Antti Arnkil

”Tällä ei ole mitään
tekemistä kylän kanssa”
– Melancholian loppu
Jos maailma tuhoutuu muutaman tunnin kuluttua, jos asialle ei voi tehdä kerta kaikkiaan
mitään, miten aiot käyttää jäljellä olevan ajan? Vanha tuttu ajatuskoe, hauska seuraleikki.
Mutta entäs nyt, kun vieras planeetta on oikeasti syöksymässä kohti ja hävittää kohta
kaiken elämän? Tämä ei ole harjoitus, tämä ei ole leikki. Mitä teet? Vastaus tarvitaan pian.

T

yypillisessä katastrofielokuvassa on toimintasankari, joka ajattelee: ei tämä voi
mennä näin. Aina on jotain tehtävissä.
Yrittää pitää ainakin, toivottomuuteen
ei saa vajota. Heikot istuvat perseellään
tuhon lähestyessä, toiminnan mies alkaa varastoida aseita
ja säilykkeitä, suuntaa teleskoopin kohti taivasta ja tekee
suunnitelman.
Varma maailmanloppu vie pohjan projekteilta. Tulevaisuuteen on paha projisoida, jos tulevaisuutta ei ole.
Siksi maailmanlopun estäminen on projektien projekti,
toimintasankarin lopputyö ja täyttymys. Tuntemattoman
kappaleen paisuessa horisontissa toiminnan mies valpastuu, presidentti käärii hihat, katsoo kameraan ja tiedottaa kansalaisille, että erikoisjoukot ovat valmiustilassa:
we will prevail (Deep Impact, 1998). Tai paikalle soitetaan
Bruce Willis, joka poraa vierasesineen pois taivaalta (Armageddon, 1998). Sen jälkeen elämä jatkuu mitali rinnassa ja sikari huulessa, eikä olo ole hullumpi, kun tytär
hyppää syliin ja hihkaisee: happy 4th of July, daddy (Independence Day, 1996).
Yksi Lars von Trierin ”katastrofielokuvan” Melancholia (2011) monista hienoista oivalluksista on, että
siinäkin häärii toimintasankari. Kiefer Sutherland,
24-sarjan peräänantamaton Jack Bauer, esittää Johnia,
joka elokuvan alkupuolella isännöi hääjuhlia ja loppua
kohti yrittää valmistautua apokalypsiin niin kuin miehisen miehen kuuluu. John on rikas kartanonomistaja
ja tähtitieteen harrastaja, joka tarjoaa vaimonsa siskolle
hulppean miljöön hääjuhlia varten. Kartanon mailla on
ratsastustallit, metsää ja 18-reikäinen golfkenttä. Mistään
ei ole säästelty, kaiken pitäisi olla valmista unohtumatonta juhlaa varten. Mikään ei kuitenkaan suju suunnitelmien mukaan.
*
Melancholian kantakuva nähdään alussa, kahdeksanminuuttisen montaasin aikana. Edessä avautuu kartanon
piha parturoituine pensaineen ja täydellisine vihe-

riöineen. Kuva on pastissi 50 vuotta aikaisemmin ensi-iltansa saaneesta Alain Resnais’n elokuvasta Viime vuonna
Marienbadissa (L’année dernière à Marienbad, 1961), yksi
monista häikäilemättömistä klassikkoviittauksista filmissä. Mutta viittaus itsessään ei ole kovin tärkeä vaan se,
mikä kuvassa on pielessä. Marienbadin terävät varjot ovat
kahdentuneet. Taivaalle on ilmestynyt uusi valonlähde,
Melancholia-planeetta, ja pensaat heittävät yhden sijaan
kaksi varjoa. Samoin etualalla oleva aurinkokello. Kaksi
varjoa, kaksi eri aikaa.
Elokuva itse on jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen
on nimeltään ”Justine”, ja se keskittyy kuvaamaan epäonnistuneita juhlia, sitä kuinka depressioon vajoava Justine
tulee pilanneeksi omat häänsä. Toinen osa kantaa nimeä
”Claire”. Sen aikana seurataan, kuinka Justinen järkevä,
huolehtiva sisko joutuu vähitellen paniikkiin, kun käy
ilmi, että planeettojen törmäys on vääjäämättä edessä.
Aurinkokellosta kehkeytyy analogia, joka kantaa läpi
elokuvan: Justine elää eri aikaa kuin Claire, itse asiassa
eri aikaa kuin kaikki muut ihmiset. Melankolian aika
on jähmeää, normaali-ihmiselle käsittämätöntä. Justinen
kömpelöt, haluttomat liikkeet ovat muille sietämätöntä
katsottavaa.
Kahden erilaisen ajan analogia kertautuu kosmisessa
mittakaavassa: kenen tahansa ihmisen aika on erilaista
kuin planeettojen aika. Melancholia tulee päälle omaa
tahtiaan, sillä on loputtomasti aikaa tappaa meidät. Planeetan näkökulmasta on samantekevää, onko alla toimelias John vai kylpyammeen reunalla lamaantuneena
ruikuttava Justine.
Edelleen yksi muunnelma ajan kahdentumisesta:
loppu on kaikilla edessä joka tapauksessa, lähestyi Maata
vieras planeetta tai ei. Jos aikaa on minuutti, saattaa ihminen miettiä tavallista tarkemmin, miten sen käyttää.
Mutta tilanne ei perustavasti poikkea siitä, että jäljellä
on vielä kymmeniä vuosia. Jos kaikki loppuu kohta,
ryöstätkö viinakaupan ja vedät pään täyteen, ajat moottoritiellä kahtasataa? Onko sillä väliä? Kaikkihan katoaa
kuitenkin. Eikö tuhon päivä ole arvorelativistin field day?
Viimeisenä aamuna relativisti availee kuohuviinipulloa,
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kun saadaan virallinen vahvistus sille, että valintamme
ovat samanarvoisia, keskenään vaihdettavissa. Tähän positioon Melancholia ei kuitenkaan tyydy.
*
Heti ensimmäisen osan alussa todellisuus alkaa juonitella
ihmisen pyrintöjä vastaan. Vastanaineet Justine (Kirsten
Dunst) ja Michael (Alexander Skarsgård) yrittävät päästä
juhlapaikalle ylipitkällä limusiinilla. Auto on jumittunut
pikkutielle. Näyttää epävarmalta, saapuuko pari ikinä
häihinsä. Kun Justine ja Michael lopulta tuntikausia
myöhemmin saapuvat kartanon pihamaalle, Claire
(Charlotte Gainsbourg) ja hänen miehensä John ovat
hermostuneina vastassa. Juhla täytyy saada viimeinkin
käyntiin.
Puheet, maljat, vieraiden hulluttelu; olemme nähneet
kaiken tämän satoja kertoja. Mutta näissä kemuissa jokin
on perustavasti pielessä. Justinen sukulaisten välillä on
epämääräisiä jännitteitä, äidin juhlapuhe on katkera,
jopa loukkaava. Mainostoimistossa työskentelevän Justinen öykkärimäinen pomo kertoo, että juhlakalu on
saanut ylennyksen, mutta hänen on vielä samana iltana
keksittävä uuden kampanjan mainoslause.
Justine ei lämpene illanvietolle ja yrittää joka käänteessä häipyä paikalta. John ei voi käsittää, miksei Justine
reipastu. Eikö hän tajua, kuinka paljon rahaa juhliin on
mennyt? Takakireän huolehtivainen Claire vetoaa Justineen pehmeämmin, toivoisi hänen iloitsevan, tämänhän
pitäisi olla siskon elämän onnellisin päivä. Justine karkaa
milloin nukkumaan, milloin kylpemään, vieraat alkavat
tympääntyä. Ainostaan Clairen seitsenvuotias Leo-poika
(Cameron Spurr) saa Justineen yhteyden. Leon ja hänen
tätinsä välillä tuntuu olevan lämmin suhde. Poika kysyy,
milloin voitaisiin taas rakentaa yhdessä luolia.
Häävastaanoton tunnelman kiristyessä yhä lähemmäs
Thomas Vinterbergin elokuvaa Juhlat (Festen, 1998)
joudumme todistamaan tuomittujen projektien sarjaa:
aikataulut pettävät, ohjelmanumerot vesittyvät, edes
morsiuskimpun heitosta Justine ei suoriudu. Vieraat
poistuvat yksi kerrallaan, ja lopulta sulhanenkin pakkaa
laukkunsa. Melancholian ensimmäinen osa päättyy epäonnistuneiden häiden jälkitunnelmiin.
Toisen puoliskon alussa Justinen depressio on syventynyt. Hän saa hädin tuskin tilattua taksin Clairen
ja Johnin kartanolle. Justinen on muutettava sisarensa
perheen luokse, koska hän ei enää suoriudu yksinkertaisimmistakaan askareista ilman apua. Masennuksensa pahimmassa vaiheessa Justine ei pääse edes kylpyyn, vaikka
Claire avustaa häntä kuin vauvaa.
Hidastetun ajan ja musertavan painovoiman teemat
toistuvat läpi elokuvan. Melankolia on painovoimaa,
joka hyydyttää ihmisen lähelle pysähtymispistettä. Kaikki
on hirvittävän jähmeää. Justine yrittää selittää siskolleen,
kuinka villalangat sitovat hänet paikalleen. Alun montaasissa sama nähtiin konkreettisena kuvana: Justine yrittää
juosta metsässä, mutta lonkeromaiset rihmat vangitsevat
hänet niille sijoilleen. Kun morsiamen on määrä heittää

kukkakimppu hääväen napattavaksi, hän ei saa irrotettua
otettaan kimpusta. Justine ja Michael seisovat parvella,
vieraat odottavat alhaalla, Justinen ei tarvitsisi kuin
päästää irti ja painovoima hoitaisi loput. Mutta tämä
ei ole hänen painovoimaansa. Justine seisoo paikoillaan
hämmentyneenä eikä näytä edes tajuavan, mitä häneltä
odotetaan. Kiusaantunut sisko nykäisee kimpun hänen
kädestään ja heittää sen vieraille.
Mikään lääke ei auta. Ei lepo, ei empatia, ei alkoholi,
jota Justinelle yritetään väkisin juottaa. Ei edes rakkaus.
Hääjakson riipaisevimmassa kohtauksessa Michael yrittää
piristää morsiantaan ja pelastaa juhlat. Hän paljastaa
huomenlahjan, josta aikoi kertoa vasta myöhemmin.
Michael on hankkinut maata, omenatarhan, jota aviopari
voisi alkaa hoitaa. Hän näyttää Justinelle valokuvaa omenapuista. Niiden alla Justine voisi pahoina päivinään
levätä, jonakin päivänä puun oksaan kiinnitettäisiin lapselle keinu… Justine vaikuttaa poissaolevalta. Michael
pyytää, että tuore vaimonsa pitäisi mukanaan valokuvaa
omenatarhasta, se piristäisi häntä vaikeina hetkinä. Kun
Justine poistuu huoneesta, Michael näkee, että valokuva
on unohtunut sängylle.
*
Heti avausjaksossa pääsee irti riivattu, runollinen romanttinen luonto: kuolleita lintuja sataa taivaalta, puut
näyttävät eläviltä, villiintyneet yöperhoset ympäröivät
Justinea, sähkönpurkaukset täyttävät ilman. Kaiken
tämän kontrastiksi asettuu trimmattu, täydellinen golfkenttä. John ylpeilee moneen kertaan, että kentällä on
18 reikää. Pahaenteisenä vihjeenä olemme kuitenkin
nähneet viheriöllä lipun, jossa on numero 19. Mahdoton
reikä on maiseman vastakohtien leikkauspiste.
Vieras planeetta kasvaa taivaalla ja Justine piristyy
yllättäen. Nainen vaeltaa yölliseen metsään, sisko seuraa
häntä salaa. Claire näkee pensaikosta, kuinka Justine
paistattelee vieraan planeetan kelmeässä valossa. Hän
makaa selällään rinteessä alastomana ja selvästi nauttii,
ottaa Melancholiaa niin kuin normaalit ihmiset aurinkoa. Yölinnut laulavat, puhtaan negatiivisuuden valossa Justine näyttää suorastaan elinvoimaiselta.
Luontokuvien synkän kaunista, saksalaisen romantiikan läpitunkemaa paatosta tukee elokuvan taustalla
toistuva Wagnerin Tristan und Isolde -oopperan alkusoitto. Aikalaiskuulijoissa teos herätti hämmennystä purkautumattomilla riitasoinnuillaan ja päättymättömän
tuntuisilla pidätyksillään. Riitasoinnut ja jännitteet sopivat Melancholian taustalle hyvin; tuntuu kuin koko
elokuva nytkähtelisi eteenpäin dissonanssien sarjana.
Henkilöiden keskinäiset suhteet ja heidän asennoitumisensa lähestyvään tuhoon ryhmittyvät yhä uusiin sommitelmiin, joista kaikki ovat tavalla tai toisella hankalia ja
jännitteisiä.
Emotionaalinen jännitteisyys ja maailmanlopun tunnelma saivat jotkut kriitikot syyttämään Melancholiaa
tosikkomaiseksi. Minusta elokuva on perusvireeltään pikemminkin musta komedia. Herran tähden: Justine on
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”Armonaikaa ei ole
paljon, mutta tämä on
armon aikaa, erilaista
kuin maallinen aika.”

ammatiltaan mainostoimittaja. Melankolia psyykkisenä
tilana konkretisoituu yliampuvimmalla mahdollisella
tavalla koko maailman tuhona, kuin Douglas Adamsin
kirjoissa konsanaan. Hahmot toistelevat 24-sarjan damn
it -fraasia älyvapaana kunnianosoituksena Kiefer Sutherlandin tunnetummalle roolihahmolle. Clairen ehdottaessa, että maailmanloppu otetaan vastaan terassilla,
Justine kuittaa: miksei kokoonnuta vessassa. Kun maapallon tuho on ovella, Claire miettii, voisiko Leo kasvaa
jossain muualla. Charlotte Gainsbourg ottaa käyttöön
kärsivän äidin koko ilmepaletin, ja vaikutelma olisi sydäntäsärkevä ellei konteksti tekisi siitä umpihullua.
Mistä ihmeestä Leolle tähän hätään turvaplaneetta saataisiin? Kummallisesti sekoittuneet tunnetilat ja abstraktiotasojen törmäytykset synnyttävät purkautumatonta
naurua, joka tuntuu samalta kuin ääniraidan wagneriaaniset pidätyssoinnut.
*
Planeetta on lähellä, Leo seisoo mietteliäänä pihalla. Hän
sanoo Justinelle: ”Pelkään, että se osuu meihin.” Justine
yrittää lohduttaa poikaa parhaansa mukaan. Mutta John,
pojan isä, on vähän ennen itsemurhaansa todennut,
ettei mihinkään voi paeta. Toiminnan miehen nihilismi
avautuu kaikissa vivahteissaan. John on ensin pitänyt
koko tapahtumaa pelkkänä viihteenä, sitten alkanut suhtautua siihen hallittavana projektina, seikkailuna, jossa
hänelle on varattu sankarin rooli. Kohtalon sinetöidyttyä
hän hiipii perheeltään salaa tappamaan itsensä. Mutta
vielä viimeisenä tekonaan kylvää kauhun siemenet omaan
poikaansa.
Ilme, jonka Dunst loihtii kohtauksessa kasvoilleen,
on totisesti Cannesin palkinnon arvoinen. Ohikiitävät
sekunnit, kun Justine sulattelee Johnin tekoa, ele, jolla
hän kokoaa itsensä rohkaistakseen poikaa. Mitään näin
alhaista Justine ei olisi odottanut edes Johnilta. Inhoa ja
järkytystä ei kuitenkaan saa näyttää pojalle. Justine sanoo
vain: ”Isä unohti yhden jutun, taikaluolan.” Hän halaa
Leoa, ei kylmän rauhallisena vaan itkuisena, tietoisena,
ja sanoo: ”Mennään hakemaan keppejä.”
Mitä tapahtuu? Justine astuu leikkiin; nainen, jonka
oli mahdotonta leikkiä muiden mukana onnistuneita

häitä. Nainen, jolla ei ole mitään harhakuvitelmia suojanaan, solahtaa luduksen sisään, illuusioon sanan alkuperäisessä merkityksessä.
On tyylikästä, että Justine ei kiistä isän väitettä paon
mahdottomuudesta. Eihän isää sovi nolata pojan edessä.
Hän vain sanoo, että isä unohti tärkeän asian. Hän ottaa
vastuun Leosta, mutta ei kajoa pojan ja hänen vanhempiensa suhteeseen.
Justine ja Claire puhuvat viimein suoraan väistämättömästä tuhosta. Claire tuntuu jotenkin käsittäneen, ettei
selviytymisen mahdollisuutta ole. Mitä voi vielä tehdä?
Claire ehdottaa, että oltaisiin yhdessä, ehkä terassilla, lasillinen viiniä... Justine toteaa ykskantaan: ”Minusta se
on paska ajatus.” Claire vetoaa siskoonsa: ”Auta, Justine,
haluan toimia oikein.” Toimintaelokuvien kliseet on
lyöty läskiksi, mutta loppua kohti toiminta nousee kuin
nouseekin elokuvan polttopisteeseen. Clairen repliikki
on sinänsä mieletön, mutta sattumalta juuri tässä kohtaa
Claire ja Justine kohtaavat toisensa. Myös Justine pitää
tärkeänä, että jäljellä oleva aika käytetään hyvin. Hänen
johtopäätöksensä ovat kuitenkin täysin erilaiset kuin siskollaan. Clairen yhteisöllinen fantasia ei romahda edes
tuhon aattona. Sosiaalista koodia täytyy edelleen kannatella, ajattelee neuroottinen vastuunkantaja, niin kuin
elämän hävittyäkin olisi olemassa jokin kiitoksia ja moitteita jakava symbolinen taho, psykoanalyysin Iso Toinen,
jolle pitäisi tehdä mieliksi. Justinelle taas ainoa Iso
Toinen on itse lähestyvä planeetta. Se ei pyydä mitään,
mutta eittämättä se on Iso ja Toinen. Voin kuvitella, että
elokuvasta pitänyt Slavoj Žižek osasi arvostaa von Trierin
huumoria.
Kun Claire yrittää lähteä ”kylään” etsimään apua,
Justine painottaa: ”Tällä ei ole mitään tekemistä kylän
kanssa.” Justine on Melancholian edessä vailla verukkeita, alastomana, kuin yöllisellä retkellään.
Justine ja Leo ryhtyvät rakentamaan taikaluolaa,
jonne kolmikko voisi vetäytyä turvaan. Kun täti auttaa
siskonpoikaansa vuolemaan puukeppejä, näemme, että
nainen hätäilee liikkeissään. Tämä on elegantti yksityiskohta: Justine ei ole epäinhimillisellä tavalla tilanteen
ulkopuolella, puhumattakaan siitä, että odottaisi loppua
tyytyväisenä. Hän on aiemmin sanonut Clairelle, että
maa on paha, ettei sen tuhoa kannattaisi surra, mutta
tässä sitä silti ollaan, yhteisellä kamaralla, kerrankin.
Istuessaan taikaluolassa Justine on rauhallinen, mutta
tarkemmin katsottuna pikemminkin surullinen kuin
viileän seesteinen. Hän pidättelee itkuaan, mutta eri tavalla kuin Claire, joka yhä käyttää kaikki voimansa taltuttaakseen pakokauhun. Vastuullisuus, johon Claire on
koko ajan pyrkinyt, mutta joka on vääristynyt surkeaksi
projektiksi, kirkastuu Justinen kauniissa rituaalissa. Rituaali ei tarvitse tuekseen mitään ulkopuolista sosiaalista
järjestystä; riittää, että kolmikko pitää toisiaan kädestä.
Kello käy, viimeiset minuutit. Armonaikaa ei ole paljon,
mutta tämä on armon aikaa, erilaista kuin maallinen
aika. Ei ole mitään kylää, juhlat ovat päättyneet, ei ole
sukua, ei perhettä, vain nämä kolme viimeistä ihmistä
itse rakentamassaan taikaluolassa.
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