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Facebookkommentti ja kuva poikivat syytteet kahdelle

A

Gustafssonin esikoisteoksessa seksiorjat toimivat
absurdisti mutta tehokkaasti

Afroditen kosto
KIRJAT | Turun Sanomat 15.11.2011 02:35 |
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• Laura Gustafsson: Huorasatu. Into 2011. 295 s.
En tiedä, kuinka innostunut Laura Gustafsson on
siitä, jos aloitan väittämällä, että hänen
esikoisteoksensa Huorasatu on tavattoman viisas
kirja. Tai satu. Mutta näin on. Ehkä on parempi
vielä selvyyden vuoksi täydentää, että viisas
feministisatu.
Huorasatu hyökkää suoraan ja ankarasti maailman
naisvihamielisyyttä vastaan, mutta pistää kaiken
lekkeripeliksi, naamioi kohtaukset keskeneräisen
oloisiksi vitsikkäiksi heitoiksi. Ja se jos mikä on
viisautta, sillä vitsailijoita on vaikea vähätellä tai
mitätöidä, kun nämä tekevät sen jo itse.
Gustafssonin romaanissa on mahtavat ja tunnetut
päähenkilöt. Tapahtumat käynnistyvät, kun Afrodite
vamppaa bileistä Areen, ja jumalia kun ovat, he
harrastavat kuukauden jumalaista seksiä. Lapsiakin syntyy, ainakin sillä
kerralla Phobos ja Deimos, jotka Afrodite käy tiputtamassa jonnekin
Afganistanin perukoille Adrasteian syliin ennen kuin lentää itse HEL:iin eli
Helsinkiin. Ja melkoinen helvetti periltä löytyykin.

Kritiikkiä tulvillaan
Sinänsä tarustojen sankareiden sekoittaminen ja siirtäminen nykyaikaan ei
ole mikään uusi juttu, mutta Gustafsson toteuttaa asian tuoreesti ja
päämäärätietoisesti. Afroditea pistää vihaksi, että naisia on vainottu
vuosituhansia mitä hulluimmista syistä, eikä alistamiselle ole loppua
näkyvissä.
Huorasatu pursuaa media, uskonto ja yhteiskuntakritiikkiä. Gustafsson
sulloo romaaniinsa kaikki mahdolliset ja mahdottomat esimerkit banaaleista
iskelmäteksteistä uutiskuviin ja antaa päähenkilöidensä kokea villin seksin
lisäksi vielä villimpää huorittelua, alistamista, silpomista, kidutusta ja
älykästä lyttäämistä. Löyhä juoni ja jumalaiset lentelymahdollisuudet
sallivat paljon.
Kavereikseen Helsingissä Afrodite saa prostituoidut Millan ja Kallan.
Työttömästä opiskelijasta ja alistetusta tarjoilijasta paljastuu niin ikään
paljon yliluonnollisia ominaisuuksia, kuten saduissa kuuluu, eikä uudelleen
syntyminen vaikka tusinan minikokoisen taistelijanuken muodossa ole
mikään ongelma. Iholle voi aina sivellä tehokasta Born Again Ultra
Exclusive ReIncarnating AntiMillennia Lift Eternal Serum –voidetta, ja vot,
taas on uusi nahka yllä, oli sitten jumalatar, lutka tai muu eläin.

Kuolema kuin Espoo
Jopa kuolema on kuin Espoo, jossa naisen kuuluu menettää
yksilöllisyytensä ja muuttua pikkurouvaksi äärettömästä määrästä
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kellertävänharmahtavia laatikoita muodostuneeseen rivitalolähiöön. Siellä
ei aviomiehilläkään ole yhtään tunnistettavaa erityispiirrettä ja naisten
rintojen kuuluu näkyä tiukasta pukeutumiskoodista huolimatta.
Isku Patriarkaattiin on siis väistämätön. Lopullinen ratkaisijaporukka ei ehkä
ole arvostelukyvyltään ensiluokkaista, mutta vahva tahto on kaikilla
taistelijoilla, joista yksi on jumalatar, toinen periaatteessa kuolevainen
nainen ja kolmas kirjailija itse.
Huorasatu on kirjallinen Kill Bill eli koston juhlaa koomisen absurdissa ja
seksikkäässä puvussa. Kun verta ja sukupuolielimiä lentää riittävästi ja
katuuskottavasti, alkaa väkisinkin hymyillä, vaikka ei yhtään vitsiä
lauottaisi.
Mutta täytyy kyllä myötää, että esimerkiksi elokuvadialogin suorat
suomennokset ovat tavattoman hassuja ihan sellaisenaan ja että kaikesta
tästä sekamelskasta saa huomattavasti enemmän irti, jos vaivautuu
tarkistamaan alkuperäissankareiden tietoja muualtakin kuin edellä
mainitusta Kill Billistä tai Pretty Womanista.
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