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Helen Hudson on psykiatri, jonka erikoisala-
na ovat sarjamurhaajat. Helen (massa)luennoi

murhaajista ympäri Yhdysvaltoja ja hanen
kirjoittamansa kirjat ovat bestsellereitä: He-
len on menestynyt nainen - kunnes kaikki
muuttuu. Helenin asiantuntijalausunnon pe-
rusteella kuolemantuomion saanut Darryl Lee
Callum karkaa vankilasta ja yrittaa kostaa
tuomionsa Helenille siinä kuitenkaan onnis-
tumatta. Reilun vuoden mittainen siirtymä
eteenpäin ja Helen herää suuren, edustavalla
paikalla sijaitsevan talonsa king size -vuo-
teesta painajaiseen ja sitä seuraavaan paniik-
kikohtaukseen hikisenä, vapisevana ja kalpe-
ana, hermorauniona. Helen karsii agorafobi-
asta, torikauhusta, ja on ollut vierineen vuo-
den ajan kotinsa vanki, sillä Darryl Leen uh-
kaukset murensivat hänen mielensä. Kau-
punkia kuitenkin kuohuttaa ja kauhistuttaa
uusi murhien sarja eikä poliisi tiedä, mitä teh-
dä. Asiantuntijana Helen tarjoaa apuaan,
aluksi in cognito, mutta poliisit saavat hänen
henkilollisyytensä selville. Hän alkaa, tosin
henkilollisyytensä paljastuttua vastentahtoi-
sesti, tehdä töitä yhdessä murhatutkimusta
johtavan naiskomisarion M. J:n ja tämän part-
nerin, Rubenino kanssa. Murhat jatkuvat ja
Helen on poliisien kanssa aina askeleen jäl-
jessä nerokasta murhaajaa, jonka suunnitel-
missa on varattuna osansa myös Helenille. Ja
Helen odottaa kissaansa omassa hiirenlou-
kussaan - -.

Konjakkilasi, pilleripurkki sekä suuri, sa-

tamassa sijaitseva talo, jonka goottilaiset, ba-
rokkityyliin sisustetut tilat kertovat vaurau-
desta. Keski-ikäinen, avoimien paikkojen pe-
losta kärsivä nainen lasi toisessa ja pillerit
toisessa kädessään tuon talon vankina. Tyhjat
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kulissit kertomassa tarinaansa hylatystä, jo
viehätysvoimansa menettäneestä naisesta,
jonka ainoa harrastus on pulloon sukeltami-
nen? Otteensa elämästään menettänyt ihmi-
nen, jolta naispoliisi tämän juomiseen liittyen
kysyy: "is that helping any?". Vai sittenkin
menestynyt uranainen, asiantunteva ammatti-
lainen, jonka julkisen loiston konservatiivi-
sen miesmaailman epäonnistuneet ja krimi-
nalisoituneet yksilöt haluavat himmentää
unohdettuun yksityiseen ja tekevät samalla
palveluksen koko mieskunnalle? Kertomus
pätevästä naisesta, joka astui liian suuriin
saappaisiin ja liian monille varpaille? Kokeil-
laan vielä ker:ran: ylaluokkainen, herkkäher-
moinen ja -nahkainen nainen, jonka identi-
teetti musertuu maskuliinisen maailman pu-
ristuksessa, koska jotakin hänelta puuttuu ja
sen mukana kaikki. Toisin sanoen nainen,
joka ei koskaan voi olla mies, vaikka uhkuisi
loputtomiin testosteronia, vaikka menestyisi
kuinka hyvin kilpailuyhteiskunnan oravan-
pyorassa t
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Copycat - kopiomurhaaja (1995) tarjoaa mo-
nenlaisia naktikulmia ja lahtokohtia erilaisil-
Ie tulkinnoille, jotka kaikki ovat kulttuurises-
ti varmasti yhta tarkeita. Tässä katsauksessa
rajaan kuitenkin mielenkiintoni pelkastään
Heleniin ja hänen juomiseensa ja otan käsit-
telyn kohteeksi elokuvan henkiltikemian vain
silloin, kun katson sen olevan relevanttia esi-
tykseni kannalta. Keskityn tarkastelemaan ja
analysoimaan Helenin alkoholin käytön mer-
kitystä, niin hänelle itselleen kuin häntä ym-
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päröiväIle yhteiskunnallekin. Rakennan poh-

dintani Helenin yhteiskuntaluokan, juomata-

van ja mahdollisen alkoholiongelmaisuuden

perustalle ja tulkitsen niiden kautta Helenin

esittämää naista uudenlaisen juomakulttuu-

rin ja yksilollisyyden edustajana. Miksi se on

mielestäni kirjoittamisen arvoista? Minka ta-

kia valkokankaalla näkyvä nainen, jolla on

jatkuvasti konjakilla täytetty aromilasi kädes-

sään, kiinnostaa minua? Mitä mystistä enää

on juovassa naisessao joka ei irvistele lasia

kallistaessaan saatikka toikkaroi humala-

päissään kontrollinsa menettäneenä kalkku-

nana, jos kerran länsimaisen naisen alkoholin

kaytOn valkokangasrepresentaatiot kertovat

alati kasvavasta vapaudesta ja maatuneesta

moralisoinnista (ks. Vartti 1996)? Perustelen

rivini silla, että länsimaisen koulutetun nai-

sen representaationa Helen on ambivalent-

tien tulkintojen ja sisäisten ristiriitojensa

vuoksi mielenkiintoinen hahmo valkokan-

kaalla. Hän on nainen, joka on ammattitaitoi-

nen asiantuntija ja joka hallitsee itsensä ja

esityksensä, mutta on samanaikaisesti henki-

sesti aivan hajalla. Hänen suhteensa muihin

ihmisiin ja alkoholiin sekä sen käyttämiseen

tarjoaa tulkinnalle oivan perustan ja takaa

myös analyysin monipuolisuuden sekä -mieli-
syyden. Samalla elokuvan analysoimisen

ohessa avautuu myös mahdollisuus suorittaa

katsaus siihen, mitä alkoholia nauttiville nai-

sille Thelman & Louisen (1991) jalkeen kuu-

luu, miten heillä menee.

RISTIRIITAINEN LUOKKAKUVA

Konjakki on miedosta rypäleviinistä tislattua
ja tammitynnyreissä varastoimalla kypsytet-

tyä ruskeaa alkoholijuomaa, josta Victor Hugo

puhui jumalten nektarina ja jonka ikaantymi-

nen tekee siitä kallista kallistettavaa (ks.

Kaukinen & al. 1986, 32-36). Konjakki, ai-

nakin Helenin jatkuvasti nauttima X.O. Na-

poleon, voi viedä ajatusten assosiaation muu-

tamaan mahdolliseen suuntaan, jotka jollakin

tavalla kietoutuvat kuitenkin yhteen. Tärkoi-

tan vaurautta ja ylellistä nautintoa. Assosiaa-

tio rikkaudesta ja mielihyvästä, mielihyvien

rikkaudesta vain vahvistuu, sillä Helenin ala-

ti auki olevista stereoista kuuluu pelkästään

klassista musiikkia. Elamaa kuuloaistia hive-

levan hellyyden ja nielua sekä sen valityksel-

Iä sielua rentouttavan lasillisen aärella ä la
Helen. On selvää, että Helen on ylaluokkai-

nen, sofistikoitunut ja korkeasti koulutettu,

hänellä on rahaa ja älykkyyttä omiksi tarpeik-

si ja kai vahan ylikin. Kaiken sen lisäksi He-

len on kaunis nainen, joka elaa keski-ikäise-

nä naisellisuutensa kukoistuksen vuosia -
yksin kotona (vrt. analogia iakkaan konjakin
ja Helenin valilla). Helen kaipaa miehiä, ei,

hän kaipaa seksiä, kuten hän itse sanoo. Jäl-

leen edellä esittämäni stereotyyppinen asso-

siaatio - nyt eroottisesta - nautinnosta saa li-
sävahvistusta.

Ensimmäisena lahtökohtana toimii siis yh-

teiskuntaluokka, Helenin tapauksessa vähin-

tään ylempi keskiluokka. Kytken Helenin yh-

teiskuntaluokan tarkastelun Eija Aholan

(1989) tutkimukseen uuden keskiluokan al-

koholisuhteesta. Uuden keskiluokan kasit-

teen mukaan liittäminen on hedelmällistä sik-

si, että siinä korostuvat työ, ammattitaito, uu-

denlainen juomakulttuuri j a ei-alkoholistinen
identiteetti sekä eron tekeminen toisiin, eri-

tyisesti alempiin yhteiskuntaluokkiin. Sen li-
säksi, että aloitan Helenin yhteiskuntaluokan

tulkitsemisen juuri uuden keskiluokan kasit-

teestä, yritän tarkastelussani argumentoida,

milla tavalla Helen kuitenkin poikkeaa Aho-

lan analysoimasta joukosta. Uuden keskiluo-

kan jäsenille, etenkin miehille, on ominaista

työn ja ammattitaidon korostaminen, ja ne

muodostavat ensisijaisen alueen ja tärkeän

perustan omalle identiteetille. Helenin am-

matillinen pätevyys on käsin kosketeltavaa,

haneltahän pyydetään asiantuntijalausuntoja

oikeudenkäynteihin, hän luennoi suurille

yleisömäärille ja kirjoittaa menestyviä kirjo-
ja. Miksi Helen olisi sitten ylempää luokkaa

eikä "vain" uutta ja koulutettua, pätevää kes-

kiluokkaa? Helenilla ei ole statuspaniikkia,
hanella ei ole sairaalloista tarvetta erottautua
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"alemmistaan". Helenin pätevyys ei näy päte-
misenä, vaan ammattitaito antaa sen sijaan
itsevarmuutta, itseluottamusta ja omanarvon-
tuntoa. Helen erottautuu uudesta keskiluo-
kasta siinä, ettei hän pyri erottautumaan. He-
Ienin koulutus ja menestyminen ovat tieten-
kin osa hänen minäänsä, ja siinä suhteessa
Helenin usein tapahtuva ja runsas alkoholin
kayttö tukee Aholan (1989, 102-107) ja Irja
Hyttisen (1990) tutkimusten päätelmiä.

Helenin hahmon ensimmäisen mielenkiin-
toisen monisäikeisyyden tuo esille juuri Hele-
nin yhteiskuntaluokan ja hänen juomatapan-

sa yhdistäminen. Helen siis kayttaa alkoholia
kuten hänenlaisensa naisen "kuuluu" - usein
ja sivistyneesti. Mutta entäpä Helenin suurten
suullisten ilmentämä raju kertakayttti, joka on

työväenluokkainen piirre (ks. Hyttinen 1990,
39)? Helenissä yhdistyvät jollakin tavalla siis
sekä ylempi luokka että työväenluokkainen
juomisen malli, Helen on luokkien synteesi.r
Tämä eri yhteiskuntaluokkien - huonojen tai
ainakin haitallisten - juomatapojen yhdistä-
minen avaa näkemään Helenin myös naisen
ja miehen alkoholin käyttin erilaisuuksien
yhdistäjäna. Mistä johtuu, että koulumenesty-
jät ja koulutetut naiset ylipäänsä juovat run-
saasti? Edellyttaakti naisen pärjääminen län-
simaisessa yhteiskunnassa edelleenkin niin
paljon perinteistä "miehisyyttä",että miesten
traditionaalinen juomatapakin tulee osaksi
näiden naisten identiteettia?

RYYPPAAMISEN REFLEKTOINTIA

Sukupuolten valilla perinteisesti vallinnut
työnjako on ulottanut Ionkeronsa myös alko-
holin alueelle; miehet ovat olleet kotoisin vii-

IRaju kertakäyttö ei ole ainoa Helenin työväen-
Iuokkaisia piirteita ilmentävä seikka. Helenin
vahvasta itsetunnosta ja -varmuudesta kumpuavat
rankka sarkasmi ja kyky nauraa itselle, jotka kasi-
tän työväenluokkaisiksi ominaisuuksiksi (vrt. Paul
Willisin |9841 L97 7) Koulun pe nkiha palhkatyö-
hön: miten työoäenluokan nuoret saauat työaäen-
luokan työt?).

namäeltä ja naiset mäen jyrkkyyden loiventa-
jia, vahtaavia haukkoja (ks. Hyttinen 1990,
9). Elokuvien alkoholia kayttavat naiset ovat
luonnollisesti poikenneet tästä naistraditios-
ta, mutta juovien naisten representaatioita
ovat säädelleet toisenlaiset rajoitukset (ks.

Väfiö 1996). Helen kääntää nais- ja miesku-
van ylösalaisin kuppia kääntäessään, hän
poikkeaa perinteisestä juovasta naisesta, niin
"todellisista" kuin fiktiivisistäkin, ja tuo uu-
denlaisia sekoituksia myös miehiseen mal-
liin. Aloitan tarkastelemalla naisellisia tapoja
juoda ja vertaamalla niitä Heleniin. Analyysi-
ni laajenee näiden tapojen kautta miehiin ja
tuo mukanaan kuvia elokuvan muista ihmisis-
tä sekä näiden suhteesta Helenin juomiseen.
(Helenia mahdollisesti alkoholiongelmaisena
naisena ja tällaisten naisten juomista tarkas-
telen omassa luvussa.) Naisten alkoholin
kayttottn liittyvät sosiaalisuuden elementti ja
vastuurationaalisuus, naisen olemukseen pe-
rinteisesti liitetyt seikat. Naiset ottavat juomi-
sessaan huomioon myös terveydelliset tekijat,
ymmärtävät huolehtia itsestään (ks. Hyttinen
1990, 12,29). Vaikka Helenilla onkin koti-
apulainen Andy, hanen näytetään olevan
useimmiten kotonaan yksin, ainoana seura-
naan suuri aromilasi, tietokoneet ja klassinen
musiikki - se sosiaalisuudesta, vaikka Hele-
nin sähköposti kulkeekin. Helen on ja ei ole
vastuurationaalinen. Helenin ei perheettömä-
nä tarvitse kantaa huolta kenestäkään, eikä
hän sairauskohtauksen iskiessä kykene huo-
lehtimaan edes itsestään, siksi Andy hoitaa
Helenin kotitalouden niin hyvinä kuin heik-
koinakin hetkinä. Helen ottaa kuitenkin yh-
teiskunnallista vastuuta, silla han auttaa po-
liisia murhatutkimuksissa.

Helen on siis joiltakin osin poistunut juovan
naisen perinteisestä mallista ja suunnistaa
kohti miehia. Helppo äärirulkinta Helenin
kotitaloudesta - Helen ja Andy "perhe enä" -
olisi perinteinen hollywoodilainen roolin-
vaihto: kun nainen ottaa maskuliinisen roolin,
mies tasapainottaa tilanteen siirtymallä kohti
feminiinisempää roolia. Copycatissa tätä tul-
kintaa helpottaisi vielä tieto siitä, että Andy
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on homo. Naisen miesmäistä, mutta moralis-

mista vapaata juomista edusti jo Thelma

(Thelma & l,ouise), olihan hänen juomisensa

humalahakuista. Helen kuitenkin osoittaa

sekä naisellisuutta että miehisyyttä ryyppää-
misellään sekä sen lisäksi maustaa juomis-

taan uusillakin tavoilla. Kuljetan tätä ideaa

eteenpäin vertaamalla Helenin ja poliisipääl-

likkti Quinnin tapoja juoda (muutaman esi-

merkkikohtauksen avulla). Quinn on syvästi

traditioiden kahlitsema, sekä juomisessaan

että asenteissaan naisten juomista kohtaan.

Kun M. J. kertoo käyttävänsä Heleniä neu-

vonantajanaan murhatutkimuksessa, Quinn
sanoo M. J:lle. ettei luota "siihen Hudsonin

naiseen, varsinkaan silloin kun hän on juo-

nut". Kun M. J:n pari, Ruben. kuolee, Quinn
kehottaa M. J:tä ottamaan päänsä täyteen; hän

itse ainakin ottaa. Molemmissa kohtauksissa

on selkeästi esilla Quinnin perinteinen mas-

kuliinisuus samoin kuin hänen erilainen suh-

tautumisensa elokuvan kahteen naiseen. He-

lenin juominen on tuomittavaa, koska se on

arkipäiväistä ja siksi arveluttavaa, M. J:lle se

sallitaan kompensaatiomielessä sekä toden-

näköisesti myös siksi, että M. J. on poliisina

yksi pojista, vaikka pukeutuukin hameeseen.

M. J. on myös Heleniä nuorempi, joten hänen

alkoholin kayttönsä on, ainakin Quinnin
edustaman tradition kontrollin sumentamissa

silmissä, hyväksytympää kuin Helenin, van-

hemman naisen (vrt. Nykyri 1996,9I). Mah-

dollinen tulkinta tästä kohtauksesta on sekin,

että Quinn tietää M. J:n vastuuntuntoisena

kieltäytyvän.2
Kaikki tulkinnat kuitenkin korostavat eroa

Helenin ja päällikön valilla seka erityisesti

Quinnin asenteissa edelleen vallitsevaa kak-

soisstandardia naisten ja miesten alkoholin

kayton suhteen. Esittämäni tulkinta - kom-

pensaatio vs. alkoholi arkipäiväisenä tapana -
on yksi mahdollisuus ulottaa Helenin ja Quin-

2Quinnin erilaisen suhtautumisen syytä - alkoholi
ja juominen - korostaa se, että Helen ja M. J. ovat

samantyyppisiä naisia: määrätietoisia, älykkäitä,
viehattavia ja työssään menestyneitä.

nin välinen ero nainen-mies-dikotomian pin-

taa syvemmälle. Juomatapojen eroa voi myös

tulkita eroksi perinteisen ja uuden, nykyai-

kaisemman ja sivistyneemmän juomakulttuu-

rin valilla. Yhden lisäulottuvuuden eron tul-
kitsemiseksi antaa vielä näkemys Helenin
juomisesta mielihyvän ja nautinnon haluna,

alkoholista nautintoaineena, kun Quinnin
juominen edustaa alkoholin kaytrin pragmaat-

tista puolta, juomista unohduksen instru-

menttina.
Entä sitten Helenin jatkuvasti nappaamat

rauhoittavat pillerit? Mistä ne kertovat ja mitä

ne aiheuttavat alkoholin kanssa kaytettyna?

Tasapainottaako troppi tajunnan ja rauhoittaa

ruumiin? Helen syö psyykenlaakkeitä sairau-

teensa, uhkaavan miehen kohtaamisen aihe-

uttamaan kriisiin, joka puhkesi pelkona avoi-

mia tiloja kohtaan.3 Helen ei kuitenkaan pel-

kästään popsi pillereitä, vaan han todellakin

on sekakäyttäjä tieten tahtoen. Hän irvistää

paheksuvasti, kun Andy ottaa häneltä konjak-

kilasin pois ja antaa vettä tilalle läakkeen

kyytipojaksi. Sekakayttti ja laakkeet ylipään-

sä, ah, niin "naisellinen" tapa hallita kriiseja
ja ottaa horjuvia ensiaskeleita alkoholismin

ohraisella polulla (ks. Hyttinen 1990, 40; vrt.

edella mainittua naisten juomisen terveysnä-

kökulmaa sekä Helenin sekakayttoa). Jos He-

len kayttaa rauhoittavia lääkkeita, niin miten

hän voisi olla edella esittämäni rautainen tah-

tonainen, omalla lahj akkuudellaan ja työlläan

itsensä yhteiskunnan yläluokkaan vienyt ih-

minen. Eikti han olisi pikemminkin heikko ja

hauras kuori, joka ei kestä kilpailevaa kapita-

listista kulttuuria? Alkaako kuva yläluokkai-

sesta leidistä oman elämänsä sankarina mu-

:rElokuvassa on yksi kohtaus, joka saattaisi tukea
tulkintaa Helenin juomisesta jonkin kompensaa-
tiona. Kun M. J. kysyy Helenilta "is that helping
any?", Helen vastaa: "Et ilmeisesti ole pelännyt
koskaan". Tästä kontekstista tarkasteltuna Helen
saisi konjakista rohkeutta. Häntä ei kuitenkaan
kertaakaan näytetä pelokkaan vapisevasti lasia
hamuavana, vaan aina lasia - ja siis pelkoaan -
ylväästi kantavana, joten tulkinta menettää poh-
jansa.
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rentua ja tilalle hiipii klassisen sekakayuäjan
profiili elämänsä kortit väärinpelanneesta
naisesta matkalla syvyyteen?

ASE(NrE)EI ALKOHOLTSMTA VASTAAN

Alkoholiongelmaiset naiset juovat yksin,
usein kotonaan, he juovat miesmäisesti, ovat
seksuaalisesti promiskuiteettisia, heidan juo-
misensa leimaa heidat, he salailevat juomis-
taan, tuntevat syyllisyyttä siitä, kärsivät huo-
nosta itsetunnosta, he kohtaavat kontrolloi-
mista, ovat haluttomia auttamaan itseään; lis-
taa voisi kaiketi jatkaa loputromiin (ks. Ahola
l9B9; Hyttinen 1990; Iüeckroth I991). Samat
synkät sävyt elokuvien alkoholisoituneista
naisista kiteyttävät Judith Har-win ja Shirley
Otto (1979, 38-39) seuraavasti: naiser ovat
epätoivoisen onnettomia ja yksinäisia ihmi-
siä, joilta puuttuu terve itseluottamus, vaikka
heillä onkin ulkonäköä, rahaa ja kuuluisuut-
ta. Heistä tulee vähitellen nuhruisia, kurjia ja
säälittäviä, koska he ovat avuttomia, passiivi-
sia ja haavoittuvia pirutarparkoja, jotka etsi-
vät tukea toisilta. Paaltapain katsellen moni
mainituista attribuuteista näyttäisi sopivan
Helenin representoimaan naiseen. Kommen-
toin kuitenkin tätä vastaan ja esitän tulkin-
nan, joka nostaa Helenin kielteisen kuvan
myönteiseksi.

Aloitan argumentoinnin Aholan (l9$g, 62-
64) haastatteleman joukon maaritelmalla juo-
posta. Sen mukaan juoppo on henkilö, joka on
kykenernätön hoitamaan työtään ja kanta-
maan yhteiskunnallista vastuuta. Edellisistä
luvuista seuraa triviaalisti, ettei Helen ole täl-
lainen. Aholan tutkiman uuden keskiluokan
käsitteestä nousee toinenkin vasta-argument-
ti, silla uutta juomakulttuuria edustavalle uu-
delle keskiluokalle on ominaista ei-alkoholis-
tisen identiteetin korostaminen ja usko omaan
itseen "taistelussa" alkoholisoitumista vas-
taan. Helen ei korosta ei-alkoholistista identi-
teettiä (vrt. edella tulkinta Helenin ,,erottau-

tumattomuudesta"), mutta Helenin itsetunto
samoin kuin hänen ylaluokkaisuudestaan ja
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menestyksestään seuraavat elinolosuhteetkin
toimivat alkoholisoitumisen esteenä (vrt.
Ahola 1989, 105). On totta, eträ Helen juo
kotona ja yksin, mutta hän on - ja juo - kotona
sairautensa, ei alkoholiongelmasta johtuvan
epäsosiaalisuuden tai siitä seuraavien ihmis-
suhdeongelmien vuoksi. Helen sanoo kaipaa-
vansa miehiä ja seksiä. Alkoholin viettelevää
vaikutusta libidoon, joka purkautuu promis-
kuiteettina? Ei, silla Helen on täysin selvä sen
sanoessaan, kyse ei ole turvattomuuden tun-
teesta vaan pikemminkin laheisyyden kai-
puusta, jonka kompensoimiseksi kontataan
kaikkien vuoteiden kautta. Mutta haavoittu-
va, sitä Helen on ollut, onhan Darryl Lee uh-
kauksillaan haavoittanut hänta. Helen ei silti
ole onneton eikä yksinäinen, vaan elaa ela-
määnsä siten kuin juuri silla hetkellä katsoo
itselleen parhaaksi, siten kuin hantä koettele-
va tauti antaa myöten. Tässä elämässään hän
ei suinkaan ole passiivinen, säälittäva eika
toisilta tukea tarvitseva, sillä hän tarjoaa
omaa itseään toisten avuksi, antaa ammatti-
taitonsa hyödynnettäväksi. Hänellä on siis
tervettä itseluottamusta sekä yhteiskunnallis-
ta vastuunkantokykyä aivan riittävästi.

Helenin mahdollisen alkoholiongelman tar-
kastelun yhteydessa mielenkiintoista on alko-
holia käyttavän naisen leimaantuminen.
Edella oli jo esilla Quinnin mielipide ,,siitä

Hudsonin naisesta"; sen jakaa myös M. J., ai-
nakin ensitapaamisen jalkeen. Tämä edustaa
tavallaan murrosvaiheen dualistista suhtau-
tumista juovaan naiseen, ja sen representaa-
tiona on M. J:n elokuvan saatossa muuttuva
suhtautuminen Heleniin. Vastakkain asettu-
vat siis traditio, joka leimaa (Quinn, M. J.
aluksi), ja moderni, joka hyvaksyy ihmiser
sellaisinaan (Ruben, muuttuva M. J.). Seka
tästä että myös Helenin vankasta itsetunnosta
seuraa, ettei Helenillä ole enää syytä syyllis-
tää tai tuomita itseään. Samalla tämä tekee
tyhjaksi kaikenlaisen naisiin kohdistuvan
kontrollin. Tasta nakokulmasta Helen ei siis
ole alkoholisti: hän ei ole riippuvainen alko-
holista, silla han ei valehtele eikä joudu va-
lehtelemaan kenellekaan juomisensa suhteen
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eikä myöskaän piilottele juomistaan (vrt. Gid-

densin [995] riippuvuuden määritelmä; vrt.

lisäksi Thelma, joka ei myöskään piilotellut
pullojaan, vaan joi ja toi sen myös esille)'

Helen tekee oman päänsä mukaan ja piittaa

hitot muista, mikä on hermoromahduksen

myönteinen puoli, kuten Helen itse sarkasti-

sesti toteaa.

MoRAALTToN 1e1 vrst LÖLLtsvvs

Mitä sitten representoi edellä esittämäni risti-

riitainen kuva konjakkia särpivästä lääke-

narkkarista? Se kuvaa sisäisesti hajalla ole-

vaa yksilöä ulkoisesti hajanaisessa maailmas-

sa, yksilöä, joka kaikesta huolimatta pystyy

kaiken keskellakin pitämään päänsä pystys-

sä, säilyttämään yksilOllisyytensä sovinnai-

suuden sisällyksettömässä paineessa. Yksilö

oman itsensä herrana. Olisi yksinkertaista

tulkita tämä kuvio vain Hollywoodin perintei-

seksi sankaritarinaksi, jossa sankarina heiluu

täIlä kertaa nainen. Sisäänrakennetusta san-

karikuvastakin toki on kyse, mutta miksi

päästää itsensä niin helpolla, pelkalla olanko-

hautuksella. Analoginen tilanne Heleniin

verrattuna on esillä elokuvassa Leauing Las

Vegas (1995). Sen keskushahmo' alkoholisoi-

tunut Ben, jättää työnsä seka kaikki entiset

ihmissuhteensa ja matkustaa Las Vegasiin

vakaana aikomuksenaan juoda itsensä hen-

gilta. Ben asettaa itselleen tavoitteenja pysyy

uskollisena sille. Koska elokuva tapahtuu Las

Vegasissa, kaupungissa, jossa kaikki ovat

toistensa turisteja ja siten vieraita toisilleen,

voi Vegasin tulkita esittävän maailmaa vih-

doinkin paikkana,jossa kukaan ei enää mora-

lisoi tai paheksu toisten tekemisiä. Vegasissa

tämä tuodaan esille Benin ja Seran, prostitu-

oidun, suhteella. Heidat näytetään kahtena

omaa, itse valittua tietään kulkevana yksilo-

nä, jotka viettävät muutamat - Benin elämän

viimeiset - hetket yhdessä ja hyväksyvät toi-

sensa sellaisenaan. He ovat yhdessä takertu-

matta toisiinsa, puuttumatta toistensa asioi-

hin tai paheksumatta toistensa valintoja. Mo-

ralisoinnin puuttuminen ei välttämättä tarkoi-

ta, ettei kukaan välittäisi, vaan että ihmiselle

suodaan mahdollisuus päättää omasta elä-

mästään.a Yksiltillisyys annetaan takaisin yk-

siltille, valta kansalle kirjaimellisesti'
Heleniin verrattuna Ben on enemmän kiin-

ni traditioissa, sillä hän on alkoholisoituneena

miehenä vieraantunut yhteiskunnasta (vrt.

Hyttinen 1990,26). Siitä huolimatta Ben on

myös uuden ajan aimt, silla hanenkään juo-

mistaan ei esitetä minkään kompensaationa,

vaan vain hänen tapanaan viettää päivänsä.

Juomiseen ei tarvita enää mitään kaiken selit-

tävää syytä. Teen kuitenkin lyhyen ekskursi-

on menneeseen ja katselen Heleniä hetken

Mike Lewingtonin (1979, 22-24) esittämien

Hollywood-elokuvissa esiintyvien juomis-

mallien valossa. Lewingtonin mukaan Holly-

wood-elokuvissa on siirrytty ihmisyyden esit-

tämisessä henkilokohtaisen vapauden ja oma-

kohtaisen vastuun tilasta ulkoisten tekijöiden

vaikutukseen ihmisen persoonallisuuteen ja

elämisen tilaan. Tämä näkyy alkoholin kayton

ja juomisen mallien siirtymisenä moraalisesta

mallista biologisen kautta psykologis-sosiaa-

liseen suhtautumistapaan. Nyt 1990-luvun

puolivälissä on kuitenkin otettava huomioon,

että maailma samoin kuin elokuvateollisuus

sen jonkinlaisena kuvaajana ovat muuttuneet.

Edella tekemäni tulkinnan perusteella väi-

tänkin, että elokuvissa on jollakin tapaa palat-

tu moraaliseen malliin, joka välittyy nyt, para-

doksaalista kylla, juuri sen kautta, että yksi-

lön juomista ei enää moralisoida. Yksiltilla on

siis vapaus ja siihen sisältyvä vastuu omasta

itsestään ja elämästään.s

Keskeiselle sijalle nousee siis se, miten toi-

set suhtautuvat tai miten he eivät enää suhtau-

aTassä olisi mahdollisuus nähdä myös jälkimoder-

nin ajan valinpitamattomyyttä, illuusiotonta idea-

lismin hajoamista, kylmää ja itsekästä oman edun

tävoittelua sekä "suurten tarinoiden" kuolemista,

mutta elokuvasta välittyvä haikea lämptl murentaa

tämän kyynisen tulkinnan.
sTämä on itse asiassa myös uuden keskiluokan

kasitys yksilollisyydestä ja yksilon elamänhallin-
nasta (ks. Ahola 1989, I04).
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du Helenin juomiseen (vrt. Weckroth 199I,
l2). Jo. jatkuvaa juomista ei enää paheksuta
tai jos paheksuntaa esittävät ainoastaan histo-
riaan hajonneet fossiilit, kuten Quinn, voi-
daan puhua jonkin pysyvästä muutoksesta.
Tätä vielä vahvistaa se, että Helen ei yhdessä-
kaän kohtauksessa ole juovuksissa, hänen ta-
lonsa ja päänsä eivät ole kertaakaan alkoho-
lista sekaisin. Vaikka Helenin maailman näy-
tetäänkin horjuvan, sen valkokangaskirjai-
mellisuus johtuu hänen sairaudestaan, joka
heiluttaa kuvaa Helenin ollessa pelkaamas-
sään avoimessa tilassa. Koska Helen ei ole
alkoholisoitunut, hänen humaltumattomuut-
taan ei voi selittaa juomiseen tottumisella sen
paremmin kuin suurkuluttajan lisääntyneellä
toleranssillakaan. Tämä "juomisen juovutta-
mattomuus" tuo esille myös yhden mielen-
kiintoisen eron Helenin ja Thelman valilla.
Vaikka Thelmakin oli vapaa ympäröivän yh-
teiskunnan moraalisaarnoista ja vaikka han-
kin säilytti selväpäisen itsekontrollin juodes-
saan, niin Thelma kuitenkin humaltui. Sitä-
kaan ei näytetty millaan alentumisella, vaan
humaltuminen vallitsevana olotilana tehtiin
selväksi ainoastaan yhdella Louisen esittä-
mällä kysymyksella "are you going to stay
drunk all day?" ja Thelman vastauksella "yes,
ma'am".

Se, mitä esitykseni on ajanut takaa, on mie-
lihyvän tunteminen, niin omasta itsestään,
elämästään kuin omista valinnoistaankin (vrt.
Nykyri 1996,93). Thelman kohdalla tämä tuli
esille nousuhumalan itsevarmana esiintymi-
senä ja vapaudesta tukka tuulessa hulmuten
-nauttimisena. Heleninkin juomisen frek-
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