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hytti nro 6 – kohtaamisia junassa 
Itä on itä ja länsi on länsi, on tyttö ja tytöllä on 
unelma. On Neuvostoliitto, sen kulahtanut ja absurdi todellisuus, lannistetut mutta kekseliäät 

ihmiset, korruptio ja tyly lähihistoria. On Siperian 
juna, junassa hytti ja tytön matkakumppanina 
venäläinen mies. Ohi vilahtavat toistensa kaltaiset 
kaupungit ja pystyyn mätänevät tehtaat, kaduilla 
lainehtivat joet ja myrkytetyt metsät. Tähdet kolisevat jääkuutioina vihreällä taivaalla ja räkäinen 

kissa naukaisee yössä. 
tarina jatkuu www.rosaliksom.com
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juna kiitää kohti itää ja kaikki odottavat aamua. 
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hytti nro 6 on Neuvosto-liiton ruumiinavaus, kertomus  matkasta asioiden ytimeen,  suljetun maan sielunelämään  ja tytön omaan sisimpään.  
rosa liksomin teoksia:Yhden yön pysäkki 1985Unohdettu vartti 1986Väliasema Gagarin 1987Go Moskova Go 1988Tyhjän tien paratiisit 1989Roskaa 1991

BamaLama 1993
Kreisland 1996
Perhe 2000
Reitari 2002
Maa 2006
Family Affairs & Rikos 2008Neko, yhdessä Klaus Haapaniemen kanssa 2009

»Sillä mitä minä kauhistuin, se minua kohtasi. Ja mitä minä  
pelkäsin, se minulle tapahtui.» Nämä Jobin kirjan lauseet ovat 
Rosa Liksomin uuden teoksen ydin.Hytti no 6 kertoo pitkästä junamatkasta Moskovasta Mongo-

lian pääkaupunkiin Ulan Batoriin.  Matkaa tehdään 1980-luvun 
loppupuolella. Monilla asemilla viivytään pitkään, jopa useampi 
vuorokausi. Pysähdyspaikoissa koetaan muuttumassa oleva maa, 
Neuvostoliitto, jossa »kaikki on liikkeessä, lumi, vesi, ilma, pilvet, 
tuuli, kaupungit, kylät, ihmiset ja ajatukset». Kokija on nuori 
suomalaistyttö, joka on asunut ja opiskellut maassa.

Junan hytin jakavat päiväkausiksi tyttö ja nelikymppinen 
»jäntevävartaloinen ja kaalikorvainen» mies. Tyttö vaikenee, mies 
puhuu. Puhe on äänekästä  ja karkeaa: se kasvaa kovista koke-
muksista ja rujosta maailmankuvasta. Mies on katujen kasvatti, 
vankileirit käynyt murhamies. Tyttö on hänen vankinsa, hytistä ei 
pääse pois, kaikki on kuultava ja katsottava ja varsin pian koettava 
myös pysähdyspaikoilla. Teoksen nimi viittaa Tšehovin kertomuk-
seen Sairashuone no 6. Siinä sali on mielisairaalan koppi, josta ei 
ole  ulospääsyä pois. 

Matka on painajainen ja samalla rujon kaunis kasvutarina. 
Sen mausteet ovat mahtavat. Rosa Liksomin taito kuvata hajut, 
maut, äänet, puheenparret, esineet, ruoat, juomat ja vaatteet on 
mestarillinen. Hän on todellinen Venäjän tuntija, joka saa neuvos-
toarjen elämään koko kamalassa ja ihanassa moninaisuudessaan. 
Osumatarkan realismin takana on rakkaus kuvauskohteeseen: 
»Tyttö mietti, miten hän saattoi rakastaa tuota taakse jäänyttä 
outoa maata, sen nöyrää, anarkistista, kapinoivaa, mistään piittaa-
matonta, sattumalla kaiken selittävää, kärsivää, kohtalonuskoista, 
ylpeää, vihantäyteistä, epätoivon lamaannuttamaa, murheellista, 
tyytyväistä, alistunutta, rakastavaa, sitkeää ja vähään tyytyvää 
kansaa.»

Rosa Liksom  kiittää teoksensa lopussa suurta joukkoa venä-
läisen kirjallisuuden eri kausien voimahahmoja. Heiltä on peräisin 

kerronnan voima ja riemu.  Tekijä  ei kuvaa Venäjää ensimmäistä 
kertaa. Hytti no 6 menee syvemmälle kuin yksikään aikaisempi 
teos: samaan lauseeseen mahtuvat villi ilo ja viiltävä kipu.pekka pesonen venäläisen kirjallisuuden emeritusprofessori
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