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KRITIIKKII O SYKSY2OO9

suomataisen Elö mö tarinaksi että Gotdbergin

[ennokkaan teoksen.

Kirjoittaja on helsin kilöinen vapaa kirioittamisen

opettaja ja kustannustoim ittaia.

MARGUERITE DURAS:

Sodo n vihkot ia muita kirioituksia

(Cahiers de la guerre et autres textes, zoo6).

Suom. Matti Brotherus.3oB s.

Like zoo8.

Sirkka Knuuttila

Sodo n vihkot ia muita kirioituksio tuo selventä-

vän lisän Marguerite Du rasin autofiktioih in.

Sophie Bogaert ja Olivier Corpet ovat vatinneet

IMEC:n käsikirjoitusarkistoista neljä käsin

kirjoitettua vihkosta vuosilta rg+g -4gja kym-

me nen h arjoitetmaa r93o-luvu n [opu [ta. Vi h kot

on nimetty ulkonäön tai tarkoituksen mukaan,

"Roosanvärinen marmorivihko", "tgoo-luvun

tehdistövihko", "Sadan sivun vihko" ja "Bei-

genvärinen vihko".

Sota-ajan m u isti i n panojen suorasu kaisu us

[uo autenttista raikkautta Durasin toistamiin

teemoi h i n : rakkauteen, kuotemaan ja väkiva[-

taan. Historiallisesti kiintoisimpia ovat minä-

muotoinen muistelu nuoruudesta ko[onisoi-

dussa "Indokiinassa" ja päiväkirjamaiset

raportit Ranskan vastarintalii kkeestä-

Otisi kuitenkin virhe ajatella kokoelman

e nsi m mäisiä te kstej ä ki rj ai melti sen a esityk-

senä e[ämästä tyytiin "mitä tode[[a tapahtui"-

Tärkeämpää on, miten tuleva kirjailija asen-

noitui ristiriitaisiin kokemuksiinsa; vain siten

voi arvioida samojen teemojen myöhempiä

muunnetmia.

Mietin seuraavassa, missä kohden ja mi[-

loin Durasin kokemuksellinen totuus päättyy ia

mistä kuvittetu atkaa. Kysehän on siitä, miten

kutttuurinen muisti rakentuu historiatlisessa

subjektissa. Vihkoien kirjoitukset valaisevat

muistia tunneprosessina, jossa aistimusten

sirpaleita [iitetään myöhemmin koettuun,

samantaise[[a tunteetla tadattuun ainekseen.

Miten siis kokemuksen totuus suhteutuu his-

toriatlisiin faktoihin ja millaista kutttuurista

merkityksenantoa tuttu jen aiheiden u udet

versiot palvelevat?

', RAKAS TAJ AN,, M U UN N ELMIA

Kun 7o-vuotias Duras spontaanisti kirjoitti ro-

maanin Ro kastaja(,928, suom.l9B4, Otava), hä-

net oli j u uri ja j u u ri elvytetty kuoteman haku isen

j uo m i se n j ätkei sestä koo m asta. Go ncou rt-pa[-

kittu tarina upposiyteisöön totena niin nopeas-

ti, ettei teosta sen koommin ole tahdottu tajuta

fiktioksi. Kun kirjailija sitten päätti jutkaista

Tuskosso (rg8s, suom. tgBZ Otava) varhaisten

vih kojen tärkeim mät natsiajan kirjoitu kset, oti

äärioi kei sto Ran skassa alkan ut uskote [[a, ettei

hotokaustia otlen kaan tapahtu nut-

Soda n vihkot luovat uuden näkymän sekä

Rakastajon tyylikkääseen toistoon että Tus-

kon ed itoitu u n paatokseen. Ne myös pu rka-

vat mystifioitua kirjaitijakuvaa ja valaisevat

Durasin etinikäistä kirjattis-emotionaalista

trau matyötä.

"Roosanvärisen marmorivi h kon" 3o-vuoti-

as minäkertoja välittää arkisen kuvan r5-vuoti-

aan seksu aatisesta ke h ityksestä kotiväkivattan

a[[a, rotuerottelun ja köyhyyden [eimaamassa
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Kambodzhassa. Duras kuvaa ensirakastajansa

L6on 25-vuotiaana annamiittina, jotta on iso-

rokon arpeuttamat, "tavatlista rumemmat"

kasvot ja tyhmän kerskurin etkeet, mutta myös

u pporikas isä, joka om istaa tuottavia ku m iplan-

taaseja Cochinkiinassa (t. t3, 35, 50-52). Seu-

ruste[u "alempi rotuisen" kanssa on salattava,

koska perhe menettäisi arvostuksensa valkoi-

sen si i rtomaaseurapi i ri n reunami lla.

Itsensä Du ras hah mottaa arkana, töykeästi

e ristäytyvänä, veljen ja äid i n pahoi n pite lemänä

murrosikäisenä, joka uhmaa vatkoisten koutu-

tyttöjen pyhäkävetyjä paririvissä. Vaikka tytär
kaipaa kipeästi hettää kosketusta, hän kam-

moaa rakasta )an " rokkoista naamaa ja isoa,

velttoa suuta" (s.ss). Ensisuudelman jälkeen

hän sytjeskelee inhosta pitkin päivää. Vastoin

mai n ettaan "atkuasu kkaide n kanssa makaava-

na mätämunana" (s.37) hän antautuu miehelle

vain "yhden ke rran" ja si[[oinkin vasta "kahden

vuoden anelujen jätkeen" (s. 40).

Sen sija anVihkojen [uon nokset romaan iksi

Un barrage contre le Pacifique (,95o, "Pato Tyy-

nenmeren ranna[[a") kaihtavat kuvaamasta

päähen ki [önsä Suzan nen orastavaa seksuaa-

lisuutta ja keskittyvät kolonialismin kurjuu-

teen. Suzanne tapaa rikkaan "annamilaisen

alkuasukkaan" nimeltä herra Jo paikallisessa

ravintotassa perheensä kanssa eikäyksin Me-

kongin lossi[[a kute n Vihkoissa. Suzannen y[e-

tön ihailu miehen [imusiinia kohtaan vaihtuu

vähite[[en perheen yhteiseen taloude[[iseen

laskelmointiin. Saatuaan timanttisormuksen

tyttö hytkää herraJon kosiskelun muitta mut-

kitta, yhdyn nästä pu h u mattakaan.

Vasta Rokostojosso Duras nostaa radikaa-

listi esiin nuoren naisen heräävän seksuaali-

su uden. Rakastajasta pu h utaan n imettömänä

kiinalaisena, joten hänen statuksensa muut-
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tuu rotuhierarkiassa monimielisemmäksi.

Kahdenkeskiseen ensitapaamiseen lossi[[a

luodaan myyttinen hohde. Mies on hienostu-

nut ja fyysisesti haluttava' hinte[än vartalon

iho on "uhkean pehmeä" ja kasvojen arvet

on unohdettu (Rokost aja, s. 45). Toistuvat

intiim ikuvau kset Iuovat käsityksen pitkästä

suhteesta "vai[[a inhoa, tiekö tuo jo himoa"

(s.q+),joka "tapahtuu Cholonissa t ]joka
i[ta" (s. 8o, 94, ro5).

Miksi juuri tätlainen muiston emotionaali-

ne n u ud e[[ee n ki rjoitus? O n ko kyseessä kau pat-

lisesti vetoava unelma, jota Duras ei koskaan

kunnotta välittänyt oikaista? Vai edustaako

Rakostoja syvempää ymmärrystä [yöntien haa-

voittamaa itseä kohtaan? Onhan kirjailija su-

lauttan ut m etsästävän "p i kkuve lj e nsä" Pau [o n

aisti me[[isen peh meät pi i rteet ki i nalaisen hah-

moon, ja minäkertoja puolestaan toteaa: "Olin

Ipikkuvetjeen] ikuisesti rakastunut" (s. rrr).

Kertoja paljastaa: "Myös nuoren metsäs-

täjän varjo käväisi huoneessa, muttasiitä minä

olin tietoinen, se oli joskus mukana nautin-

nossa ja minä kerroin siitä häne[[e, Cholonin

rakastajatteni, puhuin hänen ruumiistaan ja

si itti mestään, hänen i honsa sanoin kuvaamat-

tomasta pehmeydestä, hänen rohkeudestaan

metsä[[ä ja mustia panttereita kuhisevassa jo-

kisu istossa." (s. ro5)

Ehkä Rakostojoo olisi [uettava veljeen koh-

distuvan insestisen rakkauden piilokuvana,
jossa uudistetun rakastajahahmon "täyde[[i-

set kädet" hoivaavat (isättömän) kirjoittajan
pahoinpidettyä tytönruumista. Auttaisiko
teokseen kirjoitettu sisarusten salainen he[-

lyys tekstuaalisesti korjaamaan isonve[jen/

äidin harjoittaman väkivallan jätkiä, vuosi-

kymmenten päästä?
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KrDurus: "THEoooRA"

Paitsi rasismiin ja seksismiin, Sod an vihkot

suuntaavat valokeilan myös Durasin omaan

väkivattaisuuteen. Kirjoitusjärjestys on psy-

kologisesti merkitykseltinen. Heti Indokiinan

muistojensa jälkeen Duras tunnustaa arkaai-

sen kostonhalu nsa autofi ktiossa Th6odorasta,

joka kiduttaa ranskalaista i[miantajaa Vichyn

hallituksen aikana (Tuskosso nove[[i "Metro-
potin Albert"). Vasta tämän jälkeen paperi[[e

voi purkautua piina aviomies Robert Antelmen

odotuksesta ja hänen paluustaan keskitys[ei-

rittä keväältä rg+s.

Du rasi n alter ego Thdodora on u uvu ksis-

sa odottaessaan saksalaisten vangitsemaa

aviomiestään ja suostuu ilmiantajan ensim-

mäiseksi kiduttajaksi ilman riittäviä todistei-

ta. Vastenmie[isen episodin [opussa ilmenee,

että Th6odoran vihan taustalta on lapsuuden

trauma. Hänen ajatuksiaan leimaa pahoin-

pidettytte lapselte ominainen väärinkäsitys

omasta pahuudesta: "Olen paha ihminen, sitä

olen epäittyt aikojen alusta. [...] Pienenä hän oli

saanut usein selkäänsä, hän ei o[[ut koskaan

pystynyt antamaan takaisin, kuvitelmissaan

hän hakkasi isoveljeään." (s. 88)

Väärä uskomus itsestä näyttää saavan pa-

radoksisetla tavalta tod i stu kse nsa kid utu kse n

kautta. Tässä nuori Duras [uo suoran yhteyden

hakatun ja häväistyn ruumiinsa muistiin. Teks-

ti osoittaa, m iten satakavalasti lapsu udessa

koettu väkivalta kätkeytyy ruumiiseen. Onko

siis o[[enkaan sattuffiä., että Rokastajan kertoja

arvetee ho[tittoman isoveljen sä otlee n natsie n

ko [[abo raatto ri? (Ro k astaia , s. 83)

Th6odoran tarinavaatii myös tukijaa katso-

maan omaa potentiaatista ju[muuttaan. Onko

ääriti lanteessa mahdo[tista valita j u [m u ud en

ja lempeyden väi[[ä, jos mieti on totutettu vä-

kivaltaan? Entä muokkautuuko väkivalta vain

yksi[ösuhteessa toiseen? Näitä kysymyksiä ei

Tuskon tyrmistynyt lukijakunta pystynyt käsit-

te[emään vuoden r9B5 Ranskassa, saati vuo-

den 1987 Suomessa.

rÄ nSIM YKS EN TO DISTAM IS ESTA

Vasta vuosina t945- 47 Duras kirjoitti "tgoo-[u-

vu n te hd istövi h koon" r.5.r944 vangitu n Ante[-

men odotuksesta ja "sadan sivun vihkoon"

hänen paluustaan Buchenwaldin-Dachaun

keskitysleireittä h u hti-tou koku ussa 1945. Viive

onkin looginen, sittä traumaattisen muistiku-

van tiivistyminen vaatii aikansa ja kielellisen

kyvyn kytkeytyminen traumamuistiin on met-

koisen tunnetyön takana. Tä[[aisena vihkojen

raakatekstit ovat huomattava kirjattinen to-

d istus holokausti n vai kutu ksista.

Du ras säi lytti " Lehd istövi h kon" d ram aatti-

sen preesensin ja kielen kuumeisen rytmin lus-

kosso sellaisenaan. Sanat tuntuvat nousevan

suoraan m u isti kuvasta, jottoi n jokai ne n merkki

toimii kärsimyksen indeksinä. Muilta osin

sota-ajan muistiinpanot ovat uskottavampia

ku in Tuskan paikoin yleviksi ed itoid ut tekstit.

Atu n perin esimerkiksi Antetmea luon nehd i-

taan "hajamietiseksi, sisimmältään hupivei-

koksi" (s. 155), mutta Tuskasso hän "tuntuu aina

olevan poissa, ikään kuin kesketlä petkistettyä

hyvyyttä" (Tusk0, s. $). Ymmärrettävämpää

on, että Duras sensuroi Tuskosto suoran saksa-

laisvihan sekä [ievensituntuvasti de Gaulten ja

katotisen kirkon pappien pitkkaa.

Vihkoisso vankeja odottavien tunnereak-

tiot vätittävät kaunistetemattoman kuvan

hädästä kaduitta ja keittiöissä. Arjen huumori

luo inhimillisyyttä kuotemankauhuun ja tie-
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tämättömyyden piinaan. Esimerkiksi Orsayn

kotiuttamiskesku ksen tytyjen naisu pseerien

"nimet vaihtetevat neiti Pölvästistä rouva

Persereikään". Sotamies letkauttaa: "Minä
en pimuja tervehdi vaan panen" (s. rz8). Nät-

kiintynyt rouva Bordes voisi [eivänpalasesta

joko "huutaa Etäköön Hitler!" tai "antaa pi[[ua

yhdeksä[[e kym m e n e[[e soti laa[[e" (s. r53). E pä-

toivoinen Duras toteaa: "Paskat minun kunni-

astani. [...] Halveksin ihmisiä jotka odottavat

arvokkaasti" (s.lS+).

Kun kevää[[ä rg+s henkiinjääneet alkoivat
palata keskitys[eireiltä, Antelme töydettiin

Dachausta kuoleman kielissä. Hän toipu i hen-

genvaarallisesta nälkätilasta kotonaan Rue

Saint-Benoit'lta vaimonsa si[mien atla. Trau-

matutkimuksen mukaan trauma on ilmaistava

ja muunnettava, ffiuuten ihminen eivoitoipua.

Durasin raportti tuo polttopisteeseen toisen

kärsimyksen kuvaamisen, myötäkärsimyksen

ja todistajuuden ongetmat. Antetmen oman

kuvau ksen Aidottu ihminen (t947 hg87) rin na[[a

Durasin teksti kysyy, onko ylipäänsä mahdot-

lista todistaa toisen kärsimystä ja miten sen

saa tehdä.

Duras eteni kuitenkin huomattavan varo-

vasti verrattu na h oto kaustista pelastu neiden

omiin jutkaisuihin. Vuonna r95r hän muotoiti

So dan vihkojen od ottaj an tee m an käs i k i rj o i tu k-

seksi Henri Colpi'n elokuvaan Un aussi longue

absence. Antetmen toipumista kuvaava teksti
j u tkai sti i n e nsi n anonyym isti Sorciåres-[e hdes-

sä vuon na 1976,m i nkä seu rau ksena Ante[men

suku loukkaantui. Satti Duras jaksoi korostaa

saman tekstin yleistä todistusarvoa Outsides-

so (r98o) otsiko[[a "Ei kuoltut keskitysleirittä"
ja vihdoin Tuskassa, jossa päähenkilö esiintyy

nimettä Robert L.

"Beigenvärisestä vihkosta" siirtyy Tus-
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kaan ja Outsideen kuvaus paluusta kuoleman

partaalta e[ämään. Toisto purkaa vähittäin
silminnäkijän traumaattista kauhua. Samalta

se korostaa ihmisen eläinulottuvuuden kult-

tuurisia arvoja.

Kyttiksi jo näytetään kidutusta mediassa;

entä siitä elpyminen? Menettääkö kärsivä ar-

vokkuutensa, jos nälkäkuolemasta selviyty-

misen fysiologiset vaiheet jaetaan julkisesti?

Entä kostotoimintamrn€: täytyykö mediassa

näyttää, m iten tyran n i, esimerkiksi Ceausescu

puolisoineen ammutaan; saako näyttää Sad-

damin [ikaisena, sairaana ja avuttomana?

Sodan vihkot osoittavat, miten yksi[ö[[isen

kokem isen totu us asettu u ai na h istorian ki rjoi-

tuksen totuutta vasten - vain näiden vuoro-

vaikutuksesta syntyy suurempi totuus. Mutta

osoittaako se, miten pahuus meihin rakentuu?

Ja kenelle se sen osoittaa?

Kirjoittaja on kirjollisuudentutkija ja semioot ikko,

joka vöittelee joulun alla aiheesto "Fictionalising

Trauma: The Aesthetics of Marguerite Duras's

India Cycle".
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