
KATSAUKSIA

NAURAKAAMME I

KIAUS WECKROTH

Arto Paasilinna kertoo kirjassaan "Hurmaa-
va joukkoitsemurha" pikkuhauskan tarinan
ihmisistä, jotka lähtevät joukolla tappamaan

itseään vähän samaan tapaan kuin toiset ryh-
tyvät joukolla laihduttamaan, raitistumaan tai
kylan kioskia puolustamaan. Bussilla lähde-

tään ja merta kohti mennään. Kirjan lukee ja

unohtaa jonnekin.

Kunnes se on suorastaan pakko kaivaa uu-

destaan esiin, sillä kaikki eivät tunnu ottaneen

kirjaa yhtä kevyesti. Jotkut ovat suorastaan

närkästyneitä: Kuinka joku kehtaa laskea leik-

kiä näin vakavalla asialla? Kuinka joku saat-

taa irviä kaikkea sitä kärsimystä, jonka itse-

murhien tekijät ja heidän läheisensä joutuvat

kestämään?

Kun Paasilinnan kirja uudenkin lukemisen
jälkeen tuntuu jokseenkin viattomalta, kään-

tyy katse kritiikkiin. Mistä moinen huumorin-

tajuttomuus?

*

Nauru on ajoittain pantu ihmisten elämässä

varsin paljon haltijaksi. Mihail Bahtin (1987,

134) toteaa siitä näin:
"Kun vakavuus kahlitsee meidät toivotto-

miin tilanteisiin, nauru nostaa meidät niiden
yläpuolelle ja vapauttaa meidät niistä. Nauru

ei paina ihmistä maahan, se vapauttaa hänet."

Bahtinille nauru on aidon sosiaalista, sitä on

tarjolla kaikille ja se yhdistää. Nauruun eivät

valheet tartu ja "kaikessa, mikä on todella

suurta, on pisara naurua'o (Bahtin 1987, 135).

Kaikkialle nauru ei kuitenkaan ole tervetul-

lut. Sen perivihollinen ovat - Bahtinia vapaas-

ti tulkiten - yksisuuntaiset hierarkkiset val-

tasuhteet: "dogmaattiset ja autoritaariset kult-

tuurit ovat yksipuolisesti vakavia" (Bahtin

1987, 134). Naiden 'okulttuurien" sisältämä

sanelu- ja kontrollipolitiikka tuo mukanaan

väkivallan ja "väkivalta ei naurua tunne"
(Bahtin 1987, 134). Se tuo mukanaan virka-
valtaisuuden, mittavan hallintorutiinin ja kei-

noihin keskittymiseno ja "keinot ovat aina va-

kava asia" (Bahtin 1987, 135). Yksisuuntaista

dogmaattista maailmaa hallitsevat kaksisuun-

taiseno "kollegiaalisen", naurun sijasta yksi-

suuntaiset "epäoikeudenmukaisuudeno vihan
ja tyytymättömyydeno' tunteet: "ne sulkevat

pois sen, johon ne kohdistuvat, - - ne syn-

nlttävät vastavihan. Nejakavat, kun nauru yh-

distää" (Bahtin 1987, f35).

Naurun ja dogmaattis-autoritaarisen, lyhyes-

ti "virallisen", valillä ktiydaan ajoittain varsin

voimakasta o oluokkataistelua". Gistelu on vält-

tämätön, koska nauru avoimena, spontaanina
ja rajoja tuntemattomana on jatkuvasti tunkeu-

tumassa joka paikkaan, myös virallisen maa-

ilmaan, johon se vain onnettomuudekseen sat-

tuu olemaan jokseenkin yhtä tervetullut kuin
ydinpommi. Virallinen ei voi naurua sulattaa,

koska nauru valtaan päästessään murtaisi sen

perusrakenteet. Nauru ei sovi dogmaattiseen

yhteiskuntajärjestykseen jo siitä syystä, että se

nakertaa yhteiskunnallista "kastijärjestelmäi'
hävittämällä "kaiken hierarkkisen etäisyyden"

(Bahtin 1988, 23). Nauru ei tunne 'äiplomaat-
tista koskemattomuutta", se tuo lähelle ja sa-

malle tasolle. Nauru ei teitittele. Naurun näyt-

tämöllä kaikki ovat yhtä alastomia, aseettomiao

arvottomia ja avuttomia, ja kun ei ole keisa-

rin vanhojen vaatteiden mukanaan tuomaa

etäisyyttä, ei ole vakaan yhteiskuntajärjestel-

män vaatimaa kunnioitusta. Vanhoja hyviä ar-
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voja nauru uhkaa, koska sen kannalta merki-
tyksellistä on vain tämä, tässä ja nyt: o'koomi-

sessa maailmassa muistilla ja traditiolla ei ole
mitään tekemistä" (Bahtin 1988, 23).

,<

Jako nauruun ja viralliseen tarjoaa yhden
mahdollisuuden jäsentää huumorin ja sen

puutteen syitä ja seurauksia. Peruslogiikka on

yksinkertainen: koska huumorin sieto ja au-
toritaarisuus ovat kääntäen verrannollisia kes-

kenään, on kulloinkin kyseessä oleva kulttuu-
ri sitä jäykempi ja kahlitsevampi, mitä vaka-

vampi se on. Mitä vähemmän on naurua, sitä
vähemmän on aineksia todelliseen demokra-
tiaan, moniarvoisuuteen, "moniäänisyyteen"
(bahtinilaiseen heteroglossiaan) ja muutok-
seen, "omien rajojen ylittämiseen" (Bahtin

1987, 135).

Yksittäisten asioiden suhteen sama logiikka
pätee yhdellä lisäyksellä: mitä vähemmän jon-
kin asian suhteen on olemassa huumoria ja mi-
tä vähemmän tätä huumoria siedetään, sitä
kuihtuneempi, rutiininomaisempi, mekaani-
sempi, "liturgisempi" ja/tai virallisempi tämä

asia on, mutta sitä keskeisempi merkitys sillä
myös potentiaalisesti on vallitsevien hierark-
kisten valtasuhteiden ylläpitäjänä.

Tätä kautta joidenkin asioiden (ainakin ajoit-
tainen) "pyhyy." on hyvin ymmärrettävää.
Isänmaa on loppujen Iopuksi vakava asia: kun
näyttelijä Roseanne Barr sattuu sylkäisemään

maahan laulettuaan Yhdysvaltojen kansallis-
laulun, hänen ohjelmansa katsojalul,ut romah-

ta\/at, vastanäyttelijät eroavat jne. lsänmaa on
vakava asiao koska usko siihen on omiaan py-

syttämään vallitsevat valtarakenteet paikalli-
sina eli siis sellaisina kuin ne ovat. Jumala on

koskematon: ns. jumalanpilkan tärkeyden sai

tuta Hannu Salama 1960Jur.ulla ja sen saa tuta
Hannu Thanila l990Juvulla. Vaikka uskonto
ei enää mitään oopiumia olisikaan, 'onauru-
indikaattorilla" mitattuna se on edelleen var-
sin keskeistä "tahdon teknologiaa" (Virtanen

1986).

Yhtä ymmärrettävää kuin joidenkin asioiden

"ehdoton" pyhyys on se, että virallinen uusiu-

tuu pyhittämällä asioita, jotka ulkopuolelle jä-
tettyinä saattaisivat paisua kiusallisiksi "vfüol-
lisiksi".

Celia Kitzingerin (1989) analyysi lesbolaisuu-

den kohtalosta on hieman kaukaa haettu, mut-
ta havainnollinen esimerkki. Alun perin les-

bolainen identiteetti syntyi osana poliittista
taistelua: enemmän tai vähemmän tietoisena
tavoitteena oli murtaa vallitsevat miehiset nais-

ta alistavat yhteiskunnalliset rakenteet. Mitä
enemmän kiteytymässä olevalle lesbolaiselle
identiteetille naurettiin ja mitä enemmän sitä
pyrittiin murtamaan, sitä sitkeämmäksi ja voi-
makkaammaksi se kävi: Jos ja kun kukaan toi-
nen ei voi tai halua ymmärtää, meidän täytyy
pitää yhtä tuli mitä tuli. Virallinen ei kuiten-
kaan koskaan - varsinkaan pidemmän pääl-
le - reagoi yksioikoisesti. "Poliittiseen hyök-
käykseen" vastattiin mm. kokonaisella uudel-
la tieteenalalla, seksologialla, ja siihen liittyen
paitsi "pyrkimällä houkuttelemaan naiset ta-
kaisin heteroseksuaalisuuden piiriin - - pa,
rantamalla miehistä seksuaaliteknükkaa" ffit-
zinger 1989,83) ja ennen kaikkea patologisoi-
malla lesbolaisuus. Lesbolaisuus on sairaus.

Lesbot ovat sairaita, siksi heitä ei saa ahdis-
tella eikä heille tietenkään saa nauraa. Nau-

rettavia ovat vain ne lesboto jotka eivät syystä

tai toisesta jäsennä itseään ja omaa identiteet-
tiään sairauden tematiikan kautta. Asia alkoi
liikkua: "lesbolaisuus siirtyi poliittiselta näyt-
tämöltä henkilökohtaisen patologian alueelle"
(Kitzinger 1989, 84).

Tärina ei pääty tähän. Siirto sairaudeksi on
vasta ensimmäinen askel tiellä kohti legitiimiä
asemaa virallisen ja vakavan maailmassa. Uu-
den mahdollisuuden lesbolaisuus saa, kun yh-
teiskunnassa voimistuvat'ääneto', joiden mu-
kaan se ei ole mikään sairaus vaan yhtä terve,
luonnollinen ja normaali seksuaalinen tai elä-

mäntavallinen valinta kuin mikä tahansa muu
valinta. Yllättävän siirtymän sairaudesta ter-
veydeksi tekee "perusnormaaleillekin" ym-
märrettäväksi toisaalta minuuden ja toisaalta
rakkauden retoriikka. Mitä pahaa lesboudes-

sa on, jos he kerran todella ovat sellaisia? Ei-
kö ihmisen suorastaan pidä olla rehellisesti
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oma itsensä, kunhan ei vahingoita ketään tois-

ta? Mitä pahaa siinä on, jos he kerran rakas-

tavat toisiaan? Ei mitään - eikä rakkaudelle

sitä paitsi saa nauraa.

Periaatteessa samanlainen virallistamispro-
sessi on käynnissä luonnonsuojelun suhteen.

Aikanaan ihminen, joka pipo päässä kulki
ovelta ovelle kertomassa tehtaan piipuista tu-

levan savun vaarallisuudesta' oli yksittäinen
ilmiö, todellinen surullisen hahmon ritari tai

suoranainen hullu, jota ei kenenkään tarvin-
nut ottaa vakavasti. Kun hulluja kertyi tar-

peeksi, heille lakattiin nauramasta ja asia otet-

tiin vakavasti. Mutta millä tavalla? Pääasiassa

siten, että saasteista, kasvihuoneilmiöstä ja

tuhlauksesta on tullut osa kokonaisvaltaista

mitäänsanomatonta ja -vaikuttamatonta poliit-

tista liturgiaa, jota jokainen itseään kunnioit-

tava ihminen ja poliitikko toistaa jokseenkin

samalla hartaudella kuin kansallislaulua tai il-
tarukousta. Kukaan ei naura. mutta kukaan

ei myöskään tee mitään.

Oman osansa virallistamisesta on saanut

myös ns. alkoholismi. Niin kauan kuin paljon

viinaa juovat ihmiset jäsennetään ja he itse jä-

sentävät itsensä epävirallisesti' ei ihan tosis-

saan ja vähän miten sattuu, heidän aseman§a

on monin tavoin avoin. He eivät ole alkoholis-

teja vaanjuoppoja, jajuoppous on paitsi sur-

keaa ja kurjaa myös jollakin kummallisella ta-

valla kiehtovaa, jännittävää, jopa romanttista

- ja koomista. Kun juoppous muuttuu alko-

holismiksi, viralliseksi sairaudeksio se ei enää

kenenkään mielestä. ei edes tarinoissa, ole mi-

tään muuta kuin kurjuutta. Alkoholismissa ei

ole mitään huvittavaa. Ja kun siinä ei-ole mi-

tään huvittavaa, siinä ei ole aukkoa, jota hu-

vittaisi itse ja ilman muuta ruveta ulospääsyä

varten laajentamaan.

Asian, jossa ,i..ttir"rJlu naurun kamppailu

kulminoituu, ei tarvitse liittyä suoraan yhteis-

kunnallisiin valtarakenteisiin. Autoritaarisel-

le kulttuurille nauretaan tai ollaan nauramatta

muutenkin kuin nauramalla tai olemalla nau-

ramatta tämän kulttuurin vallanpitäjille, ra-

kenteelle, kehitykselle tai yksityiskohdille. Se,

saako kuningattaresta tai tasavallan presiden-

tistä tehdä pilaa vai ei, ei ole mitenkään ilman

muuta virallisen ja naurun suhteen kannalta

merkittävämpi ongelma kuin se, saako juopois-

ta tai kotieläimistä tehdä pilaa vai ei. Vähän

samaan tapaan kuin sellainen esimerkiksi ta-

loudelliseen eriarvoisuuteen tai ympäristöri-

kollisuuteen verrattuna mitättömän pieni on-

gelma kuin huumausaineet voi hyvinkin voit-

taa taistelun siitä, "mitl«ä sosiaaliset ongelmat

tulisi määritellä keskeisiksi" (Christie &
Bruun 1986, 60), ja alkaa sitä kautta vaikut-

taa kansakuntien kohtaloon, voi naurun enem-

män tai vähemmän lopullinen kohtalo ratke-

ta paljon esivallan pilkkaa pienemmissä puit-

teissa, Palataan kiertoteitse itsemurhaan.

Naurun ja virallisen näkökulmasta ei ole mi-

kään ihme, että A. Paasilinnaa "lyödään": A.

Paasilinna on iskenyt kirveensä kiveen iskies-

sään sen tämän päivän jumalaan, elämään.

Elämän pilkkaaminen §onka 
o'Hurmaavasta

joukkoitsemurhasta" saa kyllä hakea melkoi-

sen suurennuslasiir avulla) on hyvinvointival-

tion jumalanpilkkaa. Se on sitä, koska yksi työ-

yhteiskuntaamme koossa pitävistä voimista on

usko ihmisen (biologisen) elämän "pyhyy-

teen": kaikkein tärkeintä on olla olemassa.

Tämä usko elämään elää ja uusiutuu useis-

sa käytännön tilanteissa. Elämää ylläpidetään

keinolla millä hyvänsä ja hinnalla millä hyvän-

sä. Sitä ylläpidetään oli se kuinka vaivalloista

tahansa: eutanasiaa ei meillä tunneta. Mutta

usko elämän itseisarvoisuuteen elää ja uusiu-

tuu myös huumorintajuttomuuden Yara§sa.

Huumori on "vaarallista"o koska se muuttaa

tämän vaivalloisen tragikoomiseksi: aivokuol-

lutta kolmatta vuotta hengityskoneen avulla

elossa pitävä virkamies on vaarassa muuttua

sankarista pelleksi. Huumori on vaarallista,

koska se mahdollistaa asioiden näkemisen toi-

sin. Se saattaisi tuoda ihmisten mieliin ajan'

jolloin kunniasana tai "kasvot", jotka nykyi-

sin esimerkiksi politiikan näyttämöllä eivät

merkitse mitään, merkitsivät ääritapauksissa
jopa enemmän kuin fyysinen olemassaolo: en-

nen itsensä perin pohjin nolanneen ei väliin
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auttanut kuin kuolla, nykyisin ei ole sellaista
typeryyttä, jonka tekeminen saisi edes eroa-
maan virasta. Elämän pilkka on vaarallista,
koska se saattaisi panna kuvittelemaan, että
yletön huoli biologisesta olemassaolosta ei var-
sinaisesti pyhitäkään itse tätä olemassaoloa
vaan pikemminkin sen jokseenkin täydellisen
välinpitämättömyyden tai suoranaisen avutto-
muuden, joka vallitsee kaikkien muiden ihmis-
ten todellisten ja mahdollisten ominaisuuksien
suhteen: ei se mitään, että olet vailla työtä ja
asuntoa, vailla seuraa ja mielekästä toimintaa

- pääasia että olet hengissä ja terve. Nauru
saattaisi päästää valloilleen ne voimat, jotka
nyt tavalla tai toisella kahlitaan kohtuuteen,
terveyteen ja omista asioista huolehtimiseen.
Se saattaisi panna ihmiset hourailemaan, että
elämä ei aina ole elämisen arvoinen,

Jos elämän pilkkaaminen on "synti", on it-
semurha, oman elämän pilkkaaminen, suora-
nainen kuolemansynti. Ei ole sattuma, että
murhien, tappojen yms. elämää vastaan teh-
tyjen rikosten syitä ja seurauksia ei esimerkik-
si Suomessa tällä hetkellä tutkita läheskian yh-
tä intensiivisesti kuin itsemurhia: itsemurhat
ovat vakavampi ongelma kuin murhat - itse-
murhat tehdään niin sanotusti ehdoin tahdoin.

Murhat ovat tässä maailmassa eräässä suh-

teessa luonnollisia, ymmärrettäviä ja vähem-

män pelottavia. Kaiken asiaankuuluvan kau-
histelun takana kuolema rikoksen uhrina hy-

väksytään (tai ollaan hyväksymättä) jokseen-

kin yhta vaivattomasti kuin kuolema sodassa,

luonnonkatastrofeissa, korkeassa iässä tai lii-
kenteessä. Samaan tapaan kuin "liikenne vaa-

tii veronsa" (loka liikenneministeriön nykyi-
sen o'sietokyvyn" mukaan on noin 600 henki-
löä vuodessa), vaativat "alamaailmaan sotkeu-
tuminen", "toisten varpaille tallominen" ja
"vaarallisilla alueilla liikkuminen" uhrinsa:
mitäs meni kerjäämään verta nenästään, olisi
pysynyt poissa. Väkivallanteot ovat niin itses-

tään selvä osa virallista elämää, että niistä voi
pakollisen enemmän tai vähemmän vilpittö-
män hurskastelun ohella jopa laskea leikkiä:
'okarskista" sotilashuumorista kauhuelokuviin
ulottuvat o'genret" nauravat turpiin vetämisel-

le ja pelkurimaisten rättipäiden tappamiselle
ajoittain varsin vapautuneesti.

Koska elämä ei näin aina ja kaikkialla ole
kaikki kaikessa, on uskoa sen pyhyyteen pi-
dettävä yllä'oerityistoimenpitein". Yksi tapa
uskoa elämään myös kaaoksen ja väkivallan
keskella on nostaa osa tästä elämästä varsinai-
seksi Elämäksi. Elämää kunnioitetaan ikään
kuin sopivin osin: tapetaan vain, jos ja kun on
pakko, mutta pidetään huoli siitä, ettei tapeta
lapsia, koska se (: ,m,. se) on (todella) epäin-
himillistä, sairasta, eläimellistä ja vaikka mi-
tä kauheaa; tapetaanja ryöstetään vain, kun-
han jätetään uhrille kalsarit jalkaan. Johan
Huizingan kuvaama keskiaikainen häveliäisyys

ei välttämättä ole niinkään keskiaikaista (1989,

4L4'):

"- - kaikkein pahimpia murhakohtauksia
ja ryöstöjä kuvattaessa uhrille jätetään paita
tai alushousut; Pariisin porvaria ei närkästy-
tä mikään muu niin kuin se tosiasia, että tätä
sääntöä rikottiin: Ja ahneudesta johtui, ettei
heille jätetty housujakaan, jos ne olivat nel-
jän rovon arvoiset, mikä oli kaikista suurinta
julmuutta ja suurinta lähimmäiseen kohdistu-
vaa kristityn epäinhimillisyyttä, josta voidaan
puhua'."

Eiväthän esimerkiksi miljardien asekaupat
ole millään tavoin ristiriidassa elämän säilyt-
tämisen kanssa, kunhan vain jaksetaan kah-
vipöydissä lässyttää ulkopolitiikan rauhantah-
toisuudesta ja nimittää sotavoimia puolustus-
voimiksi: "mitä suurinta lähimmäiseen koh-
distuvaa epäinhimillisyyttä" ei tällöin osoita
se, joka tappaa, vaan se, joka aloittaa tappa-
misen "ilman syytä".

Asiaan kuuluu, että elämän säilyttämiseen
tähtäävä toiminta keskitetään niihin "kullat-
tuihin" hetkiin, jolloin asialle todella voi teh-
dä jotakin. Elämää kunnioitetaan vähän sa-

maan tapaan kuin vastustajaa sodassa: kun
käynnissä on totaalinen teurastus, on huojen-
tavaa, kun voi yksittäisissä konkreettisissa ti-
lanteissa olla niin irhimillistä, nün inhimillistä.
Elämän universaalinen merkityksettömyys
unohtuu, jos ja kun kaikki tilaisuuden saatu-
aan "tekevät sen minlcä voivat": kun ei voida

AIKOHOI-IPOI.ITIIKKA
56 (1991): 2 101



Todella ongelmalliseksi elämän pyhyys käy, jos

se näiden pienten kaikkien ulottuvilla kaikis-

sa tilanteissa olevien asioiden suhteen alkaa ra-

koilla. Se voidaan vielä ymmärtää, että jossa-

kin tilanteessa elämän ylläpitäminen on ker-

ta kaikkiaan mahdotonta, mutta ei sitä, että

elämää ei ylläpidetä tilanteessa, jonka pitäisi

olla niin pieni ja yksinkertainen, että siinä jo-

kainen halutessaan pystyy tähän suoritukseen.

Kasvihuoneilmiö on ju py.yy, eikä sille enää

kukaan voi mitään, mutta se' joka tässä tilan-

teessa jatkaa aerosolideodoranttien käyttämis-

tä, on hölmö, edesvastuuton, jopa suoranainen

murhaaja. Joka tapauksessa paljon pahempi
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ylläpitäminen todella on niin sanotusti itsestä

kiinni. Se on paha teko, johon kukaan ei pa-

kota, ja siksi pahin mahdollinen teko. ltsemur-

han tekijä ei ainoastaan jätä käyttämättä vi-

hoviimeistä mahdollisuutta jatkaa pyhän elä-
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joka ei ainoastaan jätä tarttumatta ojennettuun
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