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1. Johdanto

”On surullista, kamalaa, kuinka hyvätkin kirjailijat unohtuvat. 

[--] Yksi suurista unohdetuista on nokialainen Hannu Aho.”

– Harri Haanpää Aamulehdessä 14.2.2012

Hannu Ahon (1948-2012)  vuonna 1977 ilmestynyt  Saara (=S)  herätti  ilmestyessään

suurta huomiota.  Saaraa on luonnehdittu ”sen ajan nuorten ja yliopisto-opiskelijoiden

kulttikirjaksi” (Savon Sanomat 2012). Liisa Envald luonnehti teosta Nuoressa Voimassa

(1979, 10) ”yhdeksi viime vuosien puhutuimmista romaaneista”. Aamulehden kriitikko

Arto Seppälä1 ei Saaraa kehuessaan säästellyt sanoja:

Saara on huikealla yksityiskohtiensa runsaudella ja bruttopainonsa 
voimalla viedä jalat alta. [--] Saara on pirullisen tosi, kuin uudelleen
sovitettu ja sanoitettu kansallislaulu, se tekee kipeästi hyvää kuin 
kirurginen hoito.

Romaani on kertomus nuoren miehen vaelluksesta turvatuista perheoloista yhteiskunnan

marginaaliin.  Kertoja-päähenkilö Make tympääntyy opiskelijaelämäänsä Tampereella,

tunkeilevaan ex-tyttöystäväänsä ja nousukasporvarilliseen perheeseensä. Mahdollisuus

irtiottoon  realisoituu  irtolaistyttö  Saarassa,  joka  kahlaa  umpihumalassa  Maken

veneeseen ja lyöttäytyy seuraan nukuttuaan itsensä selväksi. Saara jää Maken nurkkiin,

ja  väliaikaisjärjestely  muuttuu  mutkien  kautta  tavallaan-parisuhteeksi.  Make  lähtee

Saaran matkaan, keskeyttää opintonsa,  riitaantuu lähipiirinsä ja sukulaistensa kanssa,

vaihtaa kaupunkia ja työpaikkoja. Kaikkea ei voi kuitenkaan paeta: Saaran raskaus ja

abortti pakottavat Maken kohtaamaan syvimmät ristiriitansa, pelkonsa ja syyllisyytensä.

Lopuksi Saara karkaa. Maken vaellus päättyy suolle itärajalla.

Nuoren Voiman kriitikko Arto Virtasen mukaan Saara joutui myös asenteellisen

triviaaliluennan uhriksi pettäessään sekä porvarilliset että vasemmistolaiset odotukset.

Romaanin pessimistisenä koettu maailmankuva herätti paheksuntaa. Päähenkilö Maken

1 Ote kritiikistä on Hannu Ahon kolmannen romaanin Taivaan mitalla (WSOY 1979) toisen 
painoksen kansipaperin liepeestä.
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odysseia tulkittiin muodikkaaksi niskuroinniksi, kvasikapinoinninksi ja lapsellisuudeksi,

ikäkaudesta  ja  elämän  helppoudesta  johtuviksi  tempuiksi,  joista  on  helppoa  palata

vanhempien  turviin.  (Virtanen  1980,  240–248.)  Myötämielisissä  kritiikeissä  Saaran

yhteiskunnallisuutta tarkasteltiin enimmäkseen päivänpolttavasta kulmasta. Esimerkiksi

Suomen Kuvalehdessä (Karjalainen 1977,  8–10)  Saaraa  esiteltiin  jonkinlaisena auki

kirjoitettuna sukupolvikokemuksena menetettyine uskoineen, puuttuvine näköaloineen

ja ”arvokriiseineen”.

1.1 Hannu Ahon kaksijakoinen kirjailijakuva

Hannu  Aho  syntyi  työväenluokkaiseen  perheeseen  Nokialla  23.2.1948,  eikä

kouluttautunut keskikoulua pidemmälle.  Hän astui  kirjallisuuden kentälle  voittamalla

WSOY:n suuren nuortenkirjakilpailun vuonna 1976 teoksellaan  Kaukana vihreä meri.

Teos  julkaistiin  samana  vuonna  ja  se  sai  suopean  vastaanoton.  Seuraavana  vuonna,

1977, julkaistu Saara on Ahon toinen ja ensimmäinen aikuisille suunnattu romaani. Arto

Virtanen (1978,  266–269) huomasi  Kaukana vihreää merta ja  Saaraa käsittelevässä

yhteiskritiikissään teosten temaattisen samankaltaisuuden:

Kummassakin romaanissa on keskeisenä sisältönä irrottautuminen 
siitä turvallisesta, kahlitsevasta ja rajoittavasta elämänpiiristä, jota 
koti ja perheinstituutio perimmältään monelle itsenäistyvälle 
nuorelle merkitsevät.

Ahon  tuotanto  käsittää  kaikkiaan  kuusi  romaania,  yhden  nuortenkirjan,  yhden

novellikokoelman sekä runoja ja kuunnelmia. Kahden ensimmäisen romaanin jälkeen

Ahon aihepiiri ei merkittävästi laajentunut. Kirjailijan pääteoksena pidetty Pelistä pois

(1982) on sekin itseoikeutetusta irtiotosta alkava vaelluskuvaus, joka tutkii tuhoavien

ihmissuhteiden  potentiaalisesti  kasvattavaa  vaikutusta  tai  sen  mahdollisuutta.  Ahoon

myötämielisesti  suhtautuneen  Arto  Virtasen  mukaan  Pelistä  pois kuitenkin  oli

”ongelmallinen [--] sekä muotonsa ja rakenteensa että sisältönsä tasolla” ja ylipäätään

yritys kertoa hyvin kulunut tarina hyvin tavanomaisesta 
näkökulmasta, ahomaisen persoonallisin keinoin kylläkin, mutta jo 
toiseen kertaan koska 'Saara' oli ensimmäinen kerta. Uutta romaania 
[Pelistä pois] lukiessa vahvistuu käsitys siitä, miten ehjä, vankka ja 
jännitteinen romaani 'Saara' oli. (Virtanen 1982, 437)
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Ahoa voi hyvin perustein pitää versiokirjailijana (ks. Koskela 1988, 172): hän kirjoittaa

oikeastaan  yhtä  teosta,  josta  tuotannon  yksittäiset  teokset  ovat  rakenteellisesti,

temaattisesti tai katsomuksellisesti samansukuisia muunnelmia. Pekka Tarkka luonnehtii

Suomalaisia nykykirjailijoita -teoksensa kuudennessa laitoksessa:

Nuoren Ahon vaellus- ja kehitysromaanit [mm. Saara] erosivat 
lajin entisistä edustajista, sillä niiden henkilöt matkustavat turhin 
päin eivätkä yleensä kehity tai päädy mihinkään. Hänen ihmisensä 
hapuilevat nuoruuden ja aikuisuuden välimaastossa, jonka 
kokemukset ovat lohdutonta helvettiä, vaikka he joskus löytävätkin 
valoa hurmioituessaan rakkaudesta, luonnosta, suurista kaupungeista
tai avaruuden näyistä. (Tarkka 2000, 12)

Kirjailijanurallaan  Aho sai  Kalevi  Jäntin  palkinnon (1978),  Alex  Matson -palkinnon

(1993),  Runeberg-palkinnon  (1997)  sekä  Tampereen  kaupungin  kirjallisuuspalkinnon

viidesti. Julkisesta arvostuksesta huolimatta Aho viihtyi omissa oloissaan. Suvi Aholan

Helsingin  Sanomiin  kirjoittamasta  muistokirjoituksesta  (6.11.2012)  ilmenee,  että

”[k]ustannustoimittaja  Harri  Haanpään  mukaan  henkilökohtaiset  menetykset  saivat

Ahon  eristymään  yhä  enemmän,  eikä  hän  lopulta  avannut  oveaan  tai  vastannut

kirjeisiin”.  Kuitenkin,  Ahola  kirjoittaa,  Ahoa  ”kiitettiin  taajaan  myös  siitä,  miten

synkkiinkin kuvauksiin saatiin mukaan hurmiota ja huumoria”.

Suomalaisen  Kirjallisuuden  Seuran  (SKS)  arkistosta  löytyvässä  nauhoitteessa

(1978) Ahoa  haastattelee  Matti  Wacklin.  Kirjailijan  sävy  on  alusta  loppuun

pidättyväinen,  jos  ei  suorastaan  yrmeä.  Syntyy  vaikutelma,  että  Aho  on  lopen

kyllästynyt  kysymyksiin,  jotka  kokee  johdattelevina,  panettelevina  tai  epäolennai-

suuksiin  takertuvina. Aho  ei  luottanut  kriitikoiden  asiantuntemukseen.  Etenkin

”ideologiset  vastenmielisyydet”  (suora  laina)  saivat  Ahon  turhautumaan,  ja  hänen

asenteensa  kirjallisia  instituutioita  kohtaan  oli  muutoinkin  selvästi  vastahankainen,

epäilyn ja  epäluottamuksen sävyttämä.  Aho ei  avoimesti  polemisoinut,  vaan purnasi

itsekseen: sanoi teoksissaan sen, minkä halusi ja pettyi siihen, ettei niitä ymmärretty,

vaikka niitä luettiin ja niistä enimmäkseen pidettiin. Aho kuoli kotonaan Tampereella

64-vuotiaana lokakuun 20. päivä vuonna 2012.

1.2 Saaran aikalaistausta ja ilmeisimmät verrokit

Yhteiskuntakriittinen realistinen kuvaus, monesti  jopa inhorealismiin ja naturalismiin

asti, oli olennainen osa 1970-luvun proosaa (Roininen 1998, 137). Kai Laitisen (1991,
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539)  mukaan  tyypillistä  1970-luvun  realistikirjailijoille  oli  pyrkimys  kurkistaa

hyvinvoinnin  kulissien  taakse.  Kirjallisuutemme  osalta  1970-lukua  on  pidetty  myös

vuosikymmenenä,  jona  viimeistä  kukoistuskauttaan  elävä  työläiskirjallisuus  kuvasi

ihmistä varhaisen hyvinvointivaltion puristuksessa (Lahtinen 2018).

Yllä oleva luo  Saaralle ja sen tulkitsemiselle ilmeisen taustan. 1960- ja 1970-

lukujen  proosasta  löytää  saman  tyyppistä  rönsyilevyyttä  ja  ”epäpuhtautta”  kuin

Saarasta,  ns.  tavallisen  työläisen  arkea,  alatyylistä  dialogia,  ryyppäämisen  ja

päämäärättömän  lorvimisen  pitkää  ja  pikkutarkkaa  kuvausta,  seksuaalitabujen

rikkomista, ynnä oman aikansa porvarillisen moraalin koettelua. Vuosikymmen Saaraa

aiemmin esimerkiksi Tytti Parras oli aiheuttanut  Jojo-esikoiromaaninsa (1968) abortti-

ja  irtosuhdekuvauksella  kansallista  moraalipaniikkia  ja  saanut  kadulla  käsilaukusta

päähän päähenkilönsä edesottamusten vuoksi. Lassi Sinkkosen Solveig-romaanit (1970,

1973)  sekä  Pirkko  Saision  Elämänmenon (1975)  ja  Betoniyön (1981)  tunnistaa

aihepiiriensä puolesta kutakuinkin saman yhteiskunnallisen tilanteen tuotteiksi. Aho on

myös helppoa asemoida Tampereen (seudun) kirjailijaksi Väinö Linnan, Lauri Viidan,

Hannu Salaman ja  Eila  Pennasen seuraan.  Aho kuului  Pirkkalaiskirjailijoihin,  mutta

kertoi mainitussa SKS:n kirjailijahaastattelussa lopettaneensa yhdistyksen kokouksissa

käymisen niissä kokemansa ”provinssihenkisyyden” vuoksi. 

Aimo Roininen (1998, 130) luonnehtii Anja Kaurasen esikoisromaanin Sonja O.

kävi  täällä (1981)  olleen  ”lopullinen  feministinen  hyvästijättö  kaikelle  70-luvun

sementtiroiskeisten  rakennustelineitten  arkirealismille  ja  neuvosto-optimistiselle

tulevaisuudelle”. Sonja O. samaistaa itsensä  Saaran nimihenkilöön kohutun romaanin

kuudennen osan kolmannessa luvussa (1981, 265): ”Olen Nabokovin Lolita ja Zolan

Nana. Olen Ahon Saara ja Salaman naiset.”

Vanhemmassa  tutkimuskirjallisuudessa  Ahoon  törmää  listoissa,  esimerkkinä,

aikansa kirjallisuuden edustajana.  Yksilöivämmin Ahoa on tutkinut  ainoastaan  Taina

Salakka-Kontunen. Vuonna 1987 valmistuneessa pro gradu -työssään  Vimma, viina ja

kapina: yksilön ja yhteisön suhteet Hannu Ahon romaaneissa Salakka-Kontunen tutkii

Ahon  romaaneissa  ilmenevää  yksilön  ja  yhteisön  välistä  konfliktia,  jossa  yhteisöä

edustavat  vanhemmat,  asuinkaupunki  sekä  yhteiskunnan  eri  instituutiot.  Saarasta

Salakka-Kontunen toteaa:

Tilannekomiikkaa kirjassa [Saara] on runsaasti; osittain se perustuu 
persoonallisuuksiin, marginaali-ihmisiin, joiden galleria on laaja. 
Kirjan keskeisiä ajatuksia on Leponiemen sosiaalistuminen; 
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muuttuminen on kiintoisa prosessi [--]. Illuusiot karisevat, mutta 
keskeinen on havainto, että sopeutuminen voi tapahtua omilla 
ehdoilla. (Salakka-Kontunen 1987, 82-83)

Kirjallisuussosiologisen  työnsä  loppupuolella  Salakka-Kontunen  luo  myös

yleiskatsauksen  Ahon  tuotannolle  leimallisiin  tyylipirteisiin  ja  kuviin.  Leimallisia

tyylipiirteitä ovat subjektiivisuus, huumori ja ironia, teoksesta toiseen toistuvia kuvia

linnut ja linnun kaltaisuus, talvi, ukonilma, kuu ja tähdet sekä kuume. (mts. 65–76.)

1.3 ”Dekoratiivinen runsaudensarvi” – Saaran ominaislaatu

Ahon  kirjailijalaatua  on  harvinaisen  vaikeaa  määritellä  yksiselitteisesti.  Kaiken

kaikkiaan –  Saarassa ja muutenkin – Aho on aivan liian syvästi  ja tosissaan asioita

kokeva  romantikko  ollakseen  yhteiskunnallinen  realisti  saati  luokkatietoinen

työväenkirjailija;  toisaalta  aivan  liian  rienaava,  sotkeva  ja  ilkeällä  tavalla  ironinen

ollakseen  romantikko  edes  sanan  pessimistisessä,  ”spleenin”  tai  ”Weltschmerzin”

sävyttämässä mielessä. Ahoa on luonnehdittu naturalistikirjailijaksi (Rinnekangas 1996,

47), mikä on perusteltua, muttei vielä kovinkaan yksilöivää.

Kaikissa Ahon romaaneissa koetaan enemmän tai vähemmän perustavanlaatuista

uskon- ja luottamuksen puutetta. Useimmiten kertoja-päähenkilönä toimii elämässään ja

ihmissuhteissaan asettumaton mieshahmo, joka kuvaa ympäröivien henkilöiden eleitä,

olemuksia ja käytöstä yhtä seikkaperäisesti ja leikittelevästi kuin maisemia ympärillään;

mutta  sielunelämää  hän  näkee  harvoilla.  Pitkäkestoiset,  luottamukselliset  ja

vastavuoroiset ihmissuhteet osoittautuvat järjestään aina mahdottomiksi,  vaillinaisiksi

tai  rikkoutuvat  ennen  aikojaan.  Ihmisten  välistä  olemista  leimaa  teoksesta  toiseen

teennäisyyden,  hyväksikäytön,  valehtelun  ja  alistamisen  sävyttämä  maisema,  mutta

myös  hetkittäin  vahvasti  eläytyen koettu  ulkoinen maisema,  jonka kautta  sisäisetkin

tunnot  heijastuvat.  Merkitystä  on yksittäisillä  hetkillä  ja  näyillä,  ei  koskaan millään,

mitä  voisi  toteuttaa  suunnitelmallisesti,  pitkäkestoisessa  yhteistyössä  tai  -

ymmärryksessä muiden kanssa.

Saaraa lukiessa ei  tule yllätyksenä,  että kirjoittamisensa ohessa Aho maalasi.

Maalaaminen ja maalaustaide nousee keskiöön Ahon myöhäiskauden romaanissa Visto

(1993),  mutta  ainekset  näkyvät  selvästi  jo  puolitoista  vuosikymmentä  aiemmin

ilmestyneessä  Saarassa.  Kun  mainitsemassani,  Saaraan keskittyvässä  kirjailijahaas-

tattelussa  Matti  Wacklin  kysyi  Aholta,  kuinka  hän  onnistui  kuvaamaan  kirjan
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tapahtumapaikat  niin  seikkaperäisesti,  Aho  kertoi  asuneensa  kuvailemansalaisissa

paikoissa ja maalanneensa niistä akvarelleja.

Jos muidenkin Ahon romaanien, niin etenkin Saaran sivuilla syntyy vaikutelma,

että Aho on hahmottanut kertomuksena paljolti kuvina ja näkyinä – ”ikään kuin se olisi

suoraan  mielteestä  piirtynyt  paperille”,  kuten  Tarkka  (2000,  12)  luonnehtii.  Saaran

aloittavassa  luvussa  Make  kertoo  tuoneensa  kesämökille  vesivärit  ja  maalanneensa

kuvia, jotka kertomansa mukaan, enteellistä kyllä, ”säännöllisesti hävitti” (S, 10). Make

kuvailee  vesivärityötään  ”dekoratiiviseksi  runsaudensarveksi”  (S,  18).

Maalaustapahtuma on monella tavalla merkityksellinen:

– Kävin uimassa, räpiköin lämpimässä seisovassa vedessä 
lumpeitten keskellä ja vähitellen masennus meni ohi, ja rupesin 
hahmottamaan maisemaa, sain aikaan pellon, dekoratiivisen 
runsauden sarven, kappaleen maata joka versoi kaiken värisiä 
kukkia ja lintuja, mutta se vaikutti niin teennäiseltä että suttasin 
kuvan mustalla ja kirjoitin sen alle: DEPRESSIO ON REGRESSIO, 
mutta se oli vielä kuvaakin teennäisempää, enkä viitsinyt edes sutata
sitä vaan revin pahvin kahtia ja heitin palat talon alle. (S, 18)

Kuvallisen  aineksen  runsaus  ja  kerrostuneisuus  erottaa  Saaran ilmeisimmistä

verrokeistaan,  olipa verrokkiuden perusteena sitten tamperelaisuus,  1970-lukulaisuus,

aihepiirin  yhteiskunnallisuus  tai  kirjalliset  lajimallit.  Saaran ”maalailevaksi”

luonnehdittava kerronta on täynnä metaforia, symboleita, personifikaatioita ja etenkin

kuin-konjunktion ympärille rakentuvia vertauksia. Kuvakielisimmissä kohdissa Saaran

kerronta  myös  tihentyy,  nousee  kerronnan  pintatasossa  tapahtuvan  sähläämisen  ja

tupakansavuisten kapakkamölyämisen yläpuolelle – ja sukeltaa pintatason alle kertoja-

päähenkilönsä  tajunnan  sakkaisempiin  syväkerrostumiin.  Aho  ei  selvästikään  käytä

kuvakielisyyttä  kerrontansa  koristeluun,  vaan  sellaisten  ilmiöiden,  kokemusten  ja

tunteiden  ilmaisemiseen,  jotka  ovat  liian  vaikeaselkoisia  ja  moniselitteisiä

selväsanaisesti artikuloitaviksi (kuvakielen funktioista ks. esim. Ratia 2007, 123).

Haluan  selvittää  tutkimuksessani,  mitä  Saaran huomiota  herättävän  runsas

kuvallinen aines ilmaisee ja mikä on sen suhde teoksen tematiikkaan. Sutatun vesiväri-

maalauksen  päälle  kirjoitettu  ”depressio  on  regressio”  ei  ole  pikkuvanha  sivistyssa-

naleikki, vaan kohosteinen lukuohje, kiteytys päähenkilön problematiikasta.



7

1.4 Aiheet ja motiivit tematiikan viitteinä

Teema  on  yksinkertaisimmin  ilmaistuna  ja  sanakirjamääritelmiä  tiivistäen  se,  mistä

teksti  syvimmällä tasollaan kertoo (Suomela 2001, 141). Shlomith Rimmon-Kenanin

(1995, 14) mukaan teemat ovat yläkäsitteitä, eräänlaisia korkeimman tason ”otsikoita”,

jotka hahmottuvat tekstissä (usein piilevästi) ilmenevien kerronnallisten komponenttien

pohjalta.2 Yksilöivässä  temaattisessa  kirjallisuudentutkimuksessa  kiinnostuksen

kohteena on ennen kaikkea se, mistä teos  merkitsevästi,  omalla erityisellä tavallaan

kertoo (ks. Brinker 1993, 21–22).

Mistä sitten  Saara merkitsevästi,  omalla erityisellä tavallaan kertoo? Sellaiset

yleismääreet  kuin  realistinen  aikalaiskuvaus,  nuoren  miehen  kasvutarina  tai  kuvaus

yksilön  ja  yhteisön  välisestä  konfliktista,  eivät  nähdäkseni  annan  tähän  riittävää

vastausta.  Tematiikkaa  ei  esitetä  kertomuksessa  eksplisiittisesti,  vaan  se  hahmottuu

luennan aikana erilaisista merkitysyksiköistä. Rimmon-Kenanin mukaan temaattisessa

luennassa  lukijan  tehtävä  on  yhdistää  ja  tavallaan ”jälleenrakentaa”  teoksen

(abstraktimpi,  pinnan  alle  kätketty)  teema  (tai  teemat)  tunnistamalla,  nimeämällä  ja

yhdistämällä  tekstissä  esiintyviä  kohosteisia  elementtejä  (käytännössä  motiiveja)

erityisesti niiden välillä havaittavan toistumisen, samankaltaisuuden, vastakohtaisuuden

tai keskinäisten viittaussuhteiden perusteella. (Rimmon-Kenan 1995, 14.)

Menetelmässäni hyödynnän Rimmon-Kenanin perusajatusta, mutta tavoitteeni ei

ole palauttaa  Saaran teemaa ja motiiveja (strukturalistisesti) hierarkkiseen puumalliin.

Lähtökohtani  on  (jälkistrukturalistisemmin)  enemmän  lukijan  roolia  korostava.

Marginaaliset  teemat ovat usein eksplisiittisiä teemoja tähdellisempiä,  sillä ne voivat

toimia  tekstin  ideologiset  sitoumukset  paljastavina  tekstuaalisina  ja  kulttuurisina

”oireina” (Pyrhönen 2004, 41). Theodor Wolpersin (1993, 80–81) laajassa motiivikäsi-

tyksessä  korostuvat  motiivien  joustavuus,  muuntuvuus,  implisiittisyys  sekä  mielen

liikkeet ja alitajunta. Sovellan temaattisessa luennassani Wolpersin näkemyksiä: Saaran

ilmeisen  (realistisen,  yhteiskunnallisen)  tason  alle  hahmottuu  päähenkilön  sisäinen

matka ja siihen liittyvä syvä ja kivulias problematiikka.

Saarassa vallitsee  hyvin  selvästi  1970-luku,  vuosikymmen,  jota  Minna

Sarantola-Weiss  (2009,  196)  on  luonnehtinut  ”mentaliteetiltaan  skitsofreeniseksi”  –

yhtäältä  nousevan  elintason  ja  vauhdilla  rakentuvan  hyvinvointivaltion,  toisaalta

jyrkkien  poliittisten  jakolinjojen,  kylmän  sodan  sekä  terrorismiin  ja  ympäristöka-

2 ”Themes are labels of the highest order, standing [--] at the top of a tree-like hierarchical 
structure.” (Rimmon-Kenan 1995, 14)
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tastrofiin  liittyvien  uhkien  varjostamaksi.  Saarassa viitataan  useasti  vuosikymmenen

merkkitapahtumiin ja puheenaiheisiin, mutta abortti on  Saaran käsittelemistä aiheista

ilmiselvästi  keskeisin.  Vuonna  1970  voimaan  tullut  uusi  aborttilaki  salli  raskauden

keskeyttämisen  sosiaalisista  syistä,  ja  Saara on  yhdenlainen  syväkurkistus  asian

inhimilliseen  puoleen.  Aborttia  tai  sitä  koskevaa  lainsäädäntöä  koskien  Saara ei

kuitenkaan esitä minkäänlaista väitettä puolesta tai vastaan. Toisin kuin teesit, teemat

eivät  väitä  mitään;  niitä  voidaan pohtia,  mutta  niitä  ei  voi  kutsua oikeiksi,  vääriksi,

tosiksi tai epätosiksi (Pyrhönen 2004, 37). 

Saaran ensimmäisessä luvussa, heti sisäänheiton ja kerronta-asennon ottamisen

jälkeen,  esitellään  Maken  ex-tyttöystävän  tuleminen  raskaaksi,  heidän  lapsensa

keskenmeno ja niitä seurannut ero: ”Mutta onneksi tuli keskenmeno ja siihen mystiseen,

veriseen,  hysteeriseen  ja  käsittämättömään  tilanteeseen  meidän  puolen  vuoden

yhdessäolomme lopahti.” (S, 8) Keskenmenoon ja eroon liittyvä tapahtumasarja nousee

takaumana Maken mieleen pitkin tarinaa aina, kun samat asiat ovat nousemassa pintaan

Saaran kanssa. Maken pohjimmainen syy lähteä Saaran  matkaan ei viime kädessä ole

(vain)  tutussa  elämänpiirissä  koettu  eksistentiaalinen  ahtaanpaikankammo,  vaan

torjuttujen mielensisältöjen kokeminen uudestaan.

Maken  puolivahingossa  suorittama  minuuden  löytöretki  äityy  tuskien

taipaleeksi.  Make  ei  pisteliään  pessimisminsä  pauloissa  tiedä,  kehen  tai  mihin

identifioitua  tai  uskoa,  miten  tuntea  olemisensa  maailmassa  mielekkääksi.  Hän  on

ihmisenä  solmussa,  kokee  torjuttua  syyllisyyttä  asiasta,  jota  ei  halua  ajatella,  hakee

helpotusta  sekavin  seurauksin,  eikä  tiedä,  miksi  toimii  niin  kuin  toimii.  Ulkoisesti

Maken ja Saaran matka kulkee Teiskosta Tampereen, Vammalan, Helsingin ja Turun

kautta  Leningradiin  vievään  bussiin.  Turistimatka  tulevaisuuden  yhteiskuntaan,

sosialismin luvattuun maahan, jää kuitenkin kesken, päättyy kirjaimellisesti rajalle. Se

jättää auki kysymyksen, ylittyykö raja (laajemmin ymmärrettynä) lopullisesti, vai onko

kyseessä hetkellinen, ohimenevä poikkeustila, jonka jälkeen vanha järjestys palaa.

Abortti  on  Saaran johtomotiivi,  joka  merkitsee  kerronnan  kaikilla  tasoilla

tapahtuvaa  uuden  elämän  mahdollisuutta  ja  sen  kuolemista,  kollektiivisten  ja

henkilökohtaisten  illuusioiden  särkymistä.  Aborttiin  liittyy  Saarassa edelleen

”alateemoja”, kuten naiseus ja äitiys (miehisessä ja melko traumaattisessa katsannossa),

pako,  etsintä,  ero,  eksyminen,  kuolema,  kärsimys,  orpous,  erillisyys,  viattomuuden

menettäminen,  minuus  ja  kysymys  siitä,  missä  vaiheessa  pohjimmiltaan  ihmistä  –

alkiota kohdussa tai jo aikuiseksi kasvanutta – voi todella sanoa ihmiseksi, mikä siis
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tekee ihmisestä ihmisen. Romaanin motiiveissa ja  kuvastossa on alusta loppuun läsnä

syntymä ja  kuolema,  tuho ja  uudistuminen sekä ihminen-eläin-  ja  eloton-elollinen  -

rajojen liudentuminen.

Saaralle on  leimallista  kaikinpuolinen  vastakohtaisuus,  ristiriitaisuus  ja

kaksijakoisuus,  mikä  tuo  siihen  vahvan  karnevalistisen  vireen.  Kertomus  rakentuu

paljolti erilaisista paralleeleista – romaanin sisäisistä sivuhahmo-, tilanne- ja kuvaparal-

leeleista  sekä romaaniaineksen  pääosin  kärjekkään  vastakohtaisesta  suhteesta

ulkopuolisiin  teksteihin  ja  tarinoihin,  joihin  se  viittaa.  Karnevalismi  on  liittynyt

korostetusti,  kaikissa  historiallisen  kehityksensä  vaiheissa  luonnon,  yhteiskunnan  ja

ihmisen elämän kriiseihin ja murroskohtiin (Matilainen 1996). Sellaisena voi pitää paitsi

1970-luvun alkua Suomessa, myös sitä, mitä Make käy kyseisenä ajankohtana läpi.

Tutkimuksessani  etenen  Saaran laji-  ja  sosiohistoriallisesta  viitekehyksestä

kokonaiskomposition ja kerronnan rakenteiden kautta motiivien tulkintaan.

Ensimmäisessä  pääluvussa  tarkastelen,  miten  Saarassa vaikuttavat

kirjallisuuden  lajit  sekä  ajankohdan  tapahtumat  rakentavat  teemaa  tekstienvälisin

kytköksin  –  sitaatein,  suorin  viittauksin  ja  alluusioin.  Lukuisat  1970-luvun kohut  ja

niihin  liittyvät  aikalaistekstit  siintävät  Saarassa taustalla,  toimivat  aihetason

johdattimina  temaattisimpiin  kysymyksiin,  jotka  edelleen  liittyvät  ihmisenä

kasvamiseen ja oppimiseen. Kirjallisemmista viittauskohteista huomionarvoisimpia ovat

ainakin  Raamatun  Vanhan  testamentin  1.  Mooseksen  kirja,  Lilla  Svarta  Sara -

lähetystyölaulu  eli  Mustan  Saaran laulu sekä  André  Giden  itsepetos-teemaa  tutkiva

romaani  Pastoraalisinfonia (La  Symphonie  pastorale,  1919).  Hahmojen  nimistä

kohosteisin  on  eittämättä  Saaralla,  jonka  mukaan  romaanikin  on  nimetty.  Maken

ensimmäisessä  luvussa  tokaisema  ”miksi  Saara  nauroi”  liittää  romaanissa  kerrotun

abortti-johtomotiiviin, hedelmällisyys-kuolema -ainekseen sekä nauruun ja karnevaaliin.

Toisessa  pääluvussa  käsittelen  romaanin  temaattisia  rakenteita.  Näitä  ovat

kokonaiskomposition  kolmijakoisuus,  kaupunkien  ja  vuodenaikojen  tematisoituminen

sekä etenkin siirtymä toistuvana, kertomusta jäsentelevänä rakenteellisena elementtinä.

Saara kokonaisuudessaan  on  kuvaus  siirtymästä,  kriisistä,  joka  on  kokijalleen

ennemmin  katastrofi  kuin  mahdollisuus  uuteen.  Tämä  siirtymä  jäsentyy  sarjaksi

pienempiä  siirtymiä,  joista  kaupunkien  väliset  ovat  merkittävimpiä.  Tietoisen  ja

tiedostamattoman  jatkuva  rajankäynti  yhdistettynä  kärsimyksen  kuvaamiseen  ja

kärsimystä tuottavien tapahtumien väistämättömän oloiseen toistumiseen antaa aihetta

lukea  Saaraa traumakertomuksena,  kielellisen  asun  saaneena  katastrofikokemuksena
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(ks.  Nuutinen  2006,  22).  Trauma-aspektin  tulkitsemisessa  käytän  apunani  myös

psykoanalyyttistä käsitteistöä.  Selvyyden vuoksi olen nimennyt  Saaran kolmen osaa –

virallisilta  otsikoiltaan  Ensimmäinen  osa,  Toinen  osa ja  Kolmas  osa  – Tampere-,

Helsinki-  ja  Turku-jaksoiksi.  Kukin  kaupungeista  sisältää  oman  pienoismaailmansa

hahmoineen, näyttämöineen ja tapahtumasarjoineen.

Lopuksi  luon  lähinäkymiä  teoksessa  toistuviin  kuviin,  motiiveihin  ja  niiden

välisiin suhteisiin. Saarasta päällimmäisenä nousevat motiivit liittyvät tiloihin, näkyihin

ja symboleihin, mutta myös luonnon- ja kulttuuriympäristöihin, vuorokaudenaikoihin,

vuodenkiertoon  sekä  historiallisiin  tapahtumiin.  Erityisen  tärkeitä  Saarassa ovat

tajunnan  ja  alitajunnan  motiivit,  joita  Theodor  Wolpers  (1993,  86)  pitää  modernin

kirjallisuuden  mahdollisesti  tärkeimpänä  motiiviluokkana. Maken  sumussa  vaeltelut,

myrskyyn joutumiset,  merenpohjassa ja tuonpuoleisessa käymiset sekä haaksirikot ja

kaikkeuden reunalla olemiset tapahtuvat ensisijaisesti hänen omassa mielessään, vaikka

ympäriltä usein löytyykin kokemusta tukevia virikkeitä. Merimatka kaukaisille maille

voi mielikuvatasolla tapahtua helsinkiläisen kapakan pöydässä (S, 206). ”Näyttämöksi”

voi muuttua yhtä hyvin hulppean merenrantakiinteistön parveke Espoossa (S, 190) kuin

katu  Helsingissä  (S,  254–255)  tai  Turussa  (S,  307–308).  Saarassa myyttiset  ja

perikirjalliset kuviot toistuvat niin konkreettisessa ja kouriintuntuvassa maailmassa, että

niiden myyttisyys jää kirjallisuus jää helposti huomaamatta.

Runsaus ja vuolaus tekee Saarasta myös tutkimuksellisesti haastavan. On oltava

tarkka  sen  suhteen,  mitä  yksityiskohtaa  –  toistuvaakin  –  on  syytä  pysähtyä

käsittelemään  ja  mikä  on  vain  kylmästi  rajattava  ulos.  Vähemmän  merkityksellisen

aineksen  tarkoituksetonta  ”ylitulkintaa”  pyrin  välttämään  keskittymällä  temaattisen

tutkimuksen  kannalta  tyypillisestikin  keskeisiin  kohtiin:  romaanin  ensimmäiseen  ja

viimeiseen  lukuun,  lukujen  aloituksiin  ja  lopetuksiin  sekä  kerronnan  ja  kuvailun

tihentymiin.  Etenkin  nimihahmo  Saaran  ilmestyminen  on  tapahtuma,  johon  tulen

palaamaan  useissa  alaluvuissa.  Sama  koskee  aborttiin  liittyvien  painajaishoureiden

sävyttämää Helsinki-jakson viimeistä lukua sekä paisuttelevankin lyyristä ”eron hetkeä”

Turku-jakson  toiseksi  viimeisessä  luvussa.  Syytä  on  kiinnittää  huomiota  myös

vertauskuvalliseen puheeseen:

[Make:] – Mehän ollaan kun jeesuksia, puhutaankin vertauksin 
ja meinataan haljeta rakkaudesta. Mutta tilanne on silti mikä on. 
(S, 297)
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Päätelmissä esitän tulkintani siitä, mitä  Saara kertoo – pohjimmiltaan,  merkitsevästi,

omalla erityisellä tavallaan – romaanin ilmeisimmästä ja sellaisenaan varsin selvästä

teemasta,  matkasta  itseen.  Kulkemisesta  ”itsensä  lävitse”  (S,  268),  kuten  Make itse

asian ilmaisee. Päätelmät tehtyäni havainnoin väljemmin  Saaran ainesten toistumista

muussa  Ahon  tuotannossa  ja  kertaan  itse  vapaamuotoisemmin  matkan  varrella

oppimaani.

Esitysteknisenä  seikkana  vielä  selvennettäköön,  että  kun  Saara esiintyy

tutkimuksessani  kursivoituna,  kyse  on  teoksesta,  muissa  tapauksissa  teoksen

nimihenkilöstä. Saara on romaani, Saara sen nimihenkilö.
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2. Teema, lajit, ajankohta ja tekstienvälisyys

Teema mahdollistaa tekstien vertailun historiallis-kulttuurisessa jatkumossa (Pyrhönen

2004, 28). Yksittäisessä teoksessa teema toimii usein kulminaatiopisteenä, joka liittää

kirjalliset  tekstit  poliittisiin,  uskonnollisiin,  ideologisiin  ja  journalistisiin  teksteihin.

(Brinker 1993, 26).  Saara soveltaa valikoiden monia hyvinkin vanhoja kirjallisuuden

lajeja ja kirjallisia malleja, mutta tekee sen leimallisen 1970-lukulaisessa kulttuuriympä-

ristössä. Omalla valikoivalla – vapaasti soveltavalla, usein ironisellakin – tavalla Saara

on  sekä  parisuhdekertomus  että  anti  parisuhdekertomus,  kehitys-  että  antikehi-

tysromaani,  vaellusromaani,  sukupolviromaani,  kollektiiviromaani,  opiskelijaromaani,

perheromaani,  taiteilijaromaani,  työläisromaani,  kaupunkiromaani,  sosiaalinen

konfliktiromaani,  tekaistu  tunnustusromaani  sekä  jälkiviisas  synkkä  yksinpuhelu

kellariloukkolaiseen henkeen.

Stephen  Kernin  (2011,  9–20)  määrittelemät  kymmenen  suurta  kertomusta

(master narratives) saavat Saarassa varsin nurinkurisen hahmon.3 Yksilö-, parisuhde- ja

perhekertomuksena  Saara on  syvän  vierauden  ja  epäluottamuksen  sävyttämä,

eräänlainen mihinkään kuulumattoman kärsimyskertomus. Suhteessa kansallisvaltioon

ja  kaupungistumiseen  Saarassa korostuvat  niin  ikään  juurettomuuden  ja  orpouden

kokemukset,  eivätkä  ympäröivän  yhteiskunnan  taloudelliset,  poliittiset  ja  sosiaaliset

edistysaskeleet näytä luovan minkäänlaista toivoa paremmasta. Globaali solidaarisuus

(marxilaisittain) rinnastuu Saarassa kristillis-porvarilliseen lähetystyöhön, ja antiporva-

rillisista asenteistaan huolimatta Make huomaa lopulta itsekin tekevänsä nimihenkilö

Saaran  suhteen  eräänlaista  lähetystyötä  (joskin  kehnoin  tuloksin).  Syvimmän  hädän

hetkellä Make ei löydä turvaa ja yhteenkuuluvuutta osallistumisesta mielenosoitukseen,

eikä  hän  saa  ratkaistua  olemisensa  arvoituksia  myöskään  hengellistä  kirjallisuutta

lukeamalla.  Valistuksen  ihanteiden  toteuttaminen  tai  taiteellisen  kutsumuksen

seuraaminen eivät ilmene Makessa millään ”ulosmitattavalla” tavalla. Make kuitenkin

havainnoi  ja  kuvailee  ympäristöään  kuvataiteilijan  elkein,  ja  kertomuksen  loppua

kohden jopa paluu keskeytyneiden opintojen pariin alkaa käydä hetkittäin mielessä.

3 Suuret kertomukset olivat 1800-luvun myötä kirjallisessa perinteessä vakiintuneita malleja, joilla
monimutkaiset ilmiöt ja ihmiselämän kokemukset esitettiin yleisesti ymmärrettävässä muodossa.
Ne kirjailijat, jotka 1900-luvulle tultaessa liittyivät tavalla tai toisella modernistiseen 
liikehdintään, eivät kokeneet suuria kertomuksia ”omikseen” eivätkä uskoneet niiden 
todistusvoimaan muuttuvassa maailmassa. (ks. Kern 2011, 9–20.)



13

Kaiken kaikkiaan  Saara on myöhäismoderni versio  bildungsromanin perusase-

telmasta, jossa nuori mies lähtee matkalle etsimään itseään, paikkaansa yhteiskunnassa

ja  maailmassa.  Muutto  provinssista  suurempaan  kaupunkiin,  irtaantuminen

perhepiiristä,  koettelevat  naissuhteet  sekä  töiden  ja  opiskeluiden  kautta

vastuullistuminen  ovat  bildungsromanin vakioaiheita;  Saarassa ne  saavat  varsin

kitkaisen ja karnevalisoivan ilmeen. Tässä mielessä Saaran voi luokitella modernistisen

kehitysromaanin jatkajaksi. Modernistisen kehitysromaanin (modernist bildungsroman)

eräänä  keskeisimpänä  ominaisuutena  on  nähty  kritiikki  niitä  oppijärjestelmiä  ja

instituutioita kohtaan, jotka perinteisesti  määrittelevät ihmisenä kasvamisen ja itseksi

tulemisen (Castle 2006, 30).

Saaran statukseen  sukupolviromaanina ja  oman  aikansa  opiskelijoiden

kulttikirjana  on  perusteita.  Pekka  Tarkka  (2000,  12)  kiittelee  Ahoa  ”ikäpolvensa

puheenparren tavoittamisesta”. Suomen Kuvalehden Elina Karjalaisen mukaan Saaralla

oli ”vahva informaatioarvo”, ja se antoi ”kuvan nuoren ihmisen kohtalosta Suomessa

1970-luvulla” (Karjalainen 1977, 8).  Ajanromaanissa tai  aikakausiromaanissa (period

novel;  Zeitroman;  tidsroman,  ks. Hosiaisluoma  2016,  27)  keskitytään  tietyn  –

tavallisesti kirjoitushetkellä meneillään olevan – aikakauden atmosfäärin kuvaukseen,

usein kriittiseen sävyyn. Näin Saarassa tehdään mitä korostuneimmassa määrin, mutta

niin  tehdään  monessa  muussakin,  tyylilajeiltaan  ja  rakennetyypeiltään  kauttaaltaan

erilaisessa  romaanissa.4 Ajankuva  ja  aikalaiskokemus  muodostaa  Saaraan yhden

kerrostuman,  mutta  on  varottava  samaistamatta  sitä  liikaa  sukupolvikokemuksen

käsitteeseen.  Kulttuurisosiologi  Semi  Purhonen  muistuttaa  teoksensa  Sukupolvien

ongelma:  tutkielmia  sukupolven  käsitteestä,  sukupolvitietoisuudesta  ja  suurista

ikäluokista (2007) johdannossa, että

koko sosiaalisen sukupolven käsite ensisijaisesti palveli sitä 
kehittäneiden ja sen merkittävyydestä vakuuttuneiden, ’tavallisiin’ 
ikätovereihinsa nähden erityisessä asemassa olleiden intellektuellien
omia intressejä, tulevaisuutta koskevia toiveita ja utopioita 
(Purhonen 2007, 16).

Sukupolvikokemuksistaan ja kapinansa tärkeydestä vakuuttuneet nuorisokulttuurit ovat

Saarassa kritiikin kohteita siinä missä porvarillisetkin instituutiot. Nekään eivät tarjoa

4 Hosiaisluoma mainitsee ulkomaisista esimerkeistä muun muassa Robert Musilin Mann ohne 
Eigenschaftenin (1931, Mies vailla ominaisuuksia) sekä Günter Grassin Die Blechtrommelin 
(1959, Peltirumpu), kotimaisista Joel Lehtosen Henkien taistelun (1933) sekä Anja Kaurasen 
romaanin Sonja O. Kävi täällä (1981).
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riittävää vastausta siihen, millaista on itseksi tuleminen. Lähtemällä – ainakin joksikin

aikaa – Saaran matkaan Make irtaantuu myös Purhosen luonnehtimasta koulutetusta,

hyvin  verkostoituneesta  ja  tiedostavasta  kaupunkilaisnuorisosta  utopioineen.  Maken

yliopistotuttu Tommi, sosiaalisesti etevä, tyylitajuinen ja poliittisesti tietoinen opiskeli-

ja-aktiivi,  katsoo Saaraa aivan yhtä  vieroksuen kuin  Maken vanhempien polvi,  joita

vastaan  ”kuuluukin”  kapinoida.  Saara,  joka  edustaa  kaikkea  ”alempaa  ja

halveksittavaa”, tulee myös nolanneeksi Tommin:

– Kuka toi on, Saara kysyi minulta.
– Minäkö, Tommi hämmästyi.
– Onko sillä noin lyhyet kädetkin että sen on pakko kääntää 

hihat. (s, 106)

Yliopistoromaanille tai opiskelijaromaanille ominaisesti (ks. Hosiaisluoma 2016, 1036–

1037)  Saarassa suhtaudutaan  akateemisen  elämän  sisäänpäin  lämpiäviin  kuvioihin

humoristisen kriittisesti. Opiskelijaromaanimaiset piirteet keskittyvät Tampere-jaksoon,

joskaan yliopistoon ei loppuviimein päästä aulakahviota syvemmälle. Opiskelijaelämä

näyttäytyy  lähinnä  kapakoissa  lorvimisena  ja  ilveilyperformansseina,  poliittisia

käsitteitä  koskevina  väittelyinä  ja  niiden  parodiana.  Tampereella  Make  luonnehtii

suhdettaan opiskeluun:

Opiskelusta oli tullut tapa, huono vai hyvä, luultavasti huono, 
seurustelumuoto, sosiaalinen tilanne, mutta minkään järjellisen asian
kanssa sillä ei ollut mitään tekoa. (S, 75)

Työläisromaanimaiset piirteet sijoittuvat Saarassa Helsinkiin ja Turkuun. Molemmissa

kaupungeissa läpivalaistaan yksi työyhteisö ihmissuhdesotkuineen, kirjoittamattomine

sääntöineen  ja  vilunkeineen.  Helsingissä  Make  pääsee  sukulaissuhteillaan  suoraan

esimiesasemaan  tupakka-  ja  makeisvarastossa.  Suhteestaan  työhönsä  hän  toteaa:

”[V]ähempää  kuin  minä  ei  juuri  työstään  voinut  välittää.”  (S,  167)  Turussa  Make

hankkii ensimmäistä kertaa itse oma-aloitteisesti työnsä, pestin tavaratalon varastosta.

”Työ oli yksinkertaista eikä edes raskasta, enemmänkin naurettavaa, ja kai se olisikin

huvittanut  ellei  sitä  olisi  joutunut  tekemään”,  Make  toteaa  (S,  344),  mutta  hoitaa

velvoitteensa, mihin ei vielä Tampereella tai Helsingissä kyennyt.

Molempien  työyhteisöjen  arkitodellisuudesta  on  luokkatietoisuus  kaukana.

Turun huomattavasti proletaarimmassa työyhteisössä ammattiyhdistysaktiivi nauretaan

hiljaiseksi  tai  häntä  käsketään  painumaan  rajan  taakse.  Työväen  passiivinen
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suhtautuminen  kaikkeen  oman  välittömän  kokemuspiirinsä  ulkopuoliseen  mietityttää

Makea:

Mutta ehkä työ ei tuntunut työltä ja järjestäytyminen tarpeelliselta 
jos pani halvalla yritystäkin parantaa asioita ja ajatella ettei ne olleet
sen väärttejä, ehkä kotona oli juoppo mies ja nälkäinen lapsikatras, 
ehkä jotkut niistä olivat yksinhuoltajia ja kiitollisia kun ylipäätään 
saivat olla, ehkä arkipäivä oli nylkenyt ne ja kovat kokemukset 
parkinneet, ja karistaneet niitten harteilta turhat luulot ihmisten 
välisestä luottamuksesta, solidaarisuudesta, tasa-arvoisuudesta. 
(S, 361)

Taiteilijaromaanius on Saarassa häivytettyä, viitteenomaista. Taiteellisen kutsumuksen

seuraaminen  (saati  ”puhkeaminen  kukkaan”)  on  hyvin  kaukana  siitä,  mitä  Maken

elämässä  tapahtuu.  Revittyään  ”dekoratiivinen  runsaudensarvensa”  Maken  ei  enää

pensseliin  tartu.  Viittauksista  maalaustaiteeseen  voi  kuitenkin  lukea  suoriakin

vaikutteita Saaran sanoilla maalailevaan kerrontaan; missään vaiheessa Make ei luovu

taiteilijamaisesta  tavastaan  jäsentää  ja  kuvailla  ympäristöään.  Nukkavierun  huvilan

ullakkohuoneessa  haaveksiminen  on  myös  taiteilijaromaanimainen  topos.5 Makea

tuotteliaampana  näyttäytyy  Jykä,  ”marksilainen  anarkisti,  blaseerattu  taidemaalari,

biseksuaali  ja  Suomen  suurin  valehtelija,  boheemi  huijari  joka  kirjoitti  nekrologin

itsestään päivittäin” (S, 44). Jykän taidefilosofia tarjoaa yhden sivuäänen, jota vasten

Maken esteettistä eläytymistä voi vertailla:

Tekstissä [Jykän kirjeessä] oli pitkiä pätkiä joista en saanut mitään 
tolkkua, etenkään siinä vaiheessa jossa hän oli tullut känniin ja 
ruvennut selittämään näkemyksiään taiteesta: »Mulla oli sellainen 
vanhanaikainen käsitys että taiteen pitäis olla kaunista, sillä tavalla 
kuin nämä sun avignonilaises, mutta minä luovuin siitä, ei taide saa 
olla mikään tyyny jota vasten jätkä illan tullen kallistaa päänsä ja 
näkee unta. Taide on pohjimmiltaan toimintaa, heti kun se pysähtyy, 
muuttuu laatukuviksi, staattisiks muodoiksi, se lakkaa olemasta 
taidetta, lähtökohta repsahtaa ja näkökulma sulkeutuu kuin 
perssilmä, parhaimmillaan se on väkivaltaa, anarkiaa, jatkuvaa 
tapahtumista. Taide on terroria.» (S, 367)

5 Saaran kanssa verrannollisista kotimaisista teoksista tuttu muun muassa Marko Tapion Aapo 
Heiskasen Viikatetanssista (1956). Viimeksi mainitussa nimi- ja päähenkilö Aapo Heiskasen 
asettuminen torniin asumaan seuraa epäonnistuvaa itsemurhanäytelmää, veteen vajoamista ja 
teokselle nimen antavaa kuolemantanssia. Saarassa kuvio on pääpiirteittäin samanlainen: 
Helsingissä Make käy mielensä meren pohjassa, tavallaan (lähes) tuonpuoleisessa, ja 
asettuminen ullakkohuoneeseen tapahtuu sen jälkeen.
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Lopussa Jykä oivaltaa, ettei itse asiassa olekaan taiteilija (S, 387) ja pyytää anteeksi sitä,

että  on  kaiken  aikaa  valehdellut  itselleen  ja  muille.  Maken  ja  Jykän  rinnastamalla

romaani herättääkin kysymyksen, mitä oikeastaan on taiteilijuus: maailman kokemista

esteettisesti vai sen määrittelemistä, mitä taide saa ja mitä se ei saa olla? Onko Make

jollakin  tavalla  sittenkin  Jykää  enemmän  taiteilija,  vaikkei  olekaan  tehnyt  taiteili-

juudesta itselleen identiteettiä tai performanssia? Vai ”abortoituuko” molempien heistä

taiteelliset pyrinnöt, Maken alussa, Jykän lopussa? Jykän ”heräämiseen” liittyy myös

skeptisiä ajatuksia todellisuuden mahtumisesta teokseen:

– [--] Todellisuus on semmosta ettei siitä voi ikinä olla varma, se 
on liian monimutkanen, ei se mahdu kaavoihin, ei sitä voi sisällyttää
tauluun, ei ikinä. (S, 387)

Saara suhtautuu  kriittisesti  kaikkeen  sellaiseen,  mihin  liittyy  minkäänlaista

organisoitumista, yleispäteviä tavoitteita, jaettuja arvoja, eettisiä tai sosiaalisia koodeja.

Hahmotettaessa  Saaran sosiaalisia  asetelmia  ja  konflikteja  olennaisempaa  kuin

työläisyys,  porvarius  tai  opiskelijuus,  omistajuus  tai  proletaarius,  tamperelaisuus,

helsinkiläisyys  tai  turkulaisuus,  ovat  maalaisuus  ja  kaupunkilaisuus  yleensä,

kuuliaisuus, nousukkuus, orpous tai orjuus yleensä.

2.1 ”Opportunistinen aita” ja ”harmaat betonikennostot”

Saarassa ei mainita vuosilukuja, mutta viittaukset kotimaan ja maailman tapahtumiin

sijoittavat romaanissa kuvatun kevääseen, kesään ja syksyyn 1972. Helsinki-jaksossa

viitataan Bobby Fischerin ja Boris Spasskyn vuoden 1972 shakin maailmanmestaruuden

loppuotteluun  (S,  170),  Turussa  Münchenin  vuoden  1972  kesäolympialaisten

verilöylyyn (S, 336) ja Lasse Virénin kultajuoksuun. Keskusteluissa vilahtavat muun

muassa Stanley Kubrickin klassikkoelokuva  Avaruusseikkailu 2001  (S, 185–186) sekä

Women’s Liberation United, toisen aallon feminismin yksi näkyvimmistä ilmentymistä

(S,  152).  Vietnam-mielenosoituksessa  Make  huomaa  –  kuolemankauhuisissa

houretiloissaan – muistavansa Kansainvälisen sanat ulkoa (S, 272–273).

Ajan  merkkitapahtumat  ja  puheenaiheet  merkityksellistyvät  kauttaaltaan

negaation tai ironisoinnin kautta. Makelle merkittävää ei ole lainkaan se, mitä yleisesti

sellaiseksi  väitetään  ja  mistä  ”kuuluu”  puhua,  vaan  se,  mitä  välittömässä

kokemuspiirissä tapahtuu ja mitä se hänelle juuri sillä hetkellä merkitsee.  Kun Make

Turun Ruissalossa potee päättämättömyyttä elämänsä suunnan suhteen, polun laidalla
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on ajan puheenparteen sopien ”opportunistinen aita, kallellaan milloin oikealle milloin

vasemmalle”  (S,  365).  Helsinkiin  sijoittuvassa  kapakkadialogissa  Make  myös  itse

väistää arimman ja olennaisimman – abortin ja sen merkityksen Saaralle ja hänelle –

pakenemalla  luennoimaan  Godardista,  Marxista  ja  sukupolvikokemuksista  (S,  238–

239). Pikkuvanhasta väistöliikkeestään hän joutuu myös maksamaan kovan hinnan.

Laajemmin  kontekstoiden  Saara  sijoittuu  siihen  Suomen  lähihistorian

vaiheeseen,  jona  täydellistyi  sosiologian  professori  Pertti  Alasuutarin  (2004)

luonnehtima siirtymä moraalitalouden vaiheesta  suunnittelutalouden vaiheeseen. Siinä

missä (karkeistaen) sodanjälkeinen moraalitalous-Suomi oli ollut pitkälti maatalousmaa,

jonka  arvopohja  kiteytyi  koti-uskonto-isänmaa  -kolminaisuuteen,  suunnittelutalous-

Suomea  leimasivat  työmarkkina-  ja  etujärjestöt  sekä  usko,  että yhteiskunnalliset

ongelmat  voidaan  ratkaista  tehokkaimmin  tiedeperusteisella  suunnittelulla  ja

organisoinnilla. Tällaisen ajattelun näkyvimpinä ja merkittävimpinä tuotteina Alasuutari

pitää suuria aluerakentamishankkeita sekä peruskoulua. (Alasuutari 2004, 3–16.)

1970-luku olikin  voimakkaan kaupungistumisen ja  ennen kaikkea  esikaupun-

gistumisen  aikaa.  Sarantola-Weissin  (2009,  22)  mukaan  ”1970-luvun  julkinen

rakentaminen oli eritasoliittymiä, paikallisliikenteen asemia, aluehallinnon rakennuksia

ja koulukeskuksia”. Saarassa Make huomaa Helsingin läheisyyden autossa

piristyneenä liikenteenä, pontevana kiilailuna, sitten tietöissä, 
kehäteiden liittymissä ja siirtotyömaaparakeissa (kuin 
keskitysleirejä), tienvarsilla seisovissa caterpillareissa ja tiejyrissä ja
liikennemerkkien ryteikössä. (S, 132)

Kaupunkien kasvaessa ja levitessä esikaupunkien metsiin myös niiden keskustat olivat

suuren muutospaineen alla. Arvostus sellaisia rakennuksia kohtaan, joita 2000-luvulla

pidetään historiallisina arvorakennuksina, oli vähäistä, mikä näkyy lukuisissa (jälkeen

päin lyhytnäköisiksi osoittautuneissa) purkupäätöksissä. Nousevan elintason hedelmät

eivät herätä Makessa lainkaan ihastusta:

Minä en kestänyt katsella mitä kaupungin porvareille ja 
oikeistodemareille nuppiin kihahtanut uusi suuri raha teki vanhoille 
Tammelan ja Amurin ämmille, rääväsuisille pirullisille torimuijille, 
ja heidän passiivisille saamattomille äijilleen, kuinka se paiski niitä 
nurkasta nurkkaan, kyselemättä repi niitten rakentamia taloja, ajoi 
ne betoniluoliin kaupungin laitamille [--]. (S, 75)
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Marja-Leena Mikkolan  romaanissa  Etsikko (1967,  84–86)  nähdään huomionarvoisen

samanlainen näkymä muodonmuutoksen kouriin joutuneeseen Amuriin:

Koko tuo satavuotinen ihmiselämä, joka oli kihissyt asumuksissa ja 
pihoilla jonkinlaisena äänettömänä pauhuna, suoraa tietä tehtaan 
portille ja takaisin, kaikki se lyötäisiin kohta maahan, talot 
hajoaisivat, ja tilalle nostattaisiin kymmenkerrokssiet hatarat 
kummitustalot.

Modernisoitumisvimman vastaisesti Saarassa vanha ja kerrostunut kaupunkiympäristö

esitetään uteliaisuutta tuntien ja leikitellen, uusi ja funktionaalinen tympeänä, kolkkona

ja  vieraannuttavana.  Nähdessään Turun (tuolloin)  uuden,  vuonna 1962 valmistuneen

Kaupunginteatterin  Make  näkee  ”mustan  ruman  teatteritalon  bunkkerin”  (S,  288).

Hänen  oma  Tampereen  opiskelijaboksinsakin  sijaitsee  ”jonkun  vuoden  ikäisessä

kolkossa kerrostalossa, harmaassa betonikennostossa” (S, 27).6 Betonin merkitys 1970-

luvulla oli keskeinen. Ensin betoni oli  demokratian ja tasa-arvon rakennusmateriaali,

jonka  avulla  oli  mahdollista  toteuttaa  funktionalistisia  tavoitteita  edullisesta  ja

nykyaikaisesta  keskiluokkaisesta  ja  työväenluokkaisesta  asumisesta.  Vuosikymmenen

loppua  kohden  betonista  tuli  kuitenkin  epäonnistunutta  yhteiskuntautopiaa  esittävän

keskustelun  kuvallinen  metafora.  (Sarantola-Weiss  2009,  21–26.)  Rempalleen  jäänyt

vuosisadan  vaihteen  huvila  Turun  Ruissalossa  ahtaine  portaikkoineen,  suojaisine

soppineen,  kakluuneineen  ja  kattoikkunoineen,  kirvoittaa  Makessa  huomattavasti

moniulotteisempia ja mielikuvituksellisimpia näkyjä ja tunnelmia.

2.1.1 Utopioita ja koulutuspolitiikkaa

1970-lukua muistellaan ennen kaikkea poliittisesti kireänä aikana. Julkista keskustelua

sävytti  vahvasti  polarisoiva ja  yksitotinen retoriikka,  jolla  Makekin  ”opportunistinen

aita”  -kommentillaan  leikittelee.  Kylmän sodan jännitteiden ja  niiden  sisäpoliittisten

implikaatioiden  lisäksi  koulutuspolitiikassa  käytiin  1970-luvulla  vasemmiston  ja

oikeiston  välillä  kiivaita  hegemoniakamppailuja.  Niiden  pauhatessa  tapahtui  myös

siirtyminen kansa- ja oppikoulusta peruskouluun.7

6 Aho itse kuvaili sanalla ”betonikennosto” niitä moderneja kerrostaloja, joilla Tampereen Amurin
työläiskaupunginosan vanhat puutalot korvattiin 1960-luvulla. (SKS KIA 1978.)

7 Uudistuksen toimeenpano alkoi Lapista vuonna 1972, aikana, johon Saaran päätason tapahtumat
sijoittuvat, ja samana vuonna, kun Saara ilmestyi, 1977, Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa 
liittyivät viimeisinä kuntina Suomessa peruskoulun piiriin.
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Aiheena koulutuspolitiikka ja koulutuksen institutionaalistuminen liittyy Saaran

koettelemaan  temaattisempaan  kysymykseen,  mistä  ihminen  todella  oppii,  oppiiko

mistään  ja  kenellä  on  oikeus  määritellä,  miten  muita  täytyy  opettaa.  Romaani

käytännössä kysyy, rinnastuksin, vertauksin ja vastauksia antamatta: jos ihminen ei opi

omaksumalla valmiina annettuja ihanteita, teorioita ja elämisen malleja, kristillis-porva-

rillisia sen enempää kuin marxilaisiakaan, oppiiko hän myöskään omista virheistään?

Kertomuksen  alussa  Make  opiskelee  –  tai  on  opiskelevinaan  –  Tampereen

yliopistolla  ”valtio-oppia,  sosiaalipsykologiaa,  tollasia”  (S,  188).  Hän  tekee  yhdessä

opiskelutoverinsa Otson kanssa gradua aiheenaan ”kouluikäisten poliittinen aktiivisuus”

(S, 45). Sitä, mitä se tarkemmin ottaen on, hän ei osaa määritellä:

– No tommonen poliittinen sosiaalistumistapahtuma, mä 
tenttasin kakaroita Otson kans... poliittisen aktiivisuuden tarkastelu 
ja… ja… (S, 103)

Gradun aihe on tiukasti  ajan hengen mukainen.  Make ja  Otso edustavat  graduineen

samaa  aaltoa,  johon  liittyy  myös  vilkasta  debattia  kirvoittanut,  yleisesti  ”Pirkkalan

monisteena” tunnettu marxilainen opetuskokeilu Pirkkalan ala-asteella vuosina 1974–

1975.  Vuoden  1975  huhti-syyskuun  aikana  Pirkkalan  opetuskokeilusta  tehtiin  yli

puolentuhatta  lehtikirjoitusta  ja  lukuisia  radio-  ja  TV-juttuja,  ja  lehtikirjoittelu jatkui

pitkälle  vuoden  1976  puolelle  (Leskinen  2016,  17).  Jokseenkin  salamyhkäisesti

valmistellussa opetuskokeilussa valmistauduttiin opettamaan peruskoulun viidesluokka-

laisille  ihmiskunnan historian kehitysvaiheet  ensisijaisesti  luokkataistelun historiana.8

Saarassa ei suoraan viitata Pirkkalan tapaukseen, mutta Maken ja Otson gradussa on

huomionarvoisia yhtäläisyyksiä.

Bussimatkalla Vammalaan Make ja Saara käyvät keskustelun köyhyydestä, josta

Make ei mitään tiedä, vaikka luulee. ”[S]ä vaan puhut siitä [köyhyydestä] niin kun se

olis joku koriste”, Saara moittii (S, 111). Otson luona ilmenee, ettei haastatteluaineisto

lasten  poliittisesta  aktiivisuudesta  sisällä  sellaisia  vastauksia  kuin  halutunlaiseen

lopputulokseen  pääseminen  olisi  edellyttänyt. Lapset  ovat  menneet  toivomaan,  että

poliiseista  pitäisi  tehdä sheriffejä  ja  maapallosta  ”kaikkein isoin planeetta”  (S,  114).

Käsitteet  ja  erityisesti  abstraktit  käsitteet  eivät  selvästikään kuulu lasten  maailmaan.

8 Joensuun korkeakoulun kasvatustieteiden osaston professori Annika Takala, joka oli 
luotsaamassa kokeilua toimeenpannutta Peto-ryhmää, oli omassa tutkimuksessaan korostanut 
neuvostoliittolaisiin marxilais-leniniläisiin psykologian tutkimuksiin pohjautuen, että jo 
ensimmäiseltä luokalta lähtien oppilaille olisi opetettava käsitteitä ja erityisesti abstrakteja 
käsitteitä. (Leskinen 2016, 285–288.)
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Toisaalta, onko tutkimusta sekään, jos haaviin on kaiken muun seassa jäänyt juuri se,

mitä on haluttukin?

– Kuules tätä, minä sanoin. – Kolmetoistavuotias poika: 
vasemmisto pyrkii parantamaan työväenluokan etuja joko 
vallankumouksella tai kehityksellä, sosialisointia enemmän tai 
vähemmän, oikeisto ajaa rikkaitten asiaa jarruttamalla uudistuksia. 
Saatana minä pysty itte ton paremmin sanoon. (S, 114)

Miksi tehdä  tutkimusta,  jonka  ennalta  tiedetyn  lopputuloksen  kolmetoistavuotias

mahduttaa yhteen virkkeeseen? Tutkimuseettisetkin kysymykset nousevat esiin Otson

huomauttaessa:

– [--][S]ulla on varmaan jo tulos mielessäs jonka sä yrität tällä 
aineistolla todistaa… tämmösellä… ei se o mitään tutkimusta, se on 
humpuukia. (S, 116)

Otso olisi  valmis uudelleenarvioimaan premissit,  mutta Make ei  millään suostu enää

hyppäämään ”takas tyveen” (S, 116). Kysymys, mitä gradun aineiston kanssa tehdään,

jää täysin auki. Idea Helsinkiin lähtemisestä syntyy Saaran aloitteesta kapakassa heti

gradukeskustelun jälkeen. Turussa, Maken opittua aivan muilla tavoin kantapään kautta

jotakin itsestään ja paikastaan todellisuudessa, hän palaa vielä puhelimitse Otson kanssa

kesken jääneeseen graduun:

[Make:] – [--] Oot sä muuten saanu selville mitä niille kakaroille 
tapahtuu kun kasvaa.

[Otso:] – Ai niin se meidän kuuluisa gradu… en. Ootko itte.
[Make:] – Emmä tiedä mutta mä luulen että ne vaan unohtaa. Mä

luulen ettei ne mitään kasva eikä opi, ne vaan unohtaa. (S, 290)

Kysymys,  mitä  ”kakaroille  tapahtuu ku kasvaa”,  on kyseisessä kohdassa kertomusta

myös helppoa ulottaa repliikin sanojaan, Makeen itseensä. Mitä hänelle tapahtuu, kun

hän oppii? Kasvaako hän, oppiiko hän?
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2.1.2 Yhteiskunta sairaana, rappeutuvana kehona

Voidaan  sanoa,  että  leimallisesti  1970-lukulaista  oli  kaiken  järjestäminen  ja

järjestäytyminen:  ihmisten  järjestäytyminen  poliittisten  agendojen  alle,9 mutta  myös

asioiden  erotteleminen  ja  yhdenmukaistaminen,  saattaminen  järjestykseen:  virastot,

komiteat, tiede- ja tutkimusperusteinen opetus, valtion johtamat byrokraattiset laitokset,

valtiontalouden  sääntely;  funktionaalinen  kaupunkisuunnittelu,  jossa  rakennukset  ja

kokonaiset  kaupunginosat  eroteltiin  toisistaan  niiden  toimittaman  funktion  mukaan;

massatuotetut asuinrakennusprojektit,  joissa huoneistot  jaoteltiin  mekaanisesti  Maken

luonnehtimiksi ”betonikennostoiksi”; funktionaalinen sosiologia, jossa yhteiskunnan eri

osat  nähtiin  yhteiskuntana  pidetyn  ”kehon”  kunnolliseen  toimintaan  pyrkivinä

”eliminä”.

Saara luo vahvan antiteesin tälle poliittiset jakolinjat ylittäneelle järjestyksen,

järjestäytymisen ja selkeän jaottelun imperatiiville.  Saaraa leimaa kaikilla kerrontansa

tasoilla  kesken  jääminen,  taantuminen,  valheeksi  paljastuminen,  ryvettyminen  ja

ihmisen  luomien  rajojen  liudentuminen.  Lasten  poliittista  tietoisuutta  käsittelevälle

gradulle  ja  ylipäätään  kaikille  poliittisille  hankkeille  käy  kuin  Maken  aluilleen

saattamille ihmisenaluille, ensin Aikissa, sitten Saarassa: ne kuolevat ennen kuin ehtivät

syntyä. Poliittiset visiot rinnastetaan abortoitavaan sikiöön eksplisiittisestikin romaanin

kolmanneksi viimeisen luvun avaindialogissa:

[Make:] – Jaa. No Tommilla on ainakin paremmat systeemit, 
ainakin kirjeistä päätellen.

[Jykä:] – Ha, se [Tommi] on mennyttä miestä. Se on joutunu 
riitoihin puolueensa konjakkisiiven kans eikä osaa päättää kumpaan 
ohimoon itteensä ampuis. Sitä sanotaan että vallankumous syö 
lapsensa mutta sen kohdalla on kyllä tehty abortti. (S, 388)

Teoksen  läpäisevässä  kehometaforiikassa  keho  esitetään  järjestään  aina  aukkojen  ja

prosessien kyllästämänä, rappeutuvuudelle ja ”luontoon sulamiselle” alttiina (ks. esim.

Matilainen  1996,  54),  oli  kyseessä  ihmisen  keho  tai  kaupunki  orgaanisena

kokonaisuutena  –  Tampere  ”urbaanina  ruhona”  (S,  108)  tai  Helsinki  ”kuin

hyvänlaatuisena  kasvaimena,  paisuneena  ylilaajentuneena  tuumorina”  (S,  402).

9 Myös kulttuurialalla kaikkia vaadittiin järjestäytymään, ilmaisemaan mielipiteensä järjestöinä ja 
järjestäytyneinä, ja vaikka heräte tuli vasemmalta, lähes kaikille puolueille synnytettiin omat 
kulttuurijärjestönsä, haalittiin omat taiteilijansa ja kulttuuribyrokraattinsa. 
(Roininen 1998, 130-137.)
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Teknologian ja modernisaation saavutuksetkin vellovat hallitsemattomina ja vertautuvat

alkueläimiin pääkaupungin liikennevirran ollessa Maken silmään

kuin valtava peltinen ameeba, kuori kaupungin päällä, se vaihteli 
muotoaan, jakaantui, rönsyili joka puolelle, siitä nousi sinistä kaasua
ja sen ääni oli riitaista matalaa huminaa. (S, 134)

Edes lähtemisessä maailmalle etsimään itseään ei ole  Saarassa minkäänlaista beatnik-

nuorisokulttuuriromantiikkaa siinä mielessä kuin vaikkapa Jack Kerouacin romaanissa

Matkalla (On the road, 1957). Saarassa nuoren miehen lähteminen maailmalle ei seuraa

harkittua,  yksiselitteistä  päätöstä,  vaan  se  tapahtuu  puolivahingossa  ja  vaiheittain.

Maken irtiotto on ensin näennäinen ja perhesuhteiden mahdollistama, sitten se johtaa

täysin odottamattomalla tavalla viheliäisiin tilanteisiin ja päättyy lopulta onnettomasti.

Eikä Make missään vaiheessa todella edes pääse irti siitä, mitä pakenee: automatkalla

Tampereelta Helsinkiin ”[p]itkä märkä lokainen tie oli kuin napanuora, vitja, kahle” (S,

132). Yhteydenpito entiseen elämänpiiriin kirjeitse ja puhelimitse ei missään vaiheessa

katkea.

2.2 Orpo ei seiso kenenkään joukoissa

1970-luvun loppua kohden voimistui  kirjallinen  tendenssi,  jota  on kutsuttu  jälkirea-

lismiksi.  Jälkirealismi  kuvaa  postmodernisoituvaa  maailmaa,  sen  ongelmia  ja

pirstaleisuutta  vahvaan  realistisen  traditioomme  nojaten.  Jälkirealismista  väitelleen

Milla Peltosen mukaan kyseessä on taiteellisesti korkeatasoinen trendi, jossa eettiset ja

eksistentiaaliset kysymykset nousevat yhteiskunnallisten edelle, suuret kertomukset ja

ideologiat  kyseenalaistetaan,  ja  todellisuuden  pirstaloituminen,  mahdottomuus  tehdä

siitä  objektiivista  tulkintaa,  tulee  näkyväksi  myös  kerronnallisissa  ratkaisuissa.

Olennaista jälkirealismissa on myös maskuliinisen maailmanjärjestyksen hajoaminen:

miehistä  tulee  yhä  enemmän ressukoita,  joiden  päämäärätön  ajelehtiminen  korostuu

tomerien  naisten  ohjatessa  arkipäivän  elämän  ratkaisuja.  (Peltonen  1998,  194.)

Luonnehdinta  sopii  Saaraan,  jossa  keskeisimmät  ristiriidat  käydään  kertoja-pää-

henkilönsä psyykessä ja tajunnassa.

Jälkirealismi on muita realismeja – esimerkiksi 1970-luvulla muodissa ollutta

sosialistista realismia – huomattavasti otollisempi alusta sellaisille romaanilajeille ja -

traditioille,  joille  on  leimallista  epäluotettavuus,  kaikenlainen  epäasiallisuus,

objektiivisen kertoja-auktoriteetin puute sekä Bahtinin (1963/1991, 159) karnevalisoi-
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tuneeseen kirjallisuuteen  liittämä retorinen elementti,  jossa  vakavuus,  järkiperäisyys,

yksiselitteisyys ja dogmaattisuus heikkenevät. Karnevaalilla tarkoitetaan tavanomaisilta

uomiltaan suistunutta elämää, valta-asetelmat sijoiltaan (ainakin hetkellisesti) suistavaa

poikkeustilaa,  jossa  sekavinkin  kapakkafilosofia  asettuu  samanarvoiseksi  ylevien

periaateohjelmien  ja  poliittisten  julkilausumien  kanssa.  Saarassa alainen  pitää

pilkkanaan  esimiestään,  orpo  kiertolaistyttö  varakkaan  kodin  opiskelijapoikaa,  ja

kaikenlaiset yhteiskunnallista olemista säätelevät rajat hämärtyvät, äärimmillään elämän

ja kuoleman, tuhon ja uudistumisen välinen raja.

Saara on  sekoittava,  ivaileva,  nurinkääntämällä  koetteleva  ja  kaiken

suhteellisuutta manifestoiva esitys ihmisestä ajassa,  jossa kuului  uskoa absoluuttisiin

arvoihin ja yksiselitteisiin totuuksiin. Karnevalistisen kirjallisuuden pitkässä jatkumossa

Saara edustaa Michael  André Bernsteinin teoksessaan  Bitter  Carnival:  Ressentiment

and the Abject Hero (1992) luonnehtimaa synkkää ja katkeraa karnevaalia.

2.2.1 Sosiaalinen konfliktiromaani vai kellariloukkolainen yksinpuhelu?

Saarassa nähdään paljon konfliktitilanteita työpaikoilla, avioliitoissa, ihmissuhteissa ja

politiikassa.  Aikalaisnäkökulmaa  painottaen  Saarassa on Karkaman  (1971)

hahmottelemana  sosiaalisen  konfliktiromaanin piirteitä.  Kertomuksesta  löytyy  –

Karkaman  sanoin  –  ”päähenkilönä  toimiva  problemaattinen  yksilö,  jonka

käyttäytymisessä  ilmenevät  kvalitatiiviset  arvot  ja  autenttiset  päämäärät”,  yläluokka,

jonka toimintaa leimaavat ”välinearvot” ja ”väärä tietoisuus” sekä alaluokka, joka ei saa

”historiallis-yhteiskunnallista merkittävyyttä autenttisten arvojen kantajana” (Karkama

1971,  299–300).  Asian  voinee  ilmaista  näinkin:  jotakin  pyyteetöntä  ja  alkuperäistä

etsivä yksilö ei onnistu samaistumaan mihinkään yhteiskuntaluokkaan.  Saarassa myös

valotetaan,  kuten  Karkaman  kunnianhimoisesti  rajaamassa  klassikkokatraassakin10,

maalaisuuden ja kaupunkilaisuuden, valta-asemien ja alistumisen teemoja sekä uuden ja

vanhan porvariston olemusta ja roolia muuttuvassa yhteiskunnassa.

Sosiaalinen konfliktiromaani  ei  ole  vakiintunut  kirjallisuuden lajityyppi,  vaan

Karkaman  pyrkimys  hahmottaa  rakennemalli  väljästi  ja  vapaasti  sovellettavaksi.

Sosiaalisen  konfliktiromaanin  perustana  Karkama  pitää  sitä,  että  yhteiskunnan

10 Karkaman pääasallisesti käsittelemiä teoksia ovat Minna Canthin Hanna (1886), Teuvo 
Pakkalan Vaaralla (1891) ja Elsa (1894), Arvid Järnefeltin Isänmaa (1893), Ilmari Kiannon 
Punainen viiva (1909) ja Ryysyrannan Jooseppi (1924), F. E. Sillanpään Hurskas kurjuus 
(1919), Joel Lehtosen Putkinotko (1919–1920), Pentti Haanpään Noitaympyrä (1931/1956) sekä 
Isännät ja isäntien varjot (1935), Toivo Pekkasen Tehtaan varjossa (1932) ja Isänmaan ranta 
(1946) sekä Väinö Linnan Täällä Pohjantähden alla -trilogia (1959, 1960, 1962).
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luokkarakenne  on  teosten  rakenteen  ensisijainen  perusta.  Kuitenkin,  Karkama

huomauttaa,  suhde  yhteiskunnan  luokkarakenteen  ja  teosten  rakenteen  välillä  ei  ole

identtinen,  vaan  analoginen,  ja  jokainen  käsitelty  romaani  on  rakennemallin

ainoalaatuinen muunnelma. (Karkama 1971, 294–300.)

Maken ja Saaran välinen konflikti on romaanin sosiaalisista konflikteista ainoa

todella  konkreettinen  ja  kouriintuntuva.  Saaran  seuraan  lyöttäytymällä  Make  myös

joutuu konfliktiin lähipiirinsä, ympäristönsä ja ennen kaikkea itsensä kanssa. Maken ja

Saaran  matkaa  ympäröivät  yhteiskunnalliset  konfliktit  ovat  sananmukaisesti  pelkkää

puhetta,  useimmiten  koomisuuteen  asti  värittynyttä  sellaista.  Ne  eivät  romaanin

maailmassa  toiminnallistu  tai  eskaloidu,  vaan  jäävät  herjaamiseksi,  juoruamiseksi  ja

suunsoittamiseksi.  Kuitenkin  Make  pääsee  tai  joutuu  todistamaan  pitkin  matkaa  jos

jonkinlaisia  parisuhdehelvettejä,  puljauksia  ja  poliittisia  palopuheita.  Dialogikoh-

tauksissa  Make  usein  kuuntelee  huvittuneena  asiastaan  varmaa  paasaajaa,  jolla  on

paljon jyrkkiä asenteita ja vähemmän uskottavuutta. Työpaikan lastauslaiturilla Maken

pomon  ja  enon  Arlo  de  Hejdin  käsitykset  avioliittoinstituutiosta,  toisen  aallon

feminismistä  sekä  Suomen  sisä-  ja  ulkopolitiikasta  kasaantuvat  absurdiuden  rajoja

koettelevaksi yksinpuheluksi. Make myötäilee sokraattisesti:

[Arlo:] – Kiitä onnees, ihmisten keksimä se avioliitto on... 
tyypillistä. Minä en ole mikään radikaali mutta jos se olis 
luonnollinen instituutio sitä ei edes tarvittais, se on joka suhteessa 
turha. Minä hyväksyn vaikka haaremijärjestelmän ennen.

[Make:] – Olishan siinä puolensa.
[Arlo:] – Mä en saa itseeni millään kiinnostuun politiikasta. 

Minä oon niin helvetin puolueetonkin, kerran eläessäni oon käynyt 
äänestämässä ja sillonkin kommunistit voitti vaalit. Mä ajattelin että 
se siitä tulee kun äänestää.

[Make:] – Sanos muuta.
[Arlo:] – Se keskeytti psykoanalyysinsakin kun se tuli uskoon. 

Se makso neljättä sataa viikko ja sit kerran kun se oli 
sairausvakuutuksessa hakemassa rahaa se näki siellä juoppoja äijiä 
ja repaleisia ämmiä ja se ajatteli ettei se kehtaa nostaa niitä rahoja. 
Minä sanoin että minä en perkele sun pelleilyjäs maksa ja se jätti 
koko analyysin.

[Make:] – Älä ny.
[Arlo:] – Mutta ei tää vielä mitään. Seuraava aste on Womans 

Liberation voi jeesus. Ne perusti oikein jonkun ämmäkerhon jossa 
ne sai selville että minä pidän naisia seksuaaliobjekteina. Se on kato 
luonnollista mulle ja mun yhteiskunnalliselle asemalle, eikä se 
meinaa mitään että minä oon pirusti tehnyt työtä sen eteen. Tässä 
samassa lafkassa mä olin joskus tsupparina kuule.
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[Make:] – Joo mä tiedän.
[Arlo:] – Ja Leilan yöpöytä notkuu libin traktaatteja. Ne kanat 

tajua ettei Suomessa mitään rikkaita edes ole, kyllä progressio siitä 
huolen pitää, ja ne muutamat kaverit jotka pyörittää tehtaita on niin 
kiinni kansainvälisissä suhdanteissa että ne pojat hirttääntyis omiin 
konsepteihinsa ja konserneihinsa jos ne alkais jotain omilla 
aivoillaan ajatella, jos niillä semmosia on, mitä minä olen ruvennut 
epäileen. Kyllä ne on kuule nää ylikansalliset lafkat jotka 
hyppyyttää meikäläisiä teollisuuskavereita ja muu on retoriikkaa, 
usko poika vanhaa.

[Make:] – Joo joo. (S, 152–153)

Ympäröivät  konfliktit  –  avioliittoihin  ja  muuhunkin  liittyvät  –  ovat  Saaran  kanssa

tapahtuvalle  pelkkää  taustaa,  peiliä  tai  vertailukohtaa.  ”[V]iikkoon  me  emme  olleet

[Saaran  kanssa]  pahasti  riidelleet  ja  sen  tilanteen  minä  halusin  säilyttää  kuin

rauhanpuolustaja”, Make kertoo viitaten ironisesti tunnetun kansalaisjärjestön nimeen

(S,  201).  Jos  Maken  ja  Saaran  keskinäinen  oleminen  onkin  sitä,  mitä  se  on,  niin

onnellisemmilta  eivät  vaikuta  naimisissa  olevatkaan,  milloin  mihinkin  viralliseen

ideologiaan tai sosiaaliseen viitekehykseen kiinnittyneet.

Mitä  lähemmäs siirrytään romaanin ydintä,  sitä  vähemmän konfliktit  liittyvät

ilmestymishetken päivänpolitiikkaan. Tämän huomaa kiinnittämällä huomiota romaanin

ensimmäiseen  ja  viimeiseen  lukuun,  siirtymiin  kaupunkien  välillä  sekä  lukujen

aloituksiin ja lopetuksiin. Niissä kohtaa keskiössä on oleminen Saaran kanssa ja siihen

liittyvät  sisäiset  tunnot.  Päivänpolttavat  kiistat  ja  konfliktit  esiintyvät  viitteen-

omaisemmin jaksojen ja lukujen keskivaiheilla.  Unohtaa ei  sovi romaanin aloituksen

kohosteisuutta:

Nainen on enkeli. Nainen on pyhimys. Nainen on madonna. Niin 
minä ajattelin. Niin minä varmaan ajattelisin vieläkin, ellen olisi 
tavannut niitä [--].

Kun minä nyt, joitakin vuosia vanhentuneena ja omasta 
mielestäni täysissä järjissä, ajattelen Liidiaa ja Aikkia ja Saaraa, ja 
sitten Paulaa ja niitä huoria, minä ajattelen Saaraa. (S, 7)

Konflikti on selvästi sisäinen. Se virittyy kertojansa omaan mieleen, paikantamattoman

nyt-hetken  ja  menneisyyden,  uskotellun  viisastumisen  ja  katkeroitumisen,

tarunhohtoisten  ihannekuvien  ja  järkyttävien  pettymysten  välille.  Kertoja  tekee  heti

selväksi,  ettei  hänellä ole tarjottavanaan kuin oma vahvasti  värittynyt versio yhdestä

tapahtumasarjasta elämässään. Tähän tapahtumasarjaan, johon mitä ilmeisimmin myös

nimihenkilö Saara liittyy, kiteytyy kertojan käsitys siitä, mitä naiseus hänelle merkitsee.
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Tapahtumasarja,  jonka  kuvaaminen  on  aluillaan,  ei  siis  liity  mihinkään  ”yleisesti

tärkeään”,  vaan  siihen,  mitä  ajattelee  naiseudesta  mies,  joka  vaikuttaa  kyvyttömältä

käsittelemään illuusioidensa särkymistä. Päätymällä ennen pitkää huorittelemaan kertoja

vie  itseltään  kaiken uskottavuuden  ja  arvokkuuden.  Hänen  äänensä  on  alkulauseista

alkaen  sisäisesti  rauhaton,  ratkaisua  vailla.  Konfliktia,  vastakkaisten  pyrkimysten

samanaikaisuutta, ilmentävät romaanin aloituksen retorisissa valinnoissa myös ristiriita

juhlallisen ylätyylin ja huorittelun välillä.  Lisäksi,  kertoessaan ajattelevansa ”kaikkia

tyttöjä  jotka  olen  tuntenut  ja  myös  niitä  joita  en  ole,  kaikenmaailman  naisia  ja

puolimaailman  naisia”  käy  ilmi,  että  raja  toden  ja  kuvitelman,  fantasian  ja

(kertomuksessa kuvatun) reaalimaailman välillä tulee olemaan hyvinkin häilyvä.

[--] Ja häntä ajatellessani minä ajattelen kaikkia tyttöjä jotka olen
tuntenut ja myös niitä joita en ole, kaikenmaailman naisia ja 
puolimaailman naisia, kotinaisia ja niitä naisia jotka eivät ole 
mistään kotoisin, siskoja sutturoita, äitejä ämyreitä, ja että nainen on
mitä tahansa, joka ainoa, kuka tahansa: torimuija, tyttövauva, 
meikkipussi, ihmetantti, höyläpenkki, hienoleidi, matriarkka.

Minä ajattelen itseäni. (S, 7)

Vuolaasti etenevä lista erilaisista naiseuteen liittyvistä mielikuvista päättyy rivinvaihdon

jälkeen lyhyeen, omalle rivilleen asemoituun päälauseeseen: ”Minä ajattelen itseäni.”

Toteamus on paljonpuhuva. On kaikenlaisia naisia, mitä kertojalla tulee mieleen, mutta

viime kädessä hän ajattelee itseään. Päälause omalla rivillään muistuttaa kovasti Fjodor

Dostojevskin  Kirjoituksia  kellarista  -romaanin  (1864,  myös  Kellariloukko)11

ensimmäisen  luvun  lopetuslausetta:  ”Siispä  puhun  itsestäni.”  Dostojevskin  omalla

nimellään  romaanin  alkusivuille  kirjoittama  kynnystekstiki  sopisi  myös  tyystin

toisenlaisessa ajassa ja paikassa syntyneeseen Saaraan:

[N]äiden kirjoitusten tekijän kaltaisia henkilöitä on ja jopa täytyy 
olla meidän yhteiskunnassamme, kun ottaa huomioon olosuhteet, 
joiden vallitessa yhteiskuntamme yleensä on kehittynyt. Olen 
halunnut tavallista näkyvämmin tuoda yleisön nähtäväksi erään 
viime aikojen ihmistyypin. (Dostojevski 1864/1996)

Saara,  jonka  mukaan  kertomus  on  nimetty,  toimii  kertojassa  tapahtuvan  muutoksen

katalyyttinä, toissijaisesti kaikki se, mihin Make Saaran kanssa ja vuoksi joutuu. Teos

käytännössä alkaa – lyhyen nyt-hetkestä tehdyn muistelun ja elämäntilanteen esittelyn

11 Kellariloukkoa pidetään fiktiivisen tunnustusromaanin lajin perustajana (Salin 2008, 20). 
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jälkeen – siitä, kun Saara ilmestyy Maken elämään ja päättyy siihen, kun Saara katoaa

lopullisesti.  Saaran vuoksi Make jättää opiskelunsa, vaihtaa kaupunkia ja työpaikkaa,

ajautuu  uusiin,  yllättäviin  tilanteisiin,  joissa  hänen  vapautta,  velvoitteita,  työtä,

itsenäisyyttä,  rakkautta  ja  itseäänkin  koskevat  käsityksensä  joutuvat  koetteille  tai

romahtavat. Samalla hän joutuu kohtaamaan kaiken sen, minkä ex-tyttöystävä Aikista

erottuaan jätti taakseen.

2.2.2 Pikaro(ide)n vaellus ja triksterikuvio

Saarassa tehdään  matka,  paljon  pidäkkeetöntä  ja  epämuodollista  puhetta  sisältävä

vaellus  halki  yhteiskunnan eri  kerrosten  ja  yhteisöjen,  työpaikkojen,  katujen,  torien,

kapakoiden, rantojen, murjujen ja juhlasalien. Romaanissa lähdetään, yritetään asettua,

lähdetään  äkisti,  joudutaan  vaikeuksiin  ja  jatketaan  matkaa.  ”[M]inä  tajusin  mitä

yhdessäolo merkitsi minulle: se oli joko tuloa jonnekin tai lähtöä jostakin”, Make kertoo

(S, 18) tullessaan ensimmäistä kertaa humalaan Saaran kanssa romaanin ensimmäisessä

luvussa. Kaksikko liikkuu halki maiseman lukuisten sivu- ja taustahahmojen jäädessä

miljöilleen alisteisiksi. Paljon tapahtuu odottamatta ja sattumanvaraisesti.

Tämä tuo Saaraan runsaasti pikareskiainesta.12 Pikareskiromaanille ominaisesti

Saara etenee  lineaarisesti  (takaumat  pois  lukien),  on  menneisyyteen  sijoittuva

(retrospektiivinen)  muistelma,  tekaistu  omaelämäkerta,  jossa  päähenkilö  (”pikaro”)

kehittyy tilanteiden jatkumossa, etenee tapahtumasta toiseen vaakasuuntaisesti liikkuen

samalla yhteiskuntansa arvohierarkiassa pystysuuntaisesti (Maken tapauksessa ylhäältä

alas),  tekee  havaintoja  ja  paljastuksia  ympäröivän  yhteiskunnan  sosiaaliluokista,

ammateista, henkilöiden luonteenlaaduista ja kaupungeista. (ks. Guillén 1971, 75–85.)

Maken  ja  Saaran  lyöttäytymisen  yhteen  voikin  nähdä  myös  arkkityyppisen

triksterikuvion13 kautta: Saara tulee Maken elämään järjestäytyneen yhteiskunnan tuolta

puolen,  ottaa  mukaansa,  ja  yhdessä  he  lähtevät  koheltamaan,  rikkomaan  normeja,

laittavat  asiat  hankausliikkeeseen  kaikkialla,  mihin  menevät  ja  tulevat  sillä  tavalla

paljastaneeksi kaikenlaista sovinnaisuuksien takaista.

Oman aikansa  nousukkaisiin  kohdistuva  pilkka  kuuluu pikareskitraditioon,  ja

Saarassa se  toteutuu  armottomimmillaan  Helsingissä,  pääkaupungissa.  Maken

12 Minäkertoja, joka kertoo elämänsä tarinan, toisin sanoen retrospektiivinen minäkertoja, on 
tunnustusromaanin ja pikareskin tärkein yhteinen muotoseikka, joka mahdollistaa myös lajien 
sekoittumisen ja yhteenkietoutumisen (Salin 2008, 116). 

13 Triksteri (trickster) on yleisnimitys ilveilijöille ja nurinkääntäjille, joita on esiintynyt kaikkien 
kulttuureiden kirjallisuuksissa ja kansantaruissa. Triksteri kuuluu myös Carl Jungin (1875–1961)
arkkityyppeihin.
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rappukäytävässä asuu kiinanpalatsikoiraa ulkoiluttava ”keski-ikäinen leidilaik” (S, 137),

ja  vuokraemännästään  Viidan  rouvasta  Make  kertoo,  että  ”neiti  kuului  yläluokkaan

koska ei tehnyt mitään” (S, 173). ”Suomenlinnan hienostoräkälässä” (S, 237) nähdään

muun  muassa  ”suomalaisia  sikaturisteja  jotka  pingottivat  ja  laskivat  pöytäliinan

poimuissa rahojaan”,  ”ruotsalaisia  ja  saksalaisia  liikemiehiä,  meluisia  ja  tanssivia  ja

ryyppääviä kavereita” sekä ”hesalaisia suurperseellisiä luksushuorineen” (S, 241).

Nousukkuuden ja  nousukkuudelle  irvailun  huipentuma nähdään espoolaisessa

rantalukaalissa  järjestettävissä  juhlissa,  jotka  sijoittuvat  Helsinki-jakson  ja  koko

romaanin  keskelle.  Juhlissa  Saara  pitelee  viinilasia  ”kömpelösti  jalasta  kuin  olisi

pelännyt  sen  räjähtävän”  (S,  187).  Kale,  ”jokin  tonttihuijari”  (S,  185),  veisaa

valitusvirttä ”[k]ommunisteista ja niitten perseennuolijoista”, ”lapsellisista demareista,

nuorista  illusorisista  kakaroista  jotka  seisoo  suu  auki  Arkadian  mäellä  ja  haistelee

tuulta” (S, 188); Maken mielestä Kale on ”narisevaääninen diiva joka tuntui oppineen

puhetapansa amerikkalaisista sarjafilmeistä” (S, 188). Arlo de Hejd, ”pitojen” isäntä,

esittää onnettoman rälläämisensä ja vaimonsa kanssa riitelyn lomassa varsin travestisen

version symposium-perinteen filosofisista puheenvuoroista:

– Niin niin niin, oijoi, kaikki me yritetään löytää. Mitä on 
ihminen? Etsivä olento. Armoa, ekstaasia, tietä taivaaseen me 
etsitään. Kale tässä etsii rahottajaa, rakas sisarenpoikani etsii uusia 
seikkailuja, vaimoni etsii turhaan tosin merkkejä ihmisyydestään, 
minä etsin unohdusta koko paskasta. (S, 193)

Pikareskiromaanista usein käytetty suomennos veijariromaani on jokseenkin epätarkka.

Pikaro,  pikareskiromaanin  päähenkilö,  voi  Guillénin  (1971,  75)  mukaan  olla  joko

vaeltaja,  veijari  tai  huono-osainen,  the  wanderer,  the  jester tai  have-not,  kun  taas

veijariromaani on  johdettu  yksipuolisesti  the  jesteristä.  Bahtinin  (1963/1991,  229)

mukaan veijariromaani

kuvasi elämää, joka on joutunut pois tavallisilta ja säädellyiltä 
raiteiltaan, se riisti kruunun kaikilta hierarkkisilta asemilta ja 
leikitteli niillä; se oli täynnä äkillisiä vaihdoksia, muutoksia ja 
mystifikaatioita ja se käsitti koko kuvattavan maailman tuttavallisen 
kontaktin vyöhykkeellä.

Saarassa ”tuttavallisen kontaktin vyöhyke” ei tarkoita toverillista jutustelua, vaan lähes

kaikenkattavaa irvailun, nokittelun, panettelun, väärinymmärtämisen, ohipuhumisen ja
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uhkailun  ilmapiiriä,  oli  kyseessä  sitten  satunnaiset  kohtaamiset  kadulla  tai  lähi-

ihmissuhteet lapsuudenkodissa. 

Orpous ja  osattomuus ovat pikareskitraditiossa keskeisiä teemoja. Nimihenkilö

Saara on kiertolainen,  varsinainen  have-not.  Hänen todellinen nimensä ja  henkilölli-

syytensä ei edes selviä Makelle eikä lukijalle: Saara valikoituu Saaran nimeksi siinä

elämänpiirissä  ja  episodissa,  joka  Saaraksi nimetyssä  romaanissa  Maken  kautta

kuvataan.  Make  on  henkisesti  orpo,  uusrikkaasta  kodista,  wanderer.  Hänen  äitinsä

puoleisessa (alankomaalaistaustaisessa) suvussa on kasvettu orpokodissa, eikä isoisä ole

jättänyt  jälkeensä ”kuin  nimensä”  (S,  25).  Saaran  rinnalla  Make on silti  turvattuine

tulevaisuuksineen  eräänlainen  ”pseudo-orpo”,  joka  ei  kestäisi  kauaakaan  todellisena

orpona.  Asetelmassa  on  siis  ironinenkin  puoli.  Saapuessaan  Saaran  luo  Turkuun

ensimmäistä kertaa elämässään ilman yösijaa, varattomana, sotkun taakseen jättäneenä,

Make muistaa  aiemman,  samaan näkymään liittyvän tilanteen,  jossa  (niin  ikään)  on

esittänyt olevansa orvompi ja osattomampi kuin todellisuudessa on:

Mäen päällä oli pieni aukio jolla oli busseja rivissä, muistin sen 
teiniajoilta, me olimme tehneet luokkaretken Turkuun ja minä olin 
viettänyt sillä torilla puoliyötä vokottaen ja hööpöttäen kahta 
turkulaistyttöä joista toinen oli ollut ylimielinen ja kyllästynyt ja 
toinen tarpeeksi juovuksissa uskoakseen juttujani: minä olin ollut 
orpo raukka ja karannut nuorisovankilasta. (S, 294)

Turun Ruissalossa Make pääsee orpojen ja varsin osattomien mies  alivuokralaiseksi.

Masa  ja  Leif  ovat  hekin  omalla  tavallaan  arkkityyppinen,  hiukan  pikaromainenkin

koheltajakaksikko: Leif on kelju, suupaltti häseltäjä, Masa kömpelö, hidas höhlä. Maken

omin sanoin Leif  on ”pieni vaaleahiuksinen ruma kundi” (S,  316) ja ”nuori  sorrettu

kaveri,  itsekeskeinen  valehtelija,  joka  vaikeni  puhumalla”  (S  340).  Masan  Make

esittelee näin:

Masalla oli pitkä hevosnaama joka venyi kuin kumi kun se puhui, 
jos se puhui, silloin harvoin, se kulki hitaasti kuin puoliunessa ja 
joskus hymyili älyttömän näköisenä itsekseen, siitä näki matkan 
päähän ettei se ollut ihan täysjärkinen mutta silti se oli enemmän 
koomillinen kuin säälittävä eikä ollenkaan pelottava. (S, 318)

Masa ja Leif, nämä ties miten, missä ja miksi – se ei käy ilmi – yhteen lyöttäytyneet

jakelevat kaiken lisäksi ristiriitaista tietoa sekä itsestään että toisistaan.  Leif esittelee

Masan: ”[T]oi hullu atleetti tos on Masa, sil on kusta pääs ja vet polves ja aivot täys
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piimää  mut  ei  sitä  pelät  kannat  vaik  silt  just  ny  puuttuu  kuonokoppa  kun  se  pääs

karkuun aitauksestas” (S, 318). Masa puolestaan kertoo Leifistä Makelle, kun Leif ei ole

paikalla:

– Ei se o isääns ikinä tuntenukkan ja äitiäs nähny vuoskaussi… 
Ruotsis se jossai assuu… [--] (S, 365)

Yrittäessään  elää  Saaran,  Leifin  ja  Masan  kanssa  Make  on  eräänlainen  syövereitä

kiertelevä aristokraatti Kekkosen ajan Suomessa.14 Tilanne on kuitenkin väliaikainen,

Make  tulee  vain  käyneeksi  siellä,  missä  Saara,  Leif  ja  Masa  ovat  kotonaan.

Kapakkapöydässä Leif huomauttaa asiasta tapansa mukaan ronskisti:

– [Leif:] [--] Pal lyöt vettoo nii pari vuode pääst sa istut ravatti 
kaulas poydä takana vastaamas puhelimmee ja Saara dokaa ittees 
hengilt jossai räkäläs.

[Make:] – Johan on synkät aatokset mielessäs.
[Leif:] – Niin se vaan o. Helvettiin te molemmat ootte menos 

mut eri teit. [--] (S, 379)

Vaelluksellaan  Make  kylvää  harmia  ja  mielipahaa  niiden  keskuuteen,  jotka  jättää

taakseen: ”Mies tulee ja mies menee ja savu jää”, isä tokaisee15 saavuttuaan näyttämölle

yllättäen loppumetreillä (S, 371). Maken irtiottoa leimaa myös arkkityyppinen isä-poika

-konflikti  (ks.  esim.  Daemmrich  1987,  107).  Romaanin  toisessa  luvussa  Make

määrittelee  isänsä  ”ihmisen  itsenäisyyden  pahimmaksi  viholliseksi”  (S,  29).

Musertavinta isässä on, ettei häntä ole mahdollista edes todella järkyttää:

Vasta paljon myöhemmin tajusin että isä melko tarkkaan tiesi mitä 
tein ja antoi minun tehdä ja kaikkinainen salailu oli minun omaa 
tylsyyttäni ja lapsellisuuttani. (S, 350)

Kertomuksen lähestyessä loppuaan Make alkaa myös itse hetkittäin ymmärtää, kuinka

erilaisista  taustoista he  Saaran  kanssa  tulevat  ja  miten  syvästi  se  vaikuttaa  heidän

tapoihinsa mieltää itsensä ja olla suhteessa muihin:

14 Dostojevski sovelsi suurromaaneissaan erästä melodraaman tyypillisintä piirrettä, aristokraatteja 
kiertelemässä syövereitä ja veljeilemässä toverillisesti yhteiskunnan pohjasakan kanssa (Bahtin 
1963/1991, 153).

15 Tokaisu on ironinen muunnelma vänrikki Koskelan Rahikaiselle osoittamista sanoista: ”Mies 
menee ja mies tulee ja mies vastaa itse kulkemisistansa.” Make ei vastaa kulkemisistansa.
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Mutta niin hullu olin että olin kai hetken kuvitellut Saaralla olevan 
yhtä selkeä ja avara näkemys eksistenssistään kuin minulla, ikään 
kuin hänen taustansa olisi ollut mehustettu liberaalilla humanismilla 
ja maustettu taloudellisella turvallisuudella, joista asioista risaisessa 
kodissa varttuneella tytöllä ei voinut olla kokemusta, tuskin 
käsitystäkään [--]. (S, 335)

Pikareski  on ollut  ja  on  edelleen  hyvin  produktiivinen laji  ja  pikareskiromaani  yksi

käytetyimpiä  lajinimityksiä  (Salin  2008,  85).  Saarasta puuttuu  pikareskiromaanille

tyypillinen  jonorakenne,  mutta  yllättävissä  kohtauksissa,  oudoissa  tyypeissä  sekä

absurdin oloisissa dialogeissa kehittyy paikoin vahva pikareskimainen vire.

2.2.3 Miksi Saara nauroi?

Jos teoksena Saara on Maken kertomus itsestään, niin Saaralla on romaanin eittämättä

kohosteisin ja monimerkityksellisin nimi. Saara toimii, niin hahmona kuin nimenäkin,

keskeisenä  temaattisena  ja  tekstienvälisenä  leikkauspisteenä.  Saaran  suhde  nimensä

etymologis-raamatulliseen taustaan on kauttaaltaan nurinkurinen, karnevalisoiva.

Alkuperäisessä  muodossaan  käytössä  yli  4000  vuotta  ollut  nimi  ”Saara”

tarkoittaa hepreaksi ruhtinatarta (Huitu, ym. 1988, 145). Ahon romaanin Saara on, kuten

on jo ilmennyt, orpo kiertolainen – jollei sitten jonkinlainen pahan ruhtinatar ”noettuine

kruunuineen” (S, 399).  Vanhan testamentin 1. Mooseksen kirjassa Aabrahamin vaimo

Saara on hedelmätön mutta uskollinen vaimo, joka seuraa miestään kaupungista toiseen,

Urista Haraniin, Haranista Kanaanin ja Kanaanista Egyptiin. Ahon romaanin Saara on

päinvastoin hedelmällinen ja arvaamaton, ja miehen, Maken, osa on seurata uskollisesti

perässä kaupungista toiseen – tässä tapauksessa Tampereelta Helsinkiin ja Helsingistä

Turkuun.  Uudessa  testamentissa  Saaraa  pidetään  kaikkien  kristittyjen  vaimojen

esikuvana. Ahon romaanin Saara on alkoholille perso, impulsiivinen, hirveä suustaan ja

piittaamaton kutakuinkin paikkea paitsi sitä kohtaan, että voi jonkinlaisissa puitteissa

elää ja toteuttaa omansalaista ihmisenä olemistaan.  ”Ei mua mikään koske ja vaikka

koskiskin mä en välitä”, kuuluu Saaran elämänfilosofia (S, 357).

Kertomuksen  alussa  Saara  saa  huomionarvoisen  lempinimen:  Musta  Saara.

”Pate  se  oli  joka  nimen  keksi,  Saaran  mustien  hiusten  takia”,  Make  kertoo  (S,  7).

Epiteetti ”Musta Saara” viittaa ruotsalaisen  Lina Sandellin  (1832–1903) kirjoittamaan

Lilla  Svarta  Sara -lähetystyölauluun,  joka  on  Suomessa  tunnettu  Musta  Saara -

käännöksenä.  Raamatusta,  muun  muassa  Johanneksen  ilmestyksestä  (Ilm.  21:4)

ammentava laulu kertoo tarinan kuolevasta köyhästä tyttölapsesta, joka uskoo hartaasti
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ja  pääsee  loppuhuipennuksena  taivaaseen.  Suomessa  laulua  on  pidetty  yhtenä

keskeisenä  lähetystyöaatteen  symbolina.  (Lemmetyinen  2010,  7–10.)  Kun  Saara

ensimmäistä  kertaa  herää  Maken  ja  tämän  kaverin  Paten  mökistä,  käydään

seuraavanlainen vuoropuhelu:

[Saara:] – Mistä te löysitte mut.
[Make:] – Minä sun löysin.
[Saara:] – Voi jumalauta mitä varten mä täällä oon.
Hän painoi päänsä käsiinsä ja näytti suureltakin syntiseltä.
(S, 15)

Saaran  ”suureen  syntisyyteen”  viittaa  sekin,  että  hän  jo  ilmestyessään  pakenee

kirjaimellisesti kivitystä, nukahtaa tuhdolle ”kivisadetta pitämään” (S, 12). Myöhemmin

Helsingissä, Aikin ja äidin hiillostaessa Saaran matkaan lähtenyttä Makea, tämä kertoo

perikristillistä  kuvastoa  ironisoiden:  ”Minä  vilkaisin  ns.  nautintoani  joka  makasi

rähmällään sohvalla ja söi omenaa.” (S, 210)

Saara  on  syntinen  muissakin  kuin  kristillisessä  katsannossa.  Tamperelaisissa

opiskelijakemuissa hän aiheuttaa hämmennystä käyttämällä ugandalaisesta vaihto-op-

pilaasta rasistisimpia kuviteltavissa olevia nimityksiä (S,  41).  Make myös tulee kuin

tuleekin  tehneeksi  Saaralle  eräänlaista  porvarillista  lähetystyötä.  Saaran  vasta

majoituttua  väliaikaisesti  Maken  asuntoon  ja  suhteen  ollessa  vielä  täysin  avoimella

tolalla Make alkaa arvostella Saaran lukutottumuksia:

Hän [Saara] noukki telineestä viikkolehden, lisäsi mietittyään 
pari viikkolukemistoa.

– Kuinka sä tommosta paskaa voit lukee?
– Kuinka sä semmosta mitä sulla on kotonas?
– Minä opiskelen sitä paskaa. (S, 82)

Kun  parivaljakko  käy  ensimmäistä  kertaa  yhdessä  viinakaupassa,  Make  kertoo

liikenteen melussa ”karjuneensa” Saaralle ”kovia tosiasioita, kuinka paljon hän joi ja

kuinka paljon alkoholia maksa pystyi päivässä polttamaan” (S, 82). Toisaalta Makekin

nauraa, kun he loikkivat ”vastoin sääntöjä ja asetuksia rautatien yli Tammelan puolelle”

(S, 82). Helsingissä Make yrittää viedä Saaraa ”muotikapakoihin”, taidegallerioihin ja

taide-elokuvia  katsomaan  (S,  174–175).  Lopputuloksena  on  kohtaamattomuuden

kehittyminen. Turussa käydään vielä tällainen dialogi:
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[Make:] – Mitä muuten sinäkin oot käyny koulua, minä sanoin ja
ajattelin että me puhuimme koko ajan eri asioista.

[Saara:] – Jaa minä, kouluako?
[Make:] – Et sä mikään vanha vielä olis jatkaan. Monet ihmiset 

kuule… sinähän voisit mennä iltaoppikouluun tai jotain.
[Saara:] – Haista paska, hän sanoi veltosti ja ilman aspiraatiota. 

(S, 332–333)

Laula lapsi -kirjan vuoden 1979 versiossa Musta Saara päättyy säkeisiin ”Karitsan veri

valkoiseksi  /  Sai  Mustan  Saaran  kokonaan” (ks.  Lemmetyinen  2010,  8).  Ahon

romaanissa  käy  päinvastoin:  Musta  Saara  vetää  hyväuskoisen  hyvän  perheen  pojan

imuunsa,  ajaa  ”sosiaaliseen  persmäkeen”  (S,  379)  ja  jättää  tyhjän  päälle.  Tavallaan

Maken olisi ollut aiheellista uskoa, mitä Pate jo Teiskossa Saarasta sanoi:

– [--] Se [Saara] on niin saatanan kova. Mä oon luullu että me 
ollaan kovia jätkiä mutta ei ei kuule, me ollaan kuoropoikia sen 
rinnalla, lauletaan kuin kastraatit. (S, 21)

Kun Saaran hahmo on jo kertaalleen nimetty Mustaksi Saaraksi, Make käy Paten kanssa

tällaisen sananvaihdon:

Pate laskeutui tytön viereen, katseli sitä pitkään, suu ammollaan 
ja iho kananlihalla.

– Musta Saara. Pate sanoi.
– Musta Saara, minä toistin. – Miksi Saara nauroi.
(S, 13)

Kysymys, jonka Make letkauttaa ilman kysymysmerkkiä, on sitaatti Vanhan testamentin

1. Mooseksen kirjan 18. luvun 13. jakeesta:

11 Abraham ja Saara olivat jo vanhoja ja ikääntyneitä, eikä Saara
voinut enää saada lasta.

12 Siksi Saara naurahti itsekseen ja ajatteli: »Voisiko näin 
kuihtuneessa naisessa vielä herätä halu? Miehenikin on jo käynyt 
vanhaksi.»

13 Silloin Herra kysyi Abrahamilta: »Miksi Saara nauroi? Miksi 
hän ajatteli: ’Voisinko minä todella vielä synnyttää, vaikka olen näin
vanha?’

14 Onko Herralle mikään mahdotonta? Ensi vuonna minä palaan
luoksesi tähän samaan aikaan, ja silloin Saaralla on poika.»

15 Saara väitti: »En minä nauranut», sillä hän oli peloissaan. 
Mutta Herra sanoi: »Saara, kyllä sinä nauroit.»
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1.  Mooseksen kirjan  Saara  nauraa,  koska  saa  ikääntyneenä  tietää  olevansa  sittenkin

hedelmällinen.  Ahon  romaanin  nuori  Saara  nauraa  monelle  näkemälleen  ja

kuulemalleen  asialle  –  hedelmällisyydelleen  ei  lainkaan.  Hedelmällisyys  ajaa  hänet

ahtaalle, luo hänen elämälleen ylitsepääsemättömiä rajoja.

Raamattu-sitaatin  jälkeen  sanapari  ”Saara  nauroi”  toistuu  romaanissa  usein.

Eniten Saaraa naurattavat  puheet  vaimoksi  ryhtymisestä.  Kun Make on ensimmäistä

kerta Saaran kanssa kahden omassa asunnossaan ja kysyy, oliko tämä aikeissa mennä

Paten kanssa naimisiin, Saaran naurua kuvataan näin:

Saara nauroi, ensimmäisen kerran tosissaan ja vapaasti, kauan ja 
selvänä, vedet silmissä, ruumis täristen, ja sen nauru, kova, avoin, 
hyppelehtivä kuin puro, täytti huoneen kuin musiikki. (S, 81)

Naurun musiikillistuminen liittyy Saaraan mutkan kautta myöhemminkin. Turkulaista

varastotyöyhteisöä esitellessään Make kertoo taustahahmo Saijasta, joka ”nauroi pitkään

ja  murhaavasti  kaikelle,  kaikuen  helisevällä  äänellä,  se  oli  kuin  teema  jonka

muunnelmia  muitten  naurut  olivat”  (S,  362).  Nimi  Saija  on  myöhempi  muunnos

Saarasta (Huitu, ym. 1988, 45) niin kuin Saijakin on Saarassa enemmän nimihahmoon

liittyvä mielikuvajohdannainen kuin itsenäinen toimija. Maken kertoman mukaan Saija

myös ”värjäsi  hiuksiaan melkein päivittäin onnistumatta saamaan niitä yhtä mustiksi

kuin  Saaran”  (S,  362).  Mustuus  ja  nauraminen  ovat  siis  Saaran  tärkeimpiä

ominaisuuksia, ja kaikkeen kohdistuva nauru – Maken sanoin kova, avoin, murhaava,

hyppelehtivä kuin puro – on musiikillisesti ajateltuna teema, jota  Saaraksi nimetyssä

teoksessa muunnellaan. Sekä Saara että Saara nauravat murhaavasti kaikelle.

Kuten  1.  Mooseksen  kirjan  18.  luvussa,  myös  Ahon  romaanissa  Saaran

hedelmällisyys nousee esiin teltassa tammien katveessa. Hetki kaatosateen pieksemässä

Ruissalossa ”vetisen kusisen yön” (S,  298) jälkeisenä aamuna16 on kuitenkin tyystin

erilainen  kuin  Herran  ilmestyessä  Saaralle  ja  Aabrahamille  Mamren  tammistossa

”päivän ollessa palavimmillaan” (1. Moos. 18:1). Ruissalossa hedelmällinen Saara ei

naura, vaan näyttää aborttiarpeaan. Näky kuvataan jokseenkin kammottavaksi:

16 Telttayö sateisessa Ruissalossa voi aikalaiselle näyttäytyä myös jonkinlaisena ”anti-
festarikokemuksena”. Suosikki-lehdestä (9/1972) ilmenee, että sade kiusasi festivaaliyleisöä 
vuoden 1972 Ruisrockissa. Lehden gallupissa helsinkiläiseltä Eeva Uusivirralta, 15, kysyttiin, 
mikä oli parasta vuoden 1972 Ruisrockissa, ”musiikki, muiden samalla aaltopituudella olevien 
nuorten tapaaminen vai turhista estoista vapaa meno”. Uusivirran vastaus kuului: ”Ei mikään 
näistä kolmesta – vaan sade!” Sade häiritsi myös pääesiintyjä Uriah Heepin keikkaa: ”– Sade 
tekee ulkolavasta pommin, totesi kitaristi Mick Box tihruillessaan lavan taakse pystytetyn 
alkeellisen pukeutumiskopperon ikkunasta Saaristomeren päällä synkkinä riippuvia pilviä.” 
(Toivonen 1972, 14–21)
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Hän arvasi mitä halusin ja avasi housunsa ja näky järkytti kuin 
joku vieras olisi äkkiä lyönyt; se oli aivan luonnoton, 
kirkkaanpunainen ja vatsanpohjassa, kuin ankkurin kaari, pyöreän 
häpyluun yläpuolella hymyilevä punattu suu. (S, 300)

1. Mooseksen kirjassa Jumala koettelee Aabrahamia käskemällä tätä uhraamaan ainoan

poikansa,  Saaran  kanssa  saadun  Iisakin.  Aabraham  on  jo  valmis  suorittamaan

polttouhrauksen, kun Herran enkeli saapuu keskeyttämään ja lausuu Aabrahamille: ”Älä

koske poikaan äläkä tee hänelle mitään. Nyt minä tiedän, että sinä pelkäät ja rakastat

Jumalaa, kun et kieltäytynyt uhraamasta edes ainoaa poikaasi.” (1. Moos. 22:12) Maken

kohdalla Saaran kanssa saadun lapsen ”polttouhraus” tavallaan tapahtuu. Kätilöopistolle

saapuessa  Makesta  bussissa  tuntuu  ”kuin  olisimme  tulleet  ruumishuoneelle,  kuin

krematorioon katsomaan jotain perverssiä  näytöstä” (S,  252).  Myös elämä Saaran ja

lapsen kanssa luvatussa maassa jää haaveeksi:

Ja ajattelin poikaa joka oli jäänyt syntymättä (se olisi ollut poika), se
odottaisi minua siellä, ja Saara odottaisi minua siellä ja me 
pystyisimme elämään yhdessä ja pitämään sitä kotinamme. Ja tuli 
ihan todellinen itku kun ymmärsin ettei siitä koskaan tulisi mitään, 
semmoista paikkaa ei olisi, tai vaikka olisikin, sitten kun se olisi, 
minua ei olisi enää, Saara ei odottaisi siellä, poikamme ei odottaisi 
siellä, hiukseton hampaaton poika, missä se oli, sillä ei ollut edes 
hautaa. (S, 274)

Kolmas nimihahmoon liittyvä intertekstuaalinen jännite viritetään niin ikään romaanin

ensimmäisessä  luvussa  ja  kehitellään  valmiiksi  hienovaraisemmin pitkin  kertomusta.

Ennen Saaran ilmestymistä Teiskon mökillä vierailee yliopistolta tuttu Savolainen, joka

soitti Beethovenin Pastoraalisinfoniaa ja luki isoon ääneen 
samannimistä kirjaa, »estetiikan huippu», se sanoi. Minä ostin 
vesivärit ja maalasin kuvia jotka säännöllisesti hävitin. (S, 10)

Beethovenin sävellyksen kanssa ”samanniminen kirja”, jota Savolainen ”isoon ääneen”

lukee, on mitä ilmeisimmin André Giden Pastoraalisinfonia (1919). Saaran nauraminen

myös kytketään ”saatanan sinhvonioihin”:

Saara meni soittelemaan levyjä, hän viskoi kansioita ympäri 
makuuhuonetta ja raapi hyytävästi levyjä neulalla, kuunteli jokaista 
hetken ja huusi: »Saatanan sinhvoniat» ja nauroi ja heitti levyn 
menemään. (S, 19)
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Giden pienoisromaanissa tarinaansa ensimmäisessä persoonassa kertova sveitsiläispappi

ottaa  hoiviinsa  sokean,  heitteille  jätetyn  tytön  Gertruden.  Itselleen  ja  lukijoilleen

uskottelemansa  version  mukaan  pappi  tekee  sen  kristillisestä  rakkaudesta,  mutta

romaanin  edetessä  suhde  hoivan  kohteeseen  kehittyy  vahingossa  maalliseksi

rakkaudeksi. Papin, papin pojan Jacquesin ja Gertruden välille kehkeytyy myös kytevä

kolmiodraama,  eikä  pappi  suostu  myöntämään  itselleen,  että  raamatuntulkinnalliset

erimielisyydet  poikansa  kanssa  ovat  mustasukkaisuuden  ja  itsekkäiden  järkeistysten

vääristämiä.  Romaanin  alussa  pappi  käy  Gertruden  kanssa  seuraavanlaisen

vuoropuhelun ja tuumimistuokion:

– Onko tosiaankin se, mitä te näette, näin kaunista? hän 
[Gertrude] sanoi lopuksi.

– Mitä sinä tarkoitat "näin kauniilla", rakas ystävä?
– Yhtä kaunista kuin "se näkymä puron rannalla".
En vastannut hänelle heti, sillä ajattelin, että nämä sanomattoman

kauniit harmoniat eivät kuvanneet maailmaa sellaisena kuin se oli, 
vaan sellaisena kuin se olisi voinut olla, ellei siinä olisi pahuutta 
eikä syntiä. Enkä ollut koskaan uskaltanut puhua Gertrudelle 
pahuudesta, en synnistä enkä kuolemasta. 
(Gide 1919/1947, 54)

Saarassa kuvattu  maailma  on  täynnä  pahuutta,  syntiä  ja  kuolemaa  tavalla,  johon

maalliset oppijärjestelmät eivät tarjoa riittäviä vastauksia sen enempää kuin vanhoillis-

kristilliset  normitkaan.  Pastoraalisinfonian lopussa,  juuri  kun Gertrude on kirurgisen

operaation myötä saamassa näkökykyään takaisin, hän sanoo papille:

– [--] Minä pelkään, ettei maailma kokonaisuudessaan ole niin 
kaunis kuin te olette minulle uskotellut, päinvastoin, luulen että se 
on siitä kaukana. (mts. 130)

Saarassa on vaikeaselkoisempaa, kuka salaa keneltä mitäkin ja kuka on milläkin tavalla

sokea maailman kauneudelle tai  rumuudelle.  Kertomuksen edetessä kuitenkin syntyy

vaikutelma, että Make on pessimismistään huolimatta sokea, suorastaan lapsenuskoinen

monen Saaraan liittyvän asian suhteen. Sen hän on ikään kuin ymmärtänyt viiveellä,

vasta tarinassa kerrotun jälkeen, ja yrittää tarinan kertomalla tulla asian kanssa sinuiksi.

Sveitsiläispapin tavoin Make rakastuu vahingossa ja vaiheittain heikommassa asemassa

olevaan tyttöön, välttelee myöntämästä sitä, ja kertomuksen loppupuolella, Ruissalon

huvilamiljöössä,  kehkeytyy  myös  vihjeenomainen  kolmiodraamakin.  Pastoraali-
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sinfoniaan ei eksplisiittisesti palata lyhyen maininnan jälkeen, mutta viittaus on koko

kertomuksen  kannalta  tärkeä:  orpotytön  adoptointi,  tahaton  rakastuminen,  uskottelu,

itsepetos, kolmiodraama ja sokeus sanan kaikissa merkityksissä.17

Romaneille  Musta  Saara  (myös  Kurki  Saara)  on  suojelupyhimys.  Ahon

romaanin Saaran perhetaustasta ei tiedetä, mutta Kätilöopiston vuodeosastolla hänellä

syntyy huomionarvoisen läheinen suhde ”mustalaistyttö Kaisaan”. Make ja Saara käyvät

sananvaihdon, jossa Saara rinnastuu romaneihin, joskin negaation kautta:

– Mun huoneessa on yks hyvä likka. Se on mustalainen. Se on 
seittemäntoista vanha ja sillä on jo viides abortti, eka kerran sillä oli 
jo neljätoistavuotiaana.

– Jaa. Ketä muita sun huoneessa on.
– Joku vanha kääpä, ihan ääliö.
– Tehdäänkö sillekin abortti?
– Ei tietenkään. Siltä vaan valuu munasarjat pellolle. Se puhuu 

koko ajan tyttärestään ja kehuu sitä ja itteensä ja haukkuu muita. Se 
ei paljoo edes puhu meille kun me ollaan kolmistaan huoneessa, se 
luulee muakin mustalaiseks. (S, 247)

Millainen  hahmo  Saara  sitten  on  tekstuaalisten  ulottuvuuksiensa  lomassa  tai  niistä

huolimatta? Saara ei  ole  ”jalo villi”,  mutta villi  hän on – sopimaton kaikkiin niihin

normistoihin, koodistoihin ja sosiaalisiin rakenteisiin, jotka Make kokee valheellisina ja

kartettavina.  Saara  on  Makelle  ikään  kuin  osoitus  siitä,  että  eläminen  niiden

ulkopuolella  on  sittenkin  mahdollista.  Muistellessaan  prameita  sukujuhliaan  ja

”orpouden tunnettaan ihmisten keskellä” Make myöntää Saaralle:

– Sinä oot Saara ainoo ihminen kenen kans mä oon pitkään 
aikaan tosiaan viihtyny. Tai yleensä vaan halunnu olla. (S, 238)

Maken tapa  kuvailla  nimihahmoa  vaihtelee  halveksivan  ja  mystifioivan,  mikroskop-

pimaisen  naturalistisen  ja  romanttisen  ylevöittävän  välillä.  Saara  on  samaan  aikaan

äärimmäisen  todellinen  eikä  lainkaan  todellinen.  Surkeus,  säälittävyys  ja  orpous

yhdistyvät hänessä lähes yliluonnollisiin ominaisuuksiin. Saara ilmestyy tyhjästä, kun

17 Gide julistautui 1930-luvulla kommunistiksi, mutta irtisanoutui aatteesta käytyään 
Neuvostoliitossa vuonna 1936. Saarassa kuvattuna aikana paine julistautua kommunistiksi oli 
Suomen akateemisissa- ja kulttuuripiireissä tiettävästi kovempi kuin on ollut koskaan sen 
jälkeen. Tämän tietäen sopii pohtia, olettaako Saara (ideaali)lukijansa olevan Giden ideologisista
”seikkailuista” tietoinen ja pyrkiikö romaani siihen(kin) suuntaan viittomalla sanomaan jotain 
maailman näkemisestä ”sellaisena kuin se oli” eikä ”sellaisena kuin se olisi voinut olla”. Saaran 
viimeisessä luvussa kuvattu matka Neuvostoliittoon, tulevaisuuden ihanneyhteiskuntaan, jää 
kirjaimellisesti kesken.
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on ”yön hämärin hetki” (S, 10), ja ilmestyessään hän tuo lepakotkin mukanaan (S, 10–

11,  18,  20).  Mitä  arkisimmassakin  tilanteessa  ”Saaran  lehti  oli  keitaisella  pöydällä

levällään kuin katosta pudonnut lepakko” (S, 139).

Saaraan liittyy myös kuvajaismaisuus siinä missä mustuus  ja  nauraminenkin.

”[N]äin aaveen liikkuvan rantakivillä, se käveli veden rajassa yhtä äänettömästi kuin

kuvajaisensa vedessä” (S, 11), Make kuvailee ensimmäistä näköhavaintoaan Saarasta.

Saara on jo alussa veden ja maan, kahden erilaisen todellisuuden, välissä. Myöhemmin

Espoossa jälleen  ”[h]änen [Saaran] edessään musta vesi liekittyi saunan valosta, siinä

kareili  hänen kuvansa,  joka  oli  elävämpi  kuin  hän itse”  (S,  196).  Välissä  Saara  on

hyvinkin todellisen oloisena hahmona muun muassa potkaissut Makea sääreen ”eikä

turhan hellästi” (S, 57) ja röyhtäissyt vasten tämän kasvoja (S, 81). Epätodellinen tai

kuvajaismainen ei ole myöskään ensimmäinen kertomuksessa kuvattu Maken ja Saaran

suudelma:

Hänen hengityksensä haisi juustolle. Hänen kielensä maistui 
ruisleivälle ja hänen hampaissaan oli pieniä murenia. Hän vääntäytyi
irti ja mottasi minua mahaan. (S, 98)

Aavemaisuus,  kuvajaismaisuus,  kaikenlainen  epätodellisuus  ja  subliimius,  liittyy

Saaraan  niinä  hetkinä,  jotka  ovat  kertomuksessa  kohosteisia:  Saaran  ilmestyessä  ja

kadotessa (väliaikaisesti  tai  lopullisesti)  sekä abortin ollessa kyseessä. Kun Saara on

klinikalla hakemassa lupaa aborttiin, Make luonnehtii odotushuoneessa kärvistellessään

Saaraa ”siipirikoksi yölinnuksi” ja ”yöperhoseksi joka oli polttanut siipensä” (S, 225).

Abortin yhteydessä esiintyvät myös ”nauru tai itku” sekä ”Musta Saara” -epiteetti:

Miksei kukaan niistä tytöistä ollut Saara, mitä hänessä oli semmoista
jonka takia hän ei olisi voinut olla kukaan toinen. Ei mitään, paitsi 
että hän oli herra tohtorilla ja mahdollisesti munaisi itsensä ja 
sikiönsä eikä saisi aborttia. Kämmenet hikoillen ajattelin Saaraa ja 
puoskaria, kuuma pää kehräsi naurua tai itkua. Saara Saara. Musta 
Saara. Yönmusta. Musta Saara valkeissa viattomissa vaatteissaan 
Teiskon yössä liidellen. Yöperhonen joka oli polttanut siipensä. 
Siipirikko yölintu. Musta Saara. (S, 224–225)

Kätilöopiston vuodeosastolla ”hänen [abortista toipuvan Saaran] kasvonsa olivat kuin

pyhimyksen, kuin tyynyllä olisi ollut ikoni” (S, 254). Samassa virkkeessä Saaran otsa,

jolle  Make  antaa  suukon,  kuvataan  ”rasvaiseksi”  (S,  254).  Romaanin  toiseksi

viimeisellä  sivulla,  viimeisenä  hetkenä  ennen  Saaran  lopullista  katoamista  tämän
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”mustahiuksinen  pää  näytti  veistokselta”  (S,  412).  Vielä  sen  jälkeen  Saara  ehtii,

viimeisenä romaanissa kuvattuna tekonaan, sylkäistä ”kaljavaahtoisen klimpin keskelle

[ikkuna]ruutua”, joka jää Maken ja Saaran väliin (S, 412).

2.2.4 Jatkuva huorittelu ja Avignonin naiset

Jos Saara onkin ”rautanen nainen”, joka tekee nuorista miehistä ”kastraatteja”, hänen

osansa on myös joutua kantamaan huoran mainetta. Saarassa tuskastuttavankin tiheään

esiintyvä  sana  ”huora”  ei  kuitenkaan ole  vain  haukkumanimi,  vaikka  se  on  sitäkin.

Itsensä myymiseen liittyvää  voimasanaa  käyttäen  romaani  myös kysyy,  mitkä  viime

kädessä ovat yleisesti hyväksytyn parisuhteen yhteiskunnalliset ja taloudelliset ehdot.

Mikä on todellista tunnetta, mikä enemmän tai vähemmän häivytettyä vaihdantaa? Jos

Maken  ja  Saaran  yhteiselossa  onkin  kyse  (myös)  jostakin  huomattavasti  vähemmän

ylevästä  kuin  tunteista  ja  ”sen  oikean”  löytämisestä,  onko  romaanin  maailmassa

kenenkään  parisuhde  tai  avioliitto  suhteen  tai  avioliiton  ulkopuolisista  realiteeteista

riippumaton?

Maken ja  Saaran  yhteinen taival  alkaa  käytännössä  siitä,  kun Saara  pakenee

saaresta tuntemattoman miehen (Maken) veneeseen syystä, joka ei käy ilmi – ja tämä

tapahtuu hetkenä, jona Make kokee ajautuneensa umpikujaan elämässään. Molemmat

siis  tarvitsevat  toisiaan,  mutta  aivan  toisella  tavalla  kuin  klassisissa,  eheyttävissä

parisuhdekertomuksissa.  Monista  kyynisenkin oloisista  mietteistään huolimatta  Make

ajattelee romanttisesti ja tulee humalassa kertoneeksi siitä myös Saaralle:

– Kyllä mun mielestä kaikki mitä tässä paskasessa maailmassa 
on on toinen ihminen, kiintymys tai sanotaan vaikka rakkaus, vaikka
se yleensä onkin tottumus tai tapa, mut silti. Se on siinä että me 
molemmat, melkein jokainen sen puoleen, me ollaan niin saatanan 
opetettuja, synnytty valmiiks rakennettuun ja manipuloituun, 
tehtyyn ja selitettyyn maailmaan, eikä me nähdä sen lässytyksen 
läpi. (S, 243)

Saaran tempuissa ja metkuissa on kyse selviämiskeinosta.  Eläminen vailla vakituista

osoitetta oli Suomessa laitonta vuoteen 1987. Lyöttäytyminen tuntemattomien miesten

(tai  mikä  ettei  viattoman  opiskelijapojan)  seuraan  saattoi  vuonna  1972  olla Saaran

kaltaiselle kiertolaistytölle ainoa realistinen keino välttyä viranomaisten toimenpiteiltä.

Make on Saaralle  taloudellinen,  Saara Makelle  henkinen turvariepu.  Maken lähipiiri

tavallaan näkee tilanteen todellisen laidan, mutta heistä ei ole kuin paheksumaan Makea
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ja huorittelemaan Saaraa, suorasti tai epäsuorasti. Tamperelaisessa kuppilassa opiskeli-

ja-aktiivi Tommi penää Makelta huoran määritelmää ja läksyttää, että ”jos sinä tai kuka

tahansa sanoo jotain ihmistä huoraks on puolifasistista paskaa” (S, 105). Myöhemmin,

Viljasen huoritellessa Saaraa, käy ilmi, ettei Tommi ole Saaran suhteen sen sallivampi

tai ymmärtävämpi, vaikka osaakin paheksua korrektimmin sanankääntein:

[Viljanen:] – Kuule ny Make. Se on huora toi pimu [Saara]. Pate 
puhu kaupungilla.

[Make:] – Vai niin saatana.
[Viljanen:] – Se on.
[Make:] – Selvä. Nyt sä sait sen sanottua.
[Viljanen:] – Tommi sano ja että se on ihan pimee.
[Make:] – Mielenkiintonen havainto Tommilta.
[Viljanen:] – Turha siitä on lämmetä. Huora on huora vaikka sen 

kääris minkinnahkoihin. (S, 141)

Saaraa  huorittelee  epäsuorasti  myös  ex-tyttöystävä  Aikki  Makelle  lähettämässään

nuhtelukirjeessä.  Madonna-huora  -dikotomia  elää  Aikin  arvomaailmassa  siinä  missä

Maken aloituslauseissakin:

Tajuan että on olemassa miehiä, jotka – mahdollisimman karkeasti 
ilmaistuna – tarvitsevat huoran silloin tällöin, miehiä jotka ovat 
itsestään epävarmoja ja kyvyttömiä solmimaan merkitseviä 
kontakteja, mutta asua ja elää yhdessä sellaisen kanssa, sitä kai ei 
kukaan tarvitse. (S, 209–210)

Ruman  sanan  ahkera  käyttö  liittyy  Saarassa myös  Pablo  Picasson  (1881–1973)

kliseisenkin ikoniseen maalaukseen  Avignonin naiset (1907), johon viitataan  Saarassa

kolmesti  (S, 176, 232, 367).  Porvarilliseen lähetystyöhön, jota Make Saaran suhteen

yrittää toteuttaa, sisältyy myös lyhytmuotoinen luento taidehistoriaa:

Kerroin Saaralle taulusta jota inhimillisempää, humaanimpaa ei 
tämän taivaan alla ollut maalattu.

– Sen nimi on Avignonin naiset.
– Mahtaa olla melkonen töherrys.
– Ei se o ruma eikä kaunis, se elää.
(S, 176)

Maken kuvaus taulusta soveltuu myös nimihahmo Saaraan. Hänkään ei viime kädessä

ole ruma eikä kaunis; hän elää. Hän elää niin kuin on tottunut niissä realiteeteissa, joihin

on syntynyt ja kasvanut. Vaikkei romaanin hahmoista kukaan lopulta siedä tai ymmärrä
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Saaraa,  ei  myöskään  kertomuksen  kertoja  itse,  romaani  itsessään  antaa  Saaran  olla

sellainen kuin on.

Saaraksi nimetty  kertomus  on  myös  kertojansa  pyrkimys  maalata  sanoilla

”oman elämänsä Avignonin naiset” – Saara ja kaikki ne naiset ennen Saaraa, jotka hän

kertomuksen avauskappaleissa  luettelee  ja  joita  päätyy  huorittelemaan.  Ajatellessaan

viime  kädessä  vain  ”itseään”  ja  maalatessaan  ”huoriaan”,  Make  tulee  maalanneeksi

oman naiseuteen liittyvän traumansa.

2.2.5 ”Hullun jalostama omenapuu” – Markku ja hänen sukunsa

Saarassa Markku ja hänen sukunsa ovat monessakin mielessä toista maata kuin Unto

Seppäsen aikoinaan menestyneessä perhe-, kehitys- ja sukuromaanissa Markku ja hänen

sukunsa (1939). Tämä ilmenee jo siinä, miten Make aloittaa romaanin toisen luvun:

Äiti on puoliksi hollantilainen. Se on hänelle kova, hänen 
neuroosejaan jyvittävä juttu, joka saa aikaan suhteettomia 
ylemmyyden ja alemmuuden puuskia. Minä en ollut ikinä tavannut 
hollantilaista sukuani; joskus kun olin kakara äiti oli ollut tiiviissä 
kirjeenvaihdossa Rotterdamiin ja minä olin pelännyt (myöhemmin 
toivonut) että hän lähtisi sinne (ja pysyisi siellä), mutta se oli 
lopahtanut selittämättömästi eikä siitä koskaan puhuttu ääneen, se 
oli häpeätahra suvussamme, kuin komeroon piilotettu mongoloidi-
idiootti. Kukaan ei kertonut oliko hän tavannut isänsä, joka ei ollut 
jättänyt lapsilleen kuin nimensä. Heidän äitinsä oli kuollut nuorena 
ja isosisko ja pikkuveli olivat varttuneet orpokodissa jossain Lohjan 
suunnalla, korkeakristillisessä hengessä. (S, 25)

Heti ollaan siis ylemmyyden ja alemmuuden, orpouden, neuroosien ja ”häpeätahrojen”

äärellä  –  sen  sijaan,  että  pellon  uutterasti  raivaamalla,  torpan  ja  ydinperheen

perustamalla  juurruttaisiin,  rakennettaisiin  yhteistä  huomista  ja  asetuttaisiin  osaksi

sukupolvien ketjua, kuten tapahtuu Seppäsen romaanissa ja monissa muissa perinteisellä

tavalla  maskuliinisissa  kehitys-,  perhe-  ja  sukuromaaneissa.18 Koska  Maken  suhde

naisiin  ja  naiseuteen  on  kaikkea  paitsi  ongelmaton,  suorastaan  traumaattinen,  on

perhetaustankin  esittely  luontevaa  aloittaa  äidistä.  ”Neuroosien  jyvittymisen”  lisäksi

Make kehittelee äidistään luvun aloituskappaleessa toisenkin siemeniin ja versomiseen

liittyvän kuvakielisyyden:

18 Todennäköisesti Saaran kertoja-päähenkilön samannimisyys Seppäsen Markku ja hänen 
sukunsa -romaanin päähenkilön kanssa on sattumaa. On kuitenkin selvää, että Saara on 
vastakirjoitus sille kirjalliselle traditiolle, jota Seppäsen romaani edustaa.
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Ehkä äidin lapsuudesta johtui että hänen luonteensa oli kuin hullun 
jalostama omenapuu, koskaan ei voi olla varma mitä mistäkin osasta
versoo. (S, 25)

Hulluus  ja  arvaamaton versominen ovat  taasen omiaan kuvaamaan myös sitä,  miten

romaani  itse  kehittelee  aineksiaan  vähäpätöisen  oloisista  iduista  laajoiksi

kielikuvallisiksi  kasvustoiksi.  Äitiin  ja  äidin  juuriin  toisessa  luvussa  liitetty

omenapuuvertaus  täydentyy  Turun  Ruissalon  huvilassa,  jonka  rehevöityneestä

puutarhasta löytyvät ”tuulten repimät pystyynkuolleet omenapuitten rangat” (S, 313).

Romaanin  loppupuolella  päivämatkalla  Naantaliin  omenapuita  kuvataan  myös

”raskassatoisiksi” virkkeessä, jossa vanhat talot tuoksuvat ”kostealta lahoavalta puulta”

(S, 346). Tälläkin tavalla toisarvoisen oloiset tokaisut Saarassa niin sanotusti kantavat

hedelmää.

Romaanin  toisessa  luvussa  istutetaan  vasta  siemeniä.  Luvun  merkitys

kokonaisuudessa on esitellä Maken suhde perheeseen ja  sukuun, kansallisvaltioon ja

kaikkeen  siihen,  mikä  yleisestikin  liittyy  juurten,  juurettomuuden  ja/tai  johonkin

juurtumisen  metaforiikkaan.  Selonteko alkaa  yleisen  tason  esitelmöinnistä  ja

konkretisoituu  yhden  perheaterian  mittaisena  visiittinä  lapsuudenkodissa,  missä  ex-

tyttöystävä  Aikkikin  on  Maken  harmiksi  vieraana.  Maken  spontaani,  lähes

pakokauhuinen  äkkilähtö  lapsuudenkodistaan  kesken  hänen  itse  aiheuttamansa

konfliktitilanteen on jälleen pienoiskuva siitä, mitä hän on kertomuksessa tekemässä.

Maken lapsuudenkoti sijaitsee ”vanhassa kivitalossa [Tampereen] keskustassa,

niin  keskustassa  ettei  sen  keskemmälle  juuri  pääse”  (S,  28).  Vanhempien  avioliitto

näyttäytyy  jokseenkin  tunnekylmänä  tottumusavioliittona:  isä  lukee  olohuoneen

nahkatuolilla sanomalehteä, eikä ole kertomansa mukaan nähnyt keittiössä touhuavaa

äitiä ”koko päivänä” (S, 29). Jo tässä isän ja äidin, miehen ja naisen maailmoiden välille

piirtyy paksu juopa, jota Make myöhemmin kuvailee Saaralle: ”Ne olivat kuin kaksi eri

maailmaa, pehmeä ja kova, lämmin ja kylmä, äiti ja isä [--]”. (S, 242)  Make ei tätä

juopaa  onnistu  omalla  kohdallaan  ylittämään,  niin  paljon  kuin  vierastaakin

vanhempiensa  asenteita  ja  ajattelutapoja.  Romaanin  toisen  luvun  lapsuudenkotivie-

railulla  ex-tyttöystävä  Aikin  läsnäolo  saa  tutun  näkymän  ikkunasta  näyttämään

kammottavalla tavalla enteelliseltä:

[I]stuin vanhalle paikalleni ikkunan viereen ja katselin alas, 
katukuilussa ei paistanut aurinko ja muistin muinaisen pelon, 
hämärä oli sikiö ja pimeys eläin joka paisui, tukahdutti, teki ilman 
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sakeaksi ja pani läähättämään, ja ihmiset kulkivat ääneti ja kapea 
katu oli kuin sydänfilmiä, ja naiset näyttivät naisilta: pää, hartiat, 
rinnat ja polvet. (S, 33)

Isää koskevat luonnehdinnat ovat huomattavasti yksiselitteisempiä eivätkä lainkaan niin

kuvakielisiä: ”Ei sitä [isää] ihmeemmin kiinnostaneet minun asiani, tärkeintä sille oli

hyvä konjakki ja kunnallispolitiikka.” (S, 30) Isä on ammatiltaan varatuomari, mutta

mitä  ilmeisimmin sukunsa ensimmäisiä siihen asemaan nousseita.  Kasvavan vauraan

luokan edustaja, siis, jollei peräti nousukas. Menneisyydestään isä ei halua tehdä selkoa:

Kerran kysyin kautta rantain kaarrellen faijalta miltä se tuntui, 
sosiaalinen alemmuuskompleksi, tuntuiko ylipäätään, ja hän 
ymmärrettyään kysymykseni pani pilkaksi: »Jumalauta, haastan sun 
raastupaan poika, minä olen lakimies» Mutta minua ei huvittanut 
alkuunkaan, ei faijan huumori semmoista ollut. (S, 31)

Maken isä ei myöskään arvosta abstraktioita, kuten isänmaata tai  Kotiliedestä opittuja

hyvän elämän malleja, vaan kahta yksittäistä suurmiestä: ”Sillanpää ja Kekkonen olivat

ainoat ihmiset joita faija itsensä lisäksi edes hitusen kunnioitti.” (S, 31–32) Sillanpäällä

viitataan F. E. Sillanpäähän, jonka hartiavoimin toteuttama sosiaalinen nousu köyhästä

töllistä  lukeneistoon  on jälleen  vastakohta  sille,  mitä  Make  on  omalla  kohdallaan

toteuttamassa.  Kaunokirjallisuuden  Nobel-voittaja  on  kuulunut  Maken  isän

tuttavapiiriin, maailmaan, joka Makelle on huvittavan etäinen:

Faijalla oli ollut yksi merkittävä tuttava, vanhassa Rosendahlissa 
tavattu Frans Emil, Sillanpään Pransu, ihme kaippari sekin, köyhästä
pienestä mökistä itsensä uloslukenut ja kirjoittanut, ja kaikkea 
muuta. Sen faija omi itselleen, sillä mutsi ei päässyt pröystäilemään,
ja kirjahyllyssä, joka itsessäänkin oli kuin kertomus menneiltä 
ajoilta, oli taatan kaikki kirjat, jokaisen etulehdellä hänen nimensä ja
triviaalitoivotuksensa isälle. Minä muistin äijän, vanhan valkoisen 
tutisevan ukon josta näki ettei se enää odottanut muuta kuin 
kuolemaa, hän oli istunut sohvalla isän vieressä mustassa 
vanhanaikaisessa puvussa, vapisevana ja alkoholisoituneena, juonut 
kahvia läikytellen sitä parralleen. 
(S, 31)

Sillanpään perintö elää Saaran sivuilla sikäli, että romaanin alkunäytöksessä soudellaan

hämäläisessä,  ”sillanpääläisessä”  suviyössä,  ja  näin  viritellään  myös  syntymän  ja
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kuoleman,  valon  ja  pimeyden,  ”ehtoon”  ja  ”kirkastuksen”  välinen  jännite.19 Viittaus

klassikkoon on kuitenkin ironisoiva. Mitä pidemmälle Saara etenee, sitä selvemmin käy

ilmi, että sillanpääläinen tapa kuvata kansaa ja kesäyötä, kokea ja käsitellä syntymää,

kuolemaa ja niihin liittyviä tuntoja, on Maken ja Saaran maailmassa auttamattomasti

vanhentunut.20

Ristiriita  menneen  ja  nyt-hetken  välille  virittyy  myös  Maken  kuvaillessa

Helsinkiin asettuessaan vuokraemäntäänsä, vanhaa Viidan rouvaa, jonka elämänvaiheet

”olivat  kuin  kappale  kansamme  historiaa”  (S,  172).  Viidan  rouvan  hahmossa

historiallisesti  merkittävä  törmää  vielä  Tampere-jakson  Sillanpää-kuvaustakin

jyrkemmin koomiseen höppänyyteen. Make on tietoinen siitä maailmasta, johon Viidan

rouva kasvoi, hän tuntee nimet, termit ja apahtumat, mutta hänen oma maailmansa, nyt-

hetki ja tuleva, on tyystin erilainen:

Hän [Viidan rouva] oli kotoisin Viipurista, oli nähnyt Venäjän 
vallankumouksen ja kansalaissodan Suomessa, hän oli asunut 
Ranskassa ja Ruotsissa jossa monet hänen sukulaisistaan vieläkin 
majailivat, hän oli lapsena tuntenut näyttelijän joka oli ollut 
naimisissa August Strindbergin kanssa, ja kaikki Suomen 
suurmiehet olivat hänen henkilökohtaisia ystäviään. Se olisi ollut 
mielenkiintoista ellei rouva olisi loikannut 1910-luvulta 
aurinkokauden tapahtumiin ja taas takaisin plyysiin ja vanhoihin 
pitseihin palatakseen jälleen pesukoneiden ja pakastinarkkujen 
maailmaan. Jääkaappi oli hänen vihollisensa, loukkaus hänen 
persoonaansa kohtaan. Kun siinä oli kompressaari! Kompressaari 
piti sellaista meteliä ettei hän saanut yöllä nukuttua ja siksi hän 
mieluummin asui Korsossa poikansa luona – eläkkeellä jo tämäkin –
eikä Helsingissä käynyt kuin kerran vuodessa Ekbergillä teellä. 
Vasta myöhemmin mieleeni johtui että kompressaari luultavasti oli 
yhtä kuin alhaalta kadulta kuuluva autojen melu, jonka hän ehkä 
mielsi kasakkapartion neliksi, mutta kun hän sanoi värähtäen 
»kompressaari», tuntui kuin kaikki historian karma ja tulevaisuuden 
synkät varjot, industrialismin hämähäkit, atomiajan sienet ja 
kosminen syksy olisivat hetkeksi tiivistyneet hänen valkoisten 
hiustensa alle musertaakseen hänet. (S, 172–173)

19 Kyseessä on siis Sillanpään romaani Ihmisiä suviyössä (1934), jonka ensimmäinen virke kuuluu 
näin: ”Mitään suviyötä pohjolassa tuskin onkaan; on vain viipyvä, viipyessään hiukan 
himmenevä ehtoo, mutta siinä himmeydessäänkin on tuo sanalla sanomaton kirkastuksensa.” 
(Sillanpää 1934/1969, 321)

20 Vakavanaurullisissa genreissä suhde perimätietoon on kriittinen, jopa kyynisen paljastava. 
Todellisuuden kuvaamisen, käsittämisen ja arvottamisen lähtökohta on ajankohtainen nyt-hetki, 
vapaa kekseliäisyys sekä (vielä riittämätön) oma kokemus. (ks. Bahtin 1963/1991, 159.) 
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Vaikka  Make  on  mitä  tyypillisin  1970-luvulla  aikuistuva,  kasvavaa  keskiluokkaa

edustava  nuori  mies  –  Jimi  Hendrixiä,  Bob  Dylania  ja  Janis  Joplinia  kuunteleva,

poliittisesti  tiedostava,  edellisen  sukupolven  arvomaailmaa  jyrkästi  kyseenalaistava,

opiskelijariennoissa pyörivä – kotitausta  tekee hänestä  omalla  tavallaan juurettoman,

kosmopoliitinkin hahmon. Valmiin vaeltamaan ja koettelemaan käsityksiään valmiiden

viitekehysten, myös nuorisokulttuurien,  ulkopuolella.  Make on kirjallisesti  sivistynyt,

mutta  henkisesti  orpo,  vailla  samaistumiskohteita  tai  esikuvia  –  sellaisia  kuin  F.  E.

Sillanpää hänen isälleen. Äitinsä toiseen kotimaahan yleensä liitettäviä ”vanhoja upeita

taidemaalareita” Make pitää ”koko maailman omaisuutena” (S, 25), ja ylipäätään hän

kertoo aina ajatelleensa, ”että me eletään koko sakki yhdellä samalla pallolla ja hullut

tänne rajoja vetelee”. Romaanin toisessa luvussa, ennen lähtöä opiskelijaboksistaan, hän

esittelee minäkuvansa häilyvyyttä varsin vakiintunutta peilimotiiviakin käyttäen:

Ennen kotiinlähtöä seisoin pitkän aikaa peilin edessä ja tuijotin: 
ilmeetön tyhjä naama joka ei tiennyt tarkoitustaan eikä edes 
välittänyt tietää, puhdas taulu jonka olisin antanut melkein kenen 
tahansa sutata. (S, 28)

Peilikuva sisältää ristiriidan myös lapsuudenkotiin saavuttaessa: ”Peili, peilissä kuvani

ja ristiriita: iso korsto ja kodin läheisyys.” (S, 29) Myöhemmin Helsingissä Make saa

baarissa  nauravalta,  hulluksi  kuvaamaltaan  tytöltä  rikkinäisen  taskupeilin  ja  päätyy

heittämään sen vuokrahuoneensa ikkunasta kadulle (S, 274–278). Peilin hylkäämiseen

liittyy  myös  epäonnistunut  yritys  ratkaista  olemisen  arvoituksia  hengellisen

kirjallisuuden avulla:

Yöllä luin varastamaani kirjaa, se käsitteli teosofiaa ja sitä oli jännä 
lukea pelkän katulampun valossa ikkunalaudalla, valaistus ja 
alhaalla spurgujen tajuton sirkus ja joskus kuuluva sireenien 
epätoivoinen naukuminen teki kirjan jutut todellisiksi, antoi sen 
opetuksille kehykset. Mietin edellistä elämääni. Kuka olin ollut? 
Mikä minusta tulisi? Mikä minusta tulisi uudessa elämässä, 
jumalauta, ajatus alkoi hirvittää ja minä kävelin hermona ympäri 
huoneita, en uskonut uusiin elämiin, en vanhoihin sen enempää, 
mietiskelin, yritin vaipua kirjan propagoimaan transsiin, nähdä 
intuitiivisesti jumalan, en onnistunut ja rupesin kiroilemaan, lopulta 
heitin kirjan ikkunasta kiusaamasta minua, kävelin, löysin 

rikkinäisen peilin taskustani ja vimmoissani heitin sen kirjan 
perään [--]. (S, 277–278)
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Saara hakee  näkökulmaa,  joka  kaikessa  kaunaisuudessaan  ja  riittämättömyydessään,

vääristyneisyydessään ja vääristelevyydessäänkin, on enemmän yleisinhimillinen kuin

sidottu  mihinkään  kansallisvaltioon,  uskontoon,  ideologiaan  tai  muuhun  oppijärjes-

telmään.
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3. Saaran temaattiset rakenteet

Tässä  pääluvussa  käsittelen Saaran sisäisiä  temaattisia  rakenteita.  Aloitan  lyhyesti

romaanin  aikarakenteista,  mistä  etenen  kokonaiskomposition  ja  kerronnan

yleispiirteiden kautta  pienempiin  rakenteellisiin  yksiköihin – motiiveihin – ja  niiden

välisiin suhteisiin. Viimeksi mainittuja käsittelen perusteellisemmin.

3.1 Kerronnan ja komposition teemaa rakentavat piirteet

Saaran kerronta on runsasta ja tiheää, äkkiseltään kaoottisesti ryöppyävää. Kertomus on

kuitenkin viritetty täyteen sisäisiä vastaavuuksia, rinnastuksia, kehittyviä ja keskenään

risteäviä  kehityskulkuja  ja  motiiviketjuja.  Tämä  on  sekä  pikareskiromaanin21 että

modernin romaanitaiteen yleensä piirre.22 Saaran temaattisten rakenteiden huomaamista

vaikeuttaa  meta-  ja  kynnystekstien  olemattomuus.  Lukijan  on  luotava  itse  ”otsikot”

luvuille  ja  pääjaksoille.  Romaanin  ensimmäisestä  luvusta  voisi  puhua  ”Teiskon

alkunäytöksenä”  tai  ”Saaran  ilmestyksenä”,  romaanin  viimeisestä  luvusta  vaikkapa

”loppunäytöksenä tien päällä” tai ”suohon päättyvänä matkana luvattuun maahan”.

Saaran kolmesta  kaupungista  kukin  sisältää  oman  pienoismaailmansa

hahmoineen,  näyttämöineen  ja  tapahtumasarjoineen.  Siirtymät  kaupunkien  välillä

hidastavat kerrontaa, luovat tihentymiä, joissa  siirtymä toistuvien kuvien ja motiivien

kautta  monimerkityksellistyy.  Kaupunkisiirtymien  ylle  piirtyy  yksi  suurempi  ja

kokonaisvaltainen siirtymä: siirtymä jostakin totutusta ja kiinteästä uuteen, väljään ja

hahmottumattomaan  tilaan;  syvimmillään  ja  äärimmillään  siirtymä  olemisen  ja  ei-

olemisen,  syntymän  ja  kuoleman,  välillä.  Siirtymät  luvusta  toiseen  –  käytännössä

lukujen  aloitukset  ja  lopetukset  –  muodostavat  pienempiä,  lievemmin  tematisoituvia

saumakohtia.

21 ”The use of recurrent motifs, circular patterns, and incremental processes is particularly 
frequent in the picarsque.” (Guillén 1971, 85.)

22 Esimerkiksi Alex Matson on eritellyt romaanitaiteen ja musiikin yhtymäkohtia 
kirjallisuudentutkimuksen ja vapaan esseemuodon rajoilla käyskentelevässä Romaanitaiteessaan
(1947). Korostuneen melodisina romaaneina Matson pitää Aleks Kiven Seitsemää veljestä 
(1870) sekä James Joycen Taiteilijan omakuvaa nuoruuden vuosilta (A Portrait of the Artist as a
Young Man, 1916).
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3.1.1 Kerronnan aika, tarinan aika ja kohosteiset poikkeamat

Saarassa takaumien pirstoma, lineaarisesti etenevä tapahtumasarja kerrotaan paikanta-

mattomasta nyt-hetkestä. Vaikka kertoja, aloitusvirkkeiden perusteella ”joitakin vuosia”

vanhempi  ja  ”omasta  mielestä[ään]  täysissä  järjissä[än]”  (S,  7)  oleva  Markku

Leponiemi  silloin  tällöin  tekeekin  eroa  vasta  22-vuotiaaseen  Markku  Leponiemeen,

jonka kautta tarina fokalisoidaan, ilmenee toistuvasti, ettei hän vieläkään ole sinut sen

kanssa, miten asiat aikoinaan menivät Saaran kanssa:

[V]oi olla että pelkäsin, voi olla että olin toivoton, voi olla että 
vihasin työtäni, voi olla että Saara odotti lasta, voi olla että kaikki oli
yhtä sekaisin ja hajallaan kuin aina, ellei enemmänkin, mutta voi 
myös olla niinkin että piruako siitä, ainakaan niin kauaa kuin halusi, 
tunsi tahdon, oli nuori, vielä joka aamu nuori. (S, 221)

Keskenmeno ja sitä seurannut ero ex-tyttöystävä Aikista on tapahtunut ennen Saaraan

liittyvää tapahtumasarjaa. Make kertoo asiasta heti aloittaessaan kertomuksensa ja palaa

kerran  tapahtuneeseen  uudestaan  ja  uudestaan  (repetitiivi,  ks.  esim.  Rimmon-Kenan

1983, 75). Kerronta-asento on tältä(kin) osin takakenoinen: varsinainen, imperfektissä

kerrottu tapahtumasarja saa merkityksensä siitä, mitä on tapahtunut sitäkin aiemmin.

Teeman  kannalta  Saaran ensimmäisen  ja  toisen  luvun  aloituslauseiden

keskeisyyttä on vaikeaa korostaa liikaa: ”Nainen on [--]” (S, 7) ja ”Äiti on [--]” (S, 25).

Kaikki  kertomuksessa  alkaa  naisesta  ja  äidistä  tai  palautuu  niihin.  Naisen  ruumissa

tapahtuu  romaanissa  johtomotiiviksi  kehittyvä  hedelmöityminen  ja  abortti,  uuden

elämän mahdollisuus ja sen tuhoutuminen. Kerronnallisen asemoinnin (ensimmäisen ja

toisen  luvun  aloitus)  lisäksi  lauseiden  kohosteisuutta  lisäävät  niiden  poikkeava

aikamuoto  (preesens  imperfektin  sijaan)  sekä  syntaktinen  poikkeavuus  (lyhyys).

Tapahtui  kertomuksen  aikana  (imperfektissä),  mitä  tapahtui,  nainen  ja  äiti  ovat

(preesensissä) kertojalle aina jotakin, yhä kerrontahetkelläkin. Tämä jokin, mitä nainen

on ja mitä äiti on, vaikuttaa jääneen myös arvoitukseksi.

Poikkeamat  imperfektistä  preesensiin  ovat  harvinaisia  ja  sijoittuvat  kohtiin,

joissa on järjestään aina muutakin huomionarvoista.  Helsinki-jakson viimeinen luku,

jossa  Saara  on  kadonnut  ja  Make  vajoaa  valvepainajaisiin,  alkaa  lyhyillä  preesens-

lausella:

En halua. En halua. En edes tiedä muistaisinko mitä tein sinä iltana 
enkä ole tarpeeksi hullu yrittääkseni muistaa, ei se kannata. Minä en 
voi. En viitsi. En jaksa, en tahdo, en mitään. Riittää kun muistan 
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aamun, hitaan heräämisen pehmeällä kokolattiamatolla jolle kuola ja
kyyneleet olivat kuvioineet pienen tyynyn, ja järjettömän hehkun 
päälaella johon aurinko paistoi niin että luut tuntuivat rutisten 
halkeilevan ja aivot kiehuvan pääkopan kattilassa. (S, 267)

Preesens-lauseiden  jääminen  romaanin  intensiivisimmän  repeämäkohdan  alkuun  –

lyhyinä  ja  kieltomuotoisina  –  synnyttää  eittämättä  vaikutelman,  että  asiaa  jollakin

tavalla selvittämättä, kesken.

3.1.2 Keväästä syksyyn kolmessa kaupungissa

Make ja Saara vaeltavat Saarassa kaupungista toiseen, kuten tekevät Aabraham ja Saara

1.  Mooseksen  kirjassa.  Erot  Vanhan  testamentin  Saaran  ja  Ahon  romaanin  Saaran

uskollisuudessa, hyveellisyydessä, hedelmällisyydessä ja niihin liittyvissä nauramisissa

ovat  käyneet  jo  ilmi;  niin  myös  erot  siinä,  mitä  poikalapsen  ”uhraaminen”  näissä

kahdessa tekstissä merkitsee.

Tampere-jakso liittää Maken ja Saaran yhteen. Samalla Tampere-jakso maalaa

kuvan siitä elämästä, josta Make tuntee pakottavaa tarvetta irtautua ja josta hän Saaran

avulla irtautuukin. Tampere on bahtinilainen provinssikaupunki, jossa elämänpolut ovat

ennalta arvattavia, sosiaalinen vaihtuvuus vähäistä, mielentila paikallinen ja keskukset

kaukana.23 Makelle  Tampere  edustaa  kaikkea  mielikuvitukselle  ja  sattumalle

vastakkaista:  perhettä,  joka  tympii  ja  rajoittaa;  ex-tyttöystävää,  joka  muistuttaa

kivuliaasta  lähimenneisyydestä;  kaveripiiriä,  jonka  kuvioista  on  niin  sanotusti  tullut

mitta täyteen; kotimaata, joka ei tunnu omalta; tieteellistä ja poliittista diskurssia, joka

on menettänyt kiinnostavuutensa ja selitysvoimansa. Mutta ”minä olin kasvanut tässä

kaupungissa, tähän kaupunkiin, käynyt kouluni täällä, virheet ja murheet, kaikkeen mitä

minulle  oli  tapahtunut  liittyi  Tampere”,  Make  toteaa  (S,  75)  mietiskellessään,  jos

sittenkin  vain  lähtisi. Kaupunki  modernistisesti  ”orgaanisena  kokonaisuutena”  ei

Tampereen tapauksessa tarkoita  suuren metropolin  suonistoa,  vaan ”urbaania ruhoa”

keskellä maalaismaisemaa:

Aurinko oli majoittunut pilvien taakse ja maisema näytti siltä mikä 
se olikin: suomalainen pikkukaupunki, pääkatu kuin selkäranka, 
poikkikadut kuin kylkiluut, koko urbaani ruho makaamassa keskellä
metsiä ja peltoja, järviä ja jokia, navetoita ja tikkitakkeja. (S, 118) 

23 Esim. Steinby (2009, 199) on käyttänyt Bahtinin tunnetusta miljöökronotoopista 
maaseutukaupungin kronotooppi -suomennosta. Puhun itse mieluummin provinssikaupungista, 
sillä se ei viittaa niinkään kaupungin sosiohistorialliseen kehitysvaiheeseen tai lähiseudun 
elinkeinorakenteeseen, vaan mielentilaan ja elämänjärjestykseen.
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Helsinki-jakso kuvaa Maken ensimmäistä yritystä aloittaa uusi elämä Saaran kanssa.

Irtiotto  on vielä  sosiaalisesti  hyväksytty:  Make saa perhesuhteillaan tilavan huoneen

Kalevankadulta  sekä  osastopäällikön  pestin  tupakkavarastosta.  Elämä  Helsingissä

Saaran kanssa sujuu, miten sujuu, asettuen ja heittelehtien, kunnes Saara tulee raskaaksi,

katoaa  aborttisairaalasta  teille  tietämättömille  ja  jättää  Maken  vajoamaan  viikkoja

kestäviin, painajaishouremaisiin kauhun tiloihin.

Helsinki  edustaa  Makelle  hataraa  kasvua  huonossa  maaperässä,  jotakin

hahmotonta ja paisuvaa, sisäisesti ja ulkoisesti. Pääkaupunki on korostuneesti politiikan,

kaupankäynnin,  onnettomien  avioliittojen  ja  kaikenlaisten  viheliäisten  valtapelien

näyttämö.  Helsingissä  tehdään  rahaa,  puidaan  avioliittohelvettejä  ja  lyödään  vetoa

suurvalloista shakkilaudalla.

Saaran  raskaus  ja  abortti  Kätilöopistolla  ovat  Helsinki-jakson  keskeisin

tapahtuma. Helsinki ei  Saarassa metaforistu vain kaupunkikirjallisuudelle ominaisesti

naiskehona  (ks.  Ameel  2013,  43–44),  vaan  ennen  kaikkea  hedelmöityvänä,

synnyttävänä  naiskehona  ja  groteskisti  kuvattuna  aborttina.  Pääkaupungin  Makessa

herättämät  ahdistuksen  ja  inhon  tunteet  kuvakielistyvät  hyvin  samalla  tavalla  kuin

sikiöön ja sen abortointiin liittyvätkin:

Ja kaikkialla ääretön alastomuus joka huikaisi, kuin koko kaupunki 
olisi ollut haava, oksettava avoin maha josta suolet roikkuivat, 
paljaat seinät joissa ikkunat kuin punkkien kalvamia, taloissa 
ihmiset kuin luuttomat sokeat toukat. Tuhansia. (S, 217)

Monin paikoin Maken tapa kuvata Helsinkiä muistuttaa 1900-luvun alun modernistisia

suurkaupunkikuvauksia ihmisvirtoineen, apokalyptisine näkyineen ja lamaannuttavine

shokkivaikutelmineen.  Silti  tulee  selväksi,  että  kyse  on  viime  kädessä  maalta

muuttaneiden luulottelusta. Tulenkantajat-henkisestä suurkaupunkiromantiikasta Make

ehdottomasti sanoutuu irti toteamalla muun muassa, että

vaikka Hesa näytti mahtailevalta, suurelliselta, »pääkaupungilta», 
luotaantyöntävältä ja leuhkalta, mitä se muuta oli kuin pieni ihmisiä 
kuhiseva kuninkaan ajat sitten kusema läntti peräpohjolan hankiin; 
sen sijainnista tuskin kukaan sivistysmaissa oli tietoinen. (S, 175)

Turku-jakso kuvaa Maken toista ja viimeistä yritystä aloittaa uusi elämä Saaran kanssa

uudessa  paikassa. Turku  on  ajattomampi  ja  arvoituksellisempi  satamakaupunki,

päätepiste  tai  rajatila,  ja  syksyn  tullen  etenkin  Ruissalon  rannoilla  etualalle  nousee
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Helsinkiä ja  Tamperetta  korostuneemmin romanttinen ja  myyttinen kuvasto.  Satama,

kynnystila, paikka ja tila maan ja meren välissä (Uola 2004, 367), siintää taustalla siitä

lähtien, kun Turkuun saavutaan:

[Saara:] – Läpi? Minkä täältä pääsee läpi. Tää on ihan kun loppu.
[Make:] – Satamaan kato Saara. Alku tää on, Turku. Tästä 

lähdetään joka suuntaan. (S, 294)

Sivu-  ja  taustahahmot  mukailevat  Saaran näkemystä  kaupunkien  luonteista.

Tampereella  vietetään  kosteaa,  riehakasta  opiskelijaelämää,  kapakkapolitikoidaan

ahkerasti  ja  vastustetaan porvareita.  Helsingin tyypit  ovat  poliittisiin ja  taloudellisiin

valtapeleihin  hirttäytyneitä  ja  paatoksellisen  varmoja  asioistaan,  Turun  tyypit

taustoiltaan epämääräisiä, hämäriä, vaikeasti määriteltäviä ja välinpitämättömiä.

Saaran kaupunkien  luonteet  ovat  pääpiirteittäin  tuttuja  myös  aiemmasta

kotimaisesta  kirjallisuudesta  –  jopa  siinä  määrin,  että  on  vaikeaa  päätellä,  missä

kohdissa  Saara osoittaa  tietoisuuttaan  traditiosta,  missä kohdissa  ironisoi  sitä.  Lauri

Viidan romaanissa Moreeni (1950), jota Makekin kertoo  Saarassa lukeneensa (S, 70),

Tampere on ”teknillis-sosiaalinen hiidenkirnu”, jossa ”Näsijärven vesimassojen tungos

oli  suunnattu  ihmisaivojen  ja  -käsien  luomiin  turbiineihin,  jotka  siirsivät  kosken

kurimuksien  pyörimisvimman  tehtaiden  teräsakseleihin”  (Viita  1950,  7).  Saaran

viimeisessä luvussa Make kuvailee kotikaupunkiaan tavalla, joka muistuttaa  Moreenin

aloitusta  turbiineineen  ja  jylläävine  teknisine  prosesseineen.  Tampere  Maken  sanoin

”vaati jatkuvasti tekemään valintoja ruman ja kauniin välillä”, ja

ellei tajunnut niitten [ruman ja kauniin] kontrastia, kaupungin 
ilmettä, ei tuntenut Tamperetta, ei kuullut kaupungin mahanesteitten 
kurinaa, leipää kehräävien turbiinien ääntä, kaiken pohjalla työn 
haisevaa sakkaa, joista syntyi haava, Tampere, jonka sideharsot 
olivat asvalttia. (S, 402–403)

Make samaistuu kaupunkiin, joka on ilmeeltään ristiriitainen, pieni mutta ronski. Jussi

Kylätaskun romaanissa  Kuolleita (1970, 115) havainnoidaan Tampereen pikkukaupun-

kimaista  olemusta  hyvin  samalla  tavalla  kuin  Make  ”urbaania  ruhoaan”  keskellä

perisuomalaista maalaismaisemaa:

Kaupunki oli suureksi kasvanut pikkukaupunki sisämaassa. Jos 
katsoi kyllin syvälle kaupunkilaisen silmiin, näki maalaistalon 
pihapuineen, rantoineen, kansanlauluineen.
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Helsinki  on  Saarassakin ”kaupunki  nulikkavuosissaan”,  nuori  pääkaupunki,  johon

nuorimies nulikkavuosissaan saapuu lankeamaan syntiin kuin konsanaan Juhani Ahon

pienoisromaanissa  Helsinkiin (1889).  Makelle  Helsinki  ei  ole  Stadi,  vaan  Hesa.

Provinssikaupungin kasvatille saapuminen pääkaupunkiin on Saarassakin levottomuutta

ja juurettomuutta herättävä kokemus.24

Sitä piti tosiaan ajaa sisään ennen kuin oli Hesassa, piti sulautua 
suuremman kaupungin rytmiin, liikenteeseen, suojateihin, ihmisiin, 
joita oli enemmän kuin paikassa mistä oli lähtenyt. [--] [T]alot 
alkoivat kerääntyä ryhmiksi, juonitteleviksi vastenmielisiksi 
joukoiksi, ne nousivat siniharmaitten kuusten kätköistä, ritirinnan ja 
toistensa selkään, muodostivat pyramideja, kiipeilivät, kävivät liki ja
muuttuivat muureiksi jotka olivat osa-aikavankiloita, asumalähiöt 
versoivat vastaistutettujen puutarhojensa ympäröiminä taajana 
sankkana vakaana kennostona. (S, 132)

Saaran Turku-kuvauksissa  kuultaa  Raoul  Palmgrenin  (1989,  290)  luonnehtima

”antikisoiva ja romantisoiva koskenniemeläinen perinne”. Ruissalo on Turun alueista

Saarassa selvästi  keskeisin,  tarkimmin ja runsaimmin kuvailtu.  Make ei  ole  kirjalli-

suutemme hahmoista myöskään ensimmäinen, jolle Ruissalo tammineen, tähtineen ja

vehreine  rantoineen  näyttäytyy  jonkinlaisena  pastoraalina.25 Kosti  Sirosen  runossa

”Ruissalon  vihreä  nuoruus”  (kokoelmalla  Voi  veljet  maailman,  1975,  53–55)  saaren

eheyttävää, ”ikuista nuoruutta” ylistetään tavalla, johon Makellakin on aihetta Saarassa

samaistua:

[K]un en ymmärrä muiden käyttäytymistä,
kun en tajua omaa tarkoitustani elämässä –
silloin aina menen Ruissaloon
katselemaan tammenlatvojen läpi
sinivalkoisia hahtuvaisia pilviä,
fasaaneja, aaltoja ulapalla,
Menen katsomaan Ruissalon ikuista nuoruutta.

Kertomuksen  ajan  suhde  vuodenaikoihin  on  Saarassa klassiselle  rakkausromaanille

tyypillinen  ja  vuodenaikamotiivit  pääpiirteittäin  sen  mukaisia.  Ensikohtaaminen

24 Kaupunkiin saapumisen topos, ks. esim. Ameel 2013, 67. 

25 Liisi Huhtalan artikkelista ”Turun kaunokirjallista maisemakuvaa” (1980) ilmenee, että Ruissalo
on inspiroinut lukuisia runoilijoita alkaen Mikael Choraeuksesta (1774–1806) ja 1800-luvun 
Turun romantikoista aina 1960-luvun niin sanottuihin uusiin Turun romantikkoihin. Jo Daniel 
Jusleniuksen (1676–1752) klassisessa tutkimuksessa Aboa vetus et nova (1700, suom. Vanha ja 
uusi Turku) Ruissaloon tiivistyi kaikki se, mikä luonnossa on kaunista ja valloittavaa.
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tapahtuu  ilmestyksenomaisesti  alkukesän  ollessa  kukkeimmillaan.  Yhteiset  hetket  ja

vastoinkäymiset koetaan yhden tapahtumarikkaan kesän aikana, ja ero koittaa syksyllä.

Alkukesän  kuvaukset  ovat  voittopuolisemmin  rehevän  vitalistisia.  Tilanteen  niin

sanotusti kypsyessä kesäkin kypsyy, ja syksyn tullen ympäristökuvauksissa tilaa saavat

yhä enemmän meri, sumu, pimeys, tuuli,  ynnä maatumisen ja hapertumisen kuvasto.

Alusta loppuun kerronnalle on kuitenkin tyypillistä epäpuhtaus, aaltoilu sekä äkilliset

rekisterinvaihdokset.

3.1.3 Siirtymä, menetys ja elämäntaival, ”tie ja tietämättömyys”

Siirtymä aikuisuuteen,  initiaatio,  ei  Maken tapauksessa liity vähimmässäkään määrin

perinteisellä  tavalla  miehisiin  siirtymäriitteihin,  kuten  ylioppilaslakin  saamiseen  tai

asepalveluksen  suorittamiseen.  Se  on  jotakin  suunnittelematonta,  hallitsematonta,

käsityskyvyn ylittävää.

Jaksojen aluissa ja lopuissa – siirtymissä – kerronnan tempo on hitainta, kuvailu

perusteellisinta  ja  toistuvien  kuvien  ja  motiivien  esiintyminen  tiheintä.  Jokaisella

kerralla kaupungista toiseen siirryttäessä (Tampereelta Helsinkiin, Helsingistä Turkuun,

Turusta  itärajalle  kohti  Leningradia)  sataa  kaatamalla,  ja  sadetta  kuvataan

silmiinpistävän yksityiskohtaisesti. Helsinki-jakson avauskappaleessa sadetta verrataan

raamatullisesti  vedenpaisumukseen  (S,  129).  Turun  Ruissalossa  vietettynä  telttayönä

sateen  eri  olomuotojen  sekä  läpimäräksi  kastumisen  pitkä  ja  pikkutarkka  kuvaus

synnyttää vaikutelman eräänlaisesta haaksirikosta, jota seuraa elämän perusedellytysten

rakentaminen  nollapisteestä.  Bussimatkalla  Leningradiin  sade  hellittää  rajan

tuntumassa.  Se  ei  kuitenkaan  tarkoita,  että  asiat  kirkastuisivat,  muuttuisivat

ymmärrettäviksi:

Katsellessaan metsää, kuusia ja koivuja ja sateen ryvettämiä niittyjä 
alkoi tuntua kuin Suomi loppuisi, kuin maailma loppuisi. Niin kuin 
olisi mennyt eteenpäin ilman mitään syytä tai mieltä. Ja niin sitä 
menikin: kaikki oli niin täydellisen, niin mahtavan turhaa ja järkeä 
vailla ettei sille löytynyt vertaa kaikkeudessa. [--] Eteenpäin 
eteenpäin, pelkän eteenpäinmenon takia. Taakse jäi Suomi, sen 
toiselle reunalle rähjäinen Ruissalo, Turku, Hesa, Tampere, vanhat 
jutut ja tutut, edessä oli tie ja tietämättömyys. 
(S, 408–409)

Kuvauksen yksityiskohtaisuus, kerrottujen tapahtumien määrä sekä runsaasti esiintyvät

takaumat  synnyttävät  vaikutelman huomattavasti  pidemmästä  ajasta  kuin  romaanissa
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todella  kuvataan.  Tämä  korostaa  kertomuksessa  kuvatun  kevään,  kesän  ja  syksyn

merkittävyyttä kertojansa elämässä eräänlaisena käänne- tai murroskohtana. Kyseessä

on bahtinilaisen seikkailuromaanin kronotoopin26 mukaisesti tie, vaellus, elämäntaival

tärkeimmissä käännekohdissaan (ks. Salin 2008, 64). Make viittaakin ”tiehen” käyttäen

sekä suoraa vertausta että metaforaa: siirtymässä Tampereelta Helsinkiin ”tie oli kuin

napanuora, vitja, kahle” (S, 132), siirtymässä Turusta itärajalle ”[t]ie jatkui tasaisena ja

yksitoikkoisena kuin itkuvirsi”, kunnes edessä on enää ”tie ja tietämättömyys” (S, 409).

Takaumat, etenkin muistumien vastaavuus ajankohtaisiin näkyihin ja tunnelmiin,

korostaa menneisyyden jatkuvaa läsnäoloa kertomuksen nyt-hetkessä. Kaikki uusi, mitä

Makelle tapahtuu, on tavalla tai toisella menneen toistumaa. Siirtymän ahdistavuutta,

jonkin  kiinteän  menettämistä  ja  avoimeen,  epämääräiseen  tilaan  joutumisen tunnetta

Saarassa kuvaavat varsin hyvin nämä Erich Frommin27 (1956/1994, 23) sanat:

Kun ihminen on syntynyt – ihmiskuntana kuten ihmisyksilönäkin – 
hänet on temmattu eroon tilasta, joka oli kiinteä ja varma, sellaiseen 
olotilaan, joka ei ole kiinteä vaan epämääräinen, epävarma ja avoin. 
Vain mennyt on varmaa; tulevaisuudessa ei ole muuta varmaa kuin 
että se päättyy kuolemaan.

Mielenosoituksesta lähdettyään Make pysähtyy kadulla ”miettimään mikä mesta se olisi

joka olisi vieras ja outo mutta silti ei uusi, ellei sitten kuolema” (S, 273-274). Ennen

mielenosoitusta Make on verrannut siirtymää johonkin ”vieraaseen ja outoon” pitkässä

ketjuvirkkeessä syntaktisesti samanlaisin lausekkein siirtymänä toiseen kaupunkiin:

Sitten tuli taas ylivoimainen halu lähteä, pelko, melkein kauhu, minä
join sitä kahvin mukana, kuulin sen puheenhälinästä kilahduksista, 
kalahduksista, etäisestä äänen kohinasta joka kantautui torilta, 
haistoin sen tupakanhajusta ja diskreettien rouvien parfymoiduista 
tisseistä ja tunsin käsieni vapinasta, niin kuin ne kaikki olisivat 

26 Bahtin tunnetusti käytti luomaansa kronotoopin käsitettä väljästi, laajentaen sen viittausalaa 
salin, linnan tai provinssikaupungin kaltaisista miljöökronotoopeista kokonaisten genrejen, kuten
seikkailuromaaneiden kronotooppeihin. Ks. esim. Steinby 2009, 168–206.

27 Sitaatti on teoksen Rakkauden vaikea taito (The Art of Loving, 1956) ensimmäisestä luvusta, 
jossa Fromm diagnosoi modernin länsimaisen ihmisen syitä kyvyttömyyteensä rakastaa. Tämä 
psykoanalyysiä ja Frankfurtin koulukunnan kriittistä teoriaa yhdistävä ”rakastamisopas” oli 
1960- ja 1970-luvuilla maailmanlaajuinen bestseller ja Fromm Suomessakin eräänlainen 
muotifilosofi. Rakkauden vaikea taito on siis osa sitä kirjallista taustamaisemaa, jossa Saarakin 
on kirjoitettu ja askartelee paljolti samojen kysymysten parissa. Kuitenkin, siinä missä Fromm 
maalaa suuria linjoja, pyrkii yksiselitteisiin diagnooseihin ja ohjeistaa kohti helpotuksen 
löytymistä, Saara operoi moniselitteisillä ja äärimmäisen subjektiivisesti värittyneillä kuvilla, 
näyillä ja vaikutelmilla.
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puhuneet minulle, osoittaneet tietä, pois, johonkin, helvettiin tästä 
kaupungista, toiseen kaupunkiin, joka olisi yhtä vieras ja outo ja 
uusi, tai ei uusi, ei se olisi uusi. (S, 273)

Jossakin odottava uusi, vieras ja outo muuttuu toisesta kaupungista kuolemaksi. Samalla

Make  itse  samaistuu  ennen  syntymää  kuolleeseen  lapseensa  ja  samaistaa  kuoleman

kotiinpaluuksi. Hetken aikaa kuolema ei merkitse Makelle kaiken loppumista, tajunnan

sammumista,  vaan  haaveellista,  kotoista  paikkaa,  jossa  hän  voisi  saada  Saaran  ja

lapsensa takaisin (S, 274).

Lapsuuttaan ja varhaisempaa nuoruuttaan Make ei  avoimesti  nostalgisoi.  Hän

kuitenkin muistaa niistä paljon ja kertoo tarkasti, vertaa niihin jatkuvasti nykyhetkeään.

Tulevaisuudesta ei ole kuin tympeitä kauhuskenaarioita, pahoja enteitä tai hähmäisiä,

mahdottomiksi osoittautuvia haaveita. Romaanin ensimmäisen luvun alussa, kun Make

kuvaa  ensimmäistä  Paten  kanssa  viettämäänsä  iltaa  mökillä,  hän  myös  osoittaa

avoimesti  surevansa  lapsuutensa  loppumista.  Ahdistava,  epätyydyttävä  nykyhetki

vertautuu  kadotettuun  menneisyyteen,  jossa  oleminen  oli  jollakin  tavalla

mielekkäämpää ja todempaa:

Ensimmäiseksi joimme itsemme humalaan. Me istuimme nokittain 
keittiön pitkän pöydän ääressä ja kaivelimme naftaliinista lapsuuden
muistoja, minä kerroin mökistä joka meillä joskus oli ollut 
Näsijärven toisella puolella Kurussa, ja miten minä olin rakastanut 
matkoja sinne pienellä perätuupparilla Armonkallion rannasta, tai 
mutkittelevaa pölyistä maantietä iankaikkisessa tärisevässä linja-
autossa, etäisiä aina helteisiä ja kauniita lapsuuden matkoja, jotka 
minä muistin paremmin kuin mökin, kunnes isä oli luovuttanut ja 
ostanut auton, ja sen jälkeen matka mökille oli muuttunut miksi 
tahansa matkaksi, sekoittunut mielessäni muihin matkoihin ja 
menettänyt hohtonsa. (S, 9)

Menetys on  Saarassa kuvatussa siirtymässä uuden löytämistä keskeisempää. Menetys

on monikerroksinen: oman lapsen menetys, oman lapsuuden menetys, itseyden menetys,

turvan, kiinteyden ja elämän mielekkyyden tunnun menetys. Alussa menetys on täysin

hahmoton ja kaikenkattava, kertomuksen aikana se aktualisoituu, saa jonkinlaisen, edes

jollakin tavalla ymmärrettävän hahmon Saarassa.
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3.1.4 Saaran kasvavat katoamistemput ja muut kehityskulut

Saaran kerronnalle  on  leimallista,  että  se,  mitä  kertomuksessa  tapahtuu  tai  on  pian

tapahtumassa,  esitellään  upotuksenomaisesti  ensin  miniatyyrikoossa  ja  kehitellään

asteittain huippuunsa. Tampere-jaksossa (alkukesä) valmistellaan kuvio, joka Helsinki-

jaksossa  (keskikesästä  loppukesään)  syvenee  ja  kehittyy  myrskyksi.  Turku-jaksossa

(loppukesästä)  aloitetaan  alusta,  lähdetään  vielä  kerran  hitaaseen  nousuun,  asetutaan

heittelehtien, kunnes (syksyn edetessä ja pimetessä) kaikki luisuu käsistä ja jää kesken.

Helsinki-jakson  5.  luku  on  romaanin  kokonaiskompositiossa  eräänlainen

vedenjakaja.  Siihen  asti  kehitellään  ja  enteillään,  siitä  alkaa  kehityskulkujen

toteutuminen,  kärsimysten ja  koettelemusten jakso,  joka sisältää eräänlaisen käynnin

merenpohjassa tai puolittain tuonpuoleisessa ja sen jälkeen vielä haaksirikon. ”Peidei”,

kuuluu Helsinki-jakson 6. luvun yksisanainen aloitusrepliikki (S, 197) Maken itsensä

sanomana;  hän  ei  vielä  tiedä,  että  maksun  aika  koittaa  nyt  hänenkin  kohdallaan.  

Kärsimysten  ja  koettelemusten  jakso  päättyy  Ruissalon  huvilaan,  turvaan

pääsemiseen  Turku-jakson  kolmannen  luvun  alussa.  Kaksikon  asetuttua  Ruissaloon

kärsimys hellittää ainakin joksikin aikaa.  Uudenlaisessa paikassa ja tilanteessa uudet

vaikutelmat  kasvavat  vanhojen  päälle  ja  elämä  löytää  omat,  uudenlaiset  uomansa.

Turku-jakson  loppua  kohden  uusikin  asetelma  alkaa  natista  liitoksistaan  ja  lopuksi

hajoaa, kuitenkin moniselitteisemmin, lopullisemmin ja vähemmän dramaattisesti kuin

Helsinki-jakson lopussa.

Romaanin  keskeisin  varioiva  kuvio  on  nimihahmo  Saaran  katoamistemput.

Niiden mittakaava kasvaa  pitkin  tarinaa.  Ensimmäistä  kertaa Saara  katoaa  Tampere-

jakson neljännessä luvussa, palattuaan vasta Maken elämään Teiskon ensiesiintymisensä

jälkeen (S, 54). Saara taivuttelee Maken tanssimaan kanssaan hulvattoman rallatuksen

tahtiin.  Make  suostuu  empien,  vaipuu  tanssin  myötä  vahingossa  jonkinlaiseen

transsitilaan,  kunnes  Saara  päästää  irti,  katoaa  ja  Make  jää  keskelle  tanssilattiaa

hölmistyneenä – eräänlainen pienoiskuva koko kertomuksesta. Tanssiin antautuessaan

Make kuvailee: ”Värivalojen sumussa näin Saaran, epätodellisen hahmon, häilyvän kuin

kuvajainen vedessä [--]”. (S, 58) Kohtauksessa Saara myös – tietenkin – nauraa.

Toisen kerran Saara katoaa Arlon ja Leilan Haukilahdessa järjestämistä juhlista

Helsinki-jakson  (vedenjakaja)luvussa  –  hetkellisesti.  Make  hätääntyy,  löytää  Saaran

kellarisaunasta  tyhjentämästä  olutkoria.  Tästä  katoamisesta  Make  selviää  vielä

säikähdyksellä, mutta pahaenteisen vaikutelman jättää Saaran löytymistä seuraava luvun

päätösvirkkeiden  näky  öisen  meren  äärellä  ”liekittyvine  vesineen”  ja  Saaran
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”kareilevine  kuvineen”,  joka  –  ensimmäiseen  katoamistemppuun  viitatenkin  –  ”oli

elävämpi  kuin  hän  itse”  (S,  196).  Kolmannen  kerran  Saara  katoaa  Helsinki-jakson

lopussa, sillä kertaa viikoiksi, mikä kirvoittaa eräänlaisen Maken sisäisen myrskyn, jota

seuraa vielä Turussa konkreettinen,  ulkoinen myrsky. Neljäs, viimeinen ja lopullinen

Saaran katoaminen päättää Turku-jakson ja koko romaanin, eikä sen vaikutuksia jäädä

enää seuraamaan.

Saarassa on kaksi kohtaa, joissa laululyriikkaa siteerataan kerronnasta erillisenä

tekstiaineksena omille riveilleen asemoituna. Molemmat näistä sijoittuvat kapakkaan ja

linkittyvät  suoraan  Saaran  katoamisiin  –  ensimmäinen  ensimmäiseen,  jälkimmäinen

viimeiseen  katoamiseen.  Saaran  ensimmäistä  ”miniatyyrikatoamista”

tamperelaiskapakan tanssilattialla edeltää Maken tutun Viljasen orkestereineen esittämä,

löyhästi limerikkimuotoa mukaileva pikkutuhma rallatus. Solistin pohjustamana laulu

”kertoo kirvelevistä muistoista ja naisesta joka teki minusta miehen” (S, 56). Saaran

mielestä rallatus on – jälleen pyhää ja alatyylistä sekoittaen – ”[i]han kun virsi”, kun

siitä on laulettu nämä säkeet (S, 57):

Hänen nimensä on Elli
hän on intellektuelli
miete kiitää kuin srapnelli

aatteiltaan kuin Machiavelli.
Mun poikuutein pikanelli
ennen niin kuin vesivelli
muuttui kovaksi kuin pelli
kun sun mä näin oi mamselli.

Kertomuksen  toiseksi  viimeisessä  luvussa  ollaan  jälleen  kapakassa.  Turku-jakson

dialogitäyteisen 7. luvun päättävät nämä  Vapauden kaihon28 kertosäkeen neljä säettä,

jälleen orkesterin soittamana (S, 391):

Oi vapaus, kuule kutsua
sua itkevät orvot kaipaa,
olet köyhän kansan pelastus
siksi vapauslaulut raikaa.

28 Vapauden kaiho on amerikansuomalaisen Hiski Salomaan (1891–1957) säveltämä ja sanoittama 
työväenlaulu. Saarassa kuvattuna ajankohtana KOM-teatterin kappaleesta tekemä cover-versio 
oli jokseenkin keskeinen aikalaisteksti.
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Säkeissä esiintyvät ”vapaus”, ”itkevät orvot” ja ”pelastus” ovat eräänlaisia avainsanoja,

kohosteisempia kuin laulun poliittinen sanoma tai sen maalaama niin sanottu ajankuva.29

Saara on pian lopullisesti lunastamassa oman traagisen vapautensa, kuulee sen ”kutsun”,

eikä  tällä  ole  mitään  tekemistä  työläislaulujen  vapauskäsitysten  kanssa.  Make  on

törmäämässä vapautensa rajoihin, eikä Saarasta ollut hänelle pelastukseksi.

Helsinki-jaksoa  säestää  paikallisesti  kirjemotiivi,  josta  tarjoillaan  Tampere-

jakson  viimeisessä  luvussa  postikortin  kokoinen  etiäinen. Tampere-jakson  viimeisen

luvun alussa Make ja Saara lukevat Aikilta tulleen kortin, naureskelevat sen äärisovin-

naiselle, sievistelevälle sävylle (S, 108). Loput kolme kirjettä sijoittuvat melko tasaisesti

Helsinki-jakson alkuun, keskelle ja loppuun. Kirjeet ovat kaikki 1–2 sivun mittaisia ja

liitetty  tarinaan  sellaisenaan  tyhjin  rivein  muusta  kerronnasta  erotettuna.  Aikin

ensimmäinen  kirje  (S,  161–162)  on  kohteliaan  huolestunut.  Make  lähettää  takaisin

alatyylistä vinoilua, repii kirjeen ja heittää silput keittiön roskakoriin (S, 163). Aikin

toinen kirje (S, 209–211) on närkästynyt,  toruva,  neuvova, mutta yhä huolenpitoa ja

rakkautta  osoittava.  Make  nauraa  kirjeelle  Saaran  kanssa,  kuten  postikortille

Tampereella, repii kirjeen, muttei tällä kertaa heitä silppuja roskakoriin, vaan levittää

kadulle ja kommentoi teatraalista protestielettään:

Pudottelin silputun paperin jälkeeni, kylvin selvät merkit joita 
seuraamalla minut löytäisi jos haluaisi; mutta kuka minua haluaisi 
etsiä, ei ainakaan Saara. Aikki ehkä, talutusnuorassa nuuskiva 
viehättävä nuori mies ja taskussa haupitsi. Selvät jäljet, rakas 
Watson, kiinnostava tapaus. (S, 213)

Aikin kolmas ja viimeinen kirje – pitkä, silotellun kaunopuheinen valitusvirsi, ilmoitus

lopullisesta  välirikosta  ja  aikomuksesta  mennä  naimisiin  uuden  miehen  kanssa  –

referoidaan  Helsinki-jakson  viimeisessä  luvussa  keskellä  Maken  tuonpuoleisessa

vierailun  syvimpiä  syövereitä  (S,  278–279).  Maken  menetettyä  Saaran,  lapsena  ja

paljolti itsensäkin ovat nenäkkyys ja nokkeluus tiessään, eikä hän kommentoi kirjettä

enää mitenkään. Näin päättyy kirjeenvaihtoon liittyvä kehityskulku, joka alkoi Tampere-

jakson kahdeksannen luvun lyhyestä ja pirteästä postikortista (S, 108), jota kuusi sivua

aiemmin Make oli vielä kepeän itseironisesti myöntänyt:

29 Varsinkin poliittisten ja ideologisten tekstien siteeraaminen varsinaisen ”käyttötarkoituksensa” 
vastaisesti on ollut romaanitaiteelle, etenkin karnevalistiselle leimallista ammoisista ajoista.
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Ja Saara parka oli gynen kiusattavana, ja minulla oli traaginen, 
mystinen ja mytologinen suhde kaikkiin ehkäisyjuttuihin. Minä 
vihasin kaikkia kumeja, vaahtoja ja kierukoita, mutta niin oli hyvä 
jumala armossaan ihmisen rakentanut että niitä tarvittiin, siihen ei 
ollut nokan koputusta. (S, 101)

Kirjemotiivilla luodulla kehityskululla on myös lajihistoriallista merkitystä – eikä vain

sikäli, että kirjeeseen on liitetty yleensäkin epämiellyttävien tosiasioiden paljastuminen

(de  Vries  1976,  296).  Klassisessa  bildungsromanissa päätyminen  avioliittoon  oli

päähenkilönsä  sosiaalisen  ja  henkisen  kehityksen  päätepiste,  eräänlainen  valmiiksi

tuleminen  ihmisenä.  Vuosisadan  lopussa  kirjailijat  alkoivat  tietoisesti  ironisoida  ja

rikkoa  tätä  kypsymisen  ja  kasvamisen  oletusnarratiivia  kirjoittamalla  päähenkilönsä

kulkemaan vastakkaiseen suuntaan (ks. esim. Nummi 2002, 311). Saaran ensimmäisissä

kappaleissa Make kuvailee pluskvanperfektissä äärimmäisen sekavana ja ahdistavana

tilannetta, joka klassisessa bildungsromanissa olisi onnellinen loppu:

Aikki oli tullut raskaaksi, ja minä kiersin kiroten itseäni ympäri 
kylää, olin vasta kaksikymmentä kaksi, mistään tietämätön ja mitään
taitamaton kakara, enkä halunnut tulla isäksi toiselle samanlaiselle 
onnettomalle tähän kurjaan maailmaan. Aikin raskaus olisi 
merkinnyt myös avioliittoa avoliiton sijaan, sosiaalisia kahleita ja 
työn inkvisitiota, isän roolia ja koko hullunmyllyä, kaikkea jota jo 
etukäteen vihasin [--]. (S, 8)

Aikki ei ole toki ainut, jonka lähettämiä kirjeitä Make kertomuksessa lukee. Aikki on

kuitenkin ainut, jonka kirjeet ovat niin pitkiä, että ne on erotettu muusta kerronnasta

tyhjin rivein.

Aaltomainen  intensiteetin  kasvu  koskee  myös  sitä,  miten  muutos  Makessa

näkyy. Tampere-jakson lopussa Maken ehkäisyä ja aborttia kohtaan tuntema inho on

vielä  aihe  kepeään itseironiaan.  Helsinki-jakson viimeisessä luvussa se on valvepai-

najaisten  vakiokuvastoa.  Ennen  Saaran  kolmatta  katoamista  Maken  havahtuminen

rahattomuuteensa on huvittava sivuhuomio, Turussa, kun Saara on sittenkin löytynyt,

rahattomuus johtaa perusteellisiin koettelemuksiin.

3.1.5 ”Nobody home” ja pettävä kotiinpaluu

Jälkirealistisessa  tendenssissä  ideologiat  paljastuvat  elämälle  vieraiksi  dogmeiksi,

näennäismotivaatioiksi,  joihin ihminen pelossa ja  ahdistuksessa tarrautuu saadakseen

elämälleen  merkityksen  ja  sisällön  (Peltonen  1998,  145).  Saarassa tällainen
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suhtautumistapa  ideologioihin  ilmenee  kärjistyneimmillään  kohdassa,  jossa  muukin

kohosteinen  aines  työntyy  ronskisti  etualalle;  Helsinki-jakson  viimeisessä  luvussa.

Saaran kadottua Kätilöopistolta, Maken menetettyä sekä Saaran että syntymättä jääneen

lapsensa  ja  harhaillessa  kaupungilla  hän  huomaa  mielenosoituksen  Senaatintorilla.

Kesken syvimmän yksinjäämisen ja  pakokauhun Make haluaa  liittyä,  painaa  päänsä

megafoniin puhuvan syliin:

Puhuja oli vietnamilainen. Minun teki mieli mennä sen luokse ja 
laskea pääni sen syliin, levätä hetken ja lähteä sen mukaan 
taistelemaan ase kädessä Vietnamin kansan rinnalla USA:n 
imperialismia vastaan. [--] Kerran yhdessä 
hallinnonuudistusmielenosoituksessa minun ja Tommin kävellessä 
rinnakkain plakaatteja kantaen Tommi sanoi: »Täällä minä oon 
kotonani.» Tommi on hyvä mies, hullu joka muuta väittää.
(S, 272–273)

Plakaattien  kantaminen,  opittujen  iskulauseiden  huutaminen  ja  laulujen  laulaminen

joukossa vertautuu myös ”kotiin” tai sen korvikkeeseen – johonkin, josta epätietoinen ja

eksyksissä oleva saa turvaa ja yhteenkuuluvutta:

Kansaa oli niin paljon että vähän aikaa tunsin olevani turvassa, niin 
kuin ne olemassaolollaan olisivat suojelleet minua, ja se oli koti, 
tavallaan, ja ymmärsin Tommia vaikka tiesin ettei hän ollut 
tarkoittanut sitä sillä tavoin. (S, 273)

Kuten  Saaran,  myös  poliittisen  aktivismin  tapauksessa  helpotus,  syliin  ja  turvaan

pääseminen,  jää  Makelle  haaveeksi.  Kuin  vastauksena  kiivaudelleen  ja  kaipuulleen

Make  joutuu  pian  Vietnam-mielenosoituksen  jälkeen  puistossa  yhdysvaltalaisturistin

valokuvaamaksi, vaikka sanookin ”nobody home” ja ”et perkele ota” (S, 275). Maken

on  vielä  jatkettava  matkaa,  käytävä  lähellä  kuoleman  rajaa,  siirryttävä  uuteen

kaupunkiin,  koettava  siellä  vuorokausi  konkreettista  kodittomuutta  ennen  kuin  koti,

eräänlainen  minuuden  talo,  viimein  löytyy  –  edes  joksikin  aikaa  –  rehevästä

rantamaisemasta ”tammien ja lehmusten ja valtavien koivujen kätkös[t]ä” (S, 312).

Saaran  vieroksuva,  irvailevakin  suhtautuminen ideologioihin  ei  palaudu vain

jälkirealistiseen tendenssiin, jonka edustajaksi romaani on helppoa asemoida. Ideologiat

tarjoavat  valmiita  ja  helppoudellaan  vietteleviä  ratkaisuja  niihin  ongelmiin,  jotka

Makeakin  piinaavat  (ja  piinaisivat  ilman  Saaraakin):  kuoleman  olemassaolon

käsittämättömyys,  seksuaalisena  ihmisenä  olemisesta  sekä  omasta  riippuvuudesta  ja
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erillisyydestä koituva ahdistus. Uhka, että oman olemassaolon narsistiselta itsestäänsel-

vyydeltä  putoaa  pohja.  Psykoanalyytikko  Pentti  Ikonen  kirjoittaa  artikkelissaan

Ideologiat, psykoanalyysi ja narsismi, joka ilmestyi ensimmäistä kertaa vuosikymmen

Saaran jälkeen:

Yleisen psykoanalyyttisen esiymmärryksen tasolta tunnemme 
joitakin perusjärkytyksiä, joita ihminen joutuu jo lapsuudessaan 
väistämättä kokemaan ja joita vastaan hän oppii ja häntä myös 
opetetaan monin tavoin suojautumaan – mm. ideologioiden avulla. 
Tarkoitan sellaisia järkyttäviä peruskokemuksia kuin oman 
erillisyyden ja riippuvuuden tajuaminen, sukupuolten välisen 
erilaisuuden tajuaminen, lapsuudenaikaisen oman seksuaalisen 
riittämättömyyden tajuaminen ja kuoleman olemassaolon sekä 
inhimillisen tiedon rajallisuuden tajuaminen.
(Ikonen 1988/2000, 166)

Ikosen mukaan ideologiat perustuvat usein piilotajuisiin pyrkimyksiin kiertää, hyvittää

tai  mitätöidä  nämä  inhimilliset  perustraumat,  joita  tavallinen,  niin  sanotusti

tervejärkinen ajattelu ei pysty edes ymmärtämään traumoiksi (mts. 163–166). Saarassa

tavallista, tervejärkistä ajattelua edustaa Maken lähipiiri, joka ei osaa kuin ihmetellä ja

paheksua  Maken menemisiä  ja  tekemisiä.  Eikä  tämä koske vain  perhettä  puhelimen

päässä tai Aikkia kirjeissään, vaan myös mielenosoituksissa ”kotonaan” olevaa Tommia,

joka jo Tampereella huomauttaa Makelle, kuinka tämän ”jutut on aika pimeitä nykyään”

(S,  105).  Maken  osa  Saaran  matkaan  lähtijänä  ja  (melko  tuskaisan)  minuuden

löytöretken  toteuttajana  onkin  koetella  ”tavallisen  ja  tervejärkisen”  ehtoja,  selvittää,

mitä on niiden takana ja alla.

3.1.6 Henkilökohtainen helvetti ja kuolemanvietin symbolit

Saarassa kerrotun  voisi  kiteyttää  näinkin:  nuoruusiän  kriisissään  Make  koluaa

henkilökohtaisen  helvettinsä  kaikki  piirit.  Vaellus  saa  dantelaisiakin  piirteitä,  joskin

hyvin  löyhästi  ja  osin  leikitellen  –  kuvattua  kärsimystä  väheksymättä.  Teiskon

aloitusluvussa Make eksyy yöllä metsässä polulta. Varjot ovat tummia ja kuunvalokin

”raamatullinen”:

Me nousimme ja vaelsimme raamatullisessa kuunvalossa märälle 
apilaniitylle, niityn poikki koivikkoon ja tummiin varjoihin ja minä 
eksyin polulta. (S, 21)
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Polulta  eksyminen  synkässä  metsässä  tapahtuu  myös  Danten  Jumalaisen  näytelmän

(1321/1980, 11) ensimmäisen laulun aloittavissa säkeissä:

Elomme vaelluksen keskitiessä
ma harhaelin synkkää metsämaata
polulta oikealta poikenneena

22-vuotias  Make  ei  toki  ole  elonsa  vaelluksen  keskitiessä,  siis  keski-iässä,  mutta

taitekohdassa hän on tiellään kohti aikuisuutta. Dantelaisittain häntä kalvaa nuorenakin,

jo  kertomuksen alkaessa ”kuoleman ja  tyhjyyden tunne ja  jatkuva  ahdistus”,  (S,  8).

Valon  etsiminen  pimeydestä  liittyy  mitä  korostuneimmin  ensimmäisessä  luvussa

kuvattuun  Teiskon  mökkilomaan  ja  Saaran  ilmestymiseen.  Polulta eksymisen

yhteydessä tulee vielä vastaan ”hevosen kokoinen susikoira” (S,  21–22).  Se voidaan

edelleen  nähdä  alluusiona  Jumalaisen  näytelmän ensimmäisen  laulun  sudesta;  tai

kolmipäisestä Kerberos-koirasta, ”kuopan hirviöstä”, joka kreikkalaisessa mytologiassa

vahtii Haadeen eli manalan porttia. Pienessä kuopassa tai painanteessa Make ja Patekin

käyvät  susikoiran  tullessa  vastaan.  Samalla  Maken  suusta  lipsahtaa  paholaista

tarkoittava ruma sana:

Me kömmimme pajukossa, nousimme pienen ojan myötä ylemmäs, 
pensaat kahisivat. Kuunvalo satoi päällemme. Minä raivosin:

– Saatana tässä saa kahlata kaulaansa myöten paskassa ja 
pyörittää silmiään. (S, 21–22)

Vaaralliset  petoeläimet  eivät  jää  Teiskoon.  Ensimmäisen  helsinkiläiskapakan  ovella

nähdään jälleen ”valtava susikoira”, ”sen näköinen kuin se söisi rautakangen joka aamu

ja  illaksi  ihmisen”  (S,  142).  Kapakassa  odottaa  Saara,  ja  ”mustat  hiukset  hänen

poskillaan havahtivat kuin siivet”, ”[k]uin hänen päälaellaan olisi istunut korppi” (S,

143). Manalan porteilla olemisen vaikutelmaa lisää se, että vieraasta pöydästä huuteleva

”vaaleahiuksinen  kelmeä  kundi”  (S,  142)  uhittelee  usuttavansa  susikoiran  Maken

kimppuun:

– Hei amigo. Tuolla ovella kato, ei tosta muutu koira 
kummemmaks. Mun ei tartte kun vislata ja sulta puuttuu vasen jalka.
Mä sanon tassua ja sulta irtoo käsi. Kun se nuolee niin naapurilta 
lähtee ööga. On kato vähän koulutettu, on koira niin kun ajatus. 
(S, 144)
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Saaran kolme  pääjaksoa  saavat  mahdollisen  lisävärin  vertaamalla  niitä  Jumalaisen

näytelmän kolmeen osaan:  Helvetti,  Kiirastuli ja  Paratiisi. Maken helvetti  on elämä

Tampereella  ihmissuhdesotkuineen,  keskenmenoineen  ja  niihin  liittyvine  tuntoineen.

Helsingin kiirastulessa Make tavallaan ”sovittaa” syntinsä kohtaamalla silmästä silmään

ne  torjutut  kauhut,  ristiriidat  ja  syyllisyydentunnot,  joita  aborttiasiaan  liittyy.  Turun

Ruissalon  vehreiltä  rannoilta  löytyy  lopulta  ”paratiisi”,  joka  kuitenkin  lakastuu  tai

ryvettyy,  näkyyhän  huvilan  puutarhassakin  ”tuulten  repimät  pystyynkuolleet

omenapuitten rangat” (S, 313). Turussa Makelle selviää, ettei yhteiskunnan ulkopuolista

pastoraaliparatiisia ole olemassakaan.30

Saarassa on kyse – kuten yhden vakiintuneen lukutavan mukaan Jumalaisessa

näytelmässäkin –  ihmisen  sisäisen  matkanteon  kuvauksesta,  johon  sisältyvät

monenlaiset  sisäisiin  kauhuihin,  syntisyyteen  ja  moraaliin  liittyvät  kysymykset  ja

tuntemukset (jos kohta inhimilliset perustraumatkin). Saarassa tehtävän matkan varrella

nähdään  tuskin  ketään,  joka  ei  olisi  tavalla  tai  toisella  syntinen,  ja  ”taakkansa”  on

Makellakin, varsinkin hänellä. Saara liittyy Maken taakkaan alusta alkaen. Kantaessaan

vasta  ilmestynyttä  Saaraa  kirjaimellisestikin  harteillaan  öisessä  Teiskossa  Make

kuvailee:  ”[M]inä  huohotin  taakkani  alla  ja  horisontissa  aurinko nousi  ja  laski  yhtä

aikaa.” (S, 12) Helsingissä, Saaran kanssa aluilleen saadun lapsensa ”uhrattuaan” Make

vaeltelee  kuumehoureisena  kuin vuokraemäntänsä  surmannut  Raskolnikov Pietarissa,

eikä  toisaalta  tiedä,  ”oliko  oma  taakkani,  joka  oli  musertanut  selkäni,  ruohonkortta

painavampi”  (S,  280).  Taakka  harteilla  palaa  Maken  kielikuviin  Ruissalon  öisellä,

sumuisella  rannalla.  Keskustelun  abortista  tyrehtyessä  viimeistä  kertaa  Make  kertoo

katselleensa hiekanjyviä, joita mielessään

yritti järjestellä, taivuttaa muotoon joka soveltuisi omille kapeille
harteille, niin että niihin sisältyisi kaikki, Saarakin, toinen elämä, 
rakkaus, niin että niitä uskaltaisi katsoa avoimin silmin ja jaksaisi 
kantaa niitten taakan. (S, 398)

Maken  sosiaalinen  ja  psyykkinen  luisu  ei  selity  palauttamalla  se  vakiintuneeksi

kirjalliseksi  malliksi  tai  sellaisen  leikitteleväksi  muunnelmaksi.  Kyse  on  jostakin

spesifimmästä ja syvästi henkilökohtaisemmasta kuin ihmisyyden takaasta yleensä, saati

dekadentista rappiosta opitunlaisena elämänasenteena.

30 For the ’unfortunate traveler’ soon learns that there is no material survival outside of society, 
and no real refuge – no pastoral paradise – beyond it. (Guillén 1971, 80)
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Tampere-jakson  päättävässä  takaumassa,  joka  sijoittuu  varsinaista  kertomusta

edeltäneeseen talveen, Make kertoo tunteneensa, ”että kaikki oli niin lujasti solmussa

ettei  sitä  solmua  avaa  ennen  kuin  räjäytät  maailman”  (S,  124). Kielikuva  solmujen

selvittämisestä  kaiken  ympäriltä  räjäyttämällä  on  varsin  osuva  freudilaisen

kuolemanvietin  verbalisointi:  elämän  käydessä  sietämättömän  kivuliaaksi  näyttäytyy

tuhoaminen houkuttelevana, jopa ainoana mahdollisena väylänä takaisin häiriöttömään

rauhan tilaan.31 Freudilainen  kuolemanvietti  tekee myös mahdolliseksi  selittää,  miksi

subjekti tiedostamattaan ja toistuvasti ajautuu tuskallisiin, äärimmäisiin ja traumaattisiin

tilanteisiin,  jotka  aktivoivat  hänessä  uudelleen  aiemmin  elettyjä  kokemuksia

(Roudinesco 1999/2000, 116). Freud havaitsi  kuolemanvietin käsitettä kehitellessään,

että ihmisen toistamispakossa ilmenee tietynlainen vietinomaisuus, jopa ”demoninen”

luonne  (Sitolahti  2005,  83).  Kun  Saaran  abortti  lähestyy,  Makesta  tuntuu  (ja  hän

korostaa tunnettaan jälleen paholaista tarkoittavalla rumalla sanalla),

että tässä saatanan maailmassa kaikki kuviot toistuvat, samat 
ympyrät kerta toisensa jälkeen, niihin oli jotenkin metafyysisesti 
sidottu ja turha yrittääkään päästä eroon. (S, 236)

Maken toistamispakko ja sen ”demoninen luonne” liittyy siis korostuneesti nimihenkilö

Saaraan.  Käytännössä  Saara  on  Maken  oman  kuolemanvietin  ja  muiden  sisäisten

konfliktien  henkilöitymä.  Saaraa  ympäröivissä  lepakoissa,  hänen  mustuudessaan  ja

hänen päälaellaan istuvissa korpeissa on kyse lopulta vain ja ainoastaan siitä, mitä Make

itse liittää Saaraan omassa värittyneessä mielessään.  Saara ei viime kädessä ole edes

romaanin maailmassa paha, viettelevä nainen,  femme fatale,  vaan Make on osapuoli,

joka  Saaran  kautta,  Saaran  avulla  hakeutuu  itse  tuskallisiin,  äärimmäisiin  ja

traumaattisiin  tilanteisiin.  Se,  mitä Saaran kanssa tapahtuu,  on Makelle  –  psykoana-

lyytikko  D.  W.  Winnicottin  tunnettuja  sanankäänteitä  mukaillen  –  jo  tapahtunut

katastrofi,  jonka tulemista hän pelkää. Saaran matkaan lähtemällä Make intentioitaan

tajuamatta toteuttaa pelkäämänsä, jo tapahtuneen katastrofin.

Maken kertomus kaikesta siitä, mitä hänelle Saaran kanssa tapahtui – miten se

tapahtui, miksi niin tapahtui ja mitä se hänelle merkitsee – on hänen yrityksensä tehdä

31 Freud havainnoi esseessään ”Mielihyväperiaatteen tuolla puolen” (1920), että ihmisessä elää 
lisääntymis- ja itsesäilytysvietin lisäksi myös pyrkimys välttää elämän kivuliaisuus ja palata 
rauhan tilaan. Tämä voi tapahtua myös itseä vahingoittamalla ja elämää tuhoamalla. 
Elämänvietit pyrkivät yhdistämään kaiken elollisen laajeneviksi kokonaisuuksiksi. 
Kuolemanvietit vastustivat näitä pyrkimyksiä koettaen saavuttaa häiriöttömän tilan. 
(ks. Sitolahti 2005, 83–84.)
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käsityskyvyn ylittäneestä käsiteltävää. Kertomuksensa kertomalla Make yrittää, paitsi

vakiintuneiden  kulttuurisymboleiden,  myös  henkilökohtaisten  symboleidensa  avulla

tehdä  kokemaansa  ymmärrettäväksi.  Kertomuksessa  pienin  variaatioin  toistuvat

tapahtumasarjat  ja kasvavat kehityskulut eivät ole vain komposition rakennetekninen

ominaisuus.  Ne  ilmentävät  psyykkisen  trauman,  katastrofin  ääreen  hakeutumisen,

dynamiikkaa – jokseenkin samaan tapaan kuin Maarit Veikkolaisen (2016, 181) mukaan

psykoanalyysiprosessissa

kierretään aina samaa kehää, kunnes oireitten taustalla oleva tunne 
tajutaan riittävästi. Tunne vahvistuu toistettaessa. Pelkkä tiedollinen 
ymmärtäminen ei riitä, eikä riitä yksi tai kaksikaan kertaa saman 
asian ympärillä.

Nuoruusiän  kriisissä  Maken itsetuhovietti  muistuttaa  varsin  rajulla  tavalla  olemassa-

olostaan joutuen painiin lisääntymis- ja itsesäilytysviettien kanssa; yleisesti nuoruusiän

kriisiin  on  liitetty  omien  tuhoavien  viettiyllykkeiden  voimakas,  tiedostamaton

kieltäminen  (ks.  esim.  Hägglund  1991,  17).  Pirkko  Siltala  on  todennut  elämän-  ja

kuolemanviettien jännitteen olevan ihmisyyden ja taiteen ydintä. Siltala viittaa Jacques

Lacaniin  (1997),  joka  on  määritellyt  kuolemanvoimien  saattamisen  symbolisaation

piiriin jopa taiteilijan eettiseksi velvollisuudeksi. (Siltala 2007, 273–274.) Otollisempaa

kiinnekohtaa  tällaiselle  viettipyrkimysten  väliselle  kamppailulle  tuskin  onkaan  kuin

nuoruusiän kriisi,  traumaattinen parisuhde,  uuden ihmisen saattaminen aluilleen sekä

sikiön  abortoiminen  kaikkine  tapahtumasarjan  nostattamine  mielikuvineen  ja

yllykkeineen.

3.2 Saaran motiivit ja kohosteisimmat temaattiset elementit

Saarassa vaellus  ei  tapahdu  maantiellä,  vaan  kaupungeissa,  kaduilla,  toreilla,

kapakoissa  ja  rannoilla.  Urbaanit  tilanne-  ja  miljöömotiivit  rakentavat  ”näyttämöitä”

sille,  mitä  romaanissa  tapahtuu.  Rannat  liittyvät  maan  ja  veden  ”rajoina”  enemmän

sisäisiin  näkyihin  ja  romanttis-vitalistiseen  ainekseen:  heijastusten  näkemiseen,

hukkumisen mahdollisuuteen, jonkin uuden tai kaiken lopun äärellä olemiseen.

[M]eri oli musta, vettä ei erottanut enempää kuin taivastakaan, olisin
yhtä hyvin voinut seistä maailman reunalla. (S, 189)
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Saarassa  esiintyy  myös  –  joskin  häivytetysti  –  kaksi  myyttistä  motiivia:  käynti

merenpohjassa tai tuonpuoleisessa sekä laiva–saari–haaksirikko -motiiviketju.

Motiivin, kuten teemankin, määrittelemisessä on pieniä aste-eroja eri tutkimus-

traditioiden välillä. Tutkimuksessani miellän motiivit teemaa pienempinä ja konkreet-

tisempina  temaattisena  yksikköinä  (Suomela  2001,  144–145),  yhden  tai  useamman

teeman merkkinä toimivina rakenteen ja merkityksen yhtymäkohtina (Gerald Princen

määritelmä,  ks.  Pyrhönen  2004,  38).  Saaran tulkinnassa  sovellan  etenkin  Theodor

Wolpersin (1993, 80–81) laajaa motiivikäsitystä. Siinä korostuvat motiivien joustavuus,

muuntuvuus  ja  implisiittisyys.  Wolpers  pitää  modernin  kirjallisuuden  mahdollisesti

tärkeimpänä motiiviluokkana  tajunnan ja alitajunnan motiiveja (Bewußtseinsmotive),

joihin sisältyvät kaikki ihmisen psyykkiset aktiviteetit: henkiset ja kognitiiviset prosessit

(päättelyt,  pohdinnat,  virheet,  havahtumiset),  mielikuvitus,  intohimot,  impulssit,

mielialat, aistihavainnot sekä esteettiset kokemukset. Yksittäisissä teoksissa tajunnan ja

alitajunnan  motiivit  kätkeytyvät  usein  ilmeisimmän  ja  helpoimmin  tunnistettavan

motiiviaineksen  taakse.  Motiiviluokka  on  erittäin  monipuolinen  ja  muuntautumis-

kykyinen. (Wolpers 1993, 80–86.)

Jotkut  Saaran motiiveista nousivat käsiteltäviksi jo ensimmäisessä pääluvussa.

Esimerkiksi  peilimotiivi  on  varsin  konventionaalisella  tavalla  symbolisoituva

esinemotiivi,  Gegendstandsmotive (mts.  86).  Nimihahmo Saaran  nauramiset,  viittaus

Giden  Pastoraalisinfoniaan sekä  petomaiset  koirat  ”manalan”  vartijoina  voidaan

luokitella  intertekstuaalisiksi  motiiveiksi.  Tässä  luvussa  keskityn  Saaran niihin

motiiveihin, joilla on korostuneella tavalla teemaa rakentava merkitys kokonaisuudessa

joko  toistuvuutensa tai  laajuutensa (esiintymishetkellään)  osalta.  Usein eksplisiittiset

tila-, paikka-, tilanne-, vuodenaika- ja vuorokaudenaikamotiivit suodattuvat tajunnan ja

alitajunnan  motiiveiksi,  jotka  edelleen  muodostavat  oman,  pintatasosta  erillisen

verkostonsa. Sisäisen matkanteon teema, kertomuksen traumaattis-depressiivinen ydin

sekä  ensimmäisessä  persoonassa  tapahtuva  (epäluotettava)  kerronta  muistumineen,

mielleyhtymineen  ja  takaumineen  luovat  otollisen  alustan  tällaisen,  jokseenkin

”mosaiikkimaisen” motiivikudelman syntymiselle.

Karkaman (1991, 143) mukaan tilannemotiiveissa ja niiden suhteissa heijastuu

kaikki  se,  mitä  kirjailija  pitää  maailmankatsomuksellisesti  tärkeänä  ja  olennaisena.

Varsin rohkea väite pätee  Saaraan, kun tilannemotiiveiksi lasketaan Wolpersin (1993,

85)  tapaan myös  sisäiset  tilanteet ja  niihin  liittyvät  tunnot.  Maken kohdalla  niinkin

arkinen  ja  triviaalin  oloinen  tilanne  kuin  käyminen  yksin  kylvyssä  toimii  hyvinkin
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paljastavana  tirkistysaukkona  siihen,  mistä  vaelluksessa  pohjimmiltaan  on  kysymys.

Hetki  yksin  kylvyssä  paljastaa  hänen  seksuaalisena  ihmisenä  olemisen  ja

naissuhteidensa  pelot  ja  pettymykset  suorasukaisemmin  kuin  ulkoiset  sosiaaliset

tilanteet julkisissa tiloissa.

Karkama (1991, 208) puhuu myös  lyyrisistä hetkistä,  joissa juonen ja tarinan

jatkumo  katkeaa  ja  esiin tunkeutuu  metaforinen,  usein  unenomainen  lyyriseltä

vaikuttava kuva.  Saaran tapauksessa, tosin, on aihetta puhua ennemmin unenomaisten

kuvien  tihentymistä.  Sellaisia  esiintyy  etenkin  veden  äärellä  sekä  siirtymissä

kaupungista toiseen,  niin sanotusti tien päällä.  Saaran lyyrisinä hetkinä ei  myöskään

juonen kulku katkea, vaan päinvastoin, todentuu, kirkastuu tai muutta suuntaansa.

Tyypillisesti  motiiveilla  on  Saarassa yksi  tai  muutama  selvästi  kohosteinen

pääesiintymä, joiden lisäksi ne voivat esiintyä useammin yksityiskohtina, vihjeen- tai

muistutuksenomaisesti.32 Abortti  on  Saaran johtomotiivi,  jolle  muut  motiivit  ovat

alisteisia.  Abortille  ovat  alisteisia  lukuisat  sisäisiin  ja  ulkoisiin  näkyihin  perustuvat

luonto-  ja  vuodenaikamotiivit,  joissa  todentuvat  mitä  moninaisimmilla  tavoin

hedelmällisyys, kuolema ja niiden välinen, usein liudentuva raja.

3.2.1 Katu, kapakka, näyttämö, tori ja kirjasto

Esimoderneissa  seikkailuromaaneissa  tie mahdollisti  sattumat,  ristiriidat  ja  yllättävät

kohtaukset, sosiaalisen läpileikkauksen, jossa erilaiset koomiset tyypit yhteiskunnan eri

kerrostumista  törmäävät  (Bahtin  1979,  408–409).  Saarassa kaduilla on  jokseenkin

samanlainen  funktio,  jos  kaduiksi  ymmärretään  –  kuten  arkipuheessa  usein

ymmärretään  –  myös  fyysisistä  kaduista  johdannaiset  julkiset  kaupunkitilat,  kuten

porttikäytävät  ja  puistot.  Sattuma  kadulla,  lyhytkin  kohtaaminen,  laajentaa  Maken

perspektiiviä  enemmän  kuin  ex-tyttöystävän  lähettämä  pitkä  kirje  huolellisesti

muotoiltuine  elämänohjeineen.  Tällainen  ”kasvattava  kohtaaminen  kadulla”  nähdään

muun muassa Turku-jakson alussa,  telttayötä seuraavan päivän kuluttua ruuhkaisissa

asunnonvälitysfirmojen jonoissa turhaan ja tuloksetta. Kun asunnonvälittäjän lyö luukun

kiinni ja hätyyttää palvelematta jääneet asiakkaat ulos kadulle, äkkinäinen ja sattuman-

varainen kohtaaminen sysää Maken vasten ymmärryksensä ulkoreunoja:

32 ”In any case, in the creative act as well as the receptive process, a motif appears to be an 
operative unit (usually of ’medium size’), mediating between the larger dimensions of plot and 
theme and the mass of smaller details.” (Wolpers 1993, 88) 
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Yksi keski-ikäinen nainen joka roikotti kainalossaan pikkupoikaa 
huusi välittäjälle jäävänsä rappuun yöksi ja välittäjä, ääni 
tyynnyttelevästi kähisten sulki oven, kiersi sen lukkoon, ja nainen 
alkoi itkeä ja sen nähdessään pikkupoikakin alkoi itkeä. Ihmiset 
menivät hänen ohitseen häpeillen, puhumatta, katsomatta, minä 
viimeisenä, pysähdyin epävarmana, katsoin sitä sen puolihulluihin 
[!] silmiin jotka vaativat vastausta hänen elämänsä 
epäoikeudenmukaisuuteen.

– Sama juttu se on kaikille, ehdotin arasti.
Mutta hän ei ymmärtänyt enempää solidaarisuutta kuin 

empatiakaan vaan kailotti:
– Onko teillä pientä mukulaa mukana. (S, 311)

Nainen  sanoo  Makelle  käytännössä  saman  kuin  Saara  aiemmin  bussimatkalla

Vammalaan:  ”Kuvittelek  sä  olevas  köyhä.”  (S,  111)  Maken  yliopistoympyröissään

omaksumat  solidaarisuus  ja  empatia  osoittautuvat  riittämättömiksi  siinä  maailmassa,

johon tutustuminen on vielä tässä vaiheessa kertomusta pahasti kesken.

Kapakat ovat  Saarassa niin ikään epämuodollisten kohtaamisten tiloja,  mutta

katuja enemmän kapakoissa korostuvat draama ja dialogi. Kapakkapöydässä vakavatkin

aiheet  lyödään  lekkeriksi,  ja  kapakoissa  parveilee  kaikenlaista  kansaa  ja  vieraisiin

pöytiin  huutelijaa.  Kapakat  ovat  myös  paikkoja,  joissa  Maken  ja  Saaran

kohtaamattomuus  konkretisoituu  ja  riidat  eskaloituvat.  Usein  alkoholilla  on  osuutta

asiaan,  mutta  myös  Maken  ja  Saaran  kapakkatottumuksissa  on  ratkaisevia  eroja.

Helsingin keskustan ”muotikapakoissa” Make hämmästyy huomatessaan, että Saaralla

”oli jonkinlainen maalaisen alemmuuskompleksi” (S, 174–175). Saara puolestaan

viihtyi parhaiten anonyymeissä räkälöissä jotka eivät enää edes 
yrittäneet esittää ravintolaa, kapakoissa joiden ainoa huoli oli 
viinaoikeuksien säilyttäminen ja joiden ovella seisoi punakka 
spurgukierteestä reväisty ammattitappelija. Istuessaan sellaisessa 
lävessä hän rentoutui, puhui, niissä me keskustelimme toisin kuin 
muualla missä hän kuunteli apaattisena monologejani. (S, 175)

Toisinaan kapakkapöydässä  ruoditaan  myös  teoksen keskeisintä  temaattista  aineistoa

tavalla, jossa hullunkurisinkin humalainen mölinä sisältää tärkeitä lukuohjeita. Helsinki-

jakson 8. luvussa Make ja Saara puivat suomenlinnalaiseen ”hienostoräkälään” (S, 237)

sijoittuvassa  dialogikohtauksessa  (S,  237–244)  orpoutta,  aborttia  sekä  elämän  ja

kuoleman, ihmisen ja eläimen välistä rajaa:
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[Saara:] – Mä en o ikinä ees tuntenu äitiä ja isää
[Make:] – Oot sä joku lehtolaps.
[Saara:] – Mä kävin yks päivä kirjastossa lukemassa kirjoja että 

mitä ne mulle siellä sairaalassa tekee. Emmä paljon muuta käsittäny 
paitti että se minkä ne ottaa mun mahasta ei o ihminen, ei se mikään 
ihminen o.

[Make:] – Se on sikiö, ihmisen alkio saatana.
[Saara:] – Enemmän se on eläin kun ihminen.
(S, 242)

Rappukäytävä ja  eteinen ovat  Dostojevskinkin  tunnetusti  käyttämiä  siirtymän ja

valinnan tiloja.  Romaanin  toinen  luku,  Maken  vierailu  lapsuudenkodissaan,  päättyy

lyhyisiin,  metafiktiivisiin  päälauseisiin,  joissa  rappukäytävä  yhdistyy  lähtöön  ja

hämärtymiseen:  ”Minä  väänsin  itseni  rappuun.  Ulkona  oli  tullut  hämärä.”  (S,  39)

Myöhemminkin Tampereella rappukäytävä on paikka, jossa lähteminen tulee mieleen:

Pate odotti minua rappukäytävässä. Hän istui rappujen alle 
parkkeeratuissa lastenvaunuissa ja pomppasi ylös kuin kumiukko 
nähdessään minut. Katsoin hänen hätääntyneitä kasvojaan ja minun 
mieleeni häilähti varmuus: minä lähtisin, enemmin tai myöhemmin, 
minä lähtisin vaikka minne [--]. (S, 76)

Rappukäytävässä konkretisoituvat Makelle myös sellaiset henkiseen siirtymään liittyvät

koettelemukset  kuin  viattomuuden  menettäminen  ja  toisen  ihmisen  erillisyyden

hyväksyminen.  Tampere-jakson  päättää  talvinen  takauma  Aikin  keskenmenoa

ympäröiviin  aikoihin,  baari-iltaan  Liidian  kanssa.  Tuntemistaan  naisista  Make  on

pitänyt Liidiaa viattomimpana. ”Ilman Liidiaa minä en ehkä olisi oppinut tuntemaan

yhtä ainoaa resuista naista”, Make kertoo koko romaanin ensimmäisessä kappaleessa (S,

7). Viimeisenä ennen lähtöä Helsinkiin Make muistelee kuulleensa, miten Liidia olikin

”ryypännyt  Jykän  spurgujen  kanssa,  tehnyt  niille  ruokaa,  siivonnut  niitten  jätteitä,

ruokonnut niitä” ja ”kerran nussinut yhden kanssa Jykän katsellessa vieressä” (S, 123).

Kuullessaan  Liidian  ”lankeemuksesta”  Make  saa  mustasukkaisen  kiukustumis-

kohtauksen,  joka  päättyy  yhteiseen  itkemiseen  Liidian  kanssa  rappukäytävässä.

Kohtausta höystävät ”vitunkuvat” rappukäytävän seinillä sekä ”ulkovalo”, joka ”jakoi

Liidian kasvot kahtia niin kuin toinen puoli olisi ollut kuollut” (S, 124).

Turun Ruissalon huvilan eteinen on Maken sanoin ”hämyinen valoton välikkö”

(S,  313),  ja  myös  Helsinkiin  saapuessa  suuren,  vanhan  kerrostalon  rappukäytävään

liittyy ”taakkojen kantaminen”, hämäryys ja tummat varjot:
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Saara avasi oven ja me horjuimme taakkoinemme rappuun. Se oli 
avara kaikuva eteinen, siellä oli verkkoseinäinen hissi ja sen takana 
piilossa kierreportaat kuin kauhufilmissä, hämärässä, kätkössä, 
tummien varjojen takana. (S, 136)

Näyttämö ei  ole  Saarassa niinkään tila,  vaan tilannekohtaisesti  joko vertauskuva tai

metafora.  Näyttämö  on  kaikkialla  siellä,  missä  elämä  tuntuu  etäiseltä,  vieraalta  tai

teennäiseltä. ”Mereltä katsoen me olimme kuin näyttämöllä, sairaassa valossa”, Make

kuvailee  yöllistä  hetkeä  hulppean  espoolaisen  merenrantakiinteistön  parvekkeella.

Näyttelijäksi, yleisön – synnyttävien naisten – edessä suojattomaksi Make tuntee itsensä

myös odotellessaan bussia Kätilöopiston edessä:

[J]ouduin seisomaan yksin pysäkillä ja kestämään sairaalan 
parvekkeilla nojailevien naisten katseet jotka olivat kuin nuolia ja 
joka ainoa ammuttu minua kohti, niin luulottelin, ihan kuin ne 
olisivat olleet yleisö ja odottaneet minun rupeavan steppaamaan tai 
jotain. (S, 254–255)

Turussakin  katu  muuttuu  ”näyttämöksi”  sattumanvaraisen  kohtaamisen  myötä.  Kun

Make päätyy rahapulassa myymään isältään saamansa rannekellon ”vaalealle laihalle

jänteikkäälle sitkeännäköiselle kaverille”,  joka tarjouksen kuultuaan ”sihauttaa syljen

rotvallin reunaan kuin olisi kuullut jotain tajutonta” (S, 307), hän kuvailee:

Se oli kuin tragikoominen kuvaelma. Me olimme kuin näyttelijöitä, 
ja vielä huonoja sellaisia, ja yleisönä eläimiä, busseja. Ihan kuin 
kaikki olisi ollut ennalta sovittua, ja näytöksen päätyttyä me 
nauraisimme ja hakkaisimme toisiamme olkapäälle ja lähtisimme 
kädet kaulalla ryypylle. (S, 308)

Kadut  risteävät  torilla.  Saarassa tori  on  tila,  joka  kertomuksen  edetessä  vaihtuu,

muuttaa  muotoaan  ja  olemustaan.  Ensimmäinen  selvästi  kohosteinen  torinäkymä

nähdään  Tampereella,  Saaran  vasta  asetuttua  Makelle  asumaan.  Vaikka  majoitus-

järjestely on tässä kohtaa kertomusta vielä väliaikainen ja suhde Saaraan kaikkea paitsi

romanttinen,  Make huomaa samalla  kaavailevansa hyvästijättöä  vanhalle  elämälleen.

Eksistentiaalisella  kävelyllään  hän  havainnoi  vanhan  työläiskaupunginosan  toria

rabelaismaisen  karnevalistisena,  groteskina,  sekoittavana  tilana,  kuin  etiäisenä  siitä,

mihin Saaran saapuminen hänen elämäänsä on johtamassa:
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Tammelan torilla kauppa kukoisti. Huijarit pyörittivät pientä 
onnenpyörää teltanriekaleessa, toripollari kierteli rahalaukkunsa 
kanssa kojujen välissä, ihmiset seisoskelivat pitkien myyntipenkkien
takana kiljuen toisilleen, tuoksut kohosivat kuin savu ja asvaltti 
alkoi roskaantua ja suttaantua ja kalalaatikkojen sulanut suolaliemi 
ja musertuneet vihannekset ja linttaanastutut puolimädät perunat 
valuivat kiiltävinä limaisina puroina viemäreihin, ja pulut ja lokit 
riitelivät keskenään. (S, 73)

Helsinki-jakson päättävässä luvussa Saaran seuraan lyöttäytyminen on sitten kantanut

hedelmää sanan kaikissa  merkityksissä.  Saaran kadottua  ja  heidän yhteisen lapsensa

tultua abortoiduksi  Make suorittaa eräänlaisen vierailun tuonpuoleiseen.  Kun Maken

elämässä  kaikki  on  niin  sekaisin  kuin  mahdollista,  ulkona torilla  näkyykin  yllättäen

ojennusta  ja  järjestystä.  Nurinkääntäminen  suhteessa  aiempaan  tapahtuu,  kun  Make

huomaa mielenosoituksen Helsingin Senaatintorilla.

Punaisia lippuja, julisteita, ihmisiä mustankirjavana joukkona. Minä 
menin mukaan. Joku mies puhui Suurkirkon portailla, mikrofoni 
vinkui ja vei sanat hänen suustaan ja ne lensivät kuin linnut, 
lepattivat rakennusten kulmiin ja katoille. Ihmiset taputtivat ja kun 
huomasin sen minäkin taputin mutta silloin muut jo lopettivat. 
Tasainen vaimea läpytys. (S, 272)

Kuvaus mielenosoituksesta lähenee surrealistista. Puhujan sanoilla itsellään ole mitään

väliä, vain tapahtumalla on – sillä, että joku puhuu ja paljon ihmisiä on kuuntelemassa.

Karkamaa (1998,  17)  mukaillen yksilö  suuressa kaupungissa,  Make,  kokee olevansa

kaiken keskellä yksin, mutta haluaa samalla piiloutua nimettömään massaan.

Turussa,  Saaran  vielä  kertaalleen  löydyttyä,  sisäisten  ja  ulkoisten  myrskyjen

laannuttua  tori  –  tällä  kertaa  Turun  Kauppatori  –  kuvataan  tyhjänä,  kuin  myrskyn

jäljiltä, mukulakivetyksellä ruuanjätteistä tappelevine lokkeineen ja puluineen (S, 293).

Torin reunalla kehkeytyy myös lyhyt torivaikutelmia koskeva vuoropuhelu, jossa tori

vertautuu näyttämöön ja yksin olemiseen maailmassa:

– Toi pirun tori on kun näyttämö, Saara sanoi, kauhee kivinen 
paana ja kiviseiniä ympärillä.

– Älä ny, mä tykkään toreista.
– Aina kun mä seison torilla musta tuntuu että mä oon yksin 

maailmassa. (S, 293)
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Sekä  Helsingissä  että  Turussa  kohdat,  joissa  Make  huomaa  muutoksen  itsessään,

sijoittuvat  kirjastoon.  Molemmat  näistä  kohdista  edeltävät  Saaran  katoamista.  Ensin

Helsingissä, kun Saara toipuu abortistaan sairaalassa, Make kertoo:

Yhtenä päivänä tullessani sairaalasta [Saaraa katsomasta] menin 
kirjastoon ja pyysin korttia. Se olisi maksanut vitosen ja tosissani 
hämmästyin kun huomasin ettei minulla ollut mukana kuin muutama
markka, minulla ei ollut rahaa. Se nolotti ja huvitti samalla tavalla ja
lähdin pois vähän päästäni pyörällä, en ollut ikinä käsittänyt rahan 
merkitystä. (S, 258)

Kun Make vierailee  Turun pääkirjastossa  Turku-jakson neljännessä  luvussa,  kirjojen

edustama maailma tuntuu jo kaukaiselta. Kirjat alkavat taas vetää puoleensa ja ajatus

opiskeluiden äärelle palaamisestakin käy mielessä. Saara kuitenkin vetää Maken vielä

mukaansa, pois kirjojen ääreltä. Tie Saaran kanssa on kuljettava loppuun, sitä ennen ei

vanhaan ole paluuta:

Kirjasto oli komeampi kuin Tampereen vastaava, kuin 
keskiaikainen kanslia jonka kaikki kirjat näyttivät olevan 
kirkonkirjoja, ja nähdessäni hyllykössä Saxea, Sigeliä ja Hymania ja
muita koomikoita ja vanhoja neuvonantajiani minä melkein 
pelästyin kun tajusin kuinka vieraita ne olivat ja minä etäällä 
opiskeluni, ja ajattelin pitäisikö minun yrittää yliopistolle ja olisiko 
se yhtä vastenmielistä kuin ennen. Saara rupesi nykimään hihaani ja 
kinuamaan ulos ja me lähdimme rantaan [--]. (S, 331)

Kirjasto  vilahtaa  myös  varsin  kohosteisessa  kohtaa  romaanin  ensimmäisen  luvun

lopetuksessa,  kun  Make  lähtiessään  lopullisesti  Teiskon  mökiltä  luo  viimeisen

silmäyksen  ”tutulle  tielle”.  Tällöin  ”latomainen  ruma”  kirjastorakennus  rinnastuu

kerronnassa vanhoihin raihnaisiin miehiin, itsensä vielä nuoreksi toteamiseen ja bussin

nytkähtämiseen liikkeelle – matkalle lähtemiseen:

He [Saara ja Pate] nukkuivat vielä kun pakkasin surkeat kamani, 
jätin keittiön pöydälle lapun josta Patelle, jos hänen päässään oli 
vähääkään älliä jäljellä, piti valjeta etten enää tulisi takaisin. [--] 
Kun bussi tuli katsoin viimeisen kerran tuttua tietä, kauppoja tien 
molemmin puolin ja rannassa sahaa pienen joen suussa, mäen päällä
kirjastotaloa, latomaista rumaa rakennusta, ja aivan viimeiseksi 
miehiä, vanhoja äijiä jotka kävelivät tien yli, toinen taluttaen 
polkupyörää, toinen reppu selässä, lippalakit ja saapashousut, vanhat
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sänkiset miehenretaleet joitten olin luullut jo kuolleen sukupuuttoon,
harmaat naamat, verestävät silmät joihin katsoin kun bussi nytkähti 
liikkeelle; minä olin nuori. (S, 24)

Kovin  taajaan  tai  alleviivatusti  ei  kirjastomotiivi  Saarassa esiinny,  mutta  kaikissa

esiintymiskohdissaan  se  luo  selvästi  menneen  ja  tulevan  väliin  vastakkaisuuden  tai

valintatilanteen.  Tämä  myös  ilmentää  teoksen  hedelmällisellä  tavalla  ristiriitaista  –

kyseenalaistavaa,  muttei  täysin  välinpitämätöntä  –  suhdetta  menneisyyteen  ja

perimätietoon.

3.2.2 Rannat, meri, vesi, tuli – romanttiset luontomotiivit

Jos  näkökulma  Saarassa on  kaupunkilaisen  ja  tapahtumaympäristöt  sijoittuvat

kaupunkiin,  luonto  on  ympärillä  alusta  loppuun  –  ei  kuitenkaan  luonnontieteiden

selittämänä  järjellä  käsiteltävänä  systeeminä,  vaan  hallitsemattomien  voimien  ja

vaikeasti  artikuloitavien  tunnetilojen  kuvastona.  Vertauksin  ja  metaforin  rakentuvat

luontomotiivit kuvaavat jokseenkin arkkityyppisellä tavalla Maken äärimmäisiä tunteita.

Aiemmin  tarkastelin  Saarassa kuvattua  matkaa  käännekohtana  kertojansa

elämäntaipaleessa,  siirtymänä  turvallisesta  ja  kiinteästä  väljään,  hahmottumattomaan

tilaan.  Kuvaston  osalta  tämä  näkyy siten,  että  Saarassa kuljetaan  rannalta  rannalle.

Ranta on paikka,  jossa kiinteä maa loppuu,  vajoaa  veden alle  niin  kuin syntymä ja

kuolema ovat tapahtumia, joissa olemisen ja ei-olemisen raja ylittyy.

Sopii  tarkentaa:  Saarassa kuljetaan  rannalta  katujen  ja  kapakoiden,  talojen,

torien  ja  rakennettujen  tilojen  kautta  takaisin  rannalle.  Selkeimmin  tämä  näkyy

vertaamalla  romaanin  kolmea ensimmäistä  ja  kolmea  viimeistä  lukua,  mutta  liikettä

tapahtuu pienemmässä mittakaavassa kaikissa kolmessa kaupungissa. Kapakoissa raikaa

roisi puhe, rannoilla Maken maailmassa olemisen kokemus tihentyy lyyrisinä näkyinä.

Romaanin  toiseksi  viimeisen  luvun  paisuttelevankin  kuvailevissa  rannalla  olemisen

kuvauksessaan  Make  myös  viittaa  ”kaikella  sillä  mistä  elämäni  koostui”  (S,  398)

esisokraattisen filosofian neljään alkuaineeseen, maahan, veteen, tuleen ja ilmaan:

Sumun liike veden yllä ja heikkona viriävä tuuli merkitsivät sillä 
hetkellä kaikkea sitä mistä elämäni koostui, peruselementtejä ja 
yksityiskohtia: vesi ja sen läike, liekki, sumu ja maa, joka ainoa kivi 
ja hiekanjyvä; niitä yritti järjestellä, taivuttaa muotoon joka 
soveltuisi omille kapeille harteille, niin että niihin sisältyisi kaikki, 
Saarakin, toinen elämä, rakkaus, niin että niitä uskaltaisi katsoa 
avoimin silmin ja jaksaisi kantaa niitten taakan. (S, 398)
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Saarassa ollaan  alusta  loppuun  veden  äärellä,  oltiinpa  sisämaassa  (Tampereella)  tai

rannikolla  (Turussa  ja  Helsingissä).  Myyttisenä  elementtinä  vedellä  on  sekä  kaiken

elämän alkukotiin  ja  hedelmällisyyteen  että  hukkumiseen ja  tuhoutumiseen viittaava

puoli (ks. esim. de Vries 1976, 493).  Vesi liittyy kiinteästi  mereen, joka on  Saarassa

tietä runsaammin  esiintyvä  ja  monimuotoisemmin  kuvakieltä  hallitseva  myyttinen

motiivi.  Tie esiintyy useimmiten vertauskuvana väitelauseissa: tie on kuin jokin muu

asia, tai sitten jokin muu asia on kuin tie. Meri johdannaisineen kuvakielistyy kokonais-

valtaisemmin,  ja  tie  on  sille  usein  alisteinen.  Turku-jakson  lopussa  ”tie  kaartui

vasemmalle, suoraan mereen” (S, 397). Turkuun saavuttaessa joki, joka ”oli kuin tie”,

laajenee Maken mielikuvissa saaristosta sisämeren kautta valtameriksi:

[J]oki oli kuin tie jonka kuprut auringon pikinen kilo hopeoi ja joka 
kulki ohi sataman ja saariston syrjäkujien Itämerelle ja Tanskan 

hiekkaisten salmien kautta Atlantille ja koko maailmaan. (S, 287) 

Klassisena  trooppina  meri  on  yllätyksellinen,  se  voi  kääntää  tilanteet  hetkessä

vastakohdikseen (Uola  2004,  175).  Meri  on myös Maken oman mielen  meri  ja  sen

pohja, tajuntansa syvät meret (ks. esim. de Vries 1976, 405–406). Ulkoinen meri on

Saarassa pääpiirteittäin  Helsingissä  likaisempi,  vääristyneempi,  apokalyptisempi  ja

arvaamattomammin muuttuva, Turussa tummempi, seisovampi ja mystisempi. Mereen –

kielikuvallisena  motiivina  –  kuuluvat  Saarassa myös  Tampereen  seudun  makeat

sisävedet,  joiden tyyniltä  rannoilta  Maken odysseia  alkaa.  Viimeisenä ennen Saaran

ilmestymistä Make tuntee konkreettisestikin eksyneensä vesillä. Omat aistihavainnotkin

pettävät:

Soudin lähelle rantaa ja rupesin hitaasti vetelemään airoilla. Jostain 
kaukaa kuului junan ääni vaikka rautatietä ei pitänyt olla 
lähimaillakaan, hetken kuvittelin äänen kuuluvan väsyneestä 
päästäni. Kohotin airot ja kuuntelin, junan ääni se oli. Aironlappeista
tipahtelivat pisarat ja niidenkin ääni kuului, ja kun kaikki äänet 
vaikenivat minä pelkäsin olevani lopullisesti ja toivottomasti 
eksyksissä. (S, 10)

Kertomuksen alussa Saara pakenee saaresta, loppupuolella Make asettuu Saaran kanssa

saareen  asumaan.  Saaren  merkitykset  ovat  Saarassa arkkityyppisiä:  yksinäisyys  ja

eristyksissä  oleminen,  toisaalta  ahdistavan  tai  keskinkertaisen  elämän  pakeneminen,

kaukainen paratiisi merimatkan takana (ks. esim. de Vries 1976, 271).  Meren ääreen
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päättyy myös  Saaran lopettava virke, Maken viimeinen näky tämän upotessa suohon

rajavyöhykkeellä (S, 413): ”Koivun takana meri, taivaanranta: tasainen viiva.”

Rannoilla veden liikkeestä on pääteltävissä, mitä tapahtuu tai on tapahtumassa.

Espoon  Haukilahdessa,  juuri  ennen  ensimmäistä  Saaran  katoamistemppua  sitten

tamperelaisen tanssilattian, ulkona ikkunan takana ”[v]esi läikehti kuin valtavaa astiaa

olisi  varoen  liikuteltu”  (S,  189).  Kun  Saara  myöhemmin  katoaa  viikoiksi  aikaa,

Etelärannassa ”aallot jyskyttivät kallioita” ja ”vesi oli kuin kiehumispisteessä” (S, 275).

Aiemmin,  kaiken  Maken  ja  Saaran  välillä  ollessa  vielä  kasassa  mutta  jo

murtumaisillaan,  jalankulkijavirrat  Helsingin  kaduilla  näyttäytyvät  pauhaavana

vesimassana, joka tempoo ihmiset mukaansa:

[H]eiluvien käsivarsien, läpättävien sydämen ja askelten, kassien ja 
salkkujen maaninen kulkue virtasi kuin joki, haarautui puroiksi, 
kerääntyi lammikoiksi liikennemajakoiden viereen, syöksähti 
koskena kadun yli, aaltoili, tulvi yli äyräittensä, veti mukaansa ja 
piti omanaan sen jonka keskelleen sai. (S, 212)

Vesi  myös  nostaa  pintaan  ja  kuljettaa  rantaan  ennusmerkkejä  kuolemasta  ja

katoamisesta.  Teiskossa  saarta,  josta  Saara  ilmestyy,  ympäröivät  kivet  näyttävät

”hukkuneilta  eläimiltä:  köyryniskoja,  laakeita  lapoja,  kaislaturkkeja,  joku  karahka

sarvena” (S, 10). Kun saaresta lähtee vene perään, Make joutuu hetkeksi ”järjettömän

pakokauhun kynsiin, painajaisuni näytti toteutuvan”, ja Make kuvailee olevansa ”eläin

joka nääntyneenä yritti pakoon” (S, 12). Takaa-ajajat karisevat kannoilta; painajainen ei

toteudukaan, mutta Saaran ilmestyminen johtaa toisenlaisten painajaisten toteutumiseen

hitaammin ja syvemmin, valveilla. Ongelma on ratkaisematta, jokin uhkaa. Takaa ajava

vene palaa  pian  Maken mieleen  kirvoittaen  ajatusketjun,  joka  päättyy  kuolemaan ja

itsetuhoon:

[M]uistin veneen joka oli kaarrellen seurannut meitä, ja samassa 
alitajunnasta ui toinen vene jonka olin nähnyt edellisenä syksynä, se 
oli irronnut Saunasaaren rannasta hitaasti kuin ajelehtiva puunrunko,
minä olin roikkunut Paulan kämpän ikkunassa keskellä 
Pispalanmäkeä, ja Liidia oli itkenyt. Join viileässä keittiössä vettä ja 
mietin missä se raja oli jolle saavuttuaan ihminen tosiaan tappoi 
itsensä. (S, 18)

Rannalla  Maken  omien  aistihavaintojen  pettävyys  yhdistyy  tunteeseen,  että  häntä

tarkkaillaan. Näin tapahtuu ensin Teiskossa, sitten Helsingissä, lopuksi vielä Turussakin.
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Kuvaillessaan  ensimmäistä  Saaran  ilmestymisen  jälkeistä  aamua  Teiskossa  Make

kertoo:

Makasin lattialla suussa unen jälkimaku. Se oli ensimmäinen 
aistimus. Toinen oli se että joku katseli minua. Kolmas oli pelko, en 
tiennyt missä olin, jossain oudossa huoneessa jonkun tuntemattoman
kanssa. (S, 15)

Hukkuneet  eläimet ja ulapalla  ajelehtivat  veneet palaavat  kerrontaan Helsinki-jakson

puolessavälissä.  Saaran kadottua Haukilahden juhlista  hetkellisesti  Make kertoo tälle

nähneensä  lapsena  Armonkalliolla  ”kerran  hukkuneen”  (S,  195).  Saaran  kadottua

viikoiksi  muistikuva  hukkuneesta  palaa  Maken  mieleen,  kun  hän  näkee  ruovikossa

kuolleena lojuvan miehen ”paskainen tuulitakki niskassa yhtenä myttynä” ja ”yhtyneenä

maahan ja veteen kuin myyttinen olento” (S, 271). Kun ruumis paljastuukin ajotukiksi

ja  tuulitakkimytty kasaksi kuivunutta  kaislaa,  Make ei  arkijärjelle  vastakkaisesti  koe

helpotusta,  vaan  säikähtää33 entisestään: ”Totuus  sai  minut  kauhistumaan.  Ylhäältä

vanhan talon pyöreästä tornista joku katsoi minua kiikarilla.” (S, 271) Mikä Teiskossa

oli  vielä  muistoissa  ajelehtiva  vene  ”kuin  puunrunko”  on  Helsinki-jakson  lopussa

faktisesti puunrunko.

Turku-jakson kuudennessa luvussa Maken omien havaintojen epäluotettavuus ja

tunne tarkkailtavana olemisesta on vähemmän kammottavaa. Ruissalon rannassa Makea

ei katsele Saara ovensuusta eikä tuntematon ihmishahmo kaukaa tornista, vaan orava

puun oksalta. Samalla Make huomaa, että ”toisella rannalla oli valkoinen paalu meressä,

kun  sitä  tuijotti  oikein  tarkkaan  se  näytti  liikkuvan”  (S,  367).  Maken  luettua

kirjepinoaan hän huomaa: ”Paalu Hirvensalon rannassa oli liikkunut muutamia metrejä.

Vai oliko ranta liikkunut, vai minäkö.” (S, 368) Orastavasti Make oivaltaa, että se jokin,

mikä muuttui ruumiista ajotukiksi ja ajotukista valkoiseksi paaluksi – trauma? – voi

myös osoittautua hänen oman mielensä tuotteeksi ja sitä myötä kadota tai kesyyntyä:

”Orava piti minua silmällä puputtaessaan käpyä, valkoinen paalu oli kadonnut, meri oli

nielaissut sen tai sitten se oli alun alkujaankin ollut vain päässäni.” Make muistuttaa

tekemiensä  havaintojen  merkityksestä  siteeraamalla  Jykän  humalaista  taidefilosofiaa

”pintaan nousevine kuplineen” ja ”väriskaalan salaisuuksineen”:

33 Sigmund Freud (1919/2005, 47) toteaa Ernst Jentschiä mukaillen: ”Epämukavuuden tunne 
syntyy erityisen suotuisasti, kun vallitsee älyllinen epävarmuus siitä, onko jokin kohde elävä vai 
eloton, ja kun eloton muistuttaa elävää liian läheisesti.”
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Jykä lauloi aforismeja: »Taide tapahtuu pinnan alla, taideteokset on 
pintaan nousevia kuplia.» »Mies ilman värejä on vahaa.» »Kun 
muotokysymykset on ratkaistu niin väriskaalassa sen salaisuus.» 
(S, 367)

Kertomuksen  toiseksi  viimeinen  luku  kuvaa  Maken  viimeistä  hetkeä  Saaran  kanssa

öisellä rannalla. Kuvien ja vaikutelmien vyörytys on intensiivistä.  Luvun alkupuolella

repliikit ovat pidempiä, mutta harvenevat, lyhenevät ja alkavat saada ympärilleen sitä

sakeampia  ja  voimallisempia  sumun,  pimeyden  ja  vierestä  ohittavien  laivojen

kuvauksia, mitä lähemmäs päästään sitä, mistä pitäisi puhua, mutta mistä ei onnistuta

puhumaan: mitä abortoitu lapsi merkitsee Saaralle, mitä Makelle. Rajalliset valoilmiöt

pimeyden  keskellä  taustoittavat  viimeistä,  ratkaisevaa  ohipuhumista.  Eron  hetken

lähestyessä Make viittaa vaelluksen aikana kaluttuihin katuihin, kapakoihin ja toreihin –

ihmisten täyttämään rakennettuun ympäristöön, arkiseen ja ”maanpäälliseen” – ikään

kuin  kauttakulkupaikkoina  kahden erilaisen  ”rannan”,  yksin  maailmaan tulemisen  ja

yksin lähtemisen välissä:

Kaukaa vasemmalta kuului rauhoittava aavemainen humina, siellä 
oli satama ja telakka kaupungin kainalossa, ja ihmisiä, taloja, katuja,
kapakoita ja toreja, mutta yksinäisempää paikkaa ei ollut kuin 
loppusyksyn yönä autio hiekkaranta ja sitä ajatteli olevansa jollakin 
tavalla eristetty, karkoitettu, tuomittu, tsaarin poissylkäisemä. 
(S, 394) 

Vesi ja tuli ovat Saarassa samantyyppinen paralleeli kuin valo ja pimeys, nauru ja itku;

ei  toista  ilman toista.  Sikäli  kuin  vesi  on  Saarassa Maken jatkuvaa  tuskaa  kaikissa

muodoissaan  –  arvaamattomana,  myrskyävänä  elämän  merenä,  syvänä  mielen  ja

tajunnan  merenä,  hitaina  virtoina  ja  ryöppyävinä  massoina,  laajoina  ulapoina  ja

tummina  jokina  –  Saara  edustaa  sille  vastakkaisesti  hetkellistä,  ohimenevää  roihua,

poikkeustilaa,  ”karnevaalia”.  Tuli esiintyy  Saarassa vihjeenomaisemmin päähenkilön

mielikuvissa, kun taas vesi on sekä mielikuvissa että konkreettisesti ympärillä.

”Luovuttuani jo toivosta nähdä valoa, kuulin rannasta ääntä, se oli naurua tai

itkua”,  Make  kuvailee  saarta,  josta  Saara  kahlaa  Maken  veneeseen  (S,  11).  Saaran

ilmestyessä  on  ”yön  hämärin  hetki”,  mutta  Make  on  nähnyt  ”saaressa  valon,  ehkä

nuotion, ehkä mökin ikkunasta loistavan häilyvän tuikun” (S, 10). Tuli,  valo, tuikku,

kasvaa äkkiä ihmisen hallitsemasta, lämpöä ja turvaa tuovasta kontrolloimattomaksi ja
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tuhoavaksi  (ks.  Daemmrich  1987,  115).  Kun  Make  veneretkeltä  palatessaan  kantaa

sammunutta Saaraa harteillaan, 

metsänreunassa raivosi tulipalo, joka ainoa kuusenlatva piirtyi 
taivaalle ja neulaset olivat liekeissä, minä huohotin taakkani alla ja 
horisontissa aurinko nousi ja laski yhtä aikaa. (S, 12) 

Karnevaalissa tuli on keskeinen kuva, joka samanaikaisesti sekä tuhoaa että uudistaa

maailmaa  (Bahtin  1963/1991,  185).  Teiskon  metsäpalonäyssä  tuhoutumisen  ja

uudistumisen, syntymän ja kuoleman, samanaikaisuuteen viittaa myös se, että samassa

virkkeessä  ”aurinko  nousi  ja  laski  yhtä  aikaa”  (S,  12).  Metsäpaloon  viittaava

näköhavainto  vilahtaa  myös  kertomuksen päätösvirkkeissä,  kun Make on kadottanut

Saaran viimeistä kertaa ja uppoamassa suohon:

Suo imi kenkäni veteen; se virtasi, huomasin, pienet kuplat ja 
ruohonkorret osoittivat sen suunnan eteenpäin. Katsoin sinne. 
Avaran maiseman yllä seestyvä taivas, sitä vasten lepikko, melkein 
alaston koivu, josta äkillinen tuulenpuuska riuhtaisi kaikki lehdet, 
kuin lieskan. (S, 413)

Hallinnasta karannut tuli esiintyy viitteenomaisesti myös Turku-jakson alkusuvannossa,

ensimmäisessä  luvussa,  kun  Make  on  kohdannut  Saaran  ensimmäistä  kertaa  tauon

jälkeen.  Aurajoen  historialliset  rantanäkymät  tuovat  Maken  mieleen  Turun  palon,

jättimäisen tuhon, jonka jälkeen ei kaupunki palannut ennalleen. Siirtymä mielikuvasta

”koko kylästä liekeissä” tupakointiin palauttaa myös lukijan ”supermiesten” historiasta

Maken ja Saaran nyt-hetkeen, suuresta tulesta pieneen tuleen:

Me istuimme kostealle penkille ja katselimme joen toiselle 
puolelle jossa oli tiivis rivistö vanhanaikaisia siisteiksi puleerattuja 
kivirakennuksia, niitten ikkunasyvennykset olivat varjossa ja 
panivat ajattelemaan kaikkia supermiehiä, Pietari Brahea ja 
Agricolaa ja Arwidssonia, tai sitä että jos me olisimme tulleet 150 
vuotta aikaisemmin koko kylä olisi ollut liekeissä.

– Tarjoo tupakka.
Minä tarjosin. (S, 287)

Tuli  jättää  ”noetuksi”  myös  kruunun,  jonka  Make  näkee  Saaran  mustissa  hiuksissa

kahdesti.  Saaran  palatessa  Maken  elämään  Tampereella  Make  kertoo,  että  ”valo

kimmelsi  sen  [Saaran]  mustissa  hiuksissa  kuin  kruunu”  (S,  49).  Ruissalon
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jäähyväishetkenä  ”Saaran  tummat  hiukset  takinkauluksen  päällä  olivat  kuin  noettu

kruunu” (S, 399). Saaran kaupunkien luonteet huomioiden ”noettu kruunu” – Turussa,

pimeänä syysyönä – saattaa viitata myös K. J. Gummeruksen (1840–1898) romaaniin

Ylhäiset ja alhaiset (1870).34 Romanttisen kertomuksen ”Pelastukseksi” nimetyssä IX-

luvussa  on  varsin  dramaattinen  Turun  palon  kuvaus,  jossa  ”[l]ieska  leimuaa  pilviin

saakka; mustan syys-yön se valollaan valaisee” ja ”[k]un Turku herää tuhasta, on nuori

kaupunki  Suomen lahden rannalla  vienyt  sen kruunun” (Gummerus 1864/1970,  76).

Kruunu  symboloi  Saarassa,  joskin  viitteenomaisesti,  valtaa  ja  sen  vaihtumista  –

kertojan ja nimihenkilön välillä hetkellistä, Turun ja Helsingin välillä lopullista.

3.2.3 Pilvet, suo ja sumu

Pilvistä Make lukee mielenliikkeitään,  toiveita ja  enteitä tulevasta.  Vihje yllykkeestä

toistuvaan  pilvien  maalailuun  sanoilla  saadaan  Helsingissä,  kun  Make  kertoo

taidenäyttelyssä ”vauhkoontuneensa” saksalaisen ekspressionistin Emil Nolden (1867–

1956)  ”pilvistä  jotka  olivat  kuin  räjähdyksiä”  (S,  176).  Turku-jakson  alussa  pilvet

lupailevat ”kukkakimpuksi kerääntyessään” aivan muuta kuin mitä on todella tulossa:

Tilanne oli tämä: ulkona oli Turku, outo kaupunki, ei sukulaisia eikä
tuttavia, paitsi pilvet, valoisat punertavat illan pilvet jotka alkoivat 
kerääntyä yhteen kukkakimpuksi. Ne näyttivät kauniilta vieläpä 
räkälän likaisen ikkunan läpi nähtynä ja minä ojensin käteni ja 
tartuin Saaraa ranteesta. (S, 297)

Maken ei ole kuitenkaan syytä luottaa siihen, mitä hän pilvissä näkee tai haluaa nähdä.

”Yö oli jetsulleen niin kamala kuin sopi odottaakin ja kohtuullista oli ja oikein, vetinen

kusinen yö ja tosi kokemus”, kuuluvat seuraavan luvun aloitusvirkkeet. (S, 298) Pilvet

seuraavat,  ovat  aina  yllä,  muuttavat  muotoaan.  Pilvissä  näkyy  milloin  mitäkin,

enteellistä  tai  pettävää.  Seikkailunsa  vaiheiden  erittelijänä  Make  on  myös  tietoinen

pilvistä luettavien enteiden kliseisyydestä: ”Pilvet taivaalla olivat alkaneet hajaantua ja

minä ajattelin uupuneesti että sen täytyi olla ennusmerkki [--].” (S, 321)

Tampereella pilvet synnyttävät lyhyen, kasvavan kehityskulun, jossa  lähestyvä

ukonilma  ennakoi  laajamittaisemmin  metaforistuvaa  myrskyä.  Ensin  teiskolaisilla

rantakallioilla  nähdään  aavistus,  kun  ”tuuheat  oksat  roikkuivat  veden  päällä,

34 Aleksis Kiven Seitsemän veljeksen kanssa samana vuonna julkaistu Ylhäiset ja alhaiset oli 
ilmestynyt jatkokertomuksina Suomettaressa jo vuonna 1864 nimellä Johannes, Töllin lapsi. 
Tästä syystä sitä on pidetty joissakin yhteyksissä ensimmäisenä suomenkielisenä romaanina. 
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neulaspehkot kuin ukkospilvet” (S, 20). Myöhemmin Make havainnoi tamperelaisella

terassilla, että ”Ratinan suunnalta ukkonen nosti mustaa pilvipäätään, sen kidasta kuului

etäinen  jyrinä”  (S,  48).  Lähestyvä  rajuilma  liittyy  Saaraan,  joka  on  vielä  samassa

luvussa  palaamassa  Maken  elämään.  Kun  Make  on  siirtynyt  terassilta  kotiinsa,

ikkunasta katsottuna jo enteellisesti

näytti kuin tumma vaate olisi kietaistu kaupungin ylle, olisi peitelty 
kaikki rakennukset uneen, ja taustalla salamat räiskähtelivät tulisina 
hyvänyönsuukkoina. (S, 53–54)

Suo ja  sumu ovat  Saarassa rajatilojen  kuvia.  Sumu viittaa  enemmän eksymiseen ja

epätietoon,  suo  yksiselitteisempään  uppoamiseen.35 Sumu  on  sakeimmillaan  Turku-

jakson  toiseksi  viimeisessä  luvussa,  Ruissalon  rannalle  sijoittuvan,  paisuttelevankin

lyyrisen  jäähyväishetken  koittaessa.  Sitä  ennen  sumu  toistuu  aborttiin  tai  Saaraan

liittyvänä vihjeenä,  tukimotiivina.  Jykälle  Make  muistelee  tilittäneensä  Aikin kanssa

tapahtunutta  ”yhtenä  ulkoisesti  ja  sisäisesti  sumuisena  iltana  keväällä”  (S,  44).

Tamperelaisessa kapakassa, juuri ennen kuin Saara suorittaa ensimmäisen miniatyyrika-

toamistemppunsa, Make näkee tämän ”[v]ärivalojen sumussa”, ”epätodellisen hahmon,

häilyvän  kuin  kuvajainen  vedessä”  (S,  58).  Varatessaan  myöhemmin,  abortin

kynnyksellä Helsingissä pöytää ravintolasta itselleen ja Saaralle hän muistaa ”kevään

sumuisen illan Näsinneulassa” ja ajattelee juuri silloin,

että tässä saatanan maailmassa kaikki kuviot toistuvat, samat 
ympyrät kerta toisensa jälkeen, niihin oli jotenkin metafyysisesti 
sidottu ja turha yrittääkään päästä eroon. (S, 236)

Sumussa ei siis tapahdu vain siirtymä uuteen ja hahmottumattomaan. Sumu liittyy myös

vanhaan,  siihen  pimentoon  jääneeseen,  minkä  pakeneminen  ei  sittenkään  onnistu.

Kokemus  ”kuvioiden”  väistämättömästä  toistumisesta  on  Maken  kohdalla  myös

oikeansuuntainen: tahattomassa toistamispakossaan hän todella elää käsittelemättömät

kauhunsa todeksi. Ravintolassa hän juo itsensä umpihumalaan, ja keskustelu, jota Saara

yrittää  abortista  aloittaa,  hajoaa  ohipuhumiseksi.  Saara  katoaa,  jättää  Maken

kauhunhoureisiin,  joissa  ”paksu,  raskas  sumu”  yhdistyy  merenpohjaan,  pimeässä

35 ”Kansanperinteen suoaineistoista lehahtaa suopursun huumaavan tuoksun ohella kuolema, 
sairaus ja eräänlainen ‘puolimaailman’ henki; suo ei ole kunnolla elävien eikä kuolleiden, vaan 
liminaalinen rajamaailma. Suo torjutaan pelottavana, mutta se myös kutsuu ja houkuttaa.”
(Lehto 2014.)
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kammottavasti  loistavaan  lahosieneen  sekä  ihmisen  ja  eläimen,  toden  ja  epätoden

välisen rajan hämärtymiseen:

Kuljin pitkiä matkoja puolihämärässä jonkin seurassa joka ei ollut 
ihminen eikä eläin mutta joka loisti pimeässä kuin lahosieni, 
kahlasin paksussa raskaassa sumussa kuin meren pohjassa enkä 
minä pelännyt paitsi herätessäni ja juuri ennen nukahtamista, mutta 
se meni äkkiä ohi ja minä olin kahdessa erilaisessa maailmassa jotka
hyvin selvästi erotin toisistaan mutta aika ajoin en olisi osannut 
sanoa kumpi oli todellinen. (S, 271)

Turun Ruissaloon asetuttaessa ”usvan takaa näkyi tyyni vesi,  ja maisema perspektii-

vittömänä  näytti  päättymättömältä”.  Niin  ikään  laituri  ”usvassa  oli  kuin  maailman

päätepysäkki” (S, 326). Ruissalo myös on, tavallaan, Maken päätepysäkki. Ruissalossa

hän  on  tulossa  vanhan  maailmansa  päätepisteeseen.  Se,  mitä  siitä  seuraa,  näyttää

päättymättömältä ja perspektiivittömältä.

Jos ranta on paikka, jossa maa vajoaa veden alle tai maailma voi loppua, suo on

paikka,  jossa  maa  ja  vesi  sekoittuvat  vaarallisella  tavalla.  Suolla  ei  voi  uida  eikä

purjehtia. Suohon vajoaa, suo pettää. Niinpä myös  saarella, josta Saara karkaa Maken

veneeseen, ”rannat olivat matalia ja soistuneita” (S, 11). Kertomuksen päätepisteessä,

romaanin  viimeisellä  sivulla,  Maken  ”edessä  oli  valtava  soistunut  aukio,  jonka

ruohopehkojen välissä kiilsi vesi harmaina kylminä peileinä” (S, 413). Keltaiset renkaat

puunrungoissa  merkitsevät  saapumista  rajavyöhykkeelle  konkreettisestikin.  Maken

laskeutuessa ”loivan töyrään alas suolle, turpeitten ja silmäkkeitten sekaan” (S, 413) hän

antaa vertauskuvallisen pikakelauksen kuvaamastaan vajoamisesta.

3.2.4 Kylpy ja kohtu, syntymä ja kuolema

Kylpy on Saarassa harvakseltaan toistuva mutta sitäkin selkeämmin teemaa rakentava

tilannemotiivi.  Kylpy  liittyy  veteen,  kohtuun  ja  aborttiin,  elämään  ja  kuolemaan.

Saarassa on kaksi kohtausta, joissa kylvyssä oleminen kirvoittaa Makessa ahdistavia ja

torjuttuja tunnevirtoja, ensin Tampereella vihjaillen ja jännitteitä viritellen, myöhemmin

Helsingissä  siekailemattoman  suorasti.  Nämä kaksi  kohtausta  toimivat  myös  –  sekä

suhteessa ympäröiviin tapahtumiin että kuvakielen käytön osalta – eräänlaisina kapeina

mutta syvinä ja paljastavina kurkistusaukkoina siihen mieli- ja kielikuvien juurakkoon,

josta Maken ja koko kertomuksen ydinproblematiikka versoo.
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Maken tajuntaa ja tapaa havainnoida maailmaa sävyttävät kohtuun ja aborttiin

(kohdussa  kuolemiseen)  liittyvät  mielikuvat,  joissa  on  aimo  annos  freudilaista

kammottavaa, unheimlichia. Puhun tässä alaluvussa kantakuvastosta ja kohtukammosta.

Kyse  on  irrationaalisesta,  tietoisen  ja  tutuksi  miellettävän,  heimlichin, ulkopuolelle

torjutusta mielikuva-aineksesta, joka lamaannuttaa kauhistuttavuudellaan ja jolle ei ole

selvää  hahmoa  ja  nimeä.  Maken  kohdalla  kyse  on  infantiileista  syntymiseen  ja

kuolemiseen liittyvistä  mielikuvista,  joihin  liittyy  sukupuolielimiä,  minuuden rajojen

sumentumista, atavistisista hajoamisen, ruumiinosien ja hallinnan menettämisen pelkoja

sekä kokemus asioiden vääjäämättömästä toistumisesta. Freudilaisittain kyse on myös

varhaisiin  kehitysvaiheisiin  kuuluvien  kaikkivoipaisuusharhojen  negatiivisesta

muunnoksesta: omat mielikuvat ja fantasiat voivat myös vahingollisella tavalla alkaa

hallita  ukoista  todellisuutta.  Kauan  sitten  ”kesytetyt”  tai  ”lukkojen  taakse”  sullotut

mielensisällöt  voivat  olla  sittenkin  yhä  totta  kokijan,  tässä  tapauksessa  Maken,

hädintuskin tunnistaessa niitä omikseen. (ks. Freud 1919/2005, 29–68; Välimäki 2009,

195–220; Siltala 2007; 208.)

Tällä kokemisen tasolla ei ole – Maken kohdalla eikä yleisestikään – älyllisesti

eriteltäviä asiakokonaisuuksia, syitä ja seurauksia, perusteluita tai mittasuhteita. Asiat

vain  ovat ja  edustavat jotain,  kiertyvät  toistensa  ympärille  erilaisina  näkyinä  ja

mielikuvaketjuina.  Symboli  voi  muuttua  kaikeksi,  mitä  se  symboloi.  Mikä  tahansa,

mikä muistuttaa esimerkiksi ruumiista tai kuolemasta, saattaa todella muuttua ruumiiksi

ja kuolemaksi. Aiemmin käsittelemäni meret ja vesimassat, rannat ja rajatilat kaikkine

johdannaisineen  –  ajotukkeineen,  hukkuneita  ihmisiä  ja  eläimiä  muistuttavine

luontokappaleineen  –  ovat  Maken  kohtukammolle  alisteisia,  johdannaisia

kantakuvastosta;  niin  myös  halki  romaanin  taajaan,  kaikilla  kerronnan  osa-alueilla

ilmenevä tapa hämärryttää elollisen ja elävän välistä rajaa.

Kun Saara on vasta asettumassa Maken opiskelijaboksiin Tampereella (S, 84),

Make tokaisee:  ”Jos minä joskus kuolen minä varmaan kuolen ammeeseen.” Saaran

maatessa sängyllä, polttaessa ketjussa ja lukiessa ”roskaa” Make yrittää kylvyssä ”pestä

itsestään  traumojaan  ja  erehdyksiään”.  Samalla  ”masennuksen  lähteet”  alkavat

”poreilla” entisten tyttöystävien tullessa mieleen ”tukoksina elämänilon viemärissä” (S,

83–84). Kun Saara, uusi nainen, on tullut asuntoon, kylvyssä alkavat entisetkin naiset

kummitella. Toteamus ammeeseen kuolemisesta lopettaa pitkän ajatuskulun, jossa Make

kertaa  entisiä  tyttöystäviään,  eikä  seksuaalisesti  viriili  Paulakaan  herätä  muuta  kuin

väsynyttä ja masentunutta mielialaa:
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Ja Paula oli sukupuoliaktivisti joka sitä halutessaan muutti 
tammisängyn tramboliiniksi, mutta suuttuessaan teräväkielinen ja 
myrkyllinen, ja vaikka minä pidinkin hänestä ei se silti ollut 
tarpeeksi, tammisänky ja pitkät yöt, notkea ruumis ja kekseliäs 
mieli. [--] Väsytti, masensi, kaikki harmitti, koko päivä, juoksentelu 
kaupungilla, paskapuheet, jopa Koskipuiston porttis, ja Saara joka 
makasi sängyllä ja poltti ketjussa ja luki roskaa, ja isäntä joka 
hääräsi ja loiski kylvyssä yrittäen pestä itsestään traumojaan ja 
erehdyksiään. Jos minä joskus kuolen minä varmaan kuolen 
ammeeseen. (S, 83–84)

Veteen  viittaava  ”poreilu”  esiintyy  jo  ensimmäisen  luvun  viimeisellä  sivulla  saman

aihepiirin  yhteydessä.  Silloin  poreilemaan  eivät  ala  masennuksen  lähteet,  vaan  itku

Maken kurkussa, syynä Saaran genitaalien näkeminen. Katsoessaan ensimmäisen luvun

jokseenkin  vinksahtaneessa  loppuhuipennuksessa  Saaran  jalkoväliin  Make  kertoo

katsoneensa ”suoraan kykloopinsilmään värähtämättä, äärimmäisen jännittyneenä, kuin

valmiina  hyppäämään  katon  läpi”  (S,  24).  Kohtaus  on  kaikin  puolin  epäeroottinen:

Make on tempaistu kesken unien kaistapäiseen leikkiin, jossa Saara nöyryyttää Patea,

joka  ruinaa  kehnoin  tuloksin  Saaralta  sukupuolista  läheisyyttä.  Vastentahtoinen

joutuminen  keskelle  moista  voidaan  lukea  myös  pienoiskuvana  siitä,  millainen  on

Maken  kokemus  sukupuoliseksi  ihmiseksi  kasvamisesta  ja  laajemmin  ymmärtäen

aikuiseksi  tulemisesta.  Sukupuolisuudessa  ei  ole  –  siinä  ei  voi  olla  –  kyse

luottamuksesta  ja  läheisyydestä,  varsinkaan  mistään  uutta  luovasta,  vaan  jostakin

inhottavasta, nöyryyttävästä ja naurettavasta, ehkä tuhoon johtavastakin:

Yöllä Saara piti taas messun makuuhuoneessa, Pate pyysi ja rukoili, 
oudolla itkuisella äänellä jota en ollut ennen kuullut ja olisi saanut 
jäädä nytkin kuulematta. Minä kiemurtelin hikoillen ilmapatjalla ja 
pidin käsiä korvilla enkä kestänyt mielikuvia joita tunki päähän kuin
neuloja. (S, 22-23)

Kuvaus  herättää  vaikutelman  kuin  yksittäinen,  vaivaannuttava  tilanne  merkitsisi

Makelle  samaan aikaan muita,  aiemmin koettuja  tilanteita.  Saaran  jalkovälin  äärellä

Maken  jännittyneisyys  romahtaa  Saaran  luomessa  enteellisesti  nähdyn  ”sydämen

alkion” kautta sääliksi, harmiksi ja kurkussa poreilevaksi itkuksi:

Saara laski jalkansa ja minä katselin hänen laihoja kylkiään, ja kun 
näin rinnan alapuolella luomen joka tykytti kuin toinen sydän, 
sydämen alkio, minä en osannut kuin sääliä häntä, ja nielussa poreili
itku. (S, 24)
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Ikään kuin sattumalta muisto Saaran jalkovälistä palaa Maken mieleen, kun tämä istuu

lapsuudenkodissaan  äitinsä  ja  ex-tyttöystävänsä  läsnäollessa.  Muistuma  herättää

hetkellisen halun, joka kääntyy kuitenkin äkisti pakokauhuksi ja inhoksi:

Äiti meni pälpättäen keittiöön. Totisesti kadutti että olin tullut. Minä
istuin oven viereen tuolille. Ulos. Pakokauhu. Minun teki mieli 
hypätä sänkyyn Saaran kanssa. Se mieliteko tuli niin äkkiä ja 
yllättävästi että helpotti. Jeesus. Saara. Melkein alkoi seistä ja minä 
rupesin intensiivisesti ajattelemaan sitä. Muistin sen vitun, se oli 
ollut kuin vasikanmaksa. Sitten kaikki halut varisivat ja minä 
lysähdin. (S, 34)

Helsinki-jaksossa,  Saaran  lähdettyä  Kätilöopistolle,  unettomuuden  piinaama  Make

kertoo  aamuyöllä  makaavansa  kylpyammeessa  ”kuin  taskussa,  kuin kohdussa,  suljin

hanat ennen kuin ehdin hukkua” (S, 249). Kylpyyn, jossa voi olla ”kuin kohdussa”, voi

siis hukkua, kuten mereenkin. Alkaessaan ”itseään inhoten” tyydyttää itseään kylvyssä

Make kuvaa omaa ruumistaan kuin purjehtija rannikkomaisemaa, ikään kuin se ei olisi

osa  häntä  itseään.  Omat  varpaat  näyttäytyvät  vedestä  kohoavina  kallioluotoina  ja

siemenneste  repaleiselta  pilveltä.  Tuomalla  merellisen  kuvaston  kylpyyn  Make  tuo

varsin suorasukaisesti ilmi, kuinka varhaiskantaisista ahdistuksista hänen odysseiassaan

”kykloopinsilmineen” on viime kädessä kysymys:

[K]atselin varpaitani jotka kohosivat vedestä kuin kalliot 
kilometrien päässä, tuuliset lokkien valkaisemat luodot, ja sitten, 
ihmetellen, näin että minulla seisoi, tunnottomasti, kylmästi me 
katsoimme toisiamme. Itseäni inhoten vedin käteen veden alla, 
kalliot värähtivät ja tapahtui vähäinen ruumiin refleksi, sperma 
ruikkasi esiin terskan leveydeltä ja jäi kellumaan vatsani päälle, 
pehmeän tasangon ylle kuin repaleinen pilvi. Nousin ammeesta ja 
räkä liimaantui haaroihin ja reisiin ja säärikarvoihin, se köynnöstyi 
kiinni kuin liima [--].

Tämä jokin, joka on ajanut Maken siihen, on hänessä sitkeästi. Se liimaantuu kiinni, sitä

on  vaikea  pestä  pois.  Maken  Akilleen  kantapääksi  koituva  ”traaginen,  mystinen  ja

mytologinen suhde kaikkiin ehkäisyjuttuihin” (S, 101) ei ole koko totuus: ylipäätään

hän  kokee  seksuaalisuutta  kohtaan  kauhua.  Huonoimpina  hetkinään  hän  samaistaa

naisen  suoraan  naisen  sukupuolielimeen,  josta  puhuu  inhoten  ja  halveksuen.  ”Mitä

muuta Saara oli kuin iso lämmin vittu, musta ja märkä kuin suonsilmä” (S, 102), Make

toteaa, vaikka muissa kohtaa romaania tarjoaa nimihahmosta myös herkkiä, arvostavia,
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hellitteleviäkin  luonnehdintoja  (S,  15,  79,  225,  393).  Ainoassa  kohdassa,  jossa  ex-

tyttöystävä  Aikki  esiintyy  muutoinkin  kuin  puheiden,  muistumien  tai  kirjeiden

välityksellä, Maken tapa kuvata tätä kääntyy nopeasti herkästä pilkkaavaksi:

[S]yrjäsilmällä tutkin hänen kasvojaan, lakanankalpeita poskiaan, 
pientä nenää, herkkiä sieraimia. Hän oli koonnut vaaleat hiuksensa 
palloksi pään päälle ja näytti pelleltä. (S, 35)

Tämä liittyy siihen, miksi romaanin ensimmäinen luku alkaa sanoilla ”nainen on” ja

toinen luku sanoilla ”äiti on” – ja siihen, miksi Make ensimmäisessä luvussa kirjoittaa

vesivärityönsä  päälle  kapiteelikirjaimin  ”DEPRESSIO  ON  REGRESSIO”  (S,  18).

Maken varhaiskantaisen depressiivisessä maailmassa sekä nainen että äiti on – Susanna

Välimäen (2009, 213) luonnehdintaa lainaten – kiehtova ja kammottava hirviö, jolla on

mahti sekä antaa että poistaa elämä. Psykoanalyytikko Elina Mäenpää-Reenkola kuvaa

varsin yleistä äititraumaa ja sen kahta tyypillistä ilmenemistapaa:

Se yleisinhimillinen narsistinen loukkaus, ettemme voi vaikuttaa 
omaan syntyymme tai elämämme alullepanoon, johtaa herkästi äidin
ja äitiyden mitätöintiin ja halveksuntaan. Silloin elämää synnyttävä 
äiti pyritään näkemään surkeana vajavaisena ihmisenä, jolla on vain 
reikä ja tyhjää sisällään. Jos taas äidin vallan ja mahdin herättämä 
raivo koetaan vaarallisena ja tuhoavana, täytyy sekin kieltää tai 
pirstoa ja kohdistaa muihin kuin äitiin, esimerkiksi mieheen tai 
yhteiskunnan vallankäyttäjiin; kuva äidistä säilyy silloin 
idealisoituna, puhdistettuna häiritsevästä pahasta. 
(Mäenpää-Reenkola 1997, 189)

Yhdessä  monista  Helsinki-jakson  riidoista  Maken  tekee  mieli  ”nuijia  sen  [Saaran]

tylsyydet ja älyttömyydet takaisin sen sisään” (S, 206). Mielikuvassa synnyttäjyys ja

niin sanottu naisen sisätila herättää selvästi pelon sekaista aggressiota. Väkivallantekoon

ei  riita  kuitenkaan  johda,  vaan  siihen,  että  Saara  katsoo  ”johonkin  toiseen

ulottuvuuteen”,  mistä  Makella  tulee  ”tyhjä  olo  kuin  olisin  ollut  ilmassa,  jatkuvasti

pudonnut”  (S,  206).  Putoamisen  ja  tyhjyyden  tunne,  turvattomuus  ja  metafyysinen

yksinäisyys  –  tällaiset  ovat  melko  prototyyppisiä  varhaiseen  äititrauman  viitteitä.

Tunnekokemukseen liittyy jälleen merellinen kuvasto, mielikuvatason matka kaukaisille

maille, aina tuonpuoleiseen:
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Hän [Saara] katsoi minua, minun lävitseni ja kapakan tupakansavun 
lävitse ja seinien ja talojen lävitse rantakallioille ja niitten lävitse 
merelle ja tuulen ja aaltojen ja karikkojen ja saarien lävitse ja pilvien
ja taivaan lävitse paikkaan jossa todella olisi poissa ja erossa ja 
yksinään mutta jonne ei pääse, ei ainakaan ennen kuin on kuollut, 
enkä minä halunnut kuolla ja seurata häntä niin kauas. (S, 206)

Makelle  nainen  on  yhtä  kuin  äiti,  vaikka  hän  romaanin  toisessa  luvussa  väittää

päinvastoin:  ”Ei  äiti  ole  nainen,  äiti  on äiti.”  (S,  32)  Äiti  ei  saa  edes  mielikuvissa,

varsinkaan  niissä,  olla  nainen,  sellainen  kuin  Saara  –  hedelmällinen,  elävä  ja

arvaamaton. Äidin täytyy olla niin kuin Vanhan testamentin Saara, hedelmätön mutta

hyveellinen.  Kuitenkin  äidissä,  kuten  Saarassakin,  naturalistiset  piirteet  törmäävät

yleviin, ”suurimpana kaikista rakkauteen”:

Äiti otti niin raskaasti kaiken, äidinroolinsakin, minun lapsuuden 
taakkani, hän pohti, mietti, pyöritti ajatuksiaan kuin onnenpyörää, 
syttyi, sammui, voipui, taipui, toipui; hänellä oli suuri sydän kuin 
norsulla ja auvokas mieli, häneen mahtui samalla kertaa kosminen 
kaipuu ja hammasproteesi, universaali ikävä ja suonikohjut, 
metafyysinen ahdistus ja jalkahiki – mutta suurin kaikesta oli 
rakkaus. (S, 26)

Kohtuun kuoleva alkio ylittää Maken käsityskyvyn. Se ei merkitse Makelle vain sitä,

että hänen aluilleen saattama elämä toisessa ihmisruumissa kuolee. Se merkitsee myös

hänen  oman  negatiivisen,  kammottavan  kohtufantasian  toteutumista:  syntymää

edeltänyt tila voi sittenkin palata, ottaa pois minuuden ja mahdollisuuden hallita itseä,

jolloin ihmisen ensimmäinen, alkuperäinen ”koti” muuttuu elävältä kätkeväksi haudaksi

(Välimäki 2009, 200; 204). Kuvakielen käytössä tämä saa usein häivytetympiä muotoja:

lapsuudenkotiin soittamisen jälkeen puhelinkoppi Turun kauppatorin reunalla on ”kuin

pystyynnostettu ruumisarkku”, jossa Maken oma niskakin on ”ihan märkä ja luultavasti

myös  punainen”  (S,  293).  Matkalla  Kätilöopistolle  Saaraa  katsomaan  bussin  istuin

”tuntui  olevan  sähkötuoli”  (S,  252),  ja  saman  bussikyydin  päätteeksi  elämä  ja

hedelmällisyys  –  aurinko  ja  kaste  nurmilla  –  päättyy  Maken  mielikuvissa

ruumishuoneeseen ja krematorioon:

Vaikka aurinko paistoi, vaikka ilta oli tyyni ja sees, vaikka 
rakennusta ympäröivien nurmien pitkiin varjoihin oli jo 
muodostunut kaste minusta tuntui kuin me olisimme tulleet 
ruumishuoneelle, kuin krematorioon katsomaan jotain perverssiä 
näytöstä. (S, 252)
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Helsinki-jakson  päättävässä  tuonpuoleiskäynnissä  aborttiin  liittyvä  torjuttu  ja

kammottava  saa  yliotteen  Maken  kyvystä  havainnoida  mielensä  ulkopuolista

todellisuutta.  Helsinki-jakson loppua voisi  kuvailla  eräänlaiseksi  rajatilaksi käsitteen

enemmän  kirjallisessa  kuin  psykiatrisessa  mielessä.  Tiheämmin  ja  intensiivisemmin

kuin missään muussa kohtaa romaania siinä liudentuvat kuvitelman ja toden (romaanin

maailmassa  toden),  unen  ja  valveen,  ihmisen  ja  eläimen  sekä  elämän  ja  kuoleman

väliset  rajat.  Lapsen  kuoltua  ja  lapsen  äidin,  Saaran,  kadottua  Make  kuin

huomaamattaan  samaistuu  kuolleeseen lapseensa.  Hänen eroahdistukseensa  sekoittuu

kastraatioahdistus, atavistinen ruumiin vahingoittumisen ja sen hallinnan menettämisen

pelko (Manninen 2001, 225) sekä annihilaatioahdistus, itseyden rajojen murentuminen

ja pelko niiden liukenemisesta avaruuteen (Veikkolainen 2016, 212). Maken näkemissä

painajaisunissa  hänen  hampaansa  ruostuvat,  suunsa  tuntuu  mustaksi  kovertuneelta

luolalta  ja  kielensä  nukkaiselta  toukalta,  joka  sikiön  tai  alkion  tavoin  odottaa

”ulospääsyä, kuoriutumista” (S, 269). Riittävän hourailun ja kaduilla vaeltelun jälkeen

tiedostamattomasta tietoisuuteen tungeksivat kauhut alkavat kuitenkin – Maken ominkin

sanoin  –  hahmottua  ”selviksi  tajuttaviksi  voimakkaiksi  kuviksi”  (S,  275).  Tovia

aiemmin rantaruovikossa nähty, ruumiina näyttäytynyt ajotukki linkittyy jo suoremmin

Maken omaan aborttitraumaan:

[S]eisoin kaislarannassa ja katselin vedessä ajelehtivaa pientä 
venettä, yhtä pientä kuin matkalaukku, ja kun tuuli toi sen päin 
kaisloja näin että siinä nukkui lapsi. Vedenrajassa oli pitkä musta 
vettynyt keppi ja otin sen käteeni ja yritin uittaa venettä 
lähemmäksi, mutta sitten siihen tuli nainen, se huora, kuolema, ja 
rupesi hienosti sivistyneesti kädellään osoitellen selittämään, hän 
varoitti tuomasta venettä kaisloihin sillä kaisloista tippuu toukkia 
punkkeja matoja ja kaikkea kuonaa veneeseen, ne menee lapseen, 
ihon sisään, ne alkaa kiertää sen veressä, ne joutuu sen sydämeen ja 
imee sen kuivaksi, ja minä hätäännyin ja törkin venettä ulommas 
rannasta ja huomasin samalla että se oli ruumisarkku ja järkytyin 
niin että kaadoin sen ja juoksin veteen ja sukelsin ja haroin lasta 
mustasta vedestä [--]. (S, 275)

Vene  symboloi  arkkirunollisesti  ajelehtimista,  siirtymää,  pelastumisen  tarvetta  tai

mahdollisuutta,  matkalaukku  matkalla  olemista,  matkaa  johonkin.  Vene  muuttuu

edelleen hauta-arkuksi, kuolemaksi kohdussa, ja tästä kuolemasta Make puhuu unesta

kertoessaan suoraan ”huoran” synonyymina.
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Make ei siis romaanin avausvirkkeiden madonna-huora -dikotomiallaan viittaa

moralistisesti  puhtoiseen  ja  saastaiseen,  siveelliseen  ja  paheelliseen  naiseen,  vaan

elämään  ja  kuolemaan  kaikkinensa.  Makelle  ”madonna” merkitsee  menetettyä  syliä,

turvaa, kotia, elämää; tunnetta, että toiseen ihmiseen voi saada yhteyden ja maailmassa

olemisen tuntumaan mielekkäältä.  ”Huora” merkitsee sitä  vastoin kuolemaa,  jotakin,

joka tulee ja vie elämän, tappaa alkion kohtuun eli hautaa elävältä; jättää yksin. Samassa

luvussa Make myös kertoo, kuinka ”naurettavin kaikesta, kuolemanpelko [--] tuli kuin

maksettu huora” (S, 257) ja kuinka sitten ”huora jätti, se jätti minut silloin kun halusi, ei

ennen, se jätti rauhaan ja sitä meni sänkyyn ja nukkui kauas” (S, 258).

Käyminen melkein (muttei aivan) maksullisissa naisissa edeltää myös käymistä

kuoleman rajalla, siis melkein (muttei aivan) kuolemaa. Kapakassa Makelle paritetaan

naista, joka ”istui naapuripöydässä tyynenä kuin Neitsyt Maria” (S, 277). Koska Make

ei uskalla kieltäytyä, hän alkaa laskea rahojaan, mutta helpottuu huomatessaan, etteivät

hänen rahansa riitä. Kotiin palattuaan Make leikkii hengellään, käy kuoleman rajalla:

Pelasin ikkunalaudalla peliä, istuin selkä päin avonaista ikkunaa 
jalat nostettuna patterille, peli oli muunnelma venäläisestä ruletista: 
jos säikähtäisin tarpeeksi, jos joku yrittäisi avata oven, jos kuulisin 
rouvan huoneista jonkun tuttavan äänen, isän tai äidin, tipahtaisin 
selkä edellä kadulle. Mutta se alkoi kyllästyttää, se oli liian 
teennäistä, katsoin alas: jos teki mieli hypätä, miksen helvetissä 
tehnyt sitä, ja elämäksi sanottu riesa olisi ohi.

Kaikki alkoi olla kuollutta. (S, 279)

Ensimmäisessä luvussa, Teiskon mökillä Make ”viileässä” keittiössä vettä juodessaan

ajatteli, ”missä se raja oli jolle saavuttuaan ihminen tosiaan tappoi itsensä” (S, 18). Pian

sen jälkeen, juuri ennen ”DEPRESSIO ON REGRESSIO” -vesivärityötään Make myös

kertoi, kuinka uiskentelu ”lämpimässä seisovassa vedessä” – viileälle vastakkaisesti siis

ikään kuin kohdussa – poistaa masennuksen tunteen (S, 18). Romaanin toisessa luvussa

käynti kylvyssä seuraa äidin näkemistä niin sivumennen ja hienovaraisesti, että ilman

kahta myöhempää kylpykohtausta sen voisi kuitata sattumana:

Päivällä lähdin kirjastoon tilaamaan kirjoja ja samalla matkalla näin 
äidin. Sen jälkeen teki mieli ryypylle mutta en mennyt, 
piruuttanikaan, vaan menin kotiin, kylpyyn [--]. (S, 27–28)

Lisääntymiseen, sukupuolisuuteen ja siitä vastuun kantamisen suhteen Make osoittaa

kuin  osoittaakin  myös  kehityksen  merkkejä  kertomuksen  edetessä.  Toisen  luvun
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lapsuuskotivierailullaan  Make  vielä  varsin  nulikkamaisesti  härnää  ja  hämmentää

pöydässä  istuvia  puhumalla  ”paprikasta”,  jota  Aikin  kanssa  seurustellessaan  kertoo

käyttäneensä  peitesanana  tämän  ”vitusta”  (S,  36–37).  Ruissalon  rannalla,  sävyltään

seesteisemmässä  orava-kirjeet-paalu  -kohtauksessa,  jossa  Make  huomaa  ehkä

”liikkuneensa”, hän kertoo: ”Ajattelin Aikin paprikaa, eikä se ajatus ollut miellyttävä

eikä epämiellyttävä.” (S, 368) Tampereella Saaran kuukautiset herättää Makessa vielä

kiukuksi kääntyvää inhoa tämän kysyessä tuskastuneena, ”mitä varten naisen verenkier-

tojärjestelmä  on  tommonen  viemäriverkosto”  (S,  106).  Turun  Ruissalossa  Make  jo

varsin  tottuneesti,  luonnollisen  asiantilan  hyväksyen  toteaa,  että  ”huoneilma  haisi

käytetyille tamponeille; armaallani oli kuukautiset” (S, 370).

Aiheparalleeliksi  Maken  kohtukammolle  asettuu  lasten  poliittista  tietoisuutta

käsittelevä  gradu.  Molemmissa  on  kyse  lapsista  ja  mahdollisuudesta  jonkin  uuden

luomiseen, synnyttämiseen sanan laajimmassa mahdollisessa merkityksessä. Molemmat

myös jäävät omalla tavallaan kesken. Toisaalta ne ovat vastakohtaisia: gradu ja kaikki

siihen liittyvä edustaa jotakin pakotetun aikuismaista ja älykästä, näennäisellä tavalla

”yleisesti tärkeää”, kohtukammo jotakin yksityistä, torjuttua ja varhaiskantaista mutta

sitäkin  olennaisempaa  ja  poliittisia  teorioita  pitävämmin  ihmisyyteen  iskostunutta.

Tampereella  gradua  varten  lainassa  oleva  Children  and  Politics -niminen  opus  ei

kirvoita  Makessa  asiaankuuluvalla  tavalla  teoreettisia  ajatuksia,  vaan  nolostuttavia

lapsuusmuistoja,  joissa  lääkärikirjoissa  esitetty  ”kohdun  ihmeellinen  muoto”  herätti

ihmetyksen sekaista pelkoa. Saarasta, gynekologista ja e-pillereistä alkava ajatuskulku

johtaa lääkärikirjojen kautta äitiin:

Oli masentavaa että Saaran piti käydä gynellä ja hakea pillereitä, 
mutta niin se vaan oli, minä muistin tarpeeksi Aikin raskauden ja 
keskenmenon ja koko sotkun ja piinallisen eron enkä minä halunnut 
mitään sen suuntaistakaan enää. Jo pelkkä muisto veti ihon 
kananlihalle. Kirja oli hattuhyllyllä, mikä senkin nimi oli, Children 
and Politics. Minä muistin lääkärinkirjat, joita me oltiin kakarana 
jannujen kanssa plarattu, kohdun ihmeellisen muodon, ja Liidian, 
joka oli kerran löytänyt kotoaan lääkekaapista kortonkeja, ja minä 
olin sanonut järkyttyneenä: »Aatteles jos ne on tehny semmosta 
viime yönä.» Ja Liidia oli katsonut minua silmät suurina ja sieraimet
väristen.

Äiti oli käynyt yhtenä päivänä. [--] (S, 99)

Kuten johdannossa totesin, Saarassa kuvattuna ajankohtana aborttiasia oli korostuneen

poliittinen  kysymys  vuonna 1970 voimaan tulleen  uuden aborttilain  myötä.  Samalla
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vuosikymmenellä  myös  Maken  sietokykyä  koettelevat  kuukautiset  tulivat  ehkäisyn

ohella päivänvaloon salailun ja häpeän pimennosta, osaksi markkinointimateriaaleja ja

modernia naiseutta (ks. Sarantola-Weiss 2009, 50). Maken kohdalla voitaneen kysyä:

onko nuori mies kypsä tekemään tieteellistä tutkimusta aiheesta ”children and politics”,

jos hän ei ole vielä sinut sen kanssa, miten ihminen lisääntyy ja mitä kaikkea ihmisen,

etenkin naisen lisääntymistoimintoihin liittyy?

3.2.5 Minuuden talo rannalla on sokkeloinen ja kerrostunut

Helsinki-jakson  viimeisessä  luvussa  Make  nousee  mielensä  meren  pohjamudista

muutamaksi  virkkeeksi  itsereflektiiviseksi  tarkkailijaksi  lintuperspektiiviin.  Ennen

ruumis-ajotukki -kohtaa esiintyvä virkepari kiteyttää vakiintuneita symboleita käyttäen

sen, mitä romaanissa tapahtuu ja mikä siinä kohtaa kertomusta on intensiivisimmillään:

Taivaalla kulkivat pilvet ylitseni, alhaalla juoksi tie alitseni, ja talot 
seinät ikkunat ympäröivät minut. Minä menin itseni lävitse.
(S, 268)

Tie mitä ilmeisimmin merkitsee seikkailua,  elämäntaivalta,  pilvet haaveita,  enteitä ja

mielenliikkeitä,  talo  seinineen  ja  ikkunoineen  minuutta,  jonka  ”lävitse”  Make

kertomuksen  aikana  kulkee  –  ei  vähiten  tutustuessaan  äsken  ilmenneisiin  puoliin

itsessään. Talo on yleinen, lujasti konventionaalistunut minuuden symboli, joka toimii

sisimmän  olemisemme  topografisena  mallina  (Bachelard  1957/2003,  67).  Matkalla

olemisen  tunne  liittyy  taloon  –  sillä  kertaa  pahaenteisesti  talon  romahtaminen  –  jo

Tampereella, Maken kuvaillessa ensimmäistä yötään Saaran vieressä. Kohtauksessa on

myös  pieni  annos  Helsinki-jakson  lopussa  suurempiin  mittoihin  laajenevaa

tukehtumisen tunnetta sekä oman ruumiin menettämistä, muuttumista materiaksi:

Hän [Saara] kääntyi ja teki tilaa viereensä. Minä pudotin kylpytakin 
ja samassa kaikki muukin putosi, katto, talo romahti, maa vajosi, 
minä nukuin levottomasti, tiesin että joku nukkui kanssani pitkän 
kuvattoman kalsean unen joka oli kuin matka, luulin nukkuvani 
autossa.

Heräsin säikähtäen, jokin ahdisti, jokin satutti, suonet olivat kuin
rautalankaa, jänteet vaijeria ja luut terästä, jokin tukahdutti, painoi 
tyynyä kasvoille, kuristi, minä vedin ilmaa koristen ja olin taas 
hereillä. (S, 91–92)
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Saarassa nähdään  runsaasti  erilaisten  talojen  ja  tilojen,  huoneiden,  ikkunoiden  ja

portaikkojen  kuvauksia.  Yksi  niistä  nousee  selvästi  muiden  yläpuolelle  paitsi

kerronnallisilta  piirteiltään,  myös  kompositiossa,  suhteessa  kokonaisuuteen.  Turku-

jakson  kolmannen  luvun  aloituksessa  Make  esittelee  Turun  keskeisimmän  miljöön,

ränsistyneen  ruissalolaisen  rantahuvilan,  johon  hän  Saaran  kanssa  päätyy  asumaan

kahden  kummajaisen,  Masan  ja  Leifin,  alivuokralaisena.  Kierros  huvilassa  ja  sen

ympäristössä täyttää kolme aukeamaa (S,  312–317) muodostaen  romaanin pisimmän

jakson ilman repliikkiviivaa. Kierros on  samanaikaisesti sekä hidastus että pikakelaus

kokonaisen syksyn aikana kertyneistä  kokemuksista  ja  vaikutelmista.  Make kuvailee

ikään kuin yksittäisinä hetkinä ja näkyinä hetkiä ja näkyjä,  jotka olivat kokonaiselle

ajanjaksolle  tyypillisiä  soveltaen  näin  Genetten  (1979,  121) pseudoiteratiiviksi

nimeämää  kerrontatapaa.  Kuvailu  on  romaanin  omallakin  mittapuulla  tiheää,

havaintorikasta ja kuvakielistä. Huomionarvoista on jälleen se, miten Make uuden luvun

ja kierroksen aloittaa:

En koskaan saanut selville kuinka suuri talo oikeastaan oli, vanha 
rapistunut huvila, yksi niistä joita Turun nouseva porvaristo oli 
joskus Venäjän vallan aikana voimantunnossaan rakentanut. En 
saanut, koska en ikinä nähnyt rakennusta tarpeeksi etäältä, sillä se 
oli tammien ja lehmusten ja valtavien koivujen kätkössä [--].
(S, 312)

Make ei näe taloa ulkoa kokonaisuudessaan niin kuin ei itseään ja tilannettaankaan. Hän

voi luoda vain näkyjen ja yksityiskohtien sarjan, jossa jatkuvasti vaihtuva kuvakulmat

ovat pieniä osakokonaisuuksia, ikään kuin kubistisessa maalauksessa.36 Huvilan eteinen

– välitila, siirtymätila, jota koko romaani myös kuvaa – on ”hämyinen valoton välikkö”

(S, 313) ja vintti ”täynnä hämähäkinseittejä ja hapanta ilmaa” (S, 314). Talon ”alustaan,

joka oli ikuisessa hämärässä, ei ollut asiaa kuin rotilla” (S, 312), ja yläkertaan johtavia

portaita alas askeltaessa ”tunsi laskeutuvansa toiseen aikakauteen, olevansa joku toinen”

(S, 314).  Bachelardin (mts. 67) luonnehdinta talosta ”olentona,  joka tarjoaa yhtaikaa

joukon  hajanaisia  kuvia  ja  kuvien  kokonaisuuden”  suorastaan  kiteytyy  Maken

kuvaillessa  huvilaa  –  naapuritontin  huvilaa,  mutta  huvilaa  kuitenkin  –  ”yhtenä

ikkunaruutujen, rännien, valkoisten puuleikkausten palapelinä” (S 313).

36 Varsinaiset proosakirjallisuuden kubistit ovat toki asia erikseen. Avignonin naisten 
mainitseminen kolme kertaa romaanissa on kuitenkin huomionarvoinen muutoinkin kuin naisiin 
ja prostituoituihin liittyvien kysymysten suhteen.
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Kauhumystisistä  aineksistaan  huolimatta  kokemus  huvilaan  asettumisesta  on

eheyttävä,  ainakin  aluksi.  Ei  johdu  vain  pääsemisestä  sään  armoilta  suojaan,  että

huvilassa Maken maailmaan heitetyn olo lientyy, ja hän löytää rauhan, ainakin joksikin

aikaa. Kirjallisena trooppina talo on perinteisesti edustanut jatkuvuutta ja talottomuus

hajanaisuutta (Bachelard 1957/2003, 80). Ajallisesti  kerrostunut,  käytön kuluttama ja

patinoitunut ympäristö vahvistaa juurtuneisuuden ja osallisuuden kokemusta ja torjuu

katoavaisuuden pelkoa (Eilola 2009, 10).

Ruissalon  huvila  muodostaa  miljööparalleelin  Haukilahden  mererantalukaalin

kanssa.  Ruissalossa,  päinvastoin  kuin  Haukilahdessa,  ”nouseva  porvaristo

voimantunnossaan”  on  kaukana  menneisyydessä.  Haukilahti  on  Bachelardin

luonnehtima  ”vihan  ja  taistelun  tila”,  Baudelairen  kuvaama  palatsi,  jossa  ei  ole

kotoisuudelle pienintäkään soppea; Ruissalon huvila ”tammien ja lehmusten ja valtavien

koivujen kätkössä” (S, 312) on kotoisa, suojaisa, runollisen uneksunnan mahdollistava

talo (Bachelard 1957/2003, 66; 119; 134).37 Kun Make kertoo Ruissalossa katselleensa

vierestä  lipuvia laivoja ”huvilan  ja  koko ympäristön  kauneuden riivaamana pienestä

katonrajassa olevasta tuuletusräppänästä” (S, 313), asetelma on vastakkainen suhteessa

espoolaiseen  rantalukaalin,  jonka  parvekkeella  he  olivat  enonsa  ja  pomonsa  Arlon

kanssa ”kuin näyttämöllä, sairaassa valossa” (S, 190). Samalla näyttämöllä Make totesi

Arlosta:  ”Jotenkin  ei  osannut  olla  säälimättä  häntä,  hän  näytti  niin  vieraalta,

viihtymättömältä  omassa  kodissaan.”  (S,  190)  Ruissalossa  Make on tuntee  olevansa

kätkössä  niiltä  vallan,  hallitsemisen  ja  kontrolloimisen  peleiltä,  joita  Haukilahdessa

ryyppäävät edustavat.

Miljöiden  rinnasteisuus  kirkastuu  vertailemalla  niissä  kuvattua  vettä  ja

valoilmiöitä. Haukilahden lukaalin edustalla vesi oli ”vihreänmustaa mönjää” (S, 190)

ja meri ”läikehti kalliorantojen edessä kuin muovikelmu” (S, 183). Ruissalon huvilan

edessä  meri  puolestaan  ”muuttui  mystisen  tummaksi  kuun  ja  tähtien  puhdistamaksi

kimaltelevaksi virraksi, jolle nousi mustien puitten takaa valtava valaistu seinä, laiva,

kuin pieni kaupunki” (S, 313). Siinäkin on huomattava ero, miten ihminen on ottanut

veden haltuun.  Haukilahdessa on suihkulähde olohuoneessa, sillä talon isännän sanoin

”vesi kiertää ympäri taloo, ei se tuosta mereen mene, mitä vähän sähköö ottaa matkalla”

(S, 183).  Ruissalossa juomavesi haetaan ämpärillä ulkorakennuksen takaa lähteestä, ja

wc-pönttöön  se  tulee  suoraan  merestä  ”likaisenharmaana  litkuna”  kammesta  käsin

pumppaamalla:

37 Bachelard käyttää esimerkkinä Baudelairen teoksen Les paradis artificiels (1860) mökkiä, joka 
on ”kuin pensaisiin kapaloitu”.
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[K]un taloon ei tullut vettä niin ne olivat vetäneet putket ja letkut 
merestä, ja vessanpöntön vieressä oli mahtava kampi jota 
vimmatusti pumppaamalla sai muutaman kymmenen litraa 
likaisenharmaata litkua. (S, 316)

Nousevan  porvariston  poistuttua  kerran  loistokas  on  jäänyt  hedelmälliseksi,  villiksi

katvealueeksi. Huvilamiljöö edustaa kaikkea sitä, mikä Saarassa kuvattuna hetkenä tuli

raivata asfaltin, betonin, suorien linjojen ja modernin kunnallistekniikan, ”edistyksen”,

tieltä.  Huvilassa  ja  pihapiirissä  ei  ole  erikseen  –  virallisten  yleisesti  miellettyjen

arvojärjestelmien mukaisesti – modernia ja historiallista, arvotavaraa ja rojua, ensi- ja

toisarvoisia  esineitä  tai  näkyjä,  vain orgaanista  ja  teollista  jäännettä  eri  aikakausilta.

Kaikki on samanaikaisesti ihastuttavan idyllistä ja vihoviimeisen sotkuista. Sisustus- ja

tilaratkaisujen  ainoita  yhteisiä  nimittäjiä  ovat  epäfunktionaalisuus  ja  epäyhtenäisyys,

kaikenlainen  ristiriitaisuus  ja  arvaamattomuus,  pysyväksi  jäänyt  väliaikaisuus.

Yläkerran  ”pöydältä  puhelin  oli  pysyvästi  siirretty  lattialle,  kirkuvan  värikkäälle

räsymatolle,  joka  siinä  talossa  vaikutti  oudon  uudelta”  (S,  314),  ja  eteisessä  lojuu

”kaiken  alla  haamumaisena  Masan  entisen  vaimon  valkoinen  muovitakki”  (S,  316).

Yläkerrassa  pöytä  on  ”rampa”  (S,  314)  niin  kuin  ulkorakennuksessakin  makaa

”hytillinen moottorivene vailla  moottoria” (S,  313).  Istutukset  ovat  joko kuolleet  tai

levinneet hallitsemattomasti kauas niille alun perin tarkoitetuilta alueilta. Rakennettu ja

villinä  versova  asettuvat  vastatusten  jo  kierroksen  alussa  Maken  mainitessa

”koristeelliset  ulokkeet  ja  syvennykset  joita  kohti  villiviini  rönsyili”  sekä  verannan

ikkunaruudut, ”joita vasten merituuli hakkasi rehottavan pensaikon piikikkäitä oksia”

(S,  312).  Sisä-  ja  ulkopuolen,  luonnon  ja  ihmisen  hallitseman  välinen  raja  jälleen

liudentuu,  kun  keittiön  pöytä  on  ”täynnä  ikkunan  alla  rehottavasta  juhannusruusu-

pensaasta siinneitä kirvoja ja kaikenmaailman ötököitä, jotka mönkivät laskiämpäristä

leipälaatikkoon”  (S,  315).  Epähygieniset  ateriointiolosuhteet  Make  rinnastaa

nurinkääntäen  hienoihin  porvarisravintoloihin  ”raffinoituine  mielettömyyksineen”

virkkeessä, jossa on myös yksi preesens-muotoinen verbi:

Keittiö oli ainoa paikka alhaalla josta tuuletettiin, ja kun muistan 
muovikankaalla päällystetyn ruokapöydän, sillä oli aina itikoita ja 
kuihtuneita ruusunlehtiä ja okaisia oksanpätkiä kuin ne olisivat 
kuuluneet oleellisena osana ravintoon, niin kuin raffinoidut 
mielettömyydet hienostokapakassa. (S, 316)
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Hää- ja avioliittoaiheen nurinkääntäminen taasen kuvallistuu, kun olohuoneen katossa

roikkuu ”pyöreä lasihelminen raskaannäköinen valaisin,  kekomainen ja koristeellinen

kuin  nurinkäännetty  hääkakku”  (S,  315).  Yhteen  jauhava,  kaikkea  polttaen  –  tuli  –

sekoittava elementti on Maken ja Saaran ullakkohuoneen ovenpielessä ”pröystäilevä”

kakluuni, ”jonka siivottomaan kitaan Saara kätki salaisuutensa, rätit ja siteet, käytetyt

kortongit ja tupakannatsat” (S, 314). Eloton rakennelma esitetään elollisena toimijana,

jolla  on  luonne,  joka  ”ahmii”  iljettäviksi  miellettyjä  luonnollisuuksia. Pyhää  ja

alatyylistä  sekoittaen  yläkerran  seiniltä  löytyy  vierekkäin  ruotsinkielisiä  aforismeja,

rivouksia  ja  sitaatteja  raamatusta  (S,  314).  Kanonisoitu  maalaustaide  ei  esiinny

aikakauslehdistä  leikattuja  urheilijakuvia  tai  ”jokalajin  oppaita,  seikkailuromskuja,

vuosikertoja ja Leifin puolipornoja” (S, 315) arvokkaampana:

[Y]hdellä seinällä roikkui mauton, kaikkea tyyliä vailla oleva 
rykelmä kehystettyjä taulujäljennöksiä: Modigliani löi korvalle 
Rousseauta joka riiteli Degasin kanssa, ja taisi tunkion huipulla 
kirkua jokunen Bernard Buffetkin. (S, 315)

Taulujäljennösrykelmästä, jota Make luonnehtii ”mauttomaksi”, on luettavissa suoriakin

vaikutteita  Saaran sanoilla  maalailevaan  kerrontaan.  Henri  Rousseaun  (1844–1910)

primitivistiset  luontonäkymät  tulevat  mieleen  Maken  kuvaillessa  saman  kierroksen

aikana,  kuinka  huvilan  liepeillä  ”soistunut  rutakko  versoi  mahtavia  kaisloja,  kuin

kellanvihreitä  auringon  teroittamia  ja  kiilloittamia  miekkoja”  (S,  313).  Ruissalon

myöhempien  vaiheiden  ja  näkyjen  (etenkin  romaanin  toiseksi  viimeisen  luvun)

kuvitukseksi  sopisi  mainiosti  Rousseaun  tunnetuimpiin  lukeutuva  Karnevaali-ilta

(1886).  Maalauksessa  surullinen  mies  ja  nainen  karnevaaliasuissa kävelevät  mustien

kuolleiden  puiden  katveessa  yllään  täysikuu  ja  tähdet.  Maken  kertoman  mukaan

”Ruissalossa oli kuutamo joka yö” (S, 313), ja huvilan lähitienoon rannoilla, syysiltojen

pimetessä romaanissa kuvattu karnevaali todellakin lähestyy iltaa.

Rousseauta  ”korvalle  lyövän”  Amedeo  Modiglianin  (1884–1920)  tunnettuja

naispotretteja voi melko suoraan verrata kuvauksiin Saarasta, jolla ensikohtaamisessa

”huulet olivat kapeat, samoin nenä, silmät olivat tummat ja kauniit punertavinakin” (S,

15)  ja  jota  Make  viimeisinä  yhdessäolon  hetkinä  kuvaa  ”kaitakasvoiseksi,

Mustahiuksiseksi  Saaraksi”  (S,  393).  Tampere-jakson  kuudennessa  luvussa  tarjoiltu
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kuvaus  nimihahmon  ulkonäöstä  on  kuin  Modiglianin  naispotrettien  äärellä

ekfrasiksena38 kirjoitettu:

Hänen [Saaran] olkapäilleen valuivat tuuheat hiukset kuin musta 
putous, kiiltävä öljyinen vesi, hänen ihonsa oli kalpea kuin 
puuteroitu, mustan tukan rinnalla aneeminen. Huulet olivat pienet 
mutta pehmeät, nenä suora mutta aivan silmien välissä jokin luu teki
sen kovan näköiseksi, hiukan vääntyneeksi, antoi ilmettä. 
(S, 79)

Huvilan  esittelykierroksessa  asioiden  esittämisjärjestyksellä  on  tarkoituksensa  myös

aloitusvirkkeiden jälkeen. Kierros alkaa ulkoa, siirtyy yläkerrasta vintin ja olohuoneen

kautta  keittiöön  ja  päättyy  saniteettitiloihin.  Näin  kierroksessa,  katsauksessa  ”talon”

sisuksiin,  kuten  kertomuksessa  laajemminkin,  inhottava  aines  alkaa  saada  hiljalleen,

jatkuvan  aaltoilun  myötä,  romanttisesta  ja  idyllisestä  niskalenkkiä.  Paratiisin

ryvettymisestä  ja  kuolemasta  muistuttavat  ”tuulten  repimät  pystyynkuolleet

omenapuitten  rangat”  (S,  313)  sekä  seinäpapereiden  teipinpätkissä  roikkuvat

kärpäsenraadot ja hämähäkinjalat (S, 313). Kierroksen lopettavat sanat ovat myös yhtä

kohosteisia kuin sen aloittavatkin palauttaen huomion yksityiskohdista  kertomukseen

itseensä. Viimeisenä ennen tyhjällä rivillä erotettua paluuta  singulatiiviin39 – kerronan

perusmuotoon ja hetkeen, jona huvilaan on vasta ensimmäistä kertaa saavuttu – Make

arvuuttelee, oliko saniteettitilojen vesijärjestely rakennettu paljastavaksi ja vaivannäköä

vaativaksi, ei niinkään taloudellisista, vaan ”kasvatuksellisista syistä” (S, 316):

[K]ampi oli sijoitettu niin onnettomasti ettei avoimin silmin voinut 
olla näkemättä kuinka vesi kohahteli kannettomaan pönttöön ja 
puhdisti röörejä; ehkä se oli tahallaan tehty sellaiseksi, 
kasvatuksellisista syistä. (S, 316)

Tulevaa  enteilee  myös  huvilakierroksen  portaikon  ”kummitteluun”  liittyvä  legenda,

jonka  mukaan  tsaarin  upseeri  hirttäytyi  portaikkoon  vuosisadan  vaihteessa.  Maken

mielleyhtymissä  dostojevskiläinen  maailma  kärsimyksineen  ja  moraalisine

38 Ekfrasiksella tarkoitetaan lyhyesti sanottuna visuaalisen esityksen, esimerkiksi taidemaalauksen 
verbaalista esitystä, joka pyrkii kuvaamaan kohteensa mahdollisimman kokonaan tai 
täydellisesti. Hans Lund viittaa termillään ikonisk projicering (teoksessaan Texten som tavla, 
1982) tapauksiin, joissa kirjallisuus kuvaa ulkoista todellisuutta niin kuin se olisi nähty kuvassa. 
(Mikkonen 2005, 226–227; 262.)

39 Sen kertominen kerran, mitä tapahtui kerran; yleisin proosakerronnan muoto. Aiemmin totesin, 
että poikkeamat tästä nostavat Saarassa järjestään aina pintaan sellaista ainesta, joka on 
temaattisesti keskeistä.
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kysymyksenasetteluineen linkittyy kertomuksessa kuvattuun hetkeen osin ironisoituna,

historiallisen etäisyyden päästä:

[S]iellä [portaikossa] tietysti kummitteli, muutkin kuin me, ja se oli 
hauskaa ja toivoin sen olevan totta sillä tarina oli niin romanttinen: 
oli ollut valtaisat juhlat, oli ollut neito joka hyljäsi nuoren 
luutnantin, oli ollut samppanjaa ja kaupungista tilattuja 
musikantteja: mitä eroa siinä on ryyppäsikö rämäpäinen Mitja 
Mokrojessa vai Ruissalossa. (S, 315)

Make on tässä vaiheessa kertomusta Dmitri ”Mitja” Karamazovin tavoin hylännyt oman

”kulissiavioliittonsa”  (Aikin),  rakastunut  toiseen  naiseen  (Saaraan),  elänyt  holtitonta

elämää sukunsa varallisuuden turvin, vältellyt vastuuta ja alkaa kaavailla parannusta.

Luonnehdinta ”toivoin sen olevan totta sillä tarina oli niin romanttinen” ei kuvaa vain

Maken kuvittelemaa sadan vuoden takaisesta, vaan myös sitä tarinaa, jonka hän haluaa

itsestään ja Saarasta luoda: ”Niin minä ja Saara aloimme tehdä työtä, asua, olla, elää ja

yrittää ymmärtää sitä”, Make huvilaan asetuttuaan maalailee (S, 345) tietämättä, että on

itsekin joutumassa vielä ”neitonsa hyljäämäksi”. Kasvava ristiriita kuvitelman ja toden,

illuusioiden ja niiden särkymisen välillä saa selkeimmän hahmon unessa, jonka Make

kertoo nähneensä huvilan ullakkohuoneessa. Siirtymässä unesta valveille maalaileva, ja-

sanalla  ketjutettu,  imelyyttä  lähentelevän  naivistinen  tunnelmointi  päättyy  kahteen

tylysti toteavaan päälauseeseen:

Unessa näin kasteisen maan, vihreän tuoreen ruohon täynnä kirjavia 
kukkia joitten terälehdillä kimalsivat tuhannet yhtä värikkäät puhtaat
pisarat ja sateenkaarella holvatun taivaan katon jonka ali minä ja 
Saara kuljimme ja kaste nousi maasta kuin sade ja keskellä taivaan 
spektriä oli kuun kalpeanharmaa silmä, prisma, linssi, ja kun me 
makasimme alastomina ruohikon viileissä varjoissa kuu liikkui 
meitä kohti ja minä olin niin onnellinen että rupesin itkemään. Se oli
uni. Itkuuni heräsin. (S, 342)

Yhteinen uusi alku Ruissalossa, eheyttävä uneksunta huvilan ullakkohuoneessa tuuhean

metsän siimeksessä, on siis väliaikainen tila; väliaikainen kuin karnevaali tai paratiisin

löytäminen. Kriisin ja ahdistavaksi mutkistuneen elämän pakeneminen luonnohelmaan,

pastoraaliin, ei onnistunut Teiskossa, eikä se onnistu lopulta Ruissalossakaan. Loppua

kohden  asetelma  Ruissalossa  alkaa  myös  muistuttaa  asetelmaa  Teiskossa

kolmiodraaman aineksineen. Teiskossa Pate roikkui Saarassa, joka oli kiinnostuneempi

Makesta, jota taasen kiinnosti lähinnä kriisinsä poteminen yksin. Kun Ruissalossa Make



97

yrittää kaavailla yhteistä ja yhteiskuntakelpoista tulevaisuutta Saaran kanssa, Saaraa ei

voisi  moinen  vähempää  kiinnostaa,  ja  häntä  puolestaan  vokottelee  sitkeästi  ja

aggressiivisesti huvilan vakioasukki Leif:

[Leif:] – Saara, kui sä kestät tota Leponiemee. Susta mä tykkään 
Saara. Tu mennään me, tuupataan toi mereen. Saara. Unettomien 
öitteni sanaton laulu. Tuuks. (S, 352)

Vaikkei  Make  tunne  mustasukkaisuutta,  Leifin  viimeiset  repliikit  eivät  ole  omiaan

lisäämään Makessa tunnetta, että tämä olisi pidetty lisä huvilan asujaimistoon:

[Leif:] – Saara.
[Saara:] – No.
[Leif:] – Tieks mikä tos Leponiemes on parast.
[Saara:] – Mikä?
[Leif:] – Sinä. (S, 397)

Pastoraalin kääntymiseen painajaiseksi vihjaa myös Maken ja Leifin käymä keskustelu

Sam Peckinpahin elokuvasta  Olkikoirat  (Straw Dogs,  1971).  Romaanin kolmanneksi

viimeinen  luku,  joka  koostuu  pääosin  dialogeista,  alkaa  elokuvaa  käsittelevällä

sananvaihdolla. Elokuva mainitaan romaanille epätyypillisesti nimeltä ohjaajaa myöten.

[Leif:] – Must se oli hauska kun kaveri akka raiskattiin sil välin 
ko kaveri vahti sorsia, oppi ainaski jotai. Et jätkäl on oikeus ottaa täs
maailmas minkä se saa.

[Make:] – Mulla tais mennä ulalle.
[Leif:] – Eksä ymmärrä taidet. Taide on kato tapa sanoo asioit 

niin ettei sitä kaikki möllit tajua, sentäs. (S, 377)

Onko taidemaultaan kultivoituneemmalla Makella ”mennyt ulalle” myös jokin huvilassa

tapahtunut?  Saaran  tullessa  alun  alkaen,  Turku-jakson  ensimmäisinä  päivinä,

kertomaan, että heillä on nyt katto päänsä päällä, hän tuli ”tuli vauhdilla baariin, kalpeat

posket väriä saaneena” (S, 311). Voisiko se antaa aihetta mustasukkaisuuteen, jota Make

ei kuitenkaan tunne? Johonkin sen suuntaiseen viittaa myös Leifin myöhemmin samassa

luvussa  kertoma  sisäkertomus,  jossa  prinssi  raiskaa  kuningattaren  kuninkaan  selän

takana,  ”sekotti  huumeyrttei  kuningattare  maljaan”  ja  ”teki  kauhia  rikokses

hirmusimman  teon,  hän  riisu  kuningattaren  ja  raiskas  tämän  alastoman  ruumiin

barbaarisel  taval  ja  jätti  marmoriseen  ihoon  selvät  todisteet  eläimelliste  halujes

tyydyttämisest”  (S,  384).  Leifin  lennokkaalla,  vaiherikkaalla  ja  vaikeaselkoisesti
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esitetyllä  sisäkertomuksella  ei  ole  minkäänlaista  mielekästä  lopputulemaa.  Siitä  on

kuitenkin löydettävissä sellaisia romaanin kokonaisuuteen verrattavia ”alateemoja” kuin

uskottomuus,  petos,  kolmiodraama,  hyväksikäyttö  sekä  hovin  muuttuminen

väkivaltaisen irstailun tyyssijaksi.

3.2.6 Saari, haaksirikko ja hämmästyttävät, hirviömäiset laivat

Ruissalossa meri temaattisena elementtinä täydellistyy. Merille ei toki lähdetä; kyse on

merillä olemisen tunteesta, uusille maille matkaamisen mahdollisuudesta.  Huvilassa ja

sen ympäristössä ”kaikkea kehysti meri, ainainen tuuli ja puissa levottomasti liikkuvat

oksat”  (S,  313).  Vaikka  suhde  seikkailukuvastoon  on  (jälleen)  ironinen,  tunne,  jota

kertoja-päähenkilö  sillä  kuvaa,  on  todellinen,  kerrottuna  hetkenä  kouriintuntuva.

Huvilamiljöön esittelykierroksella Make alustaa:

Aina siellä [huvilan olohuoneessa] istuessaan olisi ilmeisesti pitänyt 
tuntea olevansa vanhan purjelaivan hytissä, ehkä siksi että Masa oli 
ammatiltaan merimies ja Leif syntynyt käytännöllisesti katsoen 
merellä, tai siksi että sinne kuului laivojen ääni joka pani kuistin 
ikkunat särisemään, ja tuuli ja aallot, ja tunsi meren ja kaislojen 
hajun, tai siksi että kirjahyllyssä oli ikivanha laivalyhty ja 
messinkinen laivakello ja pari pullotettua purjelaivaa, tai vain siksi 
että se oli erilainen huone kuin ennen oli nähnyt, mutta ei se tuonut 
merta enempää kuin hyttiäkään mieleeni [--]. (S, 315)

Jos Helsingissä kasvava kaupunki piirtyi synnyttävänä, hirviömäisenäkin (nais)kehona,

Turku-jakson tukirangaksi hahmottuvat varsin arkkityyppiset robinsonadi, haaksirikko

saareen sekä satama-laiva-merimatka -motiivipiirit (ks. esim. Daemmrich 1987, 220–

221; 233). Näitä ei toki tule verrata orjallisesti niiden ilmeisimpiin ja tyylipuhtaimpiin

ilmentymiin:  Yrjö  Hirn  puhuu  teoksessaan  Valtameren  saari (1928,  210)  myös

”suolattoman  veden  robinsonadeista”,  jopa  ”robinsonadeista  maalla”,  joista  joitakin

”kannattaa  pitää  oikeampina  Robinson  Crusoen  jälkeläisinä  kuin  monta  kuvausta

merimiehistä valtameren saarissa”.  Saaran osittaissovellus ei ole kovinkaan uskollinen

alkutyypille,  mutta  kuvion  tunnistaa  Helsingistä  Turkuun  siirryttäessä.  Ruissalo  on

sanan  kaikissa  merkityksissä  saari,  jossa  elämän  edellytykset  täytyy  rakentaa

nollapisteestä  myrskyn,  haaksirikon  ja  pohjakosketuksen,  ensin  ”paksussa  raskaassa

sumussa kuin meren pohjassa” (S, 271), sitten ”märkyyden ja kurjuuden huipussa” (S,

298) käymisen jälkeen.  ”Niin minä ja Saara aloimme tehdä työtä,  asua, olla,  elää ja
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yrittää  ymmärtää  sitä”,  Make  kertoo  (S,  345)  kaiken  näyttäessä  vielä  jokseenkin

lupaavalta.

Satamaan  ja  laivoihin  toistuvana  motiivina  liittyy  Saarassakin kypsäksitu-

lemisikä  sekä  väistämättömästi  lähenevä  ratkaisu,  joka  voi  päätyä  myös

kohtalokkaaseen  epäonnistumiseen  (ks.  Daemmrich  1987,  233).  Huvilamiljöökier-

roksella,  kuten  jo  ilmeni,  Make  esittää  vierestä  ajavan  laivan  tyypillisenä,  kuvatun

syksyn aikana usein toistuneena näkynä (S,  313).  Tämän jälkeen hän kuvaa vierestä

ohittavan  laivan  erillisenä,  uniikkina  näkynä  useaan  kertaan  vaikuttuneena,

yksityiskohtia, mielleyhtymiä ja kuvakieltä säästelemättä (S, 332, 336, 396, 398–399).

Siitä, miten Make laivat näkee, kokee ja kuvailee ja mistä on Saaran kanssa puhe laivan

ajaessa  ohi  tai  näkyessä  taustalla,  voi  jokseenkin  suoraan  lukea,  mihin  tilanne  on

etenemässä ja mitä aborttiasia Makessa yhä herättää.

Kuten  moni  muukin  asia  Saarassa,  nimihahmon  katoamistempuista  lähtien,

myös  Turku-jakson  laivamotiivi kasvaa  kokoa  tilanteiden  kehittyessä.  Jakson

neljännessä  luvussa,  kun Make ja  Saara  ensimmäisenä  aamuna huvilaan  asetuttuaan

lähtevät kaupungille järjestelemään elämäänsä uudessa paikassa, Make näkee, kuinka

kaukana satamassa ”valkoinen tikkuaskin kokoinen ruotsinlaiva sompaili käännöstä (S,

326). Samalla hän ihmettelee ”kuinka uskaltaisin enää maata hänen [Saaran] kanssaan,

hänen arpensakin takia”, ja e-pilleritkin tulevat lyhyesti puheeksi (S, 327). Kauhuja ei

siis ole vielä selätetty, mutta Make uskoo tilanteen muuttuneen parempaan. Laiva on

pieni ja kaukana, ja Make uskoo kaiken koetun kasvattavaan vaikutukseen:

[V]aikka kaikki olikin normaalisti päin helvettiä, me ilman työtä ja 
vailla rahaa, vuokraisäntinä kaksi hullua, toinen kuin katafalkilta 
karannut ja toinen lakeuksien hihhuli tai tanssiva dervissi, ja 
tulevaisuus tummien verhojen takana kuin leskirouva, se oli silti 
hyvä, jopa oikein, sillä se pani tekemään, toimimaan, sai liikkeelle ja
pani halvalla mennyttä ahdistusta ja vanhoja neuroosejani elämän ja 
todellisuuden riittämättömyydestä. (S, 327)

Pian laiva yllättääkin huomattavaksi  tulitikkuaskia suuremmaksi  kasvaneena,  näyttää

tulevan väylältä suoraan huvilan keittiöön:

Minä avasin ikkunan ja säikähdin kun valtava musta keula työntyi 
väylään, täytti koko näköalani ja meinasi tulla kahville, laiva kulki 
koivunoksien ja ruusupensaan takana ohi, kummallisen äänettömästi
niin kuin ne aina kulkivat, enkä minä lakannut sitä ihmettelemästä. 
(S, 332)
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Säikähdystä, laivan ”valtavaa mustaa keulaa”, joka ”täytti koko näköalani” seuraavassa

dialogissa alkaa valjeta,  että edellytykset yhteiselle tulevaisuudelle ovat heikonlaiset.

Saara ei näe mitään vikaa sillä tavalla elämisessä kuin he ovat eläneet. Saaralla ei ole

mitään sitä vastaan, jos Make haluaakin alkaa ”vaihteeks lukee jotain”; mutta kun Make

ehdottaa Saaralle iltaoppikoulun aloittamista, hän saa vastaukseksi paskanhaistatukset

”veltosti ja ilman aspiraatiota” (S, 332–333). Alkuunsa tyssänneen tulevaisuuspalaverin

jälkeen, parivaljakon siirtyessä laiturille loikoilemaan, Make lukee lehdestä Münchenin

olympialaisten  verilöylystä.  Saara  ei  ole  tragediasta  sen  kiinnostuneempi  kuin

yhteiskuntakelpoisista  tulevaisuudensuunnitelmista.  Laiturilla  kehkeytyvässä

sananvaihdossa abortoitu sikiö rinnastuu ”teurastettuihin” urheilijoihin ja terroristeihin

– ei toki hahmojen puheessa, mutta siinä, miten kohtaus on sommiteltu:

Maailmalle kuului nälkää ja köyhyyttä, kiristystä ja murhia, 
sotaa ja katastrofeja. [--] Münchenissä oli teurastettu israelilaisia 
urheilijoita ja fanaattisia arabeja. Luin sitä ääneen Saaralle. Hän ei 
ollut kiinnostunut.

– Mutta mun rupee vähitellen tekeen mieli.
– Mä pelkään sitä sun arpee, minä sanoin katsomatta häneen. (S, 

336)

Kun  samalla  hetkellä  laiva  ilmestyy  taas  väylälle,  se  ”lähti  tulemaan  suoraan  kuin

kiskoilla”  ja  ”näytti  niin  isolta  että  teki  mieli  juosta  pakoon” (S,  336).  Verilöylyyn,

aborttiin ja kuolemaan liittyen laivan ”sadat pienet ikkunat” myös ovat ”kuin ammuksen

osumia  kyljessä”  (S,  336).  Lehdestä  luetut  kauhut  toimivat  kuvituksena henkilökoh-

taisille.

Romaanin  toiseksi  viimeisen  luvun  sumuisessa,  paisuttelevan  lyyrisessä

rantakohtauksessa  ohi  ajavia  laivoja  on  kaksi  peräkkäin.  ”Laivat  ääntelivät  jossain,

mölähtelivät, ulvoivat kuin valtavat hirviöt olisivat sumussa etsineet pesäänsä”, Make

kuvailee (S, 394) viimeistä hetkeä, jona yhteinen aaltopituus voisi ehkä löytyä, eikä sitä

löydy.  Laivat  ”pesäänsä  etsivinä  hirviöinä”  liittyvät  ”Kylpy  ja  kohtu,  syntymä  ja

kuolema” -luvussa käsittelemiini kauhuihin: eloton elollisuus, mittasuhteet vääristyvät

ja niin edelleen. Abortin ääreen viettävät myös luvun viimeiset repliikit:

[Saara:] – Oliko se siinä etten mä halunnu sitä lasta.
[Make:] – Kuule...
[Saara:] – Sano mulle Lokonen sanot. Olisko se ny erilaista jos 
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meillä olis se kakara.
[Make:] – Tottakai se olis erilaista, mutta ei se tähän kuulu. 
(S, 399)

Make  väistää  asian,  joka  on  koko  romaanin  keskeisin.  Hän  väistää  sen,  mikä  on

kertomusteknisesti  katsoen  johtomotiivi  ja  mikä  oli  hänen  oma  henkilökohtainen

motiivinsa lähteä kotimaisemasta matkalle. Jo sitä ennen samassa kohtauksessa Make

on ohjannut huomion laivoihin ja heijastanut sisäiset tuntonsa sinne:

[Saara:] – Mä kuolen jos sä jätät mun.
[Make:] – Et kuole. Kuuntele, taas laiva.
Kuuli veden kohinan kuin leppeä tuuli olisi nostattanut 

hyökyaallon tai keskelle meren selkää olisi muodostunut koski, ääni 
ei enää voimistunut ja siitä tiesi että alus oli jo lähellä, äkkiä rävähti 
korviin vihlova ulvahdus joka tuntui halkovan kivet ja kalliot ja 
pääni, ja kaiuttoman äänen kaikotessa näki sumussa valkoisen auran,
kokka-aallon pärskeen. Autolautan välkkyvä runko matoi 
ohitsemme niin läheltä että se näytti kaatuvan päällemme, puristuin 
kaiteeseen yrittämättäkään pakoon, iho nousi kananlihalle ja meri 
hengitti alhaalta nilkkoihin kalseaa kylmyyttä. Laivaan olisi melkein
voinut koskea kädellään, ihmisten puheen ja musiikin ja jopa lasien 
kilinän kuuli metallisina onttoina ääninä, me olisimme voineet 
esitellä itsemme partaaseen nojaileville matkustajille, edestakaisin 
kulkeville rekkakuskeille ja liikemiehille, joitten matkat eivät ikinä 
päättyneet, joille satama merkitsi aina lähtöä. (S, 398-399)

Laivat eivät toimi vain päähenkilön mielentilojen kiinnekohtana, vaan peilaavat myös

aiemmin  käsittelemiäni  kaupunkiteemoja  sekä  modernisaatiota  ja  elintason  nousua

lieveilmiöineen.  Michel  Foucault’n  mukaan  laiva  on  ollut  suurin  taloudellisen

kehityksen instrumentti (Uola 2004, 365), ja kuten rakennettu ympäristö, myös laivat

kokivat Saarassa kuvattuna aikana eräänlaisen muodonmuutoksen. Ne kasvoivat kokoa,

muuttuivat siirtolaisten, seikkailijoiden, merimiesten ja kauppiaiden maailmasta osaksi

kulutuskulttuuria  ja  massaturismia.  Arkisemmin  asian  voisi  ilmaista  niinkin,  että

Saarassa kuvattuna  aikana  ruotsinlaivakonsepti  kehittyi  paljolti  sellaiseksi  kuin  sen

nykyään  tunnemme  seisovine  pöytineen  ja  verovapaine  ostoksineen.40 Ruissalon

vakioasukki,  vanha  merimies  Masa,  on  nähnyt  vanhatkin  laivat,  ne,  joissa  oli

”fokmastoi,  prammei,  vanttei  o sen kaik styyrei,  boosui,  utskiikkei,  timberinttei” (S,

40 Laivaliikenne Ruotsiin kasvoi huomattavasti 1970-luvun alkuvuosina. Ruotsinlaivan ravintolat 
olivat monille matkustajille ensimmäinen kosketus ravintolaruokailuun, sillä ulkona syöminen ei
kuulunut enemmistön arkeen vielä 1970-luvulla. Etenkin seisovan pöydän ääressä oli 
mahdollisuus nauttia perinteisestä vatsan ja suun nautintoihin vetoavasta rajattomasta 
yltäkylläisyydestä. (Sarantola-Weiss 2009, 170.)
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372). Hän kuvailee laivojen muodonmuutosta viimeisessä dialogikohtauksessaan Maken

isälle, joka on tullut kutsumatta käymään:

– Ne [laivat] on tehtait. Ne on ko teurastamoi, otetaan turisteilt 
rahat bort o pannaan pää täys viina… ne on ko karjaa… 
(S, 372)

1900-luvun  alun  suurkaupunkikuvauksissa  teurastamoa  käytettiin  usein  varoittavana,

pahaenteisenä  symbolina modernisaation  mahdollisesti  arvaamattomista  seurauksista

(ks. Ameel 2013, 256–259). Se, mikä on Makelle ”valtava valaistu seinä, laiva, kuin

pieni kaupunki” (S, 313), on Masalle hallitsemattomasti paisuva moderni kaupunki –

suunnilleen  samaa  kuin  Helsinki  Makelle.  Maken  isä  huomauttaa,  että  laivojen

muodonmuutoksessa  on  kyse  bisneksestä,  ei  muusta.  Isän  saapuminen  Ruissaloon

merkitsee  myös  varsin  konkreettisella  tavalla  seikkailun  väistämättömän  päätöksen

lähenemistä. Farssimaisia piirteitä saavassa dialogikohtauksessa Masa jatkaa laivamie-

likuviaan kuuhun kulkeviksi avaruusaluksiksi. Sitä kautta päästään myös siihen, mikä

ihmisessä ja maailmassa todella muuttuu ja mikä ei:

[Masa:] – Lopu edes... mää kattelisi niit tankkerei... ne mennee 
kuuhu... ja niit klubei Tukholmas, ei semssi enne... kui kuuhu. Kui?

[Isä:] – Ennen ja ennen. Sata vuotta sitten oli laillisesti kakstoista
vuotiaita prostituoituja. Jos sä pelkäät maailmanloppua niin lue 
historiaa. Sieltä tulee vastaus kuin automaatista.

[Masa:] – Jaa jaa jaa jaa jaa jaa.
[Make:] – Sen mukaan vastaus mitä kysyjä haluaa, minä sanoin.
[Isä:] – Älä sä poika sekoo tähän. Ei ihminen mikskään muutu, 

yhteiskunnan muodot voi muuttua ja muuttuu mutta ei jumalauta 
muuta ihmistä... on se nähty, sama ihminen on tänään kun eilenkin, 
eikö o tosi näin. (S, 373)

Laivamotiivi  on  siis  monitahoinen,  yhtä  aikaa  arkkityyppinen  ja  tiukasti  ajassa,

myyttinen ja moderni. Kasvava, muotoaan ja olemustaan muuttava laiva – nykyisyys ja

tulevaisuus, yleinen ja henkilökohtainen – voi olla hirviömäinen, uhkaava ja kuitenkin

uusia  näkymiä avaava.  Se lähenee väistämättä.  Makelle vierestä  ajava laiva voi olla

samassa  pitkässä  virkkeessä  ”pelottava  ja  uskomaton”  ja  ”uni:  kumoon  kaadettu

pumpulilla koristettu liikkuva joulukuusi” (S, 396). Viimeinen vierestä ohi ajava laiva

jättää jälkeensä ”hohtavan kiehuen kuplivan tien jota sumun lonkerot kietoivat”, minkä

jälkeen ”oli  kuin aluksen valtava massa olisi  repinyt  sakean ilman ja  avannut portit

tuulelle” (S, 399). Tämä on ilmeinen perspektiivin avartumisen, sisäisenkin ”sumun”
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hälvenemisen,  näkymä.  Jos  kertomuksen alussa  ”aurinko nousi  ja  laski  yhtä  aikaa”,

lopussa taivaalla näkyy taivaankappale, joka ”oli kuu ja aurinko semalla kertaa”:

Tuuli nosti sumun kaihtimet ja meren päälle hahmottui toinen meri, 
pehmeä ja valkoinen, sillä oli lumisia saaria, se oli vailla rantoja, 
alkua ja loppua, sitä valaisi tuntematon taivaankappale joka oli kuu 
ja aurinko samalla kertaa. (S, 399)

Romaanin jyrkin rekisterinvaihdos tapahtuu siirtymässä pimeältä,  sumuiselta rannalta

Leningradin  bussiin,  toiseksi  viimeisestä  viimeiseen  lukuun.  Ylevä  ja  haltioituva

kokeminen  vaihtuu  ankeaksi  ja  tympääntyneeksi,  taivaankappaleet  ja  myyttiset

elementit syljeksi, ravaksi ja rasvaisiksi jutuiksi. ”Me olimme kuin paska joka hitaasti

liukui pitkin Suomen peräsuolta” (S, 409), Make kuvailee bussimatkaa; vielä edellisen

luvun  päätöskappaleessa  ”[k]uunsirppi  niitti  pilvenlonkia  tieltään,  ui  taivaan  poikki

laahuksenaan  tähtien  rihmoja”  (S,  399).  Bussissa  Make  kokee  saavuttaneensa

”tarkoituksettomuuden huipun” (S, 409). Saaran ratkaisu kadota lopullisesti tulee ikään

kuin järkytyksenä, vaikka öisellä rannalla Make ensimmäistä kertaa kertomuksessaan on

pystynyt luomaan jokseenkin realistisen käsityksen siitä, kuka ja millainen Saara todella

on:

Mutta varmaan ensimmäisen kerran tajusin hänet [Saaran] sellaisena
kuin hän oli, nuorena tyttönä jonka oli ollut pakko liian aikaisin 
kokea ne asiat joista toiset eivät koskaan tietäisi, joka oli peittänyt 
kömpelön säikyn nuoruutensa ja todellisen hädän kovuuteen ja 
piittaamattomuuteen että olisi kestänyt päivä päivältä eteenpäin 
rähjäistä olemassaoloa, ainaista tönimistä ja syrjimistä, sortoa ja 
väkivaltaa ja epätoivoa, koska ei ollut juuri syytä odottaa muutosta, 
niitä asioita joita ilman ennenkin oli jäänyt, rakkautta ja hellyyttä. 
Me olimme vähän aikaa olleet yhdessä ja se aika oli ollut kuin työ 
tai teko josta syntyi vapaus, ei enempää eikä vähempää, vapaus 
niissä rajoissa kuin vapautta on, vapaus antaa itsensä ja ottaa toinen 
joka halusi tulla otetuksi, mutta myös jättää toinen, uskoa ja luottaa 
toiseen niin paljon että pystyi jättämään hänet, ja vaikka se oli vain 
kynttilän lepattava liekki, hauras värisevä tähti, silti sen valo ulottui 
miten pitkälle tahansa. (S, 398).

Saarassa on  käytännössä  kaksi  lopetusta,  jotka  ovat  sävyltään  ristiriitaisia.  Mereen

liittyvä lopetus on selvästi avoimempi muutokselle, mahdollisuuksille, hyväksynnälle ja

maailmasta  vaikuttumiselle,  raskaanhaikeista  sävyistään huolimatta.  Suohon päättyvä

lopetus  tien  päällä  on  selvästi  kielteisempi,  pettyneempi,  raastavampi.  Eteenpäin
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siinäkin  mennään,  mutta  vailla  järkeä  tai  mieltä.  Nähdäkseni  ei  ole  aiheellista

muodostaa ehdotonta kantaa siitä, kummalla näistä lopuista on enemmän painoarvoa.

Ehkä olennaista on molempien loppujen ja elämän sävyjen rinnakkaisuus, ratkeamaton

ristiriita niiden välillä – ja se, ettei rajan takaiseen utopiaan päästä.
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4. Päätelmiä ja lisäkysymyksiä

”Vain sillä, mikä palaa luoksemme yhtä etäältä kuin unen elämykset 

ja henkilöt ja on kylpenyt persoonallisuutensa tuntemattomissa 

kerrostumissa, on vaadittava voima iskeä läpi ’todellisuus’-ajattelun 

köyhdyttävien kliseiden ja johdattaa meidät syvempään kertomukseen 

elämästämme ja hahmottaa niitä lakeja, joille olemassaolomme on 

alistettu ja siten – ohimenevästi – parantaa meidät siitä 

pinnallisuudesta, johon sopeutuvaisuuttamme olemme langenneet.” 

– Mikael Enckell

Saaran kuvaamat  ajankohtaiset  aiheet  taustoittavat  teokseen  liittyviä  temaattisempia

kysymyksiä.  Ehkäisyn arkipäiväistyminen, uusi aborttilaki,  koulutuspolitiikka ja muu

poliittinen  kuohunta,  elintason  nousu  ja  modernisoituminen  saavat  pohtimaan,  mitä

oikeastaan on kehitys ja mitä se yksilön kohdalla  edellyttää? Kuinka suhteellista on

vapaus, kun yhteiskunnan ulkopuolellakaan ei voi elää?

Ainakaan  yksilö  ei  ole  koskaan  vapaa  suhteessa  omaan  elämänhistoriaansa.

Varhaiskantaiset  kokemukset  ja  infantiilit  tekijät  vaikuttavat  lopulta  yksilön

elämänkulkuun ja valintoihin siinä missä olosuhteetkin. Valmiina tarjotuista mahdolli-

suuksista on mahdotonta iloita, jos ei ole saanut selvitettyä, kuka todella on, mistä tulee,

mihin kuuluu ja millaisia solmuja kätkee itseltään. Biologisessa seksuaalisuudessa on

aina jotakin ahdistavaa  ja  nöyryyttävää,  vaikka  sitä  koskeva sosiaalinen normisto ja

lainsäädäntö  muuttuisi  aiempaa  sallivammaksi.  Vain  riittävä  määrä  itseaiheutettua

kärsimystä  herättää  motivaation  omien  asenteiden  ja  toimintatapojen  kestävään

uudelleenarviointiin – eikä aina välttämättä sekään.

Make  tulee  Saaran  matkassa  selvittäneeksi  oman  ihmisyytensä  reunaehtoja

vaikeimman kautta, mutta vielä vähemmän hän ymmärsi itseään  isyyden, avoliiton ja

maisteriuden kynnyksellä. Saara muistuttaa rajojen väistämättömästä olemassaolosta,

mutta  puolustaa  subjektin  oikeutta  selvittää  itse  omista  lähtökohdistaan,  missä  rajat

menevät ja miksi juuri siellä. Kertomuksen alussa Make julistaa ”aina ajatelleensa”, että

”hullut tänne rajoja vetelee” (S, 25). Lopuksi hän vajoaa suohon rajamerkkien äärellä.
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Romaanina  Saara  kuitenkin  kieltäytyy  piirtämästä  minkäänlaista  ”rajaa”,  jonka

ylitettyään  subjekti  voisi  juhlia  tulemistaan  ”valmiiksi”,  ”kypsäksi”  tai  ”aikuiseksi”.

Saarassa olennaista  on  vain  se,  että  matkan  aikana  kertoja-päähenkilön  sietokyky

kasvaa ja perspektiivi laajenee suhteessa aiempaan.

Nämä  ovat tulkintojani  siitä,  mitä  Saara pyrkii  sanomaan  romaanin

ilmeisimmästä teemasta,  matkasta itseen, kulkemisesta Maken sanoin ”itsensä lävitse”

(S, 268). Kirjailija itse, Hannu Aho, kommentoi SKS:n kirjailijahaastattelussa Makessa

tapahtuvaa kehitystä tai antikehitystä näin:

Mua on aina kiinnostanut prosessi, että joku ihminen hiukankin 
kasvaa ja tulee paremmaksi, tai ei paremmaksi, mutta ehkä vähän 
viisaaksi, pieni muutos johonki suuntaan. Se on aina kiinnostanut, 
mitä ihmisen päässä silloin tapahtuu, mitkä kokemukset siihen 
vaikuttaa ja millä ehdoilla tällainen tapahtuu. Siks mua on kauheesti 
hämmästyny, kun kaikki sanoo Saarasta, että kauhean pessimistinen
ja synkkä [kirja]. [--] Make kehittyy pikkuisen, tulee lopussa 
ihmisen näköiseksi. (SKS KIA 1978, litterointi JK)

Käsitteen  merkityksessä  teema on aina  ”epäpuhdas”  (Pyrhönen 2004,  28),  ja  Saara

operoi  korostuneesti  kuvilla,  näyillä  ja  rinnastuksilla,  yleisillä  ja  henkilökohtaisilla

symboleilla,  ei  niinkään  argumenteilla  tai  ajatusrakennelmilla.  Väitelauseiden  sijaan

Maken sisäistä matkaa voidaan hahmotella  myös sana- ja mielikuvaketjuina ja niihin

liittyvinä kysymyksenasetteluina.

Pako,  etsintä,  eksyminen,  kriisi.  Murros,  siirtymä,  tie,  seikkailu,  meri,

haaksirikko.  Ranta,  vene,  ajotukki,  ruumis.  Kärsimys,  virta,  heijastus,  minuus.  Talo,

koti,  kotiinpaluu.  Orpous.  Kuolema.  Kolmiodraama,  petos,  itsepetos.  Nainen,  äiti,

synnyttäjä.  Syntymä,  abortti,  keskenmeno.  Hukkuminen,  tukehtuminen.  Toiseen

liittyminen,  toisen sisään  kuoleminen.  Minuuden rajojen hämärtyminen.  Erillisyyden

kauhu. Elämän ja kuoleman välisen rajan hämärtyminen. Voiko alkiota sanoa ihmiseksi

ennen kuin se on syntynyt? Entä päällepäin aikuinen ihminen – mitä hänen on käytävä

läpi tullakseen todella ihmiseksi? Mikä on hänen vastuunsa kykeneväisenä saattamaan

uusi ihmiselämä aluilleen toisessa ihmiskehossa?

Eräs  tutkimukseni  vaikeimmista  ongelmista  oli  se,  että  romaanin  paikanta-

mattomasta nyt-hetkestä lauotut aloitusvirkkeet ikään kuin kumoavat sen kehityksen,

joka Makessa kertomuksen aikana tapahtuu. Romaanin aloitus vaikutti pitkään kovin

irralliselta romaanin muuhun ainekseen nähden – ikään kuin Aho olisi itsekin romaania

kirjoittaessaan  unohtanut,  mitä  ensimmäiselle  sivulle  kirjoitti.  Vaadittiin  useita
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lukukertoja ennen kuin aloitusvirkkeiden suhde romaanin muuhun ainekseen selkiytyi.

Aloitusvirkkeet eivät ole yksiselitteinen lopputulema. Kyseessä on retorinen ongelman-

asettelu,  jota  kertomuksessa  lähdetään  juurta  jaksaen  tarkastelemaan  tilanteiden  ja

tapahtumasarjojen,  sisäisten  ja  ulkoisten  näkyjen,  kautta.  Saara ei  myöskään  kuvaa

kertojansa sinuiksi tulemista menneisyyden kanssa, vaan alati kesken olevaa pyrkimystä

siihen. Ihmisyys on, romaani esittää – se voi ja saa olla – myös omien ennakkoluulojen

elämistä  todeksi,  todellisuudesta  tehtyjen  tulkintojen  osoittautumista  pettäviksi;

tahatonta  paluuta  henkilökohtaisimman  kärsimyksen  ja  mielipahan  alkulähteille;

asioiden vaiheittaista ja usein vaillinaiseksi jäävää oivaltamista jälkikäteen.

Suhteessa  kirjallisuuden  lajeihin  Aho  operoi  Saarassa hyvinkin  kirjallisella

apparaatilla.  On  vaikeaa  (jos  mielekästäkään)  arvuutella,  mikä  Saaran malleista,

motiiveista  ja  myyttisistä  kuvioista  on  tietoista  ja  harkittua  soveltamista,  mikä

tekemisen aikana jyllännyttä tajunnan logiikkaa.

SKS:n  kirjailijahaastattelussa  Matti  Wacklin  kysyi  Aholta  tämän  kirjallisista

vaikuttajista.  Aho totesi,  että ”kai niitä on mahdoton määrä”.  Kotimaisia klassikkoja

Aho kertoi lukeneensa ”häpeällisen vähän”. Ulkomaisina vaikutteinaan hän mainitsi –

joskin hiukan empien – varsin ennalta arvattavat Kafkan, Faulknerin ja Dostojevskin.

Viimeksi mainitun esiin nostamista Aho piti hetimmiten ”turhana”, sillä tämä on ”niin

paljon  vaikuttanut  kaikkeen”.  (SKS KIA 1978,  litterointi  JK.)  Saaraan Dostojevski

näyttää  silti  vaikuttaneen  huomattavasti  enemmän  kuin  ”kaikkeen”  yleensä.

Ilmeisimmät Dostojevski-vaikutteet Saarassa ovat kertomuksen aloituksen Kellarilouk-

ko-alluusio sekä suora viittaus Karamazovin veljeksiin Ruissalossa. Vähemmän ilmeisiä

Dostojevski-vaikutteita  ovat  Maken  syyllisyydentuntois-kuumehoureiset  kaduilla

vaeltelut,  hyväksikäyttöön,  kärsimykseen  ja  oman  mielen  pettävyyteen  liittyvät

kysymykset sekä kapakoiden, rappukäytävien, ynnä kaikenlaisten törmäys-, siirtymä- ja

kynnystilojen merkitys.

Saaran ”pikareskimaisen vauhdin” – Pekka Tarkan (1989, 12) luonnehdinta –

alle kätkeytyy varsin syvä ja raskas traumaattis-depressiivinen ydin. Guillénin mukaan

pikareskiromaaneille  on  ollut  yleistä  tulla  luetuiksi  niissä  esiintyvien  sosiaalisten

epäkohtien reproduktioina tai niin, että huomio on kohdistunut pikaron edesottamusten

moraaliseen  ja  psykologiseen  arviointiin  ”oman  aikansa  tyyppi-ihmisenä”.

Pohjimmiltaan lajin edustajat ovat – aina olleet – kertomuksia siitä, millaista on tulla

ihmiseksi ihmisten keskellä, milloin minkäkinlaisissa ulkoisissa olosuhteissa. (Guillén

1971,  78–79.) Guillénin  luonnehdinta  näyttäisi  kuvaavan varsin  sattuvasti  Saaraa ja
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sitä,  miten  se  omana  aikanaan  otettiin  vastaan;  siitäkin  huolimatta,  että  pikareskius

muodostaa  Saaraan vain  yhden  kerrostuman  (Maken  kokemusten  yleistettävyyteen

”yleisinhimillisiksi” on niin ikään suhtauduttava varauksella). Orpous ei ole  Saarassa

kirjallinen lähtökohta, vaan kokemus maailmassa olemisesta.

Merellisillä  motiiveilla  kuvatun  odysseian  vieminen  kylpyyn  herätti  myös

kysymyksen,  onko  Saara arkkityyppisen  miehisen  seikkailun  parodia.  Sankarin

joutuminen veteen ja pelastuminen vedestä on vanhimpia ihmisen syntymästä kertovia

myyttejä (ks. Freud 1940/1964, 137). Monia veteen liittyviä myyttisiä kertomuksia on

myös luettu symbolisina esityksinä ihmisen sisäisistä ristiriidoista  ja  usein pettävistä

yrityksistä  ratkaista  niitä.  Esimerkiksi  Vanhan  testamentin  Joonan  kirja  on  Erich

Frommin mukaan symboleilla kerrottu tarina omantuntonsa ja pakenemishalunsa välillä

kamppailevan  miehen  sisäisistä  kokemuksista.  Joonan  kirjan  keskivaiheilla  Joona

joutuu meriteitse tekemällään pakomatkalla myrskyyn ja suureen kalan vatsaan. Kalan

vatsa on Frommin mukaan ”kohtuun” verrannollinen symboli  merkitessään sitä,  että

pako  suojelevaan  eristäytymiseen  päättyy  vangittuna  olemisen  pelkoon.  (ks.  Fromm

1951/2007,  28–29.)  Tämäntyyppiset  tulkinnat  eivät  ole  vieraita  ajatellessa  Maken

eräänlaista ”merimatkaa” kylvyssä ”kuin kohdussa”, siihen liittyviä kuolemankauhuja ja

haaksirikkoa, niin erityyppisistä teksteistä kuin onkin kysymys.

Karnevalistinen ajattelu elää myös perimmäisissä kysymyksissä, muttei ratkaise

niitä abstraktin filosofisesti tai uskonnollis-dogmaattisesti, vaan esittelee ne karnevaa-

likuvien konkreettisessa ja aistimellisessa muodossa (Bahtin 1963/1991, 196). Makea

piinaavat kykloopinsilmät ja paprikat, laivat pesäänsä etsivinä hirviöinä ja kaadettuina

joulukuusina ovat tällaista konkreettista, aistimellista karnevaalikuvastoa.

Runsaista  kuoleman  kuvistaan  huolimatta  Saara myös  hehkuu  ja  kuhisee

elämää.  Vastapainona  Maken  pessimismille,  tuskastuneisuudelle,  ihmisiä  kohtaan

tuntemalleen  halveksunnalle  hänessä  elää  valtava  uteliaisuus  maailman  pieniä

yksityiskohtia  kohtaan.  Tapa,  jolla  hän  punoo  havainnoistaan  tiheää  kielikuvien

kasvustoa, on sanan varsinaisessa merkityksessä uusia yhteyksiä luovaa, ei eristävää,

jähmettävää  ja  symbolisaatiota  tuhoavaa,  Ananketa.41 Kerronnallaan  Saara myös

muistuttaa, että mikä tahansa hetki voi olla samaan aikaan monta muuta hetkeä – ja että

41 Sigmund Freud (1910) on kutsunut rakkaudesta irrallaan olevaa kuolemanviettiä Anankeksi. Se 
katkoo yhteyksiä, rikkoo merkitysketjuja elämän eri tasoilla ja on ennustamattoman toiston lain 
alainen. Seurauksena on mielettömyys, symbolisuuden ehtyminen ja kivettyminen. Uutta elämää
ei synny. (Siltala 2007, 273.)
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missä  hyvänsä  katvealueella,  kuinka  hyvänsä  viheliäisessä  tilanteessa,  maailma  on

mahdollista kokea intensiivisesti.

4.1 Kuollut äiti ja kivitaulu – Saaran aineksia muussa Ahon 
tuotannossa

Saaran teemat,  kuvat,  motiivit  ja  ongelmat  eivät  jää  Saaraan.  Päätelmäni  Saarasta

tehtyäni  esitän  vielä  poiminnan  omaisia  havaintojani  siitä,  miten  tämä  näkyy  Ahon

tuotannon  eri  vaiheissa.  Versiokirjailijana  (ks.  Koskela  1988,  172)  Aho  vaikuttaa

kirjoittaneen, kuten johdannossa esitin, tuotantonsa alusta loppuun yhtä ja samaa teosta,

josta  yksittäiset  teokset  ovat  rakenteellisesti,  temaattisesti  tai  katsomuksellisesti

samansukuisia muunnelmia.  Hahmoteltaessa kokonaiskuvaa Ahon tuotannosta syntyy

myös – surullista kyllä – vaikutelma kuin Saarassa ilmenevät ongelmat olisivat jääneet

jollakin olennaisella tavalla ratkaisematta;  kuin pyrkimys rikkoa,  eristää ja eristäytyä

olisi osoittautunut sittenkin vahvemmaksi kuin pyrkimys luoda uusia yhteyksiä.

Saarassa,  kuten  on  ilmennyt,  nimihenkilöön  kiteytyy  kertojansa  varsin

negatiivinen  käsitys  naiseudesta  ja  siitä,  mitä  naiseus  hänelle  merkitsee.  Saarassa

puhutaan myös huorasta  kuoleman synonyyminä,  jonakin,  joka  jättää,  kun tahtoo ja

tekee  sen  (naiseutta  yleensä  merkitsevän  Saaran  hahmossa)  toistuvasti.  Saaran

ulkopuolellakin  kuollut,  kuoleva  tai  poissaoleva  äiti  –  se,  mitä  ”äiti”  kaikkinensa

edustaa  –  vaikuttaisikin  olevan  Ahon  tuotannon  vähemmän  ilmeinen  mutta  hyvin

perustavanlaatuinen pohjavirta myös ennen ja jälkeen Saaran. Sille ovat alisteista Ahon

romaaneissa kuvatut,  järjestään aina laihat,  epätasapainoiset  tai  tuhoisat  ihmissuhteet

sekä  kokemus  siitä,  että  kaikki inhimillinen  kanssakäyminen  on  tavalla  tai  toisella

valheellista,  väkinäistä  ja  mielivaltaista,  eikä  keneenkään  ole  mahdollista  saada

tyydyttävää, vastavuoroista, luottamuksellista yhteyttä.

Näissä Ahon tuotannon läpäisevissä ja loppua kohden syvenevissä tunnoissa on

huomionarvoisen  paljon  samoja  piirteitä  kuin  ranskalaisen  psykoanalyytikon  André

Greenin tunnetuksi tekemässä  kuollut äiti -ilmiössä. Kuollut äiti -ilmiöllä tarkoitetaan

(pelkistäen)  sitä  syvää  haavaa  (oireineen  ja  jälkineen),  jonka  emotionaalisesti

poissaoleva,  kylmä,  ”kuolleena”  koettu  äiti  jättää  varhaisessa  vuorovaikutuksessa;

elintärkeän objektin paikalle on muodostunut kylmä, kova ja ei-kosketettava ydin, johon

ei saada yhteyttä (ks. Teräväinen 2012). Tyypillisiä aikuisiän jälkiä varhaislapsuudessa

”kuolleena” koetusta äidistä ovat muun muassa pohjaton, kylmä ja passiivinen ahdistus,

tyhjyyden  tunne  sekä  vaikeus  tai  mahdottomuus  sitoa  sitä  psyykkisesti,  luoda
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vastavuoroisia ihmissuhteita ja kokea iloa onnistumisista. Anna Zonzi on luonnehtinut

Greeniä mukaillen, kuinka varhaisessa lapsuudessa ”kuolleena” koettu äiti pysyy mielen

uumenissa kapseloituneena ja muuttumattomana, ja seurauksena voi 
olla jatkuva viha tätä objektia kohtaan. Monet jäävät toistamaan 
lapsuuden pettymystä päätyen myös ihmissuhteisiin, joissa 
pettymykset ovat väistämättömiä. Yksin oleminen on ainoa 
vaihtoehto, kun jakaminen on mahdotonta. 
(Green 1986; Zonzi 2015, 122)

Ahon  esikoisromaanista  esimurrosikäisen  kertoja-päähenkilön  äiti  on  kirjaimellisesti

kuollut. Kuumeessa nähdyssä painajaisessa asiantila metaforistuu siten, että äiti onkin

vielä elossa, mutta kokijaan, lapseen, selin, eikä kuuntele, vaan ripustaa seinälle taulua,

jossa on ” kiviä, harmaita raskaita kiviä, miljoonia kiviä koko taulu”:

Näin painajaisen: joku nainen seisoi minuun selin valoisan 
seinän edessä, sillä oli taulu kädessä. Minä yritin saada naista 
kääntymään, mutta se ei kuunnellut minua, vaan alkoi ripustaa 
taulua seinälle. Taulussa oli kiviä, harmaita raskaita kiviä, miljoonia 
kiviä koko taulu. Avatessani silmät isä yhä edelleen istui vieressäni 
taustanaan pimeys. Hän pyyhki naamaani kylmässä vedessä 
kostutetulla nenäliinalla, minä tapitin häntä kuin ennen näkemätöntä
ihmettä. Minä sanoin haltioituneesti:

– Kuule, mä näin äidin! (s. 125)

Kammottava,  ilmestyksenomainen  kuolleen  äidin  näkeminen  ilmenee  Ahon

myöhemmässä  tuotannossa  monenlaisina  viitteenomaisia  johdannaisina,  joihin  liittyy

hylkäämistä, katoamista tai kuolemista – ja epätyydyttäviä suhteita naisiin. Jo Kaukana

vihreän meren (=KVM, 1976) alussa kosmisen oloinen yksinäisyyden kokemus liittyy

äitiin, vaikka kuolleen äidin merkitys kielletään:

Minä olin aina ollut yksin, eikä se johtunut äidistä, koska minä olin 
yhtä yksin ollessani muiden kanssa. Minä olin ollut yksin niin kauan
kuin muistan [--]. (KVM, 60)

Ahon myöhäiskauden romaania  Visto (=V, 1993) käsittelevässä kritiikissään Helsingin

Sanomien  Antti  Majander  (1993)  harmitteli,  kuinka  romaanin  kertoja-päähenkilö

”tärvää vähää myötäelämisen kykyään täysin mahdottomiin kohteisiin”.  Majander  ei

huomannut,  että  mahdoton  kohde  on  romaanin  kertoja-päähenkilölle  avoimestikin

eräänlainen äitihahmo, joka yllättäen kuolee ja jonka kuolinilmoituksen äärellä Visto



111

toteaa:  ”Ei  lapsia,  ellen  sitten  minä,  ei,  en  minä.”  (V,  150)  Äitihahmonsa  haudalla,

ennen  kuin  Visto  huomaa,  että  ”kai  minä  olin  lopulta  itkenytkin  kun olin  tarpeeksi

kiusannut  itseäni  siinä haudalla  palellessani” (V,  152),  hän varsin suoraan samaistaa

itsensä kuolleeseen äitihahmoonsa ja toteaa tämän ”ainoaksi, joka jäi”:

[K]aikki oli poissa, ja vaikka hänellä ei ollut mitään, ketään, sekin 
oli poissa, ja minä, minäkin olin poissa. Hän ainoa joka jäi.
(V, 152)

Kuten  Salakka-Kontunen  (1987)  on  todennut,  Ahon  teosten  päähenkilöt  sairastavat

tyypillisesti  kertomuksen  kulminaatiopisteessä  kuumeen,  ja  kuumehoureissaan  he

joutuvat  vastatusten  pelkojensa  kanssa.  Lisäisin,  että  Ahon  romaaneissa  kuumeessa

nähtyihin  uniin  käytännössä  kiteytyy  teoksen  symbolinen  totuus,  jolle  mimeettinen

aines on lähinnä tarkennetta. Esimerkiksi myöhäistuotannon Sinisen talon (=ST, 1985)

kertoja-päähenkilön mielenmaisemasta kertoo kaiken olennaisen tämä lyhyt kuumeunen

kuvaus:

Hitaasti upposin uneen, valtavaan valkeaan huoneeseen jossa vanhat
ihmiset tekivät kuolemaa kasvoillaan järjetön tyhjyys, ja minä 
laahustin kaikissa huoneissa ja kaikki ne olivat samannäköisiä ja 
kylmiä, sinistä jäätä joka puolella. (ST, 103)

Kuumeen  lisäksi  Salakka-Kontunen  (1987)  huomasi  myös  talven Ahon  tuotannossa

toistuvaksi  troopiksi.  Talvi  klassisena  kuoleman  vuodenaikana  sekä  kuume  –

sekoittaessaan  paleltumista  ja  hikoilemista  –  sisältävät  myös  ilmeisiä  yhtymäkohtia

Greenin  kuollut  äiti  -ilmiöön ja  siihen,  miten  sen psyykkistä  kokemista  on  kuvattu.

André Greenin kuvailemassa kuolleen äidin kokemuksessa toinen

on kuin ’talviunessa’, ikään kuin ’kylmäsäilytyksessä’, joka antaa 
subjektille ’jäädytetyn olotilan’ ja jossa hän väittää ’palelevansa 
kuumassakin, hän on kylmä ihon pinnan alapuolella, luihin asti’. 
Hän tuntee olevansa ’hautajaismaisten puistatusten jäädyttämä, 
käärinliinoihin kiedottu. Toinen on hänelle kuin talviunessa, ikään 
kuin kylmäsäilytyksessä.’ (Siltala 2007, 367)

Kiteytyneimmillään  Ahon  tuotannolle  leimalliset  teemat,  tunnot  ja  kuvat  esiintyvät

hänen  nuortenromaaniksi  luokitellussa  esikoisromaanissaan  Kaukana  vihreä  meri.

Kertomuksen  alussa  esimurrosikäinen  Jokke,  arka,  äiditön  lukutoukka,  tutustuu

levottomaan  ja  riehakkaaseen  Maraan,  rikkinäisemmän  perheen  kasvattiin.  Kiltin,
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sisäänpäinkääntyneen  mietiskelijän  (Joken)  ja  röyhkeän,  pitelemättömän  rämäpään

(Maran)  välille  syntyy  lähes  symbioottinen  suhde,  ja  kuten  Saarassakin,  tämä  yksi

ihmissuhde jättää varjoonsa kaikki muut ja rikkoo päähenkilön tavanomaisen elämänjär-

jestyksen. Saaran tavoin Mara edustaa matkaa, irtiottoa ja uhmaa, uhkarohkeaakin tietä

tuhoon.  ”Mara  kuin  matkalippu”,  kuuluu  yhden  luvuista  otsikko  kertomuksen

alkupuolella.

Kompositioltaan  ja  kuvien  käytöltään  Kaukana  vihreä  meri on  eräänlainen

kompakti  ja  helppolukuisempi  pienois-Saara,  eikä  vain  kolmijakoisuutensa  osalta:

alussa käydään veneretkellä,  nähdään ukonilma,  ja  taivaan ilmiöt  herättävät  vahvoja

mielikuvia  tulipalosta.  Veneretkeen  liittyy  runsaasti  kuvakielistä  veden,  rantojen  ja

maiseman  havainnointia,  joita  kertomuksen  edetessä  kehitellään.  Keskivaiheilla  on

juhlajakso,  sen  jälkeen  iskee  kuume.  Lisäksi  Kaukana  vihreässä  meressä,  kuten

Saarassakin, pienet yksityiskohdat kasvavat kertomuksen myötä kuolemanvaarallisiksi

tai  kuolemaa  merkitseviksi.  Kertomuksen  alussa  vedessä  kelluu  kuollut  sammakko,

”pää lintassa ja maha pullistunut tennispallon kokoiseksi” (KVM, 33). Lopussa nähdään

varsin dramaattisesti todellinen, vedessä kelluva ihmisruumis ”kasvot alaspäin laiturin

vieressä,  kädet ja jalat  kuin sammakolla” (KVM, 209). Myös rautatie kasvaa lelusta

todelliseksi  ja  hengenvaaralliseksi.  Ensin  lattialla  ”pienet  veturit  vekslasivat  ja

vaihtoivat sirosti, surisivat kuin olisivat kuljettaneet mehiläisiä” (KVM, 95). Lopussa

Jokke  löytää  itsensä  Maran  kanssa  keskeltä  todellista  rautatiesiltaa,  ja  höyryveturin

mustaksi kuvailtu savu lähestyy metsän yllä ”kuin pilvi, kuin henki pahassa unessa”,

”mustia kaalinkeriä ammuskeleva jytisevä masuuni” (KVM, 187–188).

Synkistä ja pahaenteisistä aineksistaan huolimatta Ahon pessimismi on Kaukana

vihreässä meressä vielä mietoa, aavistuksenomaista, uteliaan surumielistä hämmennystä

elämän edessä. Ahon hahmojen traaginen suhde naisiin esiintyy niin ikään  Kaukana

vihreässä  meressä kuin  idullaan.  Jokella  on  viatonta  pikku  vispilänkauppaa

luokkatoverinsa Katrin kanssa. Kun Katri kertomuksen loppupuolella alkaa toistuvasti

hakeutua Joken seuraan, Jokke väistää, pakenee Maran kanssa kuoleman uhmaamiseen

ja hankkiutuu repiviin ristiriitatilanteisiin. ”[I]lma oli lämmin kuin villa. Minä palelin”,

Jokke pohjustaa (KVM, 203) tilannetta, jossa hänen ja Maran tiet erkanevat.

[Jokke:] – Emmä voinut lähtee, sanoin ja itku alkoi valua syljen 
mukana kurkusta.

[Mara:] – Et, niin, mikset?
[Jokke:] – Ei se… käyny.
[Mara:] – Kun tuli paskat housuun. (KVM, 204)
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Ahon  pääteoksena  pidetyssä  romaanissa  Pelistä  pois (=PP,  1982)  kuvataan,  kuten

Saarassakin,  nuoren  miehen  vaiheikas  ja  kesken  jäävä  yritys  hakea  pohjan  kautta

paikkansa maailmassa. Saaraan verrattuna Pelistä pois -romaanissa aikaperspektiivi on

pidempi,  kokonaisuus  väljempi  ja  jäsentymättömämpi,  siirtymät  miljöiden,

paikkakuntien  ja  kaupunkien  välillä  satunnaisempia.  Kuvailu  ja  kuvakielisyys  on

totutun  runsasta,  mutta  sen  merkitys  suhteessa  kokonaisuuteen  vaikuttaa  jo

irrallisemmalta,  paikoin  itsetarkoituksellisemmaltakin  kuin  Saarassa  – luonnehdinta

”dekoratiivinen  runsaudensarvi”  pätee  oikeastaan  paremmin Pelistä  pois -romaaniin

kuin  Saaraan.  Pelistä pois -romaanin kertoja-päähenkilö, nuorta aikuisuuttaan elelevä

Henkka Haapala, kirjoittaa esikoisromaaniaan ja senttailee juttuja freelancerina kokien,

että 

kaikki mitä näin oli irvokasta, työ absurdia, yhteiskunta päätön 
teatteri, estradi täynnä pellejä laidasta laitaan, ja mitä hölmöin pelle 
sitä raikuvampi menestys. (PP, 384)

Taakse jääneellä parisuhteella Kristiinan eli Kitan kanssa on  Pelistä pois -romaanissa

samantyyppinen  merkitys  kuin  Aikin  keskenmenolla  Saarassa:  siihen  palataan

jatkuvasti.  Henkka ikävöi hulluna entistä naisystäväänsä, eikä pääse millään yli siitä,

että  on  tämän  menettänyt.  Kertomuksen  jälkimmäisellä  puoliskolla  ilmenee,  että

Henkka tuli itse omalla toiminnallaan karkottaneeksi Kitan luotaan. Samalla hän tulee

toteuttaneeksi,  kuin  lyhyenä  sivuepisodina,  eräänlaisen  uusintapainoksen  suhteestaan

Kittaan.  Tuhoisia  riippuvuussuhteita  paljastuu  myös  kertoja-päähenkilö  Haapalan

perhepiiristä. Romaanin päätöksessä Henkka kohtaa Kitan, kaikki haavat ovat yhä auki,

ja kuvion päättymättömyyttä ilmentää myös romaanin lopettava virke:

Ja pikkutyttö edessämme hyppi heitellen palloa ylös aina uudelleen 
ja uudelleen ja aina vain pallo putosi takaisin, takaisin hänen 
luokseen, aurinko, aina vain, aina vain, ja taas uudelleen ja takaisin 
ja luokse ja luokse ja luokse. (PP, 467)

Tarkkasilmäinen löytää Pelistä pois -romaanin, Saaran ja Kaukana vihreän meren välitä

hienovaraisia  keskinäisiä  viittauksiakin.  Pelistä  pois  -romaanin  Henkka  Haapala

kirjoittaa  esikoisromaaniaan,  jonka  nimeksi  ilmoittaa  Viimeinen,  sininen.  Henkka

Haapalan  mukaan  esikoisromaani  on  ”varsin  synkeä  ja  kerrottu  10-vuotiaan  pojan

näkökulmasta”, ja tarinassa ”poika näkee viimeisen unen, ja siinä on äiti ja kaverit ja

kaikki  on  sinistä,  ja  se  on  lapsuuden  loppu”  (PP,  50–51).  Omaa  kirjailijantyötään
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Haapala  reflektoi  pohtimalla,  että  ”[k]ai  siinä  oli  paljon kompensaatiotakin,

pakenemista,  tarrautumista  semmoiseen  jota  ei  ole,  melkein  kauhua  todellisuutta

kohtaan” (PP, 362). Oman elämänsä ristiriitojen ja vastakohtien hän toteaa olevan ”liian

sotkuisia eristettäviksi kirjallisiksi kuvioiksi” (PP, 48) ja pelkää,

ettei kirjoittamalla niistä ongelmista selviäisi, edes yksinäisyyttä se 
ei muuttanut yhteydeksi, turvattomuus oli sama pelottava juttu kuin 
ennenkin [--]. (PP, 362) 

Saarassa Ahon esikoisromaanin nimi esiintyy upotuksenomaisesti  lähes sellaisenaan.

Turun  Ruissalossa  Make  toteaa,  punnitessaan  mahdollista  paluuta  Tampereelle,  että

todennäköisesti silloin ”ei enää edes haluaisi pois, kauas kauas vihreän meren taakse,

sillä sitä tietää jo, on jo nähnyt millaista siellä oli”. (S, 366)  Saarassa siis tavallaan

toteutetaan  tutkimusmatka,  josta  Kaukana  vihreässä  meressä vasta  haaveillaan  –  ja

todetaan,  ettei  maailman  näkeminen  niin  ihmeellistä  ollutkaan.  Kaukana  vihreässä

meressä, kun Jokke kertoo Maralle jo nähneensä meren perhematkoillaan, muun muassa

Ruissalossa  (!),  keskustelu  veden kirkkaudesta  saa  Saarassa tutuiksi  tulevia  samean

sävyjä:

[Mara:] – Onks se vesi [meressä] kirkasta? Kun sukeltaa?
[Jokke:] – Ei se kovin kirkasta ole. Yhtä sameeta kun 

Lehmänrännissä. (KVM, 54)

Sinisessä  talossa ja  Vistossa Ahon  ilmaisun vuolaus  saa  hillitymmät  mittasuhteet.

Dialogi on keskitetympää, myyttiset ja romanttiset ainekset vähenevät, karnevaali on

vaimennut ja kaupunki muistuttaa enemmän realistisesti kuvattua tapahtumaympäristöä.

Teemavuodenaikana  Saaran ja  Kaukana  vihreän  meren kesä  on  muuttunut  talveksi,

surumielisen utelias hämmennys (Kaukana vihreä meri) ja kipunoiva, ravisteleva tuska

(Saara,  Pelistä pois) apaattiseksi, staattiseksi depressioksi. Havaittavissa ei (enää) ole

minkäänlaista kaipuuta, ikävää takaisin johonkin tai toivetta paremmasta. Alkoholi ei

ole enää mahdollisuus irtiottoihin, eikä edes ihmissuhteita tuhoava, vaan niitä vaivoin

koossapitävä voima.  Sekä  Sinisessä talossa että  Vistossa nähdään myös kertoja-pää-

henkilön  vanhemman  kuolema,  mutta  minkäänlaista  mainittavaa  surutyötä  siihen  ei

liity;  surun tilalla  on laajempi,  kaikenkattava osattomuuden, merkityksettömyyden ja

yhteyden puuttumisen kokemus.
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Avainromaanimaisen Sinisen talon keskiössä on teatteri, etenkin laitosteatteri eli

teatterilaitos.  Kertoja-päähenkilö  Lutsi  on  leipiintynyt  näyttelijä,  luottamusmies  ja

teatterialan  ahkera  rutiinisuorittaja.  Hän ei  näe  työllään  minkäänlaista  tarkoitusta  tai

merkitystä, mutta lavalla ja ”talossa” hän kuitenkin tekee tunnollisesti sen, mitä häneltä

odotetaan,  kaameassa  krapulassakin.  Lutsin  näyttelijäkollega  Olli  on  ulkoisesti

menestyneempi, suoranainen tähti, mutta kyvytön pitämään mölyjä mahassaan. Olli ei

myöskään pääse yli siitä, että hänet on jättänyt samassa näyttelijäkatraassa vaikuttava

Freija, jolle näyttelijäntyö on ”joku sosiaalinen tonttuleikki ja teatteri nukkekoti” (ST,

109).  Lutsi  lähettää  Ollille  tekaistuja  fanikirjeitä  Juliana-nimiseksi  ihailijattareksi

tekeytyneenä.  Näihin  kirjeisiin,  jotka  sisältävät  romaanin  henkevimmän  aineksen,

kiteytyy myös Lutsin (ja mitä ilmeisimmin Ahon itsensäkin) tuntema inho kaikenlaista

laitostamista kohtaan:

Mitä me teemme lapsille, ihan pienille, jotka vielä ovat avoimia 
ja luottavaisia ja luovia – me rohkaisemme heitä kaikessa siinä 
hyvässä, joka heissä luonnostaan on, ja sitten tulee koulu ja kaikki 
rajoitukset ja säännöt, joilla me laitostamme heidät, se on kuin iso 
muotti, johon me valamme, tuhlaamme kaiken sen inhimillisen 
rikkauden, annamme kaavan jonka mukaan heidän tulee tuntea ja 
ajatella. (ST, 112)

Mitä tulee hylätyksi tulemiseen ja itsetuhoiseen käytökseen,  Sinisessä talossa kertoja-

päähenkilö on sivullinen todistaja, ei enää kokija itse. Lutsi ikään kuin katsoo Ahon

edellisen romaanin Henkka Haapalan tuskien taivalta  sivusta.  Lutsin ”pelastukseksi”

koituu hänen jähmeän välinpitämätön suhtautumisensa koko alaan, kun taas Olli kostaa

kollegoilleen ja maailmalle kokemansa loukkaukset pilaamalla elämänsä ja tuhoamalla

itsensä.  Kun  kertomuksen  lopussa  ohjaaja  Urpela  sadattelee  Ollin  mahdottomuutta

tietämättä, että tämä on ehtinyt jo jäädä (tai mahdollisesti jättäytyä) auton alle, Lutsi

toistaa vasta kuolleesta ystävästään:

– Mutta hänhän onkin madonna, minä sanoin. (ST, 181)

Vistossa,  joka  esitellään  takakannessaan  ”lauseenrakentajan  taiteilijaromaaniksi”,

pilkataan  kuvataidemaailmaa  yhtä  antaumuksella  ja  armotta  kuin  Sinisessä  talossa

teatteria. Päähenkilön depressiossa on taas  Saarasta ja  Pelistä pois -romaaneista tuttu

tuskaisakin  painotus.  Viston kertoja-päähenkilö  on  taidemaalari  Visto.  Päästyään

mesenaatti  Pellisen  siipien  suojaan  Visto  saa  arvostusta,  mutta  kuvataidetoimintaan
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liittyvä sosiaalinen elämä saa hänet kirjaimellisestikin oksentamaan. Viston ongelmaksi

koituu myös se, ettei hän näe maailmaa niin värikkäänä kuin taidekauppias olettaa, että

ostava yleisö haluaa sen nähdä. Visto tiedostaa toistavansa samoja ja kuvia ja aiheita,

muttei voi kuvitellakaan maalaavansa maailmaa muulla tavoin kuin näkee: ”Minä tein

sen minkä tein koska minun oli pakko tehdä, ja tein sen sillä tavalla kuin se oli tehtävä.”

(V, 139) Linjaus on helppoa lukea myös Ahon oman kirjailijalaadun puolustuksena. Jo

Saaraa käsittelevässä  kirjailijahaastattelussa,  kun  puheeksi  tulivat  romaanin  väitetty

pessimismi ja siihen liittyvät arvoarvostelmat, Aho sanoi:

Olisi umpivalheellista kirjoittaa muuta kuin ajattelee. Jos olisin niin 
kauhea pessimisti kuin jotkut sanoo, en kirjoittaisi sanakaan, olisin 
kuollut jo. (SKS KIA 1978, litterointi JK)

Ehkä kirjoittaminen (Viston sanoin ”sillä tavalla kuin se oli tehtävä”) todella on tai oli

Ahon tapa  vaalia  elämää  itsessään  ja  luoda  yhteyksiä  muihin.  Viston sivuilta  on

luettavissa toivottomiksi osoittautuvia yrityksiä puhkoa yleisön ymmärtämättömyyden

kivimuuri.  Kriitikoiden  luonnehdintoja  lukiessa  Vistosta  tuntuu  ”kuin  ne  olisivat

sanoillaan yrittäneet peittää sen mitä minä kuvillani halusin näyttää” (V 116); varsin

samansuuntaisia  tuntemuksia oli  Aholla  itsellään  Saaraa koskevassa kirjailijahaastat-

telussa.  Antti  Majander  luonnehti  HS:n  Visto-kritiikissään,  kuinka  ”Aho  rakentaa

lauseensa viimeisen päälle,  mutta  romaanin rakenteeseen jää vielä  seitsemännelläkin

yrittämällä  hiven  toivomisen  varaa”.  Kuin  tämän  tyyppiseltä  kritiikiltä  puolustau-

tuakseen  Visto  kertoo  Vistossa samaistuneensa  ennen  kaikkea  maalareihin,  jotka

”sommitelmiensa  sotkussa  yrittävät  tehdä  kokovartalokuvaa  elämän  epätäydelli-

syydestä” (V, 188).

Väkevimmän  esteettisen  elämyksen  Visto  kokee  Ateenan  arkeologisessa

museossa  katsellessaan  4000  vuotta  vanhoja  hammaslääkärin  työvälineitä.  Hänen

mukaansa niissä

oli kaikki oleellinen, kaikki niitten lisäksi oli tarpeetonta, falskia, 
krääsää, ne olivat mustia ja rumia kuin laavakivi, ne eivät välittäneet
minkäänlaista kauneutta tai estetiikkaa, vain kokemusta elämästä 
[--]. (V, 188–189)

Vihaamistaan kaupungin kulttuuripiireistä Visto vahingossa löytää Kirsin, onnettoman

lesken  ja  eräänlaisen  maanpäällisen  madonnan.  Kirsin  yllättäen  kuoltua  Viston

todellinenkin äiti kuolee, ja Viston laihan oloinen lohtu on oivaltaa, ”ettei kenelläkään
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ollut oikeutta tappaa minua, paitsi itselläni” (V, 167). Kun lama on taputellut loppuun

sen,  mitä  Viston  taiteilijaurasta  on  jäljellä,  tämä  vetäytyy  perimäänsä  rantamökkiin,

missä on lapsena ”suulla[aan] maaten tuntikausia ihmetellyt, sitä rajaa jossa vesi ja maa

kohtasi  toisensa”  (V,  193).  Visto  myös  tunnustelee  kuoleman  rajaa  lähtemällä

alastomana  jäätyneelle  järvelle  nukkumaan.  Romaanin  lopetuskappaleessa  Visto

kuvittelee tarkkailevansa omaa, jäälle paleltunutta ruumistaan:

Ikkunan takana kevät, talvi, toinen kevät, joku vuodenaika. 
Omenapuiden alla varjot ohittivat minut, iltaan on sudenvirsta 
matkaa. Illan auringossa lintujen siivet repivät järven avaraa 
vaippaa, lokit nokkivat silmiäni. (V, 231)

Ahon  romaaneiden  niin  sanotussa  kapinassa  sosiaalistavia  ja  ihmisiä  yhdistäviä

instituutioita  (koulua,  yliopistoa,  työpaikkoja,  teatteri-,  media-  tai  taidemaailmaa)

kohtaan on harvoin  aatteellista  sisältöä,  joka  pyrittäisiin  esittämään  jäsentyneesti  tai

johdonmukaisesti. Ahon materiaalia ovat tuotantonsa alusta loppuun tunnekokemukset

ja näyt, värit ja symbolit, eivät argumentit ja ajatusrakennelmat. Tällaiseen lukutapaan

ohjaavat  myös  mitä  suurimmilta  osin  hänen  teostensa  nimet.  Kokemus  ihmisten

keskellä  olemisesta  saa  kiteytyneimmän muodon  Kaukana  vihreässä  meressä Joken

kuvaillessa  koulun  alkua:  ”Siitä  alkoi  pyörre  joka  otti  mukaansa,  sitä  ei  voinut

keskeyttää eikä siihen voinut vaikuttaa.” (KVM, 70)

4.2 Jälkimietteitä ja reflektiota

Tutkimukseni alkuvaiheessa en tiennyt, mihin olen ryhtymässä. Käsitykseni  Saarasta,

jonka luulin  jo  tuntevani  hyvin  ja  lukeneeni  tarkasti,  osoittautui  myöhemmin varsin

pinnalliseksi. Uudet lukukerrat ja lupa olla luovempi tuottivat vapautta ja vaikeuksia.

Mitä enemmän hermeneuttinen kehä otti kierroksia, sitä hankalampaa oli tutkimuksen

rajaaminen ja fokusoiminen. Alati kasvava määrä havaintoja, kytköksiä ja tulkintoja oli

saatava tutkimusraameihin. Se oli meren kauhomista piparkakkumuottiin.

Aineistoon on mentävä syvälle, jotta selviää, mitä kannattaa ylipäätään kysyä ja

mihin kaavailla tutkimusasetelman rajoja. Kirjoitusprosessissa vaikeinta ei ole tavoittaa

riittävää tarkkuuden astetta, vaan riittävä  epätarkkuuden aste.  Ne ominaisuudet, jotka

tekevät  Saarasta teoksena niin  kiinnostavan ja ainutlaatuisen,  tekevät siitä tutkimus-

kohteena  hankalan.  Saaran vuolaus,  hillittömyys  ja  monikerroksisuus  tuntui  kerta

toisensa  jälkeen  valuvan  läpi  kaikista  soveltamistani  kehikoista,  teorioista  ja
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taksonomioista. Vaikka  Aho pilkuttaa  miten  sattuu  ja  on  monissa  dialogeissa  tehnyt

repliikkien  sanojien  hahmottamisesta  tarkoituksettoman  vaikeaa,  Saara kaikkinensa

ilmentää  jonkinlaista  hyvin  vaikeasti  kuvailtavaa  rytmin,  sommitelmallisuuden  ja

soinnillisuuden tajua. Läheltä katsoen Saara on tiheä, lähes tukkoon kirjoitettu romaani

– mutta mitä useammin ja tarkemmin sen lukee, sitä ehjemmältä, ”täydellisemmältä” se

vaikuttaa. Tutkimusta tehdessäni en lakannut ihmettelemästä, miten moninaisemmalla ja

yllättävämmillä  tavoilla  romaanin  lukemattomat,  äkkiseltään  vähäpätöisen  oloiset

yksityiskohdat liittyvätkin toisiinsa.

Tutkimukseni  edetessä  huomasin  myös  vaalineeni  Saarasta kuvaa,  joka  ei

ollutkaan  täysin  totuudellinen.  Huomasin  lukeneeni  Saaraa sittenkin  valikoiden,

joiltakin osa-alueilta silmäni peittäen. Saaran vino, hiljainen huumori ja aistivoimaiset,

tunnelmakuvat  ja  visuaalinen  kerronta  tuntuivat  pitkään  tutkimuksellisesti

olennaisemmilta  kuin  kerronnasta  esiin  nouseva  naisvihamielisyys.  Kuten  usein,

olennaisimmaksi  osoittautui  lopulta  juuri  se  aines,  jonka  merkitystä  halusin

mahdollisimman pitkään vähätellä.

Ajattomista  aineksistaan  huolimatta  Saara myös  on  enemmän  oman  aikansa

tuote kuin tutkimukseni alussa näyttäytyi.  Myöhempien aikojen kasvattina huomasin

sittenkin  havainnoineeni  Saaran maailmaa  ikään  kuin  turistina.  Vuonna  1988

syntyneenä  minun  oli  erikseen  selvitettävä  lukuisat  tulkinnallisesti  olennaiset

viittaukset,  jotka  1970-luvulla  nuoruuttaan  eläneille  olivat  todennäköisesti

itsestäänselviä.  Saaran maailmassa  oli  jotakin  hyvin  tuttua  ja  tunnistettavaa:

nuorisokulttuurien ilmiöt, opiskelijoiden rällääminen, poliittisen ”tiedostamisen” prässi,

identiteettikysymykset, avoimien ja piilevien yhdenmukaistamisvaatimusten paine, niin

sanotut ”sukupolvikokemukset”.  Toisaalta vaadittiin monta lukukertaa ymmärtämään,

kuinka  vahvasti  Saarassa kuvattuna  aikana  myös  kristillis-konservatiiviset  arvot

vaikuttivat  vasemmistolaisen  liikehdinnän  rinnalla.  Kaltaiseltani  2000-luvulla

rippikoulun käyneeltä ei oleteta Vanhan testamentin patriarkkojen ja heidän vaimojensa

tarinoiden tuntemista.

Toisinaan  tuntui,  että  joku  lisää  Saaraan salaa  uusia,  ehdottomasti

huomionarvoisia kohtia sitä mukaan, kun saan edelliset tulkittua. Oikea hypoteesi tuntui

löytyneen siinä vaiheessa, kun uudet havainnot ja niistä tekemäni tulkinnat eivät enää

asettuneet vanhojen kanssa ristiriitaan, vaan alkoivat jopa tukea niitä.

Raija  Pohjamo  kirjoittaa  sattuvasti  Tunteiden  syviksi  vesiksi nimetyssä

teoksessaan, jossa tulkitsee D. W. Winnicottia kollegansa Maarit Veikkolaisen kanssa:
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Taideteoksen pysähdyttävää koskettavuutta ei voi ymmärtää. 
Mielikirjallisuutta, sen mukaansa tempaavaa tyyliä, ei voi vastustaa. 
[--] On aika selvää, että vaistomaisen kokemustavan juuret ovat 
varhaisuudessa. Niitä ei voi ’suomentaa’, eikä tarvitsekaan. Se on 
ominta itseämme ja väri tavassamme antautua asioille.
(Pohjamo 2016, 78)

Yllä siteeratun hyväksyminen auttoi pääsemään työssäni eteenpäin. Pitkään kuvittelin

(tosin,  en  tietoisesti),  että  gradussani  voisin jotenkin  ”avata”  Saaran hetket,  näyt  ja

tunnelmat  kaikille  juuri  sellaisina  kuin  ne  itselleni  ovat  välittyneet.  Otti  aikansa

ymmärtää, ettei tämä missioni ollut realistinen. Ahon proosasta välittyvää tapaa antautua

asioille  ei  voi  eikä tarvitsekaan kaikilta  osin ”suomentaa”.  Jokin  siinä  saa pysyäkin

arvoituksena.
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