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Sirkka Knuuttila

Valkoinen merkitsee

Puhtauden j a v aaranongelma Marguerite Durasin
Varakonsulissa

Marguerite Durasin romaani Le Wce-consul (1966, Varakonsuli 1988) alkaa sisä-
kertomukse I la kambo dzhalai sesta kerj äl äi snai s e sta, j onka tarinaa sep ittää kehys-
kertomuksen henki lö, britti läinen kirj ai lij a. S isäkertomus kattaa romaanin ensim-
mäisen kolmanneksen; sen jälkeen jatkuu kehyskertomus valkoisten siirtomaa-
virkai lij oiden elämästä Kalkutassa.

Varakonsuli hajottaa realistisen kerronnan harmonisen maailman. Tekstin juuret
ulottuvat kahteen keskenään ristiriitaiseen lähteeseen. Durasin varhaiset aisti-
mukset kolonialistisesta Ranskan Indokiinasta törmäsivät 1930-luvun eurooppa-
laisen porvariston rotuhygieeniseen arvojärjestykseen. Tuloksena syntyi jyrkkä
mise en abyme -rakenne, joka paljastaa tekijän radikaalin asenteen valkoisiin
kolonialisteihin. Varakonsulin psykologisointia vieroksuva tyylittely houkuttelee
etsimään teoksen metaforisia viestejä, varsinkin kun antropomorfisia metaforia
välttävä aikalainen, Alain Robbe-Grillet, korosti Varakonsulin kirjoittamisen
aikaan, ettei mikäan metafora ole viaton figuuri (Heath 1972: 75).r

Romaanin sisäkertomusrakenne asettaa vastakkain aasialaisen köyhyyden ja
eurooppalaiset kolonialistit 193O-luvulla. Tämtin asetelman antiteettisiä merkityksiä
on pohdittu monissa tutkimuksissa. Sisäkertomuksen nälkiintynyt kerjäläisnainen
on tulkittu etniseksi, sukupuoliseksi ja sosiaaliseksi vastapooliksi kehys-
kertomuksen kolonialistien yhteisolle, joka pohtii ranskalaisen varakonsulin
Lahoressa tekemää siirtomaalain rikosta: umpimähkäistä ammuskelua alkuperäis-
kansalaisten joukkoon. Hyvinvoivien eurooppalaisten identiteettiongelmia on
peilattu avoimen surkeaksi kuvatun etnisen Toisen hahmoa vasten. (Ks. esim.
Bal 1977 ;Marini 1977 ;Pienot I 986.)

Postkoloniaal isesta näkökulmasta herää kysymys, onko valkoihoisen ruumi il-
lisuus kuvattavissa vain värillisen avulla. Onko ylipäänsä mahdollista kuvata
oman rotukonstnrktion normatiivista arkea ja sen taustaoletuksia kuvaamatta
etnistä itseä epäsuorasti, vastakkaiseksi kuvatun etnisen Toisen kautta? Toni
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Morrison puhuu teoksessaan Playing in the Dark (1992, Soittoa pimecissci 1996)
valkoisen "kirjallisen diskurssin koristeellisesta umpiosta" (ornamental vacuum
in literary discourse), joka estää näkemästä, miten Itse rakentuu sanataiteessa
Toisen kautta. Samalla kun vaiettua Toista käytetåiän valkoisen Itsen kuvaamiseksi,
valkoihoisuuden läsnäolo pyyhitään paradoksisella tavalla näkyvistä. Mikä vielä
tärkeämpåiä, vaikenemisen tavatestävät tajuamasta, mitä vaikeneminen aiheuttaa
kuvaajalle itselleen, hänen omalle ajattelulleen, mielikuvitukselleen ja käyttäyty-
miselleen. Rasistisen katsantokannan vaikutus sen harjoittajaan on Morrisonin
mukaan hätkähdyttävän analysoimaton ja vältelty aihe. (Monison 1996:34-35.),

Entä jos Itse/Toinen-asetelmaa käyttävä postkoloniaalinen lähestymistapa onkin
itsessään kolonisoiva diskurssi, joka pitaa Toisen paikallaan - "alempana" -
vertikaaliksi tulkitussa "rotujen" hierarkiassa? Tutkimustradition urautumat luovat
myös sokeita pisteitä. Jospa Duras on kehyskertomuksen modernin rituaalin
metaforilla kuvannut juuri sitä, mitä rodullistava ajattelu on aiheuttanut valko-
ihoisten subjektiudelle, ajattelulle ja käyttäytymiselle? Koska Varakonsulissa
kolonisoija/kolonisoitu-vastakkaisuutta ei ole lainkaan piilotettu vaan päinvastoin
korostettu valkoisen miehen kuvitelmalla kerjäläisnaisesta, ei valkoisten kuvaus-
takaan tarvitsisi olettaa piilotekstiksi. Onkin perusteltua kysyä, voidaanko kehys-
kertomuksen kolonisoiva Itse tavoittaa suoraan romaanin valkoihoisen alakult-
tuurin representaatiosta. Tehtävä ei ole helppo, koska Durasin valkoisen "rodun"
kuvaus tuntuu hyvin luontevalta ja tutulta.

Alistettua kansanosaa on kuvattu kirjallisuudessa useimmiten uhrin kokemien
kauhujen kautta. Kun luovutaan kolonisoidusta uhrina, valkoista Itseä raken-
tavana Ei-itsenä, päästään tarkastelemaan suoraan kolonialistien toimintaa ja
sen ehtoja. Tämän ajatuksen mukaisesti jätan Varakonsulin tulkinnassani kerjä-
läistarinan syrjään, ja otan analysoinnin kohteeksi vallanpitäjistä laaditun
representaation teoksen metaforisessa maailmassa. Tarkastelen, onko parem-
muuden diskurssi historian kuluessa kirjoittautunut valkoisen ruumiillisuuden
kulttuurisiin käytäntöihin tiedostamattomaksi, rotuhierarkkista ajattelua
ilmentäväksi nonverbaalien merkkien repertuaariksi. Luon siksi myös katsauksen
kolonialismin oikeuttaviin taustaoletuksiin, joiden ytimenä on vuosisatojen ajan
ollut rasismin myytti valkoisten biologiseen ruumiillisuuteen perustuvasta älyl-
lisestä paremmuudesta suhteessa "huonompiin rotuihin" (rodullistamisen merki-
tyksestä rasismille ks. Miles 1989: 103- 143).

Valkoista ruumiillisuutta muokkaavien ennakko-oletusten kenttåiän ei ole helppo
tarttua. Lähden liikkeelle Mieke Balin varhaisesta tutkielmasta, jonka mukaan
Varakonsulin tärkeimpänä päämåiåränä on kuvata valkoisten suhtautumista siirto-
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maapoliittisen rikoksen tehneeseen varakonsuliin (Bal 1977). Saadakseni aihee-

seen kosketuspintaa tarkastelen siirtomaaseurueen draamaa Mary Douglasin

kuvaamana puhtausrituaalina käyttäen pohjana Erwin Goffmanin modernin

yhteisön rituaalianalyysiä. Douglasin mukaan yhteisöllinen identiteetti tulee

modernissakin maailmassa ilmaistuksi uskomusten ja ruumiillisten symbolien

avulla. (Douglas 2000; Goffrnan, I 967; 1971 .) Havainnollistan siis rituaaliteorialla

Varakonsulissakäytettyjä ruumiillisia merkkejä kolonialismin rofu-uskomusten

fyysisinä j a kulttuurisina ilmentyminä.

Puran pääasiassa kehyskertomuksen merkkejä ja kysyn, tulevatko valkoisen

eurooppalaisyhteisön lausumattomat rotunormit ilmaistuksi suoraan tekstuaali-

sena "ruumiin teatterina" heidän modernissa puhtausrituaalissaan, kun he jou-

tuvat tekemisiin omaa "rotuaan" edustavan rikollisen kanssa. Kohtaavatko

kolonialistit ehkä oman piilotajuisen Toisensa Lahoren valkoisessa varakonsu-

lissa? Lisäksi pohdin, järkähtääkö mikään fallogosentriselle puhtaudelle perustu-

vassa binaaristen oppositioiden järjestyksessä - tai edes lukijan mielessä. Toisin

sanoen, osuuko teoksen antikoloniaalinen terä valkoisen ruumiin barthesilaiseen

"punctumiin", esitietoisessa odottelevaan valkoisen paremmuusharhan arkaan

paikkaan, jonka synty jää kenties ikiajoiksi historian käänteiden pimentoihin?

(Ks. Barthes 1985.)3

Duras ja rqsistinen diskurssi

Vasta 1990-luvun jälkipuoliskolla Durasin teoksia on alettu tarkastella post-

koloniaaliselta kannalta kirjallisuuden- ja elokuvatutkimuksen piirissä. Hänen

syklinsä - varsinkin Intia-sykli, joh on Varakonsuli kuuluu, Vietnam-sykli ja juuta-

laisuutta käsittelevä syklia - kyseenalaistavat läntisiä havaintotapoj a ia niihin

liittyviä privaatin ja julkisen sftiärin käytäntöjä. Durasia on usein luonnehdittu

pakolaisuuden kirjailijaksi. Itse hän piti rasismin vastustamista yhtenä elämänsä

tärke impänä tehtävänä.

Silti edelleen voi kuulla epäilyjä siitä, kåisitteleekö Durasin tuotanto kolonialismia

ja rotukysymystä kriittisesti tai lainkaan. Hänen estetiikkansa tulkitaan päivälehti-

arvioissa vielä nykyisinkin melodramaattiseksi, itsekeskeisen naiselliseksi

melankoliaksi tai mystiseksi avantgardeksi. Hyvä esimerkki tastä ohiluennasta

on elokuvan India Song kritiikki. Sen kolonialistista asetelmaa ei usein - ehkä

tietoisesti - mainita ollenkaan, vaan keskitytään ihailemaan eksoottistaja huumaa-

vaa spektaakkelia. On kuitenkin merkittava tosiseikka, että India Songin käsi-
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kirjoitus perustuu ensi sijass a Varakonsuli-romaaniin, minkä Duras itse on toden-
nut useassa haastattelussa. Tämä näkyy hyvin elokuvan vuonna lgTgjulkaistusta
kuva- ja äänikäsikirjoituksesta. Yhta tärkeätä on huomata, ettäelokuvassa Vara-
konsulin imperialismia käsittelevä juoni jatkuu: romaanissa viritetty valkoisen
seurueen tilanne saa elokuvassa traagisen loppuratkaisun rituaalin sankarittaren,
Anne-Marie Stretterin, itsemurhan muodossa.

Teosta ei voi määritellä postkoloniaaliseksi kirjallisuudeksi pelkän aihepiirin
perusteella. Laveasti määritellen miltei kaikki nykykirjallisuuden edusrajat voitai-
siin lukea postkoloniaaliseen kirjallisuuteen, koska ne väistämättä joufuvat sivua-
maan kolonisoivia prosesseja. (Ks. Ashcroft 1989 : 2-3.) Määritelmäa on haluffu
täsmentää sen potentiaalisesti epäpolitisoivien seurausten vuoksi. Kulutuskult-
tuurissamme lukij at j o odottavat "Toiseuden tehtai lua" kirj ai lij oi lta, j oten post-
koloniaalisen tutkimuksen olisi tiedettävä, miten valita kohteensa. James Cliffordin
mukaan jokainen "strateginen" tai "oppositionaalinen" kriittisen tietoisuuden
käsite on ongelmainen, koska nykymaailmassa ei ole mitään länsimaiden "ulko-
puolta", josta sen kimppuun voisi kriittisesti käydä. Jotta tämä ei halvaannuttaisi
tutkimusta, on esitetty, että postkoloniaalista tutkimusta voidaan tehdä huolim atta
kirjailijan rodusta, luokasta ja kansallisuudesta, jos tutkimuksen kohde kontekstu-
alisoidaan riittavän hyvin. (Wise 1995: 33-35.)

Durasin kaksikulttuurinen tausta on monivaiheinen, eikä hänen kehityksensä
ole vailla ideologisia kelkankäännöksiä.6 Ehkä kiinnostavin yksityiskohta artik-
kelini aiheen kannalta on hänen Ranskan siirtomaaministeriön assistenttina toimit-
tamansa propagandakirjaL'Empirefrancais (1940). Ministerin valvonnassa kirjoi-
tettu teos yliståiä Ranskan siirtomaahemruden hyveitaja suuruutta, jakolonialismi
esitetään siinä aian tavan mukaan yleisesti hyväksyttynä periaatteena. Koloni-
soinnin perustana teoksessa korostetaan veljeyttä lapsen tavoin emämaahansa
uskovien natiivien kanssa. Sodan jälkeen kirjailijassa tapahtui kuitenkin muutos.
Sota- ja keskitysleirikokemusten kypsyttämä Duras julkaisi ensimmäisen kiitetyn
romaaninsa, realistiseen tyyliin kirjoitetun Un Baruage contre le Pacifique -te-
oksen ( 1950), kertomuksen köyhästä valkoisesta perheestä kolonisoidussa
Indokiinassa. Tästä romaanista on ajallisesti ja henkisesti pitkä matka uuden-
tyyliseen Varakonsuliin.

Tärkeimpänä, joskin viesteiltaan vaikeimmin välittyvänä kriittisyyden tunnus-
merkkinä p idä n Var ako ns u I in tyyl itte ly ä,j o I la Duras muokkaa ras i sti sta di skurs s ia
valkoisuuden sisältä käsin. Hän oli alkanut kokeilla nouveau romanin suosimia
metafiktiivisiä rakenteita omalla tavallaan 1960-luvun alussa. Intia-syklissä hän
käyttää niita tietoisesti muunnellen ja tarttuu siten kiinteän identiteetin ja
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alkuperän käsityksiin tuoden esiin eurooppakeskeisen ihmiskuvamme konstruk-

tiivisen luonteen. (Ks. esim. Hill 1993: 7 4-81 ; Cohen I 993 : 1549; Knuuttila 1998:

I 13-l 18.) Metarakenteillaan Duras ei ota yksiselitteistä uhrin näkökulmaa, vaan

kysyy pikemmin, mitä tapahtuu herralle orjan kadotessa diskursiivisen kontrollin

otteesta.
Varakonsulin kehyskertomuksessa kolonialismin arvo-oletukset käyvät ilmi

valkoisen virkamiehen tekemän siirtomaalain rikkomuksen kautta. Tapahtumien

kulku on seur aava: ennen tarinan alkua Ranskan Lahoren varakonsuli Jean-Marc

de H. on menettänyt malttinsa tulenaran Pakistanin pääkaupungissa. Hän on

ampunut mielenhäiriössä huoneistonsa parvekkeelta puistossa makailevien alku-

peräiskansalaisten joukkoon. Rikosta tutkitaan Kalkutan Ranskan suurlähetys-

tössä, jonka virka-asunnossa varakonsuli kuvataan odottamassa tuomiotaan

kolmen päivän ajan. Tilanne ratkeaa suurlähetystön vastaanotolla, jonne

suurlähettilään puoliso Anne-Marie Stretter kutsuu varakonsulin viime hetkellä.

Duras-rutkijat ovat osaltaan ylläpitäneet kirjailijastajulkisuuden välittämää yksi-

ulotteista käsitystä radikaalin erotiikan asiantuntijana. Monet ovat tulkinneet

Varakonsulin kehyskertomuksen pääjuoneksi rakkaustarinan Anne-Marie

Stretterin ja hänen rakastajansa, Michael Richardsonin, välillä. Teoksessa huhu-

taan parin eroottisesta nautinnosta ja itsetuhoisasta riutumisesta. Uteliaisuutta

kiihottaa Anne-Marien tapa ottaa uusia rakastajia tilaisuuden tullen. Hänen

suhdettaan Michaeliin pidetään ikuisesti säilyvän heteroseksuaalisen rakkauden

ihannekuvana. Käsitys näyttiiä tarffuneen Duras-tutkijoihin, jotka eivät ole tulkin-

neet fiktiivisen seurapiirin käsitystä rakkaussuhteesta länsimaiseksi stereotypiaksi

- kyseessähän on valkoisen seurapiirin luoma melodraama,jota se kierrättää

ikävystyttävän siirtomaaelämänsä viihdykkeenä. Näin ollen valkoista hetero-

seksuaalista parisuhdetta ei ole tarkasteltu kolonialistisen valtajärjestelmän kanta-

vana rakenteena, kolonisoinnin trooppina. Durasin tapa kuvata valkoisen "rodun"

sosiaalisten rituaalien automatismeja on jäänyt syrjaän.

Teoksen nimi johtaa ajatukset erotiikasta toisaalle. Varakonsuli ilmoittaa

Genetten mukaisena paratekstinä lukijalle teoksen varsinaisen päähenkilön ja

johdattaa hänet rikokseen liittyvään tematiikkaan (paratekstistä ks. Lyytikäinen

lggl: 148- I4g).Kun keskityttiän nimihenkilön, varakonsuli Jean-Marc de H.:n7,

ympärille kehkeytyvään rikosjuoneen, aukeaa rasismin ja kolonialismin ongelma-

kenttä valkoisten näkökulmasta. Bal pitaakin teoksen teemana kärsimystä mutta

rakkaustarinaa vain sen marginaalisena säikeenä.
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Varakonsuli ja moderni puhtausrituaali

Varakonsulin rikos on käynnistänyt teoksen juonen jo ennen tarinan alkua kuten
aristotelisessa tragediassa. Juonen käynnistävä akti sinänsä jää menneisyyden
hämärään, mutta sen yhteisollinen rituaalinen käsittely paljastaa syvältä valkoista
vallanpitoa kuvaavia ominaisuuksia. Tekstistä käy esiin metonyymisesti ohjatuin
metaforisin keinoin, millaiset julkiset kertomukset ja niiden mukaan ohjautunut
ruumiinkieli konstituoivat eurooppalaista identiteettiä ja itsekäsitystä valkoisena
rotuna, sen sukupuolistettua ruumiin- ja mielenterveyttä.

Balin tulkinnan mukaanvarakonsuli Jean-Marc de H.:n väkivaltainen kohtaus
on hajottanut valkoisten sanattoman rotusopimuksen. Tämä puolestaan aiheuttaa
eurooppalaisessa virkamiehistössä reaktioita, jotka paljastavat epäsuorasti heidän
asennoitumisensa rotujen välisiin suhteisiin. Skandaalin ansiosta myös eurooppa-
laisten elämätön elämä tulee näkyviin. Siirtomaareservaatin status quo ei kuiten-
kaan Balin mukaan tässä prosessissa häiriydy vaan säilyy. (Bal 1977: 69-84;viite
24, s.84.) Douglasin esittämän puhtausrituaalin valossa tilanne näyttää dynaami-
semmalta kuin Bal päättelee. Valkoisen yhteisön rikoksen saastuttama häiriötila
pyritaän toki tasapainottam aan, mutta jokin valkoisuuden perusteissa järkähtää.

Durasia on usein luonnehdittu tarkemmin täsmentämättä rituaalien kirjailijaksi.
Hänen itseironisia porvariston kuvauksiaan ei ole tietääkseni tutkittu minkään
rituaaliteorian avulla. Silti hänen kypsän kautensa8 romaaneissa henkilöiden
väl inen nonverbaali I i ikehdintä j a heidän näyttämöl linen repl ikointinsa täyttävät
modernin yhteisöl lisen rituaalin funktiot. Nonverbaal it merkit kuuluvat tunnetusti
kirjallisuuden ja elokuvan ilmaisuvälineistöön, jota käytetään henkilöiden
karakterisoinnissa ja juonen kehittelyssä.e Tois aalta Erwing Goffman oso ittaa,
miten moderni rituaal i etenee nonverbaalisti, henkilöiden asettautumisessa ti laan
(proksemi ikassa), heidän elei ssään j a si lmäyksi ssään (kinesiikassa) j a sanal lisen
replikoinnin turvin (Goffinan 1967).

Varakonsulissa pienten, tuskin havaittavien nonverbaalien merkkien vuoro-
vaikutus kuljettaajuonta eteenpäin ja säätelee tapahtumien kulkua. Ruumiillinen
kieli, jota voisi nimittää nonverbaaliksi parolelcsi, ilmenee repliikkien kanssa tasa-

veroisena diskurssina. Se ilmaisee valkoisten kehon ja mielen sosiaalisen orien-
taation sekä paljastaa heidän ajattelunsa norrnatiivisen taustan. (Vrt. Goffman
1967: l-2.) Sekä kielellinen että ruumiillinen puhunta vievät keveästi ja huomaa-
mattomasti eteenpäin siirtomaayhteisön pinnan alla kytevän kriisin vaiheita.
Varsinkin prokseeminen asettautuminen tilaan on Durasin tekstissä näkyvdä.
Semiootikko Paolo Fabbri on sanonut proksemiikan olevan inhimillisen tilan
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merkityksellistä strukturointia. Se on dynaamista kommunikaatiota, jolla ihminen

antaa mielen ympäristölleen ja itselleen suhteessa toiseen. Edelleen Fabbrin

mukaan prokseeminen akti on translingvistinen akti, jolla on oma sisäinen kohe-

renssinsa. Prokseeminen sijaitsee suurelta osin sosiaalisessa tiedostamattomassa,

protosemioottisena, joten läntisen kulttuurin prokseemiset säännöt ovat salainen

ulottuvuus, joka olisi Fabbrin mielestä paljastettava. (Fabbri 1968: 65-68.)'0

Toisaalta Fernando Poyatosin mielestä proksemiikka on kaikkein harvinaisin

merkkikieli romaaneissa (Poyatos 198 1). Ehkä proksemiikan näkymättömyys

perustuukin lukutapaamme. Voisiko se olla kyvyttömyyttä tiedostaa omaa syvään

j uurtunutta spatio-temporaalista havaintotapaa, j ol la on automatisoitunut kytkös

kielen metaforien ja metonymioiden välittämiin arvoihin? Fabbrin määritelma

muistuttaakin paljon rituaalin taustakäsitteiden kognitiivista skeemateoriaa, jota

käsittelen seuraavassajaksossa. Skeemateoria noudattelee Lakoffin ja Johnsonin

tunnettua mallia kielen metaforisesta luonteesta, joka kognitiotieteissä on viime

aikoina liitetty varhaisen yksilökehityksemme visuo-spatiaaliseen ruumiin hahmo-

tukseen (ks. Lakoff 1987 : 37 0_i373). "
Mitä tehtävää moderni rituaali sitten täyttää länsimaisessa yhteisössä?

Douglasin mukaan jokainen kulttuuri joutuu muovaamaan jatkuvasti suhdettaan

moniselitteisiin tai poikkeaviin (anomaalisiin) tapahtumiin, jotka eivät sovi sen

vakiintuneisiin luokitteluihin. Sukupuolisuutta, ruumiin puhtautta,älyäjamielen-

terveyttä koskevia rajoja pidetään yllä myyttisin julkisin kertomuksin, joissa vallit-

see erilaisilla oppositioilla luonnollistettu arvohierarkia. Näiden kertomusten avul-

la vähennetään moniselitteisyyttä ja vahvistetaan puhtaita luokituksia tukevia

uskomuksia, jolloin oma identiteetti täsmentyy. Näin tapahtuu myös teknistyvässä

modernissa yhteiskunnassa, jossa uskomukset ovat häilyviä. Primitiivisen ja

modernin yhteisön säätelysääntojen välillä on Douglasin mukaan vain eriytymisen

aste-ero: kun primitiivisissä yhteisoissä rituaalisen säätelyn taustalla oleva maail-

manmalli on kattava, modernissa yhteisossä stiännöt pätevät toisistaan erotetuilla

elämänalueilla. (Douglas 2000: 58-59, 9V92.)

Kun tietty erojen hierarkkinen järjestys särkyy törmättäessä johonkin anoma-

liaan, joudutaan tapahtunutta arvioimaan uudelleen. Epämääräisen ilmiön moni-

selitteisyys aiheuttaa shokin yhteisössä: sen on vaikea sietää useita mahdollisia

tulkintatapoja synnyttäviä ominaisuuksia samassa elementissä. Outona ilmiönä

voi olla esimerkiksi tuntematon tulokas (ks. Goffman I 971: I 5). Määriteltäessä

sopimatonta ilmiötä hyväksytään vain jotkut ristiriitaisista vihjeistä ja vastaavasti

hylätåiän piirteet, jotka aiheuttavat kestämättömiä paineita. Sosiaalisten rituaalien

tehtävänä onkin kriisin tullen auttaa valitsemaan ne keskeiset kokemukset, joita
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fyöstämällä yhteiso voidaan saada kriisin yli. (Douglas 2000: I 19.)
Puhtausrituaalit saatelevät lian ja siihen liitettyjen vaarojen käsittelyä. Lika,

saastaja sopimaton käytös suljetaan kaikissa kulttuureissa ulos käyttäen puhtau-
teen ja saastumisen vaarmnliitqvia uskomuksia. (Emt.: 8G90.) Nämä uskomukset
eivät Douglasin mukaan nouse emootioista, eivätkä siis esimerkiksi inho ja kauhu
ole puhtausrituaalien syy. Mutta uskomuksia tukevia kertomuksia ei tuoteta
tiukan rationaalisestikaan, vaan ne syntyvät pikemmin rationaalisten prosessien
spontaaneina sivutuotteina. (Emt.: 58-59.) Toisaalta käsitys emootioiden osal-
I isuude sta rationaal iseen ptiätte llyn on nykyi s in voimakkaan uude I leenarvi oinnin
kohteena, joten käsitys emootioiden ja uskomusten suhteestakin voitaisiin
muotoilla uudella tavalla'2. Silloin jouduttaisiin kritisoimaan myös valistuksen
emootioista puhdistetun älyn käsitettä, jolla on yhtä keskeinen srja kolonia-
listisessa moraalissa kuin hyödyllä ja tuottavuudella.

Kokemusten valikoiminen näyttää rituaalissa perin oleelliselta yhteison toimin-
tatavan ja saavuteffavan tuloksen kannalta. Kiintoisaks i Varakonsulin rituaalisen
tulkinnan tekee Douglasin väite, jonka mukaan puhtausrituaalin välineeksi aina
valitaan jokin tai joitakin ruumiillisia symboleita. Sosiaalisten suhteiden ajateltu
rakenne - yhteisön käsitteellinen orientaatio - ilmaistaan ruumiin kategorioina,
joihin liittyy aina kuvitteellisten erojen hierarkkinen systeemi. Sisäisille tiloille
annetaan siis ulkoinen hahmo näkyvinä ruumiillisina merkkeinä. (Emt.: 1 l8-l 19.)
Kun vaaralliset asiat saadaan käsiteltaviksi ruumiillisten symbolien avulla, pysty-
tään sulauttamaan paha ja kuolema sekä hyvä ja elämä yhtenäiseksi maailman-
malliksi. Modernista yhteiskunnasta puhuessaan Douglas tiivistää: "Rituaalit
fyöstävät valtioruumista fyysinen ruumis symbolisena välineenään." (Emt.: 199.)

Douglasin mukaan tulkittuna Varakonsulfie rikoksen tehnyt valkoinen virka-
mies voidaan käsittää siirtomaayhteisön järjestyksessä anomaliaksi, joka testaa
valkoisten arvojen perustaa. Saasta uhkaakin järjestystä valkoisen reservaatin
sisältä käsin eikä alkuperäiskansalaisten taholta. Lika on tunkeutunut Kalkutan
hygieeniseen ranskalaisyhteisöön kaukaa Lahoresta maanmiehen luopiomaisen
väkivallan muodossa. Rituaaliin kuuluu, että eurooppalaisen identiteetin puhtautta
uhkaava varakonsuli stigmoidaan ja suljetaan ulos. Ongelman käsittely tapahtuu
kahdella ruumiillisella tasolla: valkoisten nonverbaali kieli kuvastaa heidän
mielenliikkeitään, ja rikoksen syyksi arvehu "hulluus" yhdistetään alkuperäis-
kansalaisissa vaanivaan lepraan, ruumiin ja mielen kahtiajakoa hämärtävään
symboliin.
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Kolonisoinnin kognitiosta: vertikaali ylemmrys

Puhtausrituaali edellyttää yhteisoltä aina sopimuksenvaraista kognitiivista skee-

maa. Pohdin lyhyesti, millaiseen tila-aika-skeem aan Länsi-Euroopan kolonialis-

tisen vallan rotuhierarkkinen uskomuskenffä on historiassa kytkeytynyt; onhan

Varakonsulissa kyse siirtomaalain rikkomuksesta Aasiassa 1930-luvulla. Tämän

pohjalta voidaan tarkastella, millainen spatio-temporaalinen skeema Vara-

konsuliin on hahmotettu: noudatetaanko vai murennetaanko siinä länsimaihin

piintyneiden arkihavaintojen ja puhtaususkomusten mukaista rotuhygieenistä

arvoj ärj estystä.

Catherine Bell on tarkastellut ritualisointia dominoinnin välineenä. Hän luon-

nehtii rinralisaatiota "kulttuuriseksi larudenneksi aistiksi", joka tuottaa ja muokkaa

kokemusta lunastavasta hegemoniasta. Sitä ymmärtääksemme meidän ei Bellin

mukaan tarvitse niinkään tarkastella rituaalin paikallista kultnrurikontekstia, vaan

nimenomaan sen spatio-temporaaliseen skeemaan lrytkeytyvåiä uskomusmaailmaa.

Harvat rituaalit toimivat kultnrurissa vallitsevan ajallisen ja tilallisen hahmotuksen

ulkopuolella. (Bell 1992: I 14-l 16.) Myös Douglasin mukaan läntisten ruumiiden

kurinpito- ja neuvottelurituaalien nonverbaali kieli noudattaa valmiiden havainto-

skeemojen mukaisia symbolimerkityksiä, joita käytåirnme ja ymmärrämmejokseen-

kin sujuvasti (Douglas 2000: 86-87; vrt. Goffinan I 971:3245).
Bell tiivistää, miten Piene Bourdieu toistaa hallinnan oppositiosarjojen kuvauk-

sessaan tällaista lakoff-johnsonilaista käsitystä arkiajaffelumme ja kielen meta-

forisesta luonteesta.r3 Bourdieun mukaan kulttuurin oppositioille rakentuvat skee-

mat ovat epäsymmetrisiä hallinnan ja alistuksen hierarkioita. Kontradiktorinen,

toisensa pois sulkeva vastakkaisuus ei ole loogisesti, sosiaalisesti tai meta-

ffysisesti absoluuttisen perustavaa;erojahan voidaan jäsentää monella muullakin

tavalla. Rituaalissa vastakohtia käsitellään ruumiin avaruudellisen hahmotuksen

avulla, jossa ruumiin asento ja liike noudaffavatsymbolista oppositiosarjaa vasen/

oikea, alhaall alylhaällä, ulkona/sisällä, heikko lvahva, nainen/mies. (Bell1992:36,

102-1 03, I 06.) Samaan sarj aan kuuluvat myös homoseksuaalinen/heteroseksu-

aalinen, tunne lälyja mieli/ruumis. "Ylhäällä", "oikealla" ja "sisällä" kytkeytyvät

"vahva&o", "miehe€[", "heteroseksuaal i seen", " älYyn" j a "mi e leen".

Vertikaalia paremmuuden hahmotusta - parempi ja puhtaampi on ylhäällä - on

kognitiotieteissä pidetty jopa universaalina. Näin voidaan ajatella silta antropo-

morfiselta pohj alta,että ihmiset liikkuvat pystyasennossa, jolloin nelijalkaiset ja

matelevat eläimet mieltyvät ekologisessa hierarkiassa kirjaimellisesti "alemmaksi".

Länsimaissa vertikaali ajattelu ulottaa juurensa syvälle valistuksen historiaan:
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ylemmyys assosioituu puhtauteen, viattomuuteen ja kristilliseen taivaaseen, ja
siihen kuuluu olennaisena osana myös käsitys mielen terveydestä ruumiin oikut
ja emotionaaliset reaktiot hallitsevana rationaalisuutena. David Theo Goldberg
on eritellyt, miten valkoisen siirtomaahallinnon ylemmyys on legitimoitu aasia-

laisen kolonialismin historiassa vertikaaliakselilla. Goldbergin mukaan euroop-
palaisten rotulakien laatimisessa on noudatettu kahta keskenään yhta voimakasta
traditiota, jotka molemmat liittavat rodullisen paremmuuden spatiaaliseen ylhäällä
tai korkeammalla oloon.

Historiallisesti kolonialismin moraalikoodeissa ylemmyys on perusteltu eri ta-
voin brittilaisellä ja ranskalaisella alueella verrattuna natsi-Saksaan tai Etelä-
Afrikkaan. Jälkimmäisissä, pakkoval lal la perustetuissa valtioissa, j otka aj oivat
imperialistisia päämääriään militantisti, oli perusteena valkoisten biologinen,
"luonnollinen" ylemmlys ja sen mukainen suurempi älyklqrys ja korkeampi moraali-

nen luonne. Kolonisoituja kohdeltiin materiaalina, minkä mukaisesti totaalista
kansanmurhaa pidettiin loogisesti oikeutettuna. Sen sijaan taloudelliselle pää-

omalle perustetut kansall isvaltiot kuten Ranska j a Englanti määrittelivät valkoisen
rodun ylemmyyden vedoten historiallisiin tekijöihin ja edistysajatteluun. Ei-
valkoiset eivät olleetkaan biologisesti alempia vaan ainoastaan kehitykseltään
epäkypsiä. Siksi he eivät kyenneet itsehallintoon, vaan tarvitsivat valkoisten hy-
vää tarkoittavaaohjausta. (Goldberg 2002: 82-83.) Tätä taloudellista, moraalista
ja kulttuurista parantamisprojektia kutsuttiin Ranskassa nimellä mise en valeur.
Länsi-Euroopassa kolonisointi oikeuteffiin evolutionismin mukaisella hyveellisellä
ajattelulla, johon tuotannollis-taloudellisen pakkovallan ohella kuului armeliai-
suuden harjoittaminen. (Ks. Cooper 200L : 2940.)

Huolim atta samanlaisesta vertikaalista ylemmyyden käsityksestä - tai ehkä
juuri sen vuoksi - ranskalainen ja brittiläinen kolonialismi olivat valtiolliseen
nousuun tähtäävässä kilpailusuhteessa 1800-luvun lopulta lähtien. Ranskalaisten

lähtöä Kaukoitäan rohkaisikin vähitellen imperiaalinen kutsumus eikä enää pelkäs-

tään seikkailunhalu. (Emt.: I I , 1 I 5.) Niinpä emämaan miehiä houkuteltiin I 900-

luvun alussa "Ranskan Indokiinaan" kuvailemall atätäonnen kultamaaksi; strate-
gia on tuttu kolonisoinnin historiassa joka puolella maailmaa. Annamin,
Kambodzhan ja Laosin oma historia oli jo I 800-luwn lopulla pyyhitty näkymät-
tömiin. Nimitys "l'Indochine francaise", Ranskan Indokiina, otettiin käyttöön
virallisesti vuonna 1887. Myöhemmin myös naisia alettiin rekrytoida opetus- ja
hoitoalan tehtäviin ja rauhoittamaan seksuaalista tilannetta. Ranskalaisten
teoreettisena ja käytännössä mahdottomana tehtävänä oli assimiloida (ranska-

laistaa) paikallinen väestö. (Emt. : 43-61.)
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Varakonsulin tapahtumisaikana 193O-luvulla valistuneen ylemmyyden idealismi

oli ranskalaisissa siirtokunnissa jo vaihtunut pettymykseksi. Cooperin mukaan

monissa ajan autobiografisissa raporteissa kuvataan uudisasukasyhteisojen

vieraantuneisuuden tunteita; hän mainitsee myös Durasin Un barcage contre la

Pactfiquen ( 1950) eräänä näistä representaatioista. Ikävystyminen ja eristyneen

elämän juurettomuus leimasivat valkoisten elämää. Ilmasto piinasi ja passivoi

heita huolim attaeurooppalaisittain rakennetuista asuma-alueista, eikä reservaat-

tien tutun näköinen miljöö pystynyt havittämään muukalaisena elämisen pelkoa

vieraissa oloissa. Mise en valeurir korkeat ihanteet - velvollisuus, vastuu ja

anteliaisuus - olivat järkkyneet, ja moni tunsi elävänsä vihollismaassa. Utopiasta

oli tnllut dystopia. (Emt. I17-130.)

Sis cikkciis ten s diliö iden sys teemej d

Varakonsulissa kuvataan tehokk aalla tavalla tätä 1930-luvun kauhun tasapainoa

ennen Intian ja Ranskan Indokiinan itsenäistymistä. Tapahtumat sijoittuvat rans-

kalaisten ja brittien yhteisen vallanpidon aikaan brittiläisessä Intiassa. Teokseen

konstruoitu tilanne valittåiä vahvan tunteen siitä, että eurooppalaiset ovat antamas-

sa periksi, eikä minkäänlaista poliittista ratkaisua ole näkyvissä. Kolonialistien
ylemmyys on Varakonsulissa heille itsestään selvää, annettua. Puhtausrituaalin

valossa näyttää kuitenkin, että ulkona/sisällä-asetelma nousee teoksessa määrää-

väksi. Spatiaalista hahmotusta on tlylitelty horisontaalien rinnakkaisten ja sisäk-

käisten tilojen suuntaan, jolloin läpäisyä edellyttävät raja-alueet ja -pinnat koros-

tuvat. Voidaankin perustellusti kysyä, kuvataanko teoksessa läntisten, tiedosta-

matta omaksuttujen binaaristen arvohierarkioiden historiallista rapautumisvaihetta

vai pyritaanko niita tällä tekstistrategialla tekemään näkyväksi ja kumoamaan.

Varakonsulin fiktiivisen maailman maantieteelliset "virheet" näyttävät merkityk-

sellisiltä viesteiltä. Paikkakunnaksi on Intian pääkaupungin Delhin sijasta tietoi-

sesti valittu kuvitteellinen "Kalkutta", valtava slummiutunut metropoli. Mutta

Gangesin rannalla oleva "Kallantta" on karrikoiru miljöö, joka ei vastaa historiallista

Kalkuttaa satoine kielineen ja uskontoineen.ra Duras näki Kalkutan vain kerran,

ollessaan 17-vuotias, ja silloinkin ohimennen yhtenä päivänä. Kaupunki teki

kuitenkin häneen valtavan vaikutuksen (Duras 1974: 120). "Tein suuresta vielä

suurempdv", Duras sanoo haastattelussa tarkoittaen hyperbolista kuvaustaan

tästä kolonialismin "pääkaupungista", jonka groteskina piirteenä ovat nälkään

kuolleita poltt avat krematoriot ja lepratautisia notkuvat Gangesin rannat (Duras
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1984: 328). Valloitettu kaupunki on valloittajien pienen reservaatin rauta-aitojen
ulkopuolella häälyva jattilaismäinen hirviö, jossa ei ole lainkaan alakulttuurien
moninaisuutta tai paikal lista arkielämää, ainoastaan nimetöntä massaa:

Viisi viikkoa aiemmin Jean-Marc de H. on saapunut erciciseen Gangesin ranta-
kaupunkiin, joka tcissci on Intian pcicikaupunki ja nimetty Kalkutaksi, jonka
asukkaiden määrä pysly samana, viitenä miljoonana, kuten myös tuo tuntematon
nälkåiän kuolleiden määrä, joka tiinåiän on juuri käynyt ilmi kesämonsuunin hämärässä
valossa. (Vrt. Y: 26; V-C: 35; käännös ja kursivointi SK.)

Palatessaan kolonialismin teemaan Varakonsulissa Duras on luopunut kokonaan
Un baruage contre le Pacrfique -romaanissa esiintyvästä monologisest a ja
lineaaris-kronologisesta miljöökuvauksesta. 1950-luvulla hän oli kuvannut indo-
kiinalaisen kaupungin valkoisten asuma-alueita yksityiskohtaisen realistisesti
erottaen muun muassa siirtomaahallinnon ja taloudellisen vallan alueet toisistaan.

Yhta perinpohjaisesti hän kuvaili kaupungissa kulkijan silmin myös alkuperäis-
kansan katuelämää. Siirtomaahallinnon rakennusten vertikaalit elementit ovat
tässä 195O-luwn esityksessä vielä vireästi paikallaan: taloudellista mahtia symbo-

loivat yhä korkeammalle kohoavat rakennukset - kuten neokolonialistisen aikamme

metropoleissa haavoittuvimmiksi osoittautuneet terrorismin kohteet. Ilmaa, raikas-

ta vettä ja puhtautta riittaa Indokiinan urbaaneille valkoisille, joskin tekstissä on

ironista sävyä:

Korkean korttelin huviloista ja asuintaloista rakennettu reuna-alue oli suurin, ilmavin.

t- -] Keskus, jota kaupungin massa puristi joka puolelta, kohotti rakennuksensa
ntosi vuodelta korkeammalle. [- -] Kaikkien siirtomaakaupunkien valkoiset korttelit
olivat aina näinä vuosina moitteettoman puhtaita. [- -] Valkoisetkin olivat hyvin
puhtaita. (B: 167, käännös SK.)

Varakonsulin miljöön esittelyssä on tapahtunut kognitiivinen kumous verrattuna
realistisen kerronnan välittämään yhtenäiseen maailm aan. Duras on kääntänyt
tilahahmotuksen pystysuoralta uskonnollis-kosmiselta akselilta vaakasuoralle
sosiaalisen järjestyksen akselille, jossa kolonialistien ja alkuperäiskansan maailmat

on tarkkaanerotettu toisistaan. Draama tapahtuu lukiessa mielen liikkeenä kehys-

kertomuksen ja sisäkertomusten välillä osittaisten kaksoishahmojen peilautuessa

toisiinsa. Sisäkertomustekniikka toimii kaksiåiänisenä diskurssina ilmaisten tekijän
näkökulmia ja arvoja kiertoteitse, ja kenonta on muuttunut elliptiseksi ja viitteel-
liseksi.'6
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Näky "painajaisunen kaupunkiin" avautuu etäältä valkoisten aidatulta alueelta

käsin: "Kalkutta vaikeroi kaukana uness aan." (V: I 17 .) Siihen viitataan lakonisin

toteamuksin, joihin sisältyy metonyymisiä yhteyksiä henkilöiden mielentilaan.

paikalleen jähmettyneessä maisemassa "ylempänä" olevien "korkeasta" mise en

valeurin velvollisuudentunnosta tai anteliaisuudesta on perin vähän jäljellä.

Latistunut maisema painaa mieltä: taivas on pudonnut alas, Ganges virtailee

horisontaalisesti, miljoonat kerjäläisetja sairaat valittavat hiljaa. Monsuunin hämä-

rä varjostaa tapahtumia painostavassa vankilassa:

Kello on seitsemän aamulla. Valo on hämärä. Liikkumattomat pilvet peittavät

Nepalin.
Siellä täällä Kalkutta liikkuu jo. Kuhiseva muurahaispesä, Peter Morgan ajattelee,

ikävää, kauhua, Jumalan pelkoa, tuskaa, tuskaa. (V: 21.)

Taivas on sairas tiinä aamuna, se tarhrttaakelmeytensä valkoihoisiin, jotka heräävät

eivätkä ole vielä tottuneet Kalkuttaan: tänään varakonsuliin joka katsoo itseään.

t- -] puistoalueiden kastelulaitteet pyörivät. Vesi liimaa maahan kostean, virtsalle

haisevan tomun. (V: 23.)

Vaakasuorassa maisemassa sisäkkäisten ja vierekkäisten tilaelementtien raken-

nelma korostuu. Ytimenä on eurooppalaistyylisten hallintopalatsien muodostama

alue, joka on eristetty rauta-aidoin draaman näyttämöksi. Eriarvoisuus hahmottuu

selkeästi sisä- ja ulkopuoleksi. Sisäpuolella vallitsee harmonia: Ranskan lähetys-

tössä on "elegantti budoaari huvimajassa jonka ikkunat avautuvat puistoon ten-

niskentille päin" (V: 118). "Tanssisali on kahdeksankulmainen, vihreätä Empire-

marrnoria, jokaisessa kulmassa on hentoja Ranskan saniaisia. Yhdellä seinällä

Tasavallan presidentti, punainen nauha rinnuksess aan; hänen vieressään ulko-

ministeri." (V: 67 .)Valloittajien tiloihin kuuluvat myös uima- altaat jaenglantilaisten

..prince of Wales" -hotelli, kaikkien eurooppalaisten viikonlopun hengähdyspaikka

Gangesin suistossa. Siellä voi uida sähköistetyn rautalankaverkon sisällä Tyynes-

sä Meressä. Kalkutan "Eurooppalaisessa kerhossa" syödään päivällistä, juodaan

ja pelataanbridgeä. Yökerho "Blue Moon" on pahamaineistaraja-aluetta: sitä

pidetään bordellina, jossa alkuperäiskansan naiset houkuttelevat valkoisia miehiä.

Siellä on sekä sukupuolitaudin että lepratartunnan vaara.

Valkoisten eristetyssä reservaatissa tilanne tuntuu jähmettyneen paikoilleen.

Kuvattuina kolmena päivänä ei näytä tapahtuvan mitään . Varakonsulin turhaut-

tava "asiaintila" voisi näennäisesti vastata postmodernia loputonta odotusta

esimerkiksi Beckettin Waiting fo, Godot' ssa tai Tsehovin Kolmessa sisaressa:

73



odotettu ei koskaan saavu. Barryn sanoin "odottaessa menetetään nykyhetken

täyteläisyys" eikä mikään suuri kertomus ole tuottamassa sovitusta (Barry I 995:

92-93;Danes i1993:223;229-230).Parkalle ei tule muualtaratkaisijaa eikiitoisaalta

påiästä itsekiiän pois. Läsnäolo/poissaolo voidaan näissä teoksissa mieltää sisällåV

ulkona-dikotomiaksi. Varakonsulissa tilanne on dynaamisempi: mentaalisen

draaman sisäiin-ulos-liikkeellä hämmennetiiiin ffysisten j a psyykkisten oppositi-

oiden rajoja j a sisältöj ä.

puhtausrituaali näytelltiän valkoisten lähetystöjen tiloissa. Ansariinsa eristetyt

vapaaehtoiset "pakolaiset" elävät steriilissä Eurooppa-simulacrumissaan kuumuu-

den piinaamina. Henkilöasetelma on yleiseurooppalainen' Diplomaattipiirit ovat

samanmielisiä kansallisuudesta riippumatta; heitå yhdistävät ikävystyneisyys,

tukahduftava ilmasto ja seurapiiritapahtumat. Brittiläisen imperiumin edustajat ja

heidiin ranskalaiset kollegansa kulkevat hygieenisen säiliönsä autioissa puistoissa

ja tenniskentillå kuin monadit tai planeetat saapuakseen pidattyvaisinä muodol-

lisille vastaanotoille. Fyysiset vaarat on suljettu ulkopuolelle. Aliravitsemusta ja

lepraa potee rannoilla ja puistoissa makaava arvoton massa'

Hermeettiseltä tuntuva visuaalinen tila ei kuitenkaan ole aukoton, vaan sitä

puhkovat muiden aistialueiden merkit. Ulkopuoli ei voi olla tunkeutumatta palat-

seihin ilmastonmuutoksina, tuoksuina ja äiininä: "Ilma painaa yhtäkkiä harteita'

[- -] Puisto haisee liejulle, varrnaan laskuveden tuomalle' Oleanterien tahmea

tuoksuja liejun iljettävä löyhkä sekoittuvat toisiinsaja erottuvat toisistaan hyvin

hitaiden ilmavirtausten mukaan." (V I18.) Lähetystöön kuuluu jatkuvasti leprais-

ten hiljaista ääntelyä. "Gangesissa on jo harmaita pyhiinvaeltajia ja rannoilla

lepratautisia kuten aina, he heräävät ja katsovat toisiaan' [- -] Jo kaksi tuntia

sitten on huonovointinen laumakerii:intynyt Kalkutan kehräiimöihin varmistamaan

eloonj iiämisensä." (V: 23.)

Miellyttäväksi kuvattuun euroyhteisöön on saapunut kriminalisoitu tulokas

kaukaa brittiläisen Intian länsiosasta, Lahoresta, joka on poliittisesti levoton

pesäke. Kalkutan ahdistuneiden siirtomaavirkailijoiden silmin se on hei&in asema-

paikkaansa paljon mahdottomampi. Todellisuudessa Intian itsenäistyttyä vuonna

1947 sen länsiosasta muodostetussa Pakistanissa uskonnollisetja poliittiset risti-

riidat ovat kärjistyneet historian kuluessa useammin verisiksi selkkauksiksi kuin

maltillisessa Äiti-Intiassa. Pakistan irrotettiin väkivalloin etupiiriajattelun mukai-

sella politiikalla, ja pohja aina uhkaavalle sodalle luotiin uskonnot ja kulttuurit

halkaisevallamaankahtiajaolla(ks. Spivak 1996: 35). Jean-Marc deH.:nampumis-

välikohtaus on häviävåin pieni rike jtinnittyneellä alueella, mutta teoksen maailmas-

sa sen symbolinen merkitys on suuri.
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Vangirulle valkoiselle häirikölle rinnakkaisena erakkohahmona saapuu Kalkut-

taan Ranskan Indokiinasta vaeltava kerjäläisnainen. ÄiOittisen sisäkkäisyyden

skeema toistuu naisen raskaudentilassa: hänen ulko- ja sisätilojensa kesken

vaihtelevaa tajunnanvirtaansa kuvataan hyvin läheltä aina lapsen syntymään ja

hylkäykseen asti. Nainen kulkee valtioiden rajoista riippumattaläpi Ranskan Indo-

kiinan maisemien, joissa kalastaj at ja kaivos- ja maatyöläiset raatavat. (Koloni-

soidun maiseman ja aliravirun ruumiin analogioista ks. Knuuttila 1998: I 19.) Nämä

toisistaan tietämättömät häiriötekijät muodostavat oppositioparin valkoinen hyök-

kääj ä I värillinen väkivallan kohde.

Varakonsuli kolonialismin ikoni vai avautumisen

merkki?

Lahoren Ranskan varakonsuli Jean Marc de H. on romaanin monimerkityksinen

keskus, jonka ffysinen olemus voidaan itsessään tulkita kolonialismin meta-

foraksi. Hän on yksinäinen ja kireä 3S-vuotias hallintovirkamies, joka on tehnyt

virkavirheen. Hänen sanotaan ampuneen virka-asunnostaan ketjäläisiä ja lepra-

tautisia, mutta kukaan ei tiedä asian oikeaa laitaa. Duras kertoo keksineensä

juonen Andrö Bretonin ideasta, jonka mukaan tyypillisesti surrealistinen teko

olisi mennä kadulle revolveri kädessä ja ampua summittaisesti väkijoukkoon.

(Aikanaan provokatiivinen toimintaohje ei tunnu nykypäivänä lainkaan sulrealis-

tiselta, vaan muistuttaa terrorismin vaiheeseen siirtyneen maailmanlaajuisen

sodan systematiikkaa. Myös vakavat psyykkiset häiriöt voivat purkautua nykyisin

terroristien itsetuhomallin mukaan. )
Durasin mukaan varakonsuli on tuskatilassa, ja ampuminen on hänelle ainoa

tapa ilmasta elävänsä: hän toteuffaa periaatetta "Mitä enemmän kiellät, mitä enem-

män vastustat, sitä enemmän elät." (Duras I 97 4: 172-173 .)

Kalkutan seurapiiri reagoi kaksivaiheisesti rikoksen tuottamaan häiriöön.

Puhtausrituaalin mukaisesti tekijä ensin eristetään ja sen jälkeen liitetaan yhtei-

söön ja määritellaan. Tarinan alkaessa ollaan eristysvaiheessa: kukaan eurooppa-

laisista ei ole puhunut Jean-Marc de H.:n kanssa viiteen viikkoon. Hänet kienetåiän

kaukaa puistossa, häntä tarkkaillaan ja arvioidaan hänen seisoessaan parvekkeel-

laan tai istuessaan Eurooppalaisessa kerhossa. Häntä koskevat taustatutkimukset
ja hänen itsensä liikkeelle laskemat huhut kertovat hänen olevan pankkiirin poika,

jonka vanhemmat erotessaan hylkäsivät hyvätasoiseen sisäoppilaitokseen Rans-

kassa. Mikä erikoisinta, han on ilmoittanut kerhon johtajalle olevansa "neitsyt"
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("Je suis vierge", V-C : 7 6), seksuaalisesti täysin ko(s)kematon.rT

Sovittavan vaiheen käynnistää Kalkutan suurlähettilään puoliso Anne-Marie
Stretter kutsumalla varakonsulin Ranskan lähetystön vastaanotolle. Kutsu voi-

daan tulkita harkituksi modernin julkisuusrituaalin käynnistäjäksi - jopa juuri

siksi, että se lähetetään viime hetkellä; onhan yhteiscin kohu saatava aisoihin,

vaikka asian virallinen käsittely tapahtuukin suljetuin ovin. Seurapiiriläiset pitävät

kutsua sopimattomana, koska heidän mielestään siviilejä kohti ampunut mies on

selvästi hullu. Mutta äkillisen väkivallanteon synnyttämään pelkoon kietoutuu

vastaansanomatonta uteliaisuutta. Seurue on kyllästynyt ainaiseen juhlimiseen,

eikä heteroseksuaalisten juorujen kienätyskåiän enää tunnu elvyttavän tunnelmaa.

Poikkeavan miehen ottaminen mukaannorrnaaliin elåimänmenoon on mielikuvitusta

kiihott av a skandaali, j oka sisältää uudenlaisia eroottisia haasteita.

Tulokas toimii kolonialistisen yhteisöllisyyden arvojen mittana. Valkoiset tark-

kailevat maanmiehensä ulkonäköä rasistisen ja seksistisen periaatteen mukaan

yrittäen löytää merkkejä, jotka oikeuttaisivat tulkitsemaan varakonsulin mielen-

vikaiseksi, kenties myös homoseksuaaliksi. Kuten orgaanista tautia diagnosoi-

taessa he lukevat varakonsulin ruumiin oireita mentaalisen taudin kausaalisina

merkkeinä; tämä stigmointi on oleellinen osa eristämisrituaalia. Sen aikana valkoiset

kuvaavat valtajärjestelmän luopiossa oman varjopuolensa kahdella tasolla. Jean-

Marc de H.:n ruumiillisen vaikutelman herättämät sanavalinnat herjastavat ironi-

sesti puhujien omaa henkistä tilaa, joten mies on tulkittavissa teoksen rappeutu-

van siirtomaaeliitin tunnuskuvaksi yleisemmällä tasolla.

Jean-Marc de H. olisi "aivan kuin nuori mies, jos vain nuo kasvot ..." (V: 70).

Ulkoisesti hän olisi valkoisten silmissä komea, jos vain kasvot olisivat toisenlaiset.

Mutta ne ovat "röyhkeät", "ilmeettömät" kuin'Jo osaksi kuolleet" (Y:72). Lisäksi

varakonsulin hengitys pihisee astmaattisesti (sifflant), ja hänen ?iänensä kuulostaa

"omituisen soinnittomalta, hivenen liian korkealta, ikåiän kuin hän pidättyisi huuta-

masta" (V: 90). Äani on "epäkiitollinen, kuin ympätfy" (ingrate comme grefte) (V:

95; V-C 131). Vastaavassa kohdassa India Song -elokuvassa hänen kasvonsa

ovat "kuin kirurgisesti siinetyt" (comme greft) (IS: 25). Hän nauraa "kuin dubatus-

sa filmissä, falskisti, falskisti" (V: 81). Hän ei tunnu kuulevan tai näkevän mitään

ympärillään, vaan näyttää epäjohdonmukaisen onnelliselta. Vertaukset voidaan

laajentaa tarkoittamaan koko valkoista reseryaattia Euroopasta kopioituine barok-

kirakennuksineen, joka on kuin pakkotoimin väärään ympäristöön siinetty vieras-

peräinen siirrännäinen, anomaalinen saareke Intian maantieteellisessä lihassa.

Kireydessään herkästi räjähtävä valkoinen mies sopisi kolonisoijan ironisena

prototylppinä oppositiopariksi perinteiselle Äiti-tntia-metaforalle (ks. Ramaswamy
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2002: 171-l 73).'8 Spivakin mukaan tällainen metaforinen tulkinta sanataiteessa ei

riita selittämään yksinään kolonialistisen alistustilanteen representaatioita. Siihen

ei riittaisi myöskåiän länsimainen ruumiin politiikka saati valkoinen manilainen tai

liberaali feminismi. Valkoisen virkamiehen ruumis eurooppalaisen siirtomaavallan

metaforana on yhtä yksipuolinen tulkintatapa kuin naisen ruumis valloitetun
maan tai itsenäisen kansallisvaltion metaforana. (Spivak 1996: I54, 164,17 4.)

Mitä teos sitten kertoo rikollisen henkilöstä? Duras ei tunnetusti tulkitse henki-
löitään psykologisesti, vaan pysyttelee kohteistaan etäällä. Lähilu\ rssa paljastuu,

miten toisten kuvaama miehen ulkonäkö rinnastetaan romaanissa hänen sisäiseen

tilaansa ruumis/mieli-eroffelun tapaan. Heti teoksen alussa annetaan käsitys sul-
keutuneen miehen psyykestä käyttämällä arkkityyppistä metaforaa henkilöstä
suljeffuna huoneena. Tämä lisää osaltaan rituaalisen tapahtumasarjan sisäinen/

ulkoinen-kaksinaisuutta. Mentaalinen näytelmä ruumiillisessa teatterissa alkaa
jäsentyä saatuaan kaikupohjaa draaman tärkeimmän yksilön psyykkisestä tilasta
tyylillä, joka koostuu spatiaalisista, hyvin tiheistä metaforisistaja metonyymisistä

merkeistä.

Kuva subjektista huoneena valaisee metonyymisen arsenaalinsa avulla vara-

konsulin luonnetta ja menneisyyttä. Fyysinen tila on tässäkin kuin analoginen

maisema, psyykkisen projektio, jossa konkreettiset suhteet ja liikkeet vastaavat

abstrakteja. Huone on säiliömetaforan tapaan tila, johon voi vetäy$äpiiloon tai
josta voi tulla ulos (vrt. Freeman 2002:256-257).Yarakonsuli esitetään vanhan-

aikaiseksi eurooppalai seksi salongiksi porvari I lisine varusteineen. Kaikki tuntuu
jähmettyneen paikalleen. Muffa huoneen yksi ikkunaluukku on auki, ja tyhjästä

sisätilasta kuuluu outoa meteliä:

Hän odottaa virka-ajan alkamista, kirje kädessään. No niin, hänen sisällään on

salonki, kaikki järjestyksessä, iso musta piano on suljettuna, nuottitelineellä myös
suljettu nuottivihko, jonka nimeä Indiana 's Sorg ei ole mahdollista lukea.
Ristikkoportti on lukittu kahteen kertaan, puutarhaan ei pääse, ei voi lähestyä, ei

voi lukea nuottivihkon nimeä. Pianolla on kiinalainen lampuksi muutettu maljakko,
varjostin vihreätä silkkiä, neljäkymmentä vuotta vanha? niin. Ennen hänen

syntyrnäänsä joka on syntynyt? niin. On fyyntä, ikkunaluukku pysyy auki, aurinko
paistaa kirkkaasti vihreään lamppuun. Ihmisiä on pidätetty: täytyy tehdä jotakin,
muuten ensi yönä ei voi nukkua, kuulitteko miten synkästi läjähteli koko viime
yön? Lisää pidätettyjä ihmisiä pieni joukko: mutta kuka onkaan tuon jatkuvasti
sulj etun talon omistaj a? Yksinäinen herra, noin kolmenkymmenenviiden.
Hänen nimensä on Jean-Marc de H.
Ainoa poika, nyttemmin orpo.2o

(V-C: 33; Y:24-25.)
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Visuaalisesti huoneessa on paljon suljettuja elementtejä. Vaikuttaa kuin miehen

elämä olisi jäänyt menneiden sukupolvien luomaan järjestykseen. Rauta-aidan

kahteen kertaan lukittu portti estää pääsyn sisätilaan, joka nähdään vain etäältä,

ehkä ikkunasta. Huoneen/henkilön syvyyksissä on mui sto Indiana s Song -nimi-
sestä sävelmästä. Nuottivihkon nimikin on vain tuntemattoman kertojan hallussa.
Varakonsuli viheltaä Kalkutan puistoissa kuljeskellessaan usein samannimistä
sävelmää, joka satunnaisesta kuulijasta "vihloo", koska se tuo mieleen hänen

väkivallantekonsa: "yksinäisen, hämärän, kauhean teon muiston" (V: 74).Miehelle
itselleen Indiana's Song symboloi ehkäjotakin positiivista hänen lapsuudestaan;

India Song -elokuvassa, jossa saman niminen kappale usein soi taustalla,vara-
konsulin sanotaan kertoneen, että hänen äitinsä soitti pianoll atätäsävelmää (IS:
44). Romaanin teksti vihjaa sävelmän liittyvan varakonsulin Anne-Mariessa tun-
nistam aan äidilliseen rakkauteen, tuon pianoa soittavan "vastaanottavaisen nai-
sen, jonka luo kaikkien tuskien aallot vyöryvät" (V: 87).

Psyykkiseltä kannalta kiinnostavaa kuvauksessa on äänten merkitys. Huonee-

seen - tai huoneessa - kuuluu pidätykseen liittyvaä mystistä metelöintiä: synkkää
läjähtelyä. Keita on pidätetty, jatetaan auki. Aavemaisista äänistä nousee mieleen
väistämättä rangaistus ja pahoinpitely. Spatiaalisessa tilassa on toinen, näky-
mätön, muistojatai alitajuntaa edustava äänekäs tila: auditiivinen säiliö visuaa-

lisessa säiliössä. Puoli sivua myöhemmin teksti palaa sisäisiin ääniin varakonsulin
kävellessä puistossa. Palvelusväen puheelta kuulostava "hyvin vanha ääni"
kertoo varakonsulista pikku poikana jamiehenä, joka rikkoo lasiesineitä:

Vaimeampi ääni kysyy vielä puutarhassa: Silloin kun se herra on täällä, kuuletteko
kuinka pi anoa soitetaan? Sormiharj oituksi a? Kömpelösti yhde I I ä sorme I la tapai ltua
sävelmää? Hyvin vanha ääni vastaa, kyllä, ennen muinoin, iltaisin, kyllä, lapsi
soitti jotakin Indianab Songire tapaista. Vieläkin? Hyvin vanha ääni vastaa, ennen,
kyllä, öisin, siita on vähemmän aikaa, rikottujen esineiden, varrnaankin peilien
ääniä kuului talosta, jossa asui yksinäinen mies, sama, joka lapsena soitti Indianab
Songia. Siinä kaikki. (rien d'autre) (V: 25.)

Merkittäviä yksityiskohtia ovat huoneessa/henkilössä olevat avoimet väylät
sisäänpäin. Auringonvalo paistaa lamppuun, joka on itsessään pieni valon lähde.
Ikkunaluukkukin on auki, joten sisiiän påiäsee raitista ilmaa. On tapahtunutjotakin,
joka on avannut varakonsulin hengitystä tukahduttavan mentaalisen tuuletus-
ikkunan. Hän on tunnustanut kerhon johtajalle rakastuneensa Kalkutassa ensi
kertaa naiseen, Anne-Marieen. Huonemetaforan lause "Ennen hänen synty-
määnsä joka on syntynyt? niin." (Y:2$ korostaa ehkä miehen orastavaa subjekti-
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utta. Pari riviä myöhemmin esiintyvä "ainoa" (unique) ja "orpo" poika toistuvat

muuallakin romaanissa, ikään kuin 35-vuotias mies olisi nyt vasta syntymässä.

Teksti viittaa sulkeutuneen subjektin sisäiseen muutokseen, jolla on tekemistä

paitsi aggression purkautumisen myös lapseuden ja äidin kaipauksen kanssa.

Hulluus ja lepra uskomusten kentcissd

Kalkutan valkoiset puhuvat itseåiän uhkaavista vaaroista eniten leprasta ja hulluksi

tekevästä lepran pelosta. Lepran tarttumista kammoksutaan yleisesti, vaikka lepra-

sairaat makaavatkin kaukana palatseista eivätkä valkoiset juuri uskaltaudu meffo-

polin kaduille. Pelkoa ylläpidetään ja lietsotaan kauhukertomuksilla itsemurhan

tehneistä tai hulluksi tulleista eurooppalaisista. Tarttuvan kulkutaudin herättämä

pelko tarttuu itsessään herkästi - kuten nykyisten biologisten aseiden uhkan

tuottama paniikki osoittaa.

Koska ruumiin alueet ja uhka ovat kulttuurisesti erilaisia, lepran valinta Vara-

konsulin ruumiilliseksi saastumisen symboliksi on paljastavaa; onhan esimerkiksi

såiäskien välittiimä malaria suurempi epidemiologinen ongelma Intiassa kuin lepra.

Miksi teoksen kolonialistit kokevat vaaraksi taudin, johon liitetyt väärät usko-

mukset koskevat keskushermoston, psyyken ja tuntohermojen rappiota? Vastaus

löytyy luontevasti romaanin hulluuden teemasta: Duras on valinnut symboliksi

lepran korostaakseen läntisen älyn ja järjestyksen ihannointia ja päästäkseen

käsittelemään tunnoffomuuden kysymystä. (Vrt. Douglas 2000: 78, 190-191 .)2'

Duras joutui nuoruudessaan lepraa koskevan kauhun valtaan kulkiessaan

kylissä, joiden kaivojen lähellä oli lepratautisia (Duras 197 4: 120,206-208, 23G-

231). On vaikea sanoa, miten paljon hänen pelkonsa perustuu leprasta kerrottuihin

vääriin uskomuksiin, mutta tarinat ovat säilyneet samoina meidän päiviimme asti.

Varakonsulin keskusteluissa ne toistuvat liioiteltuina. Todellisuudessa sairaat

on aina hoidettu syrjässä tai he ovat itse vetäytyneet metsiin piiloon. Lepra ei ole

varhaisvaiheessaan kivuton tauti, eikä se tuhoa aivoja kuten teoksessa esitetään.

Se ei yleensä tartu hyväkuntoisiin, ja aliravittuihinkin se tarttuu hitaasti ja voi

parantua. Uskomukset ovat kuitenkin leimanneet sairaan negatiivisesti lepran

myöhäisvaiheessa esiintyvän ruumiillisen vammautumisen vuoksi. (Olcdn 1989:

421430.)

Valkoisten puhtausrituaalissa on hallittava kolme vaaratekijää, jotka liitetaan

yhteen symbolisella tasolla. Ensimmäinen on lepra. Passiiviset alkuperäiskansa-

laiset itse eivät ole valkoisten uhkana vaan heita hivuttava kulkutauti. Kuvaavaa
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on, että Jean-Marc de H.:n rikos on tehty Ranskan suurlähettilåiän mukaan "asiain-

tilassa" (ötat de choses), jossa "ei ole mitään vastapuolta", joten tekijää ei voi

edes varsinaisesti rangaista eikä nälästä ja sairauksista kärsivä alkuperäiskansa

kelpaa edes valtiollisen vastapuolen asemaan (V: 31).Toinen vaara on hiipinyt
reservaatin sisään maanmiehen hahmossa; sitä edustaa Jean-Marc de H.:n arvaa-

maton väkivalta. Varakonsuli on kuin "ainett a väärässä paikassa" (vrt. Douglas

2000 :92),jota on lähestlrttävä hygieenisen ja legaalin järjestyksen kautta. Kolmas

uhka on väkivallan taustalla piilevä mahdollinen hulluus.

Rituaalissa lika javaara on suljettava ulos tai neutraloitava (ks. Douglas 2000:

9H92).Lepraato{utaan armeliaisuudella, jota harjoitetaan viemälläjuhlien jälkeen

ruuantähteet kerjäläisille rauta-aitojen taakse. Poikkeavalle löydetään paikka

koloniaalisessa järjestyksessä vain sopivan määritelmän avulla, liittamällä
hulluuden pelko kulkutaudin vaaraan ja tunnottomuuteen. Tässä hyödynnetään

nokkel aa ja monimielistä tekstistrategiaa: tautia koskevien uskomusten synnyt-

tämä kauhu kytketään rikokseen rinnastamalla orgaaninen aivosairaus ja hulluus

monisärmäiseksi polytroopiksi, jolle Anne-Marien potema "sydämen lepra" antaa

abstraktin lisäulottuvuuden yhdistämällä tuskan erotiikkaan.

Kalkutan yhteisössä arvoja vahvistavaa selitystä rikokselle etsitään länsi-

maisesta arkipäivän psykologiasta. Pelon torjunnassa käytetään orgaanista mallia

noudatt avaakausaalista psykopatologiaa. Kutsuilla keitetaän kokoon uskottavaa

syy-seuraus-ketjua: koska mies ei ole kestänyt lepran pelkoa Lahoren vaikeissa

oloissa, hänen hermonsa ovat pettäneet. Jos eurooppalainen ei kestä Intian

ilmastoa tai hallitse lepran pelkoaan, hänet lähetetään takaisin Eurooppaan. Kau-

saalinen päättely vaikuttaakin aukottomalta jasellaisena tutulta ja turvalliselta.

Mutta varakonsuli kieltaa pelkäävänsä lepraa. Hän haluaisi lapsuuden traumasta

lähtevää (oidipaalista) psykologista selitystä voidakseen jäädä Anne-Marien

äidilliseen läheisyyteen. Hän on sen tähden laskenut liikkeelle huhuja vanhem-

piensa erosta, kylmästä isäsuhteestaan ja äidin menetyksestä.

Traagisen ironisesti puhujat leikittelevät ffysisen taudin toiseen projisoiduilla

uskomuksilla. Paradoksisesti seurueen small talk osoittaa kylmää hilpeyttä, johon

rinnastuu luonnehdinta lepratautisista "hilpeinä iänkaikkisessa kuolinkamp-

pailussaan" (V: I 22). Lepraisethan eivät tunne kipua: he "halkeavat kuin pölysäkit

jos niitä isketään? Huutamatta? Ehkä kärsimättäkin? Ehkä he tuntevat suurta

helpotusta?" (V: 82.) Kuvitellusta aivoleprasta tulee seurapiirin tunnottoman

mielen ffysinen metonymia. Lepraisen aivot muuffuvat tekstin mukaan "lese-

aivoiksi" (V:120). Samalla kun valkoisen ruumiin pidättyvä nonverbaali repertuaan

ilmaisee tiedottomasti rotuylemmyyttä, dialogin keveys torjuu kouristusmaisesti
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tartunnan pelkoa. Seurueen erotisoituneessa dekadenssissa arvojen sekasorto

kuvastuu heidän sisäsoinnuin ja puoliriimein rytmitetyssä small talkissaan:

-Joku sanoo, kyselee; mutta mita hän oikein on tehnyt? Minulle ei koskaan kerrota

mitään.

-Hän on tehnyt pahinta mitä olla voi, siita on vaikea puhua.

-Pahinta? Tappanut?

-Hänellä oli tapana ampua öisin Shalimarin puistoon, minne lepratautiset ja koirat
pakenevat.

-Niin mutta lepratautiset ja koirat, onko niiden tappaminen sitten tappamista?

-Luoteja on löytynyt myös hänen Lahoren-asuntonsa peileistä.

-Noin matkan päästä lepratautiset... oletteko huomanneet? Niita on vaikea erottaa

ympäristöstä, joten... t- -]
-Kuuletteko te huutoja?

-Ovatko ne lepratautisia vai koiria? Koiria tai lepraisia ne ovat.

-Kun te kerran tiedätte, miksi sitten kysyitte, ovatko ne lepraisia vai koiria?

-En erottanut kaukaa musiikin seasta oliko se haukkumista - vai lepraisetko ne

siellä unissaan...

-Hyvin sanottu.
(Y:67-68.)"

Hulluus, lepra ja eläimyys samaistetaan puheessa toisiinsa. Koirat, nöyrät neli-

jalkaiset, joiden maailma on vaakasuora, ovat samanarvoisia kuin sairaat. Vara-

konsulin henkinen sekasorto projisoidaan aivolepraan, ja omaa rnieltä rauhoitetaan

haavoittuneiden tai luotiin kuolleiden kiputunnon katoamisella. On jouduttu para-

doksiseen kehään: sekä lepran että hulluuden pelko tekevät yhtä kaikki hulluksi

kuten itse leprakin. Rationaalistajärjestystä sisältä ja ulkoa uhkaavat kuvitteelliset

vaaratsulautuvat. Douglasia mukaillen: Duras rakentaa saastumisen symboleillaan

- hulluuden ja lepran kaksoismetaforalla - dramaattisen paradoksin kaivaakseen

maatatylyn materialistisen arvohierarkian alta(vrt. Douglas 2000:260). Läntisen

dualismin mukainen mielen ja ruumiin kahtiajako joutuu koetteelle; tautimetafora

sekä jäsentää että kalvaa kolonialistisen kulttuurin binaaristen oppositioiden

hierarkiaa.Alistetun ja alistajan erottelulle perustuva koloniaalisen subjektiuden

stereotyyppi on hajoamassa yhteiseen tunnoffomuuteen. Eheyden ideaalia uhkaa

myös varakonsulin seksuaalinen eriytymättömyys. Onko siis vaarassa myös

heteroseksuaalista peliä pitävan yhteison ainut rentouttava viihdyke, tuo kuuluisa

ja mystinen "sydämen lepra", iota täydellinen Anne-Marie potee?
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Eristömisestci liittcimiseen nonverbaalin logiikkaa

Jean-Marc de H. on nrllut kirjaimellisesti ulkopuolelta, Lahoresta ("1ä hors", tuolla

ulkopuolella, äännetåiän täsmälleen kuin kaupungin nimi) pitkåiän jatkuneen yksi-

näisyyden tuottaman hermoromahduksen jälkeen. Hän pääsee mukaan yhteisöön

rikkomuksensa avulla. Judith Butlerin Althusser-tulkinnan mukaan lain alle joudut-

tuaan yksilö "saavu ttaa tietyn sij an sosiaal i sessa elämässä tullessaan s i irretyksi
yhdentekevän, kyseenalaisen tai mahdottoman olemisen syrjäseuduilta subjektin

diskursiiviseen tai sosiaaliseen piiriin". Butler viittaa myös Spivakiin, jonka

mukaan lainrikkomuksen tuottama subjektius sekä vahingoittaa yksilöä että

mahdollistaa hänelle rajoitetusti jotakin. (Butler 1999: 4142.) Mukaan pääsy

rikoksen avulla merkitsee paradoksisesti joutumista suljetuksi yhteisön ulko-
puolelle.

Yhteisölle sen jäsenen aggressiivinen purkaus on ongelman alku, mutta teki-
jälleen se on sosiaalisen ongelman ratkaisu: turhauttavan erakkoelämän loppu.

Kalkutassa Jean-Marc de H. huomataan edes jonakin. Hänelle sopii hyvin, että

häntä kasitellään poikke avanaja suljetaan seurapiiristä. Välttely ja leimaaminen

negatiiviseksi merkitsevät erityistä huomaamista: miehestähän tehdään tyylik-
käästi Toinen. Rikollisen pääsy suurlähettilään rouvan intiimiin läheisyyteen on

ajoitettu tämän lähimpien brittilaisten miesystävien avulla - kaikkihan odottavat

Anne-Marielta rikollisen käsittelyä. Durasin mukaan tämä tapahtuu "veljeydestä"

(fraternitd) eikä psykologisin perustein. Jos seurue pystyisi käsittelemään vara-

konsulia psykologisesti, hän saattaisi jopa päästä sisään vallanpitäjien joukkoon,

mutta niin ei ole asian laita. (Duras 1974:174.)

Anne-Marien rakastajien noudattama etiketti säätelee Jean-Marc de H.:ta eu-

rooppalaisella juhlarutiinilla. Heidän liikehdintänsä on jo puistossa ollut etään-

nyttävää. Ranskan suurlähetystön virallisella vastaanotolla se muuttuu syste-

maattiseksi ja välittyy etupäässä visuaalisesti: britit näkevät toistensa aset-

tautuvan ruumiillisesti tilaan ja liikkuvat näiden havaintojensa mukaan toistensa

suhteen ajassa. Tätä prokseemista peliä voidaan tarkastella Goffmanin erityis-

ryhmän tai -luokan suorittamana rutiinien kokonaisuutena (Goffman l97I: 43).

Miehet lähestyvät, etääntyvät, ohittavat, kääntyvät, palaavat, pysähtyvät ja

lähtevät taas liikkeelle. Rituaalia organisoivat suorat silmäykset, katseen vält-

täminen tai nopea salaaminen sekä hyvin pienet, puhetta korvaavat, usein kesken

jåiävät eleet, merkityksellinen vaikeneminen ja siihen liitqva psyykkinen poissaolo.

Britit käyvät jututtamassa varakonsulia vuorotellen estäen mitään äkkinäistä

tapahtumasta. Heidän vuorotteluaan säätelee salaisten silmäysten hienovireinen
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leikki katseiden luodessa kiintopisteitä ja mittaillessa suuntia ja etäisyyksiä niiden

välillä.

Oudosti itsekseen hymyilevällä varakonsulilla on tahattoman tuntuisia eleitä;

hän horj ahtaa jaheittaa vihanpuuskassa äkkiä lasin lattiaan. Hänen kaytoksestään

tulee mieleen joko Goffmanin kuvaama rituaalista rooliaan hallitsematon fyyppi

tai laskelmoiva lqyynikko (emt. :27 -28). Anne-Marien kutsu on saaffanut miehen

yhteisolliseen käsittelyyn, mutta on vaikea sanoa hänen käytöksensä perusteella,

mita hän haluaa saattaa itseståiän juhlijoiden tietoon ffysisellä dramatisoinnillaan

(ks. emt.: 4041). Suurlähettiläs ja hänen puolisonsa huolehtivat seremoniasta

kaavan mukaan. Riruaalin kuningattaresta annetaan nationalistisesti sävytetty

kuvaus:

Hän katsoo ympärilleen: valloittajan nimeä kantavalla viivasuoralla bulevardilla
kun legioona marssii ohi laulaen, säihkyen, punaiset olkapunokset auringossa, hän

katsoi viralliselta estradilta talla samalla tämän illan maanpakolaisen katseella.

Yksi mies muiden joukossa huomaa sen: Charles Rossett, kolmekymmentäviisi-
vuotias, tullut kolme viikkoa sitten Kalkuttaan, johon hän jää ensimmäiseksi

lähetystösihteeriksi. t- -l

Kas, nyt hän avaatanssiaiset suurlähettilään kanssa, noudattaa halveksitnra rituaalia.

(V: 6G67.)

Anne-Mariesta muodostuu teoksen miesten silmin täydellinen, heteroseksuaaliset

toiveet yhdistävän madonnaläitilhuoran kuva. Lucy McNeecen mukaan Anna-

Marien hahmo on häilyvä: hän edustaa kolonialistisen vallan moraalista rappiota

löysän moraalinsa vuoksi, mutta myös porvarillisen kulttuurin myyttistä nais-

figuuria (McNeece 1996: 60). Hänen instrumentaalinen johtajan asemansa kolonia-

listisen valtahierarkian huipulla pysyy kasassa vain rakastaj ien avulla, joten hän

edustaa naisen hyvinvoivaa promiskuiteettia toisin kuin prostituutiolla ruokansa

saava kerjäläisnainen. Modernin rituaalin säätelijänä Anne-Marie pysfyy esiinty-

mään kfrykktiiisti; hänellä on Simon de Beauvoirin mainitsemat ruumiillisen karak-

terisoinnin piirteet, jotka osoittavat hänen olevan arvonsa tunteva ja sen mukai-

sesti käyttäytyvä rituaalin päähenkilö (ks. Goffman I 971: 68, ks. myös 34).

"Valkoisen Kalkutan kuningatar" on tapahtumien kulkua ohjaava heteroseksu-

aalisen valkoisen parin toinen puolikas, siirtomaavallan eroottisesti ikonisoitu

tukipylväs, joka toteuttaa roolinsa rakastajiensa vartioimana. Hitunen mise en

valeuria onjäljellä hänen persoonassaan: hän vie puhdasta vettä kerjäläisille.

Syntyy kuva rappeutuneen nationalistisen vallan kuviota toteuttavasta nukesta;
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hän on huhujen mukaan yrittänyt aiemmin itsemurhaa. Hänen sisäistä tilaansa ei

näytetä edes metaforisena, vaan hänestä esitetään potentiaalisen rakastajan

objektivoituja kuvitelmia neulaan pistettynä hyönteisenä ja sadomasokistisen

väkivallan kohteena.

Kun ratkaiseva hetki vihdoin koittaa javarakonsuli hakee Anne-Marien tanssiin,

"koko valkoinen Intia katsoo heitä" (V: 88).Varakonsulin jaAnne-Marien tanssin

aikana käymä keskustelu jää luktjan ja parin itsensä salaisuudeksi. Anne-Marie

kertoo toisille heidän keskustelleen leprasta, ja toteaavarakonsulista: "Voi, kuollut
mies." (V: 93.) Kaikille jää käsitys, että varakonsuli todella on lepran pelon takia

menettänyt hermonsa. Hänen hillitön huutonsa kutsujen lopulla tulkitaan osoituk-

seksi sekä juoppoudesta että hulluudesta, joten hänet poistetaan vastaanotolta

väkisin. Psykologinen ennakko-oletus on vahvistettu, anomalia suljettu ulos, ja

sisäpiiri näyttää taas ehjältä. Onko tarina todella näin yksinkertainen? Onko vara-

konsulin anomaalinen rooli todella näin selkeä? Entä sekä valkoisen (luktjan)

skemaattinen hahmotus sisältääkin duraslaisen optisen illuusion - Douglasin

kuvaaman optisen vääristymän, jota ei heti usko todeksi? Ehkä varakonsuli petttiä-

kin kaikkia muita paitsi Anne Marie Stretteriä - myös itseään.2a

Draama draamqssa - petosta vai ymmcirrystä?

Teorian mukaan Varakonsulin rituaalin olisi uudelleen muokattava yhteisön

saastumiskokemusta. Vaikuttaa siltä kuin sekä Jean-Marc de H. että Anne-Marie

toimisivat hyvin tietoisina rituaalista, jossa ovat päähenkilöinä. Heidän käytök-

sensä on kuin Goffinanin kuvailemaa lume-edustusta: on saatava aikaan määrätyn-

lainen vaikutelma. Jean-Marc de H. on itse pannut liikkeelle rikkomustaan peruste-

levan huhujen vyyhdin voidakseen jåiädä Kalkuttaan naisen lähelle. Anne-Mariel-

la taas on mahdollisuus päästää hänet sisäpiiriinsä tai hylätä hänet - kerrotaanhan

varakonsulin rakastuneen häneen. Heidän tapaamisensa lume-edustusta - väärää

julkisivua - on arvioitava sen mukaan, onko heidän ulkoisen esiintymisensä ja

todellisuuden välillä ristiriitaa. (Ks. Goffrnan 1 971: 68-69.)

Vaikka Durasin teoksia on pidetty epäkatarttisina, säilyttää Varakonsuli

mahdol lisuuden lukij an katarsikseen rituaal isen merkityksensä kautta. Huippukoh-

taa on tosin vaikea havaita teoksen hienovireisen ja hajautetun dramatiikan

vuoksi. Valkoisen seurueen kannalta asia ei ole yhta onnellisesti, jos kokemusta

mitataan oivalluksen tuottaman tunteen "vilpittömyyden" asteikolla. Mutta

draama draamassa -rakenteen arnrlla Duras sallii tiedon välittymisen lukijalle ohi
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fiktiivisen ryhmätilanteen.
Durasin toistuvasti teoksissaan käyttämä paritanssi on lukijaa suosiva strategia:

sen aikana päähenkilot voivat keskustella muiden kuulem atta, mutta heidän

keskustelunsa annetaan lukrjan tietoon. Lukija on siten ainoa Anne-Marien ja

varakonsulin välisen yhteyden todistaja. Sankariparin kohtaamista voisi kutsua

aristotelisen tunnistamisen hetkeksi. Palapelin tärkeimmät palat liittyvat siinä

hetkeksi yhteen. Ensimmäinen keskustelu on ensimmäinen vastaanottorituaalin

sisäinen draama. Sitä voi pitiiii valkoisen komrption merkkinä mutta myös kärsivien

valkoisten kohtaamisena yli rajojen, koska ilmeisesti kumpikin on yrittänyt tahol-

laan itsemurhaa. Tapaaminen pohjustaa toisen rituaalinsisäisen draaman, vara-

konsulin laskelmoidun j a teatraalisen huudon. Draama draamassa -rakenteessa

sisäkkäisyyden idea toistuu: se luo uudenlaisen metatason, josta käsin voi tarkas-

tella valkoisen yhteisön tilaa.

Ensimmäisen tanssin aikana varakonsuli kertoo takerrellen Lahoren tapahtu-

mista. Hän tunnustaa,ettei ole koskaan rakastanut itseään. Hän on aiemmin ker-

tonut kerhon johtajalle yrittäneensä rakastaa omaa kuvaansa Lahoressa, mutta

yritys teki hänet vain rumaksi. Tunnustuksessa Anne-Marielle kolonialismin virka-

miehen narsistinen umpikuja avautuu lukijalle. Hän on ehkä yrittänyt ampua

itsensä, mutta on ampunutkin omaa kuvaansa peilissä - näin selittyisi särkyvän

lasin ääni - ja vasta sen jälkeen ulos. Toisen tanssin aikana hän ilmaisee Anne-

Marielle ilonsa siitä, effei tämä ole paljastanut heidän ensimmäistä keskusteluaan

kenellektiän muulle. Sankaripari solmii salaisen sopimuksen: varakonsuli järjeståiä

laskelmoidun huutokohtauksen, jotta hänet poistettaisiin vastaanotolta pahen-

nusta herättävänä. Näin tapahtuu, ja mies pääsee loppujen lopuksi määräämään

vastaanottori tuaal i n dramatu r giaa.

Miten lume-edustusta sitten tulisi sankariparin kohdalla arvioida? Goffmanin

mukaan sosiaalisten kontaktien rajoittaminen ja etäisyyden säilyttäminen muihin

ihmisiin herättää pelonsekaista kunnioitusta (emt.: 78).Varakonsuli, joka on pysy-

tellyt ja pidetty etäällä, kumoaa tämän periaatteen tahallaan: hän haluaa ottaa

näytelmän pääosan ja aiheuttaa skandaalin huutamalla kovaa ja pitkään Anne-

Marien nimeä. Hän onnistuu tempulla sekä saamaan huomiota että ottamaan

päälleen hulluuden ja juoppouden, juuri ne syyt, joita seurueen yhtenäisyyden

säilyttäminen tarvitsee ja joita voisi luulla hänen välttävän. Näin hän tulee

vahvistaneeksi oman persoonansa väärintulkinnalla seurueen normatiivisia usko-

muksia, ja hänen olemuksensa säilyy mysteerinä kuten legendoissa: hänen todel-

linen surkeutensa ei paljastu (vrt. emt.: 8l )25. Draaman lopuksi varakonsuli tulee

kirjaimellisesti siinetyksi valkoisten rauta-aitojen ulkopuoliseen maailmaan oikei-
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den lepratauti sten j oukkoon, lähel le myytti sen kerj äl äi snai sen esikuvaa.

Anne-Marieta tyynnyttää vain hänen kaiken nielevä eroottinen halunsa. Hänet

yhdistää varakonsulin tilaan symbolisella tasolla "sydämen lepra", jatkuvasti

podetun eroottisen huumauksen luoma pelastava tunnottomuus, se mistä vara-

konsuli "neitsyenä" on täysin tietämätön. Kerrotaan, että Anne-Marie makaa
joskus rakastajiensa keskellä silmät suljettuina ja itkee. Tilaa nimitetään hänen

"kyyneliensä taivaaksi", poissaolon tilaksi, jota kukaan ei lähemmin tunne.

Fyysinen lepra, joka poistaa kivun ruumiistaja syövyttåiä ne murenevaksi aineeksi

- "leseihmisiksi leseaivoineen, jotka eivät tunne kipua" (V: I 20) -heijastuu Anne-

Marien "sydämen leprassa" erotisoidun valtajärjestelmän haluna peittää silmänsä
ja antautua tunnottomuudelle, jotta voisi unohtaa ympäröivän kauhun aiheut-

taman tuskan.

Ulosheittoperformanssin j älkeen lepran psyykkisen j a ffysisen ulottuvuuden

hämmennys palautetaan lukijan mieleen. Taudin symbolinen kaksoismerkitys

korostuu vielä kerran. Anne-Marie kertoo seurueelleen keskustelleensa vara-

konsulin kanssa leprasta, minkä hän mainitsee myös varakonsulille. Jean-Marc

de H. iloitsee saamastaan luottamuksesta: nainen on valehdellut hänen hyväkseen
ja salannut hänen intiimin tilansa toisilta. Mutta koska Anne-Marie saattaakin

tarkoittaa "sydämen lepraa", hän ei olekaan valehdellut miehen takia. Ehkä Durasin

avoimesti ihannoima Anne-Marie onkin oivaltanut jotakin valkoisten todellisesta

tuskasta tavatessaan lapsellisen ja narsistisen miehen; Jean-Marc de H. vain

ymmärtää lepran kirjaimellisesti kuten muutkin. Ymmärrys kuvastuu esimerkiksi

naisen varakonsulia selittävässä repliikissä: 'Joskus ... katastrofi voi purkautua

hyvin kaukana siitä paikasta jossa sen olisi täytynyt sattua . . . tiedättehän, joskus

on sellaisia maansisäisiä räjähdyksiä jotka saavat meren nousemaan satoja

kilometrejä kauempana räjähdyspaikasta . . ." (V: 93.) Sanoill aan "kuollut mies"

Anne-Marie assosioi Jean-Marc de H.:n monimielisesti kambodzhalaiseen

kerjäläisnaiseen, joka "hullujen iskuja vältellen" ja"pdtåtyhjänä, sydän kuolleena
- - nauraa suu pulloll aan" lähetystön roskalaatikoista löytämäänsä ruokaa (V:

108).

Jcilkisanat

Duras käyttää proksemiikan ja kinesiikan merkkejä Natalie Sarrauten "pinnan-

alaisen puheen" herkkyyteen verrattavalla, epäpsykologisoivalla tavalla. Kun
luetaan m i elen I i ikehdintää tekstuaal isi sta ruum i in merkei stä, duras lai sen teoksen
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maailma ei ole lainkaan niin tapahtumaton kuin yleensä on sanottu. Symboliikkaa

seuraamalla Jean-Marc de H:n hahmo osoittautuu elävimmäksi ja monipuoli-

simmaksi, koskajuuri hänen persoonansaja tekonsa ympärillä kiertävät merkityk-

set muuttuvat liikkuviksi, mikä selitttU myös teoksen nimen valintaa. Varakonsu-

/ir juonen käynnistänyt ampuminen tekee näkyväksi lain rajatja paljastaa kolonia-

listisen moraalin, johon siirtomaajäqestelmä lakeineen nojaa. Merkitysten häilyntä

ffysisen ja psyykkisen rajan yli järkähd\rttäävarakonsulin rikoksen tavoin sovin-

naisia puhtaita kategorioita la ajattelutapoj a.

Rituaaleilla pyritaan hallitsemaan nimenomaan rajanylityksiä. Kun sisäkkäiset

ja vierekkäiset tilat kiinnittävät huomion erityisesti rajavyöhykkeisiin ja liikehdin-

ttiän näillä vaarallisilla alueilla, kahtiajako mieleen ja ruumiiseen murenee: sisäinen

ja ulkoinen sekoittuvat. Raja-alueet, jotka Douglasin mukaan ovat ideologisesti

ja seksuaalisesti vaarallisia paikkoja, osoittautuvat hauraiksi ja aukkoisiksi kuin

lepraisen ruumis (vrt. Douglas 2000: 190-191). Läpäisevä ja murtava liikehdintä

yli tai läpi, ulkoa sisään ja sisältä ulos, korostaa moninaista rajanylityksen teemaa

herättäen mahdollisuuden ajatella samuutta, eroa ja vuorovaikutusta toisistaan

hyvinkin kaukana o levien vastakkaisten ti loj en ja rajati I oj en väli llä.26

Durasin kielellinen kyky on kauneudessaan pettävä. Hän tekee Varakonsulissa

rotuerottelun mukaisen eurooppalaisen ylemmyyden näkyväksi niin luontevasti,

että valkoisen lukijan on usein vaikeaa havaita tietoisesti laaditun oman rotu-

diskurssinsa arvojen ironisointia. Seurueen nonverbaali puhuntaia melodisesti

leikittelevä, kuolem aa jasairautta ironisoiva small talk muodostavat raja-alueita

valvovan vuorovaikutuskäytännön. Rituaalin kuvaus leikkaa viilto viillolta esiin

vaikeasti tavoitettavaa valkoisuuden ennakko-oletusten kudosta. Romaanin

teksti - Barthesin mukaan kielen räjähdyksille avoin metaforinen ruumis (ks.

Rojola 1995: 99) - koostuu tuntemattoman kulttuurisen Toisen taustahahmoa

vasten asetetun rodullistetun valkoisen ruumiin pakkoliikkeistä.

Toistaessaan Intia-syklissä samaa teemaa ruumiinsa muistista viriävillä kuvilla

Duras kartoittaa kuilua kulttuurisesti urautuneen ja uudistavan havaitsemisen

välillä, pyrkien muuntelullaan urautuneiden kognitiivisten skeemojen taakse. Hän

yltaa stereotypioita kienättävään "strategiseen toistoon, joka ka0taa mukanaan

muutoksen siemeniä", kuten Trinh T. Minh-Ha on kirjoittanut (MintH a iF/9l :190).
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Witteet

I Robbe Grillet'n mielestä uuden realismin on oltava käyttämatta lainkaan metaforaa, jotta
se saavuttaisi tavoitteensa: oikean (husserlilaisen) todellisuudenkuvauksen, joka menee "zu
den Sachen selbst" (ks. Heath 1972: 74-86; Robbe-Grillet 1963: 48). Nykypäivän lingvistisen
metafora-ajattelun valossa hanke tuntuu mahdottomalta. Duras ei halunnut lukeutua nouveau
romanisteihin, mutta ei selittänyt koskaan tarkemmin, mistä se johtui.
2 Morrison kuvailee esseekokoelmassaan, millaisin tekstistrategioin valkoiset amerikkalais-
kirjailijat ovat pitäneet yllä illuusiota omasta roduttomuudestaan. Amerikkalaisen kirjallisen
diskurssin umpiossa mustien läsnäolo on tuottanut valkoisuuden identiteetin ilman, että
kirjallisuudentutkimus olisi millään tavoin havainnut tätä. Valkoisen amerikkalaisuuden
Toinen on kirjoittautunut moninaisiksi sanataiteen piiloteksteiksi. Morrisonin mukaan
valkoisen kirjailijan kyky paljastaa ja kuvitella se, mikä on eri kuin ltse, näkyy hänen käyt-
tämästään kielestä ja sen yhteiskunnallisista ja historiallisista yhteyksistä. Mustan on
kuitenkin "kova urakka olla näkemättä", että sepitetty henkilö on "retki kirjoittajan
tajunnassa asustaviin pelkoihin ja haluihin". Lisäksi valkoisuus yllapitaä itseään kuvaamalla
mustan uhriksi. (Morrison 1996: 32-35, 42.)
3 Käsittelytapani ei sulje pois psykoanalyyttisiä mielleyhtymiä, vaan pikemmin antaa

mahdollisuuden käsittää psykoanalyysi modernisaation tuotteeksi ja läntisen psyyken
etnografiaksi siten kuin sitä ovat kehittäneet Lacan-kriittiset feministit ja objektisuhde-
teoreetikot. Olisi kiinnostavaa tarkastella valkoisen rotukonstruktion psykodynamiikkaa
modernin subjektin tuottamisen näkökulmasta ja eritellä piilotajuntaan kirjoittautuneen
aineksen yhteyksiä Durasin tekstin tropologiaan, mutta tässä yhteydessä sivuan vain joitakin
läntisen narsismin juonteita.
4 Durasin temaattisista sarjoista ks. lähemmin esimerkiksi syklisistä lajiristeymistä Hill

1993: 85-113, sarjojen sisäisistä intertekstuaalisista siirtymistä Guers-Villate 1985 ja Cohen
1993, sykleistä yleensä Pierrot 1986.
6 Saapuessaan lopullisesti Eurooppaan l9-vuotiaana vuonna 1933 Marguerite Donnadieu ei

vielä ollut kiinnostunut politiikasta. Vuoden 1935 tienoilla hän lienee lukenut Andröe Viollis'n
Indokiinan oloista kertovia raportteja, joissa kasiteltiin muun muassa kidutuksia Saigonin
vankiloissa, Annamissa riehuvaa nälänhätää ja kolonialistien ylellistä elämää Saigonin Pariisia
jäljittelevissä kortteleissa. Suoritettuaan tutkinnon poliittisissa tieteissä hän työskenteli
vuonna 1937 siirtomaaministeriön assistenttina ranskalaisia banaaneja ja ranskalaista teetä
markkinoivassa komiteassa. Seuraavana vuonna hän sai paikan ministeriön tiedotusosastolla,
koska hän tunsi Ranskan Indokiinan. Propagandakirjan L'Empire francais hän laati ministeri
Philippe Roques'n alaisena apunaan ministerin historioitsija ja kirjailija Pierre Lafue.
Isänmaalliseen sävyyn laadittu L'Empire francars julkaistiin keväällä 1940 "Merentakainen
Ranska" -näyttelyssä. Sodan aikana Marguerite toimi aktiivisesti vastarintaliikkeessä ja
liittyi kommunistiseen puolueeseen erotakseen siitä vuonna 195 I puolueen neuvostomieli-
syyden vuoksi. (Adler 1998: I l0-l I I , 132-133, 135-140.)
7 Paratekstinä nimi Varakonsuli ei ole myyvä. Duras ei yleensäkään ole valinnut teostensa

nimiä kaupallisin perustein, vaikkakin muutti niitä usein ennen julkaisemista. Ensimmäinen
tarinan versio oli nimeltaan Nuit noire, Calcutta (Pimeä yö, Kalkutta), josta tuli lyhytelokuvan
käsikirjoitus (1964). (Ks.Hill 1993:94-95.) Toisaalta nimi Jean-Marc de H. on esimerkki
Durasin tavasta lyhennellä tai muunnella merkityksellisesti romaanihenkilöidensä tai paik-
kojen nimiä. Muita nimimuunnelmia ovat esimerkiksi Lol V. Stein (Lola Valerie Stein) ja
Emilie L. (elle, hän), paikannimistä S. Tahla/S. Thala (Thalassa, meri), T. Beach (ranta) ja
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U. Bridge (silta). Nimien toisto, variointi teoksesta toiseen, melodisuus ja assosiatiiviset

sanaleikit ovat antaneet aihetta varsinkin psykoanalyyttisille spekulaatioille, mutta myös

lukuisia metaforisia ja poliittisia merkityksiä on löydetty. (Ks. Guers-Villate 1985: 164-
165.) Tässä yhteydessä on viitattu myös Barthesin "amphibologioihin", kaksi- tai moni-

merkityksisiin sanoihin (Murphy 1982: I I ). Saksalaiset sukunimet kuten Stretter, Stein tai

Steiner (kivi) toistuvat eri romaaneissa ja elokuvissa. Paikannimista tunnetuin on Nevers (ei

koskaan) elokuvassa Hiroshima mon amour. Lahoren varakonsuli Jean-Marc de H. ei esiinny

muodossa Jean-Marc, eikä hänen koko sukunimeään koskaan paljasteta. Myös tästä on

esitetty tulkintoja: esimerkiksi koska ranskan kielessä "h" ei äänny, de H. (mykkä h) kuvas-

taisi varakonsulin taustan ja luonteen epämääräisyyttä merkityksessä "kotoisin ei mistään".

8 Durasin kausia on eritellyt esimerkiksi Carol C. Murphy (1982: I l-15). Hänen mukaansa

kirjailija saapui ryylillisesti kypsään kauteensa 1950-luvun jälkeen jätettyään hemingwayläisen

realismin mukaiset etsintämatkaromaanit taakseen. Visuaaliset ja dramaattiset ainekset

lisääntyvät. Ensimmäisenä käänteentekevänä modernistisena teoksena pidetään yleisesti

romaania Moderato Cantabile ( 1958), jossa päähenkilöt kuvittelevat ja osittain myös

fyysisesti näyttelevät toisilleen kuulemansa intohimomurhan. Itse pidän tärkeänä vuotta

1958 visuaalisten (fyysisten) ja kielellisten merkkien yhteispelin kannalta. Silloin Duras

kirjoitti Görard Jarlot'n kanssa Alain Resnais'lle kuva- ja äänikäsikirjoituksen elokuvaan

Hiroshima mon amour (1959). 1960-luvulla määrääviksi tyylipiirteiksi tulivat elliptisyys,
toisto, kiinteiden henkilöhahmojen ja ympäristöjen häviäminen, ajan rytmisyys ja juonen

katkonaisuus: kronologisesta ja lineaarisesta realismista poikkeava "Durassian world" oli

syntynyt. 1980-luvulla alkaa vielä kolmas, täysin uusi esteettinen kausi, joka jatkuu kirjailijan

kuolemaan asti.

9 Nonverbaalit merkit on jaettu psykologiassa, kielitieteessä ja antropologiassa mekaanisesti

erilaisiin ryhmiin: parakieleen (prosodia, tauotus, painotus, rytmi, sävelkulku ja sävelkorkeus),

ilmeisiin ja katseeseen sekä kinesiikkaan (eleet, liikkeet ja asennot kuten embleemit, puhetta

säestävät illustraattorit ja vuorovaikutusta säätelevät regulaattorit, valtaan ja statukseen

liittyvät adaptorit), proksemiikkaan (tilankäyttö, etäisyys ja asettautuminen) ja kuunte-

lemiseen. Lisäksi nonverbaaleihin merkkeihin luetaan ruumiilliset oireet kuten ihon värin ja

äänen muutokset, ikää, sukupuolta ja etnisyyttä luonnehtivat ruumiin koko ja muoto

kulttuurisine muunnelmineen, tuoksut, kampaukset ja vaatetus ym. hyvin yksityiskohtaiset

ja mitättömän pienetkin signaalit. (Ks. esim. Fabbri 1968; Sebeok & Sebeok l98l; Nöth

l ee5.)
l0 proksemiikka on alun perin E. T. Hallin kehittämä termi, jonka käsitesisältöä Edward

Sapir on kuvaillut seuraavasti: "monimutkainen ja salainen koodi, jota ei ole kirjoitettu
mihinkään, jota kukaan ei tunne, ja jota kaikki ymmärtävät". Hallin mukaan eri kulttuureissa

ihmisillä on erilaiset sensoriset maailmat: he strukturoivat maailman eri tavoin sen syytämää

dataa eri tavalla selektiivisesti suodattavan aistitoimintansa takia. (Hall 1979: 293-294.)

Neurofysiologi Antonio Damasion 19O0-luvulla kuvaamat taustaemootiot näyttävät kartoit-

tavan tätä Fabbrin 1960-luvulla peräänkuuluttamaa salaista ulottuvuutta. Damasio kutsuu

emootioita William Jamesin mukaan "ruumiin teatteriksi", jossa keho on taipuvainen kaiut-

tamaan emootiota sen nimeämisen jälkeen yhä uudelleen kognitiivisen partituurin mukaan.

Hänen mukaansa ydinemootiot - onnellisuus, surullisuus, pelko, viha, yllättyneisyys ja inho

- tulevat ilmaistuksi kinesteettisesti, elein, ilmein, katsein ja liikkein, mutta proksemiikka

eli ihmisen tapa asettautua tilaan ilmaisee ns. taustaemootioita, jotka ovat pitkälti tiedosta-

mattomia. Ruumiin prokseeminen kieli kertoo melodisesti ihmisen perustavan vireystilan
jännityksineen ja mielialoineen, kipuineen ja nautintoineen. Sama ffysinen funnetila nimetään

eri emootioiksi kulttuurikohtaisesti ja yksilöllisesti, joten metaforinen ilmauskin voi saada
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erilaisia tulkintoja henkilöstä ja yhteisöstä riippuen. (Damasio 2000: 54-56.)

I I Lakoffin ja Johnsonin mukaan troopit eivät merkitse erillisiä'poeettisia kielikuvia vaan

ovat käsitteellisen arkiajattelumme ja kielemme perusta. Lakoff tiivistää ajattelun ruumiil-

lisuuden useaksi teesiksi. Kielellinen kyky kehittyy vastavuoroisessa orgaanisessa yhteydessä

havaitsemiseen, ruumiinliikkeeseen ja fyysisen ja sosiaalisen ruumiillisuuden kokemukseen.

Ajattelu on kuvitteellista (imaginative) ja käyttää metaforaa ja metonymiaa ilmaisemaan

abstrakteja suhteita, eikä todellisuus siis antaudu kirjaimelliselle representaatiolle. (Lakoff

1987: XIV-V.)
lZ Damasio on raivannut tietä käsitykselle emootioiden osallisuudesta rationaaliseen

päättelyyn laajoin neurofysiologisin tutkimuksin. Kirjoissaan Descartes' Error (1995) ja

The Feeling of What Happens ( 1999) hän esittää anticartesiolaisen tulkintansa aivo-

toiminnasta. Ydinemootioiksi Damasio nimeää kuusi primaaria eli universaalia emootiota:

onnellisuuden, surullisuuden, pelon, vihan, yllättyneisyyden ja inhon, joiden nimeämisen

hän katsoo lähinnä helpottavan keskustelua kyseisistä ilmiöistä. Sana emootio liitetäan

myös moniin muihin käyttäytymismuotoihin kuten nolouteen, mustasukkaisuuteen,

syyllisyydentuntoon ja ylpeyteen, joita hän nimittää sekundaareiksi eli sosiaalisiksi

emootioiksi. primaarit ja sekundaarit emootiot käyttävät erilaisten selkeiden kasvonilmeiden

joukkoa. Taustaemootioita ovat puolestaan esimerkiksi hyvän- ja pahanolontunne, tyyneys

ja jännitys, muita esimerkiksi tarmo, motivaatio, kipu ja nautinto. Ne eivät ilmene selkeinä

t aiuoienilmeinä vaan erilaisina hienosyisesti havaittavina asentoina tai liikkeen holistisena

hahmona. Kaikilla näillä emootioilla on Damasion mukaan yhteinen biologinen ydin, ja

kaikki ne käyttävät kehoa näyttämönään, mutta vaikuttavat myös useiden aivopiirien

toimintamuotoihin. Tämä emotionaalisten vasteiden kokonaisuus on perustana neuraalisille

hahmoille, joista lopulta muodostuu emootioiden tunteita (feelings of emotions). Emootiot

siis ilmenevät samanlaisina tuntemuksina (somatic response) ja tunteina (feeling), mutta ne

nimetään kulttuurikohtaisesti eri tavoin.

l3 Bell luettelee Lövi-straussin ja Piene Bourdieun kuvaamat perustavat oppositiot ja luo

katsauksen rituaaliteoreetikoiden (esim. Arnold Van Gennepin ja Victor Turnerin) käsiryksiin

rituaalin ruumiillisuuden hierarkioista. Hän tarkastelee näitä Derridan ja Althusserin näke-

mysten valossa. Bourdieu tuo mukaan nimenomaan vallan analyysin. (Bell 1992: 36-37:

9g-107.) Toisaalta Marcel Danesi on jatkanut kognitiivisen semiotiikan alueella Lakoffin

metaforisen representaation ruumiillisuuteen ankkuroituvaa mallia, ns. eksperientalistista

realismia (ks. Lakoff 1987 : 370-373). Danesin mielestä trooppien asema on 198O-luvulla

muuttunut kognitiivisessa semiotiikassa. Syvällä mielessä maailmamme hahmottuu sensorisen

ruumiillisen kehityksemme myötä ikoniseksi tilaksi, joka noudattaa ylös/alas-, eteen/taakse-

lähelle/kauas- ja sisäinen/ulkoinen-periaatteita. Perseptuaalinen kehon orientaatio luo

käsitteellisen ja kielellisen ilmaisun kanssa maailman ja itsen välisen suhteiston. (Danesi

lgg3: I l0-l 19, lZ3.) Myös Damasio katsoo ydintietoisuuden ja arkaaisen esi-itsen (core

selfl; muotoutuvan sanattomana ja kuvallisena tietoisuutena sensorisen ruumiillisuuden

kokemuksen pohjalta (Damasio 2000: 156-163). Esi-itsen lisäksi identiteetin muodostumiseen

tarvitaan muita tasoja kuten omaelämäkerrallinen (historiallinen) itse. Damasion erottelut

vastaavat muistin eri lajeja. (Emt.: 160-162, 202-206.)
l4 Jean pierrot luettelee Kalkutan maantieteelliset virheet. Esimerkiksi oikean Kalkutan

keskusta on kuuden kilometrin päässä Gangesista, ja Delhi oli jo 1930-luvulla Intian

pääkaupunki. Kalkutassa ei siis tuohon aikaan ollut Ranskan suurlähetystöäkään. (Pierrot

1986: 217 .)

l6 Nanatologisesti sisäkertomus on vieraannutustekniikka, joka muodostaa kehyskertomusta

selittävän analogian. Se on ns. tropologinen ikoni, joka kaksinkertaistaa tulkintaperspektiivin.
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(Dällenbach 1977; Morrissette 1985: 143.) Kuten tyylittely ja erilaiset retoriset keinot
upotuskin toimii bahtinilaisena kaksiäänisenä diskurssina ilmaisten tekijän tarvitsemia
näkökulmia ja arvoja ilman suoraa tekijän sanaa (Bahtin l99l:276-277). Wallace Martinin

mukaan mise en abyme on jo rakenteena referentiaalinen ja kiinnittaa huomiota muodollisiin
ja ideologisiin viitekehyksiin, jotka hallitsevat kirjallisuutta ja yhteiskuntaa (Martin 1986:

179-1 8l ). Kun sisä- ja kehyskertomuksen välinen alistussuhde murtuu, joudutaan ikään

kuin katselemaan vaihduntakuviota eikä oletetun semioottisen pinta- ja syvärakenteen

välille enää tarvitse muodostaa vertikaalia hierarkiaa. (Sisä- ja kehyskertomuksen tasa-

arvoisesta peilaussuhteesta vrt. Bal 1977: 70-71, 73, 84.)

17 Monissa psykoanalyyttisissä Duras-tulkinnoissa on pohdittu varakonsulin homo-

seksuaalisuutta ja spekuloitu sen vaikutuksilla henkilösuhteiden kehittymiseen. Hetero-

seksuaalisuus/homoseksuaalisuus-dikotomialla on selitetty valkoisen seurueen vieroksuvaa

suhtautumista mieheen. En käsittele tässä lähemmin seksuaalisen alueen ongelmia, vaikka

ne ovat osa seksististä puhtausnormistoa. Varakonsuli toimisi hyvin puhtaiden sukupuolisten

kategorioiden välisenä shifterinä (vaihtujana), merkkinä, jonka tarkoite vaihtuu tilanteen

mukaan. Hänet voi tulkita muitakin kuin sukupuolirajoja ylittaväksi indeksiksi.

l8 Intian niemimaan kartta on samaistettu naisen ruumiin, Äiti-lntian, hahmoon jo I 800-

luvulla. Kautta historian erilaisia metaforisia naisen kuvia on maalattu runsaasti Intiasta

kuten monesta muustakin kansallisvaltiosta. Intian Kalkutasta alkaneissa kansallisissa

itsenäistymispyrkimyksissä kuva sai jumalatar Bharat Matan (Äiti Bengal) ikonografisen

muodon 1900-luvun alussa. Se on toiminut siitä lähtien voimakkaana Intian vertauskuvana.

(Ramaswamy 2002: 17 l-173.) Bengalista kotoisin oleva Spivak pohtiikin kriittisesti
bengalilaisen Mahaswati Devin novellissa Stanadayini (Rintaruokkija) esitetyn Äiti-lntia-
metaforan tulkintaa (Spivak 1987: 143-192).
20 Olen kääntänyt kyseisen kappaleen uudelleen sananmukaisesti sen metaforisten sävyjen

vuoksi. Mirja Bolgårin sinänsä ansiokkaassa Varakonsnli-suomennoksessa on joitakin epätark-

kuuksia: lauseita ja sanoja puuttuu ja varsinkin toisto Durasille tyypillisenä tyylikeinona
puuttuu monissa kohdin. Tässä kohdassa esimerkiksi alkuperäistekstin "Alors, en lui, c'est

un salon" on käännetty "hänen sisällään on kuin salongissa", jolloin vertauksenomainen

merkitys korostuu. Teksti on kuitenkin myös tulkittavissa varakonsulin sisäiseksi monologiksi,

jolloin vertaus ei tule kysymykseen.
Zl Susan Sontag hierarkkisoi teoksessaan AIDS and Its Metaphors (1989) sairaan leimaavat

taudit sen perusteella, millaisen luonteen ne antavat sairaalle. Sontagin mukaan lepra kuuluu

syfiliksen ja koleran kaltaisiin pelätyimpiin tauteihin, jotka on kuvattu vastenmieliseksi,

luotaantyöntäviksi ja rankaiseviksi ja jotka on voitu ylentää "ruton", suurimpien kollek-

tiivisten onnettomuuksien metaforana tunnetun taudin asemaan. Tällaisiin tautimetaforiin

liittyy ajatus saastuneesta yhteisöstä, jota sairaus on rangaissut. (Sontag l99l: 132-135.)

23 Alkutekstin melodisuus ja riimittely eivät siirry helposti suomennokseen:

On dit, on demande: Mais qu-at-il fait au juste? Je ne suis jamais au courant.

- Il a fait le pire, mais comment le dire?

- Le pire? tuer?

- Il tirait la nuit sur les jardins de Shalimar oi se refugient les löpreux et les chiens.

- Mais des löpreux ou des chins, est-ce tuer que de tuer des löpreux ou des chiens?

- Aussi bien des balles ont ete trouvöes dans les glaces de sa rösidence å Lahore, vous savez.

- Les löpreux, de loin, avez-vous remarquö? On les distingue mal du reste, alors

t- -1

- Entendez-vous crier?

- Ce sont des löpreux ou bien des chiens?

91



- Des chiens ou des lepreux.

- Puisque vous le savez, pourquoi avez-vous dit des löpreux ou des chiens?

- J'ai confondu de loin, comme ca, å travers la musique, les aboiements des chiens et ceux des

löpreux qui rövent.

- Cela fait bien de le dire ainsi.

(V-C: 94-95.)
24 Douglas kuvaa, miten tutun skeeman havaitseminen puutteelliseksi voi hämmentää:

.,Luontevan ensihavainnon huomaaminen vääräksi on aina järkytys." Kun tietoisuuteen

tunkeutuu jotakin, mikä on jäänyt skemaattisten pyrkimysten takia huomaamatta, seurauk-

sena voi olla jopa fyysinen pahoinvointi. Douglas viittaa voimakkaisiin reaktioihin kokeessa,

jonka M. L. Johnson Abercombie teki lääketieteen opiskelijoille havaitsemisen valikoi-

tuneisuuden osoittamiseksi: "Aivan kuin maailmani olisi murrettu auki", eräs osanottaja

kommentoi. (Douglas 2000: 88.) Durasin elokuvan Hiroshima mon amour alkukuvien

yhteydessä on mainittu toistuvasti termi optinen illuusio, kuvien ja äänten päällekkäisyys,

joka hämmentää katsojaa aina pysyvällä kaksiselitteisyydellään.

25 Goffman viittaa Kurt Riezlerin esitykseen sosiaalisesta häpeästä suhteessa auktoriteettiin.
pelonsekainen kunnioitus salaperäisenä esiintyvää auktoriteettia kohtaan on kuin sosiaalinen

vaihtoraha, jonka toisella puolen on kunnioituksen ja toisella häpeän leima. Samalla kun

katsojat aavistelevat esityksen taustalla olevan salaisia voimia ja mysteerejä, esittäjä itse

tietää suurimpien salaisuuksiensa olevan vähäpätöisiä. Ydinongelmana onkin estää katsoja-

kuntaa pääsemästä perille asian oikeasta laidasta. (Goffman l97l: 81.)

26 Luce trigaray on ehdottanut kaksiarvologiikan symbolien lisäksi merkkejä erolle, vasta-

vuoroisuudelle, vaihdolle, läpäisykyvylle ja virtaavuudelle, jotta voitaisiin käsitellä moni-

selitteisyyttä, ambivalenssia ja monimielisyyttä oppositioiden lisäksi (Irigaray 1989: 152-

153). Uusia symboleita tarvitaan käsittelemään rajapintojen läpäisyä ja vastavuoroisuutta

erilaisten tilojen välillä. Kaukana ei ehkä ole aika, jolloin tällaisia symboleita kaytetään

huomaamatta osana arkihavaintojemme skeemaa. Uusia hahmotustapoja syntyy informaatio-

teknologian ja bioteknologisen solututkimuksen sovellusten kautta. Ironista kyllä, teknologia

on voimakkain hahmotuksen muuttaja, vaikka esimerkiksi aasialaisten uskontojen kuten

buddhalaisuuden ja hindulaisuuden ajattelutavoissa on mainittuja piirteitä. Lapsuudessaan ja

nuoruudessaan vietnamin kieltä osanneen "puoliannamilaisen" Durasin tyyliä, varsinkin

hänen viljelemäänsä paradoksia olisikin houkuttelevaa tarkastella yhteydessä näihin.

Vietnamilainen Trinh. T. Minh-Ha on luonnehtinut paradoksia - vastakkaisuuksien saman-

aikaista läsnäoloa - oman perinteensä luonnolliseksi ajattelutavaksi. Hän erittelee ruumiin

teoriassaan aasialaisia filosofisia kolmrjakoja länsimaisten dualististen jakojen rinnalla ja

kannattaa Durasin ehdotusta lähteä luomaan uusia hahmotuksia pimeydestä, jota lännen

miesfilosofit ovat nimittäneet valoksi, tai hämäryydestä, jota on nimitetty selkeydeksi.

(Minh-Ha 1989: 39-4a.)
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Sirkka Knuuttila

White Matters. The Problem ofPurity
and Danger in Marguerite Duras' Le
Wce-Consul

In her novel Le Wce-consul (1966), Marguerite Duras depicts an awkward situation

for white colonials in Calcutta in the 1930s when the French vice-consul of
Lahore is tried for a crime against colonial law: his shootin g at poor and ill
natives in a park. In my article I analyse how the racial value system of European

society is reflected in both the mental and the physical schema of the stylised

colonial milieu. Treating the events in the white society as a modern rite of
purification according to the ritual theories ofMary Douglas and Erwing Goffrnan,

I demonstrate some characteristics of Duras' anti-colonialism.

The vice-consul is considered as an anomalous being, first isolated through a

subtext of non-verbal communication, then allowed to rejoin white society at a

ball in the French Embassy. The racial and sexual prejudices of the Europeans

become visible in the draffi&, where the traditional binary oppositions gradually

dissolve.
In the mise en abyme structure of Le Wce-consul,the metaphoric elements are

arranged as spaces within each other, the boundaries of which gradually become

bluned in the continuous movement in the dangerous borderland of ritually

conffolled discrimination. The most powerful symbol for the pollution threatening

the colonial value system from inside is leprosy, the contagious disease lurking

among the natives outside the sterile European compound. Combined with

madness and crime, it forms a multidimensional trope signiffing the insensibility

of colonialism.
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