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Ennakkosuosikkina Finlandia-
palkituksi karauttanut Laura 
Lindstedtin Oneiron on yllät-

tävän täynnä elämää ollakseen kuole-
masta kertova romaani. Teos on fan-
tasia välitilasta, johon voi kulkeutua 
oitis kliinisen kuoleman jälkeen, 
ennen lopullista olemisesta erkaantu-
mista. Romaani ei ota kantaa siihen, 
päätyvätkö kaikki vainajat tähän eris-
kummalliseen valkoiseen materiat-
tomaan materiaan, jossa ei enää ole 
aikaa, ruumiintoimintoja tai tunto-
aistimuksia. Muistoja ja tunteita sen 
sijaan on, ja Lindstedtin romaanissa 
samaa epätilaa asuttavat seitsemän 
naista vuoroin torailevat ärhäkästi, 
vuoroin pinnistelevät yhdessä aut-
taakseen toisensa eteenpäin kuolon 
porstuasta. Yhdessä he jopa raken-
tavat vaatteistaan viitteellisen kodin, 
jossa kotilieden virkaa saa toimittaa 
räiskyvän oranssi peruukki.

Oneironissa aika sekä venyy että 
tihenee: Naiset ovat kuolleet toi-
sistaan riippumatta vuosien 2005 
ja 2013 välillä ja tupsahtaneet yksi-
tellen samaan valkoisuuteen. Mitä 
kaikkea voi saada mahdutettua kuo-
lemanjälkeisiin sekunteihin? Mikä 
osa meistä pysyttelee olemassa sit-
keimmin? Toisaalta romaani esittää 
vaivihkaa, että jos kuolemassa on 
näin paljon elämää, ehkä dyna-
miikka toimii toisinkin päin – en-
nenaikainen kangistuminen tai 
silkka katkeruus voi estää meitä elä-
mästä ja havainnoimasta täydellä 
voimalla tämänpuoleisessa. Meissä ja 
ympäristössämme on kaikki ainekset 
oman maanpäällisen helvettimme tai 
taivaamme muodostamiseen.

Lukija kohtaa newyorkilaisen 
Shlomithin, moskovalaisen Polinan, 
brasilialaisen Rosa Imaculadan, rans-
kalaisen Ninan, hollantilaisen Wlb-
gisin, senegalilaisen Maimunan sekä 
viimeisenä saapuneen itävaltalaisen 

Ulriken. Kohtalot vaihtelevat sydän-
siirrosta kurkkusyöpään, teini-iän 
tyhmänrohkeudesta keski-ikäisen 
sumeaan alkoholismiin. Sivumää-
räisesti eniten tilaa valtaa nälkätai-
teilija Shlomith. Hänen elämänsä ja 
taiteensa leikkauspintaa seurataan 
paitsi aikakauslehtihenkilökuvan 
myös juutalaisuuden ja anoreksian 
suhdetta käsittelevän, perehtyneesti 
laaditun luentoperformanssin muo-
dossa. Luento jää itsensä taiteen 
vuoksi kuihduttaneen Shlomithin 
viimeiseksi. Koska Lindstedt ei 
kitsastele oppineita silmäniskuja, 
kääntyy Shlomithin hahmo paikoin 
parodiaksi šokeeraavista performans-
sitaiteilijoista:

”Esityksessä Shlomith luki otteita 
’juutalaisteoreetikkojen šoan jälkei-
sistä yrityksistä selittää Jumalan tahto 
parhain päin’, kuten hän itse tapahtu-
man summasi Vanity Fairissa. Esitys 
koettiin silkaksi rienaukseksi, ei niin-
kään siksi, että Shlomith-Shkhina 
luki nuo tekstit ilkosillaan (hän oli 
todella mielellään ilman vaatteita!), 

vaan pikemminkin siksi, että hän ei 
ollut täysin alaston. Hän oli koristel-
lut vartalonsa pyykkipojilla, hän oli 
ripustanut niitä tiettyihin kivuliai-
siin ulokkeisiin, kuten nänneihin ja 
häpyhuuliin. Eikä siinä kyllin: hän 
oli pistellyt vatsaansa hakaneuloja, 
hänen selkänsä oli ruoskaniskuista 
punaisilla juovilla, ja kaiken kukku-
raksi häntä oli hakattu; mustelmat 
jaloissa ja käsivarsissa olivat aitoja.” 
(244)

Shlomithille taide ei kuitenkaan ole 
naurun asia vaan totinen pyrkimys 
etsiä sovitusta ihmisen, yhteisön ja 
kulttuurin väkivaltaiseen alistussuh-
teeseen.

Kuolema voi olla kaikille sama, 
mutta välitilassa vallitsee hierarkia. 
Myös romaanin tekstuurin vaihtelu 
välineestä ja tyylilajista toiseen tulee 
lopussa paljastaneeksi paitsi elämän, 
myös kuoleman läsnäolon media-
ympäristössä. Palstatila vain vaih-
telee: The New York Times julkaisee 
Shlomith-Shkhinasta näyttävän 
nekrologin. Myös Ninan, Rosa  
Imaculadan ja Ulriken kohtalot ylit-
tävät uutiskynnyksen. Maimuna 
jää omassa mediapalasessaan tylysti 
sivurooliin. Epädramaattisesti kit-
kutellen hiipunut Wlbgis saa tyytyä 
tavanomaiseen kuolinilmoitukseen, 
yksinäiselle Polinalle taas etsitään 
suuremmitta seremonioitta seuraajaa 
työpaikalle. Silti jokainen nainen hy-
västellään erikseen. Rosa Imaculada 
ottaa varaslähdön, Wlbgis poistuu 
vihassa, Polinan ote lipsuu.

Koska Shlomith valtaa koko-
naisvaltaisessa ”eksperimentaalisuu-
dessaan” niin paljon tilaa, jäävät joi-
denkin muiden, kuten vaaralliselle 
salakuljetusmatkalle lähteneen Mai-
munan, elämä, teot ja olemus paljon 
viitteellisemmiksi. Vaikka se ei ehkä 
olisi ollut kustannuspoliittisesti suo-
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tavaa, olisi Oneiron voinut olla tup-
latenkin pidempi – tai sitten sanoa 
vähemmistä aineksista enemmän. 
Kustakin hahmosta saisi oman spin 
off -romaaninsa, mutta juuri heidän 
muodostamansa sekalainen seura-
kunta tekee heistä kiinnostavia ja 
hieroo erot esiin. Teoksen nautit-
tavimpia piirteitä on ryhmädyna-
miikan kuvaus – myös silloin, kun 
ryhmä rakoilee.

Seitsemän naisen lisäksi ohit-
tamattomaksi hahmoksi nousee 
rupatteleva kertoja, joka ei ole yk-
sikään henkilöhahmoista mutta on 
valmis valaisemaan yhtä jos toistakin 
heidän taustoistaan. Aivan kaiken 
huomioon ottava, sivupoluille pouk-
koileva ensyklopedinen tyyli sekä 
houkuttelee että hengästyttää. Paren-
teeseissa auotaan kokonaisia sukuhis-
torioita, kuten luvussa, jossa selvi-
tetään, miksi hienostorouva Ninasta 
olisi tullut onnistunut äiti:

”Nina oli tahtonainen tahtonais-
ten suvusta. Hänen sukunsa naiset 
myönsivät sadasosasekunnissa tosi-
asiat. He sanoivat ruman sanan niin 
kuin se on (vrt. isoäiti, kun isoisän 
jäljiltä löytyi lehtolapsi), rauhalli-
sesti ja ääntä korottamatta (vrt. täti, 
kun avioeron iljettävä syy piti sanoa 
ääneen oikeussalissa), he kuuntelivat 
mitä sanottavaa muilla on ja yrit-
tivät yhteenvetoa (vrt. serkku, kun 
hyppyklamydia paljasti ystäväpiirissä 

harjoitetun täysin sopimattoman 
ristiinnainnin), he eivät provosoi-
neet eikä provosoituneet (vrt. äiti, 
kun vanha dementoitunut isä alkoi 
solvata tytärtään pihtariksi ja kaap-
pijuopoksi – myös jälkimmäinen 
syytös oli aiheeton). Sellaisia olivat 
hänen sukunsa naiset, ja sellainen oli 
hän itse.” (154)

Kertovan äänen reippaudessa on 
oma valloittavuutensa. Kuolema ai-
heena voi odotusarvoisesti virittää 
rekisterin väräjäväiseksi, mutta 
Lindstedt käsittelee aihettaan siekai-
lematta. Oneiron on paljouskirjalli-
suutta, jossa on samansukuista tuu-
heuden tavoittamista kuin Marcel 
Proustin Kadonnutta aikaa etsimässä 
-sarjassa (1913–1927), Alfred Döb-
linin Berlin Alexanderplatzissa (1929) 
tai Georges Perecin Elämä käyttö-
ohjeessa (1978). Intensiivisessä ruu-
miillisuudessa se sykkii kuin Clarice 
Lispectorin Passio (1964). Vaan li-
sääkin tekisi mieli lusikoida: naisia 
jää kaipaamaan, osaa enemmän, osaa 
vähemmän.

Paljous aiheuttaa sen, että Lind-
stedtin kekseliäästi kuvaama aineet-
tomuuden ja tyhjyyden kokeminen 
jää turhan nopeasti syrjään, kun 
naiset ja kertoja täyttävät tilan me-
telillään. Koska tuonpuoleisessa on 
tungosta, kruisailee kerronta lopulta 
aikamoista vauhtia kohti väistämä-
töntä loppuaan. Muutaman kerran 

pysähdytään pidemmäksi aikaa ot-
tamaan selkoa ”exituksen ummista-
misesta arkkuun” tai swedenborgi-
laisesta mystiikasta, mutta se on vain 
ajan pelaamista:

”Oli aika hyvästellä valkoinen. Mistä 
tuo yhtäkkinen varmuus ja yksituu-
maisuus? Me emme tiedä. On paljon 
asioita, jotka eivät ole vallassamme. 
Jälleen joudumme luopumaan. Ja 
aina se tuntuu yhtä musertavalta. 
Ikään kuin emme oppisi mitään 
tuhansista ja taas tuhansista lähtemi-
sistä, yksin jäämisistä ja uusista tule-
misista. Aivan kuin ihmiset, jotka 
ilmestyvät tänne yksitellen tai ryp-
päinä, myttynä tai jäsenet suorina, 
säikähtäneinä tai syvässä unessa, ja 
aikansa oltuaan katoavat, eivät olisi 
luonnollinen osa tätä kirottua proses-
sia.” (336)

Voi myös olla, että halu lukea lisää 
kertoo elämään takertumisesta. Niin 
kauan kun henkilöhahmot kerto-
muksineen ovat kanssani, vallitsee 
vielä yhteys, ei kuoleman mukanaan 
tuoma peruuttamaton tavoittamat-
tomuus, josta ketään ei voi kiskoa 
pois. Koska moniaalle rönsyilevä ro-
maani ruokkii sielua niin sankasti, 
on sekä lukijan että kenties henkilö-
hahmojenkin vaikea malttaa päästää 
irti toisistaan. Eikö vielä olisi aikaa 
yhdelle kuolemaleikille tai tieteelli-
selle selonteolle?

”Voi myös olla, että halu 
lukea lisää kertoo elämään 
takertumisesta.”


