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1980-LUKU: GooTTiLaiSTa naTUraLiSMia

Pirkko Saision Betoniyö, Eira Stenbergin Paratiisin vangit 
ja Annika Idströmin Veljeni Sebastian

Ihminen on nuori vain kerran, ja oma nuoruuteni sattui 1980-luvul-
le. Olen siis täysin väärä ihminen kirjoittamaan tuon ajan romaa-
neista. Tulkintani niistä ovat erottamattomasti kietoutuneet myö-
häisteinin maailmantuskaan, rahapulaan ja rakkaussuruihin. Ja kai-
ken takana soi 1980-luvun synkkä soundtrack, kellareiden kolkko 
kaiku.

Jostain on kuitenkin lähdettävä liikkeelle. Ensimmäinen, intui-
tiivisesti mieleen tuleva romaani on Pirkko Saision Betoniyö. Sen 
ilmestyessä vuonna 1981 olin juuri aloittanut lukion toisen luokan. 
Sen kuvaama betonilähiöiden maisema tuntui tutulta, sen synkkä ja 
unenomainen tunnelma puhuttelivat tuon ajan esteettistä makuani, 
ja sen lyhyt lause vaikutti omaankin kirjalliseen ilmaisuuni. ajan 
kuva, ainakin oman aikani.

Mitä muita romaaneja voisi ottaa mukaan? vaihtoehtoja riit-
tää. Matti Pulkkisen Romaanihenkilön kuolema (1985) oli varmasti 
vuosikymmenen keskeisiä romaaneja – paitsi että se jäi minulta ai-
kanaan kesken. Leena Krohnin Tainaronin (1985) taas olen lukenut 
yhä uudestaan ja uudestaan, mutta jotenkin se on, niin, toiselta pla-
neetalta. Nostalgiaa herättäisivät varmasti Harri Sirolan Abiturient-
ti (1980) tai anja Kaurasen Sonja O. kävi täällä (1981). Entä avant-
gardistisempi proosa, vaikkapa Hans Selon Pilvihipiäinen (1985), 
Mariaana Jäntin Amorfiaana (1986) tai Markku Eskelisen Nons-
top (1988) – aikaansa kuvastavia kirjoja, vaikka eivät tulevaisuu-
den proosaa määrittäneetkään? 

Miksei. Mutta Betoniyö oli jo lyönyt mieleeni ensisoinnun. Sen 
kaikuessa muistiini palasi toinen lukuelämys, annika Idströmin 
Veljeni Sebastian vuodelta 1985. Jo Betoniyössä realistisesti ku-
vattua todellisuutta horjuttaa tietty unenomaisuus, myyttisiä mitta-
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suhteita saavat yksityiskohdat. Veljeni Sebastian yhdistää vielä ra-
dikaalimmin realistisesti kuvatun kaupunkiympäristön ja fantasti-
set, reaalitodellisuutta horjuttavat elementit. Molemmat ovat edel-
leenkin ajankohtaisia: Veljeni Sebastian on pokkaripainoksena saa-
nut jatkuvasti uusia lukijoita ja blogisuosituksia, Betoniyöhön taas 
monet ovat tarttuneet Pirjo Honkasalon elokuvasovituksen (2013) 
myötä.

Ja Idströmin mukana mieleen tuli vuotta aiemmin ilmestynyt, 
nykyään vähemmälle huomiolle jäänyt Eira Stenbergin Paratiisin 
vangit (1984), joka tarkemmin ajateltuani alkoi tuntua puuttuvalta 
linkiltä Saision ja Idströmin välillä. Se ei ole kenties yhtä ahkeras-
ti luettu kuin kaksi ensin mainittua, mutta arvostettu se on kirjalli-
suusväen keskuudessa edelleen, mistä kertoo esimerkiksi 2014 il-
mestynyt Riitta Jytilän väitöskirja Stenbergin romaaneista. 

Näiden kolmen teoksen välillä on ilmeisiä eroja, mutta kuten tu-
lemme näkemään, on niillä yllättävän paljon yhteistäkin. arkirea-
lismin ylittävän kerronnan lisäksi kaikissa esimerkiksi kuvataan tii-
viitä perheyhteisöjä, kaikissa sisaruus tai veljeys on tärkeässä roo-
lissa, kaikissa isä on poissa ja äidin suhde lapsiinsa saa enemmän 
tai vähemmän insestisiä piirteitä. Kaikki edustavat omalla tavallaan 
irtiottoa aiemmasta realismista tai modernismista – varsinkin Sten-
bergin ja Idströmin romaanien vahva inter- ja metatekstuaalisuus 
on helppo nähdä postmodernin romaanin tunnusmerkkinä.

Ovatko nämä yhteydet vain satunnaisia vai kertovatko ne josta-
kin yleisemmin 1980-luvun Suomen ajan hengelle ja kirjallisuudel-
le ominaisista seikoista? Miten nämä teokset tulisi asemoida kirjal-
lisuuden historiassa?

Pahan koulukunta?

Sekä Idströmin Veljeni Sebastian että Stenbergin Paratiisin van-
git on usein liitetty käsitteeseen ”pahan koulukunta”. Termillä on 
kirjallisuuskeskustelussa usein viitattu joukkoon 1980-luvun kir-
jailijoita, jotka töissään kuvasivat jollain oletettavasti uudella ta-
valla pahuutta. Koulukunnan kuvaama uudenlainen paha taas on 
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usein liitetty osaksi 1980-luvun henkistä ilmapiiriä: 1970-luvun po-
liittisen idealismin kuolemaa, individualismin nousua, laskelmoi-
tua oman edun ajamista, kasinokapitalismin nousua. Idströmin ja 
Stenbergin lisäksi tähän niin sanottuun koulukuntaan liitettiin aluk-
si etenkin Esa Sariola. Koulukuntamäärittelyn syntyä väitöskirjas-
saan kuvanneen ville Sassin (2012, 15) mukaan myös esimerkik-
si olli Jalonen, matti-Yrjänä Joensuu ja Juha Seppälä on mainittu 
toistuvasti termin yhteydessä. 

Edellä mainitut kirjailijat ovat yleensä kiistäneet jyrkästi kuu-
luneensa mihinkään koulukuntaan. Ironista kyllä, itse asiassa termi 
”pahan koulukunta” näyttää juurtuneen juuri siitä, kun Eira Sten-
berg (1988) harmitteli saamaansa leimaa. Sitä ennen olivat esimer-
kiksi Claes andersson (1986) ja Hannes Sihvo (1988) kiinnittäneet 
huomiota pahuuden tematiikan yleistymiseen suomalaisessa kirjal-
lisuudessa. 

Termiä ”pahan koulukunta” on kritisoitu moneltakin eri suun-
nalta. Sassin mukaan termi on epäselvä ja niin kriitikot kuin tutkijat 
ovat käyttäneet sitä väljästi, määrittelemättä ja perustelematta. Hän 
myös muistuttaa, että pahaa on käsitelty suomalaisessa kirjallisuu-
dessa aiemminkin ja hämmästelee, miksi juuri Idström, Sariola ja 
Stenberg on laskettu ”koulukuntaan” mukaan, kun taas samanlais-
ta tematiikkaa samoihin aikoihin käsitelleitä Saisiota, Hannu Sala-
maa, Juha vakkuria tai Hannu ahoa ei yleensä siihen ole laskettu. 
(Sassi 2012, 15–25.) Jussi Ojajärvi (2006, 286–287) taas on nähnyt 
ilmiön enemmänkin yhteydessä kapitalismin voittokulkuun ja kut-
sunut sitä ”pahoinvoinnin koulukunnaksi”.

Nimitys ”pahan koulukunta” on omastakin mielestäni epäon-
nistunut. Kaikki kirjallisuushistorian jälkikäteen tekemät niputuk-
set ovat tietenkin väkivaltaisia, mutta Idströmin ja Stenbergin liittä-
minen Esa Sariolaan jonkin oletettavasti keskeisen ”pahuuden” pe-
rusteella tuntuu harvinaisen mielivaltaiselta. Moraaliset kysymyk-
set eivät ole se tärkein syy, miksi esimerkiksi Veljeni Sebastian tai 
Paratiisin vangit tuntuvat edelleen vaikuttavilta lukuelämyksiltä. 
Kieltämättä romaaneissa kuvataan arkielämän ”pahuutta” – läheis-
suhteiden kriisiytymistä ja väkivaltaa – mutta teokset eivät niin-
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kään pohdi moraalia kuin kuvaavat ihmisiä hyvän ja pahan tuolla 
puolen. Ja Sariola – niin, jotenkin hänen henkilöhahmojensa vieh-
tymys rationaaliseen pelaamiseen ja oman edun ajamiseen ei tun-
nu sopivan yhteen Idströmin ja Stenbergin luomien puolimaagisten 
maailmojen kanssa. 

aionkin ehdottaa uutta ryhmittelyä. Siihen kuuluisivat Idströ-
min ja Stenbergin lisäksi esimerkiksi Saisio, mutta ei, ainakaan 
suuressa määrin, Esa Sariola – Joensuusta, Jalosesta tai Seppäläs-
tä puhumattakaan. ”Pahan koulukunnan” sijasta aion näiden kol-
men romaanin kohdalla puhua 1980-luvun suomalaisen romaanin 
”goottilaisesta naturalismista”. Termiä ei suomalaisen kirjallisuu-
den kohdalla tietääkseni ole aiemmin käytetty, joten se vaatii hie-
man perusteluja.1 

Goottilainen naturalismi

”Goottilainen naturalismi” on ensinnäkin sukua paremmin tunne-
tulle termille ”maaginen realismi”, jolla viitataan etenkin Latina-
laisen amerikan kirjailijoihin kuten Gabriel Garcia marqueziin tai 
Isabel allendeen, toisinaan myös vaikkapa eurooppalaisiin Michel 
Tournieriin ja Günter Grassiin. Kaikkien näiden töissä yhdisty-
vät toisaalta realistinen maailmankuvaus, toisaalta fantastiset, arki-
realismia rikkovat piirteet. Myös Saisio, Stenberg ja Idström ku-
vaavat maailmaa, joka on perustaltaan realistinen. Betoniyön ku-
vaama kaupunki on tunnistettavissa Helsingiksi, Paratiisin vankien 
maaseudun multa on todellista, Veljeni Sebastianin kuvaama kou-
lukiusaaminen on todenmakuista. Mutta kaikissa romaaneissa on 
maagisen realismin tapaan myös perinteisen realismin ylittäviä ele-
menttejä – unia, fantasioita, myyttisyyttä. 

Mutta ”maaginen realismi” on ehkä turhan väljä termi kuvaa-
maan romaaneita. Tarkempaankin voi pystyä. Romaanit ensinnäkin 
tuntuvat mässäilevän inhoa herättävillä realistisilla yksityiskohdil-
la tavalla, joka usein on liitetty nimenomaan naturalismiin. Maagi-
suutta enemmän romaaneita taas tuntuisi yhdistävän tietty goottilai-

Inserted Text
Anglosaksisessa kirjallisuudentutkimuksessa termiä on toisinaan käytetty, esimerkiksi Crow (1994) kutsuu Jack Londonin romaania Sea Wolf ”goottilaisen naturalismin” edustajaksi. Stephanie Metz (2016) taas jäljittää amerikkalaisten naiskirjailijoiden edustaman ”goottilaisen naturalismin” tradition, johon hän lukee mm. Elizabeth Stoddardin, Louisa May Alcottin, Mary E. Wilkins Freemanin, Edith Whartonin sekä Edith Summers Kelleyn.
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suus, mitä termiä Irma Perttula onkin käyttänyt Veljeni Sebastian -
romaanin yhteydessä.2 Goottilaisuus sallii horjumisen realismin ja 
yliluonnollisen välillä, mutta silmiinpistävän ”maagisten” fantasia-
elementtien sijasta se johdattaa lukijat usein hienovaraisemmin uni-
en, hulluuden ja kuoleman alueelle, missä niin toden ja kuvitellun 
kuin proosan ja runouden rajat kyseenalaistuvat. Tapahtumat eivät 
ole puhtaan fantasian tapaan selkeän yliluonnollisia, vaan kuuluvat 
pikemminkin siihen kategoriaan, jota Tzvetan Todorov (1970) ro-
manttisen gotiikan klassikoihin viitaten kutsui nimellä fantastique: 
ne häilyvät realistisen ja yliluonnollisen välissä ja jättävät usein lu-
kijan tehtäväksi päättää, uskoako luonnolliseen vai yliluonnolliseen 
selitykseen. 

”Goottilainen naturalismi” voi käsitteenä tuntua paradoksil-
ta. Gotiikka kirjallisuuden tyylilajina liitetään yleensä romantiikan 
ajan kirjallisuuteen, haamuihin, rauniolinnoihin ja synkkiin met-
siin. Naturalismi taas mielletään realismin perilliseksi, eräänlaisek-
si romaanin maailmassa suoritettavaksi laboratoriokokeeksi, jossa 
tietty yhteiskunnallinen ympäristö ja tietty biologinen perimä tuot-
tavat vääjäämättä tietyn elämänkohtalon. Mutta käytännössä vuosi-
sadan vaihteen naturalismin kirjailijat veivät usein kiinnostuksen-
sa elämän groteskeihin ja makaabereihin yksityiskohtiin paljon pi-
demmälle kuin pelkkä toden vaatimus olisi edellyttänyt, lähelle go-
tiikan kauhuefektejä. Hyvä esimerkki tästä on suomalaisen natura-
lismin klassikko, Joel Lehtosen Rakastunut rampa (1922), joka kai-
kessa yhteiskunnallisessa realismissaan on myös romanttisen gotii-
kan klassikon victor Hugon Notre Damen kellonsoittajan (1831) 
toisinto. Sen loppukuvaa hirttäytynyttä rampaa keinuttavista leik-
kivistä lapsista voidaan pitää malliesimerkkinä goottilaisen natura-
lismin groteskeista kauhuefekteistä.

Ja vielä kenties henkilökohtaisempi ja mielivaltaisempi asso-
siaatio: kuvaamani romaanit ovat ennen kaikkea kauniita, omalla 
synkällä ja groteskilla tavallaan, hieman kuin 1980-luvulla kuunte-
lemani, goottilaiseksi kutsuttu rockmusiikki oli. 

Inserted Text
”Veljeni Sebastianissa ei ole kyse natsismista eikä sodan todellisuudesta, vaan suomalaisen nyky-yhteiskunnan arkipäivästä, arjen ja ihmissuhteitten tummasta (yhtä aikaa aikaan kiinnittyvästä ja ajattomasta) ’gotiikasta’, jonka edestä poikkeavan lapsen epätavallinen, ’matala’ ja ’lapsenkaltainen’ perspektiivi riisuu kaikki verhot.” (Perttula 2010, 271.)
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Saision Betoniyö ja tiedostavan sukupolven kuolema

Pirkko Saision Betoniyö kertoo teini-ikäisestä Simo-pojasta, joka 
asuu äitinsä ja täysi-ikäisen isoveljensä Ilkan kanssa jossain be-
tonisen lähiön ahtaassa asunnossa. Isästä ei puhuta mitään, mie-
hen mallia Simo etsii selvästi Ilkasta. Oma identiteetti on kateissa, 
Simo katsoo peiliin mutta ei tunnista itseään. On nahkea loppuke-
sän helle. Ilkkaa odottaa viikonlopun jälkeen kymmenen kuukau-
den vankilatuomio. Simo näkee unta: 

Urut pauhasivat.
Juna huojui sillalle. Sitten silta sortui. Taivaan katto vuoti sulaa me-

tallia. Juna painui mereen hitaasti. Simo katsoi sitä kaukaa.
Urut päästivät pitkäveteistä ääntä.
Simo vajosi omassa vaunussaan pohjaan. Pohjassa ei voinut hengit-

tää. Pimeää. Mutaa. Ruohoja, jotka kiertyivät ranteisiin. Tukehtumai-
sillaan alkoi Simo ponnistaa pintaan, kohti valvetta. (B, 7.)

alun unikohtausta voi pitää romaanin avainkuvana. Herättyään 
Simo ajattelee sitä hetken enneunena: ”tänään tapahtuu jotain ka-
malaa”. Simo yrittää pihalla kertoa unestaan ystävälleen Jusalle, 
mutta kaverusten dialogi koostuu enimmäkseen yksittäisistä sa-
noista tai äännähdyksistä. Ei niillä kovin syvällisiä viestejä kom-
munikoida. avainkuva toistuu useaan otteeseen romaanissa. Lin-
nanmäellä Simo istuu humalaisena vuoristoradassa ja kokee junan 
syöksymisen tyhjään pimeyteen. Myös Ilkan humalainen torkahdus 
kerrotaan samoilla kuvilla, veden alla makaavilla junilla, vihreän-
harmaalla valolla, tukahtumisen tunteella. 

äidin lähdettyä juhlimaan vie Ilkka Simon kaupungille. Kapa-
kassa Ilkka avautuu Simolle omasta nihilistisestä pikkurikollisen 
elämänfilosofiastaan. kehenkään ei pidä luottaa paitsi itseensä. mi-
hinkään ei pidä sitoutua. vahva voi olla vain silloin, kun ei ole mi-
tään menetettävää. Jos ei toivo mitään, ei pelkää mitään. 

mutta ilkan elämänfilosofialla on syvemmätkin juuret. Hän tun-
nustaa lukeneensa ”yhtä ja toista”, miettineensä maailman asioita, 
tutkineensa ennustuksia. Illan edetessä Ilkka alkaa silmät ”musti-
na hehkuen” kertomaan Simolle, kuinka maapallo tulee hajoamaan 
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avaruuteen ja kuinka ihmisen jälkeen eloon jäävät vain skorpionit. 
Niin kertovat vanhat ennustukset, ja niin sanovat tiedemiehet, joi-
den mukaan juuri skorpioni kestää parhaiten atomisäteilyä ja kuu-
muutta. 

ajattele ku skorpionit valtaa ihmisten talot ja autot ja kaikki, Ilkka sa-
noi. – Sitte ku neutronipommi on pistäny ihmiskunnan sileeks. Joka 
paikassa isoja, lihavia skorpioneja, jotka syö ihmisten lihaa. Nehän 
tykkää kaikesta mädästä. Ne kasvaa ja lihoo ja täyttää maan. Ne ajaa 
hissillä ja juo viinaa ja makaa verkkokeinuissa. Ja sit niil on ohjelmaa. 
Ne pitää kilpailuja siitä, kuka eniten syö ihmisen raatoja. (B, 69.)

Ilkka täydentää visionsa ennustamalla, että kun skorpionit ovat tar-
peekseen mässäilleet, ne kyllästyvät kaikkeen ja tekevät itsemur-
han pistämällä itseään niskaan. Jossain vaiheessa humalainen Ilk-
ka ajautuu erilleen, alamaailman tuttujensa seuraan. Omakotitalon 
juhlissa soi kuorolaulu, ”Gloria”. Myöhemmin, saunassa, hän kuo-
lettaa itsestään viimeisenkin inhimillisyyden nöyryyttämällä entistä 
rakastettuaan Marjattaa, jonka on hetkeä aiemmin nähnyt peuhaa-
massa kahden miehen kanssa vintillä. 

Simo taas palaa kotiinsa, mutta löytää äitinsä miesystävän kans-
sa ja pakenee pihalle. Siellä häntä tulee puhuttelemaan ”naapuri-
talon hintti”, pitkätukkainen, sivistynyt, ei enää niin nuori mies. 
Tämä kutsuu Simon kotiinsa, tarjoaa viiniä, puhuu kuinka hän itse 
on kuulunut ”tiedostamisen sukupolveen” ja haluaa tietää, mitä 
nuoret ajattelevat. Simo toistaa Ilkalta kuulemansa tarinan skorpio-
neista. Jossain vaiheessa mies sanoo haluavansa maalata Simon, 
tulee liian lähelle ja Simo lyö, mies kaatuu, Simo potkii, mies jää 
makaamaan verilammikkoon. Simo lähtee harhaiselle karkumat-
kalle. Palattuaan aamulla hän etsii tukea veljeltään, joka krapulai-
sena vain pilkkaa poikaa. Simo matkaa meren rannalle ja romaani 
palaa alkuunsa:

Simo ui.
vesi on lämmintä ja öljyistä. Se on upottavaa kuin uni.
Meren yllä vuotaa taivaan katto sulaa metallia.
[...]
Simo vajoaa. Korvissa soivat pitkäveteiset urut. Pohjassa ei voi hen-

gittää. Pimeää, mutaa. Ruohoja, jotka kiertyvät ranteisiin. (B, 171.)
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”Naapurirapun hintin” mukana romaanissa surmataan kokonainen 
sukupolvi, Saision oma. Nuori Pirkko Saisio kuului samaan ”tie-
dostamisen sukupolveen”, marssi maailmanrauhan puolesta, oli 
teatterikoulussa taistolaisten rintamassa, tunnisti oman homoseksu-
aalisuutensa ja etsi selitystä olemassaololleen taiteensa kautta. 

Kirjailijana Saisio oli 1970-luvulla vahvasti yhteiskunnallisen 
realismin edustaja. Esikoisromaani Elämänmenoa kuvasi työläis-
perheen arkea Kalliossa tavalla, jota myöhemmin ”keittiörealis-
miksin” kutsuttiin. Myös vähemmälle huomiolle jääneet Sisaruk-
set (1976) ja Kadonnut aurinko (1979) jatkoivat samaa arjen lähel-
lä pysyttelevää realistista kerrontaa.

Betoniyö merkitsi dramaattista käännettä Saision uralla. Työ-
väenluokkainen keittiörealismi on tavallaan entistäkin pidemmälle 
vietyä: tiskit haisevat, kaljat kilisevät, tupakat tumpataan juomala-
seihin. Mutta kerrontaa leimaavat vahvasti myös realismin toiselle 
puolelle kurkottavat elementit: synkän surrealistiset unet, humalai-
set harha-aistimukset ja groteskit tulevaisuudenvisiot. Lyhyet lau-
seet ja aistivoimainen kuvasto tuovat proosan toisinaan lähelle ru-
noutta – pyrkimys, joka näkyy vahvana Saision myöhemmässäkin 
tuotannossa.

Musiikilla on oma roolinsa romaanissa. Urkujen ”pitkäveteinen 
ääni” säestää kuvia hukkumisesta. Ilkan humalaista juhlakohtausta, 
kun hän näkee Marjatan, taas säestää laulu ”Gloria”.3 

Determinismiä ja klaustrofobiaa

Naturalismia leimasi determinismi, kohtalonusko, jota perusteltiin 
toisinaan paitsi evoluution laeilla myös termodynamiikan toisella 
lailla: kaikissa suljetuissa systeemeissä entropian eli epäjärjestyk-
sen määrä lisääntyy vääjäämättä (Rossi 2009, 20–22). Niinpä natu-
ralismikin, gotiikan tapaan, usein keskittyy pieniin yhteisöihin, jot-
ka rappeutuvat sisältäpäin, tuhoutuvat väistämättä omaan sulkeutu-
neisuuteensa. Taustalla on usein yhteiskunnallista epäoikeudenmu-

Inserted Text
Mutta mikä ”Gloria” on kyseessä? U2:n October-levyllä vuoden 1981 lokakuussa julkaistu ”Gloria” ei varmaankaan ehtinyt romaaniin. Ehkä laulu on hieman vanhemman sukupolven, van Morrisonin, Doorsin tai Patti Smithin ”Gloria”? Näissä kaikissa Gloria on paitsi Jumalan ylistystä myös juhlissa nähdyn naisen nimi (kuin ennakointina Marjatan kohtaamisesta)? Vai onko kyseessä sittenkin alkuperäinen kirkollinen hymni, jokuhan valittaa, ettei sitä voi edes tanssia? Joka tapauksessa taivaita tavoitteleva laulu luo ironisen vastakohdan Ilkan alennustilalle. Omissa sekoittuneissa muistikuvissani Betoniyö yhdistyy niin sanottuun 1980-luvun ”goottilaiseen rock-musiikkiin”, vaikka romaanissa radiosta soikin lähinnä melankolista Suomi-iskelmää. Romaanissa on samaa suljetun tilan tuntua kuin Joy Divisionin tai myöhemmin vaikkapa The Curen äänimaailmassa, hylätyn kellarin kaikuja, kohtalonomaisuutta, pimeää valoa.
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kaisuutta: jokin on eristänyt pienyhteisön muusta yhteiskunnasta, 
mutta tätä jotakin ei välttämättä teoksen sisällä analysoida. 

Pimeyteen syöksyvä juna on Saision visiossa determinismin ää-
rimmilleen viety kuva. Simo ei mahda mitään kohtalolleen, joka 
on kirjoitettu jo ensimmäisten sivujen unijaksossa. Eikä ihmiskunta 
mahda mitään kohtalolleen, Ilkan puheissa ydintuho lähestyy vää-
jäämättä. Evoluution laki jatkuu vielä ydintuhon jälkeenkin: skor-
pionit paitsi mässäilevät ihmisen lihalla myös rakentavat uudelleen 
ihmismäisen yhteiskunnan kaikkine ihmisten synteineen, kunnes 
lopulta tuhoavat itsensä. Determinismiä korostaa romaanin kehä-
mäinen rakenne, alun enneuni, joka lopussa toteutuu.

Saision 1970-luvun romaaneissa perheyhteisö on pieni, mutta 
realismin perinnön mukaisesti se on osa laajempaa yhteiskuntaa ja 
sen lainalaisuuksia. Yhteiskunnassa on eri luokkiin kuuluvia ihmi-
siä, työpaikkoja, instituutioita. Se on avoin, etäälle jatkuva tila.4 Be-
toniyötä taas leimaa klaustrofobinen tunnelma. asunnon verhot pi-
detään suljettuna, kapakoiden tupakansavu estää näkyvyyden, ju-
nan vaunusta ei pääse pois. Ilkka tietää joutuvansa vankilaan, Simo 
ja Ilkka molemmat näkevät unta hukkumisesta.

Betoniyötä voi lukea Marxinsa lukeneen kirjailijan laatimana 
luokan kuvauksena, syrjäytymisen analyysina. Yksinhuoltajaäidin 
pojat eivät selvästikään ole saaneet tarvitsemiaan aineellisia tai 
henkisiä eväitä elämälleen. äiti häpeää perheen köyhyyttä niin, että 
pitää verhot kiinni ja uskottelee naapureille olevansa Rhodoksella. 
Ilkka kokee olevansa poliisin ja vankeinhoitolaitoksen vainoama. 
Simon ja ”naapuritalon hintin” välinen kohtaaminen on myös yh-
teiskuntaluokkien törmäys – vaikkei mihinkään omistavaan luok-
kaan kuulukaan, mies kuitenkin on hyvässä ammatissa, matkuste-
lee ulkomailla, harrastaa taidetta, on monipuolisesti sivistynyt. Hä-
nen ja Simon välillä on syvä henkinen kuilu, ja yritys ylittää sitä 
johtaa katastrofiin. 

Mutta toisaalta Betoniyön rajaus on, naturalismin tapaan, niin 
tiukka, ettei mitään laajoja yhteiskunnallisia lainalaisuuksia voi sii-
tä suoraan lukea. Lukija ei saa tietoa siitä, mikä on perheen köyhyy-
den tausta. Köyhyys on kohtalo, poikien elämänpiiri rajautuu beto-

Inserted Text
Ajatus realismin avoimesta ja naturalismin suljetusta tilasta on velkaa Georg Lukácsin (1978) kuvaukselle realismin ja naturalismin eroista. 



210Nykykulttuuri 121

nipihoihin ja pikkurikoksiin, muuta maailmaa näiden ulkopuolella 
ei ole olemassa. Yhteiskunnan sijaan etualalle nousee perheen ah-
das mikrokosmos, Simon mustasukkainen ja seksuaalisväritteinen 
suhde äitiinsä ja henkinen riippuvuussuhde veljeensä. Naapuritalon 
mies on ikkuna toiseen todellisuuteen, joka herättää paitsi uteliai-
suutta myös pelkoa.

Parhaiten 1980-luvun alun ajankuva – etenkin tuona aikana hen-
kistä ilmapiiriä varjostanut ydinsodan pelko – on läsnä Ilkan visi-
oissa maailmanlopusta. Siihen viittaavat myös romaanin alussa ja 
lopussa oleva kuva ”sulaa metallia” vuotavasta taivaasta sekä mo-
net kuvat yövalaistuksessaan kuin palavalta näyttävästä kaupungis-
ta. 

Stenbergin Paratiisin vangit – pohjoisen gotiikan  
mytologioita

Eira Stenbergin Paratiisin vangit vuodelta 1984 on ensi näkemäl-
tä monella tapaa erilainen kuin Saision Betoniyö. Se sijoittuu maa-
seudulle, siinä on niukkasanaisen ulkoisen kerronnan sijasta suu-
las henkilökertoja, arkirealismi painuu taka-alalle ylitsepursuavan 
myyttisen kuvaston tieltä. Mutta on selviä yhteisiäkin piirteitä. Mo-
lemmissa huomio kiinnittyy sisarusten suhteeseen, Betoniyössä 
veljesten, Paratiisin vangeissa siskojen. Molemmissa päähenkilö 
yrittää päästä sisaruksensa paikalle, elää sisaruksensa elämää. Isä 
on poissa, suhde äitiin on erotisoitunut.

Jos termiä ”goottilainen naturalismi” haluaisi tähän romaaniin 
soveltaa, voisi kenties leikitellä termillä southern gothic, jolla on 
usein viitattu esimerkiksi William faulknerin tai vaikkapa Toni 
Morrisonin kerrontaan.5 Ehkä Paratiisin vangit edustaakin suun-
tauksen serkkua, pohjoista gotiikkaa. Niin syvän etelän kuin syr-
jäisen pohjoisen suljetuissa kyläyhteisöissä perhesuhteet perustu-
vat väkivallalle, toisinaan insestillekin, ja kuolema on aina läsnä. 
Myytit, sadut ja unet tunkeutuvat arkitodellisuuteen, vääristävät sen 
houreisiksi kuviksi. 

Inserted Text
Termin historiasta ja käytöstä ks. Marshall 2013.
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”Minun nimeni on Sisko. Ei se ole ihmisen nimi. Se on nimi 
suhteelle.” (Pv, 5.) Näin esittelee kertoja itsensä. Siskon sisko on 
anna, sisaruksista se kauniimpi ja lahjakkaampi. Perheeseen kuu-
luu myös veli, jonka nimi on veli. anna on halunnut taiteilijaksi, 
mutta ura kaupungissa on kariutunut ja hän on palannut kotiinsa 
äidin luo. Sisko taas on jäänyt kaupunkiin, äidinkielen opettajak-
si. Eräänä päivänä Sisko saa äidiltään kutsun tulla kotiin: anna on 
kadonnut. Sisko tuleekin, mutta ei aluksi löydä ketään. Pihapiiriin 
kuuluvan kanalan takahuoneesta hän löytää annan ateljeen ja siel-
tä taulun:

Taulusta tuijotti ilmielävä anna, jonka pään ympärillä luki sädekehän 
tavoin Homo angelicus. Kesti hetken enne kuin tajusin, että nenän ti-
lalla oli nokka ja kiharaiset hiukset itse asiassa höyheniä. Kaula koho-
si valkeana höyhenpeitteisestä rinnasta ja olkapäiden takana aukenivat 
täplikkäät siivet. vartalo oli kokonaan höyhenten peitossa. Koko olen-
to oli niin saumaton naisen ja linnun yhteensulautuma, että oli vaikea 
sanoa kumpaa se enemmän muistutti. Olisin pitänyt sitä jonakin myyt-
tisenä jumalolentona, ellei se niin täydellisesti olisi ollut annan näköi-
nen. (Pv, 20–21.)

Tätä voi pitää Paratiisin vankien avainkuvana: naisen ja linnun ris-
teytys, ihmisenkeli. Lintukuvasto toistuu läpi romaanin, toisinaan 
unina ja fantasioina, toisinaan humoristisina yksityiskohtina: höy-
henet lentävät tyynyistä, iho on kananlihalla, ruuaksi on vain mu-
nia… Maailman mytologiat tuntevat moniakin lintunaisia: antiikin 
seireenit ja harpyijat; venäläisen kansanperinteen Sirin, alkonost 
ja Gamayun; filippiiniläisen kansanperinteen Ekek ja niin edelleen. 
Näistä tunnetuimmat, seireenit, olivat antiikin aikana paitsi meri-
miehiä laulullaan houkuttelevia kannibaaleja myös eräänlaisia kuo-
leman enkeleitä, Muusain maanalaisia vastineita – ja, mikä herätti 
hämmennystä jo antiikin aikana, Platonin Valtiossa esitetyssä kos-
misessa visiossa taivaallisia sfäärejä kiertäviä harmonian synnyttä-
jiä (Lermant-Parès 1988, 1290).

Sisko löytää talosta annan, mutta ei äitiään. annan puheet ovat 
sekavia – hän kertoo, kuinka hän on elänyt kuorensa sisällä kuin 
kananpoika munassa, kuinka häneltä on nypitty siivet mutta kuinka 
hän nousee vielä lentoon. vähitellen puheista paljastuu kuitenkin 
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Siskolle lapsuuden muistoja julmasta ja astmaattisesta äidistä sekä 
isästä, jolla oli suhde paikalliseen kuvaamataidon opettajaan. anna 
on todistanut vanhempiensa seksiä, Sisko taas isänsä salasuhdetta. 

Jonkun ajan kuluttua anna kertoo Siskolle pitkän, houreisen ta-
rinan, josta Sisko toteaa seuraavaa: ”En tiedä oliko se mitä kuu-
lin totuus. ainakaan se ei ollut valhetta. Mutta en pystynyt sijoit-
tamaan sitä siihen kuvaan todellisuudesta, joka minulla oli. Luul-
tavasti se johtui intohimojeni yksinkertaisuudesta.” (Pv, 50.) vaik-
ka jatkossa kuultavan tarinan voisi helposti kuitata vain psykootti-
sena houreena, ei Sisko tahdo kutsua sitä valheeksikaan. Samalla 
hän paljastaa, että kaikessa rationaalisuudessaan Sisko häpeää omi-
en intohimojensa yksinkertaisuutta ja kadehtii annan kykyä sukel-
taa mytologian syvyyksiin, kuin tällä olisi pääsy syvällisempiin to-
tuuksiin kuin hänellä itsellään. 

Tarinassa anna tapaa ensin kaksi tyttöä, joista toinen muistuttaa 
veden haltiaa, toinen seireeniä. Pian tytöt kuitenkin pakenevat kol-
mea paholaista.

– No mitä pikkuinen, yksi sanoi. – Tiedätkö miksi likat lähtee meil-
tä aina karkuun?

Kaikki kolme rämähtivät nauruun.
– Siksi että se jota me nussitaan, tulee kaksineuvoiseksi. (Pv, 51.)

Paholainen vakuuttaa, että näin annasta tulee täydellinen, että il-
man käärmettä hän ei opi tuntemaan paratiisia. Paholainen yhtyy 
annaan, ja tämä kokee pelon ja kivun jälkeen ennen kokematon-
ta nautintoa, tuntee palavansa ja kohoavansa siivilleen kuin fee-
niks-lintu. Tämän jälkeen anna kohtaa uudelleen seireeninhahmoi-
sen tytön ja kamppailee tämän kanssa, kunnes nyt, paholaisen lu-
pauksen mukaan kaksineuvoisena, tunkeutuu tähän käärmemäisel-
lä peniksellään:

Tunsin miten käärme kiemurteli jalkojeni välissä. Painoin sen hitaasti 
hänen reikäänsä vasten ja vitkalleen se eteni pimeään käytävään, jon-
ka seinät väistyivät aaltoillen. Mikä kuuma ja suloinen tunne. villisti 
sykkivä luola, joka läpätti kuin ympärille sulkeutuva sydän. Minä olen 
minä, ajattelin sumuisesti ja otin suuhuni matalana kumpareena lepää-
vän rinnan. valtava hellyys ja onni tulvahtivat minuun, minulla oli tun-
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ne että olin kokenut tämän kaiken joskus kauan sitten. Ja kun katsoin 
olennon kasvoihin, näin miten nokka liukui kasvojen sisään ja niiden 
tilalla olivat jotenkin tutut ihmiskasvot. (Pv, 54.)

Kenen kasvot anna näkee? Hän ei kerro suoraan, mutta kenties 
viittaus siihen, kuinka hän on ”kokenut tämän kaiken joskus kau-
an sitten” vihjaa siihen, että houreisessa näyssään anna kohtaa lo-
pulta äitinsä, että fantasiassaan hän yhtyy hermafrodiittina omaan 
äitiinsä. 

Isästä ei tässäkään romaanissa paljoa puhuta. Romaanin tapah-
tuma-aikana jo kuollut isä on aikanaan mielellään väistynyt sivuun 
ja jättänyt perheen hallinnan äidille, joka ainakin Siskon muistois-
sa on ollut väkivaltainen tyranni ja esimerkiksi sitonut ja hakannut 
nelivuotiasta poikaansa. äiti on Hannun ja Kertun piparkakuntuok-
suinen noita, Baba Jagan6 kananjalkatalon henki, seireeni ja paho-
lainen, astmaattinen despootti, mutta myös se, jonka suosiosta tyt-
täret kaikesta huolimatta kilpailevat.

anna näyttää Siskolle, miten on käynyt hautausmaalta varas-
tamassa isänsä uurnan ja kaataa tämän tuhkan kompostiin. Jossain 
vaiheessa poliisit tulevat paikalle äidin kanssa, kanala syttyy tu-
leen, ilmeisesti äidin myötävaikutuksella. Kanalan mukana palavat 
kaikki annan viimeisten vuosien aikana tekemät maalaukset. anna 
viedään mielisairaalaan. Sisko jää asumaan äitinsä kanssa. anna 
käy pariin otteeseen vielä lomilla kotonaan, mutta eräänä yönä hän 
polttaa isänsä entisen rakastajan talon, yrittää nousta katolta len-
toon, tippuu maahan ja joutuu lopullisesti laitokseen. 

annan houreiset näyt muodostavat romaanin rinnakkaistodelli-
suuden, myyttien ja fantasian maailman. Romaani on ladattu täy-
teen toisiinsa kietoutuvia länsimaisen kulttuurin satuja, myyttejä 
ja arkkityyppejä. Kuten Riitta Jytilä (2014) väitöskirjassaan Sten-
bergin romaanituotannosta on todennut, teoksessa toistuvat edellä 
mainittujen lisäksi muun muassa sadut Hannusta ja Kertusta pipar-
kakkutalossa sekä Baba Jagasta luista kyhätyssä talossaan, mutta 
myös Raamatun paratiisi-myytti, kreikkalaiset myytit Oidipuksesta 
ja Hermafrodituksesta ja suomalaisen kansanperinteen tarut vete-

Inserted Text
Baba Jaga on slaavilaisissa kansansaduissa esiintyvä noitahahmo, joka asuu kananjaloilla seisovassa talossa. 
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hisestä. anna näyttäytyy vapahtajana, eräänlaisena Kristana, nais-
puolisena Kristuksena. 

Romaanin lopussa todellisuus näyttää voittavan, Sisko on lo-
pullisesti syrjäyttänyt lapsuudenkodissaan annan. Mutta Sisko on 
ominut myös jotain annan sisäisestä mielenmaailmasta ja tunnus-
taa romaanin lopussa kaipaavansa Homo angelicusta: 

Tuhon enkeli puuttui ja sen mukana kaikki.
Sinä hetkenä uskoin välähdyksenä tajuavani raiskaajan tunteet. 
Tiedän mitä useimmat tästä ajattelisivat: luonnottomia tunteita. 

Minä annan pitkät spekulaatioille luonnollisesta ja luonnottomasta. 
Sitä paitsi todellisuus on harvoin ylevä. Tiedän että annan enkelipe-
to on todellinen, eikä se helposti antaudu kuvattavaksi. Mieli on samea 
peili, mutta joskus otollisessa valaistuksessa siihen voivat eksyä oudot 
ja peloittavat kasvot. 

Se oli minun sielulintuni, ja ehkä on hyvä, että olin saanut sen näh-
dä. Typerys se, joka sulkee siltä silmänsä. (Pv, 123.)

Stenbergin luomat, maailman myyttiperinteestä ammentavat näyt 
ovat kieltämättä rationaaliselle tajunnallemme outoja ja pelottavia. 
Mutta ehkä olisimme kuitenkin, kuten Sisko antaa ymmärtää, type-
ryksiä, jos sulkisimme niiltä silmämme.

Idströmin Veljeni Sebastian ja julma lapsuus

annika Idströmin romaanissa Veljeni Sebastian on ainakin yksi 
huomiota herättävä yksityiskohta, jota on vaikea lukea muuna kuin 
intertekstuaalisena viitteenä Stenbergin vuotta aiemmin julkaistuun 
Paratiisin vangit -romaaniin: antti näkee, kuinka Sebastian tappaa 
ja nylkee kyykäärmeitä (vS 141–142). Kohtaus tuo, kaikessa freu-
dilaisuudessaan, eittämättä mieleen sen, kun Paratiisin vangeis-
sa anna kertoo Siskolle muistavansa tämän aikanaan tappaneen ja 
nylkeneen käärmeen (Pv, 59). 

Idströmin romaanin antti on kääpiökasvuinen mutta yliälykäs 
poika, joka asuu kahden äitinsä kanssa jossain oletettavasti Itä-Hel-
singin lähiössä. Isää ei mainita kertaakaan. antti vahtii mustasuk-
kaisesti äitiään, kunnes Mika-niminen mies tulee perheeseen. Sil-
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loin tällöin antin tarinaan ilmestyy Sebastian. Tämä on antin ikä-
toveri, mutta monin verroin kauniimpi ja suositumpi. Toisaalta Se-
bastian ilmestyy ja katoaa antin elämään kuin kangastus, ja lopulta 
lukija alkaa epäillä tämän olevan vain antin mielikuvitusta, hahmo 
johon antti projisoi omia haaveitaan ja halujaan.

Paratiisin vankien tapaan Veljeni Sebastian on poikkeuksellisen 
vahvasti aiemmille teksteille rakennettu romaani, kirjallisuudentut-
kimuksen termein ilmaistuna intertekstuaalinen palimpsesti.7 Ku-
ten Irma Perttula (2010) väitöskirjassaan suomalaisesta groteskista 
on todennut, kirjan tärkein pohjateksti on Günter Grassin Peltirum-
pu, josta muutama vuosi aiemmin oli ilmestynyt volker Schlön-
dorffin ohjaama suurta huomiota saanut elokuva. kuten Grassin ro-
maanin Oskar, myös romaanin antti on fyysisesti huomiota herättä-
vän pieni ja sairaalloinen, mutta älyllisesti ikäisiään huomattavasti 
kehittyneempi. antti osaa omasta mielestään myös, Oskarin tapaan, 
särkeä etäältä lasia. Siinä missä Oskar särkee lasia kirkumisellaan, 
pystyy antti tekemään sen pelkän ajatuksensa voimalla. 

Molemmat teokset rakentuvat epäluotettavan kertojan varaan. 
Oskar ja antti raportoivat elämästään pikkuvanhalla tyylillään, 
mutta lukijalla on lopulta vähän keinoja selvittää, kuinka paljon 
kerrotusta on tarinan maailmassa totta ja kuinka paljon vain kerto-
jan fantasiaa. Taustalta erottuu liiankin konkreettinen todellisuus: 
Peltirummussa Natsi-Saksan nousu, Veljeni Sebastianissa yksinäi-
sen lähiölapsen kohtalo. Kumpikin kertoja kuitenkin luo selvästi 
omaa mytologiaansa, tekee omalla tavallaan loogisia mutta vallit-
sevasta todellisuudentulkinnasta poikkeavia johtopäätöksiä. Mo-
lempien kohtalo on selvästi heitä isompien voimien käsissä, mutta 
omalla kerronnallaan he pyrkivät tekemään itsestään oman elämän-
sä subjekteja. Oskar ”päättää” olla kasvamatta, antti ”päättää” tur-
ruttaa tunteensa:

Kuvani elämästä ei ollut synkkä, se ei ollut mitään. Elämä on vain 
elämä. En itkenyt kohtaloani, en katkerasti syyttänyt ketään kaikkein 
vähiten äitiäni Kaarinaa tai Isää Jumalaa. Lakkasin kahlaamasta sii-
nä tunnevellissä missä ihmiset viettävät suurimman osan elämästään, 

Inserted Text
Tai, Gerard Genetten termistöä käyttäen, hyperteksti, aiemman hypotekstin varaan laadittu teksti.
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ilossa, surussa, onnessa, epätoivossa, rakkaudessa, vihassa. Minun elä-
mäni vain on, miten se on, oli minusta samantekevää.

Näin olin vapaa. En ollut uhri enkä jäänyt tappiolle. Olin kaukonä-
köinen ja osasin pitää varani. (vS, 40.)

Monessa tilanteessa antti antaa kuvan, että hän hallitsee tilanteen, 
osaa manipuloida ympäristöään. Usein tämä on kuitenkin harhaa. 
Hän kuvittelee, että on itse ystävystynyt vanhempaan mieheen Mi-
kaan ja kutsuu tämän joulua viettämään, vaikka tosiasiassa Mika 
on puhutellut anttia vain, koska hänellä on jo suhde tämän äitiin 
Kaarinaan.

Romaanissa on monia groteskin väkivaltaisia kohtauksia. Mi-
kasta paljastuu epästabiili, arvaamaton ja sadistinenkin puolensa, 
kun hän kiusaa niin anttia kuin tämän äitiä. 

Mika oli kalpea, hänen päänsä tärisi. Saatanan lehmä, hän huusi ontol-
la äänellä. Kuka sinun käski poistua? Istu! Istu jumalauta!

Kaarina tuli viereeni sohvalle ja puristi kätensä nyrkkiin.
– Siinä on kaksi hullua, voi hyvä Jumala jos te vain voisitte nähdä 

miltä te näytätte. äiti ja poika, paita ja perse, emähuora äpäränsä kans-
sa, kaksi seinähullua idioottia ja teidän kanssanne minun täytyy elää, 
teille uhrata aikaani ja mitä saan palkaksi? Minulle nauretaan, minua 
pidetään pilkkana!

Hän nousi kiivaasti. Tuoli kaatui kumoon.
– Mika… Kaarina nousi. Mika työnsi hänet takaisin istumaan.
– Minä sanon koska sinä nostat takapuolesi tuon puolisokean kuo-

laavan kääpiön vierestä, minä sanon koska sinä tarjoat vittuasi ja ke-
nelle sillä sitähän sinä levität vaikka kenen edessä, nussit omaa poikaa-
sikin kun minä en ole täällä. (vS, 114.) 

Pian sanallinen väkivalta kumuloituu fyysiseksi, Mika pahoinpite-
lee Kaarinan sairaalakuntoon. Kaarina antaa anteeksi, kuten naiset 
liian usein tekevät. Piinalliset perheväkivaltakohtaukset tuovat mie-
leen vaikkapa Maria Jotunin Huojuvan talon (1963), tai jos 1980-
luvun alun kirjallisuudesta puhutaan, Lars Norénin näytelmät. via-
ton ei kuitenkaan ole anttikaan – vaikka hän sanoo vihaavansa vä-
kivaltaa, hän tuntee outoa nautintoa, kun hänen koulutoveriaan ha-
kataan koulun vessassa. 
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Lukija saa toisenkin näkökulman tarinaan, kun antti kertoo löy-
täneensä Kaarina-äidin kirjoittaman käsikirjoituksen. Siinä ker-
rotaan Kaarinan alter egosta, ”annelista”: tämän masennuksesta, 
eroottisista haaveista ja poikaansa kohdistuvista väkivaltaisista fan-
tasioista. antti sanoo tekstin olleen osa ”marraskuussa” julkaistua 
romaania – kun romaanin lopussa Kaarina kuolee kesällä, tämä tar-
koittaisi romaanin tulleen ulos postuumisti. asetelma luo romaa-
niin metatekstuaalista ironiaa: kenties romaani, jota luemme, on 
itse asiassa se sama romaani, jota Kaarinan kuvataan kirjoittavan? 
Kirjoittaminen on myös kilpailun alue: Mika ja Kaarina molemmat 
haaveilevat kirjailijan urasta. 

Teoksen nimi on sitaatti Katri valan runosta ”Tavoittamaton”.8 
valan runon voi tulkita muistoksi esimerkiksi poliisien tai sotilai-
den yöllä tekemästä ratsiasta. Muistoja öisistä heräämisistä ja äidin 
valituksista on myös Idströmin romaanissa, samoin öisen väkival-
lan uhkaa. Nimi Sebastian mainitaan valan säkeissä: ”Seisoit kuo-
lemantyynenä, / veljeni Sebastian. / kirjani singottuina lattialle, / 
nukkeni lävistetyin ruumiin.” Kenties sotilaat ovat tutkineet nuk-
kea – joka tapauksessa lävistetty ruumis yhdessä nimen Sebasti-
an kanssa tuo mieleen kristityn marttyyrin, pyhän Sebastianin, joka 
kuvataan usein kauniiksi, nuolten lävistämäksi nuorukaiseksi. Ja 
runo viittaa myös puhujan eräänlaiseen iättömyyteen – anttikaan ei 
Idströmin romaanissa oikeastaan ole lapsi eikä vanhus.

Toinen teos, johon teoksen nimen voi ajatella viittaavan, on ast-
rid Lindgrenin Veljeni Leijonamieli (1973). Lindgrenin kuvaamassa 
veljesparissa on paljon samaa kuin Saision Betoniyön Simossa ja Il-
kassa: nuori poika, Korppu, ihailee varauksettomasti isoveljeään ja 
haluaisi seurata tätä (tai, kuten Stenbergillä, Sisko haluaisi tulla an-
naksi annan paikalle). Idströmin kuvaama Sebastian ei ole biologi-
nen veli antille, mutta on vähintään yhtä suuri ihailun kohde: kau-
nis, terve, satumaisen pystyvä siinä missä antti on (Korpun tapaan) 
pieni, ruma ja sairas. Nimi Sebastian ja hahmoon liitetyt pyhimys-
mäiset piirteet vievät ajatukset, kuten valalla, pyhään Sebastianiin, 
joka on usein mielletty homoseksuaalien suojeluspyhimykseksi.9

Inserted Text
Perttula (2010, 353, n. 442) huomauttaa, että ”kahden tekstin kuvastossa, sävyssä ja tunnoissa on muutenkin huomattavia yhtymäkohtia”, mutta ei käy selvittämään niitä tarkemmin.

Inserted Text
Pyhän Sebastianin asemasta homokulttuurin ikonina ks. esim. Kaye (1996).
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Kohtuahdistus ja mimeettinen halu

Kaikissa kolmessa romaanissa käsitellään ahdasta perhettä, jossa 
isä loistaa poissaolollaan. Ja on kuin isän ja isän lain puuttuminen 
vapauttaisi romaanien mielikuvituksen, saisi kerronnan syöksy-
mään estoitta tajunnan alla piilevään aluskasvillisuuteen, myyttis-
ten, seksuaalisten ja väkivaltaisten fantasioiden julmaan paratiisiin. 
Kerronnan vapautumista ”isän laista” on esimerkiksi ranskalainen 
filosofi Julia kristeva (1974) kutsunut kielen ”semioottiseksi” ta-
soksi – kielen synnyn kohtumaiseksi tilaksi (chora), missä ”falli-
nen” rationaliteetti ei enää (tai vielä) pääse hallitsemaan kirjoitus-
ta.10 

Kaikki romaanit myös kehittävät eteenpäin sitä freudin teoreti-
soimaa oidipaalista kuviota, jossa isän poissaolo mahdollistaa aina-
kin fantasian tasolla lapsen eroottisen suhteen äitiin – kaikissa kol-
messa romaanissa äidin ja lapsen suhde kuvataan seksuaalisen jän-
nitteen läpäisemänä, ja esimerkiksi äidin riisuminen ja pukeminen 
lastensa nähden toistuu kohtauksena kaikissa kolmessa romaanissa. 
Kaikissa kolmessa romaanissa lapsi on myös kiihkeän ja omistavan 
mustasukkainen äidistään. 

äidin ruumis on kuitenkin myös ahdistava. Kaikkien romaanien 
ahdas, suljettu tila, mistä ”goottilaisen naturalismin” käsitettä esi-
tellessäni jo mainitsin, on eräässä mielessä äidillisen kohdun kuva. 
Betoniyön kuvaama kaupunki on eräässä mielessä ”betonikohtu”, 
josta Simo rimpuilee ulos, ja ainakin Stenbergillä ja Idströmillä 
toistuvat lentämisen fantasiat11 ovat ymmärrettävissä haluna pääs-
tä ulos kohdusta, ulos äidillisen vallan tukahduttavasta piiristä, joka 
on paitsi elämän myös kuoleman synnyttäjä. Kuten Stenbergin Sis-
ko muistelee: 

Kuvittelin, että hänen sisällään rehotti salainen puutarha, villi ja hedel-
mällinen, ja siellä halusin vaeltaa. Kun murrosikäisenä katselin hänen 
ikään kuin maidontäyttämää ruumistaan, minut valtasi kiusallinen tie-
toisuus siitä, että olin syntynyt siitä. Me kaikki kolme, minä, anna ja 
veli olimme kasvaneet tuossa hedelmällisessä maljassa. Kolme kerää 
tiukkaa elämänlankaa, joka oli alkanut kutoutua ihmisruumiiksi. Elä-
mä itse istui hänen lihansa arvoituksellisessa pimennossa ja kutoi ku-

Inserted Text
Siinä missä esimerkiksi Esa Sariolan Rakas ystävä pyhittää rationaalisen isän väkivaltaisuuden, Saisiolla, Stenbergillä ja Idströmillä isän poissaolo on vapauttanut alitajunnan vallat, kollektiivisen tiedostamattoman myytit ja arkkityypit.

Inserted Text
 Idströmillä lentämisen fantasiat ovat vähemmän ilmeisiä kuin Stenbergillä, mutta Veljeni Sebastian esimerkiksi alkaa tilanteessa, jossa Antti istuu ikkunalaudalla kuudennessa kerroksessa ja toteaa pitävänsä ”korkeista paikoista, Stadionin tornissa olen käynyt viisi kertaa” (VS, 9).
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tomistaan. Mutta siellä vaani myös kuolema saksineen, ja me jouduim-
me seuraamaan niiden yhteenottoja. (Pv, 58)

Ehkä Stenbergin romaanin nimen voi tulkita ajatukseksi siitä, että 
niin kauan kuin olemme äidistä syntyneitä, olemme myös paratii-
sin vankeja. 

Kaikki kolme romaania käsittelevät myös veljeyttä tai sisaruut-
ta (vaikka Veljeni Sebastian -romaanissa veljeys onkin vain henki-
nen), varsin illuusiottomalla tavalla sitäkin. Kuten Stenbergin Sisko 
toteaa heti romaanin aluksi:

Minusta on sietämätöntä, että naiset nimittävät toisiaan siskoiksi. Minä 
en koskaan hairahdu puhumaan tasa-arvosta perhesuhteiden sanastol-
la. Solidaarisuus ei kulje sisaruuden nimissä, vapaus ja veljeys eivät 
kuulu yhteen. Sen mustempaa valhetta ei ole. Perheen perusta on val-
ta ja alistaminen. (Pv, 5.)

Romaaneissa sisaruussuhteet perustuvat väkivaltaiselle samastumi-
selle. Nuorempi, rumempi tai pienempi ihailee vanhempaa, kau-
niimpaa tai vahvempaa. Tämä ihailu ei kuitenkaan ole pyyteetöntä. 
Pikemminkin siinä voi nähdä René Girardin (1961) kuvaamaa ”mi-
meettistä halua”: ihminen oppii oman halunsa vain jäljittelemäl-
lä jonkun toisen halua. Simo oppii haluamaan Ilkan synkkiä tuho-
visioita, Sisko oppii haluamaan annan myyttistä lentämistä, ant-
ti oppii haluamaan Sebastianissa näkemäänsä itseriittoisuutta. Mi-
meettiseen haluun liittyy Girardin mukaan kuitenkin aina väkival-
lan mahdollisuus. Toinen on paitsi ihailun myös kateuden kohde, 
jotain, minkä tilalle subjekti haluaa asettaa itsensä. Toinen on siis 
tuhottava, tai ainakin toisen halu: Sisko asettaa itsensä annan pai-
kalle ja seuraa sivusta tämän taiteilijanunelman tuhoa, antti aihe-
uttaa Sebastianin äidin kuoleman.12 Tai kuten Sisko melko suoraan 
romaanin alussa sanoo: ”Ja herra varjele, että minä rakastin an-
naa. Minä halusin olla hänen kaltaisensa. Enemmänkin, halusin 
olla hän. Eikö tämä ole onnettoman rakkauden perimmäinen kaa-
va? Olla toinen. Siis mahdotonta. Siksi minä kiusasin annaa aina 
kun se oli mahdollista.” (Pv, 6.) Simon tapauksessa kotona kerty-
nyt intiimin väkivallan paine purkautuu ensin sivulliseen, ”naapu-

Inserted Text
Antti on jättänyt veneen hyllylle laatikollisen kyynpoikasia, Sebastianin äiti kaataa ne yöllä vahingossa päälleen ja sytyttää itsensä paniikissa kaasuhellasta tuleen. Kuva palavasta äidistä on kuin Bergmanin tv-sarjasta Fanny ja Alexander, kun ottoisä Edvardin täti syttyy tuleen ja horjuu pitkin asuntoa sytyttäen lopulta Edvardinkin tuleen.



220Nykykulttuuri 121

ritalon hinttiin”, ja lopulta, kuin Ilkan puheiden tasolle jäävää itse-
tuhoisuutta matkien, itsemurhaan.

Perhe ja valta

1980-luvun romaania on usein pidetty vain yhteiskunnallisuuden 
hylkäävänä kääntymisenä yksityiseen sfääriin, individualismiin, 
tiiviiseen perheyhteisöön ja mytologioihin. Mutta onko tämä koko 
totuus? 

Ehkä paluun perheeseen voi nähdä myös suhteessa niin Hege-
liin kuin freudiin. Ehkä siinä otetaan vakavasti se Hegelin Oikeus-
filosofiassa (1821) esittämä lähtökohta, että yhteiskunta perustuu 
perheyksikköön – mistä taas voidaan psykoanalyysin tapaan johtaa, 
että yhteiskunnalliset valtasuhteet voidaan palauttaa perheyhteisön 
valtasuhteisiin. valta on, tavallaan, aina kuva vanhempien vallasta 
lapsiin. valtio ja sen valvontainstituutiot ovat ankara isä. Työnanta-
jat ovat työntekijöille ruokkivia isiä, vaativia mutta myös elättäviä. 
Hoivainstituutiot (kuten lastenkodit ja mielisairaalat) jatkavat äidil-
listä valtaa, holhoavaa mutta myös vapauden riistävää. Sisarusten 
välinen kilpailu ja kateus kirittävät kaikkia työyhteisöjä. Luonnol-
lisesti suhde toimii toisinkin päin: muutokset yhteiskunnan valtara-
kenteissa heijastuvat perheen sisäisissä suhteissa.

Päätän esseeni kysymykseen, joka on ilmiselvästi liian kaukaa 
haettu. En kuitenkaan voi vastustaa kiusausta – suurilla linjoilla 
spekuloiminen kun on humanistin harvoja iloja. Kysymys kuuluu: 
olisiko mahdotonta ajatella, että kaikissa kolmessa romaanissa huo-
miota herättävällä isän poissaololla on kenties jotain tekemistä sen 
kanssa, että valtakunnan Isä, Kekkonen, joutui juuri noihin aikoihin 
luopumaan vallasta ja vetäytymään varjoihin? varmasti vain sattu-
maa, mutta on kiusaus nähdä se symbolisesti osuvana – varsinkin 
kun vahvimman ja innovatiivisimman kirjallisuuden valtikka tuntui 
samaan aikaan siirtyvän Suomessa naiskirjailijoille. 
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ViiTTeeT

1  anglosaksisessa kirjallisuudentutkimuksessa termiä on toisinaan 
käytetty, esimerkiksi Crow (1994) kutsuu Jack londonin romaania Sea 
Wolf ”goottilaisen naturalismin” edustajaksi. Stephanie Metz (2016) 
taas jäljittää amerikkalaisten naiskirjailijoiden edustaman ”goottilai-
sen naturalismin” tradition, johon hän lukee mm. Elizabeth Stoddar-
din, Louisa May alcottin, Mary E. Wilkins freemanin, Edith Wharto-
nin sekä Edith Summers Kelleyn.
2 ”Veljeni Sebastianissa ei ole kyse natsismista eikä sodan todellisuu-
desta, vaan suomalaisen nyky-yhteiskunnan arkipäivästä, arjen ja ih-
missuhteitten tummasta (yhtä aikaa aikaan kiinnittyvästä ja ajattomas-
ta) ’gotiikasta’, jonka edestä poikkeavan lapsen epätavallinen, ’matala’ 
ja ’lapsenkaltainen’ perspektiivi riisuu kaikki verhot.” (Perttula 2010, 
271.)
3  Mutta mikä ”Gloria” on kyseessä? U2:n October-levyllä vuoden 
1981 lokakuussa julkaistu ”Gloria” ei varmaankaan ehtinyt romaaniin. 
Ehkä laulu on hieman vanhemman sukupolven, van Morrisonin, Door-
sin tai Patti Smithin ”Gloria”? Näissä kaikissa Gloria on paitsi Jumalan 
ylistystä myös juhlissa nähdyn naisen nimi (kuin ennakointina Marja-
tan kohtaamisesta)? vai onko kyseessä sittenkin alkuperäinen kirkolli-
nen hymni, jokuhan valittaa, ettei sitä voi edes tanssia? Joka tapaukses-
sa taivaita tavoitteleva laulu luo ironisen vastakohdan Ilkan alennus-
tilalle. Omissa sekoittuneissa muistikuvissani Betoniyö yhdistyy niin 
sanottuun 1980-luvun ”goottilaiseen rock-musiikkiin”, vaikka romaa-
nissa radiosta soikin lähinnä melankolista Suomi-iskelmää. Romaanis-
sa on samaa suljetun tilan tuntua kuin Joy Divisionin tai myöhemmin 
vaikkapa The Curen äänimaailmassa, hylätyn kellarin kaikuja, kohta-
lonomaisuutta, pimeää valoa. 
4 ajatus realismin avoimesta ja naturalismin suljetusta tilasta on velkaa 
Georg Lukácsin (1978) kuvaukselle realismin ja naturalismin eroista. 
5 Termin historiasta ja käytöstä ks. Marshall 2013.
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6  Baba Jaga on slaavilaisissa kansansaduissa esiintyvä noitahahmo, 
joka asuu kananjaloilla seisovassa talossa. 
7 Tai, Gerard Genetten termistöä käyttäen, hyperteksti, aiemman hypo-
tekstin varaan laadittu teksti.
8 Perttula (2010, 353, n. 442) huomauttaa, että ”kahden tekstin kuvas-
tossa, sävyssä ja tunnoissa on muutenkin huomattavia yhtymäkohtia”, 
mutta ei käy selvittämään niitä tarkemmin.
9 Pyhän Sebastianin asemasta homokulttuurin ikonina ks. esim. Kaye 
(1996).
10 Siinä missä esimerkiksi Esa Sariolan Rakas ystävä pyhittää rationaa-
lisen isän väkivaltaisuuden, Saisiolla, Stenbergillä ja Idströmillä isän 
poissaolo on vapauttanut alitajunnan vallat, kollektiivisen tiedostamat-
toman myytit ja arkkityypit.
11 Idströmillä lentämisen fantasiat ovat vähemmän ilmeisiä kuin Sten-
bergillä, mutta Veljeni Sebastian esimerkiksi alkaa tilanteessa, jossa 
antti istuu ikkunalaudalla kuudennessa kerroksessa ja toteaa pitävän-
sä ”korkeista paikoista, Stadionin tornissa olen käynyt viisi kertaa” 
(vS, 9).
12 antti on jättänyt veneen hyllylle laatikollisen kyynpoikasia, Sebas-
tianin äiti kaataa ne yöllä vahingossa päälleen ja sytyttää itsensä panii-
kissa kaasuhellasta tuleen. Kuva palavasta äidistä on kuin Bergmanin 
tv-sarjasta fanny ja alexander, kun ottoisä Edvardin täti syttyy tuleen 
ja horjuu pitkin asuntoa sytyttäen lopulta Edvardinkin tuleen.
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