joihin hän ei ole ollut valmis.  Tinka

on toiminut niin Marin opettajana ja kannustajanakin kohti aikuisten maailmaa. Tinkan

huomatessa Julianin katseet ja ilmiselvän kiinnostuneisuuden Maria kohtaan asetelma muuttuu.

Marista tuleekin Julianin myötä kokeneempi ja aikuisempi kuin Tinka on koskaan ollutkaan.

Varsinkin siinä vaiheessa, kun Tinka myöntää Marille kokemattomuutensa, on tilanne ystävysten

valtasuhteessa keikahtanut päinvastoin.

5.2 Väkivalta vastauksena kaipuuseen

Freudin mukaan narsisti etsii itseään ja itsensä ideaalikuvaa rakastetussaan. Lukemalla vain

Julianin näkökulman asioihin vaikuttaa siltä, että hän kipuilee enemmän nuoruuden kuin

rakkauden kaipuun kanssa. Hän vaikuttaa kateelliselta oppilaidensa nuoruudesta ja

elämänuskosta:

Aina ne näyttivät samanlaisilta, vuosi vuodelta nuoremmilta,

itseriittoisilta, virheettömän kauniilta, sillä itseoikeutetulla tavalla

täydellisiltä niin kuin nuoret elämänversot näyttävät, häpeilemättömän

varmoilta siitä että tulevaisuus avautuisi heidän edessään täytenä ja
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antaisi heille parasta mitä saattoi kuvitella. Siltä se tuntui kun oli

kuusitoista ja lukion ensimmäisellä luokalla: ei pelkoja, ei epäilyksiä.

Pelkkiä mahdollisuuksia. (R, 76.)

Tämä sitaatti pitää sisällään viestin siitä, että pelot, epäilykset ja pettymykset tulevat

myöhemmin. Näin ajatteleva tietää, että se mitä hän näkee nuorissa lukiolaisissa, on katoavaa ja

hetkellistä. Hän on itse kokenut saman ja kaipaa edelleen nuoruuden kaikkivoipaisuuden tunnetta.

Tämä kaipuu takaisin nuoruuteen tulee esiin myös suhteessa vaimoon Jannikaan. Julian muistelee

usein sitä, minkälaista heillä oli suhteen alkuaikoina, kun Jannikan ”ailahtelevaisuus ja

surumielisyys oli ollut pelkästään eksoottista ja kiehtovaa”(R,102). Tässäkin huomioin arvoista

työni kannalta on surumielisyyden nouseminen mainituksi luonteenpiirteeksi. Jannika edustaa

Julianille pysähtyneisyyttä arkisissa toistuvissa tavoissaan, arkisuutta virttyneessä

kotivaatteessaan ja yllätyksettömyyttä puhumattomuudessaan. Jannika ja lapset ovat jo

saavutettuja asioita Julianin elämässä. Hän haluaa jotakin muuta, jotakin lisää. Julian on

ahdistunut ja onneton.

Marin tullessa kuvioihin Julian herää uudenlaisiin tunteisiin. Häntä vastassa eivät olekaan enää

väsyneet ja liian tutut vaimon kasvot, vaan kauniit, viattomat ja ihailevat nuoren tytön kasvot.

Julian tulkitsee Marin katseet ja olemuksen omista lähtökohdistaan. Hän leikkii ja pelaa tytön

kanssa tietoisena siitä mahdollisuudesta, että leikki johtaa uudenlaiseen seikkailuun. Tämä

tietoisuus saa Julianin haluamaan leikkiä yhä enemmän. Mari edustaa Julianille kiellettyä

hedelmää. Suomen lain mukaan on rikos olla suhteessa alaikäiseen, toisaalta on moraalinen rikos

avioliittoa ja parisuhdetta kohtaan pettää aviopuolisoaan. Myöskään opettaja oppilassuhteeseen

ei missään tapauksessa kuulu fyysinen kanssakäyminen. Julian tekee tietoisesti rikokset. Hän

päätyy ratkaisuunsa täysin itsekkäistä syistä. Hän haluaa Marin kautta olla jälleen nuori ja

todistaa itselleen olevansa pystyvä ja kykenevä. Toisaalta Marin kautta Julian voi osoittaa myös

valtaansa. Kotona hän on menettänyt otteensa vaimostaan ja keskeneräinen väitöskirja painaa

mieltä töissä. Julian on menettänyt otteensa myös itsestään ja elämän arkisesta hallinnasta. Häntä

ahdistaa ajatus tulevaisuudesta pelkkänä arkisena saman toistumisena:
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Julianin valtasi epätoivo hänen ajatellessaan että tässä he olisivat vielä

kolmenkymmenen vuoden jälkeenkin, Jannika alalauteella ja hän

ylhäällä heittämässä löylyä kuin kiusantekijä. Kaikki muuttuu

tällaiseksi, Julian ajatteli, tyhjänpäiväiseksi vihanpidoksi ja

epäsuoriksi mielenilmauksiksi. (R, 260.)

Tässä sitaatissa tulee konkreettisesti esiin myös Julianin mielikuva suhteestaan vaimoonsa. Hän

itse istuu ylälauteella ”kuin kiusantekijä” vaimon kyyristellessä alalauteella. Julian tuntee itsensä

kiusantekijäksi, sillä hän tekee kiusaa vaimolleen tämän sitä kuitenkaan tietämättä. Julian on

toisaalta valmis ”vaihtamaan kaiken mihin tahansa muuhun”(R, 261), mutta toisaalta hän häpeää

itseään näiden ajatusten takia. Julian projisoi eli heijastaa vaimoonsa oman epätoivon tunteensa ja

syyllisyytensä suhteestaan Mariin. Tämä tulee esiin väkivaltaisena käyttäytymisenä Jannikaa

kohtaan. Rajaa väkivallan ja nautinnon välillä, silloin kun ahdistus on huipussaan, pohditaan

teoksessa hyvin suoraan:

Miten helposti hyväilevä käsi voi kohota lyöntiin, miten helposti

nautinnon huokaus muuttuu voihkaisuksi. Pyyntö olla lopettamatta

muuttuu pyynnöksi keskeyttää. Kyllä muuttuu eiksi. Aina se piirretään

uudestaan, raja joka erottaa nautinnon ja tuskan. Se ei ole koskaan

samassa kohdassa. Jokaisella teollaan ihminen määrittää uudestaan

suhteensa pahan- ja hyväntekemiseen. (R, 262.)

Tässä sitaatissa on tulkittavissa kertojan asenne Juliania kohtaan. Toteavat ja toisaalta selittävät

lauseet pitävät sisällään tapahtuman hiljaisen hyväksynnän. Sitaatti on tulkittavissa jälleen

kahdella tapaa. Kertojan diskurssina se on esitetty Julianin kontekstissa implisiittisesti lukijalla.

Ensimmäisen lauseen ”miten” on tulkittavissa myös kysymykseksi, jolloin kyseessä on Rajalle

tyypillinen retorinen kysymys. Kertoja ikään kuin puolustaa ja selittää väkivaltaa Julianin

puolesta yleistämällä sen nautinnon ja tuskan välisen rajan vetämisen vaikeuteen. Tätä tulkintaa

kertojan diskurssista puolustaa myös lyyrisen filosofinen, paikoin jopa pateettinen tyyli, joka on

Rajan kertojalle tyypillistä. Toisaalta sitaatti on esitetty Julianin kontekstissa niin, että sen voi

myös tulkita olevan Julianin kerrottua monologia. Tämänkaltainen kertojaposition

tulkinnanvaraisuus antaa Rajan lukijalle mahdollisuuden omakohtaiseen tulkintaan ja
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yksilölliseen lukukokemukseen. Näin teos puhuttelee jokaista lukijaa henkilökohtaisella tasolla.

Tästä esimerkkinä retoriset kysymykset, joita lukija voi halutessaan jäädä pohtimaan, tai

sivuuttaa henkilöhahmon mielenliikkeenä.

Samankaltainen tilanne, jossa rakastelu muuttuu lähestulkoon väkivallaksi, toistuu Julianin

kohdalla toisenkin kerran. Tuolloin kohteena on Mari. Julianin ahdistus purkautuu seksin aikana

hänen ollessa lähellä fyysisen nautinnon rajoja. Fyysinen nautinto ei poista ahdistusta kuin

hetkeksi, sen jälkeen kaikki on taas entisellään. Tilanteet, joissa Julianin ahdistus purkautuu

väkivallaksi, ovat hyvin samankaltaisia ja näihin liittyy myös katsekontaktin merkitys.

Seksikohtaukset, joita romaanissa Julianin kohdalla kuvataan toistavat lähestulkoon aina samaa

kaavaa. Kertoja kertoo Julianin ottavan naisensa takaapäin. Tällöin katsekontakti on mahdoton,

eli sitä ei ole henkilöhahmojen välillä. Asento korostaa Julianin asennetta seksiin mekaanisena ja

välttämättömänä nautinnon saamisen välineenä. Väkivaltaisissa kohtauksissa Julian haluaa katsoa

pelokasta ja säikähtänyttä naista allaan. Hän haluaa tuntea olevansa se, jolla on valta.

Julian työntyi Jannikan sisään. Hän näki, että Jannikaa sattui, mutta

tieto satuttamisesta yllytti tulemaan lujempaa.

- Vittu saatana, nyt katsot minua, Julian ähisi.

Jannika katsoi ja Julian näki, että välinpitämättömyys oli vetäytynyt

kauas. Tilalla oli pelko.[…] Jannikan alistuminen sai Julianin

tuntemaan nöyryytetyn vihaa. (R, 263.)

Väkivaltaiset tilanteet on kuvattu kuitenkin niin, että niistä on luettavissa Julianin oma ahdistus.

Kertoja kertoo Julianin tuntevan ”nöyryytetyn vihaa”. Julian ei suinkaan siis ole riemuissaan tai

kiihottunut tilanteen väkivaltaisuudesta, vaan hän ennemminkin näkee oman lohduttomuutensa ja

vetäytymisensä vaimossaan Jannikassa. Hän siis peilaa omia ahdistuksen ja hukassa olemisen

tunteitaan vaimostaan ja haluaa väkivalloin rikkoa tämän itselleen sietämättömän näyn. Tästä

kertoo seuraava dialogi, joka on suora jatke edelliselle sitaatille:



59

- Älä esitä nöyrää kun pilkkaat minua koko olemuksellasi kuitenkin,

Julian huohotti vihansekaisen kiihkon vallassa [..]

- Miten minä sinua pilkkaan? Jannika kysyi kuiskaten.

Kysymyksessä kuulsi lohduttomuus

- Vetäytymällä. Et ole koskaan siinä. Et ole koskaan enää sinä, Julian

kuuli sanovansa. (R, 263.)

Kertoja asettuu Julianin puolelle kuvaamalla sitä, kuinka Julian itse on tilanteessa nöyryytetyin ja

ahdistunein. Kertoja tuo esille Julianin ahdistuksen ja jättää samalla Jannikan sivurooliin. Se,

kuinka vähän tai epämääräisesti Jannikaa vaimona ja perheen äitinä Rajassa kuvataan, jättää

paljon lukijalle arvailujen varaan. Kuvaamalla Julian ahdistusta ja tämän kuihtuvaa ja arjen

vetistämää rakkautta vaimoonsa ja jättämällä vaimon tunteiden kuvaamisen pois kertojan voi

tulkita ottavan ehkä omalla tavallaan kantaa syyttömyyden ja syyllisyyden rajan vedon

vaikeuteen. Lukijan on helppo vetää nopea johtopäätös siitä, että Julian on suhteessa paha ja

Jannika näin ollen hyvä, mutta toisaalta vihjeet Jannikan kiukkuisesta tai puhumattomasta

olemisesta kotona ovat ristiriidassa tämän kuvan kanssa. Kertoja ei tuomitse, eikä suoraan aseta

kyseenalaiseksi Julianin käytöstä. Tämä saa lukijan pohtimaan tapahtuman oikeutusta ja

yrittämään ymmärtää Juliania ja miettimään taustoja tälle kaikelle. Tällä keinoin myös

syyllisyyden ja syyttömyyden raja aviopuolisoiden välillä hämärtyy ja tämän rajan vetämisen

vaikeus avioliitossa ja pitkässä suhteessa tematisoituu.

Rajassa henkilöhahmot heijastavat toisiaan ja peilautuvat toisistaan. Heidän keskinäiset

suhteensa muuttuvat ja kietoutuvat yhteen romaanin edetessä. Peilautumisen näkökulmasta

ajatellen Julian näkee nuoruuden, vallan ja rajattomuuden Marista. Vaimossaan Julian näkee

oman syyllisyytensä, arjessa kadotetun rakkauden ja lapsissaan ajan rajallisuuden. Nämä kaikki

Julianin elämässä olemassa olevat tekijät toisaalta ahdistavat toisaalta luovat rajoja. Raja syntyy

menneen ja tulevan, viattomuuden ja syyllisyyden ja fyysisen himon ja rakkauden välillä.

Jokainen hetki on oma rajansa menneen ja tulevan välillä.
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5.3 Fyysisen nautinnon ja rakkauden raja

Marin Julian voi hallita kokonaan ja Marille hän voi tehdä mitä vain. Joulun aikaan Julian vie

Marin perheensä lomahuvilalle vuorokaudeksi. Siellä ollessaan Julian ottaa Marin seitsemän

kertaa miten haluaa. Julianille vuorokausi maalla on pelkkää vallan käyttöä ja fyysistä aktia. Hän

kohtelee Maria vuoroin hellästi vuoroin kuin eläintä.

    Julian nousee Marin päälle ja katsoo Maria uteliaana.

Kiihottaako sinua kun käsittelen sinua niin kuin hevosta?

Mari yrittää irrottautua Julianin otteesta. Julian painaa Marin käsillään

takaisin alas. Levoton kiihko laukkaa Marin vartalon läpi. Mielessä käy

että Julian voi tehdä hänelle pahaa jos haluaa. (R, 276.)

Julian kääntää Marin toisinpäin, nostaa hänen lantionsa oikeaan

kulmaan, tulee sisään takaapäin, laittaa kätensä Marin käsien päälle ja

sormensa Marin sormien lomaan ja pitää tiukasti kiinni, puree Maria

niskaan ja nai, ottaa Marin niin kuin haluaa. (R, 277)

Vaikuttaa siltä, että Julian purkaa kaiken joulunajan ja perheen aiheuttaman ahdistuksen Mariin.

Hän aivan kuin kostaa Marille oman pahanolonsa käsittelemällä Maria omien tarpeidensa

mukaan. Julian ei tunnu olevansa kiinnostunut Marista kokevana subjektina niinkään paljon kuin

omana objektinaan. Huomattavaa tulkinnassa on, että vuorokausi maalla on kerrottu rakastuneen

Marin näkökulmasta. Kertoja ei kerro vuorokaudesta Julianin näkökulmaa, ja tästä huolimatta

lukijalle piirtyy kuva Julianin narsistisista tarkoitusperistä ja perverssistä toiminnasta

vuorokauden aikana. Tästä kertovat muun muassa lukuisat rakastelukerrat, joista osa on

väkivallan sävyttämiä kuten edellisessä sitaatissa. Marille vuorokausi maalla merkitsee paljon

muutakin kuin fyysistä aktia ja antautumista. Tämä korostaa Marin lapsenomaista ja kokematonta

suhtautumista Julianiin ja seksiin ylipäätään. Mari ajattelee seksin liittyvän rakkauteen ja luulee

Julianin rakastavan itseään. Tätä korostaa puhelimessa lausuttu R-sana. Antautumalla Julianille

Mari hakee hänestä turvaa ja lohtua. Julian vastaa Marin kaipuuseen tulla huomatuksi ja

nähdyksi. Marille vuorokausi on merkittävä, sillä hän ajattelee vihdoinkin saaneensa Julianin

omakseen.
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Vuorokausi maalla on monella tapaa käänteentekevä. Sitä edeltää Julianin aikaisemmin

puhelinseksin aikana lipsauttama rakkaudentunnustus (R, 256–157), johon Mari ripustautuu ja

jota Julian myöhemmin itsekin ihmettelee ja katuu. Marin näkökulmasta kerrottuna vuorokausi

maalla alkaa romanttisissa merkeissä. Kuistilta näkyy kaunis talvimaisema. Julian laittaa

kakluuniin tulen ja sytyttää kynttilöitä. Tunnelma kuitenkin muuttuu ahdistavammaksi lukuisien

rakastelujen myötä. Kertoja etäännyttää itsensä itse tapahtumista kuvaamalla Marin lapsuuteen

liittyviä muistoja hevosista ja talleilla käynneistä. Kertoja kuvaa Marin hevosiin liittyviä ajatuksia

aktin aikana eikä niinkään tilanteen konkreettisia tapahtumia. Syntyy vahva mielikuva siitä,

kuinka Mari etäännyttää itsensä tilanteesta yhä kauemmas muistoihinsa mitä useammin akti

toistuu ja mitä yhdentekevämmäksi se Marille käy. Mari pakenee tilannetta lapsuuden muistoihin

hevosista. Lukijan empatia siirtyy Marin puolelle sitä mukaa kun kuva Julianista

hyväksikäyttäjänä ja Marista hyväksikäytettynä vahvistuu.

Mari ajattelee ettei muista nähneensä koskaan mitään niin lumoavaa:

kengittäjä seisomassa täydellä painollaan hevosen päällä, hevonen

hiestä vaahdossa, höyry nousee sen kupeilta […]

Julianin työntöjen tahti kiihtyy ja Mari tietää mitä kohta on tulossa.

Julian laukeaa Marin sisälle seitsemännen kerran ja päästää Marin

otteestaan. He makaavat vierekkäin aivan hiljaa.[…] Julian nukahtaa

pian, ja Mari ajattelee vielä hetken hevosia. (R, 278.)

Hevoset symboloivat Marille villiä voimaa, valtaa ja ”itseoikeutettua olemista”(R, 276). Mari

kaipaa elämäänsä juuri näitä seikkoja. Julian on Marin hevonen ja antautumalla Julianille hän

uskottelee itselleen kesyttäneensä tämän. Todellisuudessa asetelma on juuri päinvastainen. Julian

kohtelee Maria kuin eläintä, kuten aikaisemmin tuli ilmi. Julianille Mari on hänen tarpeidensa ja

tukahdutetun tuskansa purkamisen kohde.

 Kertoja kertoo Julianin selittävän alusta asti himoaan Mariin vääjäämättömänä pakkona. Se on

asia, jonka pitää vain tapahtua, sillä sellaista ”rytmiä ja runoutta [jota Mari Julianille edustaa] ei

voinut ohittaa”(R, 109). ”Tytöllä oli kaikki valta. Julian tunsi olevansa voimaton ja syyntakeeton

tytön edessä.” (R, 183.) Näitten sitaattien perusteella syntyy jälleen kuva Julianin puolesta
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puhuvasta kertojasta, joka puolustaa Julianin oikeutta Mariin. Tällöin voisi tulkista kyseessä

olevan psykokerronnan, joka on nimenomaan kertojan kykyä selittää ja selventää henkilöhahmon

ajatuksia. Luoko kertoja Julianista tahallaan tietynlaista hyväksikäyttäjän kuvaa(, jonka

murtumakohtia ovat Julianin suhde omiin lapsiinsa)? Vai onko tämä kertojan tapa alleviivata

lukijalle Julianin itsepetosta? Sillä itsepetoksesta on kyse myös silloin, jos tulkitsee sitaatit

Julianin kerrotuksi monologiksi. Vääjäämättömänä pakkona selitetty lapseen, omaan oppilaaseen

sekaantuminen on jo ajatuksena sairas ja kertoo selittäjänsä kieroutuneesta mielestä. Julian haluaa

myös uskoa Marin haluavan häntä. Tämä liittyy myös edellä mainittuun itsepetokseen ja aikuisen

vastuun rajojen asettajana mitätöintiin. Näin Julian tulee myös ylittäneeksi rajan, jota ei saisi

ylittää. Tämä tulee esille seuraavissa sitaateissa, jotka kuvaavat Julianin ja Marin ensimmäistä

seksuaalista aktia.

Mutta tyttö oli halukas ja kävi kuumana, halusi heti imeä kun päästiin

muiden katseilta piiloon. Julian antoi tytön imeä niin kauan että

häneltä melkein tuli, tyttö imi ahnaasti, silmät suljettuina niin kuin

olisi saanut ainoan ravintonsa hänestä.[…] Ahnas pikku narttu. Hänen

teki mieli sanoa se ääneen. Ahnas pikku narttu. (R, 222.)

Tämä sama tapahtuma Marin näkökulmasta on täysin erilainen, kuten alla olevista sitaateista käy

ilmi. Se on täynnä pelkoa, jännitystä, kauhua ja ujostelua. Mari tuntee itsensä liian paljaaksi ja

avuttomaksi. Hän on kokematon ja täysin Julianin vietävissä. Mari muistelee ensimmäistä

samankaltaista seksuaalista kokemustaan tuntemattoman pojan kanssa ulkorakennuksessa ja

rohkaisee itseään:

Pitäisikö uskaltaa imeä. Tykyttävä elin tuntuu yhtäkkiä pelottavalta.

Mari  ei  tiedä  kuinka  kauan  sitä  voi  imeä,  ennen  kuin  se  laukeaa  ja

päästää tunkkaisen nesteen vapautumaan. Mari ei halua nestettä

suuhunsa.(R, 217)

Hän muistelee juhlissa tapaamansa pojan ohjeita imemisestä, kertaa ne

nopeasti mielessään ennen kuin kumartuu […]Ei saa ajatella, Mari
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sanoo hiljaa mielessään. Täytyy vaan päästää irti ja tämän tapahtua.

(R, 219–220.)

Tässä näkökulmatekniikka tuo Julianin ja Marin välisen vallan ja halun epätasapainon räikeästi

esiin. Julianin näkökulmasta Mari on ”ahnas pikku narttu”, kun taas Marin näkökulmasta tilanne

on suorastaan pelottava. Tässäkin toteutuu yksi raja. Se on selkeä raja näkökulmien välillä. Tässä

rajapinnan määrittäminen on mahdotonta. Missä vaiheessa pelokkaasta alaikäisestä tytöstä tulee

ahnas pikku narttu?

Aikuinen kokenut mies toteuttaa fantasiaansa alaikäisen oppilaansa kanssa. Alaikäinen oppilas

taas on valmis tekemään mitä vain tunteakseen olevansa haluttu ja ennen kaikkea huomattu. Niin

kauan kuin fyysisyyden raja ei ylity, Julian ei tunne syyllisyyttä. Hän haaveilee ja unelmoi tytöstä

ja kaikesta siitä, mitä hän voi tytön kanssa ja tytölle tehdä. Näitä fantasioita kertoja selittää niin

Julianin oman monologin kuin kertojadiskurssin kautta tytön vetovoimalla ja miehen

heikkoudella. Julianin näkökulmasta kerrottuna ”ainoa epäilyksen hetki oli se, kun hän näki

sukkahousut ja pikkuhousut myttynä tytön nilkoissa”, sillä näyn lapsekkuudesta hänelle tulee

mieleen tyttärensä Anni (R, 222). Tyttäreen viittaaminen hetkellä jolloin rikos tapahtuu

muistuttaa lukijaa Julianin arkitodellisuudesta perheen isänä ja on omiaan tuomaan kuvan

Julianista ristiriitaisena ja nautinnolle heikkona miehenä.

Syyllisyys tulee vasta siinä vaiheessa, kun raja on rajusti ylitetty. Vuorokausi maalla on

taitekohta Julianille. Hän tietää menneensä liian pitkälle ja pelkää paljastuvansa. Seuraavassa

sitaatissa tulee myös ilmi Julianin suhtautuminen Mariin seksiobjektinaan.

Tytön pillun tuoksu viipyili sormissa koko joulun ja uuden vuoden

välisen viikon. Vai oliko se syyllisyys joka sai haistamaan sen vielä

päivien jälkeen. Julian pesi käsiä maalta tulon jälkeen, otti

vihkisormuksen nimettömästä ja pesi senkin saippualla […]- Julian

pelkäsi, että Jannikakin haistaisi jos tulisi lähelle. (R, 286.)
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Syyllisyys vaihtuu pakokauhun tunteiksi Jannikan järjestämissä uudenvuoden juhlissa. Myös

kertoja etääntyy kyseisessä kappaleessa kertomaan Julianista omasta kertojan diskurssistaan

käsin. Toisaalta nimenomaan syyllisyyden tunteen kertoja kuvaa Julianin mielen kautta:

Julian tunsi sydämensä jysähtävä kaksi kertaa pakokauhun

pyristellessä vatsassa. Hän siemaisi hermostuneesti viiniään. Tyttö

tunki väkisin mieleen. […] Julianin pakokauhu voimistui. Miten hän

olikaan ajautunut tähän tilanteeseen? Tyttö oli ihan lapsi. Hän kulautti

lopun viinin kurkkuunsa.[…] Ei voinut jäädä muiden seuraan vaimon

puhuessa innostuneena maailman tilasta kun itse kantoi teinitytön

pillunhajua ja ajatteli vain sitä kuinka voisi naida tätä loputtomiin. (R,

288.)

 Uusivuosi symboloi selvästi uuden alkua. Julian ymmärtää, että hänen on lopetettava suhteensa

Mariin, sillä syyllisyys ja häpeä jollain tapaa ennakoivat myös mahdollista kiinni jäämistä.

Täytyy lopettaa koko suhde. Suhde, saatana, mikä suhde tämä edes

oli, aikuinen piti peliä lapsen kanssa. Täytyy lopettaa se heti. En soita

enää tytölle, en vastaa jos tyttö soittaa, Julian ajatteli. (R, 289.)

Ensimmäistä kertaa Julian myöntää itsekin, että suhteella ei ole enää mitään tekemistä runouden

tai vääjäämättömän pakon kanssa. Julian on ylittänyt rajan, josta symbolina on tytön haju

sormissa. Hänen on saatava se pois ennen kuin Jannika haistaa sen. Kertojapositio on tässä

sitaatissa mielenkiintoinen. Se on selkeää kerrottua monologia, joka kuvaa hyvin Julianin

mielensisäistä myllerrystä ja paniikkia. Hän on aivan kuin valaistunut asiasta, jonka lukija on

ymmärtänyt jo aikaisemmin. Syyllisyys ja sen aiheuttama pelko saavat Julianin tekemään

päätöksen suhteen lopettamisesta.
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5.3 Narsististen nautintojen tasolta moraalisten velvollisuuksien tasolle

Teoksessa Narkissos ja Sfinksi (1997, 178 179) Lyytikäinen tutkii 1800–1900 –lukujen vaihteen

kirjallisuuden Don Juan-tyyppiä. Hän löytää sen juuret Kierkegaardin ”viettelijästä” ja Tragedian

synnyn Nietzschestä. ”Don Juan häälyy idean ja yksilöllisen hahmon välillä. Hän edustaa aistien

viettelystä, luonnonvoimaa ja reflektiosta vapaata eroottisuutta.” Nainen on Don Juanille,

demoniselle miehelle saalis, uhri tai poimittava hedelmä. Suomalaisessa kirjallisuudessa

Linnankosken Olavi teoksessa Laulu tulipunaisesta kukasta on Lyytikäisen mukaan tyypillinen

Don Juan -hahmo. Olavin tarinasta voi löytää yhtymäkohtia Julian henkilöhahmoon. Sekä

Julianin että Olavin kohdalla eettinen saa yliotteen vasta siinä vaiheessa, kun vieteille eläminen

menettää hohtonsa. Kyse ei ole enää vastustamattomasta luonnonvoimasta vaan itsereflektiosta.

Julian käy sisäistä taistelua viettiensä ja omatuntonsa välillä, mutta vasta siinä vaiheessa, kun raja

on ylitetty. Olaviin verrattuna ero on huomattava. Olavi kyllästyy itseensä samaa toistavana Don

Juanina, kun taas Julian ei niinkään kyllästy omaan toimintaansa vaan Marin alistumiseen ja

kasvavaan pelkoon omasta kiinnijäämisestä.

Julian päättää lopettaa suhteensa Mariin. Hän pelkää Marin ”heittäytyvän hankalaksi”. Toisaalta

hänet on vallannut syyllisyys ja häpeä vaimoaan kohtaan. Suhteen lopettaminen ei ole kuitenkaan

helppoa. He tapaavat välipäivien jälkeen vasta helmikuun puolella, kun Julian on jo varma

suhteen lopettamisesta.

Tyttö oli pahoilla mielin. Ensin Julianissa heräsi hellyys. Sitten tuli

himo, vastaansanomattomana. Tyttö antoi naida itseään, oli vain

paikoillaan katse tiiviisti katossa. (R, 299.)

Huomattavaa tässä sitaatissa on, että aikaisemmin esiin nostamani katsekontakti Julianin ja Marin

välillä on katkennut. Se symboloi osaltaan suhteen, ihmisten välisen yhteyden, katkeamista.

Katse, jolla aikaisemmin oli niin merkityksen kuin tarkoituksenkin konnotaatio, on nyt poissa.

Marin silmistä näkyy ”suru, alistuminen ja pohjaton pyyntö” (R, 299) ja Julian tuntee tämän

jälkeen itsensä ensimmäistä kertaa pahantekijäksi. Julian tietää menettäneen otteensa tähänkin

tilanteeseen. Hän ei voi suhtautua tyttöön enää omana seksiobjektinaan, sillä siinä missä Julian
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on ylittänyt oman rajansa, on myös Mari ylittänyt omansa Julianin silmissä. Suhteesta on tullut

Marille liian vakava. Julianin on päästävä Marista eroon itsensä ja oman maineensa takia.

Paljastuessaan hän menettäisi kaiken. Tämän tajutessaan kaikella sillä millä hieman aikaisemmin

ei ollut merkitystä, kuten perheen arjella, vaimolla ja opettajan ammatilla, onkin nyt suuri

merkitys.

Päätöksensä suhteen lopettamisesta tehtyään Julian ottaa yhteyttä Mariin vielä kerran. Hän soittaa

Marille hetkellä, jolloin Mari on päättänyt tehdä itsemurhan ja pyytää tätä luokseen hakemaan

takkiaan. Kertoja kertoo puhelun Marin näkökulmasta. Mari päättää siirtää ”joelle menoa”

ripustautuen toiveeseen Julianista: ” Ehkä Julian sittenkin haluaa, haluaa häntä enemmän kuin

mitään muuta.” (R, 352.) Tapahtumat Marin saavuttua Julianin luokse kuvataan taas Julianin

näkökulmasta. ”Olen pahoillani, että tässä kävi taas näin” kertoja siteeraa Juliania seksin jälkeen.

(R, 357.) Tämä on teoksen mimeettisesti epäuskottavin kohtaus. Julianin henkilöhahmon

mimeettisyys joutuu koetukselle ja lukijan on helppo ihmetellä yhdessä kertojan kanssa tämän

esittämää retorista kysymystä ” Miksi? Miksi hänen piti kutsua tyttö kotiinsa?” (R, 356).

Toisaalta tämä kysymys on tulkittavissa myös Julianin omaksi pohdinnaksi ja melkein kuin

kiroamiseksi. Näin ajatellen kertoja kertoo, että Julian ei itsekään ymmärrä itseään eikä omia

tarkoitusperiään. Kummankin tulkinnan mukaisesti joka tapauksessa kuva Julianista

hyväksikäyttäjänä ja viettiensä orjana vahvistuu, sillä hän ei pysty hillitsemään itseään, vaan

rakastelee Maria oman olohuoneensa sohvalla siitä huolimatta, että on päättänyt lopettaa suhteen.

Tytön kutsuminen kotiin hakemaan takkiaan on itsepetosta ja liian suuri riski jäädä kiinni.

Kertojan mukaan ”Julian oli uskotellut itselleen, että puhuisi tytön kanssa” (R, 354). Kontrastina

tapahtuneelle on tilanne, jonka vain lukija tietää. Mari aikoo tehdä itsemurhan. Kerronta tarinan

ja juonen tasolla pettää ja teoksen tunnelma muuttuu kilpajuoksuksi.

Tanskalaisen filosofi Sören Kierkegaard esittelee teoksessaan Päättävä epätieteellinen

jälkikirjoitus (1844/1992) tunnetuimman teoriansa, joka on näkemys ihmisen olemassaolon

kolmesta tasosta. Näitä tasoja ovat esteettinen, eettinen ja uskonnollinen. Esteettisellä tasolla

Kierkegaard tarkoittaa tasoa, jossa ihmiset elävät kokonaan aistiensa varassa. Tällä tasolla

ihmiseltä puuttuu vastuullisuus ja hän näkee elämän pohjimmiltaan merkityksettömänä. Elämän

merkityksettömyys tuo mukanaan melankolian. Eettisellä tasolla elävä ihminen on tietoinen
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moraalisista velvollisuuksistaan, hyvästä ja pahasta ja tekee valintansa autenttisesti ja vapaasti

pyrkiessään toimimaan oikein. Korkein uskonnollinen eksistenssitaso liittyy kiinteästi etiikkaan,

mutta edellyttää tietoisuutta Jumalasta. Kristinuskossa ihminen tavoittelee totuutta, mutta huomaa

samalla itse olevansa valheellinen ja syntinen.

Kaksi ensimmäistä tasoa on nähtävissä Julianin henkilöhahmon kautta. Päästäkseen tilanteesta

eteenpäin ja eroon Julianin on siirryttävä esteettiseltä narsististen nautintojen tasolta kokonaan

eettiselle moraalisten velvollisuuksien tasolle. Julianin ristiriita tulee esiin juuri tässä. Toisaalta

hän pyrkii koko ajan kasvuun nimenomaan eettisellä tasolla. Hän tekee väitöskirjaa antiikin

tragediasta, pitää perheensä koossa heittäytymällä leikkiin lastensa kanssa ja tutkiskelee

tunteitaan vaimoaan kohtaan. Tämä perusteella syntyy mielikuva sivistyneestä, reflektoivasta ja

kunniallisesta perheenisästä. Toisaalta taas Julian ei saa narsistista viettienergiaansa kuriin eikä

näe Marin ahdistusta tämän nuoruuden sulojen läpi. Tähän liittyy myös väkivaltainen

käyttäytyminen vaimoa kohtaan. Tämä ristiriita rakentaa Julianille eettisen, mutta falskin kuoren,

jonka sisin on esteettisten viettien vitsaama. Tätä ristiriitaa kuvaa myös seuraava sitaatti, kun

Marin äiti tulee ilmoittamaan Julianille tietävänsä suhteesta. Julian vetoaa Mariin muusanaan:

- Miksi teit sen? tytön äiti toisti

Julian sanoi sen mikä häntä oli ajanut, sen minkä hän uskoi syykseen ja
oikeutuksekseen:
- Tein sen muusien takia. Muusat vaativat ettei sitä ohiteta.9 (R, 313.)

Vertaamalla Maria muusaan Julian tulee verranneeksi itseään taiteilijaan. Tämä vertaus on

omiaan tuomaan esiin Julianin mielikuvan itsestään taiteilijana, luovana ihmisenä, joka on vapaa

maallisista kahleista. Tämän itseriittoisen ja narsistisen piirteen myötä Julian on myös nimennyt

Marin uudelleen.10 Julianin mielestä Mari oli aivan liian tavallinen nimi Marin kaltaiselle tytölle.

Julian nimeää Marin Desireeksi, joka tarkoittaa haluttua.(R, 275–276.) Julian ottaa itselleen

oikeuden nimetä, haluta ja alistaa Mari mieleisekseen. Selittämällä Mari muusakseen hän ylentää

itsensä ja alentaa Marin ja samalla myös tämän äidin. Julian ei nöyrry Marin äidin vihan edessä

9 Tässä lauseessa on kenties kirjoitusvirhe. Kieliopillisesti oikein olisi ”Muusat vaativat ettei niitä ohiteta.”
10 Myös Linnankosken Olavi nimeää tyttönsä uudelleen ”kaikki paitsi Kyllikki alistetaan
nimenvaihdokseen.”(Lyytikäinen 1997, 183)
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vaan pysyy asemissaan. Marin äidillä on tässä ratkaiseva rooli, sillä hänen hallussaan on Julianin

selviytyminen tilanteesta paljastumatta muille, perheelleen ja kouluyhteisölle. Tuija Virkki

kirjoittaa teoksessaan Vihan voima (2004, 199), että ”lastaan puolustavan äidin viha ammentaa

oikeutuksensa sangen perinteisistä käsityksistä, sillä lapsen puolustaminen mielletään äitiyteen

kuuluvaksi velvollisuudeksi ja suoranaiseksi pakoksi”. Pulkkinen esittää Rajassa äidin moraalin

viimeisenä vartijana ja tapahtuneen rikoksen paljastumisen avainhenkilönä.  Hän nousee Virkin

toteaman mukaisesti puolustamaan lastaan. Seksuaalisesti heikko mies on antautunut viettiensä

viemäksi ja loppujen lopuksi hänen kunniansa ja maineensa on kiinni lapsen äidin ja naisen

vaitiolosta.

Vihastaan huolimatta Marin äiti ei kuitenkaan paljasta Juliania.  Hän ei tee sitä Julianin eikä

tyttärensä kunnian ja maineen tähden, vaan hän tekee sen siksi, että Mari pyytää häntä

vaikenemaan. Mari vaatii äitiään vaikenemaan ja asettaa tällä vaatimuksella äitinsä vaikean

valinnan eteen: pitäisikö paljastaa rikos vai vaieta siitä? Tämä on yksi Rajan esiin nostamista

suurista ja vaikeista kysymyksistä, johon on mahdotonta löytää yksiselitteistä vastausta. Se

osoittaa oikean ja väärän lopullisen määrittelyn vaikeuden sekä sen tilanne- ja

henkilösidonnaisuuden. Oikean ja väärän ja oikeuden ja velvollisuuden rajat hämärtyvät.

Toisaalta vaitiolossa on myös kysymys myös äidin omasta maineesta ja kunniasta. Hän ei ole

pystynyt suojelemaan tytärtään vanhemman miehen kosketukselta, eikä myöskään tytön itseensä

kohdistamalta väkivallalta. Vaikenemalla asia on helpompi myös sivuuttaa ja väistää näin

mahdollinen oma syyllistyminen asioista.  Julianin kohdalla vaikeneminen tosin vain kasvattaa

syyllisyydentuntoa.

Tytön äiti ei ollut kertonut kenellekään.[…]Hän voisi päästä koko

jutusta näin helposti, vaivatta, samalla tavoin kuin kaikki oli

alkanutkin; leikiten.[…]Mutta hän [Julian] ei halunnut. Hän oli tiennyt

sen jo tullessaan kotiin, Jannikan tullessa vastaan ovelle. (R, 389.)

Julian haluaa kertoa totuuden itsestään vaimolleen. Hän on yrittänyt tehdä sen monesti

aikaisemminkin, mutta joka kerran sopiva tilanne on mennyt ohi. Tämä halu kertoa vaimolle on
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osoitus Julianista moraalisena toimijana. Hän on ylittänyt rajan ja ymmärtänyt, että se johti hänet

harhaan. Olemalla rehellinen vaimolleen ja luottamalla häneen Julianilla on vielä mahdollisuus

puhdistaa itsensä syyllisyydestä. Toisaalta kertomisen voi nähdä myös itsekkääksi teoksi, jolla

helpottaa omaa syyllisyydentuntoaan. Kertominen puhdistaa pahantekijän omantunnon, mutta

lisää tuskaa ja ahdistusta sille, jota on petetty ja loukattu. Mitä loppujen lopuksi hyötyy ihminen,

joka tunnustaa pettäneensä aviopuolisoaan? Hänhän vain siirtää vastuun tekonsa seurauksista

puolisolleen. Viimeisessä Julian-kappaleessa kertoja kuvaa sen, kuinka Julian vihdoin ymmärtää

sen, mikä hänen elämässään on loppujen lopuksi tärkeää:

Tämä on minun elämäni, Julian ajatteli. Tämä kaikki on totta. On vain

tämä elämä eikä mitään sen takana. Mitä todellisuudelle tapahtuu jos

sen on valmis myöntämään? Kapeneeko se, latistuuko? On vain tämä

todellisuus jossa anteeksipyyntö ja kiitos jäävät esittämättä, tai ne

lausutaan, mutta vääristä syistä.

Julianilla oli tämä: hänen kaksi tytärtään ja hänen vaimonsa. Anni

niityllä. Auta, Anni oli sanonut. Ja hänen vaimonsa, tässä hänen

vieressään. (R, 389–390.)

Deiktiset ilmaukset ”tämä”, ”tässä” ja ”vieressä” ovat tehokas kerronnallinen keino ilmaisemaan

sitä, kuinka perhe on noussut traagisten tapahtumien jälkeen Julianin vierelle ja hänen lähelleen.

Tammen (1992, 43) mukaan deiktiset ilmaukset ovat myös osoitus henkilön näkökulmasta. Perhe

saa jälleen Julianin mielessä sen kunnioituksen ja arvon, minkä se ansaitseekin, mutta tämä

tapahtuu vasta sitten, kun riski kiinni jäämisestä on noussut liian korkeaksi.  Tähän kuuluu myös

halu kertoa vaimolle totuus. Lukijalle jää kuitenkin avoimeksi se, kertooko Julian kuitenkaan

totuutta vaimolleen ja varsinkin se, mitä tämän jälkeen tapahtuu. Luku loppuu kappaleeseen:

Hän meni Jannikan luo. Hän kurotti kätensä niin, että Jannika saattoi

tukea siihen noustessaan ylös. Jannika tarttui hänen käteensä, katsoi

silmiin. Sellainen luottamus, sanoihin taipumaton. Se yllätti Julianin

aina; kuinka iso luottamus oli heidän välillään, aina isompi kuin hän

tajusi, aina käsittämätön, elämänkokoinen.



70

– Tule, Julian sanoi. – Minulla on eräs asia jonka haluan kertoa

sinulle. (R, 389 -390.)

Julian on ottamassa riskin tuhota tämä luottamus, sillä hän aikoo kertoa totuuden vaimolleen.

Lukijan mietittäväksi jää, kuinka vaimo tähän reagoi ja mitä tälle elämänkokoiselle

luottamukselle tapahtuu. Toisaalta luottamuksesta jää hyvin ristiriitainen kuva, sillä tämän

sitaatin luottamuksen kuvauksen ”sellainen luottamus, sanoihin taipumaton” voi tulkita olevan

Julianin epäsuoraa esitystä ja lukija tietää, että juuri Julian on se, joka luottamuksen on

yksipuolisesti rikkonut. Mikä tässä suuressa luottamuksessa loppujen lopuksi Julianin aina

yllättää? Onko se, se tosiasia, että luottamus on yksipuolista? Julian luottaa vaimoonsa, ja siihen,

että tämä ei jätä, sillä hän haluaa kertoa totuuden. Itseensähän Julian ei voi enää luottaa ja

oletettavaa on, että vaimon luottamus mieheensä, jos ei katoa, niin ainakin säröilee tämän

kuullessa totuuden.
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6 ANNI – Kieli rajojen asettajana

Kuusivuotias Anni on Julianin tytär ja yksi neljästä päähenkilöhahmosta. Hänelle on osoitettu

omat lukunsa aivan kuten Julianille, Marille ja Anjallekin. Anni-lukuja on kuitenkin vähemmän

kuin lukuja muista henkilöhahmoista ja luvut ovat myös lyhyempiä. Vaikka Anni on nostettu

päähenkilöhahmojen joukkoon, hän jää kuitenkin jollain tapaa sivurooliin. Tähän vaikutelmaan

siitä, että Anni kuvataan enemmän tarkkailijana ja sivustaseuraajana kuin aktiivisena toimijana,

on mahdollista löytää moniakin eri syitä. Kertoja kuvaa Annin aistivan perheensä tunnelmat ja

tunnetilat erittäin tarkasti. Huomattava kuitenkin on, että kertoja asettuu näissä tilanteissa

selkeästi perinteisen ulkopuolisen kertojan asemaan. Kertoja kertoo Annin ajattelevan,

huokaisevan helpotuksesta ja aistivan, kuten seuraavista sitaateista käy ilmi. Tämä kertojapositio

vahvistaa mielikuvaa Annista tarkkailijana. Kertojan käyttämä psykokerronta Annin tunteista on

lapsenomaista.

 Anni ajattelee heti että jotain saattaa olla pielessä kun isä paistaa

tarha-aamuna ja työaamuna lättyjä. Mutta kun Anni menee keittiön isä

sanookin iloisesti että ei ole aamutöitä, ja siksi on lättyaamu. (R, 173.)

 Äiti hymyilee ja isä. Kaikki hymyilevät. Anni huokaisee

helpotuksesta; hetken aikaa voi olla iloinen eikä tarvitse kantaa huolta.

(R, 178.)

Supatetaan asioita, salaisia asioita niin kuin äiti sanoo. […]Silloin

Annista tuntuu tärkeältä. Mutta nyt Anni aistii äidin vaatimuksessa

jotain epämiellyttävää, jotain joka kuuluisi Raskaiden Ajatusten

Pakettiin. (R, 179.)

Ulkopuolisen tarkkailijan rooli siis vahvistuu kertojaposition avulla. Tämä on selitettävissä sillä,

että kertoja haluaa tehdä eroa lapsen maailman ja aikuisten maailman välillä nimenomaan kielen

avulla, sillä kerrottu ja lainattu monologi on Annin kohdalla kerrontatyyliltään hyvin

lapsenomaista, lapselta lainattua kuten seuraavassa sitaatissa käy ilmi:



72

Sanna on tyhmä. Sanna on ehkä tyhmin koko maailmassa. Adakin on

tyhmä, koska Ada haluaa leipoa Sannan äidin kanssa keittiössä eikä

halua leikkiä. Anni murjottaa hetken keittiön ovella, pitkän hetken. (R,

353.)

Luvut Annista erottuvat selvästi muista kappaleista lyhyiden ja yksinkertaisten lauseiden ja

lapsellisten sanavalintojen takia. Asiat, joille lapsella ei ole vielä termiä, kertoja kuvaa sisäisessä

monologissa lapsenomaisesti korostaakseen Annin lapsellisuutta ja nuorta ikää. Tällaisia asioita

ovat muun muassa ”riitapäivä” (R, 178), ”Raskaiden Ajatusten Paketti” (R, 178) ja ”aikuisten

asiat” (R, 354). Lapsekkaat sanat kasvattavat lukijan empatiaa Annia kohtaan.

Sisällöllisesti kertoja asettuu lapsen maailmaan ja kuvaa yksityiskohtaisesti Annin ja tämän

ystävän Sannan leikkejä ja tekemisiä. Leikkien kuvaaminen korostaa Annia lapsena ja sitä, että

leikki on lähempänä lasta kuin aikuisten maailma. Leikit tosin kuvaavat aikuisten maailmaa ja

kopioivat sitä. Varsinkin tyttöjen lempileikki ”Kakkaset ja Ryhtiset”:

Kakkaset asuvat ränsistyneessä majassa. Kakkasten elämässä kaikki

on huonosti: Kakkasten maja oli ennen hieno mutta ränsistyi koska isä

joi ja äidistä tuli mielipuoli, Sanna on keksinyt. Ryhtisten maja on

aina ollut tiptop. Ryhtisten majan rakentamisessa isä on auttanut,

Ryhtisten majassa on seininä oikeita lautoja jotka on laitettu puuta

vasten niin että kaikki on kotoisaa ja Ryhtisten äiti leipoo pullaa ja

pöytäliina on suorassa ja lapset on kilttejä. Kakkasten lapset ovat

tuhmia ja likaisia. (R, 175.)

Sitaatissa käy ilmi myös perinteisten perhearvojen ja roolien merkitys lapsen maailmassa.

Ryhtisten äiti leipoo pullaa ja lapset ovat kilttejä. Kakkasten äiti on mielipuoli ja lapset ovat

tuhmia ja likaisia. Myöhemmin myös isän roolin merkitys paljastuu. Kakkasten isää ei tarvitse

esittää kummankaan, koska isä vain juo, eli isä on poissaoleva. Ryhtisten isää taas saa esittää

Anni. Hänellä on kaarnanpala kännykkänä, johon hän sanoo hienoja aikuisten sanoja kuten

”pörssi”, ja hän kuljettaa mukanaan salkkua. Herra Ryhtinen on ”johtaja ja rikas ja tärkeä ja
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ystävällinen.” (R, 176.) Lapset toisintavat siis leikeissään stereotypioita menestyvästä ja

pahoinvoivasta perheestä. Leikin perusteella voisi ajatella tyttöjen olettavan, että todellisen

elämän perheroolit ovat heidän leikkinsä mukaisia, että perheet ovat jaettavissa lapsenomaisesti

Kakkasiin ja Ryhtisiin. Kunnon äidin merkki on lasten kanssa leipominen. Tätä Sannan äiti tekee,

kuten aikaisemmin on käynyt ilmi.  Tämä osaltaan saattaa lisätä Annin ahdistusta siitä, että

heidän perheessään asiat eivät ole kuten Ryhtisillä, tai kuten Sannan perheessä.

Huomion arvoista on, että ainoastaan Sannan ja Annin leikeissä Anni kuvataan aktiivisena

toimijana. Hän joutuu leikeissä kuitenkin altavastaajaksi, sillä Sanna jakaa roolit itselleen

mieleisellä tavalla. Sanna esimerkiksi haluaa olla sekä Kakkasten että Ryhtisten äiti, sillä hänen

mielestään Anni ei osaa olla Kakkasten äitinä tarpeeksi uskottava ”mielipuolihuora” (R, 175).

Sanna keksii leikkeihin roolit ja sen kuinka näitä rooleja tulee esittää. Hän kertoo Annille

esimerkiksi sen mitä huora tarkoittaa, sillä Anni ei tätä tiennyt. Kertojan mukaan iltaisin Anni

salaa itkee Kakkasten kohtaloa. Tämäkin korostaa kuvaa Annista liian pienenä vielä aikuisten

maailmaan, jota hänen on mahdotonta ymmärtää. Sanna on Annia muutaman vuoden vanhempi

ja dominoi Annia heidän leikeissään. Anni on kateellinen Sannalle ja joutuu heidän

ystävyyssuhteensa kautta kokemaan ikäviä ja vaikeita tunteita, joista hän ei kuitenkaan kerro

kotona:

Ja kun Sannan hiukset ovat prinsessakiharoilla ja päässä oikea

muovinen prinsessakruunu, Sanna pyörähtele autuaana peilin edessä

ja näyttää niin prinsessalta kuin vain voi. Anni pitelee huntua. Sannan

silmistä loistaa kaikki maailman ilo, peilissä Sanna näyttää kauniilta.

Anni ei. Anni tuntee itsensä jotenkin aivan vääräksi. Hän peittää

kädellä sinappitahran jumppapuvun rinnuksessa ja katselee täydellistä

Sannaa. Tuntuu vaikealta. Hän haluaa että Sanna kaatuu kuraan ja

mekko sotkeentuu ja tukka lätistyy ja Sanna on ruma ja hän itse

kaunis. Paha ajatus, pois paha ajatus. (R, 92.)

Tässä sitaatissa lainattu ja kerrottu monologi sekoittuvat psykokerrontaan. Kertoja tekee

kuitenkin selkeitä omia interventioitaan kokonaisuuteen kertomalla esimerkiksi, että ”Sannan
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silmistä loistaa kaikki maailman ilo”. Tämä on selvästi kertojan kertomaa lyyrisen tyylinsä

tähden. Se poikkeaa tyyliltään sinappitahrasta ja kuraan kaatumisesta eli Annin henkilöhahmolle

tyypillisestä kerronnasta ja siksi on tulkittavissa kertojan ääneksi. Toisaalta virke kytkeytyy

lyhyeen lauseeseen ”Anni ei”, joka taas muistuttaa enemmän kerrottua monologia eli Annin

vapaata epäsuoraa esitystä, jolloin koko sitaatti olisi tulkittavissa myös Annin omaksi

havainnoksi. Viimeinen virke on lainattua Annin monologia. ”Paha ajatus, pois paha ajatus”

korostaa Annin roolia vastuunkantajana. Hän ei halua edes ajatella pahaa ystävästään, sillä tietää

sen olevan väärin.

Toisteisuudella kertoja luo kuvan siitä, kuinka Anni lohduttaa itse itseään. Kertoja kuvaa sisäisen

monologin avulla Annin olemista yksin kotona. Anni pelkää ”naamaritappajaa”: ”Ihaa-hepan

harjan tyvessä on turvallinen tuoksu, tunkkainen ja jouheva. Isä ja äiti tulevat ihan kohta. Kohta.

Kohta tulevat äiti ja isä.” ( R, 94.) Tämä lause ”kohta tulevat äiti ja isä” toistuu kappaleessa

yhteensä kuusi kertaa kahdella sivulla.  Toisteisuus korostaa Annin pelkoa, yksinäisyyttä ja isän

ja äidin kaipuuta. Hän lohduttaa lapsenomaisesti itse itseään, ja kertoja saa lukijan sympatian

Annin puolelle. Toisteisuutta tehokeinona käytetään myös muista henkilöhahmoista kertovissa

luvuissa. Marin kohdalla tietyissä tilanteissa on myös toistoa kuten Anninkin kohdalla. Tämä

liittyy kohtiin, joissa kertoja kuvaa henkilöhahmon uskottelevan itselleen, että ”kaikki on hyvin”

ja, että ”tämä on oikein”. Marin kohdalla nämä toistot liittyvät seksiin ja itsensä viiltelyyn.

Seuraavassa sitaatissa ilmenee myös Marin ajatusten kiertyminen toisiinsa tavalla, joka saa

lukijan epäilemään, että kaikki ei todellakaan ole hyvin ja huolestumaan Marin puolesta.

Huomion arvoista on, että tätä sitaattia edeltää muisto lapsuuden tarha-aamuista ja kurahousuista,

eli lapsuus ei ole kovin kaukana vielä Marinkaan elämästä. Lapselle, niin Annille kuin Marille,

pitää puhua lapsen kieltä. Aikuisuuden ja lapsuuden rajaa korostaa myös tässä kohtauksessa

räikeästi vertautuvat Domino-keksin syöminen lapsuuden kodinkeittiön pöydän ääressä ja

Julianin nesteen valuminen samaan aikaan Marin housuissa.
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Mari halkaisee dominokeksin kahtia. On hyvä jos keksin täyte jää vain

toiselle puolelle eikä repeä. Mari sulkee silmät. Täytteen täydellinen

ympyrä tuntuu yhtäkkiä maailman tärkeimmältä asialta. Kaikki on

hyvin ja Julian rakastaa minua ja rakastelu on ihanaa ja aikuisen elämä

on hyvää ja oikein jos dominokeksin täyte ei ole revennyt vaan on

vain toisella puolella, Mari ajattelee. […]Mari huokaisee ja nuolaisee

keksiä. Hän tuntee miten Julianin neste valuu. Istualtaankin sen

tuntee. Ihana Julian. Tämä on ehdottomasti hyvin, Mari ajattelee.

Tämä on ehdottomasti hyvin. (R, 225.)

Samanlainen toisto, joka vertautuu vakuutteluun, esiintyy Marin ensimmäisen kerran viiltäessä

itseään: ”Tämä sopii minulle, Mari ajattelee. Tämä sopii.” (R, 63.) Tällä toistoon nojaava

kerronnan tyyli kyseenalaistaa lauseen ja tekee sen erittäin ristiriitaiseksi kontekstiinsa nähden.

Kertojan vakuuttelu toiston avulla herättää lukijan. Asiat eivät ole hyvin silloin, kun aikuinen

sekaantuu alaikäiseen, eikä kenellekään voi sopia väkivalta itseä kohtaan. Provosoiko kertoja

lukijan vastustamaan itseään? Jos näin tapahtuu, tällainen kerronnan keino on tehokas pitämään

lukijan otteessaan ja nostamaan pintaan tunteita henkilöhahmon puolesta kertojaa vastaan.

Lukijan tuntema empatia henkilöhahmoa kohtaan tuo mukanaan lukijalle melankolisen tunteen.

Tämä toteutuu sekä Marin että Annin henkilöhahmon kohdalla. Melankolinen tunne lukijalle

syntyy siitä, kun hän aavistaa tilanteiden kehityskulun, voimatta tapahtumille kuitenkaan mitään.

6.1 Kielen avulla imaginaarisesta symboliseen

Anni on vasta lapsi, ja hänen kielensä on kehittymätöntä suhteessa aikuisten kieleen. Hän ei

kykene kielellistämään tuntemuksiaan eikä pukemaan sanoiksi sitä mitä ympärillään näkee ja

aistii. Nimenomaan kieli ja sen kehittymättömyys muodostuu siis esteeksi totuuden kertomiselle.

Koska kieltä, oikeita sanoja ja ymmärrystä ei ole, Annin täytyy tyytyä vaitioloon. Hänestä tulee

aikuistenmaailman tarkkailija, sillä oma kieli riittää ainoastaan leikkien maailmaan ja

yksinkertaisiin lauseisiin. Lacanilaisen psykoanalyysin mukaan lapsi siirtyy peilivaiheen kautta

symboliseen. Peilissä lapsi näkee oman kuvansa (imago) ja myös jotain, joka tulee
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ulkomaailmasta. Nimenomaan kielen ja isän maailma rikkoo imaginaarisen. Lacanin mukaan

kieli odottaa lasta jo ennen kuin hän syntynyt.( Lacan 1960/1977, 2-5.) Tähän kontekstiksi sopii

erittäin hyvin myös Lacanin käsite bar. Annin kohdalla tämä este on näkyvissä siinä, että hänen

kielensä, lapsen kieli ja sen kyky jäsentää maailmaan, on vielä puutteellinen. Anni törmää tähän

esteeseen siksi, että hän on liian nopeasti etenemässä imaginaarisesta symboliseen. Kieli ja

maailman jäsennyskyky eivät pysy mukana. Annin kohdalla myös isä konkreettisesti rikkoo

imaginaarisen idyllin vetämällä tyttärensä mukaan salaisuuteen kaunissilmäisestä tytöstä ilman,

että tämä olisi valmis siihen. Julian esittelee Marin Annille ja antaa Annin itsensä vetää omat

johtopäätöksensä syistä miksi Mari, eli Annille ”kaunissilmäinen tyttö”, istuu isän autossa tämän

hakiessa häntä päiväkodista, ja miksi tämän tytön takki löytyy piilotettuna isän autosta. Se, että

Julian esittelee Marin Annille, on mimeettisen uskottavuuden kannalta kyseenalaista, sillä lukija

jää miettimään Julianin motiiveja tähän. Julianin ei olisi ollut mikään pakko ottaa Maria mukaan

päiväkodille. Juonen kulun kannalta tämä on kuitenkin oleellista, sillä Annista tulee isänsä

syntien hiljainen todistaja. Toisaalta esitellessään Marin tyttärelleen voi Julian selittää vielä

itselleen, että ei ole tekemässä mitään väärää. Tämä on osa itsepetosta, jolla Julian hakee

oikeutusta tutustua Mariin kuin kehen tahansa lahjakkaaseen oppilaaseensa. Tätä ristiriitaista

mielikuvaa kuitenkin lisää se, että lukija on täysin tietoinen Julianin sisäisestä tunteiden

myrskystä ja tämän ailahtelevista ajatuksista perheensä suhteen. Tässä kohtaa voisi ajatella, että

synteettinen taso ohittaa mimeettisen nimenomaan mimeettisyyden kustannuksella.

6.2 Lapsi suojelijana ja vastuunkantajana

Anni kantaa huolta perheestään ja perheenjäsentensä hyvinvoinnista. Hän on kilttityttö, joka

kontrolloi omia ajatuksiaan ja toimiaan. Anni on vasta kuusivuotias, mutta kantaa sisällään

raskaita ajatuksia, jotka liittyvät ystävyyssuhteeseen ja vanhempiin. Anni aistii, että kaikki ei ole

hyvin ja lapsenomaisesti uskoo, että hänellä olisi valta vaikuttaa aistimiinsa tunnelmiin.

Joskus kannattaa tehdä niin että kietoo raskaat ajatukset mielessään

paperiin, sulkee paketin kiinni niin että ajatukset pysyvät paketissa ja

voi itse olla vähän aikaa rauhassa. Raskaiden Ajatusten Paketti. Anni
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ajattelee riitaa Sannan kanssa ja heittää sen paketin pohjalle […]

Sitten Anni ajattelee isää ja sitä tyttöä joka oli ollut auton kyydissä,

tytön ilmettä, ja heittää senkin ajatuksen pakettiin. Viimeiseksi Anni

ajattelee äidin huonoa tuulta ja torumisia […] (R, 178.)

Kun Annin äiti utelee tyttäreltään, onko isä mahdollisesti tavannut joitain vieraita tyttöjä, kertoja

kuvaa myös sitä, kuinka tämä Raskaiden Ajatusten Paketti ”alkaa rapista ja itsekseen aueta”. (R,

180.) Kysymyksellään äiti pakottaa tytärtään ottamaan kantaa asioihin, jotka eivät pienelle

lapselle kuulu. Jannika ei ymmärrä tyttärensä tarkkanäköisyyttä eikä sitä, mitä kysymys Annissa

aiheuttaa. Anni joutuu tietoisesti asettelemaan sanansa niin, ettei loukkaa äitiään ja ettei se, mitä

hän epäilee, paljastuisi. Pieni tyttö on suurten asioiden äärellä:

Anni tietää tämän: on olemassa totuuksia, jotka ovat totta, ja on

totuuksia jotka rakennetaan sanoista ja sanojen väliin jäävistä tauoista,

vaikenemisesta ja siitä että kaikkea ei kerrota.  Se ei ole sama asia

kuin valehteleminen. Se ei ole ollenkaan sama asia. Se on

pikemminkin suojelemista.  (R, 180.)

Tässä sitaatissa on huomattava, että nimenomaan kertoja kertoo Annin tietävän. Kertoja

sanallistaa sen, että totuuksia on kahdenlaisia. Tämä ei selvästikään ole kokonaisuudessaan

Annin sisäistä monologia, vaan kertojan lukijalle alleviivaama väite siitä, että Anni tietoisesti

vaikenisi totuudesta. Haluaako kertoja Annin suojelevan vanhempiaan totuudelta? Kolme

viimeistä virkettä ovat taas lapsenomaisempia lyhyydessään ja toisteisuudessaan, jopa niin että

kertojan voisi ajatella puhuttelevan Annia. Aivan kuin kertoja vetoaisi Anniin ja selittäisi tälle

sitä, että kertomatta jättäminen ei ole sama asia kuin valehteleminen, ja että niin kannattaa nyt

tässä tapauksessa tehdä. Tämä tulkinta vahvistaa ajatusta siitä, että kertoja todella haluaa Annin

suojelevan vanhempiaan. Toisaalta nämä kolme viimeistä virkettä ovat tulkittavissa myös Annin

sisäiseksi monologiksi, jossa toisteisuuden avulla Anni itse vakuuttelee itselleen, että kertomatta

jättäminen ei ole sama asia kuin valehteleminen. Seuraavassa sitaatissa Anni itsekin ”ymmärtää”

asian. Mielenkiintoista on vihje siitä, että Anni tietäisi myös sen mitä on tapahtuva. Tämä tuo

esiin kertojan kaikkitietävyyden, sillä kertoja kuvaa Annin ”tietävän” sellaista mitä hän ei voi
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tietää, siis sen, että jotain, joka on pahaksi äidille, tulevaisuudessa tulee tapahtumaan. Tällainen

kerronnallinen keino koukuttaa lukijaa, sillä se on eksplisiittinen vihje siitä, että jotain vielä

tapahtuu ja samalla kannustus lukijalle lukemaan eteenpäin.

Sitten Anni ajattelee äitiä ja isää ja sitä kaunissilmäistä tyttöä. Ja Anni

päättää että isää on suojeltava ja äitiä, että koko totuutta ei voi ikinä

kertoa äidille, totuutta siitä mitä tapahtuu tai on tapahtuva. (R, 181.)

Tämä sitaatti on mielenkiintoinen siinä mielessä, että se viimein todentaa myös sen minkälaiseksi

Anni on aikaisemmissa luvuissa kuvattu sekä Marin että Julianin, Annin isän näkökulmasta. Mari

ja Anni tapaavat toisensa Marin ja Julianin ensimmäisen kahvila-tapaamisen jälkeen autossa, kun

Julian hakee Annin päiväkodista.

Kanervan tytär istuu takapenkillä ja katsoo tiiviisti Mariin, ja Marista

tuntuu yhtäkkiä että tyttö tietää kaiken, enemmän kuin kukaan muu.

Sellainen katse, totinen, ja Mari näkee että tyttö tietää: tähtien liikkeet

ja tuulen suunnan ja sen mitä on tapahtuva. Eikä tyttö peräänny

tietonsa edessä, senkin Mari voi nähdä vaan kantaa sen painon hiljaa

ja kirkkain silmin. (R, 88.)

Sitaatti on kuin ennustus. Se on kertojan lupaus lukijalle siitä, että se mikä on ennakoitavissa,

tapahtuu.  Kertojan lyyrinen ääni kuuluu varsinkin lauseessa ”Sellainen katse, totinen, ja Mari

näkee että tyttö tietää: tähtien liikkeet ja tuulen suunnan ja sen mitä on tapahtuva.” Tässä

vaiheessa ei ole vielä tapahtunut konkreettisesti yhtään mitään. Julian ja Mari ovat käyneet

kahvilla ja puhuneet kirjallisuudesta. Annin läsnäolo muistuttaa kuitenkin todellisuudesta, siitä

että Julia on perheellinen mies ja siitä, että se mikä on tapahtuva, on väärin. Toisaalta Anni antaa

aiheen myös syyllisyyden tuntemiseen. Se, että Anni joutuu mukaan ja osatodistajaksi isänsä

Julianin ja tämän oppilaan Marin suhteeseen, kiertää henkilöhahmoja yhteen, ja on omiaan

herättämään lukijassa tunteita henkilöhahmoja kohtaan. Anni joutuu kätkemään sisäänsä suuria

vaikeita aikuisten asioita ja vaitiolollaan suojelee perhettään. Anni itse tuntuu jäävän vaille suojaa

ja läsnäolevaan aikuista. Varsinkin Jannikan rooli perheen äitinä jää hyvin avonaiseksi. Hänen
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kerrotaan lukevan lapsilleen iltasadun ja laittavan ruokaa, mutta päällimmäiseksi hänestä jää

hyvin etäinen jopa kylmä kuva.

Julianin näkökulmasta Anni tuntuu välillä mysteeriltä. Verrattuna pienempään siskoonsa Adaan,

Anni on vakavampi ja vieraampi. Kertoja kuvaa Annia Julianin näkökulmasta näin:

Annin kanssa päällimmäisenä tunteena oli usein neuvottomuus. Annin

katseessa kuulsi usein yhtäkkinen vieraus; siinä oli jotain aikuismaista

ja outoa, ja sen katseen edessä Julian tunsi itsensä levottomaksi. (R,

99.)

Toisaalta Julian myös huomaa sen, kuinka Anni tarkkailee kaikkia ja ”ottaa vastuulleen äitinsä

huonon tuulen.” (R, 104.) Julianin ei kuitenkaan kuvata tarttuvan asiaan muutoin kuin

ehdottamalla tyttärilleen majan rakentamista, jotta äiti saa tehdä työnsä rauhassa loppuun. Ehkä

Julian ei uskalla kohdata tyttärensä pahaa oloa, sillä pelkää itse paljastuvansa. Anni tuo hänessä

esiin asioita ja piirteitä, joiden on hyvä olla piilossa. Annikaan ei kysy isältään mitään Marista,

vaikka aivan viimeisissä luvuissa hän näkee isänsä ja Marin rakastelevan heidän olohuoneessaan.

Tämä kertoo edelleen siitä, että Anni on jollain tasolla tietoinen totuuden tuhovoimasta, eikä

puutu kenties kyvyttömyyttään asiaan, joka on ”aikuisten asia”:

Isä on siellä tytön kanssa, sen tytön jolle takki kuuluu. Anni katsoo

mitä he tekevät, jotakin aikuisten asioita ja Anni katsoo hetken. Sitten

Anni sulkee oven ja vilkaisee itseään peilistä. (R, 354.)

Lukijalle piirtyy ahdistava mielikuva oven raossa seisovasta hiljaisesta tytöstä, joka katsoo isänsä

rakastelua itselleen vieraan ihmisen kanssa oman kotinsa olohuoneessa. Tyttö kuulee

hengityksen, hän seisoo paikallaan ja katsoo. Nähtyään tarpeeksi hän vain sulkee oven perässään

kiinni yhtä hiljaa kuin on sen avannutkin. Tämä sitaatti on erittäin tehokas luomaan melankolista

tunnelmaa varsinkin kun sama tilanne kuvataan myös Julianin näkökulmasta, eikä Anni tule

mainituksi lainkaan. Julianin kohdalla kuvataan seksin olleen ”viipyilevää, surumielistä hiukan ja

hellää” (R, 356). Julianin kautta seksi kuvataan näin kenties siitä syytä, että Julian tietää sen
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olevan viimeinen kerta. Kuvauksesta kuultaa läpi jäähyväiset. Aivan kuin kertoja kuvaisi Julianin

jättävän jäähyväisiä Marille hellästi ja viipyilevästi surumielisyyden jollain tapaa jalostaessa

tapahtumaa. ”Viipyilevyys, hellyys ja surumielisyys” ovat nimenomaan kertojan tulkintaa asiasta.

Siirryttäessä kerrottuun monologiin, eli Julianin ajatusten vapaaseen epäsuoraan esitykseen,

tilanne kuvataankin nopeaksi kliimaksiksi, johon kuuluu nöyryytys ja ajatus pakenemisesta (R,

357). Ovatko kertojan empatiat jälleen Julianin puolella kertojan kuvatessa seksikohtauksen

viipyileväksi ja helläksi? Ainakin tässä korostuu kerronnallisen ristiriidan kautta jälleen rajan

vetämisen vaikeus tekojen ja ajatusten välillä. Edellä mainitussa kohtauksessa tilanne selvästi

johtaa toiseen ja fyysinen vetovoima ja halu saavat yliotteen järjen äänestä.

6.3 Anni ja Mari aikuisuuden rajalla

Annissa ja Marissa on paljon samaa. Heistä kumpikin jää vaille kaipaamaansa äidin huomiota ja

heille kummallekin oman sisäisen maailman ja todellisuuden rajat ovat häilyvät. He kumpikin

tekevät omaa oloaan helpommaksi mielikuvitusleikkien avulla. Anni kuvittelee olevansa milloin

Azarnafarin kuninkaallisen keittiön keittöpiika ja milloin kuningatar-talonmies. Mari taas

leikittelee ajatuksella kuolemasta, jolloin hän viimeistään olisi kaikkien huomion kohteena.

Heidän roolinsa suhteessa parhaaseen ystäväänsä, Marin Tinkaan ja Annin Sannaan, kuvataan

myös hyvin samankaltaisella kaavalla. Kumpikin heistä on aluksi altavastaajan ja seuraajan

roolissa suhteessa ystäväänsä.  Romaanin loppua kohden Anni alkaa muuttua yhä enemmän

Marin kaltaiseksi. Isän kanssa jaettu salaisuus Marista, tytöstä josta ei saa kertoa kenellekään, saa

Annin itsevarmemmaksi suhteessa Sannaan. Tämä tulee esille kohtauksessa, jossa Sanna ja Anni

leikkivät uuden vuoden aattona prinsessaleikkiä, jota Sanna jälleen dominoi kunnes Anni muistaa

isän autossa piilossa olevan kaunissilmäisen tytön takin ja hakee sen sieltä itselleen kuningattaren

viitaksi. Leikin asetelmat muuttuvat.  Annista tulee tämän karvareunaisen kuningattaren viitan

myötä leikin dominoivampi osapuoli. Hän ei enää välitä Sannan määräilystä, vaan uskaltaa pistää

Sannalle vastaan. Anni sovittaa takkia, ja se saa hänet tuntemaan itsensä erilaiseksi,

vanhemmaksi ja tärkeäksi.
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Sanna vaikenee synkkänä. Anni näkee itsensä peilistä. Tuntuu

erilaiselta. Tulee mieleen se tyttö. Vai onko se sittenkin nainen, Anni

ajattelee. On vaikea tietää minkä ikäisenä isot tytöt ovat jo naisia.

Anni näkee peilistä, että hän itse voi olla sellainen nainen joskus.

Takki on hihoista iso ja ulottuu nilkkaan saakka, mutta Anni näkee

että joskus hänestä tulee sellainen niin kuin se tyttö josta ei saa kertoa

kenellekään. (R, 285.)

Annille Marin takista tulee hänen salainen kuningattaren viittansa, jonka avulla hän voi olla joku

toinen. Aivan kuten Mari Annikin haluaa olla joku muu. Takin löydettyään Anni rupeaa

peilaamaan itseään takki päällä ja kuvittelemaan elämäänsä aikuisena. Peili on tässä liitettävissä

psykoanalyysin peilivaiheeseen. Peilissä Anni näkee itsensä tulevana subjektina, imaginaarisesta

symboliseen siirtyneenä aikuisena, jollaista Mari hänelle edustaa. Samaan tapaan kuin Annin

myös Marin suhde ystäväänsä muuttuu tämän astuessa aikuisten maailmaan. Suhde Julianiin

antaa Marille kaivattua itsevarmuutta ja saa hänet tuntemaan itsensä aikuiseksi ja tätä myötä

myös kokeneemmaksi kuin Tinka. Annille aikuisten maailmaa edustaa Marin takki, Marille

aikuisten maailma on seksi Julianin kanssa. Tyttöjä siis yhdistää kokemus aikuisten maailmasta,

vaikka kummallakin erilainen.

 Anni muuttuu takin myötä yhä enemmän Marin kaltaiseksi. Tätä samankaltaiseksi tulemista

symboloi Rajassa nimenomaan Marin takki, sillä Annin pukiessa sen päälleen hän tuntee itsensä

joksikin toiseksi. Peilikuva itsestä Marin takki yllään antaa Annille lupauksen siirtymisestä

semioottiseen. Takki toimii myös Rajassa motiivina, jonka ympärille loppuratkaisu osaltaan

kietoutuu. Takki ja sen jääminen lopulta Julianin hoteisiin nopeuttaa Julianin ja Marin suhteen

loppua. Kun Marin äiti alkaa kysellä kadonneen takin perään, suhde lopulta paljastuu. Kun Anni

löytää Marin takin isänsä autosta, hän ymmärtää epäilyksensä ahdistavista aikuisten asioista

todeksi. Loppukohtauksessa missä Sanna putoaa jokeen, kuvataan Annin päällä olevaa Marin

takkia niin Marin ja Julianin kuin Annin itsensä näkökulmasta.  Takki kuvataan Annille liian

suureksi, hän on kompastua siihen kun sen helmat viistävät maata. Näin ollen romaanin lopussa

takin voi tulkita symboloivan myös lapselle sälyttynyttä liian suurta vastuuta ja vielä

käsittämätöntä aikuisten maailmaa. Anni on vielä liian pieni ymmärtämään aikuisten maailman
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moninaisuutta ja hän on ehdottomasti liian pieni kantamaan vastuuta vanhempiensa ja perheensä

hyvinvoinnista. Tämän konkretisoi Annin yllä roikkuva liian suuri aikuisten takki, jonka

omistajan kaltaiseksi Annikin ajattelee isona tulevansa.

Lukija tietää, että Annin ei ole hyvä tulla Marin kaltaiseksi, sillä hän tuntee Marin

henkilöhahmon ja tämän ongelmat. Pienen Annin näkökulmasta Mari on kuitenkin se

kaunissilmäinen tyttö, jonka kanssa isä tekee aikuisten asioita. Anni ihailee Maria niin kuin pieni

tyttö ihailee vanhempaansa, mutta myös varmasti sen takia, että tämä tyttö on pystynyt saamaan

itselleen isän huomion. Se, että korostuneesti kerrotaan ”Annin näkevän, että joskus hänestä tulee

sellainen tyttö, josta ei saa kertoa kenellekään”, vahvistaa mielikuvaa asioiden ja tapahtumien

monisyisyydestä ja rajan vetämisen vaikeudesta. Kuka voi estää Annia muuttumasta Marin

kaltaiseksi, ja miten tämä tehdään?

Raja-teeman kannalta takin voi nähdä olevan aikuisen ja lapsen maailman välillä. Anni on

kuitenkin aivan liian pieni vielä olemaan siinä rajalla, ja näin ollen takkikin on hänelle aivan liian

suuri. Anni haluaa kuitenkin kovasti pitää takkia yllään ja peilata kuvaansa peilistä.  Hän pitää

näkemästään, varmasti osaltaan myös siksi, että aikuisten maailmasta käsin lapselle raskaat ja

vaikeat asiat olisivat helpompia kantaa ja ymmärtää.

Viimeisessä Anni-luvussa rajan asettumista asioiden väliin käsitellään hyvinkin avoimesti:

Annilla on kaksi kuvaa: Tyttö olohuoneessa, tytön raskas hengitys. Ja

Sanna hengittämättömänä joen rannassa, tyttö ja raskas hengitys taas,

nyt Sannalle tarkoitettu, tarkoitettu herättämään Sanna taas eloon.

Tyttö olohuoneessa, Sanna joella liikkumattomana. Nämä kaksi kuvaa

Annilla on. Raja piirtyy selkeänä näiden kahden kuvan väliin. Tämä

Annilla on: raja näiden kahden kuvan välissä. (R,386.)

Kahden kuvan väliin piirtyvä raja on raja oikean ja väärän välillä. Anni ymmärtää, että tytön

hengitys joella on oikein, mutta saman tytön hengitys olohuoneessa on väärin. Annin mieleen on

piirtynyt selvästi myös toinen raja. Se on raja vaitiolon ja ääneen puhumisen välillä. Anni on
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valinnut vaitiolon, ei niinkään itsensä, vaan vanhempiensa tähden. Tämän ymmärtäminen tuo

mukanaan melankolisen tunnelman, jonka voi mieltää lukijan tuntemaksi empaattiseksi

surumielisyydeksi siitä, että lapsi joutuu kantamaan liian varhain itselleen liian raskasta taakkaa.

Anni ei pysty edelleenkään sanallistamaan ahdistusta sisällään, vaan joutuu tyytymään kuviin ja

vaikeasti määriteltävään, mutta selkeään rajaan näiden kuvien välillä.  Tämä konkretisoituu tässä

viimeisessä luvussa, jossa Annin kerrotaan pohtivan mielessään ystävänsä mahdollista kuolemaa

keinuessaan yksikseen turvalliseksi kuvatun Ihaa-hepan selässä.
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7 ANJA – elämän ja kuoleman raja

Raja alkaa ja loppuu lukuihin Anjasta eli Anja-luvut muodostavat romaanin konkreettiset rajat.

Kuten aikaisemmin työssäni on tullut ilmi, Anja Aropalo on kirjallisuuden professori, Julianin

väitöskirjan ohjaaja ja Marin äidin sisko. Anjan mies Antti sairastaa Alzheimerin tautia. Sairaus

on edennyt jo niin pitkälle, että mies asuu hoitokodissa ja Anja käy katsomassa häntä siellä.

Anjan henkilöhahmo rakentuu pitkälti muistelun kautta. Muisteluun osallistuvan kertojan kautta

lukijalle syntyy mielikuva Anjan ja Antin pitkästä ja onnellisesta suhteesta. Suhde on ollut

tasapainoinen ja lämminhenkinen, vaikka muistelua ja Anjan henkilöhahmon kehittymistä

värittää miehen sairastuminen ja taudin eteneminen sen toteamisesta nykyiseen täydelliseen

muistamattomuuden tilaan. Anjan ja Antin ensimmäisestä opiskeluaikoihin sijoittuvaa tapaamista

kuvataan näin:

Mies oli vetänyt hänet omenapuun alle ja suudellut. Suudelma oli

maistunut viiniltä, kirpeältä, sitruunalta ja havunneulasilta ja

onnenlupaukselta johon jo silloin, omenakukkien nuppujen alla, oli

sisältynyt hiljainen, varma surun elementti. (R, 14.)

Tässä Anjan kerrotussa monologissa yhdistyy samaan lauseeseen sekä onni että suru. Anjan

kohdalla on kysymys nimenomaan tästä. Anjaa leimaa tämä varma surun elementti, joka

vahvistuu sitä mukaa kun miehen sairaus etenee. Tämä on omiaan tuomaan onnen hetkiinkin

melankolisen sävyn: ”Ja kun onnea kohti kurkotti kätensä ja siihen uskalsi tarttua; silloin jo nosti

päätään tieto kaiken väliaikaisuudesta” (R, 14). Anjan kohdalla toteutuu myös romantiikan

kirjallisuudelle tyypillinen topos: mennyt aika saa kultareunukset. Anja peilaa nykyistä vaikeaa

tilannettaan menneisyyteen, jolloin menneisyys näyttäytyy onnellisempana kuin se ehkä

todellisuudessa on ollutkaan. Anjan kohdalla kyseessä on raja menneisyyden ja nykyisyyden

välillä. Tämä kiteytyy äärimmilleen Anjan itsensä sanoessa: ” Minulla on pelkkä menneisyys.

Muistot ja niiden kautta merkitys” (R, 129). Toisaalta kyse on myös rajasta murheellisuuden ja

onnellisuuden välillä. Anjan elämässä menneisyys tulee esiin onnellisena ja nykyisyys

murheellisena. Seuraavassa luvussa pohdin tarkemmin näiden käsitteiden merkitystä

melankoliaan verrattuna.
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7.1 Nostalgia ja murhe melankolian sisarkäsitteinä

Sigmund Freud on pohtinut murheen ja melankolian suhdetta teoksessa Murhe ja melankolia

(1905–1937/ 2005). Murhe ja melankolia ovat rinnakkaiskäsitteitä. Niitä yhdistävät

elämänvaiheista lähtevät syyt. Murhe on reaktio itselle tärkeän ja merkittävän asian, ihanteen tai

arvon menetyksestä. Murhetta pidetään ohimenevänä ja laantuvana tilana, joka ei tarvitse missään

vaiheessa lääkärin hoitoa (emt. 158 -159.) Masennukseen ja melankoliaan verrattuna murhe on

jollain tavalla pienempää ja sen syyt ovat selkeämmin nähtävillä. Melankolian sielullisista

ominaisuuksista erityisin on Freudin mukaan itsetunnon laskeminen, joka ilmenee itsemoitteina,

itsesyytöksinä ja kärjistyy hylkäämisen ja rangaistuksen odottamiseen. Tämä erottaa melankolian

murheesta. Yhdistäviä ominaisuuksia voi olla nähtävissä monia, kuten tuskainen mieliala,

ulkomaailman kiinnostavuuden ja rakastamiskyvyn katoaminen ja suorituskyvyn laskeminen.

Anja on murheellinen. Hän on hiljalleen menettänyt vakavalle, ihmisen persoonallisuutta

muuttavalle sairaudelle miehensä, jonka kanssa on elänyt melkein koko elämänsä.

Anja katsoi miestä silmiin ja näki miten kaksi maailmaa oli etääntynyt

toisistaan. Joskus nämä kiertoradat olivat leikanneet toisensa,

valovuosia sitten.[…] Sillä tavalla onni asettuu ihmisen osaksi. Ja nyt:

vieras ihminen tuossa, tyhjä katse ja avuton ilme. (R, 68.)

Murheessa maailma on muuttunut hetkellisesti tyhjäksi ja arvottomaksi, melankoliassa tämä on

tapahtunut ihmiselle itselleen, hänen egolleen. Melankoliassa Freud näkee olevan enemmän ja

pitemmältä ajalta kertynyttä sisältöä kuin tavanomaisessa murheessa. Murheen laukaisee

kohteen11 todellinen menetys. Melankoliaa aiheuttavat loputtomat kohteesta käydyt, yksittäiset

taistelut. (Freud 2005, 158 -159.) Anjan kohdalla Freudin teorian mukaiset melankolia ja murhe

kumpikin toteutuvat. Toisaalta häntä painaa äärimmäisen paljon hänen miehelleen tekemä lupaus

tämän elämän lopettamisesta siinä vaiheessa, kun unohdus on saanut ylivallan. Anja on

11 Kohteella Kristevan (1998, 295) tulkinnan mukaan Freud tarkoittaa objektia, jonka vietti saavuttaa päämääränsä
Kohde voi olla rakastettu tai abstrakti itselle merkittävä seikka kuten vapaus.
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ahdistunut ja vaikuttaa siltä, että hän itse on lakannut elämästä ja unohtanut itsensä sitä mukaan

kun hänen miehensä sairaus on edennyt.

Anjalle syntyy suhde miehen kanssa, jonka hän tapaa hoitokodissa ja myöhemmin työpaikallaan

yliopistolla. Miehen nimi on Johannes, ja hänellä on tärkeä rooli Anjan henkilöhahmon

muodostumisen kannalta. Johanneksen henkilöhahmon kautta Anjan henkilöhahmo käy läpi

tuntojaan ja kiinnittyy elämään. Kerrontatyyli on dialogipohjainen, mikä muistuttaa lukijaa siitä,

että Anjan ympärillä on kuitenkin elämää, sillä muuten Anjaa kuvataan vahvasti hänen

tajunnastaan käsin. Raja ulkomaailman ja sisäisen maailman välillä selkiintyy dialogin avulla.

Seuraava sitaatti on ehkä selkein osoitus Johanneksen roolista Anjan elämään kiinnittymisessä.

Tämä myös tukee vahvasti intertekstuaalista viittausta raamatun Johannes-kastajaan:

- Minun miehelläni on vain kuolema, Anja sanoi kylmästi – Minulla

on vain hänen kuolemansa. Älä luule, että voit tulla tähän, että voit

väliin.

- Sinä ole väärässä, Johannes sanoi. – Hänellä voi olla vain kuolema.

Mutta sinulla on elämä. Et voi kieltää sitä.

Anja käänsi katseensa ikkunaan. Alkoi itkettää. Hän ei osannut vastata.

Oli vain hiljaa. (R, 292.)

Anja haluaa lopettaa suhteensa Johannekseen, vaikka Johannes kuvataan kaikin puolin

erinomaisena ihmisenä Anjalle. Johannes on sivistynyt, urheilullinen, elämää nähnyt ja vapaa.

Kertojan mukaan Anjan näkökulmasta Johannes on ”myötäsyntyisen hurmaava ja kenties

tietämätön omasta viehättävyydestään” (R, 113). Anjaa painaa syyllisyys suhteesta hänen

miehensä ollessa hoitokodissa. Tämä lisää Anjan antaman lupauksen ahdistavuutta. Muistinsa

menettänyt mies edustaa menneisyyden nostalgisia muistoja ja kuolemaa, kun taas Johannes

edustaa tulevaisuutta ja elämää. Niin kauan kun mies elää, Anjankin on elettävä menneisyydessä

kuoleman ja unohduksen varjostaessa elämää. Toisaalta Anja vaalii omaa murhettaan ja suruaan.

Hänen on vaikea kuvitella elämäänsä ilman miestään ja ilman surun ja murheen tunteita, sillä hän

ei tiedä mitä tilalle voisi tulla. Anja on uuden ja vanhan elämän rajalla, joiden väliin esteeksi ja

poikkipuuksi, bar, on tullut hänen Alzheimerin tautia sairastava miehensä.
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Pirjo Kukkonen (2007, 13–50) kirjoittaa nostalgiasta artikkelissaan ”Nostalgian semiosis”. Hän

vertaa siinä nostalgian ja melankolian käsitteitä toisiinsa. Hänen mukaansa nostalgialla ja

melankolialla on yhteiset juuret lääketieteellisenä ja psykologisena ilmiönä. Kumpikin käsite

sisältää myös ajatuksen kaipuusta. Erottava tekijä kuitenkin on se, että nostalgiaan liittyy

positiivisia konnotaatioita menneestä. ”Se on kuin valoisa tuokiokuva iloineen ja suruineen,

muisto joka tuottaa mielihyvää menetetystä todellisuudessa eletystä ja koetusta …” Melankolia

on taas mielentila, johon voi liittyä ahdistusta, masennusta ja kuolemankaipuuta. Nostalgialle on

tyypillistä hetkellisyys kuin piipahdus idyllissä. Melankolia taas on raskasta viipymistä

menetetyn objektin kaipuussa. (Kukkonen, 2007, 35–36.) Menetys ja menettäminen ovat

melankolian nimittäjiä. Melankolikko on menettänyt idyllin, jäljellä on vain tietoisuus kaiken

katoavaisuudesta, kärsimyksestä ja kuolemasta. Hän kaipaa niin mennyttä kuin tulevaa, kun taas

nostalgiassa kaipuu rajoittuu pelkästään itsekoettuun ja elettyyn todellisuuteen. Kukkonen

mainitsee pääteesikseen sen, että nostalgia ajan ja aikakausien kaipuuna edustaa keveyttä, kun

taas melankolia mielen, mielialan ja mielentilan kaipuuna painoa. Melankolia on olemista ja

viipymistä alakulon tilassa. Nostalgia on toimintaa eli aktiivista muistelemista. (Kukkonen 2007,

39–41.) Tässä on mielestäni nähtävissä selkeä yhtymäkohta psykoanalyyttiseen tulkintaan

melankoliasta menetetyn objektin kaipuuna. Tässä mielessä melankolia ei ole siis ”surua ilman

syytä”, vaan melankolia on tunne, joka syntyy kaipuusta. Psykoanalyyttisessa valossa kaipuu on

kaipuuta imaginaariseen, toisaalta se voi olla kaipuuta menneeseen, tai sitten kaivata voi myös

tulevaa, jotain jota vielä ei ole. Kaikki nämä kaipuun suunnat tulevat esille Rajassa. Anjan

kaipauksen suunta on selvästi menneessä. Hän ei pysty edes ajattelemaan tulevaisuutta niin kauan

kuin hänen miehensä Antti elää. Toisaalta Anja kaipaa myös vapautta siitä lupauksesta, jonka hän

on miehelleen antanut. Niin kauan kuin tämä lupaus on jollain tapaa käsittelemättä, Anja pysyy

paikoillaan katse kohti mennyttä. Tulevaisuus näyttäytyy liian ahdistavana ja pelottavana, koska

”siellä” tarvitsee tehdä päätös.

Kaipuun paino on tärkeää Rajan tulkinnassa melankolian ja nostalgian näkökulmista.

Romaanissa on lukuisia viitteitä maailman raskauteen ja sen painoon, kuten: ”Yhtäkkiä Marin

todellisuus oli raskas, yhtäkkiä hänen päivillään oli täysi paino” (R, 301). ”Maailma muistutti

raskaudestaan ja siitä, ettei kannattanut luulotella itselleen elämän olevan helppoa” (R, 111).

”Elämä oli täynnä painavia hetkiä kun vain odotti että aika kuluisi [..]” (R, 10). Toisaalta
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nostalgian ja melankolian eroa teoksessa todentavat henkilöhahmojen nostalgiset muistikuvat

menneisyydestä, jotka ovat todella keveitä verrattuna toteamuksiin ympäröivän maailman

painosta.

Nostalgisiin muistoihin liittyviä takaumia henkilöhahmon menneisyydestä, lähinnä lapsuudesta,

teoksessa käytetään jonkun verran varsinkin Marin ja Anjan henkilöhahmojen kohdalla.

Melankolian kannalta mielenkiintoisen niistä tekee nimenomaan edellä mainittu kontrasti

muiston ja muisteluhetken välillä. Marin kohdalla nostalgiset lapsuusmuistot nousevat esiin

hänen ensimmäisten seksuaalisten kokeilujen yhteydessä. Miellyttävät lapsuusmuistot ajavat

mielen pois tilanteesta, ja estävät tilanteessa syntymäisillään olevaa pakokauhua ja häpeää. Marin

ensimmäinen seksikokeilu tapahtuu koulun juhlissa. Hänen ystävänsä Tinka on löytänyt Marille

”täydellisen” miehen, jonka kanssa Marin on tarkoitus päästä eroon neitsyydestään. Mari antaa

asioiden tapahtua ja tuijottaa kuihtuneita niittykukkia ikkunalaudalla. Imiessään tuntemattoman

pojan elintä, Mari ”ajattelee mansikkajäätelöä ja minttusuklaata, päärynälimsaa tai vadelmaista

sormimehujäätä jota sai kaupoista vain kesäisin silloin kun Mari oli lapsi.” (R, 58.) Myöhemmin

ulkorakennuksen kuistilla pojan hermostuttua Marin kokemattomuuteen Mari pakenee tilannetta

mielessään ajatellen kesäisiä saunareissuja, ja sitä kuinka kovien löylyjen jälkeen pulahdetaan

viileään veteen.” Kesäyö hivelee silloin paljasta ihoa, sen maidonvalkea lempeä sametti.” (R, 59.)

Tuolloin kesäyö ei vaadi paljaalta iholta mitään. Se hivelee lempeästi toisin kuin

myöhäissyksyinen yö koulun juhlissa, joka vaatii Marilta enemmän kuin sen mihin hän pystyy.

Se vaatii häntä toppaamaan lainatut rintaliivinsä, käyttäytymään kuin kokenut aikuinen nainen ja

antamaan viattomuutensa tuntemattomalle tupakan ja oluen makuiselle pojalle.  Tässä tulee esille

luonnon kiertokulku, jossa kesä on onnen ja toivon aikaa ja syksy edustaa toivottomuutta ja

melankoliaa. Toinen samankaltainen takauma lapsuuteen ja mummolaan tapahtuu hetkenä jona

Mari menettää neitsyytensä.

Mari asettuu sängylle makaamaan, riisuu pikkuhousunsa ja antaa

pojan tulla. Se nai tottumattomasti, varomattomasti, liian syvältä, ja

Mari ajattelee, että on keinuttava mukana.[…]Purkautumisen hetkellä

tahmea älähdys, Marin silmät osuvat yöpöydän lamppuun ja tulee
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mieleen että tuollainen lamppu oli mummolassa, erivärisiä lasinpaloja

juotettu yhteen metallivaloksella.”(R,142.)

Murrosiän ahdistava hapuilu saa aikaan melankolisen kaipuun nostalgiseksi muistoissa

muotoutuneeseen lapsuuteen. Murrosiän ahdistavaa hapuilua on tarve päästä eroon neitsyydestä

ja tarve kerätä kokemuksia, aivan sama millaisia. Kuitenkin ajatukset lapsuuden mummolasta

henkisenä pakopaikkana, hetkellä jolloin kaikki tapahtuu, kertovat Marin epävarmuudesta ja

kokemattomuudesta.

Kertojaposition vaihtuminen psykokerronnasta kerrottuun monologiin on mielenkiintoinen.

Edellisen sitaatin toisen virkkeen täytyy olla kertojan tulkintaa tilanteesta, sillä eihän Mari itse

kokemattomuuttaan voi analysoida ”sen naivan tottumattomasti, varomattomasti, liian syvältä”.

Toisaalta pojan vieraannuttaminen ja yleistäminen pronominiksi ”se” kertoo kertojan

välinpitämättömyydestä itse henkilöä kohtaan. Näin korostuu Marin immenkalvon rikkojan

yhdentekevyys henkilönä ja itse tilanteen epämääräisyys. Tämä taas osaltaan korostaa ristiriitaa

tytölle niinkin tärkeän kuin neitsyyden menettämisen ja itse tapahtuman välillä. Juuri tämä on

murrosikäistä hapuilua, jolla kuitenkin on jälkensä jättävä ja mieleen painuva merkitys aikuiseksi

tulemisen kannalta. Mari on konkreettisesti lapsuuden ja aikuisuuden rajalla eikä tiedä kummalle

puolelle asettuisi. Raja-teeman kannalta tämä on olennaista. Eri ikäkausien välillä on ihmisen

kehityksessä olemassa rajat, jotka määrittyvät sekä sisäisten eli henkisten kuin ulkoisten eli

fyysisten merkkien mukaan. Ulkopuolelta tuleva paine ajaa ihmistä ylittämään rajojaan liian

aikaisin. Tämä tulee ilmi Marin kohdalla. Hän ei olisi itse vielä valmis seksuaaliseen

kanssakäymiseen, mutta ulkoa tuleva paine, kuten paras ystävä ja tämän kokemukset ja nuorison

suosimat lehdet kuten Cosmopolitan, aikuisuuteen pakottaa hänet kokeiluihin, jotka eivät tunnu

hyvältä.

Nostalgisesta muistelusta taas esimerkkinä on Anjan paistetun sipulin tuoksun mukanaan tuoma

muistikuva lapsuudesta:
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Paistuvan sipulin tuoksussa oli turvallista ja läpitunkevaa rauhaa. Anja

muisti lapsuudestaan tietyn olotilan, rauhan, joka asettui vähitellen

koko ruumiiseen loputtoman odotuksen jälkeen. Äiti oli tullut kotiin

töistä ja tehtiin yhdessä ruokaa, isä tulisi kohta ja paistettavan sipulin

tuoksu leijui keittiössä. […]Sisko oli ollut ulkona muiden kanssa ja

Anja oli saanut kokonaan itselleen sen hartaan hetken äidin kanssa

ennen isän kotiintuloa. (R, 13.)

Muisto on omakohtainen, lämminhenkinen ja hyvä. Se on nimenomaan nostalginen. Tilanne,

jossa muisto tulee esiin, on taas kaikkea muuta kuin hyvä. Anja laittaa itselleen viimeistä ateriaa

ennen itsemurhayritystään. Kontrasti nostalgisen muiston ja itsemurha-aikomuksen kanssa on

räikeä. Se on omiaan korostamaan Anjan surua ja ahdistusta. Se tuo esiin myös melankolian

harmaat sävyt. Tässä kontrastia vahvistaa vielä kuvaus aurinkoisesta ja lämpimästä säästä, jota

vastaan Anja sulkee ikkunoiden sälekaihtimet. (R, 9-10.) Ihmisen ja luonnon kiertokulun

yhtyminen tulee tässä muutenkin hyvin esille. Anja on hakenut itsemurhaa varten lääkkeet jo

kesäkuussa. Hän oli kuitenkin viivytellyt päätöksessään elokuuhun, sillä ”eihän kukaan halua

kuolla mansikka-aikaan.” (R, 8.) Kesän vaihtuessa syksyyn itsemurhakin on helpompi toteuttaa.12

Syksy on tässä selkeä katoavaisuuden vertauskuva.

 7.2 Syksy melankolian vuodenaikana

Melankolia on yksi neljästä Hippokrateen aikoinaan määrittämästä luonteenlaadusta. Nelijako on

muutenkin ollut pitkään oppi maailman järjestäytymisestä. Alkemiaan perustuva perinteinen

nelijako on maa, ilma, tuli ja vesi. Näistä maan nähtiin vastaavan melankoliaa. Myös vuodenajat

jakautuvat neljään, joista syksyn on tulkittu olevan melankolian vuodenaika. (Klibansky

1964,10.)

12 Tämä seikka on todistettu myös reaalimaailmassa. Stakesin tekemän tutkimuksen mukaan
Vuosina 1979–2001 nimenomaan naiset tekivät itsemurhia eniten juuri syksyisin. Toisaalta
itsemurhia yhteensä tehdään eniten keväisin. (2003, Kansanterveyslehti, nro 4.)



91

 Suomalaisessa lyriikassa syksy vertautuu katoamiseen ja kuolemiseen. Juicen Syksyn sävel on

tästä oiva, populääri esimerkki. Carpelanin runoissa syksy vertautuu vanhenemiseen ja ihmisen

katoavaisuuteen. Ammondtin (1999, 9-11 ja 84–85) mukaan syksyinen maisema on menetyksen

vertauskuva suomalaisessa tangossa. Rajassa luonnon kiertokulun kuvauksella on myös oma

osuutensa melankolisen tunnelman rakentumisessa. Teos alkaa loppukesän kuvauksella.

Tapahtumien edetessä kesä kääntyy syksyksi.” Syyskuun lopun valo oli viistoa jo, raskasta

vähän, kypsää niin kuin vanhan naisen viisaus” (R, 40). ”Pihalla kohosi lokakuun lopun märkä

tuoksu näkymättömänä höyrynä” (R, 66). Syksyisen loskan harmaus ja talven pimeys ovat

tapahtumien taustalla. Syksyisen kuolevan luonnon ja talvisen maiseman ajoittainen kuvaus ovat

omiaan vahvistamaan lukijan mieleen piirtyviä surumielisiä konnotaatioita syksystä melankolian

vuodenaikana. Toisaalta talvinen lumisade ja sen kaiken alleen peittävä puhtaus voidaan nähdä

metaforana ihmisen näennäisen tyynelle kuorelle, jonka alla ovat tukahdutetut tunteet:

Aamulla Anja heräsi puoli viideltä. Yöllä oli alkanut sataa lunta. Unen

läpi oli suodattunut tieto muutoksesta, jokin vieras tuntui asettuneen

taloksi, ehkä se oli pelko, tai ehkä toivo, ei erottanut vielä. (R, 131.)

Tässä sitaatissa toivolla ja pelolla ei ole vielä niitä erottavaa rajaa. Tämä on mielenkiintoista, sillä

pelko on jotakin erittäin negatiivista, kun taas toivo on ainoastaan positiivista. Anja ei pysty

erottamaan näitä kahta tunnetta toisistaan, vaan raja pelon ja toivon välillä hakee vasta muotoaan.

Tämä voi tulkita Anjan ajatusten ja tunteiden sekamelskaksi ja järjestäytymättömyydeksi, jonka

voi järjestää vain muutos ja selkeä päätös siitä mitä aikoo tehdä.

Rajassa luontokuvaus ei ole pääasiallista, vaan päinvastoin, se on yksittäisissä lauseissa

tunnelman luojana tukemassa juonen tasolla kulkevia tapahtumia. Tästä hyvä esimerkki on

Julianin ja Marin yhteisestä matkasta maalle. Kun he pääsevät perille Julian pyytää Marin

katsomaan talven värejä, valkoista ja vaaleanruskeaa. Julian sanoo: ”Kohta tulee sininen hetki

johon putoaa yhtäkkiä. Ja maailma kääntyy sisäänpäin. Haluan pudota kanssasi siihen siniseen

hetkeen.” (R, 272.) Tällä luontoon liittyvällä kuvauksella Julian ja Mari konkreettisesti sulkevat

maailman ympäriltään. He pienentävät maailman rajat itselleen sopiviksi ja tekevät tilastaan

hetkeksi niin pienen, että siihen ei mahdu ketään muita, jotka toisivat heti mukanaan ajatukset
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syyllisyydestä, vääryydestä ja ahdistuksesta. Kun on kotiinlähdön aika ”maailma on muuttunut

taas todeksi […] Sää on muuttunut harmaaksi, kosteaksi” (R, 279).  Romaanin lopun tapahtumat

sijoittuvat lumien ja jään sulamisen aikaan. On kevät, ja luonto herää uudelleen henkiin. Niin

luonto kuin teoksen henkilöhahmotkin ovat selvinneet syksystä ja talvesta. Kevät on luonnolle

jälleen uusi mahdollisuus kukkia ja kukoistaa, samoin jokainen päähenkilöhahmoista on tullut

uuden mahdollisuuden äärelle. Syksy ja talvi ovat Rajassa rajojen etsimisen ja melankolian aikaa,

kun taas kevät vertautuu uuteen mahdollisuuteen. Kesää teoksessa ei kuvailla muutoin kuin

nostalgisissa muistoissa tai tulevaisuuden suunnitelmissa. Kesä saa vertauskuvallisen roolin

uusien, eteenpäin vievien suunnitelmien toteutumisen vuodenaikana. Raskaalla maahan

painavalla melankolialla ei ole sijaa kesällä. Tästä osoituksena Anjan ajatukset hänen mennessä

täyttämään lupauksensa miehelleen:

Tässä, kävellessä, huomaa variksen siiven äänet, puut, muistaa lakanat

ja niiden tuoksun, katsoo alkukesän vihreyttä tienpientareella, näkee

pilvet kun kävelee tämän tien vielä kerran.

Syksy on melankolian vuodenaika. Luonto osittain kuolee ja valmistautuu suojautumaan tulevaa

talvea varten. Syksyn tullen myös ihminen kääntyy helpommin sisäänpäin ja jää kaipaamaan

kesää.

Anja on lapseton, vielä työelämässä oleva, yksinäinen nainen, jonka mies sairastaa

parantumatonta tautia. Hänen melankoliansa rakentuu luopumisesta ja menettämisestä. Tämä

tulee ilmi siinä kuinka Anjan henkilöhahmo rakentuu enemmän suhteessa menneisyyteensä kuin

suhteessa tulevaisuuteen. Anjasta kertovia lukuja leimaavat takaumat ja muistikuvat

menneisyydestä. Muistot järjestyvät kronologisesti miehen sairauden aavistamisesta, sen kulun

seuraamisen kautta aina loppuratkaisuun asti. Ensimmäisessä luvussa, jossa Anja yrittää

itsemurhaa hän muistelee sitä miten unohtaminen oli alkanut.
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Oli ollut niin monia tällaisia kesiä, monia syysiltoja ja talven

pakkaspäiviä yhdessä ja alkukeväitä punertavine auringonnousuineen,

lumensulamisia ja yhteisiä kävelyretkiä keväiseen metsään. Ja sitten

joku aavistus, kaikki ei ollut niin kuin piti, oliko mies sanonut, tehnyt

jotain toisin vai ollut vain erilainen […] (R, 12.)

Tämän jälkeen luku luvulta seuraa takaumia sairauden edistymisestä ja siihen liittyvistä

tilanteista. Näiden takaumien avulla lukija saa käsityksen Anjan ja tämän miehen onnellisesta

avioliitosta ja yhteisestä elämästä. Tämä kiteytyy Anjan lauseessa viimeisessä luvussa: ”Me

olemme olleet niin onnellisia niin monta vuotta, ettei suurempaa tohdi pyytää” (R, 394). Tätä

koko teoksen poikki piirtyvää kuvaa Anjan ja Antin onnellisuudesta ja tätä edellä mainittua

lausetta vasten Anjan tilanne heijastuu ahdistavaksi, yksinäiseksi ja äärimmäisen surumieliseksi.

Tämä nostalgisten muistikuvien, sairauden etenemiseen liittyvän ahdistuksen ja nykytilanteen

ristiriita korostaa melankolista tunnelmaa Anjan kohdalla. Nostalginen kaipuu menneeseen ja

ihmisen elämän väistämätön määrätty rajallisuus tiivistyy Anjan henkilöhahmon kohdalla ja

nostaa esiin jokaista ihmistä koskettavan vahvimman rajan eli rajan elämän ja kuoleman välillä.

7.3 Kuoleman rajan kokeilu

”Kuolema on laadullinen raja elämälle, se antaa elämälle puitteet ja elämisen perspektiivin.

Tietoisuudella siitä, että elämä on rajallista, on ihmisen elämälle kaikkein suurin vaikutus.” Näin

toteaa Aili Huhtinen kirjassaan Autan kuolevaa (1995, 43). Kuoleman väistämättömyyttä on

mahdotonta sivuuttaa. Siinä missä kuolema on elämän laadullinen raja, se on myös ihmisen ainoa

täysin ehdoton ja kiistaton raja.

Marin henkilöhahmon kuvataan leikittelevän ajatuksella kuolemasta. Kertoja kuvaa Anjan

leikittelevän kuolema-ajatuksella kuvaamalla, jopa humoristissävytteisesti, Anjan

itsemurhayritystä ja siihen liittyviä seikkoja, kuten itsemurhaviestin kirjoittamista, viimeistä

ateriaa ja lääkkeiden yliannostuksen aiheuttamaa huonovointisuutta. Tämä osittain koettelee

myös huumorin rajaa. Voiko kuolemaa ja itsemurhaa ylipäätään kuvata humoristissävytteisesti,
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vai onko tämä huumorin havaitseminen vakavan asian äärellä vain lukijan tulkintaa

helpottaakseen omaa oloaan? Toisaalta nimenomaan banaliteettien kuvaaminen, kuten

seuraavissa sitaateissa, muuttuu humoristisiksi juuri sen takia, että niiden konteksti on niin

vakava ja lopullinen.

Anja luonnosteli sanoja paperille: ”Jääkaapissa on lihapataa,

rosmariinilla maustettua. Syökää se, älkää heittäkö pois. Olen

pahoillani etten jaksanut. Saat ottaa tavaroista ne mitkä haluat. Loput

pelastusarmeijalle. Rahat pankkitililtä miehen hoitotilille. (R, 16)

Anja mietti mistä hän haluaisi itsensä löydettävän.[…]Anja ajatteli

iltapäivälehtien otsikoita: ”Muumionainen virui makuuhuoneessaan

viikkoja.” […] Tuli mieleen, että jäähyväisviestit voisi liimata

portaikkoon ja viereen nuolen osoittamaan ylös. Ajatus nuolesta

portaikossa johtamassa ruumiin luokse oli huvittava. Toisen nuolen

voisi sijoittaa sängyn päätyyn pään yläpuolelle, osoittamaan ylöspäin.

”Mennyt taivaaseen. (R, 16)

Kertojan kuvaama Anjan kevyt suhtautuminen itsemurhayritykseen luo kuvan siitä, että yrityksen

ei ole tarkoituskaan onnistua. Tämä näkyy nimenomaan edellä mainitunlaisessa humoristisessa

tilanteen kuvaamisessa. Kertoja kertoo Anjan ajattelevan muumionaista ja nuolia portaikossa, ja

näin osallistuu myös tämänkaltaisen huumorin viljelemiseen. Itsemurhayrityksen kuvaamisen

avulla tuodaan ennemminkin esiin Anjan ahdistus ja erittäin vaikea elämäntilanne kuin tämän

todellinen halu kuolla.

Marin itsemurhayritys ei myöskään koskaan toteudu, mutta sen lähtökohdat ovat Anjaan

verrattuna jo paljon vakavammat. Vaikka Rajassa kuolema on läsnä, se on sitä vain

mahdollisuutena. Kuolemaa vasten peilattuna elämä saa uudenlaiset mittasuhteet. Peilautumisen

näkökulma nousee esiin siis tässäkin mielessä. Elämän voi nähdä peilautuvan kuolemasta.

Konkreettisesti Anjan kohdalla kuolema on tulkittavissa uudeksi aluksi ja oman elämän takaisin

saamisen mahdollisuudeksi. Marin kohdalla taas kuolema-ajatus on hätähuuto. Marin



95

henkilöhahmolle kuolema merkitsee avun ja rajojen tarvetta. Mari joutuu lähestymään kuolemaa

elämän viimeisenä rajana saadakseen kaipaamiaan rajoja elämään.

Rajassa kuolemasta sinänsä ja sen merkityksestä elämän takarajana ei puhuta suoraan, eikä

kuolemaa kuvata suoraan. Teoksen lopussa Anja toteuttaa lupauksensa miehelleen ja syöttää tälle

lääkkeitä suklaavanukkaan joukossa. Kuolema on nukahdus, ja itse kuoleman hetkellä sekä Antti

että Anja nukkuvat. Kertoja hyppää siis elämän ja kuoleman rajan yli. Konkreettisesti tämä näkyy

myös kappalejaossa niin, että oletetun kuoleman hetken ja sen kuvauksen kohdalla onkin tyhjää,

tauko eli kappalejako, joka on paikallaan kuin osoittamassa kuoleman kohtaa:

[…] Hän istui miehen viereen, otti miehen pään käsiinsä, silitteli

miehen harvennutta tukkaa, hengitti siinä miehen kanssa yhdessä ja

odotti.

Anja heräsi. Ei tiennyt kauanko oli kulunut aikaa. Hän katsoi miestä ja

tajusi tarpeeksi. Hän istui siinä vielä hetken, suuteli miestä suulle ja

nenään ja poskille ja hiusrajaan, nousi sitten ylös, meni ulos

huoneesta, käveli käytävää pitkin vastaanottotiskille jossa hoitajat

katsoivat iltauutisia ja ilmoitti asiansa.

– Antti kuoli. Hoitajat katsoivat häntä. Hän toisti sanomansa
vielä:
– Mieheni Antti. Hän kuoli. (R, 298 – 399.)

Teoksen mimeettinen uskottavuus joutuu tässä kohtauksessa hieman koetukselle. Kuinka

uskottavaa on, että vaimo nukkuu miehensä kuolinhetkellä, jonka hän itse on vielä aiheuttanut?

Toisaalta tämä toisarvoinen seikka teoksen kokonaisuuden kannalta, sillä kertoja noudattaa

teoksen ja kertojan lyyristä tyyliä ja eri tulkinnoille avointa linjaa. Tähän kuuluu myös lopun

toisteisuus, joka tehostaa sanotun merkitystä. Kuolema-aiheen mukana kuljettaminen läpi teoksen

pitää elämän rajallisuuden teeman teoksessa koko ajan pinnalla.
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7.4 Muistin ja unohduksen raja

Teoksessa esitetään kuoleman ohella myös toinen yhtä lopullinen raja, jonka lopullisuus tosin

muodostuu pikku hiljaa toisin kuin kuoleman. Se on muistin ja unohduksen raja, joka tarkentuu

sitä mukaa kun muistot haalistuvat. Unohdus nousee Rajassa kuoleman rinnalle elämän

rajallisuuden merkkinä. Anjan näkökulmasta esitettynä:

Vasta sitten kun muistot haalistuvat, ovat jo menneet, nousevat esiin

enää sattumanvaraisesti; vasta sitten tajuaa, että aikomukset katoavat

myös. Ei ole olemassa enää minkäänlaisia mahdollisuuksia.

Ihmismieli ikään kuin luopuu mahdollisuuksista, kun muistot eivät ole

enää aikomusten horisonttina. Miehelläni ei ollut enää moneen

vuoteen mitään toiveita, ei mitään aikomuksia. (R, 124.)

Tämä sitaatti on Johanneksen ja Anjan dialogista. Se on lainattua monologia, johon kuitenkin

sekoittuu kertojan lyyrinen ääni. ”Muisto aikomusten horisonttina” on lyyrisesti muotoiltu ja

kyseinen Anjan vuorosana on sisällöltään niin puhutteleva, että se muistuttaa läheisesti kertojan

ääntä, vaikka tässä selkeästi onkin osa Anjan lainatusta monologista. Tämän kaltainen lyyrinen

muotoilu toistuu teoksessa erittäin usein. Niin usein, että tämänkaltainen lyyrisyys tuo koko

teokseen ”kaunosieluisen” sävyn. Kaunosieluisuus yhdistettynä kuoleman ja unohduksen

teemaan vahvistavat teoksen melankoliaa. Seuraava sitaatti voisi olla itsessään jo runo ja toimii

erittäin hyvänä esimerkkinä tästä kaunosieluisuudesta:

Sinut minä muistan aina. Sinut minä kannan mielessäni iltaan ja

tuleviin aamuihin, kesään ja taas syksyyn ja vuosiin jotka tulevat.

Sinut minä muistan aina. (R, 397.)

Tämä on lupaus muistamisesta, jonka Anja antaa miehelleen tämän kuolinvuoteella. Muisto

ulottuu yli elämän ja kuoleman rajan. Muistamisen lupaus toisaalta lohduttaa, toisaalta antaa

oikeutuksen kuolemalle. Muistaminen nousee Anjan kohdalla kaiken kaikkiaan tärkeään rooliin.

Tämä johtuu luonnollisesti miehen muistia ja persoonallisuutta rapauttavasta sairaudesta, mutta
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sillä on myös tärkeä rooli raja-teeman kannalta. Muistot ja muistaminen rikkovat rajan elämän ja

kuoleman välillä. Muistojen avulla kuollut pysyy hengissä läheistensä mielessä.

7.5 Henkilökohtaisten mielipiteiden ja arvojen raja

Avustettu kuolema eli eutanasia on yksi kirjan eettisesti vaikeimmista aiheista. Eutanasialla

tarkoitetaan yleisesti ihmisen tarkoin harkittua tappamista tilanteessa, jossa kuolema on hänelle

parempi vaihtoehto kuin elämä. Teoksessa Rakasta, kärsi ja unhoita (1987, 142- 164) esitetään

tälle määrittelylle paljon tarkennuksia, mikä onkin hyvä asia, sillä eutanasia on erittäin hankala

moraalifilosofinen ongelma. Rajan kannalta tärkein määrittelyn tarkennus on se, että eutanasiaan

tarvitaan kahden ammattitaitoisen ja riippumattoman lääkärin hyväksyntä. Toisaalta huomioitava

on luonnollisesti myös se, että Suomessa eutanasia on laitonta. Tämä tulee teoksessa esiin erittäin

selkeästi Anjan lääkärisiskon Maritan kautta, joka lääkärin ammattietiikkaansa vaalien ei pysty

ymmärtämään siskoaan ja tämän antamaa lupausta. Tässä esimerkissä nousee esiin

sivuhenkilöhahmon rooli vastakkaisen mielipiteen edustajana. Lukijalle tarjoillaan mielipiteiden

ääripäät niin, että tässä tilanteessa Anja on lupauksen pitämisen, miehensä armomurhan puolesta

ja hänen siskonsa ehdottomasti sitä vastaan.

- Sinä et voi ymmärtää, et voi ymmärtää minkälaista on olla päivät ja

yöt rakkaansa kanssa josta on tullut taas lapsi, joka itkee ääneen sitä

ettei muista.

- Sinä et voi tajuta että minä en lääkärinä milloinkaan voi hyväksyä

tuollaista asennetta, siskon ääni oli pelkkä vapiseva kuiskaus.

-  En minä tyhmä ole. Minä tiedän että sitä tapahtuu joka päivä. Mutta

on oltava laki. Jonkun on suojeltava sitä rajaa. On oltava lääkärit

jotka vaalivat elämää. Se mitä todella tapahtuu on eri asia. Mutta

lääkärinä minä en voi koskaan hyväksyä sinun asennettasi

- Ihmisenä minä en voi koskaan hyväksyä sinun asennettasi, Anja

vastasi. (R, 254.)
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Tässä siis toteutuu jälleen yksi raja, joka kulkee kirjoitetun lain ja” inhimillisen lain” välillä.

Lukija joutuu miettimään asiaa, sillä dialogi jää avoimeksi. Anjan sisko nostaa itsensä tämän

rajan suojelijaksi. Hänellä on selkeä käsitys ammattietiikkansa takia siitä, mikä on oikein ja mikä

on väärin. Hän ei ole valmis luopumaan mielipiteestään edes sisarensa sietämättömän tilanteen

tähden. Esiin nousee siis raja ihmisten mielipiteiden välillä. Tällainen mielipiteiden raja voi olla

niin vahva, että se erottaa toisilleen läheisetkin ihmiset toisistaan, ja mitä paremmin kummankin

puolen mielipide tulee perusteltua, sitä vahvempi tämä raja on. Kyseessä on raja, jonka takia

soditaan ja jonka ylittämättömyyden takia fundamentaalisesti omaan mielipiteeseensä uskova

ihminen on valmis vaikka tappamaan veljensä rajan toisella puolella. Tässä Rajassa kuvatussa

kohtauksessa ei mennä niin pitkälle, mutta lukijalle osoitetaan se, kuinka kumpikin tämän rajan

molemmin puolin on omasta näkökulmastaan katsoen oikeassa ja ennen kaikkea oikeutettu

puolustamaan omaa näkemystään. Kumpaakaan osapuolta ei kerrota voittajaksi ja melankolia

tässä kumpuaa siitä tosiseikasta, että ihminen on lopulta hyvin yksin elämässään, eikä kukaan,

läheisinkään ihminen voi toista ihmistä täydellisesti ymmärtää. Kaikki päätökset on tehtävä itse

ja niistä on kannettava myös vastuu itse. Tulkinnallinen vastuu jää täysin lukijalle, ja jokaisella

on subjektiivinen oikeus muodostaa oma mielipiteensä asiasta. Raja osoittaa tämän mielipiteen

muodostamisen kaikkea muuta kuin helpoksi.

Anja ahdistaa antamansa lupaus elämän lopettamisesta. Anjan henkilöhahmo rakentuu tämän

aiheen ympärille. Vasta toiseksi viimeisessä Anjan näkökulmasta kerrotussa luvussa kertoja

kuvailee tilanteen, jossa lupaus on annettu. Tilanne on konkreettinen ja täynnä eri aisteja

stimuloivia yksityiskohtia kuten kuun valo, epäinhimillinen pelko, pakokauhu, rumat

nyyhkäykset ja kouriminen. Ne tekevät kohtauksesta konkreettisen ja kammottavan.

Kuu valaisee miehen kauhusta jähmeitä kasvoja, antaa näkymän

pelkoon joka ei ole enää inhimillistä. Pelossa on pelkkä olemassaolon

säätelemä pakokauhu, pelkkä pakeneminen ammottaa miehen

kasvoilla, ja valtava ahdistus paon mahdollisuuden katoamisesta. […]

Mies itkee katkonaisin rumin nyyhkäyksin niin kuin itkee sellainen

jolle itku on vierasta, muistuma lapsuudesta. Mies tärisee ja kourii

Anjaa etsiäkseen pelastusta. (R, 335.)
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Tätä ennen lukija on joutunut itsekseen pohtimaan, miksi ja miten Anja on näin suuren lupauksen

antanut. Tämän kysymyksen ”ääneen” muotoilee Johannes: ”Miten sinä olet luvannut hänelle?

Sen? […] Pyysikö hän?[…]Lupasitko sinä? ”Anja vastaa tähän, että ei ole koskaan pystynyt

lupaamaan sitä ääneen. (R, 292.) Näin ollen lukijalle jää hyvin epäselväksi ja tulkinnanvaraiseksi

se, mitä oikeasti on tapahtunut. Tämä pakottaa lukijan itsensä miettimään mahdollisia

vaihtoehtoja ja ottamaan osaa keskusteluun. Edellisen sitaatin sisältämä kohtaus, jossa mies

pyytää Anjalta pelastusta, ” Pelasta. Tapa minut. Tapa minut ja pelasta minut.13” (R, 336), on

konkreettinen ja kuvattu tavalla, joka saa lukijan ymmärtämään sekä miestä että Anjaa.

Kysymysten sarja, vailla kysymysmerkkiä antaa ymmärtää, että loppujen lopuksi Anja ei itsekään

tiedä mitä on miehelleen luvannut, vai onko luvannut mitään:

Oliko hän nyökännyt, oliko hän sanonut myönnytyksen ja ottanut

pyynnön, oliko hän vain ollut siinä, paikoillaan ja katsonut miestä

joka oli hänelle tutuin maailmassa, antanut miehen nähdä

myönnytyksen omista kasvoistaan. (R, 337.)

Tässä lukijan empatia kääntyy täysin Anjan puolelle. Kuvattuaan konkreettisesti öisen tilanteen

Anjan näkökulmasta kertoja luettelee vaihtoehtoja siitä, mitä kenties on Antin ja Anjan välillä

tapahtunut. Jokainen vaihtoehto on koskettava ja täysin mahdollinen siinä tilanteessa. Kappale

loppuu virkkeisiin: ”Sillä rakkaimmalleen ei voi luvata rikosta ja kadotusta. Ja juuri

rakkaimmalleen lupaa kaiken senkin mikä ylittää lain, juuri rakkaimmalleen jos kenellekään” (R,

337). Kertoja vetoaa lukijan tunteisiin ja hakee hyväksyntää Anjan päätökselle surmata miehensä.

13 ”Tapa minut, pelasta minut” toistuu myös Marin kohdalla. Kappaleessa, jossa Julian kertoo Marille, että suhteen
on loputtava, Mari sanoo Julianille: ”Pelasta minut tai tapa minut”. Sanat toistuvat lyhyessä kappaleessa neljä kertaa
eli erittäin tehostettuina.
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LOPUKSI

Alussa kirjoitan, että elämän ja ihmisen rajallisuuden ymmärtäminen ahdistaa ja

kaunokirjallisesti kuvattuna, kuten kohdeteoksessani, se luo melankoliaa. Tätä ajatusta olen

pohtinut työssäni romaanin Raja kautta. Tiivistin ajatuksen kysymykseen: kuinka teos nimeltä

Raja tematisoi rajaa niin henkilöhahmojen fiktiivisessä maailmassa kuin teoksen kielessä ja sen

rakenteissa ja millä tavalla melankolia liittyy tähän? Tutkin mistä seikoista melankolia rakentuu

ja miten rajallisuus ja toisaalta rajattomuus liittyvät siihen. Olen nostanut esiin seikkoja sekä

narratologian ja että temaattisen tutkimuksen puolelta. Noudattaaksesi työni rakennetta vedän

ensin yhteen narratologisia tekijöitä melankolian rakentumiseen ja tämän jälkeen laajennan

ajatuksen myös temaattiselle puolelle.

Kertojapositiolla ja sen vaihtelulla on suuri merkitys tunnelman luojana. Psykokerronnan eli

kertojan diskurssin ja kerrotun monologin eli kertojan ja henkilön diskurssin sekoittuminen

Rajassa vaikeuttaa tulkintaa ja antaa mahdollisuuksia erilaisille näkemyksille. Häilyvä raja

kertojapositioiden välillä toimii myös laajemmassa mittakaavassa symbolina rajan määrittämisen

vaikeudelle. Kenen näkökulmasta loppujen lopuksi kerrotaan? Missä kulkee henkilöhahmon ja

kertojan välinen raja? Kun tulkinta jää lukijan vastuulle, se korostaa rajan vetämisen hankaluutta.

Toisaalta tähän liittyvät myös muutamat kerronnalliset seikat, jotka toisaalta himmentävät tätä

rajaa entisestään, mutta myös vetävät lukijan mukaan tekstin maailmaan. Näitä ovat kerronnan

sekaan upotetut retoriset kysymykset, jotka herättelevät lukijaa ottamaan kantaa vaikeisiin eettis-

moraalisiin kysymyksiin. Epäselväksi nimittäin jää, kuka kysymyksiä loppujen lopuksi esittää,

kuten myös se kuinka niihin tulisi loppujen lopuksi suhtautua. Nämä kysymykset allekirjoittavat

Pulkkisen itsensä ajatuksen siitä, että kirjallisuudessa voi käsitellä tavallaan liian suuria

kysymyksiä, niitä kysymyksiä, joita kenelläkään ei ole aikaa arjessa esittää. Tähän liittyy myös

passiivin käyttö, joka tulee esiin runsaassa ja monilta osin monitulkintaisessa vapaan epäsuoran

esityksen eli lainatun ja kerrotun monologin käytössä kerrontakeinona. Passiivin käyttö häivyttää

subjektin ja tekee lauseesta yleispätevämmän. Passiivi häivyttää omalta osaltaan myös kertojan ja

henkilöhahmon rajaa ja avaa mahdollisuuden tulkinnalle. Lukijan on helppo samaistua

passiivimuotoiseen lauseeseen ja ottaa se omakseen. Tämäkin aiheuttaa sen, että teoksen on

mahdollista aueta lukijalle henkilökohtaisella tasolla. Nimenomaan tämä tulkinnan vapaus ja
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vaikeus ja avoimeksi jäävät kysymykset hämmästyttävät tiedostavaa lukijaa. Ei ole olemassa

valmiita vastauksia tai tiettyä oikeaa tapaa tulkita tekstiä, vaan vastausten etsiminen ja niiden

löytyminen jäävät lukijan vastuulle. Lukija jää yksin tulkintansa ja kokemiensa tunteiden kanssa.

Tämä yksinäisyyden kokemus luo melankolista tunnelmaa. Tätä tunnelmaa vahvistaa kertojan

omintakeinen lyyrinen ääni, joka kuuluu läpi koko teoksen. Se saa aikaiseksi mielikuvan

empaattisesta kertojasta ja teoksen syvemmästä tarkoituksesta. Kieli on pohdiskelevaa ja välillä

jopa niin runollista, että virkkeistä voisi pakoin jopa sellaisenaan muodostaa toimivia runoja.

Tämä lyyrinen tyyli puhuttelee lukijan kaunosieluisuutta ja on omiaan koskettamaan syvältä.

Toisaalta tämän tyylin rikkovat välillä hyvinkin rumat ja suorasukaiset sanat ja ilmaukset, jotka

muistuttavat elämän rosoisuudesta ja karuudesta.

Raja tematisoi todellisen maailman ongelmia ja suuria kysymyksiä elämän rajallisuudesta

fiktiivisessa maailmassa uskottavasti. Tämä tehdään vahvasti henkilöhahmojen kautta. Käytetty

näkökulmatekniikka mahdollistaa sen, että lukija on koko ajan se, joka tietää tapahtumista,

henkilöhahmoista ja näiden liittymisestä toisiinsa eniten. Tämä on taidokas kirjallinen keino,

jonka avulla Rajassa eettisesti ja moraalisesta vaikeita, ehkä näennäisesti helppoja, kysymyksiä

problematisoidaan. Näin lukijalle osoitetaan selkeästi, että kaikkiin kysymyksiin ei ole

yksinkertaista yleispätevää vastausta, vaan kaikki on loppujen lopuksi hyvin suhteellista ja

yksilöllistä. Tämän ymmärtäminen haastaa yksinapaisen maailman- ja elämänkatsomuksen.

Toisaalta näkökulmatekniikka saa lukijan myös muodostamaan mielipiteitä henkilöhahmon

puolesta tai sitä vastaan. Nimenomaan näkökulmatekniikan ansiosta lukijalle saattaa herätä

voimakkaitakin tunteita henkilöhahmoja kohtaan.

Melankolia tekstin ja kerronnan tasolla muodostuu siis niin kertojaposition välillä

epämääräisestäkin vaihtelusta, näkökulmatekniikasta ja kielestä, jossa sekoittuu niin kertojan oma

lyyrinen ääni kuin henkilöhahmojen suorasukainen tapa tulkita ympäröivää maailmaansa. Miten

rajallisuus sitten liittyy kaikkeen edellä mainittuun? Tätä pohdiskelen seuraavissa kappaleissa,

sillä yksi kerronnallisesti ja sisällöllisesti erittäin tärkeä tekijä on vielä mainitsematta ja se on

teoksen teeman ja kokonaiskuvan kannalta tärkeä mise en abyme eli upotusrakenne. Mise en

abyme -rakenteet heijastavat kertomuksen tai teoksen kokonaisuutta ja syventävät kuvaa, joka
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muodostuu kun kertomus tai teos luetaan kokonaan. Tämän kautta on mahdollista saada kiinni

työni temaattisesta puolesta.

Kuolema-aiheen mukana kuljettaminen läpi teoksen pitää elämän rajallisuuden teeman teoksessa

koko ajan pinnalla. Kuolema asettuu ihmisen ja elämän ehdottomaksi rajaksi.  Anja puhuu ajasta

ja sen mielekkyydestä seuraavalla tavalla ja kiteyttää siinä jotain hyvin oleellista tutkimani raja-

teeman kannalta:

Jokainen hetki saa merkityksensä siitä mikä on toisaalla: menneestä

tai siitä mikä on tulossa. Ihminen on aina poissa sijoiltaan. (R, 250.)

Työni kannalta tämä on romaanin avainlause. Lacanin mukaan imaginaarisen ja symbolisen

maailman välissä on bar, poikkipuu, puomi tai este, joka erottaa maailmat toisistaan. Bar on raja,

jonka kohdalla halu ja sen tavoittamaton kohde kohtaavat ja jossa subjekti muodostuu. Lacanille

bar on nimeämättömän kielikuva, tyhjä tila, joka luo ja jossa subjekti tulee puheeksi ja puhutaan.

Virkkeessä “jokainen hetki saa merkityksensä siitä mikä on toisaalla” on yritys sanallistaa

kurotus esteen yli toiselle puolelle. Toisaalta se sisältää myönnytyksen sille, että määrite liukuu

loputtomasti merkityksestä toiseen. Mikään asia ei ole koskaan määritettävissä täydellisesti, vaan

asian täydellinen merkitys on saavuttamaton. Se on yhtä saavuttamaton kuin yritys sanallistaa

“mennyt ja se mikä on tulossa”. Tämä hetki siis merkityksellistyy menneessä ja tulevassa, siinä

mikä on toisaalla eli toisella puolella rajaa. Tämän voi tulkita niin, että rajan toinen puoli (ehkä

imaginaarinen) jättää jälkensä, jonkin vieraan, Toisen, subjektiin, joka vie sen mukanaan

symboliseen ja yrittää tavoittaa sitä kielen avulla koskaan kuitenkaan onnistumatta. Kieli on

kyvytön merkityksellistämään kokonaista objektia loputtomista yrityksistä huolimatta.

Juuri puutteellinen objekti kirvoittaa halun kohti sitä, mikä puuttuu ja mikä on tuntematonta.

Tämä on työni kannalta äärimmäisen tärkeä näkökulma monella tapaa, sillä halu on tulkittavissa

kaipuuksi, joka taas määrittää melankoliaa. Yrittäessään kielellistää tätä halua ihminen törmää

esteeseen (bar), joka on raja olemisen ja olematta-olemisen välillä. Kielen kierrellessä

kyvyttömyyttään merkityksellistää asioita se taipuu kirjoitettuna erilaisiin kirjallisiin keinoihin ja

muotoihin ja puhuttuna erilaisiin äänteisiin. Tulkintani mukaan Raja pyrkii omalla tavallaan

nostamaan esiin tätä lacanilaista estettä imaginaarisen eli tiedostamattoman ja symbolisen eli



103

käsitetyn maailman välillä. Rajassa jätetään paljon lukijan tulkinnan varaan, vaikka toisaalta

paljon sanotaankin. Romaani toimii kahdella tasolla. Se on luettavissa fiktiivisenä kertomuksena

erilaisten ihmisten kohtaamisesta, ja se on tulkittavissa teokseksi, jonka tehtävä on herättää

lukijansa miettimään ”kysymyksiä, joita kenelläkään ei ole arjessa aikaa miettiä” eli

merkityksellistää ja pukea sanoiksi kaikkea sitä, mikä on liian suurta sanoiksi puettavaksi.

Palatakseni romaanin toiseen avainlauseeseen:” Ihminen on aina poissa sijoiltaan”. Jokainen

romaanin päähenkilöistä on poissa sijoiltaan, jos sijoillaan olemisen ajatellaan olevan onnellisen

tasapainoista eteenpäin viettävää elämää. He ovat jokainen rajalla, jossa mennyt ja tuleva

kohtaavat ja hahmottavat heistä jokaista. Tämä vahvistaa ajatusta melankoliasta, sillä sijoiltaan

oleva ihminen ei ole onnellinen, päinvastoin hänet on helpompi mieltää ahdistuneeksi,

melankoliseksi, jopa masentuneeksi. Melankolia syntyy kaipuusta, kuten aikaisemmin on tullut

esiin. Jos jokainen hetki saa merkityksensä joko menneestä tai tulevasta, se mitä tällä hetkellä on,

on kaipuu – melankolian perimmäinen syy.

Jokainen romaanin päähenkilöistä kaipaa jotakin, ja jokaisen kaipauksella on suuntansa. Anja

kaipaa mennyttä, yhteistä elämää miehensä kanssa ennen tämän sairastumista. Julian kaipaa myös

mennyttä. Hän kaipaa nuoruuttaan ja vapauttaan vastuusta. Jannika muistuttaa Juliania siitä, mitä

on ollut ja toisaalta siitä, mitä on tällä hetkellä, vastuusta, arjesta ja jo tehdyistä valinnoista, joita

ei voi muuttaa. Toisaalta Julianin kohdalla melankolia näyttäytyy kaipuun lisäksi myös

narsismina ja hedonismina. Kaipuun aiheuttaman tyhjyyden ja nykyelämän aiheuttaman

pettymyksen tunteiden täyttämiseksi Julian antautuu vieteilleen ja vallantunteelle. Hän saa

Marista nuoruutta, elinvoimaa ja seksuaalista kyvykkyyttä heijastavan peilin itselleen. Marin

kohdalla kaipuulla ei ole selkeää suuntaa.  Marin kaipuu on kaipuuta johonkin toisaalle, toisaalta

takaisin äidin syliin eli imaginaariseen, toisaalta lopullisesti pois sieltä kokonaan symboliseen.

Hän kaipaa sekä menneeseen että tulevaan. Tämä näkyy nostalgisina lapsuusmuistoina ja

kiihkeänä tarpeena astua aikuisten maailmaan. Mari on eniten rajalla, ja kaipuu on niin

lohdutonta ja syvää, että se aiheuttaa itsetuhoisuutta ja masennusta. Annin kaipuu on lapsen

kaipuuta selkeään lapsuuteen, jossa hän on lapsi ja vanhemmat aikuisia vastuunkantajia. Anni

kaipaa rajaa vastuullisuuden ja lapsen huolettomuuden väliin. Toisaalta tapahtumien myötä

Annin mahdollisuudet lapsen maailmaan heikkenevät mitä useimmin hän tunnistaa
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peilikuvakseen tytön, joka tietää olevansa joskus aikuinen. Maria ja Annia yhdistää myös

samankaltainen äiti-tytärsuhde. Kummankin kohdalla äidin läsnäolo on kyseenalaista ja tyttärellä

ei ole hyvä olla. Vaikuttaa vahvasti siltä, että mitä vähemmän äiti on uskottavasti läsnä tyttärensä

elämässä, sitä vaikeampaa tyttären on sovittaa itseään ikäisenään ympäröivään maailmaan.

Bar merkitsee siis rajaa, jossa pyrkimys kohti tavoittamatonta ja tavoittamaton kohtaavat.

Voisiko melankolian ajatella oleva yksi tämän rajan määrittäjistä? Melankolia tunteena on

vaikeasti määriteltävissä. Ihmisen tuntiessa olevansa melankolinen hän ei välttämättä kuitenkaan

osaa määrittää sitä, mikä häntä loppujen lopuksi vaivaa. Jos melankolian selittää suruksi ilman

syytä, eikö silloin määre ”ilman syytä” vertaudu ei-mihinkään tai tyhjään ja kurota näin sekä

kielen että mielen ulottumattomiin? Se jättää avoimeksi sen todellisen syyn, jota kielen avulla ei

pysty tavoittamaan. Melankolia on tunne jonka pystyy vain tuntemaan. Se syntyy rajalla (bar,

differance) ja jokainen yritys määrittää sitä liu´uttaa sitä kauemmas sen todellisesta olemuksesta.

Aivan kuin olevaisen alkuperä, joka pakenee ja liukuu loputtomiin määritystensä alla. Yritykseni

määrittää melankoliaa törmää esteeseen, rajaan kielen jäsentämän maailman ja kieleksi

taipumattoman tunteiden hallitseman maailman välillä. Sama tapahtuu, jos määritän melankolian

kaipuuksi johonkin jota ei ole. ”Johonkin jota ei ole” vertautuu niin kohteeksi kuin ei-

kohteeksikin ja pakenee omaa merkitystään.



105

Kohdeteos:
Pulkkinen, Riikka 2007: Raja. Jyväskylä: Gummerrus.

Lähdeluettelo:

Aapola, Sinikka 2001: ”Liian varhaisen” ruumiillisen kehityksen ongelma. Teoksessa Puuronen,
Anne & Välimaa, Raili (toim.) Nuori ruumis. Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 23. Helsinki:
Gaudeamus.

Aristoteles: Runousoppi. Suom. Pentti Saarikoski 1967/2007. Helsinki: Otava.

Cohn, Dorrit 1978: Transparent minds. Narrative Modes for Presenting Consciusness in Fiction.
Princeton: UP. Princeton.

Cohn, Dorrit 1999/2006: Fiktion mieli. Suom. Korhonen, Paula ja Mikkonen, Kai.
Helsinki:Gaudeamus.

Dällenbach Lucien 1977/1989: The Mirror in the Text. Käännös Jeremy Whiteley ja Emma
Hughes. Cambridge:Polity Press.

Freud, Sigmund 1905-1937/ 2005: Murhe ja melankolia sekä muita kirjoituksia. Suom. Markus
Lång. Tampere :Vastapaino.

Freud, Sigmund 1914-1923/1993: Johdatus narsismiin ja muita esseitä. Suom. Mirja Rutanen.
Helsinki: Love-kirjat.

Freud, Sigmund 1915-1932/1981: Johdatus psykoanalyysiin. Suom. Erkki Puranen. Jyväskylä:
Gummerus.

Genette, Gérard 1982: Palimpsestes. La litterature au second degré. Paris: Seuil.

Genette, Gerard 1972: Narrative discourse. Käännös Jane E.Lewin. Oxford: Basil Blackwell.

Grönlund, Elina ja Huhtinen, Aili 1995: Autan kuolevaa. Helsinki: Kirjayhtymä Oy.

Hollsten, Anna 1999: Kun päivä kääntyy. Melankolia Bo Carpelanin tuotannossa. Teoksessa
Alanko, Outi (toim.): Kirjallisuus, tunteet ja keskipäivän demoni. Helsinki:
Kirjallisuudentutkijain seuran vuosikirja 51. Osa II.

Hollsten, Anna 2004: Ei kattoa, ei seiniä. Näkökulmia Bo Carpelanin kirjallisuuskäsitykseen.
Helsinki: SKS.

Häyry, Matti 1987: Rakasta, kärsi ja unhoita: moraaalifilosofisia pohdintoja ihmiselämän alusta
ja lopusta. Helsinki: Kirjayhtymä.



106

Ihanus, Juhani 1995: Toinen: kirjoituksia psyykestä, halusta ja taiteista. Jyväskylä: Gaudeamus.
Kiergegaard, Sören 1844/1992: Päättävä epätieteellinen jälkikirjoitus. Suom. Torsti Lehtinen.
Helsinki: WSOY.

Kivikoski-Hannula, Terhi 2007: Silmissä kuoleva kauneus. Ideaalin nostalgiasta L.Onervan
”Yölintu” ja ”Korkealla taivahalla”. Teoksessa Rossi, Riikka & Seutu, Katja (toim.) Nostalgia.
Kirjoituksia kaipuusta, ikävästä ja muistista. Helsinki:SKS.

Klibansky, Raymond & Panofsky, Erwin & Saxl, Fritz 1964: Saturn and Melancholy. Studies in
the History of the Natural Philosophy, Religion, and Art. New York: Basic Books,Inc.

Koivunen, Hannele 2005: Madonna ja huora. Helsinki: Otava.

Koivunen, Hannele 1994: The Woman Who Understood Completely; A Semiotic Analysis of the
Mary Magdalene Myth in Gnostic gospel of Mary. Imatra: International Semiotic Institute.

Kristeva, Julia 1987/1998: Musta aurinko. Masennus ja melankolia. Suom. Mika Siimes.
Jyväskylä: Gummerus.

Kukkonen, Pirjo 2007:  Nostalgian semiosis. Keveyden ja painon dialogia. Teoksessa Rossi,
Riikka & Seutu, Katja (toim.) Nostalgia. Kirjoituksia kaipuusta, ikävästä ja muistista. Helsinki:
SKS.

Käkelä-Puumala, Tiina 2008: Persoona, funktio ja teksti. Teoksessa Alanko-
Kahiluoto,Outi&Käkelä-Puumala,Tiina (toim.) Kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteitä.
Helsinki: SKS. Tietolipas 174.

Lacan, Jacques 1966/1977:  Écrits. A selection. Käännös Alan Sheridan. London:Tavistock.

Lyytikäinen, Pirjo 1996: Vuosisadanvaihteen symbolismi ja dekadenssi. Teoksessa Lyytikäinen,
Pirjo & Kalliokoski, Jyrki & Kantokorpi, Mervi (toim.) Katsomuksen ihanuus. Kirjoituksia
vuosisadanvaihteen taiteista. Helsinki: SKS. Tietolipas 145.

Lyytikäinen, Pirjo 1997: Narkissos ja Sfinksi. Minä ja Toinen vuosisadanvaihteen
kirjallisuudessa. Helsinki: SKS.

Makkonen, Anna 1991: Romaani katsoo peiliin. Mise en abyme –rakenteet ja
tekstienvälisyys Marko Tapion Aapo Heiskasen viikatetanssissa.  Helsinki: SKS.

Melville, Stephen 1996: Division of the Gaze, or, Remarks on the Color and Tenor of
Contemporary “Theory”. Teoksessa Brennan, Teresa& Jay, Martin (toim.): Vision in Context.
Historical and Contemporary Perspectives on Sight. New York and London: Routledge.
Merleau-Ponty, Maurice 1964/1993: Silmä ja mieli. Suom. Kimmo Pasanen. Helsinki: Taide.

Morris, Pam 1993: Kirjallisuusjafeminismi. Johdatus feministiseen kirjallisuudentutkimukseen.
Helsinki: SKS. Tietolipas 142.



107

Mulvey, Laura 1975/1992: Visual Pleasure and Narrative Cinema

Mäkelä, Maria 2002: Kuka haluaa tuntea Emma Bovaryn? Teoksessa Tammi, Pekka (toim.)
Lukuja metodisesta kamppailusta. Monimetodisia tutkielmia kirjallisuudesta. Tampereen
Yliopisto: Taideaineiden laitos. Julkaisuja 5.

Ojajärvi, Jussi 2006: Supermarketin valossa. Kapitalismi, subjekti ja minuus Mari Mörön
romaanissa Kiltin yön lahjat ja Juha Seppälän novellissa ” Supermarket”. Helsinki: SKS.

Ovidius: Muodonmuutoksia. Metamorphoseon.Libri I-XV. Suom. Rönty, Alpo 1997. Helsinki:
WSOY.

Phelan, James 1989: Reading People, Reading Plots: Character, progression, and the
interpretation of narrative. Chicago: University of Chicago Press.

Rantanen, Päivi 2004: Nuoruusikä. Teoksessa Moilanen, Räsänen jaTamminen (toim.) Lasten- ja
nuorisopsykiatria. Helsinki: Duodecim.

Rimmon-Kenan, Slomith 1995: Kerronta, representaatio, minä. Lyytikäinen, Pirjo (toim.)
Subjekti.Minä.Itse. Kirjoituksia kielestä, kirjallisuudesta, filosofiasta. Helsinki: SKS. Tietolipas
139.

Rojola, Lea 1995: Varmuuden vuoksi – modernin representaatio Volter Kilven
Saaristolaissarjassa. Helsinki: SKS.

Räsänen, Eila 2004: Mielialahäiriöt ja itsetuhokäyttäytyminen. Moilanen,Räsänen ja
Tamminen(toim.) Teoksessa Lasten- ja nuorisopsykiatria. Helsinki: Duodecim.

Saarikoski, Helena 2001: Mistä on huonot tytöt tehty? Helsinki: Tammi.

Saariluoma, Liisa 1992: Postindividualistinen romaani. Helsinki: SKS.

Saariluoma, Liisa 1999: Modernin minän synty 1700-luvun romaanissa. Helsinki: SKS.

Sahlberg, Jukka 2009: Hyvintoimeentulevat irralliset. Opettajan ideologiat ja funktiot
suomalaisissa romaaneissa. Acta Universitatis Tamperensis 1411. Tampere: Tampere University
Press.

Seppänen, Janne 2001: Katseen voima. Kohti visuaalista lukutaitoa. Tampere: Vastapaino.

Sofokles: Antigone. Suom.Simonsuuri, Kirsti 2011, Alkuperäistekstinä muinaiskreikasta on
suomennoksessa käytetty teosta: Mark Griffiths (toim.)2008: Sophocles Antigone. Cambridge:
University Press. Helsinki: Like.

Tammi, Pekka 1992: Kertova teksti. Esseitä narratologiasta. Gaudeamus: Helsinki.



108

Tuohela, Kirsi 2008: Huhtikuun tekstit. Kolmen naisen koettu ja kirjoitettu melankolia
1870 1900. Helsinki: SKS.

Vilkuna, Kustaa, avustajat  Huitu, Marketta ja Makkonen Pirjo. Sukunimet: Mikkonen, Pirjo &
Paikkala, Sirkka 1988: Uusi suomalainen nimikirja. Helsinki: Otava.

Virkki, Tuija 2004: Vihan voima. Toimijuus ja muutos vihakertomuksissa. Jyväskylä: Atena.


