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Rouen 1431
Kirjallisuustieteellinen teksti on hyvä aloittaa tarinalla, joka saattaa olla fiktiota tai faktaa.
Kauniina, aurinkoisena kevätaamuna nuori, mustatukkainen nainen tuodaan kuultavaksi oikeuden
istuntoon. Hän astuu tuomareidensa eteen; ihmiset tuijottavat häntä; ilman hevostaan ja
miekkaansa hän vaikuttaa oudon haavoittuvalta. Naista kuulustellaan pitkään, ja hänen pitää
allekirjoittaa tunnustus, jossa hän ilmoittaa katuvansa tekojaan. Teksti luetaan hänelle:
Minä, Johanna, jota yleisesti kutsutaan Neitsyeeksi, kurja syntinen, tunnustan tehneeni erittäin
törkeästi syntiä seuraavissa kohdissa. Olen uskotellut, että Jumala, enkelit ja autuaat pyhimykset
ovat ilmestyneet minulle ja paatuneesti hylännyt kirkon varoitukset, että ne olivat pahojen
henkien viettelyksiä. Olen iljettävästi pilkannut Jumalaa käyttämällä säädytöntä pukua vastoin
Pyhää Kirjaa ja kirkon säännöksiä. Olen myös leikannut tukkani miesten tavalla ja vastoin
kaikkia niitä velvollisuuksia, jotka ovat tehneet sukupuoleni erityisen hyväksyttäväksi taivaassa,
olen tarttunut miekkaan, jopa vuodattanut ihmisverta, kannustanut ihmisiä surmaamaan toisiaan,
rukoillut pahoja henkiä johtamaan heitä harhaan ja uppiniskaisesti ja Jumalaa pilkaten omistanut
nämä synnit kaikkivaltiaalle Jumalalle. Tunnustan kapinallisuuden synnin,
epäjumalanpalveluksen synnin, tottelemattomuuden synnin, ylpeyden synnin ja harhaoppisuuden
synnin. Kaikista näistä luovun, ne valallani kiellän ja niistä eroan, nöyrästi kiittäen teitä tohtorit ja
isät, jotka olette tuoneet minut takaisin totuuteen ja Meidän Herramme armoon. (Shaw 2003,
130.)
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Kyseinen Neitsyt on tietenkin yksi maailmanhistorian kuuluisimmista naisista, Jeanne d´Arc
(1412–1431), jonka piti allekirjoittaa katumusteksti inkvisition järjestämässä oikeudenkäynnissä
Rouenin kaupungissa toukokuussa vuonna 1431. Ei ole kuitenkaan täysin selvää, minkä
tunnustuksen Jeanne loppujen lopuksi allekirjoitti. Se saattaa olla yllä oleva teksti, joka esiintyy
oikeudenkäynnin pöytäkirjoissa ja jonka olen tähän lainannut Bernard Shaw´n näytelmästä Pyhä
Johanna vuodelta 1924, tai sitten se oli huomattavasti lyhyempi, vain muutaman rivin mittainen
tunnustus. Raja fiktion ja faktan välillä horjuu. Joka tapauksessa tunnustaminen ei tunnetusti
pelastanut Johannaa, vaan hänet poltettiin pian sen jälkeen roviolla. Hänen tarinansa ei silti
päättynyt siihen, vaan se on jatkunut erilaisina fiktiivisinä ja faktuaalisina esityksinä aina 2000luvulle saakka. Yhden huipentumansa se koki vuonna 1920, jolloin katolinen kirkko julisti
Johannan pyhimykseksi.
Lukija voi tässä vaiheessa ihmetellä, miten pyhän Johannan tarina liittyy artikkelin otsikossa
mainittuihin kirjallisuuden nunnahahmoihin, joita tutkin väitöskirjassani Emme ole enkeleitä.
Katolisten naissääntökuntalaisten sukupuolitetut representaatiot 1900-luvun loppupuolen
romaaneissa (2005). Eihän Johanna edes ollut luostarisisar, vaikka oli antanut neitsyyden
lupauksen, ja toisaalta häneen viitataan vain hyvin lyhyesti tutkimuksessani. Tarkoitukseni onkin
osoittaa, miten Jeanne d´Arcin kuuluisassa hahmossa tiivistyvät monet niistä piirteistä, joita
tutkimusprosessini aikana löysin 1900-luvun loppupuolen nunna-aiheisesta kirjallisuudesta.
Sanalla sanoen hän on hahmo, jonka avulla on helppo lähestyä väitöstutkimukseni teemoja. Kuten
väitöskirjassani mainitsen, Johanna on jo kauan aikaa sitten irtautunut historiallisesta henkilöstä
ja muodostunut kulttuuriseksi myytiksi, jonka kautta voidaan esittää muun muassa sukupuolta ja
uskontoa (emts. 303n294). Jo tämä yhdistää häntä ja länsimaisen kulttuurin nunnahahmoa, jolla
on monimuotoisia suhteita niin historiallisiin sisariin kuin keskenään hyvin erilaisten fiktiivisten
narratiivien tuottamiin sisarhahmoihin.

Jeanna d'Arc ja nunnat
Lähemmät yksityiskohdat kirjallisuudesta ja elokuvista tutun Jeanne -hahmon ja
nunnakirjallisuudesta tavattavan tyypillisen nunnahahmon (joka on tietenkin karkea yleistys)
välillä voidaan tiivistää neljään pääteemaan. Niistä ensimmäinen on Jumalalle omistautuneen
naisen hengellinen voima, joka kuitenkin saattaa paljastua olevan peräisin paremminkin
saatanallisesta kuin jumalallisesta lähteestä tai yksinkertaisesti naisen sairaasta mielestä. Onhan
nainen ennen kaikkea Eevan tytär ja siten aina epäluotettava ja tasapainoton.
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Nunnakirjallisuudessa hurskaalta vaikuttava mystikkosisar osoittautuu usein pelkäksi
hysteerikoksi tai jopa riivatuksi tai noidaksi. Nainen, jonka pitäisi elää enkelielämää, onkin
langenneen enkelin palveluksessa. Oikeudenkäynnin aikana Johanna puolestaan väittää, että
muun muassa mieshahmoinen pyhä arkkienkeli Mikael on ilmestynyt hänelle, puhunut hänelle
enkelien kielellä ja opettanut häntä aina siitä lähtien, kun hän oli 12-vuotias tyttö.
Kirkon miesauktoriteetit kuitenkin epäilevät, että Johannan ilmestyksissä kyseessä on paha henki
eli demoni, joka on naamioitunut arkkienkeliksi ja vietellyt hyväuskoisen tytön tehden hänet
kaltaisekseen eli kirkkoa vihaavaksi luopioksi. Vaikka Johanna jaksaa korostaa uskollisuuttaan
kirkolle, juuri papit ovat keskeisiä henkilöitä hänen syyttämisessään ja tuomitsemisessaan
naiseutensa hylänneeksi kerettiläiseksi. Samantyyppinen tutkintaprosessi esiintyy useissa
nunnaromaaneissa, joissa naisen hurskaus näyttäytyy teologisesti ja psykologisesti epäilyttävänä
vaatien siten miesten interventiota.
Toinen yhdistävä tekijä Jeanne- ja nunnarepresentaatioiden välillä on juuri naisen ongelmallinen
suhde yleensä miehiin ja usein erityisesti kirkonmiehiin, karkeasti sanottuna patriarkaattiin.
Nainen on toinen sukupuoli, joka on kätevimmin hallittavissa ydinperhe- ja
avioliittoinstituutioiden kautta. Nunnahahmo samoin kuin Johanna on valinnut vaihtoehtoisen tien
naimattomana naisena, mutta erilaisissa esityksissä heitä jaksetaan väsymättömästi houkutella ja
jopa pakottaa takaisin oikealle paikalleen kuuliaiseksi tyttäreksi, vaimoksi ja äidiksi. Usein tämä
tapahtuu nunnakirjallisuudessa romanssin keinoin, jolloin avioliittoa markkinoidaan naiselle
parempana ja luonnollisempana elämänmuotona kuin naisyhteisössä elämistä. Nunnahahmon
kohdalla houkuttelu myös hyvin usein onnistuu, ja romaani päättyy entisen sisaren avioliittoon tai
ainakin rakkaussuhteeseen. Toisinkin voi silti käydä, kuten Johannan tapaus osoittaa, jolloin
patriarkaatin pitää ottaa järeämmät aseet avukseen.
Patriarkaatin kannalta vaarallista on ennen kaikkea se, että miehen ja avioliiton sijasta
hengellisille asioille omistautunut nainen tai kokonainen naisyhteisö saa tarinoissa itseriittoisen ja
joissakin tapauksissa jopa subjektin aseman. Joidenkin modernien nunnahahmojen tavoin
Johanna esitetään useimmiten naisena, joka puhuu, vaatii, käskee ja ennen kaikkea toimii. Toisin
sanoen hän on ainakin hetkellisesti subjekti, ja binaarioppositioiden logiikan mukaan hän ei
silloin ole enää nainen, vaan vähintään kunniamies.
Sukupuolinen epävakaus onkin yksi Jeanne -esitysten leimaavimpia piirteitä: Johanna on
lyhyttukkainen, maskuliinisesti pukeutuva, aktiivinen, itsenäinen, asialleen omistautunut, älykäs
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ja rohkea kuin paras miessankari ainakin. Samalla hän on silti myös oppimaton ja lapsenomaisen
uskonnollinen maalaistyttö, joka on riippuvainen valtion ja kirkon miesauktoriteeteista.
Visuaalisesti hänet on kuvattu niin naisellisena kaunottarena, miesmäisenä naisena kuin
naisellisena nuorukaisena. Tämä sukupuolieron liikuttaminen esiintyy nunnakirjallisuudessakin ja
vieläpä joissakin hyvin katolisissa nunnaromaaneissa 1900-luvun loppupuolella, mikä on kolmas
näitä esityksiä yhdistävä piirre. Se ei sinällään ole yllätys, sillä jo varhaiskristillisyydessä
kirkkoisät väittivät, että kristuksenkaltaisuuteen pyrkivästä naisesta tulee hengeltään mies.
Maskulinisaatio koskee yhtäältä kuitenkin vain naisen henkeä, ei ruumista, eikä toisaalta saa
johtaa naisen kapinallisuuteen vallitsevaa järjestelmää vastaan. Täten Johanna vie esityksensä
aivan liian pitkälle eikä selviä ilman rangaistusta.
Naisen subjektivikaatio, maskulinisaatio tai kaksinapaisen sukupuolijärjestelmän purkautuminen
johtaa väistämättä myös seksuaalisuuden esittämisen problematisoitumiseen useissa Jeanne esityksissä ja osin myös modernissa nunnakirjallisuudessa. Heteroseksuaalisuus ei ole välttämättä
enää ainoa mahdollisuus, vaan Jumalalle omistautuneen naisen hahmo tarjoaa tilaisuuden myös
toisenlaisten seksuaalisuuksien ja elämäntapojen –neitsyyden, selibaatin, aseksuaalisuuden,
lesbouden jne. –esittämiselle. Tätä ”vapautta”ei saa kuitenkaan yliarvioida, sillä paine
seksualisoida nainen on itse asiassa vain kasvanut kirjallisuudessakin 1960-luvun niin sanotun
seksuaalisen vallankumouksen myötä. Tämä liittyy tietenkin myös edellä mainittuun naisen
yhteiskunnalliseen kontrolloimiseen. Jos seksuaalinen aktiivisuus on avain täysipainoiseen ja
onnelliseen elämään, ei naimattomuuslupauksen antanut nainen voi olla koskaan onnellinen saati
täydessä mielessä aikuinen. Seksuaalinen turhautuminen ja siitä vapautuminen on yksi
keskeisimpiä motiiveja modernissa nunnakirjallisuudessa. Toisaalta kysymys nuoren Johannan
seksielämästä tai sen puutteesta on sekin tunnetusti vaivannut kirjailijoiden ja historioitsijoiden
mieliä jo vuosisatoja. Seksuaalisuus on modernia nunnahahmoa ja pyhää Johannaa yhdistävistä
tekijöistä neljäs ja tässä yhteydessä viimeinen, jonka haluan tuoda esille.
Jeanne d´Arc poltettiin siis harhaoppisena roviolla, mutta julistettiin vuosisatoja myöhemmin
pyhimykseksi. Täten pyhyys ja pahuus, koko länsimaisen naiskuvan skitsofrenia kristalloituu
hänessä. Sama pätee moniin romaaniaineistoni nunnahahmoihin. Lupauksistaan tavalla tai toisella
poikennut sisar onkin kaikkein yleisin nunnastereotypia, eikä tutkimukseni tue kuin osittain
joidenkin muiden tutkijoiden väitettä, että nunnaesitykset olisivat muuttuneet radikaalisti 1960luvun yhteiskunnallisten, kulttuuristen ja kirkollisten muutosten vanavedessä. Pyhyys ja pahuus,
enkelit ja demonit, lupaukset ja lankeaminen, naiseus ja mieheys, subjekti ja toinen, siveä
kristuksenmorsiamuus ja hedonistinen hyperseksuaalisuus leimaavat nunnakirjallisuutta vielä
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2000-luvulla tehden siitä erittäin kiinnostavan lajin. Sen yhtenä intertekstuaalisena yhteytenä ja
innoittajana voidaan pitää edellä kertomallani tavalla juuri pyhän Johannan, maskuliinisen
neitsytsotilaan, myyttistä hahmoa.

Feminismi kohtaa neitsyen ja nunnan
Yhdessä erittäin tärkeässä suhteessa nunnakirjallisuuden tyypillinen sisarhahmo ja pyhä Johanna
kuitenkin poikkeavat toisistaan. Edellinen on nimittäin kohdannut viime vuosiin saakka varsinkin
humanististen feministitutkijoiden taholta lähinnä hiljaisuutta, kun taas jälkimmäinen on ollut
feministisen kiinnostuksen kohteena jo 1800-luvun naisasianaisten ajoista lähtien. Sata vuotta
myöhemmin radikaalifeministi Andrea Dworkin nostaa Johannan neitsyyden ”eksistentiaaliseksi
itsenäisyydeksi”(1997, 96; suom. SI) ja toteaa, että ”yksikään nainen ei ollut koskaan kapinoinut
niin kuin Jeanne d´Arc, neitsyt, kapinoi”(emts. 96).
Miksi feministitutkijat ovat pitkään vaienneet fiktiivisistä ja faktuaalisista luostarisisarista, mutta
korottaneet pyhän Johannan sankarilliseksi esifeministiksi ja marttyyriksi? Kysymys voi
vaikuttaa tarpeettomalta, sillä onhan Jeanne d´Arc historian poikkeuksellisimpia hahmoja, joka
vaikutti toimillaan valtionpolitiikkaan ja sotahistoriaan, kun taas useimmat luostarisisaret ovat
”tavallisia”naisia, jotka eivät tee Johannan tavoin suuria sankaritekoja. Mielestäni kysymys on
silti aiheellinen, varsinkin kun muistaa, että enemmän tai vähemmän fiktiiviset Jeanne -esitykset
muistuttavat usein monessa suhteessa uudemman nunnakirjallisuuden naisesityksiä. Silti
Johannan kohdalla feministisessä diskurssissa uskonnolliset merkitykset pyritään usein
häivyttämään, kun taas nunnahahmo on pitkään nähty yksinomaan suhteessa niihin. Seurauksena
on, että Johanna näyttäytyy puhuvana, toimivana ja kapinallisena subjektina, kun taas
luostariyhteisölleen kuuliaisuuslupauksen antanut sisar on passiivinen ja mykkä kirkon uskollinen
tytär –eli siis aivan päinvastainen kuin patriarkaaliset fantasiat langenneista nunnista esittävät.
Näkemykseni mukaan tässä on kyse feministisen paradigman sisäisestä toiseuttamisesta:
luostarisisar on patriarkaalisen kristinuskon ja erityisesti katolisuuden tuote ja siten toinen, josta
feministitutkijoilla ei ole välttämättä ollut paljonkaan sanottavaa. Lectiossaan vuonna 1997
teologi Elina Vuola jopa totesi, että ”sekularisoitunut tai ainakin sellaisena itsensä ymmärtävä
naisliike ei pysty asialliseen keskusteluun (argumentaatiosta puhumattakaan) tahojen kanssa, joita
se pitää verivihollisenaan”(1997, 64). Keskeinen verivihollinen on tunnetusti ollut katolinen
kirkko. Asetelma ei kuitenkaan ole aivan näin mustavalkoinen, sillä ainakin akateemisessa
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diskurssissa feminismin ja kristinuskon suhde on ollut jo jonkin aikaa muutostilassa. Yksi tuore
osoitus feminismin ja uskonnon hedelmällisestä vuoropuhelusta oli Helsingin yliopistossa tämän
vuoden maaliskuussa järjestetty kansainvälinen konferenssi Gender, Religion, and Theory in
Dialogue. Monet esitelmistä käsittelivät sukupuolen ja uskonnon kysymyksiä myös
kirjallisuudentutkimuksen näkökulmasta.
Ylipäätäänhän kirjallisuudentutkimuksen ja kristinuskon suhde ei ole ollut historiallisesti lainkaan
niin ongelmallinen kuin feminismin ja kristinuskon. Syitä tälle löytyy varmasti monia, joista
vähäisin ei liene kristinuskon ja kirjallisuuden erittäin kiinteä historiallinen yhteys. Vaikka on
väitetty, että kirjallisuus alkoi 1800-luvulla estetisaatioprosessinsa kautta ottaa entistä enemmän
perinteisesti uskonnolle kuuluneita tehtäviä ja vaikka esimerkiksi jälkistrukturalismi on
kuuluttanut logosentrisen Jumalan kuolemaa, kristinuskosta ei ole missään vaiheessa
muodostunut kirjallisuudentutkimuksen vastapoolia saati verivihollista. Itse asiassa koko ajatus
tuntuu absurdilta, toisin kuin edellä mainitussa feministidiskurssissa.
Feministinen väitöskirjani yrittää ottaa opiksi varhaisemman feministisen tutkimuksen
sudenkuopista. Tarkemmin sanottuna se pyrkii välttämään fiktiivisten luostarisisarten ja
ylipäätään koko luostarisisaruuden kohdalla yhtäältä edellä mainittua feminististä toiseuttamista
ja toisaalta uskonnollisten merkitysten sulkeistamista, kuten on tehty Johannan hahmon kohdalla.
Yrityksestä seuraa kieltämättä työssäni jännite, joka käytännössä ilmenee esimerkiksi niin, että
hyödyntämäni sukupuolieron filosofit pyrkivät purkamaan logoksen, kun taas etenkin katolisissa
nunnaromaaneissa lähtökohtana on päinvastoin Logoksen eli Jumalan aseman pönkittäminen.
Tällöin feministitutkijan olisi helppo leimata kyseiset romaanit taantumuksellisiksi, mutta itse
päädyn työssäni toisenlaiseen johtopäätökseen. Näkemykseni mukaan monimuotoisimmat ja jopa
naisemansipatorisimmat nunnaromaanit löytyvät aineistostani nimenomaan sellaisista
nunnateksteistä, jotka ovat samalla eetokseltaan katolisia romaaneja. Niissä katolinen
luostarisisaruus saa merkityksiä, jotka esimerkiksi liioittelun kautta purkavat nunnaesityksiin
usein liitettyjä, edellä mainitsemiani binaarioppositioita.
Väitöstutkimukseni pääotsikko Emme ole enkeleitä viittaa paitsi nunnaromaaniaineistoni
enkeliyden ja sen kieltämisen välillä liikkuvaan tematiikkaan, myös työni metodologiaan.
Kulttuurisena kuvana enkeli on pyhän Johannan tavoin muun muassa sukupuoleltaan epävakaa
jumalallinen sanansaattaja- ja välittäjähahmo. Analogisesti tarkoitukseni on ollut tehdä
dynaaminen, poikkitieteellinen väitöskirja, joka liikkuu sukupuoleen ja uskontoon liittyvien
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merkitysten välillä sulavasti ja nopeasti kuin enkeli eikä ole sokea sen enempää feministisesti
kuin uskonnollisestikaan. Kristiina-instituutin konferenssissa satapäisen tutkijajoukon keskustelu
sukupuolista ja uskonnoista suorastaan nousi siivilleen kuin enkeli. Siitä väitöstutkimukseni on
hyvä jatkaa.
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Tämä kirjoitus on julkaistu Minnassa toukokuussa 2005.
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