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DIAGNOOSIN PAIKKA. NAISTEN KERTOMUKSIA PSYKIATRIAN

POTILAIKSI TULEMISESTA.

SAARA JANTTI

Tissfi artikkelissa tarkastelen feministisen kirjallisuudentutkimuk—
sen valossa neljéiéi englanninkielisté, naisen kirjoittamaa kaunokir—
jallista ja/tai omaeléiméikerrallista teosta, jotka kuvaavat — tai jittéivéit
kuvaamatta — diagnoosin saamisen hetkiéi hulluudesta kertovissa
tarinoissaan. Tarinat kuvaavat osaltaan kehitystéi, jossa medikaali—
diskurssit ovat nousseet yh'si keskeisemmfiksi hulluuskertomusten
kertojien itseymm'eirrystéi ja lukijoiden samaistumispintoja muok-
kaavaksi Viitekehykseksi, ja ”hulluus” pirstoutuu yhfi spesifimmiksi
diagnooseiksi.1

Psykiatristen diagnoosien méiéiréi on Viimeisen sadan vuoden
aikana kasvanut réij'eihdysméiisesti. Siini misséi 1900—luvun alussa
psykiatrisia diagnooseja oli tusinan verran, Diagnostiset leriteerit
(DSM-IV) vuodelta 1997 kirjaa niitéi léihes kolme sataa. Paitsi léiii—
ketieteellinen kategoria diagnoosi on mybs puheakti, joka johtaa
niin menneen kuin tulevaisuuden ja nykyhetkenkin uudelleenarvi—
ointiin ja kerrontaan. Samalla se liittéiéi saajansa tiettyjen represen—
taatioiden kenttfi'ain. Hyvéiksyttynéi tai hyl'eittynéi, poisviskattuna tai
pééille puettuna diagnoosi pakottaa subjektinsa identiteetin uudel—
leenneuvotteluun.

Yksi paikka, jossa néiité neuvotteluja kéiydéiéin, on kirjallisuus.
Kaunokirjallisuudessa ja nopeasti kasvavassa muistelma— ja oma—
elémfikertateollisuudessa paitsi kuvataan omia kokemuksia psyki—
atrisesta sairaanhoidosta, myés tuotetaan samaistumishorisonttia
tuleville potilaille. Kirjallisuus laajasti ymméirrettynéi on siis kenttii,
jossa neuvotellaan diagnoosiin, sairauden kuvaan ja sen hoitoon
liittyviéi merkityksiéi ja kokemuksia, luodaan uusia diagnoosipoh—
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jaisia identiteettejfi ja uusinnetaan ja uudelleen kirjoitetaan, haas—
tetaan ja luodaan representaatioita ja narratiiveja psykiatrisesta
sairaanhoidosta ja sen potilaista. Ajattelenkin, ettéi n'eiméi erilaiset
omaeléiméikerralliset ja kaunokirjalliset kuvaukset muodostavat 151i—
ketieteellisen ymmérryksen ohella sellaisen representaatioiden ken-
téin, johon ihminen diagnoosin saatuaan astuu. Tuleekin téirkeéiksi
kysyéi, millaisia samaistumis— ja reflektiopintoja ja tarinoita olemas—
sa olevat representaatiot tarjoavat?

T'ziss'ei artikkelissa tarkastelen diagnoosin paikkaa ja sen saamisen
hetkifi naisten kirjoittamissa julkaistuissa englanninkielisissfi oma-
elémékerrallisissa kertomuksissa psykiatrian medikalisaation ja fe—
ministisen kirjallisuudentutkimuksen valossa. Rajaan tarkasteluni
omaelimékerrallisiin, julkaistuihin teksteihin, vaikka esimerkiksi
elokuvallisten representaatioiden tai Internetisséi olevien keskuste—
lupalstojen (ks. Hautaméki téiméi teos) voitaisiin téinéi péiivéinéi kat-
soa olevan Vfihintéinkin yhtéi tfirkeitfi. Kaikki tarinat pohjaavat kir—
joittajien omakohtaisiin kokemuksiin mielisairaanhoidosta, mutta
edustavat eri lajityyppejéi, ja nostavat samalla esiin kaunokirjallisuu—
den ja omaclimikerrallisten léiéiketieteelliseen diskurssiin nojaavien
sairaskertomusten, patografioiden, suhdetta koskevia kysymyksiéi.

HULLUZ NAISKERTOJA KIRJALLISUUDESSA

Hullun naisen hahmolla on pitkéit perinteet kirjallisuudessa (esim.
Showalter 1985). Kaupin (1993) mukaan hullun naishahmon
paikkaa kirjallisuudessa kuvaa liike marginaalista keskiéén: Vieléi
1800-luvulla hullu nainen esiintyi lfihes mykkéinéi taustahahmo-
na, mutta modernismin hullu nainen kertoi jo omaa tarinaansa
ja dekonstruoi aikansa sukupuolirooleja (esim. Virginia Woolfin
tuotannossa). 1960—luvun laingilaisessa antipsykiatrian hengesséi
hulluuskertomusten huomio kiinnittyi psykiatriseen Véikivaltaan ja
diagnoosi nihtiin psykiatrian leimakirveenéi.3 Saman liikkeen jéil—
kimainingeissa 1970—luvulla siirryttiin Visioimaan hulluutta néky-
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matkana.4 Oman kasitykseni mukaan 1900—luvun lopun hulluus—
tarinat heijastavat kiihtyvaa medikalisaatiokehitysta: yha useampi
diagnoosi saa oman kirjallisen kertomuksensa, jossa kertojan iden—
titeetti kiertyy nimenomaan taudinkuvan ja sen laaketieteellisen
selityksen ymparille. Siina miss'a modernismin melko epam'aarai—
sesti luokiteltu hulluus dekonstruoi sukupuolirooleja, ZOOO—luvun
tarkkaan diagnosoidut kertoj at rekonstruoivat kokemustaan itsesta
naisina diagnoosiensa pohjalta.5

Tahan artikkeliin valitsemissani teksteissa kertojana on hulluk—
si diagnosoitu nainen itse. Tarkasteluni keskipisteeseen nouseekin
diagnoosi, sen paikka ja merkitys diagnosoidulle itselleen. Tarinat
kattavat sadan vuoden aikajanteen ja kuvaavat osaltaan diagnoosien
ja niihin liittyVien laaketieteellisten diskurssien liiketta tarinan lai—
tamilta sen keskiéén. Charlotte Perkins Gilmanin Wye Yellow VVall—
paper —novellissa (1892) diagnoosi ja'a pimentoon tarinan ulkopuo-
lelle, kun taas Janet Framen Faces in t/ae WWI” —romaanissa (1961)
kuvattujen mielisairaalakokemusten taustalla piileva diagnoosi
léytyy hanen An Angel at my Bible —omaelam'akerrastaan (1984).
Patty Duken A Brilliant Maa’ness. Living with Manic—Depressive
Illness —muistelmissa (1992) omaelamakerta nivoutuu laaketieteel—
liseen kuvaukseen rnaanisdeptessiivisyyden6 hoidosta, etiologiasta
ja sosiaalisista vaikutuksista. Lauren Slaterin Black Swans —nove11i
(1996) kuvaa nuoren naisen pakkoneuroosiin liittyvia kokemuksia.
Kaksi ensimmaista tarinaa ovat feministisia kaunokirjallisuuden
klassikoita, psykiatrisia vastakirjoituksia, jotka muodostavat vahvan
vastakohdan Duken lahes oppikirjamaiselle, omaelamakerralliselle
taudinkuvaukselle. Slaterin teksti puolestaan neuvottelee maaperaa
laaketieteeseen kriittisesti suhtautuvalle, mutta siita riippuvaiselle,
diagnosoidulle ja oireilevalle, kaunokirjalliselle subjektille.

Naista teksteista etsin diagnoosia, diagnoosin saamisen hetkia,
ja nostan esiin erilaisia diagnoosin saamiseen liittyvi'a kysymyksia.
Kysyn muun muassa, miten diagnoosi tarinassa ilmenee ja mita sen
saaminen kertojille7 merkitsee? Miten diagnoosi saadaan ja miten
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tuo hetki kuvataan? Kenen ja millaisiin tarpeisiin diagnoosi vastaa?
Miten kertoja diagnoosin saatuaan uudelleenkirjoittaa itsenséi ja
neuvottelee identiteettiéiéin? Toisin sanoen, miten néiiss'ei tarinoissa
hulluksi diagnosoitu ruumiillinen ja tunteva subjekti rakentuu?

Néiiden kysyrnysten avulla tarkastelen niitéi historiallisesti taken—
tuvia samaistumispintoja ja mahdollisia sairauden tulkintatapoja,
joita tekstit (mahdollisesti psykiatrisesti diagnosoiduille) lukijoille
tarjoavat. Artikkelini teoreettisempi Viritys koskee niitéi tapoja ja
séiikeitéi, joilla kieli ja ruumiillisuus nivoutuvat yhteen. Ensin esit—
telen kuitenkin lyhyesti feministisen kirjallisuudentutkimuksen
hulluuskeskusteluja.

FEMINISTISIA TULKINTOJA

Feministisessfi kirjallisuudentutkimuksen teoreettisissa keskuste—
luissa Vfiittelyt ”hullun naisen” hahmosta ovat koskeneet hulluu—
den metaforisuutta. Hullu nainen on nfihty kirjailijan tai romaanin
péihenkilén ahdistuksen projektiona ja naisen alistetun aseman
kuvana (Gilbert ja Gubar, 1979), johon naisten kokema eksisten—
tialistinen tuska ja patriarkaatin alistuksesta nouseva kfirsimys tii—
Vistyy. Hulluutta, etenkin hysteriaa, on myés tulkittu protestiksi
patriarkaalista alistusta vastaan (Cixous 1975). Hulluuden tulkit—
semisella metaforiseksi naisten kapinan symboliksi on kuitenkin
ei—toivottuja vaikutuksia, silléi se véistémétté hémértéi hulluuden J a
mielisairauden Vilistéi rajaa. Vaikka Gilbert ja Gubar (1979) teke—
Vat selvéiksi, ettéi he kisittelevéit nimenomaan metaforista hulluutta,
eivéitkfi mielisairautta sen kliinisesséi merkityksessfi, merkityseron
séiilyttéiminen osoittautuu mahdottomaksi: hulluuden fiktiiviset
representaatiot vaikuttavat kliinisiin diskursseihin ja piinvastoin
(Donaldson 2002, 101). Hullun naisen tulkitseminen universaa—
liksi naisen tuskan symboliksi myés uhkaa tehdéi kaikista naisista
hulluja (Baym 1984) ja toisaalta mitéitéi mielisairauden kokeneiden
naisten sairautensa vuoksi kokeman tuskan (Caminero-Santangelo
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1998). Onkin kysytty, mitéi implikaatioita hulluuden ymmirtéimi—
nen symbolisena tarkoittaa mielisairaalle naiselle? Jos mielisairas
kirjallisuudessa on naisten kollektiivisen tuskan heijastuma, kuka
ja mikéi hinen ahdistustansa ilmentéiéi?

Kysymys hullujen ja terveiden erosta ja erityisyydest'ei ja toi—
saalta samuudesta, koskettaa identifikaation kautta lfiheisesti myés
toiseuden ja solidaarisuuden teemoja. Yhtéiéiltéi mielisairauden,
mielenterveysongelmien, diagnoosin saaminen ja sairauden/ter—
veydenhoitoon liittyvéit kokemukset rakentavat Véiist'ziméittéi subjek—
tiutta, joka epistemologisestikin poikkeaa terveeksi méifiriteltyjen
naisten kokemuksellisesta tiedosta. Tilléin on t'eirkeéiéi tunnistaa
ja huomioida nfimi erot. Toisaalta timin eron rakentamisen voi
néihdéi estéivéin naisten Vilisen solidaarisuuden syntymistéi: mieli—
sairauksiin liittyvéit vahvat ennakkoluulot luovat raja—aitoja ja sen
myét'si kyvyttémyyttéi samaistua tai edes tuntea myétéituntoa ter-
Veiksi diagnosoitujen ja mielisairaiksi luokiteltujen naisten Vfililléi.
— Esimerkiksi opettaessani feministisen 1(iallisuudentutkimuksen
klassikkonovellia, Charlotte Perkins Gilmanin ”The Yellow Wallpa—
peria” kirjallisuudentutkimuksen kurssilla opiskelijat usein melko
Vilittéméisti diagnosoivat kertojan patologisesti ”sairaaksi”, mikéi
estéiéi heitéi néikemfisté hfinen tilassaan ja naisen asemassaan muita,
symbolisia ja poliittisia ulottuvuuksia — saatikka samaistumiskoh-
tia. (Mieli)sairas 0n toinen, Vieras, ja tarkasteltavissa vain sellaisena,
vaikka yhteiskunnallisesti aktiivinen Gilman nimenomaisesti kir—
joitti novellinsa kritisoidakseen lepohoitoa ja hoidon implikoimia
Viktoriaanisia sukupuolirooleja (Gilman 1892).

Feministisesséi kirjallisuudentutkimuksessa 0n nostettu esiin
léihinnéi tekstejéi, jotka sukupuolittunutta psykiatrista (Viki)Valtaa
kuvaamalla tuottavat vastakertomusta léiéiketieteelle ja siinéi ki—
teytyville patriarkaalisille valtasuhteille. Hulluus onkin mielletty
ennen kaikkea sosiaalisesti rakentuvaksi — eiki Véihiten siksi, ettéi
kaunokirjallisuus lajityypillisesti on suosinut ilmiéiden sosiaalisia
selitysmalleja (Kaup 1993, 16). Yleisimminkin mielisairauksien
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biologis—lifiketieteellisen selitysmallin ja kaunokirjallisen ilmaisun
yhdistéiminen néiyttéiéi ongelmalliselta: kun ainakin osittain bio—ke—
mialliseksi héiiriéksi miellettyi hulluuden kokemusta, diagnoosia
ja hoitoja siirrytéiéin kisitteleméiéin kirjallisuudessa, kerronnan laji
muuttuu. Kyse ei en'eiéi olekaan fiktiosta vaan sairaskertomuksista,
patografioista. (Entinen) mielisairaanhoidon potilas ei kertojana ja
kokijana enéiéi luokaan kaunokirjallisuutta vaan taudinkuvaa. Pato—
grafiat kuvaavat ”tapauksia” — tai ainakin kaunokirjallisuudellisuus
kyseenalaistuu (esim. Hannah 1992).

Kuitenkin osa naiskirjoittajistakin tukeutuu léiéiketieteellisiin se—
litysmalleihin. Samalla hulluus pilkkoutuu spesifimmiksi diagnoo—
seiksi, joiden ympfirille tarinat ja samalla niiden tarjoama samais—
tumishorisontti kietoutuvat. Tillijin hulluuskertomusten samuus
rakentuu usein potentiaalisena: kuka tahansa VOi sairastua. Ennen
sairastumista ”hullut” koetaan itselle Vieraina, pelottavina, toisina
— kunnes tuo hulluus ja toiseus léytyvéitkin itsest'ét. Sairastunut/
diagnosoitu siirtyy hulluuden néikijéin paikalta sen kokijaksi. Vie—
raana ja pelottavana koettu léytyy siséiltéi. Potilas tulee tutuksi mie—
lisairaanhoidon instituutioiden kanssa. Kuultu, kerrottu muuttuu
koetuksi, mikéi léihes poikkeuksetta aiheuttaa kirjoittajissa epéius—
koa: miten minulle saattoi kfiydéi néiin? Kerronnassa toistuu lukijaa
kosiskeleva ajatus: en voinut uskoa, ettéi minulle voi kéiydéi néiin.
Minulle kévi néiin. Niinpé néiin voi kéydéi kenelle tahansa, myés
sinulle, lukija.

Feministisesséi keskustelussa on implisiittisesti oletettu ”terve”
lukija, joka etsii metaforista samaistumista. Mutta entéipéi jos luki—
jana onkin diagnoosin saanut ”hullu” nainen, joka etsii kauno— ja
omaeléiméikertakirjallisuudesta samaistumiskohteita, historiaa, jo—
hon sairautensa kautta liittyéi ja jonka kautta kokemustaan jéisen—
tad? Millaiseen kirjallisten representaatioiden kenttéiéin h'ein tulee
liitetyksi? Synkkéiéin, ankeaan ja tulevaisuudettomaan — ainakin jos
Lizzy Simonia (2002), nuorta kaksisuuntaiseen mielialahiiriéén
sairastunutta, sairauteensa ja diagnoosiinsa kohdistuvia ennakko—
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luuloja vastaan taistelevaa pohjoisamerikkalaista omaelfimékerturia
on uskominen. Ja kuitenkin, sairainakaan — tai erityisesti sairai—
na — Richard Bachin sanoin: ”Emme koskaan tavoita parempaa
eléiméiéi ennen kuin pystymme kuvittelemaan ja hyv'élksymfifin sen
itsellemme.” Tuleekin aiheelliseksi kysyi, miten ja millaisia, his—
toriallisesti ja maantieteellisesti aikaansa ja paikkaansa sijoittuvia
hulluja naissubjekteja teksteisséi rakennetaan, millaisten tekstien
varassa heit'ei kuvitellaan — ja millaisten tekstien varassa he itse itse—
éiéin kuvittelevat.8

DIAGNOOSIHETKIA

Tautz’oppz’a
Tami henkilé on (valitse yksi):
1. vaarallisella matkalla, josta voimme oppia paljon héinen palat-

tuaan
2. riivattu. Valitse riivaaja

a. jumalat
b. Jumala (him on siis profeetta)
c. pahat henget, demonit tai paholainen
d. Paholainen

noita
noiduttu (variaatio kohdasta 2)
paha, héinet téiytyy eristéiéi ja héintéi téiytyy rangaista,
sairas. Hinet téiytyy eristéiéi ja hintéi téiytyy hoitaa jollakin scu—
raavista (valitse yksi):

9
9

9
*.

W

a. suolenpuhdistuksella ja iilimadoilla
b. kohdunpoistolla, jos henkilélléi SC on
c. aivoihin kohdistettavilla séihkéshokeilla
d. kylmilléi lakanoilla, jotka kéiéiritéiéin tiukasti hinen ruu—

miinsa ymp'eirille
e. Thorazinilla ja Stelazinilla
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7. sairas, ] a hanen tulee Viettaa seuraavat kahdeksan vuotta puhu—
malla siita

8. yhteiskunnallisen suvaitsemattomuuden uhri
9. taysjarkinen j'arjettémassa maailmassa
10. vaarallisella matkalla, jolta han ei ehka koskaan palaa. Susanna

Kaysen — Girl Interrupted (1995, 15. Oma suomennos).

Psykiatrinen diagnoosi liittaa saajansa mielisairauksien ymmarrys—
ta ja hoitoa koskeviin ajallisesti ja paikallisesti vaihtuviin, (osin)
historiallisesta ajankohdasta riippuvaisiin ja usein keskinaisesti
ristiriitaisiin diskursiivisiin kamppailuihin. Ruumiineen, sielui—
neen diagnoosin saanut osallistuu ja alistuu psykiatrian sanallisiin
ja sanattomiin kaytantéihin. Seuraavassa keskityn k'asittelemaan
nimenomaan sairausk'asityksen ymparille kietoutuVia, diagnoosin
saajan nakékulmasta kerrottuja tarinoita, joissa ensisijaisena hoi—
tomuotona 0n potilaan ruumiiseen kohdistuvat toimenpiteet. Yll'a
siteeraamani mielisairaalakokemuksistaan 1960-luvun USAzssa
kirjoittaneen Kaysenin (1995) kaunokirjallinen esitys psykiatrian
katkeilevasta historiasta muistuttakoon meita muista mahdollisista
jasennyksista.

Naisten feministiset hulluuskertomukset ovat kuvanneet nais-
ten, erityisesti valkoisten keskiluokkaisten naisten ahdistuneisuut-
ta kodin enkelin roolissa, infantilisoituina ja riisuttuina kaikesta
yhteiskunnallisesta toimijuudesta. Varhaisille feministeille koti oli
mielisairaalaan vertautuva vankila, joka ajoi naisen hulluuden par—
taalle. Charlotte Perkins Gilmanin (1892) ”The Yellow Wallpaper”
on feministiklassikko, jossa kirjailija kuvaa lepohoidon jarkytta-
Vi'a seurauksia: eristettyna sosiaalisesta kanssakaymisest'a ja vailla
mahdollisuutta kirjoittaa paahenkilé ajautuu hulluuteen. Mitaan
selkeaa diagnoosia ei ole. Lepohoidon lisaksi kaytetty laakitys on
”fosfaatteja tai fosfiitteja tai mita lie”. Koko sairaus nahdaan Ole—
mattomana — ja kuitenkin sita hoidetaan eristyksella ja pakkolevol—
la. Kertojaminan psykiatrimies maaraa hoitoa, muttei pida naisen
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tapausta vakavana. Kertojan mukaan han ei usko, etta vaimo t0—
siaan on sairas. Ja kuitenkin tata olematonta sairautta hoidetaan
l'ahes Vakivaltaisella tarmolla — potilaan parhaaksi.

Gilmannin tarinassa diagnoosi siis puuttuu. Kyse 0n ensisijai-
sesti naiseuteen kytkeytyvasta ahdistuksesta, jota hoidetaan ajan
psykiatrian tuntemin keinoin. Diagnoosin saamiseksi joudumme
turvautumaan toissijaisiin lahteisiin, psykiatrian historiaan tai ny—
kydiagnostiikkaan. 1800—luvun Pohjois—Amerikassa lepohoitoa
kaytettiin neurastenian eli heikkohermoisuuden hoitoon (esim.
Showalter 1985). Taman paiv'an diagnostiset luennat ovat puolta—
neet synnytyksenjalkeista masennusta, silla paahenkilélla on pieni
poika, jota hanen k'alynsa hoitaa. Novelliin liittamansa jalkikirjoi—
tuksen (”Why 1 Wrote the Yellow Wallpaper”) mukaan Gilman
karsi ahtaasta sosiaalisesta toolistaan naisena ja Viimekadessa lepo—
hoidosta, jolla hanen ahdistustaan pyrittiin hoitamaan (Gilman
1892).

Janet Framen ”Faces in the Water” (1961) on toinen feministi—
klassikko, jossa diagnoosia ei nimelta mainita. Tarina kiertyy mieli—
sairaalan arjen ja paahenkilén vuosia kestavan mielisairaalaodyssei—
an ymp'arille. Laitosymparistéssa aika polkee paikallaan, potilaita
siirrellaan mielivaltaisesti osastolta toiselle. Keskeisella sijalla ovat
potilaan kokemus sahkéshokki- ja insuliinihoitojen Vakivaltaisuu-
desta. Toiset potilaat, mielisairaalakokemukset ja kokemus leimau—
tumisesta, liike kodin ja sairaalan Valilla, Vieraantuminen ja kodit—
tomuus molemmissa hallitsevat tarinaa, jossa ylityéllistetyt laakarit
l'ahinna V'alttelevat potilaita. Tassakaan tarinassa diagnoosi ei mis—
saan vaiheessa nouse esille. Kuitenkin taustalla, kaiken takana, jot—
ta tarina voisi tapahtua, taytyy olla ma'aritelma ihmisesta sairaana
ja hoitoa tarvitsevana. Framen kokemuksiin mielisairaalahoidosta
perustuvan romaanin taustalla oleva diagnoosi léytyykin omaela—
makerrasta — tosin mielenkiintoisella tavalla syrjaytettyna: omaela—
makerran juoni kiertyy kirjailijaksi tulemisen ymparille, ja Frame
kertoo kokemusten psykiatrisesta sairaanhoidosta léytyvan ”Faces
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in the Water” —romaanista (Frame 1984). Samoin kuin mielisairaa—
lakuvaus, diagnoosihetki kertoo omaa kieltaan mielisairaanhoidon
ja diagnoosidiskurssien tilasta 1900—luvun puoliv'alin Uudessa—See—
lannissa:

”Kotona ongelmaksi muodostui, kuinka saada 20 punnan
saasténi takaisin julkiselta holhoustoimelta, joka oli ottanut
vastuun asioistani, silla 01in Virallisesti mielipuoli [. . .]. Edun—
valvojani [...] vastasi, etta varojeni takavarikointi oli 0mien
etujeni mukaista, koska 01in Virallisesti mielipuoli eika mi—
nulla tulisi olemaan laillisia oikeuksia ennen kuin kuuden
kuukauden mirtainen koeaikani paattyisi, ja silloinkin vain,
jos laakarini julistaisi minut mieleltani terveeksi.”

”Vierailuni SeacliflHn sairaalaan aiheutti omanlaistaan ham-
mennysta, silla laakarintodistuksessa luki: sairauden laatu:
skitsofrenia.” (Frame 1984, 73. Oma suomennos).

Huomionarvoista t'assa katkelmassa on se, etta diagnoosi itse asi—
assa seuraa, ei edella sairaalahoitoa. Sita ei myéskaan kerrota itse
potilaalle, vaan se léytyy toiselle Viranomaiselle tarkoitetusta kir—
jallisesta dokumentista. Diagnoosin tarve nousee byrokratian ja
Viranomaistoiminnan keskinaisesta toiminnasta, ja syy sen olernas-
saololle on pikemminkin juridinen kuin laaketieteellinen. Laakari
kirjoittaa, omaelamakerturin kuvauksen mukaan, tautiluokituksen
oikeusviranomaisen tarpeisiin. Han antaa lausunnon potilaastaan
selittamatta sen sisaltéa diagnoosin kohteelle, jonka minakuvaa
diagnoosi kuitenkin saamishetkesta alkaen muokkaa. Kertoja ma—
kustelee sanaa (skitsofreenia) — ja aantaa sen Vaarin, mika osaltaan
kuvaa hanen asemaansa hanta nyt diagnoosin myéta maarittele—
Van la'aketieteellisen diskurssin laitamilla. Frame myés Valittémasti
jakaa tiedon diagnoosista perheelleen: ”Kotona ilmoitin puoliksi
ylpeana, puoliksi peloissani: ”mulla on skitsofreenia” (Frame 1984,
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73), jolloin diagnoosi alkaa maarittaa myés hanen sosiaalista iden—
titeettiaan. Yha edelleen on kuitenkin ep'aselvaa, mita diagnoosi
itse asiassa tarkoittaa. Se selvi'aa psykologian kirjasta:

”Kavin l'api psykologian kirjani luvun poikkeavasta psykolo—
giasta, josta ei léytynyt yhtaan Viittausta skitsofreniaan vaan
ainoastaan erityisesti kaltaisiani nuoria ihmisia koettelevaan
sairauteen nimeltaan dementia pmecox, jota kuvattiin mielen
asteittaiseksi tylsistymiseksi vailla parannuskeinoa. Luvun
lopun huomautuksissa selitettiin, etta dementia pmecox tun—
nettiin nimella skitsofienia. Skitsofieenm. Mielen asteittainen
tylsistyminen. Miclen ja kaytéksen. Mita minulle tapahtuisi?
Ei parannuskeinoa. Asteittainen tylsistyminen. Se tuntui sa—
nelevan kohtaloni kuin olisin kuoriutunut kotelosta, luon—
nollisesta inhimillisesta tilasta, toiseksi olennoksi, ja vaikka
minussa oli ihmisilla tunnettuja piirteit'a, mieleni asteittainen
tylsistyminen johtaisi minut yha kauemmaksi ja kauemmak—
si niin etta lopulta edes oma perheeni Ci tunnistaisi minua.”
(Frame 1984, 73. Oma suomennos).

Diagnoosin ja sairauden ma'aritelmaan tutustumisen myéta kertoja
tuntee Valitént'a Vieraantumista itsest'aan ja perheestaan. Sairauden
eteneminen nayttaytyy Vaistamattémana tuhoutumisena. Kertojan
uusi, hammentava identiteetti laskeutuu hanen ylleen ikaan kuin
oheistuottecna, ja vain hanen omat, aiemmat psykologian opin—
tonsa mahdollistavat sen, etta han ylip'aataan léytaa taudinkuva—
uksen, josta uusi tulevaisuudennakyma aukeaa: ei tulevaisuutta,
vain Vierautta. Ei inhimillisyytta, vaan ihmisyyden katoamista.
Skitsofreniadiagnoosista, joka Framen tapauksessa oli Virheellinen
ja korjattiin myéhemmin Englannissa (mika kuvaa myés ema— ja
siirtomaasuhdetta laaketieteellistiedollisen Virran suuntana), tulee
nuoren naisen kéyhyydesta kumpuava byrokraattisiin tarpeisiin
luotu kategoria. Toisaalta naisen oppineisuus ja tiedonhalu johta-
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vat siihen, etta hanella on Valineet, joilla etsia diagnoosin merkitys—
ta tulevaisuuden suunnanantajana, mik'a paradoksaalisesti johtaa
tietoon, ettei hanella hanena itsenaan ole tulevaisuutta.9

Framen tarinaa kuvaa ristiriita diagnoosin tuomien kokemusten
ja minakasityksen Valilla. Frame on vakuuttunut siit'a, ettei diag—
noosi hanen kohdallaan pida paikkansa, ja sanoo mielisairaaloissa
nahneensa tarpeeksi hulluutta tietaakseen varmasti, ettei han kar—
si siit'a taudista, joka hanta maarittaa (1984, 73). Ujona ihmisena
han ei kuitenkaan uskalla haastaa l'aakareita vaan Viettaa kahdeksan
vuotta mielisairaaloissa. Kuten edella olevasta kappaleesta kay ilmi,
han myés julistaa tautiluokituksensa kotivaelleen. Tasta diagnoo—
sin julkisuudesta ja mielisairaalakokemusten leimaavuudesta seu—
raa, etta Framen ollessa kotona lomalla sairaalasta perhe tarkkailee
hanta ja mahdollisia sairauden oireita kuin ”hillerit kaninkoloa”.
Nain kotona olemisesta tulee jatkuvan uudelleendiagnosoinnin
paikka aivan samoin kuin Kate Millettin (1990) kaksisuuntaista
mielialahairiéta ja mielisairaala”reissuja” kuvaavassa Looney—Bm
Nip —kirjassa. Molemmat tuntevat ikaan kuin katoavansa ihmisina
tautiluokituksensa taakse, vaikka diagnoosi ei vastaa kummankaan
kasitysta itsestaan. Kuitenkin diagnoosista ja sen oireistosta tulee
Viitekehys, jonka lapi kaikki heidan tekemisensa tulkitaan. Nain
tautiluokitus, diagnoosi, hullunleima joka koostuu niin nimes—
ta kuin mielisairaalakokemuksista on kuin kotelo, joka kahlitsee,
mutta jattaa kantajansa piiloon. Frame kuvaa muitakin potilaita
osastoilla katoamisen, tilallisen siirtym'an kautta. Faces —r0maanin
pa'ahenkilé kysyy, missa on se entinen potilastoveri, kolmen lapsen
aiti, jonka kuori nyt tuijottaa puhumattomana tyhjyyteen. Tama
mielisairaan kuvaaminen poissaolevana (poissa ihmisyydesta'an)
voidaan toisaalta nahda vahingollisena, silla se vahVistaa kasitysta
mielisairaudesta ihmisyyden syrjayttavana ja ihmisyyden tilallisesti
poissaoloon siirtavana (Nicki 2001, 85). Saira(u)s rajautuu puhu—
tun ja kohdatun ulkopuolelle.
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Patty Duken (1992) lahes oppikirjamuotoon kirjoitetussa ”A
Brilliant Madness” —kirjassa sairauden J a ihmisyyden Valinen suhde
jasentyy aivan painvastaisella tavalla kuin Framen kertomuksessa.
Siina missa Framen omaelamakerta on kuvaus diagnoosin ja oman
identiteetin ristiriidasta, laaketieteellisesta Virhediagnoosista ja
diagnoosista vapautumisesta, Duken kertomus luo pohjaa maanis—
depressiivisyyden hyVaksymiselle sairautena. Siina diagnoosi tulee
saajalleen kuin vapahduksena: ”Tautiko? Luojan kiitos!” (Duke
1992, i). Diagnoosi selittaa saajalleen ja hanen laheisilleen diag—
nosoidun menneisyytta ja nykyhetkea leimanneet ja vaivanneet
purkaukset. Laaketieteellinen diagnoosi kertoo tassa tapauksessa
saajalleen, etta kyseessa on hoidettava sairaus, jonka hoitoon han
V0i itse osallistua. Samalla sairas mina erottuu terveesta; siita tulee
tarkkailun kohde, objekti. Duke on siis yhtaaikaisesti taudin oireita
tarkkaileva subjekti — ja objektina tarkkaillun sairauden kantaja ja
siten itsekin objekti. Nain ollen, ollakseen terve, taudinkantajan
persoonallisuuden on oltava siina maarin kahtiajakautunut, etta
terve mina kykenee tarkkailemaan sairauden mahdollisia oireita.
Samaan aikaan sairaus nahdaan erottamattomana osana identiteet—
tia, henkiléhistoriaa, josta terve, la'akitty, ja sairauden kanssa si—
nuiksi tullut kertoja—mina raportoi. Tami vahvistaa terveen minan
ja sairaan minan polarisaatiota ja edelleen Objektivoi sairautta. Ker-
tomuksen yleispatevyytta lisaa myés se, etta Duken henkilékohtai—
nen elamantarina vuorottelee kirjassa laaketieteen toimittaj a Gloria
Hochmanin yleisesti J a tutkimustiedon pohjalta kirjoittamien maa—
nisdepressiivisyytt'a, sen oireita, taudinkulkuja ja esiintymista seka
vaikutuksia perhesuhteisiin kuvaavien lukujen kanssa. Nain Duken
kirjoittamaa lukua ”Why me?” seuraa Hochmannin kirjoittama
luku ”Who gets manic—depressive illness?”. Duke puhuttelee luki—
jaa suoraan, J a tarjoaa maanis—depressiivisille pohjoisamerikkalaisil—
le ja heid'an perheille tarkoitettujen tukiverkostojen ja yhdistysten
yhteystietoja. On selVaa, etta kyseessa on sairaus. Duken tapauk—
sessa se vain on ja'anyt omalaatuisuutta ja erikoisuutta suorastaan
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ruokkivassa Hollywood —maailmassa vuosikausiksi diagnosoimatta
ja hoitamatta. Mutta myos itse diagnoosihetki poikkeaa melkoises—
ti Framen kokemuksesta:

”Anna, olen jo jonkin aikaa epfiillyt, etté sinéi saatat kérsiéi
tilasta, josta haluan puhua kanssasi. Timéin diagnoosin teke—
minen on hyvin vaikeaa, enk'ai halunnut tehdé sité aiemmin.
Se on diagnoosi, jota seuraa tuskallinen leima, enkéi halunnut
antaa sitéi sinulle — ja olla Véiéiréiss'ei. Ali pel'zisty, mutta luulen,
ettéi olet maanisdepressiivinen.”

”Jopa nyt tuntuu oudolta kertoa teille, miten reagoin. Olin
eléiisséini kuullut sanat ”maanis—depressiivinen” vain kolme,
nelj'ei kertaa — téiysin minuun liittyméittomisséi tilanteissa.
Mutta sanoissa oli jéirkeéi. Kun psykiatrini sanoi ne, muis—
tan nyokytelleeni pééitéini kuin olisin tiennyt tfiméin kaiken
aikaa. Ne olivat parhaat koskaan kuulemani sanat. Ne ku—
Vasivat sitéi, miltéi tuntui 0113 mini.” (Duke 1992, i. Oma
suomennos).

Psykiatrin puheesta kéiy ilrni, ettéi kertojalla on henkilokohtainen
ja luottamuksellinen suhde psykiatriin, hinen 0771mm psykiatriin-
sa, joka kutsuu hintéi Annaksi ja on henkilokohtaisesti pohtinut
pitkéiéin ja huolella diagnoosin antamista. Psykiatri valmistelee
kuulijaa sen vastaanottamiseen (”iil'zi peléisty”, ”en halunnut tehdéi
titéi aiemmin”). Psykiatri on myos huolissaan potilaan reaktiosta ja
diagnoosin seuraamuksista, diagnoosiin liittyv'zisti stigmasta. Héin
on léisnéi oleva, Viilittéivéi, ja suhtautuu potilas—asiakkaaseensa asial—
lisen ystévéillisesti.

Huomio kiinnittyy myos siihen, ettéi jo diagnoosin nimi vastaa
potilaan kokemusta itsestéiin. Hinelléi ei ole maanisdepressiivisyy—
teen liittyvi'ei ennakkokokemuksia tai —kéisityl<si'ai. Diagnoosi vastaa
héinen kokemustaan itsest'siéin, kokemusta, joka on hfinelle itselleen
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vastenmielinen, ideaaliminakuvaa vastaamaton. Diagnoosin hyvak—
symisen lahtékohtana on potilaan oma tunne oman persoonalli—
suuden hairiésta, johon h'an itse etsii apua. Ja psykiatrin edustama,
aikamme uudeksi uskonnoksikin kuvattu tieteen diskurssi (esim.
Honkasalo, Utriainen, Leppo 2004) vastaa t'ahan sanomalla, etta
kyseessa on hoidettavissa oleva sairaus. Duken kohdalla laakehoito
toimii, han Valttyy mielisairaalahoidolta. Maanisdepressiivisyyden
ymmart'aminen sairautena auttaa Dukea myés toipumaan maanis—
ten kausien ylilyénteja seuraavasta hapeasta ja noloudesta. Se suo
vapahduksen, mahdollistaa uskon ja luottamuksen. Se luo toivoa,
ja kuten kirjassa my'éhemmin kuvataan, mahdollistaa myés uus—
perheen sisaisen rakkauden ja anteeksiantamuksen.

Siina missa Gilmanin ja Framen tarinat kuvaavat psykiatrian
naiseutta ja ihmisyytta riisuvina pakkotoimina ja Duken tarina
puolestaan muotoutuu medikaalidiskurssin voittokuluksi, Lauren
Slater (1995) neuvottelee maaper'aa maiden kahden aaripaan Valil—
1a pakkoneuroosidiagnoosin kohdalla. Novellissaan ”Black Swans”
han kuvaa oireiden alkamista ja niita seuraavaa eristaytymisesta, joi—
ta seuraa kaynti ystavan suosittelemalla kayttaytymispsykologilla.
Hanelta kaivataan helpotusta, ratkaisua sietamattémaan tilantee—
seen, jossa kertoja sisaisen pakon voimasta joutuu pakonomaisesti
toistamaan tiettyja liikkeita ja menettaa taysin keskittymiskykynsa.
Slater kuvaa diagnoosin saamishetken tarkkaan. Kertoja istuu kirk—
kaana kesap'aivana Viisikymppisen kayttaytymispsykologi Lipmanin
ham'ar'assa tyéhuoneessa kaikkea muuta kuin luottavaisena. Pakko—
oireet riivaavat hama, odotus ja innostus vuorottelevat, huoneen
akillisen kirkastumisen hetkella kerronta saa lahes maagisia piir—
teita: paperit p'dydalla nayttavat saavan siivet. Kertoja odottaa ja
toivoo psykologilla olevan hama auttavaa erikoistietoa:

”Tallaiset tilat”, kaytt'aytymispsykologi, tohtori Lipman ker—
toi minulle [...] ”liitet'aan ihmisiin, jotka ovat luonteeltaan
depressiivisia, mutta toisin kuin masentuneet, he eivat reagoi
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erityisen hyVin perinteisiin psykoterapian muotoihin. Olem—
me kuitenkin saaneet joitakin erittéiin hyviéi tuloksia kogni—
tiiVisbehaVioristisilla hoitomuodoilla.”

”... Millaisesta tilasta tarkalleen ottaen on kyse?” kysyin. [. . .]
”Pakkoneuroosista”, héin ilmoitti nostaen leukaansa hieman
ylpeéinéi, ”sinéi vain satut olemaan erityisen vaikea tapaus.
[...]”

Héin jatkoi, ettéi useimmat ihmiset joilla oli pakkoajatuksia
— kiteni ovat likaiset — noudattavat noita ajatuksia pakko—
toiminnolla, kuten kisien pesulla. Mutta vaikka minulla oli
joitakin pakkotoimintoja, tohtori Lipman selitti, 01in myés
kertonut, ettéi huolestuttavin pakkoajatukseni liittyi keskit—
tymiseen, ja keskittymistéi taas ei seurannut mik'ziéin selvfipiir—
teinen pakkotoiminto.

”Néiin ollen”, héin sanoi. Hinen silménsfi séiihkyivéit kun héin
puhui. Héin tuntui innostuvan tapauksestani. Him ndyn‘z’ m'z'n
varma/m itsestéz'éz‘n, em? 176mm ajan tumz'n mawmz' mas otteen
leielestéz’, rosin téz'lld karma 56 011' Minm kieleméi, laémm mmmsa
muomdmamz minud.

”Niin ollen kutsumme sinunlaisiasi priméiéiriméirehtijéiksi.”
(Slater 1996, 142—143. Oma suomennos ja korostus).

Slaterin tarinassa kerronta tiiVistyy diagnoosihetkelléi. H'ein kuvai-
lee paikan tarkkaan. Kertoja istuu tohtori Lipmanin vastaanotolla
apua tarvitsevana, mutta suhtautuu asiantuntijaan varauksellisesti.
Héin suuntaa katseensa Lipmanin ruumiiseen ja arvioi sitéi kriit—
tisesti. H'ein raportoi lukijalle Lipmanin epiasiallisen innostuksen
ja tirkeilevéin k'eiytéksen. Kuitenkin him on tilanteessa riippuvai—
nen t'eiméi pénéikéin, keski-ikéiisen herran lausunnosta, mielipitees—
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ti, héneen itseenséi hinen oman tarinansa pohjalta kohdistuvasta
tuomiosta. Héin tarvitsee apua, mutta pyrkii tasoittamaan heidéin
Vililléiéin vallitsevaa valta—asetelmaa kuvaamalla tarkasti Lipmanin
ulkoisia puutteita. Nfiin héin ik'siéin kuin feminisoi katseensa koh—
teen: tilanteessa, jossa hfin itse on Lipmanin sanojen ja arvioinnin
kohde, héin itse tekee aktiivista arviota Lipmanista, ja ikéfin kuin
palauttaa itseenséi kohdistuvan katseen tarkkailijaansa. Kaihdinten
Vfilist'ei tihkuva valo ikéiéin kuin kuvastaa Lipmanin kéiytésséi olevan
psykologisen, tai Vieléi tarkemmin behavioristisen, Viitekehyksen
osittaisuutta.

Merkittéivéi ero vaikkapa Framen tarinaan on, ettfi Slaterin kerto—
muksessa sekéi diagnoosin saaja etté diagnoosin antaja ovat ruumiil—
lisesti ja ruumiillisina léisnéi tilanteessa. He paikantuvat Lipmanin
vastaanotolle, konkreettiseen, fyysiseen paikkaan, eikéi kumpikaan
katoa ruumiittomaan, epfimateriaaliseen jumalasemaan. Ja kui-
tenkin, huolimatta siitéi, ett'zi Lipmanilla on karvaa korvissa ja héin
téirkeilee ja innostuu epfiasiallisesti héinelléi on hallussaan diskurs—
Si, kieli, jonka kautta ja avulla kertojan on mahdollista ymméirtéiéi
omaa Viikkokausia jatkunutta oireiluaan. Lipmanin kieli muovaa
kertojan, joka ikéiéin kuin vaihtaa kieltéi Lipmannin mukana: Lip—
manin diskurssi muovaa kertojan uuden subjektiuden, rakentaa
hinti. Héin ei luota Lipmaniin, mutta kuitenkin tfiméi on kaikki
mitéi hfinelléi hfidfisséén on.

Slaterin tarinassa ruumiillisuuden ja kielellisen keskinéinen riip—
puvuus on keskeisellé sijalla. Kertojan omat oirekuvaukset, vaih—
televat tunteet, psykologin ja potilaan vuoropuhelu ja psykologin
héinestéi tekemfi tulkinta ovat kaikki lisn'zi diagnoosihetken kuvauk—
sessa. Timid side vahvistuu myéhemmin, kun kognitiivis—behavio—
ristiset hoitomuodot epéionnistuvat, ja keskeisimméiksi hoitomuo—
doksi nousee léiéikitys. Lamaannuttavien sivuvaikutusten jéilkeen se
alkaa vaikuttaa myénteisesti tehden kertojasta suorastaan ennen
nfikemittémfin aktiivisen. Léiéikitys muovaa h'zinest'ei uuden ruu—
miillisen subjektin, joka on huomattavasti hfinen pakkoneuroosin
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alkamista edeltinyttékin minéénsé aktiivisempi ja aikaansaavem—
pi. Uudesta ministéiéin innostuneena kertoja nauttii liéikkeen ri—
tuaalinomaisesti joka aamu. Prozac, Jack, on hénen pelastuksensa.
Kunnes vaikutus lakkaa, pakkO-oireet palaavat — ja syéksevéit ker—
tojan epitoivoon. Ilman léiéikettéiéin h'ain palaa omaksi (?) pakko-
oireiseksi itsekseen. Uusi minfikuva, jonka syntymisté léiéikitys on
tukenut, romuttuu.

”Lukemani ja léiéikéirin sanojen voimasta ja erityisesti sen
vuoksi, ett'si aivoni olivat reagoineet léiéikkeisiin nopeasti, 01in
alkanut ajatella, ett'a'. silléi, mikéi ikin'ai minussa olikaan vialla,
oli yksinkertainen kemiallinen alkuperéi. Sellainen usko voi
olla sairaalle ihmiselle murskaavaa, silléi sairautensa liséiksi
heid'ein on kamppailtava myés tunteen kanssa, ettéi sairaudes—
sa ei ole mit'zién luovuuden mahdollisuutta.

Uskon, ettéi nfimfi uskomukset, jotka ovat niin yleisi'é. téiné
huipputeknologian ja biolfifiketieteen aikana jonka ovat ar—
mottoman yksinkertaistavia, ryévéiiiv'eit sairaudelta sen p0—
tentiaalisen arvokkuuden. Sairaus voi olla arvokasta; VOimme
nfihdfi sairauden hienostuneen jfirjestelméin monimutkaisena
vastauksena, Viestinéi taivaalta tai maalta.

Mutta mini en voinut nfihdfi sitéi niin. En mennyt kirkkoon
tai temppeliin. En puhunut tai ihmctellyt, silléi néiméi ovat
selvéisti ihmisyyteen kuuluvia toimintoja, ja minéi 01in alka—
nut néhdéi itseni Véihempéinéi kuin ihmisenii.” (Slater 1996,
149. Oma suomennos).

Katkelma kuvaa mielenkiintoisella tavalla sanojen, siis sairauden
representaatioiden, hoidon ja kirjailijan oman ruumiin ja léiéikkeen,
kielenulkoisen materiaalisen todellisuuden, yhteen kietoutumista.
Nimenomaan ruumiinkieli, kertojan oman kehon nopea vastaa—
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minen, reagointi liékitykseen, vahvistaa héinen kisitystéiiin siitéi,
ettéi kyseesséi on ruumiillinen héiiriétila. Ja koska kyse 0n ruumiis—
ta, mitkéi tahansa hiirién psyykkiset vaikutukset ovat oireita tistéi
héiiriétilasta, eikéi niillfi ei ole muita merkitystéi kuin Viestiéi pois-
tettavasta Viasta: lfifikitystéi on vaihdettava tai etsittéivéi uutta. Léiéi—
ketieteellisen diskurssin omaksuminen ja kertojan oman ruumiin
kieli sen kautta ymmfirrettynéi ja sitéi tukevana merkkiné ryévéiéivéit
kertojalta omanarvontunnon ja arvokkuuden sekéi mahdollisuuden
etsiéi olemassaololleen merkitystéi.

Kuitenkin tuo héiiriétila, pakko—oireyhtymfi kaikkine oireineen,
muodostaa kertojan piivittéisen siséiisen todellisuuden ja suhteen
maailmaan. Pakko—oireet ja niiden aikaansaama hitaus sfiételevét
hfinen eliméinsé, luovat arkitodellisuutta, raamittavat ja orientoi—
vat héinen olemassaoloaan. Jos tuo olemassaolon tapa n'eihd'eiéin pel—
kéistééin h'eiiri'étilana, kertojalta ja muilta sairailta ryévfitéiéin ihmi—
syys ja arvokkuus. Hintéi méiéiritt'ééi epéinormaalius ja epéiihmisyys.
Han on niiden ulkopuolella, normaaliuden keskustaa méiiirittfivfissé
epfinormaaliuden marginaalissa, eikéi hfinen kfirsimykselléiénlo ole
muuta merkitystéi. Hinen aktiivisen tiedonhaun ja léiéikiirin asian—
tuntijavallan myétéi omaksumansa l'eiéiketieteellinen suhtautumis—
tapa pyrkii néikemfiéin h‘sinen tilansa kiiytéinnéllisenéi ongelmana,
ja johtaa neuvottomuuteen, kun kirsimys ei olekaan poistettavissa
kuin tahra vaatteesta. Valistuksen jirkiuskoperinteeseen nojaavan
modernin léiketieteen epfionnistuminen ajaa kertojan eksistenti—
alististen kysymysten iiéirelle pohtimaan mahdollisuutta, ettéi kir—
simys olisi merkityksellinen side, joka liittéiisi héinet yliluonnolli—
seen, jumalaan (Utriainen 2004, 246). Tfimékéifin vaihtoehto ei
kuitenkaan aukea Slaterin kertojalle; léiéiketieteellinen selitysmalli
on sulkenut hfineltfi oven téhéin maailmaan. Hinen avukseen tu—
lee kuitenkin esteettinen kokemus: vuoristoj'airvelléi kertoja nikee
mustien joutsenten parven biselléi jéirvelléi. Tami kauneuden koke—
mus avaa h'zinelle kivun ja pakko—oireiden ulkopuolisen tilan, kuin
oman huoneen kfirsimyksen keskelle.
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Slaterin kertojalle tuo hullun naisen oma huone on medikaa—
lidiskurssin ulkopuolinen luovuuden tila, mika palauttaa meid'at
medikaalidiskurssia ja (nais)kirjailijuutta koskevien kysymysten
aarelle: siina missa sata vuotta ennen Slaterin tarinaa kirjoittaneel-
ta Gilmanilta yritettiin sairaanhoidon varjolla (ja osin naiseuden
perusteella) kieltaa kirjoittaminen, Frame koki, etta hullujen maa—
ilmaan kuuluminen salli hanen rikkoa aikansa sukupuoliroolien
rajoja ja ryhty'a kirjailijaksi (Frame 1984, 75). Tainan paivan maa—
ilmassa yh'a useammalla diagnoosilla taas on oma (naisen kirjoitta—
ma) elamakerrallinen kirjansa. Ja jos Gilman hulluudesta kirjoitta—
essaan pyrki ravistelemaan psykiatrian naiseureen liirtyvia normeja,
1900—luvun lopun kirjoittajat ottavat sairauden ja sen kokernuk—
sen lahtékohdaksi tutkiessaan hullua naissubjektiutta. Mutta jos
Duke kokeekin sairausdiagnoosin vapauttavana, Slaterin mukaan
1900—luvun lopun medikaalidiskurssi palauttaa ja redusoi pakko—
neuroosista karsivan ihmisen ruumiiseensa — aivan kuten 1800-
luvun lopun laaketiede pyrki palauttamaan naisen ruumiiseensa;
vaille mahdollisuutta ymmartaa olemassaoloa hengellisyyden ja
kauneuden kautta esteettisina kokemuksina ja ylevan'a kirjailisuu—
tena. Sill'a kuten alussa totesin: vaikka hulluus usein yhdistetaan
kirjailijan ominaisuuksiin (Sylvia Plathista Virginia Woolfiin tai-
teilijat on nahty ainakin potentiaalisesti hulluina ja itsemurhat
ovat lisanneet heidan kulttivoimaansa kirjailijoina), diagnosoirua
hulluutta kuvaavat romaanit ja muut kirjaliiset kuvaukset saavat
helposti omaelamakerrallisen terapiakirjoittamisen tai sairaskerto—
muksen leiman.

DIAGNOOSIN PAIKKA

Yll'a tarkastelemani tarinat kuvaavat, haastavat, rakentavat ja vah—
Vistavatkin mielisairauksiin ja niiden hoitoon liittyvi'a diskursiivisia
kasityksia ja kaytanteita. Tosiinsa ne suhteutuvat usein ristiriitaisel—
lakin tavalla, ja kuvaavat samalla kehitysta, jonka valossa psykiat—
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riset diagnoosit ja niitéi méiéirittéivéit léiéiketieteen diskurssit néyttéii—
sivéit nousevan yhi keskeisemmiksi kerronnan ja itseymméirryksen
Vilineiksi naisten hulluuskertomuksissa. Siinéi misséi feministi—
nen tutkimus on nostanut esiin psykiatrian vastakirjoituksia, osa
naisten(kin) kertomuksista tukeutuu kuitenkin kirjoitusajankoh-
tana vallalla oleviin ymméirryksiin ja suorastaan markkinoi niitéi.
Gilmannin ja Framen varhaisemmat feministiset, kaunokirjalliset
klassikot kuvaavat kriittisesti léihinnéi hoitotoimenpiteiti ja kriti—
soivat niitéi, kun taas Duken sairausmuistelma kuvaa diagnoosin
saamisen vapauttavana ja kiertéi'ei tarinansa tiukasti medikaalidis—
kurssin ympéirille, ja Slater neuvottelee kriittisté tilaa léiéiketie—
teellisen ymmfirrykscn rajallisuuden ja omanarvontunnon Vilill'é.
(Nais)lukijalle jokainen kertojapositio tarjoaa néikékulman tarkas—
tella psykiatrian ja naiseuden, sairauden ja ihmisyyden suhdetta.

LOPPUVIITTEET:

1 Lémmin kiitos kommenteista (ja kannustuksesta!) Sirpa Leppéiselle,
Samu Kytélélle, Sanna Lehtoselle ja Piia Varikselle. Erityisliimmin kiitos
niin matkaseurasta kuin korvaamattomista kommenteista ykkéslukijal—
leni Sanna Rikalalle.
2 Feministisen kirjallisuudentutkimuksen keskusteluissa hulluus—ter—
miéi on kéiytetty siinnénmukaisesti pyrittéiesséi nyrjiiyttéiméiiin (Rojolan
(2004) termi) lééketieteen valtadiskurssiasemaa ja pohdittaessa hullun
naisen mahdollisia antipatriarkaalisia tulkintatapoja. Tartun aiheeseen
humanistina, jonka kulttuurissa mielenterveysongelmat ja niiden kiih-
tyVéi patologisointi ovat arkipfiivéi. ”Hulluus” sinéinséi kattaa niin psy—
kiatristen kfiyténteiden (ajoittaisen ja mahdollisen) mielivaltaisuuden
kuin sairauskokemuksen: sen semanttisen kentéin toisessa fifiripfiissé on
lievéi eksentrisyys, arkikielen hulluus, toisessa psykoosit. ”Hulluus” ter-
mini maksaa myés velkaani Foucault’lle (1965), jolle psykiatrian historia
néiyttéiytyy katkoksina ja (psykiatrinen) valta rakentuu arjen kéiytéinteisséi
ja diskursseissa. Toisaalta mybs katson, ettfi vaikka hulluus—termiéi eten—
kin ulkopuolisen kéiyttéiméiné voi pitéiéi halventavana ja mielisairauden
aiheuttamaa tuskaa Vfihfittelevfiné, sen VOi mybs katsoa tuovan tuskal—
lisen aiheen kisittelyyn kipua lievittéivéiéi kepeyttéi ja huumoria, joka ai—
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nakin Freudin mukaan voidaan nahda egon suojautumismekanismina,
joka auttaa onnettomuuden uhria s'ailyttaméian arvokkuutensa ja oman—
arvontunteensa. Masennus voidaan nahda ilon kuolemana; huumori voi
auttaa niin sairaita, hullunleimaa kantavia kuin heidan laheisiaankin,
meita kaikkia, jotka tassa hulluudessa jollain tapaa olemme osallisina,
selviytymaan hulluutemme ja hullujemme kanssa. Ehka kyseessa on lii—
an t'arkea asia taysin vakavasti otettavaksi.
3 N'ain Kaupin mukaan esimerkiksi Janet Framen mielisairaalaodys—
seiassa Frame Faces in the Water (1961) ja Jean Rhysin Kotiopettajattaren
romaania uudelleenkirjoittavassa Wia’e Sargasso Sea —romaanissa (1966).
4 Esimerkiksi Margaret Atwoodin Surfacing (1972).
5 Nain esimerkiksi Jamisonin (1995) Unqaiet Mina’ —muistelmissa; Si—
monin (2002) Detoarissa ja Slaterin (1996) ”Black Swans”—novellissa.
6 Duke, kuten myés esimerkiksi Jamison (1995) pitavat maanisdepressii—
Visyys—nimea parempana ja kuvaavampana kuin nykyisin kaytéssa olevia
termeja bipolaari tai kaksisuuntainen mielialahairié.
7 Vaikka tarkastelenkin minamuodossa kirjoitettuja, omaelamakerral—
lisia teksteja, ei tarinoiden kertoja voi yksiselitteisesti samaistaa tekstin
kirjoittajaan. Osa teksteista, vaikka perustuisivatkin ornakohtaisiin ko—
kemuksiin, on fiktiivisia tarinoita, minka vuoksi puhun tarinoiden ker—
tojista. Kertoja ei (Valttamatta) tarkoita kirjoittajaa.
8 Moira Gatens (1996) kayttaa kasitetta imaginaarinen puhuessaan Vii—
tatessaan niihin kuViin, symboleihin, metaforiin ja representaatioihin,
jotka vaikuttavat subjektiviteettien rakentumiseen (Tuomaala 2004).
9 Katkelma kuvaa myés psykiatrian piirissa tapahtuvaa oireiden ja 0i—
reyhtymien uudelleennimeamista. Dementia praeeox on Emil Kraepe—
linin oppikirjassaan 1896 esittamasta luokittelusta, jossa tuntematto—
masta syysta johtuvat mielisairaudet voidaan jakaa maanisdepressiivisiin
psykooseihin ja varhaiseen tylsistymiseen eli dementia praeeoxiin. Osin
samoja oireita kattava ja Kraepelinin maaritelmaa t'aydentava skitsofre—
nia—nimitys on peraisin Eugen Bleurelilta (1911). Bleulerin ennuste skit—
sofrenialle oli, Framen kannalta ep'aonnisesti, Kraepelinin maaritelm'a'a
huomattavasti positiivisempi. Nain ollen tuo sin'ansa edistyksellinen
psykiatri, joka Framen diagnoosin kirjoitti, kirjoitti hanelle itse asias—
sa diagnoosinsa myéta positiivisemman ennusteen kuin se maaritelma,
jonka Framen muun ja ajantasaisemrnan tiedon puutteessa, oppikirjas—
taan léysi. (Achté, Alanen 8C Tienari 1989, 330).
10 Nojaan Utriaisen (2004) kuvaukseen Bertnard Vergelyn La Soafli/anee
—teoksessa esittamaan jaotteluun, jonka mukaan suhtautuminen
karsimykseen voidaan jakaa selittava'an, kaytéinnélliseen ja ymmartavaan
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lahestymistapaan.
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