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Sirklm Knuuttila

Kerjölöisnaisen matka
unohdukseen
Köv elemisen vasturtnta Marguerite Durasin
Varakonsulissa

Johdannolcsi

T\ anskan kolonisoimassa Indokiinassa syntynyt ja kasvanut Marguerite

ftf Duras (1914-1996) on kuvannut naisen matkaa eri tavoin kirjailijauransa
I \alusta asti. Ensimmåiisissä romaaneissaan hän käsitteli valkoisen tytön
kaipausta Indokiinan köyhiståi oloista maailmalle. Autobiografisessa romaanissa
un barrage contre le Pacifique (1950) kuvattiin myös indokiinalaismetsissä
vaeltavia naiskerjåiläisiä ja heidän nälkään kuolevia lapsiaan tavalla, jota jotkut
laiitikot pitivät liioittelevana ja saarnaavana (ks. Duras 1950, ll5-I2l; Knuuttila
1994,71:73\. Ehkä alttius kritiikille oli syynä siihen, ettii Duras siirsi kerjälåiisai-
heen syrj?iiin yli kymmeneksi vuodeksi ja keskittyi kuvaamaan valkoisten naisten
etsintåimatkoja (vrt. Hill 1993, I4).

Jo romaanissalz narin de Gibralnr (1952, Gibraltarin merimies) naisen matka
yhdistetiiiin kirjoittamiseen ja suulliseen kerrontaan. Kirjassa eurooppalainen
nainen kulkee laivalla kaukomaiden satamasta toiseen etsien rakastamaansa
miestii ja kertoen h?inestä tarinoita romaania suunnittelevalle kertojalle. Durasin
l95G'luvun lopun romaaneissa matkasta tulee kahden ihmisen kohtaamispaikka.
Påiiihenkilöt edustavat paitsi eri sukupuolta, myös eri sosiaaliluokkaa tai kansalli-
suutta. Heid?in liikkumisensa paikassa tapahtuu kiinteässä yhteydessä muistami-
seen tai kuvitteluun, kuten romaanissa Moderato Cantabile (1953) ja elokuvassa
Hiroshima man amour (1960).

1960-luvun taite merkitsi Durasille paluuta kolonisoidun Indokiinan muistoihin
ja kerjälåiisnaisten kohtaloon. Seuraavan vuosikymmenen aikana hiinen tyylinsä
vapautuija kerrontansa rikastui, samalla kun sukupuoleen, luokkaanja etnisyy-
teen liittyvät rajanylitykset tematisoituivat. Tavanomaiset genrerajat alkoivat
murtua ja kirjoitus etsiytyi sarjallisen muuntelun uomiin. Romaaneista kasvoi

104



Ke rj ökiis naise n rrratka unoMulcs e en

esiin draamoja ja nästii puolestaan l9TGluwlla omalaatuisia vastaelokuvia. N?iin

syntyi 1960-1970luvun kuluessa useita teossyklejä, joissa käsitelläåin mm.
kolonialismia, juutalaiskysymystä, låinsimaista avioliittoinstituutiota ja lapsen

asemaa (ks. esim. Hill 1993, 85-l l3).
Tarkastelen tiissä artikkelissa raskaana olevan kerjåilåiisnaisen vaelluksen

merkityksiä romaanissa Iz vice-consul (1966; Varakonsuli 1988). Teos kuuluu
ns. Intia-sykliin eli Lolin sykliin, johon kuuluu kaikkiaan kahdeksan teosta

vuosilta 1964-1976: kolme romaania, kuunnelma, näytelmä ja kolme elokuvaa.
Tåihän mennessä Duras oli naisena kokenut kaksi raskautta ja kuolleen sekä

elävåin lapsen synnytyksen. Tuolloin maailmanlaajuinen dekolonisaatioprosessi
oli jo pitkällä. Aika oli kypsyttiinyt kirjailijan kåisittelemäåin uudella tavalla
naiseutta ja kolonisointia. Oleellista Varalc,onsulin kriittisen sanoman kannalta on
kerjåilåiistarinan metafiktiivisyys: se on konstruoitu valkoisen miehen kirjoitta-
maksi romaaniksi.

Intia-syklin esteettinen muuntelu lekstistii elokuvaksi tekee niikyvåiksi useita
erilaisia hylättyjä naisia ja heidän matkojaan. Teossarjan juonelliset risteymät
muodostavat laajemman tutkimusaiheen, jossa paljasnru Durasin asennoituminen
rasismiin ja dekolonisaatioon 60-luvulla. Tutkiminen edellyttiiä syklin luo-
misajankohdan kulttuurihistoriallisen kontekstin tuntemusta. Keskityn tiissä

lukemaan Varakonsulin kerjåilästarinan merkityksiä tekij?in esteettisenä vastarin-
tana, joka tulee mielestiini tekstissä esiin sekä narratiivisella ettii sisällöllisellä
tasolla.

Varakonsulin kerrontaan vaikutti se, että kirjailijan kotona Rue Saint Benoit'lla
vilkkaasti kokoontuvaan keskustelupiiriin kuului I 950-1960-luvuilla konstrukti-
vismin perusteita kehitelleitii eri alojen tutkijoita kuten Maurice Merleau-Ponty,
Michel lriris, Georges Bataille ja Maurice Blanchot (ks. Vircondelet1992,125;
167; l7l-I72;278: Armel, 1990). Heille kaikille havainnon verbalisointi oli
ajankohtainen filosofinen ongelma. Samalla he pohdiskelivat llinsimaisen
dualistisen ihmiskuvan perusteita. Monet Rue Benoft'n piiristii olivat toimineet
Durasin tavoin vastarintaliikkeessä sodan aikana. He vastustivat julkisuudessa
lukuisten muiden taiteilijoiden lailla kolonisointia, josta kouriintuntuvana
muistutuksena Ranskassa oli Algerian sota 1960luvun taitteessa (Hill 1993, 5-7;
Vircondelet 1992, 27 8-280).

Kerjåiläistarina on vain yksi siiie Intia-syklin antikoloniaalisessa kudoksessa.

Vaikka Durasin tuotantoa voi hyvin lukea, kuunnella tai katsella yksittiiisinä
teoksina, intertekstuaalisena sarjana hänen viestinsä syvenee vastaanottåjalle
huomattavasti. Luon ensin lyhyen katsauksen Intia-sykliin hahmottaakseni
lukijalle Varalansulin intertekstuaaliset suht€et muihin syklin teoksiin, koska
viittaan tekstissåini niihin; matkanteko unohduksena ja matkan pää hulluutena
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tulevat siten paremmin ymmiirretyiksi.
Tarkastelen Varakonsulin kerjåiläisnaisen kåivelyä miehen laatimana fiktiona

Toisen kuvaamisen problematiikan nåikökulmasta. Sis?ikertomusrakenteesta
paljastuu 60-luvun Durasin pyrkimys murtaa eurooppalaisen individualismin
hegemonista hmnottomuutta. Kiintoisaksi tehtiivåin tekee nykyinen jåilkikoloniaa-
linen teoriaviidakko, jossa raivaan n?iköalaa joidenkin Gayatri Spivakin ajatusten
avulla. Lopuksi luon silmäyksen L'announn pelkistettyyn autiomaahan hullun
kerjälåiisnaisen mielen maisemana. Siinä käy ilmi Durasin erikoislaatuinen
suhtautuminen egopsykologisen identiteetin kiisitteeseen.

Intia- syklin p e rus as et elma

Intia-syklin katsotaan alkavan romaanista Le ravissernent de Lol V. Stein (1964;
I-ol V. Steinin ekimii, 1986). Varalronsulijatkaa sarjaa kahden vuoden kuluttua.
Kolmantena on draamallinen pienoisteksti L'amozr vuodelta 1971. Se kuvaa
monimielisesti kerjåilåiisnaisen matkan päätii. Duras muokkasi sen kuunnelmaksi
ja näytelmåiksi India Song ja elokuvaksi La femme du Gange T0luvun alussa.

Varakonsuliin pohjautuva elokuvapari India Song (1975) ja Son nom de Venice
dans Calcutta dCsert (1976) päättiivät syklin.

Duras kirjoitti romaanit & ravissement dc Inl V. Stein jaVaral<onsuli osittain
yhtaikaa vuosina 19634. Romaanien kesken vallitsee mielenkiintoinen viritys:
kummassakin kerrotaan nuoren tytiin taumaattisesta hylkiiåimisestii. Teosten tytiit
ovat kulttuuritaustaltaan toisilleen vastakkaisia, joten heidän hylkåiiimisestiiåin
lähtee käyntiin varsin erilainen, pinnalta katsoen jopa vastakkainen matka.

Teoksia yhdistävåinä hahmona kummassakin esiintyy kypsä, jo matkansa tehnyt
nainen, Anne-Marie SEettea johon kiiveleviä tyttitjä peilataan. Heidåin matkante-

konsa näyttiiåi tiiltii kannalta fyysiseltii ja mentaaliselta vastakkaisliikkeeltii, joka
puolestaan on merkityksellinen L'amourin ja lopulta koko Intia-syklin ymm?irtä-

miseksi.
Varakonsulin sisåikertomuksessa kamputsealainen tiiti ajaa l5-vuotiaan tyttiiren-

sä kotoa Battambangin kylästii tiimän vahinkoraskauden vuoksi, koska perheellä

ei ole varaa ruokkia ainuttakaan lisäsuuta. Lol V. Steinin ekimiissö taas länsimai-
seen avioliittoon sulkeutunut t-ol liihtee liikkeelle hyvinvoivasta kodistaan

fiktiivisessä S. Tahlan kaupungissa päästiikseen l?iheisen rannikkokaupungin
kasinolle, jossa hänen sulhasensa hänet nuorena hylkåisi.

Naiset liikkuvat vastakkaisiin suuntiin ajassa ja paikassa. Battambangin tyttti
pakenee åiitinsä hylkäystii yhä kauemmaksi kotoa ja päätyy Kalkuttaan kiivelty-
ään kymmenen vuotta ja tr,rhansia kilometrejä. L,ol V. Stein puolestaan pyrkii
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våihä vtihåiltåi yhä liihemmäs T. Beachin tanssisalia, jossa h?in aikoinaan sai

shokeeraavan traumansa. H?in kävelee päivä päivältii yhä etiitimmälle palaten

iltaisin kotiinsa. Mielessään hän palaa ajassa taaksepäin yhä kauemmaksi,
yhteensä nuo strategiset kymmenen vuotta, jotka ovat hänenkin hylkäyksestiiän
kuluneet. Lopulta h?in uskaltautuu konkreettiselle hylkäyspaikalle. Kumpikin
nainen påiätyy selvittåimättiimåiän tilaan, jota nimitetiiåin hulluudeksi.

Jatkaessaan Lolin tarinaa L'atnourissa noin seitsemän vuotta myöhemmin
Duras sulautti valkoisen Lolin ja indokiinalaisen kerjälåiisen samaksi autistiseksi

naiseksi pelkistettyyn maisemaan, jonka nimi on S. Thala. Kirjoitustyyli oli
muuttunut vuoden 1968 toukokuun seurauksena suoraksi ja draamalliseksi.

Koeffuaan hullaannuttavan yhteisyyden kapinoivien opiskelijoiden joukkoliik-
keessä Duras hylkäsi tekstiensä suunnittelun ja alkoi kirjoittaa visionaarista
automaattikirjoitusta muistuttavalla tekniikalla (ks. esim. Pierrot 1986, 237;
269-27I;Hill 1993, 8-9). Tiimä merkitsi huomattavaa tyylimurrosta: Duras jätti
kokonaan metakerronnan. L'amourissa sivuhenkilöt on pudotettu pois: vain
ikuisesti raskaana oleva pahoinvoiva nainen ja kaksi miestii liikkuvat geometri-
sesti toistensa suhteen meren rannalla.
"Irf'- ja Varalconsuli-romaaneissa naisten tarinat kertoo valkoinen liinsimainen

mies. Lolin tarinan kertoo minä-muodossa Jacques Hold, Varakonsulissa taas

kerjälåiisen kåivelystii kiioittaa romaania Peter Morgan. Anne-Marie Stretteriä

seuraa Varakonsulin kehyskertomuksessa todistajakertojana Charles Rossett,
jonka asenne kohteeseensa muistuttaa paljon Jacques Holdin asennetta l,oliin
(Knuuttila 1994, 88-101; L47-155; 163-168). Romaanien metanarratiiviset
rakenteet ovat funktionaalista sukua keskenään, vaikka ovatkin erilaisia.

Sen sijaan L'amourissa ei ole tarinan sisäistii kertojaa. Se on kaikessa lakoni-
suudessaan kuin kameran linssin läpi nåihty autiomaa, jossa henkilöt liikkuvat ja
puhuvat preesensissä. Pelkistetty tilanne avautuu lukijalle kenenkliän sitii kom-
mentoimatta. L'arnour toimii hylättyjen naisten paradoksisen kaksoismatkan
päänä, joskin Lolin menneisyys juonellistaa sitii. Valkoiset miehel joista kerjä-
läisnaisen lisåiksi on tullut käveleviä ja itsetuhoisia, ovat "hullu mies" (kertoja

Jacques Hold) ja "matkailija" (Lolin sulhanen Michael Richardson).
Varakonsulin nimihenkilön Jean Marc de H:n "rakkauden kerjäläisyys"

havainnollistaa retorisena tnooppina siirtomaavallan ja seksuaalisuuden liittoa fts.
Knuuttila 1994, lI4-l3O; 144-147; 168-171). Anne-Marie Stretter vallan
keskuksessa ja sen vankina olevana eroottisena mutta kåirsivänä valtiattarena
puolestaan merkitsee kiintoisia lisåikysymyksiä valkoisen feminismin ja orienta-
lismin kannalta. Elokuvissa India Song ja Son nom de Venice dans Calcutta
dösert Anne-Marieta muistellaan päättyneen tarinan ikonisoituna päiihenkilönä,
joka on hukkunut tai hukuttautunut Tyyneen mereen. Kerjäläinen ja Lol ovat
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läsnä elokuvassa vain sen äåinimaailman kautta.

Kerjåilåiisen matkaa lukiessa on hedelmåilliståi pitiiåi mielessä nåimä intertekstuaa-

liset yhteydet ja varsinkin valkoisen l.olin matka omaan "hulluuteensa". Durasin
ajattelu on komplementaarista ja relationaalista. Kun håin kiiyttiiii kontradiktorisia
oppositioita, toimivat ne vallan ja våikivallan luoman staattisen yhteiskunnallisen

tilanteen merkkeinä, kuten Mieke Bal on osoittanut (Bal1977). Toisaalta Duras

murentaa låintisen kiint€iin identiteetin kZisitettii kåiyttiien relationaalisesti graduaa-

lisia (kontraarisia) oppositioita.r Unohtaa-muistaa-vastakkaisuus on esimerkki
tiillaisesta: se on Durasin hulluuden kåisitteen proustilainen sovellus ruumiinliik-
keeseen liitettynä.

Syklisessä kehyksessäåin luettuna L'antaurin viesti ei jää kåisittiimättömåiksi tai
elitistiseksi; toisaalta Durasista usein käytetty fraasi "ei heikkohermoisille"
suhteellistuu. Tulkitsen hulluuden, ruumiillisuuden, kiirsimyksen ja kerjäläisyy-
den Durasin retorisiksi froopeiksi, joita h?in tietoisesti toistaa poliittisen vastarin-

nan eleinä (Hulley 199A93,27-37; ks. myös Hill 1993, 29-30). En siis lukijana
patologisoi kirjailijaa ja håinen fiktiivisiä henkilöitiiåin psykoanalyyttisen tutki-
muksen tapaan.

Oppositioiden ja trooppien avulla Duras horjuttaa kiisitystii yhtenäisestii

identiteetistii ja ruumiittomasta rationaliteetista. Hän "kieltiiytyy kiinteän identi-
teetin romanttisuudesta" kuten asian voi myös ilmaista (Miller 1996: 231;247
nootit 3 ja l2\. Toinen ja vaikeampi kysymys on, millaisen äänen kirjatlia
kuvattavilleen antaa ja millaisin tyylikeinoin se tapahtuu.

Ke rj ölöis en m.atkn vall<ois en miehen ke rtomana

Kerjåiliiisen tarinaa kirjoittaessaan Durasin oli omien sanojensa mukaan vaikeinta

selvittiiä itselleen kuka puhuu hänen kirjoituksessaan: hän itsekö, vai jolnr/jokin

muu. Toinen tiirkeä kysymys oli, miten puhuja voi ylipäänsä tietiiä kerjälåiisestii

mitään (Cohen 1993, l5). Kovan ponnistelun tuloksena Duras lopulta keksi
tyydyttiivän ratkaisun: h?in loi itsensä ja tytön väliin kertojaksi Peter Morganin,
valkoisen, nuoren kirjailijan, joka on vasta saapunut Intiaan. Siten nälkåiiseen,

raskaana olevaan alkuperiiiskansan naiseen eläytyy tekstissä kaikissa suhteissa

vastakkainen henkilö. Kolonialisti joutuu menemään kolonisoidun nahkoihin,
englantilainen kamputsealaisen, mies raskaana olevan naisen. Durasin ratkaisu

lataa teokseen kiperien kysymysten sarjan.
Varakonsuli näyttiiä rakenteeltaan aluksi viattoman yksinkertaiselta: Peter

Morgan kirjoittaa romaania vaeltavasta kerjiilästytiistii Kalkutassa. "Hän kävelee,

kirjoittaa Peter Morgan" ovat Varakonsulin ensimmäiset sanat, joten lukija saa
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heti tietää kirjoittajan ja kohteen olevan eri sukupuolta. Sitten tarina tytön
kåivelystii jatkuu håin-muotoisena vapaana epåisuorana modernistisena esityksenä.

Samalla kun teksti on Peter Morganin kuvitelmaa, se vaikuttaa tytön sisäiseltii
keskustelulta aitowoolfilaiseen tajunnanvirtatyyliin: ei voi olla varma, kenen

nåikökulmaan kulloinkin on siirrytty (Cohen 1993, 16-30).
Morganin sisäkertomus on sijoitettu romaanin ensimmiiiseen kolmannekseen ja

päättyy sitten kokonaan. Kehyskertomuksen 3O-luvun fiktiivisessä Kalkutassa
odotetaan kolmen päivåin ajan rangaistusta Ranskan Lahoren varakonsulille
tiimän tekemästii siirtomaalain rikkomuksesta. Hän on ampunut Lahoren virka-
asunnosta umpim?ihkiiiin puistoon, jossa makasi kerjäliiisiä. Siitii kertoo niikymä-
tiin, joskus jopa kaikkitietiivåiltii vaikuttava kertoja. Brittiläisen Intian siirtomaa-
herroja vierailee tiuhaan Ranskan suurlåihettilåiiin vaimon, Anne-Marie Stretterin
luona. Råiikeästi karrikoidussa Kalkutassa Ranskan låihetystti on erotettu rauta-

aidoin ylelliseksi saarekkeeksi, jonka ulkopuolella lepraisten ja kerjäläisten

laumat makaavat Gangesin rannalla.2
Morgan on nostanut yhden kerjälåiistytiin kuvauksensa kohteeksi kasvottomasta

massasta. Koska hän haluaa hiukan naiivisti "ottaa omakseen Kalkutan tuskan"
kirjoittamalla, "eftä håinen tietåimättömyylensä lakkaisi tuskan myötii" (Duras

1988, 21), hän laatii romaanin kiirsivästii yksilöstii tylyssä maisemassa ja keksii
indokiinalaistytiin hulluuteen johtaneen matkan. Aineistonsa håin hankkii tarkkai-
lemalla muuatta kerjåil?iisnaista, joka nukkuu påiivisin lepraisten joukossa Gange-
sin rantabulevardilla. Esteettisestii påiiimåiiirästiiiin håin kertoo brittiläisille låihetys-

tiivirkailijoille seuraavasti :

Nainen kävelisi, [...] aion korostaa juuri sitii. Se olisi hyvin pitkåiä kävelemistii, joka
jakautuisi satoihin muihin saman keinuvan liikkeen - htinen askeltensa - elävöittii-
miin kävelymatkoihin, håin klivelisi ja lauseet håincn mukanaan, håin seuraisi junan
kiskoja, jotain tietä ja jäaiiisi taakseen maahan työnnettyjä rajapyykkejä, joissa olisi
sellaisia nimiä kuin Mandalay, Prome ja Bassin, itse hiin jatkaisi ja kiiäntyisi laskevaa
aurinkoa pän ja vaeltaisi tiimlin valon läpi ja Siamin ja Kambodåan ja Birmanian,
veden ja vuoristomaiseman läpi kymmenen vuoden ajan ja sitten h:in pysiihtyisi
Kalkuttaan. (Duras 1988, l3l.)

Matka on saanut alkunsa tytiin sukupuolen ja köyhyyden vuoksi: tyttö on viatto-
muuttaan tullut l4-wotiaana raskaaksi leikkiessäåin kalastajan pojan kanssa. Äiti
on ajanut tytiin maailmalle ja uhannut tappaa tiimän, jos tåimä rohkenee palata:

suita on jo liikaakin ruokittavana. Tyttö yrittiiä eksyä, ettei vahingossa palaisi
kotiin Battambangiin. Hänen katseensa etsii tunnistamattomia paikkoja, hän
harhailee Tonle Sapin kotijåirveltii jokihaaroja pitkin kohti merta. Isä on neuvonut
häntä menemään Lintujen tasangolle sukulaisiin, joten kysyttyåiän tietii hän
kiiiintyy vastakkaiseen suuntaan. Hiin kiertåiåi aluksi kehåiä, mutta onnistuu lopulta
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eksymäåin erehdyftytiän jokien nimiståi ja ilmansuunnista.
Kerjäläinen kulkee läpi kolonisoidun maiseman seuraten vesiä: Tonle Sapin

järvi, Mekong, Bengalin lahti, Ganges, Tyyni meri. Håin synnyttiiä luolassa

låihellä Pursatia ja luovuttaa lapsen liihetysasemalle Lintujen tasangolla. Hän
antautuu kalastajille tai kaivostyöläsille saadakseen leipåinsä. Hän kokee lukuisia
raskauksia ja jättiiii vastasyntyneet maastoon kuolemaan keskipåiivän aurinkoon.
Matka noudattaa reaalimaantieteen topologiaa ja kertomus nimeä yksityiskohtai-

sesti vuoria, jokia ja kaupunkeja kirjailijan nuoruudesta. hrdia Song -elokuvan

lopussa matka on nåikyvissä: kamera larlkee pitkin lGakkois-Aasian karttaa koko
kerjälåiisen kulkeman matkan takaperin Kalkutasta Savannakhetiin.

Tuhansia kilometrejä kuljettuaan naiseksi kasvanut tyttö saapuu Kalkuttaan,
jonne jåiä hedelmättömänä ja hulluna:

Niilkii hrnatissa ja Pursatin jiilkeen tietenkin, mutta myös aurinko, puhumisen puute,
metsåin hyönteisten tumrttava surina, aukeiden paikkojen rauha, monet asiat kasvatta-

vat hulluutta (Duras 1988, 5l).

Påiiimiiiirä on saavutettu: tyttistii on tullut muistamaton, eikä hän etsi enää mitiiän
Morganin romaanissa.

Peter Morganin ja håinen kertomansa tarinan viilille muodostuu kehyskertomuk-

sen edetessä dramatisoitu ironia, jota ei voi olla huomaamatta (ks. låihemmin

Knuuttila 1994, 88-101). Morgan paljastuu våihä våihåiltii puheensa ja toimintansa
välityksellä perinteisen etnosentriseksi nuoreksi mieheksi, joka potee itsestiiåin

selvää valkoista ylemmyyttii. Ristiriita synnyttiiä lukijassa kriittisen etiiisyyden
häneen kerjåiläisnaisen ajatusten representoiiana. Morganin halu heittiiytyä
Kalkutan tuskaan tuntuu liioitellulta ja turistimaiselta, varsinkin kun se rinnastuu

valkoisen seurapiirin ikiivystyneisyyteen (ennui, fadeur) ja toisaalta lepran

kauhuun ja Jumalan pelkoon.
Morganin kaksinaismoraalinen asenne naisten seksuaalisuuteen ja prostituuti-

oon paljastuu våihitellen kehyskertomuksen edetessä. Hän palvoo Anne-Marie
Stretteriä madonnana: tåimä ei voisi Morganin mielestä kiiydä "pahamaineisessa"

yökerhossa Blue Moonissa ryyppåiåimässä, niin kuin juorut kertovat. Anne-Marie
Stretter, joka kyllä käy Blue Moonissa tietåiä, etteivät eurooppalaiset uskalla
mennä sinne lepranpelkonsa vuoksi; siksi he kutsuvat yökerhoa bordelliksi.

@uras 1988, 102; 115.) Kerjåilåiisen prostituutiota Morgan kuvaa romaanissaan

ikäåin kuin se olisi sopivaa tai luonnollista alkuperäiskansan naiselle.

Naisen seksuaalinen nöyryytys ja lika muodostavat toisiinsa kietoutuneen

fallosentrisen metaforan kerjiilåiisnaisen fyysisessä kaksoishahmossa, jota Morgan
toisaalta havainnoi Gangesin rantabulevardilla ja josta hän sitten kirjassaan

kertoo. Siirtymä havaitsemisesta tekstualisointiin paljastaa enemmän kirjoittajasta
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kuin havaitsemisen kohteesta. Morganin asenne "oikeaan" kerjäläiseen on
tieteellisen objektivoiva, muttia samalla se ilmentiiä nautinnollista kauhua vierasta
sukupuolta ja "rotua" kohtaan:

Hän on likainen luin itse luonto, se on uskomatonta...ah miten tahloisin pysyä tuolla
tasolla, håinen jo pinttyneessä liassaan johon kuuluu kaikkea, on kuulunut jo kauan,
joka on imeytynyt hiinen ihoonsa, tehnyt sen - tahtoisin analysoida sitii likaa, kertoa
mistii se on tehty, hiestii, liejusta hanhenmaksavoileipien jåitteistä sinun vastaanotoilta-
si suurlåihetystiissii, tatrtoisin saada teidät tuntemaan inhoa: hanhenmaksa ptily, asvaltti,
mangot, kalansuomut, veri, kaitki tuo... (Duras 1988, 133.)

Omassa fyysisessä puhtaudessaan Morgan pitiiä eurooppalaisen selvåirajaisesta

heteroseksuaalisuudesta, lainkuuliaisuudesta, kohtuudesta ja mielen tasapainosta.

Hän ei voi sietiiii varakonsulia, joka edustaa vastakkaisia piirteitii (Duras 1988,

2I-22; lll-ll2; l15; 117). Varakonsulin ratketessa teoksen huippukohdassa
huutamaan (tiimä purkaa ulos varsinaista "Kalkutan tuskaa" Anne-Marien kanssa

tekemänsä salaisen sopimuksen mukaisesti), on luontevaa, että juuri Morgan
tarttuu htineen ja vie håinet ulos portin ulkopuolelle asti. "Teidän persoonanne ei
kiinnosta meitii silloin kun olette poissa", hän sanoo toimittaen Toisen pois
näkyvistii (Duras 1988, 107). Varakonsuli edustaa "oikeaa" kerjåiläist2i, joka
poistuessaan nåikyvistii lakkaa olemasta valkoisen miehen maailmassa: Kalkutan
nåilkä suljetaan ulos.

Huolimana eläytyvästii nåilkiikuvauksestaan Morgan sieppaa tilanteen kiristyes-
sä lähetystön vastaanotolla viimeiset hanhenmaksavoileivät, joita ollaan tavan
mukaan viemässä juhlista kerjåiläisten syötiiviiksi. Nuoren miehen hermostus
pukeutuu ahmimiseksi, vaikka håin toki tietiiä nälkäisen esimerkkikerj?ilåiisensiikin
syövän låihetystön jätetynnyreistii. Myöhemmin "Intian kärsimys", joka "saa
hänet haltioihinsa" ja "hengittåiä hänessä itsessään" alkaakin yhtiikkiä väsyttiiä
(kyllästyttiiä?), kun niikyviin ilmaantuvat loistoauton ikkunasta maatyöläisten
jonot ja "vanhanaikainen maanviljelys" peltojen rinteillä. Morgan toteaa moni-
mielisesti intohimonsa Intiaa kohtaan olevan vielä suurempi kuin hän aavistikaan
ja 

- nukahtaa autoon. (Duras 1988, 106; ll4;128-129).
Morgan on ikonisoinut naisen keksirnåinsä filtiivisen prosessin lopputulokseksi,

staattiseksi yksilöksi, jota voi tutkia kuin mitåi tahansa kohdetta (Cohen 1993,

22).Michael Richardson, joka on ollut kauan Intiassa, ehdottaa:

Entä muut hålnen kaltaisensa? [...] Jos hän on aivan yksin, se ei ole yhtåi kiinnostavaa
kuin jos...Kun puhut håinestä, näen håinet nuorten tyttöjen, muiden nuorten tytttijen
keskellåi, näen heidät vanhoina Siamin ja metsän våilillä ja nuorina heidän saapuessaan
Kalkuttaan. Ehkä se johtuu siitä, mitä Anne-Marie on kertonut, mutta näen heidät
Savannaktretissä istumassa riisirinteellä siinä valossa josta puhuit, riettaina, ruumis
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pa[aana he syövät raakaa kalaa jota kalastelevat lapset antavat heille, lapset pelkiiävät
ja he, he nauravat. Sitä vastoin myöhemmin, lähellä Intiaa, he ovat nuoria ja vakavia
ja he istuvat toriaukiolla - tiedäthåin tuollaisen pikku torin, missä on muutamia
valkoisia - valo on sama ja he kaupittelevat vastasyntynyttä lastaan. [...] (Duras 1988,
r3l-132.)

Katkelmassa puhuvat monet äänet mies mäiirittelee naiset riettaiksi heid?in

alastomuutensa takia, mutta toisaalta hän ilmaisee sen tosiasian, että Intiassa
naiskerjiilåiisiä on laumoittain ja vastasynfynei€i lapsia myydäåin. Durasin lapsena
kokema pelko metsässä nomadeina asuvia naisia kohtaan tulee ilmi, sama pelko,
jota hän yritti purkaa jo Un Banage contre le Pacifique -romaanissa. Kirjailija
myöntiiä, että se liittyi pelotlelulla herätettyyn kauhuun lepraa kohtaan, joka
tartui aliravittuihin; siten kauhu on myös n?ilåin pelkoa (Duras - Gauthier 1974,

206-207).
Vanhin britti George Crawn kertoo Morganin mykåiksi muokkaamasta "oikeas-

ta" kerj älåiisestä seuraavasti :

Hän laulaa ja puhuu, pitiili hyödyttömiä puheita ympfillään syvä hiljaisuus. Pitäisi
ehkä kertoa mitä ne puheet ovat, [...]. Mitättömät asiat huvittavat hiintii, ohikulkeva
koira saa hiinet hymyilemiiiin ja håin kiivelee öisin; jos minä puhuisin h?inestii, panisin
håinet tekemåiiin asioita väilrinpän, håin nukkuisi påiivisin puitten varjossa milloin
missåikin Gangesin rannalla. [...] (Duras 1988, 132.)

Morganin vastaus on asenteellinen: "Mutta hän tekee juuri kuten sanot, [...] hän
menee puiden alle, puraisee jotakin, raapii maata, nauraa eikä ole oppinut
sanaakaan hindustania" (Duras 1988, 133). Hindustan on Pohjois-Intian tiirkein
paikallinen alkupertiiskieli, jonka oppiminen ilmeisesti osoittaisi kamputsealaisen
kerjåilåiisen älykkyyttåi. Morgan ei rekisteöi Crawnin lailla naisen puhumaa toista
kieltä, eikä tulkitse positiivisesti hänen hymyään. Ehkä nainen löytiiä maasta
jotakin syötiivää ja nauraa sitii iloissaan. Päivän kuumuudessa valkoisetkin
nukkuvat siestan aikana Intiassa; tekeekö nainen jotakin väåirinpäin, jos tekee
niin?

Fiktiivisen kerjäläisen ero laulavaan ja nauravaan Gangesin naiseen on selvä,
eikii sitåi ole tehty aiemmissa Varakonsuli-tulkinnoissa kyllin nåikyviiksi. "Oikea"
nainen ui ja kalastaa öisin Gangesissa ja valtameressä Prince of Walesin edustal-
la. Hänen laulunsa ja lavertelunsa kuuluu Anne-Marie Stretterin korviin usein;
kaikki eivät sitii kuule. Nainen ahmii ruokaa tyytyväisenä låihetystön roskalaati-
koista: häneltåi ei puutu mitiiän Kalkutassa. Anne-Mariesta hän on saanut jopa
symbolisen ja fyysisen äidin.3

Kehyskertomuksen ironiaa seuraten näyttiiii siltii, kuin Duras asettaisi luettavak-

si valkoisen miehen kuvauksen Toisesta ja siten ironisoisi orientalistisen kauko-

t12



Kerjölöisnaisen matka unoMultseen

maakirjallisuuden traditiota. Milton Osbornen mukaan ranskalaisten miesten
Indokiinaa kiisittelevä siirtomaaromaani on toistanut 1800-luvulta låihtien varsin-
kin vietnamilaisen naisen negatiivista stereotyyppiä. Samalla kun vietnamilainen
nainen oli kolonisoijan pakkomielteisen seksuaalisen tarpeen ailahteleva tyydyt-
täjä, hänet esitettiin likaisena ja vastenmielisenä. Kamputsealaiset ja laosilaiset
naiset olivat niiissä romaaneissa jalkavaimoina siedettävämpiä, vietnamilaismie-
het våikivaltaisia ja arvaamattomia, maisemat luotaantyöntiivän vaarallisia
(Osborne 1990, 165-168).

Onko Duras siis rakentanutVarakonsnldin tarkoituksella länsimaisten, päältåi

katsoen hyvinvoivien naisten vastakohdaksi itiiisen naisen fiktiivisen stereotyy-
pin, johon valkoinen mies on projisoinut sen pelottavan, mitä ei itsessään haluaisi
nåihdä tai elåimässäåin kokea: likaisuuden, kielettömyyden ja loppumattoman
nälän? Onko kerjäläisnainen vain klisee, vain Morganin eksoottinen "pimeä
manner", jota håin yrittiiä "vallata" läntisellä kirjallisella diskurssilla?

S is ökluiisten ke rtoj ien ambiv alens s i

Tåillä hetkellä on erityisen kiinnostavaa tarttua 60-luvun Ranskassa kirjoitettuun
metafiktiiviseen kerjälästarinaan, joka on sijoitetnr 3O-luvun Indokiinaan ja
Intiaan. Jälkikoloniaalisen tutkimussuuntauksen puutarha reioaa moniaalle
haaraantuvia metodisia polkuja lukijalle. Bengalilaisen Gayati Spivakin mielesEi
monikultnrurisessa kirjallisuudentutkimuksessa tekstin tulkitsijan asema on yhtii
vaativa kuin kirjoittajan. Spivakin mukaan emme voi puhua toisen kulttuurin
edustajan puolesta, vaan hänen on puhuttava itse historiallisena henkilönä
(Spivak 1987,15-L7).

Länsimaisen kirjallisuuden ja etnografian orientalismia on kritisoinr yhä
enemmän pitkin 80Jukua. Valkoinen feminismikin on ollut luomassa toisten
kulttuurien naisista stereotypioita (ks. Ahokas - Rantonen, 1996). Chandra
Talpade Mohantyn paljon siteeratun artikkelin mukaan käsite "kolmannen
maailman naiset" on konstruoitu valkoisissa feminismeissä homogeeniseksi
alistetuksi massaksi, jolla ei ole kultnrurisia, uskonnollisia, etnisiä, luokka-, kasti-
tms. erityispiirteitii. Samalla on yritetty luoda sukupuolisesti alistettujen "sisa-
ruutta" yli rajojen. Mohantyn mukaan länsimaisten feministien tieteellisissä
diskursseissa käytetty sanasto kolmannen maailman naisista (powerless, exploi
ted, sexually harassed) muistuttaa seksististii diskurssia ja luo heistii stereotyyppi-
sen kuvan, joka asettaa heidät naisten keskinäisessä arvohierarkiassa länsimaisia
alemmaksi. (Mohanty 199 l, 5l-52; Mohanty-kommenteista ks. Mann 1 995.)

Mitåi Duras sitten on tehnyt kirjailijana tästii niikökulmasta? Hänen kirjailijuut-
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taan konstituoivista historiallisista tekijöistii on tiirkein hiinen kaksikultnrurinen
ja -kielinen kasvutaustansa. Hän koki kolonialistisen jfiestelmän lieveilmiöt
useissa Ranskan Indokiinan maissa vuosina l9l4-31låihinnä alimman sosiaali-
luokan nåikökulmasta (ks. Knuuttila 1994, 45-54; Vircondelet 1992, 29-52).
Toisaalta hän saapui Eurooppaan nousevan fasismin vuosikymmenellä ja koki
läheltii sen tuhovaikutukset toisessa maailmansodassa, mistä on dokumenttina
hänen päivlikirjaansa perustuva teos Ia douleur (1985) (ks. myös vircondelet
1992,98-164).

60-luvun alussa Durasia ei ollut kanonisoitu, vaan häntii pidettiin vasta
"lupaavana". Haastattelujen mukaan hän on tuntenut itsensä Euroopassa koti-
maat0omaksi muukalaiseksi (Duras - Gauthier 1974, L36). Lapsena ja nuorena
hän, "pieni annamiitti" niin kuin hänen äitinsä riisiä syövää paljasjalkaista
tytiirtiiiin kutsui, sai toisen veljensä kanssa kuulla arveluita omasta alkuperästiiän
ihonvåirinsä ja ulkonåikönsä vuoksi (Duras 1984, 347-350). Kiintoisa kysymys
onkin selviftiiii, mihin JanMohamedin mäåirittelemien rajaintellektuellien ryhm?i?in
Duras sijoittuisi. Mielestiini håin sopisi spekulaarisen rajaintellektuellin tekijäposi-
tioon: Duras tuntee sis?iltiipäin kaksi kulttuuria, muttei halua tai kykene olemaan
kotonaan kummassakaan (ks. JanMohamed 1992, 9Gg7).

Duras låihestyy länsimaista Toisen kuvaamisen ongelmaa kahden maailman
kansalaisena Intia-syklissä avoimen kyselevällä tyylillä. Duras on sanojensa
mukaan keskittynyt kaksinkertaiseen kolonisointiin: håin yrittiiä antaa teoksissaan
äänen sosiaalisesti ja sukupuolisesti syrjityille. Pääosassa ovat vaientamalla
marginalisoidut kuten naiset, siirtolaiset ja esimerkiksi Pariisin esikaupunkilaiset,
mutta yhtii hyvin reaalikommunismin tukahduttamat "Kremlin ja Gulagin lapset"
(Armel 1990, 9L91). VarakansnJr'ssa instituutioiden vaientamia ovat hullut,
prostituoidut ja kerjäl?iiset, rikolliset ja juopot sekä porvarillisessa avioliitossa
kuihtuvat vaimot.

Milton osborne, joka on luonut lyhyen katsauksen ranskalaisen Indokiinan
kuvauksen imperialistiseen perinteeseen 1800-luvulta asti, väittiiä Durasin
sivuuttaneen Indokiinan historiallisen ajan ja paikan kuvauksen kokonaan ja
keskittyneen valkoisen seurapiirin psykologiseen kuvaukseen. osbornen mukaan
Durasin romaaneja hallitsevat rakkaus, intohimo ja tuho eksotisoidussa ympåiris-
tössä. (Osborne I99O, 172.)

Olen eri mieltii kuin Osborne: jåilkikoloniaalisesta ja feministisestii nåikökulmas-
ta lukien Durasin Indokiinasta henkii tiivis ja moniaistinen paikallisuus, jonka
vivahteita hän käyttää kriittisinä metonymioina. valon vaihtelut, kuumuus ja
tuoksut toimivat analogisen maiseman osina korostaen kolonialistisen valtajfies-
telmään osallisten asenteita. Kerjåiläisen matka Indokiinan halki muodostaa
kolonialistien aidatulle saarekkeelle topologisen antiteesin (Knuuttila 1994,

lt4



Kerj iikii stuis en matla wtoMnlcs e en

105-1 l0; 156-159).
Mihin tarina kerjåiläisen matkasta kehyskertomuksineen sitten sijoittuu l?insi-

maisen kirjallisuuden traditiossa? Ensinnåikin sisiikertomus kerjåiläisestä on

liinsimaistuneen naisen kirjoittama eläytymisesitys vieraan kulttuurin edustajasta.

Toiseksi tolin ja Anne-Marien matkalaisuus Intia-syklissä on hyvin asetettavissa

siihen låintisen naiskirjallisuuden traditioon, joka käsittelee avioliittoaja naisten

etsintiimatkoja (ks. Felski 1989,122-153; Pratt 1981, 41-58). Mutta koska Lol,
Anne-Marie Sretterja kerjäl?iisnainen päätyvät kaikki tuhoon, näyttiiä siltii kuin
Duras jatkaisi naisten matkanteon traagista haaraumaa, jossa yritys irtautua ja
löytiiä identiteetti johtaa hulluuteen tai itsemurhaan.

Perinteinen kåisrtys matkasta etiiisyydenottona ja itsereflektiona kohti individu-
alismia ei sovi Durasin liikkuviin naisiin. Heidåin intuitiivinen odysseiansa

suuntautuu kohti jotakin muuta päämäåirää. Iolin ja Battambangin kerjälåiisen

sulauttaminen yhteen mutkistaa tilannetta entisestiiiin. Toisaalta Prattin mukaan

naiset ovat nimenomaan purkaneet stereotyyppejä kåiyttiimåillä niitii romaaneis-

saan (Pratt 1981, 135-177). Kuten edellä n?ihtiin, Varalansnlin metakerronta
muuttaa narratiivista tilannetta kriittisesti kommentoivaan suuntaan. Tekstin
polttopisteeksi tr,rlee sukupuolitettu ruumiillisuus, joka on rasististen ja seksistis-

ten ideologioiden varmin pohja (vrt. Minh-ha 1989, 100).
Varalansulinjyrkkä sisåikertomusrakenne syntyi kivuliaasti (ks. Duras 1993,

2425;32-33). Kirjailija ei halunnut kåiyttiiä normiksi muodostunutta modernis-

tista realismia kerjäläisen psyyken ilmentiijiinä; hän nimitti itse tyyliä "henkilö-
kohtaiseksi" ja "rehelliseksi realismiksi". Hän ei halunnut olla naiivi ja toivoi
voivansa jatkaa omaksi kokemaansa elliptistii tyyliä, joka oli hyvåillä alulla.
Pantuaan aiheen tiimän vaikeuden takia syrjään viidesti kahdeksan kuukauden
sisåillä, Duras otti kiiyttiiön "realisminsa", mutta siirsi vastuun tästä tyylivalinnas-
ta Peter Morganille, itsensä suhteen poliittisesti ja esteettisesti sopivalle "toiselle"
(Armel I99O,63;92).

Etiiåinnyttiimisen vuoksi kerjäliiiskuvausta kehuttiin. Kirjailija "oli lakannut
saarnaamasta" ja "kuvasi kylmäverisemmin oikeudenmukaisuuden anomalioita"
nuoruudenromaaniinsa verrattuna, kuten amerikkalainen Duras-monografisti
Albert Cismaru asian ilmaisee sen pitemmåille analyysissaan menemättä (Cismaru

1971, 115). 70-luvun estetiikan mukaan kuvaus oli sellaisenaan hyvä esitys
kolonialistisesta tilanteesta. Jos tiinä piiivåinä tulkitaan Morganin tarina orientalis-
min kritiikkinä, mikä sija jä naisen raskauden ja nåilän tuntemusten kuvaukselle
valkoisen miehen tekstissä?

Yhtäältä Morganin modernistinen kieli voisi muokata kerjåilåiisestii eurooppalai-
sen etnosentrisen individualismin mukaista psykologista yksilöä, jollaista
kyseisessä kultnrurissa ei ehkåi edes ole. Jos ajatellaan, että modernistinen
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nåikökulmatekniikka naturalisoi kuvauksensa kohteen kuten perinteinen realismi-
kin, se sulauttaa kirjoittajan ja kohteen (a lukijan) ajatukset ja havainnot yhteen

siten, että kohde hrlee kiedotuksi låinsimaiseen patiarkaaliseen arvojfi estykseen.

Vapaa epäsuora esitys olisi todellisuuden representaationa silloin sidottu läntisen
identiteetin klisitteen ennakko-oletuksiin.

Susan D. Cohenin ehdotus on parempi. Håin pitiiä Durasin låihtiikohtana
kaksinaisen tietiimäftiimyyden ideaa. Cohenin mukaan t€kstin moniåiiinisyys pitåiii

yllä useita samanaikaisia tekstuaalisia, diskursiivisia ja sosiaalisia tulkintamah-
dollisuuksia. Puhujaa tai havaitsijaa ei voi tåismåillisesti nimetii, ja toisaalta tekstin
epävarma referentiaalisuus ilmaistaan avoimesti kysymyksin tai ehdotuksin.
Cohenin mukaan Varal<onsulissa nåikymätiin ker0ova "minä" läp?iisee koko
lekstin tuoden siihen pysyvåisti mukaan kysymyksen kirjoittamisesta ja sukupuo-
lesta. Cohenille Vara.l<onsulin tektjä on "Duras". Lainausmerkeillä hän erottaa
tekijän fyysiseståi kirjailijasta. (Cohen L993, 15-21; ks. kerjäliiistarinen teks-
tianalyysistii Knuuttila 1994, 77 -88.)

Naispuolinen "Duras" ja Peter Morgan ovat koko ajan läsnä sisåikk?iisinä, mutta
erottamattomina kertojina, joten teksti säilyttiiåi sukupuolisen ambivalenssinsa.
Siten implisiittisiltii semanttisilta ennakko-oletuksiltaan valkoinen, keskiluokkai-
nen (sisåiis)tekijä voidaan korvata sukupuolisesti hybridillä tekijäIH.4

Sisiikertomusratkaisu vapautti Durasin kirjoittamaan köyhän naisen ruumiilli-
sesta nåikökulmasta, mutta tietoisena siitä, eftä se tapahtui valkoisen kirjallisen
diskurssin ehdoilla. Håin pystyi kirjaamaan lapsenmieleensä yksityiskohtaisesti
syöpyneet muistikuvat puutteesta aiheutuvan sairauden, aliravitsemuksen ja
autismin. Toiseksi håin tekstualisoi aikuisena kokemansa biologisen naiseuden ja
reproduktion sisätilael?imyksetja menetyksen tuskan. (vrt. Duras 1984, 351-353).
Lisäaineistoksi tulivat todenniiköisesti myös natsien kidutuksen aiheuttaman
nälän jäljet Robert Anielmen ruumiissa tiimåin pelastuttua Dachausta vuonna
1945 (ks. Vircondelet 1995, 149-154).

Duras ei siis loitonna itseiiiin (eikii historiallisia ja sukupuolisia kokemuksiaan)
sislikertomuksen kirjoittajasta, kuten perinteisesti on todettu tiillaisen strategian
toimivan (vrt. Envall 1990, 106; Booth 1975, 151-153). Teksti pysyy ambiva-
lenttina sekåi sukupuolen ettii luokan suhteen. Se on huomattavan tyyliteltyä
vapaata epäsuoraa esitystii ja kyselee jatkuvasti preesensissä, miten ja miksi
pysyä hengissä. Keskeisinä ovat kaikille oleelliset perustaxpeet sukupuolesta
riippumatta: ravinto, suoja, l?impö, terveys ja rakkaus. Tekstissä lyyrisesti
toistuvat "elle"-alkuiset kappaleet korostavat päåihenkilön naispuolisuutta ja
kävelyn rytmiä melodisesti syklisessä ajassa.

"Duras"-Morgan esiffiiä lukijalle vaikeita epistemologisia kysymyksiä: kuka
tietää kolonisoidun maan ja sen asukkaiden arkipäiviin tilanteen, kuka tietiiä tai
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tuntee "oikein", kenellä on oikeus kertoa ja miten saa tai voi kertoa? Saako
valkoinen edes yrittiiä? Riittii?ikö, että tunnustaa olevansa kuvaajana oman
kulttuurinsa tuotetta ja siten pääsemättömissä ennakkoasenteistaan? Ovatko
diskursiiviset (representatiiviset) säiinnöt ohitettavissa, jos ovat, niin miten?
Varal<onsulin sisäkertomus oli aikanaan mahdollinen tapa laatia subjektin
sisäinen keskustelu aiheesta.

Rosi Braidotti esittiiä Donna Harawayhin viitaten subjektin historiallisesti ja
ruumiillisesti paikannethrna oliona ja lisåiksi muuttuvana prosessina, jossa

erilaiset sosiaalisetja kultnruriset diskurssit leikkaavat toisiaan. Lisåiksi subjektin
sisällä käyvät vuoropuhelua monentasoiset tietoiset ja tiedostamattomat äiinet

@raidotti 1989; 1993, 238-238; Rojola 1996, 160). Gayatri Spivak avaa ongel-
man toisen kulthlurin edustajaa koskevasta tiedosta mielestiini tavalla, joka sopii
hyvin kuvaamaan Durasin kerjälåiismatkan kertojan sisåiisten erojen halkomaa
mentaalista maisemaa:

Näkemystä, jonka mukaan vain alistettu voi tuntea alistetun, vain nainen naisen jne.,
ei myöskåiiin voida pitiiåi teoreettisena låihtökohtana, koska se edellyttiiii, ettii tiedon
mahdollisuus perustuu identitcettiin. Vaikka kyseisen nåikemyksen kannattaminen
olisikin poliittisesti viilttiimätiintii, ja vaikka olisikin suositeltavaa yrittiiii "identifioi-
tua'' toiseen / identifioida toinen subjektina tunteakseen håinet, tiedon tekee mahdolli-
seksi ja sitii ylläpitliii nimenoma.n palautumaton (irreducible) ero, ei niinkåiiin identi-
teetti. (Spivak 1987,253-254; kälinnös SK)

Spivak siis pitåiä mahdollisena yrittiiii ymm?irtiiä toista nimenomaan eron avulla,
samalla kun håin hylkää läntisen kiinteåin identiteetin käsitteen epistemologisena
låihtökohtana. Håin jättii?i ymmåirtiimisen kanavat auki molempiin suuntiin keske-
nätin erilaisten vuoropuhelulle. Spivak on toisaalla korostanut myös sitii, ettii
länsimaisten ja kolmannen maailman naisten feminismien päämä?irät eivät
pohjimmaltaan ole vastakkaisia (ks. Mann 1995, 69; identiteetistii ja Toisesta
Meese 1990, 6). Vuorovaikutuksen edellytyksenä on käsitys sellaisesta relatio-
naalisesta subjektiudesta, joka liikkuu sisäisten erojensa maastossa vapaasti ja
tukahduttamatta. Mieleståini tiillainen subjektikäsitys ankkuroituu oleellisesti
ruumiin aistiviin ja emotionaalisiin kykyihin, joita ei voi erottaa älyllisistii
toiminnoista (ks. Damasio 1994).

Onkin kiinnostavaa, ettii 9O-luvulla on jatkuvasti ilmestynyt uusia romaaneja,
joiden kerronnassa kulttuuri-, ikä- ja sukupuoliero ovat läsnä, eikä eläytymisestii
ole tehty silmiinpistiivää retorista ongelmaa. Esimerkiksi norjalaisen Tove
Nilsenin Oyets sult (1993; Silmitn nälld,1995) kertoo Norjaan tulleen intialaisen
miespakolaisen tarinan minä-muodossa. Brittiläinen musta mieskirjailija Caryl
Phillips on eläytynyt teoksessaan Cambridge (1991) englantilaisen naisen
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ajatuksiin orjuudesta, ja uudemmassa kirjassaan Nature of Blood (Veren vella,
1997) hän katsoo keskitysleirejä juutalaistytön nåikökulmasta.

Unohtaminen ja hulluus matlan pöönö

Varakonsulin kerjäläistyttö yrittiiä eksyä kotiseudultaan unohtaakseen sen ja
kaiken siihen liittyvän. Lol V. Steinin halu tavoittaa mielestii kadonnut, käsittii-
mättiim?iksi jäåinyt tapahtuma on kerjälåiisen pyrkimykselle vastakkainen. Kerjä-
låiisen matka hulluuteen on pyrkimystä unohtaa hylkäyksen tuska, kun taas Lolin
matka kulkee kohti muistamisen kipua. He päätyvät paradoksisesti samaan tilaan
L'amoarin poeettisen operaation kautta Intia-syklin jatkuessa. Unohdus tuo
molemmille vapautuksen jostakin mahdottomasta.

Muissakin Durasin teoksissa esiintyy unohduksen valtaan joutuvia sankarittaria.
"Hullu on olento, jolta on tuhoutunut oleellinen kyky arvioida itsen rajat. Tosi-
asiassa minua askamrttaa vain, onko mahdollista kyetii kadottamaan käsitys
omasta identiteetistiiiin. Siksi kysymys hulluudesta houkuttelee minua niin paljon
kirjoissani", sanoo Duras itse. Håin sanoo hu.llun muistia "valkaistuksi" @lanchie)
ja 'trnohduksen muistiksi" (m6moire de I'oubli), jonka sisåiltö on kadonnut
(Gamoneda Lanza 1994, 185; 191. Kåiännös SK).

Proustille aukeni satunnaisten, aiemmin koettujen aistimusten kautta väylä
muistojen maailmaan. Varalconsulin tytiille prosessi on päinvastainen: hänelle on
elintiirkeää tarrautua maiseman outoihin piirteisiin päästiikseen tulevaisuuteen.
Hänen aistimustensa kertojaksi sopii tiistii syystii oivallisesti äskettiiin Intiaan
saapunut nuori mies, joka kokee kaiken ensi kertaa. Tästä seuraa mielenkiintoi-
nen vastakkaisviritys itsensä Durasin ja Morganin våilille. Kirjailijan on herätettii-
vä 3545 vuoden takaiset lapsuudenmuistonsa tuoreina eloon siirtiiåikseen ne
nuoren miehen aistimuksiksi vieraasta maasta.

Kirjailijan mielenliike menneisyyteen antaa tekstissä tytölle ruumiinliikkeen ja
aistimukset fiktion nykyhetkessä Morganin kautta. Kerjåiläistyttin on henkensä
kaupalla yritetEiva aistia ymp?iristöstiiiin sellaisia vieraita piirteitii, jotka eivät toisi
mieleen mitiiän. Kirjailija joutuu tåimtin woksi palauttamaan lapsuutensa Indokii-
nan vivahteet yksityiskohtaisesti mieleensä. Paradoksisesti käy siis seuraavasti:
laatiakseen Proust-inversionsa Durasin on loppujen lopuksi itse luotava muisto-
jensa imperfektistii proustilainen fiktiivinen preesens.

Morgan puolestaan tekee tekstissä matkan sekä vieraaseen maahan ettii vieraa-
seen sukupuoleen ja tekshralisoi molemmat. Kerjåiliiiselle matkanteko preesensis-
sä on piinallista pakoa, joka suuntautuu futuuriin. Sen tarkoituksena on hävittiiä
mennyt mielestii pakenemalla maantieteellisesti yhä kauemmas. SitenVaralconsu-

118



Kerj iilöi s naisen matka wohdnlcs e en

lin matka on kirjoitusta ja kirjoitus matkaa monin kerroin mielessä ja ruumiissa,

ajassa ja paikassa. "Duras"-Morganin kirjoitus merkitsee tytön muuttumistå
liikkuvaksi ruumiiksi, jonka muisti pyyhkiytyy våihitellen tyhjiiksi. Naisellinen
ruumiillisuus nouseie tekstin pääosaan.

Etenevän raskaudentilan tuntemukset ovat tytölle ennen kokemattomia, mutta
niin ne ovat Morganillekin. Tekstistii tulee metonyyminen ja kirjaimellinen
muodonmuutosraportti, jota sen jatkuva preesens aikamuotona korostaa. Tyttö,
jonka sisuksia raskaus ja nälkä jäytåivät, muuttuu osaksi yhä vieraammalta

näyttåivåiä maisemaa, jonka läpi hän kulkee. Teksti on ryunistä liikettåi tytön sisä-
ja ulkotilan v?ilillä: aistimuksia liejuisesta jokivedestii lapsen kalamaiseen
kuhinaan kohdussa, pyöristyvästii vatsasta vedessä uiviin lihaviin puhveleihin.
Karut marmorilouhokset ja hetteiköt rinnastetaan aliravitsemuksesta kaljuuntu-
vaan päåihän ja jalkapohjien kumimaiseen nahkaan.

Kertovan nuoren miehen ja tytön tietiimättömyys hedelmöityksesti ja raskau-

den kulusta lankeavat tekstissä yhteen. Prostituution alku leivän saamiseksi on
yhtä viaton kuin raskauden alullepanokin:

[...] Perheen naapuri, jonka kanssa menin metsään oli kalastaja Tonle Sapista, en
ymmåinii, olen liian nuori. Hiin syö nuoria versoja, banaanikasvin pehmeimpiä taimia,
katsoo kuinka kalastajat menevät ohi, tulevat ja menevät ja hiin hymyilee heille. Se

mikii tapatrhru louhoksen ulkopuolella alkaa olla erilaista kuin sisäpuolella, liike siellä
toista kuin liike tåiiillä. Ilman pikku kommelluksia, kuten jalan loukkaamista marmo-
rinsiruun, håin voisi vaikka unohtaa liihtötilanteen, sen ettii hiinet ajettiin pois kun håin

sattui tulemaan raskaaksi, sattui noin vain kuin puusta putoaisi, eikä se tehnyt edes

kipeäii. (Duras 1988, 14.)

Vähitellen prostituutio selviytymiskeinona muuttuu karuksi ja kåirsivän tytiin
n?ikökulma korostuu:

Kalastaja on h,rllut louhokseen, toinenkin. He jyskyttiivät lasta vasten, sitii rottaa
vasten, tiiytyyhiin sen tulla ulos. Kalastajien rahan turvin håin menee Pursatiin monta
kertaa, ostaa riisiäja keittiiii sen säilykepurkissa. He antavat hiinelle tulitikkujaja hiin
syö kuumaa riisiä. Lapsi on kohta valmis. Ensi päivien nåilkii ei eniiä koskaan palaa.
(Duras 1988, 16.)

Tyttti muistaa äitinsä sanat ja ilmeet aluksi elävästi ja käy tiim?in kanssa mieles-

säiin keskustelua. Muistikuvat iiidistii vähenevät matkan aikana. Synnytyksen
llihetessä tapahtuu lipsahdus vielä kerran: unohtamisprojekti epäonnistuu. Koska
tyttö on itse tulemaisillaan ?iidiksi, hän nälissään näkee hallusinaation tavoin
äitinsä antamassa itselleen leivän. Muistikuvassa ilmenee pelonsekainen äidin
kaipaus: hän suunnittelee palauttavansa lapsen äidilleen,jolle se kuuluu; onhan
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