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Tottelematonta kipua

H

iljattain alavatsani vasemmalla laidalla
viilsi kiristävä kipu. Joskus aristus siirtyi
nivusten alapuolelle lähemmäs reittä,
joskus kolotti ylempää, joskus vihlaisut
säteilivät selästä. Oli vaivalloista kävellä.

Tein hakuja:

alavatsakipu
alavatsakipu + syöpä
alavatsakipu + tyrä
kipu nivusissa
klamydia
endometrioosi
endometrioosi ilman oireita
kysta + munasarjat
kohtu + syöpä

Susan Sontag kirjoittaa terveyden ja sairauden valtakunnista. Meillä kaikilla on kaksoiskansalaisuus molempiin ja vaihtelevasti asumme milloin kummassakin.
Esseessään ”Sairaus vertauskuvana” Sontag haluaa riisua
ylimääräisen mystiikan sairauden valtakunnan ympäriltä.
Hän purkaa tuberkuloosiin ja syöpään liitettyjä kuristavia, syyllistäviä, romantisoivia ja kauhistuttavia vertauskuvia, jotta jäljelle jäisi pelkkä sairaus ilman turhaa
lisälastia.1
Tuberkuloosiin ja syöpään tarrautuneet mielikuvat
ylettyvät pitkälle historiaan. Tuberkuloosia on pidetty
1700-luvulta asti intohimoisen ihmisen sairautena. Tuberkuloosipotilaan elämänjanon uskottiin olevan niin
voimakas, että tyydyttämättöminä jäytävät kiihko ja aistillisuus rapisuttavat lopulta ruumiin kuolemaan. Kun
tuberkuloosille löytyi selitys ja lääke, syöpä otti keuhkosairauden paikan salaperäisiä spekulaatioita keräävänä
tautina. Mutta jos tuberkuloosin ajateltiin johtuvan ylitsevuotavasta tunteellisuudesta, syöpä miellettiin intohimottoman ihmisen sairaudeksi. Sontag hakee kulttuurija yhteiskuntahistoriasta vuosikymmenten mittaisen
todistusaineiston siitä, kuinka syöpää on pitkin kirjallisuutta ja lääketiedettä pidetty estyneisyyden ja tukahdutettujen tunteiden seurauksena.
Sontagin mielestä tuberkuloosiin ja syöpään liitetyillä
metaforilla ei ole perää. Sairaus ei kerro kantajastaan,
eikä ihmistä kuuluisi leimata tautien tai tartuntojen perusteella.

Kävin mahakipujeni takia lääkärillä, jonka mukaan
olin terve. Kävin varmuudeksi toisellakin, hän sanoi
samaa. Kahdet kädet tunnustelivat vatsaani mahdollisia
epämuodostumia ilman tuloksia. Verikokeitten mukaan
en ollut tulehtunut eikä minulla ollut klamydia- tai HIVtartuntaa.
Silti sattui.
Freud puhuu ahneista pikkutytöistä, jotka sairastavat
saadakseen rakkautta. Kun lapsena oppii saavansa hoivaa
ja huomiota kipeänä, sairastelu voi jäädä alitajuiseksi
tavaksi reagoida rakkauden puutokseen. Tällä tavoin oirehtivat monet Freudin tutkimista hysteerisistä naisista,
joilla psyykkinen kipu kääntyy fyysiseksi ongelmaksi.2
Freud löytää myös toisenlaisen taustan fyysiselle sairastamiselle, jolla on mentaalinen lähde: monet hysteriapotilaat ovat toimineet omaishoitajina. Hoivatyössä
omat tarpeet ja tunteet on jätettävä taka-alalle. Kiireen
keskellä omaishoitaja ei pysty vapauttamaan psyykkistä
taakkaansa, ja raskas taakka muuttuu kivuksi. Joskus
kipu imitoi sairastavan läheisen oireita, ja mikäli sairas
tervehtyy, hysteerikonkin vaivat katoavat. Jos sairas puolestaan kuolee, voi vaivoista kehkeytyä monisäikeinen
sotku.
Nykyisin hysteriaa kutsutaan konversioksi, ja sen
tiedetään johtuvan traumasta. Trauma kasaantuu rasitteeksi, jos sitä ei saa ulos.
Trauman voi päästää pihalle puhumalla, mutta toisaalta afonia eli puhekyvyttömyys on yksi mahdollinen
konversion oire. Sellainen vaivasi Doraa, josta Freud teki
tunnetun tapaustutkimuksen3. Puhekyvytön hysteerikko
on kuin Muumien Näkymätön lapsi, joka tarvitsee lämpöistä huolenpitoa ja hyväksyntää tullakseen näkyväksi4.
Konversiossa sairaus on vertauskuva.
Kyllästyin odottelemaan, että kivistys mahassani lakkaisi, ja hakeuduin hierojalle. Lantioni reunalta löytyi
kireä lihasjumi, koska olin jännittänyt keskivartaloani
tauotta parin viikon ajan. Samat kaksi viikkoa paras ystäväni ramppasi Naistenklinikalla. Häntä hoidettiin
munasarjakystan takia.
Tänään kärsin viidettä päivää painostavasta päänsäryistä. Vaihtoehtoisia syitä on monia, mutta todennäköisimmin tunnistamaton tunnevyyhti kuormittaa kallonpohjassa, primitiivisten pelkojen kauhupesäkkeessä.
Juuri viisi päivää olen odottanut paniikissa treffejä, ja
päässäni jäytävät negatiiviset tunteet. Pitkä aika katkea-
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matonta huolen mustaamaa jännitystä vaikuttaa vastustuskykyynkin. Huomaan ensimmäisten flunssan oireiden
hiipivän.
Poden flunssaa kerran tai pari kuukaudessa. Entistä
esimiestäni heikot voimani kyllästyttivät. Kerran hän
tiuskaisten toivoi, että kiinnittäisin enemmän huomiota
ruokavaliooni. Alkaisin kuulemma voida paremmin, jos
kuluttaisin vähemmän sokeria.
Olinhan tosiaan syönyt kaksi palaa kakkua. Oli syntymäpäiväni.
Sontagin sairaustekstin kriittisin kärki osuu erityisesti syöpään liitettyihin vertauskuviin, jotka syyllistävät
yksilöä itseään sairastumisesta. Kun sairauden takaa
kaivellaan milloin minkäkinlaisia psykologisia syitä, annetaan vaikutelma, että kärsimys olisi ansaittua.
Erityisesti Sontag lyttää itävaltalaisen psykiatrin
Wilhelm Reichin ajatukset, joiden mukaan syöpää aiheuttaa tukahdutettu seksuaalisuus. Reich, joka kyseenalaisten syöpätutkimuksiensa vuoksi vangittiin puoskaroinnista, koetti uransa aikana osoittaa, että psykologisilla häiriöillä on yhteiskunnallinen perusta.5 Tästä
Sontag ei kuitenkaan tunnu piittaavan, sillä hän tarttuu
Reichin ajattelussa vain siihen puoleen, joka on tulkittavissa yksilöä syyllistäväksi psykologisoinniksi. Samalla
Sontag tulee repineeksi ruumiin irti mielestä ja siten
myös yhteiskunnasta.
Sontagille ruumis on kuin mikä tahansa laite, joka
viedään korjaamolle, mikäli vika yllättää. Sairaus eristetään sosiaalisista valtahierarkioista, ja sairas jätetään
yksin.
Sairausvertauskuvien purkamisen lisäksi olisi tarpeellista pohtia myös, onko jonkun intresseissä syyllistää yksilöä sairauksistaan. Kenellä on tarve paeta sosiaalista vastuuta? Tilanteesta riippuen velvollisuuksiaan voi vältellä
äiti, opettaja, lääkäri tai terveysministeri, mutta katseen
voi nostaa myös rakenteisiin, joita jokainen meistä kannattelee. Olemme loppujen lopuksi monimutkaisesti toisiimme ja ympäristöömme kietoutuneita: sukulaisuus- ja
ystävyyssiteinemme, materiaalisesti ja taloudellisesti, niin
koulu- kuin työpuitteissa. Siksi terveyteemme vaikuttavat myös keskinäiset riippuvuussuhteemme.
Petite hystérie on nimitys pienimuotoiselle hysterialle.
Se on päänsärkyä, huimausta, puutumia, hengenahdistusta, köhää ja satunnaista kipua. Ehkä masennusta,
ehkä sosiaalista pelkoa, joskus yleistä tylsistyneisyyttä.
Sanotaan, että lääketieteelliset edistysaskeleet ovat hävittäneet hysterian kokonaan tai ainakin siirtäneet sen
kunnollisten diagnoosien piiriin. Vanhan koulun voimakkaita epileptisen oloisia kohtauksia näkee kuitenkin
edelleen. Niitä kohdataan vastaanottokeskuksissa. Kun
ambulanssi kutsutaan paikalle, hoitohenkilökunnan analyysi tilanteesta on ”taas näitä” ja ”se vaan esittää”.
Se, mitä ennen pidettiin naisten oireiluna, on nykyisin pakolaisnaisten oireilua. Traumat jakaantuvat epätasaisesti, ja niistä kärsitään alakynnessä.
Ei tarvitse ajatella reichilaisittain, että jokainen syöpäkasvain on seksuaalisen turhautumisen osoitus. Eikä
tarvitse ajatella, että jokaisesta tukahdetusta tunteesta

seuraa sairastumisen riski. Mutta samoin kuin ylenpalttinen psykologisointi johtaa omituisiin ylilyönteihin,
myös ruumiin irrottaminen mielestä ja yhteiskunnasta
tekee terveydestä ja sairastamisesta yksiulotteista.
On ikävää, jos syyllisiä ei löydy. Mukavampaa
olisi kaataa kaikki roska samaan osoitteeseen. Reichin,
Freudin tai Sontagin piikkiin, kapitalismin piikkiin,
isäsuhteen piikkiin tai pelkästään sattumanvaraisesti sairastuvan fysiologian piikkiin. On kamala ajatus, että terveyteen ei voisi itse vaikuttaa. Yhtä kamala ajatus on, että
lääketiede ei pystykään selittämään kaikkea.
On kaoottista velloa sairaudessa, johon ei löydy
selkeää lähdettä ja vielä vähemmän parantavaa hoitoa.
Sellainen tekee epävarmaksi.
Antti Nylén ehdottaa Sontagia seuraten, että terveyttäkin tulisi pitää vertauskuvana. Ei samanlaisena vertauskuvana kuin sairautta, joka kantaa itsessään ylenmääräistä merkitysten taakkaa. Terveyden vertauskuvallisuus
on kuvaa ihanteesta, johon verrataan.
Terveyden ihanteesta luopuminen on keskeneräisyyden, epämääräisyyden ja vaillinaisuuden hyväksymistä. Nylén kirjoittaa: ”Sairaus on todellisuutta, terveys
pelkkä ihanne. Pitää valita todellisuus!”6
Hélène Cixous ja Catherine Clément lukevat Freudia
nurinpäin. He juhlivat hysteriaa. La jeune née on kirja,
jossa osoitetaan hysterian oireiden olevan kamppailua
epäoikeudenmukaisia yhteiskunnallisia rakenteita vastaan.
Hysteria on perinteisesti naisten sairaus, historiallinen
jatke noitavainoille. Kun hysteerinen oireilu nähdään häiriönä, katseessa on Freudin, miehen ja patriarkaatin projektio. Freudin murheenkimpulla Doralla on ongelma
vain sellaisen silmissä, joka ei kestä säröä vallitsevassa järjestyksessä. Doralle itselleen ongelma oli Freud, joka ei
kuunnellut, mitä hänellä oli sanottavanaan.7
Hysteerikko on nainen, joka ei taivu annettuihin
sosiaalisiin odotuksiin. Hän voi huonosti, koska yhteiskunta on huono, ja siksi kipu tuntuukin niin hyvältä8.
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