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Tutkielmassa tarkastellaan henkilöhahmojen identiteettiä Juhani Syrjän ensimmäisissä romaa-
neissa Neitsytpoika (1970) ja Pakenijat (1972) sekä samaan teemalliseen jatkumoon sijoittu-
vassa novellissa ”Ikävä” (Portti-novellikokoelma 1981). Tutkimuksessa pohditaan ennen 
kaikkea sitä, miksi aikuistuminen on näille miehille niin vaativana näyttäytyvä prosessi. Mie-
het ovat varhaisen aikuisuuden kynnyksellä, ja tässä murroskohdassa eli peripetiassa heidän 
on vaikea hahmottaa elämänsä suuntaa. 
 
Minuuden muotoutumisen kysymykset ovat tyypillistä modernin sanataiteen tematiikkaa. 
Tutkimuksessa tätä problematiikkaa lähestytään paitsi perinteisin kirjallisuudentutkimuksen ja 
tekstianalyysin keinoin, myös kulttuurintutkimuksen identiteettikäsityksiä ja maskuliinisuu-
den tutkimusta soveltaen, laajahkosti kontekstualisoivalla otteella. 
 
Hegemonisen maskuliinisuuden tuomat vaatimukset näyttäytyvät merkittävästi niinä tekijöi-
nä, jotka ovat kärjistäneet miesten minuuden kriisin. Taustalla on myös laajempi moderni 
kriisikokemus: yksilö suunnistaa maailmassa, jossa ei ole enää tiukkoja normeja,  mutta jossa 
on samalla suhteellisen vaikea löytää elämälleen mielekkyyttä. Miehisyys voi tällöin kuiten-
kin edelleen näyttäytyä merkittävänä, mielekkäänäkin normina. Hegemonisen maskuliinisuu-
den ja opittujen sosiaalisten käytösnormien kaavamaisesta soveltamisesta seuraa silti helposti 
ristiriitoja yksilön identiteetille.  
 
Kriisikokemukseen vastaaminen ja murroskohdasta selviäminen eivät ole tiukasti sukupuo-
lisidonnaisia ilmiöitä. Sama sosiaalinen todellisuus koskettaa kaikkia, ja tutkituissa teoksissa 
nuorilla miehillä ilmenee muun muassa sellaisia länsimaisen romanttisen rakkauden  
ideaalin mukaisia ajattelutapoja, joita on perinteisesti pidetty tyypillisempinä naisille. Toisaal-
ta nainen on näille miehille pelottava ja haluttava Toinen, jonka lähestyminen on erityisen 
hankalaa, osittain myös sosiaalisen ympäristön asettamien rajoitteiden vuoksi. Lopulta rak-
kauden käsitteen alan laajeneminen pelkästä kahdenvälisestä suhteesta kohti suurempia inhi-
millisiä yhteyksiä osoittautuu keskeisesti siksi tekijäksi, joka saa nuorukaiset ymmärtämään 
itsensä arvokkaiksi yksilöiksi.  
 
 
 
 
 
 
Avainsanoja: identiteetti, minuus, yksilöistyminen, peripetiat, maskuliinisuus, hegemoninen masku-
liinisuus, mieheys, toiseus, homososiaalisuus. 
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1.  JOHDANTO 

 

1.1.  Lähestymistapa ja kysymyksenasettelu 

 

Tarkastelen työssäni Juhani Syrjän teosten nuoria miespuolisia päähenkilöitä, joilla on paljon 

yhteistä. He kaikki haluaisivat olla eheitä, voimakkaita ja varmoja yksilöitä. Lisäksi he halu-

aisivat suhteen naisen kanssa. Nämä toiveet ja tavoitteet eivät mielekkäästi toteudu kenelle-

kään heistä. Sen sijaan henkilöt kamppailevat vaikeidenkin minuuden ongelmien kanssa. Osa 

heistä on ajautunut kokonaan yhteiskunnan ulkopuolelle. Pääasiallinen kysymykseni kuuluu: 

miksi näin on? Miksi aikuiseksi kasvaminen ja identiteetin hahmottaminen on näille nuoru-

kaisille niin vaikeaa? 

 

Maskuliinisuus on hyvin tärkeää tutkimilleni henkilöille. Silti vastausta kysymykseen ei näh-

däkseni kannata hakea pelkästään heidän sukupuolensa ja maskuliinisen identiteetin kautta. 

Henkilöt ovat tarinan tasolla kokonaisvaltaisempia yksilöitä omassa kulttuurisessa ja sosiaali-

sessa kontekstissaan. Tämän lisäksi kyseessä ovat kirjalliset henkilöt, joiden rakentumiseen 

vaikuttavat kirjallisuuden yleiset tendenssit (ks. Karkama 1994, 9) ja kerronnan tapa.  

 

Tarkastelen siis kirjallisia henkilöhahmoja kulttuurisessa ja sosiaalisessa kontekstissa heidän 

identiteettinsä kannalta. En tarkoita ’kulttuurisella ja sosiaalisella kontekstilla’ ensisijaisesti 

esimerkiksi sitä historiallista tilannetta, joka Suomessa on vallinnut teosten kirjoittamisen  ai-

kaan, vaan niitä konteksteja, jotka läheisesti liittyvät henkilöhahmoihin, heidän ’elämäänsä’ 

tekstissä ja tarinassa. Työssäni tulee esiin myös jonkin verran kirjallisuuden sisäisiä, interteks-

tuaalisia elementtejä sekä kirjailijan tuotannon sisäistä intratekstuaalisuutta. Kontekstin, in-

tertekstin ja intratekstin suhteita ei tässä ole tarkoitus lähteä enempää pohtimaan: pyrin otta-

maan niitä kaikkia huomioon siinä määrin kuin ne voivat valaista identiteettiproblematiikan 

käsittelyä. 

 

Profeministiseen maskuliinisuuksien tutkimukseen, jota osittain työssäni sovellan, liittyy 

yleensä emansipatorisia elementtejä, kuten vallitsevien maskuliinisuuden mallien purkamista 

(esim. Sipilä 1994, 18, 29-31). En sulje tällaisia elementtejä omalta kohdaltani pois, mutta en-

sisijainen tavoitteeni ei silti ole kritisoida teosten mieskuvaa. Tavoitteenani on lähestyä tekste-

jä mahdollisimman avoimesti, ilman valmiita tuomioita. Silti kriittisyyttä on mahdollista nos-
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taa esiin, ja maskuliinisuuksien tutkimus oikeastaan jo asetelmiensa puolesta vaatii sitä. En 

aio sulkea ulos hegemoniseen ja kulttuuriseen maskuliinisuuteen kohdistuvaa  kritiikkiä, mut-

ta voin suhteuttaa sitä teosten ihmiskuvaan yleensä. Mieshän on myös ihminen, vaikkei ole-

kaan ainoa maailman sukupuolista, joka saa tätä nimitystä kantaa. 

 

Merkittävää lähtökohdilleni on teosten analysointi osana modernin tematiikkaa. Pertti Karka-

ma on eritellyt suomalaista modernin ajan sanataidetta teoksessaan Kirjallisuus ja nykyaika 

(1994) muun muassa yksilöistymisen ja peripetian käsitteiden kautta. Modernille ajalle on 

tyypillistä elämän ristiriitaisuuksien kohtaaminen ja peripetioihin, elämän murroskohtiin, liit-

tyvän ahdistuksen kanssa kamppaileminen (Giddens 1991, 47-54; Karkama 1994, 15-17). 

Modernin yksilön on etsittävä ristiriitoihin ratkaisuja omalta kohdaltaan, pyrittävä yksilöisty-

mään toimivaksi ja eläväksi subjektiksi. Nykyajan sanataide on mukana tarkastelemassa näitä 

kysymyksiä. (Karkama 1994, 7-8.) 

 

Juhani Syrjän varhaisteokset ovat voimakkaasti yksilökeskeisiä ja keskushenkilöidensä näkö-

kulmaan keskittyneitä. Oikeastaan juuri tämä tekee niistä mielenkiintoisia tulkinnan kohteita 

myös sosiaalisemmalta kannalta. Päähenkilöt ovat yksilöitä, jotka varhaisen aikuisuuden peri-

petiassaan koettavat hahmottaa identiteettiään ilman helposti tarjoutuvia malleja tai vastauk-

sia. Samalla he tulevat huomaamaan, etteivät vastaukset löydy pelkästään heistä itsestään, ei-

vätkä muutenkaan aina sieltä, mistä niitä on ensimmäisenä tullut etsineeksi. 

 

1.2.  Tutkimuskohteet ja niiden asema Juhani Syrjän tuotannossa 

 

Juhani Syrjän laajassa tuotannossa on monilla tavoin yhtenäinen leima. Päähenkilöt ovat mie-

hiä, jotka pohtivat usein kiivaastikin elämäänsä ja ratkaisujaan. Omien valintojen epäileminen 

ja elämän mielekkyyden kyseenalaistaminen on heille tyypillistä. Heillä on perimaskuliinisia 

ihanteita kuten kova työnteko, fyysinen suorituskyky, naisen pitäminen henkisesti ja fyysisesti 

tyydytettynä sekä perheen pään roolin menestyksellinen hoitaminen. Usein he tuntevat petty-

mystä ja hakevat uusia haasteita, jotka harvoin onnistuvat aivan toivotulla tavalla. 

 

Syrjän tuotannosta on melko selvästi erotettavissa kokonaisuus, joka käsittelee nuoria miehiä. 

He ovat parikymppisiä nuorukaisia, jotka kaipaavat kovasti naista ja ympäröivän yhteisön 

tunnustusta, mutta joutuvatkin vastakkain oman minuutensa kanssa. Tähän kokonaisuuteen 
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kuuluvia, pääasiallisia tutkimuskohteitani ovat Syrjän ensimmäiset romaanit Neitsytpoika 

(1970) ja Pakenijat (1972) sekä Portti-novellikokoelman (1981) avausnovelli ”Ikävä”, joka 

liittyy teemallisesti samaan jatkumoon. Lisäksi viittaan jonkin verran Syrjän muuhun tuotan-

toon tiettyjen temaattisten yhtäläisyyksien kohdalla: esimerkiksi Omenatarhassa (1987) käy-

dään läpi päähenkilön nuoruutta tavalla, jossa on yhteyksiä varhaistuotannon miehiin. On kui-

tenkin huomattava, että Omenatarhan psykologisia tekijöitä ja seksuaalisuutta korostava ke-

hys on ratkaisevasti varhaisteoksista eroava. 

 

Neitsytpojan päähenkilö on kahdeksan-yhdeksäntoistavuotias Pentti Saarinen (Pena), joka 

työskentelee TVH:n raavaassa miesporukassa työnjohtajana. Pentillä ei ole juuri mitään ko-

kemusta naisista ja oma kokemattomuus ahdistaa häntä. Lisäksi hänellä on ajoittain lähes pa-

kokauhua muistuttavia yksinäisyyden ja pelon tunteita, mutta toisten miesten seurassa Pentti 

pitää yllä kovan pojan mainettaan.  

 

Pakenijoissa on kaksi päähenkilöä, joita kuvataan vuorotellen. Nämä nimeämättömät nuoret 

miehet, tumma ja vaalea, pakenevat pidätyssellistä omille teilleen. Tummaa ajaa kostonhimo 

ja viha, vaalea kulkee kohti lapsuutensa maisemia povessaan kuolleen rakkautensa kohteen 

sanomalehdestä repäisty kuva, jonkinlaista sovitusta etsien.  

 

”Ikävä”-novelli on Portti-kokoelman avausnovelli. Portissa käsitellään erilaisissa elämänvai-

heissa olevia miehiä, kuten ensimmäistä kertaa isäksi tulevaa nuorta aviomiestä ja keski-iässä 

pettymyksiään sulattelevaa kirjailijaa. ”Ikävässä” nuori mies tulee käymään kotiseudullaan ja 

ymmärtää jättävänsä hyvästejä nuoruudelleen, sen ympäristöille ja toveripiirille. Inhimillisen 

yhteyden luominen ja kohtaamisen vaikeudet ovat Portin keskeinen teema. 

 

Syrjän ensimmäiset romaanit, varsinkin Neitsytpoika, saivat aikanaan melko positiivisen vas-

taanoton. Muun muassa Eeva-Liisa Manner arvosti Aamulehdessä (19.9.1970) Neitsytpojan 

”dynaamista yksilökuvausta” ja piti sitä tärkeimmän tuntuisena esikoisena ”sitten Marko Ta-

pion ja Martti Joenpolven debyyttien”. Kriittisempiäkin äänenpainoja esiintyi: Toini Virisalo 

arvosteli Parnassossa (5/1970) Neitsytpojan yhteiskunnallisen aspektin heikkoutta. Hänen 

näkökulmansa kääntyy päähenkilön kohdalla lopulta melkoisen sukupuoliasenteelliseksi ja 

oikeastaan irtoaa itse romaanista. 
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Muuhun maailmaan tämä poika ei kerta kaikkiaan ota kantaa, hänelle ei ole suurempia yhtei-
söjä olemassakaan, ei ideologioita, aatteita, hän ei edes vaivaa niillä päätään [ - - ]. Jos olisi il-
keä, voisi sanoa, että mammanpoika maailmalla, mutta ahdistushan on aina tosiasia, pahempi 
aina sille jolla on vähäisempi itsetunto, kehnonlainen sisäinen sopusointu ja komplekseja iso 
kimppu. Niitä näyttää aina olevan enemmän miehillä kuin naisilla. Ja mitä nuorten naisten 
elämänrohkeuteen ja uskallukseen tulee, on sitä myös monta vertaa enemmän kuin miehillä 
vastaavasti. Naiset eivät näytä tarvitsevan edes viinaa kestääkseen. 

 

Asenteellisuudesta huolimatta on mielenkiintoista, että Virisalo liittää Pentin ahdistuksen hä-

nen sukupuoleensa. Välttämättä Pentin ahdistus ei silti liity niinkään sukupuoleen sinänsä 

kuin niihin odotuksiin, joita hän itse ja sosiaalinen ympäristö miehenä olemiselle asettavat.  

 

Pakenijoita Eeva-Liisa Manner pitää jälleen Aamulehdessä (12.11.1972) Neitsytpojan rinnak-

kaistyönä. Hän löytää Kansan Lehden Seppo Järvisen (16.12.1972) tavoin teoksesta minuu-

teen liittyvää problematiikkaa. Järvinen vertaa Syrjän tapaa käsitellä identiteettikysymystä 

sveitsiläiseen Max Frischiin: ”maailmanajan henkinen kriisitila välittyy olemassaolon epä-

varmuutena ja -toivona: pirstoutunut minuus sisältää väkivallan perimmäisen syyn”.  

 

Manner (ibid.) arvostaa erityisesti sitä, ettei Syrjä ole lähtenyt aikakaudelle tyypilliseen ”yh-

teiskunnallisen vieraantumisen kaavamaiseen lähikuvaukseen”. Syrjä (5.3.2004) toteaa itse, 

ettei hän ole koskaan kategorisesti halunnut kieltää yhteiskunnan kirjallisuudelle tuomia vaa-

timuksia, mutta ajan nousevan taistolaisuuden ohjenuoraa hän ei kokenut omakseen. Taisto-

laisuuden kirjallisuudelle esittämä yhteiskunnallisuuden vaatimus esitettiin Syrjän (ibid.) mu-

kaan naiiveimmillaan ”jotakuinkin tällaisessa muodossa, että jokainen kaunokirjallinen teos, 

jossa ei puututa kapitalistisen yhteiskunnan epätasa-arvoon ja kehitysmaiden riistoon, on tai-

teena arvoton”. Tämäntyyppisestä sosialistisesta realismista Syrjän teokset eroavatkin ratkai-

sevasti eikä niitä muutenkaan ole selvästi liitettävissä mihinkään ’ajalle tyypilliseen’ kehyk-

seen. Silti Pakenijoissa on Neitsytpoikaa enemmän havaittavissa irtoamista päähenkilöiden ta-

junnasta kohti laajempia, myös yhteiskunnallisia yhteyksiä. 

 

Portti-novellikokoelma palkittiin aikanaan Alex Matsonin palkinnolla. Hannu Kankaanpää 

huomioi Helsingin Sanomien arvostelussa (13.9.1981) teoksen ekologiset ja sukupuoleen liit-

tyvät juonteet: ”Porttia sopinee luonnehtia myös vihreän linjan miesasiakirjallisuudeksi”. Oli-

sin samaa mieltä, jos Kankaanpään luonnehdinnasta otettaisiin pois sana ”asia”. Erityistä 

’miesasian’ ajamista teoksesta ei varsinaisesti löydy, mutta teemojen ja päähenkilöiden suku-
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puolen pohjalta Syrjän teoksia voisi Perinnöstä (1978) saakka kyllä luonnehtia ”vihreän lin-

jan mieskirjallisuudeksi” – niin vähän kuin tällaiset leimat sinänsä kertovatkin. 

 

Syrjän tuotantoa ei ole aikaisemmin kovin systemaattisesti tutkittu ja kirjallisuushistorioissa 

sekä kirjailijamatrikkeleissa hänet on sivuutettu melko vähin maininnoin. Hänen tuotantonsa 

käsittää kymmenen romaania, kaksi novellikokoelmaa, yhden aforismikokoelman sekä lukui-

sia esseistisiä kirjoituksia ja kirjoituskokoelmia. Palkintojen saralta kannattaa vielä mainita 

ainakin Omenatarhan Finlandia-ehdokkuus vuonna 1987. Tuotantonsa runsaista omaelämä-

kerrallisista aineksista Syrjä (2003, 292) on todennut muun muassa näin Kirjailijan päiväkir-

jassaan: ”[O]len romaanin keinoin tutkinut jotakin itseni puhtaaksi viljeltyä mahdollisuutta [ - 

- ] tuottanut mielikuvitusmateriaalia vain kokemuksellisten aukkojen täytteeksi”.  

 

Tarkoitukseni ei kuitenkaan ole lukea hänen teoksiaan kuin kyse olisi koko ajan samasta hen-

kilöhahmosta eri vaatetuksessa, vaan seuraan pääosin tekstien temaattisia yhtäläisyyksiä, joi-

den kautta muodostuu yhdenlainen, vivahteikas kuva nuoren miehen kasvuprosessista. Oman 

voimakkaan miehuuden osoittaminen on näille nuorukaisille tärkeää, mutta samalla kulttuuri-

sen maskuliinisuuden ihanteet, toisaalta sosiaaliset käytöskaavat ja rooliminuudet, ovat heidän 

yksilöistymisensä koetinkiviä. En väitä, että teoksissa tietoisesti kritisoitaisiin esimerkiksi he-

gemonista maskuliinisuutta tai pyrittäisiin muutenkaan nimenomaan maskuliinisuuden käsit-

telyyn. Useimmiten maskuliinisuuden representaatiot tuotetaan ilman tällaisia tietoisia pää-

määriä (Lehtonen 1995b, 47). Kulttuurisen maskuliinisuuden edellyttämä käytös saattaa olla 

näille miehille suurempi rasite kuin tekstit eksplisiittisesti esittävät. 

 

Seuraavassa luvussa esittelen työni keskeisiä teoreettisia ja metodisia lähtökohtia. Luvussa 3 

siirryn varsinaiseen tekstianalyysiin: teosten henkilöihin kerronnallisesti rakentuvina henkilö-

hahmoina sekä identiteettiproblematiikan käsittelyyn. Luvussa 4 analysoin teosten maskulii-

nisuutta ja myös henkilöhahmojen suhtautumista vastakkaiseen sukupuoleen. Luku 5 tarkaste-

lee teosten yhteisöllisyyttä sekä sen merkitystä henkilöhahmojen identiteetille ja yksilöistymi-

selle. Samalla siirrytään kohti nuoruuden murroskohdan ratkaisuja. Loppuluvussa pyrin anta-

maan vastauksen asettamaani kysymykseen: miksi aikuiseksi mieheksi kasvaminen on näille 

nuorukaisille niin vaikeaa? Kokoan tällöin myös yhteen muita tutkimuksen kautta esiin nous-

seita huomioita. 
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2.  TEOREETTISIA JA METODISIA LÄHTÖKOHTIA 

 

2.1.  Henkilöhahmojen tutkimuksesta 

 

Kirjallisuudentutkimuksessa on kehitetty henkilöhahmojen tutkimuksen alueella systemaattis-

ta teoriaa vasta 1900-luvun lopulla, vaikka henkilöhahmot kuuluvat kertovan tekstin perus-

elementteihin. Tähän saattaa olla syynä henkilöhahmojen näennäinen ilmeisyys, joka kätkee 

käsitteelliset ongelmat alleen. Henkilöhahmoja on usein käsitelty kuin ketä tahansa ’oikeita’ 

ihmisiä ja jopa tekstistä irrallaan. 1900-luvun jälkipuolella tämän ”realistisen” tai ”representa-

tiivisen” näkemyksen syrjäytti vähitellen tekstuaalinen tarkastelutapa: henkilöhahmoja ryh-

dyttiin tutkimaan kaunokirjallisen tekstin rakenteen tai kertomuksen toiminnan osina. (Käke-

lä-Puumala 2001, 245; Rimmon-Kenan 1991, 40-49.)  

 

Rimmon-Kenanin (ibid., 43-46) mukaan kumpikaan näkökanta ei puhtaimmillaan tee kauno-

kirjallisuuden henkilöhahmoille oikeutta. He (tai ne) eivät voi olla vain ”pelkkiä sanoja” sen 

paremmin kuin reaalisten ihmisten kaltaisiakaan. Tekstin osina henkilöhahmot kuuluvat teks-

tikokonaisuuteen, mutta tarina irrottaa henkilöhahmot tekstuaalisuudesta. 

 
Tekstissä henkilöt ovat verbaalisen kokonaishahmon solmukohtia; tarinassa ne ovat (jo tari-
nan määritelmän mukaan) ei-verbaalisia (tai esiverbaalisia) abstraktioita, rakenteita. Vaikka 
nämä rakenteet eivät suinkaan ole ihmisolentoja sanan kirjaimellisessa merkityksessä, ne on 
muotoiltu lukijan ihmiskäsityksen pohjalta, ja ne ovat tässä suhteessa ihmisen kaltaisia. (Ibid., 
45.) 

 

Henkilöitä ei liioin tarvitse nähdä sen paremmin toiminnalle alisteisina kuin päinvastoinkaan. 

Henkilöiden ja toiminnan välillä on riippuvuussuhde, joka vaihtelee erilaisissa kaunokirjalli-

sissa teksteissä. Esimerkiksi henkilökeskeisessä, ns. psykologisessa romaanissa etualalle nou-

see kuvattava henkilö, siinä missä esimerkiksi jännitysromaanissa etualalla voi olla toiminta. 

(Kantokorpi 1990, 120; Rimmon-Kenan 1991, 48-49.)  

 

Henkilöhahmo nousi kaunokirjallisuudessa keskeiseen asemaan 1700-luvun lopulla porvaril-

lisen individualismin ja romantiikan aatteiden myötä. Yksilön kokemus ja henkilöhahmojen 

”sisäinen elämä” tulivat tärkeiksi mielenkiinnon kohteiksi ja lukijat samastivat itseään kirjalli-

suuden hahmoihin, reflektoivat omaa elämäänsä henkilöhahmojen kautta. (Saariluoma 1999, 

31-33.) Realistisessa kerronnassa henkilön kuvaamisella on usein muitakin funktioita kuin 
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tämän yksilöllisten piirteiden korostaminen: sillä voidaan tehdä eroa henkilöhahmon ruumiil-

lisuuden ja persoonan välille. Realismin traditiossa vaikuttaa kartesiolainen ajattelu ruumiin ja 

tietoisuuden erillisyydestä, jossa jälkimmäinen on alisteinen edelliselle. Näin ollen henkilö-

hahmon ulkoinen olemus voi näyttäytyä sisäisen elämän ja mielenliikkeiden edustajana, kuten 

Tolstoin (1988, 84) Anna Kareninassa: romaanin nimihenkilöä kuvataan muun muassa ”kau-

niiksi”, ”hillityn eloisaksi” ja ”ylenpalttiseksi”.1 Anna Karenina on monitahoinen, pyöreä 

henkilöhahmo, jonka persoonallisuutta paljastetaan vähitellen. (Käkelä-Puumala 2001, 250-

252.) 

 

Traditionaaliseen realistiseen romaaniin kuuluu selkeä alku ja loppu sekä loppua kohti sulkeu-

tuva tarinan kaari toisin kuin modernistisessa romaanissa, jossa lukija yleensä tuodaan suo-

raan tapahtumien virtaan ja loppu jää avoimeksi. Realistisen romaanin alussa esitellään aika, 

paikka ja henkilöiden taustaa. (Makkonen 1991, 153-154.)  

 

Syrjä luokitellaan yleensä kirjailijana realismin laajan lajityypin edustajaksi (ks. esim. ”Kirjai-

lijoita Satakunnassa. Juhani Syrjä”, 31.1.2004). Nimitys ”realisti” ei toki vielä kerro paljon, 

sillä realismille on annettu miltei lukemattomia lisämääreitä, ja sitä voidaan pitää esimerkiksi 

perioditerminä tai kuten muun muassa Georg Lukács, objektiivisena todellisuuden hahmotta-

misen tapana (Lappalainen 1998, 15-20). Karkaman (1994, 104-105) mukaan realismissa on 

kyse relationaalisuudesta: tapahtumat ja toiminnot esitetään suhteessa toisiin tapahtumiin ja 

toimintoihin, joilla ajatellaan myös reaalitodellisuudessa olevan keskinäinen suhde. Näin nii-

den avulla pyritään sanomaan jotakin, jolla on merkitystä yhteiskunnallisen ja kulttuurisen 

dialogin kannalta. Kyseessä ei siis ole totuuden esittäminen vaan totuudellisuus, edustavuus 

eli representatiivisuus. 

 

Syrjä itse katsoo, että häntä voisi nimittää tuotantonsa valtaosalta ”romanttiseksi realistiksi”, 

mutta mihinkään selvärajaiseen kirjalliseen virtaukseen hän ei koe kuuluvansa. Nuorena Syrjä 

on ajatellut kirjallisiksi lähisukulaisikseen Axel Sandemosea ja Timo K. Mukkaa. (Syrjä 

5.3.2004.) ”Romanttinen realistikin” on vielä laaja ilmaus, eikä suinkaan kata Syrjän kirjaili-

janlaatua kokonaan kuten jatkossa käy ilmi, mutta muun muassa tietty luonnonromantiikka on 

                                                 
1 Käkelä-Puumalan käyttämässä suomennoksessa adjektiivit ovat olleet “pidätellyn eloisa” ja “yltäkylläinen”. 
Tällöin korostuu vahvemmin ajatus kompleksisesta henkilöstä, jonka persoonaa jokin “pidättelee”. (Vrt. Käkelä-
Puumala 2001, 251.) 
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hänen teoksilleen tyypillistä: luonto saa usein edustaa esimerkiksi ’elämän ikuisia totuuksia’ 

(tarkemmin luku 5.3.).   

 

Merkillepantavaa Syrjän kerrontaratkaisuissa on tiukka keskushenkilöön keskittyminen, oli 

sitten kyse ensimmäisen tai kolmannen persoonan kerronnasta. Toisten henkilöiden näkökul-

ma ei juuri tule esiin, dialogiakin on usein niukasti. Markku Soikkeli (2000, 225) on huomioi-

nut, ettei Syrjän teoksissa ulkopuolisen ja minäkertojan asenteen välillä ole suurtakaan eroa. 

Varhaisteokset eroavat myöhemmistä teoksista sikäli, että Perinnöstä (1978) alkaen teoksissa 

esiintyy paljon kerronnan kehyksestä irtoavaa pohdintaa muun muassa ihmisen velvoitteista 

yhteiskunnassa ja yhteisöissä. Pienessä määrin tätä on nähtävissä jo Pakenijoissa. 

 

Risto Koivisto (Parnasso 1/1979) on Perinnön kritiikissään huomioinut teoksen paikoin oh-

jelmallisen sävyn, joka on toisenlaista kuin varhaisempien teosten ”kerronnallinen kurinalai-

suus”. Koivisto löytää varsinkin Neitsytpojasta ”omaperäisesti hyödynnettyjä yhteyksiä eräi-

siin ranskalaisen ’uuden romaanin’ avaamiin virtauksiin”. Valitettavasti Koivisto ei tarkem-

min yksilöi, mitä nuo yhteydet voisivat olla. Hän pitää kuitenkin Neitsytpoikaa modernin 

proosamme tärkeänä teoksena ja arvostaa varhaisteosten pyrkimystä ”kielen ja kuvien selke-

ään täsmällisyyteen”. Samantyyppinen, modernistista estetiikkaa mukaileva arvottamisperuste 

on myös Eeva-Liisa Mannerin (1970) Neitsytpojasta kirjoittamassa kritiikissä: ”Syrjä kirjoit-

taa jäsenneltyä, kirkasta, havaitsevaa proosaa” ja edelleen Manner korostaa ”kielen täsmälli-

syyttä ja puhtautta”.  

 

Koiviston viittaus uuteen romaaniin eli nouveau romaniin on mielenkiintoinen, sillä tämä 

postmodernismille tietä viitoittanut virtaus kyseenalaisti realismiin ja vielä modernismiinkin 

kuuluneet ajatukset henkilöhahmosta.  Modernismin henkilökuvauksen on katsottu jatkaneen 

pitkälti samaa henkilökuvauksen linjaa kuin realismin, modernismin henkilöhahmolla vain 

korostuvat enemmän psyykkiset prosessit kuin toiminta. Henkilöhahmo on modernismissakin 

sisäisistä ristiriidoistaan huolimatta edelleen yksilöllinen kokija ja toimija. Ranskalaisessa uu-

dessa romaanissa hahmojen  tekstuaalinen luonne korostuu ja ajatus henkilöhahmon esittä-

vyydestä kyseenalaistuu. (Käkelä-Puumala 2001, 253-255.) Koska subjekti ei näe eikä koe 

maailmaa yhtenäisenä, ei kirjallisuuden henkilöhahmokaan voi olla yhtenäinen: uusi romaani 

kuvaa epäjatkuvuutta (Kosonen 2000, 48). Henkilöhahmo ei enää ole keskus, jonka kautta ta-

pahtumat saavat merkityksensä (Saariluoma 1992, 27). Toisaalta jotkut postmodernistiset 

ajattelijat katsovat, että niin modernismi kuin varhainen uusi romaanikin olivat vielä psykolo-
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gisen realismin muunnelmia, sillä niissä on kyse henkilön havainnoista, vaikkei tämä enää 

olisikaan  koossapitävä keskushenkilö. Silti pyrkimyksenä on edelleen tekstin ulkopuolisen 

todellisuuden kuvaaminen tai jäljittely. (Ibid., 20.) 

 

Kovin kattavia yhteyksiä en uuden romaanin ja Neitsytpojan väliltä löydä, sillä Neitsytpoika 

rakentuu hyvinkin pitkälti päähenkilönsä sekä tämän ajatusten, tunteiden ja toiminnan varaan. 

Tapahtumat etenevät kronologisesti ja teoksessa on selvästi hahmottuva tarinan kaari. Vaikka 

Neitsytpojassa välillä seurataan päähenkilön tilanteisia mielenliikkeitä tai unia ja muistumia, 

tämä ei vielä riko henkilöhahmon yhtenäisyyttä sinänsä.  

 

Syrjän varhaisteosten realististen ja modernististen piirteiden suhde sen sijaan on lähinnä ve-

teen piirretty viiva. Vaikka teosten voi katsoa noudattavan Karkaman (1994, 104-105) määrit-

telemää realistista relationaalisuutta ja myös joidenkin kerronnan ratkaisujensa puolesta ole-

van realististen konventioiden mukaisia, niistä on löydettävissä modernistisiakin piirteitä. 

Tämä ei ole tavatonta yleisluontoisesti realisteiksi nimitettyjen kirjailijoiden kohdalla, kuten 

voidaan todeta muun muassa Väinö Linnan tapauksessa (Niemi 1995, 50-51). 1970-luvulle 

tultaessa realismin variaatiot olivat muutenkin jo laajentuneet monin tavoin (Peltonen 1998, 

144-147). Teosten yksilökeskeinen minuuden problematiikka ja varsinkin Neitsytpojan minä-

keskeinen kertojanäkökulma tuovat yhtymäkohtia modernismiin, samoin kuin Mannerin 

(1970) huomioima pyrkimys ”kielen täsmällisyyteen ja puhtauteen”. (Vrt. Niemi 1995, 34-35, 

50-51). Sekä teosten maailmankuva että kerronnan ratkaisut sijoittuvat realismin ja moder-

nismin välimaastoon. 

 

Pääasiallinen tarkoitukseni ei ole vetää köyttä siitä, mitä nimettyä kirjallista suuntausta Syrjän 

tekstit edustavat. Kuten Pertti Karkama (1994, 9 ja 258) toteaa, kirjallisuuden virtaukset (joita 

hän mieluummin kutsuu ”tendensseiksi”) eivät ole tiukasti irrallisia ismejä, vaan niitä voi olla 

läsnä useampia samaan aikaan. Kirjallisuus- ja kulttuuripoliittisessa keskustelussa voidaan ko-

rostaa niiden eroa ja rakentaa historiallisia linjauksia (ibid.).  

 

Analysoin tiettyjä kerrontaratkaisuja sekä henkilöhahmojen esittämisen tapaa etupäässä siksi, 

että ne rakentavat osaltaan teosten yksilökeskeistä tematiikkaa ja henkilöiden problemaattista 

identiteettiä. Työni loppupuolella pohdin tekstejä myös kehityskertomuksina ja arvioin teos-

ten liittymistä suomalaiseen kehitysromaanitraditioon. Näiden osien väliin ja oheen sijoittuu 
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työni kulttuurintutkimuksellinen sekä teosten yhteiskunnallista puolta tarkasteleva osuus, jon-

ka käsiteapparaattia esittelen seuraavaksi. 

 

2.2.  Modernin tematiikka ja identiteettikysymykset 

 

2.2.1.  Yksilön itsereflektiivisyys ja elämän peripetiat 

 

Nykyaikaistuminen (modernisaatio) yhdistetään tavallisesti kapitalismin ja kansallisvaltioiden 

syntyyn, teollistumiseen ja näihin liittyviin organisaatiomuotoihin. Esimoderni agraarinen yh-

teiskunta muuttui moderniksi teollistuneeksi yhteiskunnaksi  Euroopan maissa eri aikaan. 

(Giddens 1991, 14-15; Karkama 1994, 10.) Karkaman (ibid.) mukaan kirjallisuuden tutki-

muksen palauttaminen näin yleisiin perusteisiin on kuitenkin liian yksinkertaistavaa. Kapita-

listinen kansallisvaltio tarjoaa puitteet ja tuottaa haasteita kulttuuriselle toiminnalle, mutta yk-

silöiden ja ryhmien on etsittävä haasteisiin vastauksia kunkin omalta kohdaltaan (ibid.). 

 

Karkama (1994, 8) näkee nykyaikaistumisen usein arvaamattomiakin käänteitä saavana pro-

sessina, jossa olennaista on kulttuurin dialogisuus, sen luonne yhteiskunnan sisäisenä puhee-

na. Erityisesti kulttuurisina murroskausina dialogin merkitys korostuu ja yhteiskunnallinen ja 

kulttuurinen keskustelu voi saada kiivaitakin sävyjä. Kaunokirjallisuuden erittelyn pohjaksi 

Karkama ottaa perusoletukseksi, että ”jokainen nykyaikainen sanataideteos tematisoi yksilön 

suhteen nykyaikaistumisen liikkeeseen ja ratkaisee omalla tavallaan modernisaation ja indivi-

duaation välisen suhteen”. (Ibid.) Tuota suhdetta Karkama erittelee seuraavasti: 

 
Modernisaatioon liittyy aina kysymys uudesta subjektista ja yksilön identiteetistä, sanalla sa-
noen yksilöistymisestä (individuaatiosta). Käytän tarkoituksellisesti yksilöistymisen käsitettä 
erotukseksi yksilöllistymisestä. Edellisellä ymmärrän sitä prosessia, jonka myötä yksilöstä 
kehkeytyy toimiva ja elävä subjekti. Jälkimmäinen viittaa mielestäni pikemminkin siihen, mi-
ten yksilö erottautuu muista yksilöistä omaksi yksikökseen. Yksilöllistyminen on siten yksi 
mahdollinen tapa ratkaista yksilöistymisen ongelma. (Ibid., 7.) 

 

Nykyaikainen sanataide on mukana etsimässä modernia subjektia ja modernia identiteettiä se-

kä käsittelemässä yksilöistymistä (ibid., 8). Yksilöistyminen on prosessina dialektinen ja dy-

naaminen, siihen kuuluu sekä sisäistäminen että kyseenalaistaminen. Prosessin myötä yksilö 

tiedostaa ja parhaassa tapauksessa koettaa ratkaista ne ristiriidat, joita hänen elämänkokemus-

tensa ja yleisesti hyväksyttyinä pidettävien arvopäämäärien välillä on. (Karkama 1993, 36.) 
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Yksilöistymisen ohella työni peruskäsitteisiin kuuluu  itsereflektiivisyys, itsereflektio, moder-

nin ajan yksilön elämään liittyvä jatkuva menneen pohdiskelu ja tulevaisuuden suunnittelu 

(Karkama 1994, 16). Anthony Giddensin (1991, 32) sanoin moderniteetissa ”minuudesta tulee 

reflektiivinen projekti”. Tämä näkyy muun muassa siinä, miten ihmisten psyyken ja minuu-

den muotoutumisen kysymykset siirtyvät asiantuntijoiden käsiin ja institutionalisoituvat entis-

tä enemmän: lapsia kasvattavat alan ammattilaiset ja erilaiset terapiamuodot ovat yhä suosi-

tumpia. (Ibid., 32-34.) 

 

Kärjistyneimmillään itsereflektiivinen kulttuuri edustaa äärimmäistä individualismia ja itse-

keskeisyyttä sekä riippuvaisuuden kieltoa muista ihmisistä. Tyypillisimmillään tämä näkyy 

erilaisissa populaaripsykologisissa teoksissa, joissa ihmisiä neuvotaan ”tekemään omaa juttu-

aan” tai ”löytämään itsensä”. (Ibid., 70-79; Taylor 1995, 34-36.) Moraaliset lausumat tulevat 

mahdottomiksi esittää, koska ns. pehmeän relativismin nimissä kenenkään eettistä näkemystä 

ei voida katsoa paremmaksi kuin jonkun toisen (Taylor 1995, 48). Selvien moraalisten, ole-

massaoloa jäsentävien kehysten puuttuminen aiheuttaa modernissa yksilössä toisaalta usein 

ahdistuksen ja tyhjyyden tunteita (Taylor 1989, 16-19). Myös nihilismi on eräs tyypillinen 

modernin ajan ilmiö: ihmiset eivät välttämättä saakaan näennäisestä vapaudestaan huolimatta 

luoduksi mitään erityisen ’uutta’ tai ’omaa’, vaan ajautuvat kyynisyyteen tai utilitarismiin 

(Berman 1992, 37-38).    

 

Kulttuurin ääri-individualististen muotojen taustalta kuitenkin pilkottaa, vaikkakin vääristy-

neenä, eräs länsimaisessa kulttuurissa tärkeäksi katsottu ihanne. Kyseessä on autenttisuuden 

ihanne, joka kehottaa ihmistä ”olemaan uskollinen itselleen” ja ”kuuntelemaan sisäistä ään-

tään”, olemaan rehellinen itselleen. (Giddens 1991, 78-79; Taylor 1995, 58-59.) Charles 

Taylor (ibid.) korostaa autenttisuuden olevan edelleen pätevä ihanne, sillä jos ihmisillä on 

elävä yhteys minäänsä ja omaan ominaislaatuunsa, he eivät suhtaudu itseensä ja toisiin ihmi-

siin välineellisesti. Tärkeää on, että ihmiset käyvät keskustelua ihanteistaan ja niistä seuraa-

vista käyttäytymismuodoista (ibid., 54).  

 

Taylorin näkemystä kriittisen moraalikeskustelun vaikutuksesta ja eettisen ymmärryksen kas-

vusta voi pitää turhankin optimistisena. Hän ei anna paljon kriteerejä sille, miten eettisiin nä-

kemyksiin liittyvien historiallisten kertomusten hyvyys ja totuus voidaan tunnistaa. (Sihvola 

1995, 20-21.) Myös ihmisten kyvyt ja mahdollisuudet olla itselleen rehellisiä ja toimia ”sisäi-
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sen äänensä” kautta muotoutuneiden eettisten näkemysten nojalta vaikuttavat nähdäkseni ra-

jallisilta. Taylor (1995, 39-40) ei usko weberiläiseen rautahäkkiin, jossa ihmiset ovat instituu-

tiorakenteiden avuttomia pelinappuloita ja tätä kautta kykenemättömiä itsenäisiin ratkaisuihin. 

Jää silti hieman avoimeksi, mikä heidät saisi riittävässä määrin, kuten Taylor (1995, 56) sanoo 

”kuuntelemaan moraalitunteitaan”. Taylor palauttaa eettisen arvon viime kädessä uskontoon, 

mikä ei länsimaisen filosofian perinteeseen nähden ole aivan ongelmatonta (Sihvola 1995, 21-

22). 

 

Laaja moraalinen ja eettinen pohdiskelu ei kuulu työni tavoitteisiin, mutta itsereflektion erilai-

set merkitykset ja vaikutukset on tärkeä nähdä tutkimieni henkilöhahmojen kohdalla. Itsere-

flektio ei välttämättä ole vain itsekeskeistä ’oman navan ympärillä pyörimistä’, vaan sen mer-

kitys on etenkin modernin nuoren ihmisen minuudelle ratkaiseva. Itsereflektio on olennaista, 

jotta ihminen saisi yhteyden minäänsä ja osaisi hahmottaa itsensä, oman moraalinsa ja ihan-

teensa suhteessa toisiin. Myös siinä, suhtaudutaanko toisiin ihmisiin välineellisesti vai yrite-

täänkö heidän kanssaan asettua toisen minuutta kunnioittavaan dialogiin, on suuri ero. Tämä 

tulee esiin erityisesti tutkimieni romaanihenkilöiden suhteissa vastakkaiseen sukupuoleen (lu-

ku 4.2.).  

 

Edelleen merkittävä työssäni on peripetian käsite, jolla viitataan yksilön elämän syviin mur-

roskohtiin.2 Peripetioille, on ominaista, että elämän mielekkyyttä joudutaan pohtimaan uudes-

taan, ja yksilö kokee eksistentiaalista ahdistusta sekä vierauden ja ikävyyden tunteita. Jokin 

elämän käännekohta, kuten avioero tai ammatin valinta voi saada ihmisessä aikaan tämän 

tyyppisen murroksen. Modernina aikana on paljon valinnan mahdollisuuksia, mutta niihin liit-

tyy myös runsaasti ristiriitoja ja epävarmuutta. (Giddens 1991, 47-55; Karkama 1994, 16-17.)  

 

Giddens (ibid., 47-48) lähestyy asiaa muun muassa eksistentiaalifilosofian isän Søren Kierke-

gaardin kautta, joka on analysoinut ahdistusta liittyen ihmisen tietoisuuteen omasta olemassa-

olostaan. Ihmiset tuntevat asioita ja tapahtumia välittömän elämänpiirinsä ulkopuolelta. Mo-

dernilla ihmisellä on suuri valinnan vapaus, mutta samalla hänen osakseen koituu helposti ah-

                                                 
2 Peripetian käsite esiintyy jo Aristoteleen Runousopissa merkitsemässä  draaman tai komedian ”toiminnan 
suunnan kääntymistä vastakkaiseksi”, onnesta onnettomuuteen tai päinvastoin (Aristoteles 1967, 29-30; Kirjalli-
suuden sanakirja, s.v. peripetia). Tässä käsitteen ala on toisenlainen: sillä ei viitata kaunokirjallisen teoksen ra-
kenteisiin, vaan sellaisiin yksilön elämän murroskohtiin, joita kaunokirjallisuus usein ottaa käsittelyyn (vrt. Kar-
kama 1994, 16-18). Giddens nimittää tämän tyyppisiä eksistentiaalisia murroksia ”kohtalokkaiksi hetkiksi” 
(”faithful moments”) (ks. Giddens 1991, 113; Karkama 1993, 36).  

 14



distus: hänen on suunniteltava tulevaisuuttaan ja pohdittava mahdollisuuksiaan ilman valmiita 

vastauksia. Kierkegaardin sanoin ahdistus on ”vapauden mahdollisuus” (ibid., 47; ks. myös 

Karkama 1994, 16). Kierkegaardin ajattelussa ahdistus ja ihmisen jumalasuhde kuuluvat yh-

teen. Jumalasuhde on eksistenssin, ihmisenä olemisen, rakennetekijä. Jumalasuhteen reali-

soiminen tekee ihmisestä todellisen, ja jumalasuhteen mahdollisuus saa ilmauksensa ”vapau-

den puuttumisena eli mahdollisuutena vapauteen ahdistavassa tuskassa”. (Ukkola 1973, 130-

131.) 

 

Karkama (ibid., 16-17) tekee jaon siitä, miten modernin kirjallisuuden eri historialliset ten-

denssit ovat yleisesti ottaen suhtautuneet yksilön elämän eksistentiaalisiin murroksiin. Ro-

mantiikassa peripetioiden kautta avautuu näköaloja ”maailman jumalalliseen olemukseen” 

(ibid., 17). Realismissa niitä suhteellistetaan  yhteiskunnalliseen elämään, jonka kokonaisuu-

dessa peripetiat nähdään välttämättöminä vaiheina. Modernismissa peripetiat pyritään irrot-

tamaan reaaleista yhteyksistään ja ne nähdään ihmisenä olemiseen kuuluvina totuuden hetki-

nä. Karkaman mukaan yksilö on kuitenkin kaikissa tendensseissä murroskohdassa ”yksin it-

sensä kanssa” (ibid.) ja elämän aikaisemmat, totutut tavoitteet kyseenalaistuvat. 

 

Tutkimiani tekstejä luonnehtii lähinnä ajatus ”ihmisenä olemisen totuuden hetkistä”, vaikka 

ympäröivillä yhteisöillä on niissä tärkeäkin merkitys. Henkilöiden elämänpiirissä ei juurikaan 

esiinny tiukasti sidottuja, valmiita malleja, joiden mukaan heidän oletettaisiin elävän ja joita 

vastaan pitäisi aktiivisesti kapinoida –  tai joihin toisaalta pitäisi sovittautua voidakseen olla 

täysipainoinen yhteiskunnan jäsen ja yksilö. Erilaisiin ryhmiin kuulumiset ovat välivaiheita, 

kun henkilöhahmot etsivät niitä elämän ’totuuksia’, joiden kautta varhaisen aikuisuuden peri-

petia olisi ohitettavissa. 

 

2.2.2.  Minuuden, identiteetin ja subjektin käsitteet 

 

’Minuus’, ’identiteetti’ ja ’subjekti’ ovat kaikki käsitteitä, jotka on lainattu kirjallisuustietee-

seen toisten tieteiden diskursseista: psykologiasta, filosofiasta, kielitieteestä ja yhteiskuntatie-

teistä. Sekaannusta aiheuttaa se, että niille annetaan joskus hyvinkin spesifi merkitys, kun taas 

toisinaan niitä käytetään miltei toistensa synonyymeinä. Käsitteiden käyttö ei ole liioin ideo-

logisesti neutraalia ja sillä on omat, historiallisesti määrittyvät ehtonsa. (Käkelä-Puumala 

2001, 242-244). 
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Psykologiassa ’minuudella’ viitataan yleensä ihmiseen psykologisena essenssinä, kokonaisuu-

tena, joka on melko pysyvä. ’Identiteetille’ annetaan usein sama merkitys, mutta näiden kah-

den käsitteen välille on joskus järkevää tehdä ero. Aleid Fokkeman mukaan ’identiteetin’ ra-

kentuminen edellyttää sosiaalista ja kulttuurista kontekstia toisella tavalla kuin ’minuuden’, 

joka siis viittaa ihmisen psykologiseen ”olemukseen”. Ihmisellä voi olla erilaisia, osin tietoi-

sestikin rakennettuja identiteettejä, kuten etninen identiteetti ja sukupuoli-identiteetti. Saman 

voi ajatella pätevän henkilöhahmoon: perimmäinen minuus kätkeytyy erilaisten, kerronnan 

kautta rakentuvien identiteettien taakse (vrt. esimerkki Anna Kareninasta luvussa 2.1.). (Kä-

kelä-Puumala 2001, 242-243.)  

 

Tutkimissani teksteissä henkilöhahmojen minuus ei tällä tavalla ’peity’, vaan se on vielä hen-

kilöille itselleenkin tulemisen tilassa. Pyrin silti varaamaan analyysitekstissäni ’minuuden’ 

käsitteen enemmän henkilöiden psyykkisen ja kokemuksellisen kokonaisuuden tarkasteluun, 

kun taas ’identiteetillä’ viittaan minuuteen läheisesti liittyviin, sosiaalisesti rakentuviin (ja 

joskus keinotekoisiinkin) osarakenteisiin.  

 

Aivan yksiselitteisesti tätä jakoa on kuitenkin hankala toteuttaa jo yksistään sen takia, että 

kaikki käyttämäni teoreetikot eivät jäsennä asiaa keskenään samalla tavalla. Minuutta ei aina 

mielellään nähdä ”olemuksellisena” ilmiönä, vaan sekin voi olla sosiaalisesti ja esimerkiksi 

kielen kautta rakentunut (ks. esim. Lehtonen 1998, 54) ja identiteettiinkin liittyy psyykkinen 

ja kokemuksellinen puoli (esim. Fornäs 1998, 277-278). Koetan tarvittaessa selventää tekstis-

säni, millaiseen konstruktioon viittaan. 

 

’Subjektin’ käsite puolestaan on alun perin merkinnyt toiminnan kohdetta, ei tekijää, toimijaa 

ja ajattelevaa yksilöä kuten nykyisin yleisessä kielenkäytössä. Toisaalta kulttuurintutkimuk-

sessa subjektia ei enää nähdä pelkästään autonomisena toimijana, vaan vapaan ja yksilöllisen 

subjektin ideaa on kyseenalaistettu. Subjekti on ”paitsi yksilöllinen toimija myös alistettu vai-

keaselkoisille ulkonaisille voimille”. (Fornäs 1998, 268-269; ks. myös Lehtonen 1998, 188-

190.)  

 

Postmoderni subjektikäsitys on ollut pitkälti asettumista cartesiolaista ajattelun traditiota vas-

taan. René Descartesin filosofiassa 1600-luvulla subjekti nähtiin autonomisena, ulkoa päin 

määräytymättömänä yksikkönä, joka muodosti kuvansa todellisuudesta täysin itsenäisen ajat-
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telun avulla. Länsimaisen individualismin linja on siis lähtöisin valistuksen ajattelusta, mutta 

siitä tuli poliittinen ideologia vasta 1800-luvun alkupuolella, jolloin liberalistinen yhteiskun-

tanäkemys otti individualismin omakseen. Jälkistrukturalistisissa teorioissa cartesiolainen 

subjektikäsitys nähdään todellisuutta vastaamattomana myyttinä, ja subjektia katsotaan tuotet-

tavan erilaisissa yhteiskunnallisissa käytännöissä. Myös monet sellaiset sosiologiset teoriat, 

jotka eivät kuulu jälkistrukturalismiin, ovat nähneet yksilösubjektin tuotetun tai individualis-

min ideologisen luonteen. (Saariluoma 1992, 28-35.) 

 

Äärimmäisissä postmoderneissa näkemyksissä subjektista tulee ”liikkuva juhla”, jolla on usei-

ta keskenään ristiriitaisiakin identiteettejä. Identiteetit eivät enää ryhmity selkeän minän ym-

pärille yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, vaan ihmisen sisällä on jatkuvasti eri suuntiin tempoile-

via, kilpailevia identiteettejä. Kulttuuristen järjestelmien ja merkitysten moneus lisää kohtaa-

miemme mahdollisten identiteettien määrää. (Hall 1999, 22-23.) Ajatus pirstoutuneesta sub-

jektista ja hahmottomista, ameebamaisista identiteeteistä on kuitenkin käytäntöä ajatellen 

hankala ja kestämätön. Mikko Lehtonen (1995b, 24) toteaa: ”Vaikka mahdollisten identiteet-

tien, uusien identiteettien rajojen voikin ajatella jatkuvasti laajentuvan, identiteetit eivät kui-

tenkaan edes postmoderniksi kuvatussa maailmassa ole loputtomasti muotoaan muuttavia So-

laris-meriä, vaan edelleen suhteellisen rajallisia ja kiinteitä”. Lehtosen (1995b, 25) mukaan 

esimerkiksi monet miehet identifioituvat edelleen totuttuihin maskuliinisuuden malleihin. 

Kiinteää ja johdonmukaista maskuliinista identiteettiä on kuitenkin syytä epäillä ja sen kult-

tuurista rakentumista tutkia (ibid.).  

 

Johan Fornäs (1998, 265-269) korostaa subjektien yksilöllistä ainutlaatuisuutta ja heikkoa tai-

pumista yksiselitteisiin määrittelyihin. Subjektien identiteetit eivät ole valmiiksi annettuja ja 

itsestäänselviä. ”Subjektit eivät ole sen enempää täysiä kuin tyhjiä aukkojakaan, vaan moni-

mutkaisia projekteja. Subjektiivinen identiteetti onkin enemmänkin luovan identiteettityön 

projekti kuin joko jotain valmiina saatavaa tai tyhjää illuusiota.” (Ibid., 269.) Fornäs toteaa, 

että vaikka subjektia voidaan pitää sosiokulttuurisena rakennelmana, se on joka tapauksessa 

olemassa, ja mahdollisesta hajanaisuudestaan huolimatta sen identiteettityön tavoitteena voi 

olla ”tuleminen enemmän subjektiksi” (ibid.). 

 

Fornäs (1998, 277) käyttää myös ’subjektiviteetin’ käsitettä. Hän toteaa subjektiviteetin saa-

van alkunsa subjektienvälisessä sosiaalisuudessa. Subjektiviteetti on Fornäsin mukaan ”erityi-

sen tyyppistä identiteettiä: sisäistä, henkilökohtaista ja yksilöllistä”. Jokainen identiteetin ke-
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hitys muotoutuu subjektienvälisissä teoissa, myös identiteetin sisäisten tai psykologisten as-

pektien osalta. (Ibid.). 

 

Fornäs (1998, 277-278) analysoi identiteettiä ajan ja tilan akselilla. Identiteetti, joka on luon-

teeltaan jossain määrin pysyvä, on tunnistettavissa pitkällä aikavälillä. Tilallisesti ajatellen 

ihmisillä on paljon samankaltaisuuksia erillisyydestä huolimatta, mikä taas liittyy kollektiivi-

siin identiteetteihin. Identiteettiä ei pidä käsittää liian kapea-alaisesti, sillä mikään ei voi olla 

täsmälleen samankaltainen kuin jokin toinen. Fornäs erottaa identiteetistä kolme eri aspektia: 

kollektiivisen (tai sosiaalisen), yksilöllisen (subjektiivisen) sekä kulttuurisen identiteetin. Kol-

lektiiviseen identiteettiin kuuluvat yksilöiden väliset suhteet ja normistot sekä ryhmät ja sub-

jektiasemat. Yksilöllinen identiteetti on jo aiemmin kuvailtua sisäistä subjektiviteettia. Kult-

tuurinen identiteetti puolestaan muotoutuu sellaisten symbolien ja tekstien kautta, jotka ovat 

merkityksellisiä yksilöille ja yhteisöille. Koska kommunikaatio tapahtuu aina symbolisessa 

muodossa, muiden identiteettimuotojen voidaan katsoa muotoutuvan kulttuuristen identiteet-

tien kautta. Kulttuurinen taso ei silti ole yksiselitteinen seuraus muista tasoista. (Ibid.). 

 

Pertti Karkamakin (1994, 18-19) nimeää kolme eri aspektia eritellessään identiteetin muotou-

tumista, mutta niiden sisältö ja arvoviritteisyys on osin eri. Hän jakaa identiteetin3 yhteiskun-

nalliseen (tai maailmankatsomukselliseen), sosiaaliseen sekä itseidentiteettiin eli itseyteen. 

Karkama ei täten nimeä erillistä symbolista ja kulttuurista tasoa, mutta sen ehkä voidaan kat-

soa implisiittisesti sisältyvän muihin tasoihin. Sosiaalisen identiteetin näkyvänä osana ovat 

sosiaalisen kanssakäymisen muodot. Julkinen, ja laajassa mielessä poliittinen sfääri, irtoaa 

hänellä omaksi kokonaisuudekseen ja sosiaalinen identiteetti lukeutuu eettiselle alueelle. Kar-

kaman ”itseidentiteetti” käsittää elämänfilosofisia ja eksistentiaalisia ongelmia. Fornäs (1998, 

278) eksplikoi laajasti ”yksilöllisen identiteetin” käsittävän niin henkisiä kuin ruumiillisiakin 

aspekteja. Hän myös antaa yksilöpsykologialle suuremman painoarvon. 

 

Mitä näistä jaotteluista sitten irtoaa omaa analyysiani ajatellen? Yhteistä Karkaman (1994, 18-

20) ja Fornäsin (1998, 269, 277-279) erittelyille on se, että he näkevät ihmisyksilössä sekä yh-

teisöllistä että yksilöllistä ainesta ja pitävät identiteettejä jonakin sellaisena, jota voidaan selit-

tää ja ymmärtää. Tällainen lähestyminen on toki vielä kovin laaja, mutta se sulkee pois ää-

rimmäisen kollektivismin ja toisaalta individualismin. Lähden liikkeelle teosten henkilöhah-

                                                 
3 Karkama käyttää käsitteitä ‘minuus’ ja ‘identiteetti’ pitkälti rinnakkaisina (ks. esim. 1994, 18). 
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moista yksilöinä, mutta analyysini etenee kohti laajempaa kollektiivista tasoa: sukupuolta se-

kä suhdetta erilaisiin instituutioihin ja yhteisöihin. Vaikka asioita on analyysin selkeyden 

vuoksi erotettava toisistaan, yksilöyden ja yhteisöllisyyden vuorovaikutus on syytä myös näi-

den henkilöiden kohdalla pitää mielessä.  

 

Todettakoon, etten laajasti pyri erittelemään henkilöhahmoihin liittyviä psykologisia tekijöitä, 

vaikka niilläkin on identiteettikysymysten kannalta olennaista merkitystä, kuten muun muassa 

Fornäs (1998, 270-272, 283-286) korostaa. Joissain kohdin silti viittaan tekstin kautta esiin 

nouseviin, mahdollisiin psykologisiin selityksiin. Psykologista selitystapaa käytetään kulttuu-

rissamme ja varsinkin sukupuoli-identiteettien kohdalla paljon, mutta tämän puolen laajempi 

käsittely veisi analyysini turhan kauas sivupoluille asetelmaani nähden. Henkilöiden psyko-

historian kartoitus tai tekstien psykoanalyyttinen tulkinta olisi jo kokonaan oma tutkimuskent-

tänsä. 

 

2.3.  Maskuliinisuuden tutkimuksesta 

 

Profeministinen maskuliinisuuden tutkimus on vähitellen vakiinnuttanut asemansa naistutki-

muksen (tai feministisen tutkimuksen) osana ja rinnalla, vaikkakin melko pienimuotoisena. 

Yhdysvalloissa käytetään nimitystä miestutkimus, mutta Euroopassa puhutaan mieluummin 

maskuliinisuuden tutkimuksesta. Profeministiselle tutkimussuuntaukselle on ominaista anti-

seksistisyys ja feminismin näkökulmien omaksuminen. Biologisten sukupuolierojen olemas-

saoloa ei kielletä, mutta sukupuolten välisten suhteiden nähdään määräytyvän sosiaalisesti. 

(Sipilä 1994, 17-19.) Sosiaalinen sukupuoli, gender, rakentuu vuorovaikutuksessa (Connell 

1995, 35).  

 

Maskuliinisuuden tutkimuksessa on oikeampaa puhua useista maskuliinisuuksista, sillä mas-

kuliinisuus ei ole jotakin kaikille miehille yhteistä. Hegemonisella maskuliinisuudella tarkoi-

tetaan sellaista maskuliinisuutta, jolle muut maskuliinisuudet ovat alisteisia: meidän kulttuu-

rissamme miehen ideaalityyppi on mm. fyysisesti voimakas, yhteiskunnallisesti menestyvä 

sekä heteroseksuaali. Ihannekuva ei välttämättä lainkaan vastaa miesten enemmistön todelli-

sia ominaisuuksia, eivätkä kaikki voi tai halua täyttää hegemonisen maskuliinisuuden ihantei-

ta. (Sipilä 1994, 19-27; Connell 1995, 35-39, 77.)  

 

 19



Pitkälti R.W. Connellin kehittelemä hegemonisen maskuliinisuuden käsite on nähty myös 

hieman ongelmallisena, koska erilaisilla kulttuurisilla areenoilla – vaikkapa jalkapallokentällä 

ja tieteellisessä konferenssissa – esiintyvät hegemonisen maskuliinisuuden muodot ovat hyvin 

erilaisia. On siis kiistanalaista, voidaanko aina edes puhua yhdestä ja samasta hegemoniasta. 

(Sipilä 1994, 27-29; ks. myös Lehtonen 1995b, 32-33.) Connell (1995, 35-39) itsekin koros-

taa, ettei hegemoninen maskuliinisuus ole jotakin jähmeää ja muuttumatonta, vaan yhteiskun-

nassa on jatkuvasti käynnissä ”neuvottelu” erilaisten maskuliinisuuden muotojen suhteista. 

Sipilä (1994, 28) sen sijaan kyseenalaistaa kokonaan tällaisen ”keskushegemonian” olemas-

saolon. Joka tapauksessa hegemoninen maskuliinisuus on maskuliinisuuden tutkimuksessa 

suhteellisen vakiintunut käsite. Tutkimuksessa on kuitenkin tärkeä nähdä maskuliinisuuden 

suhde yksilön kokonaispersoonallisuuteen sekä ne käytännöt, joissa maskuliinisuutta tuote-

taan (Lehtonen 1995b, 27-30). 

 

Arto Jokisen (2000, 213) mukaan ’miehuus’ ja ’kulttuurinen maskuliinisuus’ voidaan nähdä 

rinnakkaistermeinä: molemmilla viitataan kulttuurissa hyväksyttävään tapaan osoittaa olevan-

sa mies. Miehuus on miehenä olemisen representaatiota ja kulttuurisen ihannekuvan täyttä-

mistä: sitä toimintaa, joka  miehelle on hyväksyttävää ja ’miehuullista’ (esimerkiksi Suomessa 

mies ei yleensä käytä hametta eikä meikkaa). Sen sijaan ’mieheydellä’ Jokinen viittaa yksilön 

itselleen omaksumaan ja neuvottelemaan maskuliinisuuteen, jonka kaikki piirteet eivät vält-

tämättä täytä kulttuurisen maskuliinisuuden normeja. Myös nainen, joka haluaa korostaa mas-

kuliinisia puoliaan, voi luoda itselleen jonkinlaisen mieheyden. (Ibid.) 

 

Juhani Syrjä on käsitellyt esseetyyppisissä kirjoituksissaan, muun muassa Minotauroksessa 

(1996), sukupuolten välisiä kysymyksiä. Hänen katsantokannassaan voi havaita sosiobiologis-

ta sävyä (vrt. Sipilä 1994, 19): Syrjä korostaa usein sukupuolten erilaisten käyttäytymismuo-

tojen palautumista biologiaan ja psykologisiin tekijöihin. Jo vuonna 1979 ilmestyneessä Ihmi-

sen ääni -teoksessa Syrjä erittelee vauhdikkain sanankääntein ambivalenttia suhtautumistaan 

vastakkaiseen sukupuoleen ja feminismiin: ”Nautin August St[r]indbergin naisvihasta kuin 

Kiviojan Vikki sosialismista, mutta jos minulta tiukasti kysytään, uskonko naisen ja miehen 

yhtäläiseen lahjakkuuteen ja oikeuksiin, vastaan epäröimättä myöntävästi” (Syrjä 1979, 44). 

Edelleen hän toteaa, että kiivaan feministin ohjelman mukaan ”tehtäisiin tytöistä poikia ja 

päinvastoin, eikä näin varmaankaan tulisi kunnon kaluja kumpaisistakaan” (ibid., 49).  
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Tällainen kaksijakoinen suhtautuminen feminismiin ja naisiin ei ole mitenkään harvinaista – 

ei edes naisten itsensä keskuudessa. On syytä korostaa, että Syrjän teksti on kirjoitettu it-

seironiseen sävyyn, enkä oleta kirjailijan ajatusten sukupuolten eroista ja tasa-arvosta löyty-

vän heijastumana hänen kaunokirjallisesta tekstistään. Jos analyysini kohteena olisi pääasiassa 

Syrjän myöhäisempi tuotanto, hänen näkemystensä reflektointi voisikin olla mielenkiintoi-

sempaa: esimerkiksi Omenatarhassa ja Kuikanpesässä  sukupuolten välinen suhde on esillä 

melko paljon ja siitä esitetään suoraviivaisempia pohdintoja. Varhaistuotannon miehet sen si-

jaan ovat pitkälti kiinni omassa minuudessaan ja seksuaalisessa kokemattomuudessaan: nai-

nen on pelottava ja arvoituksellinen Toinen, jonka ominaislaadusta on olemassa lähinnä aavis-

teluja. 

 

Feminismissä on esiintynyt erilaisia teorioita käsitteeseen ”nainen” liittyen. Katriina Honka-

nen (1996, 140-150) jakaa käsitykset ”naisesta” kolmeen osaan: ”tosi-ihmiseen”, ”fallosentri-

seen naiseen” sekä ”toiseen naiseen”. Tunnustaudun itse –  lähinnä tutkimukseeni liittyvistä 

praktisista syistä – eniten ”tosi-ihmisyyden” kannattajaksi. Simone de Beauvoir on esitellyt 

tämän näkemyksen perusteita ensimmäisenä analyyttisessa muodossa teoksessaan Toinen su-

kupuoli vuonna 1949. Näkemykseen kuuluu, että naisen nähdään liittyvän ensisijaisesti suku-

puolettomaan kokonaisuuteen, jossa hänellä on miehen kanssa yhteisiä tekijöitä, kuten ’sielu’, 

’järki’ tai ’moraali’ (Honkanen 1996, 141). Sukupuolta määräävämpi, molempien sukupuol-

ten jakama yhteinen taso on strategisesti tärkeä, jotta naisen täysivaltainen ihmisyys ja arvo 

tunnustettaisiin (ibid., 142-144).  

 

Katson, että tällaisen yhteisen tason tunnustaminen on tärkeää myös kulttuurisen dialogin 

kannalta. Charles Taylor (1995, 80) toteaa: ”Miehen ja naisen tasa-arvoisuus ei perustu heidän 

erilaisuuteensa vaan siihen, että tuon erilaisuuden yläpuolella [itse sanoisin mieluummin neut-

raalisti ’ohella’, PR] heillä on tiettyjä yhteisiä tai toisiaan täydentäviä arvokkaita ominaisuuk-

sia”. Taylorin (ibid.) mukaan dialogi edellyttää ”yhteistä näkökenttää”.  Sellaisissa näkemyk-

sissä, jotka korostavat ”Naista” pelkkänä fallosentrisen merkitysjärjestelmän negaationa, 

puutteena (ks. Honkanen 1996, 144-147) tai miehestä radikaalisti eroavana, itse itsensä mää-

rittelevänä Toisena (ibid., 147-150), näen piilevänä eristäytymisen vaaran, kahteen leiriin ja-

kautumisen ongelman. En koeta väheksyä näiden näkemysten ansioita esimerkiksi naisen 

ruumiillisen kokemuksen hahmottajina, mutta jos itse ajattelisin olevani ruumiillisuuteni poh-

jalta miehestä radikaalisti eroava Toinen, tuskin voisin analysoida mieheyttä ollenkaan syste-

maattisesti ja suurelta osin kulttuurisena ilmiönä. Monet feministitutkijat ovatkin korostaneet, 
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että feministinä lukemisessa on syytä välttää biologiseen essentialismiin palautuvaa käsitystä 

sukupuolesta: kysymys on mieluumminkin poliittisesta tietoisuudesta, joka ei ole sukupuo-

lisidonnainen (Aalto 2000, 17-18; Morris 1997, 10-11). 

 

Pidän tältä pohjalta loogisena lähteä tutkimaan miespäähenkilöitä mahdollisimman kokonais-

valtaisina subjekteina, joiden minuuden problematiikasta sukupuoli-identiteetti muodostaa 

vain yhden, joskin tärkeän osan. Elisabeth Badinterin korostama miehisen maailman impera-

tiivi ”Ole mies” (1993, 15) epäilemättä kaikuu Syrjänkin henkilöhahmojen tekstuaalisissa 

korvissa voimakkaana, mutta koetan olla ylenmäärin painottamatta tällaisten yksittäisten teki-

jöiden selitysarvoa. Kriittisyyden pitäisi syntyä kulttuuristen rakenteiden tiedostamisesta, ei 

niiden monoliittisesta osoittelusta, joka pahimmillaan saattaa jopa ylläpitää olemassaolevia 

rakenteita (vrt. Morris 1997, 12-13). 
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3.  HENKILÖT JA ONGELMALLINEN IDENTITEETTI 

 

3.1.  Henkilökuvien rakentuminen kerronnassa 

 

3.1.1. Neitsytpojan minäkertoja Pentti 

 

Neitsytpojan alussa lukija viedään suoraan päähenkilön ja minäkertojan havaintomaailmaan: 

 
Olen yksin tyhjässä talossa keskellä hiljaista kylää. Makaan selälläni jäykkäpohjaisella hete-
kalla, ja päälläni on kaikki vaatteet, joita tarvitaan ulkotöissä lokakuun lopulla – paitsi lakkia 
ja rukkasia ja kokokumisaappaita, jotka varovaisen nuljaamisen jälkeen sain pudotetuksi latti-
alle. (Np 7.) 

 

Kerronnan sävy on hieman arvoituksellinen: miksi kertoja makaa tyhjässä talossa hetekalla 

kaikki vaatteet yllään? Jatkossa kertoja havainnoi oman ruumiinsa tilaa (hänen kehonsa koko 

vasen puoli on kipeä) ja edelleen ympäristöään (talo on hänelle entuudestaan outo). Vähitellen 

hänen tilansa arvoituksellisuus ratkeaa: kertoja on TVH:n työntekijä ja talo työporukan uusi 

majoituspaikka. Kertoja on loukannut kylkensä hypätessään liikkuvasta junasta, halutessaan 

näyttää työtovereilleen rohkeutensa.  

 

Ennen jälkimmäistä tietoa saadaan tietää kertojasta muun muassa, että hän on kahdeksantois-

tavuotias, 185 senttimetriä pitkä, heteroseksuaalisesti suuntautunut nuorukainen, jolla ei ole 

juuri mitään kokemuksia naisista, ja joka pyrkii lunastamaan paikkansa miesten työporukassa 

tappeluilla ja rehvakkailla naisjutuilla. Häntä on joskus nimitetty ”perhosmaisteriksi” hennon 

ulkomuodon vuoksi, mutta nyt hän on jo saanut raavaan ja rennon aikamiehen mainetta. 

 

Romaanin alussa esitellään lähtökohta: päähenkilö ja hänen elämänsä ristiriidat, jotka tulevat 

esiin takautumina kuvattujen tapahtumien sekä tulevaisuuden odotusten ja pelkojen kautta. 

Hän ajattelee elämäänsä maatessaan yksin talossa, päivän kääntyessä illaksi, tietämättä tark-

kaa kellonaikaa. Tarinan reaaliajassa tunnelma on pysähtynyt: ”Tapahtumien puute on sekoit-

tanut tajuni” (Np 28). Toisessa luvussa – josta alkaa myös romaanin toinen osa – siirrytään 

kronologisesti etenevään toimintaan, jonka edelleen ajoittain keskeyttävät takautumat ja unet.  
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Kaikkineen romaanissa on viisi osaa. Niistä toisessa käsitellään pääosin miesporukan toimin-

taa, Pentin ensimmäisiä tapaamisia Eeva-nimisen tytön kanssa sekä Pentin yrityksiä toteuttaa 

elämänpyrkimyksiään käytännössä. Kolmannessa osassa pyrkimysten toteutumisen ongelmal-

lisuus kärjistyy ja Pentin itse-epäilykset kasvavat. Neljännessä eletään rappion ja resignaation 

vaihetta: Pentti juopottelee ja elää työtoverinsa Piipposen kanssa vähemmän kunniakasta elä-

mää. Viimeisessä osassa Pentti on ryhdistäytynyt, mutta hänen uudelta pohjalta laaditutkaan 

pyrkimyksensä eivät ota onnistuakseen. Seurauksena on vanhojen ajatusmallien hylkääminen 

ja toiveikas näkemys elämän vastaanottamisesta sinänsä, ilman väkinäisiä yrityksiä. 

 

Päähenkilön etunimi tulee esiin vasta romaanin toisessa osassa, kun hän esittelee itsensä Pen-

tiksi miesten kämppään tulleille tytöille (Np 45). Myöhemmin käy ilmi, että häntä nimitetään 

myös ”Penaksi”, ”Saariseksi” ja miesten keskuudessa ”karjuksikin”.  

 

Nimenannolla ajatellaan olevan merkittävä kerrontaa rakentava vaikutus, ja ns. henkilökes-

keisissä romaaneissa nimen ja henkilön välillä vallitsee usein jokin ykseys. On eri asia seurata 

nimetöntä henkilöä kuin nimettyä. Nimi tekee henkilöstä itsenäisen subjektin, ja nimen ympä-

rille lukija pystyy kasaamaan tekstistä hahmottuvia henkilöhahmon persoonallisuuden piirtei-

tä. (Kantokorpi 1990, 121; Rimmon-Kenan 1991, 45-46, 87-89.) Pentti Saarinen on niin taval-

linen suomalainen miehen nimi, että se ei sinällään herätä kovin merkittäviä mielikuvia henki-

löstä. Minäkertoja ei liioin esittele itseään nimeltä ensimmäisenä, vaan nimi tulee julki vasta 

suorien keskustelupuheenvuorojen kautta. Tämä eroaa perinteisen henkilökeskeisen realisti-

sen romaanin tavasta esitellä henkilö, liittää tämän nimi ja piirteet yhteen alusta lähtien (vrt. 

Saariluoma 1992, 108).  

 

Pentin sosiaalisista taustoista ei kerrota yksityiskohtaisesti. Hänellä on melko lähellä turvalli-

nen lapsuudenkoti, vanhemmat ja pikkuveli, ja kaupungissa asuu kaksi veljeä sekä Kaarina-

niminen sisar. Tärkeät ihmiset ja ympäristöt nousevat esiin Pentin ajatusten ja muistojen 

fragmentteina, eivät systemaattisesti kuvailtuina. Näin korostuu se, että romaanissa seurataan 

yksilöä ja tämän tajuntaa, ei leimallisesti jonkin sosiaalisen ryhmän tai yhteiskuntaluokan 

edustajaa. Vaikka ”Pentti Saarinen”4 on melko persoonaton, miltei suomalainen ’jokamiehen’ 

                                                 
4 Keijo Siekkisen romaanissa Raskaat miehet (1976) esiintyy täysin samanniminen henkilö lempinimeä (Pena) 
myöten. On vaikea sanoa, onko Siekkisen perimiehinen työmieshahmo saanut saman nimen sattumalta: Raskais-
sa miehissä ei suoranaisesti esiinny viitteitä siitä, että kyseessä olisi tietoinen laina tai kommentti. Romaanit ja 
niiden päähenkilöt ovat melko erilaisia, mutta työmiehisyyden vaatimukset ja ihanteet kyllä yhdistävät näitä kah-
ta Saarisen Penttiä. 
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nimi, romaanin identiteettiproblematiikkaan liittyen sukunimessä voi nähdä yhteyden ajeleh-

timiseen ja erillisyyteen: Pentillä ei (vielä) ole kiinteää maata jalkojensa alla, hän ei ole selke-

ästi identifioitunut yksilö. Loppuliite ”-nen” on pienentävä liite: ”Saarinen” on ikään kuin 

’pikku saari’. Toisaalta nimen vähäinen korostuminen kerronnassa heikentää hahmon yksilöl-

lisyyttä ja antaa kenties osaltaan vihjeitä henkilöhahmon identiteetin keskeneräisyydestä. Mi-

näkerronnassa on toki luonnollista, ettei henkilönnimi paljon tule esiin  

 

Sillä ajatellaanko tarinan kertovan ”perhosmaisterista” vai ”karjusta” on paljonkin merkitystä. 

Päähenkilö itse kamppailee näiden erilaisten nimitysten ja niihin latautuvien minäkuvien vä-

lillä. Mieluiten hän olisi ja alkaa jo ollakin ”karju”, mutta ”perhosmaisterin” leima on vielä 

pelottavan lähellä. Toisaalta hänen virallinen nimensäkin saattaa olla tietyssä tilanteessa mer-

kittävä: 

 

Minä tässä olen, Pentti Saarinen, ei kukaan muu. Olen saanut itseni kiinni enkä pääse kar-
kuun. Tämä ei ole mennyttä aikaa jota sopisi muistella, ei tulevaa jota pelätä. Aika on tässä ja 
nyt. Olen itse kaikkineni mukana tässä, eikä tämä ole vielä ohi. Olen juuri kulkenut lähellä si-
tä rajaa, jonka yli minulla ei ollut aikomusta astua. Jotain on ollut vähällä muuttua todeksi, pe-
ruuttamattomasti.  (Np 85.) 

 

Pentti pyrkii nimensä avulla saamaan otteen identiteetistään ja kiinnittämään itsensä aikaan ja 

tilaan sekä edelleen inhimilliseen vastuuseen. Hän on herännyt alkavassa krapulassa erään ty-

tön huoneessa eikä ole rohkaistumisyrityksistään huolimatta menettänyt edellisenä iltana poi-

kuuttaan. Sen sijaan hän on sammunut tytön sänkyyn tolkuttomassa tilassa eikä muista tarkoin 

tapahtumien kulkua. Samantapaiset itsen määrittely-yritykset toistuvat romaanissa erilaisina 

variaatioina. Jo romaanin alkukappaleessa Pentti pohtii ajan kulkua, paikkaa jossa on, sekä 

elämänsä suuntaa määrittäneitä tapahtumia. Hän lähestyy asiaa muun muassa kartan kautta: 
 

Siinä kartalla tämä kylä näytti hyvin pieneltä. Sitä saattoi katsella korkeammalta kuin mihin 
kotka kykenee. Ja hiukan lisää karttaa radan suunnassa etelään, niin olisimme nähneet kau-
pungin, ja kolme metriä tästä pohjoiseen, niin olisin ollut kotini yläpuolella. 
Nyt minä makaan yksin ilman karttaa tässä hiljaisen talon maalintuoksuisessa keittiössä, yk-
sin, yhden suhteessa yhteen. (Np 9.) 

 

Havainnon tarkkuus on Pentille etenkin työssä tärkeä asia: hän on muun muassa ylpeä siitä, 

että kuuluu niihin harvoihin, joilta onnistuu helposti suoran tielinjan vetäminen. Toteamuk-

sessa ”korkeammalta kuin mihin kotka kykenee” tulee ilmi tekniikkaan turvautuvan ihmisen 

kyky nähdä jopa paremmin kuin omin voimin korkealle nouseva tarkkavaistoinen eläin. Etäi-

syydet kaupunkiin ja (lapsuuden)kotiin ovat myös Pentille tärkeitä. Myöhemmin romaanissa 
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tulee ilmi, että hän pääsee molempiin junalla, mutta koti edustaa turvaa ja pysyvyyttä, kau-

punki pelottaviakin uusia mahdollisuuksia. Henkinen etäisyys kotiin on vielä läheisempi ja 

helpompi kuin kaupunkiin.  

 

Mutta tässä vaiheessa Pentti on ”yksin ilman karttaa”, vieläpä matemaattisesti ”yhden suh-

teessa yhteen”. Pentti viihtyy aina huonosti yksin, omien pakottavien ajatustensa seurassa. 

Kipeänä, erossa töistä ja työtovereista hänellä ei silti ole muutakaan vaihtoehtoa kuin maata 

yksin vielä oudossa ja epäkodikkaassa huoneessa. Maastokarttaa ei tässä tilanteessa tarvita, 

mutta Pentiltä on hukassa myös omien ajatustensa kartta. Karttaa koskevat maininnat esiinty-

vät romaanissa useampaan kertaan. Pentti pohtii esimerkiksi: ”Minun pitäisi ensin tehdä pe-

ruskartta elämästä omaan mittakaavaani, eikä vain vedellä summassa koelinjoja” (Np 93). 

Pentti kaipaa elämäänsä suunnitelmallisuutta ja selkeyttä, pelkkä epämääräinen ’maastossa’ 

harhailu on hänelle ahdistavaa. (Kartta-motiivin merkityksestä tarkemmin luvussa 3.2.)  

 

Paikkaan sijoittumisen lisäksi myös ajallisen jatkumon pohtiminen on romaanissa tyypillistä. 

Tämän tyyppiset pienet huomautukset toistuvat kerronnassa: 
 

En ole menneessä päivässä enkä tulevassa. Olen saanut ajan kiinni tai palannut aikaan. (Np 
10.) 
 
Tänään oli hyvä päivä, aamupäivä, sillä nythän minä olen tässä. (Np 21.) 
 
Odotan kai liian paljon itseltäni ja Eevalta. Näin alussa. Mutta aikahan kuluu – ehkä tästä vie-
lä kehkeytyy hyväkin suhde. (Np 67-68.)   
 
Aika on kulunut nopeasti, kello on jo kohta kuusi.  
   Aikani on kulunut, koska on ollut paljon tekemistä. (Np 163.) 

 

Ilmeisen oloiset pohdinnat ajan kulumisesta ja ajasta suhteessa omaan olemassaoloon kielivät 

osaltaan siitä, että Pentti hakee ja hahmottaa identiteettiään eri tilanteissa, etsii elämälleen 

’juonta’ samalla kun piirtää sille ”karttaa”. Psykologiselta kannalta ajatellen ajan jatkuvuuden 

kokeminen on merkittävää, jotta ihminen tuntisi identiteetissään pysyvyyttä. Postmodernisti-

sessa kirjallisuudessa pirstoutunutta minuutta vastaa aikakokemuksen pirstoutuminen. (Saari-

luoma 1992, 52.)  

 

Pentti tavoittelee mahdollisimman eheää minuutta, mutta se on hänelle kaikkea muuta kuin it-

sestäänselvyys. Ajan kuluminen on Pentille usein hankala asia. Joskus se kuluu piinallisen hi-

taasti ja antaa tilaa ikäville ajatuksille. Työssä tai juopotellessa aika kuluu hyvin, ja tulevai-
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suutta ajatellessa ajan väistämätön kulku saattaa tuntua pelottavaltakin. ”[P]elkään, että ehdin 

kuolla ennen kuin olen edes nähnyt alastoman naisen” (Np 18) Pentti tuskailee. Hän on epä-

määräisesti odottanut elämänsä muuttuvan paremmaksi, ”survonut monia päiviä taakseni ikä-

vystyneenä” (Np 127), mutta katteettomalta vaikuttava odotus käy vähitellen turhauttavaksi. 

Yksinäisissä ajatuksissaan Pentti saattaa nähdä edessään vain ”pitkän jonon arvottomia päi-

viä” (ibid.).  

 

Romaanin loppupuolella on kiihkeän toiminnallinen jakso, jossa Pentti estää kaikin fyysisin ja 

henkisin voimin juopunutta ja vatsasairaudesta kärsivää Piipposta menemästä junan alle. Ker-

ronta hidastuu ja pysähtelee tarkoin kamppailun yksityiskohtiin. Kesken kaiken, ensimmäisen 

junan mennessä ohitse, Pentti pysähtyy katsomaan ympäristöään ja tekee samalla itseään kos-

kevia havaintoja: 

 

Astinlenkit purjehtivat taivasta vasten. Taivas on sininen ja valoisa vaikka on ilta. Nyt on ke-
sä, vuodenaika jota olen kiihkeästi odottanut joka talvi. Se on tullut miltei huomaamatta ja on 
jo pitkällä menossa.  
   Nythän on kesäkuun seitsemäs päivä, minun syntymäpäiväni!5 Minä muistin sen eilen mutta 
en tänään. Minä olen nyt ollut olemassa yhdeksäntoista vuotta. Nyt se tuntuu jotenkin merkit-
tävältä, vaikka en yleensä pane arvoa syntymäpäiville. (Np 154-155.) 
 

 

Tekstissä ei kerrota suoraan, miksi syntymäpäivän muistaminen vaikuttaa Pentistä yhtäkkiä 

merkittävältä. Suvantohetken jälkeen toverusten välinen kamppailu jatkuu. On kuitenkin loo-

gista, että toiminnan keskellä, oikeasti elämästä ja kuolemasta kamppailtaessa, tällainen yht-

äkkinen kiinnittyminen aikaan ja omaan olemassaoloon tuntuu merkitykselliseltä. Poikkeuk-

sellisesti Pentti pienen hetken jopa riemuitsee silkasta olemassaolostaan. 

 

Minäkertojana Pentti on paitsi tarinansa – kylläkin rajallinen – hallitsija, myös ongelmiensa ja 

kompleksisuutensa keskellä. Harry Forsblom on Helsingin Sanomien kritiikissään (20.9.1970) 

erottanut teoksesta vielä päähenkilön ulkopuolisen kertojanotteen, ilmeisesti jonkintyyppisen 

sisäistekijä-konstruktion: ”[ - - ] päähenkilön  kömpelöille suunnistautumisyrityksille hymäh-

televän kertojan asenteet ovat lähempänä päähenkilön teoriassa ’ohitettuja’ katsomuksia kuin 

kertoja itse aina huomaakaan”. Näen Forsblomin ajatuksen oman analyysini kannalta turhan 

kerrontateoreettisena, sillä teosta joka tapauksessa hallitsee täysin Pentin fokalisoima minä-

                                                 
5 Tämä edustaa omaelämäkerrallisilla aineksilla leikittelyä: kesäkuun seitsemäs on myös Juhani Syrjän oma syn-
tymäpäivä  (ks. Syrjä 2003, 136-137). 
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muotoinen preesenskerronta. On toki sinänsä huomionarvoista, että päähenkilö ainakin pyrkii 

ironisoimaan itseään, ottamaan etäisyyttä pyrkimyksiinsä, vaikka välissä tekstin tasolla olisi-

kin kerronnallinen konstruktio. 

 

Pentin jatkuva itsereflektio on Neitsytpojassa hyvin olennainen minuuden tematiikkaa raken-

tava piirre. Pentti kokee itsereflektionsa välillä haittana, sillä se estää häntä toimimasta tai 

tuntemasta spontaanisti, hänestä tulee aina oman toimintansa ja mielenliikkeidensä tarkkaili-

ja.6 Pentti saattaa myös naiivisti olettaa, että toisten ihmisten henkinen elämä on ratkaisevasti 

helpompaa kuin hänen omansa. Näin käy jopa fyysisesti sairaan ja henkisesti äärirajoilla käy-

vän Piipposen kohdalla, jonka Pentti näkee kahlehtivasta itsereflektiosta vapaana: 

 
Piipponen elää ehjästi ilonsa ja tuskansa. Hän ei pysähdy miettimään, toimiiko hän nyt juuri 
hurjasti, pelokkaasti tai dramaattisesti. Hän tekee minkä tekee ilman vaihtoehtoja. Niin kai 
minäkin teen, näennäisesti, mutta rinnalla näen aina myös toisen tai useampia mahdollisuuksia 
ja vertailen toimintaani niihin tai yleisiin käsityksiin. Nytkin ajattelen, että olen tänä iltana 
täyttänyt miehen mitan, että pystyn siihen vaativassa tilanteessa. Mutta jotakin silti puuttuu.  
(Np 158.) 

 

Toini Virisalon (1970) sanoin Pentti ei ole ”ehyt kovanaama, vaan erittelevä, kauhunhetkiä 

kokeva, lopultakin kirjallinen tyyppi”.7 Virisalon mielestä muut henkilöt jäävät kerronnassa 

melko ulkopuolisiksi ja oudoiksi. Yhdyn hänen näkemykseensä – ehkä ainoastaan Piipponen 

tulee kuvatuksi muita vivahteikkaammin Pentin hetkellisenä rappiotoverina ja myös hänen 

vastakohtanaan. Tämä on teoksen minäkeskeiseen näkökulmaan ja tematiikkaan liittyvä piir-

re, ja on vain makuasia onko se kerronnallinen puute. Toisten henkilöiden jääminen kerron-

nassa vieraiksi on suhteessa siihen vierauteen, jonka Pentti kokee.  

 

3.1.2. Pakenijoiden vangit 

 

Pakenijat alkaa kertojan antamalla maisemakuvauksella: 

 

Täysikuu valaisee yönhiljaisen kirkonkylän raittia. Se kaataa hangelle talojen raskaat varjot ja 
huurteiset koivut talojen väleihin. Kuun ohut terävärajainen valo pelkistää ja liioittelee mai-
seman. Kaltevista varjoisista rinteistä se tekee jyrkkiä seinämiä ja matalista lumipainanteista 

                                                                                                                                                         
 
6 Vrt. Saariluoma 1992, 116-119. Saariluoma erittelee tässä samantyyppistä problematiikkaa John Barthin 
(postmodernistisen) Matkan pää –romaanin kohdalla.  
7 Sopii toki kysyä, onko ”ehyen kovanaaman” hahmoakaan olemassa muualla kuin fiktiossa. 
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pohjattomia reikiä. Tyynessä liikkumattomuudessa lämmityssavujen häälyvät varjot hangella 
luovat selittämätöntä ja ahdistavaa uhkaa. (Pak 9.) 

 

Kaikkitietävä, ekstradiegeettinen kertoja kommentoi kertomustaan tässä vaiheessa melko pi-

dättyväisesti, mutta on silti kertojana suhteellisen näkyvä. Etenkin adjektiivit ”raskas”, ”selit-

tämätön” ja ”ahdistava” ohjaavat jo lukijaa olettamaan, ettei kyseessä ole kovin iloinen tai ke-

peä kertomus. Öinen tunnelma on hieman uhkaava ja painostava. Jatkossa kaksi juopunutta 

miestä kinastelevat ja metelöivät kulkiessaan kylän poliisiaseman ohitse. Toisessa luvussa 

siirrytään poliisiaseman putkaan, missä istuvat kaksi vankia, teoksen päähenkilöt: 

 

Toinen miehistä on tumma ja toinen vaalea. [ - - ] Tumman koko olemuksesta näkyy, että hän 
tuntee olonsa ahtaaksi pienessä huoneessa ja oman nahkansa sisällä. Vaalea makaa selällään 
laverilla, kädet takaraivon alla tyynynä. Hänen kasvonsa ovat lauenneet lähes ilmeettömiksi. 
Näyttää kuin hän vaeltaisi niin kaukana ruumiistaan, että vain heikkoja väreitä vaihtuvista 
mielialoista heijastuu silmiin ja suupieliin. (Pak 13-14.) 

 

Henkilökuvaus on romaanin alussa ulkokohtaista, mutta henkilöiden ulkoisesta olemuksesta 

tehdään kuitenkin päätelmiä heidän mielentilastaan ja vähitellen tätä kautta hahmottuu myös 

jonkinlaisia persoonallisuuden piirteitä. Miehet pysyvät koko romaanin ajan nimettöminä: he 

ovat vain tumma ja vaalea vanki. Eeva-Liisa Manner (1972) näkee heidät kritiikissään kuin 

yhtenä olentona, joista toinen edustaa ”passiivista egoa” ja toinen ”aktiivista varjoa”. Manne-

rin mukaan ego, vaalea vanki, tuntee itsensä ja mahdollisuutensa, varjo tiedostaa itseään vain 

teon verran. Jako aktiiviseen ja passiiviseen, sisäiseen ja ulkoiseen, tulee esiin jo tässä henki-

löiden ensiesittelyssä: tumma tarvitsee toimintaa ja liikettä, vaalean elämä on keskittynyt hen-

kiselle tasolle. 

 

Tällaisesta henkilöiden keskinäisestä riippuvuussuhteesta seuraa se, ettei hahmoille muodostu 

kovin itsenäistä tai vivahteikasta persoonallisuutta. Tätä tukee myös heidän nimettömyytensä. 

Henkilökuvauksessa on lähes naturalistinen sävy: henkilöiden ulkoiset ominaisuudet ja mil-

jööt, joissa he liikkuvat, vastaavat suoraviivaisesti heidän sisäisiä ominaisuuksiaan.8 Tumma 

vanki on julma ja karski, vaikkakin väkivaltaisen käytöksensä alla hyvin ahdistunut henkilö. 

Karkumatkalle hän varastaa mukaansa päivystävän konstaapelin aseen, tämän rahat ja tikkita-

kin siinä missä vaalea vanki ottaa mieluummin lämpimän poliisimanttelin ja konstaapelin 

                                                 
8 Naturalismissa ihmisyksilö nähtiin ympäristönsä ja perimänsä määrittämänä (Kirjallisuuden sanakirja, s.v. na-
turalismi). Hippolyte Tainen 1800-luvun positivistinen estetiikka (miljööteoria) korosti, että henkilön tuli ilmen-
tää olemuksessaan “ajan, paikan ja rodun ykseyttä”. Suomessa mm. Minna Canth (esim. Kauppa-Lopo) ja Teuvo 
Pakkala hyödynsivät näitä naturalismin ideoita. (Kantokorpi 1990, 137.) 
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eväät. Puukot, tuliaseet ja kivet ovat tummalle vangille tärkeitä; hän kokee saavansa näistä 

elottomista ja väkivaltaan käyttämistään esineistä voimaa. Hänen liikehdintänsä  ja käytök-

sensä ovat yhtä hermostuneita ja nopeita kuin hänen ajatuksensakin. 

 

Kuten Neitsytpojan Pentin kohdalla, Pakenijoissa henkilöiden taustat rakentuvat muistojen 

fragmenteista. Tumman vangin kohdalla menneisyydestä ei tule esiin juuri mitään hyvää: hä-

nen äitisuhteensa on ollut huono, armeija on vain nostanut vihaa, elämän todennäköisesti ai-

noa naissuhde on katkeroittanut häntä. Tumma vanki oli jo lapsena ”kai usein onneton” (Pak 

57), sillä hän muistaa erään miellyttävän ja rauhallisen hetken herättämän tunteen olleen 

poikkeuksellinen. Hänen kasvuympäristöään kuvataan niin vähän ja viitteellisesti, että koko 

henkilö vaikuttaa juurettomalta, konkreettisestikin kuin maailmaan heitetyltä.  

 

Tumma vanki liftaa putkasta karattuaan rekan kyydissä kohti kaupunkia. Hänen paripäiväinen 

oleilunsa kaupungissa on täynnä levotonta ja hermostunutta harhailua, kylmyyttä, loputonta 

kahvinjuontia hereillä pysymiseksi, vieraita ihmisiä, väkivaltaa ja poliisin pelkoa. Vangin 

elämä ankkuroituu kelloon, josta hän seuraa entisen naisystävänsä Kirstin pääsyä töistä. Van-

gin vihamielinen hermostuneisuus ja moderni kaupunki, joka vaikuttaa tylyn kasvottomalta ja 

orjallisesti kellon rytmiin sidotulta, tukevat romaanissa toistensa juuretonta vaikutelmaa. 

 

Siinä missä tumma vanki edustaa ihmisen pimeää puolta: raakuutta, rakkaudettomuutta ja 

myötäelämisen puutetta, vaalean vangin hahmo kantaa vastakkaisia merkityksiä. Hän on poh-

jimmiltaan hyvä ja myönteinen henkilö, joka on vain ajautunut rikoksen tielle yrittäessään 

saada kaukorakkautensa Annan huomion: 

 

Seitsemäntoista ikäisenä olin vielä äidin poika, raitis ja hyväkäytöksinen. Mutta jonakin päi-
vänä ajattelin Annan lämpimän katseen ja torjuvan käytöksen välillä olevan ristiriidan merkit-
sevän sitä, ettei Annalla itse asiassa ollut mitään minua vastaan, mutta että hänellä oli paljon-
kin kaikenlaisia arkoja mammanpoikia vastaan. Ajattelin, että saadakseni Annan minun oli 
ensin tultava hänen vertaisekseen. Se edellytti mieheltä  reipasta viinanjuontia, tappeluitakin 
silloin tällöin, rentoja kyselemättömiä lähtöjä mies- ja naisporukassa milloin vain ja mihin 
vain, virkavallan härnäämistä huvipaikoilla, repäiseviä temppuja.  (Pak 48-49.) 

 

Vaalea vanki ei lopulta koskaan onnistu saamaan Annan rakkautta, mutta romaanista käy 

hieman epäsuorasti ilmi, että tällä ”äidin pojalla” on ollut turvallinen ja rakastava koti. Hänel-

lä on elämästään monia kauniita, usein luontoon liittyviä muistoja. Vaalean vangin perusristi-

riita on hänen sävyisän olemuksensa ja nuorten sosiaalisessa elämässä edellytetyn rajun käy-
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töksen välillä. Eniten hän on haaveillut siitä, että saisi joskus tuoda Annan järven rannalle 

erämaakämppään. Samaa kämppää kohti hän myös pyrkii heti paettuaan putkasta. 

 

Vaalean vangin aika menee pakosalla olon kestäessä Annan ajattelemiseen sekä hengissä py-

symiseen: kalastamiseen ja kämpän lämmittämiseen. Hän tuntee välillä surua, ahdistusta ja 

alakuloa, mutta se on erilaista kuin tumman vangin kohdalla, jonka tarina vuorottelee vaalean 

vangin tarinan kanssa. Luonnon kiireetön, vaikkakin toisaalta ankara rytmi limittyy vaalean 

vangin tunteman menetyksen surun kanssa. Hän ei hae tumman vangin tavoin kostoa, kerta-

kaikkista tekoa, vaan henkistä sovitusta menneisyytensä kanssa. Vaalea vanki näyttäytyy ro-

maanissa viattomana, hairahtuneena luonnonlapsena, jolla on vahvat siteet lapsuutensa ja nuo-

ruutensa ympäristöihin ja ihmisiin, vaikkei esimerkiksi perhesuhteita kuvata hänenkään koh-

dallaan yksityiskohtaisesti. Siteet ovat silti aineellistettavissa helposti, ja luonto ja ihmiset 

kuuluvat samaan kokonaisuuteen: 

 
Hän kulkee poispäin kotoaan, mutta joki virtaa kotiin. Hän voisi jättää veden kuljetettavaksi 
viestin itsestään. Joskus se ehkä pääsisi perille, ja veli löytäisi sen järvestä kodin alapuolelta 
jonakin sunnuntaiaamuna kokiessaan verkkojaan. Tai isä. Isäkin käy järvellä joskus. (Pak 32.)  

 

Kerronnan persoonamuotojen tarkastelu avaa lisää näiden miesten henkilökuvien muodostu-

misesta. Romaani on pääosin kerrottu kolmannessa persoonassa. Tumman vangin ajatukset 

esitetään aina vapaan epäsuoran esityksen avulla, myös ratkaisevien ja merkittävien tuntemus-

ten aikana: 

 
Hän haluaisi itkeä itsensä sulaksi, liuottaa itsensä kosteaksi, hieman veriseksi läikäksi lumi-
seen maahan. Hän haluaisi jo saada rauhan maailmasta ja antaa maailmalle rauhan itseltään. 
(Pak 146.) 

 

Myös vaaleaa vangin kohdalla käytetään paljon vapaata epäsuoraa esitystä, mutta hänen koh-

dallaan se saattaa kääntyä vapaaksi suoraksi esitykseksi, sisäiseksi monologiksi (ks. Rimmon-

Kenan 1991, 140). 

 

Anna! Oliko Annakin vähällä mennä yön mukana? Ei. Anna on pelastettava mukaan valoon. 
Hän kaivaa hieman hätääntyneenä kuvan esiin. Hän katsoo sitä syyllisenä, mutta vastaakin sit-
ten mielessään heränneeseen syytökseen vastasyytöksellä. 
   Miksi et tullut yöllä? Odotin sinua. Olin väsynyt ja altis. Olisin tuntenut vähäisimmänkin 
kosketuksesi. (Pak 76.) 

 

Vapaa suora esitys liittyy lähes kokonaan niihin kohtiin, joissa vanki ajattelee Annaa. Minä-

muotoinen teksti tuo vaalean vangin persoonan ja tunne-elämän lähemmäs kuin kolmannen 
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persoonan kerronta voisi tässä tapauksessa tehdä. Hän voi todeta vaikkapa: ”Minä rakastan 

sinua vieläkin, Anna” (Pak 81). Vaikutelma on läheisempi ja elämyksellisempi kuin se olisi 

kertojan todetessa ’hän rakasti Annaa vieläkin’. Tumman vangin kohdalla ei edetä ilman ul-

kopuolisen kertojan väliintuloa, mikä osaltaan jättää hänet etäisemmäksi ’varjoksi’. 

 

Kuten on jo käynyt ilmi, Pakenijoissa tarinan aika käsittää vain pari vuorokautta. Se on inten-

siivinen fragmentti päähenkilöidensä elämästä, ja ainakin tumman vangin kohdalla elämän 

viimeisistä päivistä. Jatkossa tulevat ilmi monet temaattiset yhtäläisyydet Neitsytpoikaan, 

mutta tässä vaiheessa tahdon korostaa romaanien välistä eroavaisuutta. Näiden romaanien 

päähenkilöitä ei pysty tarkastelemaan aivan yhteismitallisesti, sillä Neitsytpojassa seurataan 

saman, nimetyn henkilön elämää usean kuukauden ajalta ja tämän omasta havaintomaailmasta 

käsin. Pentti on kompleksinen henkilö siinä missä Pakenijoiden vangit, etenkin tumma vanki, 

ovat enemmän tyyppejä. He edustavat kertomuksen kehikossa edustavat erilaisia asioita, ku-

ten hyvyyttä ja pahuutta, rakkautta ja vihaa, kylmyyttä ja lämpöä, luonnon rauhaa ja kaupun-

gin rauhattomuutta. Samalla heissä on kuin jing ja jang -kuviossa pienet osaset toistensa omi-

naisuuksista. Eihän vaalea vankikaan ole voinut ajautua rikokseen ja väkivaltaan ilman kykyä 

pahaan, eikä tumma vanki soittaisi pahoinpitelemälleen Kirstille apua, ellei kykenisi jonkin-

laiseen myötätuntoon.  

 

3.1.3.  ”Ikävä”-novellin Poika 

 

”Ikävä”-novellin päähenkilöä ja kerrontaa on tarkasteltava sillä varauksella, ettei novellin ker-

rontatekniikkaa voi yksi yhteen verrata romaanin vastaavaan. Kolmannen persoonan kertojan 

suhde päähenkilöön on kuitenkin ”Ikävässä” mielenkiintoisesti erilainen kuin Pakenijoiden 

ulkokohtaisempi ote. ”Ikävän” kertoja on näkyvämpi ja kommentoivampi kuin Pakenijoissa 

tai Portti-kokoelman muissa novelleissa. Kertoja viittaa lähes heti novellin alussa omaan ker-

ronnan aktiinsa ja asemaansa päähenkilöön nähden: 

  

Hän oli täyttänyt kaksikymmentäyksi vuotta ja piti itseään jo miehenä. 
   Sopivin nimi hänelle olisi ollut Teelmäs, mutta koska se usein toistuessaan alkaisi pakosta-
kin vaikuttaa teennäiseltä, nimitän vanhemman sukulaisen oikeudella häntä yksinkertaisesti 
Pojaksi. (Ik 7.) 

 

”Teelmäs” luo vaikutelman henkilön keskeneräisyydestä ja lopullinen nimi ”Poika” viittaa 

myös hieman isälliseen asenteeseen tämän kertovan ”vanhemman sukulaisen” taholta. Kertoja 
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ei itse varsinaisesti esiinny tarinassa, mutta hänellä on tunnesuhde henkilöönsä. Jatkossa ker-

toja selventää asennettaan päähenkilöä kohtaan: 
 

Ikäero tuottaa ääneen ironiaa – puhunhan läheisestä, joka kaikkine vikoineenkin on muistoissa 
rakas – pidän hänen puoliansa ja se on ironialla kätkettävä. 
   Aivan harkitusti sanoin rakastavani Poikaa vikoineen, enkä käyttänyt tavanomaisempaa ja 
runollisempaakin puutteineen-muotoa, sillä hänessä oli ainesta sekä hyvään että pahaan – itse 
asiassa hänessä olivat kaikki ihmisen aiheet, mutta vielä vailla persoonallista järjestystä. (Ik 
7.) 

 

Syrjän omasta henkilöhistoriasta on nähtävissä yhtäläisyyksiä ”Ikävän” päähenkilöön kuten 

moniin muihinkin hänen henkilöihinsä: Syrjä on muun muassa työskennellyt nuorena Pojan 

tavoin mainostaiteilijana (Syrjä 2001, 11). Novellin kuolleesta tytöstä Marjatasta voi vetää 

yhtymäkohdan Syrjän omaan kuolleeseen nuoruudenrakastettuun, johon Syrjän isän kautta 

kerrotussa sukuhistoriallisessa Juho 63-84 -teoksessa viitataan Pakenijoiden Annankin esiku-

vana (ibid., 112-113). ”Vanhempi sukulainen” kertojana voi siis olla melko lähellä kirjailijaa 

itseään, vaikkakin kerronnallisen etäännytyksen ja muokkauksen takaa.  

 

Novellin metatekstuaalista tuntua korostaa se, että Pojan kerrotaan saaneen ”vaikutteita kirjal-

lisuudesta, jossa kehiteltiin ihmiset ja teot loppuun paljon puhtaammin kuin jokapäiväisessä 

todellisuudessa” (Ik 24). Poika on lukenut muun muassa Dostojevskiä. Hänessä on kirjallisia 

ja kulttuurisia kerrostumia enemmän kuin niissä nuoruuden tovereissa, joita hän on menossa 

tapaamaan. Häntä myös verrataan kirjalliseen henkilöön: ”Kuin Kalevalan runollisesta järjes-

tyksestä arkiseen todellisuuteen eksynyt Kullervo, hän täynnä puhkua tuoksahteli tänne ja 

tuonne” (Ik 24). Tästä syntyy kuva, että Poika on hieman elämän todellisuudesta irrallaan 

oleva henkilö: hänen ”tuoksahtelunsa” sopisivat paremmin runoeepoksen sivuille. Pojan ko-

kemusmaailmassa on tekstuaalista makua ja kertoja tarkastelee ylhäältä päin hänen liikkeitään 

novellin todellisuudessa. 

 

Poika on kertojan mukaan keskeneräinen piirteiden tai ”ihmisen aiheiden” kimppu, jolla ei ole 

vielä järjestynyttä persoonaa. Hänen kerrotaan kasvattavan partaa ja käyttävän hienostunutta, 

hieman keikarimaistakin vaatetusta sekä polttavan piippua. Näin Poika pyrkii rakentamaan 

mieheyteensä ja ammattiinsa sopivaa identiteettiä. Pojasta piirtyy hieman lapsellinen kuva 

juuri kertojan (tosin lempeällä tavalla) ironisen, ylhäältä päin tulevan asenteen vuoksi. Pojan 

kerrotaan katsovan itseään näyteikkunasta ihailevasti ja sivelevän partaansa mielissään. Hän 
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haluaisi kovasti, että kotikyläläiset huomaisivat hänen kasvaneen miehuutensa ja muuttumi-

sensa.  

 

Novelli on lopulta vajaan vuorokauden aikana tapahtuva kasvukertomus, jonka loppupuolella 

Poika tajuaa hyvästelevänsä nuoruutensa ympäristöjä ja ihmisiä. Kertoja tulee hieman lä-

hemmäs henkilöään novellin lopussa, humoristissävyistä ja ironista kommentointia ei enää 

viimeisillä sivuilla ole. Pojan tunnekuohu nuoruuden loppumisen kokemuksen edessä kuva-

taan tarkasti ja hänen kokemuksensa arvo tunnustetaan: 

 
Hän antoi kyynelten valua, antoi jäykkien kasvojensa, kunnioitusta vaativan ilmeensä sulaa 
silmiensä lämpimässä vedessä. Kaiken ihmisen ymmärrettävissä olevan hän tunsi niillä jalko-
jensa sijoilla ymmärtävänsä, myös sen, ettei tämä säilyisi, että voimien palautumisen myötä 
palautuisivat monet ylivoimaiset käyttäytymismallit. (Ik 42.) 

 

3.2.  Romaanihenkilöiden identiteetti ja moderni maailma 

 

3.2.1.  Ahdistuksen, häpeän ja rutiinin loukku 

 

Viittasin jo Neitsytpojan Pentin henkilöhahmoa eritellessäni (3.1.1.) ikävystyneisyyden ja ah-

distuksen tunteeseen, jota Pentti kokee samanlaisena toistuvan arjen puristuksessa. Hän van-

noo, ettei vanhempanakaan idealisoi nuoruutensa ankeita aikoja, kuten monet aktiivielämästä 

pudonneet vanhemmat miehet tekevät. Samalla Pentti kuitenkin tuntee hieman syyllisyyttä 

siitä, ettei ajoittain saa lainkaan otetta elämänsä hetkistä odottaessaan epämääräisesti parem-

paa tulevaisuutta. ”Ei saisi yksikään päivä olla niin arvoton, että sen soisi jo olevan pitkälti 

takana (Np 127). 

 

Sisällyksettömänä ja köyhänä näyttäytyvää arkielämää ovat Suomen kirjallisuudessa kuvan-

neet muun muassa Joel Lehtonen, Maria Jotuni ja Helvi Hämäläinen. Pertti Karkaman mu-

kaan tyhjäksi koettu arkielämä on omiaan synnyttämään ajatuksen, että jossain muualla on 

olemassa rikkaampi ja aidompi elämä. Tämä voi myös aiheuttaa haaveen äkillisestä, elämän 

mullistavasta muutoksesta. (Karkama 1994, 124.) Rutiininomaisena toistuva arki tekee kyllä 

toisaalta elämän helpoksi, mutta se on paitsi ikävystyttävää, myös alistumista modernin arki-

päivän hegemonialle, ”arjen terroria” (ibid., 126). Rutinoituneet toiminnot ’kartoittavat’ elä-
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män eikä ihminen normaalisti näe läheskään kaikkia elämän vivahteita ja rikkautta (ibid., 

222). 

 

Pentin kohdalla esimerkiksi tuttujen ihmisten, paikkojen ja työrutiinien ”kartta” on hyvinkin 

tärkeä ja se torjuu sitä ahdistusta, jota hän kokee ollessaan yksin, tuntiessaan olevansa ”kuin 

kehyksistä repäisty taulu” (Np 25). Hänelle on tärkeää kiinnittyä ympäristöönsä ja hahmottaa 

siinä mielekkyys.9 Mutta toisaalta hän inhoaa ennalta arvattaviin rutiineihin kiteytyvää elämää 

ja haaveilee, että rakkaussuhde naisen kanssa voisi muuttaa hänen elämänsä suunnan. Mie-

sporukan juhliminen ja juopottelukin on aina samanlaista: ensin odotetaan ryyppyiltaa innok-

kaasti ja krapulassa vannotaan, ettei juoda enää koskaan. Varsinkin edessä oleva armeija ru-

tiineineen ja pakkoineen tuntuu Pentistä kauhistuttavalta ajatukselta:  

 

Millä helvetin oikeudella he pakottavat minut siihen. Sanovat jonkin iän, lopulta tarkan päi-
vämäärän, jolloin minun on oltava tietyssä paikassa ja viivyttävä siellä miltei vuoden päivät.  
(Np 127.) 

 

Palaan hegemonisen maskuliinisuuden instituutioiden (4.3.) yhteydessä armeijaan liittyvään 

ahdistukseen, mutta tässä vaiheessa tahdon kiinnittää tarkempaa huomiota Pentin ahdistuk-

seen yleisemmin. Ahdistus on Pentillä ajoittain niin voimakas, että siihen liittyy tunne minuu-

den katoamisesta kokonaan. Junasta hyppäämisen aiheuttamasta loukkaantumisesta toipues-

saan Pentti erittelee tuntemuksiaan: 

 

Tuntuu kuin junasta hypätessäni olisin hypännyt pois itsestäni, siitä joka käveli radalla. Tyh-
jyys ja äänettömyys, joka jäi ympärilleni junan mentyä ja kohinan nopeasti vaiettua, tekee 
oloni turvattomaksi. Olen ulkopuolella, enkä ole joka hetki varma olenko olemassa. 
Nyt juuri tarvitsisin siitä todisteita! Kun joku katsoisi minuun ja puhuisi minulle, tietäisin että 
olen tässä. Jos vielä kuulisin oman ääneni, voisin uskoa eläväni vaikka ikuisesti. (Np 25.) 

 
Pentin minuus on vielä niin hauras ja hajanainen, että hän tarvitsee jatkuvasti konkreettisia to-

distuksia olemassaolostaan: ulkopuolisia ääniä ja omaa ääntään. Olemassaolon todisteet voi-

vat hetkeksi nostaa hänen kokemustaan itsestään niin vahvasti, että hän ”voisi uskoa elävänsä 

vaikka ikuisesti”, mutta lyhyehkökin aika yksin omien ajatusten seurassa romahduttaa nämä 

tunteet. Näin vahva minäkokemuksen puutteellisuus sekä taipumus ahdistukseen ja pelkoti-

                                                 
9 Tässä suhteessa teos eroaa modernismista, vaikka siinä esiintyy osin samantyyppisiä minuuden hajoamiseen 
liittyviä motiiveja kuin modernisteilla, kuten seuraavissa luvuissa käy ilmi. Pyrkimys on kuitenkin kohti eheää 
minuutta ja todellisuuskokemusta. Modernistisessa elämänkokemuksessa maailma on  mielteiden ja elämysten 
virta, ja ahdistuksen poistaminen lähinnä vain utooppinen mahdollisuus (Karkama 1994, 193, 196). 
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loihin ei selity pelkästään henkilöhahmon nuorella iällä, vaan henkilön minuuden täytyy olla 

merkittävässä kriisikohdassa. 

 

Anthony Giddens (1991, 42-47) toteaa, että ahdistuksella on psykologisen ajattelun mukaan 

aina yhteys perusturvan tunteeseen liittyviin mekanismeihin. Ahdistus uhkaa yksilön ”turva-

järjestelmän” yhtenäisyyttä ja se liittyy varhaiseen kokemukseen avuttomuudesta, hoivaajan 

mahdollisesta hylkäämisestä. Ahdistuksella ei ole selkeää ulkoista objektia kuten pelolla. 

(Ibid.) Eksistentiaalisessa mielessä ahdistus liittyy tietoisuuteen omasta olemassaolosta ja sen 

rajallisuudesta, yksinkertaistettuna sanoen kuolevaisuudesta (ibid., 47-50). 

 

Häpeä puolestaan on minuuden kannalta ydinkysymys. Siinä missä syyllisyys on ahdistusta, 

joka aiheutuu omien ajatusten tai tekojen yhteensopimattomuudesta normatiivisiin odotuksiin 

nähden, häpeän tunne uhkaa kokemusta minuuden jatkuvuudesta. (Ibid., 63-65.) Eräs ihmis-

yksilön kannalta tärkeä eksistentiaalinen kysymys on, että hän kokee tunteissaan, persoonas-

saan ja ruumiissaan jatkuvuuden ja pyrkii luomaan elämästään mielekkään tarinan (Ibid., 52-

55).  Häpeällinen kokemus horjuttaa minäihannetta ja saa tuntemaan riittämättömyyttä niihin 

ihmisiin nähden, jotka ovat läheisiä tai joita arvostaa. Häpeän tunteen vastakohtana on itse-

luottamus ja -arvostus. (Ibid., 66-69.)   

 

Syyllisyyden tunne on tyypillistä tiukasti normitetuissa yhteiskunnissa ja yhteisöissä, mutta 

häpeä on myöhäismodernille ajalle tunnusomaisempi kokemus. Sitovia moraalisääntöjä ei 

enää niinkään ole, vaan ihminen joutuu etsimään toimintatapansa itsereflektion kautta, kont-

rolloimalla ja tarkkailemalla itseään ja peilaamalla itseään toisiin. (Ibid., 69, 153-155.) Juha 

Siltala (1994, 9) näkee häpeän merkittävänä osana ”normittoman” nyky-yhteiskunnan miesten 

elämää. Sosiaalisista määreistä ollaan näennäisesti irrallaan, mutta miehisyys on monille edel-

leen tärkeä normi, ja sen tavoittelu ilman selkeitä kiinnekohtia johtaa miehen jatkuviin itse-

epäilyksiin.  

 

Pertti Karkama (1994, 80) liittää periaatteessa hyvin samaan tapaan häpeän yhteiskunnan val-

litseviin hegemonioihin: ”[y]ksilö tuntee häpeää käyttäytyessään hegemonian vastaisella ta-

valla”, kun ei esimerkiksi osaa tai pysty toteuttamaan yhteisönsä epävirallisia käytösnormeja. 

Alemmuudentunnetta voi vielä pahentaa se, että toiset tuntuvat menestyvän hegemonian aset-

tamissa rajoissa, ”tuntevat itsensä normaaliuden täysvaltaisiksi edustajiksi”. (Ibid.) 
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Neitsytpojan Pentin kohdalla häpeän tunteita aiheuttaa esimerkiksi kokemattomuus naisten 

suhteen ja hän joutuu olemaan varuillaan, ettei tämä seikka paljastuisi toisille. Pakenijoiden 

tummalle vangille tällainen häpeällinen ’paljastuminen’ pääsee tapahtumaankin, tai ainakin 

hän itse pelkää niin. Tumma vanki väittää hänet kyytiin ottaneelle rekkakuskille, että ”mies 

ottaa naiselta mitä tahtoo” (Pak 37) eli pystyy pakottamaan naisen seksiin niin halutessaan. 

Rekkakuski kuitenkin kertoo joskus kokeilleensa vaimon kanssa ”sovinnolla väkisin” (ibid.) 

ja sanoo, ettei se niin vain onnistu.  

 

Se olisi ollut ihan vittumaista, jollei muija lopulta olisi antanut sovinnolla. 
   Karkuri tuntee kuumotuksen poskillaan ja pelkää sen näkyvän ja paljastavan hänen osatto-
muutensa. Hän ei vastaa. Vain pienen naurahduksen hän saa puristetuksi katkeruudestaan. 
(Pak 38.) 

 

Sekä Neitsytpojan että Pakenijoiden päähenkilöille on yhteistä se, että he pyrkivät luomaan it-

sestään ulospäin ehjää, rikkeetöntä kuvaa ja samalla uskomaan siihen itse. Rennon miehekäs, 

joskus kova ja väkivaltaa kaihtamaton käytös, on heidän uskomuksensa mukaan avain niin 

naisten kuin toisten miestenkin suosioon. Pentti on ajoittain kovasti huolissaan siitä, onko hä-

nestä syntyvä kuva riittävän yhtenäinen ja onko siinä mahdollisesti epäloogisuuksia. ”Todis-

tusten esittäminen” on hänelle tärkeä, toistuva ajatus myös tässä suhteessa.  

 

[ - - ] aina silti [voimannäytöistä ym. huolimatta, PR] pääsee joku pujahtamaan ulottuviltani 
mukanaan väärä tieto minusta, hellittäväksi kuolemaan asti. (Np 11.) 

 

Pentti siis suree sitäkin, ettei hän koskaan pysty korjaamaan kaikkien ihmisten käsitystä itses-

tään, kuten häntä joskus ”perhosmaisteriksi” nimitelleen miehen. Pentti pyrkii sulauttamaan 

minäkuvaansa mieleisiään aineksia ja saamaan niistä yhtenäisen kokonaisuuden, mikä vaatii 

tietoista harjoittelua ja itsensä katsomista ulkoapäin, menneeseen ja tulevaan reflektoiden: 

 

Minun on täytynyt juoda kaikki se viina voidakseni nyt istua tässä kannon päässä ja katsella 
itseäni tympeytyneen retkun näkökulmasta. Nyt voin tarkistaa tavoitteitani, verrata niitä ja 
saavutuksia. [ - - ] Ainakin ilmeeni pitää jo paremmin, saatan luottaa siihen, eikä sen säilyttä-
minen enää vaadi erityisiä ponnistuksia. (Np 93-94.) 

 

Kyseisenä itsereflektion hetkenä Pentti myös puhuttelee ja tarkkailee pari vuotta nuorempaa 

itseään, pohtii mitä tälle haluaisi sanoa. Hän päätyy siihen, että ”[n]äin meidän kesken” (Np 

94) tuo ”helvetin vasikka” (ibid.) voisi kertoa herkemmistäkin haaveistaan, mutta muiden 

kuullen sellaisia puheita olisi syytä välttää. Näin Pentti pyrkii sulauttamaan yhteen minänsä 

kaksijakoisuuden, herkkyyden ja kovuuden, joista kuitenkin vain jälkimmäinen saa selvästi 
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näkyä ulospäin. Tietoisesti harjoitellun ”ilmeen” pitäminen on kuitenkin käynyt Pentille jo 

niin tavanmukaiseksi, ettei hän osaa luopua siitä edes yksin ollessaan. Hän katsoo itseään jat-

kuvasti ulkopuolisin silmin: 

 

Jotain juhlallista tässä on ja komeaakin, tällaisessa yksinäisessä istumisessa lammen rannalla. 
Soisin melkein jonkun näkevän. Kuinka tässä on mies sovinnossa itsensä kanssa ja viettää il-
taansa haikean raskaassa tyytyväisyydessä. 
   Tällaisen surulla maustetun onnen hetken minä hyväksyn itselleni. Tämä sopii makuuni, täs-
sä on tyyliä. (Np 119.)     

 

Samassa tilanteessa Pentti tekee itsestään uuden, melko yllättävänkin havainnon: 

 

Olenkohan minä koskaan nauranut ääneen? En ole sitä ennen ajatellut, mutta en muista sel-
laista tapausta. Tämähän on merkillistä. Jotkut nauravat miltei aina ja kaikki sentään joskus. 
Mutta minä en. Ja tuskin minä paljon hymyilenkään. (Np 119.) 

 

Uusi havainto on ”hiukan kammottava” (ibid.), mutta Pentti hyväksyy sen mielellään osaksi 

itseään ja pitää ”karuilmeisyyttä” (ibid.) hyvin sopivana osana identiteettiään. Hymyilemisen 

yritys tuntuu hänestä luonnottomalta ja oudolta. Pakenijoiden tumman vangin kohdalla tode-

taan, että hän ”ei osaa itkeä [ - - ] vain kiristää kasvonsa hymyyn tai irvistykseen” (Pak 146). 

Kovin spontaanit tunteet ovat molemmille miehille mahdottomia. Maskuliinisessa maailmassa 

tunteet samastetaan helposti ”ailahtelevaan” feminiinisyyteen ja miehet kokevat tunteet uh-

kaksi identiteetilleen, rikkeettömälle ”miehiselle linnoitukselle”, joka torjuu kaikki sisäiset ja 

ulkoiset uhkatekijät (Easthope 1990, 35-44; Lehtonen 1995a, 9, 11-12). Pentin ja tumman 

vangin tunne- ja käytöskontrolli on kaikkea muuta kuin ongelmatonta. Se vaikeuttaa luonte-

vaa inhimillistä kanssakäymistä: Pentti esimerkiksi tuottaa usein toisten seurassa tyhjää, sisäl-

lyksetöntä ja vain puolitotuudellista puhetta, joka ei edesauta kohtaamista. Ja kuitenkin hän 

kaipaa juuri sellaista kohtaamista, varsinkin vastakkaisen sukupuolen kanssa, joka vapauttaisi 

hänet omien ajatusten noidankehästä.  

 

Tumman vangin kohdalla padotut tunteet ovat koteloituneet jo niin syvälle, ettei niihin enää 

ole juurikaan kosketusta. Niiden valloilleen pääseminen hajottaisi hänen ”rakenteensa” (Pak 

146), jossa ainoita sallittuja tunteita ovat viha ja aggressio. Hän ”haluaisi itkeä, itkeä viiden-

toista vuoden itkunsa, itkeä pois väsymyksensä, tuskansa, pidätellyn kauhunsa” (ibid.), mutta 

ei osaa niin kauan kuin hänen vihan ja koston ”ohjelmansa” (ibid.) on kesken.  
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Pakenijoiden vaalealla vangilla rakkauden kohde on ollut valmiina, ja hänen on täytynyt poh-

tia, miten miellyttää juuri kyseistä tyttöä, Annaa. Muuten kohtaamisen ongelma on ollut hä-

nellä samankaltainen kuin Pentillä. Omaa persoonaa on täytynyt muokata kovemmaksi ja rik-

keettömämmäksi kuin se oikeasti olisi, jotta pääsisi toisten suosioon, mutta tietoisesti raken-

nettu identiteetti toisaalta vaikeuttaa kanssakäymistä. Molemmilla miehillä on runsaasti pa-

toutunutta hellyyden ja kosketuksen tarvetta, joka saa ravintoa pienestäkin kohtaamisesta. 

Vaalea vanki on saanut henkisen ”lämmikkeen” (Pak 50) jo siitä,  jos Anna on vaikkapa hy-

myillyt hänelle. Pentti toteaa tytön koskettamisesta: ”siitä minulla on suuri vajaus, kuin jonkin 

kasvulle välttämättömän hivenaineen puute” (Np 60).  

 

Pentti on hakenut poikuuden menetyksestä ”miehuuden kruunua” (Np 87), joka  täydentäisi 

hänen aikuisen miehen identiteettinsä niin, ettei seksuaalisuus olisi hänelle enää pelkkää val-

heellisesti kerskailevaa seurustelupuhetta työporukassa. Mutta tilanteessa, jossa seksuaalisen 

kanssakäymisen mahdollisuus tuntuukin todennäköiseltä, Penttiin iskee pakokauhu, joka uh-

kaa hajottaa hänen ajatuksensa: 

 

Miksi minun täytyy…kuka minut pakottaa? Minä itse mutta kenen hyväksi? Itseni hyväksi 
mutta minkä itseni? Minussa on monta. 
   Epäilen jo että tämäkin matka on turha, että en saavuta sitä mitä en tiedä hakevani. Voin 
kyllä päästä eroon poikuudestani, siitä minut on ohjelmoitu pyrkimään eroon, mutta en tiedä 
selvittääkö sekään lopulta mitään. (Np 78.) 

 

Pentti on hieman samaan tapaan kuin tumma vanki ”ohjelmoinut” itsensä tavoittelemaan 

maskuliinisia suoritteita. Pentti on hakenut muun muassa rajua näytösluontoista tappelua ja 

poikuuden menetystä siinä toivossa, että ne eheyttäisivät hänen minuuttaan, loisivat hänelle 

niin ulos- kuin sisäänpäinkin selkeän miehisen identiteetin. Hänessä on  kuitenkin ”monta”, 

ristiriitaisiakin identiteettejä, jotka saavat minuuden tuntumaan sekavalta ja hajanaiselta. Rat-

kaisevalla hetkellä Pentti alkaa epäillä, ettei tällainen kauan odotettu kokemuskaan välttämät-

tä eheytä häntä. Kun ensin merkittävä tappelu ja myöhemmin seksuaalikokemus jäävät toteu-

tumatta, Pentti tuntee molemmilla kerroilla häpeänsekaista helpotusta. Hän on välttynyt aset-

tamasta haavoittuvuuttaan alttiiksi, mutta samalla pettänyt ne odotukset, joita hänellä on ollut 

itsensä suhteen. 

 

Rooliminuuden käsitteellä viitataan jonkin tietyn ryhmän jäsenten käyttäytymiseen: jokaiselle 

kehittyy rooliminuus suhteessa ryhmän toisiin jäseniin, ja toisessa ryhmässä yksilön rooli-

minuus saattaa olla hyvinkin toisenlainen. Yhteiskunnallisen olemisen kannalta yksilöllä on 
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tavallisesti useita osaminuuksia10, joista objektiivinen sosiaalinen identiteetti muodostuu. 

Rooliminuuksien ja itseyden (sekä yhteiskunnallisen identiteetin) välillä saattaa olla voimak-

kaitakin ristiriitoja, jotka edelleen tulevat esiin yksilön sisäisinä ristiriitoina. Tämä näkyy 

muun  

muassa monien työläiskirjailijoiden tuotannossa (Pentti Haanpää, Toivo Pekkanen). (Karkama  

1994, 102-103.)  

 

Pentti joutuu Neitsytpojan loppupuolella huomaamaan, että hänen työporukassa muotoutunut 

jätkänroolinsa on liian pitkälle vietynä jo käymässä konkreettisestikin epämiellyttäväksi ja 

kanssakäymistä haittaavaksi. Kaiken lisäksi rooli ei lopultakaan ole edes ulkoisesti uskottava: 

 

Tytöt istuvat vaunun toisessa päässä. [ - - ] Uskon kai tekeväni heihinkin vaikutuksen istuvilla 
jätkänvaatteillani. Mutta en usko enää, eivätkä vaatteenikaan ole istuneet hyvin enää pitkään 
aikaan. Ja epäsiisteys, ilmiselvä likaisuus, ei ainakaan saa heitä hurmoksiin. Ei ainakaan jos 
minä olen likainen. Ehkä joku viiksekäs kuorma-auton kuljettaja saa olla likainenkin, ja se on 
vain plussaa hänelle. Mutta minulle ei. En ole pystynyt luomaan itsestäni ehjää tyyppiä edes 
ulkonaisesti. (Np 141-142.) 

 

Käydessään erään naistuttavansa, Marjan, ovella Pentti aidosti häpeää itseään. Hän on hieman 

mieltynyt Marjaan, mutta tilanteessa epäsiisti jätkänrooli ja saunapuhdas nainen muodostavat 

epämieluisan kontrastin. Pentti ei olekaan mielissään siitä, että hän luultavasti näyttää Marjan 

silmiin aivan oikealta jätkältä. ”Peräännyin niin arvokkaasti kuin kykenin ja kävelin kiireesti 

pois ennen kuin mahassa käyvän kiljun paine taas purkautui pitkään pahnaiseen pieruun” (Np 

142). Häpeällisen tunteen vallassa Pentin on syytä säästää edes viimeiset arvokkuuden rippeet 

vastaisten kohtaamisten varalta. 

 

Pakenijoiden vaalealle vangille on käynyt vastaavalla tavalla: hän on vienyt pahan pojan roo-

liaan niin pitkälle, että hänestä on jo oikeasti tullutkin rikollinen, mutta Annan suosio on silti 

jäänyt saavuttamatta. ”Epäilin että olin jo Annan mielestä kartettava retku” (Pak 50). Vielä 

Annan kuoltuakin vaalea vanki on takertunut tyttöön ja häneen liittyvään käyttäytymismalliin. 

Mallia ei kuitenkaan voi purkaa ennen kuin vanki on sisäistänyt ja hyväksynyt Annan kuole-

man, käsittänyt että hänen elämänsä voi jatkua Annan vaikutuspiirin ulkopuolella. 

 

                                                 
10 Tässä tapauksessa ’minuus’ ei vittaa psykologiseen ’olemukseen’, vaan se on identiteetin rinnakkaiskäsite. 

 40



Kaikilla näillä kolmella henkilöhahmolla on jokin malli tai ”ohjelma”, jonka varaan he ovat 

pyrkineet pystyttämään identiteettinsä. Tummalla vangilla ohjelmaa määrittää viha, vaalealla 

vangilla rakkaus. Pentillä mukana ovat molemmat: ”viha, se on ladattu minuun kuin haulikon 

panokseen, mutta oikeassa räjähdyksessä se muuttuu rakkaudeksi” (Np 25). Pentillä sosiaali-

nen elämä on tunteiden ja ärsykkeiden suhteellistaja, hän hallitsee itseään toisten ihmisten se-

kä ryhmään kuuluvan käytöksen avulla. Samalla hänen minuuttaan kuitenkin uhkaa hajoami-

sen kokemus, osin sen vuoksi, että Pentin monet ajatukset ja tuntemukset eivät sovi yhteen 

hänen ’jätkämäisen’ rooliminuutensa kanssa. Ristiriita ”perhosmaisterin” ja ”karjun” tai ”jät-

kän” välillä on vaikeasti sovitettavissa yhteen.  

 

Kaikkien henkilöiden kohdalla valmis elämänohjelma ja siihen kytketyt identiteetit osoittau-

tuvat käytännön elämässä mahdottomiksi. Ahdistus ja häpeä ovat väistämättömiä seurauksia 

siitä, ettei kykene toteuttamaan niitä normeja, joita on itselleen asettanut. Vaalea vanki on vä-

hiten ahdistunut, mutta hän ei olekaan kieltänyt tunne-elämäänsä. Hänen kovan pojan roolinsa 

on jäänyt hyvin pintapuoliseksi. Yhteiskuntaelämään sopeutuminen ei ole onnistunut kum-

maltakaan vangilta. Pentti sen sijaan on edennyt jo nuorena työnjohtajaksi saakka ja pyrkinyt 

saavuttamaan pystyvän työmiehen identiteetin, joka sitoo hänet sekä välttämättömään että toi-

saalta ahdistavaan arkipäivän rutiiniin. 

 

3.2.2. Pentin minuuden ristiriitojen kärjistyminen 

 

Neitsytpojan loppupuolella Pentin minuuden hajoamisen tunteet ovat voimakkaimmillaan. 

Hän joutuu vähitellen huomaamaan, etteivät sosiaaliset rakennelmat ja niihin liittyvät identi-

teetit ratkaise hänen ristiriitojaan. Pentti on koettanut rakentaa ympärilleen ”lavastuksia” (Np 

171) niin unelmissaan kuin todellisuuteenkin siirrettynä. Haaveissaan hän on pelastanut tyttö-

jä roistojen kynsistä ja suunnitellut todellisuuteen runollisia kohtaamisia: ”Eeva ja kevät. Hei-

dät minä esittelen illalla toisilleen.” (Np 95.) Kohtaamista ei tällöinkään synny odotetulla ta-

valla ja lopulta Eeva vaihtaa kuljeskelukaverikseen erään toisen työporukan miehen. Pentti 

vertaa kokemusta talon rakentamiseen: 

 

Eeva, hänen mukanaan sortui joka tapauksessa yksi rakennelma, hatara alun alkaen, mutta 
olin sen itse tehnyt. Tein sen nopeasti, ja unohdin melkein samassa, turvauduin siihen jälleen 
kun huomasin olevani eksyksissä. Onneksi talo sortui ennen kuin ennätin tapetoida. (Np 116.) 
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Talo on yleisesti käytetty minuuden symboli. Pentti on koettanut rakentaa Eevan varaan jon-

kinlaisen identiteetin tietämättä itsekään, millainen sen pitäisi olla ja mikä sen tarkoitus on. 

Pentti on rakennelmansa ”itse tehnyt”, mutta Eeva ei ole kotiutunut tähän taloon, eikä heidän 

suhteensa ole missään vaiheessa edennyt luontevasti.  

 

Pentti kohtaa kylän tiellä Eevan ja tämän seuraan lyöttäytyneen toverinsa sekä näiden kanssa 

liikkuvan toisen pariskunnan. Tilanteessa Pentin päällimmäinen miete on, miten selvitä pois 

näyttämättä tappiota ja häpeää: kuinka kävellä niin, että näyttää luontevalta ja välinpitämät-

tömältä. Samalla hän muistelee lapsuudestaan erästä poikaa, joka käveli koulun pihan läpi 

mahdollisimman korskeasti virtsattuaan housuihinsa. Pentti onnittelee itseään selvittyään ti-

lanteesta: ”Poistuin voittajana, tilanteen halliten” (Np 109).  

 

Yksin kämpällä iskee kuitenkin ahdistus, joka kärjistyy hyvin rajuksi. Pentti kokee tiellä koh-

taamiensa tovereiden kassit ikään kuin heidän indekseinään eikä osaa päättää, tunteeko olonsa 

ahdistuneemmaksi nähdessään kassit vai sulkiessaan ne näköpiiristään.  

 

Koetan rauhoittua, ajatella: iso terve mies tutussa sängyssä, tutussa talossa, keskellä kylää. Ja 
kaikki on vapaaehtoista. Voin matkustaa kotiin, voin matkustaa kaupunkiin milloin vain. Ra-
halla pääsee. Autot vievät jos ei junia tule sopivasti. Pikku juttuja kaikki nämä minulle sattu-
neet. Pieniä suruja ja pieniä kiviä. (Np 112.) 

 

Pentillä on kaikki vapaan, modernin ihmisen etuoikeudet: rahaa, terveyttä, liikkumisen mah-

dollisuudet. Ne eivät kuitenkaan helpota hänen ahdistustaan. Vasta miellyttävä, varhainen 

lapsuusmuisto saa Pentin rauhoittumaan uneen: se palauttaa hänelle nukkumiseen tarvittavan 

turvallisuuden tunteen (muistosta tarkemmin 5.3.). 

 

Pentin unilla on Neitsytpojassa melko merkittävä osa: ne ilmentävät hänen sisäisiä ristiriito-

jaan, toiveitaan ja pelkojaan. Samalla unet muodostavat vastapainon sille arkiselle rationaali-

suudelle, joka TVH:n miesten porukassa vallitsee (vrt. Karkama 1994, 238: unesta Marja-

Liisa Vartiolla ”naisten logiikkana”). Pentti kertoo näkevänsä usein sävyltään raskaita unia, 

jotka ovat kuitenkin aikaa myöten muuttuneet. Penttiä ei enää yleensä unissa vainota tai ah-

distella niin, ettei hän kykenisi lainkaan puolustautumaan. Miehisen minäkuvan ja toiminta-

kyvyn vahvistuminen on vaikuttanut uniinkin: ”suorituskykyni on parantunut samassa suh-

teessa kuin valveillakin, enemmänkin” (Np 55, kursivointi PR). Nyt Pentti saattaakin itse olla 

unissa se, joka toimii julmasti ja vahingoittaa jopa läheisiään: vaikkapa Pentin unessa ampu-
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ma eläin saattaa muuttua haavoittuneeksi pikkuveljeksi. Tämän voi tulkita niin, että Pentti ei 

huomaa tai osaa kohdata läheistään, joka on häntä suojattomampi ja tarvitsee Penttiä, ei hänen 

näyttöjään ja suoritteitaan. 

 

Väkivaltaisia unia ”pahempia ovat yksinäisyysunet, kuolemanunet” (Np 55). Niissä Pentti 

yrittää kalastaa autiolla, kuolleella ja kallioisella rannalla: 

 

Järvessä ei ole kaloja, eikä missään ympärillä elämää. Kaikki ovat lähteneet jonnekin ja jättä-
neet minut yksin. Minut valtaa tuskainen kauhu, mutta en voi lähteä pois. Odotan jotakin, jon-
ka tiedän tulevan. Ja se tulee. Ulapalta tulee minua kohti kivi. Se tulee kelluen…nopeasti, 
kauhistuttavan nopeasti. Se tulee lähelle, koskettaa jo melkein rantaa jolla seison. Siihen het-
keen huipentuu unen kauhu, ja se hetki minut myös vapauttaa. Kun kivi on saavuttamaisillaan 
rannan, nousee minusta kova pitkä huuto, ja herään tai uni hajoaa muuten. (Np 56.) 

 

Uni on Pentistä hyvin masentava, ja sen kauhu palautuu joskus valveillakin, kun Pentti on yk-

sin, erossa arkirealistisista työtovereistaan. Kivi ja sen herättämä kauhu esiintyvät romaanissa 

useampaan kertaan, muutenkin kuin unimaailmassa (vrt. ed. sivun lainauksessa ”pieniä suruja 

ja pieniä kiviä”).11 Elottomalla kivellä on Pentille kahtalaisia merkityksiä. Toisaalta hän saa 

siitä tappeluun valmistautuessaan voimaa: 

 

Minä löysin päivällä sorakuopan luiskasta nyrkkiin sopivan soikean ja sileän kiven. Irrotin sen 
routaisesta maasta ja otin mukaani iltaa varten. Se saa tänä iltana lainata minulle osan kovuu-
destaan: antaa nyrkilleni painoa ja sydämeeni kylmyyttä. (Np 36.) 

 

Myös Pakenijoiden tumman vangin kohdalla kiveen latautuu samanlainen merkitys, kun kar-

kuri nojaa kertojan arvion mukaan rapattuun seinään ”kuin imeäkseen tyyneyttä ja voimaa ki-

vestä” (Pak 87). Mutta Pentille kivi on ennen kaikkea pelkoa herättävä kuoleman symboli, jo-

ka konkretisoituu romaanin lopulla. Hän tulee valoisana kesäyönä yksin työmiesten kämpälle 

ja yrittää epätoivoisesti hillitä kauhua, joka aina uhkaa häntä yksinäisyydessä. Vaivalloinen 

yritys katkeaa, kun Pentti katsoo sängyn alle: 

 

Saappaan takana, aivan perimmäisessä nurkassa on kivi…Nyrkin kokoinen sileä kivi. Se on 
ollut siellä koko ajan. (Np 181.) 

 

                                                 
11 Syrjä (5.3.2004) kertoo kauhu-unen olleen omakohtainen ja kiven osuuden romaanissa laajentuneen vähitellen, 
ilman että sen symboliikka olisi kirjailijalle itselleen loppuun saakka selitettävissä. Syrjä (1980, 55-60) on käsi-
tellyt kiven ja kauhu-unen problematiikkaa aforistisen tiivistetyssä muodossa myös kokoelmassa Kivinen tiuku. 
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Kyseessä voi siis olla sama kivi, jonka Pentti on aiemmin ottanut sorakuopalta. Sen voima ja 

kylmyys on kuitenkin muuttunut yksinomaan pelottavaksi, etenkin kun se on ollut saman sän-

gyn alla, jossa Pentti on nähnyt painajaisiaan. Pentti ryntää ulos kämpästä ja päättää olla pa-

laamatta sinne enää koskaan. Hän kuvittelee vielä mennessään, että talon omituinen vuokra-

emäntä kenties menee huoneeseen ”hymy kasvottomilla kasvoillaan” (Np 182) ja hakee ki-

ven, vie sen ”kun sielun täytteeksi aitaansa” (ibid.) Kivi edustaa inhimillistä tyhjyyttä, kuol-

leita rakennelmia ja kuollutta elämää. Kämppä on Pentille vieras ilman elävää suhdetta siellä 

asuviin tovereihin, eikä hänellä ole enää mitään annettavaa tai näytettävää työn ja työtoverei-

den suhteen. 

 

3.2.3. Liikkeelläolo ja välitila 

 

Pakenijoiden karkurit ovat välitilassa: he ovat pakosalla, yhteiskunnan ulkopuolella, irrallaan 

arjesta ja epätietoisina lähimmästäkin tulevaisuudestaan. He ovat sekä vankeja että paettuaan 

myös vapaita, kuten Eeva-Liisa Manner (1972) kritiikissään toteaa. Liikkeelläolo on varsinkin 

tummalle vangille pakon sanelemaa, sillä viha ja sisäinen levottomuus ajavat häntä eteenpäin, 

kieltävät pysähtymästä ja antautumasta. 

 

Pertti Karkama (1994, 221-239) on analysoinut välitilan motiivia modernistien, esimerkiksi 

Lassi Nummen ja Marja-Liisa Vartion proosassa. Motiiviin vaikutti toisen maailmansodan 

jälkeinen kriisikokemus, historiattomuuden ja näköalattomuuden tuntu, joka siirtyi eri tavoin 

sovellettuna sanataiteeseen (ibid., 218-220). Toisaalta välitilan motiivia on käytetty Suomen 

kirjallisuudessa jo paljon aikaisemmin, esimerkiksi Arvid Järnefeltin Isänmaassa (1893) 

(ibid., 176-177). Menneen ja tulevaisuuden välitila on esiintynyt myös maaseutumodernisteil-

la, kuten Marko Tapiolla identiteetin etsinnän yhteydessä (ibid., 190-191; ks. myös Makkonen 

1991, 147-156). Erilaiset vierauden teemat, oudot ja uhkaavat tilat sekä yksinäisyyden, syylli-

syyden ja mielen järkkymisen tunnot ovat tyypillisiä suomalaiselle sotienjälkeiselle kirjalli-

suudelle. Samalla kun kuvaus keskittyy tilaan, havaintoihin ja tuntemuksiin, ihmiskuvaus pel-

kistyy tyypittelyä kohti. (Hökkä 1999, 71.) 

 

Lassi Nummen Viha-teosta hallitsee vihan universaali, tuhoava ja negatiivinen voima. Pää-

henkilön Erikin elämästä katoaa sisältö ilman vihan tunnetta, sillä se on hänelle kaiken toi-

minnan perimmäinen motiivi. (Karkama 1994, 223-224.) Pakenijoiden tumman karkurin ti-
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lanne on äkkiseltään katsottuna samantyyppinen: kaikki hänen muistonsa ja tekojensa motiivit 

palvelevat vihaa. Molemmat henkilöt myös korostavat nimenomaan teon merkitystä, mutta 

Nummen Erikille vihan ja teon ohjelma on jäsentyneempi, dogmin kaltainen ja aatteellisen 

toiminnan vastainen ajattelutapa: ”Minä tarkoitan [ - - ] tekoa irrallaan kaikesta muusta. Sa-

nokaamme, kun mies haluaa – kaipaa ja tavoittelee jotakin naista. Tai vihaa toista miestä.” 

(Nummi 1952, 75.) Vihan periaate jäsentää koko teoksen kuvitteellista maailmaa ja se voi-

daan lukea modernin elämän allegoriana (Karkama 1994, 224). Pakenijoiden tummalle van-

gille viha ei ole sellainen yleistettävä periaate, jonka hän ulottaisi laajasti koskemaan inhimil-

listä todellisuutta. Se on hänen omaa todellisuuttaan, joka on seurausta riippuvaisuuden kiel-

losta ja halusta  ”elää tekojensa kautta” (Pak 173).  

 

Tumma karkuri muistelee, kuinka hän lapsena tuli kiusatuksi ja lopulta oppi puolustautumaan, 

varjelemaan koskemattomuuttaan puukon avulla, löysi ”itsestään tappajan” (Pak 60). Armei-

jan pakkovalta on nostattanut hänessä suunnatonta vihaa. Rakkaudelle ei tumman vangin 

maailmassa ole sijaa, vaikka hän Neitsytpojan Pentin tavoin saakin turvan tunnetta vain toisis-

ta ihmisistä tai ihmisten tekemistä rakennelmista. Ihmiset ovat hänelle silti usein vain sosiaa-

lisen asemansa ja tyylikkään ulkokuorensa taakse piiloutuneita sätkynukkeja, joihin hän ei 

tunne yhteyttä tai empatiaa: 

 
Äkkiä hän saa hurjan halun tyhjentää pistoolinsa pitkin kadun pintaa nähdäkseen miten välin-
pitämätön katukuva nopeasti muuttuisi kauhun huudoiksi ja mielettömäksi paniikiksi. [ - - ] 
   Voiman tunne rauhoittaa häntä. Hän ajattelee halveksien miten sokeasti ihmiset luottavat 
siihen minkä näkevät. Siinä he kävelevät uusissa kevättakeissaan, tämän kevään muotiväreis-
sä, käyttöshekkivihko povitaskussa tai käsilaukussa, miehet toinen käsi huolettomasti housun 
taskussa sormi autonavaimen renkaassa, tietämättä rauhansa ja henkensä olevan osattoman 
puškinhattuisen miehen käsissä, sen jonka he äsken ohittivat itseään onnitellen. (Pak 90-91.) 

 

Vihan voimalla eläminen on kuitenkin hankalaa, sillä vihollisen tuhoutuminen vie elämältä si-

sällön, ellei jatkuvasti ole löydettävissä lisää vihattavia (Karkama 1994, 227-228). Tumman 

vangin elämän perusta on kovin heikko: 

 

Mikä mies hän lopulta oikein on? Hän ei tiedä itsestään paljoakaan. Vain vihassa hän on ehjä 
ja täysi. Vain viha antaa ohjaukseen tarvittavan vauhdin. (Pak 90.) 

 

Tumma vanki tappaa äkillisessä ärtyneisyyden puuskassa pakomatkallaan miehen, mutta tämä 

teko ei vaikuta hänen ylilatautuneeseen mieleensä juuri mitenkään. Hänellä on epämääräinen 

pakko toteuttaa ”itseensä ladattu ohjelma loppuun” (Pak 146): kohdata nainen, josta ilman 

omaa syytään on tullut hänen vihansa moottori. Kun tumma vanki on raiskannut ja pahoinpi-
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dellyt naisen, Kirstin, hänen vihastaan katoaa voima. Seuraa väsymys, herpaannus ja vielä 

viimeisenä, hallittuna tekona itsemurha. Itsen tuhoaminen on tummalta vangilta eräänlainen 

sovinnon ele hänen ja maailman välille: maailma saa rauhan häneltä ja päinvastoin (ks. Pak 

146). Itsemurha ei ole enää vihan teko, vaan tietoinen sovitus. 

 

Tumman vangin välitilan voi oikeastaan lopettaa vain kuolema: hän on kieltänyt menneisyy-

tensä lähes kokonaan ja tulevaisuudessa hänellä ei ole mitään odottamisen arvoista. Ennen it-

semurhaansa vanki pohtii, miten hän ”on pitänyt maailmaa jonkinlaisena yhdistelmälukkona, 

joka avautuu kun onnistuu vääntämään oikean numerosarjan” (Pak 178). Ratkaiseva isku 

tummalle vangille on ollut se, ettei hän ole kyennyt makaamaan Kirstin kanssa – se on lopul-

lisesti tärvellyt hänen mahdollisuutensa nähdä elämässä läheisyyden mahdollisuus pelkän vi-

han sijasta.  

 

Monet kirjailijat ovat käyttäneet junamatkaa motiivina, jolla on  ilmaistu elämän olemusta se-

kä välitilan ja elämän suhdetta. Esimerkiksi Marja-Liisa Vartion ”Matkalla”-novellissa juna-

matka irrottaa matkustajan entisestä identiteetistä ja saa aikaan erikoisen, ahdistavan irralli-

suuden tunteen. (Karkama 1994, 234-235.) Neitsytpojassa TVH:n miehet pitävät majaansa 

junaradan lähettyvillä. Junamatkoja tehdään paljon ja radalla on muutenkin merkitystä use-

ammassa kohdassa, kuten Pentin ja Piipposen humalaisessa kamppailussa.  

 

Junarataan ja junalla matkustamiseen liittyvät motiivit esiintyvät Syrjän tuotannossa muuta-

mia kertoja, esimerkiksi Portti-kokoelman novellissa ”Ihmisen nälkä”. Syrjä on elänyt lapsuu-

tensa lähellä junarataa, ja hänen veljensä Jaakko Syrjä on rakentanut motiivin varaan osittain 

juonellisesti etenevän kertomuskokoelmansa Kertomuksia radan varresta (1988).  

 

Neitsytpojassa junassa matkustamista kuvataan esimerkiksi yhteisenä unena: 

 

Tämä sininen vaappuva vaunu on vain matkustajiensa yhteistä unta, välivaihe ylivireisestä il-
lasta uneen omassa sängyssä, tila jossa puhe vielä jatkuu, mutta tietoisuus karstaantuu ja 
sammuu kuin unohdettu öljylamppu, ja suuhun nousee jo tulevan unen karvas öljyinen maku. 
(Np 177.) 

 

Eeva-Liisa Manner (1970) on käsitellyt tätä kappaletta kritiikissään ja nähnyt sen ”siltana kir-

jan kahden eri tason välillä”. Kappaleessa todella kiteytyykin metaforien kautta yksilön ja yh-

teisyyden sekä valvetietoisuuden ja unen logiikan suhde. Matkustajat ovat yhteisessä tilassa ja 
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kommunikoivat, mutta unen yksityinen sfääri on jo saamassa heidät. Pentti ei ole useimpien 

muiden tavoin humalassa, joten hän ei pääse mukaan samaan tilaan kuin he: ”En päässyt 

joukkoon enkä päässyt itseeni, ja tilaisuus on kohta ohi” (Np 177). Pentti on jäänyt minänsä ja 

toisten väliin, kiusalliseen välitilaan, joka on toisenlainen kuin ”yhteistä unta” näkevien ih-

misten armelias välitila. 

 

Aikaisemmin romaanissa Pentti on istunut Piipposen kanssa taksissa, jossa hän on kokenut 

olonsa positiivisena: ”On rento ja mukava olo. Kaikki menee omalla painollaan.” (Np 144.) 

Hän pohtii perheenjäseniään ja tuntee olevansa heistä enemmän irti kuin koskaan. 

 

Mutta olenko samalla irti myös itsestäni? Vaiko vasta nyt todella kiinni itsessäni? Kyllä minä 
olen nyt irti kaikesta. Vain Piipposeen tunnen heikon yhteyden. (Np 145.) 

 

Yhteys, jonka Pentti sentään tuntee Piipposeen, estää häntä tässä kohdin vajoamasta tyhjyy-

teen, jossa hän ei aina ole varma edes tuntoaistimuksistaan (Np 145). Irrallisuuden tunne on 

miellyttävä vain niin kauan kuin irrallisuus ei ole liiallista. Pentti pohtii tätä vielä suoremmin 

muistellessaan näkemäänsä elokuvaa: 

 

Koomikko esitti kulkuria, joka kulki pommilla junissa pitkin laajaa maata. Herätessään liik-
kuvassa tai seisovassa junassa hän ei koskaan tiennyt missä milloinkin oli. Sellaista elämää on 
hupaista katsella elokuvissa ja kävellä sitten lyhyt tuttu tie kotiin. Mutta moniko jaksaisi itse 
elää yhtä juurettomana ja irrallisena? Minulle ainakin tuntuu olevan liikaa matkustaa pari py-
säkinväliä väärällä junalla väärään suuntaan. (Np 168.) 

 

Pentti on jo taksimatkan yhteydessä todennut: ”juureni ovat ihmisissä, olen kotoisin heistä” 

(Np 145). Toiset ihmiset ovat Pentille ainoa elämää merkittävästi suhteellistava ja jäsentävä 

asia. Karkama (1994, 235) toteaa eritellessään Vartion ”Matkalla”-novellia ja Lassi Nummen 

Maisemaa, miten niissä ”ei liikkuvan junan ikkunasta havaittu todellisuus jäsenny minkään-

laisen toiminnan vaatiman logiikan mukaan”. Elämää jäsentävät periaatteet katoavat ja ollaan 

välitilassa, jossa vain havainnoidaan irrallisia ilmiöitä, ollaan kuin unen sisässä (ibid.).12 Syr-

jän teksteissä elämää jäsentävät periaatteet eivät katoa kuten näiden modernistien teksteissä, 

vaikka niiden voima onkin vaarassa. Matkan päämäärä, toiset ihmiset ja junanvaunun ihmis-

ten ”yhteinen uni” (Np 177) pitävät loitolla tunnetta, että olisi ”vain heitetty maailmaan ilman 

mitään tiedettyjä tarkoituksia” (vrt. Karkama 1994, 235). Tällainen tila olisikin Pentille 

                                                 
12 Esimerkiksi Vartion (1969, 404) novellissa ”Junan ikkunasta nähty lehmä on vain, syö ruohoa, mutta kukaan 
ei taluta sitä narusta tarhaan, ei kutsu sitä nimeltä. Niin kuin ei unessakaan.”  
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psyykkisesti sietämätön. Hän pyrkii hahmottamaan junan ikkunasta näkemästään maisemasta 

inhimillisen tai inhimillistävän tarkoituksen. Maiseman elementit – sekä ihmisen tekemät että 

alkuperäiseen luontoon kuuluvat – tulevat hänen näköpiiriinsä ”kuin jonkin suurpiirteisen jär-

jestyksen mukaan” (Np 104). 

 

Lennätinlangoilla ja niiden pylväillä on tarkka järjestys, joka käy yksitoikkoiseksi kun siihen 
keskittyy. Langat, lukuisat ja lähellä toisiaan kuin kanteleen kielet, lähtevät pylväästä, painu-
vat vauhdista riippuen nopeaan tai rauhalliseen laskuun, saavuttavat notkon pohjan ja alkavat 
uudelleen nousta, kipuavat seuraavaan pylvääseen vain alkaakseen uuden pudotuksen. On 
kuin langat yhä uudelleen, toivoaan menettämättä, yrittäisivät saavuttaa maan ja pylväät nii-
den ärtyneinä vartijoina kahta kiukkuisemmin tempaisivat ne takaisin ylös tehtäviään hoita-
maan, välittämään tärkeitä ja leikittömiä sanomia asemalta toiselle. (Np 104.) 

 

Pentin mielikuvituksen kuvassa näyttäytyy inhimillisen elämän kahtalaisuus: leikin on annet-

tava sijaa järjestyksen välttämättömille vaatimuksille. Järjestys on ”yksitoikkoinen” toisin 

kuin maiseman vapaampi, ”suurpiirteinen” järjestys, jossa jäsentävät periaatteet eivät ole mo-

notonisia. Jäsennyksen olemassaolo on Pentille tärkeää, mutta samalla hänen täytyy hahmot-

taa siinä inhimillisyys. Hänen kauhu-uniensa kuolleen, kylmän kiven valtakunnassa inhimilli-

syyttä ei ole. 

 

Pakenijoiden vaalean vangin välitilaelämään ei liity kovin voimakkaita irrallisuuden element-

tejä, sillä hän on luonnon keskellä ja tutuissa, rakkaissa maisemissa. Hänen olemassaoloaan 

jäsentää rakkaus Annaan, jonka kuvaan vaalea vanki takertuu kuin pyhäinjäännökseen. Vaa-

lea vanki ei varsinaisesti edes ajattelekaan pääsevänsä pakoon, hän vain haluaa viettää vähän 

aikaa poissa vankeudesta ja tavoitella henkistä yhteyttä kuolleeseen tyttöön. Annakin on jää-

nyt välitilaan vaalealle vangille: Annan ruumis on kuollut mutta henki edelleen elossa. ”Hä-

nen on seurattava Annaa kunnes hänet löytää, tai kunnes tulee raja jonka yli ei pääse” (Pak 

123).  

 

Vaalealla vangilla on paradoksaalisesti enemmän suhteuttavia elementtejä ympärillään kuin 

tummalla vangilla yksinäisyyden tunteissaan, vaikka vaalea vanki on täysin erillään muista 

ihmisistä. Polttopuiden ja ruoan riittävyys sekä Annan henkinen olemassaolo jäsentävät hänen 

oleskeluaan erämaakämpällä, ja hän tietää, ettei hän voi olla siellä loputtomiin. Vierauden 

tunteilta hänkään ei silti välty: 

  

Hän viipyy täällä turhaan. 
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   Parhaillakin retkillä, kesälläkin, on määränsä. [ - - ] Tulee haikea ja masentava tieto, ettei 
ihminen enää voi tulla tänne jäädäkseen. Kaikki on alkanut vierastuttaa. (Pak 135.) 

 

Ihminen on vieraantunut luonnosta eikä voi lopultakaan kieltää vierauttaan. Oleskelu luon-

nossa voi olla vain väliaikaista, sillä kulttuuri-ihmisen luonne kutsuu metsän kirkosta takaisin 

”lämpimiin taloihin” (Pak 135). Tässä kohdin kerrontaan sisällytetyt pohdinnat irtoavat jo 

kohti yleistävämpää tasoa, kuten Syrjän myöhemmissä teoksissa tapahtuu paljon useammin.  

 

Välitilan motiivi ja peripetia liittyvät monesti sanataiteessa yhteen niin yksittäisissä teoksissa 

kuin laajemmaltikin kirjallisuuden tendensseissä (Karkama 1994, 177, 209-210). Välitila kuu-

luu myös Syrjän nuorukaisten elämän murrosvaiheeseen, jossa selkeisiin päämääriin tarttumi-

nen on vaikeaa. Heidän on silti välitilassakin kiinnityttävä johonkin, vaikkapa pieniin ympä-

ristön yksityiskohtiin, jotta eksistentiaalinen ahdistus tai suoranainen pakokauhu eivät saisi 

otettaan, kuten varsinkin Pentin kohdalla tapahtuu. Tummalle vangille välitila on näköalaton 

tila, josta ainoa ulospääsy on kuolema. Pentti ja vaalea vanki sen sijaan pystyvät lopulta suun-

tautumaan tulevaisuutta kohti. Pentille on tässä suhteessa olennaista se, että hän ymmärtää 

TVH:n työporukan olevan elämässään välivaihe ja uskaltaa tehdä hetkellisen paluun mennei-

syyteen, lähteä vanhempiensa luo. Junamatkakin on mielekäs silloin, kun sillä on selkeä alku, 

loppu ja päämäärä: ”On lähtöä, on menoa jonnekin, kenties ihmisten luo” (Np 183).  
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4.  MASKULIINISUUDEN HAASTEET 

 

4.1.  Nuoren miehen ruumiillisuus: työtä, väkivaltaa ja viinanjuontia? 

 

Varsinkin Neitsytpojassa tulee avoimessa muodossa esiin ajatus maskuliinisuuteen liittyvistä 

”haasteista” ja päähenkilön miehuudestaan esittämistä ”todistuksista”. Pentti erittelee sosiaali-

sia suhteitaan näin: 

 

Ystävyys on hieno asia, siksi kai se onkin ylellisyyttä, josta nauttimiseen minulla harvoin on 
aikaa. Paljon enemmän minun aikaani vaatii esimerkiksi Piipponen. Hän ei ole ystävä, jos ei 
vihamieskään, hän on pysyvä haaste, samoin Valli ja Riekkola. Salomaa ja Jokinen taas eivät 
merkitse paljon. Myös naiset sukupuolena ovat haaste. Työ jota teen päivisin on haaste. Ja 
kaikkiin mahdollisiin haasteisiin pyrin vastaamaan. Siksi minulle jää lopulta vähän aikaa puh-
taalle ystävyydelle. (Np 41.) 

 

Pentin elämä ei todellakaan vaikuta mutkattomalta kaiken tämän haasteellisuuden keskellä, 

vaan on ikään kuin hän taistelisi johonkin selittämättömään kuiluun, tyhjyyteen putoamista 

vastaan. Kuiluun putoaa, jos ei osaa vastata hegemonisen maskuliinisuuden osoittamiin haas-

teisiin. Ystävyyden ja kiintymyksen tunteisiin ei pidä käyttää liikaa aikaa. Pentillä on sosiaali-

sessa elämässä muodostunut kuva siitä, miten miehuutta tulee toteuttaa, sekä ajatuksissaan 

epämääräinen lupaus tämän toimintamallin perimmäisestä palkitsevuudesta. Romaanin kulu-

essa hän ei enää ole palkinnostaan aivan niin varma. 

 

Kuten Elisabeth Badinter (1993, 16-17) toteaa, arkikielessä viriiliin ja voimakkaaseen mie-

heen on tapana liittää attribuutti tosi ikään kuin jotkut miehet olisivat jollain tavoin vääränlai-

sia eivätkä ansaitsisi tuota määritettä. Myös naisten naisellisuuden katoamista valitetaan ajoit-
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tain, mutta heidän sukupuoli-identiteettiään ei silti ole tapana asettaa kyseenalaiseksi.13 ”Näy-

tä että olet mies” on aivan tavallinen miesyksilölle annettava haaste erilaisissa tilanteissa.14 

(Ibid.) 

 

Tutkimissani teksteissä keskeisiä ’tosimiehuuden’ esittämisen ja koettelun paikkoja ovat vä-

kivaltaiset näytöt ja fyysiset työsuoritukset. Niiden merkitys ei ole vain ulospäin esittämises-

sä, vaan nuoret miehet pyrkivät näyttöjen avulla myös pitämään minuuttaan kasassa ja löytä-

mään elämäänsä mielekkyyttä. Neitsytpojan Pentille työ on rakas vihollinen, joka asettuu mi-

nän ja maailman, mielen ja ruumiin väliin. 

 

Hartiani eivät ole erityisen leveät eivätkä käsivarteni vahvat. Mutta minä olen voimakas. Tie-
dän sen jo itse, ja vähitellen, mieluummin pian, sen tulevat tietämään kaikki. Pystyn myös te-
kemään raskasta työtä tunnista tuntiin väsymättä ja nautin siitä. Sitä ei juuri kukaan näy pitä-
vän arvossa, paitsi siltä osin kuin se helpottaa muiden työosuutta. Mutta toisten mielipiteet ei-
vät ole tässä asiassa tärkeitä. Työn ja minun välinen selkkaus on yksityisasia, se ei kuulu muil-
le. Minä tunnen työtä kohtaan vihantapaista rakkautta. Haluan nujertaa sen päivällä, että voi-
sin rakastaa sitä sitten illalla.  (Np 10.) 

 

Katkelmassa näkyy omasta ruumiista ja sen kasvavasta voimasta nauttiminen, mutta samalla 

vimmaisa itselle näyttämisen halu: Pentti tahtoo hävittää mielestään ”perhosmaisterin” (Np 

11) pilkallisen leiman. Raskas työ ja rajut fyysiset suoritukset voidaan nähdä yhdeksi itseen 

kohdistuvan väkivallan muodoksi (Jokinen 2000, 43). Vihamieliseltä vaikuttava ulkomaailma 

ja vaikeasti käsiteltävät tunteet voidaan työeetoksen kautta alistaa hallittavaan muotoon (Silta-

la 1994, 149). Pentti tuntee vihaa itseään, olemuksensa ’perhosmaista’ puolta kohtaan ja työn 

avulla hän pääsee miehiseen tapaan nauttimaan ulkoisen vastuksen voittamisesta, ikään kuin 

päihittäisi vaikean vihollisen kunniakkaassa kahdenkeskisessä kamppailussa. Työ tarjoaa on-

nistumisen ja kykenevyyden tunteita, joten sitä on luonteva myös rakastaa. ”Elämän tunto on 

                                                 
13 Tämä Badinterin väite ei ole aivan kiistaton: esimerkiksi Simone de Beauvoir (1980, 9) analysoi tapaa, jolla 
naisia kehotetaan ”olemaan naisia, pysymään naisina ja tulemaan naisiksi”, ikään kuin kaikki naiset eivät biolo-
giansa määrittäminä vielä tähän sukupuoleen kuuluisi. Naiselliseen identiteettiin liitetään tietty häilyvyys ja puu-
te (ibid., 9-12). Kaikki ideologiset kuvitelmat ovat ristiriitaisia (Morris 1997, 27) ja ilmeisesti kaikkiin sukupuo-
li-identiteetteihin liittyy mystifiointia sekä puutteen (tai liiallisuuden) torjumista.  
14 Vaikka naiseuskaan ei siis ole itsestäänselvästi annettua, tällaista tekoihin ohjaavaa kehotusta kyllä harvemmin 
esitetään naiselle. Sen sijaan kulttuurisista tuotteista löytyy runsaasti esimerkkejä miehuuden jollain tapaa ‘an-
saittavasta’ luonteesta ikään kuin kyseessä olisi arvokas kunniamerkki.  Muun muassa tamperelaisen rockyhty-
een Popedan eräässä kappaleessa lauletaan Juice Leskisen sanoin: “Peilissä on silmät, jostain syystä vettyneet / 
minua ne kyttää kukaties / unelmat on toteuttajan yli kävelleet / sielu toistaa, on se sentään mies!” (Popeda 
1994.) Mies itkee ja unelmat ovat murskaantuneet, mutta sentään hän tietää edelleen olevansa mies, ansaitsevan-
sa tuon määritteen. Naiseutta ei yleensä mielletä samalla tavalla ansaittavaksi, muttei ehkä myöskään yhtä ar-
vokkaaksi. 
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vahva kun tekee paljon työtä ja syö lujasti” (Np 32) Pentti toteaa. Näin ollen työ tarjoaa vas-

tuksen lisäksi ruumiillisen palkinnon.  

 

Martti Lahden (Naistutkimus 2/1992) mukaan kriittisen maskuliinisuuksien tutkimuksen yhte-

nä keskeisenä motiivina voidaan pitää maskuliinisuuksien ruumiillistamista uudelleen. Mie-

heys on aikaisemmin nähty universaalina ihmisyytenä, ja se on väistellyt kriittistä tarkastelua. 

Tämä koskee myös miesten ruumiita, jotka ovat vältelleet julkisen katseen kohteeksi – aina-

kin passiivisiksi seksisymboleiksi – joutumista. Osittain tämä johtuu heteroseksistisen kult-

tuurin tarpeesta torjua homoeroottisia konnotaatioita, mutta näkemys on yleistävä (vrt. myös 

Herkman 1995, 32-35). Miesten ruumiit on mielellään liitetty kovuuteen, aktiivisuuteen ja 

valtaan. (Lahti 1992.) 

 

Monissa Syrjän teoksissa ylistetään muun muassa heteroseksuaaliseen suhteeseen ja perintei-

siin sukupuolirooleihin pohjautuvaa työnjakoa, jossa mies on ainakin ilmitasolla hallitsevampi 

ja määräävämpi osapuoli. Tyypillistä on, että miehet mittaavat omaa arvoaan kyvyllä tehdä 

fyysistä työtä. Toisaalta Syrjän myöhäisemmässä tuotannossa paikoitellen käsitellään miestä 

monipuolisesti ruumiillisena olentona. Kuikanpesässä on hyvin autoeroottinen miehen ruu-

miillisuuden kuvaus, joka samalla hakee miehen kulttuurista paikkaa biologian kautta: 

 

Käännän selkäni ikkunalle ja istun sohvaan vastapäätä peiliä. Tunnen nahan nahkaa vasten – 
ihmisessä sitä on kai puolentoista neliön verran. [ - - ] 
   Erektion nautinnollinen pakotus vie käden puoleensa. Katse tarkentuu peiliin. Arkisesti tu-
hannesti nähty on muuttunut. Penis on ensimmäistä kertaa kaunis. Se ei kuulu minulle, minä 
vain kannan sitä.  
   Luisutan jalkojani lattialla ja painaudun melkein selälleni sohvaan. Lajielin erillistyy yhä 
selvemmin muusta kehosta. Nuoruuden kimmoisuutensa menettäneiden reisien välissä ja 
poimuuntuvan vatsan alla se on iättömän nuori. Tunkeutumaan tarkoitettu pää matkii feminii-
nisiä muotoja. Kohosuoninen varsi on siemenen saattaja ja nautinnon tuottaja vastaanottajalle, 
jota elämä hyvittää vaivasta. Alimpana eväspussi on tarkoituksenmukaisuudessaan liikuttavan 
näköinen. 
   Fallos ei vaikuta vähääkään uhkaavalta tai hallitsevalta, ei pyytävältäkään; se vain on. Ym-
märrän että siitä on tehty patsas, jonka ympärillä ovat tanssineet piirissä miehet ja naiset, sa-
manarvoiset elämän alamaiset. (Syrjä 1992, 147-48, kursivoinnit PR.) 

 

Katkelmassa on nähtävissä monenlaisia aspekteja miehisestä seksuaalisuudesta ja ruumiilli-

suudesta. Ensinnäkin siinä esiintyy heteroseksualistinen, ”tarkoituksenmukainen” näkemys 

seksuaalisuudesta. Mies ja nainen täydentävät toisiaan ja heidän kuuluu lisääntyä keskenään, 

mies tunkeutuu ja nainen ottaa vastaan. Samalla miehen penis on tässä kuitenkin autonominen 

olento, joka irtoaa (epätäydellisestä) kantajastaan ja nousee aikaan sidonnaisen ruumiillisuu-
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den yläpuolelle. ”Falloksella” ei normaalisti tarkoiteta miehen konkreettista sukupuolielintä, 

vaan kulttuurista symbolia. Esimerkiksi lacanilaisessa psykoanalyysissa se on patriarkaalisen 

Isän vallan vertauskuva, jonka kautta ihminen astuu kulttuurisen järjestyksen piiriin; samalla 

falloksesta tulee niin miehen kuin naisenkin sukupuoleutumisen merkitsijä (Badinter 1993, 

192-193; Connell 1995, 19-20; Eagleton 1991, 187-188). Kuikanpesän katkelmassa fallos ei 

ole ”uhkaava tai hallitseva”. Siihen ei liitetä pelottavaa tai totaalista valtaa vaan yhteinen ih-

misyyden juhla. Penis on yhtä aikaa esteettinen, eroottinen ja biologisesti tarkoituksenmukai-

nen. Silti kokonaisuuteen tulee mukaan ehkä tahattomasti myös kivettyneen symbolin vaiku-

telma: fallos on ”patsas” joka ”vain on”.  

 

Tapa, jolla mies konkreettisesti peilaa15, katsoo ja reflektoi ruumistaan seksuaalisesti ja hie-

man narsistisesti on jo sinällään merkillepantava. Tällaiset tietoiset miehisen seksuaalisuuden 

pohdinnat kuuluvat vasta Syrjän myöhempien teosten aikuisille, kypsille miehille. Varhais-

tuotannon nuorukaisten seksuaalisia tuntemuksia ei juuri kuvata, tai ne ovat tiukasti sidoksissa 

seksikokemusten onnistumiseen tai epäonnistumiseen. Nämä nuoret miehet eivät osaa tavoi-

tella nautintoa, he tavoittelevat kokemusta tai todistetta kyvykkyydestään. Pakenijoiden tum-

malle vangille penis on oikutteleva ”[m]iehisen vallan valtikka, joka tekee päätöksiä ohi valti-

aansa” (Pak 103). Vaalea vanki taas ei ole koskaan ”epäillyt sukupuolista kykyään” (Pak 

114), mutta hän on ollut niin kiinni epätoivoisessa kaukorakkaudessaan, ettei seksuaalisuus 

ole saanut hänelle laajempia merkityksiä. Yhdyntä ihaillun Annan kanssa on hänen haaveis-

saan ollut sukupuolisuuden täydellistäjä. 

 

Miesten seksuaalisuuteen liittyy myytti itsenäisestä peniksestä, voimakkaasta falloksesta, joka 

takaa miehen vallan eikä petä koskaan. Näin ollen miehelle hyväksyttävän seksuaalisuuden 

ajatellaan usein olevan penis- ja penetraatiokeskeistä, naiseen kohdistuvaa toimintaa sen si-

jaan että kyseessä olisi molemminpuolinen mielihyvän antaminen ja saaminen. (Lehtonen 

1995b, 38-40.) Badinter (1993, 194, 230-233) näkee osittain psykoanalyyttisesta näkökulmas-

taan peniksellä tärkeän merkityksen miehen identiteetin rakentajana. Penikseen keskittyminen 

edustaa eroa äidistä, ja vasta aikuisempana mies pystyy antautumaan kokonaisvaltaisemmalle 

seksuaalisuudelle, ilman liiallisen naisellisuuden pelkoa. Tässä vaiheessa voidaan Badinterin 

                                                 
15 Peilaamisen merkitystä olisi mahdollista lacanilaisesta näkökulmasta analysoida pidemmällekin: Lacanin teo-
rioissa peili, oma peilikuva on keskeisessä osassa ihmisen minäihanteen muotoutumisessa ja astumisessa symbo-
lisen järjestyksen piiriin (Eagleton 1991, 188; Kylmänen 1995, 165-166). 
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mukaan puhua androgyynisyydestä positiivisessa mielessä – mies ei pelkää naisellista puol-

taan. Androgyynisyys on kuitenkin yleensä käsitetty toisin, negatiivisena. Esimerkiksi 1800-

luvun loppupuolen dekadentissa kirjallisuudessa androgyyni saattoi olla ”neitsytpoika”, vielä 

sukupuoleton mutta hieman naismainen olento, jonka vasta sukupuoliset kokemukset naisen 

kanssa voivat muuttaa mieheksi. (Ibid.) 

 

Neitsytpojan ja Pakenijoiden nuorukaiset ovat lähes vailla seksuaalisia kokemuksia. Pa-

kenijoiden tumma vanki ja Neitsytpojan Pentti eivät missään tapauksessa halua tämän paljas-

tuvan muille, vaan korostavat miehisyyttään rehvakkailla puheilla naisista. He ovat muutenkin 

huolissaan siitä, ettei heidän maskuliinisuutensa ehkä olekaan riittävän voimakasta. Sitä vah-

vistetaan muiden silmissä väkivallan, alkoholinkäytön ja raskaiden työtaakkojen avulla. 

Kaikkia ongelmia nekään eivät silti poista: 

 

Ainakin ryyppääminen vaikuttaa siihen kuvaan jonka toiset minusta saavat. Eivät kai perhos-
maisterit juo raakaa pirtua, eivätkä puolta pulloa koskenkorvaa yhdellä kallistuksella. 
   Kaikille ihmisille en kuitenkaan voi tällaisia todistuksia esittää. Siksi olisikin paljon hel-
pompaa jos kasvoni olisivat leveämmät ja karkeapiirteiset. Posken yli voisi kulkea arpi. (Np 
16.)  

 

Pentti haluaa kitkeä itsestään heikkouteen tai naisellisuuteen viittaavat piirteet ulkonäköä 

myöten. Mieheksi kasvamisen imperatiivi kulkee Badinterin (1993, 140) mukaan negaation 

kautta: ei saa olla vauva, nainen tai homo. Naiselliset piirteet ärsyttävät Penttiä toisissakin 

miehissä. ”Hiivajeesukseksi” nimitetyllä nuorukaisella on ollut äiti, joka on yrittänyt tehdä 

pojastaan ”tyttöä tai Messiasta” (Np 12). Pojan koppavuus ja tämän mukanaan kuljettama 

”naisellinen peili” (ibid.) ovat ärsyttäneet Penttiä niin, että hän on aikaisemmin haastanut mie-

lellään riitaa Hiivajeesuksen kanssa. Ilmeisesti Pentti ei ole voinut sietää sitä, että Hiivajeesus 

on ikään kuin toiminut hänen oman, vielä heikon maskuliinisuutensa ”naisellisena peilinä”. 

Lopulta Pentti on päässyt osoittamaan tappelussa oman maskuliinisuutensa vahvemmuuden 

Hiivajeesukseen nähden.   

 

”Ikävä”-novellin Poika on kertojan mukaan ihmisenä keskeneräinen, mutta hän on jo onnistu-

nut saamaan joitakin tärkeitä miehuuden attribuutteja: Poika on käynyt armeijan ja saanut hy-

vän työpaikan mainostoimistossa. Ulkonäössäkin on tapahtunut selvästi havaittavaa miehis-

tymistä: 
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Palkka oli pieni, mutta työ velvoitti pukeutumaan aistikkaasti – ja oli Pojassa keikarinvikaa 
ollut ennestäänkin. Hänellä oli yllään kaupansileät popliinihousut, musta samettitakki, valkea 
paita ja viininpunainen solmio, ja samaa viininpunaa vilahtelivat sukat luonnonvaaleiden lah-
keiden ja mustien mokkasiinien välistä. Vähän kitsaasti kasvavan partansa ajelemisen hän oli 
lopettanut jo hyvissä ajoin keväällä – vain ylähuulensa oli pitänyt puhtaana ja siivonnut rajoja 
poskillaan ja kaulassa. Ja nyt kehysti hänen kaitoja kasvojaan punertava karvoitus, joka valon 
langetessa takaa melkein hävisi, mutta edullisessa valaistuksessa näytti riidattomasti parralta. 
(Ik 8.) 

 

Aikuisesta mieheydestä kielivä parta, ja Neitsytpojan Pentin tavoin myös piippu ovat Pojalle 

tärkeitä miehuuden osoittimia. Neitsytpojan ja Pakenijoiden jätkämiehiin verrattuna Poika 

vaikuttaa kuitenkin ”aistikkaalla” pukeutumistavallaan hieman feminiiniseltä ja hänestä piir-

tyy ruumiillisen miehuuden osalta myös novellin tovereitaan heikompi kuva. Hän oksentaa jo 

pienehköstä alkoholimäärästä telttaan ja toisten miesten täytyy huolehtia hänestä. Novellin 

loppupuolella Poika itkee vuolaasti liikutustaan ja samalla esiintyy mielenkiintoinen, miehi-

nen vertaus itkun turvottamista silmistä: ”Silmät olivat täydet ja arat, kuin penis purkauksen 

jälkeen” (Ik 44). Itkun tunnepurkaukselle löytyykin näin vastine miesten maailmasta, ilman 

rinnastuksia lapseen, naiseen tai muutoin miehen ’heikkouteen’. 

 

Miesten keskinäinen huolenpito tulee kulttuurissamme sallituksi yleensä vain poikkeustilan-

teissa, kun mies on esimerkiksi sairas, vammainen tai muuten kykenemätön toimimaan itse-

näisesti. Hegemoninen maskuliinisuus edellyttää riippuvuuden ja passiivisuuden kieltoa. 

(Lahti 1992.) ”Ikävä”-novellissa kylmyydestä ja huonovointisuudesta kärsivä, humalastaan 

toipuva Poika hakee lämpöä ja turvaa vieressä makaavan, mieheydessään tasapainoisen ja 

vahvan Jorman vierestä. Neitsytpojan dramaattisimmassa jaksossa Pentti joutuu ponnistamaan 

fyysiset ja henkiset voimansa äärirajoilleen, kun hänen juopunut, vatsasairaudesta kärsivä to-

verinsa Piipponen yrittää mennä junan alle.  

  

Minun on helppo vetää hänet jalasta takaisin. Juna tulee kohdalle. 
   -  Karju saatana, päästä, älä pitele! Minun täytyy päästä! 
   Piipposen ääni tekee pahaa, siinä kuuluu itku ja kiukku, hätä ja pyyntö. Hän on  
tosissaan, sitä on turha epäillä. Veturi on jo ohittanut meidät mutta vaunuja riittää. Vielä en 
voi hellittää. Piipponen riuhtoo jalkaansa saadakseen sen irti otteestani. Katsoo junaa, kiskou-
tuu sitä kohti kuin hukkuva rantaan, mutta minä olen jalassa kiinni ja yritän vetää hänet elä-
mään kuin upottavaan veteen. Piipponen saa jalkansa vapaaksi, ja samassa minä saan saap-
paan koron kasvoihini. Kasvoni turtuvat tunnottomiksi. (Np 157.) 

 

Tapahtumaketju on fyysisesti raju: ennen junaradan tapahtumia miehet ovat juopotelleet pit-

kään, Piipponen on jopa juonut hiusvettä ja iskenyt kätensä lamppuun verille. Miehet saavut-

tavat hieman sairaalloisen ’viinaveljeyden’, jossa tunteet vaihtelevat toveruudesta väkivaltai-
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siin kiukunpuuskiin. Työt ja muu normaalielämä ovat menneet retuperälle. Taustalla on mo-

lempien, etenkin Piipposen turhautuneisuus: hän pelkää suuresti tulevaa armeija-aikaansa. 

Olisi odotuksenmukaista, että junaradan tilanteen lauettua ja fyysisen yhteyden synnyttyä seu-

raisi vapauttava toveruuden tunne, mutta itsereflektio ja jatkuvasti hereillä oleva tietoisuus es-

tävät Penttiä kokemasta sitä: 
 

Kierrän oikean käteni Piipposen vyötärölle, vasemmalla tartun kädestä ja aloitan laulun.  
   Leskiäidillä  
   kaksi tytärtä 
   oli tumma ja vaalea 
   [ - - ] 
   Tanssi jatkuu, pääsemme kauemmas radasta, ja Piipposen mieli kevenee. Olemme taas vain 
humalaisia veitikoita herättelemässä kunniallisia ihmisiä yöunestaan. Yritän itsekin asettua 
humalaan, haluan sitä kovasti. Haluaisin palkkion tuntien jännityksestä, ja haluaisin olla yhtä 
Piipposen kanssa, hänen jonka olen pelastanut. Nyt ei ole enää vaaraa, nyt olisi hauska olla 
pöhnässä. Mutta päässäni ei synny sitä pehmeää huminaa jota odotan. Tunnen siellä vain al-
kavan päänsäryn jyskytyksen.  (Np 157-160.) 

 

Arto Jokinen (2000, 42-44) näkee miesten väkivallassa yhteyden omien tunteiden tukahdut-

tamiseen – tunteita pidetään helposti ’naismaisina’ ja ne pyritään ulkoistamaan väkivallan 

avulla. Myös huonot elintavat, kuten runsas alkoholinkäyttö tai tarpeeton riskinotto voivat ol-

la itseen kohdistuvaa väkivaltaa, panssarin kehittämistä itsen ja omien tunteiden väliin. Joki-

nen pitää itseen kohdistuvaa väkivaltaa eri väkivallan muotojen keskuksena: ”[t]ekijä on vä-

kivaltansa sitoma, sen keskellä”. (Ibid., 42.)  

 

Neitsytpojan Piipposen tunteet ovat aiemmin kuvatussa tapahtumasarjassa niin hallitsevan 

voimakkaita, että hän itkee, raivoaa ja yrittää vahingoittaa itseään yhtä aikaa. Tilanne on kui-

tenkin kehittynyt lakipisteeseensä vähitellen ja alkoholinkäytön myötävaikutuksella. Aikai-

semmin Piipponen ei ole puhunut työtovereilleen vatsasairaudestaan eikä armeijaan menoon 

liittyvästä kauhustaan: sisimmistä tunteista puhuminen ei ole tässä miesten joukossa tavallista, 

ainakaan selvin päin. Kuitenkin Pentti ihailee Piipposen tunteiden autenttisuutta; hänen oma 

raju käyttäytymisensä on osittain näytösluonteista ja harkittua, ei niinkään sisäisen epätoivon 

sanelemaa: 
 

Yritän karjaista kirouksen. Se ei oikein onnistu. Tässä yksinäisyydessä perkeleeni kuulostaa 
vieraalta ja soinnittomalta mölötykseltä. Pelästyn sitä ja nielen lopun. 
   Toisten seurassa olen kyllä lahjakas kiroilija. Osaan painottaa oikeata tavua oikeassa tilan-
teessa.  (Np 9-10.) 
 
-  Ei kiitos vain, minä poltan tätä piippua mieluummin. Ovat niin mietoja kaikki savukkeet, 
kun olen tällä piipulla repinyt keuhkoni tunnottomiksi. 
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   Tässä minä taas esittelen paheitani, viina ja tupakka on jo käyty läpi, ja kun vielä kahvipöy-
dässä teen selväksi miten kova olen juomaan kahvia ja miten kuumana minä sen juon, niin 
siinä kai onkin jo kaikki oleellinen minusta. (Np 174-175.) 

 

Pentti oikeastaan haluaisi jo irti turhankin miehevästä käytöksestään, johon hän suhtautuu 

hieman ironisesti, mutta hän ei ole vielä löytänyt sille kelvollista vaihtoehtoa. Kovan pojan 

käyttäytymiskaava on jo käynyt niin sisäistyneeksi, että hänen on helppo sosiaalisissa tilan-

teissa paeta sen suojiin. Samalla käsitys omasta ruumiillisuudesta ei pääse laajenemaan ja it-

senäistymään niin, että Pentti olisi olemassa itseään, ei toisten silmiä ja arviointeja varten. 

  

Pakenijoiden tumma vanki on kokonaisuudessaan kuin vieras omassa ruumiissaan. Tässäkin 

suhteessa vaalean ja tumman vangin välillä on selkeä kontrasti: vaikka vaalea vanki on ajoit-

tain epävarma itsestään ja olemassaolonsa tilasta ollessaan pakosalla täysin erillään muista, 

hän tuntee oman ruumiillisuutensa rajat selkeinä eivätkä ruumis ja henki leikkaudu toisistaan 

irti: 

Hän maistaa itsensä. Hän on tässä. Hän tuntee takamuksissaan ja reisissään oman painonsa 
laudetta vasten. Hän tuntee lämmön ihollaan ja hänen on hyvä olla. (Pak 155.) 

 

Tumman vangin kohdalla sellainen asia kuin ’hyvä olo’ tai onnen tunne on mahdollinen kor-

keintaan epämääräisenä häilähdyksenä, esimerkiksi poikkeuksellisesti myönteisen lapsuus-

muiston yhteydessä (Pak 57). Mieluinen tila tummalle vangille on olla ”tyhjä ajatuksista ja 

tunteista” (Pak 59), koska silloin selkeät teot ovat mahdollisia. Alkoholista on tässä suhteessa 

apua, se on ”suodattava kalvo” (Pak 70) minän ja maailman välissä: humala estää liian reak-

tionomaiset, atavistiset teot silloin kun tumman vangin on pidettävä huolta tietoisesta päämää-

rästään. Elottomat väkivallan esineet ovat hänelle ruumiillisuuden jatkeita, jotka ehkä saavat 

fallisiakin merkityksiä16: 

 

Ja kun hän vaatteiden läpi tunnustelee raskasta pistoolia, nousee hänen varmuudentunteensa 
nopeasti. Pistoolin kanssa hän ei pelkää mitään. Hän unohti sen välillä kuin hampaansa, jotka 
olivat koko ajan suussa. (Pak 55.) 

 

Elottomaan ja väkivaltaiseen ruumiillisuuteen samaistuvalle tummalle vangille tunteiden ja 

reaktioiden motiivit ovat melkein käsittämättömissä: 

 

                                                 
16 Aseen fallisuudesta vrt. Easthope 1990, 118-119.  
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Hänen puheensa katkeaa väkivaltaiseen pyrskähdykseen, eläimelliseen valitukseen, joka ei 
jatku alkua pitemmälle. [ - - ] Hänen silmiinsä kihoaa jotakin karvasta, kuin happoa. (Pak 
166.) 
 
Hän kuulee sisälmystensä loiskeen. Tähänkö hän kuolee? Hän ajattelee sitä tuntematta hätää. 
Asia ei tunnu kuuluvan hänelle sen enempää kuin puiden latvuksissa kohiseva tuuli. (Pak 
172.) 

 

Oman ruumiin tapahtumat, edes kuolema, eivät oikeastaan kuulu tummalle vangille itselleen: 

kyyneleetkin ovat outoa karvasta ainetta. Maskuliinisuuden kannalta ajatellen hänessä miehi-

nen riippumattomuus on viety ääripisteeseen, mahdottomuuteen saakka. Ilman suhdetta 

omaan ruumiiseen ja tunteisiin elämä on väistämättä mieletöntä, äärimmäistä välineellisyyttä, 

jossa myöskään toisella ihmisellä ei voi olla sijaa arvokkaana yksilönä. 

 

4.2.  Naisen pelottava, haluttava ja kaukainen toiseus 

 

Identiteeteistä ja niiden muotoutumisesta puhuttaessa toiseuden käsite nousee merkittävään 

asemaan. Johan Fornäsin (1998, 287) mukaan ”[i]dentiteetit muotoutuvat itsen kontrastiivisis-

ta heijastamisista Toiseen – siihen, joka ei ole minä tai me”. Identiteettiin kuuluu sekä samuus 

että ero: ihminen paitsi samastuu yhteisöihin ja toisiin ihmisiin myös eroaa heistä yksilönä 

(Fornäs 1998, 287; Karkama 19-20). Toiseuden käsitteellä on muun muassa Sartreen ja Lévi-

nasiin ulottuvat filosofiset juurensa, ja sitä on käytetty eri yhteyksissä hieman eri tavoin. 

Lévinas’n etiikassa toiseus näyttäytyy ei-vastavuoroisena ja se vaatii subjektilta täyttä vastuu-

ta. Sukupuoli on Lévinas’n ajattelussa kaikkein absoluuttisin ero. (Fornäs 1998, 288.) 

 

Näiden filosofisten ajattelutapojen pohjalta on kehittynyt myös Simone de Beauvoirin tunnet-

tu näkemys toiseudesta tapana määritellä nainen miehen negaatioksi. Mies on täysivaltainen 

subjekti ja ihminen, nainen pelkkä sukupuoli. Toiseuden käsite kuuluu inhimilliseen ajatte-

luun: ”minä” jäsennetään ”ei-minän”, toisen kautta. Miehellä, ”ihmisellä” on kulttuurinen 

määrittelyvalta ja hän voi sisällyttää naiseen ne piirteet, jota miehisyyden tunteen rakentami-

sessa tarvitaan. Mies projisoi myytilliseen ”Naiseen” halunsa, toiveensa ja pelkonsa. Tämän 

vuoksi nainen edustaa monissa kulttuureissa muun muassa luontoa, kauneutta ja hyvyyttä, 

mutta samalla pahuutta, magiaa ja kuolemaa. Naista ympäröi merkillinen hahmottomuus: hän 

on yhtä aikaa Kaikki ja ei mitään. (Beauvoir 1980, 114-115, 150; Morris 1997, 24-25.) Halun 

ja pelon, toiveiden ja pettymysten väliset ristiriidat nousevat keskeiseen asemaan kun tarkas-

tellaan tutkimieni henkilöhahmojen suhdetta vastakkaiseen sukupuoleen. 
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Neitsytpojan Pentin kynnys lähestyä naista tai tyttöä on todellisuudessa korkea, vaikka hän 

miesporukassa antaa ymmärtää olevansa kokenut naistenmies. Pentti kuitenkin odottaa onnis-

tuneelta kohtaamiselta todella paljon: 

 

Kun vain pääsen alkuun jonkun tytön kanssa, josta riittävästi pidän, on kaikki voitettu. Minä 
hukutan hänet hellyyteen ja pyyteettömään kiintymykseen. Minä riisun hänet vaatteista, pelos-
ta ja häpeästä, vihasta ja typeryydestä, ja mikä jää jäljelle, sitä minä kannan kaikkialla mu-
kanani. Minä olen voimakas, eikä taakkani näin riisuttuna paina paljon. Minä kiinnitän hänet 
itseeni kuin siamilaisen kaksosen, ja yhteisissä verisuonissamme kiertää puhdas rakkaus, josta 
viha ja muu kuona on palanut pois. Tai ei viha, se on ladattu minuun kuin haulikon panok-
seen, mutta oikeassa räjähdyksessä se muuttuu rakkaudeksi, kuin raekuuro lämpimäksi kesä-
sateeksi. Vasta naisen kanssa olen kokonainen, nyt olen puolikas, ja verestävä kylkeni on arka 
kuin silmämuna. (Np 25.) 

 

Pentin haave tulee hyvin lähelle romanttisen rakkauden ideaalia, jossa rakastavaisten kohtaa-

minen nähdään sielujen yhtymisenä. Seksuaalisuus irtoaa tässä käsityksessä maanläheisestä 

himosta ja saa idealisoidumman luonteen. Etenkin naisten suosima romanttinen kirjallisuus on 

tuottanut käsitystä 1700-luvulta lähtien, ja romanttisen rakkauden ylläpitäminen onkin nähty 

enemmän naisten tehtäväksi. (Giddens 1992, 38-47.) Pentin haaveissa rakkausideaalin toteu-

tuminen on kuitenkin hänen projektinsa, hän voi sulattaa tytön sydämen ja liittää tämän it-

seensä. Tytön minuus unohtuu Pentiltä kokonaan: pelko, häpeä, viha ja typeryys ovat mie-

luumminkin ominaisuuksia, jotka hän kokee itsessään ja uskoo niiden vaikuttavan toisessakin. 

Yhteensulautumisessa kaikki turhat, pakottavat tunteet häviävät ja vihan energiakin on muu-

tettavissa ”puhtaaksi” rakkaudeksi. Yhteyden syntymisen jälkeistä yhteiselämää Pentti ei osaa 

kuvitella. 

 

Mielenkiintoinen on myös toteamus verestävästä kyljestä, jota edelleen verrataan silmämu-

naan. Verestävä kylki ei ole pelkkä metafora, sillä Pentti on loukannut kylkensä hypätessään 

liikkuvasta junasta, esitellessään tovereilleen omaa rohkeuttaan. Kun Pentti kuitenkin mainit-

see kylkensä samalla kun kertoo omasta puolinaisuudestaaan, syntyy yhteys luomiskertomuk-

seen, jossa Eeva luotiin Aatamin kylkiluusta. Pentti uskoo vielä tässä kohden sokeasti romant-

tisen rakkauden täydellistävään voimaan, joka tekisi hänen mieheydestään kokonaisen, veisi 

siitä pois haavoittuvuuden ja arkuuden.  

 

Samantapaisia ajatuksia esiintyy Pakenijoiden vaalealla vangilla ehkä vielä kärjistyneemmäs-

sä muodossa. Hänellä on ollut vuosia kestävä kaukorakkaus kylän kaunottareen, Annaan, joka 
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on saanut surmansa merionnettomuudessa. Anna on vielä kuolleenakin hänelle reaktioiden 

alullepanija, jonka katsetta ajatellen hän tekee miltei kaikki toimensa. Mies on objektivoinut 

itsensä Annalle, yrittänyt aina saada miehekkäimmät tekonsa tytön nähtäviksi. Kuolleesta 

Annasta hän pyrkii yhä tietoisesti rakentamaan puuttuvaa puolikastaan: 

 

Sinä olet jo minussa osittain. Ehkä voin ladata sinut itseeni kokonaan. Kerään kaikki sirpaleet 
jotka jäivät jälkeesi ja teen niistä sinun kuvasi. Rakennan sinut sisääni, kuin taitava pienois-
mallin veistäjä laivan levitetyin purjein pullon sisään. (Pak 116.) 

 

Vaalea vanki vertaa tässä itseään pulloon, jonka sisällä elinvoimainen laiva-Anna voisi vai-

kuttaa. Vanki myöntääkin jähmettäneensä itsensä: hän elää Annaan sidotussa ajassa, ja tyttö 

on hänelle yhä elävä. ”Anna on vain lakannut vanhenemasta [ - - ] Aika on Annan kuvassa jo-

ka ei muutu.” (Pak 122.) Tytöstä otetun suttuisen sanomalehtikuvan kautta vangilla on An-

naan kosketuspinta, jonka puuttuessa hän tuntee voimakkaan, minuuden katoamista lähente-

levän tyhjyyden. Hänen jopa tekisi mieli hakea kuva kuumaan ja kosteaan saunaan, kun tunne 

iskee siellä. Hän on paitsi yhteiskunnan konkreettisesti vangitsema, myös Annan ’vanki’.  

”Karkotinko sinut äsken Anna? [ - - ] Anna anteeksi Anna. Anna Anna anteeksi” (Pak 125) 

vanki takertuu Annan nimeen ja sen suomenkieliseen merkitykseen elättäessään tyttöä kuvi-

telmissaan. Anna on hänelle elämäntahdon antaja, joka pitää yksinäisyyttä ja tyhjyyttä loitol-

la.   

 

Vaalea vanki muistuttaa Giddensin (1992, 59) kuvaamaa romantikkomiestä, joka on haaveis-

saan valmis rakentamaan koko elämänsä rakastetun ympärille, mutta jolla ei ole realistisia 

valmiuksia vastavuoroisuuteen ja tasa-arvoiseen intiimisuhteeseen. Tällainen mies mielletään 

yleensä hupsuksi, koska hän on näyttäytyy naiselle alisteisena. Vaalea vanki tosin tietää itse-

kin romanttisten kuvitelmiensa vastaavan heikosti todellisuutta, mutta hän ei voi luopua niistä 

niin kauan kuin ne ja Annan muisto toimivat hänen minuutensa koostajina. 

 

Pentin ja vaalean vangin ylevät, romanttiset haaveet ovat suuressa ristiriidassa sen sosiaalisen 

todellisuuden kanssa, jossa nämä miehet elävät. Vanki tosin on tarinan ajassa suurimmaksi 

osaksi vetäytynyt sosiaalisen elämän ulkopuolelle, jossa hän voi rauhassa elättää haavettaan. 

Menneet kokemukset ja kohtaamiset ovat silti läsnä hänen muistoissaan. Hän on yrittänyt 

kaikkensa muuttua sellaiseksi rennon huolettomaksi ja kovapintaiseksi ’jätkäksi’, josta hän on 

olettanut Annan kaltaisen rohkean tytön pitävän ja heikko onnistuminen tässä on jättänyt hä-

 60



nelle monia kirveleviä muistoja. Nuorison keskuudessa ei ole ollut mahdollista tuoda esiin 

herkkiä haaveitaan. 

 

Pentti puolestaan elää miessakissa, jossa naista tai tyttöä saatetaan luonnehtia esim. ”kovaksi 

peliksi” (Np 44), ”huoraksi” (Np 49), ”täyskokeneeksi pyllynantokoneeksi” (Np 59) tai ”hel-

vetin kantturaksi” joka ei ”anna pillua” (Np 124). Pentti käyttää sanontoja muiden mukana ol-

lakseen tasavertainen osa miesporukkaa. Hänen suhtautumisensa vastakkaiseen sukupuoleen 

on kaksijakoinen: toisaalta hyvin herkkä ja pelokas, mutta toisaalta miehevään karskiuteen 

pyrkivä ja toisen minuutta mitätöivä. Pentti saattaa analysoida naisia mielessään ironisen alen-

tavasti ja toisaalta pelonsekaisesti, kuin eläinlaumaa: 

 

Naiset ovat kuin vihaisia koiria tai hevosia. Niille ei saa näyttää pelkoaan, muuten ne muuttu-
vat heti ilkeiksi, jopa lempeät kaakitkin. Tämä on teoria jonka juuri laadin. (Np 74.) 

 

Lisäksi hän jakaa naisia erilaisiin ryhmiin, lähinnä fyysisen kontaktin mahdollisuuden perus-

teella: 

En ole edes suudellut Eevaa, vaikka olemme pitäneet seuraa jo kuukausitolkulla. Hän ei ole 
antanut suosiolla ja väkisin minä en pysty edes suutelemaan.  
   Mitä pettämistä se on, jos välillä menen jonkun sellaisen luo, joka antaa suudella ja puristaa 
rintojaan, ja ehkä muutakin kunhan pääsen kahden hänen kanssaan. Nimittäin Raijan. (Np 76-
77.) 

 

Pentillä on myös jokusia hiukan alentavan hyväntahtoisia, kenties kaksinaismoralistisia suh-

tautumisia naisiin. Hän ei näe naisia täysin omaa ruumistaan ja tietoisuuttaan hallitsevina 

olentoina, ja toiset heistä saavat hieman sattumanvaraisin perustein suuremman arvon kuin 

toiset. Pentti kylläkin ymmärtää omien asenteidensa ristiriitaisuuden: 

 

-  Minä en juota naisille viinaa, en. Ne ovat toiset miehet. Minä en pidä siitä että naiset ovat 
juovuksissa. 
   [ - - ] Ja mikä minä olen Raijan moraalia vartioimaan? Tiedän että tämä on se vanha reaktio. 
Tämä kouristus syntyi silloin, kun Alisen Repa juotti Seijan juovuksiin TUL:n piirijuhlilla. 
Seijan josta olin nähnyt päiväunia jo neljäntoista vanhasta asti ja jota minä kai rakastin. [ - - ] 
Otin vastaan pyristelevän ja kiroilevan Seijan poikalauman keskeltä ja kannoin kolmanteen 
kerrokseen, tyttöjen huoneeseen ja jätin sinne oman kylän tyttöjen hoiviin. (Np 80-81.) 

 
Tuo tuossa [Raija] on yksinkertainen, hyväluontoinen tyttö. Ei tahdo minulle pahaa, enkä mi-
näkään hänelle, mutta kuitenkin… Hän pitää minua arvossa, mutta minä en pidä häntä, en ole 
pitänyt. Olen suhtautunut häneen kuin johonkin vähäarvoisempaan, korvikkeeseen, harjoitus-
malliin. Olen tullut tänne kärkkymään häneltä jotakin: kokemusta, miehuuden kruunua. Mutta 
en ole yhtään ajatellut häntä. 
   Että hän on hän, että hänelläkin on tieto itsestään, ainakin jonkinlainen. Hän on ainutkertai-
nen ja oman maailmansa keskus kuten minäkin. (Np 87-88.) 
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Minua hävettää kun Piipponen puhuu Timon sisaresta tuohon tyyliin. Sisaret ovat minun mie-
lestäni jotenkin rauhoitettua riistaa. Vaikka toisaalta, ovathan ne useimmat jonkun sisaria. (Np 
125.) 

 

Pääosin Pentti näyttää jakavan naiset kahteen luokkaan: hyveellisiin, suojeltaviin madonniin 

ja huoriin, joille hän antaa lähes pelkästään fyysisen välinearvon. Molempia hän kuitenkin 

pelkää yhtä paljon ja lopulta naiset eivät asetukaan ennalta-arvattaviin, myyttisiin luokkiin. 

Pentin pitempiaikainen kuljeskelukaveri Eeva ei ole viettelijätär, mutta ei varsinaisesti hy-

veellisenä ihailtava madonnakaan. Seurustelu olisi näiden kahden suhteesta liian mahtiponti-

nen nimitys, sillä kanssakäyminen rajoittuu lähinnä kylän teiden ja polkujen kävelemiseen se-

kä hieman väkinäiseen keskusteluun. Kerronnassa tuodaan useampaan kertaan esiin Eevan 

suorina sojottavat talvitumput ja passiivinen, lapsenomainen olemus. Seksuaalinen kanssa-

käyminen ei Pentin ja Eevan välillä ole lähelläkään toteutumistaan. Näin onkin hieman risti-

riitaista, että tytöllä on raamatullinen ’ensimmäisen naisen’ nimi: ”Eevan” voisi olettaa viit-

taavan lihallisuuteen ja syntiinlankeemukseen. Hieman petollisena ja arvaamattomana Eeva 

tosin näyttäytyy romaanissa. Hän alkaakin mitään selittämättä kuljeskella Pentin sijasta tämän 

ystävän Timon kanssa, eikä Pentti ole pystynyt löytämään Eevan toiseuteen minkäänlaista 

avainta.  

 

Raija on lähinnä ’huora’, jonka kohdalla kuilu olisi ylitettävissä fyysisen kanssakäymisen 

kautta, mutta Pentti havahtuu siihen, että tälläkin naisella on ruumiin lisäksi myös tietoisuus, 

jota hän ei osaa huomioida. Menneisyydessä on idealisoitu Seija, jonka ruumiin koskematto-

muutta Pentti on kiihkeästi vartioinut. Samaten toisten sisarista tulee asemansa perusteella 

”rauhoitettua riistaa”, ja heihin ei mielellään pitäisi liittää kovin lihallisia ajatuksia: he kuulu-

vat miehisen suojeluksen piiriin. 

 

Pentin naisiin liittyvät pelot havainnollistuvat myös hänen näkemässään unessa (Np 53-55). 

Siinä hän kohtaa tutun tytön, Marjan, uimassa järvessä. Jos hänen onnistuisi nähdä Marjan 

jalkoväli, hän saisi unen pelin hengen mukaisesti rakastella tätä. Tyttö onnistuu väistämään 

katsetta jatkuvasti, mutta Pentti saa hänet vakuutetuksi, että näki sittenkin. Tämän jälkeen 

Marja on sängyssä hänen allaan, ja vähitellen vain ohenee ja häipyy.  

 

Ruumiillisen kuvan heikkous johtuu tietenkin osittain Pentin kokemattomuudesta, joka jo si-

nällään aiheuttaa hänelle lukkiuttavaa kauhua ja osaamattomuuden pelkoa. Tätä unta hän pitää 
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sävyltään kaikkineen vapautuneena ja iloisena: unessa sentään tapahtuu myös kohtaamista, 

vaikka tyttö ja tämän ruumis karkaavatkin häneltä. Lisäksi tyttö on vedessä, joka on Syrjän 

teoksissa vapauttava feminiininen elementti (tarkemmin luku 5.3.).  Kyseessä ei ole ahdistava 

painajaisuni, kuten Pentin unet yleensä ovat. Romaanissa piilee jatkuvasti toiveikkuus sen 

suhteen, että naisen ruumis ja tietoisuus ovat lähestyttävissä ja liitettävissä yhteen kunhan 

Pentti ensin pystyy kohtaamaan itsensä.  

 

Pakenijoiden tumman vangin suhde naisiin on raaka, alistava ja lohduton. Siinä missä Pentti 

ei lopultakaan pysty väkisin edes suutelemaan saati sitten lyömään naista, tumma vanki ylittää 

vahingoittamisen estävän kynnyksensä (ks. Jokinen 2000, 32) rajusti myös naisten kanssa. 

Sen paremmin naiset kuin miehetkään eivät ole hänelle arvokkaita ihmisiä, joiden fyysistä 

koskemattomuutta pitäisi kunnioittaa. Entisestä tyttöystävästä Kirstistä on kuitenkin tullut 

eräs tumman vangin merkittävimmistä vihan alullepanijoista aivan tietyistä syistä. Kirsti 

työskentelee kaupungin virassa ja on sosiaalisesti tummaa vankia ylempänä. Kun mies ei ole 

tilaisuuden tullen kyennyt makaamaan Kirstiä, tilanne on päättynyt solvausryöppyyn, jossa 

tumma vanki on syytänyt ”herjauksia hiirenpillusta, herrastytöstä ja hakotukista, älyttömiä sa-

noja koottuina älyttömiksi lauseiksi” (Pak 104). Putkasta paettuaan tumma vanki hakeutuu 

Kirstin luo sekä hakkaa ja raiskaa tämän.  

 

Tumma vanki kertoo aina pelänneensä ihmisten silmiä, koska ”[n]iistä hän on nähnyt todis-

tuksen että hän on, että hänellä on sija muiden maailmassa” (Pak 173). Hän hakkaa Kirstin, 

koska ei voi sietää tämän katsetta. Kirsti katse haastaa häntä vastavuoroisuuteen, toisen mi-

nuuden kohtaamiseen. Tumma vanki ei kuitenkaan pysty lähestymään häntä muutoin kuin 

haltuunottajana, pelottavana tunkeutujana. Kirsti ei saa odottaa tai haluta tummalta vangilta 

mitään: jos Kirstin pelko muuttuu odottavaksi, hän menettää seksuaalisen kykynsä. Tumma 

vanki pystyy suuntaamaan tekonsa ja halunsa vain tiedottomaan, ikään kuin minuudettomaan 

Kirstiin.  

 

Romaanissa tuodaan suoraan esiin, että tumman vangin juurettomuus pohjaa vaillinaiseksi 

jääneeseen tai vaikeaan äitisuhteeseen: ”[v]anhasta hauraasta äidistään vieroitettu ja vihalla 

ruokittu maailman lapsi” (Pak 178). Pakomatkansa alussa hän kokee ryöstöretkellä eräässä ta-

lossa muistuman äidistään.  
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[Vahakankaan] [k]osketus tuo mieleen äidin ja talon sisällä olevan lämmön. Hän hävittää äi-
din pyylevän esiliinaisen hahmon mielestään ja työntyy takaisin pimeään. (Pak 26.)  

 

Äiti-viittaukset antavat vihjeitä kasvuprosessin ongelmista, kenties puutteellisesta perusturvan 

tunteesta ja sitä kautta rikkonaiseksi jääneestä minuudesta. Huolenpito ja vastavuoroisuus on 

tummalle vangille heikkouden merkki. Hän on tottunut puolustamaan itseään väkivallalla ja 

varjelemaan tiukasti erillisyyttään. Badinter (1993, 76-77) liittää Robert Stolleria soveltaen 

tumman vangin kaltaisen, äärimmäistä erillisyyttä korostavan ’tosimiehen’ problematiikan äi-

din ja feminiinisyyden pelkoon. Miehen yleensä edellytetään erottautuvan äidistään mahdolli-

simman tarkoin, jotta hän voi elää aikuisen maskuliinin elämää. Jos mies on erittäin epävarma 

maskuliinisuudestaan, hän on useimmiten raaka ja naisia kohtaan vihamielinen: alemmuuden-

tunnetta on helpoin kompensoida alistamalla edelleen toisia, niitä joita itselle on mahdollista 

alistaa (ibid., 89; Beauvoir 1980, 20).  

 

Tumma vanki horjuu naisen suhteen voimakkaan halun ja vihamielisyyden välimaastossa. 

Naisen ruumiista on tullut hänelle pakkomielle: ”Torso, jalaton Venus. Sinä olet kohta puo-

lentoista vuoden ajan vainonnut minua, ilmestynyt talojen seiniin, taivaalle, kattoon [ - - ] 

(Pak 105.) Omalla tavallaan tätä pakkomielteisyyttä kuvastaa sekin, että kun tumma vanki kä-

velee hermostuneena öisessä kaupungissa ympyrää, hänen kävelemänsä soikiomaisen ympy-

rän sanotaan muistuttavan ”joen keskeltä halkaisemana jättimäistä käymälänseinäpiirrosta. 

Vain säteittäiset karvat puuttuvat.” (Pak 128.) Tumma vanki kiertää näin kehää, jonka ydintä 

hän ei ole vielä koskaan saavuttanut.  

 

Kirstin fyysiset ominaisuudet voivat muuttua tummalle vangille hetkessä kiihottavista vas-

tenmielisiksi ja jälleen takaisin:  

 

[ - - ] valkeasta rinnasta tuli velton pehmeä kudosmöykky, sukuelimestä villi, karvainen käsit-
tämättömyys, jonka keskeltä erottuivat ohuet ryppyiset huulet. Hän käänsi Kirstin vatsalleen 
nähdäkseen takapuolen. Mutta naisen pyöreät pakarat, jotka olivat loistaneet aurinkona hänen 
unelmiensa taivaalla, olivatkin vain kaksi istumiseen tarkoitettua voimakasta lihasta, joiden 
alaosissa istumatyö näkyi karheana ihona ja pieninä punaisina finneinä. [ - - ] Hän yritti sulkea 
mielestään kaiken muun ja ajatteli: Alaston nainen makaa allasi. Katso kauneuden ja hekuman 
perusmallia. Ja äkkiä Kirsti olikin taas kaunis. [ - - ] Mutta näyllä ei ollut enää toivottua vaiku-
tusta. Se vain lisäsi hänen tuskaansa, todisti että nainen oli tavoittelemisen arvoinen, että nai-
sessa sittenkin oli kaikki se, mikä miehen elämässä oli tärkeintä. (Pak 103-104.) 

 

Kyse ei ole siitä, että tumma vanki sinänsä vihaisi Kirstiä tai naisia yleensä: hän vihaa itseään 

ja sitä myötä oikeastaan kaikkea muutakin. Toisen ihmisen lähestyminen, tämän toiseuden 
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kohtaaminen on mahdotonta jos ei ole valmis hyväksymään vastavuoroisuutta, ja seksuaali-

nen kanssakäyminen edellyttää mitä intiimeintä samuuden ja eron vuorovaikutusta. Tumma 

vanki ulkoistaa oman vihansa naisen edustamaan toiseuteen ensin sanallisena ja sittemmin 

fyysisenä väkivaltana.  

 

On tavallista, että naisia syyllistetään miesten harjoittamasta väkivallasta. Heidän saatetaan 

katsoa provosoivan henkisellä väkivallalla miehiä fyysiseen väkivaltaan. Toinen mahdollisuus 

on se, että miehet esittelevät miehisyyttään naiselle kohdistamalla väkivaltaa toisiin miehiin. 

(Jokinen 2000, 46-47.) Ensimmäistä vaihtoehtoa ei tutkimissani teksteissä varsinaisesti esiin-

ny; tummaa vankia provosoi jo pelkästään se, mitä Kirsti on (nainen, hyvätuloinen, itsenäi-

nen), ei se mitä tämä tekee tai sanoo. Jälkimmäinen vaihtoehto sen sijaan on käytössä sekä 

Neitsytpojassa että Pakenijoissa. Pentti ilmaisee tähän asiaan liittyvän yleisen uskomuksen ja 

ajattelutavan suoraan: 

 

Naisia en kuitenkaan voi käsitellä nyrkeillä. Välillisesti ne saattavat kyllä joihinkin tehdä vai-
kutuksen, ainakin yritän uskoa niin, ja useat muutkin uskovat. (Np 16.) 

 

Naista ei pidä lyödä, mutta toisen miehen lyöminen saattaa naisen silmiin olla miehekkyyden 

osoitus. Näin ollen Penttikin pyrkii ikään kuin puolihuolimattomasti saattamaan tyttöjen tie-

toon, että hän on pystyvä tappelija. Liiallista ylivoimaa vastaan tappeleminen olisi kuitenkin 

naurettavaa ja turhan vaarallistakin: Pentti pystyy eräässä kohdassa osoittamaan miehistä kyp-

syyttään ja kokemustaan tytölle sillä, ettei antaudu suinpäin epäsuhtaiseen tappeluun. Tytöt 

saattavat myös olla usuttamassa poikia toisiaan vastaan, esimerkiksi kostaakseen menneitä, 

poikien taholta tulleita loukkauksia. ”Hei, tämä Piipponen on vittumainen mies! Sille ainakin 

on annettava kuonoon!” (Np 64) huutaa eräs tyttö saadakseen kostaa Piipposen loukkauksen.  

 

Neitsytpojassa tulee lähinnä esiin tyttöjen osuus tappeluihin tilanteiden tasolla, mutta Pa-

kenijoissa kyse on syvemmästä asiasta. Sekä tumma että vaalea vanki ovat ajautuneet rikolli-

selle tielle pitkälti naisten takia. Tummalla vangilla on useita vihan alullepanijoita, mutta yksi 

tärkeimmistä on seksuaalisen nöyryytyksen kostaminen tai mitätöinti. Epäonnistunut, solva-

uksiin päättynyt yhdyntäyritys on johtanut siihen, että Kirsti on vaihtanut seuralaista. Tämän 

nöyryytyksen tumma vanki haluaa putkasta paettuaan kaikkein kipeimmin saattaa pois pai-

namasta tajuntaansa.  
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Vaalea vanki muotoilee oman väkivaltaan ja rikokseen johtaneen tiensä näin: 

 

En koskaan päässyt selville, pitikö Anna nimenomaan väkivaltaisista miehistä. Tuskin hän pi-
ti. Mutta halutessani loistaa Annan silmissä erilaisena kuin olin, päädyin pakosta väkivaltaan.  
   [ - - ] 
   Jäin jatkamaan näytelmääni ilman ainoatakaan katsojaa, jolla olisi ollut merkitystä. Jäin 
kuin isännätön koira metsään haukkumaan oravaa. En osannut enkä uskaltanut lopettaa. Olin 
haukkunut jo kauan, ja mistä Anna sitten minut löytäisi jos lopettaisin. [ - - ] 
   Kun sitten syksyllä jouduin vankilaan, en suorastaan syyttänyt siitä Annaa. Yritin vain kar-
kottaa hänet mielestäni, tehdäkseni vaikean edes hieman helpommaksi. (Pak 49-50.) 

 

Annaa ei siis suoranaisesti syytetä häntä kaukaa ihailleen nuorukaisen ajautumisesta huonoille 

teille. Välillisesti Anna on kuitenkin jo pelkällä olemisellaan ollut siihen syyllinen, vaikkei 

vaalea vanki edes tiedä, pitikö tämä väkivaltaisista miehistä. Katkelman koiravertaus näyttää 

vaalean vangin ihailtunsa uskollisena, pentumaisena palvelijana, joka ei osaa lopettaa tarpeel-

lisiksi uskomiaan palveluksia, koska välinpitämätön ”isäntä” (Anna) ei niin käske tehdä.  

 

Sinänsä mielenkiintoista on se, miten epäitsenäisiltä ja osattomilta Pakenijoiden molemmat 

vangit vaikuttavat niihin naisiin nähden, jotka ovat implisiittisesti olleet määräämässä heidän 

elämänsä rikollista suuntaa. Giddensin (1992, 1-8) mukaan mies on jälkimodernissa yhteis-

kunnassa uudenlaisessa tilanteessa suhteessa naiseen: seksuaalinen aktiivisuus ei ole enää 

miesten etuoikeus, ja miehen on kohdattava se, että nainen voi helposti esimerkiksi pettää 

häntä. Nykyajan ihmisillä saattaa olla rakkaussuhteen alkaessa hyvinkin monimuotoinen sek-

suaalinen menneisyys, mikä helposti aiheuttaa mustasukkaisuutta, epävarmuuden tunteita ja 

mahdollisesti niiden seurauksena väkivaltaista käytöstä.17 (Ibid.) Pakenijoissa Anna on ollut 

seksuaalisesti toimelias nuori nainen, joka on mielellään hakeutunut jännittävän oloisten 

miesten seuraan. Vaalealla vangilla sen sijaan ei ainakaan kerrota olleen seksuaalisia koke-

muksia. Annan on ollut helppo loukata häntä huolimattomilla, mitätöivillä sanoilla, kuten ni-

mittämällä kannoillaan roikkuvaa poikaa ”persekärpäseksi” (Pak 48). Mustasukkaisuus ja 

Annaa kohtaan suunnatut katteettomat syytökset pyörivät ajoittain vaalean vangin mielessä 

vielä tämän kuoltuakin: 

 

                                                 
17 Giddens (1992, 5-8) käyttää tästä esimerkkinä Julian Barnesin romaania Before she met me. Romaanin pää-
henkilö kaivelee vaimonsa menneisyyttä ja joutuu huomaamaan, ettei vaimo asetu hänen idealisoituihin käsityk-
siinsä. Seurauksena on väkivaltaisten ja itsetuhoisten tapahtumien sarja. 
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En ymmärrä miksi et näyttäydy tai anna merkkiä. Etkö jouda? Pyöritkö jonkin taivaallisen 
soittoporukan ympärillä sielläkin? Vai jatkatko juttua leukavan konemiehen kanssa? [Viittaus 
laivaan, jonka onnettomuudessa Anna hukkui, PR.] Ehkä ehditte jo tutustua niin hyvin… 
   Äkkiä noussut ja taas haihtuva viha tuntuu värinänä ruumiissa. Ei hän ollutkaan nujertanut 
mustasukkaisuutta kokonaan. Hetken hän oli valmis tappamaan kuolleetkin toiseen kertaan. 
(Pak 124- 125.) 

 

Annan ja vaalean vangin välillä on vallinnut kokemuksellinen epäsuhta, joka on omiaan nos-

tamaan mustasukkaisuuden pintaan vielä tytön kuoleman jälkeenkin. Heidän kohdallaan esiin-

tyy lyhyesti ajatus sovittavasta piiskauksesta, jota Omenatarhassa kehitellään pidemmälle 

osana sadomasokismin motiivia. Piiskauksella voidaan molemmissa romaaneissa sovittaa nai-

sen oikullinen ja lapsellinen käytös. ”Sanoin, että antaisin vitsaa paljaalle takapuolelle, ellei 

Hannele kokolailla pian alkaisi puhua ja kertoisi, mikä tällä kertaa oli kirkon pimentänyt” 

(Syrjä 1987, 142) jyrähtää Omenatarhan päähenkilö eristäytyvään oikkuiluun taipuvaisen nai-

sen kohdalla. Myöhemmin, kun piiskaus Omenatarhassa tapahtuu, kaikki fyysiset ja henkiset 

rajat murtuvat hetkeksi henkilöiden väliltä. Samantyyppiseen sovitukseen uskoo myös Pa-

kenijoiden vaalea vanki: 

 

Jos nyt olisit tässä, aineellisena ja elävänä, antaisin sinulle [Annalle] ensi töikseni selkään. 
Hakisin vesirajan maanpenkereestä notkean vaivaiskoivun ja ripsuttaisin sillä kipeästi paljaal-
le takapuolelle. Sen jälkeen pitäisin hyvänä seitsemän vuoden edestä. (Pak 79.) 

 

Ajatusta ei pidä käsittää liian yksiselitteisesti vain kurittoman naisen ojentamisena, sillä sa-

domasokismin motiivi on Syrjän koko tuotannon kontekstissa laajempialainen asia. Sillä on 

merkityksensä ihmisten välisen erillisyyden rakkaudellisena murtajana ja yhteyksiä psykoana-

lyyttisiin taustatekijöihin, joita Syrjä on myöhemmin käsitellyt esseemuotoisessa teoksessaan 

Minotauros. Joka tapauksessa vaalea vanki ajattelee, että piiskaaminen voisi sovittaa hänen it-

sensä ja Annan väliltä kaiken katkeruuden. Sen jälkeen he olisivat valmiita seksuaaliseen 

kanssakäymiseen, eikä heidän välillään enää olisi epäsuhtaisuutta. 

 

Neitsytpojan ja Pakenijoiden nuorukaisten suhtautuminen naisiin vaihtelee ylettömästä pal-

vonnasta halveksivaan raakuuteen. Yhteistä sille on naisen näkeminen Toisena, joka on halut-

tava mutta käsittämätön, jonka kanssa on vaikea kommunikoida ja jonka tietoisuutta on han-

kala tavoittaa. Miehet olettavat naisten vaativan näyttöjä ja suorituksia, ja etenkin Pakenijois-

sa naiset ovat pelkällä olemassaolollaan miesten väkivaltaisen käytöksen taustatekijöitä. 

Etenkin Pentillä on silti orastava käsitys siitä, että oikeat kokemukset naisen kanssa voisivat 

olla jotakin muuta kuin pelonsekaiset ja epärealistiset haaveet. Pelkkä yhdyntä ei välttämättä 
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teekään ”neitsytpojasta” miestä vaan siihen vaaditaan henkistä kypsymistä ja uskallusta aitoon 

vuorovaikutukseen. 

 

Kaikkein selvimmin haaveiden ja todellisuuden välinen, toisiaan vastaamaton suhde kuitenkin 

puetaan sanoiksi ”Ikävä”-novellin Pojan kohdalla. Hänellä on ollut hyvin samanlainen ihai-

lusuhde Marjatta-nimiseen tyttöön kuin vaalealla vangilla Annaan: 

 

Seitsemän vuoden yksipuolinen kiintymys monine nöyryyttävine pettymyksineen ehtii kasvat-
taa hirmuisen kynnyksen. Olisiko Marjatta häntä missään olosuhteissa ja missään vaatteissa 
halunnut? Ja olisiko hän itse halunnut, olisiko kestänyt pienintäkään arkista piirrettä jumalat-
taressaan? Marjatta oli lopultakin kai vain tavallinen tyttö, jolla oli sievät kasvot, pehmeä ääni 
ja rauhallinen olemus. (Ik 10.) 

 

Pojan kautta fokalisoituihin päätelmiin sisältyy sekä hieman lannistava että vapauttava ajatus: 

kaunis ja tavoiteltava nainenkin on (tässä tapauksessa ’vain’) ihminen. Toiseuteen liittyvä ha-

lu ja pelko on lisännyt naiseen mystisen kerroksen, jonka kanssakäyminen olisi voinut osoit-

taa illuusioksi. 

 

4.3.  Suhde hegemonisen maskuliinisuuden instituutioihin 

 

Poliisilaitosta ja armeijaa voi pitää tyypillisinä hegemoniaa, ja erityisesti hegemonista masku-

liinisuutta edustavina instituutioina. Molemmat ovat myös sidoksissa väkivaltaan, vaikkakin 

ainakin virallisesti niiden tarkoitus on väkivallan estäminen ja hallitseminen (vrt. Jokinen 

1995, 96 ja  2000, 127-128).  Etenkin armeija pitää yllä monia myyttisiä, sotimiseen ja väki-

valtaan liittyviä käsityksiä, jotka ovat osaltaan muokkaamassa miehen identiteettiä (Jokinen 

2000, 127). Molemmissa analysoimissani romaaneissa miesten suhde näihin instituutioihin on 

huomattavan kielteinen. Pakenijoissa se on poliisin kohdalla toki kovin ilmeistä, koska ky-

seessä ovat rikolliset ja esivaltaa pakenevat miehet. Mutta on mielenkiintoista pohtia, mikä 

saa aikaan silmiinpistävän kielteisen suhtautumisen ”virallista väkivaltakoneistoa” (Jokinen 

2000, 48) kohtaan, vaikka väkivalta on muutoin teoksissa merkittävä, miesten maailmaan ini-

tioiva asia. 

 

Pakenijoiden alussa kuvataan konstaapeli Ahosta, joka joutuu hälytyksen vuoksi lähtemään 

pieneltä poliisiasemalta kotikäynnille. Tumma ja vaalea vanki jäävät asemalle kahdestaan ja 

pääsevät putkasta karkuun. Ahonen on kehno, lapsellinen ja ymmärtämätön poliisi, joka lukee 

 68



päivystyksessä Jerry Cottonia ja pitää hallussaan laitonta asetta, ukkomauseria, joka on sa-

mannäköinen kuin Jerry Cottonin kannessa oleva pistooli. Hän haaveilee toimintatilanteesta, 

jossa saisi käyttää ukkomauseriaan sankarin elkein. Poliisin työ mahdollistaa Ahoselle sanka-

rikuvitelmien elättämisen, mutta oikeasti kyläpoliisin työn puitteissa ei juuri sankaruutta to-

teuteta. 

 

Romaanin lopulla Ahonen esiintyy toisen kerran, nyt vanhemman poliisin Mäkisen seurassa. 

Miehet hiihtävät kohti mökkiä, jossa vaalea vanki piileskelee. Ahosta ärsyttää, ettei tilanne 

vastaa ollenkaan hänen kuvitelmiaan vankikarkurin piirityksestä. Mäkisen rauhallinen, väki-

vallaton ja järkevä toiminta saa hänet tuntemaan itsensä avuttomaksi pojaksi. Karkuri on mö-

kissä kuumeisena ja tajuttomana, eikä Ahosesta ole juuri apua karkurin siirtämisessä. ”Sinä 

olet Ahonen paska mieheksi ja paska poliisiksi” (Pak 190) Mäkinen toteaa kyllästyneenä.  

 

Mäkisen lakonisessa toteamuksessa tiivistyy useampia asioita maskuliinisuudesta ja siihen 

liittyvästä virallisesta vallasta. Kuvatussa tilanteessa vaalea karkuri on kuin avuton lapsi, joka 

kaipaa isällistä hoivaa, ei väkivaltaista kuria. Tekstiin sisällytetyn ajatuksen mukaisesti ’oi-

kea’, aikuinen mies ei tässä tilanteessa – eikä ehkä muutenkaan – korosta valtaansa eikä san-

karillista voimaansa, vaan osaa siirtää lujuutensa järkevään ja inhimillisesti vastuulliseen toi-

mintaan. Poliisilaitoksen ongelmana näyttäytyy teoksessa paitsi kylmä, virallinen kasvotto-

muus, joka saa varsinkin vihan voimalla elävän tumman karkurin haastamaan vastustajaansa, 

myös Ahosen kaltaiset virkamiehet, jotka käyttävät asemaansa egon pönkittämiseen. 

 

Neitsytpojassa poliisi esiintyy varsinaisesti kerran, kun Piipponen ryntää työmiesten kämpälle 

kauhuissaan ja varmana siitä, että on saanut poliisit peräänsä tapeltuaan erään miehen kanssa, 

joka on saattanut lavastaa hänet lisäksi varkaaksi. Piipponen on jo ennestään ”huonoissa vä-

leissä poliisien kanssa” (Np 129). Hän myös pelkää heitä tosissaan, sillä on oman kertomansa 

mukaan tullut aikaisemmin poliisin pahoinpitelemäksi ilman järjellistä syytä. Kauhuissaan 

Piipponen on kuullut ”jo sireenin ääniäkin” (Np 130). On toisin sanoen aivan eri asia tapella 

vertaisensa kanssa kuin tulla sellaisen lyömäksi, jolla on symbolinen ja laillinen valta taka-

naan. Paitsi että nöyryytys on silloin suuri, virkakoneistoa vastaan ei voi käydä tasavertaista, 

’reilua’ tappelua. Pentti ottaa Piipposta kohtaan rauhallisen ja tyynen asenteen ja kehittelee 

juonen, jonka turvin Piipponenkin rauhoittuu. Pentti kokee hieman itseironian sekaista tyydy-

tystä siitä, että Piipponen turvautuu juuri häneen: 

 

 69



Minun luokseni hän tuli, vaikka hänellä olisi ollut muita kavereita lähempänä. Nousen lopul-
takin istumaan sänkyni laidalle ja lataan piipun. Minua tarvitaan. Iso paha mies tuossa tarvit-
see minun apuani. Pitää kai vähän selvitellä alamaailman asioita. (Np 130.) 

 

Pentti edustaa tässä Piipposelle järkeä ja sellaista ’katu-uskottavuutta’, jonka turvin tilanne on 

ratkaistavissa. On luvallista hieman ottaa lakia omiin käsiinsä silloin, kun on syytä pelätä, että 

virallinen lakikoneisto toimisi ns. terveen järjen vaatimusten vastaisesti.  

 

Armeijaan liittyvä kauhu, ahdistus ja viha esiintyy useilla Syrjän tuotannon miespäähenkilöil-

lä. Omenatarhassa päähenkilö analysoi armeijakokemustaan voimakkaan jälkikäteisen kiukun 

sanoin: 

 

Armeijan jälkeen suhde pistooliin oli muuttunut. Siitä tuli elämänsopimuksen perusta. Mitään 
samaa kuin takana olevat kahdeksan kuukautta en tahtonut enää koskaan kokea. Jos mikä ta-
hansa inhimillinen mahti yrittäisi vielä häväistä yksilöllistä arvokkuuttani, päästäisin irti per-
keleet, ja ennen itse valittua poistumistani hakisin mahdollisimman korkean noteerauksen.  
   Armeijan olin täpärästi kestänyt sen sopimuksen varassa, että alistava valta oli väliaikainen, 
että tällä mahdottomuudella oli ennalta tiedossaoleva alkunsa ja loppunsa. Kukaan ei silti voi 
tietää, miten ohuen turvasokan takana pahimmillaan oli jonkun käskyvaltaansa ihastuneen 
henki, ettei alokastuvan ovella hypnoottisesti huutavan miehen pää joskus kiväärin raudoite-
tun perän iskusta haljennut kuin mätä lanttu. (Syrjä 1987, 176.) 

 

Näissä Omenatarhan päähenkilön ajatuskuluissa on paljon yhteneväisyyksiä Pakenijoiden 

tumman vangin vastaaviin. Armeijan käskyvaltaan alistuminen on nostattanut Omenatarhan 

päähenkilössä niin voimakasta vihaa ja ”ihmislihan pakollisen läheisyyden inhoa” (ibid.), että 

hän on armeijan jälkeenkin joskus tuntenut halua tappaa ihminen, joka tulee liian lähelle tai 

hakee konfliktia. Pakenijoiden tumman vangin kohdalla tämäntyyppinen ärsyke muuttuu te-

oksi: hän ampuu miehen, joka tulee haastamaan yöllä kaupungissa riitaa. Ensiksi tumma van-

ki tuntee tilanteessa pelkoa, mutta sen tilalle astuu toimintaan pakottava viha. Armeijassa ”yl-

peän miehen” (Pak 40) on täytynyt sietää tukahdutettu vihansa kohtuuttomassa, simputusta 

lähentelevässä harjoituksessakin: 

 

Hän makasi siinä verettömin kasvoin silmäkuopat täynnä suolaista hikeä ja yritti vakavissaan 
tappaa [luutnantti] Sieväsen tahdonvoimallaan. [ - - ] Hän yritti lepyttää itseään ajattelemalla, 
ettei maannut tässä yksin, että lähes sata miestä jakoi nöyryytyksen. Se ajatus ei kuitenkaan 
auttanut mitään. Hän joka tapauksessa makasi tässä, ja hänen velvollisuutensa itseään kohtaan 
olisi ollut tappaa nöyryyttäjänsä. (Pak 42.) 

 

Tässä vaiheessa tumma vanki pohtii, että nyt hän voisi mennä vapaasti komppaniaan ja tappaa 

Sieväsen, mutta se ei kannata, koska hänelle on ”tullut niin paljon uusia ammuttavia” (Pak 
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43). Armeija on ruokkinut hänen vihaansa tehokkaasti, mutta se on kuitenkin vain osa laa-

jempaa vihan kokemusta.  

 

Toisaalta armeija näyttäytyy sekä Pakenijoissa että Neitsytpojassa nuorten miesten elämää ja 

aikuistumista jäsentävänä kokemuksena, johon liittyvästä ”vitutuksesta” (Pak 40) puhutaan, 

koska niin on tapana tehdä. Armeijasta puhuminen yhdistää miehiä ikään katsomatta. Tum-

maa vankia tosin harmittaa, että häntä kyyditsevä rekkakuski on ilmeisesti jo unohtanut ar-

meijaan liittyvän tuskan ja nostalgisoi kokemuksiaan.18 Neitsytpojan Pentillä armeija on vielä 

edessä, ja hänen työtoverinsa Piipponen on romaanin loppupuolella juuri lähdössä sinne. Ar-

meijaan menoa tosissaan pelkäävä Piipponen uhoaa eräässä vaiheessa, miten hienosti he Pen-

tin kanssa kahdestaan pärjäisivät armeijassa: ”Pistettäisiin jauhot suuhun alikessuille, ei 

kuunneltaisi vittuilua yhtään” (Np 136). Pentti on hieman toista mieltä: 

 

-  En tiedä mitä siitä tulisi. Niillä on kova laki takanaan, se tekee ämmästäkin suuren miehen. 
Siellä katsotaan vain natsoja eikä kovaa luontoa. Taitaa olla parempi kun ei jouduta sinne yh-
dessä. Siellä on helpompi yksin luovia, kun ei ole ketään tuttua nostamassa luontoa. (Np 136.) 

 

Molemmissa romaaneissa näyttäytyy sama esivaltaan liittyvä ristiriitaisuus: poliisit ja armei-

jan päällystö ovat ”ämmiä”, lapsellisia ja virkaintoisia miehiä, jotka piiloutuvat ”natsojensa” 

taakse niin, että se nostattaa ”ylpeässä” ja ”kovaluontoisessa” miehessä vihan. Esivallan rooli 

ei kuitenkaan kummassakaan romaanissa ole erityisen korostunut, enemmänkin kyseessä on 

kasvoton taustavaikuttaja, joka jo pelkällä olemassaolollaan saa miehet tuntemaan suuttumus-

ta, ahdistusta tai pelkoa.  

 

Muun muassa Pentti Haanpään ja Veijo Meren teoksissa armeijan sotilaallinen kuri ja siihen 

sisältyvä samuuden vaatimus nähdään yksilönvapauden ja yksilöistymisen esteenä (Karkama 

1994, 85). Saman tyyppinen ajatus esiintyy Syrjän teoksissa, joskin vain pienenä sivujuontee-

na. Virkakoneisto on lakeineen ja sääntöineen ikään kuin loukkaus miesten itsemääräämisoi-

keutta kohtaan ja myös uhka heidän keskinäiselle veljeydelleen. Armeija ei näyttäydy miesten 

toveruutta edistävänä paikkana, vaan päinvastoin keskinäistä vihamielisyyttä ruokkivana lai-

toksena. Löysät seurustelupuheet vähättelevät sitä suuttumusta, joka kokemukseen oikeasti 

liittyy. Poikkeuksen virallisista vallankäyttäjistä muodostuvaan kuvaan tekee Pakenijoiden 

                                                 
18 Tumma karkuri valehtelee häntä kyyditsevälle rekkakuskille olevansa palaamassa toipumislomalta takaisin 
armeijaan. 
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poliisi Mäkinen, joka ei aikuisena ja kokeneena kaipaa miehuudelleen virka-aseman suomaa 

pönkitystä, vaan osaa antaa työlleen inhimillisen luonteen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. YKSILÖN KEHITYS JA YHTEISÖLLISYYS 

 

5.1. Neitsytpojan homososiaalisuus ja miesten välinen toveruus 

 

Homososiaalisuudella tarkoitetaan miehille tyypillistä ryhmänmuodostusta, jossa miehet 

muovaavat käsitystä omasta sukupuolestaan keskinäisen kilpailun, ryhmässä muodostuvan 

veljeyden tunteen ja feminiinisyyden poissulkemisen kautta (Jokinen 2000, 222). Arkipuhees-

sa tällainen ’miessidos’ (’male-bonding’) mielletään usein sellaiseksi positiiviseksi kaveruu-

deksi, johon riitaisat naiset eivät kykene, mutta samalla väheksytään näiden miesryhmien vä-

kivaltaisia, misogynisiä ja homofobisia piirteitä (Herkman ym. 1995, 16-17). Homososiaali-

suus voidaan käsittää jopa patriarkaalisen vallan ytimeksi. Tällöin miesten keskinäisen liittou-

tuneisuus on ensisijaista, ja heterosuhteiden tarkoitus on vain taata miehille naisten tuki, hoiva 

ja seksuaaliset palvelukset. (Jokinen 2000, 223-224; Liljeström 1996, 131-132.) Patriarkaali-

sen vallan merkitystä ei kuitenkaan pidä ylikorostaa: nainen alkaa tällöin helposti vaikuttaa 
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ylihistoriallisen miehisen sorron uhrilta ja muutoksen mahdollisuus olemattomalta (Morris 

1997, 12-13). 

 

Keskinäistä yhteenkuuluvaisuutta vahvistetaan miesten ryhmissä muun muassa suuntaamalla 

vihamielisyyttä toisia ryhmiä kohtaan ja luomalla miesryhmien keskinäisiä hierarkioita (Joki-

nen 2000, 222-223). Neitsytpojan miesporukassa vallitsevat monet homososiaalisuuteen liit-

tyvät kirjoittamattomat säännöt. TVH:n työporukka haluaa osoittaa vahvuutensa tappelussa 

kylässä vakituisesti asuvia poikia vastaan. Mutta omaa sakkia verrataan myös laajempiin yh-

teyksiin, kuten Pentti tässä tiivistäessään ryhmänsä yleistä mielipidettä: 

 
Olisi noloa jos sakissa olisi joku lasiinsylkijä, sitä mieltä ovat kaikki. Vaikka eihän TVH:lla 
juuri ole muuta kuin rentoa porukkaa. Kulkumiehiä luonnoltaan ja kaikki armottomia juoppo-
ja. Kovinta porukkaa mitä löytyy. Merimiehistä puhutaan turhaan – laivaansa sidottuja enim-
män aikaa ja ilman naisia. (Np 19.) 

 

Tämän ”rennon porukan” epäviralliseen säännöstöön siis kuuluu runsas alkoholinkäyttö ja ak-

tiivinen heteroseksuaalisuus. Listaan voisi vielä lisätä valmiuden tappeluihin ja kovan työnte-

on. Porukan kuuluu olla varsin homogeeninen, mutta toiset ovat silti miehekkäämpiä kuin toi-

set: esimerkiksi eräs miehistä ottaa tappeluun ”lapsekkuuttaan velttoteräisen puukonremelin [ 

- - ] jolla on vedelty voita leivän päälle” (Np 36). Heikosta fallisuudesta kielivä keittiöpuukko 

ei kuulu tappeluun: se kertoo täysivaltaiseen miehiseen identiteettiin kuulumattomasta ”lap-

sekkuudesta” (vrt. Badinter 1993, 57). 

 

Avoimesti ilmaistua kielteisyyttä homoseksuaalisuutta kohtaan ei Neitsytpojan miesten kes-

kuudessa esiinny. Toki voidaan ajatella, että homoseksuaalisuuden mahdollisuus on implisiit-

tisemmin suljettu pois TVH:n tiiviistä yhteisöstä muun muassa jatkuvan naisista puhumisen 

kautta. Karkealla puheella naisista ja seksistä korostetaan omaa heteroseksuaalista miehuutta 

ja samalla luodaan yhteenkuuluvaisuutta miesten keskuuteen niin, että naiset pystytään sul-

kemaan ulos. Naisista tulee ryhmä Toisia, joita ei pyritä aidosti ymmärtämään tai kohtaa-

maan. Patriarkaatissa naisille ajatellaan vaihtoarvo, jonka kautta miehet voivat varmistaa tois-

tensa arvoa (Soikkeli 1996). 

 
Ollaan niin kuin napalankoja kaikki, sillä suuriko ero nyt on reiällä ja reiällä. Samoissa toi-
missa kuitenkin ollaan pyhänkantissa kukin tahoillamme. Voi hyvin sanoa lauantaina erotessa, 
että ota sitten telepaattinen yhteys kun olet naisen päällä. (Np 19.) 
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Nainen on tässä ajatuksessa pelkkä välikappale miesten keskinäisissä suhteissa.19 Homososi-

aalinen suhde on heterosuhdetta merkittävämpi: nainen on ”reikä”, jonka kautta saadaan hen-

kinen, leikillisesti jopa ”telepaattinen” yhteys toiseen mieheen.  

 

Sen sijaan miesten suorat keskinäiset ystävyyden ja välittämisen osoitukset ovat hankalia to-

teuttaa. Ilmeisiä homoseksuaalisia konnotaatioita täytyy välttää eikä miehillä ole luontevaa 

keskinäistä kulttuuria toverillisen kiintymyksen osoittamiseksi. Homososiaalisuus vaatii kes-

kinäistä kilpailua ja näyttöjä, ystävyydelle ei jää tilaa.  

 
[ - - ] Timoa minun on ikävä. Haluaisin varata Timon itselleni myös niinä aikoina jolloin puu-
haan muissa asioissa. Hänen pitäisi olla aina saatavilla milloin tunnen halua lämmitellä hänen 
läheisyydellään. Timo on minun ystäväni, ensimmäinen ja tähän mennessä ainoa mies jota pi-
dän ystävänä ja vain ystävänä. (Np 41.) 

 

Kuten aikaisemmin on tullut esiin, toiset miehet näyttäytyvät Pentille usein ”haasteina”, jol-

loin he eivät voi olla ystäviä. Timoon tämä ei päde: 

 
Olisin mielelläni vielä jutellut hänen kanssaan. Mutta toisaalta se ei ole tärkeätä, puhuminen ei 
ole tärkeintä. Pääasia on että Timo on lähelläni, tuossa aivan vieressäni lattialla – ulottuisin 
kädelläni koskettamaan häntä. Koskettaisinkin jos ei olisi vaaraa että hän herää siihen. Minun 
olisi hieman vaikea keksiä luontevaa selitystä. Jotenkin hän nyt, nukkuessaankin, on minun. 
Olemme kahden keittiössä, avoin ovi erottaa meidät muista. Tässä huoneessa on tämäniltainen 
saaliini: särkevä nyrkki ja Timo. (Np 52.) 

 

Syrjä on tuonut miesten välisen koskettamisen ongelmallisuuden esiin myös Omenatarhassa, 

missä päähenkilö erittelee suhdettaan ystäväänsä Kostiin niin nuoruudessa kuin aikuisuudes-

sakin: 

Jossakin vaiheessa oli suhde välttämättä ollut hieman homofiilinen. Paini ja kaveruutta koros-
tava kättäkaulallakävely olivat saaneet korvata puuttuvaa kosketusta tyttöihin. Kostin tunsin 
aina olevan läsnä. (Syrjä 1987, 42-43.) 
 
Katselin sivusta Kostin tuttuja piirteitä, joissa ensimmäiset iän merkit jo näkyivät. Äkkiä tun-
sin niin suurta kiintymystä, että silmäni sumenivat ja lämpimästi kostuivat. Teki mieli taputtaa 
kaasujalan polvea, mutta pelkäsin sen häiritsevän ajoa, eikä tunteeni tuottanut luontevaa pu-
hetta kosketuksen jatkoksi. (Ibid., 59.) 

 
 

Miesten ystävyys näyttäytyy sekä Neitsytpojan että Omenatarhan kertojalle lopulta hyvinkin 

kauniina asiana, joka täyttää läheisyyden ja kiintymyksen tarpeita. Sitä vain on osoitettava 

                                                 
19 Kannattaa ottaa huomioon, että kertoja eli Pentti on todellisuudessa naisten suhteen kokematon: hän vain ta-
voittelee miesten yleistä puhetapaa pystymättä suhteuttamaan sitä oikeisiin kokemuksiin. 
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kuin vaivihkaa: heteroseksistisessä kulttuurissa miehet eivät juurikaan kosketa toisiaan eivät-

kä vaihda lempeitä sanoja.  

 

Neitsytpojassa Pentti jää lainaamassani kappaleessa (Np 52), joka on myös luvun loppukappa-

le, ruumiillisten ja henkisten tuntemustensa seuraan. Hän tuntee yhteyden paitsi Timoon, 

myös kipeään nyrkkiinsä. Nyrkki on Pentille tärkeä miehisen identiteetin osa: ”[k]un olen 

humalassa, tunnen että olemme täysin yhtä, nyrkki ja minä” (Np 16). Samalla se on vieläpä 

hänelle ”se osa minua joka ei petä” (ibid.). Iltana, jolloin Timo ja Pentti käyvät keittiössä 

nukkumaan, Pentti on kuitenkin iskenyt nyrkkinsä turhautuneena sähköpylvääseen. Niinpä se 

on sillä hetkellä osa haavoittunutta, ei kovin sankarillista miehuutta: Pentti on kertonut nyrk-

kinsä vahingoittumisesta Timolle ”hiukan ujostellen” (Np 51). Illan ”saaliiksi” (Np 52) on tä-

ten tullut jotain muuta kuin alun perin piti: ei sankarillisen tappelun muistoa vaan kolhiutunut-

ta ruumiillisuutta ja turhautuneisuutta, jota ystävän läsnäolo lääkitsee. 

 

Pentti ei ole aivan varma, pitääkö Timo häntä vastavuoroisesti samassa määrin ystävänään. 

Timo on porukassa suosittu, ja Pentti on joskus hänestä mustasukkainenkin (Np 40). Se, 

”erottaako [Timo Pentin] millään erityisnimikkeellä muista porukan jäsenistä” (Np 41), ei ole 

Pentille niin tärkeää kuin hänen oma ystävyyden kokemuksensa. Kovin uskolliselta ei ystä-

vyys Timon puolelta vaikuta, sillä hän alkaa myöhemmin mitään sanomatta tai selittämättä 

kuljeskella Pentin seuralaisen Eevan kanssa. Eeva on Pentille kuitenkin lähes sivuseikka, 

miesten väliset suhteet ovat tilanteessa merkittävämpiä: 

 
Pääsinhän Eevasta eroon mahdollisimman kivuttomasti, ilman omantunnon pistoksia. Ja Eeva 
jäi hyviin käsiin, niin naissankari kuin Timo onkin. En usko hänen kohtelevan Eevaa huonos-
ti. En usko Timon kohtelevan ketään huonosti. Jos Eevan olisi vienyt vaikkapa Salomaa, oli-
sin paljon katkerampi ja nolatumpi. (Np 114.) 

 

Vaikka Pentti kantaakin mietoa, velvollisuudentuntoista huolta Eevan kohtalosta jatkossa, 

tärkeämpää on se, että hän on sentään hävinnyt kunniakkaasti ja pystypäin eikä millekään mi-

tättömälle miehelle. Paradoksaalista kyllä, Pentti kokee olevansa ”mustasukkainen Timosta 

vaikka pitäisi olla Eevasta” (Np 121). Pentti on jäänyt toveripiirien ulkopuolelle, Eevaan hä-

nellä ei ole kovin henkilökohtaista sidettä ollutkaan. Aivan pelkästä homososiaalisesta naisten 

käyttämisestä ei silti tässä kohden ole kyse – eikä Pentillä ja Eevalla siis edes ole ollut seksu-

aalista suhdetta. Pikemminkin tilanteesta selviämiseen käytetään homososiaalisia käytöskaa-

voja, koska avoin puhe on niin hankalaa. Timo tulee kämpälle, jossa Pentti on yksin ja huma-

lassa: 
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-  Timo, sanon raskaasti. Ääneni on paksu. - Olet kaveri, vai oletko. 
-  Olen minä. 
-  Olet, sanon ja tartun Timoa olkapäihin. Vedän hänet rintaani vasten, se on sallittua minulle 
koska olen humalassa eikä huoneessa ole muita. 
-  Ainahan me olemme olleet hyviä kavereita, sanoo Timo ja taputtaa minua selkään. 
-  Ei meidän välejämme yksi tyttö sotke. Pidä sinä vain Eeva ja pidä hyvin. (Np 122.) 

 

Vaikka sananvaihdosta voi aistia homososiaalista sävyä (”ei meidän [miesten] välejä yksi tyt-

tö sotke”), kysymys on lähinnä siitä, että miesten on jollain tavoin varmistettava ystävyytensä 

jatkuvuus hankalan tilanteen jälkeen. Pentin humala on kanssakäymistä helpottava kulissi: 

 

Timo luulee minun olevan kovasti humalassa, ja siksi hänkin uskaltaa ilmaista ystävyytensä 
avoimesti. Minä puolestani teen kaiken harkitusti, käytän humalaa vain esiliinana. Sillä ei tä-
mä humala ole kuin jonkinlainen vaimennin, hidastaja aivoissani. (Np 123.) 

 

Humalassa ystävyyden ilmaiseminen käy helpommin, mutta isommassa porukassa alkoholin-

käyttöön liittyy paljolti muunlaisia merkityksiä. Neitsytpojan miehet purkavat alkoholin avul-

la sosiaalisia ja työn tuomia paineita. Anthony Easthope (1990, 75-77) analysoi alkoholin-

käyttöä tärkeänä osana miessidosta: hän näkee sen miesten yhteisenä regressiona, jossa oraa-

linen mielihyvä luo mielleyhteyden äidin rinnan imemiseen. Toisten miesten läsnäolo saa ko-

kemuksen tuntumaan hyväksyttävältä, lapsen kaltaiseksi tuleminen ei korostu liikaa. Neitsyt-

pojassa juodaan raakaa, polttavanmakuista viinaa, joka niellään puoliväkisin, joten regressii-

vinen nautinto ei tässä kokemuksessa todella ole päällimmäisenä. Sen sijaan muutoin alkoho-

lin käyttöön liittyy monia infantiileja eleitä, kun joskus on työpäivän jälkeen yhteinen lupa 

rentoutua:  

 

Nämä toiveikkaat odotuksen hetket ovat parasta mitä viina tarjoaa. Tässä vaiheessa uskotaan, 
että viina tulee myös maistumaan hyvältä. Sitä kaipaa kuin vilvoittavaa vettä tai raitista ilmaa 
keuhkoihinsa. Vaikka se sitten tositilanteessa maistuukin kuvottavan pahalta. [ - - ] Silti minä-
kin teen intohimoisia ja janoisia eleitä pulloriviä kohti. Vetelen kielelläni suupieliä ja nielen 
sylkyä. Niin tekevät kaikki. Se kuuluu leikkiin, ja jokainen yrittää olla paras. (Np 33.) 

 

Viinankäyttö on nuorten miesten leikkiä, johon kuuluu jatkuva kilpailu aina siitä lähtien, kuka 

osaa esittää viinanhimonsa osuvimmin elein. Humalassa ratkotaan miesten keskinäisiä hierar-

kioita ja jännitteitä, mutta yleensä riidat ja tappelut sovitaan ’reilusti’: miesten kesken ei sovi 

tuntea suuria kaunoja. Kovin suuret poikkeamat alkoholinkäytössä eivät ole suotavia puoleen 

tai toiseen. ”Lasinsylkijä” (Np 19) ei sopisi joukkoon, mutta kun Pentti ja Piipponen ryhtyvät 

juomaan todella runsaasti, heistä tulee jo muiden silmissä kartettavia: ”he väistävät meitä kuin 
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eläinlauma heikkoja tai raivoksi tulleita lajitovereita” (Np 135). Alkoholinkäytön on istuttava 

joukon yhteisiin puitteisiin. 

 

Pentti tuntee usein olevansa jollakin tapaa erilainen kuin ryhmän muut miehet, vaikka tulee-

kin yleensä toisten kanssa toimeen hyvin. Toisten kyselemätön laumasieluisuus saattaa ihme-

tyttää tai hieman ärsyttääkin häntä. Muut kuin Pentti eivät ole kyenneet syömään nähtyään ju-

naradalla kiitojunan alle jääneen nuorukaisen jäännökset: 

 

[ - - ] Piipponen sai pahoinvointikohtauksen löydettyään kiskon kyljestä alaleuan kappaleen, 
jossa oli kiinni muutamia hampaita. Minä kai nauroin Piipposelle, koska hän suuttui ja sanoi 
minua kovasydämiseksi. Muutkin katselivat minua paheksuvasti. Kovasydäminen…? Ihastuin 
ensin ajatukseen, mutta sitten kavereitteni paheksunta alkoi tuntua minusta liialliselta. Se sai 
minut puolustautumaan. Olisivatko he siinä tapauksessa syöneet vatsansa täyteen, jos heti on-
nettomuuden heti olisikin satanut lunta? [ - - ] Ei teidän ruokahalujanne myötätunto vienyt. Te 
kauhistuitte nähdessänne mistä ihminen koostuu, ja ajattelitte miten rumaa jälkeä itsestänne 
tulisi, jos jäisitte täydellä vatsalla toistasataa kulkevan kiitojunan alle. (Np 92.) 

 

Charles Taylor (1989, 4-8) erittelee ihmisen kunnioitusta elämää ja toista ihmistä kohtaan 

erottamalla toisistaan vaistonvaraiset, ruumiilliset reaktiot ja ontologisiin tekijöihin liittyvät 

moraaliset reaktiot. Molemmat käytännössä myös sekoittuvat kulttuurissa. Pahoinvointikoh-

taus, jonka Piipponen tässä kokee, ei välttämättä kuulu moraalin alueelle, koska ihminen ei 

voi tällaista ruumiillista reaktiota juurikaan säädellä. Sen sijaan se, että Pentti nauraa Piippo-

sen pahoinvoinnille ja toiset paheksuvat sitä, liittyy heidän erilaisiin käsityksiinsä ihmiselä-

män kunnioittamisesta ja moraalista (vrt. ibid.). Pentti ajattelee muita ”naturalistisemmin” 

(kuten Taylor asian ilmaisee) pitäen toisten ruokahalun menetystä heidän halunaan kiistää 

elämän tosiseikat: ihminen on viime kädessä yhtä kuin hänen ruumiinsa, joka syntyy, kuolee 

ja hajoaa. Toiset sen sijaan ajattelevat, ettei Pentti kunnioita ihmiselämän ainutkertaisuutta ja 

tunne siihen liittyvää myötätuntoa. Pentti arvelee, että he ”kokivat jotenkin olevansa armoil-

lani” (Np 92). Pentin arvioon sisältyy ajatus, että toiset pelkäävät toverinsa olevan piittaama-

ton ja kenties arvaamaton, koska hän ei anna ihmiselämälle samanlaista erityisarvoa kuin he.  

 

Kysymys ei silti ole siitä, että Pentti olisi julman piittaamaton, vaan hän jäsentää asiat eri ta-

valla kuin toiset. Hän ajattelee, että elämä on rajallista ja radalla on nähtävissä vain sen konk-

reettinen osoitus. Irtautuminen miesporukasta on ratkaisevaa Pentin yksilöistymisen kannalta, 

ja tällaisista viitteistä hän huomaa ajattelutavassaan itsenäisiä piirteitä. Pentti hylkää määreen 

”kovasydäminen” toisten antaman tuomion vuoksi, mutta samalla hän huomaa, että kysymys 
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on enemmästä kuin vain sosiaalisista nimilapuista. Tällaiset moraalituntemukset ovat omiaan 

tuomaan esiin eroja Pentin oman minuuden ja ulkokohtaisen porukkaroolin välille. 

 

5.2.  Kotikylä, turvallinen ja vaativa lähtökohta 

 

Maaltamuuttoa suomalaisessa proosassa tutkinut Matti Mäkelä (1986, 40) katsoo, että suoma-

laisissa maaseutukuvauksissa oli ensin kehittyvä yksilö kylämiljöössä, ja vasta sen jälkeen 

nousi aiheeksi itse kylämiljöön kuvaus. Mäkelä lukee muun muassa Juhani Syrjän veljen 

Jaakko Syrjän teoksen Nuori metsästäjä (1965) vielä individualistisen kehitysromaanin tradi-

tioon kuuluvaksi: poikkeusyksilön on irrottauduttava yhteisöstään (tässä tapauksessa kyläyh-

teisöstä) ja lähdettävä kulkemaan omaa tietään (ibid., 84-86).  

 

Juhani Syrjän varhaisteoksissa kylämiljöö ei ole itse aihe sen paremmin kuin poikkeusyksilön 

taustakaan. Henkilöt ovat jo osin irronneet lapsuutensa ja varhaisnuoruutensa kyläyhteisöstä, 

mutta se vaikuttaa heihin edelleen ja suhde siihen on keskeneräinen. Kylä on Syrjän henkilöil-

le ihmisten ja paikkojen muodostama kokonaisuus. ”Kyläläisyys” on Mäkelän (1986, 41-48) 

erittelyssä paikallista identiteettiä, usein vahva maailmankatsomuksen muoto. Muun muassa 

Juhani Syrjän Perinnön (1978) päähenkilö palaa etsimään kyläidentiteettiään kaupungissa 

asuttujen vuosien jälkeen uudelta, ekologis-romanttiselta pohjalta (ibid., 77). Perinnössä 

esiintyykin paljolti samoja kyläläisyyteen liittyviä pohdintoja kuin tutkimissani teksteissä, ne 

vain nousevat esiin aikuisemman päähenkilön itsereflektion ja muistojen kautta. 

 

Syrjän varhaisteosten henkilöille eron tekeminen kyläläisyyteen, kyläidentiteettiin on tärkeä 

osa aikuistumisprosessia. Heitä ei varsinaisesti esitetä poikkeusyksilöinä, joiden henkilökoh-

taiselle kehitykselle nopea eron tekeminen olisi välttämättömyys, mutta tietyt nuoruuden ky-

läidentiteetin jäänteet ovat heille aikuisen elämän ja yksilöistymisen tiellä. Tällainen haitta on 

ennen kaikkea kuuluminen sukupuolitettuihin kyläläisten ryhmiin, joissa on tiukat käyttäyty-

misnormit ja vakiintuneet rooliminuudet. Neitsytpojan Pentti erittelee kyläidentiteetin vaiku-

tusta nähdessään asemalle tulevan, kotikylään vievän junan: 

 
Näen ikkunoissa tuttuja kasvoja, poskiviivoja tai takaraivoja. Kotikylän aikuisiksi tulleita lap-
sia, minunlaisiani, jotka matkustavat kaupungista viikonlopuksi vanhempiensa luokse. [ - - ] 
Siellä on Anjakin. [ - - ] Hänen kanssaan kaikki menisi vanhaa latua. Puhelisimme, mutta 
kumpikin varoisi paljastamasta mitään. Naljailisimme ystävällisesti. Ei tule mitään. Meissä on 
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kummassakin vielä lauman haju, hänessä tyttölauman ja minussa poikalauman, eikä sitä Kris-
tusta ole vielä syntynyt, joka ne laumat sovittaisi. (Np 167.) 

 

Kylän ”tyttölauman” ja ”poikalauman” väliset käyttäytymiskuviot vaikuttavat vielä niin voi-

makkaasti, ettei luontevasti ystävällinen ja välitön käytös ole mahdollista. Kyläläiset ovat vas-

ta ”aikuisiksi tulleita lapsia”, eivät täysiä aikuisia, joilla identiteetti on itsenäisempi.  

 

Pakenijoiden vaalea vanki on kerran kokenut ihailemansa Annan seurassa tilanteen, jossa 

normaali kyläidentiteetti ei ole kahlinnut käytöstä. Tämäkin tapaus on liittynyt junassa mat-

kustamiseen, mutta nyt matkustamisen suoma irtautuminen ja välitila on toiminut käytöskaa-

vojen murtajana: 

 
Liikkuvassa junassa, kaupungin ja kylän välissä he kaikki neljä [vaalea vanki, Anna ja heidän 
ystävänsä] aivan itsestäänselvästi ja huomaamatta hylkäsivät normaalin kyläkäytöksensä. 
Avoin tilanne jatkui vielä silloinkin kun he astuivat junasta kylän kamaralle. Hän otti kantaak-
seen Annan painavan kassin ja Risto tarttui esimerkkiä seuraten Riitan kassiin. Anna kiitti ys-
tävällisesti, ilman virnuilua ja asenteellista keimailua. (Pak 110.) 
 
 

Tilanne on ollut ratkaisevasti erilainen kuin kylässä, missä vaalea vanki on kulkenut ”poika-

laumassa tyttölauman tuntumassa” (Pak 107) ja yrittänyt herättää ”Annan huomion vitsikkäil-

lä puheillaan” (ibid.). Kahlitsevien käytöskaavojen noudattaminen on joskus tuntunut henki-

lökohtaiselta loukkaukselta, mutta vaalea vanki tahtoo ainakin uskoa, ettei Anna ole laimin-

lyönyt häntä tahallaan esimerkiksi jättäessään tulematta samaan kyytiin: 

 
Jo kauan hän on käsittänyt Annan silloin tehneen vain velvollisuutensa itseään ja toveriaan 
kohtaan. Seitsemän-kahdeksantoistavuotiaan eläväisen tytön velvollisuus oli mennä soittajien 
autoon jos siihen tuli tilaisuus. [ - - ] Ei Annakaan itse asiassa halunnut tehdä läheskään kaik-
kea mitä teki. [ - - ] Hän teki pakkokuvionsa Annan tähden, Anna taas jonkun, tai joidenkin 
muiden. (Pak 113.) 
 
 

Tässä kohden nousee jo esiin sekin, ettei kyse ole pelkän kyläidentiteetin vaikutuksesta. Kylä 

ei ole suljettu, muusta maailmasta erillinen yhteisö, vaan siellä vaikuttavat paitsi ikäkausiin ja 

sukupuoleen yleensä liittyvät odotukset, myös yhteiskunnan ilmiöt, ’ajan henki’. Erittely jat-

kuu kohti laajempia yhteyksiä: 

 
Mutta mistä tuli kaikki se pelko, joka piti heidät erossa toisistaan, kahlitsi lämpimät sanat ja 
teki avoimesta pyynnöstä mahdottoman asian? [ - - ] Sen pelon täytyi olla itsessään ajassa. 
Vain harvat olivat siitä kokonaan vapaat. Idealismin pelko. Kauniiden toiveiden pelko. Ystä-
vällisen puheen pelko. Kaiken kauniin ja lämpimän takana nähtiin jo ennakkoon rumuus ja 
kylmyys. [ - - ] Koko ikäpolvi näytti harjoittelevan jotakin suurta koettelemusta varten. Kaikki 
kiirehtivät ajoissa hankkimaan immuniteetin tuskaa vastaan. (Pak 114.) 
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Kyseessä ei ole täten sellainen ”kylä maailmassa” -ajattelu, jossa kansainvälinen yhtenäiskult-

tuuri asettuisi kyläkulttuuria vastaan (ks. Mäkelä 1986, 44), vaan laajalle levinnyt inhimillinen 

todellisuus, josta pienen kylän asukkaat eivät ole sen vapaampia kuin muutkaan. Kertoja viit-

taa tässä uskoakseni sotien aikoihin syntyneeseen ikäpolveen (Syrjä itse kuuluu siihen), jonka 

tietoisuudessa on saattanut elää ”koettelemukseen valmistautumisen” ajatus enemmän kuin 

myöhäisellä 1960-luvulla ja 1970-luvulla aikuisikänsä saavuttaneiden keskuudessa. Syrjä on 

todennut Suomen Kuvalehden haastattelussa (Lindstedt 23/1986) seuraavasti: ”60-luvulla ta-

pahtui seksuaalinen vapautuminen, ainoa todellinen vallankumous tässä maassa”. Omenatar-

han päähenkilö puhuu kaihoisasti samasta ilmiöstä, josta ei ole itse tullut varsinaisesti osalli-

seksi: 

 
Kuusikymmenluvun vallankumouksen paras hedelmä, vapautuva suhtautuminen sukupuoli-
suuteen, jäi minulle kielletyksi, koska en tahtonut luopua toisesta tärkeästä: eheän perheen 
ideasta. Kaipasin olla keskellä innostunutta nuorten ihmisten joukkoa. [ - - ] Kaikki näyttivät 
rakastuneilta, ja minä kadehdin laihoja poikia, jotka olivat astuneet maailman kyytiin otollise-
na aikana. (Syrjä 1987, 16-17.) 

 

Vaalea vankikin on tässä konteksissa tulkittavissa aikaisempaan, estyneempään ja totisem-

paan ikäpolveen kuuluvaksi henkilöksi. On uskottavuuden rajoilla, pystyisikö nuori henkilö 

analysoimaan ”aikaansa” ja ”ikäpolveaan” sillä tavoin kuin vaalean vangin kautta fokalisoi-

duissa mietteissä (Pak 114) tapahtuu. Kyse on tällä kertaa mieluumminkin henkilön kautta 

suodatetuista kertojan mietteistä.  

 

”Ikävä”-novellissa päähenkilö Poika on menettänyt kaukorakkautensa ja miltei epäjumalansa 

Marjatan (Ik 9-10) kuoleman kautta samaan tapaan kuin vaalea vanki. Ison alkukirjaimen 

saava Kylä toimii nyt eräänlaisena Marjatan vastineena tai korvikkeena: 

 
Koska Marjatta ei voinut häntä enää nähdä, päätti Poika näyttäytyä Kylälle. Ja se Kylä oli aika 
juonikas juttu sekin. Poika oli syntynyt ja kasvanut siellä, mutta hänen vanhempansa olivat 
muuttaneet toiselle paikkakunnalle hänen sotaväkiaikanaan. [ - - ] Marjattakin oli kotoisin 
sieltä, ja Kylässä Pojan nuoruudenpyrkimysten kehto ja hauta. Oliko siellä ehkä vielä myös 
jotakin muuta, siitä hän halusi päästä selvyyteen. (Ik 10-11.) 

 

Näin ollen Kylä on ikään kuin romaanihenkilön asemassa. Sillä, että Poika ei ole tullut armei-

jasta lomille Kylään, on ollut oma merkityksensä: ”Kuului elämän järjestykseen, että Kylä 

näki poikansa harmaissa sotilaan vaatteissa” (Ik 11). Kylä on nuorukaisten kasvattaja, jonka 

kuuluu nähdä, mitä pojista tulee: 
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Suuri lähtö [armeijaan], kasvavien nuorukaisten mielestä kuolemaakin suurempi – koska he 
eivät kuolemaansa vielä uskoneet – sisälsi kiinteästi myös ajatuksen paluusta vapaana ja täy-
siaikaisena miehenä, valmiina vaikkapa akan ottoon (ibid.). 

 

Nyt Poika tulee kesälomallaan kaupungista kylään, puolittain tietoisena tarkoituksenaan saat-

taa loppuun kesken jäänyt ”[l]ähdön ja paluun vahva ympyrä” (ibid.). Poika ei ole tyypillinen 

maaseutukuvausten nuori, joka olisi lähtenyt kotikylästä etsiäkseen jotain parempaa, kuten 

koulutusta tai elintasoa (vrt. Mäkelä 1986, 72), sillä Kylän jättäminen on tapahtunut Pojasta 

riippumattomista syistä. Silti oman kehityksen ja menestyneisyyden osoittaminen Kylässä on 

Pojalle tärkeää.  

 

Ongelmana ei niinkään ole se, että kukaan suoranaisesti halveksisi tai väheksyisi Poikaa ja 

hänen uutta elämäntapaansa kaupungissa. Kukaan vain ei tunnu huomaavan hänessä mitään 

erityistä ja Kylä jatkaa totuttua elämäänsä, josta Poika on vieraantunut. Vanhoista tovereista 

muodostuva seurue luottaa Pojan vierailijan statukseen sen verran, että hänet laitetaan pyytä-

mään erämaakämpän avainta lainaksi, koska vierailijan pyyntöä ei ole ihan niin helppo evätä. 

Toisin käy: kaupan omistaja Leo kieltäytyy hieman humaltuneen Pojan pyynnöstä ystävälli-

sesti mutta helposti. 

 

Hän joka asui kaupungissa, teki fiksua työtä, osasi puhua ja oli monien arvostama, ei Kylän 
silmissä ollutkaan muuta kuin humalainen nuorukainen. Ja juuri Kylästä hän oli saanut ponti-
mensa, halun olla jotakin. (Ik 23.) 

 

Kylä on vaatelias kasvattaja, joka ei anna helposti tunnustusta, ainakaan silloin kun Poika sitä 

eniten kaipaisi. Poika tuntee itsensä masentuneeksi ja petetyksi. Hänen hienot vaatteensa ovat 

luontoon suuntautuvalle retkelle sopimattomat, eikä Poika saa vedetyksi ylleen sitä ”kuorta”, 

joka sulauttaisi hänet toisten joukkoon: 

 

Pojasta tuntui, että hänelläkin piti jokin kuori ja asenne olla, että se oli täällä autossa, mutta et-
tä hän ei ahtauden tähden saanut sitä puetuksi ylleen. Olisi pitänyt sulavasti puhella (sulava 
Poika oli aina ollut) nykyisestä työstään ja asumisestaan kaupungissa – haukkua tai kiittää, 
samantekevää – tärkeintä olisi ollut lunastaa kaikkien, Auvonkin, kunnioitus. Hänellä olisi ol-
lut paljonkin kerrottavaa, paljon mitä maailmanmiehenä tai Kylän kriittisenä kasvattina vähä-
tellä, mutta se että hän istui tässä liikkuvan auton ahtaudessa junasta tulleena, joen yli ja kan-
gasmaiden halki kävelleenä lainavaatteissa, kuori hänet yhä uudelleen ja ajoi pois hätäisesti 
kyhätyistä asemistaan. (Ik 20-21.) 
 

Pojan itseidentiteetti, itseys, on vielä verrattain heikko, ja hän kaipaisi sosiaalista tunnustusta 

itsereflektionsa tueksi. Itseys ja sosiaalinen identiteetti eivät ole Pojalla asettuneet luontevaan 
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suhteeseen: hän on keskeneräinen ”Teelmäs”, joka tarvitsee sosiaalista ”kuorta” pärjätäkseen 

toisten seurassa. Oma fyysinen olemus ja miehistyminenkin on Pojalle vielä niin uutta, että se 

on tarkistettava näyteikkunan ohi kävellessä ja muilta tulevan tunnustuksen avulla. Matkus-

tamisen välitilasta ei ole ollut kitkatonta siirtyä kyläidentiteettiin, mutta samalla kaupunkilai-

nen identiteettikin tuntuu oudolta ja tilanteeseen sopimattomalta. 

 

Kylä on Syrjällä toisaalta oman dynamiikkansa mukaan toimiva, osin suljettukin yhteisö, 

mutta toisaalta siellä vaikuttavat samat yhteiskunnalliset ja elämän yleiset lainalaisuudet kuin 

muuallakin. ”Ikävä”-novellissa Kylä kasvattaa pojasta miehen ja mittaa aikuisuuden asteen. 

Kylä on antanut Pojalle pontimen tehdä näyttönsä muualla maailmassa, mutta todellinen kehi-

tys ei olekaan Kylälle näyttämistä, vaan sitä että kykenee irtaantumaan Kylän vaikutuspiiristä, 

yksilöistymään ilman kaavamaisten rooliminuuksien antamaa tukea. 

 

5.3.  Luonto, idyllinen feminiini 

 

”Ikävässä” Kylä saa vastinparikseen toisen suurella alkukirjaimella kirjoitetun yleisnimen, 

Järven. Järvi on osa Kylää, mutta kuitenkin erillinen, erilaisia merkityksiä kantava osa. Sillä 

on idyllisiä ominaisuuksia, se on onnen ja kesän paikka, jonne on nuorina kokoonnuttu ystä-

vien kanssa viettämään hauskoja vapaahetkiä. Hyvin samantyyppisiä merkityksiä liittää Pa-

kenijoiden vaalea vanki järveen, jonka rannalla olevaan kämppään hän menee putkasta paet-

tuaan (ks. Pak 76-77) .  

 

Markku Soikkelin (2000, 225) mukaan maaseutu on Syrjän tuotannossa toistuvasti ympäristö, 

”joka herättää  ihmisen elämänvalheistaan”. Syrjän varhaisemmassa tuotannossa (etenkin 

”Ikävässä” ja romaanissa Perintö) maaseutuympäristö on puoliagraarinen kylä, jossa monet 

työskentelevät suuressa tehtaassa. Tämä mukailee pitkälti Syrjän omaa lapsuuden ympäristöä, 

kuten esimerkiksi Juho-sarjan pohjalta voidaan todeta. Syrjän teoksissa henkilöiden näke-

myksiin elämästä vaikuttaa paitsi maaseutuyhteisön lähellä alkutuotantoa oleva, ’aito’ työnte-

ko ja jossain määrin kyläyhteisön henkinen ilmapiiri, ennen kaikkea varsinaiseen kylään kuu-

lumaton alkuperäinen luonto. Oikeastaan voisi sanoa, että vasta koskematon luonto herättää 

henkilöt elämänvalheistaan, ei niinkään tuotantoon sitoutunut maaseutuympäristö. Pakenijoi-

den vaalea vanki pääsee pakomatkallaan irti sidoksisuudestaan Annaan, ja ”Ikävän” Poika 

huomaa järviretkellä yhden elämänvaiheensa päättyneen. Perinnön päähenkilö ymmärtää niin 
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ikään järvelle suuntautuvalla retkellä kiintymyksensä erääseen naiseen, tulevaan elämän-

kumppaniinsa ja alkaa käsittää väkinäisten pyrkimystensä turhuuden.  

 

Soikkeli (ibid.) näkee Syrjän teosten keskeisenä rikkautena sen, että luonto on kuin eräs ”hä-

nen kertomustensa perheenjäsenistä” ja siteeraa muuatta Syrjän aforistista tekstiä: ”Kerran sai 

reipas koivu minut häpeämään” (Syrjä 1980, 8). Toisaalla Soikkeli (Hiidenkivi 6/2002) liittää 

Syrjän Kuikanpesän myyttejä hyödyntävään maaseutukuvausten linjaan, jossa miehet vetäy-

tyvät korpeen pohdiskelemaan itseään ja elämäänsä sekä vahvistamaan traditionaalisia (suku-

puoli)roolikäsityksiään. Varhaistuotannossa nuoret miehet vasta hahmottelevat suhdettaan 

vastakkaiseen sukupuoleen eikä heillä tietyistä stereotypioista huolimatta ole kovin syste-

maattisia käsityksiä sukupuolten välisistä suhteista. Luonto on silti etenkin vaalealle vangille 

tärkeä ja luontoon itseensä latautuu feminiinisiä merkityksiä.  

 

Omenatarhan päähenkilön nuoruudessa luonto on toimittanut hänelle hyväksyvän feminiinin 

osaa: ”Minun oli ikävä ainoata altista rakastettuani luontoa” (Syrjä 1987, 175) päähenkilö 

muistelee aikaa, jolloin hän asui kaupungissa eikä ollut vielä saanut kontaktia vastakkaiseen 

sukupuoleen. Syrjä on analysoinut myös Minotauroksessa luonnon feminiinisyyttä. Etenkin 

naisen ja vesielementin välillä on hänestä ilmiselvä piilotajuinen yhteys, ja saaliseläin metsä-

miehelle tai kalasaalis kalastajalle on Syrjän mukaan poikkeuksetta feminiini, jonka ”pyytä-

minen ja omaksi saaminen toistaa seksuaalisen halun ja tyydyttymisen muotoa”. Saaliseläin 

on täten antautunut nainen. (Syrjä 1996, 117-118, 123.) Vesi, elämän alkuperä ja ylläpitäjä, 

nähdään yleisemminkin feminiinisenä (Lehtonen 1995b, 56). 

 

Pakenijoiden vaalea vanki saa romaanin lopulla kalasaaliikseen suuren siian. Hän on jo ollut 

luopumaisillaan toivosta saada Annaan jonkinlainen henkinen yhteys ja pakosalla olo on al-

kanut tuntua toivottomalta. Harvinainen saalis herättää uuden toivon: 

 
Tämän täytyy olla merkki. Merkki siitä että hänen on pysyttävä täällä, että jotakin tapahtuu, 
että hän ei tullutkaan turhaan. 
   Ehkä suuri siika on noussut merestä. (Pak 138.) 

 

Anna on kuollut merionnettomuudessa ja siiassa on nähtävissä hänen henkensä paluu kalan 

muodossa. Vanki valmistaa ja syö kalan, mutta mitään erityistä ei taaskaan tunnu tapahtuvan: 

”Aamuinen siika oli merkki jostakin. Vai eikö se ollutkaan?” (Pak 150.) Vanki huutaa yksin 

tuskaisena Annalle: ”Kuuletko! Ilman sinua en uskalla elää enkä kuolla!” (Pak 151.) Vasta 
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kun vanki yrittää hukuttautua avantoon, muttei kykenekään pudottautumaan kokonaan hyisen 

veden alle, syntyy ratkaiseva oivallus: 

 
-  Anna! tuskainen ja helpottunut huuto uppoaa hämärään maisemaan. (Pak 158.) 
 
Anna on kuollut, mutta Anna ei sittenkään vienyt mennessään mitään hänestä. Hänelle Anna 
on aina elänyt vain hänen tunteessaan, eikä hänen kykynsä rakastaa ole voinut hukkua Annan 
mukana.  
   Anna elää hänessä rakkautena kaikkeen rakastamisen arvoiseen: luontoon, muihin ihmisiin, 
itseen, elämään… (Pak 161.) 

 

Vangille tulee valaistumisen omainen kokemus siitä, että kaikki rakkaus on samaa juurta ja 

elämän pyrkimykset tai teot eivät ole niin ratkaisevia. Lopullisesti Annan ja vangin pyydys-

tämän ja syömän siian yhteys kuitenkin aineellistuu vasta, kun vanki saa korkean kuumeen ja 

näkee vaiheikasta unta. Unessa hän pyytää siian, joka onkin Anna. Seuraavaksi vaalea vanki 

on laivan lämmittäjä, joka lämmittää uunia polttoaineenaan iso siika. Anna on laivassa mat-

kustajana. Näin kalan/Annan materiaalinen hahmo saa jo mennä, mutta tämän henkinen vai-

kutus, rakkauden kokemus saa edelleen jäädä vaalean vangin ’kyytiin’.  

 

Pakenijoiden idyllisen järven nimikin on ”Siikajärvi” (Pak 63). Vaalea vanki on usein haa-

veillut tuovansa Annan järvelle tai erään talon raunioille, missä heidän suhteensa saisi täytty-

myksensä kylän ahtaan piirin ulkopuolella. Anna on ollut vaaleaa vankia hitusen urbaanimpi 

”kylän tyttö” (Pak 77), jolle nuorukainen olisi halunnut esitellä luonnonidyllinsä – ja samalla 

aidoimman itsensä: 

 

Olisin halunnut tuoda sinut näkemään, kuulemaan ja haistamaan kaiken tämän. Olisin esitellyt 
sinulle takamaani ja kysynyt pidätkö siitä.  
   Uskon, että olisit pitänyt. Uskon, että olisit pitänyt minustakin, jos joskus olisit pysähtynyt 
katsomaan minua ja kuulemaan mitä minulla oli sanottavana. (Pak 77.) 

 

Vangilla on lapsenomaisen voimakas usko siihen, että hän olisi järven luonnonympäristöstä 

käsin voinut esitellä Annalle maailman ikään kuin tuoreeltaan ja samalla heidän väliltään oli-

sivat sulaneet kaikki keinotekoiset sosiaaliset esteet. Vanki erittelee tätä uskoaan vielä tar-

kemmin: 

Tuoda tänne. Siinä on ydin. Alusta asti hän on halunnut tuoda Annan tänne takamaahan selvit-
tämättä koskaan itselleen lopullisesti miksi. Hän uskoi kai olevansa edullisemmassa valaistuk-
sessa täällä, kykenevämpi, osaavampi. Vasta nyt hän käsittää, ettei hän niinkään halunnut 
näyttää täällä itseään vaan maailman, kylän. 
   Hän halusi tuoda Annan vuorelle. 
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   Kylään ei ole näköyhteyttä, mutta silti kylä näkyy tänne. Ja se näyttäytyy täältä katsottuna 
pienenä. Järvet, metsät, kalliot, joet ja taivas ovat suuria. Kylä on pieni. Ihmisen mieli on va-
paana suuri. Hänen kuorensa on pieni. (Pak 115.) 

 

Äkkiseltään tuntuu kovin paradoksaaliselta, että vaalea vanki on halunnut näyttää Annalle ky-

län, jonka käytöskaavoja järvelle juuri olisi pitänyt paeta. Ei tule täysin selväksi tarkoittaako 

vaalea vanki, että hän olisi halunnut näyttää maailman ja kylän, vai maailman joka on kylä. 

Teksti kuitenkin viittaa mieluummin ensimmäiseen vaihtoehtoon, maailman ja kylän suhtee-

seen. Kylä ja siihen liittyvät rooliminuudet, kaikkineen ihmisen ahdas ”kuori” on pieni siinä 

missä maailma, luonto ja ihmisen mieli ovat suuria. Samantyyppisiä ajatuksia tulee esiin, kun 

vaalea vanki erittelee suhdettaan samaa sukupuolta oleviin tovereihin kylässä ja järvellä: 

 

Hän tunsi kussakin toverissaan kaksi henkilöä, joilla ei ollut muuta yhteistä kuin nimi ja ulko-
näkö tunnistamiseen saakka. Harvoista tovereistaan hän piti heidän kylähahmossaan, mutta 
täällä monet olivat hänelle rakkaita. Kylällä he kaikki kilpailivat kuin sudet, täällä takamaassa 
oli rauha ja ystävyys. (Pak 98.) 

 

Kylän ahdas kilpailuhenki vaihtuu järvellä inhimilliseksi yhteydeksi ja ystävyydeksi. Vaalean 

vangin kokemuksessa tovereiden kylään kuuluvan rooliminuuden alta, sosiaalisen ”kuoren” 

pois vetämällä on paljastunut heidän aito minuutensa.  

 

Olen jo useampaan kertaan antanut järvimiljöölle määreen ”idylli”. Bahtinilaisessa idyllin 

kronotoopissa20 on tyypillistä, että elämä keskittyy muutamiin perusrealiteetteihin – kuten 

syntymä, kuolema, syöminen, työnteko, rakkaus – sekä luonnon ja ihmiselämän rytmit liitty-

vät tiiviisti yhteen (Bahtin 1987, 224-226). Järven eristynyttä ympäristöä ei toki voi verrata 

esimerkiksi Bahtinin (ibid., 227-229) hahmottelemaan agraariseen idylliin, missä on olennais-

ta elämän kiinnittyminen alkutuotantoon sekä ympäröivään yhteisöön (ks. myös Kaisa Kuri-

kan 1995, 47-50 erittely Irmari Rantamalan Harhamasta; Karkaman 1994, 92-94 analyysia 

Arvid Järnefeltin tuotannosta). Syrjän teoksista etenkin Omenatarhassa pyritään rakentamaan 

tämäntyyppistä idylliä, kun kaksi perhettä muuttaa yhdessä maalle asumaan lähes luontaista-

louteen.  

 

Pakenijoissa ja myös ”Ikävä”-novellissa idylli ei ole täysi: se on muun, raadollisemman ja 

muodollisesti kaavamaisemman elämän hetkellinen vastakohta. Kuten Pakenijoissa (s.135-
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136) todetaan  ”[m]etsäjärvi on mukavuuteen tottuneelle ihmiselle enää vain kirkko joka juh-

lapäiviksi lämmitetään”. Siellä voi kuitenkin hetkellisesti kokea yhteyden ’alkuperäiseen’ 

luontoon sekä sijoittaa paikkaan haaveita, joissa rakkaus ja seksuaalisuus ylevöityvät (subli-

moituvat), kuten idyllin kronotoopissa usein tapahtuu (Bahtin 1987, 227-228). Vaalean van-

gin seksuaalinen haave on tosin varsin ruumiillinen, mutta esimerkiksi kylän nuorten juhlin-

nan pariin voisi olla vaikea sijoittaa näin ylevää ja harmonista haavetta: 

 

Anna voisi maata tässä vierellä, puolittain hänen päällään. Hän silittäisi Annaa, Annan hiuk-
sia, selkää, kylkiä, takapuolta… Hän suutelisi Annaa suulle kerran toisensa jälkeen. Sitten ai-
na kiihkeämmin ja pitempään. Puristelisi Annan jäseniä kivun rajoille. Ja kun kaikki muut 
keinot hellyyden ja rakkauden osoittamiseksi tuntuisivat riittämättömiltä, ottaisi hän Annan, 
jotta he saisivat rauhan ja voisivat aloittaa kaiken hitaasti alusta. (Pak 107.) 

 

Ei siis ole ihme, että vaalea vanki sijoittaa haaveilemansa rakkauden konkretisoituminen luon-

toon, pois kylän ronskien ja vitsikkäiden puheiden piiristä, joissa seksuaalisuudella yleensä on 

tapana saada arkipäiväistetty tai karnevalisoitu muoto. Annakin ”[r]yyppäsi viinaa pullon 

suusta ja otti suuhunsa ruokottomia sanoja” (Pak 47). Luonnossa kaikki olisi voinut olla toisin 

kuin kylässä, missä pyrittiin elämään ”vailla särkymiselle alttiita illuusioita” (Pak 114). 

 

Vaalean vangin päämäärä ei kuitenkaan ole ollut vain siinä, että hän olisi halunnut saada het-

kensä idyllissä ihailemansa tytön kanssa.  

 

Annan kautta hän halusi avautua maailmaan. Ilman Annaa hän ei uskonut, ei ajatellutkaan sii-
hen kykenevänsä. (Pak 114.) 

 

Samalla kun vaalea vanki on halunnut näyttää ”maailman, kylän” (s. 115) Annalle, hän on siis 

myös itse halunnut ”avautua maailmaan”. Ajatus tulee jälleen lähelle romanttisen rakkauden 

ideaalia (Giddens 1992, 44-45), jossa rakastavaiset täydentävät toisiaan, kohtaavat maailman 

ja suuntautuvat tulevaisuuteen yhdessä, ’sielunkumppaneina’. Rakkaus ja yhteys toiseen ih-

miseen on voimavara, jonka avulla asiat jäsentyvät ja ahtaat sosiaaliset kaavat murtuvat. Vaa-

lean vangin haaveet kuitenkin päättyvät ’he saivat toisensa’ -tasolle, lähinnä henkisen ja ruu-

miillisen yhtymisen hetkeen: varsinaisista yhteiselämän haaveista vaalea vanki ei kerro.  

 

                                                                                                                                                         
20 Mihail Bahtinin (1987, 84-85) kronotoopin käsitteessä on kyse ajan ja paikan suhteesta, niiden yhteenkietou-
tumisesta (”aika-paikallisuus”). Kronotoopit ovat historiallisia ja kulttuurisidonnaisia, ja myös eri kirjallisuuden 
genreihin kuuluu erilainen aika- ja paikkakäsitys. (Ks. myös Palin 1991, 131-133.) 
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Syrjän teokset eivät liity kovin selvästi Soikkelin (1994, 46-57) esittämään patriarkaalisen 

maaseutuepiikan jatkumoon, vaikka esimerkiksi hieman nostalgisoivaa urbaanien arvojen kri-

tiikkiä esiintyy Syrjälläkin (vrt. ibid., 53). Soikkeli (1994, 53-57) kuitenkin katsoo, että maa-

seutuepiikassa on tyypillistä maan, feminiiniseksi koetun koskemattoman luonnon, hallitse-

minen. Villi luonto otetaan haltuun raivaamalla ja muokkaamalla. Patriarkaalisessa kulttuuris-

sa luonto on lähinnä resurssi, ei itsessään arvokas ja merkittävä. (Ibid.) Syrjällä suhde luon-

toon on säästävä ja varjeleva ja sen kanssa pyritään elämään sopusoinnussa. Esimerkiksi 

Omenatarhassa etsitään mahdollisimman niukkaa, luonnonmukaista elämäntapaa. Syrjän te-

oksissa ero menee siinä, että vaikka luonnon kautta uudistetaan perinteisiä sukupuoliroolikäsi-

tyksiä (mikä näkyy myös Minotauroksen erittelyssä saaliseläimestä antautuneena naisena), 

luontoa ei silti pyritä kokonaisvaltaisesti ottamaan haltuun ja alistamaan patriarkaalisen ratio-

naalisuuden välikappaleeksi. Luonnolla on itsenäinen merkitys, joka jää kulttuuriolennolle 

osittain saavuttamattomaksi: 

 
Metsien ja vuorten piilottama Siikajärvi on taas kerran tullut todeksi. Talvella ihmisen koske-
tus ei saa järveä hätkähtämään kuten kesällä. Suurten lokkien ilmavartiot ovat poissa, eikä hä-
tääntynyt telkkä juokse vettä pitkin. [ - - ] Täällä järvenselällä, kirkkaan talviyön avarassa ää-
nettömyydessä ihminen on niin yksin ja omalla vastuullaan, että ilman vahvaa kokemusperin-
töä hän nopeasti katoaisi itseltään. (Pak 63-64.) 
 

Ihminen on muukalainen, joka saa luonnon pelästymään kulkiessaan ja joka toisaalta on ilman 

kaltaistensa seuraa vaarassa ”kadota itseltään”. Hetkellisesti luonnossa oleileva ihminen voi 

kokea yhteyttä luontoon, mutta ennen pitkää kaikki alkaa ”vierastuttaa” (Pak 135). Kuten 

Soikkeli (2000, 225) toisaalla viittaa, Syrjän teoksissa luonnolla on varsin kokonaisvaltainen 

rooli. Nähdäkseni ihmisen ja luonnon välillä vallitsee hänen teksteissään elävä dialoginen 

suhde, vaikka ihminen ei olekaan luonnon kanssa samalla viivalla. Palatakseni aforistiseen 

kirjoitukseen reippaasta koivusta: ”Katsos näin minä heilutan elämälle vaikka lehteni kohta 

riisutaan!” (Syrjä 1980, 8). Luonnolla on siis asiaa ihmiselle, jos tämä vieraantuneisuudeltaan 

pystyy kuuntelemaan. 

 

Pakenijoiden tumma vanki pelkää metsää, se on hänen mielestään jopa vihamielinen: 

 

Karkuri seisoo [ - - ] kuin piilossa itseltään, piilossa vieraan paikan ja ajan synnyttämältä pe-
lolta, suurten kuusten selittämättömältä syytökseltä. Kuuset seisovat loputtomana rintamana 
hänen takanaan ja edessä heti tien toisella puolella. Vain tie antaa hiukan turvaa. Mutta täällä 
tiekin on vain kapea nauha, tunkeilija vihamielisen metsän keskellä. Sen luontainen itsevar-
muus heikkenee jo näin kaukana asutuksesta ja yöllä kuun valossa se on vähäisimmillään. 
(Pak 35.) 
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Metsä on tummalle vangille itsevarma syyttäjä, ja turva löytyy vain ihmisen tekemistä puit-

teista, jotka saavat tuntemaan, että ”[m]aailmassa vallitsee [ - - ] hyvä ja oikea järjestys” (Pak 

36). Metsän keskellä teoilla ei ole merkitystä ja ihminen joutuu kohtaamaan itsensä, oman 

pienuutensa ja avuttomuutensa. Kun karkuri pääsee kaupunkiin, on edelleen yö eikä kaupun-

kia täytäkään toimelias elämä. ”Kaupunki on yöllä melkein tylympi kuin metsä. Täällä ei voi 

edes jäädä paikoilleen.” (Pak 55.) Ihmisen on vaikea olla missä tahansa ympäristössä, jos hä-

nellä ei ole suhdetta siihen, selkeää sijaa ympäristössään. Tummalle vangille ainoa merkitys 

on Kirstin kohtaamisessa ja vihan tekojen suorittamisessa. Autiot ympäristöt eivät vastaa hä-

nen haasteisiinsa, vaan tuntuvat päinvastoin olevan täynnä hiljaista, vastaansanomatonta syy-

töstä.   

 

Toisaalta luonto on ajoittain Syrjän teoksissa myös vastus, jonka välityksellä mitataan mie-

huutta. ”Ikävä”-novellissa Poika kamppailee humalassa suuren tervaskannon kanssa saadak-

seen polttopuuta seurueelleen. Kanto nousee kovan yrityksen jälkeen ja Poika sytyttää ”eng-

lantilaisen herrasmiehen” (Ik 28) piippunsa urakan päätteeksi. Ponnistuksen loppu ei kuiten-

kaan ole sankarillinen, sillä Poika sammuu saatuaan kannon perille ja hänet kannetaan telt-

taan, jonne Poika oksentaa. Pojasta on vielä tekemään samoja miehekkäitä tekoja kuin nuo-

rempanakin luontoretkillä, mutta samalla hänen päällään on jo selvä kaupungin ja urbaanin, 

vähemmän fyysistä miehuutta vaativan elämän leima. Vaikka hän riisuu kaupunkilaiset ”he-

peneensä” (Ik 17) retkelle lähdettäessä, hänessä ei enää ole samaa voimaa ja sopeutuvuutta 

kuin toisissa. Hänellä on hienostunut piippu ja kehno viinansietokyky, eikä hänestä ole painis-

sa minkäänlaista vastusta. Pojan luontosuhdekin on erilainen kuin toisten: hän pysähtyy jo 

ihailemaan ja aistimaan sitä etäämpää kuin toiset, jotka jatkavat retkellä samaa hauskanpitoa 

kuin aina ennenkin. 

 

”Ikävän” lopulla esiintyy mielenkiintoinen ja hieman regressiivinen tilanne, jossa on yhteyk-

siä Neitsytpojan Pentin rauhoittavaan lapsuusmuistoon (vrt. 3.2.2.). Molemmissa esiintyy ve-

si, feminiinisyys ja yksilöimätön äidillisyys: 

 

Hän painoi ensin kasvonsa kokonaan veteen viilentääkseen silmiään ja poskiaan, kohottautui 
sitten niin, että vain huulet jäivät koskettamaan virtaavaa pintaa. Siitä hän kuin äidin rintaa 
imien joi pitkään hengitellen rauhaisasti sieraintensa kautta. Viileä ja hyvänmakuinen vesi vir-
tasi suun ja nielun kautta vatsaan [ - - ] (Ik 44-45.) 

 

 88



Vieressäni nurmikolla istuu joku nainen jalat suorina harallaan ja kädet polvilla. Se on luulta-
vasti äiti, mutta kasvojen kohdalta väri on liuennut. Minä katselen virtaavaa, solahtelevaa vet-
tä, ja näen veden yllä sinisiä, suurisiipisiä sudenkorentoja. [ - - ] Seuraan sudenkorentoja niin 
pitkään kuin näen, joen mutkaan saakka. Sitten lähden katsomaan ja näen kuusi paria lehmän-
sorkkia, jotka pistävät veden läpi pintaan. Lehmät ovat kokonaan veden alla, ajattelen. Se on 
varmaan harvinaista, ne tekevät sen vain hyvin kuumalla ilmalla, kun mikään muu ei enää tar-
peeksi vilvoita. (Np 113.) 

 

Vesielementin feminiinisyys on teksteissä rauhoittavaa ja ystävällistä. Vesi ravitsee ja vilvoit-

taa, se ei osoita maskuliinisia haasteita. Lehmätkin ovat uponneet vapauttavaan vesielement-

tiin kuin turvalliseen kohtuun: muistossa ei ole mitään epämiellyttävää tai pelottavaa, vaikka 

tapaus onkin poikkeuksellinen. Luonto näyttäytyy elävänä ja esteettisenä. 

 

Neitsytpojan Pentin kohdalla on luonnon suhteen kaikkein huomionarvoisinta ehkä se, että 

hänellä henkilökohtainen luontosuhde peittyy muun suorittamisen ja näyttämisen alle. Luon-

nossa tehdään työtä ja näytetään voimia, tai yritetään saada aikaan näytellyn tuntuista idyllistä 

kohtausta tytön (Eevan) kanssa. Kun Pentti on yksinään metsälammen rannalla, sinne tulee 

hänelle tuntematon tyttö: ”Kai minun pitäisi yrittää iskeä hänet, kun syntyi tällainen tilanne” 

(Np 120). Tyttö kuitenkin lähtee vähän pelästyneenä pois ja Pentti takaisin kylän keskustaan. 

 

Suhteellisen mukava kaveri tässä käveleskelee omia aikojaan, ketään kaipaamatta keväisellä 
metsätiellä. Ja hyvin menee. 
   Niin kauan kuin metsätietä riittää. Mutta sitten tulee kylänraitti ja sillä on omat vaatimuk-
sensa. Hymyn se pyyhkii pois ja antaa askeleisiin määrätietoisuutta. (Np 121.) 

 

Pentti on juuri lammen rannalla kokeillut hymyilemistä tajuttuaan, ettei hän hymyile juuri 

koskaan. Hän miettii luonnossakin kaiken aikaa, miltä hän nyt näyttäisi jos joku näkisi, mihin 

suuntaan hänen ajatuksensa liikkuvat ja mitä niissä oikeastaan pitäisi olla. Mutta kylänraitilla 

on vielä ”omat vaatimuksensa”, siellä on otettava käyttöön toisten silmiin johdonmukaiselta ja 

päämäärätietoiselta vaikuttava käytöstapa.  

 

Tämän lammen rannan lisäksi romaanissa esiintyy Pentin painajaisten ranta (3.2.2.), jonka 

Pentti lopulta muuttaa mielessään autereiseksi idylliksi: 

 

Jonakin päivänä seison rannalla naisen kanssa. [ - - ] Ranta on sama kuin unessani, mutta mai-
sema ei ole kauhun maisema. Puut kasvavat rannalla ja sielussani, lintuja on ilmassa ja puiden 
oksilla, perhosia ruohikon yllä, sudenkorentoja veden yllä ja vedessä kaloja. Me elämme, mut-
ta me odotamme kiveä, minun tai hänen. Ja kun se sitten tulee tyyntä pintaa jakaen, se saa tul-
la. (Np 185.) 
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Kuvaus muistuttaa paratiisia ennen syntiinlankeemusta: luonto on täynnä sopusointuista elä-

mää, ja lisäksi mies ja nainen seisovat ”käsikkäin” odottamassa ”levollisina ja kiireettöminä” 

(ibid.). Mutta tähän paratiisiin ei kuulu käärme, vaan tulevaisuuden eloton ja kylmä kivi. Kivi 

merkitsee Pentille kuolemaa ja tyhjyyttä, ja se on ollut hänen kauhu-uniensa keskeinen ele-

mentti. Tasapainoisena, kuolemankauhunsa voittaneena ja naisen kanssa tasavertaisessa suh-

teessa Pentti uskoo kohtaavansa kiven levollisesti, ”annan sen koskettaa ja katkaista virran 

minusta” (Np 186). Jos naisen kivi tulee ensin, Pentti ei aio juosta rannalta pois vaan jäädä 

rauhassa odottamaan omaansa. Pentin tulevaisuuden kuva on  idyllisen ja ’täyden’ elämän 

ajatus: ystävällisen luonnon läheisyyttä, (sublimoitua) rakkautta ja tervettä toimeliaisuutta 

(”liikumme rannalla, elämme”, Np 185) kunnes kuolema ottaa sille valmiin yksilön. Ajatus ei 

kuitenkaan tässä ole avoimen kristillinen, sillä kuolema nähdään ”virran katkaisuna”: siitä ei 

suuntauduta tuonpuoleista ja ikuisuutta kohti.  

 

Mutta Pentti on vasta alussa, ”hakumatkalla” (Np 186). Neitsytpojan lopulla nousee esiin au-

ringon ja ihmiselämän suhde tavalla, joka tuo yhteyden Väinö Linnan teoksiin. Linnalla au-

rinko on usein näkijän, jopa keskustelukumppanin roolissa ja varsinkin Tuntemattomassa soti-

laassa sen punainen väri voi luoda konnotaation elämään, verenpunaisuuteen (Varpio 2000; 

ks. Linna 1980, 444). Pentin kohdalla nouseva, heikosti punertava aurinko kuvastaa sitä, että 

elämää ei ole vielä paljon eletty. Kodin lähellä aurinko silti jo lämmittää: 

 
[ - - ] tuo on vasta tämänpäiväinen aurinko joka on nousemassa. Se ei kerro vielä paljon elä-
mästäni. Se pujahtelee tuolla punertavana pallona puiden välissä, sitten tulee peltoaukea ja nä-
en sen pitempänä. Se on vielä punainen ja heikkovaloinen. Mutta kun hyppään Siikasuon nou-
sussa junasta ja kävelen siitä kiirettä pitämättä metsäpolkuja kotiin, se on jo kirkas ja antaa 
lämpöä. (Np 186.) 

 

5.4.  Murroskohtaa seuraavat ratkaisut 

 

Edellisessä luvussa ja useammassa kohdassa työtäni on jo tullut esiin niitä tapoja, joilla henki-

löhahmojen tarinat päättyvät. Nyt kokoan niitä yhteen erilaisina ratkaisuina nuoruuden tai 

varhaisen aikuisuuden peripetiaan ja vertaan tekstejä suomalaiseen kehitysromaanitraditioon. 

 

Jos tarkastellaan Neitsytpojan ja Pakenijoiden pintapuolista juonta, saattaa näyttää siltä, että 

kysymys on pikemminkin kehityskertomuksen negaatioista, antikehityksestä tai regressiosta 

yksilöiden kasvuprosessissa. Pentti lähtee kauhunsa ajamana isän ja äidin luokse, tumma van-
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ki menee kaatopaikalle ja ampuu itsensä, vaalea vanki kannetaan pois piilopaikastaan tajutto-

mana, korkeassa kuumeessa.  

 

Ainakaan teokset eivät juuri vertaudu saksalaiseen Bildungsromaniin, jossa päähenkilö löytää 

etsinnän jälkeen omimmat taipumuksensa ja kieltäytyy yhteiskunnassa itselleen tarjoutuvista 

valmiista malleista. Bildungsroman-tyyppisiä romaaneja ei Suomessa varsinaisesti esiinny-

kään, sillä täällä ei ole ollut samanlaista porvarillisen individualismin ja yksilöllisyyden ko-

rostamisen ilmapiiriä: Bildungsroman syntyi tietyssä yhteiskunnallisessa kontekstissa 1700-

luvun lopulla.21 Suomalaisia ”kehitysromaaneja” voi ajatella kehitysromaaneina ainoastaan 

sanan laajimmassa mielessä. Tällöin vastaava saksankielen termi olisi Entwicklungsroman, 

joka täsmentyy oikeastaan vain sitä kautta, että siinä ”määräävänä strukturaalisena tekijänä on 

päähenkilön kehitys” ilman että tarkemmin määritellään esimerkiksi millainen kehitysprosessi 

on. (Saariluoma 1981, 34-39.) Suomalaisille kehitysromaaneille, kuten Eino Säisän Kukkivat 

roudan maat -sarjalle (1971-1980), on ollut tyypillisempää yleispätevyys ja yleisinhimillisyys 

kuin yksilöllisyyden korostaminen (ibid., 86-87).22   

 

Saariluoman (1981, 39-81) hahmottelemiin suomalaisen kehitysromaanin tyyppeihin verraten 

on Neitsytpojasta ja Pakenijoista löydettävissä eniten ”kypsymisromaanin” piirteitä. Henki-

löiden kehitys on ennen kaikkea henkistä kypsymistä. Saariluoma korostaa, etteivät hänen 

esittelemänsä suomalaiset kehitysromaanityypit ole puhtaita: esimerkiksi hänen kypsymisro- 

maaneiksi nimeämissään F.E. Sillanpään Miehen tiessä (1932) ja Marko Tapion Lasisessa 

pyykkilaudassa (1952) on myös selvästi toisistaan eroavia piirteitä. Molemmissa päähenkilön 

kehitys on luonnollista kasvua ja kypsymistä, mutta kun Sillanpäällä korostuu ihmisen ja 

luonnon ykseys, Tapio tuo mukaan myös psyykkisiä prosesseja ja kokemuksellisuutta. (Ibid., 

39-53.) Luonnon rooli on molemmilla silti ihmisen kypsymisprosessille keskeinen (ibid., 45-

46, 51), mikä vertautuu läheisesti myös Syrjän teoksiin. Kovin paljon tätäkään toteamusta ei 

pysty yleistämään, sillä toisin kuin Sillanpään ja Tapion kypsymisromaanien henkilöt23, Syr-

                                                 
21 Bildungsroman-tradition aloittaja ja keskeisin teos on Goethen Wilhelm Meisterin oppivuodet (1795-96) (Saa-
riluoma 1981, 31). Saariluoma (1999) on tutkinut laajasti kyseisen romaanin merkitystä kehitysromaanina. 
22 Vrt. kuitenkin mitä esim. Mäkelä (1986, 84-89) kirjoittaa 1950-lukulaisen individualistisessa hengessä kirjoi-
tetuista kehitysromaaneista: hän lukee tähän traditioon muun muassa Jaakko Syrjän teoksen Nuori metsästäjä 
(1965). 
23 Esimerkiksi Tapion Lasisessa pyykkilaudassa modernin maailman ilmiöt koskettavat päähenkilöitä hyvin vä-
hän. Heidän elämänsä maaseudulla kiinnittyy luonnonolosuhteisiin ja erittäin niukoissa oloissa selviämiseen. 
Romaani alkaakin pitkällä säätilojen kuvauksella: sää ja ilmanala vaikuttaa olennaisesti romaanin henkilöiden 
toimeentuloon ja mielentiloihin. Radion kuulutukset ”korkean selänteestä” eivät tavoita heitä samalla tavalla 
kuin omakohtaiset laajat mielikuvat lähestyvästä säästä.  (Ks. Tapio 1952, 5-8.) 
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jän varhaistuotannon nuorukaiset kokevat jo vieraantumisensa luonnosta. Neitsytpojassa 

luonnon rooli on kaikkineen melko pieni ja yksilön tajunta merkittävässä osassa. Pakenijoiden 

tyypiteltyjen henkilöiden kohdalla ympäristön ja yksilön vuorovaikutus saa keskeisemmän 

aseman. 

 

Tiettyjä yhtymäkohtia Syrjän romaaneissa voi nähdä myös työläiskirjailijoiden omaelämäker-

rallisiin kehitysromaaneihin. Monet työläisympäristöstä lähtöisin olevat kirjailijat, kuten Toi-

vo Pekkanen ja Väinö Linna, ovat kirjoittaneet tällaisia romaaneja tuotantonsa alkupuolella 

(Saariluoma 1981, 53-54). Syrjäkin on kotoisin työläisympäristöstä ja etenkin Neitsytpojassa 

on paljon omaelämäkerrallista ainesta (Syrjä 2001, 103-104). Neitsytpojassa on myös nähtä-

vissä työläiskirjailijoiden tapaan tarvetta käydä läpi omaa henkistä kehitysprosessia (vrt. Saa-

riluoma 1981, 53-54). Syrjä on sanonut romaania ”ylimitoitetuksi reaktioksi nuoruusiän pet-

tymyksiin” ja viitannut siinä olevan ”hyökymäistä purkausta” (Lindstedt 1986). Ajallinen ja 

kokemuksellinen etäisyys on Neitsytpojassa kuitenkin suurempi kuin vaikkapa Linnan Pää-

määrässä (1947), jota Saariluoman (1981, 59) mukaan voidaan ”pitää niin subjektiivisena 

aloittelevan kirjailijan purkauksena, että teosta on vaikea ylipäänsä arvostella romaanin mitta-

puilla”. Syrjä sen sijaan oli jo 27-vuotias kirjoittaessaan 18-19-vuotiaan pojan kokemuksista 

ja mahdollisesta kirjoitusprosessin ”purkauksenomaisuudesta” huolimatta Neitsytpojassa on 

havaittavissa muun muassa etäännyttävää ironiaa. 

 

Muutenkin Syrjän varhaisromaanit eroavat työläiskirjailijoiden omaelämäkerrallisista kehitys-

romaaneista merkittävästi, sillä Syrjä ei kirjoita Pekkasen ja Linnan tapaan omasta kirjailijan-

kutsumuksestaan, individualismista joka ei pääse kukoistamaan työläisympäristössä (vrt. Saa-

riluoma 1981, 53-54). Tähän saattaa vaikuttaa sellainenkin biografinen seikka, että Syrjän 

isoveljet suuntautuivat kirjalliselle ja taiteelliselle alalle ennen häntä, ja Syrjä oli jo toiminut 

kustannusalalla ennen kuin kirjoitti ensimmäisen romaaninsa (ks. esim. Juho 34-63 sekä Juho 

63-84). Kirjailijan tie tuskin oli Juhani Syrjälle samaan tapaan äärimmäisen vaikeasti toteutet-

tava mahdollisuus kuin vaikkapa veljen  Jaakko Syrjän ystävälle Väinö Linnalle.  

 

Juhani Syrjän varhaisteoksissaan käsittelemät nuoruuden kriisit ja pettymykset ovatkin pai-

koin jopa vastakkaisia kuin työläiskirjailijoilla. Esimerkiksi Pentti Saarinen haluaa kitkeä it-

sestään herraskaisuuden ja liittyä ”ehjänä tyyppinä” (Np 142) työläisten jätkämiesten jouk-

koon, surren sitä, ettei se lopultakaan aivan onnistu. Neitsytpojassa viitataan lyhyesti Pentin 

kaupungissa asuvaan veljeen, joka esittelee Pentille vierailuilla elämäntapaansa mielellään ”ja 
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kenties tahtoisi minunkin ottavan oppia rakennelmastaan” (Np 115). ”Miksen otakin [ - - ] 

kunhan se aika tulee” (ibid.) Pentti ajattelee. Kaupungissa asuva, rauhallista perhe-elämää 

viettävä veli ei siis nostata Pentissä erityisempää halua kapinoida tämän tyyppistä elämänta-

paa vastaan, vaikka hän itse pyrkii tässä vaiheessa olemaan hieman holtitontakin elämää viet-

tävä ”jätkä” (Np 142). ’Jätkyys’ näyttäytyy Pentille kuitenkin vain välivaiheena. 

 

Huolimatta tietyistä, lähinnä tekstien ulkopuolisista yhtymäkohdista työläiskirjailijoiden oma-

elämäkerrallisiin kehitysromaaneihin, nimittäisin Syrjän varhaisteoksia siis kypsymisromaa-

neiksi. Samaan jatkumoon on liitettävissä myös novelli ”Ikävä”, vaikkei se tietenkään olekaan 

”kehitysromaani”. Suppeammasta kehyksestään huolimatta se on joka tapauksessa kehitys- ja 

kypsymiskertomus, jossa päähenkilön kehityksen kulminoituminen on määräävä rakenteelli-

nen tekijä. 

 

Tarkastelemani henkilöhahmot (tummaa vankia lukuun ottamatta) pääsevät askeleen – keske-

nään eri mittaisen sellaisen – lähemmäs eheää minuutta, joka toki on vain ideaali eikä voi 

koskaan täysin toteutua. Neitsytpojan Pentin kohdalla ratkaisu on avoimen toiveikas. Hän oi-

valtaa, että kuolemanpelon voittaminen ja väkinäisten elämänhallintapyrkimysten lopettami-

nen on kaikkein olennaisinta. 

 

Ajattelen kiveä. Sitäkö pakenen koko elämäni? Pakoako koko elämä? Se on mieletöntä. Ja 
turhaa. [ - - ] En voi kilpailla sen kanssa kovuudessa, mutta voin kyllä tavoitella samaa eheyt-
tä. Se onkin tärkeintä: kypsyä ennen kuolemaani, ettei se ota minua raakileena. Ehkä voisin 
onnistua siinä. Elämällä avoimemmin tästä lähin. Enää en salaa reikiä ruukussani niiltä, jotka 
kykenevät auttamaan paikkaamisessa tai kadonneen palasen etsimisessä. Tarjoan myös oman 
apuni – luulen että juuri paikatusta kohdasta voi parhaiten luovuttaa varaosan toiselle. (Np 
185.) 

 

Tällaiselle nuoren henkilön äkilliselle ’viisastumiselle’ on tietysti helppo hymähtää, kuten 

Harry Forsblom (1970) kritiikissään tekee: ”sentimentaalinen irtautuminen uhkaa pilata koko 

rakennelman [ - - ] kavalaa maailmaa alustavasti nähnyt neitsytpoika on vieläkin vähän äidin 

jäljiltä”. Romaanin rakenneratkaisut ovat asia erikseen, mutta identiteettiproblematiikan kan-

nalta on olennaista juuri se, että Pentti oivaltaa olevansa yhä sidoksissa lapsuuteen ja van-

hempiinsa. Hän ei voi tavoitella eheyttä läheisistään irrallisena, kaikista sidoksista irrottautu-

neena ”self-made manina” (esim. Lehtonen 1995b, 118), joka ”tekee itsensä” ilman toisten 

 93



tukea. Nainen ja rakkaus ovat Pentin yksilöistymiselle tärkeitä tekijöitä:24 täyteen mieheyteen 

kuuluu kumppani. Pentti on kuitenkin saavuttanut uskon siihen, ettei hänellä ole vielä kiire, 

vaan hän voi mennä kaikessa rauhassa ja omana itsenään joksikin aikaa vanhempiensa luo 

turvaan. Päätös jättää TVH:n porukka tuosta vain, suunnittelematta ja kyselemättä, tuntuu 

Pentistä vihdoinkin omalta ratkaisulta, ei enää toisten silmille tarkoitetulta näytöltä: 

 

[ - - ] tämä on minun lähtöni, ja näin minä aina haluaisin lähteä ja elää. Ehkä en sentään aina, 
mutta joskus, niin kuin nyt, ja sitten taas kun siltä tuntuu. (Np 183.) 

 

Vaalea vanki pääsee henkisessä kehityksessään tavallaan askeleen Penttiä pidemmälle, sillä 

hän luopuu romanttisen rakkauden ideaalin kaavamaisesta dialektiikasta. Vaalea vanki oival-

taa, että rakastamisen kyky on hänessä itsessään eikä vain sitoutuneena häneen kohteensa 

kautta. ”Hänelle Anna on aina elänyt vain hänen tunteessaan, eikä hänen kykynsä rakastaa ole 

voinut hukkua Annan mukana” (Pak 161). Näin ollen elämä ”jatkuu vaihtelevin muodoin niin 

kauan kuin hänen sydämensä lyö” (Pak 162). Vaalea vanki pystyy tunnustamaan arvonsa yk-

silönä, jonka ei tarvitse elää tekojensa kautta, vaan jolla on arvo sinänsä. Romaani päättyy ta-

jutonta karkuria järven jäällä vetävien poliisien sananvaihtoon. Konstaapeli Ahonen epäilee 

vaalean karkurin teeskentelevän tajutonta, minkä ajatuksen Mäkinen tyrmää. ”Perkelettäkö se 

sitten hymyilee?” (Pak 192) Ahonen kummastelee. Vaaleasta vangista jää kuva hetkellisesti 

melkein sikiömäiseen tilaan taantuneena, mutta ns. sisäisen rauhansa löytäneenä henkilönä, 

jonka tajunnan tilaan ei ulotu mitään häiritsevän arkipäiväistäviä tekijöitä.  

 

Ennen ratkaisevia oivalluksiaan vaalea vanki kuitenkin on vähällä surmata itsensä. Tumma 

vanki vie tämän aikomuksen loppuun saakka. Seuraavassa on kuvausta itsetuhotilanteesta en-

sin vaalean, sitten tumman vangin osalta: 

 

Avanto on täynnä mustaa vettä, avoin ovi mennä Annan perässä.  
   [ - - ] 
   Hän on vielä lämmin. Hän on elävän lämmin ja vesi niin kylmää ja mustaa. Hän ei kyennyt 
irrottamaan käsiään jään reunasta. (Pak 157-158.) 
 
Oikean käden etusormi hakeutuu varovasti liipaisimelle, vetää tyhjän pois ja alkaa oikeaoppi-
sesti puristua. 

                                                 
24 Myös Kivinen tiuku -kokoelmassa Syrjä (1980, 56) liittää kiveen sisältyvän kauhun ja kuolemanpelon rakkau-
den kokemuksen puutteellisuuteen: ”Vielä kertaakaan en ollut tehnyt tietoista valintaa rakkauden ja siihen liitty-
vien riskien ja elämänpelkoisen itsekeskeisyyden välillä”. Syrjä esittää ajatuksen, että kuolemanpelkoa, joka on 
”läheistä sukua elämänpelon kanssa” (ibid.), voi lievittää vain rakastamalla toista ja astumalla näin ulos itsekes-
keisyydestä. 
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   Puristuslaukaus on kaiken ammunnan a ja o, on karkurin viimeinen ajatus. (Pak 180.) 
 

Vaalea vanki ei kykene heittäytymään kokonaan veteen, joka on tässä kuin pelottava feminii-

ni, hieman nielaisevaa aukkoa tai kohtua muistuttava (vrt. Lehtonen 1995b, 56-58). Hän ei ole 

valmis vajoamaan arvaamattomaan synkkyyteen, vaan elämän tahto voittaa vielä. Tumman 

vangin itsemurha sen sijaan on rationaalinen, ’miehisen’ selkeä, absoluuttinen teko, jossa ei 

jätetä sattumalle tilaa. Tumma vanki on hakeutunut kaatopaikalle ”säästääkseen puhtaanapito-

laitoksen vaivoja” (Pak 173). Hänen kohdallaan korostuu ihmisen eläimenkaltaisuus sekä 

kulttuuriolennon vähemmän ylevät puolet. Itsemurhaluvussa (luku 27) esiintyy paljon ihmis-

ruumiin eritteitä: hikeä, oksennusta, verta ja jopa sikiöneste, jossa tumma vanki on ajelehtinut 

koko ikänsä ”voimatta itse määrätä suuntaansa” (Pak 178). Nyt hän kokee olevansa vain ”kä-

velevä roska” (Pak 172).  

 

Kaatopaikalle on kerääntynyt laitapuolen kulkijoiden joukko, ja yksi heistä laulaa karhealla 

äänellä omatekoista laulua: ”On onni syödä / onni juoda /onni kusta /ja paskantaa [ - - ] On 

onni itselleen anteeks antaa / onni itselleen joskus nauraa. On onni lapsuus / onni nuoruus / 

onni miehuus / ja vanhuus” (Pak 175, 177.) Yksitoikkoisen laulun sanoma, elämä arvona ja 

”onnena” sinänsä, on tummalle vangille kokemusperäisesti tuntematon. Tumma vanki ei ole 

kokenut yhteyttä kehenkään eikä mihinkään, eikä voi syyttää elämänsä onnettomuudesta edes 

jumalaa, koska ei usko minkäänlaiseen kaikkivaltiuteen. Näin ollen tummaa vankia ei taval-

laan ole lainkaan olemassa muuten kuin fyysisenä olentona ja tekoina. Hän ei miellä itselleen 

ihmisen erityisarvoa. Kun tumman vangin kuolinlaukaus kaikuu kaatopaikka-alueen metsässä, 

laitapuolen kulkijat varmistavat ettei se tullut heihin päin ja joku toteaa: ”No paskaakos siitä 

sitten” (Pak 180.) Tämä lause jää tumman vangin nekrologiksi. Hänen kuolemansa on her-

poaminen, johon päättyvät väkinäiset, väkivaltaiset ja tarkoituksettomat pyrkimykset: enää on 

jonkun tehtävä korjata ruumis maatumaan oikeaan paikkaan.  

 

Kuolema on ainoa keino hajottaa tumman vangin rakenne (Pak 146), sillä koko rakenne on 

vastavuoroisen elämän kannalta vinoutunut.  

 

Hän ei ole koskaan halunnut olla vaivaksi kenellekään. Ajatus on irvokas, mutta silti se on to-
si. Hän on yrittänyt elää ja toimia ihmisten keskuudessa kuin vieras toisesta ulottuvuudesta. 
Toimia vain itselleen. Elää tekojensa kautta. Hän ei ole halunnut ottaa vastaan muiden tekoja, 
ajatuksia ja huolenpitoa. (Pak 173.) 
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Koska vastavuoroisuus on välttämätöntä ihmisen identiteetille, tällaisen ajattelutavan mukaan 

eläminen on periaatteessa mahdotonta. Voiko tummalla vangilla edes olla identiteettiä, joka 

vaatii eron lisäksi samuutta ja tunnistamista, vai onko hän todella vain pelkkä ihmisen ”var-

jo”? Jos ajatellaan identiteettiä esimerkiksi Charles Taylorin (1995, 62-63) tapaan dialogisesti 

määrittyvänä rakenteena ja taustana, joka ”määrittelee, ’keitä’ me olemme, ’ mistä me olem-

me kotoisin’”, tumman vangin henkilöhahmon kohdalla identiteetti vaikuttaa varsin rajallisel-

ta. Lähinnä se palautuu kohtiin, joissa hänen vihansa on saanut alkunsa ja täydellistynyt. 

”Vain vihassa hän on ehjä ja täysi” (Pak 90). Viha on ainoa tausta, jota vasten tumma vanki 

osaa määritellä itseään ja pyrkimyksiään (vrt. Taylor 1995, 63).  

 

Tumman vangin kohdalla kehityksestä ja kypsymisestä ei täten juurikaan voi puhua. ”Ikävä”-

novellin Poika sen sijaan edustaa tutkimistani henkilöistä nuoruuden peripetian lopullisinta ja 

ehkä kaikkein kehittyneintä ratkaisua, vaikka hänkin on ratkaisevalla hetkellä muuntuneessa 

tajunnan tilassa: humalan jälkeisessä huonon olon ja euforian välimaastossa.  

 

Ja silloin Pojalle tapahtui jotakin. Ilman varoitusta hän sai ylitseenkäyvänä hyökynä kokea 
ennen kokemattomia tunteita. Relliä ja hänen takanaan aukeavaa, sinisen aamutaivaan katta-
maa maisemaa katsellessaan ja hyvästellessään hän äkkiä tunsi hyvästelevänsä omaa nuoruut-
tansa, Kylää, Järveä ja Marjattaa. Ja erotuksetta kaikkeen menneeseen ja tulevaan kohdistuva 
rakkaus ja ikävä täyttivät hänen tyhjentyneen olentonsa. Kuumat kyyneleet valuivat suurina, 
heti toisiaan seuraavina pisaroina, melkein noroina hänen silmänurkistaan, jotka sitten lapsuu-
den olivat kostuneet vain tuulen tai tupakan savun ärsyttäminä. (Ik 41.) 

 

Patoutuneet fyysiset ja henkiset kanavat aukeavat, kun Poika kokee voimakkaan, kaikenkatta-

van onnen tunteen. Poika osaa äkkiä jäsentää suuria sanoja ja tunteita paikoilleen ihmisen ko-

kemusmaailmaan: 

 

Ja ikävä, surun serkku, oli läheisintä sukua rakkaudelle. Ikävä oli ilmava tunne. [ - - ] Ikävä 
hengitti aikojen ja ihmisten läpi. Siinä rakkauteen kykenemättömätkin olivat yhtä, sillä kaikki 
ihmiset ikävöivät jotakin, sen Poika nyt ymmärsi. [ - - ] Rakkaus oli painava sana sanoa, pai-
nava tunne ottaa ja kantaa, ja enemmän kuin mitään muuta toivoi Poika joskus olevansa kyllin 
väkevä siihen. (Ik 43-44.) 

 

Poikaa on aikaisemmin harmittanut se, ettei hän ole kyennyt voimakkaisiin ja selviin tekoihin, 

vaan on luullakseen ollut muun muassa ihailemansa Marjatan silmiin ”arka ja hienostelevai-

nen” (Ik 23). Vaalean vangin ja Pentin tavoin hän alkaa jäsentää asian laajemmin. Poika oi-

valtaa, että tekojen kautta päteminen ei ole niin olennaista, vaan se, että uskaltaa ottaa tun-

teensa vastaan ja kohdata toiset, pohjimmiltaan samanlaiset ihmiset kuin on itse. Kaikkien 
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ihmisten arvo ja myös heidän perustunteensa ovat samat. Poika ymmärtää astuneensa aikui-

suuteen ja samalla myös sen, etteivät kaikki voimakkaat oivallukset välttämättä kestä arkipäi-

väisen elämän painetta: ”voimien palautumisen myötä palautuisivat monet ylivoimaiset käyt-

täytymismallit” (Ik 42).  

 

Olennaista nuoruuden peripetian ja siihen liittyvän eksistentiaalisen kriisin voittamiselle on 

näillä nuorukaisilla rakkauden käsitteen alan laajeneminen. Se ei enää ole pelkästään itsen ja 

lähes jumalattaren asemaan korotetun, pelottavaakin toiseutta edustavan tytön välinen asia, 

joka toteutuessaan murtaisi kaikki esteet ja saisi ”avautumaan maailmaan” (Pak 114). Rakka-

us on laajempi, ihmisiä yhdistävä tunne, jota Poika tosin pitää ikävän, ikävöinnin tunnetta 

vaativampana ja rajatumpana. Individualistisesta rakkauskäsityksestä tulee kollektiivisempi. 

Kuten vaalea vanki ajattelee, rakkauden tunne on sama, suuntautui se sitten vaikkapa luon-

toon tai tyttöön.  

 

Omenatarha-romaanin lopussa esitetään samaan ajatukselliseen yhteyteen liittyviä näkemyk-

siä ihmisen olemuksesta ja ihmisten yhteisestä kokemusmaailmasta päähenkilön pojalleen an-

tamien ohjeiden muodossa: 

 

Ei ole säälittävämpää olentoa kuin ihminen, ei ylevämpää kuin ihminen pyrkimyksessään tulla 
tietoiseksi maakokkareeksi, itsensä ja koko olevaisuuden näkijäksi, hyväksytyksi hyväksyjäk-
si, oman kapinansa oikeuttajaksi. Ihminen haluaa omin voiminensa palata Paratiisiin ja riisua 
hikiset vaatteensa tiedon puun oksille kuivumaan. 
   [ - - ] 
   Suostu aina seisomaan tietoisuuden kylmän miekan alla. Älä yritä väkivalloin repiä verhoa 
edestäsi. Joskus, jos sinulla on onnea ja herkkyyttä, se verho hetkiseksi väistyy ja saat nähdä 
Olevaisuuden, kuin peseytymästä yllätetyn naisen, joka ei näkijäänsä kavahda. 
   Muista aina, että samaa erillisyyden tuskaa kanssasi kokevat miljoonat ihmiset, joidenka 
hengitysten yhteinen kohina on kuin meren pauhu. Anna kätesi jokaiselle joka tahtoo tarttua 
siihen. (Syrjä 1987, 264.) 

 

”Ikävän” lopussa esiintyy puolestaan vertauskuvallisesti ajatus ihmiselämän luonteesta: 

 

Viileä ja hyvänmakuinen vesi virtasi suun ja nielun kautta vatsaan, likinäköisen mikroskoop-
pisen tarkoin silmin Poika samalla katseli vajaan kymmenen senttimetrin päässä olevaa kelta-
hiekkaista pohjaa, hän erotti miljoonat yksinäiset hiekkajyväset, jotka virran hitaasti kuljetta-
mina ja käänteleminä vuorollaan heijastivat veden läpi tulevaa valoa. (Ik 45.) 

 

Molemmissa katkelmissa esiintyy näkemisen, ihmisen tietoisuuden sekä ihmisten välisen yh-

teyden suhde, joskin Omenatarhan tekstissä paljon avoimemmassa muodossa. Voi ajatella, et-

tä Pojalla on kyseisessä tilanteessa ollut Omenatarhan päähenkilön mainitsemaa ”onnea ja 
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herkkyyttä” nähdä elämän olemus. On merkillepantavaa, ettei Poika peilaa vedestä omaa ku-

vaansa, vaan katsoo pohjaan saakka. Hiekkajyväset liikkuvat hitaasti virran mukana kuin ih-

miset joiden päämäärähakuinen painolasti on kadonnut. Jokainen saa vuorollaan osansa valos-

ta ilman että valoon täytyisi tietoisesti pyrkiä.  

 

Omenatarhan päähenkilö kritisoi ihmisen halua luottaa pelkästään omiin voimiinsa ja tietoi-

suuteensa sekä kehottaa uskomaan ihmisten väliseen yhteyteen silloinkin, kun se tuntuu ai-

neellisesti tavoittamattomalta. Näkeminen ja näön menettäminen ovat Omenatarhassa keskei-

siä motiiveja: päähenkilölle avautuu aivan uudenlainen tietoisuus, kun hän menettää aistin, 

jolla on tottunut jäsentämään omaa ja toisten toimintaa. Näön menetyksen jälkeen päähenkilö 

ei enää voi olla perheensä elättäjä, läheistensä toiminnan ohjailija eikä kumppaninsa reaktioita 

herkeämättä tarkkaileva rakastaja.  

 

Silmä ja näkeminen liitetään länsimaisessa filosofiassa perinteisesti objektiiviseen ajatteluun 

ja tiedon etsintään. Myöhäismoderni ajattelu ja kirjallisuus ovat kyseenalaistaneet näitä järkeä 

ja objektiivisuutta korostavia ajatuksia. (Wilhelmsson 1999, 280-282.) Ulkopuolinen, koh-

teensa haltuun ottava näkeminen on myös eräs hegemonisen maskuliinisuuden myyteistä 

(Lehtonen 1995b, 79-81). Omenatarhan päähenkilö menettää näkönsä mukana suuren osan 

miehistä identiteettiään. Sokeuden myötä hän kuitenkin alkaa kokea elämän yksityisen sfäärin 

sekä erotiikan uudella tavalla. Hän huolehtii perheestään kodin piirissä ja antautuu aistilliselle 

rakkauselämälle vaimonsa kanssa. 

 

Ihmisten yhteisen tietoisuuden, ikään kuin kollektiivisen minuuden korostuminen kehityksen 

avaimena on kaiken kaikkiaan Syrjän teksteissä hyvin näkyvä piirre. Sen kanssa yhteen kie-

toutuva kulttuurisen maskuliinisuuden ihanteiden kyseenalaistuminen on huomattavasti peite-

tympää. Kuten työn alkupuolella totesin, en edes oleta, että kirjailija olisi tietoisesti ajatellut 

kritisoida maskuliinisuutta. Joka tapauksessa tarkastelemani nuorukaiset kohtaavat rehellisesti 

tunteitaan, tekojen ja ulkoisen suorittamisen merkitys vähenee, samoin naisen pelonsekainen 

mystifiointi Toisena. Tätä voi hyvällä syyllä pitää hegemonisen maskuliinisuuden kyseen-

alaistumisena, vaikkei se olisikaan tietoisesti tekstiin upotettua kulttuurista kritiikkiä.  

 

On tosin huomattava, että nuorukaisten tekstien lopulla syntyvistä oivalluksista ei edetä pi-

demmälle, esimerkiksi yhteiselämään naisen kanssa, jolloin paljastuisi toiminnan kautta, 

ovatko oivallukset käytännössä päteviä ja kestäviä. Nyt ne jäävät loppunostatuksiksi, eikä 

 98



voida tietää, miten miehet toteuttavat rakkauskäsityksiään. Tällä en tarkoita, että romaaneissa 

edes olisi ollut taiteellisesti uskottavaa tai tarkoituksenmukaista edetä täysin aikuisen miehen 

elämään saakka. Kommenttini ei siis ole romaanien ratkaisuja arvottava: haluan vain kiinnit-

tää huomion siihen, mikä ero periaatteellisen ajattelun ja käytännön toiminnan välillä saattaa 

olla. Siksi en voi lopulta tehdä nuorukaisten oivalluksista kovin pitkälle vietyjä päätelmiä 

maskuliinisuuden mallien kyseenalaistumisesta. Kuten Taylor (1989, 48-52) korostaa, äkilli-

set moraaliset valaistumisetkin saavat mielekkyytensä vasta kun ne pystytään liittämään yksi-

lön elämäntarinaan, menneeseen ja tulevaan.  

 

Minna Aalto (2000, 196-203) on eritellyt rakkauden ja romanttisen rakkauden ideaalin merki-

tystä yksilöistymiselle naisten kirjoittamassa 1800-1900-luvun vaihteen kirjallisuudessa. Täl-

löin on kyse vastaavanlaisesta, mutta vastakkaisesta näkökulmasta nähdystä problematiikasta 

kuin tutkimieni mieshahmojen kohdalla. Aallon erittelemissä teoksissa (muun muassa Maila 

Talvion ja Aino Kallaksen teoksia) mies herättää naisen seksuaalisuuden ja rakkaus auttaa 

naista tiedostamaan yksilöllisen identiteettinsä. Avioliitossa romanttisen rakkauden ideaali, 

kahden vapaan yksilön kohtaaminen, muuttuu kuitenkin vakiintuneiksi ja toisiaan täydentä-

viksi sukupuolirooleiksi.  

 

Syrjän teosten kohdalla tulee tässä vaiheessa kiusaus kurkistaa hänen myöhemmän tuotanton-

sa henkilöiden vakiintuneeseen avioelämään. Nuorukaisilla esiintyi romanttisen rakkauden 

ideaalin mukaisia käsityksiä ja haaveita, miten aikuisemmat miehet asennoituvat rakkauteen? 

Onko naisessa edelleen pelottavaa toiseutta vai voiko hänen kanssaan elää tasaveroista kump-

panuussuhdetta? Ovatko ahdistuksen ja tyhjyyden tunteet yhä läsnä? Antoisin tarkastelun 

kannalta on jälleen Omenatarhan päähenkilö, jonka elämää kuvataan myös nuoruuden ajalta. 

Hänellekin seksuaalinen kokemattomuus on ollut pitkään kipeä ongelma, jonka ratkaiseminen 

ei ole ollut lainkaan yksinkertaista: 

 

Mutta vaikka haluni nähdä ja kokea oli sielunhätää muistuttava, puuttui minulta tarvittava 
mielen karkeus. Tahdoin kajota sieluun ennen jalkoväliä. Ja sieluun kajoaminen minun ehdot-
tomassa, omaa merkitystä suurentelevassa systeemissäni merkitsi vastuun ottamista, melkein-
pä jo välttämättä elinikäistä sitoutumista. (Syrjä 1987, 180.) 

 

Lopulta päähenkilö on kuitenkin löytänyt itselleen kumppanin ja vaimon jo melko nuorena. 

Avioliiton myötä nuoren miehen viha ja elämänpettymys ovat laantuneet. Hän antautuu mie-

luusti perhe-elämälle, mutta tuntee samalla, että edelleen jotakin puuttuu. Päähenkilö alkaa 
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laatia uudenlaisia suunnitelmia: hän haluaa perheineen muodostaa ystäväpariskunnan kanssa 

maalle ekologisen pienyhteisön.  

 

Monissa Syrjän varhaistuotannon jälkeisissä romaaneissa toistuu keskenään melko saman-

tyyppinen peruskaava maskuliinisuuden suhteen. Aluksi miehellä, jolla on voimakkaita ’alku-

peräisen’, fyysisen ja työteliään maskuliinisuuden ihanteita, on jokin pyrkimys. Perinnössä se 

on omassa herruudessa elettävä elämä maaseudulla, Omenatarhassa sama laajennettuna kah-

den perheen yhteisasumisella, Kuikanpesässä erämaajärven suojelu. Lopulta mies huomaa, 

ettei hän pystykään ohjaamaan pyrkimyksiään haluamallaan tavalla ja hänen rakennelmansa 

romuttuvat tai ainakin kyseenalaistuvat. Omenatarhassa ja Kuikanpesässä esteeksi tulee sek-

suaalivietti, joka suuntautuu vääriin henkilöihin (toisen vaimoon, nuoreen tyttöön), Perinnös-

sä päähenkilö huomaa, ettei hän jaksa kantaa yksinäistä vastuutaan kanalanpitäjänä. Kaikki 

henkilöt sortuvat alkoholiin enemmän tai vähemmän. Perinnön ja Omenatarhan henkilöt tu-

levat naisen pelastamiksi henkisestä ja fyysisestä alennustilasta sekä itsetuhon ajatuksista.  

 

Naiset ovat Syrjän teoksissa naisia hyvin essentiaalisessa mielessä: heidän elämää uusintava 

ruumiinsa ja arkipäivän pieniin asioihin keskittynyt käytännöllisyytensä ’pelastaa’ miehet. 

Toisaalta heidän seksuaalisuutensa myös viettelee ja tuhoaa sinänsä, ilman että naiset olisivat 

aktiivisia viettelijättäriä. Nainen edustaa luontoa enemmän kuin mies, mutta hän on passiivi-

nen ja vastaanottavainen, ei pahantahtoinen seireeni. Mies on patriarkaalinen kulttuuriolento, 

jolla on aktiivisia pyrkimyksiä. Ne eivät silti suuntaudu agraarieeppiseen tapaan luonnon hal-

tuunottamiseen ja hyväksikäyttöön, kuten aikaisemmin toin esiin. Sukupuoliroolit ovat ro-

maaneissa perinteisiä ja naisten itsenäinen minuus melko heikko. Tämän johtuu kuitenkin pit-

kälti keskushenkilön varassa kulkevista kerrontaratkaisuista: toisilla henkilöillä on Syrjän 

teksteissä melko rajallinen persoonallisuus, olivat he sitten miehiä tai naisia. 

 

Edellä sanotun pohjalta voi siis todeta, että rakkaus ja lopulta yhteiselämä naisen kanssa ovat 

Syrjän tuotannossa varhaisteoksia laajemminkin miesten yksilöistymisen avaintekijöitä. Per-

he-elämän ja mielekkäiden, yksilöllisten tavoitteiden kautta miehet integroituvat yhteiskun-

taan ja yhteisölliseen elämään. Samalla he kuitenkin ajautuvat yhä uusiin kriisikohtiin ja peri-

petioihin, elämän mielekkyys ei ole itsestäänselvyys. Myös voimakkaat maskuliiniset ihanteet 

ovat miehille jatkuvasti tärkeitä. Naisten tehtävänä on usein olla näiden ihanteiden pönkittäjiä. 

Naisen toiseus säilyy sikäli, että hänen olemuksensa sidotaan luontoon kulttuuri-ihmisen, 

miehen vastinpariksi. Kokemuksen karttuminen kuitenkin ymmärrettävästi hälventää toiseu-
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teen liittyvää pelkoa ja mystisyyttä. Perinnön päähenkilö Martti Kaipio toteaa aikuistumisen-

sa saldosta: ”Oli parta ja parrassa jo muutamia valkoisia karvoja, eivätkä naisetkaan olleet 

enää aivan käsittämättömiä mysteerejä vaan muutamilta ominaisuuksiltaan ja pyrkimyksiltään 

jopa kiusallisen helppotajuisia” (Syrjä 1978, 231). Aivan itsenäisinä yksilöinä naiset eivät siis 

Martillekaan näyttäydy. 

 

Toisaalta näiden miesten maskuliiniseen linnoitukseen tulee viimeistään pyrkimysten romah-

taessa murtumia, jotka tekevät vuorovaikutuksen naisen ja feminiinisyyden kanssa entistä 

enemmän mahdolliseksi. Selvimmin tämä toteutuu Omenatarhassa, jossa seksuaaliset motii-

vit ilmentävät muutosta parhaiten. Päähenkilö kuvailee varhaisen avioelämänsä seksiä kuin se 

olisi ollut lähes pelkästään hänen toimintaansa: ”lupasin jatkossa huolehtia siitä asiasta [eh-

käisystä]”, ”makasin hänet kuin mies”, ”tuotin orgasmin”, ”pitkitin Aulin nautintoa” jne. 

(Syrjä 1987, 215-216). Vaimonsa Aulin hän kuvailee passiivisemmaksi osapuoleksi, vaikka 

kehuukin tämän estottomuutta ja kykenevyyttä täyteen nautintoon. Näön menetyksen jälkeen 

yhdyntä onkin äkkiä erilainen kokemus: 

 

Jokin oli toisin kuin ennen. Valvova, mutta kuin ruumiini kanssa samalle suoralle asettunut 
tietoisuus teki uusia huomioita. Olin Aulissa, mutta Auli oli myös minussa. [ - - ] En maannut 
Aulia. Me makasimme toistemme kanssa ja olimme yhtä tahtovaa lihaa. Säätelemätön orgas-
mi oli melkein pelottavan voimakas. Sen kierteissä menetin itseni. (Syrjä 1987, 242.) 

 

Mies ei tässä ole ruumiin ja tietoisuuden välisen dualismin vanki eikä naisen toiseus ole jota-

kin, jota pitäisi lähestyä hallitsevalla otteella. Mies uskaltaa antautua samuuden ja eron vuo-

rovaikutukseen sekä fyysisen kokemuksen hallitsemattomuuteen. Kaiken kaikkiaan 

Omenatarhan lopulla kuljetaan isän ja äidin, maskuliinisen ja feminiinisen, aktiivisen ja pas-

siivisen merkityskentillä kovalla vauhdilla. ”Erotiikkaa on ihmisen suhde maahan, ruumii-

seensa, tiedottomaan elämään, Jumalaan, äitiin [ - - ]” (ibid., 262) päähenkilö erittelee laajaa 

käsitystään seksuaalisuudesta.  ”Enemmän kuin yhtyvän lihan läiskettä se on lämpöhakuisuut-

ta, kuuluvuuden alati vajaasti tyydyttävää kaipuuta” (ibid.). Näin toteaa yli viisikymppinen 

päähenkilö, jolta sokeutuminen on vienyt mahdollisuuden elää miehisten suoritteiden varassa 

yli kaksikymmentä vuotta aikaisemmin. Häneltä vastavuoroisuuden toteutuminen on vaatinut 

paljon. 
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6.  LOPUKSI 

 

 

Työni tavoitteena on ollut tarkastella nuorten mieshenkilöhahmojen elämän peripetioita sekä 

pohtia, miksi aikuiseksi kasvaminen on näille henkilöille työläs koettelemus. Sen lisäksi olen 

pyrkinyt liittämään vielä akateemisesti melko tutkimatonta kirjailijaa suomalaisen kirjallisuu-

den traditioon ja tendensseihin. Kolmas pyrkimykseni on ollut hahmotella teksteistä miestä 

sekä sukupuolensa edustajana että kokonaisvaltaisena yksilönä. Tämä pyrkimys on perustunut 
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näkemykseeni sukupuoleen sitoutumattomasta ihmisyyden tasosta ja yksilön arvosta, joka on 

molemmille sukupuolille yhteinen.  

 

Hegemonisen maskuliinisuuden ulkokohtaisesti omaksutut ihanteet ovat tärkeä tekijä miesten 

nuoruuden murroskohdan kannalta. Itseyden, sosiaalisen identiteetin sekä rooliminuuksien vä-

lillä on ristiriitoja: miten sovittaa Neitsytpojan Pentin tavoin yhteen ”perhosmaisterin” ja ”kar-

jun” ominaisuudet. Pentissä ovat läsnä molemmat, mutta johdonmukainen sosiaalinen identi-

teetti edellyttää valintoja, eikä Pentti halua tulla muistetuksi ”perhosmaisterina”. Vaalea vanki 

ja ”Ikävä”-novellin Poika ovat koettaneet rakentaa johdonmukaista miehistä identiteettiä saa-

dakseen ihastuksensa huomion, mutta heidän pettymyksekseen tyttö ei ole silti heistä välittä-

nyt. Nuorukaiset ovat jääneet pohtimaan, millä tavoin heidän yrityksensä ovat menneet vikaan 

ja olisiko kaikki sittenkin voinut olla toisin. 

 

Peripetiaan liittyy myös syvä eksistentiaalinen kriisi, jopa minuuden hajoamisen tunteita. 

Henkilöt eivät koe, että elämä voisi sinällään olla mielekästä ja he takertuvat pyrkimyksiin, 

joita ovat itseensä ”ohjelmoineet”. Eteenpäin katsominen ja minätarinan luominen on vaikeaa. 

Pakenijoiden vangeilla tämä korostuu erityisesti, sillä he ovat pakomatkallaan hyvin irralli-

sessa välitilassa: menneisyyden ratkaisuista on vaikea löytää mielekkyyttä eikä tulevaisuudes-

ta ole tietoa. 

 

Toinen pyrkimykseni on ollut vain luonnosmainen enkä ole pyrkinyt paikantamaan Juhani 

Syrjää kirjailijana pitävästi johonkin tai joihinkin kirjallisuuden tendensseihin. Minuuden ha-

joamisen problematiikka, henkilöiden itsereflektio ja välitilan motiivi ovat modernille sanatai-

teelle tyypillistä ainesta, jonka taustalla on nähtävissä moderni kriisikokemus: selvien totuuk-

sien ja elämän mielekkyyden kyseenalaistuminen. Syrjän kuvaamistapa on pitkälti realistinen, 

syysuhteita etsivä, synteesiin ja kehitykseen pyrkivä. Samalla se on kuitenkin korostuneen yk-

silökeskeinen eivätkä päähenkilöt näyttäydy esimerkiksi yhteiskuntaluokkansa tai sosiaalisen 

ryhmänsä edustajina. Neitsytpojan Pentti on monisyinen yksilö, Pakenijoiden vangit enem-

män psykologisiin ja periaatteellisiin lähtökohtiin nojaavia tyyppejä. ”Ikävä”-novellin Pojalla 

on selkeät sosiaaliset lähtökohdat, mutta häntä määrittää henkinen kypsymättömyys. Kaikkia 

tarinoita voi käsitellä kehitys- ja ennen kaikkea kypsymiskertomuksina, joiden keskeistä ai-

nesta on päähenkilön tai henkilöiden henkinen kypsyminen.  
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Nuorukaisilla esiintyy romanttisen rakkauden ideaalia mukailevia ajatuksia, jotka ovat ristirii-

dassa heidän kohtaamansa sosiaalisen todellisuuden kanssa. Kun nuoret miehet oivaltavat 

rakkauden ja muiden siihen läheisesti liittyvien myönteisten tunteiden olevan heissä itsessään 

eikä vain kohteidensa kautta heillä ’lainassa’, aukeaa tie heidän yksilöistymiselleen sekä iden-

titeettiin olennaisesti kuuluvalle vuorovaikutukselle. Ulkokohtaiset rooliminuudet alkavat 

vaikuttaa tarpeettomilta. Varsinkin ”Ikävän” Poika kokee, että kaikissa ihmisissä on pohjim-

miltaan samoja tunteita ja heitä yhdistää eräänlainen kollektiivinen minuus silloinkin, kun he 

ovat yksin ja tuntevat erillisyytensä.  

 

Kaikissa tarinoissa päädytään tämän tyyppisiin kypsymisen ja oivalluksen hetkiin; tosin Pa-

kenijoiden tumman vangin kohtalona on kuolema, absoluuttinen ero. Yhteiskunnan normit, 

toisten ihmisten asettamat odotukset ja tumman vangin oma hajanainen minuus ovat liian 

mahdoton yhtälö ratkaistavaksi rakentavalla tavalla. Kuolema on hänelle tietoinen sovitus, 

tarpeettoman ja toisten kannalta tuhoisan elämän lopettaminen.  

 

Yksilöistymisen ja identiteetin kysymykset eivät ole kovin sukupuolisidonnaisia, vaikka nii-

hin liittyvät sosiaalisen käyttäytymisen muodot ja odotukset ovatkin eri sukupuolilla erilaisia. 

Esimerkiksi henkilöiden kotikylissä on eletty ”tyttölaumoissa” ja ”poikalaumoissa”, jolloin 

poikien tehtävänä on ollut lähestyä ja herättää huomiota, tyttöjen taas käyttäytyä poikia koh-

taan torjuvasti. ”Laumoihin” pakeneminen ja ennalta määrätty käytös on kuitenkin sekä tyttö-

jen että poikien puolelta halua torjua pelottavia haaveita ja tunteita, olla asettamatta haavoit-

tuvuuttaan alttiiksi. Kohtaamisen sekä siitä mahdollisesti seuraavan pettymyksen ja häpeän 

pelko on niin suuri, että on helpompi suojautua kovapintaisen käytöksen taakse. ’Laumakäy-

tös’ estää romaanien nuorilla sen, että toinen voitaisiin nähdä ja kohdata yksilönä, jonka kans-

sa voi avoimesti jakaa tunteita ja kokemuksia. 

 

Vaikka Syrjän teoksissa on havaittavissa tiettyjä hegemonista maskuliinisuutta ja patriarkaa-

lista valtaa uusintavia elementtejä, kuten voiman ja työn eetosta, niiden maskuliinisuutta ei 

ole kokemukseni mukaan mielekästä kritisoida kovin dekonstruoivalla otteella. Tähän on 

syynä se, että teoksissa ollaan päähenkilöitä kohtaan kerronnan muodosta riippumatta varsin 

säälimättömiä. Heidän motiivinsa ja asenteiden takana olevat syysuhteet eivät useinkaan jää 

pimentoon. Lisäksi miehet eivät ole tunne-elämältään lainkaan yksioikoisia: heidän tunteitaan 

käydään läpi laajalta skaalalta. Maskuliinisuutta ja sen myyttejä voisi analysoida kenties vai-

noharhaisuuden rajalle saakka, mutta jos pyrkii ottamaan huomioon tekstit kokonaisuutena, 
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törmää tiettyyn rajaan, jolla henkilöt kritisoivatkin itse itseään. (Pro)feministisen lukijan sil-

mään saattaa eniten ottaa se, miten naiset jäävät teksteissä toiseuden edustajiksi, minuudeltaan 

melko epäitsenäisiksi. Syrjän myöhemmässä tuotannossa naisen arvo perustuu pitkälti hänen 

’olemukselliseen’ naiseuteensa ja sen toteuttamiseen.  

 

Mieheyden kannalta teoksissa on kuitenkin paljon avointa analyysia – sellaista, johon kovin 

moni ’tosimies’ tai ’tosi-ihminenkään’ – ei lähtisi ilman etäännyttävämpää sumuverhoa. Olen 

koettanut työssäni osoittaa, että mieheyttä voi lähestyä yhtä aikaa sekä avoimen analyyttisesti 

että kriittisesti, yksilön erilaisia ulottuvuuksia huomioiden. Syrjän tekstit ovat olleet tämän 

analyysitavan kannalta antoisia. 
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