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prosesseja, joissa erilaiset syrjinnän muodot syntyvät. 
Näin luodaan mahdollisuuksia uudenlaiselle, omat 
sisäiset eronsa ja oman sisäisen toiseutensa tunnusta-
valle subjektiudelle.

 
Lähellä villiä Clarice Lispectoria

Kirjailijana, näytelmäkirjailijana ja kirjallisuustieteilijä-
nä Cixous lähestyy sukupuolieron kysymystä ennen 
kaikkea kirjallisuudentutkimuksen ja kokeellisen kir-
joittamisen kautta. Tutkijanuransa alkuaikoina Cixous 
keskittyi (mies)kirjailijoiden, kuten James Joycen ja 
E. T. A. Hoffmanin töihin, koska monen naiskirjailijan 
tuotannossa ei ollut hänen omien sanojensa mukaan 
riittävän kiinnostavaa poeettista puolta – he kirjoittivat 
maskuliinisen diskurssin alaisina. ”Löydettyään” brasi-
lialaisen Clarice Lispectorin tuotannon 1970-luvun lop-
pupuolella Cixous on suuressa määrin omistautunut 
tämän tekstien tutkimukselle.

Centre d’études féminines
 
Algerialaissyntyinen Cixous oli vuonna 1968 mukana 
perustamassa Vincennesin kokeellista yliopistoa (Paris 
8) yhdessä Michel Foucault’n ja Gilles Deleuzen kanssa. 
Vuonna 1974 hän loi yliopistoon Euroopan ensimmäi-
sen naistutkimuksen laitoksen, josta muodostui alan 
tienviitoittaja. Nykyisin laitos toimii nimellä Centre 
d’études féminines et d’études de genre – nais- ja su-
kupuolentutkimuksen laitos.

Écriture féminine

Vuodesta 1974 alkaen Cixous on julkaissut useita 
tekstejä, joissa hän käsittelee naiskirjoituksen (écritu-
re féminine) mahdollisuutta. Naiskirjoituksen käsite 
ei ole Cixous’lla sukupuoleen sidottu, vaan ”naisella” 
viitataan ennen kaikkea asemaan maskuliinisen toisena. 
Kokeellinen kirjoituksen tapa ei ole määriteltävissä tai 
teoretisoitavissa, mutta Cixous on kuvannut sitä esi-

Tunnustan heti alkuun: minä olen poliit-
tinen kirjailija. Kirjoitan siksi, että haluan 
nähdä maailmassa muutoksen. Erityisesti 
yhden muutoksen, joka on aina vain tu-
loillaan, muttei koskaan tässä. Tasa-arvon.

Ensisijainen työvälineeni on kieli. Olen käsityöläinen, 
mitä kieleen tulee. Kirjoitan, tutkin, korjaan ja muutan. 
Koen, että usein yhtä merkittävä kuin itse ajatus, on tapa, 
jolla se on ilmaistu. Kuitenkin juuri siihen, kieleen, kiin-
nitetään kirjallisuuskeskustelussa mitättömän vähän huo-
mioita. Tai oikeastaan: kieli huomataan usein ainoastaan 
negatiivisessa mielessä, silloin, jos se poikkeaa totutusta. 
Kielen muodolla on väliä: jos yksikin merkki muuttuu, 
muuttuu merkitys (olen – olin, raksahtaa – ruksahtaa).

Miten merkit tai niiden merkitsemättä jättäminen 
sitten liittyvät sukupuoleen?

Helppo mustavalkoinen maailmani
Kirjoitettu kieli ymmärretään yleensä lineaarista ker-
tomusta kertovaksi ja lineaarisesti eteneväksi. Siksi 
sen avulla on vaikea ilmaista ambivalenssia, hahmot-
tamisen epävakautta, samanaikaisia vaikutelmia, epä-
jatkuvuutta, jotka väistämättä hahmottavat ruumiil-
lisen olennon kokemusmaailmaa. Jo lukusuunnan 
vääjäämätön vasemmalta (menneestä, edelliseltä si-
vulta) oikealle (tulevaan, toiselle sivulle) eteneminen 
rohkaisee käsittämään merkityksenkin jonkinlaisena 
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Muodoilla on väliä – 
Kirjailijan ja kielen uudistajan kielimietteitä
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merkiksi metaforien, rikotun syntaksin, uudissanojen – 
kielellisen leikin – avulla sekä tutkimalla diskurssia, joka 
on sulkenut naisen ulkopuolelleen. Tavoitteena on näin 
löytää väylä toisenlaiselle tavalle ilmaista.

Biseksuaalisuus

Cixous’n hahmottelemaan naiskirjoitukseen liittyy 
tiiviisti ajatus biseksuaalisuudesta. Hänen luonnostele-
mansa biseksuaalisuus ei perustu freudilaisittain ajatuk-
seen kahdesta sukupuolesta, jotka täydentävät toisiaan 
ja joiden myötä sukupuolten välinen ero katoaa. Sen 
sijaan cixouslainen ’toinen biseksuaalisuus’ merkitsee 
jokaisessa subjektissa vallitsevaa sukupuolten moninai-
suutta, erojen tunnistamista omassa itsessä.

Viitteet & Kirjallisuus
1 Tuva Korsström, Osaako nainen ajatella? Esseitä ja haastatteluja. 

Suom. Anu Tukala. Like, Helsinki 2003. (Kirjan erään otsikon 
mukaan.)

2 Pia Sivenius, Avautua solmuun, Naisnäkökulma ja miehinen dis-
kurssi. Gaudeamus, Helsinki 1984, 6–7.

3 Julia Kristeva, Naisten aika (Le temps des femmes, 1979). Suom. 
Kirsi Saarikangas. Teoksessa Puhuva subjekti. Tekstejä 1967–1993. 
Gaudeamus, Helsinki 1993.

4 Julia Kristeva, La révolution du langage poétique. Éditions du 
Seuil, Paris 1974, 14.

Kattavampi versio tekstistä on julkaistu  
niin & näin 3/13:n verkkoekstrana:  

www.netn.fi/lehti/niin-nain-313

syy–seuraus-suhteena, joka on kaksiulotteinen 
tunneli. 

Hahmottamistapa suosii tietynlaista tekstiä. Tekstiä, 
joka eksplikoi mahdollisimman paljon. Tekstiä, jossa älyl-
liset ajatelmat on purettu loppuun asti auki. Tekstiä, joka 
pelaa lähinnä juonenkuljetuksella. Hahmottamistapa taas 
tekee vielä vaikeammaksi kyseenalaistaa tiettyjä sisäisiä 
syitä ja seurauksia, jotka toimivat tekstin sisällä kaikissa 
metaforisissa ilmauksissa.

Metaforien merkitys syntyy usein jonkinlaisesta, 
mahdollisesti hyvin perifeerisestäkin suhteesta ruu-
miiseen tai sen toimintakykyyn1. Metaforista on olen-
naista tunnistaa, että ne pelaavat nimenomaan tietyn-
laisen vertaamisen kautta: varsin usein tiukkojen diko-
tomisten vastaparien, joista toinen vertautuu vaikkapa 
terveeseen ruumiiseen ja toinen sairaaseen.

Ei ole edes tulkinnan kysymys, että kielessämme ja 
kulttuurissamme dikotomiset vastaparit määrittelevät 
useimmiten ajatustemme ulottuvaisuutta. Vastakkain-
asettelu on helpompaa kuin merkitysten purkaminen 
ja uudelleen rakentaminen. Kun puhutaan naiskirjalli-
suudesta, naistekstistä tai esimerkiksi naistenlehdistä on 

ääneen lausumattomana vastaparina tietenkin (oikea) 
kirjallisuus, teksti ja lehdet. Mutta keiden aluetta ne 
ovat? Kun parit yhä vain paremman puutteessa hallit-
sevat semanttista ajatteluamme, on selvää, että puhutaan 
itse asiassa peitellyssä muodossa miesten alueesta2. Onko 
olemassa latautuneempaa vastinparia kuin mies–nainen?

Niinpä sekä kirjoitetun kielen etenemisestä johtuva 
hahmottamistapamme että metaforisen ajattelumme di-
kotominen pohja rohkaisevat lukemaan kirjallisuutta 
melko latautuneista lähtökohdista. Onko siis ihmekään, 
että kielellisesti kokeilevat proosateokset nähdään usein 
uhkaavina tai muuten vain vaikeina? Erityisesti ennak-
koluuloisuus kohdistuu aivan tietynlaiseen kirjalliseen 
ilmaisuun: kutsun sitä ruumiilliseksi kieleksi. 

Tämä kieli on minun ruumiini
Määritelmäni mukaan ruumiillinen kieli ei etene ni-
meämällä asioita. Pyrin kirjoissani käyttämään kieltä, 
joka jättää lopullisen – mahdollisesti yhteiskunnallisen 
– kannanoton lukijan tulkinnan varaan. Yritän olla 
käyttämättä ilmaisuja, kuten ”se tuntuu pahalta” tai 
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”hän saapui Volvolla”. Sen sijaan yritän kuvata, miltä se 
tuntuu, millainen auto on tai saapumisen akti. Kuvaa-
minen taas – se voi ulottua pidemmällekin kuin lau-
seeseen. Se voi ulottua sanojen sisälle asti. 

Kielen aistikuvailu ei välttämättä rakennu yksinker-
taisten ruumiillisten eksplikointien kuten haistamisen, 
maistamisen tai koskettamisen kuvaamiseen kirjaimel-
lisesti – vaan mahdollisesti uusioadjektiiveja tai -verbejä 
hyväksi käyttäen. Tekstin sisäinen aistimaailma voikin 
rakentua uskottavammin, kun entiteettien suhteita toi-
siinsa ei suostuta määrittelemään, kun käytetään odotuk-
senvastaista syntaktista muotoa tai rikotaan dikotomisia 
odotuksia.

Niin kuin runoudessa kieli kuvaa kohdettaan vierei-
syyden, metonyymisen suhteen kautta, myös proosassa 
voitaisiin riistäytyä vähän kauemmas suomalaisesta bio-
grafistisen lukemisen perinteestä ja sen kylkiäisestä, us-
kosta, että sanat viittaavat kohteeseensa eivätkä siksi ole 
vaihdettavissa toisiin. Sillä ne ovat.

Ja juuri se ärsyttää monia. Sanat ovat pyhiä, etenkin 
Suomessa. Jos jotain sanaa käytetään yleensä, olisi parasta 
valita juuri se, etteivät tuhannet kielipoliisit yleisössä äi-
kähdä. Kun lauseen rakenne ei noudatakaan skeemaa, 
joutuu kielenkäyttäjä turvautumaan ensyklopediseen tie-
toonsa ja tukeutumaan kognitioihinsa, kuten kieltä ensi 
alkuun opeteltaessa. Se tuntuu hermostuttavan monia 
ammattimaisiakin lukijoita. He eivät halua palata epä-
varmuuden aikaan, he haluavat selkeyttä ja loogisuutta. 
Kuitenkin kielen voimavara on juuri sen muutoskyvyssä.

Miksi kielelle annetaan sukupuoli?
Dikotomiset vastaparit tekevät maailmasta helposti hal-
littavan. Kun saa puhua naiskirjallisuudesta, on helppo 
paketoida samaan pakettiin Christa Wolf, Virginia Woolf 
ja Rakel Liehu (oman kielirakkauteni kohde). Tekstiä syy-
tetään helposti vähättelevästi ja vieraannuttavasti naiskieli-
syydestä, jos se on yltiöpäisen romanttista, ruumiillisen ku-
vailevaa tai ei keskity yksinkertaiseen juonen edistämiseen. 
Tietysti syyksi riittää jo pelkästään se, että teoksessa on 
naispäähenkilö(itä) tai kielikuvilla leikittelyä. 

Samaan aikaan on helppo unohtaa, että se konven-
tionaalinen, oikea kirjallisuus – se on miesten kirjoit-
tamaa kirjallisuutta, jossa kielikin pysyy aisoissa. Sorrun 
itsekin usein ärsyynnyspäissäni syyttämään suomalaista 
mieskirjallisuutta halkopinoproosasta – kutsun sitä myös 
ostoslistakieleksi. Meidät on koulutettu uskomaan diko-
tomioihin, selkeisiin kategoriarajoihin3. Uskoa on vaikea 
rikkoa.

Ärsyynnyksen laannuttua minäkin kuitenkin muistan 
Aleksis Kiven, Väinö Linnan, ja muistan sen, mikä tekee 

heistä minulle merkittäviä kirjailijoita. Heidän kielensä, 
joka oli villiä, hakee puheen rytmiä ja tapoja rikkomalla 
sääntöjä, uskaltaa poiketa oletetusta oikeasta ja ylevästä – 
ja tuli myös siitä aikanaan suomituksi. Hekin olivat ruu-
miillisen kielen vaalijoita. 

Miksi sitten nykyisinkin on helppo asettaa ruu-
miillinen, kielikuvista runsas ja romanttinen yhteen 
nais-etuliitteen kanssa – ja miksi nämä piirteet tun-
tuvat usein alentavan tekstin arvoa tai ainakin aset-
tavan sen johonkin omaan erityisolympialaisryh-
määnsä? Koska määritteiden dikotomisena vastapa-
rinana toimi mies, älyllinen, tarkoituksenmukainen 
ja järkevä. Koska koko ajatus kirjallisuudesta, sen 
idealisoitu ilmentymä, prototyyppi, on kaukana ruu-
miillisesta, elävästä ja aistillisesta – onhan kirjallisuus 
sekä ollut miesten aidattua aluetta että merkitään yhä 
sellaiseksi juuri kategorioita rakentelemalla. Siitä ei 
ole kuin muutama kuukausi, kun englanninkielinen 
Wikipedia poisti American Novelists -sivultaan kaikki 
naiskirjailijat ja sijoitti heidät omalle alasivulleen niin, 
että pääsivulle jäivät vain miehet4.

Dikotomioilla on ikävä tapa rajata maailmasta pois 
harmaa alue, alue välissä tai sivussa. On vain tuttu ja 
vieras, mies ja nainen, merkitsijä ja merkitty. Ei ole mah-
dollista olla samaan aikaan useampaa vastakkaista piir-
rettä tai laajempaa skaalaa, vaikka niin todellisuudessa 
usein on.

Siksi kielenkäyttö on poliittisista teoista yksi olennai-
simmista. Se muokkaa tapaamme hahmottaa maailmaa. 
Se muokkaa semanttista avaruutta. Kun semanttisessa 
avaruudessa merkitykset pyörivät prototyypin läheisyy-
dessä kuin planeettaa kiertävät kuut, voi prototyyppikin 
hiutua tai kasvaa5. Avaruus muuttuu koko ajan, sillä me 
rakennamme sen jokapäiväisellä puheellamme. Ja kirjoi-
tuksella. 

Siksi minä kirjoitan niin kuin kirjoitan. 
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