
”Se mikä tekee muinaiset kreikkalaiset ja etenkin Platonin yhä edelleenkin 
kiinnostavaksi myös Suomessa, vaikka molempia on täällä vain vähän 
tutkittu, on se, että kreikkalaiset ikään kuin "koemaistoivat" kaiken sen, 
mitä nykyaika elää ja kokee parhaillaan, kuten se miten Platon oli yli 
2500-vuotta sitten huolissaan orastavan ihmiskunnan alttiudesta korruptioon. 
Platonin aika oli tyrannimaista. Homeerinen maailma kertoo siitä ja siksi on 
hyvä kysyä: millaiseksi Homeroksen runoihin koottu kreikkalainen perimätie-
to käsitti homerolaisen ajan? Siihen kysymykseen ei löydy helppoa vastaus-
ta, sillä me emme tiedä, missä määrin teksteissä heijastuu pikemminkin 
runoilijan oma, kuin se aika, josta hän kirjoittaa.” Näin kirjoittaa kirjan 
avausartikkelissa Homeroskritiikki toimittaja ja kirjailija Harald Olausen. 
”Painotamme artikkeleissamme György Lukacsin tavoin eroa "todellisen 
esseen" sekä mielipiteistä usein esseeksi kutsutun kirjoitustyypin välillä. 
Lukacs piti esseen tärkeimpänä piirteenä sitä, että se ei antanut aiheen 
kahlita kirjoittajansa ajatusseikkailuja. Aiheen johdonmukaista järjestelyä 
kiinnostavampaa oli ajatuksen vapaa liike: esseetä kirjoitettiin "jonkin" 
odotuksessa pikemmin kuin valmiin idean ilmaisemiseksi”, hän kertoo. Kirjan 
artikkeleissa käydään lävitse ajankohtaisia poliittisia, yhteiskunnallisia, 
uskonnollisia, taiteellisia ja filosofisia ongelmia laidasta laitaan kriittisellä 
silmällä tarkasteltuna. Kirjoitukset on julkaistu aiemmin filosofis-kulttuurises-
sa nettilehti digivallila.comissa, josta julkaistiin viime vuonna kirja (www.di-
givallila.com – sata seuraavaa tarinaa: Kulttuuriklubi 2020). Olausen toimii 
digivallila.comin päätoimittajana. Kirjan toinen kirjoittaja on digivallila.comin 
varapäätoimittaja, tohtorikoulutettava ja kriitikko Eero K.V. Suorsa. Digivalli-
la.com kuuluu osana Helsingin yliopiston käytännöllisen filosofian 
emeritusprofessori Timo Airaksisen johtamaa suomalaiset arvot kriisissä kirja 
-ja tutkimusprojektia (2019-2023). Sarjassa on aiemmin ilmestynyt professori 
Timo Airaksisen "Markiisi de Saden elämä" (Kulttuuriklubi 2019 - esipuhe 
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Homeroskritikki
Harald Olausen

”Ilias ja Odysseia liittyvät aiheeltaan tarunomaisiin Troian so-
dan tapahtumiin. Ilias kuvaa erästä vaihetta itse sodassa, kun 
taas Odysseian aiheena on erään sen sankarin paluu kotisaarel-
leen pitkien harharetkien jälkeen. Troian sodan tapahtumien 
ympärille oli kutoutunut laaja tarujen verkko. Näiden perus-
teella Troian sota ja sen sankarit olivat tulleet tutuksi jokai-
selle kreikkalaiselle. Sen vuoksi Iliaan ja Odysseian runoilijan 
ei tarvitse johdattaa lukijaa tapahtumiin esittelemällä sodan 
syitä ja sen alkuvaiheita sekä toimivia henkilöitä. Hän voi heti 
käydä keskelle tapahtumia, in medias res, Runoelmissa on 
kuitenkin siellä täällä viittauksia aikaisempiin tapahtumiin, 
jotka ovat muodostaneet edellytyksen kaikelle sille, mitä ee-
poksissa kuvataan”.

-Edwin Linkomies ”Homeros” (OTAVA 1948).

Se mikä tekee muinaiset kreikkalaiset ja etenkin Platonin yhä 
edelleenkin kiinnostavaksi myös Suomessa, vaikka molempia 
on täällä vain vähän tutkittu, on se, että kreikkalaiset ikään 
kuin ”koemaistoivat” kaiken sen, mitä nykyaika elää ja kokee 
parhaillaan, kuten se miten Platon oli yli 2500-vuotta sitten 
huolissaan orastavan ihmiskunnan alttiudesta korruptioon ja 
mädännäisyyteen; kysymys on myös vallasta ja mielistä sekä 
identiteetin ja kielen propagandasta, joka on joko näkyvää tai 
näkymätöntä. Platonin aikana se oli tyrannimaista. Homee-
rinen maailma kertoo siitä ja siksi on hyvä kysyä: millaiseksi 
Homeroksen runoihin koottu kreikkalainen perimätieto kä-
sitti homerolaisen ajan? Siihen kysymykseen ei löydy help-
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poa vastausta, sillä me emme tiedä, missä määrin teksteissä 
heijastuu pikemminkin runoilijan oma, kuin se aika, josta 
hän kirjoittaa.  

Platonin mukaan koko kreikkalainen maailma imi äidin-
maidossaan Homeroksen siitä huolimatta, että se säilyi omana 
arvoituksenaan. Se näkyy siinä, mitä kreikkalainen ajattelu 
nimittää kohtaloksi, joka on kokoelma erilaisia psyykkisiä voi-
mia, jotka hallitsevat ihmistä. Traaginen sankari on se tragedi-
an henkilö, jonka kohtalossa jonkin arvokkaan tuhoutuminen 
ja arvojen häviäminen sekä päämäärähakuisuuden mielettö-
myys näytetään. Kysymys on myös eräänlaisesta luonneviasta, 
sillä traagisen sankarin luonne kätkee sisälleen tulevien onnet-
tomuuksien siemenet. 

Hänen kohtalokas virheensä ”hamartia” aiheuttaa tragedi-
an peruuttamattoman käänteen, ”peripetian (esimerkiksi kun 
Oidipukselle selviää oma identiteetti ”peripetian” jälkeen, hän 
sokaisee itsensä)”. Jumalille ei ollut enää Homeroksen jälkeen 
käyttöä. Jo antiikin yksi kolmesta suuresta tragedioiden luo-
jasta, Sofokles hylkäsi ajatuksen jumalista edustamassa oikeu-
denmukaisuutta. Toisen, Aisykhloksen mukaan ihminen oli 
riippuvainen jumalista. Kolmannelle, Eurepidekselle uskonto 
oli menettänyt kaiken merkityksen paitsi joukkopsykoosina ja 
eskapistisena hedonismina. Aristoteles ei pitänyt Euripideen 
näytelmiä tragedioina, koska A:n mielestä Euripideen henki-
löt olivat säälin ulottumattomissa. 

Antiikin primitiivisten myyttien voima viehättää. Esi-
merkiksi mitä voi sanoa Herakleitoksen kuolemattomalle 
tokaisulle yöllä ihmisen sytyttävän itselleen tulen, koska hä-
nen silmiensä valo on sammunut; eläessään hän unessa on 
lähellä kuollutta, valveilla lähellä nukkuvaa? Ei juuri mitään 
muuta kuin vastaamalla hänen omilla sanoillaan paremman 
kuoleman saavan paremman palkan. Odysseus on modernin 
ihmisen ensimmäinen koepainos ja siksi varsin kiinnostava 
katsoa, miksi hän ympäristönsä rajusti muuttuessa demoni-
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sesti itsekin muuttuu itsensä vastakohdaksi; hän on vuoroin 
sankari, vuoroin narri, sitten taas säälimätön ja julma roisto, 
ja aina omaa minäänsä etsivä kulkuri, joka osaa selittää asiat 
itselleen parhain päin totuudesta piittaamatta. 

Kuulostaako tutulta? Hän on selvästikin itseoppinut sel-
viytyjä ja trumpilainen poliitikko henkeen ja vereen mitään 
kaihtamatta saadakseen tahtonsa läpi vaikka harmaan kiven. 
Miksi sitten luulemme yleensä, että antiikin ihmiset olisivat 
olleet erilaisia kuin me? Ehkä siksi, että antiikin tragediat pu-
huttelevat modernin ajan rikkirevittyä ja kärsivää sielua yli 
vuosituhansien samalla koskettavalla tavalla kuin antiikissa, 
mikä on yksi vihje lisää ihmisen kokemuksien tietynlaisesta 
samankaltaisuudesta aikavallien ylitse ja lävitse esimerkiksi 
T.S. Elliotin tapaan. Hän piti tätä myyttisyyttä eräänlaisena 
toimintastrategiana.

Edesmennyt Kirsti Simonsuuri, etevä antiikin kirjallisuu-
den tuntija ja entinen Suomen Ateenan instituutin johtaja, 
muistutti Homeroksen kuvanneen kokonaisen eepoksen 
verran Odysseuksen kotiinpaluuta ”nostos`ta”; se oli paluun 
välttämättömyyden tunnustamista, eikä mitään sankaruutta. 
Tämä siksi, että Simonsuuren mielestä Odysseuksella oli ki-
rottu kohtalo, ja tässä suhteessa hän oli lähellä runoilijatyyp-
piä vaikkei muuten runoilija Simonsuuren mielestä ollutkaan, 
pikemminkin insinööri. 

Samalla se saattoi olla luopumista hänen kaksinaisen 
luonteensa toisesta puolesta, tärkeästä osasta häntä itseään, 
ja näin ollen luopumista kokonaisesta ihmisyydestä. Sekö oli 
Homeroksen runoelman tarkoitus? Näyttää meille mitä ikävää 
ihmisyydestä lipsuminen saa aikaan ihmisyydessä Odysseuk-
sen istuessa yksin meren rannalla Kalypson saarella tuijottaen 
itkusilmin kauas etäisyyteen. Mistä hän silloin haaveili ja mitä 
hän näki ollessaan kaksin oman keskeneräisyytensä kanssa?

Herakleitoksen ”hämärän (kreik: skoteinos) ja arvoituksia 
(kreik: ainiktes) esittäneen filosofin” mielestä Homeros oli 
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idiootti, jota sopi hyvin vaikkapa ruoskia. Kerrotaan Euri-
piden antaneen Herakleitoksen kirjan Sokrateen luettavaksi 
ja kysyneen sitten: miltä tuntuu? Sokrates oli vastannut: se 
minkä ymmärsin, on hienoa; luultavasti myös se mitä en ym-
märtänyt. Herakeleitos oli sitä mieltä, että luulosairaus oli 
kaatumatauti. Kaikki tapahtui hänelle ”logoksen” mukaan. 
Logos vain on ongelmallinen, sillä Herakleitokselle se kaikkea, 
mutta ennen kaikkea lakia (...kun on kuunnellut ei minua 
vaan lakia (logos), viisasta on myöntää kaiken olevan yksi).

Herakleitos inhosi Homerosta. Herakleitos oli kaikkea 
muuta kuin mitä homeerinen maailma. Herakleitoksen roh-
kea rationalismi ja radikalismi teki aikoinaan suuren vaiku-
tuksen häntä myöhemmin kääntäneeseen runoilija Pentti 
Saarikoskeen. Herakleitos oli eräänlainen oman aikansa mo-
nimerkityksellinen ja sanasukkela absurdisti Oscar Wilden 
tapaan, kun hän sanoi, että sitä järkeä, mikä ihmisillä on, 
he eivät kuuntele. Herakleitoksen aikalaisilta puuttui oikea 
jumalkäsitys ja oikea usko. 

Herakleitos koetti ymmärtää jumalan tai logoksen edesot-
tamuksia ilman suurempaa menestystä, mutta viitoitti aloitus-
sanoillaan ”jumala pitää kaikkea kauniina, hyvänä, oikeana, 
kun taas ihmiset ovat alkaneet katsoa mitä oikeaksi, mitä vää-
räksi, ja kun on kuunnellut ei minua vaan logosta minussa, 
viisasta on silloin tunnistaa kaikki yhdeksi ja samaksi”- sa-
nonnallaan tietä myöhempien aikojen epäilijöille löytää ne 
molemmat sillä, jos ei odota, ei löydä odottamatonta, koska 
se on löytymätön ja luoksepääsemätön.

Tätä yrittivät Platon ja Aristoteles, joka mainitsi ensimmäi-
senä ”hämärän Herakleitoksen” Platonin taustahahmona, ja 
jonka mielestä kukin premissi oli valittava mahdollisimman 
yleisessä muodossa ja tehtävä yksi moneksi; Aristoteles muis-
tutti, että on tutkittava tapauksia, joissa puhutaan pysyvästä 
ominaisuudesta ja puuttumisesta. Näin voidaan ajatella myös 
jumalan suhteen. 
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Filosofiaa varten näitä asioita oli Aristoteleen mielestä tar-
kasteltava suhteessa totuuteen, mutta myös dialektisesti suh-
teessa käsityksiin. Aristoteles huomasi, että eri kysymyksissä 
relevantit argumentit riippuivat kysymysten luonteesta, ja että 
ne vaihtelivat muoto- ja varmuusasteiltaan toisistaan. Sofisti 
Hermogenes väitti, etteivät sanat (ja nimet) luonnostaan (fy-
sei) kuulu yhteen sen kanssa, mitä ne kuvaavat. Kratyloksen 
mielestä taas sanojen merkitykset olivat kiinni asioissa. Aris-
toteles taas muistutti, että juuri Kratylos johdatti nuoren Pla-
tonin Herakleitoksen oppeihin. Aristoteleksen mukaan hän 
oli korostanut, ettei mitään oikeasti voi sanoa, koska kaikki 
kuitenkin koko ajan muuttuu.

Oli miten oli, me tiedämme, että näiden kahden maailman 
- homeerisen satuilun ja platonisen tiedon etsimisen Heraklei-
toksen terävään ja sanasukkelaan tyyliin hieman hämärässä - 
väliin sijoittuu kysymys oikean (oikeamielisyydestä kreikaksi: 
to dikaion) pohdiskeluista esimerkiksi, kun Sokrates kysyy 
Oikeasta-pikkudialogissa ystävältään: tietääkö tämä mitä oi-
kea on? Herakleitos pisti lekkeriksi ja sanoi sekä jumalien että 
ihmisten sodissa arvostavan eniten kaatuneita. 

Tuloksena on tiedon ja viisauden (sofia, episteme 375a, 
vrt, Valtiomies 284e) tarpeen korostaminen: nämä kaksi asiaa 
ovat erotuksena homeerisesta maailmasta platonilaisen maa-
ilman kaksi tärkeintä peruspilaria. Ja kaikkialla missä Platon 
on saanut tuulta siipiensä alle, vaikutus on ollut radikaalia ja 
hämmentävää Kirsti Simonsuuren sanoin. Tai kuten Pidoissa 
sanotaan: viisaus virtasi pelkästä kosketuksesta täydemmästä 
tyhjempään. Nykyjään se ei ole somen valtakaudella näin, 
vaan päinvastoin - viimeisen sanan tyhjempään voisi hyvin 
korvata muutaman kirjaimen vaihtamalla: tyhmempään.

Tätä taustaa vasten erityisen tärkeää on Platonin kirjoi-
tukset sekä Platonin esittämän Homeros-kritiikin merkitys 
uudenlaisen ajattelun alkuna luuloihin ja liioitteluihin pe-
rustuvia maailmankäsityksiä vastaan Herakleitoksen sanoin: 
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kaikilla ihmisillä on kyky tuntea itsensä ja ajatella järkevästi. 
Merkittävää tämä on siksi, että Platon lähestyy psykologisesti 
ihmistä ja inhimillisiä tunteita järjen avulla ihmisyyttä ja ta-
juntaa laajentamalla. Simonsuuri väittää Platonin ja platoni-
laisuuden verhoutuneen moniin valekaapuihin. 

Mutta se opettaa myös, miten nerollinen hulluus on taiteis-
sa ja tieteissä joskus ”suurin hyvä”. Esimerkiksi Lentioksesta, 
joka horjui järjen, vihan ja halun vaatimusten välillä (Valtio 
IV 439-). Platonille oli erityisen tärkeää kognitiivisen järjen 
(nous, logos) periaatteellinen kosketus korkeampaan todelli-
suuteen. Platonin korkeampi todellisuus oli yli-inhimillinen, 
mutta ei uskonnollinen ja siksi se oli myös ihmisjärjellä ym-
märrettävissä. Filosofin tehtävä oli hänen mielestään jalostaa 
sieluja, ei pappien. 

Kirsti Simonsuuri on pohtinut Homerosta ja Platonia kir-
jassaan ”Nopanheittäjä” (Kirjayhtymä 1989), siitä muutama 
lainaus edellä. Käyn tässä kreikkalaisista kirjoituksen kolman-
nessa osassa kuitenkin enemmän läpi muita lähteitä ja tulkin-
toja antiikista sekä Homeroksesta, kuten Holger Thesleffin, 
Bertrand Rusellin ja Will Durantin sekä Edwin Linkomiehen 
ajatuksia - toisinaan keskenään kovinkin erilaisia ja ristiriitai-
sia - pääpaino Platonissa, jonka Valtiossa kirjoissa II-III ja X 
esittämä ajatus jumalien voivan olla ainoastaan hyviä ja teke-
vän vain hyvää-idealismi, selittää osaltaan Platonin tahtomat-
toman sinisilmäisyyden hänelle vieraiden ongelmien keskellä, 
osittain taas motiivin, miksi Platon niin voimakkaasti pyrki 
luomaan ajattelevan ihmisen vastapainoksi taikauskoisen 
maailman alistamalle ihmismielelle; samaa hän ajatteli filo-
sofeista, joka pyrkivät tietoon hyvästä. 

Platon ajatteli, että on äärimmäisen tärkeää sekä toimia 
että puhua hyvän puolesta, kuten dialogissa Filebos, missä hän 
hakee omaa moraalifilosofista näkökulmaansa ystäviensä käsi-
tyksiin. Teemana on kysymys: mikä on ihmiselle hyvää (agta-
hon)? Tätä dialogia, joka on selvästikin kirjoitettu filosofeille, 
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pidetään syystäkin vaikeana, sillä sen varsinainen perusteema 
on hyvänolon etiikka ontologiselta kannalta nähtynä. Pla-
tonin etiikasta ja estetiikasta kiinnostuneen kannattaa lukea 
Platonilta nimenomaan tämä kirjoitus, missä Filebos kertoo 
(IIa-14c) kaikessa elämässä hyvän olevan hyvänolon tunteen, 
nautinnon, huvituksen ja halun (hedone) - asioita ja tunteita, 
jotka olivat tuohon aikaan varatut vain jouteliaan yläluokan 
harvinaisiksi herkuiksi.

Homeroksen runot lopullisessa muodossaan olivat Joo-
nian, ts. helleenisen Vähän-Aasian osan ja läheisten saarien 
tuotetta kuudennella vuosisadalla eaa. Lukiessamme Home-
rosta tunnemme kreikkalaisista kirjoittaneen Durantin mu-
kaan joutuneemme yhteiskunnan pariin, joka on laittomampi 
ja alkukantaisempi kuin Knossoksen tai Mykenen yhteiskun-
ta. Homeroksen runot edustivat sivistyneen aristokratian 
näkemyksiä, jonka mukaan rahvaan keskuudessa vielä rön-
syilevät erilaiset taikauskoiset käsitykset jätettiin ala-arvoisina 
huomioon ottamatta. 

Jälkimaailma osaa panna Homeroksen sille kuuluvalle pai-
kalle ilman liioittelevia sädekehiä. Myös Sokrateksen kritiikki 
Homerosta kohtaan on rajua. Platon vetää tässä rajan hyvän 
ja pahan välille. Homeroksen hän olisi karkottanut ihanne-
valtiostaan, koska siellä tarvittiin vain lauluja siitä, mikä oli 
hyvää, eikä tunnekuohuja. Eikä mikään ihme, sillä homeeriset 
jumalat olivat valloittaja-aristokratian jumalia, eivätkä todel-
la maata muokkaavan väestön hyödyllisiä hedelmällisyyden 
jumalia. 

Platonin arvoitus innostaa. Mutta on siinä muutakin, kun 
tarkasti tutkii, miettien ja vertaa tekstejä toisiinsa koko ajan 
itsekin hämmästyneenä jokaisella uudella lukukerralla jotain 
uutta Platonista löytäen. Kreikkalaisuus ja Platon muodosta-
vat yhdessä ratkaisemattoman arvoituksen siksi, että Platon 
oli ”Platonin arvoitus” (Gaudeamus 2011) -kirjan kirjoitta-
neen Holger Thesleffin mukaan vaikea kirjailija, ja sillä, joka 
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halusi ymmärtää Platonia, tuli olla filosofisen kiinnostuksen 
lisäksi myös aavistus antiikin kulttuurista, klassisesta kreikasta 
ja siitä, mitä kutsutaan huumoriksi, mikä on jo vaikeampi on-
gelma ratkaistavaksi. Humanismin suuri nimi Erasmus Rot-
terdamilainen yritti sitä 1500-luvulla, samoin eksistentialisti-
sen ahdistuksen tanskalainen Sören Kirkegaard 1800-luvulla. 

Filosofi Ludvik Wittgenstein piti Kirkegaardia koko 
1800-luvun ylivoimaisesti tärkeimpänä ajattelijana. Päät-
tävässä epätieteellisessä jälkikirjoituksessaan sokraattisesti 
suuntautunut Kierkegaard kirjoitti subjektiivisuudesta, joka 
oli hänen mielestään totuus: sillä muutoin olisimme unohta-
neet sen mikä sokraattisessa ajattelussa oli arvokkainta, sillä 
kun Sokrates uskoi, että jumala oli olemassa, hän piti kiinni 
objektiivisesta epävarmuudesta sisäisyyden koko intohimol-
la; ja juuri tuohon ristiriitaan, tuohon riskiin, sisältyy usko. 
Sokraattinen epävarmuus on kuin nokkela pila verrattuna 
absurdiuden vakavuuteen, ja sokraattinen eksistoiva sisäisyys 
on kuin kreikkalaista suruttomuutta verrattuna uskon aiheut-
tamaan rasitukseen. 

Esimerkiksi Faidonissa ajatus ruumiittomasta ajattelusta 
on sisäänrakennettuna Sokrateen hurskaaseen toiveeseen hä-
nen sielunsa tilasta kuoleman jälkeen. Kritonissa (54b) hän 
pelkää joutuvansa vastuuseen teoistaan manalan tuomareiden 
edessä. Platon korosti koko ajan (vielä Laeissa, esim: I 631c), 
että kaikki päähyveet, niin sanonut kardinaalihyveet, etenkin 
oikeamielisyys (oikeudenmukaisuus, dikaiosyne), hurskaus 
(hosiotes), järkevyyden säilyttäminen eli mielen maltti (koh-
tuus, sofrysyne) ja urheus (rohkeus andreia), olivat yhteydessä 
tietoon ja järkeen, asioita miksi Platon näki filosofiassa ihmi-
sen älyn valtavat voimavarat, sillä hänen ajattelunsa keskiössä 
oli aina ajatteleva yksilö. 

Thesleff on tehnyt uraauurtava tutkimusta Platoninsa kans-
sa esimerkiksi, kun hän kirjoittaa Platonin Kallikles-hahmon 
myötä eläytyneen Kallikleen sovinnaiseen, mutta älykkääseen, 
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ajatteluun vastakohtana filosofin näennäisesti maailmasta vie-
raantuneelle ihanteellisuudelle. Platon puolustaa ”oikeaa filo-
sofiaa” egoistista vallankäyttöä vastaan yrittäen samalla vah-
vistaa filosofin asemaa yhteiskunnassa (vrt. Valtio). Taustalla 
vaikutti Gorgiaksen sanoma julkisesta puhujasta, joka usein 
onnistuu vakuuttamaan muut tietämättä itse, mikä on oikein. 
Platonista oli moneksi. Hän oli mm. kujeileva sanataiteilija, 
ja kuului siihen uskontokriittiseen perinteeseen, jota voidaan 
seurata Ksenofaneesta alkaen läpi sofistiikan. 

Silti Platon ei ottanut uskonnollisia kysymyksiä niin va-
kavasti, että olisi keskittynyt luomaan niistä argumentteja ja 
vasta-argumentteja. Mutta ei hän myöskään pilkkaa liioiteltua 
hurskautta tai suoraan torju kreikkalaista jumalmaailmaa. Pla-
ton pohtii, keskustelee ja esittää. Platonin avainsana on kieli 
eli sanojen suhde siihen, mitä ne tarkkaan ottaen ilmaisevat ja 
mitä niillä tutkitaan, kuten Kratyloksessa. Platon hyödyntää 
vanhempia traditioita sielun ”daimonisesta” olemuksesta, ja 
siitä siteestä, joka sitoo yhteen jumalia ja ihmisiä (esimerkiksi 
Faidon 81a-, Valtiomies 309c). Tähän sisältyy Thesleffin mu-
kaan myös metafyysisempi ajatus siitä, että ”oma” (oikeion 
Lysiksessä 22Ie-) kohdistuu ”samaan”, joka myös on ”itse” 
(Alkibiades I 130b).

Jumalallinen oli Platonille ylemmän tason abstrakti. Juma-
loppi alemman tason myytti, jota hän ajatteli voivan hyödyn-
tää järjellisen ajattelun jatkona; sanat tai niiden yhdistelmät 
(logos on aina Platonille samanaikaisesti sekä mentaalinen 
prosessi että suullinen tai kirjallinen ilmaus) eivät sellaise-
naan edustaneet Platonille totta. Hän pohtii, miten sanoilla 
voidaan vangita todellisuus ja asioiden olemus (ousia, 423e, 
436e, vrt. 390cd). 

Myöhemmin Hegelin rationalismin mukaan käsitteet eivät 
ainoastaan vastaa esineiden olemusta, vaan ne ovat esineiden 
olemus; se mikä on todellista, on järjellistä, ja mikä järjellis-
tä, on todellista. Platonin tärkein uskontokriittinen oivallus 
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löytyy Euthyfronista, missä todetaan, etteivät jumalat anna 
hurskaiden tekojen vaikuttaa itseensä. Hurskaus oli Plato-
nille yhteiskunnallista oikeamielisyyttä. Jumalat eivät anna 
lahjoa itseään, kuten Laeissa ja Alkibiades II:ssa kerrotaan. 
Myyttien jumalat oli Platonin mielestä tehty väärällä taval-
la ihannoiduiksi ihmisiksi. Tässä hän antaa kunnolla kyytiä 
Homerokselle.

Platonin merkitys on siinä, että hän näytti, miten todel-
linen jumalallinen identifioitiin ylempään platonilaiseen 
tasoon, joka on filosofinen eikä uskonnollinen konstruktio. 
Tämä tarkoittaa tarkoin harkittua filosofista pohdiskelua 
asioiden totuudellisesta luonteesta, mikä ei ole ostettavissa 
tai muuttumaton, se joko on tai ei ole, sillä Platonille ”ole-
minen” (on, ousia) olennaisessa tai absoluuttisessa mielessä 
edusti lopullista totuutta. 

Vastakohta kreikkalaiselle totuudelle oli ”pseudos” eli ereh-
dys (nämä ovat vanhaa kreikkaa; esim. pathos tarkoitti surua 
eikä sitä mitä ”säälittävänä” sen nykyisin ymmärrämme ja 
käytämme väärin). Platon käyttää paljon totuus/erehdys -kä-
sitteitä mutta tietoteoriassaan hän asettaa mieluummin vas-
takkain ”epistemen” eli filosofisen tiedon doksan eli luulon, 
mielipiteen tai käsityksen Holger Thesleffin mukaan:

”Platon tarkoittaa, että on olemassa jotakin, jota voidaan 
kutsua todeksi käsitykseksi, ”doksa alethes” (tai doksa orthe, 
oikea käsitys) ja joka lähenee todellista tietoa (ks. erit. Menon 
ja Theaitetos). Oikea filosofia suuntautuu todelliseen tietoon 
ylemmällä tasolla, kun taas mielipiteet kuvaavat hänen mal-
lissaan luulemista alemmalla tasolla. Karmideessa pohditaan 
tiedon yhteyttä harkintakykyyn.” 

Mielipiteet olivat Platonille kuin Sokrateen ”kahlitsemat-
tomia” patsaita, jotka sidottiin totuuteen logoksen avulla 
(Memon 97e-98a, Euthyron IIbc; vrt. Symposium 215b3). 
Thesleffin mukaan kieli fyysisesti puhuttuna, saati sitten kir-
joitettuna, kuului alemmalle tasolle, mutta dialektikko voi 
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hyödyntää sitä tai pitää sitä kurissa saavuttaakseen ylimmän 
tason. Sanat ja sanayhdistelmät voivat myös viitata epätotuu-
teen (Sofisti 259e-). Jo historiallinen Parmenides oli asettanut 
vastakkain totuuden (aletheia) ja ihmisten mielipiteen (dok-
sa). Kuilu näiden kahden asian välillä oli hänestä ylitsepää-
semätön. 

Myös aikoinaan filosofi Bertrand Russell kysyi itseltään 
mikä oli ”tiedon” ja luulon” välinen ero? Hänen mukaansa 
henkilöllä, jolla on tietoa, on tietoa jostakin, toisin sanoen 
jostakin olemassa olevasta, sillä se, mikä ei ole olemassa, ei 
ole mitään. Tämä todistelu toi hänelle mieleen juuri saman 
historiallisen Parmenideen, joka osasi erottaa totuuden ylei-
sestä mielipiteestä juuri siksi, että totuus oli varmistettu, to-
dennettu ja jotain muuta kuin monesta epävarmasta lähteestä 
muodostuva juorumainen yleinen mielipide. Nykykulttuuris-
samme on tuskin mitään - myös absurdi huumori, paranoia ja 
parodia, mikä ei periytyisi muinaisesta Kreikasta. Jos haluam-
me tutustua oman kulttuurimme syntisijoilla kehiteltyihin 
ajatuksenjuoksuihin ja ymmärtää mitä ”oikea huumori” ja 
älyllisyys on, meidän tulee lukea kreikkalaisista kertovia ta-
rinoita. 

Will Durant kirjoitti ”Kreikan kulttuuri” (WSOY 
1951)-kirjassaan kreikkalaisten eri ilmiöille antamien krei-
kankielisten nimien ilmentämien kulttuuri-ilmiöiden olevan 
harvoin kreikkalaissyntyisiä, mutta usein kylläkin kreikkalais-
ten yltäkylläisen energian kypsyttämiä - onneksi tai onnetto-
muudeksi; kaikki meitä nykyisinkin askarruttavat ongelmat 
- metsien kaataminen ja maankamaran eroosio, naisten vapa-
usliike, mahtavien ja varakkaiden vanhoillisuus, osattomien 
kokeilunhalu moraalin, musiikin ja hallituksen alalla (huo-
maa kielestä kuinka vanhoillinen se on itsessään), politiikan 
turmelus ja menettelyn luonnottomuus, uskonnon ja tieteen 
ristiriita, vallankumoukset, sodat, ideologioiden ja kansojen 
väliset taistelut jne...
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Filosofia, joka laajasti ymmärrettynä on hieman saman-
laista kuin Bertrand Russell sen sanoi olevan jotain teologian 
ja tieteen välillä olevaa, koska sen muodostavat, samoin kuin 
teologian, spekulaatiot asioista, joista ei ole toistaiseksi saa-
vutettu tarkkaa tietoa; mutta se vetoaa, samoin kuin tiede, 
enemmän ihmisjärkeen kuin auktoriteetteihin, olkoon tämä 
Russellin mukaan sitten traditioon tai ilmestykseen perustu-
vaa arvovaltaa. Mutta teologian ja tieteen välillä on No Man`s 
Land, jota uhkaa hyökkäys kummaltakin taholta, ja tämä 
ei-kenenkään maa, mistä hyökkäys tulee, on juuri filosofia, 
joka osaa kysyä vaikeita ja ratkaisemattomia kysymyksiä, ku-
ten onko maailma jakautunut henkeen ja aineeseen, ja jos on, 
mitä on henki ja aine? Tai onko henki aineen alainen vai onko 
sillä aineesta riippumattomia voimia? 

Kreikka on loputun ihmettelyn kohde älyllisestä ja aja-
tuksen kehittymisen historiasta kiinnostuneille, sillä historian 
kaikista yllättävimpiin ja vaikeimmin selitettäviin tosiasioihin 
kuuluu Kreikan sivilisaation äkillinen nousu. Filosofian aloit-
taa Theles noin 585 eaa. Filosofia, teologiasta eroavana, sai 
alkunsa Kreikassa kuudennella vuosisadalla eaa. Kaikki tämä 
edellytti eräänlaista esiastetta. 

Se oli Homeros runoineen; helleenisen sivilisaation ensim-
mäinen merkittävä tuote oli nimenomaan tarinoillaan kreik-
kalaisille luonteen ja historian loihtinut Homeros, vaikka hän 
ei ollut henkilö, vaan ehkä ”kollektiivinen minä” 750 eaa.- 
550 eaa. aikana kerätyt tarinat, jotka sen nykyisessä muodos-
sa toi Ateenaan hallitsija nimeltään Peisistratos. Siitä lähtien 
Ateenan nuorukaiset oppivat ulkoa Homeroksen runot ja 
ne olivat tärkeimpiä osia heidän sivistyksessään. Muinaiseen 
kreikkalaiseen kulttuuriin tutustuminen kannattaa aloittaa 
Will Durantin teoksesta, mikä on kreikkalaisuudesta kiinnos-
tuneille klassikkoteos, ja pitäisi kuulua jokaisen sivistyksestä 
kiinnostuneen käsikirjastoon, josta aina silloin tällöin voisi 
tarkistaa, oliko Hellaan loistavalla ja sekosortoisella elämää ja 
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erityisesti sen sivistyksellä vielä tänään paikkansa ja peruste-
lunsa nykypäivässä.

Platon oli mahdollinen Homeroksen jälkeen ajattelijana 
avaamassa solmuja ja luomassa tietä. Hän harvoin kirjoitti 
täsmälleen, mitä ajatteli. Se on taannut Platonille jo yli 2000 
vuoden ajan yhden antiikin kreikkalaisten kiinnostavimman 
ihmisen tittelin (muistetaan kuitenkin Ateenan filosofikou-
lun AKATEMIAN (tarinan mukaan Akatemian porttiin 
oli kirjoitettu ”Sisäänpääsy vain geometriaa taitamattomilta 
-ageometretos me eisito” lakkauttamisesta v. 505 alkanutta 
”Platon”-paastoa länsimaisessa kulttuurissa aina 1300-luvulle 
saakka, jolloin Platonin kaikki työt saatiin käännettyä arabias-
ta). Platon kuvaa jo kerran mainitussa Kratyloksessa (39Ic-) 
homeerista kielenkäyttöä ERITYISEN EPÄLUOTETTA-
VAKSI, kuin olisi ennustanut TRUMPIN TOTUUDEN-
JÄLKEISEN AJAN, sillä valheen (pseudos) Platon lähes aina 
samasti fiktioon (Valtio II 376e-).

Durant kysyi kirjassaan: miten voimme uudelleen hahmo-
tella akhaialaisen Kreikan 1300-1100 eaa. (akhaialaiset selite-
tään kirjan kolmannen luvun ”Sankariaika” alussa 1. Akhaia-
laiset. Sankarikauden tarut johdattavat mieleen akhaialaisten 
sekä alkuperän että kohtalon ja ovat siksi tärkeitä, että ne ovat 
kietoutuneet yhteen Kreikan runouden, näytelmätaiteen ja 
kuvataiteiden kanssa) elämän sen runotaruston pohjalta, sillä 
Homeroksen lauseiden rivien välistä vaistomaisesti hahmot-
tuva homeerinen maailma, on mielikuvituksen luomuksena 
mielissämme todellisempi, kuin se maailma, jota yritämme 
Homerosten tekstien innoittamina löytää, sillä sellaista ei ole 
koskaan ollutkaan sellaisessa muodossa, kuin me sen tänään 
kuvittelemme joskus olleen; siksi onkin mahdotonta sanoa, 
missä määrin runoista heijastuu enemmin se sankarimyyttien 
ja jumaltarujen kyllästämä aika, mistä runous kumpuaa kuin 
siitä, mitä se on saattanut olla ilman keksittyä kuvastoa päälle 
liimattuna tavallisten ihmisten elämää tavattomaksi tehden. 
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Durant kehottaakin meitä kysymään, millaiseksi Home-
roksen runoihin koottu kreikkalainen perimätieto käsitti 
homerolaisen ajan? Russell vastaa Durantille tehden mie-
lenkiintoisen huomion; uskonto Homeroksen kirjoissa ei 
ole kovin uskonnollista. Moraalin kannalta ei ole mitään sa-
nottavaa jumalien eduksi. Miksi? Russellin mielestä on jopa 
vaikea kuvitella, miten tuollaiset oliot ovat voineet aikoinaan 
herättää pelonsekaista kunnioitusta? Eräissä kohdissa, joiden 
otaksutaan olevan myöhäsyntyisiä, jumalia kohdellaan aivan 
epäkunnioittavasti, Voltairen tapaan:

”Ne varsinaiset uskonnolliset tunteet, joita Homerokses-
ta voi löytää, eivät kohdistu niinkään Olympoksen jumaliin 
kuin varjomaisempiin olentoihin, Sallimukseen tai Täytty-
mykseen tai Kohtaloon, joiden vallan alainen Zeuskin on. 
Sallimus vaikutti huomattavasti kaikenlaiseen kreikkalaiseen 
ajatteluun ja oli kenties yksi niistä lähteistä, joista tiede johti 
luottamuksen luonnon lakiin.”

Kaikki tämä tiivistyy Platonin ajattelussa, missä koros-
tetaan riippumattomuuden, tietoisuuden itsetuntemuksen 
rajoitteista, tietoisuutta älyllisen keskustelun mahdollisuu-
desta ja moraalin ankkuroitumista intellektuellismiin, koska 
kreikkalaisille jumala oli vanhastaan jotain muuta - Sallimus 
ja Täyttymys sekä Kohtalo - kuin pysähtynyt tai ylhäältä 
alaspäin oman tahdon mukaan ohjaileva ylivertainen olento. 
Platonilla kaikki liittyi kaikkeen. Esimerkiksi Platonin kehit-
telemällä ihmisellä oli potentiaalinen jumalankaltaisuus, me-
taforinen kuva, joka on tuttu eräästä Theaitetoksen kohdasta 
(176b). Suurimalla osalla sen ajan ihmisistä oli ateenalaisen 
kielenkäytön mukaan (boi polloi) hyvin vähän tai ei lainkaan 
Platonin aikaan edellytyksiä saavuttaa ajattelevan yksilön tie-
dot ja tietoisuus (näin se on vielä tänäänkin). 

Filosofit olivat Platonin eettisesti tietoisessa mielessä jalos-
tuneita yksilöitä, joiden tuli vaikuttaa enemmistön käyttäyty-
miseen. Kaikki liittyy taas kaikkeen niin Sallimus, Täyttymys 
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kuin Kohtalokin ilman jumalia. Tämä näkyy mm. kirjoissa 
Kharmides, Lakhes, Menon, Hyveestä ja Theaitetos (150d) 
sekä erityisesti Alkibiaden tapaus Protagoraassa, Symposium, 
Alkibiades I ja Alkibiades II, että myös Gorgiassa, joka viittaa 
hieman tähän suuntaan esimerkiksi Kleitofonin kritiikissä. 

Platon maalaa syväajattelun pohjavärin ja Homeros sen 
tarun, josta kaikki alkoi; meille välittyy tällä tiellä elävä kuva 
Hellaan eloisasta siirtymäkaudesta aigeialaisesta kulttuurista 
historiallisen Kreikan sivistykseen ihmiskunnan aamuhämä-
rässä. Kysymys on kiinnostava myös siksi, että länsimainen 
kirjallisuus alkaa juuri Homeroksen eepillisistä runoista, 
mutta myös nimenomaan siksi, että silloin ymmärrettiin 
homeeriset epiteetit ja erityisesti kielenkäyttö kaikkea muuta 
kuin totuudellisina, ja alettiin etsiä oikeita vastauksia oikeisiin 
kysymyksiin, kuten Sokrates jatkuvalla inttämisellään teki. 

Homeroksen runot olivat Edwin Linkomiehen mukaan 
osoitus siitä, että kreikkalaiset kykenivät heti alusta pitäen 
ilmaisemaan sellaista, mikä sittemmin on pysynyt luonteen-
omaisena länsimaiselle kulttuuri-ihmisille. Linkomiehen 
kirja on vanhakantaisuudestaan huolimatta mielenkiintoista 
luettavaa Iliaan ja Odysseuksen tarinoita seikkaperäisesti van-
hahtavan kieliasun ryydittämänä kuvaillessaan. Mutta jo se, 
ettei hänellä ole kirjassaan esittää kunnollista lähde- ja viite-
luetteloa, pistää miettimään sitä, miten ja miksi kirja on tehty.

Mutta kyllä Linkomies osaa pistä oman aikansa Home-
ros-tutkijoille luun kurkkuun kirjan lopun luvussa ”Kirjalli-
suutta”. Vai onko se vain tunnetusti kateellisten ja prinsessan-
herkkien tutkijoiden normaalia keskinäistä nokkapokkailua? 
Linkomies kritisoi voimakkaasti sen ajan uusimman Home-
ros-tutkimuksen tehneen tanskalaisen Per Krarupin (Homer 
og det Homeriske spörgsmaal, Köpenhamn 1945) kirjan 
yritystä selittää olemattomiksi sellaisiakin ristiriitaisuuksia 
ja hataruuksia, jotka ennakkoluuloton tarkastelija (hän itse 
ilmeisesti) havaitsee ilmeiseksi. 
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Antaa hän kehujakin esimerkiksi sveitsiläisen Georg Fins-
lerin saksankieliselle kirjalle Homer, joka ilmestyi aikoinaan 
kahdessa osassa vuosina 1914 ja 1917. Homeroksesta kaik-
ki alkoi. Durant muistuttaa homerolaisessa elämässä olleen 
vain vähän taidetta, mutta sitäkin enemmän toimintaa; se oli 
mietiskelemätön, eloisa, vilkas, liian nuori ja voimakas piita-
takseen paljonkaan tavoista tai viisausopeista. Odysseuksen 
hän muistuttaa osanneen tuskin puhua sekoittamatta siihen 
valhetta joukkoon tai toimia menettelemättä petollisesti:

”Salaisuus on siinä, että akhaialaisen mittapuu eroaa omas-
tamme yhtä paljon kuin sodan hyveet eroavat rauhan hyveistä. 
Hän elää sekosortoisessa, rauhattomassa, nälkäisessä maail-
massa, jossa jokaisen täytyy olla oma poliisinsa, jousi ja peit-
set aina käyttövalmiina ja jossa hänen täytyy tyynesti pystyä 
näkemään veren virtaavan.”

Mutta palataanpa lopuksi vielä Homerosta idioottina 
pitäneen Herkaleitokseen. Pimeä ja epäselvä kiinnostavat 
mystisestä kiinnostunutta ihmisiä. Antiikissa Herakleitosta, 
joka sanoi osuvasti ihmisten mielipiteiden olevan lapsosten 
leikkikaluja, kutsuttiin ”Pimeäksi” (Heraclitus Obscurus). 
Luceretius sanoi, että juuri siksi Herakleitos lunastikin aja-
tuksillaan valoisan maineen. Herakleitos sanoi osuvasti koi-
rien haukkuvan aina sitä, mitä eivät tunne. Herakleitoksen, 
jolta Hegel sanoi ottaneensa teoksiinsa kaiken mahdollisen, 
mukaan kaikki alkoi ja päättyi tuleen. 

Tätä maailmanjärjestystä ei ollut hänen mukaansa kukaan 
jumala eikä ihminen tehnyt. Herakleitos etsi yleispätevää pe-
riaatetta siitä jatkuvasta virrasta ja loputtomasta taistelusta, 
jotka muodostivat hänen maailmansa. Tästä periaatteesta 
hän käytti moniselitteistä termiä ”logos”, joka hänen kielen-
käytössään tarkoitti sekä ajatusta että sääntöä ETTÄ MYÖS 
TULENKALTAISTA VOIMAA: ”Aina se oli ollut, on nyt ja 
tulee alati olemaan ikuisesti elävä tuli, joka mittansa mukaan 
syttyy ja mittansa mukaan sammuu.”
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Kaikki virtaa-ajattelu on tätä samaa yhtä periaatetta, jota 
Platonkin kehitteli; mikään ei koskaan ole, vaan kaikki tekee 
tuloaan ilman että aina välttämättä edes havaitsemme sen. 
Parmenides esitti, että ympärillämme oleva alati muuttuva 
todellisuus on epätosi ja että ainoa aito maailma on muuttu-
maton ykseys. Hieman samaa ajatteli Ksenofanes. Heraklei-
toksella kaikki muuttui kaikessa: kaiken aikaa kaikki hajosi 
ja liittyi yhteen, läheni ja loittoni yksi ja sama meissä asui 
Herakleitoksen mukaan: elävä ja vainaa ja valvova ja nukkuva 
ja nuori ja vanhus. 

Kautta koko historian ihmiset ovat kohdanneet jumalalli-
sessa hengessä jotain mystistä, joka tuntuu ylittävän arkisen 
kokemusmaailmamme rajat, jopa nykyisin, jolloin vallalla 
länsimaisissa yhteiskunnissa oleva sekularismi ja liberaali hu-
manismi (humanismi on uskontoa ihmiseen ja hänen kykyi-
hinsä ilman jumalaa) ovat ilmiöinä sekä varsin nuoria että 
ennennäkemättömiä kokeiluja ihmiskunnan historiassa, missä 
pohjalla vaikuttaa (maallinen) ”usko” valistusfilosofi Fichten 
ajatusten siivittämänä ihmisen taitoihin ja haluun parantaa 
maailmaa.

Herakleitos sanoi kuolevaisten olevan kuolemattomia ja 
kuolemattomat kuolevaisia, koska edelliset elivät kuolemassa 
ja jälkimmäiset kuolivat elämässä (...kuka tietää, eikö se, mitä 
kuolevaiset kutsuvat elämäksi, tarkoita kuolemaa ja kuolema 
taasen elämää?); kuoltua kohtaa ihmisiä sellainen, mitä he 
eivät odota eivätkä oleta. Mutta sielun rajoja sinä et matkaltasi 
löydä, niin syvällä piilee sen logos Herakleitoksen mukaan. 

Heidegger ymmärsi Platonin tavoin, ettei mitään ole ilman 
perustetta. Kaikella on syynsä. Liebniz ensimmäisenä raken-
si tästä väittämästä filosofisen periaatteen. Fichten mukaan 
ihminen itse kukin rakentaa omista lähtökohdistaan maail-
maa siksi, mitä siitä tulee hänelle itselleen ja kokonaisuutena 
kaikille. Goethe sanoi: tule siksi mikä olet, tarkoittaen tällä 
sitä, että ihmisen tulisi oppia henkinen olemuksensa - kaikki 
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edellä mainitut ovat tavalla tai toisella velkaa huomioissaan 
Herakleitokselle ja Platonille.

Myös ihmisen halulla uskoa kuvitelmiin on suuri merkitys 
samoin kuin uskontojen kyvyllä hurmata ihmiset huolimatta 
siitä, ettei niissä ole nimeksikään totta, ja että jumalsuhtees-
sa ei ole kysymys sittenkään siitä millainen jumala on, vaan 
fichteläisittäin ymmärrettynä, miten sen itse näemme, koem-
me ja millaiseksi sen mieliimme konstruoimme. Ihmisenä ole-
minen on tarpeeksi kovaa ilman jumalan sotkemista asiaan. 
Se on jatkuvaa taistelua, tasapainottelua, muodon tavoittelua 
muodottomalle, määrittelyn yrittämistä määrittelemättömälle 
ja ajoittaista tietoisuutta siitä, ettei ole edes oikeilla poluilla, 
koska kaikki määritelmät, kuten ihminen itsekin, ovat lop-
pujen lopuksi vain petosta ja harhakuvitelmaa siitäkin huoli-
matta, että ihmisessä on Luigi Pirandellon näytelmien tapaan 
monta toisistaan riippumatonta minää, joista jokainen on va-
rustettu omalla suojaavalla naamiollaan. 

Uskonnoissa kyseessä on kulttuurin meihin istuttama tapa, 
perinne ja tottumus, joita ei saa paitaa vaihtamalla tai suihkus-
sa käymällä itsestään ja ympäristöstään kovin helpolla pestyä 
pois. Herakleitos sanoi, että noita jumalia he rukoilivat; se 
merkitsi hänestä aivan samaa kuin seinille puhuisi. Logos, 
maailmanjärki, oli Herakleitoksen jumaluus. Ksenofanes sa-
noi, että jos hevoselle ja härälle olisi suotu piirtämisen lahja, 
hevonen olisi piirtänyt jumalaksi härän ja härkä hevosen.

Vanha kreikkalainen homeeristen epiteettien huumaannut-
tava maailma ei ymmärtänyt vastakohtien tärkeyttä samalla 
tavalla kuin Herakleitos, jonka mukaan vain vastakohdat loi-
vat eheän kokonaisuuden, sillä ilman vastakohtia havainto-
maailma raukeaisi tyhjään - ihminen näki olemassaolonsa vain 
kapeasta rakosesta. Mutta jos ihminen oppisi näkemään sitä 
laajemmin kokonaisuutena, ristiriidat muuttaisivat muotoaan 
toisenlaisiksi hänen silmissään. Heidegger puhui ”perusteen 
periaatteesta - principium rationis”, mikä ei ole pelkästään 
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vain peruste, vaan myös vaativaa ja perustaa etsivää ajattelua 
ohi tavanomaisen yliolkaisen, laskevan ja toteavan ajattelun 
ymmärtämään elämän ristiriitaisuutta. Kreikkalaisuus on 
kiinnostava mysteeri, tutkipa sitten Linkomiehen näkemystä 
Homeroksesta tai Platonia. Holger Thesleff, jonka tulkintaa 
Platonista voi pitää vakuuttavana ja luotettavana, muistuttaa 
filosofin sielun olleen Platonille korostetun älyllinen voima-
keskus; argumentoinnin vuoksi Faidonissa torjutaan sielun 
ruumiilliset tunneaspektit niin, että dualistinen tulkinta ko-
rostuu:

”Sielu on siis jollakin tavalla elämää (vrt. esim Faidon). 
Platonin teoria Maailmansielusta kosmoksen kehossa ja sen 
ympärillä on idealisoiva heijastuman hänen käsityksestään 
ihmissielusta. Hän on luultavammin työstänyt sitä yhteisym-
märryksessä nuorempien ystäviensä kanssa Akatemiassa. Voi-
daan tulkita, että ajatuksella kosmisesta hengestä on juurensa 
edellä mainitussa uskossa sielulliseen luontoon, ainakin eräillä 
sellaisilla varhaisilla ajattelijoilla kuin Alkmeon, Herakleitos, 
Anaksogoras ja Arkhelos. Tähän liittynee kuvitelma siitä, että 
sielu liikkuu itsestään.”

Lopuksi on pakko lainata Herakleitosta, ettei totuus unoh-
tuisi poliittisen korrektiuden nimissä liikana hyssyttelynä ja 
sievistelynä, asia on se, miten se sanotaan, samoin kuin mclu-
hanimaisesti viesti on se, millä se esitetään: ”Kaikki täysi-ikäi-
set efesolaiset vetäkööt itsensä hirteen ja jättäkööt kaupungin 
poikasten hoitoon, sillä he karkottivat parhaan miehensä, 
Hermodoroksen, sanoen: Meistä älköön kukaan olko muita 
parempi, tai jos on, niin olkoon sitä jossain muualla.”

Tämä on yksi syy, miksi itse pidän Herakleitoksesta eikä 
hän tätä sanoessaan ollut erityisen hämärä vaan aika ja ihmiset, 
jotka eivät nähneet valoa, sillä kauneinkaan maailmanjärjes-
tys ei heille ollut muuta, kuin miten sattuu kasattu tunkio, 
Herakleitoksen tajutessa sekajuomankin siinä hajoavan, ellei 
sitä sekoittaisi.
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Asiat ovat 
monimutkaisia, 
mutta eri tavoin

Harald Olausen

Helsingin Sanomissa oli sunnuntaina 7.2.2021 Jussi Ahl-
rothin tahallisen haastava kirjoitus filosofiasta ja filosofeista 
otsikolla ”Missä ovat filosofit?”. Juttua komisti utuinen kuva, 
missä vanhoja filosofisia kirjoja peitti hämähäkinseitti alle-
viivaten jutun sisällön lohdutonta sanomaa kysymyksellään 
ovatko filosofit vaienneet? Ahlrothin mielestä filosofit yhteis-
kunnallisia asioita julkisuudessa kommentoivina ääninä ja 
viisaina perustavien asioiden puhujina tuntuvat vähentyneen.

Alhrothin väittämä pitää paikkansa, jos asioita katsotaan 
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tuntemis-näkökulmasta. Mutta jos taas faktojen pohjalta, 
voisi väittää asian olevan päinvastainen, kuin mitä Ahlroth 
väittää. Siis kyseessä täytyy olla Alhrothin tahallisesti seisovaa 
vettä hämmentävä filosofis-yhteiskunnallinen ärsytysefekti 
sokraattisessa hengessä, ihan kuin taisteluhansikkaan leikki-
mieliseen filosofiseen taistelukehään aikoinaan heittänyt John 
Locken sanat mottona ”kaivamalla ryteikön läpi, joka on ollut 
aiemmin tiedon tiellä”.

Toimittaja vaatii toisaalta yhteiskunnallista osallistumista 
ja toisaalta ”todellisuuden perimmäisen luonteen osoittamis-
ta”. Haastateltujen lista on tuttu Hesarin lukijoille. Ne ovat 
juuri niitä, joita lehti on puffannut viime vuosikymmenten 
aikana yleisintellektuelleiksi. Mutta missä ovat filosofit? Kun 
listaa katsoo ja juttua lukee, tulee mielen kysymys, ovatko 
nämä toimittajan mielestä juuri niitä, jotka osallistuvat vai 
eivät osallistu? Ehkä kysymys on esitetty väärille henkilöille? 
Ehkä juuri Hesarissa olleiden filosofien olisi pitänyt kysyä, 
saavutetaanko totuus vain yhteisymmärryksessä vai maailman 
ja historian vastakarvaisella kohtaamisella?

Syvä kuilu luonnontieteiden ja filosofian välillä ei alkanut 
C.P. Snown kuuluisasta määritelmästä vuodelta 1959, jolloin 
hän esitti ajatuksensa ”kahdesta kulttuurista” kritisoiden hu-
manisteja, jotka eivät tunteneet uuden tieteen ja tekniikan 
kulttuuria, vaan jo paljon aikaisemmin, toisin päin, Descar-
tesin ja Newtonin unelmoinnin modernista yhteiskunnasta, 
joka toimisi yhtä rationaalisesti ja systemaattisesti kuin new-
tonilainen luonto, vastustamisesta, kun koko muu Euroop-
pa valitsi modernisuuden eli uudenaikaisuuden päämääräksi 
intellektuaalisen ja käytännön agendan, joka siirsi sivuun 
1500-luvun humanistien suvaitsevan ja skeptisen asenteen 
keskittyen vain 1600-luvun tavoitteisiin: matemaattiseen 
eksaktiuteen ja kurinalaiseen logiikkaan, intellektuaaliseen 
varmuuteen ja moraaliseen puhtauteen.

Tämä juopa ja ikuinen ongelma näkyy yhä edelleenkin 
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Euroopassa, kuten Alhroth kirjoittaa: tämä ajatus ehkä liittyy 
käsitykseen tieteiden hierarkiasta. Luonnontieteitä pidetään 
hänen mukaansa muita tieteitä parempana siksi. Filosofi 
Thomas Wallgren osuu asian ytimeen epäillessään erään syyn 
siihen löytyvän siitä, ettei suureen tarinaan edistyksestä uskota 
enää kuten ennen. Ihmisen toimintaa ja motiiveja selitetään 
Wallgrenin mukaan fysiologisilla tekijöillä. Hän muistuttaa 
myös siitä, ettei ihmiskuvamme moraalinen perusta katoa 
mihinkään. Se jää hänestä hieman piiloon, ja filosofit ovat 
sekaisin. Siksi Wallgren ei ihmettele lainkaan, miksi tärkeim-
piä kysymyksiä kysytään fyysikolta ja aivotutkijalta. Jotenkin 
tuntuu siltä, että kaikki haastateltavat puhuvat kyllä hyvin, 
mutta samalla myös hyvin sovinnaisesti.

Mutta mitä tekee Ahlroth? Hän näyttää lukijoille medioi-
den suosimat filosofian kasvot haastattelemalla etabloituneita 
yliopisto-opettajia. Mutta jos filosofian arvostus on vähenty-
nyt, ovatko hänen haastattelemansa filosofit siihen syyllisiä 
vai niitä, jotka taistelevat sitä vastaan? Ja miksi joukossa on 
Wallgrenin mainitsema yksi aivotutkija ja tähtitieteilijä? Ei-
hän filosofitkaan laita lusikkaansa aivotutkimuksen soppaan 
hämmentääkseen sitä samalla tavalla, kuin mitä Kari Enqvist 
tekee. 

Ahlrothin haastattelussa hän sanoo puolustuksekseen pro-
vosoivansa filosofeja - ei muuta. ja hyvin hän sen tekeekin, 
kun saa yleisintellektuellina olla koko ajan kommentoimassa 
filosofiaa ja filosofien tekemisisä, vaikkei edes itse ole filosofi. 
Mutta hän onkin toisen valtakunnan yleisintellektuellin, Esko 
Valtaojan kanssa mukana Hesarin jutussa käytännön esimerk-
keinä siitä, miten älyllinen aloite on lipsahtanut filosofeilta 
luonnontieteilijöille. Miten niin lipsahtanut? Eikä se ole ollut 
siellä aina?

Ovatko filosofit koskaan olleetkaan niitä, joita Suomessa 
kuultiin kuin jumalan sanaa yhtä hartaasti? Entä ovatko ih-
miset sitten kyllästyneet filosofeihin, jotka eivät osaa tarjota 
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laajoja selityksiä yhä kasvaviin ongelmiin ”mitään suurta pe-
lastusköyttä”? Vai onko kyseessä vain eräänlainen länsimaiden 
uudenlainen titanic-herätyksenä toimiva perikato-projekti, 
joka on ahtojään tavoin keväällä sulamassa ja törmäilemässä 
ennen vedeksi muuttumistaan ryskyen toisiin samanlaisiin 
kappaleisiin ja meillä, aivan kuten antiikin Ateenassa sekä 
myös 1500-luvun Euroopassa, jotkut oppineet tuomitsevat 
epärationaalisena sekasortona saman, mitä toiset ylistivät älyl-
liseksi runsaudeksi.

Olemmeko antamassa periksi ja epäusko vallannut salaa 
sekä mielemme että koko maailman? Wallgrenin mukaan tu-
loksena on ollut pettymys alakuloisuus. Wallgrenin mielestä 
filosofeilla on tarjottavanaan enää vain viesti, jota kaikki eivät 
enää jaksa kuunnella. Wallgren, joka tunnetaan myös kansa-
laisaktivistina, alkaa puhua ”badioulaisesti (ranskalaisfilosofi 
Alan Badiou) paluusta totuuden aikaan. Mutta millaisen? Sii-
tä hän ei puhu, sillä se on yhtä epävarma kuten kaikki muukin 
silmiemme edessä, ja se tieto juuri meitä hirvittää; ei olekaan 
olemassa mitään ikuisia totuuksia nyt, kun ufotkin on pääs-
tetty pannasta ja niiden sanotaan olevan todennäköisiä.

Todennäköisyys oli sana, joka tuuditti meidät valistuk-
sen edistysuskosta 1900-luvun ihmeelliseen insinööritaidon 
maailmaan. Asiat menivät kulkuaan ja päämäärät näyttivät 
todennäköisiltä. Mutta vain hetken. 1900-luvun kuuluisin eri 
mieltä oleva ja siksi filosofian suuri nimi Ludvik Wittgenstein 
oli toista mieltä; hän arvosti henkevää sukkeluutta, joka voi 
palaa vain puhtaassa kynttilässä.

Tällainen puhtaus edellytti ulkopuolisuutta vallitsevista 
valheista, vallasta ja sen mielistely - ja rankaisusysteemeistä. 
Rosoisuus, asioista niiden oikealla sanoilla puhuminen ja tie-
tynlainen rikkinäisyyden ymmärtäminen osaksi ihmiselämän 
mysteeriä olivat älyllisessä elämässä harvinaisia oivalluksia, 
joista moni älykkö ei ollut tuolloin tietävinäänkään. Witt-
genstein nimenomaan inhosi suuresti syvähenkisistä asioista 
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puhumisen silloista tapaa, jonka hän mielsi pinnalliseksi lör-
pöttelyksi. 

Filosofi Tuomas Nevanlinnakin toteaa luonnontieteisetä 
varmuuden ja eksaktiuden aurana ja pohtii siihen liittyvää 
kysymystä: mihin on kadonnut se kaikki muu? Alhroth ei 
kuitenkaan kaiva vaan etsii HS:n lukijoille helpointa ma-
dollista vaihtoehtoa joka paikan yleisintellektuelliksi nimeä-
mällä sellaiseksi 80-luvulla akateemikko Georg Henrik von 
Wrightin. 90-luvun yleisintellektuelliksi hän julistaa filosofi 
Esa Saarisen. 

90-luvusta filosofia oli hänestä juuri silloin maassamme 
varsinainen muotitiede Esa Saarisen, jonka valovoimaisuuden 
innoittamina suomalaiset lukiolaisista eläkeläisiin miettivät 
kirjoittajan mielestä Platonin ja Sartren ajatuksia. Saarinen 
on kyllä nero, mitä ei kyllä huomaa Ahlrothin sivumennen 
kehumasta Saarisen kirjasta ”Länsimaisen filosofian historia 
huipulta huipulle Sokrateesta Marxiin ”(WSOY 1985). Sen 
voi itse todentaa vertailemalla, vaikka Bertrand Russellin 
ohittamatonta ”Länsimaisen filosofian historia I ja I” (WSOY 
1997) teosten pehmeää älyllisyyttä tai Ray Monkin & Fre-
derik Raphaelin toimittamaien ”Suuret filosofit I ja II” (OTA-
VA 2008) - kirjojen älyllistä uteliaisuutta ruokkivia teoksia.

”Filosofia on moniäänistä, eikä se tapahdu aina puhtaasti 
tieteellisillä foorumeille kuten vertaisarvioitujen julkaisujen 
sivuilla. Samalla on kuitenkin varottava ”seinät leveällä ja 
katto korkealla” määritelmää filosofian luonteesta. Tällaiseen 
määritelmälliseen tilanteeseen törmäämme monasti kirja-
kauppojen hyllyillä, joissa filosofinen kirjallisuus on niputettu 
yhteen self-helpin ja muiden samankaltaisten itsehoito-op-
paiden kanssa. Tällöin filosofian luonne hämärtyy; kun jokin 
voi olla mitä vain, se ei ole oikein mitään. Tämä on ongelma 
esimerkiksi Ahlrothin mainitseman Frank Martelan edusta-
man ”koulukunnan” suhteen, jossa filosofiaa voidaan käyttää 
oikeastaan mihin tahansa ja se voi olla mitä hyvänsä aina pe-
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runankuorimaveitsestä maitotonkkaan. Tämä vie filosofiasta 
siihen liittyvän vakavuuden; vaikka filosofia voi olla hauskaa, 
päivää piristävää ja elämää rikastavaa, sitä sävyttää kuitenkin 
aina tietty vakavuus. On syytä katsoa, mistä filosofiassa on 
kyse.”

Näin kommentoi Alhrothin artikkelia Digivallila.comin 
varapäätoimittaja, filosofian tohtorikoulutettava Eero K.V. 
Suorsa. Hänen mielestään voidaan sanoa, että filosofiassa on 
kyse ajatusten selkeyttämisestä ja näiden se ajatusten liittämi-
sestä yhteen. Eetikko Mary Midgley on kuitenkin huomautta-
nut, että tämä on epätäydellinen käsitys. Asiat eivät useinkaan 
toimi näin suoraviivaisesti, ja meillä on runsaasti häiritseviä 
ajatuksia, jolloin mielemme on harvoin niin tyhjä, että voi-
simme muodostaa selkeitä ja kirkkaita ajatuksia. Midgley 
huomauttaa Suorsan mukaan, että filosofia ei ole kuin muut 
tieteet, se ei etene selkeästi pisteestä A pisteeseen B eteenpäin 
mennen. Filosofialle on luonteenomaista epävarmuus asioista, 
joita se käsittelee:

”Filosofi tavoittelee sellaista tietoa tutkimastaan asiasta, 
jonka pohjalta hän voisi muodostaa normatiivisen näkemyk-
sen, ja jotta tämän normatiivisen näkemyksen muodostami-
sen alkuun saattaminen olisi mahdollista on filosofin suhtau-
duttava kyllin suurella vakavuudella tutkimaansa aiheeseen. 
Sanalla normatiivinen voi olla huono kaiku. Yhdistämme sen 
normeihin, normeihin pakottamiseen ja vastaaviin käytäntöi-
hin, mutta irrotettuamme normatiivisuuden näistä hankalista 
konnotaatioista voimme ymmärtää, että normatiivisuus on 
olennaista, jotta maailmaa ja sen tilannetta koskevien kannan-
ottojen muodostaminen olisi yleensä mahdollista.”

Ahlrothin artikkeliin liittyy piilo-oletus siitä, että ihmiset 
eivät välttämättä kykene arvioimaan osaansa, minkä vuoksi 
heitä täytyy jopa pakottaa tai houkutella, mutta vähintäänkin 
opastaa ”objektiivisesti katsoen” olemaan vapaita. Lisäksi täy-
tyy ruokkia heidän rohkeuttaan ja päättäväisyyttään taistella 
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sen puolesta. Vapaan keskustelun ja filosofien pitäisi välttää 
ylimielistä dogmatismia. Ainoa hyväksi koettu lääke filosofian 
historiassa sitä vastaan on ollut, satiirinen elämänasenne ja 
skeptisyys.

Ehkä siksi filosofinen ajattelu on vaikeaa ja monimutkaista, 
ja sai filosofi Richard Rortyn väittämään, ettei nykyfilosofeilla 
ole juuri muuta virkaa kuin ryhtyä rupattelemaan maailmasta 
sellaisena, kuin he sen näkevät, kukin omasta näkökulmastaan 
- sitä tukee ainakin väite siitä, että vielä tätäkin synkeämpi 
aavistus jäyti filosofien sydämiä: ehkä ihmiset eivät halun-
neetkaan olla vapaita eivätkä pitäisi vapautumisen ajatuksesta, 
kun käy ilmi, millaisia koettelemuksia, ristiriitoja ja vastuuta 
vapauden saaminen tuo mukanaan.

Artikkelin keskeinen väittämä perustuu Suomen filosofisen 
yhdistyksen vuonna 2019 järjestämän keskustelutilaisuuden 
”Filosofian tulevaisuus” keskusteluihin. Alhroth ei kerro ke-
nen mielestä seminaarin jälkeen ”yleinen mielipide oli, että 
filosofian arvostus on laskenut viimeisten kahdenkymmenen 
vuoden aikana.

Hän ei vertaa mihin ja miksi se on laskenut. Hän ei kerro 
myöskään mitä filosofia on ollut noina päivinä tai millaisia 
tutkimuksia silloin on tehty eikä myöskään millaista se on 
tänä päivänä. Valittu näkökulma vaikuttaa vähintäänkin kum-
malliselta, jos sitä tarkastelee filosofisesti ja filosofien kannalta. 
Juttuun on piilotettu helppo täky.

Alhroth haastattelee heti juttunsa aluksi filosofian kynsin ja 
hampain arvokkuudestaan ja vallastaan kiinnipitävää entistä 
Helsingin yliopiston rehtoria ja teoreettisen filosofian profes-
soria Ilkka Niiniluotoa, jonka matemaatikon tausta selittää 
paljon hänen mieltymystään rakastaa yksinkertaisia selvyyk-
siä, jotka voidaan johtaa jostain olemassa olevista asioista loo-
gisesti, kuten Hegel Logiikka-kirjassaan todistelee. Niiniluoto 
kuvailee jutussa, miten vähän julkisia foorumeja filosofisille 
tutkimuksille ja kirjoituksille on olemassa. Tutkimukset jul-
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kaistaan usein Ajatus, Niin & Näin, Tiede & Edistys-lehdis-
sä tai Gaudeamuksen kirjoina. Itse hän kertoo kirjoittavansa 
Tieteessä tapahtuu-lehteen.

Digivallila.comissa on julkaistu vuoden aikana suuren suo-
sion saaneita filosofis-kulttuurisia artikkeleita niin suomeksi, 
ruotsi kuin englanniksi olematta akateeminen julkaisukanava 
muttei myöskään puhtaasti journalistinen. Digivallila.comin 
kansainvälisesti arvostettua ja kuuluisaa kolumnisti, Helsingin 
yliopiston käytännöllisen filosofian emeritusprofessori Timo 
Airaksista, Alhroth ei edes nimenä mainitse jutussa kysyes-
sään missä ovat filosofit, vaikka Airaksinen, jonka älyllisen 
työn suunnannäyttäjänä tekee tärkeäksi se, että hän on yh-
teiskuntafilosofisissa ja eettisissä pohdinnoissaan uskaltanut 
olla vuosikymmenet rohkeasti eturintamassa toista mieltä 
kuin monet muut.

Tätä taustaa vasten kysymys ”Missä ovat filosofit?” vaikut-
taa tahallisen retoriselta. Ahlroth on haastatellut juttuunsa 
julkisuudessa itsensä tykö tehneitä filosofeja, jotka vastaavat 
hänen esittämiinsä kysymyksiin juuri niin kuin hän toivoo-
kin, sillä Alhrothin agendana on esittää eettiset pohdinnat 
arvoista ja niiden merkityksestä vakavahenkisen ajattelun eli 
akateemisen tutkimustyön vastakohdaksi. 

Mutta on kirjoituksella toki muutakin tärkeää sanottavaa, 
kuten miten perimmäisten asioiden pohtiminen on alkanut 
valua pois filosofeilta ja vaarallinen hömppä vallata ihmisten 
arkea. On hyvä, että tästä puhutaan samoin kuin yleisintel-
lektuelleista, mikä ilmiönä on hyvin suomalainen.

Kun tätä kirjoitan, on lukijoiden suosiossa olevan filoso-
fis-kulttuurisen nettilehti digivallila.comin 1-vuotispäivä. Sii-
tä Ahlroth ei ole tietoinen, kun hän kirjoittaa kantaaottaville 
filosofisille artikkeleille olevan vähän foorumeja ja filosofien 
puhuvan mieluummin muualla kuin valtamediassa.

Kysymys on myös samasta sanavapaudesta tai sen vääri-
nymmärtämisestä, kuin Brittiläinen aatehistorioitsija Stephen 
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Toulmin kuvaa kirjassaan ”Kosmopolis-kuinka moderni aika 
hukkasi humanismin perinnön” (WSOY 1998) - eli miten 
50-luvun jälkeen alkoi yhteiskunnassa kova taistelu vallasta, 
sanavapaudesta, oikeudesta totuuteen ja siitä puhumiseen. 

Tuntuu kuin filosofit eivät enää vastaa selkeästi selviin 
kysymyksiin, joihin vastaa psykologian professori Markku 
Ojanen. Ojasen mukaan nykyaika tuntuu vaativan entistä 
enemmän sellaisia taitoja, joille ei ennen ollut tarvetta, ja että 
puhe tunnetaitojen, sosiaalisten taitojen tai mielenterveystai-
tojen oppimisesta antaa ymmärtää, että suurella osalla, kenties 
enemmistöllä on näissä taidoissa paljon puutteita.

Nykyajan vaatimukset ovat Ojasesta suuria ja ahdistavia. 
Siksi hän kysyykin: onko meidän vaihdeltava ja näyteltävä, 
että sosiaaliset taitomme ovat vaatimusten mukaisia? Eikö 
sanavapaus ole silloin myös osa ihmisen vapautusta ja lähtö-
laukaus kohti ”totuudennälkäistä aikaa”, jos hän saa ja uskal-
taa kysyä nämä intiimit psykologiset kysymykset itseltään, ja 
uskaltaa olla oman julkisen minänsä kanssa eri mieltä? 

Ihmisen on mahdotonta hallita monimutkaista maailmaa, 
ja hallinta käy yhä vaikeammaksi virikkeiden valtavan tulvan 
vuoksi. Ojasen mukaan siksi tarvitaan kokoamista, pelkistä-
mistä, yksinkertaistamista, yhteen liittämistä ja tiettyjen asioi-
den korostamista muiden kustannuksella:

”Emme pysty muodostamaan täysin totuudellista kuvaa 
maailmastamme. Lisäksi halumme ja tarpeemme ovat vaih-
televia ja ristiriitaisia. Emme ymmärrä itseämme, saati muita, 
joilla myös on omat halunsa ja pyrkimyksensä. Halujaan ei 
aina pidä suoralta kädeltä tunnustaa, koska se voi vaikeuttaa 
niiden tyydyttämistä. Joskus on syytä valehdella todellisista 
aikomuksistaan.”

Ovatko psykologit ja erilaiset helppoheikit Frank Martelan 
tavoin selättäneet kammioissaan piileksivät filosofit? Ovatko 
filosofit unohtaneet (tahallisesti) ranskalaisfilosofi Pascalin 
Mietteitä-kirjan opetuksen: tavalliset, filosofisesti koulutta-



35

mattomat ihmiset eivät ole niin tyhmiä kuin filosofit ovat pe-
rinteisesti halunneet väittää varsinkin siinä älyllisesti tyhjässä 
ajatusten umpiossa. 

Yksi asia, mistä Alhroth ei kysy mitään, on filosofien vaike-
nemisen todelliset syyt. Kuka tahansa voi heittäytyä filosofiksi 
ja etsi filosofian avulla totuutta, sellaisilla asioilla, jotka itse 
eivät ole totta. Samaa ei voi tehdä muissa tieteissä. Esimerkiksi 
psykologin tulee tuntea oma alansa ja olla siihen kouluttautu-
nut puhumattakaan eksakteimmista lakimiehen ja psykiatrin 
vaativista ammateista.

Vuonna 1958 jo aiemmin mainittu Stephen Toulmin näyt-
tää uusretoriikan avainteoksessaan ”The Uses Of Argument 
olevansa tiukasti kiinni logiikalle ominaisten ongelmien kim-
pussa. Toulminia kiinnostaa se, miten argumentaatiota ja väi-
telauseita voidaan arjen käytännössä tutkia. Hänen hellimänsä 
perusajatus argumentaatiosta empiirisen tarkastelun alla saa 
kulminaatiopisteeseensä vuonna 1990 ilmestyneessä Kosmo-
polis -kirjassaan, jossa hän kirjoittaa miten Descartesiinkin 
aluksi vetosi Montaignen skeptisismi. 

Puolustuksen skeptisen esimerkin voima ja Esseille tyypil-
linen suora, ylitsevuotava ilo, tempaisivat hänet mukaansa. 
Mutta hän ei voinut jakaa Montaignen suvaitsevaisuutta, 
moniselitteisyyttä, epäselvyyttä, varmuuden puutetta, tai ih-
misten vastakkaisten mielipiteitten runsautta kohtaan. Toul-
min jatkaa, ettei yksikään Descartesin julkaistuista filosofisista 
teoksista ole lähimainkaan yhtä vilpitön ja rento kuin Mon-
taignen tekstit.

Hän myös kirjoittaa, ettei kukaan kyseenalaista Montaig-
nen kykyä puhua yli vuosisatojen tavalla, jonka tunnemme 
omassa sykkeessämme. Toulminin mukaan renessanssiajan 
oppineet olivat enemmän kiinnostuneita käytännöllisistä, 
olosuhteista riippuvista lääketieteen, juridiikan tai moraalin 
kysymyksistä, kuin teoreettisen filosofian ajattomista, univer-
saaleista asioista:
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”Heidän silmissään argumenttien retorinen analyysi, joka 
kohdistui tapausten esittämiseen ja yleisön luonteeseen, oli 
yhtä arvokasta - sananmukaisesti yhtä filosofista - kuin nii-
den sisäisen logiikan muodollinen analyysi. Heille retoriikka 
ja logiikka olivat toisiaan täydentäviä tieteenaloja. Ihmisten 
konkreettisten toimien yksityiskohtaisen luonteen ja olosuh-
teiden pohdiskelu - pitäen niiden moraalisuutta ”tapauksina” 
- oli yhtä arvokasta kuin etiikan teorian abstraktit kysymykset. 
Aivan kuten antiikin Ateenassa myös 1500-luvun Euroopas-
sa jotkut oppineet tuomitsivat epärationaalisena sekasortona 
saman, mitä toiset ylistivät älylliseksi runsaudeksi. Niinpä 
Montaigne esitti, että sillä haavaa oli viisainta lykätä arvioita 
yleisen teorian seikoista, ja sen sijaan keskittyä kokoamaan 
monipuolista näkökulmaa sekä luonnonilmiöihin, että ihmi-
sen toimintaa sellaisena kuin kohtaamme sen omassa arkiko-
kemuksessamme. Juuri inhimillisen kokemuksen rationaalis-
ten mahdollisuuksien kunnioitus oli renessanssihumanistien 
suuria ansioita, mutta heillä oli herkkää silmää myös inhimil-
lisen kokemuksen rajoille. He myös arvelivat, että filosofian 
kysymykset kurkottavat kokemuksen tuolle puolen tavalla, 
jota ei voinut puolustaa. Jouduttuaan vastakkain abstraktien, 
universaalien, ajattomien teoreettisten prepositioiden kanssa 
he eivät löytäneet kokemuksesta riittävää pohjaa sen enem-
pää varmistaa kuin kiistääkään niitä. Esseessään Raimond 
Sebondin puolustus Montaigne puolustaa voimallisesti klas-
sista skeptisismiä keinona välttää ylimielistä dogmatismia. 
Hänen muut esseensä tutkiskelevat inhimillisen kokemuksen 
puolia. Yleinen mielipide salli lukijoiden suhtautua skeptisen 
avarakatseisesti epävarmuuteen, epäselvyyteen ja monenlai-
siin mielipiteisiin 1580- ja 1590-luvulla, mutta kääntyi niin 
vastakkaiseen suuntaan 1640- ja 1650-luvulle tultaessa, että 
skeptistä suvaitsevaisuutta ei enää pidetty kunniallisena.”

Lopulta Jussi Ahlrothinkin hakee kaikesta kysymyksis-
tään yhtä synteesiä vastauksena kuin ”kaiken teoria”. Hän 
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uskoo ”kahden kulttuurin” eli filosofian ja luonnontieteiden 
kuuluvan yhteen, mikä on jalo, mutta epäilyttävä ajatus kun 
muistaa humanismin leikillisyyden törmäämisen 1600-luvun 
jäykistämään matemaattisen eksaktiuteen. Historia on kautta 
historian ruokkinut tiedettä, ja tiede on laajentanut filosofian 
ymmärrystä niin, että on tavallisen mattimeikäläisen silmin 
vaikea sanoa, kumpi oli ajattelijoiden Olympoksella ensin aa-
munkoitossa: muna vai kana? 

Mutta halutaanko sitä kuulla, Alhroth kysyy Wallgrenilta, 
joka vastaa meidän haluavan kuulla yksinkertaistettuja to-
tuuksia ja että olemme nykyisin ylikuormitettuja. Alhrothin 
loppupäätelmä on se, että sekä tieteen että filosofian vastaus 
on, että asiat ovat monimutkaisia, mutta eri tavoin. Wallgren 
lupaa lopuksi taistelun monimutkaisten asioiden puolesta jat-
kuvan, mutta ei kerro miten. Se jos mikä on filosofinen asenne 
ja sille pitää nostaa hattua.
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Mikä on väärin ja 
oikein ”sääli-

sosiaalipornon” 
kotimaassa?

Harald Olausen

Kun katsoo Ylen Areenasta ruotsalaisen kansankodin rippei-
den surkuhupaisesta rimpuilusta kertovaa, tutkivan tv-jour-
nalisti Janne Josefssonin selkäpiitä karmivaa (tosi-) tv-sarjaa, 
mikä oikein tihkuu hätää, pelkoa ja kauhua, on vaikea us-
koa silmiään sellaisen, joka on asunut Ruotsissa, kuten minä 
1980-, 1990- ja 2000-luvuilla Tukholmassa, Göteborgissa ja 
Karlstadissa, melkein maanpäällisessä hyvinvoinnin ja täys-
työllisyyden lisäksi hyvien palkkojen paratiisissa, jolloin mar-
ginaalissa elävät kansankodin luteet saivat sosiaalitoimistosta, 
niin halutessaan, kirjeitse kotiin nykyrahassa kolmen tuhan-
nen euron avustuksen, kun vain ilmoittivat sitä tarvitsevansa 
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ja pysyivät poissa ostokeskusten mainosvaloista kauniita ja 
hymyileviä medelsvenssoneita häiritsemästä.

Se oli oikein pummien paratiisi ja kulta-aikaa köyhille, 
sairaille ja osattomille. Sairauskassaan sai ilmoittaa puheli-
mitse nauhalle maanantaiaamuna, jos tunsi itsensä kipeäksi. 
Muistaakseni siitä sai automaattisesti ilman lääkärintodistusta 
kahden viikon sairausloman. Missään eikä koskaan ole ollut 
aiemmin työläisten maanpäällistä paratiisi kuin, mitä Ruot-
si oli parhaimmillaan loistonsa päivinä demareiden pitkällä 
valtakaudella niin, että Marxin kuuluisat sanat ”kullekin 
tarpeidensa mukaan” muuttuivat lihaksi maailman yhdessä 
rikkaimmassa maassa, joka ei vielä silloin kyykyttänyt alaluok-
kaansa vaan jakoi surutta roppakaupalla mannaa myös heille 
masun täydeltä.

Miten tämä oli mahdollista? Korkean verotuksen ja kes-
kusjohtoisen hallintomallin pohjalta. 

Ruotsi muuttui yhdeksi ja samaksi orgaaniksi pohjoisesta 
etelään ja idästä länteen, jossa valtiokoneisto kasvatti lapsen-
sa tasa-arvoon ja työnsi putken toisesta päästä ulos terveitä 
aikuisia, hyvinvointiyhteiskunnan hellään syleilyyn kehdosta 
hautaan. Se oli sosialidemokratian Per-Albin Hansson, Gun-
nar Streng, Tage Erlander, Olof Palme ja Ingvar Carlsson) 
kulta-aikaa Ruotsissa, joka toimi silloin maailman omatun-
tona oman korkean elintasonsa antamin valtakirjoin rinta 
rottingilla muiden Pohjoismaiden kadehtivien silmien alla. 
Sitten tulivat pahat porvarit pääministereinä, ensin keskustan 
Thorbjörn Felldin ja kansanpuolueen Ola Ulsten, ja sitten 
moderaattien Carl Bildt ja Fredrik Reinfeldt, jotka lopettivat 
juhlat yhdessä yössä ja tuli laskun maksamisen aika. Porvarit 
pistivät työläisten juhlille loput ja palauttivat markkinatalo-
uden periaatteet kunniaan hieman liikaa suunnitelmalliseen 
huijaribyrokratiatalouteen lipsahtaneessa Ruotsissa.

Ruotsin sosialidemokratisoituminen oli luonteeltaan sa-
manlainen projekti, kuin aikoinaan Suomen 1800-luvun 
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yläluokan ruotsinkieliset onnistuivat luomaan kansallisen 
ideologian, jossa suomenkielinen kansa liitettiin aatteellisesti 
yhteiseen valtioon. Suomen kansa syntyi, kun nukkuva vä-
estö herätettiin ja sille opetettiin kansakoulussa, että sillä on 
kieli, historia, identiteetti ja tehtävä. Miten sosialidemokratia 
menetti mahtiasemansa ja hyvinvointivaltiota alettiin purkaa? 
Osin sisäisten ongelmiensa takia. Järkyttävä matalamielisyy-
den leviäminen ja aatteellisuuden rappio sosialidemokratiassa 
alkoi kaikissa Pohjoismaissa samaan aikaan, joskus 50-luvun 
lopulla. 

Demarit olivat hallinneet liian pitkään ja talouden haas-
teet muuttuivat. Demarit olivat ylimielisiä sekä moraalisesti 
veltostuneet samalla, kun sanat alkoivat menettää totuusar-
voaan ja merkitystään politiikassa. Filosofi Georg Henrik von 
Wright puhui tästä samasta asiasta ruotsinkielisille ylioppilai-
den kevätjuhlassa vuonna 1946 kuuluisassa puheessaan, jo-
ten otetaan se esimerkkinä siitä, kun kirkasotsainen idealismi 
katoaa ja aiheellinen huomautus saattaa tuntua tylsältä:

”Humanismin täydellisyysihanne on sivistynyt ihminen, 
joka tunnustaa totuuden itseisarvon kaikkia auktoriteettäjä 
korkeammaksi. Totuuden etsintä merkitsee inhimillisyytem-
me kehittämistä. Tiedot ja taidot muuttuvat sivistykseksi vasta 
kasvattaessaan ihmisen koko ajattelussaan ja toiminnassaan 
ilmentämään laajakatseisuutta, objektiivisuutta ja oikeamie-
lisyyttä, jotka johtuvat totuuden vaatimuksesta.”

Sosialidemokratia muuttui koneeksi ja byrokraattiseksi 
mielenlaaduksi, joka ei ollut kiinnostunut enää moraalista 
arvoista. Vain materiaaliset kiinnostivat. Kansa sai lopulta 
tarpeekseen. Ruotsin demarit eivät antaneet arvoa suomalai-
sille, vaan heiltä kiellettiin mahdollisuus kouluttaa lapsensa 
omalla kielellään kouluissa. Vasta porvarihallitus antoi suo-
men-kielelle sille kuuluvan vähemmistöaseman. On ruotsa-
laisdemareilla muitakin luurankoja kaapissaan. Ruotsin ennen 
myös tiukat homokammoiset demarit kertoivat suomalaisille 
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aatetovereilleen vihjeeksi kuulleensa, että Ruotsin miljoona 
homoa ratkaisevat seuraavat vaalit.

Siinä yksi syy, miksi puolue muutti homostrategiaansa vä-
linpitämättömästä näkyväksi (erityisesti Ruotsin kuuluisim-
man homoparin, Jonas Gardellin ja suomalaissyntyisen Mark 
Levengoodin SSU:n opiston rehtorina toimiessaan vihkinyt 
”Toblerone” Mona Sahlin) puolustajaksi 2000-luvun alussa. 
Nyt aika on toinen lähes neljänkymmenen vuoden kestäneen 
hyvinvointiyhteiskunnan turvaverkoston purkuvuosien jäl-
keen eikä kukaan enää puhu muusta kuin pahasta. Ruotsa-
laiset ovat syystäkin hädissään. Hallitsematon maahanmuutto 
ja yhteiskunnan sisältämä valheellinen lupaus kaiken muut-
tumisesta hyväksi, näkyy tänään pettymyksenä ja vihana, kun 
mikään ei ole muuttunut muuksi, kuin paha vain vieläkin 
pahemmaksi ja muuttuu koko ajan vielä pahemmaksi. Suurta 
kansakuntaa yhdistänyttä rakentajatarinaa ei ole enää jäljellä 
nimeksikään, miten punamultatorpista kiharaisten pellava-
päiden armeija muutti kaupunkeihin asumaan ja tehtaisiin 
töihin saavuttaen maailmanennätysajassa maailman korkeim-
man elintason vain muutamassa kymmenessä vuodessa.

Nyt kuva Ruotsista, jota meille halutaan näyttää, on mus-
tavalkoinen negatiivi niistä surkeasti menneistä alkuajoista, 
kun ote hallitsemattomaan sekasortoon alkoi rapauttaa, ja 
kaiken annettiin rehottaa, ja jopa osan mennä tahallisesti vain 
toistensa kiusaksi päin seiniä. Ruotsalaisen sosialidemokra-
tian varjoista syntyi ruotsalainen oblomovilaisuus, laiskuus, 
huijaaminen ja paskanpuhuminen. Yhteiskunnan osattomista 
tuli hylkiöitä ja uudesta omistajaluokasta Solsidanin tapaan 
välinpitämättömiä ja ylimielisiä nirppanokkia, jotka linnoit-
tautuivat parempien ihmisten kaupunginosiin isojen turva-
muurien taakse pelkäämään kaduilla HUSBYn tapaan vel-
lovan ja tappavan pahoinvoinnin painajaismaisia uhkakuvia.

Ruotsalaisen yhteiskunnan modernisaatio sujui melko 
nopeasti ja suotuisasti, poliittisia kriisejä lukuun ottamatta. 
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Ruotsalaiset elivät maassa, josta 1800-luvun utopistisosialistit 
unelmoivat, paitsi että se oli rikas ja kapitalistinen. Hintalap-
pu kaikesta tästä oli korkea ja laskun maksajina olivat enti-
set ykköskansalaiset eli tavalliset ammattiliitto LO:n jäsenet. 
Etuja alettiin karsia ja osakkeenomistajan voittoennusteet pa-
lautettiin maan ykkösprioriteeteiksi. Sitä ennakoi jo Palmen 
hallitusten viimeinen valtiovarainministeri Kjell-Olof Feldt, 
jota pidettiin oikeistolaisena vain siksi, että hän yritti kahlita 
valtion hillittömästi paisuneita menoja järkeviin kehyksiin 
pelastaakseen ruotsalaisen hyvinvointivaltion konkurssin 
partaalta, johon se oli ollut ajautumassa 70- ja 80-luvuilla. Ja 
vaikka Ruotsilla ei ole koskaan mennyt huonosti eikä men-
nyt silloinkaan, työttömille ja sairaille tulivat tupenrapinoina 
karenssipäivät.

Palataanpa ruotsalaisdokkariin. Ensimmäisessä osassa ¼, 
Raunon tuomio, missä näytetään, miten suomalaistaustainen 
sekopää, monikäyttäjä ja yhteiskunnallinen loinen nimeltään 
Rauno Koljonen pahoinpideltiin, häntä ammuttiin, ja myö-
hemmin hän jäi vielä asunnottomaksi. Ohjelmassa Koljonen 
vaati itselleen oikeutta ja asunnon. Josefsson löysi Koljosessa 
ruotsalaisen yhteiskunnan häpeäpilkun, miehen, jota kaikki 
inhoavat ja jota ikävä menneisyys ei jätä rauhaan.

Tv-dokumentin ensimmäinen osa ärsyttää aluksi, koska se 
ei kysy eikä aseta kyseenalaiseksi Raunon kykyä huijata itsel-
leen roistomaisuudestaan huolimatta säälipisteitä, ja närästää 
siksi moralista huolissaan olevia sormenheristelijöitä. Mutta 
on kyse muustakin. Ei vain siitä, mitä me näemme vaan, mitä 
me tunnemme, kun näemme sen, mitä näemme. Ja kysym-
me, näemmekö tässä vain surkean epäonnistujan yrityksen 
kostaa ja hakea itselleen hyvitystä yhteiskunnan silmissä, vai 
koko ruotsalaista yhteiskuntaa mädättävän piirteen teesken-
nellä olla jotain muuta kuin mitä on? Entä empatia? Missä 
vaiheessa ohjelmaa katsoja vaihtaa puolta ja alkaa tuntea sa-
moin kuin Rauno, joka saa lopulta kuulla hovioikeudelta sen 
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tuomion, joka on pelastava hänen omiensa sanojensa mukaan 
hänen elämänsä?

Miksi hän vaatii niin innokkaasti kostoa ja tuomiota kiu-
saajalleen? Miksi se on hänen elämänsä koko sisältö? Onko 
kyseessä hänen kostonsa? Onko hän sittenkin se, joka aloitti 
kaiken ja on itse syyllinen eikä uhri, kuten hän itse toimit-
tajalle väittää? Nämä ovat vaikeita kysymyksiä eivätkä avau-
du pelkästään tuijottamalla kertojaa. Hieman toisenlaista 
taustatyötä, syys-seuraussuhteiden selvittämistä ja vaikeita 
kysymyksiä itse haastateltaville olisi auttanut ratkaisemaan 
nämä ongelmat. Nyt tulos jää jotenkin haljuksi, kuten koko 
tv-dokkarisarja, mutta kuvaa hyvin medelsvenssonien kes-
kiteillä kulkevaa kompromissiyhteiskuntaa, erityisesti ja sen 
voimattomuutta vastata väkivaltaisiin haasteisiin muuta kuin 
vaikenemalla, pelkäämällä ja vetäytymällä siilipuolustukseen. 

Onko taustalla kyse jostain muusta, jostain vakavammasta? 
On. On kyse asennevammasta ja luonnevikaisista vinkujista. 
Mutta vasta nyt tv-dokkarisarja alkaa todella kiinnostamaan 
ja herättää paljon muitakin vaikeita moraalisia kysymyksiä ja 
hyvä niin? Josefsson on osunut oikeaan kohtaan kuvatessaan 
nykyruotsalaisuuden ongelmapesäkkeitä ruohonjuuritasolla. 
Vai onko? Ovatko nämä sittenkin liian helppoja ja muodissa 
olevia tapoja kuvata yhteiskunnallista sairautta, jota syrjäyty-
miseksi poliitikkojen puheissa kutsutaan?

On pakko katsoa kaikki jaksot ja etsiä niistä samanlaista 
monipolvista eri tulkintojen sumaa. Ehkä Josefsson tarjoaa 
meille totuuden kahdet eri kasvot ja antaa meidän itsemme 
päättää, mikä on totta ja mikä ei taas - ihan kuin se olisi mie-
lipidekysymys. Ensimmäinen osa sarjasta lyö säälipöytään niin 
painavat kortit, ettei edes suomalaistaustaisen mutta ruotsiksi 
kirjoittavan Susanna Alakosken romaani Sikalat, 2007, joka 
sai arvostetun ruotsalaisen August-palkinnon, ole kyennyt 
sitä tuottamaan säälisosiaalipornoa tihkuvissa dokumenttiro-
maaneissaan, jotka ovat osin jatkoa myös suomalaistaustai-



44

sen mutta ruotsiksi kirjoittaneen Antti Jalavan Asfalttikukan 
(WSOY 1981) ja Maja Ekelöfin ”Siivoojan raportin” (TAM-
MI 1970) välimaastoon sosialidemokraattisen betonibruta-
lismin ja viime vuonna yli kahdeksankymppisenä kuolleen 
kansankodin pääsuunnittelijoiden, Gunnar ja Alva Myrdalin 
vanhempansa häpäisseen Jan-pojan maolaisen kansankii-
hotustyön kiinalaisen kulttuurivallankumouksen hengessä, 
kaikkia auktoriteetteja, etenkin vanhempia vastaan, osuneet 
kiistellyt kirjoitukset.

Suomalaiset olivat alinta kastia ruotsalaisessa yhteiskun-
nassa jo Ruotsin suurvaltakaudella, jolloin suomalaiset Savon 
takamaiden väkivahvat urhot kelpasivat vain ruotsalaisten ku-
ninkaiden valloitussotien eturiveihin kuolemaan, ja suoma-
laisnaiset Tukholman hienostoväen siivoojiksi, pyykkäreiksi 
ja iltaisin herrainklubien huoriksi. Jalavan Aslfalttikukka on 
kirjallisena teoksena vaikuttava. Sen pohjalla paistattelee suo-
malaiskansalliseen tapaan alemmuudentunne, häpeä ja ujous, 
nämä hämäläiset hyveemme. Samoin suomennos on hyvä, 
onhan se itsensä Pentti Saarikosken tekemä. Kirjassa suoma-
laissyntyinen Erkki yrittää löytää omaa paikkaansa vieraassa 
ympäristössä. Onnistuuko hän vai ei, on kirjan suuria kysy-
myksiä mutta ei silti se oleellisin.

Kirjailija väittää, että sopeutunut Erkki olisi muuttunut ja 
hyväksynyt kohtalonsa. Mutta näin ei ole. Oleellinen kysymys 
olisi se, miksi kirjailija näin väittää? Koska hän on sopeutunut 
olemaan se toinen ja aina se vähäisempi, sillä hän ei kuulu 
halustaan huolimatta aitoihin ruotsalaisiin; kirjan esittelyssä-
kin sanotaan, että Erkki on jo pitkään selvittänyt sitkeää, kir-
veltävää minuuskriisiään ja oppinut kohtaamaan halveksitun 
syntyperänsä ilman häpeää ja ahdistusta, ottamaan vastaan 
lapsuutensa, sisimpänsä, suomalaisen perintönsä. 

Erkin ystävän Sirkan kohtalo on toisenlainen: viha ja vii-
na, työttömyys ja kielettömyys painavat hänet, kuten monen 
muun, syvään, toivottomaan voimattomuuteen. Jalava kuvaa 
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Erkissä kahta tietä tuhoon; hyväksyminen sille, ettei siirtolai-
nen koskaan pääse osaksi uutta ympäristöään ja siitä seuraavaa 
itsetuhoa. Samalla hän antaa valheellisen kuvan mahdollisuu-
desta toisesta tiestä mikä on jo sinänsä osoitus siitä, miten 
ruotsalainen sopeuttajayhteiskunta on muovannut hänestä 
otollisen maaperän omille valheilleen. Jalavan kirjat ovat hie-
noja mestariteoksia, mutta samalla omassa itsessään avuttomia 
ja lohduttomia säälisosiaalipornon mallituotteita ja esimerk-
kejä Susanna Alakoskelle sekä Jonas Josefssonille tehdä omia 
syväsukelluksiaan pahoinvoinnin ja surkeuden vaivaaman yh-
teiskunnallisen pohjasakan elämään ihan, kuin Maksim Gor-
gin kuuluisassa Pohjalla- tekstissä syntyvä oksennus mahassa, 
mikä tuotti totuuden varjoista haluavan ehdottomuuden, 
mikä myöhemmin nimitettiin nuoressa neuvostovaltioissa 
sosialistiseksi realismiksi, joka kuvasi vain aurinkoa ja hymyjä 
kauniilla, lähes onnen autuuden idylliseen pittoreskitapaan, 
kuten Ruotsissa kyllästymiseen asti 1800-luvun postikorttiu-
topioita ja rikkumatonta pikkuporvarillisuutta sekä perherau-
haa tihkuvia maalauksia maalannut Carl Larsson. 

Janne Josefssonin ensimmäisen osan sokea, yksikätinen ja 
vammainen narkkari on tietenkin medelvenssonien lempis-
urkimus, se vanha äklötys viinapäissään riehumassa puukko 
käsissään oleva sopeutumaton suomensukuinen, huonommat 
geenit omaava mongoli.

Raunon tukiporukat ovat päättäneet kuitenkin pelata his-
toriallisesti ladatulla säälikortilla ja kutsuneet Ruotsin Han-
nu Karpon tekemään juttua Raunon järkyttävästä kohtalosta, 
josta on kohistu valtakunnan lööpeissä jo pitkään. Tutkiva 
toimittaja ei kuitenkaan ole eilisen teeren poika vaan haistaa 
jo matkalla Raunon luokse palaneen käryä. Hän alkaa miet-
tiä, entä jos kysymys on aseteltu väärin eikä Rauno olekaan 
mikään uhri vaan yhteiskuntaa ovelasti hyväksikäyttävä ja 
sillä elämänsä maksattava huijari? Vai onko Raunon asun-
nottomuuteen kenties syynä se, ettei kukaan halua sekoilevaa 
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ja vaarallisen harhaista suonensisäisiä kovia aineita käyttävää 
narkkaria omaksi naapurikseen heräämään öisin siihen, kun 
ikkunoita potkitaan rikki ja ambulanssien henkilökunta ja 
poliisit tulevat liiankin tutuksi joka viikkoisten hälytysajojen 
jäljiltä.

Raunon juttu on sekä oksettava että inhorealistinen ja 
näyttää, miten siirappisesti ruotsalaisuus- siis, se kuuluisa 
säälisosiaalipornometodi - haluaa/osaa käyttää surkeutta vah-
vistaakseen keskivertoruotsalaisen tunnetta olla onnellinen 
ja olemassa kaiken tällaisen järkyttävyyden keskellä. Sarja 
on hyvin tehty eikä toimittaja ole liikaa omine ajatuksineen 
tyrkyllä, vaan malttaa antaa haastateltavilleen suunvuoron 
olematta silti liian yksipuolinen tavassaan katsoa asioita tai 
ymmärryksessään ja empatiassaan liian sinisilmäinen. Tai niin 
voisi luulla ja toivoa. Mutta kun katsoo tarkemmin kaikki 
neljä osaa yhteen menoon, huomaa niiden olevan pelkkää jul-
kisuushakuista tutkivan journalismin kaapuun puettua tun-
nelmointia, missä romanttinen halu korvaa järjelliset ajatukset 
ja epäilyn. Kaikki hyvä journalismia on tutkivaa journalis-
mia ja taas päinvastoin, kaikki huono on sitä kaikkea muuta, 
mikä kulkee journalismin nimellä, mutta on tosiasiallisesti 
joko kaverijournalismia, tekstimainontaa tai propagandaa, 
journalismin alennustiloja, joita journalismiksi naamioitunut 
bisnesmaailmaa päivittäin viihdekanaviltaan meille tarjoilee.

Uusi journalismi on Ruotsissakin harvinaista, mutta maa-
ilmalla tunnettua sen kuuluisimman edustajan, ”gonzojour-
nalismi”-sanan keksineen Hunter S. Thompsonin The Rolling 
Stone- aikakauslehteen kirjoittamista tajunnanvirta -artikke-
leistaan, jotka herättivät maailman tylsistä dokumentaarisista 
jutuista nauttimaan proosajournalismista, tästä hyvänä esi-
merkkinä Truman Capoten ”Kylmäverisesti”-romaani, josta 
löytyy myös hyvin varustetuissa kaupunkikirjastoissa hieno 
elokuvaversio, on loistava esimerkki. Albert Camus kirjoittaa 
asiasta: ”Niin hän käsittää myös miten tärkeä on vastata tähän 
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kysymykseen, koska se edellyttää ratkaisevaa tekoa. Sydämelle 
nämä asiat ovat itsestään selviä, mutta niitä on tutkittava sy-
vällisemmin, jotta myös järkemme näkisi ne selvästi.”

Yhteiskunnasta ja filosofiasta kirjoitettuja utopioita vaivaa 
usein se, että toteutuakseen ihmisten tulisi olla enkelten kal-
taisia hyviksiä. Ei ole mikään suuri salaisuus, että toimittajat 
menevät juuri siksi joskus lankaan valheen edessä, ja nuoret 
toimittajat kokemattomuuttaan hieman useammin. Sanan-
vapauteen kuuluu oleellisesti median moniarvoisuuden ihan-
ne, mikä sopii hyvin nykyajan viestintäpolitiikan ihanteeksi 
edelleenkin. Aiemmin tavoiteltiin totuutta ja objektiivisuutta, 
mutta nämä ihanteet on nykyisin kyseenalaistettu. Demokra-
tia ja julkinen keskustelu edellyttävät erilaisten näkökulmien 
ja yhteiskunnallisten äänten pääsyä julkisuuteen.

Mihin sarjaan Josefssonin laittaisitte te, jotka katsotte 
enemmän televisiota? Kenen sanavapaudesta tässä on kysy-
mys ja onko se tarpeellista? Jaksot ovat aina erilaisia ja eri 
näkökulmaa asioihin tarjoavia lyhyitä, alle 30 minuuttisia ja 
niitä on yhteensä neljä. Toinen jakso kertoo Göteborgissa asu-
misoikeusyhdistyksen piikkiaidan takaisesta avoimesta vihasta 
ja piilorasismista ruotsidemokraattiseen henkeen, kuvaten mi-
krotasolla hyvin sen pahan, mitä ennakkoluuloinen ja torjuva 
asenne saa aikaan avoimen yhteiskunnan tarjoaman vapaan 
dialogin kustannuksella, kun alun viattomalta tuntunut toi-
menpide ympäröidä leikkipaikka piikkilangalla muuttuu sis-
sisodaksi, ja parempina itseään pitävien nokitteluksi ja oman 
arvoasemansa korostamiseksi sellaisten kustannuksella, jotka 
eivät osaa eivätkä halua puolustautua osin syrjäytyneisyyttään, 
osin kulttuurisen pääoman puutteiden takia.

Kontrasti on herkullinen. Vastapäisessä vuokratalossa asu-
vat lapset eivät ole enää tervetulleita sinne - siinä se säälisosi-
aalipornokortti vilahti, ja siksi tämä jaksa ei ollut kovinkaan 
avartava tai onnistunut. Se ei antanut katsojan ymmärtää, että 
ihmisillä pitää olla oikeus suojautua. Se ei ole väärin tai huono 
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asia eikä sitä saa aina tuomita ja kutsua rasismiksi - yksi syy 
miksi ruotsalaiset ovat vihoissaan; kun ongelmia ei saa kutsua 
niiden oikeilla nimillä eikä asioista saisi puhua.

¾- jakso kertoo siitä, miten Ruotsiin on muodostunut kaik-
kialle yhteiskuntaan laajalle levinnyt varjoyhteiskunta, josta vi-
ranomaisilla ei ole otetta. Ympäri Ruotsia asuu ja työskentelee 
ihmisiä, jotka ovat tulleet maahan usein ilman papereita ja 
vailla mitään oikeuksia. Ote tässäkin on jotenkin puolinaisen 
toteava, ihan kuin se olisi tehty vain viihdykkeeksi toteamaan 
miten asian laita on. Se ei riitä, että työympäristöstä vastaava 
tarkastaja kertoo pimeän työvoima olevan sekä taloudellinen 
että sosiaalinen ongelma Ruotsille. 

Pitäisi kysyä, miten on mahdollista, että keskellä Tukholmaa 
työskentelee pimeästi roppakaupalla paperittomia? Siksi, että 
se on edullista työnantajalle, jonka ei tarvitse maksaa kallista 
palkkaa työntekijöilleen, saati sitten lainkaan vielä kalliimpia 
veroja ja sosiaalimaksuja. Kuka tästä on vastuussa? Miksi LO 
(Löntagarnas Organisation) eli ammattiyhdistysliike ei ala toi-
miin asian muuttamiseksi kaikkien etu huulilla paremmaksi. 
Puhetta kyllä piisaa mutta ei tekoja. Kyllä poliisit häätäisivät 
pimeän työvoiman, jos laki sanoisi niin? Sanooko? Kyllä sanoo, 
mutta miten? Siitä toimittaja ei kerro. Jos hän olisi oikeasti tut-
kiva toimittaja, hän selvittäisi ketkä ovat vastustaneet, ja miksi, 
lakia Ruotsin valtiopäivillä tai jarruttaneet sen valmistelua. 

Karmaiseva kohtaus on kiinni pimeästä työvoimakäytöstä 
ja valheista jäävän urakoitsijan röyhkeys, kun hän turvautuu 
trumpismiin, ja väittää totuutta häneltä tivaavaa toimittajaa 
seksikauppaa pyörittäväksi pedofiiliksi, ja sanoo että antaa 
haastattelun vasta sitten, kun toimittaja alkaa tehdä vastuul-
lista journalismia. Kiitos Mr. maailman isoperse herra ikävä 
herra Trump vielä tässäkin ja niistä valitettavasti edessä ole-
vista miljoonista samoista ikävyyksistä, mitkä odottavat vain 
oikeaa aikaa ja paikkaa putkahtaa oksennuksena kunnollisuu-
den kirkkautta sumentamamaan, sinun karmaisevan esimerk-
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kisi innoittamina ja samanlaisten mulkerojen loputtoman 
röyhkeyden rohkaisemina, niiden samojen, jotka eivät piittaa 
laeista, ihan kuten ei herra isoperse-Trumpkaan tee tai tekisi.

Ohjelma lopuksi tekijältä heltiää latteus: on voittajia ja on 
häviäjiä. Mitä nyt tuohonkin sanoisi muuta kuin ehkä, että 
ohjelma oli yhtä turha kuin kamelinpieru Saharassa mitä tulee 
siihen, oliko sen katsomisesta toteavan luonteensa takia kenel-
lekään mitään hyötyä. Yksi ukrainalaismies saadaan lopulta 
ratsiassa kiinni. On ikävä katsoa, kun köyhää nöyryytetään 
ja viedään poliisiputkaan samaan aikaan kun urakoitsija, joka 
riistää huonosti palkattuja työläisiään, ei saa mitään ja pääsee 
pälkähästä (tulee myös mieleen: onko koko show järjestetty 
kameraa varten?). Kun mies ei peloissaan suostu yhteistoimin-
taan, urakoitsijaa ei tuomita. Sakotkin ovat kuulemma kahvi-
rahoja, muutaman sadan euron luokkaa, kertoo ohjelmassa 
eräs mies. Sama mies jatkaa, että eräällä työmaalla Solnassa 
40 työntekijälle maksettiin alle puolet siitä, mitä sopimukset 
edellyttäisivät. Kyseessä on siis valtavat rahat.

Mutta onko tämäkin likainen ja rikollinen bisnes kuin ma-
fian ylläpitämä huumebisnes? Kuka tai ketkä tästä heikompi-
en hävyttömästä hyväksikäytöstä eniten hyötyvät? Miksei sitä 
kysytä? Sieltä ne trumpistiset syylliset löytyvät, sillä he edus-
tavat juuri niitä intressipiirejä, joille vapaus on toisten vapau-
den kustannuksella tehdä rahaa vapaasti vapauden tahallisen 
väärinymmärtämisen nimissä heitä sortaen ja yhteiskunnalta 
varastaen - ei muuta. Ohjelmassa on paljon hyvääkin ja mie-
tittyä, kuten se kun kerrataan rajapoliisin työn vaikeuksia teh-
dä työtään Ruotsissa vallitsevan hysteerisen rasismisyytösten 
paineissa. 

Hyvä on kääntynyt itseään vastaan ja leimakirveitä heilut-
televat saavat paljon paha aikaan, ihan samalla tavalla kuin 
Suomessakin, ja siksi kiinnostus katsoa vouhottajia puolin ja 
toisin alkaa jo tympiä rauhaa rakastavaa, television äärellä viih-
tyvää keskivertokansalaista ennen, kuin hän kääntää kanavan 
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katsoakseen Joe Nesbön murhatrillerin uusinta käännettä tai 
kotimaisen Sorjosen pikkutuhmalla seksillä kyllästettyjä jat-
ko-osia.

4/4-jakso kertoo sitä, miten rakastetun kansallissankarin, 
jalkapalloilija Zlatanin patsas paljastettiin fanfaarien ja hur-
raa-huutojen saattelemana. Yhtäkkiä se onkin alkanut antaa 
aihetta vihaan, raivoon ja tuhoon. Sekin! MIKÄ TÄTÄ MAA-
TA OIKEIN VAIVAA, KUN PATSAITAKIN VIHATAAN? 
KOKO RUOTSI TUNTUU YHDESSÄ VIHAAVAN KAIK-
KIA JA KAIKKEA - ENITEN EHKÄ PELOSTA TOISIAAN 
KOHTAAN. Kuinka siinä niin kävi, sarjan päätösosa kysyy? 
Ihan kaikkea en halua kertoa vaan jättää lukijallekin omakoh-
taisesti koettua ihmettelyä. Siksi Zlatan-jakso jää sinun, hyvä 
lukija, itsesi kommentoitavaksi samalla, kun me vasta tulem-
me perimmäisen kysymyksen äärelle, mikä on väärin ja oikein 
”säälisosiaalipornon” kotimaassa Ruotsissa?

Kyse on tietenkin mielikuvista ja uskomuksista, joita 
Quentin Skinner kuvaa Kari Palosen kirjassa ”Parlamentaris-
mi retorisena politiikkana” (Vastapaino 2012). Lähtökohtana 
on sekä ”toimittajalle että hänen kauttaan puhuvalle, yhteis-
kunnallista vääryyttä kokeneelle uhrille” Skinnerin ”käännä 
vika eduksesi” retoriikan hyväksikäyttäminen (jota hän itse 
kutsuu ”renessanssin retoriseksi kulttuuriksi”) ”paradiastole”, 
jo antiikin ja etenkin renessanssin retoriikassa laajasti käytetty 
menettely, jolla voi devalvoida hyveitä ja revalvoida paheita; 
toisin sanoen osoittaa, että hyvänä pidetty ei välttämättä sitä 
olekaan, kun taas pahana pidettyäkin voi joiltakin kannoilta 
puolustaa)”toisessa säännössään” tähdentää uskomusten iden-
tifioinnin ja niiden selityksen tarpeellisuutta, sekä sitä samaa, 
mitä uskomusten ja tarkoitusten loogisen yhteyden selvittämi-
sen välttämättömyyttä Markku Hyrkkänen kuvaa kirjassaan 
”Aatehistorian mieli” (Vastapaino 2002):

”Vain uskomuksiin paneutumalla pystymme arvioimaan 
mitä tarkoitukset todella tai todennäköisesti olivat. Skinnerin 
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ensimmäistä sääntöä noudattamalla on mahdollista saada sel-
ville, mitä tarkoitukset saattoivat olla. Tämä ei ole yksinkertais-
ta kuten olemme nähneet: väärinkäsitykset väijyvät tulkinnan 
joka askeleella. Skinnerin toinen sääntö kuuluu: kiinnitä huo-
mio kirjoittajan mentaaliseen maailmaan, hänen empiiristen 
uskomustensa maailmaan.”

Vanha opettajani, professori Jukka Paastela pääsee ”Valhe 
ja politiikka” (Gaudeamus 1995) -kirjansa VI-luvussa ”Valhe 
3: skandaali” vielä pintaa syvemmälle aiheesta, valaisemalla 
skandaalia monin eri esimerkein, joista Kekkosta kuvaamaan 
käyvät hyvin hänen naisjuttujaan kuvaava kirjoitus sivulla 68: 
”Poliitikkojen sukupuolielämään liittyvät skandaalit näyt-
tävät noudattavan melko yleisesti kaavaa, jossa on seuraavat 
vaiheet. Kun huhuja avioliiton ulkopuolisesta suhteesta alkaa 
esiintyä lehdistössä, asianomainen kieltää ne. Sitten poliitikko 
tunnustaa epäröiden tosiasiat, joko kokonaan tai osittain. Tä-
män jälkeen seuraa uhmailun vaihe: poliitikko ilmoittaa, ettei 
hän aio taipua likasankojournalismin edessä. Uhmailua seuraa 
nöyrtymisen vaihe, jolloin lankeemus myönnetään ja esitetään 
anteeksipyyntöjä.”

Tutkija Anu Kantolan mukaan romanttiset mielikuvat ra-
kentuvat nostalgialle ja katsovat taaksepäin. Eric Hobsbawn 
ja Terence Ranger (1983) puhuivat keksityistä traditiosta. 
Kaikkea näitä yhdistää se, että samalla he kertovat nojaavansa 
pitkiin perinteisiin eikä tulos ole niin kirjoittajalle kuin lukijal-
lekaan kovinkaan miellyttävää luettavaa totuus-valhe-akselilla. 
Englannissa on oma ylpeä Robin Hood-perintönsä. 

Mutta Ruotsissa se on kääntynyt säälisosiaalipornona it-
seään vastaan alun hyvistä tarkoituksistaan huolimatta, ja siksi 
tätä televisiosarjaa oli vaikea katsoa.

Mutta kyllä kansa onneksi tietää. Eräs mies, jota toimittaja 
haastatteli Raunon ongelmista, muistutti toimittajaa siitä, ettei 
Rauno ollut itsekään mikään puhdas pulmunen ja ettei hänestä 
saanut tehdä mitään nyyhkytarinaa.
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Onko vihreillä 
ollut koskaan 

ohjelmaa?
Eero K.V. Suorsa

Politiikan kiiltokuvamaistuminen on politiikan teossa eräs 
isoimmista ongelmista. Herää kysymys, miksi Vihreät, jotka 
ainakin esittävät haluavansa olla asialinjalla, ovat viimeisten 
vuosikymmenien aikana lähteneet mukaan keräämään listansa 
julkisuuden henkilöitä. 

Tämä ei ensimakustelulla tuntuisi sopivan heidän poliit-
tiseen profiiliinsa, jossa ”pehmeät arvot” ovat kaukana jul-
kisuuden kovasta myllytyksestä ja viihdesirkuksesta, jonka 
liukuhihnalta iltapäivälehtien uusimpia numeroita myydään.

Vai onko sittenkään? Kaikki poliittiset teemat ja arvot riip-
pumatta niiden kovuudesta tai pehmeydestä ovat viihteellis-
tettävissä ja saatettavissa näin kulttuuriteollisuuden käyttöön. 
Viis siitä, mitä ehdokkaalla on oikeasti sanottavanaan, kunhan 
tämä osaa hymyillä ja pitää kellon esillä promokuvissa niin 
”poliittinen ohjelma on taattu”.
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On tietenkin myös todettava, että kyse on kyynisestä vaa-
listrategiasta: julkisuuden kellokkaat kartuttavat ääniä konka-
ripoliitikoille, ja kellokkailla on yleensä myös jotain ”kivaa ja 
sympaattista” sanottavaa, mitä on helppo tuoda esiin erilai-
sissa sirkusmedioissa, kuten oikeistolaisissa iltapäivälehdissä ja 
Imagen kaltaisissa suhteellisen tyhjänpäiväisissä aikakausileh-
dissä, jotka yrittävät esittää olevansa asiapohjalla. 

Tosin, Imagen asiapohja on ollut hukassa jo kauan, jos sitä 
on koskaan edes ollut, ja tästä on todisteena viimeisimmässä 
kannessa ”komeileva” persujen Riikka Purra, mikä on vakuut-
tava todiste siitä, miten kevyt aikakauslehdistö flirttailee ää-
rioikeiston ja fasismin kanssa.

Mutta onko Vihreillä koskaan ollut asialinjaa? Vakavas-
ti otettavaa talouspoliittista ohjelmaa heiltä ei ainakaan ole 
koskaan ollut, mikä on aina tuottanut irvailua vasemmiston 
suunnalta. Mutta tämä ei ole ollut pelkkää irvailua, sillä jos 
katsomme poliittisten loikkausten suuntaa ja määrää pitkällä 
aikavälillä, niin enemmistö niistä on suuntautunut Kokoo-
mukseen. 

Ja tälle on syynsä; jos Kepun nykyinen vuoto persuihin 
selittyy vetovoimatekijöillä, niin sama pätee Vihreiden ja 
Kokoomuksen tapauksessa. Joten lempinimi Kokoomuksen 
Puisto-osasto ei ole vailla pohjaa. 

Talouspolitiikassa Vihreät ovat aina olleet pääottelussa, 
esikarsintojen päätyttyä, Kokoomuksen vietävissä. Vihreät 
puhuvat julkisuuden suuntaan paljon eriarvoisuudesta ja sen 
torjumisesta nykyisen puheenjohtajansa suulla. 

Mutta kyse onkin taitavista iskulauseista. Näissä Vihreät 
ovatkin erityisen hyviä; he ovat onnistuneet brändipolitiikalla 
luomaan itsestään kuvan niin ihmisoikeuksien ja likipitäen 
jokaisen hyvän ja kauniina pidetyn asian puolustajina. Kova 
ydin näiden puheiden takana puuttuu, eli ajatus ja tiukka 
näkemys siitä, miten näitä asioita edistetään raa’assa päivän-
politiikassa.
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Orjien 
ylisukupolvinen 

piina
Harald Olausen

Ensiksi kiitos Gaudeamukselle, joka on ainoa suomalaiskus-
tantaja, jonka tasaiseen korkeaan laatuun ja uusia näkökul-
mia yhteiskunnalliseen keskusteluun tuovana kustantajana 
voi luottaa tänään, jolloin hömppä on alkanut vallata jo 
tietokirjamarkkinoita yhdellä sun toisella kustantajalla siitä 
yksinkertaisesta syystä, että se myy hyvin. Houkutus on ollut 
liian suuri vastustettavaksi.

Erityisen tervetullut on filosofian tohtori Kalle Kananojan, 
joka on Afrikan tutkimuksen dosentti Helsingin yliopistossa 
ja toimii yliopistotutkijana Oulun yliopistossa (hänen tutki-
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musteemansa keskittyvät orjuuteen, etnisyyteen, uskonnol-
lisuuteen ja parantamiseen Afrikan ja Brasilian historiassa) 
”Kahlitut - orjuuden historia Amerikan mantereella” -kirja, 
joka kiihkoton, mutta kaikkea samalla koskettava kuvaus sii-
tä, millaisia olivat Atlantin yli vietyjen ihmisten arki, ja mitä 
kauheuksia he saivat kestää matkansa aikana, puhumattakaan 
maissa, jos ylipäätään selvisivät hengissä vaarallisen merimat-
kan ja tappavien tautien hengissä maihin.

Historia on dialektista liikehdintää suuntiin, joita emme 
voi aina valita ja hallita. Asioita tapahtuu meistä huolimatta 
myös meille itsellemme. Se on ainakin varmaa, että kun jotain 
selvästi tapahtuu, myös sen hämärässä silmiemme ulottumat-
tomissa tapahtuu jotain, mistä emme tiedä vielä mitään, ikään 
kuin se olisi vastaliike maailman tasapainon nimissä sille ra-
jummalle ja näkyvälle osalle. 

Mikään ei ole täysin selvää. Kaiken välissä on aina harmaa 
alue. Mutta aivan erityisesti ajattelun ja oivallusten maail-
massa. Ihminen luulee osaavansa ja ylittävänsä sen, mitä ei 
ymmärrä, mutta ei ymmärrä sen luonnetta, vaan luulee vielä 
silloin putsaavansa pokeripöydän värisuorallaan. Historia on 
konservatiivinen ja tunkkainen tiede, joka yrittää omia tuo-
marin roolin siinä, miten ja mistä saa puhua miten ja milloin.

Modernismi, postmodernismi ja muut yhtä tyhjänpäi-
väiset ismit, mm. historian loppu (Francis Fukujama) sekä 
muut ”totuudenjälkeiset aikaälyttömyydet”, ovat tätä samaa 
rikkiviisauden filosofista perintöä, joka yrittää tahallaan omia 
itselleen oikeuden pappien tavoin tulkita viisauksia, säännös-
tellä niitä ja antaa niistä kulloisetkin, omiin tarkoituksiinsa 
sopivat päivityksensä.

Esimerkiksi ajattelu ei ollut Lockelle Descartesin tavoin 
jotain itselleen selvää ja ilmeistä, koska aistit antoivat vain 
näennäisiä ja pintapuolista tietoa ja sisäinen havainto teki 
meidät tietoisiksi siitä, että ajattelimme vaikkei paljastanut-
kaan ajattelumme perimmäistä luonnetta. Siksi on vaikea 
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ottaa selville mitä todella on tapahtunut silloin, kun joku on 
saanut ahaa-elämyksen ja keksinyt uuden ajatuksen.

Otan tässä esimerkin maallistumisesta, missä tapahtui 
sama kuin orjuus-vapaus-keskustelussa älyllisen historian hä-
märässä 1600-luvulta lähtien. Siitä lähtien konservatiiveilla 
on ollut kovat piipussa hyökkäyksessä maallisen vihervasem-
miston arvoliberaalia ideologista lähtökohtaa eli postmoder-
nismi vastaan. Postmodernismista ei ole kukaan puhunut 
enää vuosiin mutta trumpilaisissa persuporukan suosimissa 
totuudenvastaisissa, valeuutiset-ilmapiirissä se vaikuttaa uu-
delta ja hienolta käsitehirviöltä. Paitsi, että jos sanat ovat 
”mitättömiä”, johtopäätös on sama kuin mystikoilla: parasta 
vaieta jumalasta (hän ei ole eikä ilmene sanoissa samoin kuin 
totuuskaan, jota ei ole).

Konservatiivisen historismin aave harrastaa melkein samaa 
käsitteiden itseisarvoista pyörittelyä kuin 80-luvun postmo-
dernismi. Kun Derrida & Co väitti, että kielen ulkopuolella 
”ei ole mitään”, se ei ollut ontologinen väite vaan retorinen 
kärjistys hieman samalla tavalla kuin Herakleitoksen arvoi-
tukselliset sanat: ei mitään minkä voisi ymmärtää vain yhdellä 
tavalla, koska ilman kieltä ja monitulkintaisia käsitteitä emme 
näkisi maailmassa kuin kaaosta tai ”epämaailman” - emme 
yhteyksiä ja järjestystä, josta järki kostuisi.

Matemaatikon mielestä yhtälöiden ulkopuolella ei ole ma-
temaattisia olioita, koska ne tulevat kiinnostaviksi ja ongel-
miksi ja ongelmina ratkaistaviksi vain matemaattisen logiikan 
ja yhtälöiden avulla. Ero on vain siinä, että kun matemaatti-
nen ongelma on ratkaistu, muut huomaavat yhtälöitä seuraa-
malla, että ongelma on ratkaistu eikä päättelystä löydetä, kun 
ei haluta ja osata, enää virheitä ja lopputuloksesta tulee totuus, 
tottumus ja lopulta käytäntö sekä perinne. Tämä on mate-
maatikkojen omaa kieltä, jota he pitävät objektiivisempana 
kuin ”luonnollista kieltä”, jota me muut puhumme, ja on 
siis oikein oivallettuna myös vastavoimana teknokraattiselle 
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maailmankuvalle- ja höpinälle valistuksen henkeen taistelevat 
herderiläiset humanistit.

Humanistille kuten teologille päättely sanoin ja käsittein 
- ei kielen takia voi objektiivisesti ottaen olla yhtä konsen-
suaalista ja vailla ansoja. Kaikki, jotka murtavat totutun ta-
vanomaisuuden ovat omalla alallaan ja osaltaan radikaaleja. 
Esimerkiksi Luther oli tavallaan ”postmodernisti”: hänestä 
jokaisella uskovalla oli oma suhteensa jumalaan ohi kirkon 
vääristelevien tulkintojen Jeesuksesta. Yksilöllisistä suhteista 
syntyi monia erilaisia jumalia ja monia jumalia saattoi pitää 
jo radikaalin maallistumisen alkuna ja ihmisyyden voittona 
yliminästään, joka kuiskutteli hänen korvaansa kuninkaiden 
edustamana jumalana, koska uskonnon yhtenäisyys oli jo ha-
jonnut maallistumisen tieltä.

Uskonnosta tuli perusteettomien ja lopulta ihmisten kyl-
lästymisen mittana jatkuvien ja turhauttavien riitojen aihe, 
jolta maallista yhteiskuntaa oli suojeltava, jotta se ei häiritsi-
si yhteiskuntaa omine lakeineen. Nyt politiikka ja julkisuus 
monine ilmiöineen ovat ottaneet uskonnon roolin vakavasti 
otettavina ja huumorintajuttomina auktoriteetteinä ja häirit-
sevät itsekehuvaatimuksillaan ihmisen vapautta. Mutta ihmi-
nen on onneksi sittenkin vastavoimana tälle kehitykselle aina 
ajattelua, tietoa ja toimintaa. Hieman samasta asiasta kirjoitti 
professori Timo Airaksinen digivallila.comissa olleessa He-
rakleitos-kirjoituksessaan. Taustalla on se, että Airaksista on 
pitkään huvittanut seuraava ristiriita, jos se nyt on ristiriita:

”Herakleitos sanoo tutkineensa itsensä (8/101), mutta sit-
ten hän sanoo myös, että ihmissielu on niin laaja ja syvä, ettet 
koskaan tavoita sen syvimpiä merkityksiä (42/45). Tämä aja-
tuspari on ristiriitainen, jos sanomme suomeksi käännettynä 
”Olen tutkinut itseni”, vaikkakin ristiriidaton, jos käännän 
”Olen tutkinut itseäni”. Englannissa tämä ero ei esiinny, mui-
naiskreikasta en tiedä. Suomessa ero prosessiverbin ja tulosver-
bin välillä on tarkka. Jos olen tutkinut itseäni, olen saattanut 
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saada totuuden selville tai sitten en, mutta jos olen tutkinut 
itseni, olen saanut totuuden selville. Aivan samalla tavalla 
”Ammuin häntä” on yhteensopiva ohi ampumisen, haavoit-
tamisen sekä tappamisen kanssa: ”Ammuin häntä, mutta ohi 
meni” ja ”Ammuin häntä ja tapoin hänet” ovat molemmat 
mahdollisia. Mutta ”Ammuin hänet” tarkoittaa tappoa.”

Airaksinen huomaa Herakleitoksen kohdalla ”Olen tut-
kinut itseni” tuntuvan todennäköiseltä vaihtoehdolta, eihän 
hän ole voinut turvautua sellaiseen latteuteen kuin ”Olen 
tutkinut itseäni”. Se on aivan liian helppoa. Olen tutkinut 
itseni, on toisaalta liian vaativa ilmaus, Airaksinen päättelee. 
Toinen vanha sanonta on ”Tunne itsesi”, joka viittaa lopul-
liseen tulokseen. Wikipedian mukaan:”Gnōthi seauton” [...] 
eli ”tunne itsesi” on muinaiskreikkalainen aforismi, joka oli 
kirjoitettuna Apollon temppelin etupihalle (pronaos) Delfois-
sa. Lausuman alkuperää ei tunneta: jo antiikin aikana sitä väi-
tettiin monen eri henkilön keksimäksi, ja yleisen uskomuksen 
mukaan se oli peräisin jumalalta itseltään:

”Herakleitoksen mukaan ilmiömaailmasta saattaa saada 
tietoa, mutta totuutta se ei paljasta (61/78; 63/86): luonto 
piiloutuu, sanoo filosofi (123/100). Hän tekee selvän eron 
tiedon ja ymmärryksen eli viisauden välille, jolloin juuri ym-
märrys koskee totuutta. Totuudella ei tarkoiteta tässä väitelau-
seen totuutta tyyppiä ”Lumi on valkoista” ja sen totuusehtoa, 
lumen valkoisuutta, vaan olemuksellisuutta ja ymmärrystä 
siitä, mitä maailma ja ihminen todella ovat ja miten toimi-
vat. Filosofi sanoo, että on aloitettava yleisestä (80/113, vrt. 
113/88), siis ideasta ja yleiskäsitteestä - tämä on mannaa He-
gelille. Esimerkki ymmärryksen tuottamasta totuudesta on 
Herakleitoksella ajatus siitä, että maailma on pohjimmiltaan 
tulta (28/90). Se on tulta juuri siksi, ettei tuli ole mikään 
stabiili substanssi veden, ilman ja maan tapaan; tuli on ikuista 
tulemista ja häviämistä yhdessä ja samassa. Mutta tuli tulee ve-
deksi, ilmaksi ja maaksi, kun kaikki kerran muuttuu muuksi 
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ja palaa taas (32/31; 34/76). Ongelmana on silloin ihmisyk-
silö, joka tuntuu jollakin oudolla tavalla sijoittuvan ikuisessa 
liikkeessä olevan maailman ja pysyvän todellisuuden ja sen 
totuuksien välille.”

Mikään ei ole niin selvää, kuin sen väitetään olevan. Esi-
merkiksi historioitsija Patrick Manning on todennut orjuu-
denvastaisen liikkeen alkaneen samalla hetkellä kuin itse 
orjuuskin. Siitä kirjoitetaan vasta myöhemmin mutta se on 
tapahtunut tuolla samalla hetkellä ja kasvanut aikoinaan sel-
laisiin mittoihin, että se on lopettanut orjuuden, ilmiön mitä 
vastaan se syntyi, mutta miten on käynyt itse orjuuden? Se 
on jatkunut uudenlaisessa orjuuden muodossa uuden vasta-
rinnan kytiessä sen kainalossa. Siinä siis maailman todellinen 
salaisuus, kaikki vaikuttaa kaikkeen ja tapahtuu limittäin.

Asiat siis ovat ja eivät ole. Tämä taustaksi, kun arvioin kir-
jaa, arvioin sen tällä perusteella, en siis perinteisesti historial-
listen kirjojen itseoikeutettuna jatkumona olla tylsä ja itseään 
toistava. Silti en tarjoile ilkeyksiä tyrmäystipoiksi. Kananojan 
kirjalla on oma tilauksensa ja merkityksensä, jos muistaa Ai-
raksisen pohdinnat Herakleitoksesta: jotain uutta ja arvokasta, 
jännittävääkin löytyy aina sieltä mistä sitä ei luulisi löytyvän. 

Kananojan kirjasta puuttuu harmittavalla tavalla tällainen 
(riskialtis toki) filosofinen ongelmilla herkuttelu niin, että 
lukijan kitalakeen jäisi tunne uudesta mausta ja nälkä tähän 
uutuuteen kasvaisi syödessä. Ihan kuin siitä puuttuisi koko-
naan ymmärrys maailman ja olevaisen yleisestä luonteesta, 
unohtaen samalla myös sanat ”Mutta mitä muuta elämä voi 
muka olla kuin logoksen draamaa?” mitä kysyi kuuluisan 
”Länsimaisen perikato” (1961 Kirjayhtymä) -kirjan kirjoittaja 
Oswald Spengler väitöskirjassaan Herakleitoksesta:

”Elämä on näytelmä, joka tarkoituksenmukaisuudessaan 
on subliimia, yhtä tarkoituksetonta kuin tähtien kulku, kuin 
maan liike, kuin vaihtelu maan ja meren välillä, jääkausien 
ja alkumetsien välillä. Sitä voi vain ihailla tai itkeä. Mutta 
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sellaista se on.”
Mitä Airaksinen löysi Herakleitoksesta sellaista, joka olisi 

tärkeää kaikkien historioitsijoiden lukea ja oppia? Ainakin 
sen, että ihmisen sielu kehittyy omalakisesti haihtumalla siitä, 
mikä on kosteaa, sanoo filosofi (44/12; 45/115). Sitten hän 
sanoo, että kuiva sielu on paras (46/118). Tämän ymmärtää, 
kun tietää ja tajuaa sielun olevan tulta ja tuli on kuivaa, siis 
kuivinta kaikesta mikä on. Sielu pyrkii Airaksisen mukaan 
jakautumaan kahtia, kuivaan ja kosteaan osaan, ellei sitä koko 
ajan häiritä ja haasteta sotaan (50/125). Jouten oleva sielu siis 
kostuu koko ajan ja samalla rationaalista kykyään ymmärtää; 
näin hän muuttuu yhä vähemmän jumaluuden kaltaiseksi ja 
eroaa järjen piiristä:

”Seuraa tärkeä fragmentti, joka kumoaa hedonismin: Ih-
minen nauttii kosteuden lisääntymisestä (47/77). Tämä on 
dekadenssin merkki, koska ihminen nauttii menettäessään 
sen, mikä hänessä on parasta, tai sen ainoan asian mikä hä-
nessä on hyvää, ymmärryksen. On sielun kuolemaksi tulla 
vedeksi, sanoo fragmentti aivan suoraan (49/46). Sitten He-
rakleitos tarjoaa psykologisia esimerkkejä sielun korruptiosta, 
siis tulenkaltaisen liikkeen vähenemisestä ja sielun huono-
nemisesta, dekadenssista ja samalla muuttumisesta muuksi. 
Olen itse vaikuttunut seuraavista kahdesta fragmentista ja 
niiden modernista pätevyydestä. Ensiksi sanotaan, että haluja 
vastaan on vaikea taistella, koska ne vaativat toteutusta ”sielun 
hinnalla” (85/29). Toiseksi sanotaan, ettei olisi hyväksi, vaikka 
ihminen saisi kaiken haluamansa ja kaikki menisi juuri niin 
kuin hän haluaa (52/110).”

Yhdessä nämä kaksi kommenttia avaavat Airaksisen mu-
kaan huiman näköalan ihmisen motivaatioon ja sen ongel-
miin: tulen vaiheet ovat pyyde eli halu ja tyydytys (30/65). 
Moni myöhempi ajattelija on sanonut, ettei halun tyydytys 
tuo onnea, esimerkiksi siksi, että halu on sammumaton. Kaik-
ki mitä me saamme, vain lietsoo Airaksisen mukaan halua. 
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Halu on leppymätön pyrkimys näennäiseen päämäärään:
”Halu lupaa tyydyttyä, kunhan vain tavoittaa kohteensa, 

mutta tämä on halun valhe. Juuri tätä filosofi tarkoittaa, kun 
hän puhuu sielun hinnasta: halulle on annettava kaikki, sa-
malla sielu menettää tulen kuivuutta, vesittyy ja kuolee. Juuri 
se on halun hinta tällaisen pessimistisen näkemyksen mukaan. 
Kun haluaa, ymmärrys on kadoksissa, kuten juomarilla pitkän 
illan aikana (48/117).”

Halu olla oikeassa on nykyinen jumalakäsitys. Heraklei-
toksen aikalaisilta puuttui oikea jumalkäsitys ja oikea usko 
toisin kuin historioitsijoilta kuten Kananojalta. Herakleitos 
koetti ymmärtää jumalan tai logoksen edesottamuksia il-
man suurempaa menestystä mutta viitoitti aloitussanoillaan 
”Jumala pitää kaikkea kauniina, hyvänä, oikeana, kun taas 
ihmiset ovat alkaneet katsoa mitä oikeaksi, mitä vääräksi, ja 
kun on kuunnellut ei minua vaan logosta minussa, viisasta on 
silloin tunnistaa kaikki yhdeksi ja samaksi” tietä myöhempien 
aikojen epäilijöille löytää ne molemmat.

Historioitsijat tuntuvat unohtaneen tämän, vaikka jo Aris-
toteleen mielestä kukin premissi oli valittava mahdollisimman 
yleisessä muodossa ja tehtävä yksi moneksi - Aristoteles muis-
tutti, että on tutkittava tapauksia, joissa puhutaan pysyvästä 
ominaisuudesta ja puuttumisesta. Näin voidaan ajatella myös 
historian luuloteltujen totuuksien suhteen historian (ja val-
heen) isänä pidetyn Herodotoksen ajoista lähtien. Filosofiaa 
varten näitä asioita on tarkasteltava suhteessa totuuteen mutta 
dialektisesti suhteessa käsityksiin - se on (eläköön tämä ero!) 
historian ja filosofian ero jälkimmäisen hyväksi. 

Kananojan kirja ei tee tästä poikkeuksetta, vaan käsittelee 
atlanttista orjuutta ja orjakauppaa sosiaali- ja kulttuurihisto-
riallisesta näkökulmasta lähtökohtanaan orjien kokemukset. 
Ihan näin ei ole. Halu jää typistetyksi eikä kirja oikeasti pää-
se syvälle itse ongelmaan, koska tyytyy valottamaan sitä vain 
historiallisesti. Kananojan lähtökohta on historian tutkimus 
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kirjallisten lähteiden valossa, mikä on kokonaan eri juttu ja 
viittaa liika-annokseen Herodotosta sekä historismia, kun hän 
esimerkiksi viittaa Kwasi Konadun lanseeraaman käsitteen 
”transatlanttinen orjuutusjärjestelmä” kuvaavaan luonteeseen 
kauttaaltaan väkivallan sävyttämästä jaksosta ihmiskunnan 
historiassa.

Se tuntuu liian itsestään selvältä ja valmiiksi pureskeltuna 
vastauksena kysymykseen, jota ei ole vielä edes esitetty, kuin 
tehden tyhjäksi koko tutkimuksen. Kirjan kuvaukset orjien 
kokemuksista järkyttävät tavallista ei-persulukijaa, järisyttäen 
moraalista itsetuntoamme. Ja juuri siksi kirja on tärkeä kri-
tiikistäni huolimatta. Se antaa jälkikäteen suunvuoron niille, 
joilta emme ole tottuneet kuulemaan inahdustakaan omista 
kohtaloistaan, sillä meidän tulee aina muistaa ja pitää mot-
tonamme ranskalaisfilosofi Michel Foucaultin sanat: Totuus 
ei kuulu vallan järjestykseen, mutta vapauteen sillä on suku-
laissuhde.

Kirja alkaa johdantona ”Orjana atlanttisessa maailmas-
sa”, missä kerrotaan miten pohjanmaalaiseen pappissukuun 
kuuluneen merikapteeni Johan Magnus Arenius ohjasi fre-
gattinsa Storfustenin Suomen Porista Rio de Janeiroon, joka 
oli Havannan ohella maailman merkittävin orjakaupunki, 
vuonna 1827 ja kuvailee päiväkirjassaan kaupungin oloja ja 
sen väestöä yksityiskohtaisesti. Asukkaista kaksi kolmasosaa 
oli mustia orjia, jotka suorittivat kaiken raskaan ja vaikean 
työn. Orjia kohdeltiin ala-arvoisesti ja lisää mustia orjia saapui 
laivoittain, vaikka moni muu Amerikan maa oli jo luopunut 
orjakaupasta.

Orjuuden karu inhorealismi sai Kananojan mukaan suo-
malaisen merikapteenin pohtimaan laajemminkin orjuuden 
olosuhteita. Orjien kohtelu ja ruoka oli surkeaa. Yhtä surkeaa 
oli suomalaiskapteenin mielestä, kun orjat kulkivat kahleissa 
toisiinsa kytkettyinä kaulapannoissa ja jalat ketjuissa toisiin-
sa kytkettyinä. Protestanttinen suomalaiskapteeni suhtautui 
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katolisiin orjanomistajiin epäluuloisesti, mutta unohti että 
nimenomaan pohjoisessa Amerikassa ja Englannissa protes-
tantit olivat innokkaita orjien omistajia. Oliko orjien asema 
helpompi sitten siellä, missä heitä ruoskittiin keskimäärin vä-
hemmin, Kananoja kysyy, vai siellä missä he saivat enemmän 
ruokaa syödäkseen?

Areniuksen merkitys oli siinä, että huolimatta siitä, että 
orjakauppaa, orjuutta ja orjien oloja kuvailtiinkin aina sil-
loin tällöin 1800-luvun alun suomalaislehdissä, Arenius oli 
ensimmäisiä suomalaisia, jonka kuvaus orjuudesta Uudessa 
maailmassa perustui yksilön omiin silmännäkijähavaintoihin. 
Kirjan ensimmäisessä luvussa Kananoja käsittele orjakaupan 
historiaa Afrikassa. Toisessa luvussa hän keskittyy Atlantilla 
seilanneisiin orjalaivoihin. Kolmannessa luvussa hän perehtyy 
Amerikan orjayhteiskuntien muodostumiseen. Neljännessä 
luvussa hän keskittyy orjien mahdollisuuksiin muodostaa 
uusia yhteisöjä. Viidennessä luvussa hän syventyy orjuuden 
biologiseen ja psykologiseen historiaan. Kuudennessa luvussa 
hän kuvaa orjien organisoimaa vastarintaa. Seitsemännessä 
luvussa Kananoja käsittelee orjuuden synnyttämiä rodullisia 
käsityksiä ja niiden yhteyttä rasismin aatehistoriaan. kahdek-
sannessa luvussa hän siirtyy orjuuden vastakohtaan eli vapau-
teen. Kirjan lopuksi hän pohtii orjuuden vaatimaa hintaa. 
Orjuus on tapa järjestää talous ja työ, kuten Kananoja toteaa, 
mutta se on myös pohjimmiltaan väkivaltaa, riistoa sekä rikos 
ihmisyyttä vastaan.

Ei Kananojan kirja ole huono, mutta ei hyväkään kou-
luarvosanalla 7+ eteenpäin tyypillisenä suomalaisena histo-
riankirjana. Se on hyvää keskikastia mutta lukukokemuksena 
se ei valitettavasti kummemmin häikäise. En tiedä pitäisikö, 
sillä suomalaiset historiankirjoittajat ovat tunnetusti turval-
lista keskikastia Tapio Tammista ja Oula Jääskeläistä lukuun 
ottamatta. Mutta miksi suomalaiset historiankirjat yleensä 
ovat Kananojan kirjan tapaan aina niin raskaan tuntuisia, 
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hieman kömpelöitä kertomuksina, ikään kuin itse kahleissa 
vapaasta hulluttelevasta voimasta, mitä filosofisista teksteistä 
ja parhaista esseistä aina Montaignea ja Foucaultia ja Bataillea 
myöten ovat (ranskalaiset ajattelijat ovat taitavia kynänkäyttä-
jiä ja asiaproosa, jota he ilmoille lykkivät on yhtä ihasteltavan 
kaunista kuin harsomainen utu hallaöinä pohjoisen viljavai-
nioilla)?

Kananoja muistuttaa, että orjuuden historiallisen sosiolo-
gian klassikkoteoksessaan Orlando Pattersonin teesi orjuudes-
ta ”sosiaalisena kuolemana” on virheellinen - orjat olivat näet 
kaikkea muuta kuin sosiaalisesti kuolleita. Kananoja viittaa 
mm. mustien musiikkiin ja sen merkitykseen nykypäivän mu-
siikille. Kananojan kirjan yksi pääväittämä on se, että orjien 
kulttuurinen ja sosiaalinen selviytyminen perustui yhteisöjen 
luomiseen ja ylläpitämiseen. 

Ei kovinkaan omaperäinen väittämä eikä olisi tarvinnut 
vuosia asian kehittelyä. Ihan saman olisi voinut todeta logope-
dian kehittäjän Viktor E. Franklinin keskitysleiritutkimuk-
sista, vaikka kyse on hieman eri asiasta. Frank huomasi, että 
sisäisesti motivoitunut rohkea ihminen selviytyi useammin 
kuin fyysisesti vahva, itsetunnoton ja henkisesti murrettu ih-
minen. Jostain tällaisesta on ollut varmasti kyse myös orjien 
selviytymistaistelussa ja henkiinjäämisoperaatiossa vieraalla 
maalla raadollisen ikeen alla verissä suin kärsien rodullises-
ti ylimielisten ja sadististen valkoisten isäntiensä tappavissa 
käsissä.

Siinä hyvä kysymys, mitä pitäisi pohtia laajemmin. Ehkä 
syy on myös yliopistojen historianlaitoksissa, jotka koulut-
tavat ammattihistorioitsijoita. Yhtään hyvää kirjoittajaa ei 
tule mieleen, joka olisi valmistunut esimerkiksi Itä-Suomen 
yliopistosta, jonka historian professori Kimmo Katajalan pal-
kittu kirja ”Suomalainen kapina - talonpoikaislevottomuudet 
ja poliittisen kulttuurin muutos Ruotsin ajalla (n.1150-1800) 
”SKS 2001”, on kehuistaan huolimatta niin puisevaa luet-
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tavaa (se on näennäisesti kiva ja hyvä omaten juonirikkaan 
sisällön ja jännittävän dramaturgian mutta jatkaa Katajalan 
unettavaa tyyliä pro gradusta, jolloin aiheena oli kouluolosuh-
teiden kehittyminen jossain perähiki-Savossa; sama asia, josta 
Päivi Lipponen väitteli tohtoriksi vastaväittäjänään professori 
Katajala), että ihmetyttää ylipäätään, miksi kirja on julkaistu, 
eikä se koskaan voisi vetää vertoja naapurimaamme maineik-
kaitten historiaa popularisoivien tutkijoiden, kuten loisteliaan 
Pultava-kirjan kirjoittaneelle Peter Englundille - viimeiselle 
sivistyspääministerillemme, Paavo Lipposelle, jo edellä maini-
tun Päivin miehelle, tärkeä kirja ja kirjailija - henkevyydessä, 
sivistyneisyydessä ja taitavalla kynänkäytöllään. Eikä mikään 
ihme. Kirja on erinomainen ja hyvin tehty. Siinä olisi opiksi 
ja ojennukseksi muillekin.

Miksi ei näin ole Suomessa ja Katajalan kirjoituksissa? 
Kyseessä on se sama kirjoittamisen pelosta ja siitä ahdistuk-
sesta syntyvä raskaus, mikä näkyy suomalaishistorioitsijoiden 
jäykissä ja usein teennäisissä teksteissä. Eihän kaikki histo-
rioitsijat voi olla Veijo Meren tavoin sujuvakynäisiä historial-
lisen proosan mestareita, mutta ainakin uudelta sukupolvelta 
odottaisi jotain muuta, kuin Historiallisesta aikakauskirjasta 
tuttua tylsää ja unettavaa luetteloivan historismin kyllästämää 
kirjoittamisen tyyliä. Ja koska pienet ovat piirit ja sokeiden 
valtakunnassa yksisilmäinenkin on kuningas, täällä huonon 
maun omaavat palkitsevat yhtä huonon maun omaavia eikä 
mikään muutu. 

Kananojan kirja keskittyy kertomaan monta erilaista ta-
rinaa siitä, millaisia olivat Atlantin yli vietyjen orjien arki, 
ja ongelmat ja selvittelee transatlanttisen orjuuden käsitettä 
ehkä liiankin moneen kertaan samoja asioita sekä latteuksia, 
kuten ”yhteisöllisyys oli yksi olennaisimmista keinoista, jon-
ka avulla orjuutetut afrikkalaiset selvisivät kokemuksistaan” 
kerraten kuin lukion yli-innokas ja omasta osaamisestaan in-
nostunut numeroihin ja muihin emävalheisiin rakastanut his-
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torianopettaja, joka ymmärtää mitä on yksi plus kaksi mutta 
ei sitä, miksi se on niin turhaa lopputuloksen kannalta.

Kirja valottaa orjuuden puolustajien ja plantaasinomista-
jien näkemyksiä. Kirja on myös muistutus siitä, miten ih-
misen vapaus voitiin nähdä yksipuolisesti vain valkoisen eu-
rooppalaisen keskiluokkaisen miehen näkökulmasta ilman, 
että vapaudesta puhuneet valkoiset miehet olisivat tunteneet 
omantunnonpistosta sydämessään rahdatessaan samaan ai-
kaan miljoonia mustia epäinhimillisiin oloihin Amerikkaan 
orjiksi kuin kärpäsiä kesäkuumalla tauteihin kuolemaan.

Kananoja luettelee kyllästymiseen asti opettajamaisesti, 
mitä historiantutkimuksen keskisimpiä tehtäviä - syy-seu-
raussuhteiden selvittäminen, ei niinkään tapahtumien kuvai-
lu - pitäisi olla. Ehkä hän siksi kuvailee omista tiedollisista 
lähtökohdistaan sitä, miksi asiat tapahtuivat niin kuin tapah-
tuivat, unohtaen samalla lukijoiden älyllisen kärsivällisyyden 
puutteet, kuten tautofoniataistelussaan esim. orjuudesta alis-
tamisen ja hallitsemisen muotona, tai orjuudesta riistona ja 
hyväksikäyttönä, sekä liiallisesti ja jo huonoksi sekä vanhen-
tuneeksi todistetusta Orlando Pattersonin ajatusten jälkijät-
töisestä kommentoinnista.

Sen sijaan kirjan mielenkiintoisin osa on se, missä kuvataan 
orjien vastarinnan muotoja ja tapoja pitää itsensä ihmisenä ja 
elää vaikeiden olosuhteiden keskellä hyvään ja toisiinsa sekä 
omaan elinvoimaiseen kulttuuriinsa luottaen. Eräs keskeinen 
kysymys, minkä Kananoja nostaa kirjassaan esille on, miten 
vapaus lopulta muutti orjien elämää vai muuttiko? Orjuus on 
edelleenkin länsimaisen kulttuurin eräs vaietuista tabuista ja 
häpeäpilkuista, mikä tahraa sen ajan vapautta puolustaneiden 
fiksujenkin ihmisten mainetta jälkipolvien silmissä.

Esimerkiksi orjuus sanana ja asiana oli jo ristiriidassa John 
Locken ajatuksen kanssa ihmisten luonnollisesta olemauk-
sesta olla vapaita ja samanveroisia, sillä Locke oli mukana 
komiteassa, joka antoi englantilaisille maanomistajille abso-
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luuttisen vallan afrikkalaisiin orjiinsa. Sekin vaikuttaa hie-
man ristiriitaiselta, että John Locken, jonka teos ”An Essay 
Concerning Human Understanding” oli 1700-luvun eniten 
luettu filosofinen teos, poliittisen ajattelun yhden tärkeimmän 
klassikkoteoksen ”Tutkielma hallitusvallasta - Two Treatises 
of Government” (1690) luoma yhteiskuntasopimusteoria, oli 
lähtölaukaus yhdysvaltalaisille vallankumouksellisille mutta ei 
ottanut huomioon afrikkalaisten orjien asemaa tai ollut huo-
lissaan heidän ongelmistaan.

Teos on kirjoitettu Englannin mainiota vallankumousta 
ennen noin 1679-83 liittyen toryjen ja whigien väliseen kon-
fliktiin, jonka jälkeen uusi kuningas Vilhelm Oranialainen 
(1650-1702) allekirjoitti siihen aikaan poikkeuksellisen laa-
jan ja vapauksia kansalaisilleen sallineen englantilaisen kan-
salaisoikeuksien julistuksen (Bill of Rights) vuonna 1689. 
Orjuutta kukaan sen ajan ihmisoikeustaistelijoista ei kokenut 
ongelmalliseksi. Ei esimerkiksi juuri Locke, joka oli varhai-
sempien luonnonoikeusajattelijoiden kanssa hahmotellut ih-
misen luonnontilaa, jolla pyrittiin miettimään, mitä keinoja 
tarvitaan ihmisten rauhanomaiseen sosiaaliseen kanssakäy-
miseen.

Locken radikaali yhteiskuntasopimusteoria antoi esimer-
kin brittien amerikkalaisten siirtokuntien vallankumouksel-
lisille toimia. Locke lähti siitä, että ihmisellä on luonnonti-
lassa kaksi varsinaista oikeutta: oikeus hankkia elantonsa ja 
yksityistä omaisuutta niin kauan kuin ei estä toisilta samaa 
oikeutta sekä oikeus rangaista luonnonoikeuden rikkojia; yh-
teiskuntasopimus syntyy siitä, kun ymmärretään, että myös 
lakia kunnioittavilla ihmisillä on jatkuvasti erilaisia käsityksiä 
siitä, mikä on oikeudenmukaista ja mikä ei. Ja välttääkseen 
luonnontilan muuttumisen ”kaikkien sodaksi kaikkia vas-
taan” Locke kehottaa ihmisiä rationaalisina olentoina teke-
mään yhteiskuntasopimuksen. Tällöin vältetään hänestä se 
ikävä tilanne, että jokainen olisi tuomari omassa asiassaan.



68

Locke oli idealisti eikä ymmärtänyt, että juuri orjuuden 
salliminen sai ihmiskunnan keskenään ”tukkanuottasille” 
meidän päiviimme saakka ja todennäköisesti pitkälle huo-
miseen kurottautuen ”kaikkien sotana kaikkia vastaan” niin 
kauan, kun kukaan ei nostanut evättäkään muuttaakseen 
sorron ja syrjinnän suuntaa kohti ihmisoikeuksia tukevaa 
avointa vuoropuhelua.

Orjat olivat uhreja ja heidän jälkeläisensä esimerkiksi 
rasistisessa Yhdysvalloissa jakavat ylisukupolvisen syrjäyty-
misen ja rakeenteellisen rasismin yhä kuolettavana kenkänä 
henkitorvessaan, kuten viime vuotinen Floyd Petterson, joka 
surmattiin poliisin toimesta kameroiden edessä ilman syytä, 
mutta mikä vielä pahinta - ilman että syylliset olisivat katu-
neet tekojaan tai pyytäneet anteeksi, ja että vielä sen jälkeen 
moni muukin viaton musta kansalainen joutui jakamaan 
kotimaassaan Pettersonin kamalan kohtalon ilman, että po-
liisien teloitusteurastustyyli oli siitä mihinkään muuttunut, 
kuten ei ole mustan afroamerikkalaisen asema muuttunut 
orjuuden ajoista, jolloin hänellä oli lähes yhtä vähän kunniaa 
ja hän oli olemassa vain omistajansa kautta- valkoinen mustia 
vihaava poliisi siis vain jatkaa orjuuden rikollisen väkivallan 
harjoittamista ihmisen (orjan) esineellistämisessä; omistaja - 
tässä tapauksessa valkoisen vallan legitiimi - sai tappaa orjan 
- tässä tapauksessa hänen jälkeläisensä - milloin vain niin 
halusi.

Samalla Orlando Pattersonin määritelmä orjuuden py-
syvästä luonteesta väkivaltaisesti syntyperästään vieraannu-
tettujen ja kunniattomien henkilöiden hallinasta muuttuu 
groteskin grillijuhlan sietämättömäksi lemuksi, kun karrelle 
palaneet ja hiiltyneet mustat orjat syödään symbolisesti ker-
tomuksen historiallisen verijanan edetessä orjalaivojen saa-
pumisesta Amerikan satamista Floyd Pettersonin kuolemaan 
päätyen.

Kananoja tekee kirjassaan itselleen karhunpalveluksen ja 
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karkottaa loputkin kymmenen johdantoa pidemmälle eh-
tineet lukijat tyypillisen historioitsijan lukijasta irrottautu-
mis-eleessään, kuin löisi kiinnostuksen arkkuun viimeisen 
naulan kirjoittamalla jäähyväissanat ihmismielen tarkkaavai-
suudelle: kuten se ja se totesi, sanoi, väitti yms. yhtä mielen-
kiinnotonta ja kiinnostamattomalla tavalla kirjaan jäljennet-
tyä vieraannuttavaa tekstiä toteamuksineen, ihan kuin hän 
olisi ollutkin professori Kimmo Katajalan vetämän Itä-Suo-
men yliopiston pohjoissavolaista nauriinpolttamiskulttuuria 
tutkivan huippuyksikön tohtorikoulutettavana sekä vaih-
to-oppilaana Petroskoin valtionyliopiston arkeologian melko 
alkeellisella ja vodkanhuuruisella laitoksella (jos siellä sellainen 
sattuisi olemaan) tutkimassa juuri sitä mitä on jo tutkittu ja 
mitä ei olisi koskaan pitänyt tutkia.

Mutta kyllä hän on oikeilla jäljillä kysymyksiensä kanssa, 
sanoivathan jo Bacon ja Descartes aikoinaan, että tietoa voi 
saada vain kysymyksiin vastaamalla, kysymysten tuli olla oi-
keita kysymyksiä ja ne piti esittää oikeassa järjestyksessä. Ja 
sen hän tekeekin, vaikka vastaukset, joita hän tarjoilee meille, 
eivät vaikuta aina sellaisilta Kirjan lopussa ”Jälkikirjoitus: or-
juuden hinta” Kananoja palaa amerikkalaisen orjuuden sekä 
orjien kokemuksen ja tekojen ymmärtämisen nimissä orjien 
kotiseudulle Afrikkaan. Orjakaupan yksi onnistumisen ehto 
oli Kananojan mukaan Afrikassa levinnyt väkivalta, mikä käy-
tännössä tarkoitti sitä, että lähes kuka tahansa saattoi päätyä 
orjaksi sosiaalisesta taustastaan huolimatta.

Kananoja muistuttaa myös yhdestä tärkeästä ja pitkävai-
kutuksellisesta ongelman syystä; uuden maailman orjayhteis-
kunnissa samalta alueelta saapuneet orjat niputettiin ”kansa-
kuntiin”, jotka eivät vastanneet afrikkalaisia etnisiä ryhmiä 
siinä mielessä kuin ne tänä päivänä ymmärrettäisiin. Orjuus 
on siis ollut ja sen uudet nykymuodot tulevat aina olemaan 
roomalaisen ”divide et impera -hajoita - ja hallitse politiikan” 
työkaluista yksi tärkeimmistä, sillä hajanainen ja epäyhtenäi-
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nen ryhmä ei ole motivoitunut eikä kykene yhdessä puolus-
tamaan itseään, saati sitten asettumaan vääryyksien suhteen 
vastarintaan.

Ja taas lopussa viljellään jo kirjan alkulehdiltä tuttuja itses-
täänselvyyksiä, kuten sitä, että uuden maailman orjayhteis-
kunnissa pärjäsivät useimmiten ne, jotka kykenivät mukau-
tumaan ympäröivään maailmaan ja lomaan ”merkityksellisiä 
suhteita (kovin ympäripyöreä ja akateemiselta haiskahtava 
tyhjä ilmaisu) muiden kanssa”.

Kyllä kirja ilman muuta on lukemisen arvoinen pienistä 
ongelmistaan huolimatta, ja se paranee luku luvulta kirjoit-
tajan otteen ja tekstin sisältämien kiinnostavien esimerkkien 
alkaessa todella keskustella kirjan idean ja hengen lisäksi myös 
tutkimuksen mukaisesti etsimällä Kananojan aluksi lupaamia 
johtolankoja hänen kirjansa peruslähtökohdan ”kuvailla mik-
si asiat tapahtuivat niin kuin tapahtuivat” mukaisesti, vaikka 
se onkin joskus puuduttavaa ja olisi kaivannut tiiviimpää dra-
maturgiaa ja älyllisen mielenkiinnon ylläpitäviä teräviä sival-
luksia suuntaan, jos toiseen - se harmittaa, että ne puuttuivat 
kirjasta lähes tyystin.

Tätä taustaa vasten tuntuu hieman ironiselta lukea hänen 
käsityksensä menneisyyden merkityksestä, joka ei ole hänen 
omien sanojensa mukaan koulussa opittu, ulkoa opeteltu 
kertomus vaan jatkuvasti testattava ja uudelleen tulkittava 
tutkimuskohde.

Onkohan näin?
Jos hän todella tarkoittaa, mitä sanoo, mitä kouluhistorioitsi-

jat harvoin täydellä sydämellä tekevät, annan hänelle mielihyvin 
synninpäästön, ja kirjan loppuarvosana kohoaa 8+ tietämille, 
sillä loppukaneetilla ylös kirjattuna, ettei Kananoja sekä oman 
tutkimuksensa laaduntakeena, että lukijoiden suureksi iloksi 
taida sittenkään olla piakkoin Itä-Suomen historian professorin 
virasta eläkkeelle jäävän Kimmo Katajalan oppilas suin surmin-
kaan - onneksi historiatieteen uudistumista toivoen!
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Himon ilot
Harald Olausen

”Seksi on aina ajankohtainen aihe. Ennen siksi, että suku-
puolikuria valvottiin niin tarkasti ja seksirikollisia nähtiin ja 
jahdattiin kovasti ja kaikkialla. Nykyään siksi, että seksi on 
vapautumassa pakkopaidasta ja etsii itselleen uusia vapauksia 
ja ilmenemismuotoja. Olen yrittänyt kuvata seksin kenttää 
kokonaisuudessaan, siten kuin sen nykyään ymmärrän. En 
ole kiinnostunut tilastoista. Osmo Kontulalta voi aina kysyä, 
jos kaipaa faktoja, sellaisia kuin montako yhdyntää kuukau-
dessa keskimäärin on normaalilla avioparilla, joka on ollut 
vuoden naimisissa ja kuinka tämä luku vertautuu normaa-
leihin aviopareihin, jotka ovat olleet naimisissa kymmenen 
vuotta. Ihmiset kuitenkin valehtelevat, kunhan vain kysy-
tään. Esimerkiksi, kansainväliset tutkimukset osoittavat, että 
yleensä miehillä on panokumppaneita puolet enemmän kuin 
naisilla - miten se muka olisi mahdollista, jos kysymys koskee 
heteroseksiä? Kiinnostava tilastotieto, joka kertoo jostakin 
aivan muusta kuin todellisesta seksuaalisesta aktiivisuudesta. 
Moniko nainen saa orgasmin ja kuinka usein? Montako ker-
taa seksiä tietynikäisillä miehillä ja naisilla on vuoden aikana? 
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Mikä prosentti aikuisista on hetero-, homo- tai biseksuaaleja? 
Kysymyksiä riittää, mutta miten on vastausten tulkinnan lai-
ta? Vain hullu kertoo totuuden, kun vieras kysyy”

Näin kirjoittaa tunnettu professori Timo Airaksinen tä-
nään 2.2.2021 ilmestyvässä ”Himon ilo - ajatuksia seksistä ja 
seksuaalisuudesta” (Bazar 2021) -kirjansa johdannossa. Seksu-
aalisuus on vakava huolenaihe monille ihmisille. Mutta miksi 
seksi on myös vaarallista monille, hän kysyy ja vastaa mm. 
näihin kysymyksiin kirjassaan. Kirja koostuu kolmesta osasta 
sekä alun esipuheesta ja johdannosta. Ensimmäisessä osassa 
puhutaan salatusta seksistä ja siitä, miten siitä puhutaan ja 
kirjoitetaan tai ollaan siitä puhumatta, seksin ympärillä leiju-
vasta kauniista valheesta, syystä miksi seksiä on ja täytyy olla, 
seksin ironisesta luonteesta, rakkauden harhoista ja erotiikan 
kukkivasta puutarhasta, kysytään pitääkö seksin olla hyvää vai 
eettistä, eritellään mitä himo ja seksuaalinen halu ovat. 

Ja lopulta käsitellään homohimoja, johon Airaksinen on 
sekä haastatellut minua että käyttänyt muutamia tekstinäyt-
teitäni homokirjoituksistani. Toisessa osassa mennään kohti 
pimeyden ydintä, pohdiskellaan outoja ja kummia haluja, 
kuvaillaan mitä paha ja rikollinen seksi ovat, tai miksi nuoret 
ja vanhat ovat ”toistensa kimpussa”, kun puhutaan siitä mitä 
ja millä tavalla saa puhua seksistä? Kolmannessa osassa pohdi-
taan seksin etiikkaa ja politiikkaa, puhutaan vapaasta seksistä 
ja etsitään seksuaalietiikkaa, kuvaillaan seksin kontrollia ja 
etsitään seksuaalipolitiikan aakkosia sekä katsotaan tulevai-
suuteen digihimon ja kyberseksin nimikkeiden alla. Lopuksi 
esitellään lupauksia paremmasta.

Himon ilot-kirjan perussanoma on, että hyvä seksi on aina 
ja ennen kaikkea lihallisesti nautinnollista. Eettinen seksi on 
puolestaan Airaksisen mukaan seksiä, joka onnellistuttaa mo-
lemmat osapuolet. Ihanteena on silloin seksi, joka on sekä 
nautinnollista että eettistä. Mutta lihallinen nautinto, kiima, 
himo ja hekuma, ei riipu yhteisen onnen tunteesta. Ensinnä-
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kin lihallinen nautinto on aina ja ensisijaisesti yksipuolista 
Airaksinen muistuttaa:

”Sinulla on oma nautintosi ja minulla omani. Molemmat 
ovat omillaan. Onni puolestaan on yhteistä. Silloin nautinto 
on kokonaan riippumaton yhteisestä onnesta. Aivan saman 
lihallisen tunteen saavuttaa ilman yhteistä onnea, kun toinen 
viis veisaa toisen onnesta ja hekumasta tai kun toinen oikeasti 
välittää. Eettinen seksi saattaa olla laimeaa, siis kelvotonta. 
Onnellisia ollaan, vaikka ei oikein tunnu miltään. On kiva 
olla yhdessä. Olemme nauttineet toistemme nautinnosta ja 
siksi onnellisia, vaikka kummastakaan ei oikein tuntunut mil-
tään, tämä on eettistä mutta huonoa seksiä.”

Jos Lapin yliopiston professori Määttää kutsutaan leikilli-
sesti rakkauden professoriksi, voisi ihan yhtä hyvin Airaksista 
kutsua myönteisessä mielessä seksiprofessoriksi, ellei se titteli 
olisi jo varattu tutkimusprofessori Osmo Kontulalle, jonka 
toki myös tunnen, koska olin 1980-luvun alussa vaihtoehtoi-
sen kulttuuriyhdistys AURAn varapuheenjohtaja Kotkassa. 
Saman yhdistyksen puheenjohtajana toimi silloin Kontula. 
Kontula puhuu ja esiintyy paljon mutta ei ole kuin Airak-
sinen, joka on esimerkillisesti oman alansa johtava eetikko, 
joka tutkii kaikissa kirjoissaan vapautta filosofisena käsitteenä 
yksilön näkökulmasta, mutta aivan erityisesti tänään ilmes-
tyvässä uutuuskirjassaan Himon ilot - ajatuksia seksistä ja 
seksuaalisuudesta.

Olen toiminut tämän sarjan kirjallisena agenttina ja tuot-
tajana. Kirja on omistettu minulle ja olen siksi hieman puo-
lueellinen siitä kirjoittamaan. Mutta kirja on erinomainen ja 
ehdottomasti oman alansa kärkeen kuuluva huipputeos, jota 
voi suositella lämpimästi niin Helsingin kirjastotoimenjohtaja 
Katri Vänttiselle kuin keskustakirjaston Oodin johtaja A-M. 
Soininvaaralle - Osmon (vihr.) kulttuuribyrokraattivaimolle 
että myös saman kirjaston asiakastyöstä vastaavalle Laura Nor-
rikselle tiimeineen. Toimitan tämän kirjan heille vihjeeksi, jos 
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lukisivat tämän luvun. 
Olen toiminut myös kirjan homo-osuuden asiantuntija-

na. Airaksinen on minua ja homouskäsitettäni, joka on sitä 
samaa ulkopuolista undegroundhomoutta Anton Rimbaudin 
henkeen, kuin mistä olen aiemmin kirjoittanut Jere Pelliselle 
omistetussa ensimmäisessä homokirjassani ”Egyptin prinssi ja 
muita homonovelleja” (Kulttuuriklubi 2012), arvioinut kir-
jassa minua haastattelemalla luvussa ”Homohimot tänään”. 
Professori Timo Airaksisen johtamassa suomalaiset arvot krii-
sissä kirja- ja tutkimusprojektissa (2019-2023), johon myös 
kulttuurisfilosofinen nettilehti digivallila.com kuuluu, on 
aiemmin ilmestynyt Timo Airaksisen ”Markiisi de Saden elä-
mä” (Kulttuuriklubi 2019 - esipuhe Harald Olausen), Timo 
Airaksisen ”Jäähyväiset uskonnolle - henkisyyden puolustus” 
(Bazar 2020) sekä Timo Airaksisen ”Hyvinvointivaltion hyl-
käämät” (Bazar 2020), ja omana laitoksenaan Timo Airaksisen 
ja Heta Gyllingin ”Suvaitsevaisuus - erään taistelun kuvaus” 
(Arktinen banaani).

Himon ilot -kirja päättää edellä kuvatun kolmiosaisen sar-
jan Suomalaiset arvot kriisissä. Himon ilot-kirja on Airaksi-
sen mukaan parodia eli ”ivamukaelma”. Miksi juuri parodia? 
Airaksinen vastaa, että usein parodinen vaikutelma luodaan 
liioittelemalla kohteena olevan tekstin joitakin piirteitä; sitten 
sanotaan, että parodia vaatii lukijan kompetenssia eli tietoa, 
kykyä ja alan osaamista. Mutta ei Airaksisen mielestä sellaista 
termiä kuin ”parodia” pysty määrittelemään, yhtä vähän kuin 
ivaa, ironiaa, sarkasmia ja kyynisyyttä - tai normaalia seksiä.

Tehokeinot ovat kielen salaisuuksia, joka tekee niistä entis-
tä tehokkaampia ja kiehtovampia; kirja esittää erään parodian 
arkielämän siveysnormeista ja säädyllisyyden vaatimuksista, 
tai eräästä etiikasta ja sen normien rikkomisen hurmiosta. 
Paras seksi ylittää aina itsensä ja siksi se myös pelottaa ja ah-
distaa. Seksi on Airaksisen mielestä luovaa kahdessa mielessä: 
tulee lapsia ja syntyy uudenlaista seksiä. Lapsia hoidetaan, 
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seksiä uusinnetaan. Kaikki tämä perustuu sille ajatukselle, että 
seksi itse on oikean, kunnollisen, siveän ja tavallisen elämän 
toinen puoli, väärä puoli, parodia, ivamukaelma, jonka tyy-
lilaji on groteski:

”Ruusuiset haaveet ovat haaveita, mutta kun päästään itse 
asiaan, näky ei ole kaunis, eikä se ole minun vikani. Seksi on 
joka tapauksessa arkielämän ja sen normiston groteski paro-
dia. Ihmisen on aivan pakko panna. Aikoinaan kauan sitten 
ei ollut arkielämää, oli vain elämää. Alkeellinen ihminen kai 
söi, nai ja tappeli sen kun ehti, ihan apinoiden tapaan, mutta 
se aika on ollutta ja mennyttä. Nyt me elämme sivistynyt-
tä arkielämää, jolloin seksi on arkielämän groteski parodia, 
sen käänteiskuva ja eräässä oudossa mielessä myös totuus. 
Ei ihme, että seksi kätketään lapsilta. Elämä kuitenkin alkaa 
seksistä, sitten se, seksi, piilottaa luonteensa ja tehtävänsä ja 
teeskentelee olevansa jotakin aivan muuta. Ihminen keksii si-
veyden hyveen ja kieltäytymisen etiikan piilottaakseen grotes-
kin, mutta mitä siitä seuraa, siitä kerron tässä kirjassa. Apina 
meissä pysyy kontrollissa - paitsi seksin tiimellyksessä. Kiima 
riisuu vaatteet ja himo sivistyksen kahleet. Ei ihme, että seksin 
kontrolli on kontrollin ensimmäinen laji, väkivallan kontrolli 
toinen ja muut elämän hillitsimet sitten kaukana perässä. Hy-
vät tavat kuuluvat ruokapöytään.”

Juuri tätä Airaksinen tarkoittaa kirjoittaessaan seksin ole-
van sivistyneen elämän parodia, mutta samalla seksi parodioi 
itseään tavalla, jota myös perverssiksi sanotaan. Seksi on siis 
Airaksisen mielestä parodia, joka kääntyy itseään koskevaksi 
karkeaksi pilaksi. Seksi ikään kuin pilaa arjen ja sitten itsensä, 
kun hyvä kiima huipentuu perverssissä, tempuissa, joita tus-
kin voi enää seksiksi kutsua. 

Seksi ei pysy kuosissa vaan ylittää koko ajan omat rajan-
sa ja siten muuttuu oman itsensä parodiaksi. Kerron näistä 
asioista, ja erityisesti homonäkökulman unohdetusta syrjäi-
sestä puolesta surullisia tarinoita suomalaiset arvot kriisissä 
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kirja- ja tutkimusprojektiin kuuluvissa queernovelleissani; 
”Homolulu” (Kulttuuriklubi 2018) ja ”Päättyneitä tarinoita” 
(Kulttuuriklubi 2019) sekä ”O`GAY (Kulttuuriklubi 2020) 
-novellikokoelmissani, joita löytyy usean kirjaston ns. sateen-
kaarihyllystä lainattaviksi. Taitaa olla jopa lempikirjastojeni 
Iisalmen ja Kouvolan kaupunginkirjastojen tavallisissa koko-
elmissa. Kirjat ovat loppuunmyytyjä, mutta niitä voi lukea 
myös ilmaiseksi osoitteesta: www.kulttuuriklubi.com

Seksi ei pysy kuosissa vaan ylittää koko ajan omat rajansa ja 
siten muuttuu oman itsensä parodiaksi, on tämän kirjan kes-
keinen filosofinen teema ja sanoma, jota Airaksinen selostaa 
kirjansa aluksi; erityisen kummallinen luulo, joka on sisään 
rakennettu kristilliseen keskiluokkaiseen kulttuurimme, on 
Airaksisesta ajatus oikeanlaisesta seksistä, siis seksistä korjat-
tuna ja kontrolloituna, kun lapsentekokin on tarpeellista ja 
perheen perustaminen niin mukavaa. 

Silti Airaksisen mukaan ajatellaan, että seksi on luonnos-
taan kaameaa ja törkeää puuhaa (totta), johon kuitenkin aika 
monilla on taipumus (totta) ja jonka vietinomaisuutta on 
mahdotonta torjua (totta). Pelastuksena tästä kauhistuksen 
alhosta on kuitenkin Airaksisesta ajatus siitä, että seksi hoi-
detaan juuri, sillä ainoalla ja oikealla tavalla, luonnollisesti 
eikä luonnottomasti. Tässä kirkonmiehet ovat pettäneet meitä 
oikein kunnolla uskottelemalla, että kristittyjen seksi ja sen 
normit ovat ainoita oikeita, siis vaniljaseksi:

”Katolinen selibaattipiispa on tuskin mikään asiantuntija, 
vai onko? Ehkä homoseksissä, mutta entä naisen kanssa? Py-
hien miesten suosittelema seksi ei riitä nautinnoksi nautiske-
lijalle, siinä koko totuus. Paras olisi kysyä kaiken kokeneilta 
naispuolisilta seksin ammattilaisilta, kuten markiisi de Saden 
irstailijat tekevät kirjassa Sodoman 120 päivää. Naiset kertovat 
ja miehet matkivat. Kirjan rakenne on siis mimeettinen, jäljit-
telyyn perustuva, kun jäljittely tapahtuu kirjan kertomuksen 
sisällä. Tarkoituksena on käydä läpi kaikki seksin nautinnot, 
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myös paheiksi kutsutut. Saden teos on myös Tuhannen ja 
yhden yön tarinoiden muunnelma, mutta tuhatta päivää ei 
kenenkään irstailijan kunto kestä.”

Airaksinen on tutkinut sekä seksiä että rakkautta ja haluja 
filosofis-tieteellisesti monen kirjan verran. Rakkaudesta hän 
on kirjoittanut ”Rakkauden vangit” (OTAVA 2001) -kirjan, 
missä kuvaillaan rakkautta ilman seksuaalista halua ja koroste-
taan rakkauden sekä seksin olevan kaksi täysin eri asiaa. Siinä 
oli alaotsikkona ”Filosofisia tunnustuksia”, vaikka ei Airak-
sinen omien sanojensa mukaan siinä mitään tunnusta, niin 
kuin ei tunnusta tässäkään kirjassa. Tuo kirja koski kuitenkin 
rakkautta, eikä siinä puhuttu seksistä, ja sopii siksi täydentä-
mään temaattisesti Airaksisen populaareja teemoja halu, seksi, 
rakkaus.

Himon ilot-kirja kirja puhuu siis seksistä - ei rakkaudes-
ta. Rakkaus ja seksi ovat kaksi aivan eri asiaa, kuten Airaksi-
nen uutuuskirjassaan todistelee tuonnempana. Silti Himon 
ilot-kirja on tavallaan jatkoa, tai kolikon toinen puoli, Rak-
kauden vangit-kirjalle, kuten myös vaikkapa hänen kirjansa 
”Halun vallassa - onnellisuutta etsimässä” (Arktinen banaani 
2015), mihin hän ei ottanut mukaan seksihaluja, mutta ha-
luista tuo kirja kertoo aika paljon; Airaksinen on tutkinut 
filosofisia näkökulmia haluihin ja haluamiseen, ja erityisesti 
siihen, miten halu kietoutuu tunteisiin, millainen on halun 
irrationaalinen puoli ja tuoko halu onnellisuutta? Tai miten 
kulttuuri saa meidät haluamaan, sillä siitä huolimatta, että 
meillä on tietty käsitys kulttuurista, joudumme myöntämään, 
ettemme pysty sitä alkuunkaan myöntämään.

Taustana sille miksi Himon ilot-kirja on kirjoitettu, on 
se, kun ”Sinisessä kirjassa” (Arktinen banaani 2017) Airak-
sinen kirjoitti nyky-ympäristömme muuttuneen lapsellisiksi. 
Se ikään kuin huusi itselleen jatkona hieman syvällisempää 
teemaan perehtymistä. Tietoyhteiskunta ja sen mediat ovat 
hänen mielestään infantilismin palveluksessa tuottamassa to-
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dellisuutta, jota voi kuvata pornografiseksi. Tavallisen kansan 
suosimassa facebookissa sen näkee päivittäin. Esimerkiksi 
eräässä kasvisruokaryhmässä, missä roikun hyvien reseptien 
toivossa, oli tällainen ilmoitus: ”Joku wokki. Keksikääs joku 
SEKSIKÄS nimi sille. Sis. Keittobanaania, sieniä, lehtikaalia, 
vihreitä papuja, kikherneitä, soijakastiketta, sipulia, valkosi-
pulia, chilijauhetta.”

Himon ilot-kirja on näennäisestä kepeydestään ja leikil-
lisyydestään huolimatta tärkeä ja vakava puheenvuoro ai-
heeseen, joka on edelleenkin suurimmassa osaa Suomea ja 
maailmaa tabu, ja josta ei saa eikä uskalleta puhua avoimesti. 
Mutta mikä tärkeintä lukijan kannalta: Airaksinen oikoo uu-
tuuskirjassaan vääriä käsityksiä ja luo uutta tulkintaa tutki-
muksillaan seksistä ja sen merkityksestä nykymaailmalle -ja 
ihmiselle tavalla, jota harvoin näkee ristiriitoja silottelevassa 
kulttuurissamme tehtävän: hän nimittäin nostaa kissan pöy-
dälle pyyhkiäkseen sillä koko pöydän, ja millä tavalla? Juuri 
silla samalla Airaksiselle tyypillisellä tavalla, jolla hän on oman 
tieteellisen työnsä lisäksi hurmannut laajan yleisön puheillaan 
ja kirjoillaan jo kohta neljänkymmenen vuoden ajan.

Ja vaikka proosallinen tyyli on kuin suoraan Singerin tai 
Bellowin kädestä, se ei ole proosaa: Airaksinen ei kirjoita 
omasta elämästään vaan puhtaasti tieteellisesti. Tässä kirjas-
sa ei ole mitään piilotettuja viitteitä hänen oman elämänsä 
tapahtumiin ja kokemuksiin. Jos hän muistelee jotakin, hän 
sanoo sen suoraan. Siis: jos tämä kirja sisältää tarinaa, sillä ei 
ole mitään yhteyttä eläviin tai jo kuolleisiin. 

Sepite on Airaksisen mukaan sepitettä. Ja sen lisäksi tässä 
kirjassa on faktoja, filosofiaa, johtopäätöksiä ja seksiä koske-
via teoretisointeja, joten sitä saa lukea tietokirjana. Airaksisen 
kirjan yksinomainen tarkoitus on avartaa näköaloja ja näky-
miä sekä edistää pyrkimystä vapaampaan, hauskempaan ja 
tyydyttävämpään tasa-arvoiseen seksiin, siis suhteessa siihen 
mitä ennen on ollut ja mitä on joskus pidetty normaalina, 
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luonnollisena ja sallittavana.
Palataanpa ajassa hieman taaksepäin, sillä tämä on hyvä 

muistaa. Airaksinen on kirjoittanut myös paljon julkisuudessa 
esillä olleen ja kiitosta saaneen ”Markiisi de Saden filosofia 
(Gaudeamus 1995)”-kirjan, missä hän kirjoittaa Saden olleen 
omalla tavallaan moralisti, mutta hänen pääteemansa on hau-
dattu syvälle viettikerrostumaan vaikeaselkoiseen ja näkyvistä 
poissaolevaan piiloon. Se mikä tekee Saden edelleenkin kiin-
nostavaksi, on Saden maailma, mikä on täynnä nurin päin 
käännettyjä objekteja, jotka ovat kaukana tuttujen asioiden, 
kuten hyve, seksi ja rakkaus, sievästä peilipinnasta Airaksi-
nen yrittää tarjota Sade-tulkinnassaan lukijalle metodin, jolla 
välttää Saden luoma inhon ja kauhun viidakko, sillä Sade on 
jotain paljon muuta kuin meidän päihimme iskostettu kuva 
sairaasta ja perverssistä julmurista, joka antoi nimensä seksu-
aalisille kamaluuksille ja kidutukselle.

Airaksisen mukaan eräs perverssin päämäärän olemassa-
olon yhteiskunnallinen seuraus on, että alistajat ovat kaiken 
sosiaalisen kontrollin ulkopuolella. Rankaiseminen, vaino ja 
jopa kidutus luovat miellyttävän käsikirjoituksen. Ja koska 
aika ei ole lineaarista, tuloksena oli vain paluu alkutilaan tai 
toiselle näyttämölle, jossa tuska aiheuttaa uuden purkautumi-
sen. Ihminen asetetaan luontoa vastaan, joka on yhtä majas-
teettinen, kuin käsittämätön ja valloittamaton vihollinenkin.

Monet sekoittavat edelleenkin virheellisesti de Saden ja 
Don Juanin toisiinsa. Sadelaisuus, humanismin vastustami-
nen antihumanistisesti, on täysin eri asia kuin tanskalaisfilo-
sofi Sören Kierkekaard kuvaama ”donjuanismi” aistillisuuden 
kategoriana, jolla oli paikkansa maailmassa jossain aistillisuu-
den ja synnintunnon välillä. 

Hieman yllättävää on havaita se, että ”aistillisuuden ka-
tegoria” on itse asiassa kristinuskon tuote, joka syntyi siitä, 
kun kristinusko sulki hengen pois aistillisuudesta. Airaksisen 
Sade-tutkielmasta kaikki alkoi. Hän osoittaa, miten Sade yrit-
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tää yhdistää filosofiaa ja kirjallisuutta siten, ettei lopputulos 
ole oikein järkevästi ajatellen kumpaakaan. Saden tekstit ovat 
rienaavia ja kuvaukset säädyttömiä. Sadelaiset pitävät kivusta, 
palvovat kaikkea, jota ei voi kunnioittaa, ja nauttivat siitä, 
mikä on inhottavaa.

He tavoittelevat mielihyvää, joka nyt käsitetään kärsimyk-
sen termein. Siitä huolimatta Saden maailma Airaksisen mu-
kaan lopultakin meidän kaikkien maailma, ainakin painajai-
sunissamme, sekä lievinä että karkeina sovelluksina - kukaan 
ei jää siitä osattomaksi. Siksi se on niin pelottava ja torjuttava. 
Se on kielletyn, pannaan julistetun ja torjutun valtakunta. Itse 
asiassa sitä ei ole edes olemassa Airaksisen mielestä, koska se 
on niin täynnä ironiaa, kaksimielisyyksiä, moniselitteisyyttä 
ja ristiriitaisuuksia - ja juuri siksi se onkin olemassa, vaikka se 
sen ensin kieltää ja mieli torjuu sen. 

Vasta nyt voimme esittää jälkikäteen kysymyksen siitä, 
kuinka de Saden näkemys on silloin voinut näyttää niin vää-
rältä, vaikka hän ensimmäisenä ensimmäisten joukossa ym-
märsi mielen hallitsematonta irrationaalisuutta - hurmosta, 
ja sen jatkuvaa muutosta kaiken epävarmuuden keskellä? Tai 
että kyse oli lopulta vain ihmisessä vellovista ja hänen toimin-
taansa määräävistä haluista, jotka olivat sekä väistämättömiä 
että voittamattomia, ja että niistä oli juuri siksi vaikea päästä 
eroon?

Markiisi de Sade on haaste kenelle tahansa, joka lukee 
hänen kiellettyjä romaanejaan, kuten Airaksinen kirjoittaa 
Sade-kirjansa johdannossa esitellessään systemaattisen tutki-
muksensa teemaa. Kyseessä on rankka tutkielma pahuudesta 
siinä yksityisyyden maailmassa, joka on yhteiskunnassa ilme-
nevän pakottamisen vainon, rankaisemisen ja sodan peilikuva. 
Sade-kirjoja voi lukea yhdistelemällä kirjallisuuskritiikkiä ja 
moraalifilosofiaa, sekä yhteiskuntakritiikkiä että retoriikkaa. 
Mutta Airaksisen Sade-kirja voi toimia myös sekä johdatuk-
sena seksin filosofiaan tutustumisessa että Airaksisen joskus 
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vaikeaselkoiselta vaikuttavan syväajattelun maailmaan tunteis-
ta ja järjestä sekä niiden ongelmallisesta suhteesta toisiinsa.

Puheet tunteesta ja järjestä sekä niiden ongelmallisista 
suhteista eivät olleet vieraita länsimaisen älyllisen sivistyksen 
luojille Platonille ja Aristoteleellekaan, sillä jo Platon kehotti 
meitä lähestymään tunteiden ja järjen suhdetta ikään kuin 
tunteet olisivat hevosia, jotka järki on valjastanut ohjaimiinsa; 
Aristoteles on käsitellyt tunteita ”Retoriikka II” (Gaudeamus 
2005) -kirjassaan, joka käsittelee lähinnä logosta, ethosta ja 
pathosta. Ethosta käsiteltäessä Aristoteles kuvaa erilaisia ih-
misluonteita, suhteessa luonteenpiirteisiin (hyveet ja paheet), 
tunteisiin, ikään, sosiaaliseen asemaan sekä syntyessä ja eläessä 
koettuun onneen, joiden hän uskoi syntyneen järjen harkin-
tana itsenäisiksi reaktioiksi ulkoisen maailman tapahtumiin.

Vapaus ja nautinto ovat historiassa yhtä vaarallisia kuin 
eroottisuus. Sokrates sanoi nautinnosta, että sen, joka pysyy 
kaikesta tällaisesta syrjässä eikä osaa nauttia siitä, ei kannata 
elääkään, sillä se joka ei välitä ruumiinnautinnoista, voisi ihan 
yhtä hyvin olla kuollut. Georg Buhnerin näytelmässä Danto-
nin kuolema, vapaus oli vahvasti eroottinen voima. Robes-
pierre uskoi Dantonin haluavan pysäyttää vallankumouksen 
valjakot pahamaineisten ja irstaiden bordellien eteen - Dan-
tonia epäiltiin hänen halustaan raiskata vapaus, sillä Danton 
rinnasti vapauden huoruuteen. Vapautta voi ajatella elämän 
tärkeimpänä arvona, jolloin siihen kuuluu sekä oikeus omaan 
yksityiseen minään että vapaa mahdollisuus toteuttaa itseään 
myös seksuaalisesti, sekä Michel de Montaignen muistutus 
siitä, että ihminen voi olla vain oma itsensä, muuten hän vain 
olisi olevinaan, jolloin vaarana on tekopyhyys, teeskentely ja 
valehtelu. 

Juuri tämä harvinainen yksityisen ihmisen absoluuttinen 
vapaus lähtökohtana toteutuu tai heitetään julkisuuteen 
koepallona ensi kerran vasta markiisi de Saden ajatuksissa ja 
teksteissä, muuttuen ikään kuin Sokrateksen sanoista lihoiksi 
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pitkän tauon jälkeen perverssillä leimakirveellä varustettuna. 
Mikä tekee professori Timo Airaksisen puheet ja kirjoituk-
set kiinnostaviksi ja tarpeellisiksi yhä sielultaan vanhatesta-
mentillisen agraariajan syyttelevässä ja holhoavassa Suomessa 
(otetaan esimerkiksi Airaksisen netistä kirjan julkaisupäivänä 
löytämä järkyttävä todiste ”taivaallisesta pimeydestä”, mikä 
oli vielä hieman yli sata vuotta sitten täyttä totta koko maail-
malla ja on sitä edelleenkin trumpistien keskuudessa USA:n 
ns. Raamattuvyöhykkeellä:

”Löysin netistä tämän. Uskomatonta tuo kristinusko, kuin 
jostakin aivan vieraasta maailmasta, siis kuin UFO olisi tul-
lut lihaksi ja puhuu suomea. Mistä näitä sikiää?”, Airaksinen 
kysyy järkyttyneenä löydöstään:

”Saarnasin kerran suuressa kirkossa, joka oli täynnä täl-
laista melua. Ylistyslaulun aikana, pastori ja urkuri lietsoivat 
ihmiset hurmioon. Seurakunta lauloi ja taputti käsiään koko 
tunnin. Jonkin ajan kuluttua tunsin itseni aivan huonovointi-
seksi. Rukoilin: ’Herra, täällä ei ole kaikki oikein. Tämä ei ole 
kansan ääni, joka on voitanut syntinsä.’ Vuotta myöhemmin 
paljastui, että pastori ja urkuri olivat homoseksuaaleja. Kui-
tenkaan seurakunta ei ollut havainnut sitä johtajistaan, koska 
he eivät olleet tarpeeksi syvällä Jumalan sanassa. He sen sijaan 
olivat seuranneet melua, joka kuulosti iloiselta, mutta joka 
johti heitä tuhoa kohti.”

Se, että vaikka Airaksinen vannookin valistuksen ja mo-
dernismin nimeen, esimerkiksi kokiessaan taistelevansa ro-
mantiikkaa vastaan valistuksen nimissä, hän ei pysty omien 
sanojensa mukaan vastustamaan postmodernin viehätystä; 
jakamattomat ihmisoikeudet, vapaudet ja tasa-arvo ovat yhä 
Airaksiselle tärkeä arvo ja osa valistusta ja modernisaatiota. 
kuten seksikin. 

Hän katsoo nykypäivää nykyihmisen näkövinkkelistä ja 
huomaa kasvoillaan raikkaan tuulen olevan juuri sitä innos-
tavaa olemisen ja tekemisen vapauteen kutsuvaa, mistä ih-
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miskunta on aina haaveillut. Modernisaatio taas merkitsee 
hänelle edistystä ja vapauden voittoa vanhoista tulkinnoista, 
perinteistä, kuten Aristoteleesta, jonka mukaan kaikella oli 
oma sisäinen päämääränsä - ”teloksensa”, joka sen oli tarkoi-
tus saavuttaa.

Ongelmallista nykypäivän näkökulmasta on se, että Aristo-
teleelle se oli onnellisuus, jota hän piti ihmiselämän teloksena, 
kun hän erotti toisistaan oleelliset ja satunnaiset ominaisuu-
det. Airaksiselle se on taas vapaus olla mitä on välittämättä 
muiden vapautta kahlitsevista määritelmistä. 

Silti Aristoteles rohkaisi erehtyessäänkin omana aikanaan 
uusia ovia aukovaa älyllistä ajattelua, joka on erittäin harvi-
naista aina silloin, kun kyseessä oli jokin visainen ongelma, jo-
hon ei ole löytynyt vastauksia tavallisen arki-ajattelun keskellä 
siksi, että samoin salaa mielessään ajattelevat ihmiset pitivät 
päähänsä pälkähtänyttä mahdollista ratkaisua niin uskomat-
tomana ja siksi lähes täysin mahdottomalta, etteivät uskalta-
neet sitä ääneen tuoda julki arvostamassaan fiksussa seurassa 
pelätessään munaavansa itsensä ja menettävänsä kavereidensa 
silmissä arvostuksen. 

Airaksisen älyllisen työn suunnannäyttäjänä tekee tärkeäksi 
se, että hän on yhteiskuntafilosofisissa ja eettisissä pohdinnois-
saan uskaltanut olla vuosikymmenet rohkeasti eturintamassa 
toista mieltä kuin ns. suuri yleisö (se joukossa tyhmyys tiivis-
tyy-giljotiinin nimellä kulkeva mielipidesilppuri).

Otan tähän esimerkiksi muutaman luvun, joista näkyy 
sekä Airaksisen proosallinen kirjoitustyyli, että myös hänen 
pohdiskelujensa syvällisyys. Esimerkiksi kirjan luvussa ”Salat-
tu seksi, teksti ja todellisuus” Airaksinen kertoo folkloristiikan 
professori Satu Apon esitelmän kansanomaisista seksiusko-
muksista ja -tavoista. Professori Apo puhui kansan tavoista 
kansan kielellä, siis ”ruma sana sanotaan niin kuin se on”. Ai-
raksinen siteeraa Simo Salmisen Pornolaulua, tai katukielellä, 
kun kuvaa miten Apo puhui v***sta kuin leivästä. 
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Airaksinen kertoo eri tavoista puhua ja kätkeä puheeseen 
kiertoilmaisuin rumaksi koettu sana ja seksi. Esimerkit ovat 
kutkuttavia, kuten itsetyydytys, siis seksi itsensä kanssa. Esi-
merkiksi Woody Allenin tokaisu itsetyydytyksestä seksinä sen 
ihmisen kanssa, jota eniten rakastat. Mutta kuten seksin kieli, 
seksi itse on Airaksisen mukaan salattavaa, ei julkista, piilotet-
tua. Mitä tämä kertoo seksistä? Mitä me yleensä piilottelem-
me? Vastaus: jotakin häpeällistä tai inhottavaa, jotakin joka ei 
sovi aisteillemme. Entä puheen inhottavuus, pahuus ja epä-
toivottavuus, siis salattavuus? Aivan sama varaus kuin seksiä 
kohtaan koskee myös seksistä puhumisen kielellistä ilmaisua: 
koska kielenkäyttö on liian rivoa ja siveetöntä?

Professori Timo Airaksinen on perinpohjainen tutkija. 
Kun hän on ensin käsitteitä ja niiden sisältämiä arvolatauksia 
purkanut ja punninnut ilmaisujen sisältämiä piiloviestejä, hän 
vasta pääsee kunnolla vauhtiin seuraavassa luvussa ”Kaunista 
valhetta kaikki”, missä hän pohtii kysymystä: miksi seksi on ja 
täytyy olla? Ja päätyy vastauksenaan kuvaamaan kaikkea tätä 
ihmiskuntaa hullunlailla pyörittävää sirkusta seksin perim-
mäiseksi ironiaksi - siitä tässä on loppujen lopuksi hänen mie-
lestään kysymys - ehkä jopa absurdiasta. Ihminen on seksuaa-
linen olento, sille nyt ei kukaan voi mitään, hän muistuttaa. 

Mutta kellä onni on, se onnen kätkeköön, sanotaan. Tai 
sanontaa muunnellen, kellä seksi on, se seksin kätkeköön. 
Seksi on siis Airaksisen mukaan joka tapauksessa onnen osa 
ja tekijä, onnen lähde, ainakin silloin kun kaikki menee hyvin. 
Tai voi sanoa, että seksi on aina onnen lähde, kunhan vain 
on seksiä. Huono seksi ei ole seksiä, vaan seksin yritys, joka 
on päättynyt huonosti. Tässä oletamme Airaksisen mukaan 
siis puheen seksistä olevan arvottavaa ja normatiivista siinä 
mielessä, että seksi on aina hyvää seksiä eikä huonoa seksiä 
ole olemassa. Huono seksi on vain muka ”seksiä”. 

Epäonnistunut pano ei ole pano. Jos toinen jää vihaiseksi, 
sekin saattaa olla osa seksiä tai sitten ei, asiaa kannattaa poh-
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tia. ”Hyvää vai eettistä seksiä?”-luvussa hän rusikoi amerik-
kalaista filosofi Thomas Nagelia, joka julkaisi jo vuonna 1969 
artikkelinsa ”Sexual Perversion”. Kyseessä on seksuaalisuuden 
etiikan nimissä tehdyn käyttäytymisen normittamisen vaikeus 
ja kauhistus. Airaksinen ei yleensä viitsi puuttua filosofisiin 
julkaisuihin ja teorioihin, niin outoja ja yhdentekeviä ne hä-
nestä ovat, paitsi filosofian tutkijoiden ja opettajien tausta-ai-
neistona, kun harjoitellaan ja harjoitetaan esitettyjen ajatusten 
alas ampumista. 

Mutta miksi hän mainitsee Nagelin varoittavana esimerk-
kinä? Koska artikkeli on Airaksisen mielestä huolimaton su-
taisu, arkkikonservatiivinen, keskiluokkainen, ennakkoluuloi-
nen ja oudosti perusteltu kannanotto, sekä seksuaalisuuteen 
että seksuaalisuuden ”poikkeamiin” tavalla, jota ei mitenkään 
pysty oikeuttamaan, ei ainakaan enää tänä päivänä. Airaksi-
nen on kuin aikansa eikä ole erityisen kiinnostunut seksin ja 
seksuaalisuuden aiheuttamasta häpeän tunteesta, niin outo 
koko ajatus on hänestä tänä päivänä pornon ja vapaan panes-
kelun aikakaudella.

Airaksinen on kertonut aiemmin oman motiivinsa asian 
tutkimiseen muiden kirja- ja tutkimusprojektien yhteydessä 
olleen se vanha ja tylsä ajatus emansipaatiosta, joka muka seu-
raa asioiden ymmärtämisestä. Puolalainen tunnettu sosiologi 
Zygmunt Bauman, joka tunnetaan myös toteamuksestaan 
”Mitä pahuus on, on kysymys, johon on mahdoton vastata”, 
puhuu kirjassaan ”Notkea moderni” (Vastapaino 2002) hie-
man samaa tarkoittaen vaikeasti käsitettävästä ilmiöstä nimel-
tään vapaus, joka Baumanin mielestä tarkoitti kirjaimellisesti 
vapautumista kahleista. 

Hänen mukaansa se, että tunsi itsensä vapaaksi rajoituksis-
ta, vapaaksi toimimaan omien toiveidensa mukaan, tarkoitti 
tasapainon löytymistä toiveiden, mielikuvituksen ja toiminta-
kyvyn välillä. Paha, siitä huolimatta, että sitä on kaikkialla ja 
paljon, on käsitteenä tuntematon ja vähän käytetty ja nykyisin 
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moraalirelativistinen, hyvyys onkin katsojan silmissä; jokin 
voi olla aina hyvä riippumatta asiayhteyksistä tai olosuhteista. 
John Keeks sanoi pahan olevan pysyvä uhka ihmisten hyvin-
voinnille. 

Airaksinen ymmärtää pahan olevan uhka ihmisen vapau-
delle olla mitä haluaa, ja aivan erityisesti hänen haluilleen to-
teuttaa itseään tahtomallaan tavalla seksuaalisesti. Airaksisen 
sukupolvi opetettiin ajattelemaan vapauden olevan välttämät-
tömyyden ymmärtämistä (syylliseksi voi aina osoittaa John 
Locken patriarkaalisen absolutismin vastustamisena alkanutta 
liberaalia ajattelua ihmisistä vapaina ja samanveroisina). 

Toinen totuus oli, että ahdistus lakkaa, kun asian ymmär-
tää - valistus vapauttaa. Valistus on Airaksisen mukaan kui-
tenkin vain terapiaa. Mutta hän lisää, että tuskin asia on näin 
yksinkertainen. Ehkä on vain mukava nähdä kaikki asiat eri 
tavalla kuin tavallista. Kaikki uusi vanhan tylsyyden seassa 
virkistää. Uudet kuvitelmat ovat huvittelua, mitään ne eivät 
muuta. Sitten on olemassa vanha filosofinen pahe, kriittisyys 
ja halu kyynisyyteen. Se onkin Airaksisen mestaruuslaji, sillä 
tyhjiä tynnyreitä on hänen mielestään mukava potkia.

Airaksinen on kriittinen kyseenalaistaja, joka myös väittää, 
että kun ajattelee myönteisesti, luo samalla kuvitelman hyväs-
tä maailmasta, jolloin myös väite maailman hyvyydestä on 
tosi. Siksi Airaksinen varoittaa, että myönteisessä ajattelussa 
silloin vaadittavan oman ajatustoiminnan merkitys on toissi-
jainen, suhteessa asioiden mykkään hyväksymiseen - vaarana 
on nimittäin silloin itsepetos, tuo hänestä paheista yleisin. Ja 
kun onnistuu vakuuttamaan itselleen olevansa paras ja menes-
tyksekkäin, on jo pettänyt itseään. Kyse onkin kollektiivisesta 
huijauksesta ja harhautuksesta, josta Michel de Montaigne 
kirjoittaa ”Esseidensä III” (WSOY 2005) -luvussa ”Harhau-
tuksesta”, miten Quintilianus väitti tavanneensa näyttelijöitä, 
jotka olivat niin paneutuneita surijan rooliin, että itkivät vielä 
kotiin palattuaankin. Ja itsestään hän kertoi, että kun hänen 
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piti herättää surua jossakussa toisessa, hän oli omaksunut 
tunnetilan niin väkevästi, ettei ainoastaan puhjennut yllät-
täen kyyneliin, vaan kalpeni ja kulki kumarassa kuin surun 
murtama mies.

Himon ilot on tärkeä kirja siksi, että se tutkii seksiä ja 
siihen liittyvää ongelmatiikkaa filosofisesti avartaen. Airaksi-
sen uutuuskirja Himon ilot on tärkeä myös siksi, että seksistä 
on alettu puhua vapautuneemmin ilman rankaisupelkoa ja 
kirkon johtamien moralistien venkoiluja, mutta myös siksi, 
että koko länsimaisen sivilisaation mantereelta toiselle mante-
reelle, on hyökyaallon tavoin vallannut toinen ääripää: seksin 
sekoittaminen markkinointikeinona kaalimato.comin tavoin 
kaikkeen arkeen niin, että sen jo viehättävyys katoaa, ja itse 
himon ilo trivialisoituu menettäen nykyisessä nuoruutta ihan-
noivassa pedofiilivyoerismissaan alkuperäisen rajoja rikkovan 
vallankumouksellisuutensa; sen saman kuin Shakespearen Ro-
meosta ja Juliasta näimme, ja myös Shakespearen kuuluisien 
rakkaussonettien (joita voi ihailla Derek Jarmanin HVS-ka-
setille rakeisena mustavalkofilminä Tarkovskille vastarunona 
toteuttamasta The Conversation-elokuvasta lukijana dame 
Judi Dench) viattomuutta ja puhtaan alkuvoimaisen erootti-
sen tunteen voimaa korostavana elämän yhtenä tärkeimmistä 
rakennuspalikoista.

Filosofi Airaksista voisi kutsua hyvän puolesta pahaa vas-
taan taistelevaksi ”lempeäksi totunnaistapojen ja mukavuu-
den tappajaksi”, sillä hänen näennäisen kiltin ulkokuorensa 
sisällä elää leikkimielinen ja ilkikurinen kaiken kyseenalaistava 
sokraattis-nietzscheläinen riidankylväjä, kun hän ymmärtää 
Nietzschen tavoin ihmisen epätoivon uskonnollisen riippu-
vuuden tuhoisana tuotteena. Ihmisen odotetaan Airaksisen 
mukaan tuijottavan lasittunein katsein sille tarjottuja ikonei-
ta, joiden merkityksestä ei saa selvää. Valtarakenteet piilou-
tuvat mielikuvien taakse, eikä todellisuus siksi voi enää olla 
läpinäkyvä. Meidät vietellään mukaan leikkiin, joka tuskin on 



88

oman etumme mukainen, mutta joka muodostaa identiteettiä 
aivan uudella tavalla. Airaksinen kysyykin: mikä on tämä tapa 
ja mitä siitä seuraa?

Jo Sokrates, joka ymmärsi erottaa rakkauden ja seksin toi-
sistaan, sanoi aikoinaan ilosta ja surusta, että vaikka me emme 
halua molempia, saamme ne molemmat väistämättä. Sokrates 
ymmärsi myös, että Eros on se, joka tätä maailmaa pyörit-
tää. Daimoni, joka syntyi jumalten Afroditen järjestämissä 
pidoissa. Aterian lopuksi köyhyys, Penia, eli puute saapui ker-
jäämään. Silloin Poros, eli ratkaisu oli nukkumassa Zeuksen 
puutarhasta liian monesta nektarista juopuneena. Penia kävi 
pitkäkseen hänen viereensä, sillä hän halusi päästä eroon köy-
hyydestään hankkimalla Poroksen avulla lapsen. Näin syntyi 
rakkaus. Sen alkuperä selittää rakkauden luonteen ja piirteet. 
Penin poikana se on yhtä köyhä, puutteenalainen ja kerjää-
väinen. Afroditen synnynpäivänä syntynyt rakkaus on rakas-
tunut kauneuteen. Poroksen poikana se on kekseliäs ja ovela.

Homoudesta Sokrateen aikana olen kirjoittanut jo maini-
tussa ja Jere Pelliselle omistetussa kirjassa ”Egyptin prinssi ja 
muita homonovelleja” (Kulttuuriklubi 2012) luvussa ”Sokra-
teen vaiettu poikaystävä” ikään kuin etukäteen hyvissä ajoin 
proosallisen version Airaksisen ”Rakkauden vangit” ja ”Hi-
mon ilot”-kirjoista. Homoksi tiedetty Platon, joka oli myös 
Firentzen renessanssihomonerojen suosikki, puhuu ”vapaasta 
rakkaudesta” esimerkiksi valtioutopiassa (Valtio V 46Ib-e). 
Gymnasioiden homoudesta hän kirjoittaa mm. Kahrmides, 
Lysis ja Kilpailijat-dialogeissa verhoillun myönteisesti ja ihan-
noivasti. Mutta Laeissa homous ja seksuaalinen hillittömyys 
eli irstailu taas tuomitaan. Hyvä kysymys miksi? Silti esimer-
kiksi Pidoissa ei paljosta muusta puhuta kuin vanhojen ukko-
jen fyysisestä rakkaudesta nuoriin poikiin. Saul Bellowin kir-
jassa Mr. Rawelstein on kirjallisesti vaikuttavin nykyanalyysi 
Sokrateen oppien perillemenosta ja Eroksen voimasta sekä 
merkityksestä maailmassa, jota eivät enää kristilliset sormen-
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heristelijät määräile. Ravelstein kertoo kirjassa, että ollessaan 
lapsi joskus 30-luvulla käsite ”alaston totuus” oli muodissa:

”Ravelsteinin ajatukset avioliitosta olivat minulle (Saul 
Bellowin Ravelstein kirjan minäkertoja) jo tuttuja. Ihmisten 
yksinäiset kaipuut ja sietämätön eristyneisyys kukistavat hei-
dät lopulta. He tarvitsevat juuri sen oikean, sen puuttuvan 
osan, jotta tulisivat ehyiksi, ja koska he eivät voi realistisesti 
toivoa löytävänsä sitä. Heidän täytyy hyväksyä sopiva korvike 
kumppanikseen. Kun he tajuavat, etteivät voi voittaa, he tyy-
tyvät. Sukulaissielujen avioliittoja esiintyy harvoin. Rakkaus, 
joka kestää tuhon partaalle asti ei kuulu nykyajan hankkeisiin. 
Ravelsteinin mielestä taas mikään ei voinut kilpailla tämän 
sielun saavutuksen kanssa: ”Tutkijat kiistivät, että sonetti 116 
kerto miesten ja naisten rakkaudesta, ja pitivät kiinni väit-
teestään, että Shakespeare kirjoitti ystävyydestä. ”Enin mitä 
voimme nykyaikana toivoa ei ole rakkaus vaan seksuaalinen 
kiintymys - porvarillinen ratkaisu boheemiuuden kaavussa. 
Mainitsen boheemiuuden koska meillä on tarve tuntea ole-
vamme vapaamielisiä.” Ravelstein opetti, että nykyoloissa me 
olemme heikoissa kantimissa. ”Vahvat kantimet - ja tämän 
hän oppi Sokrateelta - tulevat luonnosta. Sielun ytimessä on 
Eros. Olen luultavasti puhunut tästä aiemmin. Kun puhun 
siitä jälleen, syynä on se, että minulle Ravelstein on ehtymä-
tön, ja Ravelsteinille Sokrates oli ehtymätön. Sokrateelle Eros 
oli sielun keskuksessa. Jossa aurinko ravitsee ja laajentaa sitä, 
sillä molemmat heistä olivat liian samanlaisia ja lauloivat mie-
luummin kaipauksella kadotetuista ystävistä, ja menetetyistä 
rakkauksista, kuin antautuivat niihin todellisessa elämässä 
haavoittumaan ja putoamaan korkealta kukoistuksensa kau-
niista pilvilinnoista.”

Mutta mistä tässä ”yhteiskunnan seksistymisessä” on oikein 
kysymys ja ketä se erityisesti palvelee? Onko se pelkästään 
huono juttu? Kaikki seksi meidän kulttuurissamme on edel-
leenkin Airaksisen mielestä harmaalla alueella, niin tukah-
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dutettua seksuaalisuus on, kiitos kristillisten opettajiemme. 
Miten ihmeessä vetää raja oikean ja väärän seksin välille? Pu-
hummeko pervoilusta vai mistä? Airaksinen kysyy. Kristityt 
ovat aina olleet kaikkea seksiä vastaan, joten se siitä. Mikä on 
se oikea laji seksiä, joka on valosta syntynyt? Halu on aina 
pahasta. Tästä on esimerkki - ei niinkään pitkän aikaa sit-
ten - muutaman vuoden takaa ”Kirkko -ja kaupunki”-lehden 
facebook-sivuilta, missä saimme lukea nykyisin ”lähiöisoäi-
tinä” itseään mainostavan entisen yliopistollisen kristillisen 
auktoriteetin kirjoituksesta kirjailijanimimerkki E. L. Jame-
sin vuonna 2011 julkaistusta, miljoonapainoksina levinneestä 
kirjasta ”Fifty Shades of Grey”. 

Se on hänestä yksinkertaisen kertomusrakenteen varassa 
etenevä viihteellinen, kirjallisesti vaatimaton kuvaus erilaisis-
ta sadomasokismia, alistamista ja sitomista sisältävistä eroot-
tisista fantasioista. Jaana Hallamaa kirjoittaa nimimerkillä 
”lähiöisoäiti” - mikä olisikaan luotettavampaa ja hellyttä-
vämpää? Mummo ei varmasti pervoile. Mutta kun puhutaan 
esimerkiksi S&M maailmasta, isoäidin mietteet ovat oudosti 
asemoituja itse aiheen kanssa. S&M isoäiti on outo ajatus, 
vaikka olen varma, että monet heistä ovat isovanhempia. Sek-
si kuuluu kaikille, myös vanhemmille ihmisille, sillä seksin 
rajat ovat kaukana ja katto korkealla. Hallamaa väittää, että 
vääränlainen seksi on syntistä, paheellista ja jopa rikollista; 
hän kirjoittaa, ”yleistyykö alistava ja kumppania fyysisesti ja 
psyykkisesti vahingoittava seksi?” Toisen vahingoittaminen 
on rikos, alistava seksi taas saattaa olla konsensuaalista, esim. 
orjasopimukset kahden aikuisen välillä. Monesta juuri alista-
minen on kivaa, mutta vain seksileikkinä. Kipu tekee seksissä 
hyvää yllättävän monelle. Kaikilla on omat fetissinsä, sanoo 
tuntemani psykiatri, myös naisilla. Naisten alistamine kuu-
luu juuri sille patriarkaatille, jota kirkko on tukenut kaikkina 
aikoina. Nainen vaietkoon seurakunnassa. Seksissä naisilta ei 
ole kysytty mitään: raskaana ja paljain jaloin on nainen koh-
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dallaan. Kirkon olisi hyvä siivota oma pihansa ensin, ennen 
kuin moittii muita. Hallamaan tapainen eliitti kyllä pärjää.

”Tunnemme viehtymystä myös haitalliseen, eivätkä nau-
tinnon ja hyvää tekevän rajat osu yksiin. Mielihyvä saa kes-
kittymään huonoihin asioihin”- Mitä tähän rimanalitukseen 
enää sanoisi?

Hallamaa tuomitsee mielihyvän tavoittelun, ilman mie-
lihyvää ei ole seksiä, siis Hallamaa tuomitsee kaiken seksin, 
aivan kuin huomaamattaan. Mitä jos kirkonmenot ja rukous 
tuottavat mielihyvää? Tietysti moni meistä tuntee mielty-
mystä haitalliseen, kuten tupakkaan, viinaan ja ankaraan 
vittuiluun (kuten minulla), mutta mitä tällä on tekemistä 
nautinnon ja hyvää tekemisen rajojen kanssa. Joskus teemme 
pahaa, joskus hyvää, joskus nautimme, joskus kärsimme. Ja 
sitten on seksiä, joka joskus on hyvää, joskus ei. Mutta miten 
seksuaalinen nautinto haetaan ja miten se saadaan, on asia 
erikseen. Hallamaa voisi sanoa suoraan olevansa huolestunut 
raiskauksista, mutta niin ovat kaikki vastuulliset kansalaiset 
riippumatta siitä, kuinka himokkaita ovat muuten. Kunnon 
kristittyjen makuuhuoneissa tapahtuu kummia. Papit ovat pe-
dofiileja, siinä missä muutkin ja vähän enemmänkin. Miten 
pärjää pedofiili pappi pääsiäisen kovassa valossa? Onko ho-
mous todella pahe? Mitä todella tapahtuu rippikoululeireillä? 
Ovatko kiihkeät lahkolaiset myös siveitä ihmisiä? Vapauttaako 
usko seksin orjuudesta? Hallamaa sorkkii ampiaispesää. Nii-
tä on lähiöissä. Olisi hyvä, jos Hallamaan tapaiset siveyden 
sipulit pääsisivät eroon perverssin teemasta ja uskosta, että 
kaikki seksi ja siihen liittyvä nautinto vahingoittavat ihmistä. 
Seksi on vain seksiä, tarve, jota hoidellaan monin eri tavoin. 
Jos vahingoittaa toista, poliisi hoitaa asian. Jos vahingoittaa 
itseään, on paras mennä psykiatrille hoitoon. Muut sitten 
hakevat nautintoaan omalla tavallaan, joka herra paratkoon 
ei kuulu mitenkään muille eikä erityisesti siveyspoliiseille tai 
tiukkapipoisille uskovaishörhöille.
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Hallamaa ei joko ymmärrä tai halua ymmärtää, mitä Em-
manuel Levinas tarkoitti sanoessaan, ettei viisaus merkinnyt 
filosofian rakastamista vaan rakkauden viisautta. Hallamaan 
olisi pitänyt lukea Airaksista ennen kuin tuhlasi turhaan vuo-
sia moiseen paatokselliseen puhkumiseen, sillä lähtökohdak-
si kaikkeen nykyihmisen ajatteluun ja olemiseen tulisi ottaa 
Airaksisen ”Todellisuuden kosketus” (OTAVA 1997) -kirjan 
napakat sanat:

”On mahdotonta sanoa, onko ihmisellä enää identiteettiä 
yhteiskunnassa, sillä sama koneisto, joka korjaa epäoikeuden-
mukaisuuden, korvaa myös identiteetin ja minuuden. Moder-
ni ajatteli, että kunhan epäoikeudenmukaisuudet korjataan, 
ihminen saa elää ja kukoistaa omana itsenään. Nyt tiedämme, 
että näin ei käynyt. Postmoderni ihminen ajautuu organi-
saatioiden ja järjestelmän sisään niin, että kaikki on samalla 
kertaa oikeudenmukaista ja epäoikeudenmukaista, ja lisäksi 
koko ajan muuttumassa toiseksi muuksi. Mitään ei voi vas-
tustaa, eikä ketään suosia. On aivan samantekevää, kuka minä 
olen. Sillä ei ole kuitenkaan mitään vaikutusta asioihin, ja jos 
nyt on, sama ei päde enää tulevaisuudessa. Siksi ihminen voi 
valita vapaasti, tai oikeastaan mielivaltaisesti, mihin kuuluu 
ja kuka hän on.”

Palataan vähäksi aikaa takaisin notkean modernin pariin, 
mikä juontaa juurensa kaukaa ”tiukan moraalin” keskiajalta, 
jota on usein väitetty pimeäksi, koska tiede miellettiin totuu-
den omistamiseksi ja siitä käytiin verisiä kiistoja; mutta toisin 
kuin on luultu, notkean modernin edellytykset, länsimainen 
individualismi ja vapaaseen markkinatalouteen perustuva 
talousetiikka syntyivät samaan aikaan. Erityisesti jo kerran 
mainittu John Locke on merkittävä kynäilijä. Hänen kirjoi-
tuksensa ”Kirje suvaitsevaisuudesta (A Letter On Toleration)” 
sekä ”Kaksi tutkielmaa hallitusvallasta (Two Treatises on Go-
verment)” käsittelevät tuona ajankohtana, 1600 -luvun lopul-
la, ajankohtaisia teemoja uskonnollisesta suvaitsevaisuudesta 
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sekä perustuslaillista hallitusvaltaa sen jälkeen, kun hän oli 
siirtynyt Hollantiin maanpakoon osallistuttuaan salaliitoon, 
jonka tarkoituksena oli murhata sekä Kaarle II että hänen 
veljensä Jaakko II, ei siis mikään perinteinen filosofinynnerö. 
Locken merkittävin teos ”Essee inhimillisestä ymmärtämises-
tä - An Essay Concering Human Understanding” yhdessä Isac 
Newtonin ”Principan” kanssa ratkaisivat Michael Ayersin mu-
kaan lopullisesti ”jumalten ja ”jättiläisten” välisen taistelun:

”Tämän kiistan osapuolet tunnetaan nykyään rationalis-
teina ja empiristeinä. Toisella puolella olivat ne ennen muuta 
kartesiolaiset uuden mekanistisen fysiikkakäsityksen puolus-
tajat, jotka väljästi omaksuivat väljästi uusplatonistisen tiede-
teorian. Sen mukaan tiedossa on kyse inhimillisen ja jumalal-
listen ideoiden välisestä yhteensopivuudesta. Toinen osapuoli 
pyrki sovittamaan uuden fysiikan vähemmän teologiseen ja 
enemmän aisteihin perustuvaan naturalistiseen tietoteoriaan. 
Heihin vaikutti ennen muuta epikurolainen Pierre Gassendi. 
1700- luvun ensimmäisten vuosikymmenten aikaan ”Essay” 
ja ”Principia” jättivät vähitellen kartesiolaiset kilpailijansa var-
joon. Niiden varjossa muotoutui ja kasvoi seuraava merkittävä 
filosofinen suuntaus, idealismi.”

Michel Ayersin mukaan Locke oli kenties Kantia lukuun 
ottamatta moderneista filosofeista kaikkein vaikutusvaltaisin, 
jolle Kant oli suuressa kiitollisuudenvelassa:

”Filosofiassa keskustellaan yhä edelleen siitä, onko Locken 
filosofian kaltainen mutta yksityiskohdissaan tarkistettu ja 
korjattu ei-dogmaattinen realismi järkevämpi kanta kuin sel-
lainen idealismi, joka pääpiirteissään seuraa Kantia mutta jota 
on muokattu ja saatettu ajan tasalle. Tämä on kenties meidän 
aikamme keskeisin metafyysinen kysymys.”

Mutta miten tämä liittyy Airaksiseen ja hänen kirjaansa 
Himon ilot - ajatuksia seksistä ja seksuaalisuudesta? Hyvin, 
sillä Locken ajatus ihmisten luonnollisesta vapaudesta ja tasa-
vertaisuudesta nojasi olettamukseen ihmisten velvollisuudesta 
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suojella ja ylläpitää omaa elämää, ”koska heille on annettu 
kyky toimia järjen ja moraalilain ohjaamina”.

Locken ajattelussa ”ihmisten luonnollinen vapaus” tarkoit-
ti riippumattomuutta toisten ihmisten lainsäädäntövallasta. 
Locke on siis alkulaukaus liberaaleille teorioille auktoriteetteja 
vastaan näin vapaasti soveltaen, mutta ei tärkein. Tärkeätä on 
myös muistuttaa ihmisiä vapauden tiellä olevista vaaroista. 
Locke sanoi ihmisten toisten arvostuksen saamiseksi ja hei-
dän paheksuntansa välttämiseksi olevan heidän toimintansa 
voimakkaimpia motiiveja, joka voi johtaa myös siihen, että 
ihminen ymmärtää vapautensa väärin ja toimii itseään vas-
taan, varsinkin jos häntä siihen ovelien puhujien toimesta 
yllytetään. Asia on ajankohtainen varsinkin nyt, kun eläm-
me epävarmassa ja koko ajan omituisemmaksi muuttuvassa 
maailmassa.

Sosiologi Bauman on samaa mieltä. Hänen mielestään 
”elämme pelon aikaa” jatkuvassa epävarmuudessa ja avut-
tomina kyvyttömyytemme keskellä tekemään mitään silloin 
kun pitäisi. Siksi hän erottaa toisistaan tärkeän käsiteparin, 
”subjektiivisen ja objektiivisen vapauden”, koska epäolen-
naisuuksien keskellä olennaisuuksia etsittäessä vastakohtien 
löytäminen on kaiken alku ja lähtökohta matkalla kohti 
olennaista ajattelua ja ongelmien asiallista analysointia. Sa-
malla ne toimivat antiikin filosofisen perinteen mukaan myös 
dialektisina harjoituksina, joilla musta saadaan näyttämään 
haluttaessa valkoiselta ja väärä oikealta:

”Subjektiivisen ja objektiivisen vapauden erottaminen toi-
sistaan avasi aivan oikein Pandoran lippaan, joka oli täynnä 
hämmentäviä ”ilmiö vs. olemus”-tematiikkaan liittyviä ky-
symyksiä. Nämä kysymykset olivat filosofisesti toinen tois-
taan merkittävämpiä ja niillä saattoi olla valtaisia poliittisia 
seurauksia. Yksi kysymyksistä vihjasi mahdollisuuteen, että 
se mikä tuntuu vapaudelta, ei itse asiassa olekaan vapautta, 
että ihmiset saattavat olla tyytyväisiä osaansa, vaikka se olisi 
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kaikkea muuta kuin ”objektiivisesti katsoen” tyydyttävä - että 
he tuntevat itsensä vapaiksi, vaikka elävätkin orjina, jolloin 
heillä ei ole kiirettä vapauttaa itseään ja he tulevat luopuneeksi 
tilaisuudesta oikeaan vapauteen.”

Baumanin mukaan tuohon käsitykseen liittyy kuitenkin 
oletus siitä, että ihmiset eivät välttämättä kykene arvioimaan 
osaansa, minkä vuoksi heitä täytyy jopa pakottaa tai houku-
tella, mutta vähintäänkin opastaa ”objektiivisesti katsoen” 
olemaan vapaita. Lisäksi täytyy ruokkia heidän rohkeuttaan 
ja päättäväisyyttään taistella sen puolesta. Ehkä siksi peli on 
vaikeaa ja monimutkaista - sitä tukee ainakin Baumanin väi-
te siitä, että vielä tätäkin synkeämpi aavistus jäyti filosofien 
sydämiä: ehkä ihmiset eivät halunneetkaan olla vapaita eivät-
kä pitäisi vapautumisen ajatuksesta, kun käy ilmi, millaisia 
koettelemuksia, ristiriitoja ja vastuuta vapauden saaminen tuo 
mukanaan, amerikkalaisen kirjailija Herbert Sebastian Agarin 
kuuluisan tokaisun tavoin; hän väitti totuuden, joka vapaut-
taa ihmisen, olevan totuus, jota ei kukaan halua kuulla.

Filosofit Alain Badiou ja Timo Airaksinen ovat toista 
maata. He ovat rohkeita ja uskaltavat. Airaksinen väittää ky-
seessä olevan maailman ja ihmisen suhteesta, ja löytää sitä 
kuvaamaan kolme erilaista peruskuviota; ihminen on maail-
maa vastaan, ihminen on maailmassa tai ihminen luo oman 
maailmansa. Kyseessä on myös sanojen, kasvatuksen ja kult-
tuurin tavoin vallan mahdista mielissämme ja elämässämme, 
sillä valta asettuu meihin sisälle kulttuurin kanavia pitkin 
salakavalan luihusti ja tiukalla otteella hellittämättä meistä 
edes kuolemassa. Tästä kertoo Robert Triversin kirjoittama 
”Petos ja itsepetos ihmiselämässä” (Terra Cognita 2011) -kirja. 
Triversin mielestä aika olisi nyt kypsä yleiselle, evolutiiviseen 
logiikkaan perustuvalle petoksen ja itsepetoksen teorialle, joka 
periaatteessa pätee kaikkiin lajeihin, mutta aivan erityisesti 
meidän omaan lajiimme, ihmisiin:

”Olemme läpikotaisin valehtelijoita, jopa itsellemme. Yksi 
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arvokkaimmista ominaisuuksistamme, kieli, sekä vahvistaa 
kykyämme valehdella että laajentaa sitä merkittävästi. Valeh-
telemme avaruudessa ja ajassa kaukana olevista tapahtumis-
ta, toisten käyttäytymisen yksityiskohdista ja merkityksistä, 
sisimmistä ajatuksistamme ja haluistamme jne. Mutta miksi 
itsepetos? Miksi meillä on ihmeellisiä aistielimiä informaation 
havaitsemiseksi, mutta vääristämme saamamme informaati-
on?”

Trivers väittää meidän pettävän itseämme voidaksemme 
pettää muita paremmin, sillä toisten puijaamiseksi meillä 
saattaa olla hänen mukaansa houkutus järjestää informaatiota 
sisäisesti kaikennäköisillä epätodennäköisillä tavoilla, ja tämä 
tapahtuu pääosin tiedostamatta. Trivers lähtee siitä oletta-
muksesta, että itsepetoksen ensisijainen tehtävä on hyökkäävä, 
kun mittana on kyky puijata muita.

”Omassa lajissamme petos ja itsepetos ovat saman asian 
kaksi puolta. Jos petoksella tarkoitetaan vain tietoisesti har-
joitettua pettämistä, suoranaisia valheita, huomaamatta jää 
paljon suurempia tiedostamattoman petoksen luokka, muun 
muassa aktiivinen itsepetos. Toisaalta jos tutkitaan itsepetosta 
eikä nähdä sen perustuvan toisten pettämiseen, sen tärkein 
tehtävä jää huomaamatta. Saattaa olla houkutus rationalisoida 
itsepetos tarkoitukseltaan puolustukselliseksi, kun todellisuu-
dessa se on yleensä hyökkäävää.”

Hieman yllättäen samoille asioille Bauman antaa erilaisena 
yhteiskunnallisena merkityksenä sanan ”notkeus”, jota hänen 
mukaansa voidaan pitää jopa osuvana metaforana, kun ha-
lutaan kuvata nykyistä, monessakin mielessä ”uudenlaista” 
vaihetta modernissa historiassa, mutta myöntää heti perään 
auliisti, että ajatus saattaa olla ristiriitainen. Silti hän pitää 
kiinni kannastaan modernin synnynnäisestä ”notkeudesta”, 
minkä voisi myös tulkita perinteisimmin sanalla ”valheellinen 
tai petollinen” alati muuttuvassa olemuksessaan ja merkityk-
sessään (kristillisen metaforan mukaan se olisi paholaisen yksi 
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monista tavoista kiusata viettelyksillä kahden maailman välillä 
tasapainoilevaa viatonta ja epävarmaa ihmistä):

”Moiset vastalauseet ovat paikallaan varsinkin, jos muis-
tamme, että Kommunistisen manifestin kirjoittajien keksiessä 
kuuluisan iskulauseen ”kaikki pysyväinen haihtuu utuna il-
maan” (melting the solids) puolitoista vuosisataa sitten he viit-
tasivat tekoihin, joilla itseluottamusta ja elämäniloa uhkuva 
moderni henki suuntasi yhteiskuntaan, joka oli sen kunnian-
himoiseen makuun aivan liian joustamaton ja vastahakoinen 
muuttumaan ja muokkaantumaan - olihan tuo yhteiskunta 
kaavoihinsa kangistunut. Moderni henki oli moderni vain, 
koska se oli päättänyt, että todellisuus täytyy vapauttaa oman 
historiansa pakkopaidasta - ja se taas onnistuisi vain sulatta-
malla kiinteät aineet (sulattamalla toisin sanoen, määritelmän 
mukaan, mikä kestää aikaa eikä piittaa sen kulumisesta tai on 
immuuni sen kululle). Tuo tavoite edellytti puolestaan ”pyhän 
maallistamista”: menneisyyden ja ennen kaikkea tradition, siis 
nykyisyydessä olevien menneisyyden kerrostumien ja jääntei-
den, kieltämistä ja riisumista sädekehästään. Siksi moderni 
henki vaati sen uskomuksista ja uskollisuuksista taotun suo-
javarustuksen murtamista, joka salli kiinteiden aineiden vas-
tustaa norjistumista.”

Baumanin kielikuvat ovat hauskoja ja tiivistelmät osuvia. 
Hän tarkoittaa tapoja, politiikkaa, uskomuksia ja valtaraken-
nelmien sisuksina toimivia aatteita, kun hän ensimmäiseksi 
asettuu samalle modernismin agendalle, jota Stephen Toul-
min piti epäonnistuneena jo alkuunsa, koska se perustui vää-
ränlaisen varmuuden etsintään ja matemaattiseen eksaktiu-
teen pehmeiden arvojen, epäilyn ja kokeilun kustannuksella, 
tehtävänään maallistaa ja sulattaa perinteiset lojaalisuudet, 
totutut oikeudet ja velvollisuudet, mitkä lamaannuttivat älyl-
lisen yritteliäisyyden. Bauman tunnustaa, että vapaus on mo-
nimutkainen käsite myös vallan näkökulmasta ja sosiologisena 
käsitteenä, sillä hänen mukaansa modernismista rakentui ker-
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roksittain uusi järjestys, joka määriteltiin valtaosin talouden 
ehdoin. Näin rakentui hänen mielestään uusi järjestys, minkä 
oletettiin olevan korvaamiaan järjestelmiä lujempi, koska se 
oli niistä poiketen immuuni ei-taloudellisen toiminnan esit-
tämille haasteille.

Juuri tästä samasta mekanismista on kysymys myös sellai-
sesta seksin vyöryttämisessä jokaisen elämään harmaan arjen 
keskelle, mitä Airaksinen kuvaa osuvasti uutuuskirjassaan Hi-
mon ilot. Kirjan lopussa Airaksinen pohtii vielä sitä, miten 
kapitalismissa kaupallinen kulttuurimme tunkee seksiä joka 
paikkaan. Sosialismissa ja muissa diktatuureissa voi Airaksisen 
mukaan seksin esittämistä hyvin karsia, koska hallinto ei tar-
vitse sitä, ja jos hallinto ei tarvitse, kukaan ei tarvitse. Mutta 
kapitalismissa seksi houkuttaa. Erikoista Airaksisen mielestä 
tietysti on, etteivät kapitalismi ja kauppa myy seksiä vaan 
seksin avulla kaikkea muuta. Seksistä puhuminen on tietysti 
liioittelua tässä yhteydessä, kun pitäisi puhua erotiikasta:

”Tarkoitan, että tämä kaikki tekee sosiaalisesta maailmasta 
ylierotisoituneen, kun erotiikalla tarkoitetaan vienoa lupaus-
ta seksistä tai sellaista seksin haavekuvaa, jossa ei ole seksiä. 
Sanoin jo edellä, että seksillä on voimakas halo, siis seksin ala 
laajenee. Jos seksi alun perin oli vaniljaseksiä isiä ja äitiä var-
ten, seksin kohteiden ja tyydytyksen saamisen tavat alkoivat 
heti siirtyä sivuun itse asiasta. Kun pari kävi toistensa kimp-
puun, halu ohjattiin suuhun, peräaukkoon ja muuallekin, 
ja ryhdyttiin käyttämään kättä, suuta ja dildoa apuna. Parit 
sekaantuivat niin, että tuli homopareja ja jopa ihmis-eläin-
pareja. Sanon tätä seksin sisäiseksi laajenemiseksi. Sitten on 
seksin ulkoista laajenemista, joka tarkoittaa, että pyssy ja auto 
seksualisoidaan, samoin uimaranta ja tietysti muoti.”

Airaksisen mielestä loppujen lopuksi seksi ja erotiikka lä-
päisevät koko sosiaalisen maailman mainonnan ja markki-
noinnin avustamana. Aina seksi on laajentunut tällä tavalla 
ulkoisesti. Ajatellaan vaikkapa aatelisten juhlapukuja tai ar-
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meijan upseerien uniformuja ennen vanhaan - silkkaa seksiä 
kaikki, tissit puvusta ulos tursuen ja munat tiukoissa hou-
suissa pullottaen - jos ei muuten niin pantiin täytettä Airak-
sisen mukaan. Mutta mainonta täydellistyttää kaiken tämän 
ja nostaa erotiikan jokapäiväisyyksien joukkoon. Jos aatelisto 
hyödynsi täysillä eroottisia signaaleita, maalaiset ja savupiip-
puteollisuuden työntekijät sitä tuskin tekivät samalla tavalla:

”Seksi oli seksiä, eikä siinä ole tarvittu eroottisia apuja, 
jotta homma olisi luontunut. Elämä oli rumaa ja köyhää, tais-
telua leivästä, mutta seksiä se ei haitannut. Kristillinen por-
varisto oli sitten siinä välissä, kunnes mainonta sen tavoitti ja 
muutti kaiken. Puritaanit jäivät toivottomasti tappiolle. Nyt 
kaikki on silkkaa erotiikkaa nuorten ja kauniiden ehdoilla. 
Päinvastoin kuin oikeassa seksissä, erotiikassa ihanteet ovat 
aivan selkeät, jokainen tutustuu niihin lehdissä, televisiossa, 
elokuvissa ja missä vain mainoksia on. Loppujen lopuksi koko 
elämismaailmamme alkaa näyttää mainokselta. Maailma myy 
meille kaikkea, koska maailma on vain yksi suuri mainos, 
jossa erotiikka vetää huomion puoleensa ja samalla suosittaa 
sitä, mitä katsotaan. Ja mainoksissa kaikki ovat aina onnellisia, 
aivan kuin suomalaiset omassa arjessaan. Jotka onnellisuutta 
tavoittelevat, he eläkööt juuri siten kuin mainokset suositte-
levat. Onko tämä nyt sitä mitä minä tarkoitan parempaan 
päin menemisellä, siis koko elinympäristömme erotisointi?”

Jossakin mielessä se on Airaksisen mukaan, maailmasta tu-
lee näin hyvin jäsennelty ja helposti ymmärrettävä. Moniselit-
teisyys ja kaikki outous katoaa, kaikki on tuttua ja turvallista, 
koska kaikki on erotisoitu saman kaavan mukaiseksi: nuoret 
ja kauniit ihmiset leikkivät rannalla ikään kuin maailmassa ei 
mitään muuta olisikaan, tai pitäisikö sanoa Airaksisen tavoin, 
maailmassa ei mitään muuta voisikaan olla:

”Vaihtoehtoja ei ole, joten vastarinta on turhaa - Resistance 
is futile, kuten Star Trekissa sanottiin. Elämä on silloin help-
poa ja onnellista, mitään vaaraa ei ole olemassa. Kaikki paha 
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on piilotettua, kärsimys kätkettyä, tai jos kärsitään, kärsitään 
vain siksi, että nyt ollaan taas eheitä ja onnellisia. Onnellinen 
loppu on kaikki kaikessa ja nyt se kaikkien ulottuvilla ilman 
ehtoja - ja heti. Seksi on ollut piilotettua ja on sitä edelleen, 
siis se oikea seksi, jonka jälkeen saa todeta ”Nam nam, sanoi 
ihmissyöjä”, mutta erotiikka on nostettu julkiseksi ja sille on 
annettu tehtävä määritellä maailma kaiken olevaisen hyvyy-
teen viitaten. Kaikki on nykyään eroottista, mutta ei suinkaan 
seksuaalista.”

Tässä maailmassa erotiikka on Airaksisen mielestä vain hy-
vää ja kaunista, juuri sillä tavalla kuin Alkibiades oli kaunis 
- mitä Sokrates kuitenkin vieroksui ja kutsui sitä koreudeksi. 
Mitä pahaa voisi tästä erotiikan määrittelemästä maailmasta 
löytyä? Kun keppikerjäläinen Suomen valtio ostaa miljardeilla 
suihkuhävittäjälentokoneita Trumpin firmalta, Yhdysvalloilta, 
mitä sillä rahalla saadaan? Äärimmäisen seksikkäitä aseita, jot-
ka singahtavat taivaalle kuin orgasmin ilotulitus, jota kansaiset 
eivät koskaan väsy ihailemaan. Niitä lentävät Airaksisen mu-
kaan meidän poikamme, jotka ovat nuoruuden kukoistuksen 
parhaita malleja, täydellisiä fyysisiä yksilöitä:

”Poikamme ajavat Formula 1 -autoja, noita kilpavälineistä 
kaikkein seksikkäimpiä, joita radalla vartioivat puolialastomat 
liehuvatukkaiset neidot. Urheilu on läpikotaisin seksikästä, 
samoin kuin alkoholi ja ylipäänsä kaikki huvi. Kaikki tverk-
kamaan! Siitä tulee voimaantunut olo, sanotaan, siis fiilis, että 
pystyy ihan mihin vain. Seksikästä, tai oikeastaan eroottista 
ei ole vanhuus, köyhyys, likaisuus, rumuus, vammaisuus tai 
sairaus, josta ei parane. Parantuminen ja eheytyminen on 
seksikästä, mutta parantumattomuus ei ole. Kaikki mikä ei 
ole erotisoitavissa on kätkettävä niin syvälle, ettei se sieltä 
enää koskaan nouse meitä vaivaamaan. Olemme tilanteessa, 
jossa seksi on kätkettyä, mutta seksi erotiikkana on paennut 
vankilasta ja valloittanut maailman. Samalla se on painanut 
piiloon sen maailman, joka oikeasti on olemassa, sen, jossa 
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kärsitään, vanhetaan, ahdistutaan eikä parannuta, jossa eheys 
ja onni eivät ole edes haavetta vaan vielä paljon kauempana. 
Tämä siis on se luvattu maailma, joka meille on nyt annettu, 
tai oikeastaan se illuusio, jonka kätketyn seksin irti päässyt 
haavekuva on meille luonut ja jota me nyt niin hartaasti ja 
uskollisesti vaalimme, maailma, jossa kaikki saavat heti kaiken 
minkä haluavat, ovat eheitä ja onnellisia juuri niin kuin kuu-
luu. Lupaus paremmasta on toteutunut siinä utopiassa missä 
me nyt elämme, ikinuorina ja nauravina maailmassa, jossa 
kaikilla on kauniit hampaat. Seksi valloitti sittenkin maail-
man - erotiikan kaavussa - eikä sille kirkkokaan pysty enää 
mitään tekemään. Nyt meillä on täällä jo kaikki mitä ihminen 
vain halajaa, ikuista nuoruutta ja onnea myöten. Siveys vain 
on muuttunut julkeudeksi, ennen suukoteltiin, nyt naidaan. 
Sekstaaminenkin on nyt panemista, kun se ennen tarkoitti 
suutelemista.”
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Trumpilainen 
aporismi

Harald Olausen

Tammikuun 20. päivä 2021 oli koko päivän uusi toivon ja 
ilon päivä - Bidenin luvattua virkaanastujaispuheessaan korja-
ta kansakunnan sielun - kaikille maailman ajatteleville ja toi-
sistaan välittäville ihmiselle riippumatta siitä, mitä poliittista 
suuntaa kukin edustaa, kun vihatusta hirviöstä on vihdoin 
saatu selkävoitto (paitsi republikaanit, jotka menettävät otteen 
valtaan, jos ja kun dramaattisista eleistään tunnetun Trumpin 
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tänään väläyttämä patrioottipuolue hänen johdollaan aloittaa 
poliittisen toimintansa, mikä on totuttua rähinää, vihapuhetta 
ja amerikkalaisen amisperskarvanraaputtajien höynäyttämistä: 
siihen viittaa Trumpin viimeisenä päivänä armahtama puolue-
kartan häirikön ja äärioikeiston strategin Steve Bannonin).

Biden ei ehkä ollut paras ehdokas presidentiksi, mutta 
ainoa, joka kykeni lyömään Trumpin. Hänen valintansa de-
mokraattien presidenttiehdokkaaksi paljastaa taustalla vaikut-
taneen ”tilauksen”. Se on demokraattien, liberaalivaltamedioi-
den sekä Hollywoodin viime vuosina kokemat nöyryytykset 
ja altavastaajanrooli, mitä yhteiskunnalliseen aloitekykyyn 
ja keskusteluun tulee amerikkalaisen hallitsemattoman ää-
rioikeiston esiinmarssin myötä ”nykyajan mcchartyisti” a`la 
vaarallinen sekopää Steven Bannon sekä Trumpin hallintoon 
haukkoina liimautunut Pentagonin vanhoillisin ja järkkymät-
tömin kenraalikunta Eisenhowerin henkeen ja vereen van-
noen, jakaessaan maailmaa pahoihin ja hyviin, joihin itsensä 
valkoisina kristillisinä automaattisesti kuvittelivat kuuluvansa. 

Kun näiden vihaisten (adhd?) miesten kiroilua, käskyttä-
mistä ja ilkeilyä kuunteli, suuri yleisö ikään kuin heräsi ja 
huomasi, mihin kauniita sanoja ja hyviä tekoja tarvitaan, ja 
miksi he haluavat niitä kuunnella mieluummin, kuin trum-
pistien pullistelua: ihmisyyden todentamiseen ja sen arvon 
mittaamiseen, sekä sen, miksi kansa tarvitsee sekä leipää että 
sirkushuveja ja joskus myös keppiä ja porkkanaa. Mutta ei 
jatkuvasti verta nenästään kaivavaa pahisten pilkkaa.

Kirjailija Upton Sinclairin vuonna 1935 kirjoittamas-
ta kirjasta ”Candidate For Governor And Wow I Got Lic-
ked” (tunnetumpi on Uusi uljas -maailma - kirja vuodelta 
1932, ihmisiä kontrolloitiin pitämällä heidät onnellisina 
”soma”-huumeella) selviää, miten tällainen pahisten pilkka 
käy kalliiksi todellista valtaa eli rahaa vastaan asettuville idea-
listeille ”maailman vapauden kehdossa”. Sinclairin kohtalo 
on Yhdysvaltojen poliittisessa historiassa omassa sarjassaan 
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ennakkotapaus, minkä jälkeen vaalit kuin vaalit on hoideltu 
saman kaavan mukaan. Vuonna 1934 Suuren laman aikaan 
Kalifornian kuvernöörivaaleissa sosialistien ehdokas Upton 
Sinclairia vastaan aloitetusta loanheittokampanjasta alkoi 
maassa lähes rikollinen yleisen mielipiteen manipuloiminen 
suurella rahalla valtamedioiden avulla. 

Sinclair oli vaalien ehdoton ennakkosuosikki, mutta hänet 
tiputettiin taitavalla ja ammattimaisesti masinoidulla musta-
maalaamiskampanjalla alas pilvilinnoistaan, joista hän kertoo 
koskettavasti kirjassaan. Mustamaalaamiskampanjan hoitivat 
kulissien takana valtamedioiden ja poliitikkojen yhdessä muo-
dostama ”likaisten temppujen osasto”, jossa hyvistä tavoista, 
tai ylipäätään mistään hyvästä, saati sitten vallitsevista laeista 
ei välitetty tippaakaan. Sinclairista tuli vaalien jälkeen näky-
mätön hyljeksitty ja vihattu, mutta samalla myös presidentiksi 
mielivälle tuiki tarpeellinen muistutus amerikkalaisesta kor-
ruptoituneesta vaalijärjestelmästä ja valtamedioiden merkityk-
sestä sen ylläpitämisessä.

On selvää, että virkaanastujaiset on suuri ja tarkoin harjoi-
teltu näytelmä, missä uudet vallanpitäjät esittelevät omien ar-
vojensa lisäksi omaa suhtautumistaan hävinneeseen osapuolu-
een. Biden-Harrisin juhlat eivät tehneet tästä poikkeusta, vaan 
olivat, jos mahdollista, vieläkin avoimemmin demokraattien 
ja puolueen vapaamielisten arvojen näköiset juhlat kuin 
miesmuistiin. Virkaanastujaisissa oli totuttuun tapaan ame-
rikkalaisia legendoja piilotettu sekä itse juhlan sisältöön että 
muotoihin niin, että pitkin päivää televisioista juhlallisuuksia 
seuranneet näkivät silmiensä edessä amerikkalaisen unelman 
”marktwainlaisena” matkana kuin jokilaivan kannelta Mis-
sippi-jokea matkaten lipuvan silmiensä ohitse mentaalihisto-
riallisena kuvakavalkaadina, mistä huokui läpi samanlainen 
paatos ja tarkkuus ihmisten ja ympäristön kuvaamisessa kuin 
Mark Twainin omaelämänkerrassakin:

”Parin kolmen vuoden aikana kylässä sattui muutama 
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muukin katastrofi, ja minulla oli sen verran huonoa onnea, 
että sain todistaa niitä kaikkia melko läheltä. Muuan orja ha-
kattiin kuoliaaksi metallintangoilla jonkin pikkujutun vuoksi 
ja näin hänen pääsevän hengestään. Juopunut mies puukotti 
nuoren kalifornialaisen siirtolaistoverinsa pitkällä metsästys-
veitsellä ja näin punaisen elonnesteen purskahtavan hänen 
rinnastaan.”

Bidenin yrittää parantaa kahtia jakaantuneen kansakun-
nan syvää juopaa, ja siksi juhlat olivat enemmin idealistiset 
ja kansainsivistykselliset kuin sosiologiset ja juridiset - eivät-
kä ongelmia lisäävät sormella osoittelut syylliseksi tiedettyi-
hin pahiksiin. Bidenin virkaanastujaisissa oli amerikkalaisen 
unelman kanssa yhtä jalkaa kulkevan kristillisen herätysjuhlan 
tuntua päivitettynä tämän päivän tarpeita varten. Monen van-
hakantaisten republikaanin silmään pisti virkaanastujaisten 
rento huolettomuus ja jäykän patriotismin sekä keskilännen 
hillibillismin lannanhajun puuttuminen; se oli juuri sitä 
Texas-pihvien muistojen Amerikkaa, joka on jäänyt unhoon 
takamaille kasvamaan ruohoa autioituneiden kaupunkien as-
falttiteistä, ja joka haluaisi kipeästi olla vielä kerran osa siitä 
republikaanipresidenttien Eisenhowerin, Nixonin ja Reaganin 
aloittamaa MAG - Make America Great - perinteiset arvot 
kunniaan nostanutta epäpyhää poliittista performanssia, jos-
sa isänmaallisia tunteita nostattaneet puheet, paraatit ja va-
kuuttelut maan yhtenäisyydestä valkoisen keskiluokan laseilla 
nähtynä, oli vain se yksi ja ainut oikea tie ilman vaihtoehtoja 
kansakunnan yhteiseen onneen ja Amerikan kukoistukseen 
juuri sillä tavalla, mitä evankeelisten kristittyjen vaalima ydin-
perheajattelu ja kaikki siihen liittyvä konservatiivinen ajattelu 
ihmisestä osana yhtä suurta totuutta on maata monen sadan 
vuoden aikana muokannut.

Poliittista pelisilmää omaavan ja poliittisen markkinoinnin 
ammattilaisen Joe Bidenin kunniaksi on sanottava hänen pyr-
kivän olemaan esimerkillinen rohkaistessaan kanssaihmisiään 



106

näkemään itsessään ja toisissaan hyvää ja toimimaan sen muu-
toksen puolesta mitä he itse ovat tietämättään. Kaikessa näissä 
kehuissa pitää kuitenkin muistaa kyseessä olevan poliitikon ja 
demokraatin, jonka ajatteluun sopii erinomaisesti tavallisten 
ihmisten tavallisen elämän tavallisten ongelmien tavallinen 
esiintuominen, tosin tässä tapauksessa presidentillisissä sfää-
reissä kuin kruununa tasavallan juhlistamiseksi täpäränä pe-
lastuksena vallankaappausta yrittäneen superidiootin kynsistä. 
Juuri sellaista moraalista vetovoimaa koko kansakunnan yhtei-
seksi isäksi julistautuvalta maan ykkösihmiseltä nyt toivotaan 
sellainen, joka ei pilkkaa eikä syytä vaan auttaa ja kannustaa 
omia lapsiaan toimimaan yhdessä paremman yhteisen tule-
vaisuuden puolesta.

Kun edellinen presidentti pilkkasi raukkamaisesti julkisuu-
dessa isojen lihavien MAG-punahattuisten ruokkoamatto-
mien kannattajiensa nauraessa äänekkäästi naisia, vammaisia, 
puolustuskyvyttömiä tavallisia ihmisiä, Biden rohkaisi heitä ja 
auttaa heitä, kuten änkyttävää nuorukaista nimeltään Brayden 
Harrington, jonka hän otti virkaanastujaisjuhlallisuuksiinsa 
puhumaan juuri sen osan J.F. Kennedyn ehkä kautta aikojen 
taidokkaimmasta virkaanastujaispuheesta, jossa hän sanoi 
”Älkää kysykö mitä maanne voi tehdä teidän hyväksenne vaan 
mitä te voitte tehdä maanne hyväksi”.  

Ideana oli, pieni on kaunista ja kaiken voi muuttaa. Pieni 
änkyttävä ja ujo poika opetteli puhumaan Bidenin valvovien 
silmien alla sujuvasti Kennedyn puheesta pätkän suoraan ka-
meroille ja yksi amerikkalainen unelma oli jälleen syntynyt. 
Biden-Harris-juhlat nostivat esille monta kiperää kysymystä. 
Mitä käy sitten kun Bidenin ympäriltä alkaa kadota hohto an-
ti-trumpina, ja hän alkaa näyttää, kuulostaa ja olla sitä miksi 
häntä jo nyt kutsutaankin papparainen-Biden? Biden puhuu 
kuin vain amerikkalainen poliitikko osaa yhtä hyvin kuin 
Trump omille kannattajilleen, muta ei koko kansalle. Kriit-
tiset lingvistit olisivat voineet varoittaa Trumpin käyttämän 
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halvan ja alamittaisen kielen olleen näennäisestä junttimai-
suudestaan huolimatta ovelaa, täsmätarkoituksilla ladattuja 
piilomerkityksiä täynnä olevia sodanjulistuksia, kielen kytkey-
tyessä oleellisesti trumpilaiseen vallankäyttöön samalla, kun 
kielelliset valinnat toimivat trumpilaisen vallan sekä ideologi-
an palveluksessa, että sitä vahvistavana legitiiminä.

Ihan samoin terveiset Bidenille. Bidenin kieli on tylsää 
mainoskuvamaista ja hänen liikkeensä ja eleensä kuin muu-
mion, joka odottaa ikuiseen rauhaan pääsyä. Silti hän on 
parempi vaihtoehto anti-Trumpina kuin itse Trump, jonka 
patologisen olemuksen paljastuminen ja sekä puheiden että 
varsinkin tekojen ilmiselvä tahallinen muiden vahingoitta-
mistarkoitus ja pahuus, järkyttävät maailman kansoja vielä 
pitkään siitä huolimatta, että tänään maailma kuuli toisen 
ääneen - sen tutumman - kellossa julistavan tervettä järkeä 
käytännöllisesti empaattisella ohjauksella tutussa Amerikassa, 
joka nähdään meillä Euroopassa mielellään realistisen suhteen 
maailmaan omaavan suurvallan turvallispoliittista tasapainoa 
vakauttavana globaalina toimijana, vastaan trumpilainen apo-
rismi, eli neuvottomuus.

Mutta millainen on se maailmalla tunnettu maailman 
merkittävin suurvalta nimeltään Amerikka, jota johtaa sa-
nansa mittainen mies? Se selviää lukemalla presidentti Ba-
rack Obaman syksyllä ilmestynyttä muistelmateosta ”Luvattu 
omaa”(Otava 2020) V osan ”Maailma sellaisena, kun se on” 
18. luvusta sivulta 539 lähtien. Obaman tarina ja näkemys 
demokratiasta on juuri sellinen kuin sen pitää olla amerik-
kalaisen unelman mukaan. Trumpin demokratiavastaisuus ei 
ollut Platonin tavoin idealistista, vaan vallan ja voiman ihan-
noimista sinänsä. Kun Obama kertoo politiikkansa käytän-
nön kiemuroista muistelmistaan, niistä huomaa presidenttiä 
ohjanneen järkevä kokonaisnäkemys Yhdysvaltojen edusta 
sekä terve käytännöllinen järki toisin, kuin ailahtelevaisella ja 
epäammattimaisella Trumpilla. 
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Tämä on tärkeä huomio siksi, että presidentin homma on 
kuin suuryrityksen johtajan eikä tositelevision hauskuuttajan 
ilveilyineen ja esittämisineen. Hyvä presidentti kannustaa ja 
luo ilmapiirin, jossa jokainen tekee oman osansa eikä kuten 
Trump luuli, näyttelee itse kaikki roolit joka päivä primeti-
meen somessa.

Mutta mitä opimme Trumpista? Ainakin sen, ettei kukaan 
- vähiten itse promoottori - voi hallita kaaosta ja hyötyä siitä, 
sillä se on aina yhtä arvaamaton ja voimakas kuin joka vuoti-
set Floridan rantoja vaivaavat hurrikaanit. Ongelmallista oli 
Trumpin totuuspyrkimys, joka oli alistettu vaikutusvallalle, 
asia, jota sekä Platon että Aristoteles voimakkaasti kritisoivat. 
Toinen tärkeä opetus Trumpista jää historiankirjoihin ”valeh-
telun trumpistumisena”: pyrkimys joidenkin käsitteiden rajat-
tuun määrittelyyn itsensä kannalta parhain päin tosiasioista 
ja muiden tunteista tai sanomisista välittämättä. Ilmiötä voisi 
kutsua myös trumpistiseksi asioiden uudelleen nimeämiseksi 
nietzscheläisessä mielessä; meidän edellämme rientää toinen 
ihanne, eriskummallinen, viekoitteleva, vaarantäysi ihanne, 
johon emme haluaisi houkutella ketään, sillä emme helpolla 
tunnista kenellekään olevan siihen oikeutta - sellaisen hengen 
ihanne, joka leikkii naiivisti, toisin sanoen tahtomattaan ja 
ylitsevuotavasta kyllyydestään ja mahtavuudestaan kaikella 
sillä, mitä tähän asti on sanottu pyhäksi.

Koko viime syksyn Bidenin virkaanastujaisiin jatkunut 
poliittinen jännitysnäytelmä Yhdysvalloissa on tällä kertaa 
ohi - vai onko? Haavoittunut leijona Trump on kärsinyt nöy-
ryyttävän tappion ja vetäytynyt Floridan kotiinsa nuolemaan 
haavojaan. Vai onko? Monen mielestä Trump on nyt lyöty, 
ei siksi että poliittinen tappio hatuttaisi häntä vaan siksi, että 
kongressin häiriköinnin jälkeen monen suuren yhtiön irti-
sanottua yhteistyösopimukset Trumpin firmojen kanssa sen 
jälkeen, kun Trump ei ollut sanoutunut riittävän selvästi irti 
väkivaltaisuuksista, Trump on konkurssin partaalla. Trumpia 
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odottaa nippu eriasteisia tutkimuksia samaan aikaan kun hä-
nen omaisuutensa nettoarvo on presidenttiyden aikana laske-
nut 500 miljoonaa dollaria kolmesta kahteen ja puoleen, mitä 
pidetään hälyttävänä Trumpin tulevaa maksuvalmiuskykyä 
silmällä pitäen.

Mediat ovat ottaneet kaiken irti vahingoniloisesti ja herku-
telleet vallanvaihdoksella, johon sisältyy toki paljon enemmän 
pinnanalaista dramatiikkaa, kuin mitä kommentaattorit ovat 
uskaltaneet edes kuvailla. Vallanvaihto ei ollut läpihuutojuttu. 
Julkisuuteen tihkuneiden tietojen mukaan erilaiset äärioike-
istolaiset ryhmät olivat suunnitelleet sabotoivansa juhlia. Yli 
25.000 kansalliskaartin sotilasta tarvittiin turvaamaan pää-
kaupungissa rauhallisuus. Ennen virkaanastujaisia pelättiin 
äärioikeiston soluttautumista kansalliskaartiin, poliisiin tai 
armeijaan, ovathan nämä ryhmät tunnetusti etupäässä oikeis-
tolaisesti ajattelevia ja eri asteisia konservatiiveja.

Etukäteen tasaiseksi tiedettyjä Yhdysvaltojen presidentin-
vaaleja on luonnehdittu vanhatestamentillisin sanoin taiste-
luksi pahan ja hyvän välillä. Biden johti loppumetreillä mie-
lipidetiedusteluissa koko maassa n. 9 prosenttia ja kiri loppua 
kohden vielä lisää yhden prosentin, vaikka siellä ei ollut niin 
suurta merkitystä. Vaalit käytännössä ratkaistiin etukäteen 
äärimmäisen tasaväkisiksi tiedetyissä vaa’ankieliosavaltioissa 
pienimmillä mahdollisilla marginaaleilla: Arizonassa, Flori-
dassa, Minnesotassa, Wisconsinissa, Michiganissa, Ohiossa, 
Pennsylvaniassa ja Pohjois-Carolinassa. Siihen nähden Bide-
nin kansalta saama 64 prosentin tuki valtansa ensimmäisenä 
päivänä on hyvä saavutus, mutta ei pelkästään hänen omaa 
ansiotaan. Kansakunta kaipaa isähahmoa, joka selittelee ja si-
littelee kovakouraisen ja töykeän egostrippari Trumpin jälkeen 
kovia kärsinyttä kansaa.

Biden aloitti itsenä markkinoinnin ja juhlimisen jo päivää 
ennen virkaanastujaisia epävirallisesti presidenttinä läksiäis-
juhlissaan Delaweresta ja myöhemmin illalla Washingtonissa 
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coronauhrien muistotilaisuudessa. Molempien tapahtumien 
sydäntä lämmittävä ilmapiiri ja ihmisistä välittäminen oli 
viesti myös koko maailmalle: Biden aikoo olla enemmän-
kin lääkäri kuin tuomari yrittäessään saada eripuraiset riita-
pukarit toimimaan yhdessä. Biden esittää olevansa jokaisen 
amerikkalaisen isä, liikuttuminen kyyneliin Delaweressa sekä 
Washingtonin muistotilaisuuden koruttomuus, korostivat 
Bidenin ja Harrisin sanomaa uudesta vallasta rakentavana ja 
vastuullisena hallintona, jolle jokainen amerikkalainen on tär-
keä. Piilosanomana oli tervetulleet jäähyväiset trumpilaiselle 
aporismille, ja sanallinen sivallus sekä malliesimerkki bide-
niläistä kansakuntaa eheyttävästä päättäväisyydestä, jota on 
tulossa vielä lisää uuden presidentin kuherruskuukauden eli 
ensimmäisten sadan päivän aikana.

Bidenin virkaanastujaisissa pitämä puhe oli odotetun 
kaltainen koko kansan yhtenäisyyttä ja tulevaisuudenuskoa 
lujittanut perinteinen poliitikon, ja erityisesti perinteinen 
demokraattipoliitikon pitämä tylsähkö täysien toiveiden tyn-
nyripuhe, jonka sisältämistä lupauksista on lupa odottaa ve-
nyvää matkaa käytännössä. Biden lupasi puheessaan olla koko 
kansan presidentti, mikä on täysi mahdottomuus Trumpia 
kannattaneiden yli 70 miljoonaan äänestäjän keskuudessa, 
sillä heille Bidenin vastustaminen on elämän ja kuoleman yli-
sukupolvinen kysymys. Bidenin keskeinen sanoma oli julistus 
totuudenpuhumisen puolesta. 

Valheilla on lyhyet jäljet, kuten Trumpista näimme, mutta 
on siinä muutakin: valhe on Yhdysvalloissa vihan lisäksi niin 
oleellista peruskauraa harjoitettaessa rakenteellista rasismia ja 
syrjintää omia kansalaisiaan vastaan, ettei siitä ole koskaan 
päästy eikä haluttu päästä eroon. Yksi mielenkiintoinen Bide-
nin puheen lupaus oli yrittää saada vihapuhe loppumaan. Siitä 
on jo käytännön esimerkkeinä Trumpin some-tilien sulkemi-
nen. Yhdysvallat tulee toimimaan eturintamassa somen suit-
simisessa, ja yhteiskunnallisen vastuulausekkeen kirjaamisesta 
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lakiin. Ja sitä isot edellä, mitä pienet perässä, eli kysymys kuu-
luu: milloin Suomessa ja EU:ssa päästään ratkomaan samaa 
ongelmaa ennen kuin persut pääsevät valtaan juuri samoilla 
trumpilaisilla konsteilla vihapuhetta viljellen?

Kun vertasi nauhoitettua presidentti Trumpin jäähy-
väispuhetta ja Bidenin virkaanastujaispuhetta toisiinsa, on 
helppo ymmärtää miksi maailma hengähtää taas hetken 
vapaasti. Trumpin puheessa ei ollut totuttuun tapaan juuri 
totta nimeksikään. Tuttu ja yhä ällistyttävä valehtelu jatkui 
oman itsensä ja tekojensa paisuttelulle ja kaiken kruunaavalla 
”minä, minä, minä”-puheella, missä ei ollut sijaa millekään 
muulle kuin imelälle ja vastenmieliselle totuudenvastaiselle 
itsekehulle. Paras ja odotetuin kohta oli: kun minä nyt jätän 
Valkoisen talon. 

Sitä moni oli odottanut neljä pitkää kärsimyksen vuotta 
myös muualla kuin Yhdysvalloissa, missä ensimmäistä ker-
taa sitten yhtä kelvottoman republikaanipresidentti Richard 
Nixonin jäljiltä maa oli yhtä jakaantuneena yhtä valmis käy-
mään toistensa kurkkuihin tappavasti veitset tanassa pienim-
mästäkin loukkauksena kokemastaan uhasta. Kun Nixon erosi 
demokraatit pääsivät valtaan jatkamaan sosiaaliseen tasavertai-
suuteen perustuvaa uudistusohjelmaansa lähes kymmeneksi 
vuodeksi. Ihan samalla tavalla Trump teki demokratialle suu-
ren palveluksen näyttämällä millaista demokratialla irvailu voi 
olla, jos narut päätyvät vääriin käsiin.

Trumpin viha sai vastaansa kansan raivon, joka oli lop-
pupeleissä vahvempi ja hajotti republikaanisen yhtenäisen 
rintaman muuttaen sekä senaatin että kongressin edusta-
jainhuoneen demokraattienemmistöiseksi. Trump teki myös 
suuren palveluksen demokraattien uudistusmieliselle siivelle 
näyttäessään mihin vaaroihin ja hengenvaaralliseen tasapai-
nottomuuteen umpikonservatiivinen populismi, jonka syno-
nyymi on äärioikeistolaisuus, voi johtaa maassa, missä kaikki 
vihaavat syvästi toisiaan uskonnollisten johtajien vedellessä 
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naruista taustalla kuin Iranin ajatollat. 
Trump kasvatti Nixonin tapaan vihasta ja kaikesta trumpi-

laisesta pahasta säikähtäneen, vielä alle äänestysikäisten suu-
ren radikaalilauman, josta nousee ”uusi gretatunbergilainen 
sukupolvi” vaatimaan todellista muutosta Yhdysvaltojen eri-
arvoistavan yhteiskuntakoneen suunnan muuttamiseksi kohti 
perinteistä pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa, kun sen 
aika tulee joskus kahdenkymmenen vuoden päästä, jos tulee, 
se nimittäin riippuu paljolti siitä, miten republikaanit saavat 
rivinsä koottua ja vastapropagandansa hiottua tätä sosialis-
miksi haukkumaansa demokraattien New Dealista 30-luvulla 
alkanutta hyvinvointivaltioprojektia vastaan.

Trumpin toinen suuri palvelus oli paljastaa republikaani-
puolueen umpikonservatiivisuus, selitetään mitä selitetään 
”suomalaisen uustrumpistin”, dosentti Markku Ruotsilan 
toimesta. Republikaanit ovat edelleenkin se sama puolue, joka 
haluaa luopua Yhdysvalloissa ankaran kansalaisoikeustaistelun 
jälkeen vasta orastavasta tasa-arvosta sekä vastustaa kynsin ja 
hampain vain radikaalien demokraattisenaattorien, Bernie 
Sandersin ja Elisabeth Warrenin puheissa vielä vilahtelevasta 
tasavertaisuudesta. 

Trumpin jälkeen rammaksi ankaksi muuttunut republikaa-
nipuolue ei ole enää entisenlaisensa. Trump on muuttanut sen 
osaksi omaa poliittista agendaansa vastustaa peräänantamatto-
masti vallassa jo liian kauan olleita niin demokraatteja kuin re-
publikaanejakin. Trumpin valkoisen miehen viha ja sekavalta 
puheryöpyltä tuntuva sekoilu asiattomuuksien hetteikössä on 
jatkossakin valtaan pyrkivien äärioikeistolaisten polttoainetta, 
eri asia on se, hajoaako republikaanit lopullisesti nyt vai vasta 
myöhemmin, kuinka kauaksi aikaa ja mitä siitä seuraa valta-
kunnan politiikassa.

Bidenin virkaanastujaispuhe henki syvää nöyryyttä, läm-
pöä ja halua ymmärtää. 

Oliko näin? Epäilenpä, sillä puhe ei olisi niin merkittä-
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vä, ellei Trump olisi ollut vallassa neljä vuotta näyttämässä 
toisenlaista esimerkkiä siitä, mitä pahaa ja ilkeää luonne- ja 
mielenvikainen miljonääri voi saada toisten samanlaisten joh-
dolla maassa, mikä on kaikkea muuta kuin esimerkillinen, 
demokraattinen tai yleistä hyvää kansalaisilleen tahtova. Kun 
Bidenin ja Trumpin puheita vertaa toisiinsa, tulee väistämättä 
mieleen Chaplinin Diktaattori-elokuvan kaksoisvalotus ihmi-
sen mittaamattomasta typeryydestä ja pahuudesta, jos pahat 
ihmiset pääsevät niskan päälle vain siksi, että he osaavat kietoa 
pahansuopaisuutensa kauniisiin sanoihin, joihin tietämättö-
mät ja helposti narutettavat ihmiset lankeavat aina yhä uudel-
leen yhtä vakuuttuneina kauniiden sanojen takana olevaista 
hyvistä tarkoituksista itsensä vahingoksi.

Toinen silmiinpistävä ero oli presidenttien tapa nähdä 
maansa. Trumpille se oli kuin toimitusjohtajalle neljännes-
vuosikertomuksen lukua medioille ja vakuuttelua osakkeen-
omistajille, yhtä kylmää ja numeroihin perustuvaa ”melkein 
totta ja yhtä valhetta”, sillä kaikille se ei ole hyvää eikä edes 
totta. Biden puhui sydämellä suoria sanoja kansaa eheyttäen 
ja hyvän voimaa vakuuttaen samalla tavalla, kuin Yhdysval-
tojen omat Craccuskan pojat, liberaalit Kennedyt ja Marthin 
Luther King jr. sekä Barack Obama aikoinaan, herättäen 
toivonpilkahduksen kansalaisoikeusliikkeiden keskellä jatkaa 
aikoinaan konservatiivisen vasta-aallon sekä presidentti Ro-
nald Reaganin johdolla pysähtynyttä kansalaisoikeuksien li-
säämistä uhkarohkeana tavoitteena liberaalien pohjoismaiden 
ihanne: taloudellisesti vapaa ja tasavertainen ihminen, jota 
eivät orjuuta isolla rahalla Capitol-kukkulalla lobbaavat suur-
yritykset ja polje jalkoihinsa mätä hallinto sekä rakenteellista 
väkivaltaa kansalaisiaan ja erityisesti vähemmistöjään kohtaan 
sodan tavoin käyttävä julkinen valta.

Bidenin puhe oli selkeä, rauhallinen, vakuuttava ja hyvin 
presidentillinen ilman Trumpin jäähyväispuheen sisältämää 
halpaa kikkailua numeroilla ikään kuin puolustukseksi sille 
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kaikelle tyhmyydelle ja ilmiselvälle pahalle, mitä Trump tun-
tui tekevän niin mielellään sydämensä kyllyydestä vanhana 
koulukiusaajana ja epäempaattisena rikkaan perheen häiriin-
tyneenä kauhukakarana. Biden kertoi haluavansa yhdistä kan-
san ja ryhtyä voimakkaisiin toimenpiteisiin coronaviruksen 
runteleman ja rikkirepimän kansakunnan haavojen paran-
tamiseksi katseiden suuntaamiseksi kohti huomista. Mutta 
mikä on Trumpin rooli tämän jälkeen? Sitä arvellaan ainakin 
republikaanipiireissä kauhunsekaisin tuntein, sillä tekee hän 
mitä tahansa, se vaikuttaa pitkälle puolueen tulevaisuuteen, 
eikä mitenkään myönteisellä tavalla.

Eräs asia mitä asiantuntijat katsoivat tarkalla silmällä, oli 
Bidenin kunto ja Kamala Harrisin mahdollinen asema va-
rapresidenttinä. Vuosi ennen vaaleja gallupit kertoivat vain 
Bidenin pystyvän voittamaan Trumpin. Taktikoitiinko tällä 
demokraateissa ja saatiin presidentinvirasta koko poliittisen 
ikänsä haaveillut vanhus huijattua mukaan varmistamaan 
Trumpin toisen kauden estämisen lisäksi Harrisin valinta 
seuraavaksi presidentiksi naisten ja vähemmistöjen äänillä? 
Biden ei ehkä jaksa loppuun koko kauttaan. Silloin hän olisi 
jo 82-vuotias. Hänellä on vanhan miehen liikkeet ja taudit. 
Obama nosti Bidenin poikkeuksellisen vaikutusvaltaiseksi 
varapresidentiksi, jonka kanssa jakoi valtaa. Tekeekö Biden 
saman Harrisille, joka on demokraattipuolueen tulevaisuu-
dentoivo ja tulevaisuuden vaalit ratkaiseville uusille poliitti-
sille sukupolville riittävän radikaali? Jää nähtäväksi.

Harrisia katsellessa tulee väkisinkin mieleen, että shown 
todellinen tähti on hän eikä Biden. Ja miksi Trumpin varapre-
sidentti hymyili virkaanastujaisissa maskinsa takaa? Siksi että 
kaikesta huolimatta hän mitä todennäköisin on republikaa-
nien presidenttiehdokas neljän vuoden päästä, sillä jos on 
kestänyt pedon kanssa tulisessa pätsissä neljä vuotta saamatta 
sielulleen vammaa, kelpaa ihan varmasti myös presidenttieh-
dokkaaksi oltuaan kerran varapresidentti. 
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Virkaanastujaiset on tarkoin harkittua ja ilmaista pr:ää 
primetimeen uudelle hallinnolle. Sitä oli myös puhe, missä 
Biden väitti, ettei Yhdysvallat ole koskaan epäonnistunut, kun 
se on yhdistänyt mahtinsa. On siis aika sotia ja aika sopia. Bi-
den tarjoaa keskitien kulkijana sovinnonkättä republikaanien 
perinteiselle Yhdysvaltojen itärannikon liberaalille ja sivisty-
neelle oikeistosiiville. 

Maata voidaan hallita yhdessä kompromisseja puolin ja 
toisin tehden, se oli Bidenin sanoma mutta ei republikaanien, 
jotka vasta heräilevät miettimään mitä tehdä itsekunnioituk-
sen ja kansan luottamuksen takaisinsaamiseksi. Bidenin ele oli 
ihanteellinen mutta onnistuuko se?

Nietzscheläisessä mielessä jo tekstin alussa mainittua toista 
ihannetta on sanottu hyväksi, koskemattomaksi sekä juma-
lalliseksi; jolle kaikkein korkein, mitä kansa kohtuudenmu-
kaisesti pitää arvonmittanaan, merkitsisi jo melkein vaaraa, 
rappeutumista, nöyryytystä tai vähintään pelkkää viihdyket-
tä, sokeutta, ajoittaista itsensä unohtamista; edellämme kulki 
Nietzschen mukaan inhimillis-yli-inhimillinen hyvänolon ja 
hyväntahtoisuuden ihanne, joka kyllin usein näytti epäinhi-
milliseltä. 

Miten tämä Nietzschen Ecce Homossa kirjoittama teksti 
liittyy Trumpiin? Ei mitenkään! Ja juuri se on siksi ongelma 
kahtia jakautuneelle maalle, joka herää huomenna uuteen aa-
muun, missä vihattu hirviö, jonka kanssa pitää olla koko ajan 
varuillaan mistä päin kulloinkin tuulee, ei kusekaan enää ulos 
teltasta, vaan lorottaa ulkoa sisään telttaan niin paljon kuin 
sielu sietää. Ja tällä sieluttomalla paholaisella ei ole mitään 
rajoja eikä pidikkeitä. Mutta miten tuhoisaa se on teltassa 
olijoille, selviää vasta kun Trump on päättänyt muutaman 
päivän päästä, mitä tekee itsensä kanssa pysyäkseen ”jossain 
muodossa” kansansa mielissä, kuten hän rivien välistä uhkaili 
vihollisilleen uudella tulollaan kannattajilleen suunnatussa 
läksiäispuheessaan.
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Filosofiaa ja 
elokuvaa osa IV

Eero K.V. Suorsa

Tulitko lukemaan legendaarisesta näyttelijästä ja laulajasta, 
Judy Garlandista? Sitä ennen alustan hieman menestyksestä 
ja onnellisuudesta. Mitä menestys on? Sitä ainakin syötetään 
jokaiselta kanavalta, tai selkeää narratiivia siitä. Menestymi-
nen ja menestys ovat huumaavia juttuja. 

Oli kyse sitten esittävästä taiteesta, urheilusta tai politii-
kasta, niin menestys tai illuusio siitä hivelee jokaista, joka sen 
saa kokea, puhumme sitten merkittävistä poliittisista voitoista 
tai menestyksestä totossa. Menestyksen tavoitteleminen tekee 
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onnelliseksi ja saa ihmiset tavoittelemaan itseltään parempia 
suorituksia.

Tai, näihin maagisiin, kiiltokuvamaisiin tunnetiloihin ja 
affekteihin sisältyy lupaus onnellisuudesta, mahdollisuus siitä, 
ja sen tähden ihmiset ovat valmiita tekemään näiden gargan-
tuamaisia tragedian mittoihin nousevia tekoja.

Niin, parahin lukija. Tekeekö menestys onnelliseksi? Ja 
mistä menestys koostuu? Ainakin onnellisuudesta, jos narra-
tiivia on uskominen. Filosofi ja kulttuurintutkija Sara Ahmed 
esittää modernissa klassikossaan Promise of Happiness (2010) 
että kulttuurissamme esiintyvässä narratiivissa kyse on nimen-
omaan lupauksesta koskien onnellisuutta: ”kun teet niin tai 
näin, sinusta tulee onnellinen”, ja tämä narratiivi ulottuu 
kaikkialle, niin työelämään kuin parisuhteisiin. 

Ahmed muistuttaa läpi teoksensa, että tämä narratiivi 
osoittautuu usein valheelliseksi: rakkaudessa joutuu petty-
mään, ja työpaikat osoittautuvat usein varsin epämiellyttä-
viksi, suomeksi sanottuna paskamaisiksi.

Nämä on näytetty toteen myös empiirisesti, parisuhteiden 
kohdalla mediatutkija Laura Kipnisin teoksessa Avioliiton 
ansa (2004) ja työsuhteiden kohdalla sosiologi Barbara Eh-
renreichin teoksessa Petetty keskiluokka (2007) sekä suoma-
laisen psykohistorioitsija Juha Siltalan massiivisessa teoksessa 
Työelämän huonontumisen lyhyt historia (2004).

Näissä inhimillisissä ja yhteiskunnallisissa kärsimyskuva-
uksissa ei ikävä kyllä ole mitään uutta, mutta esitän Ahme-
din hengessä hypoteesin, parahin, rakas kallis lukija: kenties 
pettymykset rakkaudessa ja työpaikoilla eivät kirpaisi niin 
paljon, jos menestys- ja onnellisuusnarratiivi ei olisi niin yk-
sipuolinen? 

Jos tässä fasistisen raa’assa tarinassa olisi edes joitain säröjä, 
kuten enemmän tarinoita siitä miten luuserikin voi olla on-
nellinen, tai miten sängynpohjalta noustaan (eikä suinkaan 
ryysyistä rikkauksiin, tai heti, vaan pikkuhiljaa, yritysten ja 
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erehdysten kautta) niin nämä pettymykset eivät tuntuisi niin 
raskailta arjessamme.

Ja säröjä ei suvaita. Muutamia vuosia sitten amerikkalai-
sen Cat Marnellin omaelämäkerta How to Murder Your Life 
(2016) herätti runsaasti paheksuntaa: Marnell ei kuvannut 
huumeriippuvuuttaan, alkoholismiaan ja sen kanssa kamp-
pailua siten, miten hänen olisi sitä tullut kuvata. Lyhyesti 
todettuna, sosiaalisen median paheksujia raivostutti se, että 
Marnell ei päässyt teoksensa lopussa kuiville, eli he eivät saa-
neet lukea menestystarinaa, eli vaikeuksien kautta voittoon.

Malta vielä, parahin lukija. Pääsemme pian elokuvan pa-
riin, kun jaksat kulkea rinnallani vielä hetken.

Ihminen peilaa arkeaan kulttuurintuotteisiin ja niissä 
esiintyviin narratiiveihin. Tietenkin, tarinoita, joissa onnelli-
suuden ja menestyksen saavuttaminen ei ole niin yksioikoista 
on aina ollut saatavilla, mutta eri asia on se, kuinka paljon 
näkyvyyttä niille annetaan. Saati sitten sellaisille tarinoille, 
jotka ovat kaikkea muuta kuin menestystarinoita. Ne kun 
horjuttavat tätä narratiivia, jossa sateenkaaren päästä löytyy 
aina ruukullinen kultaa. Tietyssä mielessä tämä on inhimilli-
sesti ymmärrettävää: on kivaa, kun saa lukea ja katsoa kivoja 
juttuja. Pelottavinta on kuitenkin se, miten onnellisuus- ja 
menestysnarratiivista on tullut viime vuosina yhä totaalisem-
pi, vaikka sitä horjuttavia teoksia on toki olemassa, kuten 
edellä mainittu Marnellin teos.

Mutta nyt viimein elokuvan pariin, parahin lukija. Rupert 
Gooldin ohjaama Judy (2019) kertoo Judy Garlandin (Renee 
Zellweger) viimeisestä vuodesta. Ja se on täydellinen kuvaus 
siitä, miten menestys ja onnellisuus eivät suinkaan käy aina 
käsi kädessä ja täydellinen piikki edellä esiteltyyn onnellisuus- 
ja menestysnarratiiviin. Eletään vuotta 1968, ja pahasti erilai-
sista päihteistä (kuten amfetamiinista) riippuvaisen Garlandin 
ura ja henkilökohtainen elämä ovat pystyssä Yhdysvalloissa. 
Hän päättää lähteä tekemään keikkaa Lontooseen. Garland 
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joutuu kuitenkin jättämään lapsensa huoltajuuskiistan vuoksi 
Yhdysvaltoihin, mikä on kipeä päätös.

Elokuvan aikana näemme takaumina, miten Garland 
muistelee uransa alkua lapsitähtenä, uran etenemistä, menes-
tyksen saavuttamista ja sitä mitä tuo menestys vaatii. Tai, mitä 
menestys viihde- ja kulttuurialalla loppupeleissä tarkoittaa. 
Onnellisuutta se ei ainakaan tarkoita. Kun näemme Garlan-
din voimakkaasti päihtyneenä lavalla ahdistuneena ja itkuise-
na, näemme että onnellisuus on kaukana Garlandin elämästä.

Mutta kaikella on taustansa. Garland eli lapsena ja nuo-
rena, Ihmemaa Ozin (1939) megatähtenä elämää. jossa ei 
saanut päättää itse mistään. Takaumissa näemme, miten 
MGM-studioiden pomon Louis B. Mayerin (Richard Cor-
dery) assistentti antaa 16-vuotiaalle Garlandille Benzedrineä, 
eli amfetamiinia ja vahtii tämän ruokailua todeten, ettei ku-
kaan studion näyttelijättäristä pidä sopimukseen kirjattua 
ruokatuntia. 

Kun nuori Garland saa raivokohtauksen ja viivyttää ku-
vauksia, Mayer esittää tälle raakoja uhkauksia. Tämä on eräs 
elokuvan kylmäävimpiä kohtauksia. Elämäkertatietojen mu-
kaan Mayer käytti Garlandia ilmeisesti seksuaalisesti hyväksi.

Tietenkin elokuva kuvaa myös onnellisuuden hetkiä, tai 
pikemminkin välähdyksiä: Garland menee Lontoossa naimi-
siin viidettä kertaa, ja saa yleisön rakastumaan itseensä hanka-
lan alun jälkeen. Tragedia on kuitenkin ilmeinen. 

Elokuvan jälkeen ilmeisin kysymys on: halusiko Garland 
todella kaiken menestyksen? Alkuvuodesta postuumisti jul-
kaistuissa jäähyväisluennoissaan Post-Capitalist Desire filosofi 
Mark Fisher esittää tärkeän kysymyksen ”haluammeko todella 
sitä sanomme haluavamme?” Halut ovat valtavan ristiriitaisia, 
ja Garlandin kohdalla haluaminen kiellettiin lapsesta alkaen.

Tämä on elokuvan sanoman ydin: vaikka et aina tiedä mitä 
haluaisit (ja harva meistä tietää), älä anna kenenkään muun 
kertoa sitä sinulle.
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Ministerin 
mökkitie

Harald Olausen

Miten on mahdollista, että ministeri Lepän mökkitie-ju-
nailuista ei syntynyt sen suurempaa julkista porua ja likapyy-
kinpesua? Onneksi toimittaja Riikka Pennanen teki asiasta 
jutun Ylen Areenan tekstisivuille viime vuoden viimeisenä 
päivänä 31.12.2020 otsikolla ”Ministerin kotitie sai rahaa jo 
toistamiseen - ELY-keskus: Meillä on yli 200 kilometriä Koi-
rakivenraittia vilkkaampia sorateitä”. 

Mutta miksi tutkivaan journalismiin kuuluva juttu ei saa-
nut juuri lainkaan huomiota valtamedioissa eikä johtanut 
tarvittaviin toimenpiteisiin - vähintään poliisitutkintaan ja 
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ministerin virasta pidättämiseen? 
Siitä yksinkertaisesta syystä, että korruptio on niin syvälle 

juurtunut suomalaiseen yhteiskuntaan, ettei sitä edes nähdä 
vääränä ainakaan niiden keskuudessa, jotka sitä ammattimai-
sesti tekevät ja siitä hyötyvät.

Ylen jutussa kerrottiin suoraan ja mitään peittelemättä, 
miten Ministeri Jari Lepän (kesk.) kotitilan ohi kulkevan 
soratien kunnostukseen myönnettiin eduskunnan joululah-
jarahaa jo toista kertaa peräkkäin. Kyseessä oli lisäykset, joita 
valtiovarainvaliokunta teki hallituksen budjettiesitykseen mie-
tinnössään joulukuussa 2020. 

Noin 40 miljoonan euron lisäykset kohdistuivat muun 
muassa liikenneväylien parantamiseen kansanedustajien toi-
veiden perusteella. Vaikka rahat ehdottavat kansanedustajat, 
niitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi suosimaan politiikkoja 
tavallisten ihmisten kustannuksella verorahoilla rahoitetuissa 
projekteissa. 

Ministeri Leppä kuuluu samaan porukkaan. Hän ilmoit-
taa kotisivuillaan hurskaasti hänelle tärkeiksi asioiksi sujuva 
turvallinen arki, perheet ja huolenpito, arvokas vanhuus, 
suomalainen ruoka ja metsä, turvalliset ja parempikuntoiset 
liikenneväylät sekä matkailun kehittäminen. 

Tässä on Lepän agenda ja pyhä lehmä, josta ei puhuta las-
kujen maksajana, mutta joka kurkistaa kaiken takana: valtion 
pohjaton kassa. Leppä ei puhu tavoista tehdä politiikkaa tai 
arvoistaan.

Hänelle ei näytä olevan tärkeää koeteltu kansalaiskunto, 
mikä tarkoittaa tavallisen kansan suussa rehellisyyttä ja ym-
märrystä siitä, ettei valtion rahoja saa käyttää härskisti korkean 
aseman suojissa toisia tyhmempiään käskyttämällä omiin yk-
sityisiin tarpeisiinsa, ellei sitten turvalliset ja parempikuntoiset 
liikenneväylät tarkoita hänelle valtion varoilla kustannettua 
omaa mökkitietä ylitse muiden tarpeiden, kuten Koirakiven-
raitin (onpas piilokepulainen, tai aitosuomalainen, kuin Killi 
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ja Kiiski, Kiven Seitsemän veljeksen hullut pystykorvat, nimi) 
tapauksessa.

Eikö tässä vaiheessa valveutuneiden kansalaisten olisi pitä-
nyt heristää silmiään ja aloittaa somessa raju hyökkäys minis-
teri Leppää vastaan? Kyllä, ellei olisi ollut uudenvuodenaatto 
eikä tunnetusti juhlapyhiä aattoina juhlivat suomalaiset silloin 
keskity muuhun kuin juhlintaan 150 prosenttisesti niin, että 
se tuntuu koko kropassa vielä monta päivää ja muutama päivä 
on mielessä vain yhtä suhinaa. 

Siksi on syytä epäillä jutun julkaisupäivän valitsemisella 
vuoden yhteen ehkä hiljaisimpaan aikaan, mitä kansalaisten 
huomion herättämiseen ja siitä syntyviin julkisiin reaktioihin 
tulee, olleen oma salainen merkityksensä.

Toimittaja Riikka Pennanen paljasti suomalaisen politii-
kan yhden tavallisimmista varjomuodoista: edelleenkin hyvin 
toimivan korruption eli hyväveliverkoston, jossa päättäjät te-
kevät toisilleen politiikan suojissa näkymättömissä yleiseltä 
huomiolta palveluksia eikä varsinaisia ruskeita kuoria vaihde-
ta; poliisitermein, ei ruumista, ei todisteita eikä rikosta. 

Harmillista, ettei juttu saanut seurakseen julkista some-
kampanjaa ministeri Lepän vaatimisesta vastuuseen teoistaan, 
sillä kyseessä on härski temppu yrittää maksattaa veronmaksa-
jilla ministerin mökkitie. 1,3 kilometrin mittaisen päällystyk-
seen myönnetyllä rahalla soratietä pitäisi kunnossa kymmeniä 
vuosia, kuten Pennanen jutussaan kirjoittaa:

”Etelä-Savon Pertunmaalla maa- ja metsätalousministeri 
Jari Lepän (kesk.) kotitilan vierestä kulkevan maantien kun-
nostukseen myönnettiin jo viime vuonna joululahjarahaa 100 
000 euroa. Tänä vuonna saman 1,3 kilometrin tienpätkän 
päällystämiseen myönnettiin 200 000 euroa lisää. Asiasta 
kertoi ensin Pitäjänuutiset. Alueen tienpidosta vastaavan 
Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri 
-vastuualueen johtaja Tommi Huttunen ei näe kyseisen tien-
pätkän päällystämistä perusteltuna.”
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Huttusen mukaan heillä olisi yli 200 kilometriä Koira-
kivenraittia vilkkaampia sorateitä, joita ei pystytä päällystä-
mään, koska rahoitusta ei ole. Huttunen kertoo, että Koi-
rakivenraitilla kulkee keskimäärin 250 autoa vuorokaudessa. 

Alueella on sorateitä, joiden liikennemäärät ovat jopa yli 
500 autoa vuorokaudessa. Niiden päällystäminen olisi perus-
tellumpaa. Ikäväksi tämän tekee se tosiasia, että Pohjois-Sa-
von ELY-keskuksen alueella on noin 1200 kilometriä huono-
kuntoisia päällystettyjä tieosuuksia, jotka kaipaisivat kipeästi 
uutta asfalttia:

”Pohjois-Savon ELY-keskus teetti viime kesänä selvityk-
sen, miten Koirakivenraitille myönnetty 100 000 euroa kan-
nattaa tien kunnostukseen käyttää. Samalla konsultti arvioi, 
mitä tienpätkän päällystäminen kustantaisi. Johtopäätös oli, 
että järkevintä on pitää tie soratienä. Kunnostukseksi riittää 
ojien perkaaminen ja sorapinnan vahvistaminen. Ylen selvi-
tyksessä käy ilmi, että Lepän pirkanmaalainen puoluetoveri 
Arto Pirttilahti (kesk.) on hoitanut tien kunnostukseen lisää 
rahaa. Tavallisesti kansanedustajat kantavat huolta etenkin 
oman vaalipiirinsä tieasioista. Marraskuussa 2020 valtiova-
rainvaliokunnan varapuheenjohtaja Pirttilahti kuitenkin tie-
dusteli sähköpostilla Pohjois-Savon ELY-keskukselta, paljon-
ko maantien 15076 Koirakivenraitti tarvitsee lisärahaa, jotta 
se saadaan kunnostettua. ELY-keskuksen vastaus oli, että tie 
saadaan kunnostettua liikenteen tarpeita vastaavaan kuntoon 
vuosi sitten myönnetyillä rahoilla. Yle on saanut nähtäväkseen 
ELY-keskuksen sähköpostivastauksen.” 

Se ei ole yllättävää, että Pirttilahti on kepulainen, jotka 
ovat tulleet maalaisliiton entisen puoluesihteerin ja kyseen-
alaista mainetta epäselvillä rahanhankinnoillaan hankkineen 
Arvo Korsimon jälkeen ”siltarumpupolitiikkana” kutsuttua ri-
kollista ja tutuksi tulleena valtion ”puolilaillisena” kuppaami-
sena veronmaksajien piikkiin. Se on yllättävää, ettei Pirttilahti 
valheesta kiinnijäätyään ole joutunut medioiden tai kansan 
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hampaisiin ja vaatimuksiin asetettavaksi tutkinnan alaiseksi. 
Miksi? Siksi, että ns. joululahjarahat ovat eduskunnan it-

sensä itselleen lain suomin turvin mahdollistamaa korruptiota 
hyvitellä ja hellitellä vallassa olevia, kuten Pirttilahti teki joko 
omasta tai mitä todennäköisemmin ministeri Lepän aloit-
teesta, jolloin kysymys on jo vakavampi ministerivastuulain 
mukaan; pyysikö Leppä tätä palvelusta ja mihin vastapalve-
luun se on Pirttilahdelle koplattu Kauko Juhantalon termiä 
käyttääksemme. 

Juuri siksi Pirttilahti vaikenee jäätyään valheesta kiinni, 
ettei puhuisi liikoja ja paljastaisi lisää tyhmyydestään. Pirt-
tilahti on selvästikin valehdellut, mutta mikä on ministerin 
oma rooli tässä mökkitiensä päällystämisjupakassa veronmak-
sajien rahoilla? Sitä emme saa koskaan tietää. Pennanen yritti 
ja kertoo Pirttilahden tavoitetun joululomalta puhelimitse ja 
kysyneen häneltä: 

”Miksi tiedustelitte, paljonko Koirakivenraitin kunnostus 
tarvitsee vielä lisärahaa?” 

Pirttilahti oli vastannut Pennaselle, että koska sille oli edel-
lisvuonna annettu rahoitusta ja ELY-keskus totesi, että se ei 
riitä tien kunnostukseen kokonaisuudessaan ja sitä tarvitaan 
lisää. Se ei tietenkään pitänyt alkuunsakaan paikkaansa. Pirt-
tilahti valehteli suoraan päin naamaa Ylen toimittajalle. 

Pirttilahti ei halunnut enää jatkaa keskustelua, kun sai 
kuulla toimittajalta, että Yle oli nähnyt viestin, jossa ELY-kes-
kus selkeästi kertoi, ettei Koirakivenraitti tarvinnut lisärahaa. 
Hän ei myöskään ottanut kantaa Pennasen jutun mukaan 
siihen, kuka alun perin on päättänyt, että Koirakivenraitti 
pitää päällystää. Alueen tieverkosta vastaava ELY-keskus se ei 
kuitenkaan ollut. 

Miksi tämä on erityisen ikävää muille alueen asukkaille ja 
ohiajaville autoilijoille sekä suuri ongelma teiden kunnostuk-
sista vastaaville virkamiehille? Siksi, että Suomen tieverkko on 
huonossa kunnossa ja rahat kirjaimellisesti kiven (tai Lepän) 
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alla. Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueella on noin 1200 ki-
lometriä huonokuntoisia päällystettyjä tieosuuksia, jotka kai-
paisivat paljon enemmin uutta asfalttia kuin Koirakivenraitti. 

Vielä härskimmäksi Pirttilahden kepuloinnin tekee se, että 
päinvastoin rahojen riittämättömyyden takia asfalttia kaipaa-
vat ja Koirakivenraittia liikennöidyimmät mutta huonokun-
toisimmat päällystetyistä teistä muutetaan takaisin sorateiksi, 
sillä ELY-keskusten rahat eivät riitä päällysteen ylläpitoon. 

Kansalaiset herätkää. Herätkää ainakin ei-kepulaiset alueen 
asukkaat ymmärtämään, että teitä yritetään taas sahata lins-
siin. On kyse teidän rahoistanne, joita yritetään taas ”kepuloi-
den” viedä tieltä. 

Yhtään en ihmettele, että maaseudulla keputuhoa niittää 
menestyksellisesti persut, joilla ei vielä ole näitä korruptio-on-
gelmia, kun valtaa ei ole, mutta jos, ja kun, he taas pääsevät 
vallan makuun ja osaavat sitä kunnon poliitikkojen tapaan 
hyödyntää kepun viitoittamalla tiellä suomalaiskansallisesti 
valtiota yhtä härskisti kupaten Pirttilahden tapaan, ääni kel-
lossa on jo toinen. Vai onko?
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Priskilliolaisen 
Dimitri 

Qvintuksen 
ortodoksipotkut

Harald Olausen

Valehtelu, valheellisuus, teeskentely ja teennäisyys ovat yksi 
ikävimmistä piirteistä kristityillä ja aivan erityisesti ortodok-
seilla sekä jesuiittamoraalilla varustetut typeryyttä hyväkseen 
käyttävät opportunistiset priskilliolaiset. Se, mitä nimitämme 
totuudeksi, on Nietzschen mukaan järjestelmä kuolleita me-
taforia ja antropomorfismeja, illuusioita, joiden on unohdet-
tu olevan illuusioita. Toden puhuminen oli Nietzschelle itse 
asiassa valehtelemista yhteisesti hyväksytyn tavan mukaan. 
Nietzschen mukaan jumalan kuoleman seuraukset sekä juur-
tuminen yleiseen mielipiteeseen ovat vasta alkamaisillaan. Ju-
malan kuolema kuvaa modernin kulttuurin tilannetta, jossa 
tiedollisten ja moraalisten arvostelmien oikeutusta ei ole enää 
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perusteltua johtaa tuonpuoleisesta, kristillisplatonisen perin-
teen vaalimasta tosiolevaisesta. 

Tietoisuus ja järki ovat luonnonhistorian tuottamia eli-
mellisiä kykyjä, jotka ovat kehittyneet ihmiselle lajityypilli-
sestä tarpeesta vuorovaikutukseen ja viestimiseen. Pyrittäessä 
saamaan objektiivista tietoa transsendenteista ilmiöistä - ju-
malasta, platonisista ideoista tai kantilaisesta oliosta sinänsä 
- ylitetään järjen käyttöalan rajat. 1600-luvulla filosofi Rene 
Descartes ensimmäisenä havahtui miettimään, mitä jos ajatte-
luamme johdattelee epäilyjeni kaikkivoipa ja petollinen paho-
lainen, ja juuri siksi logiikan säännöt johtavat meidät pois itse 
pääasiasta harhaan näpertelemään toissijaisten kysymysten pa-
rissa. Silloin pitäisi myös nykyihmisen kysyä itseltään myös, 
onko mikään niin itsestään selvää, ettei sitä voisi kyseenalais-
taa? Ja vastata rehellisesti: oma valhe tai sen johdannaisena 
Descartesin esiin manaama paholainen, mikä ei vain istu sopi-
van tilaisuuden tullen olkapäälläni kuiskuttelemassa korvaani, 
mikä on helpoin tie, vaan paholainen asuu syvällä sisälläni ja 
on kuin kotonaan, niin kuin onkin, syvällä mielensyövereissä, 
sillä ihminen ei ollut Platonin mukaan joko hyvä tai paha, 
vaan jotain siltä väliltä. Oliko jumala tai mielissämme kuvi-
teltu jumala sittenkin paholainen? Valhe sai minut epäilemään 
jumalaa ja aloin tosissani pelätä, sillä jos paholainen oli paha, 
hän ei valehtele silloin aina, vaan valehtelee ovelasti silloin 
tällöin hämätäkseen ihmistä, johtaakseen tämän harhaan, 
pannakseen uskomaan valhetta totuuden asemesta. 

Siihen paholaisella oli monia mahdollisuuksia. Yksi par-
haista oli sekoittaa tosi ja valhe, välillä valehdella, välillä puhua 
totta. Mutta vielä ovelampaa oli valehdella pappien tapaan 
viisaasti, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Ovela valehtelija 
oli näet epäilemättä se, joka osasi antaa itsestään vaikutelman 
todenpuhujana. Valhe on silloin tuhoisin, kun sen esitti joku 
auktoriteetti, joka vetosi vielä korkeampaan auktoriteettiin, 
ja kun se otettiin sen jälkeen automaattisesti totena. Ja jos 



128

tällainen ilkeänovela yliolento oli todella olemassa, ja tahtoi 
tehdä ihmiselle pahaa rikkomalla hyvän jumalan suunnitel-
mat, silloin hänen parhain strategiansa ihmisten pettämiseksi 
oli se, että hän kätki muilta visusti identiteettinsä ja omat ai-
keensa, naamioituen jumalaksi tai jumalan tahdon täyttäjäksi, 
sillä paholaisen logiikan kannalta olennaista oli hänen kykyn-
sä muuttaa muotoa, tarkastella itseään kauempaa, kritisoida 
itseään ja olla itseään vastaan. 

Kristinusko vaikutti olevan jokaiselle ihmiselle ja eri suun-
taukselle työkalu väittää jotain maailmasta, mikä ei ollut totta 
yleisesti, vaan väittäjän oman yksityisen minän näkökulmasta. 
Jumala-uskon sijasta raamattu-uskoiset kristityt eivät huo-
manneet uskovansa juuri siihen paholaiseen, josta Raamattu 
varoitti, koska se oli vaarallista, sillä jumalan vihollisena pa-
holainen osasi hyvin, ellei erinomaisesti, temput miten muita 
syyttäen voi tunkeutua jokaiseen oppiin ja kääntää filosofiat 
voitokseen. Ja jos hän voi olla kaikkialla, ei voi uskoa mihin-
kään ja olla mistään varma. Tällainen ihmisen ja oikean uskon 
vihollinen numero yksi: paholainen, esiintyy kaikissa opeissa, 
uskonnoissa ja teologioissa niin kuin vastaväitteitä synnyttävä 
kielto. Mutta paholaisena hän oli riittävän viisas esittääkseen 
tuon kiellon myönnön muodossa, jos se vain oli hänelle hyö-
dyllistä. Paholainen toi uskonkappaleisiin ristiriidan ja muutti 
ne sillä tavoin arvottomiksi, sillä jos paholainen oli olemassa, 
kaikki oli mahdollista, ja jokainen väite saattoi joko olla oi-
kea tai väärä. Logiikka, joka sallii järjestelmissä ristiriitoja, 
on luotu vasta viimeisinä vuosikymmeninä. Valehtelu on siis 
synonyymi uskomiselle, sillä jos uskoo selvästikin järjenvas-
taisiin asioihin, pitää olla joko pimeä tai tyhmä tai molempia 
ja ortodoksi, joille kyseessä on vain nauttimisen ohella pa-
kollisena kuultava kaunis perinnesatu eli turhaa estetiikkaa.

Valehtelusta löytyy Jukka Paastelan kirjassa ”Valhe ja po-
litiikka” esimerkki Augustinuksen kohdalla, joka toisin kuin 
1500-luvun uskonpuhdistaja tunnetuksi tullut Martin Lut-
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her, ei sallinut valhetta lainkaan avuksi ponnisteluissa jumalan 
tahdon maanpäälliseksi toteuttamiseksi. Platon sanoo Valtios-
sa 382a-b valehtelun olevan oikein sopivassa tilanteessa, mutta 
ei kerro tarkemmin missä. Avilan piispa Priskillionuksen väi-
tettiin saarnanneen apokryfisiin kirjoituksiin perustuen sekä 
levittäneen noituutta ja asketismia: ”Suuntauksen kannatta-
jien sanottiin kuitenkin harrastaneen ”askeettisuuden kilven” 
turvin irstasta elämää. Augustinuksen kanta oli se, ettei pris-
killiolaisten paljastamiseen saanut käyttää heidän omaa kei-
noaan, valhetta; Augustinuksen kanta oli omituisella tavalla 
jyrkkä sen valossa, että Augustinus hyväksyi pelottelulla ja 
vainoamisella toteutettavan puuttumisen ihmisten uskonnol-
liseen elämään. Tämän hän perusteli Raamatun säkeellä, jos-
sa pidot järjestävästä isännästä todetaan: ”Silloin herra sanoi 
palvelijalle: mene maantielle ja kylien kujille ja vaadi ihmisiä 
tulemaan, jotta taloni täyttyisi. Ja erinäisillä Raamatusta va-
likoiduilla esimerkeillä, joissa jumalattomia ja lihan syntiin 
hairahtuneita ihmisiä pannaan kuriin ja järjestykseen.”

Priskilliolaisista ei puhuta enää ortodoksien kesken oi-
keilla nimillä, vaikka pitäisi esimerkiksi Valamon luostarin 
homomunkkipakoskandaalien jäljiltä. Tuntuu kuin totuu-
desta ei olla edes kiinnostuttu tai hyvistä tavoista ja kristityn 
pyrkimyksestä hyvään. Ortodoksisuutta verhoaa imelä val-
he. Paavalin paras opetus on unhoon jäänyt kauaskantoinen 
varoitus, sillä hän tiesi muovanneensa oppinsa Jeesuksesta 
liukkaana hirttosilmukkana, joka sopi sekä murhaajille että 
murhatuille niin syytökseksi kuin pelastukseksi, ja ennusti 
näin kristinuskosta itsestään tulevan ajan myötä ”synnillisen 
ylpeyden ilmentymä”, joka asettuisi jumalan ja ihmiskunnan 
väliin. Myöhemmin Augustinus tarkoittaa juuri tätä, kun hän 
väittää, että esittämisen pohjalla olevan sanan ja esittämisen 
muodon tulee vastata toisiaan; olla yhtä, koska sana ei ole 
koskaan tyhjä eikä se voi tulla lihaksi, jos se esitetään sille 
epäkunnioittavissa raameissa. 
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Paavali uskoi siihen, että paha kerran voitetaan ja hurskaat 
kristityt saavat itselleen luvattua oikeutta sorron ja surkeuten-
sa keskellä. Ehkä ajatus aineellisen ruumiin henkiinherättämi-
sestä olikin mielekästä vain konkreettisen odotuksen osana, 
kuten raamatuntutkija Heikki Räisänen uskoo; ruumiin ylös-
nousemus kuului ajan ja paikan maailmaan. Räisäsellä on yksi 
kiinnostava ajatus Jeesuksen itseymmärryksestä, mikä hänestä 
oli erityisen kiistanalainen, sillä todennäköisesti Jeesus piti it-
seään tulossa olevan valtakunnan viimeisenä julistajana, jolle 
oli myös varattu rooli valtakunnan pystyttämisessä. Paavali 
puhui synnistä mahtina, joka traagisesti orjuutti ihmiskuntaa 
ja Jeesuksesta ainoana, joka pystyi tästä pelastamaan. Paavali 
ymmärsi myös rivien välistä millaisen helvetinkoneen, hän oli 
alkuun sysännyt ihmisten kiusaksi. 

Mihin ortodoksit sitten oikeasti uskovat? Eivät ainakaan 
järkeen. Brittiläinen empirismi herätti monet epäilijät ajatte-
lemaan omilla aivoillaan ja kyseenalaistamaan ympärillä ole-
via typeryyksiä. Samaan aikaan saatiin tarpeekseen Christian 
Wolfin rationaalisesta filosofiasta, joka korosti liikaa ihmisen 
rationaalista puolta. David Hume väitti tietomme ulkomaa-
ilmasta perustuvan uskoon: me emme havaitse kausaliteetteja 
luonnossa, vaan uskomme ne ja toimimme niin kuin ne oli-
sivat olemassa - samoin oli itseämme koskevassa tiedossa ja 
uskossamme ulkopuolisiin auktoriteetteihin sekä ihmeisiin. 
Ihmeiksi hän hyväksyi vain sellaiset asiat, joiden muut vaih-
toehtoiset selitykset olivat ihmeitäkin epätodennäköisempiä. 

Koska kyseessä on selvästikin tapaus, missä ideat ovat sitä 
mitä mieli tai tajunta ”käyttää ajatellessaan”, eli itsepetos, 
harha ja väärä tulkinta, pitää muistuttaa tässä vaiheessa John 
Locken jo aikoinaan todistaneen niiden muodostavan ajatte-
lun sisällön, jota ilmaisevat substantiivit, adjektiivi ja verbit, 
eli sanat, jotka voivat merkitä subjektia ja predikaattia. Pyhän 
hengen suhteen ortodoksinen kirkko näkee selkeän eron siinä, 
että pyhä henki ”lähtee iankaikkisesti Isästä, mutta toisaalta 
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vapahtaja lähettää väliaikaisesti pyhän hengen maailmaan”. 
John Locken, jonka päätyö ”Essays Concerning Human Un-
derstanding” 1690 alkaa synnynnäisten ideoiden kritiikillä, 
mielestä eräässä mielessä tällaiset ”ideat” olivat käsitteitä tai 
tapoja käsittää olioita. Mutta ne olivat myös ajattelun kohtei-
ta eli ”käsitteitä” sanan vanhassa merkityksessä, siis ”olioita” 
sellaisena kun ne käsitetään. 

Ortodoksien uskon mukaan pyhän kolminaisuuden per-
soonat toimivat aina yhdessä ja niillä on yksi tahto ja yksi 
voima. Poikaa ja pyhää henkeä he itse kuvaavat isän kahdeksi 
kädeksi. Ortodoksien jumalanpalvelukset, mysteeriot ja ru-
koukset rakentuvat tämän kolmiyhteisen jumalan ylistyksen 
ja palvonnan ympärille. Nykyajattelun mukaan kyseessä oli 
suuren tietämättömyyden, ja usein satuilun mutta myös selke-
än valehtelun nimissä keskellä viljeltyjä käsittämättömyyksiä 
arvoituksista, joihin ei ole olemassa järjellistä ratkaisua, muo-
dossa, kuten ortodoksiuskon opettajana tunnetun Gregorius 
Naziansilaisen kliseinen väittämä isästä, mille oli ominaista 
syntymättömyys ja pojasta, jolle ominaista oli syntyminen 
sekä pyhästä hengestä, jolle ominaista oli lähteminen. 

Locke antaa käsiimme tällaisen ajattelun ongelmien avai-
met antamalla meidän nähdä suoraan sen onttoon sisukseen, 
sillä ortodoksinen todistelu ja tavat, joilla he kokevat oman 
jumalansa - nimenomaan omansa, sillä vanhat kirkkoisät ovat 
sekopäisyyksissään luoneet omassa päässään tiukkapipoisen 
ja epäinhimillisen jumalkuvan - ja sitä kautta ymmärtävät 
maailman, määräävät Locken päättelyä seuraamalla myös ne 
tavat, joilla he käsittävät maailman itse vaillinaisesti siihen 
mukaan luettuina. 

Piispa Berkeley kritisoi Lockea vastaan empiirisin argu-
mentein, koska löytää hänen teksteistään keskenään risti-
riitaisia asioita. Berkeley tarkastelee ongelmia psykologisen 
tarkasti, kun hän puhuu ”ilmeisestä, joskin hämmentävästä 
totuudesta, jonka näkeminen ei vaadi noituutta”. Berkeley 
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luottaa huolimatta piispallisesta kaavustaan vain ihmisen si-
säiseen ja ulkoiseen kokemukseen. Berkeleyn ajattelua voisi 
kutsua ”subjektiiviseksi empirismiksi”, sillä hän ei löydä itses-
tään mitään abstraktia ideaa ja siksi hän hylkää ne. Kaikesta 
mitä me havaitsemme aisteillamme ja löydämme sisältämme 
tutkiessamme mielikuvitustamme ja muistiamme, oli hänen 
mielestään kyse ideoista. 

Mutta ei samoista ”jumalaisista ideoista” kuten ortodok-
seilla, joiden mukaan Raamatun luomiskertomuksen idea oli 
jumalan työt taivaan ja maan luomisessa. Ortodoksit ovat 
unohtaneet berkeleylaisen ajattelun, jossa kokemukset ja ko-
keet ovat olennaisesti aina psykologisia; ulkoinen havainto 
muodostaa Berkeleyn ajattelussa objektiivisen empirismin ja 
sisäinen havainto subjektiivisen vastaavan. Toisaalta objektii-
viseen empirismiin kuuluu myös se, mitä muut ihmiset sa-
novat kokevansa, oli se sitten totta tai kuviteltua, joten tässä 
mielessä ortodoksit eivät ole omasta mielestään väärässä, ym-
märtäessään taivaan näkymättömänä luomakuntana eli henki-
maailmana, johon kuuluvat enkelit ja pahat henget (tämä on 
heidän lempikohtansa, sillä virheen he löytävät usein veljiensä 
silmistä ja pahan hengen he vielä varmemmin löytävät Paava-
lin, jonka mielestä tämän maailman viisaus oli hulluutta Ju-
malalle, varoituksista huolimatta toisistaan seurakunnissaan). 

Piispa Berkeley manifestoi kristinuskoa vuonna 1732 kir-
joittamassaan teoksessa ”Alciphron eli kapeakatseinen filoso-
fi” vetoamalla kokemukseen, joka oli hänestä sekä yksityis-
kohtaista että julkista. Berkeley puolusti kirjoituksessa mm. 
Mooseksen väittämää ihmiskunnan iästä ollen näin jälkikä-
teen katsottuna tietenkin väärässä, eikä tämä ollut ainoa kerta, 
kun hän oli väärässä oikeista syistä, mikä oli tietenkin parempi 
asia kuin olla oikeassa vääristä syistä. Ortodoksit ovat taval-
laan oikeassa vääristä syistä ja väärässä oikeista syistä, mikä on 
huono perusta koko uskolle - jos sitä nyt edes voi sellaiseksi 
kutsua; oikeassa he ovat korostaessaan elämän hyviä puolia ja 
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ihmisen mahdollisuutta hyvään. Väärässä taas enkeleissä, jotka 
ovat kyllä mielikuvituksen tuotetta, kuten kaikki järkevät ja 
aikuiset ihmiset tietävät, mutta tärkeitä symboleita ihmisille 
turvautua hädän keskellä johonkin ulkopuoliseen apuun, ja 
siksi heistä hyväksyttäviä elämään ympärillämme rohkaisevina 
tarinoina ja mielikuvituksessamme sinä ainoana toivonkipinä-
nä hädän keskellä, jos muuta ei ole; ortodokseille enkelit eivät 
ole pelkkiä metaforia tai symboleja ja lopu lapsuuden satui-
hin, vaan tosia ja erityisen ”pyhiä” kaanonin mukaan, vaikka 
he itsekin tietävät ettei niitä ole olemassa oikeassa elämässä 
sellaisina kuin heidän vanha uskonsa ne väittää olevaksi. 

Järkeily on tarpeen järjettömyyden keskellä, mihin uskon-
noksi nimetty taikauskoinen höpinä yrittää eksyttää meitä. 
Siksi kertaamme saksalaisen filosofi Immanuel Kantin aja-
tuksia. Hänen mukaansa emme voineet tietää mitään asioista 
sellaisina kuin ne itsessään olivat. Kant kirjoitti 1784 kirjoi-
tuksessaan ”Idea yleisestä historiasta, jonka tarkoituksena on 
maailmankansalaisuus” etteivät ihmiset toimi järkevien maa-
ilmankansalaisten tavoin sovitun suunnitelman mukaan. Tätä 
ortodoksit eivät ymmärrä vaan uskovat järjen sijasta vanhojen 
miesten vanhoihin uskomuksiin, luuloihin ja todellisuudes-
ta tekemiin väärin havaintoihin - esimeriksi ortodokseille 
tärkeä Tertullianus katsoi, että jumalan oikeudenmukaisuus 
vaati hänen lupaustensa konkreettista toteutumista jo tässä 
maailmassa. Sen ongelma olisi valtava, sillä jos jumala olisi 
oikeudenmukainen Vanhan testamentin mukaan, valehtelijat 
kuolisivat valheensa esitettyään. 

Kuinka monta ihmistä maapallolle sen jälkeen jäisi? Jumala 
on ratkaissut asian niin, ettei välitä tai puutu ihmisten asioi-
hin. Jumala toimii moraalisena auktoriteettina ortodoksien 
mukaan. Moni heistä uskookin niin ja on siksi valmis sekä 
jatkuvaan valehteluun että valheellisuuteen. Tästä on kysymys 
ortodoksiassa - synnillisen ylpeyden ilmentymästä, valehtelus-
ta ja teennäisyydestä saa tyylinäytteen, kun katsoo youtubesta 
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ortodoksien kokouksia ja aivan erityisesti priskilliolaisia tees-
kentelijöitä mm. kahta piispaa sekä uskoa omiin halpoihin 
maallisiin päämääriinsä hyväksikäyttävää ”uuspriskilliolaista” 
Dimitri Qvintusta joukkioineen. 

Tuleeko nyt työrauha Helsingin ortodoksiseen seurakun-
taan, kun tunnettu rähinöitsijä ja priskilliolainen Dimitri 
Qvintus muiden häirikkökaveriensa, Saarisen ja Kontkasen, 
kanssa jätettiin yksin rannalle ruikuttamaan Helsingin orto-
doksien valtuuston kevään ensimmäisessä kokouksessa torstai-
na 14.1 Uspenskin katedraalissa? Tokkopa, sillä ortodokseilla 
väen vähyys tarkoittaa automaattisesti kiemuraisia sukujen 
välisiä sotia ja jääviysongelmia sen lisäksi, etteivät he jätä yh-
tään mahdollisuutta käyttämättä löytää toisistaan vikaa, ja 
siitä suureen ääneen pahan kellon tavoin ulkopuolisille kuu-
luttaen, pilaten samalla pienen ja ummehtuneen kirkkonsa 
muutenkin huonoa julkisuuskuvaa valtaväestön silmissä. 

Esimerkiksi yksi aktiivisimmista, eräänlainen opposition 
äänitorvi, Marina Lampinen, jonka sanotaan olevan ”kärkäs-
kielinen ja epäkunnioittava puheissaan”, on ylidiakoni Juha 
Lampisen tytär. Arvostettu ja pidetty Juha Lampinen taas on 
seurakunnan johtoryhmän jäsen ja merkittävä vaikuttava niin 
kirkon hallinnon sisällä kuin seurakuntalaisten keskuudessa. 
Tässä taas ortodoksien yksi suurimpia ongelmia, Puurot ja 
vellit menevät sekaisin, koska on niin monta eri kokkia: hyvä 
hallinnon tunnusmerkki olisi se, etteivät ylimmän johdon 
läheiset eivät hakeudu luottamustehtäviin tai eivät ainakaan 
valtuuston puheenjohtajistoon, sillä kun mahdollisuus kostaa 
ja kukkoilla tulee, kaikkeen keskinäiseen kommunikointiin ui 
salaa kristillisessä maailmassa salavittumaisuus ja toistensa jul-
kinen nöyryyttäminen, kosto, kunnianloukkaukset ja panette-
lu - kaikki se mistä Jeesus varoitti pimeyteen kallellaan olevia 
uskovaistolloja rankasti jo aikanaan - on nimittäin niin kovin 
työlästä puhua ammatikseen ylivertaisesta universaalihyvästä 
ja samalla yrittää unohtaa oma pahuus ja peitellä läpinäkyvää 
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priskilliolaisuutta samaan aikaan.
Iisalmelaisesta Dimitri Qvintuksesta ja hänen Petsalo-su-

kuisen papin kanssa naimisissa olevasta kanttorisisarestaan, 
Saarisesta, Kontkasesta ja Marina Lampisesta, on vaikea ulko-
puolisen ja kirkon sisäisiin perehtymättömien sanoa, ovatko 
he hyviä vai pahoja vain sanoissaan vai myös sekä sanoissaan 
että teoissaan, sillä paholaisen kätyriksi pystyi julistautumaan 
yhtä hyvin se, joka sanoi paholaisen olevan ilkeä ja paha, ja 
että häntä vastaan oli voimia säästämättä taisteltava, kuin se, 
joka väitti ettei paholaista edes ollut olemassa, tai että tais-
telu häntä vastaan vei voimamme ja synnytti varallisen vai-
noharhaisen ilmapiirin. Tällainen pohdinta vei vääjäämättä 
johtopäätökseen, että usko paholaiseen johti meidät loogisesti 
absurdiaan ja suorastaan paranoiaan tai terroriin, mikä olikin 
paholaisen varsinainen päämäärä synnyttää ristiriitoja ja epäi-
lystä sekä vainoharhaisuutta. 

Ongelma on se, että paholaisen kätyriksi pystyi julistau-
tumaan yhtä hyvin se, joka sanoi paholaisen olevan ilkeä ja 
paha ja että häntä vastaan oli voimia säästämättä taisteltava, 
kuin se, joka väitti, ettei paholaista edes ollut olemassa, tai 
että taistelu häntä vastaan vei voimamme ja synnytti varallisen 
vainoharhaisen ilmapiirin. Paholainen saavutti päämääränsä 
houkuttelemalla meidät uskomaan omaan olemassaoloonsa. 
Näin paholainen loi meidän tietoisuudessamme olemisen ja 
olemattomuuden väliin ”harmaan alueen”, johon hän mahtui, 
vaikka todellisuudessa paholaista ei sittenkään tainnut olla 
olemassa eikä häntä siksi kannattanut järkevän ihmisen ottaa 
vakavasti. 

Tässä on pähkinänkuoressa ortodoksien ongelmat myös 
niin Helsingissä kuin koko Suomessa. Jopa kirkollisissa pii-
reissä, varsinkin ortodokseissa, hävinneen hevosen kohtalo on 
surkuteltava. Hyvin harva sitä paitsi vaihtaa hevosta kesken 
kisan. Vielä surkeampaa saattaa olla Qvintuksella ja hänen 
joukkiollaan edessä yrittäessään murtaa dialektisen ongelman 
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kirousta. Muistutetaan vielä mitä Aristoteles sanoi dialektises-
ta ongelmasta. Se oli hänestä kysymys, joka liittyy joko valin-
taan ja välttämiseen tai totuuteen ja tietoon, joko sellaisenaan 
tai apuna jonkin toisen vastaavan ongelman ratkaisemiseksi. 
Se koskee asiaa, josta joko ei vallitse mitään mielipidettä, tai 
josta enemmistö ja viisaat ovat vastakkaista mieltä, tai josta 
kummankin ryhmän sisällä vallitsee vastakkaisia mielipiteitä. 
Kyse on siis riidasta, kaunasta ja jatkuvasta toistensa panette-
lusta ja keskinäisestä vittuilusta. Ortodoksiriidoilla on pitkät 
sukujen väliset perinteet. 

Nunna Kristoduli kertoo kirjassaan ”Arkkipiispa Paavali 
- hengellisen lapsensa silmin” (Minerva 2008) siitä, kun apu-
laispiispana aiemmin toiminut Paavali oli valittu virolaistaus-
taisen Hermannin seuraajaksi arkkipiispaksi vuonna 1960, 
miten häntä oli heti alkanut huolestuttaa kirkkokunnan piis-
patilanne. Kirja kuvaa hyvin myös sitä vihan ja kiukuttelun 
ilmapiiriä, mikä vallitsi silloin ja vallitsee yhä mustakaapuisten 
kirkonmiesten kesken. Ortodoksisella kirkolla ei ollut riittä-
vän päteviä pappeja, saati sitten piispoja 60-luvulla. Noihin 
aikoihin ortodoksisessa kirkossa oli vain kaksi piispaa. Toinen 
piispoista, Helsingin piispa Aleksei oli tuolloin jo 77-vuoti-
as, eikä kirkossa ollut riittävän sopiva piispaehdokkaita, jotka 
olisivat täyttäneet piispalta vaadittavat ominaisuudet; tärkein 
oli kuulua munkkipapistoon eli joko leskeys tai naimatto-
muus. Arkkipiispa Paavali ilahtui Nunna Kristodulin mukaan 
suuresti, kun 1960-luvun alussa pieni ja pulska luterilainen 
teologian tohtori Wilho Rinne Turun yliopistosta eli tuleva 
arkkipiispa Johannes alkoi osoittaa kiinnostusta ortodoksi-
kirkkoa kohtaan. 

Erityisen ilahtunut puhdassydäminen ja sinisilmäinen ark-
kipiispa oli ollut kuullessaan, ettei Rinne ollut kiinnostunut 
naisista niin paljoa, että olisi hankkiutunut naimisiin. Mutta 
tässä kohden arkkipiispa teki virhearvion. Arkkipiispa, joka 
näki kaikki kuuleman mukaan hyvinä, tulkitsi sen erheelli-
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sesti tarkoittaneen sitä, että Rinne oli syvällinen hengenmies, 
jota kiinnostivat enemmän ikuisuuspohdiskelut teologiasta 
tutkijankammiosta kuin maalliset ja lihalliset himot. Kyllä 
Rinne oli yhtä ihminen kuin muutkin ihmiset lihallisine ja 
maallisine himoineen. Hänen suuntautumisensa oli kuitenkin 
tuohon aikaan laissa kiellettyä rangaistuksen ohella. Rinne oli 
homoseksuaali eikä hän halunnut tuoda ymmärrettävistä syis-
tä seksuaalista suuntautumistaan esille julkisuudessa aikana, 
jolloin se oli rikoslaissa säädetty rangaistavaksi. Pääkaupungin 
”salaisissa homopiireissä” häntä kutsuttiin tavan mukaan sa-
lanimellä ”METROTYTÖKSI” viehtymystensä takia kulkea 
telttamaisissa kauhtanoissa ja koilittaa kovalla äänellä. 

Rinne liittyi syksyllä 1966 ortodoksikirkon jäseneksi ja 
eteni hyvin nopeasti ensin piispaksi ja sitten arkkipiispaksi, 
vähän liiankin nopeasti, kun ottaa huomioon korkean kir-
kollisen viran muiden haltijoiden hengellisen kasvun vieneen 
aikaa kymmeniä vuosia - saati sitten käännynnäisen. Rinteen 
etuna oli hyvä kielitaito, kirkas äly, kyky johtaa ja sekä lu-
terilaisen Suomen että yhteiskunnan perusperiaatteiden ja 
toiminnan hyvä tuntemus sekä laaja verkosto yhteiskunnan 
huipulla toimiviin vaikutusvaltaisiin piilohomoihin. Samana 
vuonna, kun Rinne liittyi ortodoksikirkkoon, hän aloitti jo 
Thessalonikan yliopistossa Kreikassa teologian jatko-opinnot, 
oppien sekä kreikan kielen, että kirjoittaen lajissaan jo toisen 
teologisen väitöskirjan aiheenaan kirkon kaanonit. Hänet 
vihittiin Patmoksen Pyhän Johannes Teologian luostarissa 
munkiksi nimellä Johannes. Sen jälkeen Johannes vihittiin 
diakoniksi ja papiksi arkkimandriitan arvonimellä. Rinne 
tiesi hyvin jo Eustatios Tessalonikilaisen (k. 1195) kiinnittä-
neen saarnoissaan huomiota munkkien ja luostarien ongel-
miin. Eustatioksen mielestä munkin tuli olla ihanteellisessa 
mielessä jumalallisen ja inhimillisen elämän välittäjä, vaikka 
todellisuus oli jo silloin jotain ihan muuta. Munkit olivat 
sivistymättömiä työmunkkeja etupäässä, jotka olivat sairas-



138

tuneet maallistumisen sairauteen niin. Eustaioksen mukaan 
siitä kärsi hengellinen elämä. Munkkeja kiinnostivat seksi, 
malekseminen julkisilla paikoilla, rivouksien puhuminen sekä 
keskinäiset kinastelut enemmän kuin tutustuminen Bysantin 
hengellisyyden klassikkoihin. 

Jo kolmen vuoden päästä Johannes valittiin suurella ää-
nienemmistöllä apulaispiispaksi Helsingin hiippakuntaan 
arkkipiispan tuella. Syksyllä kuoli kirkollishallituksen istun-
non aamiaistunnin aikana iäkäs, 86-vuotias Helsingin piispa 
Aleksanteri. Hänen tilalleen valittiin Johannes, vaikka epäi-
lyjäkin oli jo alkanut esiintyä niin häntä kuin hänen toimin-
taansa kohtaan kirkon piirissä. Eikä mennyt aikaakaan, kun 
Johannes alkoi syödä tyhmempänä pitämäänsä arkkipiispa 
pikkumaisilla tempuillaan niin, ettei kenellekään sivullisella 
jäänyt epäselväksi mikä peli oli menossa. Juuri tämän takia 
Helsingin avoimeksi homoseksuaaliksi tiedettyä ja luterilais-
taustaista metropoliitta Ambrosiusta ei valittu myöhemmin 
Johanneksen seuraajaksi. Oikeina ortodokseina itseään pi-
täneet karjalaistaustaiset ja kirkon konservatiiviset uskovai-
set saivat näistä Johanneksen tempuista vamman sieluunsa. 
Nunna Kristoduli kirjoittaa, että jos arkkipiispa Paavali oli 
odottanut itselleen yhteistyöhaluista työtoveria, hän pettyi 
raskaaksi: ”Lisäksi vielä eräät hänelle läheiset papit vaihtoivat 
puolta ja siirtyivät metropoliitta Johanneksen leiriin. Kaikki 
tämä silmin nähtävästi painoi ja masensi häntä.” 

Kristoduli, joka ihaillen muistaa aina aika ajoin tekstissään 
mainita Paavalin eläneen jatkuvasti syvän nöyryyden vallas-
sa ja olleen lujaa uskonvarmuutta sekä sisältä loistavaa valoa, 
kertoo kirjassaan, miten Paavali menetti malttinsa aina, kun 
kuuli mainittavan edes Johanneksen nimen. Ollessaan kerran 
Kreikan matkallaan ostamassa itselleen erityisestä piispallises-
ta kirkkopukuliikkeestä hienoa pukua, hänen seuralaisensa 
mainitsivat Johanneksella olevan samanlaisen, jolloin Paavali 
oli suuttunut ja jättänyt ostoksensa siihen samaan paikkaan. 
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Yksi kohta paljastaa lisää, ehkä tahtomattaankin, ortodoksien 
riitaisasta luonteesta. Kirjan sivulla 193 nunna kirjoittaa kir-
kon tuon aikaista riitaisaa tilannetta kuvanneen hyvin se, että 
arkkipiispa Paavali oli kieltänyt häntä kertomasta metropoliit-
ta Johannekselle hänen Helsingin olostaan: ”Metropoliittahan 
vaati häntä kirjallisesti anomaan luvan, jos hän aikoi toimittaa 
siellä jonkin pienenkin kirkollisen toimituksen. Tämä oli en-
nenkuulumatonta, eikä arkkipiispa siihen alistunut vaan kävi 
usein Helsingissä ikään kuin salaa.”

Vuonna 1970 Nunnan mukaan alettiin ennen kirkollis-
kokousta puhua piispojen ”diktatuurista” kirkon sisällä, jota 
vastaan etenkin ortodoksinen opiskelijaliitto demokratian ni-
missä asettui vastustamaan. Tässä kirkolliskokouksessa ensim-
mäisen kerran asetettiin myös arkkipiispan arvovalta kyseen-
alaiseksi ja häntä vastaan hyökättiin käyttämällä asiattomia 
puheenvuoroja; sekä arkkipiispan autonkäyttöä arvosteltiin 
että esitettiin ikäviä vihjailuja kirkkomuseoon liittyvistä ta-
loudellisista väärinkäytöksistä. Arkkipiispaa asettui tuolloin 
vastustamaan hänen silloinen lähin työtoverinsa, ylidiakoni, 
joka esitti syytöksensä avoimesti kirjeessään. 

Kristodulin kirja kertoo riitaisesta ja pikkumaisesta, toi-
siaan avoimesti vihaavasta ja toisilleen ikäviä temppuja teh-
neestä pienestä ummehtuneesta piiristä, mutta käy hyvin 
myös avaimena millaiseen ihmiseen ja maailmaan ortodoksit 
uskovat: ortodoksinen maailmankuva on täynnä hyvän odo-
tusta ja pahan pelkoa tyyliin toivomme parasta, pelkäämme 
pahinta. Ortodokseille ihmeiden maailman illuusiot ovat niin 
sitkeitä, että silloinkin kun he ne hylkäävät, niiden juuret ei-
vät katkea, vaan ne palaavat aina takaisin. Ihmeiden odot-
tamisessa ja uskossa toiseen todellisuuteen näkyvän lisäksi, 
juuret ovat syvällä bysanttilaisessa maailmassa. Ortodoksit 
eivät Pascalin sanoin pienuudessaan ja kurjuudessaan voi olla 
kaipaamatta jotain itseään suurempaa. Tämä on se psykologi-
nen selitys, mikä vallitsee taustalla. Ortodoksit eivät kunnioita 
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sisimmissään ketään eivätkä mitään, koska eivät koskaan usko 
kenenkään olevan mitään vain siksi, että he odottavat liikoja 
itseltään. 

Ortodoksiteologit sulattivat yhteen sielun ja minän siitäkin 
huolimatta, että se menetti jotain ”viisas sielu” platonistisesta 
älystään. Brittiempiristi John Locke hylkäsi kristillisen minä-
käsityksen. Vaikka hän ei hylännytkään sielun olemassaoloa, 
hän piti sitä toisarvoisena yksilön varsinaisen identiteetin kan-
nalta. Ortodoksin identiteetti perustuu perinteisiin ja tapoi-
hin myös ajattelussa ja minää rakennettaessa. Keskiaikaisen 
maailman taikauskoinen maailmankuva siirtyi sellaisenaan 
1200-luvulla muodostuneeseen Moskovan suurruhtinas-
kuntaan ja sen perilliseen Venäjään, jonka ajattelu, tavat ja 
henkinen maailma on siitä lähtien perustunut ”pragmaatti-
sen ortodoksimystiikkaan” ja on täysin vastakkaista totuuteen 
pyrkivän rationaalisen lännen vastaavan ajattelun kanssa, ku-
ten olemme saaneet seurata aina noista päivistä Putinin ai-
kaan asti. Huomasin tämän, kun olin ensimmäisessä työpai-
kassani Kotkassa Kymenlaakson maakuntamuseon oppaana. 
Oolannin sodan aikaan Kotka paloi. Siitä oli olemassa kaksi 
kertomusta, miten. Venäläisen historiankirjoituksen mukaan 
hirveät engelsmannit polttivat koko kaupungin. Vain kaunis 
ortodoksikirkko pelastui siksi, että venäläinen Varvara-nimi-
nen nainen oli polvistunut rukoilemaan heidän eteensä pyy-
täen engelsmanneja säästämään kirkon.

Kyse ei ole varsinaisesta valehtelusta vaan bysanttilaisuu-
teen oleellisesti kuuluvasta tarkoituksellisesta tavasta nähdä 
kaikella jokin merkitys omassa liemessään kiehuvassa mys-
tiikassa, joka projisoi alusta alkaen oman alamaisen nöyrän 
riittämättömyytensä itsensä tuolla puolen vuodattuvaan mer-
kityksen riittoisuuteen peittääkseen sen tosiasian, että he elä-
vät tosiasiallisesti jumalattomassa maailmassa, missä spinoza-
laisesti ymmärrettynä, hyvää ei ollut olemassa sen enempää 
kuin pahaa, ja että oikea oleminen oli jotain muuta eli hyvän 
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ja pahan tuolla puolen olevaa arjen välttämättömyyksien kes-
kellä rimpuilemista. Englanti oli jo tuolloin ”common sensen” 
valtaamana vastaan valheet, satuilu ja idän mystiikka, joten 
englantilainen historiankirjoituskin oli kaanonista vapaana 
tarkempi ja totuudellisempi. Se perustui meriministeriössä 
olleisiin englantilaisen laivaston päällikön lokikirjoihin, jon-
ka mukaan tulipalo sai alkunsa jostain pienestä ja pahaksi 
onneksi saaressa riehunut kova tuuli poltti kaiken. ”Mutta on-
neksi saimme sentään pelastettua kauniin ortodoksikirkon”, 
kapteeni iloitsi. 

Jotain vanhaa venäläistä ja ortodoksista ihmeiden ihas-
telua voi aistia myös nunnan kirjassa arkkipiispastaan, jota 
hän piti moitteiden saavuttamattomissa, kun hän kirjoittaa 
arkkipiispan kertoneen miten oli siepannut kouraansa len-
nosta kärpäsen ja nuorena juossut Lapissa kiinni jäniksen. 
Arkkipiispa Paavali kirjoitti kirjeessään nunna Kristodulille 
vuonna 1975, miten Valamossa oli sinä kesänä vaikuttanut 
nuori apulaisprofessori Joensuun korkeakoulusta, jonka hän 
oli liittänyt kirkkoon: ”Hänellä on vakaa aikomus siirtyä uu-
delta vuodelta pysyvästi Uuteen Valamoon. Hän on tarmokas 
ja käytännön asioissa pätevä henkilö ja omaa soveliaan mielia-
lan, joten jos Jumala suo hänestä voi tulla uuden polven alulle-
panija.” Arkkipiispa oli oikeassa. Nuoresta apulaisprofessorista 
tuli ensin veli Kristoforos ja sitten pappismunkki Ambrosius. 
Häneen ja toiseen luterilaistaustaiseen homoon, silloiseen Va-
lamon luostarin igumeeniin ja myöhempään rokonarpiseen 
metropoliitta Panteleimoniin, jota ”alan piireissä kutsutaan 
edelleenkin Tom of Valamoksi”, laitettiin silloin vanhojen or-
todoksipäättäjien kesken suuri toive paremmasta huomisesta, 
kun ei vielä oikeasti tiedetty mitä he olivat miehiään, ja mitkä 
heidän todelliset intressinsä ja kiinnostuksen kohteensa olivat. 

Kohtalo tai arvoituksellinen jumala puuttuu peliin ikä-
vällä tavalla. Oikeiden ortodoksien omana salaisena Paavalin 
seuraajaehdokkaana pitämä Valamon lääkärin koulutuksen 
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saanut pappismunkki Sergei eli Veli-Pekka Leimu kuoli jär-
kyttävässä auto-onnettomuudessa syystalvella 1979. Hänen 
autonsa syöksyi läpi järvenjään matkalla Joensuuhun. Kukaan 
ei tiedä tarkalleen miksi ja miten kaikki tapahtui. Paljon hänen 
kuolemastaan on vieläkin sumun peitossa. Pettivätkö auton 
jarrut vai ajoiko hän tahallaan itsensä kuoliaaksi? Arkkipiispan 
suru oli suuri, kun hän kirjoittaa ortodoksien menettäneen 
samalla myös silloin ajankohtaisena olleen apulaispiispaeh-
dokkaan (ja ehkä myös tulevan arkkipiispan?). Toinen yhtä 
suuri menestys ortodoksikirkkoa kohtaa vuonna 1984 kun 
Sergein jälkeen uudeksi oikeiden ortodoksien arkkipiispaeh-
dokkaaksi ja Paavalin seuraajaksi toivottu piispa Aleksei kuoli 
yllättäen vain 42-vuotiaana. 

Riitely, keskinäinen vihanpito, syyttelyt, pahat juorut, 
piilohomoseksualismi, alkoholismi ja hirsutismi (vahva kar-
vankasvu) kuuluvat siis oleellisesti itäisen ortodoksisuuden 
luterilaisilta vaiettuun salaiseen puoleen. Kirjoitin nykyorto-
doksisuutta Suomessa pohdiskelleen kirjan ”Kohti korkeuk-
sia: jumalaa lähellä (Kulttuuriklubi 2019)”, johon professori 
Timo Airaksinen, itsekin samaan aikaan osana yhteistä suo-
malaiset arvot kriisissä kirja- ja tutkimusprojektia, jonka kir-
jallisena agenttina ja tuottajana toimin, kirjoitti esipuheen ja 
siitä innostuneena (hartaasta toiveestani) paljon myönteistä 
kritiikkiä saaneen kirjan ”Jäähyväiset uskonnolle - henkisyy-
den ylistys” (Bazar 2020), mikä on ”Suomalaiset arvot kriisis-
sä”- sarjan hieno aloituskirja. Airaksinen muistuttaa kirjassaan 
ihmisen asuvan kahta maailmaa: metaforaa ja symbolia. 

Mutta palataanpa vielä ennen Airaksisen ajatusten perkaa-
mista hetkeksi eilisen uutiseen Qvintuksesta. Miten SDP ja 
patavanhoillinen homoja täynnä oleva, mutta homot kieltä-
vä ja naispappeutta vastustava kirkko käyvät yhteen? Hyvin 
jos on pyrkyri ja periaatteilla ei ole mitään väliä. SDP kävi 
2000-luvun alussa matalaliitoa ja kärsi hengenvähyydestä 
Lipposen oikeistososialidemokraattien halvaannuttavan val-
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takauden jälkeen ja jokainen nuori, joka käveli SDP:n puo-
luetoimistosta sisään, pääsi ennätyslyhyessä ajassa vähintään 
eduskuntaan lilliputtiryhmäksi muuttuneen demarikan-
sanedustajien avustajiksi. Yksi heistä oli juuri Qvintus, yksi 
tavallinen, ei paras, ei osaavin, vaan yksi muiden joukossa 
odottamassa ansiotonta arvonnousua herrahississä ja aikoja 
parempia. 

Samaan aikaan tuli mukaan SDP:n toimintaan nykyisin 
Sorsa-säätiössä työskentelevä Samuli Sinisalo sekä kuopio-
laisen demarikansanedustaja Jorma Kukkosen Paavali-poika, 
joka työskentelee nykyisin ammattiliitto Prossa. Kaikkein 
fiksuin ja ovelin - ehkä jopa tuleva ay-johtaja - oli kuitenkin 
nyt jo kolmekymppinen lakimies, kotkalainen Timo Neva-
ranta, joka opiskeli töiden ohessa pikavauhtia juristiksi, joka 
sai surkean ay-maakunnallisen nollaplösökansanedustajan 
avustajana lähettämillään tiedotteilla sekä kirjoittamillaan ko-
lumneilla televisioon ja muihin valtamedioihin primetimeen 
niin valtavasti myönteistä huomiota, että Imatralla ihmetel-
tiin, mistä juopoksi ja saamattomaksi tiedetty edustaja osasi 
muka moista. Kaikki tiesivät Nevarannan hoidelleen ajattelun 
ja kansanedustajan puhuneen ja tehneen juuri niin kun ovela 
Nevaranta teki. Nevarannan paras työnäyte oli kotkalaisde-
mareiden raju kyykyttäminen ja sovinistisen oikeistodemari-
opettajan, Pekka Postin eduskuntahaaveiden torppaaminen. 
Siis opportunisti hänkin pahimmasta päästä sopivaan aikaan 
sopivassa paikassa kärkkymässä omaa mahdollisuuttaan.

Dimitri ei paljoa poikkea edellä mainituista, vaan on vain 
oman aikansa tyypillinen pyrkyri, jolle demarius on väylä val-
taan tai sen liepeille hoitelemaan omia bisneksiään. Tavallaan 
siis etevä ja paikkansa ansainnut. Mutta kun kysyn asioista 
tietävän Helsingin ortodoksisen seurakunnan riitelyasiantun-
tijan kuvaa Dimitristä, hän sanoo Qvintuksen olevan typerä 
uhmailija, jossa on sekoitus ärhentelijää, asioita, jotka maal-
likon mielestä ovat yksi ja sama asia mutta ei hänen. Hän 
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selittää, että Dimitri on rasittavuuteen asti liian tosissaan 
omasta arvovallastaan (siis mistä?). Ja on siksi kaikille yhtä 
epämiellyttävä (pitää muistaa hieman epäillä näitä ortodok-
silähteitä; riippuu siitä, keneltä kysyy, vastaus on aina jotain 
kielteistä jostain, joka koetaan viholliseksi). Mutta millainen 
on Qvintuksen usko? Hänhän on tosiuskovainen ja kannat-
tajiensa mielestä myös koko ikänsä kirkkoa aktiivisesti pal-
vellut kuuliainen perusortodoksi. Qvintuksen ortodoksius-
kossa kaikki lähtee Bysantissa jumalan olemuksen ykseydestä 
puhuttaessa korostetusta jumalan olemuksen ehdottomasta 
tutkimattomuudesta, mikä jo sinällään paljastaa 2020-luku-
laiselle sivistyneelle ihmiselle kyseessä olevan silkan hölönpö-
lyyn ja lastenloruilun. 

Lännessä Augistinuksesta lähtien 400-luvun alusta kolmi-
naisuusteologian lähtökohtana oli jumaluuden ykseys. Kristil-
lisyys oli ”uskonnollistunut” eli muuttunut osaksi vallitsevaa 
järjestelmää instituutioita palvelemaan. Ortodoksit uskovat 
sydämen olevan tuonela, johon Jeesus laskeutuu vapautta-
maan saatanan orjuudesta ihmissielun. Sydän on heille hauta 
ja elämän voima sekä sisäinen ihminen. Ihmiselämän arvo on 
heille kirkollisessa yhteiselossa tapahtuva. Siksi ortodokseille 
kirkko on tärkeä, nimenomaan apostolinen ja katolinen kirk-
ko, mikä merkitsee symbolisesti lääkettä ja parantavaa kirur-
giaa synnin tuhoamissa ihmisissä - ihminen ei näet ole vain 
pelkästään ruumiillinen olento, ihmisen kallein aarre eli sielu 
tekee hänestä ortodokseille ”jumalan kuvan mukaisen vapaan 
henkilön”. Juuri näin se on myös Qvintukselle, aktiiviselle 
seurakuntalaiselle ja tosiuskovaiselle.

Paleologos-kauden tärkeimmän kirkkoisä eli Pyhä Grego-
rios Palamaksen (k.1359) kehittelemä ns. hesykastinen teo-
logia, jonka pohjalla on jumalan luomattomien energioiden 
näkeminen, halusi tähdentää kristillisen kokemuksen tärke-
yttä. Hesykastit eivät etsineet yksilön pelastusta, yhteisöstä 
eriytymistä, vaan enemmänkin Kirkon yhteisöllistä askeesia. 
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Kun itäistä kirkkohistoriaa lukee ortodoksien itsensä kirjoit-
tamana huomaa, miten asioita selitellään ja kaunistellaan par-
hain päin tämän päivän ortodoksinäkökulmasta välittämättä 
tosiasioista. Esimerkiksi Konstantinapolin patriarkka Fotiosta 
mainostetaan ortodoksihistoriassa 800-luvun bysanttilaisen 
renessanssin ja humanismin merkittävimmäksi nimeksi. Mut-
ta mitä oli tuo käsitehirviö ”bysanttilainen renessanssi”? Ei 
mitään, sillä mitään sellaista ei ole ollut olemassakaan muu-
ta, kuin epätotena ilmaisuina ajankohdalle, mikä oli kaikkea 
muuta mutta ei lähelläkään aitoa firentzeläistä ja katolisen 
kirkon suojaamaa renessanssia. On ollut vain halu selittää 
antiikin klassikot kristillisestä näkökulmasta uudelleen, ei 
niiden alkuperäisessä merkityksessä, vaan Raamatun, kirk-
koisien sekä kirkolliskokousten oppien luomien ahtaiden 
näkökuomien sisään sopiviksi tulkinnoiksi ortodoksisesta 
kristillisyydestä ja kreikkalaisesta kulttuurista, missä ajatus 
jumalan kuvan mukaisen vapaan henkilön mahdollisuudesta 
typistetään ulkokohtaiseksi nöyristelyksi. 

Uutta ja merkittävääkin ajattelua syntyi läpi kristillisten 
vuosisatojen varsinkin lännessä. Esimerkiksi 1300-luvulla 
syntynyt nominalistinen filosofia luopui William Ockhamin 
johdolla antiikin ajoista olleesta näkemyksestä, jonka mukaan 
”käsitettävyys olisi ollut maailman objektiivinen ominaisuus, 
ja että maailmaa koskevat perimmäiset totuudet olivat jo tun-
nettuja”, vaikuttaen osaltaan siihen, että ”aristotelisen mal-
liin”, jota mm. Pyhä Gregorius Palamas käytti hyväkseen teo-
logisissa opetuksissaan, perustunut tieteenkäsitys, totuuden 
omistaminen ja pyrkinen varmuuteen, muuttui ajan myötä 
totuuden etsimiseksi ja epävarmuuden sietämiseksi. Aristo-
telista dialektiikkaa sovellettiin väittelyharjoituksiin, keskus-
teluihin ja filosofisen tiedon edistämiseen. Uusplatonistista 
peruskäsitteistöä käytettiin teologisten asioiden ilmaisuun ja 
kehittelyyn kuten oppiin pyhästä kolminaisuudesta, maail-
man luomisesta ja tieto-opillisia koskevissa kysymyksissä. 
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Ongelmaksi kuitenkin muodostui jo heti kristinuskon alusta 
lähtien se, etteivät teologiset väittelijät dogmien ja kaanonin 
astuttua mukaan tähän epäsuhtaiseen peliin ihminen vastaan 
”jumala-vapaus-vankeus”-akselilla, halunnet ja myöhemmin, 
eivät enää kyenneet tunnistamaan, ja tunnustamaan virhepää-
telmänsä, yrittäen sen jälkeen välttää niitä, mikä oli Aristote-
leen mukaan edellytys väittelyissä menestymiselle.

Hyvä esimerkki tällaisesta täydellisestä sokeudesta keskellä 
valoa, on kun Pyhä Gregorios Palamas sanoi ortodoksises-
sa yhteisössä vaikuttavan, silloin kun se on terve ja toimii 
jumalan nimissä, ”todellinen jumalan näkeminen”, eli tieto 
korkeimmasta kokemuksesta - sekä teot ja elämä, mitkä olivat 
hänen mukaansa itäisen teologian todellinen tutkimuskent-
tä. Ensiksi olisi kyettävä määrittelemään kysymyksin yhdessä 
- eikä niin kuin on ollut tapana, erikseen kuinka monella 
tavalla voimme ja saamme puhua samasta yhdestä, joka on 
meille kaikille erilainen mutta silti samanlainen siinä mer-
kityksessä, kun siitä yhdessä puhumme - kuten uskosta ja 
jumalasta ortodoksit tekevät eli vaikenemalla siitä mitä se ei 
ole, pelätessään ettei se ole mitään. Aristotelisesti ajateltuna 
tällöin ”dialektinen ongelma” on tuo edellä esitetty kysymys 
ja pelkurimainen vaikeneminen ”siitä mitä se ei ole”, sillä niin 
ei saa tehdä, koska se liittyy sekä valintaan, välttämiseen, to-
tuuteen ja tietoon, sellaisenaan, toimien apuna erään toisen 
paljon suuremman ongelman - mikä on jumala: onko häntä 
edes olemassa - mahdollisissa ratkaisuyrityksissä.

Aristoteles sanoi, ettei kukaan järjissään oleva esittäisi sel-
laista premissiä, joka ei ole kenenkään mielestä uskottava, 
eikä asettaisi sellaista ongelmaa, joka on ilmeinen kaikille tai 
useammille, sillä jälkimmäinen ei synnytä kysymystä ja edel-
listä ei kukaan myöntäisi. Sen sijaan hänen mielestään tällai-
nen ”dialektinen premissi” esittäisi kysymyksenä käsityksen, 
joka on uskottava kaikkien, useampien tai viisaiden ja viisaista 
kaikkien, useampien tai tunnetumpien mielestä, ja joka ei ole 
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paradoksaalinen. Aristoteles ei tuntenut Plotinosta, joka teki 
juuri näin jakaessaan teoksessaan ”Ennades” olevaisen kolme 
alkuperustetta olevaisen perimmäiseen jumalaiseen syyhyn, 
josta käsin ykseys oli nähtävissä kokemuksen ulkopuolella 
olevana transsendenttina eli tuonpuoleisena kahdessa erilli-
sessä todellisuudentasossa, mielessä ja sielussa. Plotinoksen 
esittämä uskomaton väite olisi silti ollut Aristoteleen mieles-
tä dialektinen premissi, sillä hänen mukaansa sellaisia olivat 
myös uskottavien käsityksen kaltaiset väitteet, vaikka ne eivät 
olisikaan olleet totta sanan varsinaisessa merkityksessä.

Aristoteles myös sanoi, ettei ole tarpeen tutkia kaikkia 
teesejä tai ongelmia vaan ainoastaan sellaista, jota voi pohtia 
se, joka tarvitsee perusteen eikä rangaistusta tai aistimusta. 
Nimittäin hänen mielestään sellainen, joka pohtii, pitääkö 
kunnioittaa Jumalia ja rakastaa vanhempia vai ei, tarvitsee 
rangaistuksen. Ja se, joka pohtii, onko lumi valkoista vai ei, 
tarvitsee aistimuksen. Antiikin viimeiseksi teologiksi ja mys-
tikoksi kutsuttu Pseudo-Dionysios Areopagita unohti Aristo-
teleen muistutuksen, ettei ollut tarpeen käsitellä sellaista, joka 
oli liian lähellä todistusta, tai sellaista, joka oli liian kaukana 
siitä - edellisestä ei olla tietämättömiä, ja jälkimmäinen vaati 
hänen mielestään enemmän kuin mihin tällainen harjoitus 
riitti, kun hän vuosien 485-520 välisenä aikana naulasi kir-
joituksillaan tekstikokoelmassaan ”Corpus Areopagticum” 
viimeiset naulat aidon uskonnollisen ilon ja epäilyn arkkuun; 
Aeropagitan mukaan jumalallinen todellisuus ylitti sen, mitä 
voimme ajatella tai kielellämme ilmaista; jumala oli sano-
maton, lausumaton ja kuvaamaton. Jumalainen olemus on 
noista ajoista lähtien tulkittu kokonaan toisenlaiseksi kuin 
inhimillisen järjen tavoitettavissa oleva todellisuus. Ja vaikka 
voimme puhua jumalasta maailman syynä, meillä ei voi olla 
tietoa jumalan olemuksesta tai luonnosta, sillä premissit olisi 
pitänyt valita Aristoteleen tapaan yhtä monella tavalla, kuin 
erotimme määritellessämme premissiä ottamalla esiin kaik-
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kien, useampien tai viisaimpien käsityksiä, sekä vastakkaisia 
käsityksiä siitä, miltä asiat näyttivät.

Tällaisia sanoja jumalan yhteydessä kuin mitä Aeropagita 
käyttää, ei ole käsiteltävä ainoastaan selvittäen, kuinka monel-
la eri tavalla niitä voidaan käyttää, vaan olisi myös yritettävä 
määrittää niiden eri käyttötapoja, sillä emme oikeasti tiedä 
minkälainen jumalallinen todellisuus on. Tiedämme vain pe-
rinteisen kristillisen teologian tulkinnan mukaan sen, mitä 
se ei ole. Vai tiedämmekö muka? Epäilenpä vahvasti, kun 
lukee teologisia kirjoituksia läpi. Eikö jumala ole sittenkin 
vain sana: ihmisen käsitettävissä ja kirjaimellisesti kuvattavissa 
olevan järjen luoma konstruktio eikä todellinen jumala? Ei ole 
vain sanottava, että hyvää ja tervettä sanotaan yhdellä tavalla 
hyviksi ja hyvää mieltä tuottavaa ja tervettä toisella tavalla hy-
viksi; olisi sanottava, että edellisiä sanotaan hyviksi siksi, että 
ne tuottavat jotakin eikä siksi, että ne itse olisivat tietynlaisia. 
Samoin pitäisi menetellä myös ikuisuuskysymystä ihminen 
vastaan ”jumala-vapaus-vankila”-akselilla pohdittaessa, mikä 
on välttämätöntä ja mikä on seuraus siitä, että se joka luulee 
sitä välttämättömäksi, nostaa sen sellaiseksi omaksi vahin-
gokseen vaikka epäileekin sisimmissään herkeämättä, ettei se 
olekaan sitä mitä hän luulee sen olevan.

Kristillinen elämä on jatkuvaa taistelua vallasta. Juuri 
tästä on kysymys pinnan alla kytevästä kapinasta Helsingin 
ortodoksisessa seurakunnassa siitä, kenellä on oikeus tulevai-
suudessa omistaa totuus ja vapaus puhua siitä silloinkin, kun 
puhumme myös uskonnoista ja erityisesti niiden suhteesta to-
tuuteen, kulttuuriin ja valtiovallan heille suomista oikeuksista 
ulottaa se jäseniinsä. Yhteiskuntia pitävät mediakratian avulla 
koossa erilaiset yhteiset huolenaiheet kuten sota, epidemiat, 
työttömyys ja ilmastokatastrofit. John Locke uskoi ihmisen 
olevan ”tabula rasa”, tyhjä taulu, syntyessään ja kokemusten 
muokkaavan ajatuksia; tarkoitusten käsittäminen ja ymmärtä-
minen edellyttää myös tarkoitusten edellytysten, uskomusten 
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ja niiden takana olevien yksinäisten ajatusten sekä niiden vä-
lillä olevan mentaaliseen maailman ymmärtämistä. 

Metonymia korvautuu Airaksisen mukaan metaforan ku-
vainnollisuuden ja suoran ilmauksen totuudellisuuden vaa-
timuksen yhdistelmällä. Uskontoon sovellettaessa tässä ko-
mediassa on kaksi puolta; ensiksikin rikas symboliikka täällä 
murheen laaksossa maan päällä. Toiseksi täysin totuuteen 
nojaava kuvaus maailmasta suuren rajan tuolla puolen. Tätä 
ideaa Airaksinen käsittelee pitkään ja hartaasti kirjassaan; on 
olemassa tämä ihmisen maailma ja rajantakainen eli tuon-
puoleinen maailma. Edellinen on varattu metaforalle ja jäl-
kimmäinen metonymialle ja suorasanaiselle ilmaisulle: kaikki 
ihmisen maailmassa on kuvaannollista ja symbolista; kaikki 
mikä on tuonpuoleisessa, on suoranaisesti kuvattua. 

Tämä järjestys oli Airaksisen mielestä outo, koska ajatte-
lemme esimerkiksi tieteen kuvaavan maailmaa totuudellisesti 
eikä kuvaannollisesti. Mutta tässä olikin hänen mielestään 
juuri uskonnon voima ja kyky erottautua tieteestä, ainakin 
modernissa maailmassa. Joskus ennen ajateltiin uskontoa tie-
teen kilpailijana. Molemmat hakivat samankaltaisia totuuksia 
- ei enää. Nyt uskonto luo kokonaan oman maailmansa, sen 
kuvainnollisen ja symbolisen, jonne uskovainen ihminen on 
kutsuttu asumaan; meidän maailmamme jakautuu siis kahtia 
Airaksisen mukaan - tieteen ja uskonnon todellisuuteen: tämä 
kaksinainen maailma asetetaan vastakkain tuonpuoleisen 
kanssa. Ja tuonpuoleinen onkin se konkreettisin maailmoista. 
On olemassa kaksi erillistä maailmaa (dualismi), nimittäin ih-
misen todellisuus ja jumalan maailma ihmisen todellisuuden 
tuolla puolen Airaksinen muistuttaa: kristityt kuvaavat uskon-
non täällä ihmisen maailmassa metaforisesti eli kuvaannolli-
sesti ja taivaan salaisuudet metonyymisesti sekä suoranaisesti. 
Tämä on Airaksisesta kummallinen ja merkillinen järjestys.

Airaksisen uskontopohdiskelu on syvällisintä alan pohdis-
kelua, mitä Suomessa on koskaan tehty. Idea kirjasta syntyi, 
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kun pyysin kirjoittamaan häntä edellä mainittuun ortodoksi-
kirjaani esipuhetta. Kun luin sen henkäisin syvään niin suuren 
vaikutuksen tekstin lennokkuus ja kaunokirjallisesti korkea-
luokkainen asu tekivät minuun sen lisäksi, että Airaksinen 
heitti ilmaan roikkumaan monimutkaisia kysymyksiä, joita ei 
ole uskontopohdiskelujen saralla osattu aiemmin tehdä yhtä 
syvällisesti oikeita kysymyksiä pohtimalla. Airaksisen mielestä 
uskonnosta olisi keskusteltava enemmän kuin nyt Suomessa. 
Ja kun keskustellaan, tarvitaan moniäänisyyttä, kritiikkiä ja 
vaihtoehtoja, ei vain kirkon kantojen agnostista myötäilyä ja 
aseman pönkittämistä ulkoapäin. Kirkko, tuo huojuva talo, 
tarvitsee kaiken tuen ja ottaa vastaan minkä tahansa pöngän, 
joka vain jotenkin tukisi rakennelmaa, Airaksinen kirjoitti: 
”Jutellaan mukavia ja puhutaan uskonnosta puoleen ja toi-
seen, puolesta ja vastaan hyvässä yhteisymmärryksessä. Vanha 
kommunistikin kertoo olleensa aina oikeastaan uskossa, nyt 
kun sitä tarkemmin ajattelee. Miten luterilaista kirkkoa yli-
päänsä pystyisi kritisoimaan? Teflonkirkko se on. Miten käy 
ortodoksien? Airaksinen jatkoi pohdintojaan esipuheessaan 
kirjaani:

”Harald ei ortodokseja tue eikä terapoi, vai? Jokainen lukija 
päättää itse, kunhan ensin lukee. Itse en ota kantaa puolesta 
enkä vastaan, siis Haraldin puolesta ortodokseja vastaan tai 
päinvastoin. Harald oli ottanut ison roolin ja esitystä sieti 
seurata. Haraldin suhde kirkkoon, uskontoon ja isien uskoon 
tuntuu, jos saan käyttää hänen omaa filosofista tekniikkaansa, 
platonistiselta. Platonismi tarkoittaa tässä yhteydessä ajatusta 
siitä, että maailman tapahtumat ja tosiasiat ovat toissijaisia 
siihen nähden, mitä todella on. Ei pidä kuitenkaan sortua 
lukion opetuksen ja oppikirjojen tasolle ja kuvitella kahden 
maailman malli, siis niin että todellinen maailma on paran-
nettu painos kokemastamme maailmasta. Näin ei tietenkään 
ole. Siellä eivät kodin vanha pöytä ja nariseva tuoli täydellis-
ty, vuokraisännästä puhumattakaan. Platonin todellisuus, se, 



151

jonka dialektinen järki hyvinä hetkinään melkein tavoittaa, 
on arvojen ja olemusten maailma, se maailma, josta aidon, oi-
kean ja hyvän ideat ovat lähtöisin. Ehkä Harald ajattelee näin: 
ortodoksit nyt, sellaisena kuin kirkko eliitteineen, johtoineen 
ja jäsenineen näyttäytyy, on pettänyt oman olemuksellisuu-
tensa vaatimukset. Toisin sanoen kirkko ei ole sellainen kuin 
se voisi olla ja mitä sen pitäisi olla. Tietenkään mikään maal-
linen ei täytä taivaallisia vaatimuksia, maallinen on aina maal-
lista ja ihannemallit jotakin aivan muuta, mutta ihannetta voi 
aina lähestyä ja, uskonnollisesti puhuen, kilvoitella ihanteen 
saavuttamiseksi. Harald on siis idealisti, koska hän uskoo ih-
misen kykyyn ja pyhään velvoitteeseen tavoitella sitä, mikä 
parasta on. Hän sanoutuu irti realismista, jonka mukaan asiat 
ovat niin kuin ne ovat eivätkä hevin muuksi muutu. Realisti 
hyödyntää sen mikä on, idealisti taas pyrkii parempaan. Toi-
selle riittää se mikä on, toiselle ei. Harald ei kai halua puhua 
idealismista ja realismista, mutta tulkinta-avaimia nämä kak-
si käsitettä silti ovat. Harald sanoo, että kirkko on pettänyt 
omat ihanteensa ja luopunut niistä arvoista, jotka annettu 
on. Sitten hän kertoo suorin sanoin, kuka on pettänyt, miten 
on pettänyt ja miksi. Tässä kirjoittajan ote on journalistinen, 
mutta paatoksen nimessä. Lukijaa pyörryttää. Haluaisin haas-
taa lukijan pohtimaan Haraldin suhdetta uskontoon, koska 
kirja suorastaan vaatii sitä. Tätä kirjaa on vaikea lukea ilman 
tulkintaa, joka on tietysti jokaiseen hyvään tekstiin piilotettu 
vaade. Jos teksti ei ole arvoitus, se ei ole lukemisen arvoinen 
teksti vaan jonkinlainen tekninen tai byrokraattinen raportti. 
Minun tapani lukea tekee Haraldista idealistin, joka taistelee 
tuulimyllyjä vastaan ja näkee majatalon vintillä olevat suuret 
viinileilit vihollisinaan ja puhkoo ne isolla miekalla. Tuulimyl-
lyvertaus on huono, koska myllyt murjovat miehen ja jatkavat 
ikuista pyörimistään, eikä Haraldia mikään murjo. Puhkotut 
viinileilit ovat paljon parempi allegoria: mehut valuvat pitkin 
seiniä ja vain tyhjät säkit jäävät omistajansa huoleksi.”
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Tiesin etukäteen ortodoksit kovin eripuraisiksi ja näen-
näisen leikkisän ulkokuoren alla itseään muille mukavina 
mainostavat sanavalmiit ja sentimentaaliset karjalaiset myös 
kolikon toiselta puolen ilkeän pisteliäiksi ja riitaisiksi juorui-
lijoiksi, joissa oli jyrkissä luonnevaihteluissaan jotain yhtä lap-
sellisen huvittavaa ja arvaamatonta ja samalla viatonta kuin 
hullunhauskoissa mutta kovaäänisissä italialaisissakin. Mutta 
vuosisadassa ennen pidetyistä ja hieman yksinkertaisiksi tie-
detyistä karjalaistaustaisista ortodokseista on tullut Suomen 
ortodoksikirkolle varsinainen riippakivi (mm. isä-Mitro, 
Arkkipiispa Leo ja Merrasten hirmuhallintoperhe sekä Huu-
rinaisten jo lähes sukupuuttoon kuollut pappisperhe kuuluvat 
karjalaisjälkeläisiin, mutta aivan erityisesti koko ortodoksi-
kirkkoa ruton tavoin vaivaava Petsalo-kirous), sillä he ovat ko-
vaäänisinä etujaan puolustaessaan myös tottuneita riitelemään 
eikä sivistyksen taso ole kovinkaan paljoa noussut vuodesta 
1887, jolloin toimittaja ja historioitsija Julius Krohn kirjoitti 
”Suomen-suku”-kirjassaan ”kreikanuskoisista” karjalaisista ja 
inkerikoista: ”Nämä ovat, syystä kun jumalanpalvelus pide-
tään heille ymmärtämättömällä venäjän kielellä, paikoittain 
hyvin alhaalla sivistyksen kannalla ja voi heistä kristinuskon 
pääkohdistakin tavata hullunkurisimmat käsitykset.”

Suomeksi sanottuna yksinkertaisina pidettyjen karjalais-
sukujen puhdas ja luja usko mihin tahansa mikä väitettiin 
ainoaksi ja oikeaksi Jeesuksen ilmoittamaksi opiksi, vaikutti 
silloin kuten nytkin ulkopuolisen silmissä turhan typerältä 
ollakseen totta, mitä se ei ole, sillä kyseessä on perintö, tavat 
ja vuotuisen kalenterin säätelemään ihmisen arkeen juhlien 
muodossa hieman arvokkuutta ja loistoa tuovasta juhlinnasta, 
jossa jumala on luonnonkansojen tapaan panteistinen. Orto-
doksiarkkipiispa Leo ei ole osannut eikä halunnut yhdistää 
kirkkoaan tai puhaltaa sen sisälle hyvää yhteistyön henkeä, 
koska älyllinen tai käsitteellinen ajattelu ei sovi hänen kan-
sanomaisen yksioikoiseen maalaisolemukseensa, missä usko 
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on ehdotonta ja kaikki muu epäuskoa. Toki toisenlaisiakin 
mielipiteitä on. 

Ortodokseilla ei ole tapana julkisuudessa pestä likapyyk-
kiään kuin harvoissa tapauksissa, usein sattumien tai vahinko-
jen kautta paljastuneita. Eivätkä kirkon auktoriteetit julkisesti 
puheenvuoroissaan muuta kantojaan kirkon vuosituhantisten 
dogmien kommentoimisessa esimerkiksi uuden avioliittolain 
yhteydessä. Suomalaisortodoksisuutta kuvaa hyvin vieläkin 
Dostojevskin huudahdus, että jos evankeliumi Kristuksesta, 
armeliaasta jumalasta ihmisen hahmossa todistettaisiin val-
heeksi, hän valitsisi mieluummin Kristuksen kuin totuuden, 
vaikka tarkasti ottaen kyseessä on sovellus Tertullianuksen 
suuhun pannuista sanoista ”Uskon, koska se on mieletöntä!”. 
Sen sijaan Tertullianus sanoi todistettavasti ”Jumalan poika on 
ristiinnaulittu, siinä ei ole hävettävää, koska sitä täytyy hävetä. 
Ja jumalan poika on kuollut, se on täysin uskottavaa, koska se 
on silkkaa hupsuutta”- ei ihme, että Tertullianusta moitittiin 
myöhemmin valistusajan hengessä irrationaalisuuden aposto-
liksi, jonka vaikutuksen näemme myös ortodoksisen ja usein 
esieksistentialistiseksi luokitellun Dostojevskin Karamazovien 
veljesten Zozima-vanhuksen puheissa. 

Olisi houkuteltava sanoa, että olemassaolon kunnioitta-
minen olisi imperatiivi. Kuitenkaan tämä imperatiivi ei ni-
menomaan tarjoa mieltä eikä arvoa; se vain edellyttää, että 
olemassaololle olisi annettava mieli olemassaolona. Raama-
tuntukija Heikki Räisäsen mielestä ymmärrys hyvästä ja pa-
hasta on juuri sellaista, mitä ihmisen pitikin tavoitella. Hänes-
tä oli vaikea pitää huonona ihmisen pyrkimystä syödä hyvän 
ja pahan tiedon puusta ja erikoinen piirre tulkinta nähdä siinä 
myöhemmän dogmatiikan tapaan itsensä kohottavaa hybristä, 
ylpeyttä, pyrkimystä olla kuin jumala. Jumalan taistelu ih-
misen halua vastaan tietää kaikki oli kysymys samasta, mikä 
Heideggerille oli olevaisen paljastumista, mikä syntyi vasta 
kamppailussa ja tapahtui vain pysyvänä ristiriitaisuutena, joka 
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oli kiista kätkeytymistä ja peittymistä vastaan; Heideggerille 
ihminen ei ole enää jumalan poika, luonnon päämäärä eikä 
historian subjekti - toisin sanoen ihminen, jolla ei ole enää 
merkitystä - on olemassa oleva, jossa oleminen asettuu alttiiksi 
mielekkyytenä ihan kuten Heidegger kirjoitti Kantista: ”Kun-
nioitus lain edessä on sinänsä sitä, että minun oma ”itseni” 
ilmenee toimivaksi ”itseksi”, vaikka ”se jota varsinaisesti kun-
nioitetaan on moraalilaki, joka antaa järjen itselleen vapaana.” 

Ongelmalliseksi uskovaisiksi itseään kutsuvat ihmiset 
myös ortodoksimaailmassa tekee itse usko, mikä on usein 
terveen ajattelun vastakohta. Tai ehkä mielen hallitsematon 
irrationaalisuus, jatkuva muutos ja epävarmuus pelottavat 
niitä totuttuun tyytyneitä ortodokseja, jotka olisivat valmiita 
muutoksiin mutta pelkäävät samalla murtavansa hallitsemat-
toman muutoksen padot? Ehkä tämä on myös syy siihen, 
miksi suomalaisortodoksit lakaisevat nykyisin ikävällä tavalla 
ongelmat maton alle niin, että moni kysyy, mitä ortodoksi-
kirkossa oikein tapahtuu? Näyttää siltä, että ortodoksit ovat 
suurissa ongelmissa. Siksi on aiheellista kysyä: onko kirkko 
sekä henkisessä että taloudellisessa konkurssissa? 

Ortodoksiesseissä pohdin filosofisesti ja teologisesti orto-
doksisuuden nykyongelmia Suomessa. Medioissa on vähän 
väliä uutisia ortodoksien sisäisistä riidoista, joskus jopa varsin 
kovista. Osasta taas ei puhuta mitään, ehkä niistä pahimmista. 
Pohdin kirjassani sitä, mihin suuntaan ortodoksit ovat menos-
sa ja kuka heidät sinne johdattaa? Mistä kirkko löytää uuden 
hengenmiehen Nikean metropoliitta Johanneksen tapaan? Pi-
täisikö kirkon uudistua ja millä tavalla? Millaisia ovat maalais-
taustaisten kepupiispojen keskinäiset kähinät? Alkoiko kirkon 
alamäki siitä, kun arkkipiispaksi valittiin kompromissina Leo? 
Ja mitä metropoliitta Ambrosius, jota hieman kyseenalaisis-
sa ”alan piireissä kutsutaan nunna Imeläksi”, sai aikaan sen 
jälkeen, kun hän lähti Valamosta? Mm. näitä asioita pohdin 
ja sen lisäksi sitä, pitäisi piispoiksi päästä naimisissa olevia 
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miehiä? Entä miten homoja oikeasti kohdellaan kirkossa? Tai 
miten syvältä Valamon luostarin sotkut sekä ikävä julkisuus, 
isä-Mitro, Hämeenlinnan seurakunnan kavallus, Kotkan seu-
rakunnan vuosikausia jatkunut piina poispotkitun psykoot-
tisen ex-kirkkoherra Alexander Hautamäen tapauksessa, joka 
potkujensa jälkeen on hävinnyt kokonaan eikä kukaan tiedä 
missä hän on ja mitä tekee (viimeksi hänet nähtiin jonkun 
nuoren pojan kanssa paikallisen jalkapallojoukkueen pelis-
sä), sekä Iisalmen seurakunnan oikeudenkäynnit ovat vahin-
goittaneet kirkkoa? Yritin myös (turhaan) etsiä kaiken tämän 
keskeltä ortodoksiuskon oikeaa olemusta sekä ortodoksius-
kon kadonnutta henkeä, jos sellaisia on edes koskaan ollut 
olemassa. 

Se onkin toki hyvä kysymys: onko koskaan ollut mitään 
autenttista ja aitoa ortodoksisuutta (tai mitään muutakaan us-
kontoa)? Läntiseltä puolelta tulee spontaanisti mieleen Kier-
kegaard, joka arvosteli Tanskan sen aikaista kirkkoa yrittäen 
löytää alkuperäistä, puhdasta kristinuskoa. Samanlainen au-
tenttisuuden kaipuu on myös sisäänrakennettu kaikkeen kon-
servatiivis-fundamentalistisen uskonnollisuuden- ”ennen oli 
kaikki paremmin”- ajatteluun... Mm. Nancy T. Ammerman 
on kirjoittanut asiasta tarkemmin kokoelmassa ”Accounting 
for Fundamentalisms” (1994), ja jo mainittu professori Timo 
Airaksisen kirja pureutuu syvälle uskon sekaviin mysteeriväit-
tämiin peraten ne kuin kalan kuivalla maalla putipuhtaak-
si kaikesta siitä, mitä se ei ole vaikka niin luulisimme, kun 
meille niin luulotellaan. Siksi oli mielenkiintoista seurata 
maamme suurimman ortodoksinen seurakunnan, Helsingin 
ortodoksisen seurakunnan valtuuston järjestäytymiskokous-
ta Uspenskin katedraalissa torstaina 14.1 kello 17.00 alkaen 
youtubesta, ja huomata miten pinnan alla kuplii, kun ennen 
mölyt omassa pihapiirissään pitäneet ortodoksit ovat alkaneet 
viime vuosina julkisesti riitelemään aina oikeusasteita myö-
ten. Kristityt ovat ammattilaisia mitä ns. koulukiusaamiseen 
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ja eripuran sekä ilkeiden juorujen ja törkeiden valheiden levit-
tämiseen toisistaan tulee. Tässä ortodoksit eivätkä varsinkaan 
helsinkiläiset, tee mitään poikkeusta. Päinvastoin. Helsingin 
ortodoksisen seurakunnan aktiivit ovat tunnetusti pikkusie-
luisina moralisteina kovia nipottamaan ja ruoskimaan toisiaan 
piilovittumaisuuksia, jotka harvoin asioita tuntemattomille 
avautuvat, viljellen. 

Kirkkoherra isä-Markku Salminen, jonka huhutaan val-
mistelevan kirjaa omasta seurakunnastaan, jonkinlaista muis-
telmateosta, jossa hän paljastaa mitä riitojen taustalla oikeasti 
on, ja ketkä niihin ovat ja miksi sekaantuneet niin sopan-
keittäjinä kuin turhan pahan levittäjinä, on ollut helisemässä 
yrittäessään ratkoa sisäisiä ”viihtyvyysongelmia” tasoittaessaan 
ristiriitoja sekalaisen seurakuntansa keskuudessa missä entis-
ten tappelupukarien, venäläistaustaisten vanhojen sukuja ja 
uusien venäläissukujen, sekä luterilaisista kääntyneiden ja 
suomenruotsalaisten ortodoksien, sekä pieni piiri pyörii van-
hojen pappissukujen, ja kirkon työntekijöiden sukulaisten, 
sekä aina kärkkäinä valittamaan ja riitelemään olevien ikuisten 
mieliharmien ja vastarannankiiskien - kun kysymys on omista 
eduista tai kunniasta - ja sen lisäksi uusien alueiden, Lahden 
ja Hämeenlinnan seurakuntien yhdistymisen jälkeen on lisäk-
si viime vuosina ollut lisää riitoja synnyttämässä epäonnisen 
ex-pääministeri Antti Rinteen entinen media-apulainen - eikä 
pääministerin erityisavustaja, kuten häntä tituleerattiin neu-
vostovaalien yhteydessä, Disney-animaatiolle äänensä lainan-
neen ja sieltä mediakokokemuksensa hankkinut iisalmelainen 
Dimitri Qvintus, josta häneen kyrsiintyneet toimittajat käyt-
tävät selän takana haukkumanimeä ”rasittava kääpiö”, mikä 
on vakiintunut Qvintusta ja hänen edustamaansa leiriä vastus-
tavan joukon hänestä käyttämäksi haukkumanimeksi. 

Tämän hyvin tietäen Marina Lampinen, itse seurakunnan 
ylidiakoni Juha Lampisen tytär, mainosti Qvintuksella ole-
van valtionhallinnosta kokemuksen saaneena ”erinomainen 
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kyky jäävät itsensä, kun siihen aihetta tulee”, mikä tarkoitti 
suomeksi sitä, että ristiriidat seurakunnan sisällä kulkevat juu-
ri tässä. Qvintuksen taitojen ylisanoilla maalailu ihmetyttää 
monia, jotka tuntevat hänet. Qvintus ei ole julkishallinnon, 
politiikan tai media-alan erityisasiantuntija, kuten häntä Hel-
singin ortodoksien neuvoston vaaleissa mairiteltiin monella 
hunajaisella suulla valheellisesti. Sen sijaan hän onnistui me-
dianeuvoillaan sekoittamaan kahden SDP:n puheenjohtajan 
mediakontaktit, mitkä osaltaan johtivat molempien eroon. 
Kun Jutta Urpilainen hävisi täpärästi seitsemällä äänellä Rin-
teelle SDP:n puheenjohtajuuden ja samalla menetti arvos-
tetun valtiovarainministerin pestinsä, Qvintuksen kerrottiin 
purskahtaneen hysteeriseen itkuun ja romahtaneen täysin 
kuin heikkopäinen. 

Rinteen turhaan eroon johtanutta likapyykkiä ei ole vielä 
pesty julkisuudessa, mutta on ihan selvää, että osaamattoman, 
kokemattoman ja itse politiikkaa sekä medioita huonosti tun-
teneen Qvintuksen väärät neuvot, johtivat Rinteen sössöt-
tämisenä ja naurettavana sekoiluina ja julkisuuteen tulleina 
ristiriitaisina viesteinä osaltaan hänen nöyryyttävään eroon-
sa, mikä kansalaisten, politiikkaa ammatikseen seuraavien ja 
itse hänen puolueensa SDP:n kannalta oli loistojuttu, ainoa 
asia, mistä Qvintusta voisi kiittää. Marin ei halunnut rankasti 
töppäillyttä ja kokematonta Qvintusta esikuntaansa huonon 
onnen lintuna sekoittamaan hänen mediasuhteitaan. Qvintus 
käytännössä potkiin ulos pääministerin kansliasta hoitamalla 
hänelle vähäpätöinen kutsuja ammatikseen kiertävän lobbarin 
virka johonkin yhtä mitättömään pikkufirmaan, Qvintuksen 
harrastelijamainen osaaminen ja siitä seuranneet väärät neu-
vot johtivat Rinteen sekoiluina ja julkisuuteen tulleina ristirii-
taisina viesteinä lopulta hänen nöyryyttävään eroonsa. 

Marin ei halunnut raskaasta töppöillyttä ja kokematonta 
Qvintusta esikuntaansa huonon onnen lintuna sekoittamaan 
hänen mediasuhteitaan. Qvintus käytännössä potkittiin 
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ulos pääministerin kansliasta hoitamalla hänelle vähäpätöi-
nen kutsuja ammatikseen kiertävän lobbarin virka johon-
kin yhtä mitättömään ja pikkusieluiseen pikkufirmaan kuin 
mitä hänet tuntevien mukaan hän itsekin on; päällepäsmäri 
ja raivoava huutaja, arvostaan arka auktoriteetteihin vetoaja 
tiukan paikan tullen ja ettekö Te muka tiedä KUKA MINÄ 
OLEN-ongelmasta kärsivä pikkumies, joka luulee kaikkien 
pikkumiesten tapaan suuria itsestään ja yrittää kostaa kaikille 
pidemmilleen kyykyttämällä heitä aitosavolaiseen tapaan alta 
lipan pannen. 

Lisäksi Qvintus on sekaantunut elimellisesti koko ortodok-
sista kirkkoa vaivaavaan Petsalo-tautiin. Qvintuksen vihollis-
ten epämusikaaliseksi haukkuma kanttorisisko (jota on vaikea 
uskoa todeksi) on naimisissa koko ortodoksisen Suomen ylle 
levittäytyneen Petsalo-mafiaan kuuluvan pappismiehen kans-
sa. Pappispuoliso työskentelee Helsingin seurakunnassa kuten 
Q:n siskokin. Q:ta ei tällä kertaa neuvostovaaleissa onnista-
nut: 10 ääntä riitti arvontaan kahdesta viimeisestä paikasta 
neljän muun kanssa. Arvontaonni suosi muita. Mutta vali-
tuksi hän ehkä olisi tullut, jos olisi itse vaivaantunut paikalle. 

Qvintus ilmoitti kiireisiinsä vedoten seuraavansa vaalia ne-
tin välityksellä ja olisi paikalla ollessaan itseään äänestäessään 
päässyt suoraan neuvostoon sen viimeisenä valittuna jäsene-
nä. Jatkoon esitettiin myös Lasse Saarista ja kehuttiin hänellä 
olevan neuvostokokemusta. Totuus on hieman toisenlainen 
monen epäilijän mielestä, sillä Saarinen oli aikoineen pari 
vuotta neuvoston itseoikeutettu jäsen Uspenskin isännöitsi-
jän roolissa mutta jätti protestiksi yhtäkkiä itse leikin kesken. 
Hän oli yhden vuoden neuvostossa. Esimerkiksi taas Tuovi 
Haikala, jolla oli ollut vahvaa osaamista neuvostotyöstä, koska 
on ollut yhtäjaksoisesti neljä vuotta neuvostossa, mutta ei vii-
me vuonna, sivuutettiin kokonaan valinnoissa, ihmetteli eräs 
paikalla ollut ja asioihin perehtynyt valtuuston jäsen.

Kokousta oli ikävä seurata. Ilmassa risteili tikarit ja veitset, 
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millä toisiaan inhoavat eri osapuolet yrittivät sanoina satuttaa. 
Heti Helsingin ortodoksisen seurakunnan kevään 2021 val-
tuuston ensimmäisessä kokouksessa kävi selväksi, ettei harras 
kirkkokansa aio jättää käyttämättä lyödä peitsiä Apostoli Paa-
valin ohjeiden mukaan keräämällä vihollisen yläpuolelle hiiliä. 
Ilmassa oli uhmaa ja kapinaa. Ensin käytiin uuden jännittävä 
puheenjohtajavaali valtuuston uudesta puheenjohtajasta. Jef-
kin Brodkin ja Jonas Virolainen saivat suljetussa lippuäänes-
tyksessä molemmat 10 ääntä. Vaali ratkesi valtuutettu Katri 
Heporaudan nostaessa Brodkinin nimen eduksi arvonnalla. 
Koska coronan takia katedraalin pääsaliin oli otettu vain 10 
henkeä, oli alakertaan sijoitettu loput neuvoston 9 jäsentä. 
Kirkkokansan käsinkosketeltavasta eripurasta ja keskinäisen 
luottamuksen puutteesta kertoi sekin, että heti vaalin ratket-
tua alakerrasta eräs tomera täti uskoi vaalin tuloksen olevan 
väärennetty ja pyysi siksi nähdä lipun, missä olikin, yllätys 
hänelle, Brodkinin nimi. 

Kokouksen voimasuhteet ratkesivat jo varapuheenjohtaja-
äänestyksessä vaalin voittaneen helsinkiläisen Marina Lampi-
sen saadessa 11 ääntä, hämeenlinnalaisen Katri Heporaudan 
jäädessä 8 ääneen. Joku Urpo oli vahingossa tai mielenosoi-
tuksellisesti äänestänyt venäläistaustaista Anatoli Lappalais-
ta, joka ei ollut edes ehdokkaana. Kukahan se oli? Syyllistä 
etsitään parhaillaan kunhan ensin on veisattu pari tuntia ties 
mille pyhimykselle, sillä ortodoksien kalenterissa jokaiselle 
päivälle riittää pyhimyksiä, joita muistaa ja kunnioittaa niin, 
ettei muuta ehtisi tehdäkään kuin kumarrella kuvia ja laulaa 
luritella sulosointuja sen ylimmän ja hänen poikansa kun-
niaksi samalla kun yrittäisi väistellä ilmassa ”metaforisesti” 
lentäviä siivekkäitä henkiä, joita on miljoonittain niin, että 
ilmassa on varmasti pahoja liikenneongelmia siitä huolimat-
ta, että ne ovat näkymättömiä metaforisen luonteensa takia. 
Enkelten ”palvelutehtävänä” on ortodoksiuskonnon mukaan 
toimia jumalan lähettiläinä ja sanasaattajina niin, että meidän 
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näkymättömissä ympäri maapallon käy varsinainen vilske, 
kun nämä siivekkäät jumalan soturit vievät ja tuovat viestejä 
jumalalta ja jumalalle. 

Raamatun mukaan heitä oli tuhannen tuhatta ja kymme-
nentuhatta kertaa kymmenen tuhatta eli miljoonia jo vanhaan 
aikaan, saati sitten nykyjään todennäköisesti satoja miljoonia 
kertaa satoja miljoonia, jotta he ehtisivät palvella kiireistä 
jumalaa ja kasvavaa ihmispopulaatiota edes vanhan palvelu-
tasonsa kohtuudella säilyttäen, ilman valituksia ja vanhan tes-
tamentin tunnetusti äkkiarvaamattoman ja julman jumalan 
kirjaimellisesti kuolettavia rangaistuksia töppäilyistään. 

Ortodoksisessa kirkkovuodessa enkelien muistolle on 
pyhitetty marraskuun 8. päivä, jolloin muistellaan kaikkia 
taivaallisia enkeleitä, joita piisaa siis kiusaksi asti. Ortodoksi-
enkelit jakautuvat asemansa mukaan eri ryhmiin. Puhutaan 
jopa yhdeksänluokkaisesta enkelimaailmasta, ylienkeleitäkin 
on peräti yhdeksän, joista luterilaiset tuntevat vain Mikaelin 
ja Gabrielin. 

Ortodoksilapsille ei opeteta pelkästään enkeleistä, vaan 
myös enkelien lisäksi lukuisista muista pelottavilta lapsen 
mielessä ympärillämme pörräävistä kummallisista hengelli-
sistä siivekkäistä kuten; serafit, kerubit, valtaistuimet, herrau-
det, voimat, vallat, hallitukset, sekä jo mainitut ylienkelit ja 
tavalliset enkelit. Heille ei osoiteta palvontaa, mutta heistä, 
kuten esim. kerubeista ja serafeista, eräistä alaenkelilajeista 
lauletaan ja heitä kunnioitetaan ikoneissa. Eikä sillä ole väliä, 
ettei enkeleitä ole oikeasti olemassa. Se ei kiinnosta ortodokse-
ja vaan tavat ja uskomukset, onhan kyseessä usko eikä mikään 
tieteellinen koe. Ortodoksikieli on näkymätöntä vaikuttamis-
ta ihmismielen sisimpiin kerroksiin mystiikan nimellä hyvän 
ja pahan dikotomiaa hyväksikäyttäen. 

Ja lisää samanlaista riittää. Esimerkiksi oppi pahoista hen-
gistä on samalla sekä ehdoton ja pelottava, että myös pal-
jastavuudessaan koko kristinuskon kaikkein heikoin lenkki 
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ja selityksiltään epäuskottavin. Se on ulkoisesti syvälliseltä ja 
todelta vaikuttava, mutta tosiasiallisesti täysin epäloogisen ja 
naurettavan kepeänä (ehkä se on keksitty krapulapäissään en-
nen ensimmäistä loiventavaa ryyppyä aamulla) kuin Fazerin 
Sinisen uusin ja reilusti yliampuva mainos (todennäköisesti 
Ruotsissa tai ainakin Ruotsin-laivalla) tekohyvyyden puolesta 
rahastamismielessä poliittisesti korrektin ajan mädännäisyy-
den ja tekopyhyyden rappeutumissymbolina; ongelma ilme-
nee Airaksisen sanoin kun lausun ”Enkeleitä on olemassa” ja 
kysyn ”Oletko nähnyt enkeleitä?” olen jo tuottanut mieliku-
vituksen luomat oliot, enkelit, ja antanut niille olemassaolon 
lahjan. Olen ajatellut enkeleitä, enkä osaa enää tehdä eroa 
ajatuksen ja olemassa olevan uskomukseni välillä. Ajattelen 
helvettiä, joten helvetti on olemassa, sen on oltava olemassa, 
koska ajattelen sitä.

Pahuuden alkuna ortodoksien mukaan oli nimittäin maas-
sa enkelten lankeemus synnin edessä. Itse paholainen, joka oli 
ensimmäinen langenneista enkeleistä, johdattaa edelleenkin 
jumalaansa etsivän ihmisen harmiksi joukkoa langenneita 
enkeleitä meitä pahuuden pariin, milloin miksikin houku-
tuslinnuksi naamioituneena syyllistäen samalla vanhojen kirk-
koisien ankarien oppien saattelemana pikku retkahduksistam-
me nautintojen ja houkutusten teillä. Esimerkiksi kirkkoisä 
Origenes, joka ei uskonut, että jumala oli luonut maailman 
tyhjästä ja kastroi itsensä, esitti ensimmäisenä teorian, että 
paholainen oli hankkinut itselleen oikeuden ihmisiin ja että 
Jeesus Kristuksen kuolema oli paholaiselle maksetut lunnaat. 
Onnistuneella viekoittelulla paholainen oli hankkinut itsel-
leen oikeuden, jota ei voitu tehdä mitättömäksi vaan ainoas-
taan ostaa. Jumala tarjosi paholaiselle Jeesuksen ihmisten 
sielujen vastineeksi. Tämä oli kuitenkin jumalan puolelta 
törkeää huijaamista, sillä jumala tiesi, ettei paholainen voinut 
pitää vallassaan Jeesuksen sielua, koska synnitön sielu aiheutti 
paholaiselle piinaa. Tämän idean ostivat ja kehittelivät eteen-
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päin myös Augustinus ja Gregorius Suuri.
Origeneksen vaikutuksesta ortodoksit alkoivat uskoa, että 

pahat henget turmelevat ihmisen sielua ja aiheuttavat ihmi-
sille myös sairauksia, onnettomuuksia ja muita vastoinkäy-
misiä. Käsittämätöntä tämä on siksi, että ortodoksit väittävät 
jumalan sallivan tämän ”kaitselmuksessaan”, ohjaten niiden 
toimintaa niin, että toiminta palvelee ihmisen pelastusta ja 
kasvamista hyvyyteen. Näin ortodoksit tavallaan antavat ym-
märtää rivien välistä sanoessaan ”pahojen henkien olevan ra-
joitettu”, siihen että jumala ja saatana toimivat yhdessä kuin 
kahdessa eri vuorossa, yö- ja päivä, halliten maailmaa, niin 
näkyvää kuin ei-näkyvää, yhdessä salaa mutta julkisesti eril-
lään toisistaan. 

Ehkä juuri siksi Descartes ensimmäisenä havahtui mietti-
mään, mitä jos ajatteluamme johdattelee kaikkivoipa ja pe-
tollinen paholainen - ja juuri siksi logiikan säännöt johtavat 
meidät pois itse pääasiasta harhaan näpertelemään toissijaisten 
kysymysten parissa. Descartes perusti uuden ajan filosofian 
soveltamalla Platonin ja Augustinuksen menetelmää, epäilyä, 
mutta päätyikin ehdottomaan totuuteen filosofi John Deweyn 
sanoin varmuuden kaipaamisena. Descartesille tietomme pe-
riaatteet olivat selkeästi sitä, että epäily antoi meille ensimmäi-
sen varmuuden (coincidentia oppositorum). Hänestä tämä 
varmuus koski ajattelevan subjektin olemassaoloa niin, että 
mieli oli erossa ruumiista, ja että ruumis oli olemassa omillaan 
- eikä hän tällä taatusti tarkoittanut enkeleitä.

Ortodoksikirkko ei koskaan voisi sallia ortodoksien pu-
huvan Kantin sanoilla itseaiheutetusta alaikäisyydestä, sillä 
kirkko on heille ”He ja Me” yhdessä Kristukseen kastetut 
seurakunnan jäsenet ilman turhia pulinoita, sillä kirkko on 
ortodokseille paitsi Kristuksen ruumis, myös pyhän hen-
gen temppeli. Pyhä henki on jakanut ortodoksien mukaan 
jokaiselle kirkkonsa jäsenelle yksilöllisiä lahjoja, jotka on 
tarkoitettu koko kirkkoruumiin hyväksi. Mutta nämä ovat 
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vain sanoja, joita ylikiihottuneen mystisen taikauskopuheen 
kirkolliset ammattilaiset suoltavat tietäen itsekin hyvin sen 
ikävän tosiasian, etteivät kauniit sanat ole tosia - eivät toden 
sanat kauniita, ainakaan silloin kun on kyse vallasta, kunnias-
ta ja maineesta. Kovin kummallista on se, että tällaiseen muka 
uskoo kirkkoaktivisti Qvintus vuonna 2021 (SDP). 

Mutta mitä tekee nyt syrjäytetty ja nöyryytetty entisten 
mahtimiesten suojatti Qvintus? Hän etsii uutta paikkaa missä 
alkaa rähistä ja opettaa muita. Entä miten olisi SETA, joka 
kaipaisi asialleen omistautunutta nuorta taistelijaa tai pako-
laistyö Ugandassa HIV-lasten auttajana? Paikkoja olisi va-
paana myös taidesektorilla nyt kun sekä mediamaailman että 
politiikan ovet sulkeutuneet hänen takanaan. Eikä yhtä neu-
vostopaikkaa voi pitää maailmaloppuna naimattomalle mie-
helle, jolle Valamon luostarin munkkeuden kautta avautuisi 
näköalapaikka suurimpiin maaleihin, aina piispaksi asti, niin 
kauan kuin kanoniset periaatteet piispojen naimattomuudes-
ta pysyvät, ja kun kerran on kysymys ortodoksikirkosta, ne 
varmasti pysyvät vielä, kun maailma on jo hävinnyt. Miltä 
kuulostaisi kolmenkymmenen vuoden päästä Suomen orto-
doksikirkon arkkipiispa nimeltään Dimitri?

Mutta riittääkö se muutoshaluiselle ja levottomalle Qvin-
tukselle, sillä mikään ei muutu ortodoksikirkossa samaan 
aikaan kun piispat jakavat kaanonin mukaan mitään muut-
tamatta ehtoollista, vaikka Paavalin esittämä ehtoollisen sak-
ramentillinen muoto ei ole voinut olla Jeesuksen luomus, 
eikä se ole voinut myöskään syntyä puhdasoppisesta juuta-
laisuudesta; mutta sille löytyi silmäänpistäviä vertauskohtia 
pakallisessa maailmassa. Laajalle on myös levinnyt näkemys, 
että evankeliumeissa oleva ainoa jälki ehtoollisen mystisestä 
tarkoituksesta on myöhempi lisäys, jolla ei voi olla muuta 
merkitystä kuin mysteeriopelastus Kristuksen kautta Paavalin 
käsityksen mukaisesti. Paavalin varoituksista korinttolaisille 
voi rivien välistä lukea lisää pakanallisista ilmiöistä, jotka hän 
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tunsi hyvin ja jotka vaikuttivat voimakkaasti tuon ajan ih-
misiin. Ihmiset uskoivat yleisesti, että juomalla verta voitiin 
saada itselle sen jumalan ominaisuudet, jonka verta käytettiin. 
Ihan samalla tavalla kuin Kreikassa Eleusin mysteereihin osal-
listuneet uskoivat, että he pääsisivät aterian välityksellä jol-
lakin salaperäisellä tavalla osallisiksi Dionysoksen ruumiista. 

Juomalla Jeesuksen verta ehtoolliselle osallistuva kristitty 
pääsi osaksi hänestä, vaikka joidenkin tutkijoiden mukaan oli 
mitä epätodennäköisintä, että Palestiinan tai Galilean juuta-
lainen olisi voinut lausua, että hänen opetuslapsensa viiniä 
juodessaan joisivat edes vertauskuvallisesti verta, kun ottaa 
huomioon sen kauhun, jota juutalaiset tunsivat veren juomis-
ta kohtaan. Eivät nämä pienet ristiriitaisuudet ole ennekään 
haitanneet uskomista tai teologista keskustelua. Kaanonit ja 
dogmit hoitavat kaikki selitykset, jotta tekopyhille, ulkokuo-
risille ja priskilliolaisille ortodokseille Qvintuksen tavoin jää 
aikaa keskittyä rikkaisiin ja paljon aikaa vieviin jumalanpal-
velusmenoihinsa palvelemaan itseään jumalana.

Kerrataan vielä lopuksi mihin ortodoksit Qvintuksen 
tavoin uskovat: että on olemassa paholainen, ja että häntä 
vastaan on siksi taisteltava. Koska paholaista itseään vastaan 
taisteleminen on ongelmallista, he taistelevat sen sijaan luon-
nollisesti muita ihmisiä vastaan, joita he pitävät paholaisen 
palvelijoina; tällä tavoin paholainen muuttuu kyltiksi, jonka 
voi liimata vihollisen kylkeen. Vielä vakavammin- siellä, missä 
paholainen on olemassa, ja kaikki on mahdollista ja logiikka ei 
päde, paholaisesta tulee absoluuttinen argumentti niille, jotka 
ovat itse fanaatikkoja, tai jotka käytävät toisten fanatismia 
omien päämääriensä saavuttamiseksi. 

Näin paholainen auttaa fanaatikkoja ja tekee heidät im-
muuneiksi logiikka ja kaikkea kritiikkiä vastaan. Paholainen 
saavutti päämääränsä juuri sillä, että houkutteli meidät us-
komaan omaan olemassaoloonsa. Näin paholainen loi ole-
misen ja olemattomuuden väliin ”harmaan alueen”, johon 
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hän mahtui, vaikka todellisuudessa paholaista ei sittenkään 
tainnut olla olemassa eikä häntä siksi kannattanut järkevän 
ihmisen ottaa vakavasti. Mutta ortodoksit Qvintuksen lailla 
uskovat, että on olemassa paholainen ja että häntä vastaan on 
siksi taisteltava. Koska paholaista itseään vastaan taisteleminen 
on ongelmallista, he taistelevat sen sijaan luonnollisesti muita 
ihmisiä vastaan, joita he pitävät paholaisen palvelijoina. 

Siksi Qvintus on mitä on. Siitä saimme haljun aavistuk-
sen Helsingin ortodoksien kevään ensimmäisen valtuuston 
kokouksesta, josta hän oli pois mutta hänen henkensä leijaili 
salissa kysymyksinä ja uhmana. Juuri sillä samalla tavalla, mil-
lä paholainen muuttuu hänelle kyltiksi, jonka hän voi liimata 
näppärästi kulloisenkin vihollisekseen kokemansa kylkeen: 
mutta vielä vakavammin - siellä, missä hänen paholaisensa 
on olemassa ja kaikki on mahdollista, logiikka ei enää päde ja 
paholaisesta tulee absoluuttinen argumentti qvintuslaisille fa-
naatikoille, jotka käyttävät ovelasti toisten (typerää)fanatismia 
omien päämääriensä saavuttamiseksi - juuri näin paholainen 
auttaa qvintuslaisia fanaatikkoja, ja tekee heidät immuuneiksi 
logiikka ja kaikkea kritiikkiä vastaan. Helsingin ortodoksit 
saivat hengähtää hetkeksi tästä heittämällä Dimitri Qvintuk-
sen räyhänhenkineen ulos neuvostosta. Mutta kuinka kauan?
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Petri Pietiläisen 
budjettipuhe

Harald Olausen

Tässä artikkelissa käsittelen public speakingin hengessä eri 
tapoja eri aikoina käyttää puhetta poliittisena vaikutuskei-
nona. Ja vaikka otsikko on mahtaileva ja asetan Pietiläisen 
Reagania vastaan vertailemalla kahta eri kokoluokan tapausta 
toisiinsa, pitää muistaa, että Reagan oli sliipattu amerikkalai-
nen markkinatuote Pepsodent-mainosten tapaan, mitä taas 
Pietiläinen ei ole ilmeisen hyvillä inhimillisillä tavoitteillaan ja 
tarkoituksillaan parantaa maailmaa hitusen verran paremmak-
si paikaksi ainakin kissoilleen elää. Some-aika on räjäyttänyt 
mahdollisuudet kiusata muita hengiltä ja esittää oman itsensä 
toiveminää nonstoppina facebookissa. 

Me muut elämme niin kuin meidän pitää elää kiltisti tähän 
surkeaan kohtaloomme alistuen. Oli hienoa, kun huomasi 
Jokeri-elokuvan alkumetreiltä asettuvan yksilön puolelle. Sitä 
myös kaivataan politiikassa ja tätä samaa olin havainnoivani 
myös Pietiläisen puheessa. Se yksistään on hatunnoston arvoi-
nen asia kaiken maailmassa olevan ikävän ilkeilyn keskellä. Se 
oli myös hieno asia Jokerissa nostaen elokuvan merkityksen 
korkealle yli tavanomaisen elokuvan kohti ”elämää suurempia 
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elokuvia” Spartacuksen ja Magnolian sekä American Beaytyn 
hengessä keskittyen kuvaamaan yksilön haluja ja sisäisiä ris-
tiriitoja vastaan ympäristön ahdistavat valheet ja vaatimukset 
sekä vallan väkivaltainen ja yksilöä tuhoava luonne.

Eduskunnan entisen puhemiehen ja pitkäaikaisen entisen 
maan pääministerin ja SDP:n puheenjohtajan, Kalevi Sor-
san aloitteesta eduskunnan kyselytunteja alettiin televisioida. 
Istuntosalin puheet ja edustajien käytös muuttui heti parem-
maksi, kun kolmas silmä tarkkaili heitä tuhansissa kodeissa. 
Ihan sama on käynyt myöhemmin myös valtuustojen kanssa. 
Kehitys on ollut kuitenkin hieman takaperoista. Valtuustoissa 
eivät istu maan huippupoliitikot, vaan keskiraskassarja nii-
tä tavallisia maan hiljaisia, joille politiikka on usein perittyä 
edellisiltä sukupolvilta asemina ja arvostuksena omassa yhtei-
sössään. Puhelahjat ovat vähän niin ja näin terveestä järjestä 
nyt puhumattakaan. 

Kun katsoo minkä tahansa pikkukaupungin valtuuston 
lähetyksiä, tuntee olonsa vaivautuneeksi. Puheet ovat tylsiä 
ja usein myös idioottimaisia. Valtuustoista on tullut netin 
välityksellä monelle vain näyttäytymispaikka MTV:n entisen 
kuuluttaja Irene Usvasalon antaneen huonon esimerkin (myi 
itsekutomiaan villapaitoja kovalla hinnalla katsojille; lähes 
joka ilta hänellä oli uusi myyntituote päällä, kunnes potkit-
tiin pois juuri siksi) innoittamina. Hyvin harva kansalainen 
seuraa aktiivisesti politiikkaa, vaikka nykytekniikalla voi seu-
rata niin eduskunnan kuin kaupunginvaltuustojen kokouksia 
osin ehkä siksi, että niistä paistaa ikävällä tavalla teatraalisuus 
ja tyhjänpuhuminen. 

Ja vaikka ihmiset ovatkin kyynisiä nykypolitiikkaa koh-
taan, tuntevat he silti velvollisuudekseen perehtyä edes jon-
kin verran asioihin siitä huolimatta, että politiikkaan sisäl-
tyy ihmisten tahallista pettämistä ja ymmärrys siitä, miten 
pohjattoman mätää hommaa politiikka loppujen lopuksi on 
kaikesta sen väitetystä demokraattisuudesta ja läpinäkyvästä 
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nykyluonteesta huolimatta. 
Tästä on hyvä esimerkki vihreiden ryhmäjohtaja, kulttuu-

ripersoona ja Kissojen maailmanhistorian kirjoittanut tieto-
kirjailija Petri Pietiläisen puhe Kotkan kaupunginvaltuuston 
budjettikokouksessa 16.11.2020, mikä todisti omalla pai-
nollaan politiikan arvostuksen vähenemisen rivipoliitikkojen 
keskuudessa. Yllättävintä Pietiläisen puheessa oli sen näkö-
alattomuus ja ettei se tarjonnut vallitsevaan tylsyyslatteuteen 
kilpailevaa ja vaihtoehtoista näkemystä yhteisestä hyvästä, 
mikä olisi voinut olla yksi vastalääke keinojen ja puheiden 
itsearvoistumiselle. 

Pietiläinen on kuin muutkin suomalaiset - alistunut ja hy-
väksynyt todellisuuden sen alentavasta luonteesta huolimatta 
- ja pitkälti hyväksynyt julkisten viranomaisten ja asiantunti-
joiden ylhäältä alaspäin suuntautunen politiikanteon legitii-
min, kun vastaavanlaiset politiikat ovat monissa muissa maissa 
herättäneet kasvavaa epäluottamusta ja kritiikkiä. Suomessa ei 
ole kiinnitetty liikoja huomioita puheiden tunnelataukseen, 
kuten Yhdysvalloissa, missä jokainen politiikkaa vähänkin 
tunteva muistaa 1900-luvun tärkeimmät poliittiset puheet, 
jotka olivat demokraattipresidentti Franklin D. Rooseveltin 
koko Amerikalle suunnattujen ja 4.3.1933 alkaneen Suuren 
laman lopettaneiden New Deal-puheiden sarja (löytyy you-
tubesta).

Siksi vertaamme tässä kirjoituksessa Petri Pietiläisen ”poli-
tiikan neutralisointi”-puhetta vastaan Ronald Reaganin ”poli-
tiikan salamat”-puheet, sillä Suomesta puuttuu - toisin kuin 
Amerikoista - lähes kokonaan sekä retoriikan opetus että sen 
alkeellinen taju - erityisesti politiikassa. 

Amerikoissa puheoppiin oli kiinnitetty suurta huomiota jo 
kansakunnan alusta 1700-luvulta lähtien, jolloin alan peruste-
okset Aristoteleesta Ciceroon ja Quintilianukseen käännettiin 
englanniksi. Onpa Amerikan retoriikan isänä pidetty John 
Whiterspoon, myös yksi Amerikan itsenäisyysjulistuksen al-
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lekirjoittajista (mikä omalta osaltaan kertoo miten läheinen 
ja tuloksellinen suhde retoriikalla ja politiikalla oli ja on yhä 
edelleen Amerikassa) eräs suuri amerikkalaisen puheopin isis-
tä. 

Puhujien ja puheopin side Yhdysvalloissa syntyi samaan 
aikaan kun kansakunta etsi itsestään ääntä ja omaatuntoa 
industrialismin kynnyksellä, hetkeä ennen sen hukkumista 
suuriin tehdassaleihin. Voi sanoa, että uudet tavat ja uudet 
mediat, silloin lehdistö, myöhemmin radio ja 1920-luvulta 
nousussa ollut elokuva, yhdessä amerikkalaisen suoran ker-
rontaperinnön, etupäässä kirjailija Mark Twainin ja prag-
maattisen filosofian amerikkalaisen isän, John Deweyn myö-
tävaikutuksella, vaikuttivat suuresti siihen mutkattomaan 
ilmapiiriin, mistä 1900-luvulla syntyi uusi käytännöllinen 
retoriikan suuntaus ja oppiaine nimeltään ”public speaking”. 

Yksi ”public speakingin” hengessä kasvanut ja Rooseveltia 
neljissä vaaleissa innokkaasti tukenut demokraatti oli nuo-
ri Ronald Reagan, jonka loistava puhujanura alkoi radion 
suorissa lähetyksissä urheiluselostajana. Tässä ”public spea-
kin”-koulussaan Reagan, jonka charmi oli tarttuvaa, esiinty-
minen itsevarmaa ja vaikuttavaa, oppi kaiken sen hyvän ja 
tuloksellisen puhumisen, mistä amerikkalainen, ja varsinkin 
uusretoriikka puhuu. 

Reagan oli Yhdysvaltojen yksi kautta aikojen paras puhu-
ja ja esiintyjä - olihan hän ammatiltaan näyttelijä, vaikkakin 
vain b-luokan. Reagan toisti puheissaan kaiken jo Nixonin 
aloittaman oikeistoretoriikan helmet puhumalla mm. epä-
onnistuneita demokraattipresidenttejä vastaan (ei tietenkään 
kansakunnan kaapin päälle melkein pyhimykseksi julistet-
tua Franklin D. Rooseveltiä) kaukaisesta älymystöeliitistä, 
luotammeko itsehallintakykyymme vai hylkäämmekö ame-
rikkalaisen vallankumouksen-teemasta sen eri variaatioin, 
silmitysten kohtalon kanssa- tematiikkaan, joka on muuten 
kuuluisin lainaus Rooseveltin 1936 puheesta, sen jälkeen kun 
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hänet oli nimetty uudelleen demokraattipuolueen president-
tiehdokkaaksi. 

Tosin Reagan laittoi hyvän puheenpitäjän tavoin sanoja 
uuteen järjestykseen keksimällä ja muuntelemalla asioiden 
merkityksiä ja järjestyksiä, nimeten vanhan pohjalta tulevai-
suuteen katsovan oikeistoretoriikkansa ”reaganilaiseksi vallan-
kumoukseksi”, mitä se olikin sanan varsinaisessa retorisessa 
merkityksessä mutta ei todellisessa, sillä se vain jatkoi aiempaa 
republikaanien omaksumaa demagogista linjaa totuutta vas-
taan, minkä tänään olemme nähneet kulminoituvan vaaralli-
sella tavalla Trumpin rikollisessa retoriikassa, missä ei ole totta 
jäljellä enää nimeksikään.

Sekä Reagan että myöhemmin Trump ovat ottaneet yllättä-
vän paljon retorisia vaikutteita Nixonilta, jonka eräs avustaja 
tunnusti suoraan, ettei Nixon ole itsessään tärkeä, vaan se 
mitä hänestä julkisuuteen heijastuu, tai oikeammin se mitä 
yleisö hänestä näkee. 

Jos vertaamme Reaganin ensimmäistä puhetta vuodelta 
1964 hänen tasan kaksikymmentä vuotta pitämiinsä puhei-
siin uudelleenvalintansa alla, huomamme cicerolaisuuden ja 
amerikkalaisen retoriikan perinteen väistyneen Richard Wha-
telyn hengessä uusretoriikan edestä, sillä Reaganin retorisiin 
temppuihin kuului ruotsalaisen elämänkerturi Karin Henriks-
sonin mukaan kielikuvat, helppotajuiset tilastotiedot (lajityy-
pille oli jo tuolloin ominaista se, etteivät tiedot aina pitäneet 
paikkaansa), vaikuttavat sanavalinnat, intiimi tapa puhutella 
ihmisiä ja jyrähtely, mikä kohdistui ulkoisin vihollisiin - Neu-
vostoliittoon, kommunisteihin ja suuren hallintokoneiston 
byrokraatteihin. 

Myöhemmin Reaganin elämän suunnan ratkaisi hänen 27. 
10. 1964 televisiossa pitämänsä kuuluisa cicerotyyppinen va-
kuuttelu- ja faktapuhe Barry Goldwaterin puolesta ”Valin-
nan aika (A Time For Choosing from The Ronald Reagan 
Presidental Library), joka imaisi hänet lopullisesti politiik-
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kaan ja republikaanisiiven oikeistosiiven yhdeksi näkyväksi 
tulevaisuudentoivoksi - tämän puheen merkitys oli se ovela 
tapa, miten Reagan sai ujutettua amerikkalaisen oikeistore-
toriikan sisälle demokraattien omilla sanoilla ja tunneaseilla 
propagandistisen konservatiivivaihtoehdon suuria tunteita ja 
vuosikymmeniä kestäneelle, lähes nostalgisille ja voimakasta 
poliittista muutoshalua herättäneelle newdeal-propagandalle. 

Tätä samaa hyväksi kerran koettua kikkaa käyttivät myö-
hemmin onnistuneesti Thatcherin johdolla myös ns. ”Mus-
taksi Internationaaliksi” kutsutun maailman oikeistojohtajat 
80-luvun lopulta lähtien; Ruotsin Kokoomuksen ”Nya Mo-
derater”-kampanjassa sekä myöhemmin rantautuen Niinistön 
johdolla Kokoomuksen ”Työväenpuolue ja Työväen presi-
denttikampanjoihin. 

Reaganin Barry Goldwateria tukenut julkinen televisiopu-
he oli hyvin kulttuuri- ja aikasidonnainen. Kukaan ei enää 
pitäisi niin pitkää linjapuhetta. Viisi minuuttia olisi mak-
simi. Reaganin puheessa ei ollut aluksi yleisölle eikä liialle 
huumorille sijaa. Kyseessä oli kova taistelu seiluista. Sen ajan 
cicerolaiseen retoriikkaan kuului amerikkalaisissa poliittisis-
sa puheissa löydä vastustaja kovilla faktoilla kanveesiin heti 
kättelyssä. 

Puheensa aluksi Reagan tiedottaa pyramidimallin mukaan 
tärkeimmän viestin yleisölleen: hän on entinen demokraatti, 
joka tukee nyt republikaaneja, koska hän on muka saanut 
kylikseen demokraattien typeryyksistä ja republikaanit ovat 
ainoita, jotka voivat korjata maan kurssin oikealle, koska hei-
dän ajatuksensa ovat muka uusia ja toimivia (uskokoot ken 
on niin tyhmä tai tietämätön; Jenkeissä usein valitettavasti 
molempia ja siksi Trumpiakin äänesti yli 70 miljoonaa kan-
salaista mutta onneksi ei yhtään enempää). 

Sitten seuraa pitkästyttävä kertaus vaalikampanjassa demo-
kraattien syyksi laskettuja ongelmia sekä pakollinen sen ajan 
viittaus Vietnamina vastaan käytyyn sotaan, mikä oli Kenne-
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dyn aloittamana riistäytymässä juuri käsistä. Sen jälkeen seu-
raa maailman oikeistoretoriikan huolella vaalittu lempilapsi 
Edmund Burken hengessä - vastakkainasettelun ajan olevan 
ohi, Suomestakin tuttu hoettu mantra siitä, ettei ole oikeistoa 
eikä vasemmistoa, on vain valittavana joko ylä- tai alamäki 
oikeistolaisten kylmiin tosiasioihin nojaavan politiikan joh-
dolla.

Sitten seuraa sarja jokaiseen hyvään poliittiseen puheeseen, 
varsinkin kun vastapuoli ei ole vastaamassa, kuuluvia liioitel-
tuja syyttelyjä ja puolustuksia. Yleisö nauraa ja taputtaa vasta 
8.04 minuutin kohdalla. Reaganin puhe on liian tukka ja 
asiapitoinen. Vasta 22 minuutin kohdalla Reagan saa ääneen-
sä hitusen näyttelijän rentoutta ja lämpöä ja yleisökin alkaa 
sulaa. Itse Barry Goldwater oli soittanut heti puheen jälkeen 
Reaganille ja onnitellut tätä puhuvaa papupataa, mikä oli sen 
ajan hengessä sensaatiomaista. Ja vaikka Reagan oli paahta-
nut 28-minuuttisessa puheessaan kaikki mahdolliset asiat läpi 
puhkuen kuin höyryveturi, hän puhui melkein suoraan ilman 
paperia aikana ennen lukulaitteita niin hyvin, ettei kukaan 
aiemmin ennen häntä ollut siihen kyennyt.

Muutoin Reaganin presidenttikauden puheet ovat mestari-
teoksia melkein joka ikinen. Huomatkaa The Ronald Reagan 
Presidental Libraryn puheita kuunnellessanne, että Reagan on 
kuin onkin muuttunut parjatusta b-luokan Hollywood-täh-
destä miltei eläväksi ja hengittäväksi shakespearelaiseksi 
draamahahmoksi, milloin Neuvostoliittoa Thatcherin kanssa 
höykyttävänä Henrik IV:sena, milloin demokraatteja riviin 
patistavana ovelana ja manipuloivana Jagona, milloin härskisti 
höyryveturin tavoin puhuvan papupadan tapaan valheiden 
ja puolitotuuksien heitteikössä etenevänä luihuna Rikhard 
III:sena mielessään (tappaa valtansa uhkaajina kokemansa 
veljenpojat) kahlita vasemmiston yliopistoilla organisoimat 
ja hänen kovaa politiikkaansa vastaan masinoidut mellakat, 
mutta ei milloinkaan vallastaan luopumassa olevana höperönä 
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Kuningas Learina, kun hän taitavasti ääni murtuen, milloin 
valaa, milloin taas manaa esille, amerikkalaisiin suuria tun-
teita dramaattisten käänteiden saattelemana maailmanensi-il-
loissaan, jonka itseoikeutettuna tähtenä hän oli itse ilta illan 
jälkeen Valkoisen talon lehdistöhuoneesta lähetyissä suorissa 
presidentin puheissa. 

Karismaattinen Reagan, jolla oli ylivertainen komiikan ti-
lannetaju, hauska sisäsyntyinen vitsikkyys sekä jo lapsuudesta 
luonnollisin keinoin hankittu tarinaniskijän suggestiivinen 
kyky vangita helpolla kuulijansa, kirjoitti mahdollisimman 
paljon puheitaan itse, tai antoi niihin aina, kun siihen oli 
mahdollisuus, omat elämänmakuiset lisämausteensa, vaikka 
hänen parhaimmista puheistaan vastasikin kaikkien Yhdys-
valtojen presidenttien tavoin liuta hyviä puheenkirjoittajia 
kuten mm. Tony Polan, Ken Khachigian, Peggy Nooran, Pat 
Buchanan, James Brady ja Larry Spekes sekä Marlin Fitzwater. 

Entä Pietiläisen puhe? Siinä oli kyllä vitsikkyyttä ja len-
nokkuutta, mutta se oli liian kirjallinen ollakseen puhe public 
spekingin hengessä - eikä sitä siksi voi verrata alkuunsakaan 
Reaganin puheisiin. Pietiläinen nimittäin luki puheensa pa-
perista eikä varsinaisesti eksy elävöittämään sitä äänensävyillä, 
vaikka puhe sisältääkin tavalliseksi valtuustopuheeksi yllättä-
vän paljon rajanylityksiä, samalla tavoin kuin aikoinaan erään 
pikkukaupungin vitsikäs teko julkaista kaupungin toiminta-
kertomus sarjakuvana. 

Pietiläisen puheesta puuttuu poliittinen särmä, ja sitä myö-
tä myös Reaganin poliittisten puheiden tunteet sytyttävä sala-
mallisuus. Se on liian kohtelias ollakseen todeksi tarkoitettu. 
Pietiläinen puhuu enemmän kameralle, kuin todellisuudelle, 
tai tarpeesta sanoa jotain oikaistakseen vääryydet - huono läh-
tökohta poliittiselle puheelle vain poseerauksen vuoksi. 

Se on kotkalainen dilemma ja siitä johtuu myös kaupun-
gissa vallalla oleva epä-älyllinen ja nöyristelevä alamittai-
suus: taustalla vaikuttaa pikkukaupungin yleisesti tunnettu 
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hampaattomuus; kotkalaiset ovat nielleet liian kiltisti kaikki 
vääryydet, ilman että kaupunkilaiset ovat tienneet millainen 
porukka siellä on pitänyt koko kaupunkia pilkkaan. 

Kaikki tämä on ollut mahdollista, ja tulee olemaan toden-
näköisesti tulevaisuudessakin, koska hyvin harva vaivautuu 
käyttämään aktiivisen ja kriittisen kansalaisen mahdollisuuk-
sia vaikuttaa omaan ympäristöönsä ja ottaa selville asioita pe-
rinpohjaisesti muistamalla, ettei mikään asia ole, varsinkaan 
politiikassa, sellaista, millaista sen väitetään olevan. Päin-
vastoin. Historiankirjoista kriittisesti rivien välistä luettuna 
politiikka on ollut enemmän pakon sanelemaa hallinnointia, 
käskyjä ja vaihtoehdottoman politiikan kopiointia lähes sellai-
senaan, ilman suuria vivahde-eroja tai vaihtoehtoja vallitseviin 
poliittisiin käytäntöihin. 

Yksi asia on kuitenkin selvä Kotkassa: ihmiset ovat saa-
neet murinallaan aikaan muutoksen: vaaleanpunaiseksi ter-
roriksi kutsuttu demareiden ylivalta ja ylimpien virkamiesten 
värisuora sai päätepisteensä, kun ensimmäistä kertaa sataan 
vuoteen Kotkaan valittiin kaupunginjohtajaksi ei-sosialide-
mokraatti vuonna 2017. Eri asia on se, ettei uusi kaupun-
ginjohtaja ole osoittautunut sellaiseksi, kun hän itseään valit-
sijoilleen markkinoi. Pitääkin kysyä hieman irvaillen: miksi 
pitää olla niin tyhmä ja autuaan tietämätön tällaisten hyvin 
puhuvien kelmien oikeista tarkoitusperistä? 

Tärkeintä oli kuitenkin valita jokin muu kuin kabineteis-
sa etukäteen päätetty vanhan vallan valitsema kiltisti heidän 
käsistään syönyt ja häntää määräyksestä heiluttanut puudeli. 
Siitä oli kotkalaisten enemmistö harvinaisen yksimielinen. 
Jäljet pelottivat. Huonoksi kaupunginjohtajaksi tiedetty ja 
pahaksi ihmiseksi paljastunut Lindelöff oli enemmän kuin 
painajaisuni ja jäljet pelottivat. 

Muistaako kukaan aikaa, jolloin kunnallinen byrokratia 
pysyi pienenä samoin kuin veroprosentti? Ei Kotkassa, sillä 
kaupungissa hyväpalkkaisia virkamiehiä on aina ollut liikaa ja 
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suorittavia käsiä liian vähän. Kotkan ongelmat ovat rakenteel-
linen työttömyys ja hyvinvointipalvelujen hidas mutta jatkuva 
karsiminen. Se ei ole vain kotkalainen ongelma. Suomalai-
nen hyvinvointivaltiollinen yhteiskuntasopimus solmittiin 
1960-luvun jälkipuoliskolla ja sanottiin irti 1990-luvun alus-
sa. 1990-luvulta lähtien politiikkaan on vakiintunut paradok-
saalinen tilanne: samaan aikaan kun kansalaiset kannattivat 
hyvinvointipalveluja ja puolueet hyvinvointivaltiota, hallitus 
perusteli politiikkaansa markkinasuuntautuneilla argumen-
teilla. 

Tätä samaa on nähty Kotkan kaupunginvaltuuston bud-
jettikokouksissa viimeisten kolmenkymmenen vuoden ajan 
riittämiin erilaisena venkoiluna aina kyllästymiseen saakka. 
Ihmettelen vain, ettei kukaan poliitikko ole kyseenalaistanut 
esim: vapaa-ajantoimessa olevien turhien johtajien määrää. Jo 
kuuden turhan johtajan vuosittaisella palkkasäästöllä kaupun-
ki voisi jakaa joka kuukausi torilla arvonnan jälkeen yhdelle 
kaupunkilaiselle lähes 100.000 euron lahjakortin toteuttaa 
unelmiaan. Tämä ei ole populismia vaan poliittista mielikuvi-
tusta, joka kotkalaisilta pikkupoliitikoilta - myös Pietiläiseltä 
- tuntuu kansalaisten etua ajatellen valitettavasti puuttuvan. 
Jos asuisin Kotkassa en äänestäisi tällaisia tyyppejä.

Kotka on malliesimerkki huonosta talouden ymmärtämi-
sestä ja johtamisesta. Se paistaa läpi myös Pietiläisen ryhmä-
puheenvuorosta. Kotkan kaupunki on ollut talousvaikeuksissa 
siitä lähtien, kun 1975 silloinen Keijo Liinamaan johtama 
virkamieshallitus kotkalaistaustaisen sosiaalihallituksen pää-
johtajana ja hallituksen sosiaaliministerinä toimineen Alli 
Lahtisen myötävaikutuksella sai aikaan ”Kolmen Koon” 
pakkoliitoksen; Karhulan kauppala liitettiin Kotkaan vuon-
na 1977 yhdessä Kymin kunnan kanssa. Liittymisvaiheessa 
Karhulan asukasluku oli 22 867, Kymin 5 204 ja Kotkan 34 
074 eli yhdistyneen kunnan 62 145 asukasta. Kaikki Kolme 
Koota olivat demarienemmistöisiä. 
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Kolmen Koon yhdistymisen yhteydessä sovittiin kolmen 
kunnan virkamiesten siirtyvän pääosin uuden Kotkan pal-
velukseen. Alkuperäinen idea oli ajan kuluttua luonnollisen 
poistuman kautta päästä normaaliin päiväjärjestykseen. On-
gelmia syntyi siitä, että lähes kaikki johtavat virkamiehet oli-
vat ajan tapaan valtapuolueen eli demareiden edustajia. 

Palataan valtuustoon. Katsoin muutaman tunnin budjetti-
kokouksen ja hämmästyin. Yhtä tyhjää lässytystä ja puhujien 
oman erinomaisuuden korostamista. Talous on kuralla eikä 
kukaan valtuutetuista tunnu käsittävän miksi. Pietiläinen ei 
yllätys kyllä konsensuksenmakuisessa miellyttämisenyrityk-
sessään puhu siitä, mutta jokainen kotkalainen, karhulalainen 
ja kymiläinen tietää silloin Kotkaan syntyneen pattitilanteen, 
jossa henkilöstömenot kasvoivat samaan aikaan kun Suomea 
- ja aivan erityisesti Kaakkois-Suomea - kohtasi raju teollisuu-
den rakennemuutos ja työttömyys, mikä Kotkassa oli lähes 
kaksinkertainen maan keskiarvoon verrattuna. 

Alkoi se alamäki, jossa kaupunki liukuu alas vieläkin; 
asukasmäärä tippui lähes 8000 nykyiseen hieman yli 50.000 
samalla, kun kaupungin verotulot vähenivät Kotkan jämäh-
täessä vuosikymmeniä kestäneeseen talousahdinkoon, jota li-
säsi vielä viimeisen demarikaupunginjohtajan ja kyseenalaisia 
temppuja veronmaksajien piikkiin sarjatulella ammatikseen 
koko pitkän kaupunginjohtajuutensa ajan tykittäneen Henry 
Lindelöffin epäpätevyys sekä katteettomat lupaukset talouden 
kehittämiseksi samaan aikaan, kun Kotka jäi lopullisesti ju-
nasta mitä uusien työpaikkojen metsästämiseen tuli. 

Oikeastaan tuosta aikaa voisi kutsua ”Max Weberin mu-
kaan kamppailuksi valta-asemista”, mikä ei vastaa klassista 
aristoteelista käsitystä politiikasta. Enemmän se muistuttaa 
”autoritaarista allokaatiota”(julkishallinnollisissa instituutiois-
sa tapahtuvaa valta-asemien ja resurssien jakamista) eikä siis 
asukkaiden parhaaseen, vaan joidenkin vallalla keikaroivien 
yksityiseen etuun perustuvaa häikäilemätöntä ja edesvas-
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tuutonta politiikkaa - juuri sitä mitä Kotkan kaupunginval-
tuustossakin näytetään harrastavan edelleenkin uusien valta-
ryhmien toimesta yhtä typerästi kuin entisen menon aikaan 
kansalaisten edun vastaisesti. 

Aristoteles, jolle politiikka ei ollut modernin ajan politiik-
kaa vastaava näkemys vaan tieteenala, sanoo Politiikkaa-kirjas-
saan, että meidän on kiinnitettävä huomiota siihen, millaisia 
asioita tasa-arvoisuus ja eriarvoisuus koskevat. Tämä kysymys 
on Aristoteleen mukaan poliittisen filosofian kannalta ongel-
ma. Ihmiselle on ominaista muihin eläviin olentoihin nähden, 
että vain havaitsee hyvän ja pahan, oikean ja väärän ja muut 
niiden kaltaiset asiat. Tällaisten olentojen yhteisöistä tulee ti-
layhteisöjä ja kaupunkivaltioita. 

Ihminen on siis Aristoteleen mukaan luonnostaan poliit-
tinen olio, jolle moraali on yksi elämän ehto ja sen tärkeim-
mistä arvoista. Ranskalainen filosofi Jacques Ranciere esittää 
pääteoksessaan Erimielisyys filosofisen näkemyksensä politii-
kan luonteesta sekä analyysin Euroopan poliittisesta nykyil-
mastosta. 

Ranciere esittää oman näkemyksensä politiikasta näkymät-
tömän osattomien osan tekemisenä näkyväksi. Kummallisen 
hampaattomia näyttävät kotkalaisvaltuutetut olevan (katsoin 
myös vuoden 2017 valtuuston kokouksen videon, missä sil-
loin vielä hengissä ollut ja kovia ristiriitoja esiintymisillään 
ja sekoiluillaan aiheuttanut entinen vasemmistoliittolainen 
kansanedustaja Pentti Tiusanen terrorisoi valtuustoa omake-
hupuheillaan eli en sellaista tarkoittanut).

Jos analysoi nykyiseen konsensuspolitiikkaan liittyviä yh-
teiskunnallisia ilmiöitä, voi syystäkin nimetä tuon politiikan 
ajan jälkidemokraattiseksi politiikan lakkauttamiseksi vastoin 
Aristotelesta, joka sanoo Politiikkaa-kirjassaan, että meidän 
pitäisi kiinnitettävä huomiota siihen, millaisia asioita tasa-ar-
voisuus ja eriarvoisuus koskevat. Juuri tämä kysymys on Aris-
toteleen mukaan poliittisen filosofian kannalta ongelma. 
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Ranciere sanoo, ettei Sokrates ollut filosofi, joka pohti vain 
Ateenan politiikan taitoa vaan hän oli ainoa ateenalainen, joka 
tavoitteli todellista politiikan taitoa; Sokrates oli ainoa, joka 
teki todellista politiikkaa, joka politiikkana asettui kaikkea sitä 
vastaan, mitä Ateenassa tehtiin politiikan nimissä. 

Erimielisyydellä tulee Rancierin mukaan ymmärtää erästä 
määritettyä puhetilanteen tyypillistä tilannetta, jossa yksi kes-
kustelijoista yhtä aikaa sekä ymmärtää että ei ymmärrä, mitä 
toinen sanoo. Erimielisyys ei ole kiista sen välillä, joka puhuu 
valkoisesta, ja sen välillä, joka puhuu mustasta. Se on kiista 
kahden henkilön välillä, jotka molemmat puhuvat valkoisesta, 
mutta joista toinen ei tarkoita sillä samaa asiaa tai ei ymmärrä, 
että toinen puhuu samasta asiasta valkoisuuden nimissä. 

Mitä ihmettä! Näin ei tee Pietiläinen, joka ilmeenkään vä-
rähtämättä unohtaa sekä Aristoteleen että Platonin sanomiset 
ja neutralisoi ryhmäpuheenvuorossaan politiikan ilmoittaen 
sekä hänen että vihreiden tieteisuskovaisina luottavan enem-
min asiantuntijoihin kuin politiikkaan. Pietiläisen puheessa 
on samoja kaikuja kuin ammatikseen taloutta pyörittävien 
talouspuheissa, jotka asiantuntijuuteen vedoten ovat unoh-
taneet politiikan ja pyrkineet korvaamaan sen pelkällä talou-
della. 

Taustalla on ajatus siitä, että yhteiskunnalliset kysymykset 
ja tapa puhua niistä voitaisiin korjata kuntoon asiantuntijoi-
den avulla. Politiikkahan ei - vastoin yleistä hokemaa - ole 
yhteisten asioiden hoitoa, vaan kulloinkin vahvimpana olevan 
ryhmän ylivaltaa. Tätä samaa ajatusta yritti Liike Nytin ”po-
liittisena asiantuntijana” viime eduskuntavaalien alla itseään 
markkinoinut SDP:n entinen puoluesihteeri Mikael Jungner 
sisäisesti ristiriitaisella ja absurdilla sloganillaan ”Politiikka on 
rikki”, mikä on hölmöintä mitä olen kuullut. RIKKI! Mitä-
hän hän sillä halusi tarkoittaa? 

Politiikan tulee ollakin rikki, sillä jos se ei ole sitä, sitä 
ei ole, ja ympärillämme hallitsee ”hiljainen jeeskulttuuri” tai 
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ääripäässä Trumpin kaltaiset diktaattorit. Jungnerin ajatus 
oli toisenlainen kuin Pietiläisen. Rivien välistä (ylimielinen 
mutta millä lihaksilla?) Jungner antoi ymmärtää politiikan 
olevan likaista ja sekoittavan asioiden kunnollista hoitamista, 
”Politiikka on rikki”-sloganillaan hän halusi oikeuttaa uuden-
laisen liikkeen tavan tehdä ”uudenlaista politiikkaa”, yrittä-
mällä (valheellisesti) markkinoida uuden merkityksen tärke-
yden vanhalle ajatukselle uuden liikkeen (muka)osaamisena 
maksimoida yhteisen hyvän tehokkaasti ja tuottavasti ääninä 
sekä edustuksena vallan eteiskammareissa. 

Ärhäkkään populismin ja arvaamattoman Trumpin nousu 
maailman mahtavimman valtion johtoon, innostivat valta-
mediat kaikkialla maailmassa pesemään kätensä tehdyistä 
virheistä ja vastuusta vedoten valtamedian rooliin neljäntenä 
valtiomahtina taistelussa ”vaihtoehtoisia faktoja ja totuuden-
jälkeistä aikaa vastaan”. 

Trumpin viimeaikaiset hyökkäykset demokratiaa vastaan 
ovat saaneet kaikkialla ihmiset tajuamaan, ettei tällaista petoa 
pidä päästää irti kahleistaan vaan tappaa se heti alkuunsa, jos 
mahdollista oman turvallisuutensa takia. Politiikassakin olisi 
aika ottaa kurssi kohtaan oikeilla sanoilla oikeista ongelmista 
keskusteleva eettisyys ja lopettaa ns. ulkoinen puhe, mikä käy 
hermoille, kun se ei tarkoita sitä mitä se väittää tarkoittavansa. 

Nyt kukaan ei enää vaivaudu esittämään vääriä väitteitä to-
sina; totuudesta on tullut yhdentekevää maailmassa. Ja vaikka 
ihmiskunta ei ole koskaan elänyt mitenkään erityisesti ”to-
tuudellista aikaa” sen enempää tai vähempää kuin on elänyt, 
tunteisiin vetoavat tarinat, uskomukset ja selvä huuhaa ovat 
ohittaneet järkipuheet, ja tolkun ihmisetkin kyseenalaistavat 
nykyisin tieteellisesti todistettuja faktoja, ja filosofoimisesta 
on tullut valmistautumista kuolemaan (en tiedä onko kuo-
lema rangaistus, vaikka se sitä odottaessa siltä tuntuisikin), 
siihen kaiken kuolemaan, jossa selviytymisen nimissä on va-
littu uskollisuus totuuden sijaan erilaisina orjamaisuuksina, 
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jotka tähtäävät ihanteellisen ja muuttumattoman järjestyksen 
jatkumiseen. 

Vaikeusastetta löytää selvyys monen keskenään ristirii-
dassa olevan epäselvyyden keskeltä on lisännyt vielä se, että 
laaja joukko monenlaisia erilaisia ihmisiä ja auktoriteetteja 
on hyökännyt ennen niin ehdottoman varmana ja pätevänä 
pidettyä asiantuntijatietoa vastaan, koska heidän syytöstensä 
mukaan juuri ne ylläpitävät epäoikeudenmukaisuutta, mikä 
ei tietenkään pidä paikkaansa muuta kuin ehkä jostain um-
pimielisen ja liian monesta tosiasiasta joko tietämättömän tai 
välinpitämättömän kotkalaisen pikkupoliitikon näkökulmas-
ta katsottuna. 

Pietiläisen puhetta kuunnellessa olisi toivonut hänen pe-
rehtyneen itse politiikkaan niin teorian kuin käytännönkin 
tasolla, sillä puheesta paistoi läpi julkinen poseeraus itse asian 
kustannuksella; Pietiläisen ajattelun taustalla tuntuu vaikutta-
van naiivi ajatus politiikan vaihtoehdottomuudesta johtuvasta 
tehottomuudesta, minkä myöntäminen on harvinaista poliiti-
kolle - etenkin vihreille ja nostaa esiin kysymyksen: onkohan 
hän oikeassa paikassa tai ryhmässä? 

Poliittinen ajattelu on nimittäin sidoksissa muutoshaluun 
sekä reformimarginaalin eli jatkuvaan keskusteluun siitä, mitä 
politiikka on ja mitä sillä pitäisi tavoitella tai saada aikaan. 
Siksi ei ole samantekevää, miten pitää julkista puhetta ja 
kenelle se on suunnattu; Pietiläiselle pisteet kuitenkin siitä, 
että hän yritti ja toi mukanaan vihreää leikkisyyttä muutoin 
niin haaleaa kotkalaisvaltuutettujen kopiotodellisuutta piris-
tämään. 

Pietiläinen on Kotkan johtavia viherpolitiikkoja, josta saat-
taa tulla tulevaisuudessa vielä kansanedustaja, kun demarei-
ta äänestävien valta väistyy luonnollisen poistuman kautta. 
Eikä Pietiläinen onnekseen ole kuin kotkalainen tv-toimittaja 
Antero Kekkonen, jota arvostettiin aikansa säihkyvänä tele-
visiojournalistina pysähtyneisyyden aikana 70-luvulla, juuri 
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siksi että hän uskalsi ja osasi panna kampoihin puuta heinää 
puhuneille sen ajan tärkeileville pikkupoliitikoille suorissa 
lähetyksissä. 

Demaripoliitikoksi tultuaan sädekehä himmeni, ja hän 
jähmettyi kiusallisesti patsaaksi toistelemaan tyhjiä poliittisia 
fraaseja ontolla televisioäänellään. Sama tyyli ja samat puheet 
poliitikon suusta eivät olleet enää yhtä kiinnostavia. 

Nyt hänestä, entisestä metsästäjästä, oli tullut kansanedus-
tajuuden myötä valtamedioille vapaata riistaa, ristiriita, joka 
näkyi aluksi muiden toimittajien suhtautumisessa entiseen 
kollegaansa siinä, ettei kukaan uskaltanut kirjoittaa hänen 
vakavista mielenterveys- ja alkoholiongelmistaan, ennen kuin 
vasta sitten kun se oli jo liian myöhäistä ja mies munannut 
niin maineensa kuin menettänyt vähäiset viimeiset ystävän-
säkin.
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Filosofiaa ja 
elokuvaa osa 

III - American 
Beauty
Eero K.V. Suorsa

Ensin pari sanaa rakkaudesta, parahin lukija. Muutama vuosi 
sitten ilmestyneessä kirjassaan On Romantic Love: Simple 
truths about complex emotion (2014) Miamin yliopiston fi-
losofian professori Berit Brogaard analysoi loistavasti romant-
tisen rakkauden olemusta. 
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Tässä on syytä olla tarkkana: Brogaard kirjoittaa teokses-
saan nimenomaan romanttisesta rakkaudesta, ei toverillisesta 
rakkaudesta (engl. Companiote love) tai pitkästä kiintymys-
suhteesta nousevasta rakkaudesta (engl. Attachment love).

Brogaardin jo esipuheessaan tekemä erottelu on erittäin 
tärkeä, koska käsitteiden hämäryys häiritsee meitä enemmän 
kuin ehkä aavistamme, kun puhumme rakkaudesta. Yksi ai-
noa sana, ja asiasta keskenään viestivien kesken vallitsee se-
kaannus. 

Asiaan liittyvät sekaannukset ovat kuitenkin olleet varsin 
sitkeitä halki länsimaisen kulttuurin; Wolfgang Amadeus 
Mozartin ooppera Figaron häät kertoo päähenkilöiden ha-
lusta löytää rakkaus mitä hupsuimmilla tavoilla, mutta jotka 
omassa arjessamme näyttäisivät varsin traagisilta. 

Jatketaan vielä hieman rakkaudesta, parahin lukija, kos-
ka vakavista asioista puhuttaessa on syytä olla perusteellinen, 
jotta väärinkäsitysten riski olisi ainakin minimoitavissa, jos 
ei täysin vältettävissä. Mistä siis puhumme, kun puhumme 
rakkaudesta, ”dirty realismin” isän Raymond Carverin novel-
likokoelman nimeä mukaillen? 

Niin paljon kuin puhumme ja pohdimme rakkautta (ja 
usein sillä voimalla, mikä nousee Brogaardin mukaan ah-
distuksesta), emme uhraa sen käsitteelliselle analyysille juuri 
hetkeäkään aikaa, mikä puolestaan voisi vapauttaa oloamme 
siihen liittyvän ahdistuksen suhteen. 

Emme voi lähestyä rakkautta pelkkänä tunteena; Brogaard 
huomauttaakin, että mikäli rakkaus olisi pelkkä tunne, sen 
kestävyydestä olisi turha puhua. Koska tunteita tulee ja me-
nee päivässä, niiden keskeinen piirre on väliaikaisuus; tällöin 
rakkauden olemus arkikielessämme kärsisi, jos käsittäisimme 
sen pelkkänä tunteena. 

Brogaard toteaa, että jos kyseessä olisi pelkkä tunne, niin 
tällöin rakkaus olisi täydellistä juuri pikadeittien harrastajille. 
Thats it, olen rakastunut sinuun 50 minuuttia ja sitten touhu 
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on ohitse. 
Vaikka avioerojen määrä on korkea, tuskin tähän ovat 

syynä suorasukaiset tunnustukset rakkauden pikaisesta lop-
pumisesta. Joten on selvää, että kun puhumme rakkaudesta 
emme puhu pelkästä tunteesta, vaan laajemmasta asiasta kuin 
pelkästä tunteesta. Tästä huolimatta rakkaudesta puhutaan 
usein pelkkänä tunteena. 

Rakkauden täydellistä puuttumista, tai rakkaudettomuut-
ta, kuvaa sen sijaan täydellisesti Sam Mendesin klassikkoelo-
kuva American Beauty (1999). Vaikka elokuva on moderni 
klassikko, niin se ei ole suinkaan ainutlaatuinen: kulttuurin-
tutkija Sally Rowena Muntin artikkelissaan A Queer Under-
taking: Anxiety and reparation in the HBO television drama 
series Six Feet Under (2006) esittämän analyysin mukaan 
American Beautyssa kuvattu rakkauden, kauneuden ja vapau-
den etsintä on tyypillistä amerikkalaisen keskiluokan kriisin 
kuvauksille, mitä heijastelevat myös monen monituiset itsen-
sä kehittämisoppaat joita ryhtyi putkahtelemaan kirjallisuus-
markkinoille kuin sieniä sateella 1980-luvun lopulla. 

Ajan henkeä ei ole tietenkään syytä sivuuttaa, mutta reduk-
tionismikaan ei aina toimi. Muntin tulema on oikeastaan 
kylmän tyly: hänen mukaansa vain heillä, joilla on tarpeek-
si rahaa (a.k.a. keskiluokalla) on aikaa pohtia rakkautta, sen 
löytämistä ja elämänsä kehittämistä yleensä. Vaikka Muntin 
oivallus on hyvä (silloin kun ei ole leipää pöydässä ei ensim-
mäinen prioriteetti ole pohtia ”kuinka voisin rakastaa parem-
min?”), niin ei keskiluokka ole yhteiskunnan ainoa ryhmä, 
joka kokee tunteita. 

Tässä mielessä populaarikulttuurin tarjonta on viimeisten 
20 vuoden aikana parantunut huimasti, koska kuvaruuduil-
la nähdään yhä enenevissä määrin myös työväenluokkaisia 
ihmisiä suruineen ja murheineen, eikä pelkästään American 
Beautyn ylemmän keskiluokan kriisejä. Tosin, on tietenkin 
todettava, että representaatioiden köyhyys ei korjaannu pel-
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kästään tuottamalla representaatioita vaan panostamalla myös 
niiden tasoon (siis siihen, mistä ja miten ne kertovat), mutta 
se ei ole tämän tekstin aihe. 

Elokuva kertoo Lester Burnhamista (Kevin Spacey) jonka 
elämä on kertakaikkisen tylsää: hän elää rakkaudettomassa 
avioliitossa vaimonsa Carolynin (Annette Bening) kanssa ja 
on tappavan tylsässä työssä mainostoimistossa. 

Kukaan ei ole onnellinen perheen ulkoisesti täydellisis-
sä lavasteissa, kenties vähiten perheen 16-vuotias tytär Jane 
(Thora Birch). Elokuvassa kaikki on kuollutta, ja jopa tarinan 
kertojana toimiva Lester kertoo jo heti alkuun olevansa kuol-
lut, ja tämän kertojan äänellä käymme lävitse hänen elämänsä 
viimeiset päivät ja kuolemaan johtaneet tapahtumat. 

Ei ole oikeastaan yllätys, että Lester on kuollut, koska 
koko elokuvan ympäristö symboloi kuolemaa: vaikka Caro-
lyn korostaa koomisesti, miten perheen sohva on verhoiltu 
kauniisti kirjaillulla italialaisella silkillä, niin kodin yleisilme 
on harmaa, kuin hautaustoimistossa. Burnhamien naapurissa 
asuu autoritaarinen Fittsin perhe, jota kirjaimellisesti johtaa 
tyrannimainen isä, Frank (Chris Cooper). 

Fittsien poika Ricky (Wes Bentley) on kiinnostunut Janes-
ta, ja tämä epätavallinen romanssi on eräs elokuvan alajuon-
teista. Elokuvan dramaattiset tapahtumat saavat starttinsa, 
kun Lester ihastuu tyttärensä ystävättäreen Angelaan (Mena 
Suvari), ja päättää muuttaa tylsän elämänsä. 

Tässä tapahtumaketjussa Carolyn kyllästyy Lesteriin, ja 
päättää omalta osaltaan muuttaa elämänsä. Lopputuloksena 
on tragedia, joka ei kuitenkaan katsojasta tunnu tragedialta, 
koska Lesterin kertojan ääni puhuu koko ajan kauneuden 
etsimisestä. 

Niin, parahin lukija. Koko käsite, kauneus on päätynyt 
elokuvan nimeen asti, American Beauty. Kreikkalaisten 
määritelmissä, kuten Platonin ja Aristoteleen määritelmissä, 
kauneus, kállos, yhdistetään aina sellaisiin ominaisuuksiin ja 
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attribuutteihin, joita itsessään ei voi nähdä, kuten hyvyyteen 
ja oikeamielisyyteen. 

Lester tuntuu olevan hukassa sen suhteen, mistä hän voisi 
kauneutta ja rakkautta löytää, koska hän ajaa koko elämänsä 
rajulle törmäyskurssille - ostaa Pontiac Firebirdin, irtisanou-
tuu työstään ja ryhtyy työläiseksi pikaruokaravintolaan ja te-
kee selväksi sekä vaimolleen että tyttärelleen, että perhe-Bur-
nham on epäonnistunut. 

Vimma on oikea sana kuvaamaan tätä toimintaa. Mutta 
Lester ei ole ainoa, joka toimii vimman vallassa - myös Ca-
rolyn haluaa elämäänsä jotain: rakkautta, ja pois ahdistavasta 
suhteesta Lesterin kanssa. Tämä tiivistyy Carolynin ääninau-
hoilta kuuntelemien itsensä kehittämisoppaiden sanomaan: 
”Kieltäydyn olemasta uhri.”. Tämä muuttuu käytännöksi, 
kun Carolyn ryhtyy harrastamaan ammuntaa. 

Ehkä sittenkin perheen tytär Jane on onnellisimmassa 
asemassa - hän tuntuu tietävän mitä haluaa, pois perheen 
normaaliuden kulisseista. Ironista kyllä, tätä kaikki muutkin 
elokuvan hahmot haluavat, mutta vain Jane ilmaisee tämän 
ääneen yhdessä Rickyn kanssa. 

Immanuel Kant ei olisi pitänyt American Beautyn sano-
masta - Kantille tunteet olivat pelkkiä purkauksia ja häiriöitä 
moraalisille toimijoille, koska ne toimivat moraalilain ulko-
puolella ja ulottumattomissa. 

Mutta, tässä on itseasiassa elokuvan vahva moraalinen sa-
noma: joskus on hyvä pyrkiä vapautumaan ahtaista laeista, 
jotka yrittävät määritellä sitä, miten asioiden tulisi olla. Jane 
toteaakin, ettei hän halua olla normaali, vaikka kulissit on 
siihen rakennettu. 

American Beauty ei ole turhaan klassikko - ihmisen pyrki-
mys löytää itsellään vapaus eksistentiaalisen ahdistuksen kes-
kellä, mutta toisaalta sen myöntäminen, ettei tätä vapautta ole 
välttämättä löydettävissä. Mutta pyrkimys tähän vapautumi-
seen on jalo ja kunnioitettava. 
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Amerikkalaisen 
idiotismin 
anatomia

Harald Olausen

Yhdysvaltojen tammikuun kuudennen päivän järkyttävät ta-
pahtumat Capitol-kukkulalla ovat vain vahvistaneet sitä ku-
vaa, mikä maan jakaantuneesta mielestä ja todellisuudesta on 
Augustinuksen sanoin kaiken tämän juuri sen tähden olevan 
”eräällä tavalla totta”, koska se on eräällä tavalla valhetta; Yh-
dysvallat on kaikkea muuta kuin mainostamansa maailman 
suurin demokratia, kuten sen järkyttävä historia syrjinnän ja 
rasismin keinoin kertoo. 

Naisia alkoi päästä senaattoriksi vasta 90-luvullla Bill Clin-
tonin aikaan, demokraattina Georgiasta juuri valittu musta 
senaattori oli maan yli 200-vuotisessa parlamentarismin his-
toriassa vasta 13. musta senaattori, ja maata hallitsevat lakeja 
mielisekseen ”lobbaamalla (ei onneksi sentään Ellun Kanojen 
tyyliin tyylittömästi!) tosiasiallisesti valtaa ihmisiä vastaan vää-
rinkäyttävät suuryritykset. 

Yksi osasyyllinen on amerikkalainen kaupallinen media, 
jonka tapaa olla näkemättä tosiasioita tai olla kiinnostumatta 
todellisista ongelmista. 60-lukulainen toisinajattelija Choms-
ky kutsuu yhdenmukaistavan mediamanipulaation prosessi-
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metodina tällaista ”valikoivaksi havainnoimiseksi”. 
Esimerkiksi umpikonservatiivinen amerikkalainen julkai-

su ”The Imaginative Conservative” puolusti voimakkaasti 
Trumpin valtakauden aluksi (en usko, että enää kunnollisen 
Trump-opetuksen saaneena) vaihtoehtoisia faktoja ja totuuk-
sien sosiaalista konstruktiota samalla, kun se syytti liberaalista 
valtamediaa yhden maailmankuvan propagoimisesta. 

Suurin osa siitä, mitä koemme, näemme ja kuulemme, ei 
kiinnosta ketään. Joskus käy myös niin, että niistä kirjoitta-
neet saavat kyllikseen ja tappavat itsensä, kuten Pulitzer-pal-
kittu kirjailija Anne Sexton. Ihminen hylkää usein jonkin 
aiemmin omaksumansa näkemyksen, jos vastakkaista näke-
mystä edustaa joku, jota hän suuresti arvostaa. 

Tylsinkin arki muuttuu salaperäiseksi ja jännittäväksi, 
kun se tervehtii meitä menneisyydestä. Thomas C. Reeves 
kirjoittii ”A Question of Caracter-A life of John F. Kenne-
dy” (Bloomsbury 1991) -kirjassaan Kennedyn tuominneen 
lehdistön sekä sen takia, että se kirjoitti liikaa, että sen takia, 
että se kirjoitti liian vähän. Tänään noita sanoja voi tulkita 
ironian läpi varoituksena tavallisille ihmisille, sillä kysymys 
on romanttisista mielikuvista, jotka rakentuvat nostalgialle ja 
katsovat taaksepäin. 

Eric Hobsbawn ja Terence Ranger (1983) puhuivat samas-
ta asiasta keksittyinä traditioina. Kaikkea näitä yhdistää se, 
että samalla kun he kertovat nojaavansa pitkiin perinteisiin; 
valheesta ja petoksesta on tullut osa amerikkalaista idiotis-
mia, joka hallitsee nykypolitiikkaa, jonka kaikki hiljaisesti 
hyväksyvät, koska tarvitsevat niitä saadakseen valheensa pe-
rille valtamedioissa sensaatioina, skandaaleina, korruptiona, 
valheellisina lupauksina, numeroilla valehtelemisena, teko-
pyhyytenä, propagandana ja itsepetoksina, sosiaalista sälää 
ja vallanhimoa toiseen, kieroa kyökin kautta vaikuttamista 
tunteisiin vetoavalla käyttäytymisellä, taitavasti esitettyjä ja 
vaivihkaa arkipäivän todellisuutta muuntelevia valheita ja 
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hävytöntä toisia mustamaalaavaa propagandaa sekä itseään 
korostaa omaa kehua. 

Ja vaikka ihmistä alettiin tarkastella tahtovana subjektina 
jo tieteen renessanssin aikaan uusplatonistisella 1100-luvul-
la, kovin pitkälle asiassa ei ole vielä pötkitty valtamedioiden 
tyhmentävän idiotismin noustua 1900-luvun agendaksi pitää 
massat kurissa ja syöttää heille juuri sitä, mitä mainosmiehet 
halusivat. Tähän peliin kuuluu myös se, että vallan vahtikoirat 
eivät puhu aivan totta tai tarkoita ihan tarkalleen sitä mitä 
esittävät ajattelevansa.

Yhdysvallat on perustaltaan rasistinen barbaria, jossa kaikki 
vihaavat toisiaan. Näin on ollut aina ja tulee ilmeisesti ole-
maankin, huolimatta demokraattien ja älykköjen laajoista 
kasvatus- ja vapausprojekteista, koska maahan on muodostu-
nut itsekkyydestä johtava ideologia, joka menee läpi kaikkien 
ideologioiden ja uskontojen, erityisesti kristinuskon, jonka 
amerikkalainen versio ei usko eurooppalaiseen tapaan univer-
saaliin hyvään, vaan itsekkääseen hyvään, jota toiselle ei voi 
suoda, koska silloin se olisi itseltä pois. 

Kun entinen presidentti Georg W. Bush sanoi Capitol-kuk-
kuloiden tapahtumien jälkeen maan jämähtäneen banaanita-
savaltojen tasolle, hän oli väärässä - jakaantuneen todellisuus-
käsityksen mukaan maa ei ole sieltä koskaan noussutkaan, 
vaan on pitänyt demokratiaa sumuverhona kovan kapitalis-
min ikeessä taistelevalle barbaariseen rasismiin perustuvalle 
ihmisvastaiselle rakenteelliselle sorrolle, mikä on jähmettänyt 
maan ensimmäiseen kiusaaja- ja kusetusluokkaan, mitä ihmi-
syyden tahallisessa väärinymmärtämisessä ja ihmisvastaisessa 
toiminnassa valtaapitävät rikkaat taustajoukot voivat mielin 
määrin tehdä koko ajan väittämällä tekevänsä muuta kuin 
mitä tekevät - hyvin kristillinen ongelma lajissaan Paavalin 
tuskaisin sanoin: miksi en tee sitä hyvää, mitä haluaisin, vaan 
sitä pahaa, mitä en haluaisi?

Kyseessä on amerikkalaisen valkoisen unelman vaiettu 
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puoli, eräänlainen likapyykkikori täynnä rasismia ja väkival-
taa, mikä hakee oikeutuksensa cromwellilaisesta puritanismis-
ta, kaikkialla muissa kuin itsessään ja lähellään vainuamassa 
pahuutta, julmuutta, turmeltuneisuutta ja pahennusta, li-
sättynä ehdottomalla mustavalkoisuudella ja englantilaisella 
totuuskäsityksellä, joka ei ole yksinkertainen tai helposti se-
litetty ja ymmärretty tai tarjoa milloinkaan mitään selkeää ja 
puhdasta ratkaisua. 

Ongelman alkujuuren voi katsoa alkaneen niinkin kauan 
sitten, kuin Englannin uskonpuhdistuksesta, jolloin paavi ja 
paavillisuus saivat kyytiä, mutta tilalle syntyi kova ja tiukka 
(paavillinen) protestantismi. 

Samoihin aikoihin sosiaalinen todellisuus (social imagina-
ry) alettiin ymmärtää joukoksi inhimillisiä tapoja ymmärtää 
yhteisöllisyyttä. Samalla alettiin ymmärtää myös jokaisessa 
yhteisössä löytyvän luonnollista retoriikkaa: puhuja käyttää 
kieltä tietoisesti suostuttelun ja taivuttelun välineenä, eli jou-
kossa tyhmyys voi tiivistyä tappavaksi aseeksi, jos on joku, 
joka osaa sen sellaiseksi puheillaan virittää.

Ja Yhdysvalloissa on, sillä siellä ymmärrettiin ensimmäisten 
joukossa, miten modernin mielen voi lastata menneen ajan 
umpimielisyyksillä ja käskyillä kristinuskon uusien tulkin-
tojen nimissä ilman, että ihmismieli olisi herännyt sisäiseen 
varoitusääneen. Näin retoriikasta ja estetiikasta tuli tärkeä 
välinen ihmisten orjuuttamisessa ja ihmisten hämäämisessä 
toimimaan omia etujaan vastaan hyvässä luulossa toimivansa 
oikein oikean asian puolesta. 

Pitää tutkia ja kysyä uskomusten identifioinnin ja niiden 
selityksen tarpeellisuutta, sekä sitä samaa, mitä uskomusten 
ja tarkoitusten loogisen yhteyden selvittämisen välttämättö-
myyttä voi vain uskomuksiin paneutumalla arvioida tarkasti: 
mitä tarkoitukset todella tai todennäköisesti ovat? Näin on 
mahdollista saada selville, mitä nämä tarkoitukset saattoivat 
ehkä olla. 
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Tämä ei ole yksinkertaista kuten olemme nähneet Trum-
pin harjoittamasta halvasta, mutta ”ovelasta täsmävalehtelus-
ta” ohi suuren yleisön tarkasti valikoimalleen kohderyhmälle, 
joukolle vähä-älyisiä, (perskarvanraaputtajia) mutta kovaää-
nisiä ja vaarallisia tatuoituja kuulapäitä: väärinkäsitykset väi-
jyvät tulkinnan joka askeleella, pitää vain kiinnittää huomio 
kulloinkin tarjolla olevaan ihmisten mentaaliseen maailmaan, 
ja ihmisten empiiristen uskomustensa maailmaan sekä ”löy-
siin puheiseen (luonnollinen retoriikka)”, kuten Trump on 
tehnyt kauko-ohjatessaan mini-Trumpit trumpisteiksi (miksi 
ne huutaa aina kurkku suorana typeryyksiä ja näyttää isoil-
ta kadoksissa kulkevilta lapsilta?), avaamalla heidän vihan ja 
katkeruuden kanavansa tyhmyyttä ja ilkeyttä uhkuvissa tör-
kypuheissaan.

Human Rights Watchin johtajan, Kennet Ruth Hesarin 
Vieraskynä -palstalla 20.1.2108 otsikolla ”Vihan lietsominen 
herättää vastareaktioita” kirjoittaa siitä, miten vielä ”vuosi 
sitten (2017)” kun Trumpista tuli Valkoisen talon isäntä, au-
toritaaristen populistien maailmanlaajuinen hyöky näytti vää-
jäämättömältä: ”Poliitikot, jotka väittivät puhuvansa kansan 
nimissä, hankkivat kannatusta tuomitsemalla vähemmistöjä, 
nousivat ihmisoikeusperiaatteita vastaan ja valoivat epäluot-
tamusta demokraattisia instituutioita vastaan. Monissa maissa 
ilmennyt vastarinta on sittemmin muuttanut tällaisten popu-
listien tulevaisuuden epävarmemmaksi. 

Siellä, missä vastarinta on vahvaa, populistien eteneminen 
on ollut vähäistä. Ranskassa nähtiin selkeä käänne.” Kenneth 
Roth muistuttaa käyneen huonosti aina niille poliitikoille, 
jotka lähtivät kilpaan populistein kanssa jäljittelemällä näi-
den esittämiä kantoja; loppujen lopuksi he vain vahvistivat 
populistien esittämiä kantoja. Populistit siis menestyvät, jos 
valtavirtaan kuuluvat poliitikot toistelevat vihaa ja syrjintää 
hehkuttavia viestejä. Periaatteisiin nojaava vastustus on osoit-
tautunut tehokkaammaksi kuin laskelmallinen jäljittely.
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Rothin viesti on selkeä, vaikka skeptistä suvaitsevaisuutta 
pidetään nykyajan ei- toivottuna häiriötekijänä: ihmisoikeuk-
sia voidaan suojella populistien ja itsevaltiaiden hyökkäyksiltä, 
mutta siihen tarvitaan demokraattista valtiota (Suomi on valti-
oiden demokraattisuutta mittaavan Freedom Hausen mukaan 
yksi kaikkein demokraattisimmista maista pisteillä 100/100 
huolimatta vihaa ja eripuraa lietsovista persuista), ja sanava-
pautta sekä vapaita valtamedioita. 

Silloin Rothin mukaan on nojattava periaatteisiin ja lakat-
tava antamasta periksi: on sitouduttava asiaan, eikä epätoivolle 
saa antaa valtaa. Rationaalisten argumenttien pätevyys ei näet 
riipu siitä, kuka ne esittää, kenelle, tai missä yhteydessä. Kyse 
on myös hyveellisyydestä, jota ei voi saavuttaa ilman, että pon-
nistelee oikean ja vapaan tiedon saamiseksi ja sen puolesta niin 
koti- kuin ulkomaillakin esimerkiksi Amnesty Internationalin 
riveissä. 

Jo Aristoteles sanoi, että retoriikka ja etiikka liittyivät toi-
siinsa. Cicero muistutti vielä viisaasti, että vaikka asia oli mo-
nimutkainen, jotkut asiat olivat loogisesti pääteltynä todennä-
köisiä ja jotkut taas eivät. 

Tämän pitäisi olla selkeä ohjenuora kaikille niille järkeville 
poliitikoille, jotka haluavat vahvistaa hyvää pahaa vastaan tuo-
mitsemalla ja eristämällä Suomen Trumpit. Ei siitä ole pitkää 
aikaa, kun eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan, hidasjärkinen 
ja uskonnollinen, fundamentalisti(persu)puheenjohtaja kertoi 
kaikelle kansalle televisiossa ihailevansa Trumpia. 

Ciceron aika ei itse asiassa eroa kovinkaan paljon omasta 
ajastamme. Cicero opetti ja kirjoitti puheesta, jota esitettiin 
taitavasti vaikuttamismielessä kokouksissa ja kansalle. Se oli 
aikansa ykkösvaltamedia - meidän aikamme ykkösvaltamedia 
on ollut televisio. 

Meidän tulisi ottaa oppia kreikkalaisen taiteen kultakau-
desta (n.350 eaa-300 jaa.), jolloin taiteen ja filosofian keinoin 
maailmaa ei vain nähty toisin, vaan se myös kuvattiin niin. 
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Esimerkiksi sen ajan valtamediat eli komediat sijoitettiin nu-
rinkuriseen todellisuuteen, joka salli yksilöille sekä rohkean 
pohdiskelun, että myös terveen itsensä epäilyn. 

Marcus Aureliuksen mukaan elämässä oli etsittävä mielen 
tasapainoa, siksi juuri sanavapauden tulisi olla mahdollisim-
man rajoittamaton. Tämä kysymys on ollut kuin veteen piir-
retty viiva siitä lähtien, kun John Stuart Mill kirjoitti vapau-
desta, kirjassaan ”On Liberty -Vapaudesta”. 

Millin ohjeet ovat kuin suoraan Capitolilla törmäilleelle 
Trumpille. Hänen mukaansa valtio ja yhteiskunta olivat oikeu-
tettuja rajoittamaan yksilön toimintaa vain siinä tapauksessa, 
että hänen toiminnastaan on haittaa toisille ihmisille. Juuri 
siksi kysymys Trumpin erottamisesta ei ole mikään pikkujuttu. 

Persut mellastavat tietämättömien ja kaikkeen tyytymät-
tömien vanharaamatullisen agraariajan hallitsemalla ”silmä 
silmästä”-retoriikan umpioittamalla maaseudulla suuren maa-
ilman malliin periaatteella: siellä missä tietoa on vähän, on 
uskomuksia vähän ja siellä missä on tietoa paljon, on usko-
muksia vähän. 

Ja siellä missä on tietoa paljon, on myös tervejärkisyyttä, 
ymmärrystä ja yhteistyökykyä paljon - tai ainakin enemmän. 
Yhdysvallat on jakaantunut vahvasti liberaalien suurkaupun-
kien kuplassa eläviin ja syvällä pysähtyneen maaseudun vanho-
ja moraaliarvoja kannattaviin sekä jumalaan uskoviin vanhan-
ajan ihmisiin, joille perinteiset arvot ja roolit ovat pyhiä asioita, 
ja kaikki muu kauhistuttava yritys horjuttaa aitoamerikkalai-
seksi kutsuttua valkoisten protestanttijälkeläisten kulttuuria. 

Näin on ollut siitä lähtien, kun valtaan nousi 1932 demo-
kraattisen puolueen liberaalisiipi ja New Deal. Rasistinen, 
nais-, homo- ja muukalaisvihamielinen äärioikeistolaisuus on 
tänään vahvassa nousussa Yhdysvalloissa osin juuri törkyä vil-
jelevän ja selvästikin itse kannattajiensa tavoin häiriintyneen 
Trumpin ansiosta. Trump villitsee osin siksi, että on yhtä kar-
kea ja ohittaa tosiasiat yhtä luonnollisesti kuin heikosti kou-
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lutetut faninsa, jotka kuvien perusteella kuuluvat alimpiin 
ryhmiin. 

Tämä äänekäs helposti kusetettavien luokka pitää samalla 
sekä hauskaa oluenjuonnin ohella että purkaa osattomuuttaan 
ja vihaansa sokeasti, ja usein myös valitettavasti tappavasti, 
kaikkeen ympärillään. 

Amerikkalainen äärioikeistolainen, suurella rahalla tuettu 
retoriikka on kohta sata vuotta toitottanut tälle ryhmälle, et-
tei sen pidä vaatia itselleen samanlaisia hyvinvointivaltion va-
pauksia ja palveluita kuin meillä Euroopassa, lähtien ilmaisesta 
kouluruokailusta ja terveydenhuollosta, koska se on kommu-
nismia, vaikka se ei sitä ole, mutta sen maksaisivat veroilla hy-
vätuloiset, joiden ”oikeuksia vastaan” laajat hyvinvointivaltion 
aputoimet olisivat, koska yksityinen hyvä vaarantuisi siitä, että 
sen saavuttaisivat kaikki muutkin ryhmät kuin vain harvat ja 
valitut - etupäässä valkoinen keskiluokka. 

Tätä taustaa vasten Trumpin valinta olisi ollut epätodennä-
köisempi, ellei sitä ennen olisi ollut Obaman liberaalihallinto, 
jonka vastareaktiona Trump ratsasti valkoiseen taloon.

On nurinkurista, että puritanismi syntyi osana uskonpuh-
distusta ja katolisen liigan vallan väärinkäyttöön kyllästyneen 
vapaamielisyydestä haaveilleiden ihmisten keskuudessa, sillä 
puritanismia (paitsi Pensylvaniaan Deleware-joen suistoon 
levinnyttä kveekarihaaraa: heille Uusi testamentti oli rak-
kauden tekoja ja siksi he tekivät siitä omissa elämissään totta. 
Toisaalta kaikki kveekarit ja heidän jälkeläisensä eivät olleet, 
kuten Watergate-skandaalin takia eroamaan joutunut Richard 
M. Nixon) ei voida pitää vanhatestamentillisena lain hengen 
korostajana minään kristillisenä lahkona, vaan eräällä tavalla 
modernin hengellisen idiotismin – amerikkalaisen idiotismin, 
juuri sen saman, minkä kourissa Yhdysvallat kamppailee, ym-
märtämättömänä, tuomitsevana ja ikävänä isänä, joka ei pal-
kitse vaan rankaisee ja tarvittaessa tappaa, onhan heillä siihen 
omasta mielestään korkeimman tahon suostumus puolustaes-
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saan suurta asiaansa Jehovan taistelevina palvelijoina toisus-
koisista välittämättä (mustista ja punaisista) - pakanoista nyt 
puhumattakaan.

Oikeiston perinteisten roolien ja arvojen suurin uhka ja 
haaste oli 60-luvulla ihmisoikeusliikkeen vapaustaistelun, 
Vietnamin vastaisuuden ja eri vähemmistöjen esiinmarssin 
jälkeen se kulttuurinen repeämä, mikä alkoi määritellä ame-
rikkalaisuutta uudella, ei perinteisellä tavalla sekä korkeimman 
oikeuden joutuminen liberaalituomareiden käsiin. 

Tätä kehitystä vastaan sydänmailla alettiin vastustaa ja se 
tuotti tuloksena uusoikeiston kapinan, mikä on myös törkeä 
osa taitavasti oikeiston eri kentillä kalastelevan opportunistisen 
Trumpin polttoainetta, sillä nimenomaan juuri näiden poliitti-
sesti kiihkeiden tunteiden tulkitsija hänestä on tullut. 

Osana tätä taktiikkaa presidentti Obama otettiin maalitau-
luksi syyttämällä häntä kristinuskonuskon- ja amerikkalaisten 
patrioottisten arvojen vastaiseksi muukalaiseksi, joka ymmärsi 
islamia ja yritti Obamacarella ujuttaa sosialismin Yhdysval-
toihin maksumiehinään korkean yritysveron kautta tavalliset 
amerikkalaiset osakkeenomistajat. Kapina onnistui. Vuoden 
2010 kongressivaaleissa republikaanit saivat suurimman vaa-
livoittonsa sitten vuoden 1938 vaalien. 

Kapinan kärjessä olivat ns. sydänmaat, jotka ovat sekä fyy-
sisesti että mielikuvana olemassa oleva konservatiivisesti ajatte-
levien ja toimivien ryhmä maantieteellisesti, että vanhoillisten 
ihmisten mielissä. 

Vasemmiston Occupy-liikkeen vastavoimaksi syntynyt-
tä teekutsuliikettä pidetään kolmantena 1930-luvun jälkeen 
syntyneenä sydänmaiden kapinana maassa, jossa konserva-
tiiveiksi ilmoittautuu 36 prosenttia väestöstä ja liberaaleiksi 
vain 24 prosenttia. Kartalla sydänmaat ulottuvat Illinoisista 
ja Wisconsista alas Missouriin ja länteen päin aina Pohjois- ja 
Etelä-Dakotaan sekä Wyomingiin saakka. 

Yhdysvallat on perustaltaan hyvin arvokonservatiivinen 
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maa, missä John Kennedyn, Bill Clintonin sekä Barack Oba-
man tapaiset keskitietä kulkeneet liberaalipresidentit ovat 
harvinaisuus. New Yorkissa konservatiiveja on vain muutama 
prosenttia vähemmän kuin liberaaleja. Yhdysvaltojen 50:stä 
osavaltiosta konservatiiveja on liberaaleja enemmän 44 osa-
valtiossa. 

Tästä on kysymys miksi Trump uskaltaa puhua ja puhuu 
tahallisen tarkoituksellisesti suoraan joko ilta näiden sydän-
maiden konservatiivien populistisiin sydämiin. Yhdysvaltojen 
konservatiivinen liike on laaja. 

Perinteisen keskitien konservatiivisuuden lisäksi siihen kuu-
luvat myös äärioikeiston Ku Klux Klan, kristilliset ääriliikkeet 
kuten evankelistat sekä kristillinen uusoikeisto, uusnatsit, ää-
rioikeistolaiset Steven Bannon ja älykköjen neokonservatismi. 
Teekutsuliike yhdisti ideologisesti kaikkia näitä, sillä se vas-
tusti verorahojen käyttöä terveydenhuoltoon ja taloudelliseen 
elvytykseen, ollen samalla kuin yhteinen juuri 70-luvun laajan 
verokapinan päivitys. 

Richard Hofstadterin psykopatologiaolettamuksen mukaan 
konservatiivit kärsivät jonkinasteisesta mielenvikaisuudesta ja 
suhtautuvat siksi vainoharhaisesti ympäristöönsä. Martin Lip-
set puhui konservatiivisuudesta statusahdistuksena niille, jotka 
kokivat nopeiden muutosten keskellä omat saavutetut etunsa 
ja kulttuurisen asemansa uhatuiksi. 

Mutta millaisia ihmisiä he ovat? Trumpille vaalit hävinnyt 
Hilary Clinton aliarvioi heitä kampanjassaan kutsuen heitä 
”korillisena surkeita tapauksia”. He eivät halua liittovaltion 
tunkevan nenäänsä heidän yksityiselämäänsä ja säätelevän 
liikoja yksityistä yrittämistä erilaisilla laeilla ja veroilla. He 
kokevat ”tasavaltansa olevan kuolemassa” ja kutsuvat itseään 
”jättäkää meidän rauhaan”-koalitioksi. 

Paskanpuhuminen ja humpuuki, Trumpin tavaramerkit, 
ovat suurin ongelma ja uhka myös tulevaisuudessa. Humpuuki 
on erityisesti rehentelevien sanojen tai tekojen avulla tapah-
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tuvaa harhauttavaa väärän kuvan antamista toimijan omista 
ajatuksista, tunteista tai näkemyksistä tavalla, joka ei suoranai-
sesti ole valehtelua. 

Kysymys on silti järeä eli tahallisesta merkitysten sekaan-
nuksista romantiikan ja valistuksen ylisanojen kyllästämässä 
maailmassa, mikä puhuu tänä päivänä enemmän tunteella 
tunteista kuin koskaan olemassaolonsa aikana, mutta millä 
tavalla? Siirappisesti tuotteistettuina halpoina, ja haalistuneina 
kopioina siitä, mitä ne oikeassa elämässä ovat, etteivät ne he-
rättäisi nukkuvaa karhua. Romanttinen lässytys on lähisukua 
totuudenjälkeisen ajan humbuukille. 

Esimerkiksi klassisen hellenistisen skeptisismin vakiinnut-
taja Khrysippos sanoi, että tiedämme kyllä, mistä puhumme 
puhuessamme tunteista, mutta emme yhtä ilmeisesti tiedä mitä 
tunteet todella ovat. Tämä tietämättömyys oli hänen mukaansa 
merkittävin este niistä parantumiselle. 

Humpuuki kuului aikoinaan vanharaamatulliseen reto-
riikkaan Suomessa, mutta on hävinnyt melkein kokonaan 
puhutusta kielestä. Humpuukin käsitettä voi avata hieman 
Princetonin yliopiston emeritusprofessori Harry G. Frankfur-
tin vuonna 2006 suomennetun kirjan ”On bullshit-Paskapu-
heesta”-kirjan tavoin. 

Kirja jankkaa saman asian ympärillä muuttuen itse paska-
puheeksi paskapuheesta, kun se väittää heti aluksi useamman 
meistä luottavan lujasti siihen, että tunnistamme paskapuheen 
ja osaamme siksi jättää sen omaan arvoonsa - väite, joka tuntuu 
paitsi tuulesta temmatulta niin myös huonosti perustellulta ja 
vielä huonommaksi motiiviksi kirjoittaa aiheesta kokonainen 
kirja. 

Kirjan parasta antia on kuitenkin ansiokas PASKAPU-
HEEN JA VALEHTELUN erottaminen. Harry G. Frankfur-
tin mielestä paskapuhe ei nimittäin varsinaisesti vääristä asioita, 
joihin se viittaa, eikä liioin puhujan käsityksiä niistä, kun taas 
valehtelu antaa tahallaan väärän kuvan näistä asioista - olemalla 
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perätöntä: 
”Koska paskapuheen ei tarvitse olla perätöntä, vääristämisen 

päämäärä on toinen kuin paskapuheen tapauksessa. Paskan-
puhuja ei välttämättä pimitä - tai yritä pimittää - meiltä sen 
enempää tosiasioita kuin omaa käsitystään niistä. Sitä vastoin 
hän kyllä pyrkii salaamaan meiltä toimintansa tavoitteet. Hä-
nen ainoa välttämätön tunnusmerkillinen piirteensä on, että 
hän antaa jollakin tavalla väärän kuvan siitä, mihin hän oikein 
pyrkii.” 

Kirjoittaja väittää paskapuhujan ja valehtelijan erottamisen 
ongelmaksi, sillä molemmat heistä osaavat antaa väärän kuvan 
itsestään siinä, että he muka pyrkivät totuuteen; molempien 
onnistuminen riippuu siitä, kykenevätkö he hämäämään meitä 
tässä ajassa: 

”Mutta valehtelija salaa sen itseään koskevan tiedon, että 
hän yrittää estää meitä saamasta oikeaa kuvaa todellisuudesta; 
meidän ei tule tietää, että hän tahtoo meidän uskovan jotain, 
mitä hän itse pitää perättömänä. Paskanpuhuja puolestaan sa-
laa sen itseään koskevan tiedon, ettei hän ole kovinkaan olen-
naisesti kiinnostunut väitteidensä totuusarvosta.” 

Kirjoittaja väittää lopuksi, että on mahdotonta valehdella, 
ellei itse usko tietävänsä totuutta; valehtelijan tapauksessa on 
hänen mukaansa välttämätöntä, että hän pitää väitteitään epä-
tosina. 

Pitääkö tämä paikkansa Trumpin kohdalla? Ei ainakaan 
hänestä paljastuskirjan kirjoittaneen veljentyttären mukaan: 
Trump kulkee omassa paskanpuhumisen luokassaan patolo-
gisena valehtelijana. 

Ja vaikka paskanpuhumisen juuret ovat kristinuskossa, on 
sillä vahvat perinteet kansan syvien rivien keskellä osaavissa ta-
rinankertojissa, joita ei ole koskaan kiinnostanut uhrata hyvää 
kehitteillä olevaa tarinaa sen enempää toden kuin epätoden 
puolelle, koska kertoja ei välitä siitä, kuvaavatko hänen sano-
mansa asiat todellisuutta vai eivät. 
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Augustinus ei pitänyt paskanpuhujia valehtelijoina, koska 
paskanpuhujat kertoivat niitä itsensä huvittamiseksi ja silkas-
ta rakkaudesta paskanpuhumiseen vailla hyötymistarkoitusta. 
Humpuukin viljeleminen eli paskanpuhuminen ja sen vahin-
golliset vaikutukset ovat mahdollisia sellaisten ihmisten kes-
kuudessa, jotka ovat joko pakolla tai vapaaehtoisesti antaneet 
muille vallan päättää siitä, mitä ja millä tavoin he saavat mis-
täkin asioista ajatella. 

Näistä samoista asioista puhui - hieman eri sanoin - Helsin-
gin yliopiston yhteiskuntapolitiikan emeritusprofessori sekä Jy-
väskylän ja Joensuun yliopiston dosentti, Risto Eräsaari, tieteen 
päivillä 7.1.2011 esitelmässään kontingenssin käsitteestä, joka 
julkaistiin ”Tieteessä tapahtuu”-lehden numerossa 5/2015. 

Esitelmänsä aluksi Eräsaari kertoo englantilaisesta valoku-
vaaja Richard Longista, joka teki vuonna 1967 suoran polun 
niityn halki kävelemällä moneen kertaan edestakaisin ja lo-
puksi dokumentoi sen valokuvaamalla. Teos sai nimekseen 
”A line made by Walking”. Kun Eräsaari katsoo teosta, hän 
huomaa esineiden sijainnin ja etäisyyden, kolmiulotteiseen nä-
kövaikutelmaan nojautuvan perspektiivin, vääntyvän kieroon 
ja harhaan: 

”Samalla perspektiivi tulee tässä kuvaannollisessa esityksessä 
ainutlaatuisella tavalla esille. Kuva esittää mielensisältöä hei-
jastavaa projektiota, ja samalla sitä, että ihmisen silmä näkee 
maailman projektiona. Maisemaan kävelty viiva asettaa kuva-
pinnan eri osat tasa-arvoiseen asemaan keskenään niin, ettei 
katsoja enää saa tutun perspektiivin välittämää informaatiota. 
Myös kontingenssia voi luonnehtia ominaislaaduksi, jossa ka-
dotetaan etukäteen sovittu tai totuttu perspektiivi.”

Eräsaaren mukaan, kun näin käy, silmä ei enää hahmota 
yksinomaan visuaalista tai tilallista näkemystä, vaan luovuttaa 
käsitteellisen näkökulmansa nojalla mahdollisuuden nostaa 
pöydälle ajattelutavan erityisyyttä arvioiva kiistanalaisuus ja 
asettaa umpikujaan ajautuneelle normatiiviselle teorialle vaih-
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toehto: 
”Uusi perspektiivi voi irrottaa, erottaa tai vapauttaa meidät 

siitä ehdollisuudesta ja sidonnaisuudesta, jolla taustaoletusten 
muutoksia reflektoimatta selitetään, mitä me olemme, ajatte-
lemme ja teemme. Tärkeät asiat voi toisinaan tunnistaa vasta, 
kun ne näyttäytyvät kontingentissa väläyksessä - todellisuu-
dessa, joka irtoaa symmetrisistä ja yksitoikkoisista kulisseista 
(Robert -Grillet), sallii uusien nimien kokeilun asioille vähän 
niin kuin nainen sovittaa kaupassa hattuja (Becket), antaa vä-
lähdyksen ajan sisällä tapahtuvasta ankkuroimattomasta olemi-
sesta (Joyce).” Risto Eräsaari kehittelee eteenpäin kontingens-
sin teemaa katsomalla myös taakse, jolloin ei tapahtunut niin 
paljon. Silloin Eräsaaren mukaan kontingenssin teema saatet-
tiin liittää laaja-alaiseen maailman varmuuden tavoitteluun ja 
vapaaseen tahtoon: ”Nykyjään kaikki on taas muutoksessa ja 
uutuuksia tulee jatkuvalla syötöllä, joten se liitetään ajallisen 
ymmärryksen muutokseen, ennustamattomiin tapahtumiin ja 
maailman synkkenemisen synnyttämiin enemmän tai vähem-
män traumaattisiin kokemuksiin. Kaoottisuuden ja tilapäisten 
syiden armoille joutumisen itsestään selvä vastavoima on järki 
ja suunnitelmallisuus.” 

Eräsaaren mukaan ”kontingentin (tarkoitetaan yleisesti 
asiantilaa, väitelausetta tai tapahtumaa (kiistellymmin objek-
tia) joka on mahdollinen, muttei välttämätön. Kontingenssi 
ei kuitenkaan suoraan tarkoita mahdollisuutta, sillä voi olla 
mahdollinen, mutta välttämätön asiantila tai olio) monimuo-
toisuus, vaihtelevuus ja ambivalenssi tunkeutuvat aina jollain 
tavalla ajan menoon: 

”Eihän kaitselmuksen taskulamppukaan voi näyttää pi-
meässä kuin seuraavat askeleet. Kontingentti satunnaisuusase-
telma - se että asiat eivät ole välttämättömiä tai väistämättömiä, 
vaan voivat olla myös ajateltavissa tai tehtävissä toisin - ei näin 
ollen oikein voi olla jyrkän kaksijakoinen vaan sen on oltava 
jollain tavoin kerrostunut. Lisäksi odotukset lomittuvat toisiin-
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sa ja asioiden keskellä olevalle kontingentti mahdollisuus voi 
ilmaantua intuition tuloksena.” 

Eräsaari on löytänyt satunnaisuuden, joka voisi olla hänen 
mukaansa toisin ja joka sen vuoksi on hänen mielestään mei-
dän muutettavissamme, maailman kohdusta suurten taiteili-
joiden ja ajattelijoiden työn hedelmänä. 

Eräsaarelle satunnaisuudessa ei ole kyse vain valveunen 
tai välähdyksen kaltaisista, vielä ilmassa leijuvista, lentomah-
dollisista ajatuksista, joita ei voi peräänkuuluttaa, vaan myös 
välialueina, kokeiltavuutena, piilevyytenä ja aavisteltavuutena 
näyttäytyvästä kvalitatiivisesta toivosta: 

”Satunnaisuus, joka voisi olla myös toisin, ei toisaalta juuri 
tämän takia olekaan meidän muutettavissamme, vaan se on 
este tai ikävä asia, joka aiheuttaa hälyä, haittaa ja harmia.”

Tämä ikävä asia on kohta viisi vuotta ollut Trump, joka 
on edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosin sanoin sairas, 
vaarallinen ja epämiellyttävä valehtelija eikä ole oppinut häviä-
mään tavallisesti kuten me muut. 

Amerikkalaisen idiotismin anatomia paljastaa sen patolo-
gisuuden. Siihen ei päde siis normaalit lääkkeet, koska se on 
itsessään myrkkyä. Läpeensä’ pahojen ja sairaiden kanssa ei voi 
pelata avoimin kortein hyvään sinisilmäisesti luottaen. Pitää 
suojella itseään ja totuutta.

Tämä mielessä aina voi yrittää muuttua punnitsemalla 
ajatuksiaan, sillä koskaan ei ollut Epikuroksen mielestä liian 
aikaista tai myöhäistä etsiä terveyttä ajattelusta sielulleen. Epi-
kuros sanoi, että se, joka väittää, ettei vielä ole tullut filosofian 
aika tai että se on jo mennyt, on sellainen, joka sanoo, ettei 
vielä ole onnellisuuden aika, tai että se on jo ohi: 

”Sekä nuoren että vanhan on harjoitettava filosofiaa; nuo-
ren siksi, että hän vanhetessaan saisi nuoruutta hyvistä asioista 
muistaessaan kiitollisuudella mennyttä, ja vanhan siksi, että 
hän olisi samalla kertaa sekä nuori että vanha katsoessaan pe-
lolla tulevaisuuteen.” 
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Miksi elokuva 
Kaksi paavia ja 

televisiosarja Uusi 
paavi tehtiin?

Harald Olausen

Ei hurskastelu tietenkään katoa mihinkään eikä ihminen 
muutu koskaan hyväksi. Hurskastelu ja esittäminen kuulu-
vat ihmisluontoon kuin nenä päähän, vaikka tekopyhän kak-
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sinaismoralismin maallisena linnakkeena pidetty katolinen 
kirkko Oy on vaikeuksissa. Hurskastelun seuraaminen on 
ollut suurta hupia syntisen ja ilkikurisuuteen vihkiytyneen 
kansaosan keskuudessa. Esimerkiksi entisaikaan kulki suusta 
suuhun isojen poikien vitsien kyytipoikana juttu maailman 
turhimmista asioista. Ne olivat kuulemma paavin pallit ja 
nunnan nännit, koska kuulijat yleisesti uskoteltiin tyhmälle 
kansalle paavien ja nunnien elävän himottomassa ympäristös-
sä nöyrästi vain jumalalleen omistautuneina. 

Myöhemmän ajan kirkkohistorialliset paljastukset ovat 
kuitenkin antaneet kunnolla kyytiä ajatukselle ja todistaneet 
niin nunnien kuin paavienkin olleen himojensa vaivaamia ta-
vallisia kuolevaisia ihmisiä sekä käyttäneen pallejaan ja nänne-
jään yhtä luonnollisesti kuin mihin ne on muillekin ihmisille 
tarkoitettu. Tästä kertoo Jude Lawn ja John Malkovitchin 
tähdittämä Uusi paavi -televisiosarja Nettflixillä.

Kyseessä on vain katolisuuden päivitys, ei mikään ku-
vainriisto Lutherin tapaan vaan ehkä jopa päinvastoin. Uusi 
paavi -televisiosarja levittää uudenlaisen tekopyhän ja tark-
kaan laskelmoidun markkinahenkisen kristillisen rakkauden 
sanomaa. Sarja on kaunis aikuissatu skandaaleista toiseen 
vuosituhansien aikana pahoin ryvettyneen katolisen kirkon 
mahdollisuudesta uskoa Jeesuksen rakkauden sanomaan ja 
tehdä ihmisille hyvää eikä vain tuomita ja kiusata heitä. Tai 
niin meidän annetaan ymmärtää huom: taas katederilta opet-
tavaisesti kerrottuna moninaisuuden sanomaa sateenkaarilip-
puineen ja punkkareineen. 

Sarjan keskiössä, viisas kardinaalivaltiosihteeri ja Vatikaa-
nin todellinen hallitsija - hämähäkki, jossa on hieman isä-Ca-
milloa sanoo sarkan motoksi, kollektiivisen muistin olevan 
atomipommia vahvempi. Sarjassa esiintyvä uusi paavi Pius 
XIII puhui jo Ylellä viime syksynä tulleella ensimmäisellä 
kaudella ”uskonsodista”. 

Nyt se on nostettu toisen jakson lopun keskiöön tai siitä 
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puhuminen. Jännittävä, hyvin rakennettu, ovela, juonikas ja 
älykäs mutta silti jotain jäi puutumaan. Kuten tarkempi selitys 
siitä, kuka oli sarjan salaperäinen Bauer? Tietenkin se, joka 
pitää todellista valtaa käsissään kulissien takana eli Vatikaanin 
oma salainen poliisi, joka viime kädessä hoitelee ikävät asiat.

Sarjassa häiritsee myös poliittinen agenda kultaisesta kes-
kitiestä ja kehotus pragmaattisuuteen sillä juuri menneiden 
aikojen katolinen fanatismi on johtanut ja johtaa yhä kirkossa 
valheelliseen tuudittautumiseen kaikkitietävän korkeimman 
olioin ainoan totuudenhaltijan asialla olemisesta, vaikka asia 
on päinvastoin. Itsekäs ja hidasjärkinen ihminen edustaa sil-
loin alastomillaan pahaa itsessään ja on vaaraksi niin omalle 
uskolleen kuin läheisille kanssaihmisilleen. 

Siksi sarjan on myös kiinnostava. Se on kuin katolisen 
kirkon edistysmielisten - mikä on tässä kohtaa umpimielisen 
konservatiivisuuden lippua kantavalle laitokselle ja sen fanaat-
tisille jäsenille väärä, oikea olisi ehkä uudistusmieliset - mikä 
saattaa olla tottakin, rahoittama projekti yrittää vakuuttaa laa-
jalle katolisille maailmapopulaatiolle, joiden enemmistö on 
maltillisia pragmaattisia nykypäivän katolilaisia, että ainoa tie 
sydämiin on rakkaus, ei vain puheet vaan myös teot niin kuin 
nykyinen paavi on tehnyt julistaessaan homojutut sallituksi.

Paavi esitetään ensimmäistä kertaa tuntevana ja himoitse-
vana, tavallisena ihmisenä, ja ihmeiden maailma kuin suoraan 
katolisen kirkon viestintäosaston tilaamana yhtä auvoisena 
ja ihmeellisenä kuin on katolisen kirkon erään suurimman 
erehdyksen mukaan erehtymätön. Jokainen nainen on sa-
malla sekä huora että madonna ja sarja kuin Emmanuellen 
jatko-osa. 

Kaikki, koko höskä laitetaan Sofia Coppalan Marie An-
toinette-elokuvan tapaan rokkaamaan ja kristillinen rakkaus 
saa uuden tämän päivän kevyen synnillisyyden hyväksyvän 
tulkinnan ja hohteen, sillä elokuva yrittää näennäisesti raot-
taa vaikeaa kysymystä maallisen ja taivaallisen rakkauden on-
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gelmatiikasta. Ja onhan elokuvassa klassinen paha eli nainen 
kirkon tiedottajan roolissa, josta on vahvan meikin alta vaikea 
sanoa kuka tämä Jane Fondalta näyttävä aikaa sitten keski-iän 
ylittänyt aerobiccaaja oikeasti on, sillä hän pukeutuu paholai-
sen tapaan Pradaan.

Tekopyhyys saa kyytiä kunnolla ja itsekehusta paisuneita 
kardinaaleja kuritetaan ja palautetaan maanpinnalle. Sarja 
hämää syvällä inhimillisyydellään; on vammaisia, homoja, 
epätoivoisia ja eksyneitä synnintekijöitä ja hyvään luottavia 
peruskristittyjä mutta ei kriittistä ajattelijaa ja toimijaa, joka 
sanoisi koko höskän olevan mätä ja lupaisi lanata sen maan 
tasalle. 

Kyllä sarjalla on sanomaakin. Siinä yritetään muistuttaa, 
että jokaisella on oikeus inhimilliseen elämään ja tunteisiin 
sekä itseään toteuttavaan läheisyyteen sekä seksiin, kunhan se 
vain tapahtuu kristilliseltä pohjalta. Tämän onkin aika por-
nahtavan (kuin Calicula-elokuva 80-luvun alusta) paras puoli 
ja yksi mikä tekee siitä katsomisen arvoisen kaikesta kitsisyy-
destään ja puolihuolimattomasta älyllisyydestään huolimatta. 

Pahuutta on katsottava silmiin avoimesti-juttu ilman ar-
voasetelmia - siinä todellista sanomaa - pahuus on pahuutta 
eikä muuksi muutu, vaikka sitä kuinka selitetään ja yritetään 
selittää. Sarja oli myös tavallaan kumouksellinen ja samalla 
profeetallinen puutumalla homoseksuaalipappien oikeuksiin. 
Mutta ei. Koko sarja on tarkoin harkittu sumutus itse oikean 
pahan ja ympäriltä, missä Vatikaani on kaksituhantisen oikeu-
tuksensa palvella valhetta aiemmin oikeuttanut. 

Pääpahaloisen eli kardinaalivaltiosihteerin äkillisten potku-
jen jälkeen alkama parannus -ja sovittelutyö entisten aikojen 
virheiden korjaamiseksi on liian läpinäkyvää ja tekopyhää 
ollakseen aitoa ja puhtain sydämin tehtyä totta maassa, jossa 
keksittiin aikoinaan roomalaisten toimesta ”divide et impe-
ra”-periaate eli hajota ja hallitse aikoja ennen Macchiavellia, 
joka pisti Ruhtinaassaan vain pisteen iin päälle - ei muuta, sii-



206

tä oli lörpöttelyyn, huijaamiseen ja silmänkääntötemppuihin 
ihastunut italialainen mentaliteetti pitänyt huolen jo Rooman 
tasavallan alkuajoista lähtien.

Me näemme sielumme silmin väriloistona raamatullisia 
sävyjä, apokalypsiaa, syntien taakkaa, kieroutuneita haluja 
ja tuskaista elämää, valhetta, joka pelastaa ja on ainoa lää-
ke, iljettäviä nilviäisiä ja pelottavia kauhukuvia ihan kuin lo-
pun aikoja odotellessa. Sarjan hyvismarttyyri Esther, joka on 
vaikeuksissa ja ajautuu prostituoiduksi, tyydyttää rikkaiden 
rumia ja vammaisia lapsia kuin pyhimys Maria Magdalena 
konsanaan asettuen katolilaisen fanatismin oivalliseksi uhriksi 
myöhemmin turvautumalla terrorismiin paljastuen pahaksi, 
jota sormella osoittaen Raamatun antamin esimerkein tuomi-
taan pahaan Vanhan testamentin tapaan. 

Toisaalta sarja esittää ihmisen epävarmuuden ja loput-
toman yksinäisyyden kirkonmiesten kaavussa koskettavalla 
tavalla. Kuvasto on sekä karmaiseva, rietas että ajan henkeen 
sopivasti huvittava ja joskus jopa pyhäkin, mikäli ymmärräm-
me sen hiljaisena arvokkuutena, joka tulee jostain ja on vain 
eikä mene pois. Ristillä tanssivat yöpukuiset nunnat öisin, 
ja köyhyyden tiukkapipoista ilosanomaa julistavat nuoret 
fransiskaanimunkit, kuin Savorolan Firenzen tunkkaisessa 
uskonnollisessa fanatismissa, peräämässä kirkon alkuperäistä 
merkitystä auttaa köyhiä jakamalla Jeesuksen tavoin kaiken 
olevaisen keskenään kuin kommuunissa, on lievä viittaus 
nuorten ikiaikaiseen anarkistiseen kaipuuseen tehdä selvä pe-
säero heitä edeltäneiden sukupolvien yksisilmäiseen ahneu-
teen, ja on lajissaan hyvinkin ”gretathunbergilainen kädeno-
jennus nuorille”, omassa ympäristöahdingossaan tuskaileville 
teinikatolilaisille ympäri maailman. 

Sarjaan on ympätty mukaan muitakin tunnekoukkuja, 
kuten vastapariksi uskonnolliset fanaatikot, islamin uhka, 
kirkon ikuisuusongelmana pedofiilit ja homopapit, vehkeilyt 
kulissien takana sekä paavin murhaaminen. Sarja julistaa py-
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hän porttouden marttyyriyden ikuista sanomaa tähän päivään 
istutettuna veren, sperman ja kuoleman jatkuvana liittona, 
herättäen aiheellisen kysymyksen: onko maailmassa sittenkin 
vain kysymys oikeista sanoista ja siitä kuka ne sanoo sopivan 
tilanteen tullen? Kaikkia sarjassa tuntuu vaivaavan sairaalloi-
nen himo, joka on kirkollista käsitystä rakkautta vastaan ja 
jolle he eivät voi mitään. Uusi paavi onkin suuri ja ällöttävä 
typerys, joka verhoutuu kylmän viileästä keskellä roihuavia 
paloja keskinkertaiseen runollisuuteen objektoiden ongelmat 
pois itsestään, tehden niistä itsenäisiä olioita omaa elämää 
eläen. 

7-jakson aloitus Jude Law paavina rannalla nyt himokkaik-
si misuiksi muuttuneiden nunnien ja tarjoilijana toimivan 
tiedotuspäällikön kanssa ilman raskasta synnillistä kuvastoa 
kertoo, kenelle sarjaa yritetään tuputtaa kuin katolisen maa-
ilman James Bondina hieman luvallista vaaraa, hyviä aikeita, 
nopeita autoja, jetset-elämää iloa, aurinkoa, lämpöä seksistä 
nyt puhumattakaan, tällä kertaa tunnustettuna himoja ja lail-
lisena aktina. 

7-jaksossa on myös älyllisesti mielenkiintoinen keskuste-
lu vahvasta tai oikeammin, pakon sanelemasta ja perinteisiin 
nojaavasta uskosta ihmeisiin, joita ei ole eikä tule edes lääke-
tieteessä, asioita vain tapahtuu eivätkä kaikki asiat tapahdu 
samalla tavalla – asia, joka tuntuu olevan kohtalonuskoon ja 
luonnonlakien samankaltaisuuksiin uskoville vaikea ymmär-
tää. Tässä osassa kohtaa uusia epäilevä aika vanhan uskovan 
ajan ja asettaa samalla kysymyksen: mihin uskoa muuhun tar-
vitaan kuin mielen rauhoittamiseksi? Ei mihinkään on ainoa 
ja selkeä vastaus. Uusi paavi on siitä symboli, hän ei tiedä mi-
tään, ei usko mihinkään ja on kaiken, etenkin itsensä, suhteen 
jatkuvasti varuillaan ja epävarma.

Uskon mysteeri päivitetään tämän päivän tasolle mutta silti 
usko johonkin ja luottavainen johonkin ei luotettavaan pysyy 
vahvana tosiasioista piittaamatta. Paavien historia on synkkä, 
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täynnä vaiettuja salaisuuksia ja synkkiä rikoksia ihmisyyttä ja 
ihmiskuntaa vastaan, ihan kuten on koko ajan kovasti jakaan-
tuvan kristikunnankin. 

Sarja raottaa myös mitä harras katolainen-termi tarkoittaa? 
Tv-sarja on kuin kaunis ja surullisen harras fresko jousimus-
iikilla höystettynä. Inhottavinta sarjassa on abortin vastainen 
propaganda, kun koomassa ollut uusi paavi herää ja lääkäri 
salakuljettaa hänet taloonsa, missä he keskustelevat lääkärin 
vammaisesta lapsesta ja abortista. 

Paavikin näytetään elämän ja kuoleman ihmeen keskellä 
yhtä hämmentyneenä ja avuttomana ihmisenä kuin kaikki 
muutkin ja me sekä ne, jolla ei ole vastauksia vaan joka kärsii, 
miettii ja kysyy ihan kuten jokainen meistä ikuisesti saman 
turhauttavan kysymys: miksi? Ja vaikka uusi paavi ei osaa pa-
rantaa, hän osaa lohduttaa, ja juuri sitä maailma kaipaa ja se 
on parhaimmillaan uskontojen ydinosaamista ja se liima, joka 
pitää kiinni ne tiukasti ihmiselämissä.

Rakkaudestahan tässä on kysymys ja sen monista eri versi-
oita. On julmaa ja itsekeskistä väärä rakkautta, on himo, jota 
luullaan rakkaudeksi, on ystävyyttä, joka on oikeaa rakkautta 
ja on jumalan rakkautta, joka on arvoituksellista ja ailahtele-
vaista. Kardinaalivaltiosihteerin pitämä Giralamopuhe eloku-
van varsinainen kohokohta, anteeksianto ja syntyien tunnus-
tus. Jude Lawn uusi paavi ja John Malkovitchin paavi eroavat 
toistaan, vaikka ovat samoja; siinä on Peer Gynt -efekti; sama 
mies nuorena ja vanhana symbolisesti; siinä missä Lawn uusi 
paavi on idealisti ja uskon sydämiin vievä prinssi, Malkovit-
chin uusi paavi on pettynyt, pelokas ja uskoa ulkomuistista 
esittävä varjo enää vain. 

Silti kysyn: miksi tämä melko tyhjänpäiväinen ja propagan-
distinen televisiosarja tehtiin eikä kysytty asiaa, vaikka Mark 
Twainilta, joka jo ”Matkakirjeitä maastani”- kirjassa paljastaa 
mistä huijauksesta tässä sielujen kamppailussa oikeasti on ky-
symys, kun saatana kertoo kirjeessään arkkienkelikamuilleen 
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taivaaseen, mistä luulee säädyttömyyden syntyneen: 
”Yhtenä päivänä saatana kertoo, kirkko ylistää moraalin 

tajua ihmisen jaloimpana ominaisuutena, vaikka tietää että 
jumalalla oli siitä kehnonlainen käsitys ja että hän kömpelöllä 
tavallaan teki kaikkensa estääkseen onnellisia paratiisinlap-
siaan sitä saamasta: ”No niin, Adam ja Eeva siis tiesivät, mitä 
paha on ja kuinka sitä tehdään. He osasivat tehdä erilaisia vää-
ryyksiä, ja niistä oli yksi ensi sijalla - se johon jumala kohdisti 
eniten huomiota. Tuo yksi oli sukupuolisen seurustelun taito 
ja mysteerio. Heille se oli suurenmoinen löytö, he lakkasivat 
vetelehtimästä ja käänsivät siihen koko huomionsa, nuo po-
loiset hilpeät nuoret!” 

Saatana jatkaa kertomustaan siitä, miten kesken tuollaisen 
juhlimisen he kerran kuulivat jumalan kävelevän pensaikossa, 
niin kuin hänellä oli iltapäivisin tapana, ja pelästyivät:” Mik-
si? Koska he olivat alasti. Ennen he eivät olleet sitä tienneet. 
Ennen he eivät olleet siitä välittäneet, eikä jumalakaan ollut 
välittänyt. Tänä ikimuistoisena hetkenä syntyi säädyttömyys. 
Ja muutamat ihmiset ovat siitä asti pitäneet sitä arvossa, vaik-
ka varmaan menisivät neuvottomiksi, jos joutuisivat selittä-
mään syyn.

Voltaire sanoi, mitä vähemmän taikauskoa, sitä vähemmän 
fanaattisuutta ja kurjuutta. Hän myös sanoi osuvasti, ettei 
hänen aikanaan ollut yhtäkään mellakkaa, ainuttakaan uskon-
nollista aggressioita, joihin entisaikojen itseään kunnollisina 
pitäneet kansalaiset eivät olisi sekaantuneet. 

Mark Twainin ”Matkakirjeitä maastani” paholainen antaa 
perin synkän ja lohduttoman kuvan tekopyhästä ja typeryy-
teen taipuvasta ihmisistä. Hänen mukaansa kaikki kansat 
ylenkatsovat toisia kansoja ja kaikki kansat vieroksuvat kaikkia 
muita kansoja koko maailman lisäksi vihatessa juutalaisia ja 
sietävän heitä vain, jos he ovat rikkaita. Raamattu saa tieten-
kin kunnolla kyytiä ilkikurisen paholaisen käsissä, kun Twain 
toteaa, että kun jumala tuli ensimmäisen kerran alas maan 
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päälle, hän toi elämän ja kuoleman; tullessaan toisen kerran, 
hän toi helvetin. Elämä ei ollut arvokas lahja, mutta kuolema 
oli. Raamatun laki sanoo: Älä tapa. Jumalan laki, ihmisen 
sydämeen hänen syntyessään istutettu, sanoo: Tapa. Selvä on 
siis, että hän ei voi pitää omia käskyjään. Välissä on Kirju-
rienkelien viraston anomusosaston tammikuun 20.päivänä 
kirjaama kirje hiilikauppias Abner Scofieldille New Yorkin 
Buffaloon osoittaakseen millaisia mielettömän maailman mie-
lettömyyksiä tekevät mielettömät ihmiset ovat silloin kun he 
luulevat, ettei kukaan muu kuule heitä kuin ”enkelit”. Tässä 
siitä mehevimmät palat:

”Mitä tule rukouksiinne 19. pnä päättyneen viikon osalta, 
minulla on kunnia ilmoittaa seuraavaa. Rukous hintaromah-
duksesta kilpailevalla alalla, kivihiilimarkkinoilla. Myönnetty. 
Rukous koettelemuksen lähettämisestä sille miehelle tai hänen 
perheelleen, joka on perustanut vähittäismyyntiä harjoitta-
van kilpailevan hiilitarhan Rochesteriin. Myönnetty seuraa-
vasti: kurkkumätää 2 tapausta, joista 1 kuolemaan johtava; 
tulirokkoa 1 tapaus, kuurouteen ja vähämielisyyteen johtava. 
HUOM! Tämä rukous olisi kuulunut kohdistaa mainitun, 
alaisen asemassa toimivan henkilön esimieskuntaa eli New 
Yorkin Keskusrautatie OY:tä vastaan. Rukous, että väkival-
tainen kuolema muodossa tai toisessa kohtaisi naapuria, joka 
on heittänyt tiiliskivellä perheen kissaa tämän ollessa serena-
dilla. Lykätty harkittavaksi sovitteluratkaisua silmällä pitäen, 
koska on ilmennyt, että anomus on ristiriidassa jäljempänä 
mainittavan, samana päivänä lausutun rukouksen kanssa jne.”

Heidegger muistutti, että löytääkseen vielä kerran olemisen 
läheisyyteen ihmisen täytyisi oppia ”eksistoimaan nimettö-
mässä”. Hänen pitäisi olla myös tietoinen sekä julkisuuden 
viettelyksistä että yksityisyyden voimattomuudesta. Ja ennen 
kuin ihminen puhuu, hänen täytyisi sallia olemisen puhutella 
itseään silläkin uhalla, että tällöin hänellä mitä todennäköi-
semmin olisi vain vähän tai harvoin oikeasti mitään sanot-
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tavaa. 
Vain näin sanat saisivat Heidegerrin mukaan jälleen ole-

muksellisen kallisarvoisuutensa (ilmeisesti hän ei ollut kos-
kaan käynyt tai kuullut puhuttavan juroista suomalaisista, 
jotka puhuivat vieläkin vähemmän keskenään kuin ”The 
Brokeback Mountain”-elokuvan homocowboy Ennis), ja ih-
minen puolestaan uudelleen asumuksen olemisen totuudessa. 
Silloin myös kaikki epätotena esitetty tieto ja tunnustuksel-
liset uskonnolliset tekstit, jotka vetoavat heikkoon mieleen, 
pitäisi kieltää kokonaan ja lopettaa kaikki turhat me-henkeä 
nostattavat yhdessäolotapahtumat. Heidegger kysyy mistä ja 
miten sitten ihmisen olemus määrittyy:

”Marx vaati ”inhimillisen ihmisen” tiedostamista ja tun-
nustamista. Hän löysi sen ”yhteiskunnasta”. Hänelle ”yhteis-
kunnallinen” ihminen on sama kuin ”luonnollinen” ihminen. 
”Yhteiskunta” turvaa yhtäläisesti ihmisten ”luonnon”, toisin 
sanoen ”luonnollisten tarpeiden” kokonaisuuden (ravinto, 
vaate, lisääntyminen, taloudellinen toimeentulo). Kristitty 
näkee ihmisen ihmisyyden, humanitas, suhteessa jumalaan. 
Pelastushistorian mukaan ihminen on ihminen ”jumalan 
lapsena”, joka kuulee ja ottaa kantaakseen Isän vaatimukset 
Kristuksen hahmossa. Ihminen ei ole tästä maailmasta, sikäli 
kuin ”maailmaa” ajatellaan platonistisen teorian mukaan vain 
ohimeneväksi kauttakuluksi kohti tuonpuoleista.” 

Uskonnonopetukseen pitäisi kuulua, jotta osaisimme lukea 
oikein kristillisiä tekstejä ja katsoa heistä tehtyjä elokuvia - ja ei 
siksi kuulukaan ettemme osaa ja oivaltaisi niiden olevan täyttä 
roskaa ja perustuvan kirjaimellisesti luuloille, uskomuksille 
ja typerille vanhanaikaisille hokemille ja väittämille aikaan, 
jolloin runkkaamisesta tuomittiin vasen käsi hakattavaksi irti 
ja flirttailusta kivitettäväksi - Heikki Räisäsen ja Esko Saarisen 
”Raamattutieto” (Otava 1997) -kirja, sillä kirjan takakannessa 
kirjoittajat kertovat nimenomaan kirjan olevan suunniteltu 
palvelemaan koulun raamattuopetusta. Johanneksen evanke-
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liumista kirja kertoo, että perimätieto Jeesuksesta oli Johan-
neksen seurakunnassa kehittynyt omintakeiseen suuntaan: 

”Merkittävä henkilö suunnan viitoittajana on varmasti ol-
lut evankeliumissa mainittu salaperäinen ”opetuslapsi, jota 
Jeesus rakasti”. Evankeliumi ei ole tämän henkilön kirjoitta-
ma, mutta sen sisältö perustuu paljolti hänen opetukseensa.” 

Kirjoittajat kumoavat tieteellisesti monet Raamattuun so-
keasti uskovien väitteet sen pyhyydestä ja yhdestä kirjoittajas-
ta. Esimerkiksi Johanneksen evankeliumissa on heidän mu-
kaansa itsessään viittauksia tradition kehittymiseen Jeesuksen 
poismenon jälkeen: esimerkiksi henki opettaa seurakunnalle 
totuuksia, joita Jeesus ei vielä oppilailleen kertonut. Johan-
neksen evankeliumi on lähellä harhaoppina myöhemmin 
pidettyä gnostilaisuutta, kun se kuvaa Jeesuksen tietä valon 
maailmasta maanpäälliseen pimeyteen ja takaisin kirkkauteen 
ja että ihminen voi pelastautua maailmasta taivaallisen pelas-
tajan avulla:

”Evankeliumi lienee syntynyt ensimmäisen vuosisadan lo-
pulla, luultavammin Syyriassa. Kirkollinen perimätieto teki-
jästä on sekava. Jeesuksen opetuslapsiin kuulunut Johannes, 
Sebedeuksen poika, tulee tuskin kysymykseen. Vielä toisella 
vuosisadalla eräät kirkolliset piirit vastustivat Johanneksen 
evankeliumia jyrkästi pitäen sitä gnostilaisena tuotteena.” 

Lopuksi kirjoittajat toteavat Johanneksen kolmeen kirjeen 
heijastaneen sen yhteisön myöhempiä vaiheita, jonka keskuu-
dessa evankeliumi on peräisin: ”Kirjoittaja on ilmeisesti eri 
henkilö kuin evankeliumin tekijä. Saamme tietää, että seura-
kuntaa raastoivat oppiriidat. Näyttää siltä, että osa seurakun-
nan jäsenistä kehittyi avoimesti gnostilaiseen suuntaan. He 
jopa kielsivät Jeesuksen todellisen ihmisyyden (doketismi). 
Kirjeet on kirjoitettu tällaisen opetuksen torjumiseksi. Sen 
sijaan Johanneksen ilmestys voi tuskin olla samoista piireistä 
lähtöisin.”

Jo aiemmin saksalainen Johann Gottfried Herder oli tul-
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kinnut 1770-luvun älyllisessä maailmassa Raamattua ensin 
tuolloin laajasti levineen tavan mukaan allegoriseksi, mutta 
muutti käsitystään (jotkut tulkitsivat sitä edelleen joko kir-
jaimellisesti jumalan sanana, rationaalisesti eli deistisesti tai 
Jumalan mystiseksi ilmestykseksi) poikkeuksellisesti kansan-
runouden tulkinnaksi ja Israelin kansan mentaalihistorian 
esityksenä. 

Pertti Karkama kertoo kirjassaan ”Kadonnutta ihmisyyttä 
etsimässä - johdatusta Johann Gottfried Herderin ajatteluun 
ja herderiläisyyteen Suomessa” (SKS 2007) esimerkiksi, miten 
Herderin mukaan ”Korkean veisun” runot eivät olleet Jahven 
ylistykseksi sepitettyjä allegorioita. Hän ei voinut myöskään 
hyväksyä sellaisenaan esimerkiksi Robert Lowtin ja Thomas 
Percyn käsityksiä, että runot oli ymmärrettävä kirjaimellises-
ti todellisiksi rakkausrunoiksi vailla kaikkea allegorisuutta: 
1770-luvulla Saksassa oli jo laajasti hyväksytty käsitys, että 
”Korkea veisu” oli kaanonista irrallinen maallinen teos ja ettei 
siinä vaikuttanut minkäänlainen jumalallinen innoitus. Her-
derille ”Korkea veisu” oli kansanrunoutta. Jumala ei puhu 
ihmiselle ”ex cathedra” vaan historiassa, ihmisten omissa ko-
kemuksissa ja jokaisen kansan omissa kohtaloissa.”

Herder Karkamanin mukaan säilyttää metafyysisen tulkin-
nan tavan tulkita Vanha testamentti, mutta jumalalisen innoi-
tuksen hän katsoo kuuluvan yleensä alkukantaisuuteen ja siksi 
myös esimerkiksi Homeroksen eepoksiin, Ossianiin, yleensä 
kansanlauluihin. Miksi sitten uskoa sokeasti raamattuun tai 
perinteeseen kuten katoliset, kun se on ilmeisesti sepitettä ja 
sitä on tällä tavalla kopeloitu? Tästä kertoo hyvän lisäesimer-
kin Itä-Suomen yliopiston yleisen historian professori Jukka 
Korpela, joka on kirjoittanut kirjan ”Miesparin siunaaminen” 
(Arator 2011), missä hän kuvaa miten kristillisen kirkon his-
toriassa on siunattu myös miespareja. Siksi hänen mukaansa 
ihmisten pitäisi olla varovaisia puhuessaan jostakin alkuperäi-
sestä järjestyksestä, koska sellaista ei ole. Korpela kertoo haja-
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naisen kristillisyyden mahdollistaneen hyvinkin moninaisen 
uskomusten ja kulttien säilymisen aina 1000-luvulle sakka:

”Varsinkin Länsi-Euroopassa kirkolliset uudisliikkeet 
huolestuivat noihin aikoihin siitä, että kirkko oli joutunut 
paikallisruhtinaiden haltuun ja luostareista ja hiippakunnis-
ta oli muodostunut maallisia poliittis-taloudellisia yksiköitä. 
Kirkon ryhtiliike alkoi vaatia maallista poliittis-taloudellista 
valtaa ja samalla määritellä yhä täsmällisemmin kirkon ope-
tuksia. Niillä kyettiin kontrolloimaan ja alistamaan niin pie-
niä ihmisiä kuin kuninkaitakin.” 

Korpelan mukaan yhtenäinen roomalaiskatolinen oppikin 
syntyi Länsi-Euroopassa vasta 1200-luvulla, mutta idän or-
todoksisessa kirkossa ei hänen mukaansa ole päästy yhteiseen 
näkemykseen tänä päivänäkään muussa kuin yleisissä liturgi-
sissa muodoissa ja opin aivan keskeisimmässä ytimessä. Kaik-
ki katoliset, myös ortodoksit, vannovat perinteen nimeen, 
vaikka on yleisesti kyseenalaista, mitä se kenellekin tarkoittaa 
ja esimerkiksi varhaiskeskiaikainen kristillisyys sisälsi suuren 
määrän mystisiä riittejä, joilla oikein toimitettuina taattiin 
jumalan suosiollisuus. 

Korpelan mukaan ihan tarkkaan ei ole tiedossa, esimer-
kiksi milloin homofobia tuli kristillisessä opetuksessa keskei-
seksi. Juuret hän tunnistaa juutalaisesta perinteestä lähteviksi 
samoin kuin siunaamisen ja naisten vieroksumisen, vaikka 
hänen mukaansa kristillisen kirkon varhaisvaiheessa oli mu-
kana naispuolisia diakoneja ja presbyteerejä. Katolisen kir-
kon perinne ja jumalan ilmoittama pyhäsana ja totuus joutuu 
kummalliseen valoon Korpelan kirjaa lukiessa, sillä Korpelan 
mukaan kirkkoon syntyi, tehtiin ja otettiin, mitä erilaisem-
piin tarkoituksiin rukouksia ja palveluskaavoja kuten myös 
miesparin vihkimiskaavat: 

”Kaikkea inhimillistä ja luvallista haluttiin tukea. Kun nii-
den tukemiseksi piti toimia oikein, tarvittiin oikea kaava. Siksi 
kirkon 2000-vuotisesta perinteestä löytyy mitä erilaisimmille 
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asioille siunauksia ja rukouksia.”
Ranskalaisfilosofi Michel Foucaultin mukaan antiikin 

perintö oli kuin luonto itse, avara, tulkittava tila: oli vain 
poimittava merkit sieltä täältä ja pantava ne vähitellen pu-
humaan. Korpelan mukaan ajatus siitä, että jumalaa pitäisi 
palvella on kummallinen siksi, että kaikkivaltias kaiketi osaa 
ja tietää kaiken, joten miksi häntä pitäisi palvoa tai miksi hän 
rukouksen vuoksi muuttaisi mieltään? Korpelan mukaan 
tämä piirre liittyy kreikkalais-roomalaisen antiikin kohtaloon: 

”Kaikkien jumalien yläpuolella oleva Kohtalo oli kreik-
kalaisten mielestä niin totaalinen voima, että sitä ei voinut 
palvoa. Palvonta ja rukoukset kuuluvat kristillisyyteen. Roo-
malaiset ajattelivat, että jumalasuhde on kaksipuolinen. Kun 
ihminen lähestyy jumalaa oikealla tavalla, tämä on velvollinen 
täyttämään anomuksen. Roomalaisen uskonnollisuuden eräs 
keskeinen ajatus oli aloittaa kaikki tärkeät toimet kääntymällä 
jumalien puoleen.” 

Katolisuus ei kestä päivävaloa, jos sen oppeja tutkitaan. 
Vielä pahemmin se kyntää suossa, kun sen käytäntöjä paljaste-
taan. Maailmanlaajuisesti kahdeksalla kielellä, mutta ei jostain 
kumman syystä suomeksi, vuonna 2019 julkaistun Frédéric 
Martelin teoksen ”In the Closet of the Vatican” ilmestyminen 
aiheutti koko maailmaa ravisuttaneen skandaalin. 

Kirjan paljastukset erityisesti tekopyhyydestä sekä laajalle 
levinneestä homoseksuaalisuudesta Vatikaanin korkeimmissa 
elimissä herättivät kysymyksiä, joihin Vatikaanin vanhimmat 
virkamiehet - ja itse paavi - joutuivat pakon sanelemana vas-
toin tahtoaan reagoimaan; kirjasta tuli heti New York Timesin 
bestseller. Paavi on ollut joskus kansan sydämissä tärkeä ja 
suosittu hahmo hyvien luonteenpiirteidensä takia eli myön-
teisiäkin poikkeuksia löytyy, kuten paavi Benediktus XIV, 
”vil papa Lambertini”, kahdeksannentoista vuosisadan (tuli 
virkaansa vuonna 1740) suosituin paavi, läpeensä rehellinen 
ja perusteellisesti oppinut, iloinen, vaatimaton, aikakauden 
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kirjallisuuteen intohimoisesti innostunut ja niin ennakko-
luuloton, että Egon Friedellin mukaan itse Voltaire rohkeni 
omistaa hänelle ”Mahomet”-kirjansa. 

Melkein vuosi kirjan ensimmäisen julkaisun jälkeen, Fré-
déric Martel pohtii uudessa esipuheessa kirjan vaikutusta ja 
tapahtumia, jotka ovat tulleet esiin sen julkaisemisen jälkeen. 
”In the Closet of the Vatican” -kirjassa kuvataan pappien kak-
sinaismoralistista elämää - mukaan lukien kardinaalit, jotka 
asuvat nuorten ”avustajiensa” kanssa ylellisissä huoneistoissa 
samalla, kun väittävät harrastavana nöyryyttä ja siveyttä - lu-
kuisten seksuaalisen hyväksikäyttötapausten systemaattinen 
peittely. Kirja kuvaa millaista on kulissein takainen huijaus 
Vatikaanissa ja poliittinen vehkeily sekä mikä lopulta johti 
kaikesta vastuussa olleen Benedictus XVI:n yllättävään, ilmei-
sesti pakotettuun, eroon. 

Moni meistä unohtaa sen tärkeän tosiasian, että makaam-
me samassa ojassa, mutta jotkut meistä katsovat sieltä tähtiä 
ja stoalaisfilosofi Senecan tavoin jäljittelevät mehiläistä, jotka 
valmistavat medestä hunajaa. Samalla tavalla meidän tulisi 
kerätä talteen parhaat ajatukset ja jalostaa niitä ja muistaa 
Descartesin sanat mielenliikutuksista määräämässä tämän 
elämän onnen ja onnettomuuden. 

Siksi ei ole yhdentekevää, mitä ”mielenliikutuksia” eli tun-
teita meille joka päivä ja kenen toimesta oikein syötetään; 
ennen ne olivat uskonnossa vahvasti marinoituja ihmetekoja. 
Siitä millaista mielenliikutuksia nykyisin on tarjolla, saa hyvän 
kuvan lukemalla Kari Karppisen ja Janne Martikaisen yhdessä 
toimittaman ”Julkisuuspeli ja demokratia” (Vastapaino 2012) 
-kirjan julkisuuden ja valtamedian muuttuvasta roolista yh-
teiskunnassa. 

Kirjassa käsitellään mm. ”yleisen mielipiteen, sosiaalisen 
mielikuvituksen ja sanavapauden suhdetta julkisuuteen ja 
demokratiaan” sekä Jurgen Habermasin ”Julkisuuden ra-
kennemuutos” -kirjassa esitettyä keskeistä väitettä ”mielipi-
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teestä” porvarillisen poliittisen julkisuuden erityispiirteenä. 
Kirjan tärkein huomio on se, että julkisuus on aina kuvitel-
tua, ja että julkisuuden määrittely riippuu paljolti siitä, mihin 
kiinnitämme huomiomme ja mitkä miellämme julkisuuden 
instituutioiksi. Asiaa voi tarkastella myös läpi Nietzschen ja 
Foucaultin edustaman tradition, mikä palauttaa kaikki eetti-
set arvot valtavaateiksi, ja tulkitsee kaiken eettisen argumen-
toinnin poliittiseksi manipuloinniksi. 

Kirjan kiinnostavin artikkeli on nyt jo (valitettavasti) edes-
menneestä ”Pressiklubi” -tv-ohjelmasta tutun tutkija Anu 
Kantolan artikkeli otsikolla ”Miten meistä tuli me -julkinen 
elämä sosiaalisena mielikuvituksena.” Kantola pohtii otsikon 
mukaisesti sitä miten modernit yhteiskunnat, jotka ovat liian 
suuria toimiakseen kasvokkain, ovat luoneet yhdessä sosiaa-
lisen mielikuvituksen (social imaginary). Kantolan mukaan 
tästä näkökulmasta katsottuna julkisuus ja julkinen elämä 
ovat täynnä mielikuvia, symboleita, tarinoita ja teorioita, jot-
ka kertovat keitä me olemme, mistä olemme tulleet, minne 
olemme matkalla, mikä meitä uhkaa sekä mikä meille on ja 
ei ole mahdollista. Kantolaa kiinnostaa erityisesti viime vuo-
sikymmeninä tapahtunut mielikuvituksen muutos: 

”Hegel piti lehden lukemista maallisena vastineena ru-
koukselle. Benedict Andersson (2007) lainaa tätä havaintoa ja 
väittää, että se kuvaa lehdistön merkitystä kansallisen kulttuu-
rin luomisessa. Andersson avasi keskustelun sosiaalisesta mie-
likuvituksesta parikymmentä vuotta sitten kirjallaan ”Ima-
gined Communities” (1983; suomennos Kuvitellut yhteisöt, 
2007). Kirjassaan hän tutki 1800-luvun nationalismia.” 

Kantola kirjoittaa miten modernille ajalle on ollut tyy-
pillistä Taylorin ”suureksi irtautumiseksi” kutsuma prosessi, 
jossa vanhat horisontit ovat murtuvat ja luhistuvat teollistu-
misen, kaupungistumisen ja nykyaikaistumisen tieltä. Kan-
tolan mukaan järjen varaan rakentuva moderni yhteiskunta 
on täynnä mielikuvituksia, jotka nojaavat vanhentuneeseen 
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romantiikkaan, Näitä sosiaalisia mielikuvituksia hallitsevat 
Kantolan mielestä yhteenkuuluvuuden tunteet, ajatukset 
yhteisestä kohtalosta, pitkä historialliset jatkumot historian 
hämärästä nykypäivään ja kokemukset aidosta ihmisen väli-
sestä yhteydestä. 

Usein näillä mielikuvituksilla on oma musiikkinsa ja ru-
noutensa, omat ikoninsa, suurmiehensä ja - naisensa, sankarit 
ja viholliset. Suurta irtautumista on myös se, miten 2010-lu-
vun somen ja internetin sanavapaudesta hullaannuttama suuri 
yleisö rimpuilee valtamedioiden itselleen omimaa, ja sitä mus-
tasukkaisesti ja tuloksellisesti tähän päivään saakka valvomaa 
monopolia päättää siitä kuka saa sanoa ja mitä.

Mutta palataanpa nykyvinkkelistä nähtynä keskelle suurta 
kristillistä typeryyttä, kun katolinen kirkko määräsi kaapin 
paikan maan päällä ja vähän taivaassakin. Apostoli Paavalin 
puhe ensimmäisessä korinttolaiskirjeestä kertoo kaiken oleel-
lisen, kun hän sanoo, että on kirjoitettu jumalan hävittävän 
viisaitten viisauden ja tekevän tyhjäksi ymmärtäväisten ym-
märryksen. Sillä hän viittaa turhaan ja väärään tietoon, joka 
hallitsee maailmaa ja asettaa ehdottoman uskon sen vasta-
painoksi oikeana käsityksenä ihmisen paikasta auringon alla 
mutta samalla epäloogisuuden sekamelska ja siihen kätkeytyvä 
hulluuden logiikka, jota katolinen kirkko itse toteuttaa edel-
leenkin harmillisen uskollisesti, paljastuu Paavalin sanoista, 
kun hän kysyy, missä ovat viisaat ja oppineet, missä tämän 
maailman älyniekat? Siihen hän ei tietenkään vastaa, koska sii-
hen kysymykseen vastattiin jo antiikin Kreikassa tyhjentävästi 
ja napakasti: ei ainakaan huuhaan ja uskomusten sekavassa 
maailmassa. 

Ranskalaisfilosofi Alain Badiou väittikin, että kristillinen 
keskustelu jäsentyi Paavalille sellaisen uuden kielen keksimi-
sen ympärille, missä hulluus, skandaali ja heikkous täyden-
tävät tietoon keskittyvää järkeä, valtaa ja järjestystä ja missä 
ei -oleminen on ainoa oikea tapa myöntää arvo olemiselle. 
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Paavali väärentää Jeesuksen sanoman vaatimukseksi ehdoton-
ta kuuliaisuutta, vaikka Jeesuksen oikea sanoma oli rakkaus, 
armo ja ymmärrys, ja Jeesus eräänlaisena anarkistisena kapi-
noitsijana itse vaikutti vapaan rakkauden apostolilta. Kautta 
maailman sivu muutkin kuin vain hengelliset hallitsijat ovat 
toivoneet alamaisiltaan kuuliaisuutta. Laumasieluisuus on 
helpottanut hallitsemista joskus hyvinkin kovin ottein. 

Vuoden 2015 kirjallisuuden Nobelisti, ukrainalainen Svet-
lana Aleksijevits kuvaa kirjassaan ”Neuvostoihmisen loppu - 
kun nykyhetkestä tuli second handia” (Tammi 2018) kosket-
tavasti millainen on valmiiseen sanojen todellisuuteen eräässä 
äärimmilleen viedyssä manipuloidussa todellisuudessa viety 
koneihminen, jolla ei ole omaa tahtoa eikä edes käsitystä siitä, 
mitä se voisi olla. Kuvaus muistuttaa erehtymättömästi oi-
keaoppisen katolilaisuuden näkemystä kuulaisesta kristitystä. 

Aleksijevitsin mukaan kaikki sosialismissa eläneet ihmiset 
olivat sekä samalla aikaan erilaisia että samanlaisia kuin muut 
ihmiset - heillä oli heidän oma sanastonsa, omat käsityksen-
sä hyvästä ja pahasta, sankareista ja marttyyreistä. Heillä oli 
myös erityinen suhde kuolemaan: 

”Kommunismilla oli mieletön tavoite muuttaa ”vanha 
ihminen”, vanha aatami, kokonaan toiseksi. ja siinä onnis-
tuttiinkin...muussa ei kai sitten onnistuttukaan. Runsaassa 
seitsemässäkymmenessä vuodessa marxismi-leninismin labo-
ratoriossa kehitettiin erityinen ihmistyyppi, homo sovieticus. 
Toisten mielestä se on traaginen hahmo, toiset käyttävät siitä 
nimeä sovok, neukku. Minusta näyttää, että tunnen sen ih-
misen hyvin, hän on hyvä tuttuni, olen elänyt monta vuotta 
hänen vierellään, kylki kyljessä. Minä olen hän, ja niin ovat 
myös minun tuttavani, ystävänä ja vanhempani.” 

Millainen oli ihmistyyppi Antiikin Rooman ikioman 
Turmpin aikaan eli keisari Neron, jonka tunnemme mm. 
siitä, että hän toivoi kansalle olevan vain yhden helposti kat-
kaistavan kaulan, osasi verhota häikäilemättömän julmuu-
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tensa valtaan astuessaan esittämällä myötätuntoista johtajaa 
valittamalla erään kuolemantuomion julistamisen yhteydessä 
toivovansa tuomion allekirjoittaneen kätensä kuivuvan. 

Nero osasi tarinoida ja tehdä itsestään muiden mielissä juu-
ri sitä mitä ei ollut koska tiesi muokkaavansa sitä julkisuutta 
ja julkista elämää, mikä oli täynnä mielikuvia, symboleita, 
tarinoita ja teorioita, jotka kertoivat suurille joukoille, keitä 
he olivat, mistä he olivat tulleet, minne he olivat matkalla, 
mikä heitä mahdollisesti uhkasi sekä mikä heille oli ja ei ollut 
hänen tahtonsa sallimissa rajoissa mahdollista. 

Ei ole sattumaa, että samaan aikaan kuin nykyinen sano-
malehdistö, jotka tuottivat kokonaan uuden kuvitteellisen 
yhteisöllisyyden: käsityksen yhteisestä elämästä ja kohtalosta 
sekä kansalaisten samankaltaisuudesta ja yhteenkuuluvuudes-
ta, jotka rakentuivat yhteisen menneisyyden, kielen ja kult-
tuurin varaan syntyi 1600-luvulla, kristinusko alkoi menettää 
hohtoaan suurten laumojen mielten muokkaamisessa ja olla 
yksin oikeassa. 

Katolinen liiga ei enää tiukkapipoisuudessaan kyennyt 
hallitsemaan ns. sosiaalista mielikuvitusta, joka käsittää kaik-
ki ne tavat, joilla ihmiset kuvittelevat sosiaalista elämäänsä. 
Yhteiskunnissa on aina olemassa sosiaalinen mielikuvitus, 
jossa ihmiset kuvittelevat ympäristönsä ja antavat sille näin 
merkityksiä. Nämä käsitykset liikkuvat mielikuvina, tarinoina 
ja legendoina. Sosiaalisen mielikuvituksen on siis jotakin, joka 
jaetaan yhteiskunnassa niin, että laajat ihmisjoukot uskovat 
siihen. Ja mikä tärkeintä: sosiaalinen mielikuvitus tuo yh-
teiskuntaan vakautta ja toimintakykyä tehden mahdolliseksi 
yhteiset toimintatavat ja oikeuttaen siten myös yhteiskunnan 
toiminnan. 

Sosiaalisen mielikuvituksen puuttuminen on tehnyt van-
han vallan olon tukalaksi erityisesti yhdessä sen konservatiivi-
simmissa linnakkeissa, Rooman punahattuisten kardinaalien 
kuuriassa katolisuuden oikeaoppisuuden nimissä. Kirkko on 
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kauan tiennyt, ettei sen ehdottomilla moraaliopeilla ole enää 
ylivaltaa ihmisten keskuudessa samaan aikaan kun sosiaalinen 
mielikuvitus on netin myötä laajentunut kontrollin ulottu-
mattomiin. Ihmiset valitsevat omien mieltymystensä mukaan 
moraalin, jota he noudattavat asiassa kuin asiassa. Identiteetti 
on hänelle kysymyksiä ”keitä me olemme ja mistä me olemme 
kotoisin”. Sellaisenaan identiteetti antaa myös taustan, jota 
vastaan tarkasteltuina mieltymyksemme, toiveemme ja pyr-
kimyksemme ovat ymmärrettävissä. 

Siksi katolinen kirkko yrittää tarjota dialogisuutta nykyka-
tolaisen identiteetin yhdeksi uudeksi perusperiaatteista. Kirk-
ko ei ole vielä hyväksynyt täysin mutta tajuaa, että vapauden 
makuun päässeestä nykyihmisestä tulee toimivia ihmisiä, 
kykeneviä ymmärtämään itseämme ja siten määrittelemään 
identiteettiämme, kun opimme ihmisen rikkaat ilmaisukielet. 

Mutta mitä muuta nämä rikkaat ilmaisukielet voivat olla 
kuin saada vapaasti olla mitä haluaa ja tehdä oman päänsä 
mukaan juuri kuten on toivonutkin? Kysymys siitä, kuka saa 
esittää näitä kysymyksiä, on aina kysymys myös vallasta ja 
mielistä sekä identiteetin ja kielen propagandasta, joka on 
joko näkyvää tai näkymätöntä eli ”pehmeää despotiaa”. 

Pehmeä despotia on sitä, ettei tyrannia ei enää perustu 
terroriin ja sortoon, vaan hallitsijat - niin mielen kuin kielen-
kin - ovat lempeitä ja holhoavia myötätuntoisen liikuttavalla 
tavalla. Juuri tästä ”pehmeästä despotiasta” on kysymys myös 
uuden Vatikaanin uuden paavin johdolla aloittamasta liberaa-
lien arvojen hyväksikäyttämisestä, markkinoidessa vanhoihin 
taikauskoihin perustuvaa katolilaisuutta pelastusoppina taval-
lisille ihmisille. 

Ei siis ihme, että yksi maailman suurimmista ja vaikutus-
valtaisimmista monikansallisista yhtiöistä, katolinen kirkko 
Oy käy vastahyökkäykseen maailman mieliä tehokkaimmin 
muokkaavan välineen, elokuvan avulla. Miksikään muuksi 
kuin Vatikaanin valkopesuksi ei voi tulkita viime vuonna 
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Yleltä tullutta, ja jo alussa mainitsemani Uusi paavi -televisi-
osarjaa, ja nyt parhaillaan Netflixillä pyörivää sen jatko-osaa, 
jossa lopussa nuori paavi herää koomasta. 

Nettflixissä näytetään myös viime vuonna elokuvalevityk-
sessä ollutta Anthony Hopkinsin ja Jonathan Pricen tähdit-
tämää Kaksi paavia-elokuvaa. Molempien samanaikaisuus ja 
sanoman samanlaisuus inhimillistää ja lähentää kansaa etäi-
senä pidettyä ja äärivanhoillista paavinistuinta on niin selvää 
propagandaa, ettei valistuneelle katsojalle jää mitään epäsel-
vyyttä kuka on päässyt kulisseissa rahoittajana vaikuttamaan 
itse elokuvien syntyyn ja sisältöön ratkaisevasti. Kummatkin 
teokset puhuvat nimittäin vapaan sielun ja kirkon alkuperäi-
sen tehtävän puolesta 2020-luvun ihmiselle jopa huvittavasti 
alleviivaten paavinistuimen virheitä. 

Paavi ei ole enää erehtymätön jumalan maanpäällinen si-
jainen, kuten katolinen kirkko on heidät valheellisesti esit-
tänyt ja iskostanut katolisen maailman päänuppeihin koh-
ta jo 2000-vuotta. Elokuvien paavit ovat Rooman piispoja 
(roomalaiskatolinen ja kreikkalaiskatolinen kirkko erosivat 
juuri tämän nimikiistan takia toisistaan lopullisesti vuonna 
1052 vaikka eroa oli tehty pitkän kaavan mukaan jo pari sa-
taa vuotta; idän ja lännen kirkon keskiaikainen eroaminen 
ei oikeasti merkinnyt yhtenäisen opetuksen hajoamista vaan 
sitä, että Länsi-Euroopassa kirkko määritteli oman oppinsa 
täsmällisesti, kun taas idässä kirkko ei monestakaan syystä 
voinut tai halunnut tehdä tätä eikä seurata kehitystä lännessä) 
ja Pietarin, jonka harva tietää olleen naimisissa. 

Kaksi paavia-elokuvassa muistutetaan enkelihöpinän al-
kaneen vasta 400-luvulla, kun yksinkertaisille kristityille piti 
luoda kristillisesti tarkkaan ohjeistettu mielikuvitus, missä 
ymmärrettiin taivas maallisen kurimuksen vastakohtana toi-
vona ja näkymättömänä luomakuntana eli henkimaailmana, 
johon kuuluvat enkelit ja pahat henget siitä huolimatta, että 
enkelit eivät ole pelkkiä metaforia tai symboleja ja lopu lap-
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suuden satuihin, vaan tosia ja erityisen ”Pyhiä” kaanonin mu-
kaan, vaikka he itsekin tietävät, ettei niitä ole olemassa oikeas-
sa elämässä sellaisina kuin heidän uskonsa ne väittää olevaksi. 

Katolisessa enkelnäkemyksessä on mukana hitunen Ber-
keleyn tutkimaa näköharhaa ja samalla selitys siitä, mistä se 
johtuu; Berkeleyn mukaan näköharha näet säilyi, jos katsoim-
me taivaanrannassa olevaa kuuta sylinterin läpi tai muurin yli, 
kuten katoliset tekevät katsoessaan maailmaa itse luomansa 
”kaanonin ” läpi nähden siellä milloin enkeleitä, milloin ih-
metodistuksia jumalan hyvyydestä. Enkelten ”palvelutehtävä-
nä” on toimia jumalan lähettiläinä ja sanasaattajina niin, että 
meidän näkymättömissä ympäri maapallon käy varsinainen 
vilske, kun nämä siivekkäät jumalan soturit vievät ja tuovat 
viestejä jumalalta ja jumalalle. 

Enkelit jakautuvat asemansa mukaan eri ryhmiin. Heille 
ei osoiteta palvontaa, mutta heitä kunnioitetaan. On selvää 
”common sensen” mukaisesti ajatella, että enkelusko on yksi 
katolisuuden monista heikoista lenkeistä, minkä tarkastelu 
järjellä ei kestä enää päivävaloa, vaikka suhtaudumme asiaan 
tunteella myönteisesti. Enkelit ovat pyhiä, mutta eivät luon-
nostaan vaan johtuen pitkäaikaisesta kuuliaisuudesta ju-
malalle. Raamatun mukaan heitä oli ”tuhannen tuhatta” ja 
”kymmenentuhatta kertaa kymmenen tuhatta” eli miljoonia 
jo vanhaan aikaan, saati sitten nykyjään todennäköisesti satoja 
miljoonia kertaa satoja miljoonia, jotta he ehtisivät palvella 
kiireistä jumalaa ja kasvavaa ihmispopulaatiota edes vanhan 
palvelutasonsa kohtuudella säilyttäen ilman valituksia ja van-
han testamentin tunnetusti äkkiarvaamattoman ja julman 
jumalan kirjaimellisesti kuolettavia rangaistuksia. 

Tuomas Akvinolaisen mukaan ihminen erosi enkeleistä, 
jotka ovat luonteeltaan puhtaasti aineettomia olentoja, siinä 
että ihminen oli ruumiillinen olento. Tämän vuoksi enkeleillä 
ei ollut hänen mukaansa yksilöllisyyttä niin kuin ihmisillä, 
joilla on sekä ruumis että sielu. Mark Twainin ”Matkakirjeitä 
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maasta”- kirjan kirjeiden kirjoittaja arkkienkelikamuille on, ei 
vähempää kuin maahan karkotettu itse paholainen - kaiken 
pahan alku ja juuri, joka ei jaksa olla pilke silmäkulmassa 
hämmästelemättä ihmisten ja eläinten mielipuolisuutta ja 
kaiken elämisen järjettömyyttä maassa: 

”Ihminen luulee olevansa ”jumalan jaloin luomus” - hän 
luulee olevansa Luojan lemmikki. Hän uskoo, että luoja on 
hänestä ylpeä, jopa uskoo, että Luoja rakastaa häntä, rakastaa 
kiihkeästi, istuu yökaudet ihailemassa häntä, niin ja valvomas-
sa ja vahtimassa, ettei hän joudu ikävyyksiin. Hän rukoilee ja 
luulee Luojan kuuntelevan. Eikö olekin hupaisa kuvitelma? 
Hänen rukouksensa ovat täynnä törkeää, ujostelematonta ja 
korusanaista Luojan imartelua, ja hän luulee, että Luoja is-
tuu tyytyväisenä kehräten kuuntelemassa näitä haihatteluja ja 
nauttimassa niistä...Minun täytyy vaivata teitä vieläkin eräällä 
asialla: hän luulee pääsevänsä taivaaseen!” Saatana kirjoittaa 
kirjeessään arkkienkelikamuilleen taivaaseen, miten ihminen 
on palkannut opettajia, jotka sanovat hänelle, että hän pää-
see taivaaseen: ”He kertovat hänelle myös, että on olemassa 
helvetti, iankaikkinen tuli, ja että hän joutuu sinne, jollei hän 
pidä käskyjä.” 

Vastoin katolilaisuuden opetuksia, ei kuitenkaan näytä ole-
van, jos on uskominen Locken todisteluihin, mitään näkymä-
töntä siivellistä luomakuntaa sen enempää kuin synnynnäisiä 
ideoita eikä synnynnäistä kykyä käsittää maailmaa sellaisena, 
kuin se pohjimmiltaan on - se tahtoo sanoa myös sitä, ettei 
jumalaa voi olla olemassa järjellisesti ajateltuna sellaisena olio-
na ja sellaisessa muodossa kuin kristillisen kirkon seitsemän 
kirkolliskokousta ja vanhat kirkkoisät ovat meille vanhojen 
kirjoitusten mukaan väittäneet. 

Berkeley, jonka mielestä meidän tuli ajatella kuin oppi-
neet mutta puhua kuin rahvas, yritti harjoittaa filosofiaa myös 
ilman kieltä, koska hän ymmärsi kielen turmiollisen vaiku-
tuksen ja sen kyvyn tuottaa ja esineellistää fiktiota, kuten on 
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käynyt katolilaisuuden kohdalla satuiluna ja omien toiveiden 
idealisoimisena ihan kuten Berkeleyn kuuluisassa kirjoitukses-
sa ”Erakkofilosofista”, jolla ei ollut kieltä. Berkeley kirjoitti, et-
tei mielikuvitus riittänyt käsittämään sitä ihmeellistä tyhjyyttä 
ja mielteiden niukkuutta, jonka koki hän, joka hylkäsi sanat. 

Erakkofilosofilla oli sittenkin kieli, jos hänen näkökykynsä 
oli normaali: visuaalinen kieli - juuri tämä kieli on katolisuu-
den tärkein kieli, avain alitajuntaan kuvien, symbolien ja niitä 
tahdittavan resitoivan musiikin säestyksellä; katolilaisuudelle 
kieli on näkymätöntä vaikuttamista ihmismielen sisimpiin 
kerroksiin mystiikan nimellä hyvän ja pahan dikotomiaa hy-
väksikäyttäen. 

Esimerkiksi oppi pahoista hengistä on samalla sekä ehdo-
ton ja pelottava, että myös paljastavuudessaan koko kristin-
uskon kaikkein heikoin lenkki ja selityksiltään epäuskottavin 
- pahuuden alkuna katolisten mukaan oli nimittäin maassa 
enkelten lankeemus synnin edessä. Itse paholainen, joka oli 
ensimmäinen langenneista enkeleistä, johdattaa edelleenkin 
jumalaansa etsivän ihmisen harmiksi joukkoa langenneita en-
keleitä meitä pahuuden pariin, milloin miksikin houkutuslin-
nuksi naamioituneena syyllistäen samalla vanhojen kirkkoi-
sien ankarien oppien saattelemana pikku retkahduksistamme 
nautintojen ja houkutusten teillä. 

Syyttävän sormen voi osoittaa kohti kirkkoisä Origenestä, 
joka ei uskonut jumalan luoneen maailman tyhjästä ja kastroi 
itsensä, esitti ensimmäisenä teorian, että paholainen oli hank-
kinut itselleen oikeuden ihmisiin ja että Jeesus Kristuksen 
kuolema oli paholaiselle maksetut lunnaat. Onnistuneella vie-
koittelulla paholainen oli hankkinut itselleen oikeuden, jota ei 
voitu tehdä mitättömäksi vaan ainoastaan ostaa. Jumala tarjosi 
paholaiselle Jeesus Kristuksen ihmisten sielujen vastineeksi. 
Tämä oli kuitenkin jumalan puolelta törkeää huijaamista, sillä 
jumala tiesi, ettei paholainen voinut pitää vallassaan Jeesus 
Kristuksen sielua, koska synnitön sielu aiheutti paholaiselle 
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piinaa. 
Tämän idean ostivat ja kehittelivät eteenpäin myös Au-

gustinus ja Gregorius Suuri. Juuri Origeneksen vaikutuksesta 
katoliset alkoivat uskoa, että pahat henget turmelevat ihmisen 
sielua ja aiheuttavat ihmisille myös sairauksia, onnettomuuk-
sia ja muita vastoinkäymisiä. Käsittämätöntä tämä on siksi, 
että katoliset väittävät jumalan sallivan tämän ”kaitselmuk-
sessaan”, ohjaten niiden toimintaa niin, että toiminta palvelee 
ihmisen pelastusta ja kasvamista hyvyyteen. Näin katoliset 
tavallaan antavat ymmärtää rivien välistä sanoessaan ”pahojen 
henkien olevan rajoitettu”, siihen että jumala ja saatana toimi-
vat yhdessä kuin kahdessa eri vuorossa, yö- ja päivä, halliten 
maailmaa, niin näkyvää kuin ei-näkyvää, yhdessä salaa mutta 
julkisesti erillään toisistaan. 

Kirkko on katolisille ”He ja Me” yhdessä Kristukseen kas-
tetut seurakunnan jäsenet ilman turhia pulinoita, sillä kirkko 
on katolisille paitsi Kristuksen ruumis, myös pyhän hengen 
temppeli. Pyhä henki on jakanut katolisten mukaan jokaisel-
le kirkkonsa jäsenelle yksilöllisiä lahjoja, jotka on tarkoitettu 
koko kirkkoruumiin hyväksi. 

Mutta nämä ovat vain sanoja, joita ylikiihottuneen mys-
tisen taikauskopuheen kirkolliset ammattilaiset suoltavat tie-
täen itsekin hyvin sen ikävän tosiasian, etteivät kauniit sanat 
ole tosia - eivät toden sanat kauniita, ainakaan silloin kun on 
kyse vallasta, kunniasta ja maineesta oman itsensä kohdalla. 
Juuri siksi televisiosarja Nuori paavi ja elokuva Kaksi paavia 
on tehty periaatteella: nyt on aika kääntää kellot kohti nyky-
aikaa yhdessä maailman suurimmassa hengellisessä yhtiössä, 
ettei lapsi vain lennä kovassa kilpailussa pesuveden mukana 
viemäriin. 

Toinen kaksi paavia-elokuvan anteeksipyyntö Vatikaanin 
vuosituhansia levittämille valheille on jo mainitut höpinät 
pappien selibaatista. Ne aloitettiin vasta 1100-luvulla ajatuk-
sella turvata kirkon omaisuus, kun papeilla ei ollut virallisesti 



227

perheitä. Pahinta ja epä-älyllisintä on harhakuva ”varmuudes-
ta”, mikä on peittänyt alleen antiikin ajan yhden tärkeimmis-
tä vaatimuksista ”tunne itsesi”, joka oli Delfoin oraakkelin 
ohjeista myös se, mitä Sokrates levitti tehokkaasti Platonin 
mukaan taikauskoiseen ympäristöönsä. 

Michel de Montaignen mielestä vaikutelma tiedon var-
muudesta oli varma todiste hulluudesta ja äärimmäisestä epä-
varmuudesta; ehkä tässä kaikessa on sittenkin kysymys siitä 
samasta, mitä Nietzsche tarkoitti sanoessaan ”Kirjoituksia 
kreikkalaisista”-kirjansa ”Kreikkalainen Valtio”-luvussa ”koh-
talokkaan viettelijän tuhonneen orjan viattomuuden tiedon 
puun hedelmillä: 

”Nyt orjan täytyy lievittää oloaan päivästä toiseen läpi-
näkyvillä valheilla, jotka jokainen tarkkanäköisempi pystyy 
tunnistamaan valheiksi. Niitä ovat oletus ”tasa-arvosta”, niin 
sanotut ihmisten perusoikeudet tai työn arvo. Orjahan ei voi 
käsittää, että arvosta voi puhua ylimalkaan vasta kehityksen 
päätepisteessä, nimittäin siellä, missä yksilö ylittää kaikki ra-
jansa ja missä hänen ei ole enää pakko tuottaa ja työskennellä 
oman elossapysymisensä eteen.”

Uusi paavi -televisiosarja on kuin kruunu nykyajan sarjo-
jen täyttämien maksullisten televisiokanavien pirteille mutta 
sisällyksettömille tuotannoille. Mutta siinä ei ole mitään kiin-
nostavaa, ellei sarjasta tihkuvaa katolista erotiikkaa sellaiseksi 
lasketa. Sarja on silkkaa pintaliitoa ja ajantappoa hienoissa 
kuoseissa. 

Miksi Uusi paavi sitten tehtiin? Rahasta ja kunnianhimos-
ta, kuten monet muutkin asiat (usein vain rahasta tehdyt ju-
tut ovat keskimääräisesti huonompia kuin kostosta tehdyt). 
Sen huomaa elokuvan alkuteksteistä, missä komeillee brittien 
sensuelli vastine jenkkien Brad Bittille, Jude Law, sekä yhtenä 
elokuvan päätähdistä että sen tuottajista. Sarja on kuitenkin 
täyttä roskaa eikä sitä pitäisi esittää verorahoin maksetuissa 
televisioyhtiössä, kuten ei tehdäkään vaan Nettflixissä. 
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Ylen kunniaksi on sanottava, että joku siellä äkkäsi tilan-
teen vakavuuden eikä ostanut jatko-oikeuksia sarjan ensim-
mäisen tuotantokauden jälkeen. Tai sitten sarjan tuottajat 
taktikoivat ja myivät koko roskan ammattilaisille, HBO Nor-
dicille, täytteeksi kanavan mainostaman muun 5000 elokuvan 
varastoon (huh millaisiahan ne ovat?). 

Uusi paavi on olevinaan jännittävä mutta sarjassa ei pelaa 
mikään. Käsikirjoitus on yhtä ponnetonta tylsyyttä täynnä 
kuin ruotsalaisista kuninkaallisia käsittelevistä ykkösluokan 
puppulehdistä. Näyttelijät ovat joko tahallisen tai tahattoman 
mahtipontisia ja asetelmalliset kohtaukset kuin jostain mai-
nostoimiston myyntivideosta. Kaikki tämä sietämätön ähky 
on kääritty tärkeilevään kaapuun muka meitä viihdyttämään, 
ellei kysymys sitten ole suuren luokan kusetuksesta ja paro-
diasta.

Uusi paavi -televisiosarja on kuin uskonnollisuuden kaa-
puun puettu maailman Salatut elämät. Molempia levittää 
sama yhtiö - toista katsojien onneksi vain Suomessa. Kysymys 
Uudessa paavissa on olevinaan karnevaalisaatiosta. Todelli-
suudessa halvasta seksillä kyllästetystä tirkistelystä. Jude Lawn 
Uuden paavin esittää uuden ajan rakkauden apostolia vailla 
rajoja ilman sädekehää ja sydän repaleisena tavallisena Jeesuk-
sena, joka kärsii ihmisten ja ihmiskunnan pahuuden tähden. 

Sekin on pelkkää pintaa - televisiosarja on itse asiassa vain 
pelkkää pintaa ja kauniita sisällyksettömiä kuvia, jotka toista-
vat tarkkaan sen mitä luulemme niiden esittävän - ei muuta ja 
se hieman harmittaa. Kovanluokan näyttelijänimet ja rankka 
läpänheitto esimerkiksi (taas kerran) uuden paavin ja eläh-
täneen rokkitähti Marilyn Mansonin kanssa, on yhtä tyhjää 
kuin istuisi jääkiekkokatsomossa sievien jääkiekkomissimor-
siamien keskellä kuuntelemassa mitä Sokoksen 3-1-päiviltä 
on Helsingin tavaratalon kosmetiikkaosastolta tänään kassiin 
salaa muiden silmiltä vilahtanut ihan vain jännityksen vuoksi. 

Juuri niin. Siinä on sarjan avainsana: ihan vain jännityksen 
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ja pikkutuhman tirskistelyseksin vuoksi. Miksi muutenkaan 
tällaista roskaa on tehty? Ehkä juuri siksi, että roska on hal-
paa ja kiinnostaa suurta yleisöä. Kyseessähän on hölynpölyn 
vuosituhantisen perinteen päivittäminen väkivallalla ja seksillä 
lisättynä juuri siihen samaan yleisöön, jota katolinen maailma 
on aina pitänyt, ja yhä edelleen pitää, tiukasti näpeissään ra-
han ja vallan vuoksi. Bisnes on bisnestä. En suosittele. 

Kaksi paavia- elokuva on siloteltua ja tyylikästä propagan-
daa alusta loppuun ei paljoa muuta. Elokuva on hieman tasai-
sempi ja kiinnostavampi kurkistus katolista maailmaa mullis-
taviin tapahtumiin kuin fantastista surrealismia edustava Uusi 
paavi -televisiosarja. Mutta totta se ei ole eikä kerro mitään 
uutta tai koko salattua totuutta salaisten hirviöiden typeristä 
turhamaisuuksista. Siksi en suosittele sitäkään.
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Emotionaalinen 
absolutismi 

Brodskyn mukaan
Harald Olausen

Miksi nykyaikana rakastetun ja muusan välinen suhde menee 
usein päällekkäin? Antiikin aikana niin ei tapahtunut, koska 
muusalla ei ollut varsinaisesti ruumiillista hahmoa, sillä Zeuk-
sen ja Mnemosynen (muistin virkistämiseksi muistin jumala-
tar) tyttärenä hänessä ollut mitään konkreettista; ainoa tapa, 
jolla hän ilmaisi itsensä kuolevaisille, etenkin runoilijalle, oli 
äänen kautta: sanelemalle hänelle milloin minkäkin säkeen. 
Antiikin ajan suhtautuminen runoilijoihin oli yleensä ylevä ja 
järkevä. Runoilijoita kunnioitettiin jumaluutta (kreikkalaisille 
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jumala oli ns. predikaattikäsitys enemmän kuin konkreettinen 
jumala tai jumalat; hehän olivat monijumalaisia) lähellä olevia 
hahmoja. Maailman (tunne)kirjallisuudessa on kautta histo-
rian pitkän sivun pohdituttanut levottomia mieliä lopullinen 
kysymys rakastetun ja muusan välisestä suhteesta, erosta ja 
lopulta myös kohtalosta.

Yksi viimeisistä suurista runoilijoista, Nobelilla palkittu 
maanpakoon silloisesta Leningradista pakotettu dissident-
tirunoilija, Joseph Brodskyn arvio kolmenkymmen vuoden 
takaa on lajinsa parhaita, jos vielä ottaa ymmärryksen alkei-
den lähtökohdaksi Brodskyn ilkikurinen toteamus siitä, että 
meillä kaikilla useampia syitä pysyä aloillamme kuin lähteä 
marssimaan, tai ajatus muusasta kielen äänenä, jota runoilija 
kuuntelee: juuri se sanelee Brodskyn mukaan hänelle seuraa-
van säkeen. Ja luultavaa on myös, miksi muusa on naispuo-
linen, koska kieltä tarkoittava kreikankielinen sana glossa on 
feminiininen. Ja vaikka käsitys on nykyhetken maailmassa su-
kupuolittuneena auttamattomasti jo menneen ajan kielellisiin 
kiemuroihin kuuluneena vanhentunut, ymmärrän sen peh-
meänä ja rakentavana vastaan miehinen ärjyminen, uho sekä 
kreikkalaisen maailman vakavailmaiset ja yksitotiset spartalai-
set ja Peleponnealaissotamyytit sekä suuri fasistinen alkukoti. 

Antiikin ajan runoilijan kirjoissa ainoa naishahmo hänen 
rakastettunsa lisäksi oli usein hänen oma muusansa eli runot-
tarensa. Muusa ei ole Brodskyn mukaan vastuussa ainoastaan 
hänen tunteidensa koostumuksesta, vaan myös siitä, miten 
runoilija valitsee intohimonsa kohteen ja miten hän sitä ta-
voittelee. Juuri muusa tekee hänet fanaattisen määrätietoiseksi 
ja muuttaa hänen rakkautensa oman monologinsa vastineeksi. 
Brodskyn huomiot runoilijasta tehtävänsä ja ymmärryksensä 
osalta yksiavioisena- ja kielisenä ovat kiinnostavia: se mikä 
tunneasioissa on itsepintaisuutta ja pakkomiellettä on pää-
asiallisesti sanellut hänen mukaansa muusa, jonka valinta on 
aina esteettistä alkuperää ja hylkää siksi muut vaihtoehdot. 



232

Tavallaan rakkaus on yksijumalainen kokemus. Brodsky jopa 
väittää tämän pohjalta runoilijalla olevan kyky olla uskollinen 
tuhlaantuu hänen muusaansa, kuten annetaan ymmärtää By-
ronin versiossa runoilijan romanttisesta ohjelmasta - mutta 
se pitäisi hänen mukaansa paikkaansa vain, jos ihmisen kieli 
todellakin olisi hänen itsensä valitsema. Juuri siksi voi sanoa: 
eläköön rakastetun ja muusan välinen ero. Brodskyn mieles-
tä nykyaikaisessa mielikuvituksessamme rakastettu ja muusa 
menevät usein päällekkäin. Yksi syy on romanttinen rakkaus 
ja sen kuvitelmat. 

Brodsky puhuu emotionaalisesta absolutismista, jonka voi-
makkuus on sellaista, että se toisinaan ampuu kaiken lähellä 
olevan yli ja usein varsinaisen maalinsakin yli. Tulkitsen sen 
niin, että se on myös eräänlainen pakkomielle, jonka uhrina 
ja kourissa runoilija ei voi ajatella järkevästi, vaan on tunteen 
vallassa kuin valmiiksi ohjelmoitu tekemään omasta tahdos-
taan välittämättä juuri niin kuin tunne hänelle sen sanelee. 
Brodsky kirjoittaa muusan nalkuttavasta ja itseään siteeraa-
vasta äänestä, joka vie runoilijan niin epätäydellisten kuin 
täydellistenkin liittojen tuolle puolen, yli perinpohjaisten ka-
tastrofien ja onnen hurmion - todellisuuden kustannuksella, 
sisältyipä tuohon todellisuuteen hänen tunteisiinsa vastaava, 
oikeasti olemassa oleva romanttinen halu tai ei. Toisin sanoen 
viritys kohoaa itsetarkoituksellisesti, ikään kuin kaikki kieli 
kuljettaisi runoilijan, varsinkin romanttisen runoilijan, sinne 
mistä se on peräisinkin, missä alussa oli sana tai erotettavissa 
oleva ääni. Brodsky väittää siinä olevan syy moneen epäselvyy-
teen ja runouden taipumus metafysiikkaan, sillä jokainen sana 
haluaa palata lähtökohtaansa, vaikkapa vain kaikuna, joka on 
loppusoinnun ääni. Toisaalla runoilijaa vaivaa kirous päästä 
koko ajan sinne, minne muut eivät ole vielä ehtineet. Sinne 
päästyään hän saa kuitenkin selville, ettei ketään ole paikalla, 
paitsi ehkä sanan alkuperäinen merkitys tai tuon alun perin 
kuultavissa ollut ääni.



233

Viimeinen suuri humanistikirjailija ja parantumaton ro-
mantikko, Thomas Mann, tiesi omasta epäonnisuudestaan 
jalon tosirakkauden tiellä yksinäisen ajatusten olevan raskaita 
ja omalaatuisia, joissa oli aina hiven surumielisyyttä, koska 
oli huomannut yksinäisyydessä syntyvän omintakeisia aja-
tuksia, rohkeata ja outoa kauneutta sekä runoutta, mutta 
myös siihen aikaan moraalisesti tuomittua nurjaa luonnot-
tomuutta ja luvattomuutta, mitä häpesi ja piilotteli. Brodsky 
tajusi tämän tunteen yhdistävän uskonnollisen mystikon ja 
pakanallisen sensualismin niin, että runoilijalla on siksi usein 
myös (turhaan?) elostelijan maine. Brodsky väitti runoilijalla 
olevan vähemmän kaunopuheisten lähimmäistensä kanssa 
yhteistä se, että hänen elämänsä oli myös hänen panttivan-
kinsa eikä päinvastoin. Ongelma ei ratkea sillä, mutta voidaan 
kysyä myös, miksi meidän kaikkien mielestä rakastettu on 
pääosassa, vaikka rakastetun ja muusan välinen ero on viime 
kädessä tämä: jälkimmäinen ei kuole. Samaa pätee Brodskyn 
luonnehdintaan muusaan ja runoilijaan: kun runoilija on 
kuollut, muusa löytää itselleen uuden puhetorven seuraavasta 
sukupolvesta. Tämä on sekä lohdullista että paljastaa elämän 
auringonlaskuluonteen; sillä vaikka me häviämme, aurinko 
laskee ja aina sitä ihastelee joku meidän jälkeemme ensim-
mäistä kertaa, kuten Brodsky ennen ja me hänen jälkeensä, 
jonkun meidän jälkeemme tulevan silmin historian hämärässä 
ja siihen häviämässä vähin äänin jälki jättämättä jälkeemme, 
vaikka niin kuvittelemme.

Brodskyn mukaan muusa oleilee aina kielen lähettyvillä 
eikä tunnu panevan pahakseen, vaikka häntä erehdyttäisiinkin 
luulemaan arkisen näköiseksi tytöksi, sillä tällaisesta erehdyk-
sestä huvittuneena hän koettaa oikaista sen sanelemalla suo-
jatilleen, milloin Paradison sivuja, milloin Thomas Hardyn 
runoja vuosilta 1912-193, eli niitä joissa ihmisen intohimon 
ääni antaa myöten lingvistiselle välttämättömyydelle - mutta 
ilmeisesti turhan takia. Nykyisin sanottaisiin henkilö ja tulkit-
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taisiin tätäkin romanttisen homouden ansana kulttuurin peh-
meänä mädättäjänä. Brodsky kirjoitti arvionsa vuonna 1990. 
Kirjoitus on julkaistu suomeksi Brodskyn kirjassa ”Keräilijän 
kappale” (Tammi 1997) luvussa ”Altra Ego”. Jos kirjasta pi-
täisi lukea vain yksi luku, olisi se tuo mainitsemani. Brodsky 
pohtii tässä laajassa esseessään runon elämää ja oikeutusta sekä 
sitä, mitä jäi jäljelle runoilijan arvostuksesta ranskalaisten ro-
mantikkojen ja symbolistien suureellisen elehdinnän jäljiltä. 
Pinnallinen ja kouhkaava rappioromantiikka oli ennen yksi 
vallitseva piirre. Päässä jomottaa. On krapulaa. Jo kolmatta 
viikkoa. Eilen oli yhdet avajaiset. Ylieilen lopettajaiset. Sitä 
ennen eilen runopiirin kevätjuhlat. Ja sitä ennen ties mitä, 
millä ei ole niin väliä, kun ei muista, tai jaksa muistaa, koska 
ei ole ihan pakko - tekstit ovat yhtä nasevia kuin krapulaisten 
jutut aamukaljalla:

”Kuules mää on postinkantaja, jolla on suuria haaveita 
itsestäni, ja vaikka mää oon syntynyt moottorisaha toisessa 
kädessäni, niin mää on suuri runoilijakusettajasirkka, joka 
soittaa päivät pitkät salolla ja sitten tule syödyksi.”

Runoilija on narri Rimbaudin ja Verlainen tapaan ja hä-
nestä tulee aina myös suuri rikollinen. Hesiodos väitti kuu-
luisassa teoksessaan ”Työt ja päivät”, Homeroksen kertovan 
runokielen hengessä, että röyhkeydestä ja jumalattomuudesta 
koitui aina loppujen lopuksi rangaistus, joka tosin joskus an-
toi odottaa itseään valitettavan kauan aikaa, koska tuomarit 
olivat lahjottuja ja oikeus toimi aina vahvemman puolesta. 
Brodskyn mukaan ajatus, että runoilija on parantumaton 
Don Juan, on suhteellisen tuoretta perua: monien muiden 
kansan mielikuvituksessa laajalle levinneiden käsityksien ta-
voin se näyttää hänen mielestään olevan teollisen vallanku-
mouksen sivutuote - kumouksen, joka juuri aiheuttamiensa 
äkillisten väestönkerääntymien ja lukutaidon nopean kasvun 
kautta synnytti kansan mielikuvituksena tunnetun ilmiön. 
Brodsky on harvinaisen oikeassa, kun hän sanoo, että asian voi 
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ilmaista toisinkin: tämä mielikuva runoilijasta näyttää saaneen 
alkunsa pikemminkin lordi Byronin Don Juanin saavuttamas-
ta yleisömenestyksestä kuin sen tekijän omista romanttisis-
ta kokemuksista, jotka ehkä olivat kunnioitusta herättäviä, 
mutta eivät vielä siihen aikaan yleisön ulottuvilla. Sitä paitsi 
Brodskyn mielestä jokaista Byronia kohti me saimme aina 
yhden Woodsworthin. 

Brodskyn muisteleva esseekokoelma on napakka ja samalla 
laajaa kuvaa elämänkierrosta mieleemme piirtävää älyllistä, ja 
kaikkien luutuneet tyhmyytemme sekä luovan ihmisen villin 
luonnon jähmettävän pikkuporvarillisuuden kumoavaa teks-
tiä. Brodsky asettuu parjattujen runoilijoiden puolelle, sillä 
hän ymmärtää halun kyseenalaistaa ja väheksyä runouden ar-
vovaltaa, joka, paitsi että se kilpailee valtion arvovallan kans-
sa, asettaa kyseenalaiseksi myös ihmisyksilön sinänsä, hänen 
saavutuksensa, hänen henkisen turvallisuudentunteensa ja 
vieläpä hänen merkityksensä. Voi hyvin ajatella, että Brodsky 
puhuisi tänään ”totuudenjälkeisen ajan” kylmää nihilististä te-
loitusilmapiiriä vastaan nähden vapaan runon olevan vastavoi-
ma ja vastakohta tylsyyteen pakottavalle kurittajanihilistiselle 
pakkoyhteiskunnallemme, missä näkymätön valta piiloutuu 
aina yhtä ovelasti mieliimme, jota rangaistaan huomaamatto-
malla ja hienovaraisella kontrollilla, juuri medioiden ihmistä 
pienentävän ja mielikuvitusta kuristavalla kädellä. Jokainen 
porvari oli hänelle runoilijoita inhoava Platon. Vapaasti hen-
gittävä runous vastaan jäykkä kontrolloitu mieli -asetelma, 
ei ole muuttunut mihinkään modernin runon isänä (Pahan 
kukka) pidetyn runoilija Charles Baudelairen vuonna 1887 
tekemästä terävästä huomiosta kaupallista tylsyyslatteutta ja 
mielenikävää rahastuksen nimissä levittäneestä pahansuopai-
sesta juoru- ja paskalehdistöstä mihinkään: 

”Jokainen lehti on alusta loppuun yhtä kauhujen kudos-
ta. Sotia, henkirikoksia, varkauksia, riettauksia, kidutuksia, 
ruhtinaiden rikoksia, yksityisten rikoksia, maailmanlaajuisen 
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julmuuden huumaa. Ja tämän oksettavan aperatifin sivistynyt 
ihminen nauttii joka aamuisen ateriansa palanpainikkeeksi. 
Kaikki tässä maailmassa tihkuu rikoksia: sanomalehti, seinät 
ja ihmisten kasvot. En ymmärrä miten puhdas käsi voi tarttua 
sanomalehteen kouristumatta inhosta.”

Runoilijoiden halveksiva kohtelua oli antiikin aikana har-
vinaista. Jopa jumalolennot itsekin olivat usein heidän kuu-
lijoinaan, kuten Orfeus-myytti todistaa, Brodsky muistuttaa, 
ettei Orfeus ollut mikään Don Juan. Hän on vaimonsa Eury-
diken kuolemasta niin suunniltaan, että hänen valituksensa 
raastavat itse Olympoksen korvia, ja nämä antavat hänelle 
poikkeuksellisen luvan mennä manalaan hakemaan vaimonsa 
takaisin. Mutta ei homma onnistu alkuunsakaan - onneksi, 
sillä muuten meillä ei olisi tätä kaipuun ylistysvirttä lohtu-
namme, kun itse kaipaamme niin, että se sattuu ja on joskus 
ääritapauksissa jopa kuolemaksi. Orfeuksen ehdottomuus ja 
kuuliaisuus omaa romanttista minäänsä ja kaipuutaan koh-
taan todistaa runoilijoiden intohimon yksiavioisen luonteen 
ja emotionaalisen absolutismin tärkeyden. Juuri siksi hänen 
näkynsä ja oivalluksensa saattavat johtaa hänet Brodskyn mu-
kaan joko hybriksen valtavaan kasvuun tai - vielä todennäköi-
semmin - yhä syvempään nöyryyteen sen voiman edessä, jon-
ka hän aavistaa piilevän noiden oivallusten ja näkyjen takana.

Brodsky varoittaa runoilijaa, jota saattaa vaivata käsitys, 
että kieli, joka on kaikkea muuta vanhempi ja elinkelpoisem-
pi, antaa hänelle, äänitorvelleen, sekä viisautensa että tieton-
sa tulevaisuudesta. Ja vaikka hän olisi kuinka seurallinen tai 
vaatimaton luonteeltaan, tällainen luulo eristää hänet vielä 
kauemmaksi sosiaalisesta taustastaan, joka epätoivoisesti koet-
taa saada hänet takaisin ajamalla yhteisen nimittäjänsä hänen 
nivustensa läpi. Runoilijan ei tarvitse, kuten moni ulkokohtai-
nen akateeminen, muiden äänellä kirjoittava runoilija luulee, 
amerikkalaisen runoilija Raymond Carverin mukaan, leikkiä 
kulmakunnan fiksuinta tyyppiä, ja ihan kuten myös runoilija 
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Jukka Koskelainen kirjoitti: ”runous ei ole korkeampi tiedos-
tamistapa”, vaikka hän itse runoja kirjoittaakin. On edelleen-
kin perin kummallista, että suomalaiset nykyrunoilijat eivät 
ymmärrä deweyläisesti, että kokemusta voi sanoa esteettiseksi, 
vain jos se on totta, miellyttävä ja itsessään haluttava. Brodsky 
ottaa esimerkin muuttuvuudesta, joka on hänestä se seikka, 
joka elävöittää kasvot runoilijan silmissä ja joka kajahtelee 
melkein käsin kosketeltavasti Yetsin kuuluisista säkeistä: 

”Niin moni hymyäsi suopeaa, kauneutta kasvojesi rakasti; 
yksi taas matkalaista sielusi surua kasvoillasi vaihtuvaa.”

Se, että lukija pystyy eläytymään näihin säkeisiin, osoittaa 
Brodskyn mukaan hänet yhtä alttiiksi muuttuvuuden veto-
voimalle kuin mitä runoilijakin itse on. Emerson, vapaiden 
sielujen ja villien runoilijoiden pahimman vihollisen eli his-
torian ja kaikkien historismien kiihkeä vihollinen, totesi par-
haiden kirjojen saavan meidät vakuuttuneiksi siitä, että yksi 
luonto kirjoitti ja sama luonto lukee. Harold Bloom rakensi 
hienon synteesin Baconin, Johnsonin ja Emersonin terävistä 
huomioista kehottamalla etsimään sellaista mikä tulee sinua 
lähelle, mitä voidaan käyttää asioiden punnitsemiseen ja har-
kitsemiseen, ja mikä puhuttelee sinua ikään kuin teillä olisi 
yksi ja ainoa, ajan tyranniasta vapaa luonto. Tämä tarkoittaa 
käytännöllisesti ilmaistuna: löydä ensin Shakespeare ja anna 
hänen löytää sinut. Brodsky puhuu muusasta Yeatsin nelisä-
keen avulla, juuri niin kuin se ilmenee kaikki edellä mainit-
semani kirjoittajat julistaen ihmisen ajattelun ja kokemuksen 
autonomiaa eli vapautta emotionaalisessa absolutismissa. Se 
kuulostaa Brodskyn mielestä hetkeltä, jolloin tunnistaa jon-
kin elämänmuodon toisessa: runoilijan omien äänijänteiden 
värinän rakastettunsa kuolevaisissa piirteissä tai epävarmuu-
den epävarmuudessa; toisin sanoen väräjävälle äänelle kaikki 
kokeilunluontoinen ja horjuva on kaikua, joka toisinaan on 
korotettu alter egoksi, tai, kuten sen kuuluu olla Brodskyn 
mielestä kieliopillisen suvun mukaan, altra egoksi. 
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Xenofobiasta ja 
kolonialismin 

historiasta
Eero K.V. Suorsa

Intialaista Pankaj Mishraa ei ole turhaan kutsuttu uudeksi 
Edward Saidiksi, niin tehokkaita ovat hänen kolonialismia ja 
historiaa käsittelevät esseensä. 

Mishra kuuluu samaan uuteen intellektuellien sukupolveen 
yhdessä Arundhati Royn kanssa, ja hänen aiemmasta tuotan-
nostaan mainittakoon ainakin Temptations of the West: How 
to be Modern in India, Pakistan, Tibet and Beyond (2006) 
ja viime vuosina kiitetty Age of Anger: A History of Present 
(2017), jossa Mishra tutki oikeistopopulismin ja teoksen ni-
men mukaisesti vihan riivaamaan aikakauttamme.

Mishra ei kuitenkaan ole ryppyotsainen - hän on viiltävän 
terävän analyysinsä lisäksi myös hauska kirjoittaessaan surul-
lisista aiheista, kuten kolonialismista, siitä miten se jatkuu (tai 
ei koskaan päättynyt) tai Euroopan voimistuvasta rasismista. 
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Muutama yleisluontoinen huomautus tästä, parahin lukija. 
Hauskuus, tai pikemminkin musta huumori, ovat näissä 

asioissa aina haastava tyylilaji tai tehokeino: pidän hyvin epä-
todennäköisenä, että kukaan kestäisi katsella sellaisia elokuvia 
kuin Hiroshima, rakastettuni (1959), Schindlerin lista (1993) 
tai Jäähyväiset jalkavaimolle (1993), mikäli niistä olisi tehty 
tai yritetty tehdä Pekko Aikamiespojan tai Hymyhuulien hen-
gessä hauskoja. 

Hauskuutta ei parane lisätä kaikkialle, sillä tragedia tai 
traagiset aiheet ovat joskus ehdottomia kuin kiviset epäjuma-
lankuvat. Voin vain kuvitella, millainen yleisön reaktio olisi 
ollut Schindlerin listaa katsoessa, jos punatakkisen tytön si-
jaan Krakovan gheton kaduilla olisi saapastellut Aake Kalliala 
loistavan John Williamsin säveltämän Immolation kappaleen 
tahdissa. 

Niin, parahin lukija: klassikko olisi jäänyt syntymättä. 
Mutta sen sijaan, kumma kyllä jossakin ne toimivat: esimer-
kiksi Augusten Burroughsin omaelämäkerta Juoksee saksien 
kanssa (2002) käsittelee varsin traagisia aiheita, ehdottomal-
lakin tavalla, mutta silti Burroughs onnistuu herättämään 
lukijassa naurua. 

Hauskuus, siis musta huumori ja minne sitä lisätä, ovat siis 
varsin hankalia asioita. En tosin rohkene väittää, että kyse olisi 
puhtaasti makuasioista, vaan asiaan vaikuttavat monet tekijät. 

Mutta, takaisin aiheeseemme. Nyt käsillä olevassa teok-
sessaan Mishra jatkaa näiden samojen aihepiirien käsittelyä. 
Bland Fanatics. Liberals, Race and Empire kokoaa Mishran 
viimeisten kymmenen vuoden aikana ilmestyneitä esseitä.

Niissä Mishra ruotii joukkoa erilaisia huolestuttavia ilmiöi-
tä: uusliberalismia (vaikka aihe on kulunut, niin Mishra löytää 
tähän kuitenkin uusia näkökulmia), Brexitiä, kolonialismin 
historiaa ja arvostetun The Economist lehden omituista lähi-
historiaa, jonka tutuksi tulemisen myötä lehti tuntuu vähem-
män arvostettavalta. 
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Aiheet ovat vakavia, mutta tässä tullaan juuri edellä pui-
tuun vakavuuden ja hauskuuden väliseen problematiikkaan. 
Jos hauskuutta sotkee väärään paikkaan, sellaiseen missä ai-
noastaan ehdottomalle vakavuudelle on sijaa, niin tulos on 
äärimmäisen huono, vastaavalla tavalla huono kuin jos edellä 
mainitun esimerkin mukaisesti joukko traagisia elokuvia olisi 
tehty Pekko Aikamiespojan hengessä. Hauskuutta ei ole syytä 
tunkea joka paikkaan, eikä etenkään, väärään paikkaan.

Sen sijaan Mishran esseet ovat eräänlaisia nykyklassikoita 
juuri tästä syystä; hän ei ole hauska joka käänteessä; piikitel-
lessään pompöösiä ja yliarvostettuja bestsellereitä tehtailevaa 
historioitsija Niall Fergusonia Mishran tekstin hauskuus syn-
tyy nimenomaisesti siitä, että hän tunnustaa samanaikaisesti 
aiheen raskauden ja vakavuuden.

Näin yliarvostettu historioitsija käyttää valtaansa väärin ja 
levittää vääriä käsityksiä Globaalista Etelästä, mutta hauskuus 
syntyy siitä millaisin sanavalinnoin ja keinoin Mishra piikit-
telee Fergusonia tästä. Esimerkki: 

”Ferguson’s outbursts against Britain -’Get me to the air-
port,’ he told the Telegraph, ’I just want to get back to the US’ 
- may have lost him some of his audience among right-wing 
broadsheets and tabloids in this country. ”(Mishra 2020, 25) 

Mitä tästä huomaamme? Mishran ei tarvitse käyttää 
huumoria tässä yhteydessä liian voimakkaasti saattaakseen 
Fergusonin naurettavaan valoon, siis sellaisella tavalla kuin 
Aristofanes käytti näytelmässään Pilvet (jossa oli puhe Sokra-
teen päälle virtsaavasta liskosta, mikä on tehokeinona jo ää-
rimmäisen voimakas) - itse asiassa Mishra ainoastaan siteeraa 
Fergusonin omia sanoja, jolloin Ferguson on jo naurettavassa 
valossa. 

Mishran älyllinen työkalupakki on laaja - niin filosofiaa, 
aatehistoriaa mutta myös kulttuurikritiikkiä. Vaikka aiheet 
ovat osaltaan synkkiä, kuten todettu jo yllä, Mishra osaa käyt-
tää myös huumoria - siinä voi olla raskaiden aikojen pelastus. 
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Miksi Obama 
halusi tehdä 
”haroldit”?

Harald Olausen

”YKSI SENAATIN INNOSTAVISTA puolista oli se, että 
minulla oli mahdollisuus vaikuttaa ulkopolitiikkaan toisin 
kuin osavaltion senaatissa. Olin ollut opiskeluajoistani saakka 
kiinnostunut etenkin ydinasekysymyksistä. Niinpä olin kir-
joittanut jo ennen virkaanastujaisiani kirjeen ulkoasiainvalio-
kunnan puheenjohtajalle Dick Lugarille, joka oli ydinaseiden 
leviämisen tunnettu vastustaja, ja ilmaissut toiveeni työsken-
nellä hänen kanssaan. Dickin vastaus oli innostunut. Hän 
oli indianalainen republikaani ja 28 vuotta senaatissa istunut 
veteraani, joka äänesti poikkeuksetta konservatiivisesti maan 
sisäpoliittisissa asioissa, kuten verotus- ja aborttikysymyksissä. 
Ulkopolitiikassa hän kuitenkin edusti sitä järkevän varovaista 
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ja internationalistista ajattelua, joka oli ohjannut jo pitkään 
valtavirtarepublikaaneja, kuten George H. W. Bushia. Vuonna 
1991, pian Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, Dick ja de-
mokraattisenaattori Sam Nunn olivat saaneet yhdessä aikaan 
lain, joka antoi Yhdysvalloille mahdollisuuden avustaa Venä-
jää ja entisiä neuvostotasavaltoja, kun ne ottivat haltuunsa ja 
poistivat käytöstä joukkotuhoaseita. Tämä Nunn-Lugariksi 
kutsuttu laki osoittautui merkittäväksi ja kestäväksi saavutuk-
seksi ja sen käyttöönotto helpotti Yhdysvaltojen ja Venäjän 
turvallisuusviranomaisten yhteydenpitoa, mikä oli ratkaisevan 
tärkeää vaarallisen siirtymävaiheen aikana. Kahden seuraavan 
vuosikymmenen aikana poistettiin käytöstä yli 7 500 ydin-
taistelukärkeä.”

Obama tuntuu luottavan onneensa ja kohtaloonsa olla syn-
tynyt onnellisten tähtien alla, ihan kuin hän uskoisi olevansa 
eksyksissä ilman omaa valtiota ja johtajaa olevan kadonneen 
mustan heimon oma Jeesus itsetekemänsä sädekehän keskel-
tä. Kirjan etuliepeissä teksti kosiskelee juorunnälkäistä luki-
jaa lupaamalla, ettei hän muka pelkää paljastaa ”itse-epäilyjä 
(obamalainen uudissana) tai pettymyksiä. No kyllähän niitä 
on mutta kovin partiolaisen tapaisia pinnallisia raapaisuja ne 
ovat eikä hän niissä aidosti kadu tai tunnusta syyllisyyttään 
vaikka on maalipaikalla enemmän tekijä kuin näkijä. Mutta 
paras lipominen - koko rahan edestä - on vasta edessäpäin am-
mattinsa osaavien korkeanluokan jenkkimainostoimittajien 
kynästä tehtailtuna siinä hammastahnamainosten ja vauvan-
vaippamainosten välillä puhdetöinä: ”Taidokkaasti kirjoitet-
tu ja väkevä teos ilmentää Barack Obaman vakaumusta, että 
demokratia perustuu empatiaan ja yhdessä rakentamiseen.”

Tässä onkin samalla kirjan sekä keskeisin sanoma, että 
myös itsesensuurin valhe, johon Obama on itsensä hirttänyt. 
Mukavia puhuva kiva mies ei vielä maailmaa muuta, vaikka 
olisi musta ja olisi lukenut ties mitä hän on opiskeluaikoinaan 
lukenut - lista hämmentää jenkkejä mutta ei ammatikseen 
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lukevaa sivistyneistöä, jonka lukemistoon Obaman mainitse-
mat kirjat kuuluvat jo älyllisenä etsikkoaikana teinivuosina. 
Mutta hyvä että on lukenut. Kirjalistan tarkoitus onkin toi-
nen. Näyttää miten liberaali ajattelu Obamalla on ankkuroi-
tunut selkeästi eurooppalaisen valistuksen perillisiin ja on siksi 
tärkeä: tässä on presidentti joka on itse kokenut samaa kuin 
äänestäjänsä, osaa mutta myös tietää ja välittää, sillä Obama 
on lukenut, sivistynyt ja humaani sekä ihmisenä että tuot-
teena nimeltä Yhdysvaltojen presidentti, ja se näkyy kirjan 
joka sivulta ja on mukavaa luettavaa näiden neljän vuoden 
jälkeen, kun joutui lukemaan lehdistä uutisia mielisairaasta 
prinsessanherkästä rikollisesta, joka leikki neljä vuotta rosvoa 
ja poliisia itsensä kanssa sekavia kannattajaroskasakilleen hö-
pisten eräänlaisena luulotautisten ja muiden herkästi nenästä 
vedettävien fatalistien johtavana cowboyna hyvien, pahojen 
ja rumien miesten armottomalla aavikolla opettavaista sivi-
lisaatiota vastaan.

”Enimmäkseen kuitenkin totesin Iowan valkoisten äänes-
täjien olevan hyvin samanlaisia kuin ne, joita olin kosiskellut 
muutamaa vuotta aiemmin Chicagon ulkopuolella - ystäväl-
lisiä, harkitsevaisia ja ehdokkuuteeni avoimesti suhtautuvia. 
Heitä eivät huolettaneet niinkään ihonvärini tai edes islamilai-
selta kuulostava nimeni kuin nuoruuteni ja kokemattomuu-
teni, ja heitä kiinnosti lähinnä kuulla, miten aioin luoda lisää 
työpaikkoja tai lopettaa Irakin sodan. Poliittisten neuvonan-
tajieni mielestä meidän olikin pidettävä asiat juuri tällä tolal-
la. Emme toki varsinaisesti väistelleet rotukysymyksiä. Tein 
verkkosivustollamme selväksi kantani sellaisiin kiisteltyihin 
aiheisiin kuin maahanmuuttoreformi ja kansalaisoikeudet. 
Jos minulta kysyttiin näistä asioista vaalitilaisuuksissa, kerroin 
epäröimättä rotuprofiloinnin ja työsyrjinnän todellisuudesta 
maaseutupaikkakuntien täysvalkoisille yleisöille. Plouffe ja 
Axe kuuntelivat vähemmistöön kuuluvien avustajieni huo-
lenilmauksia, olipa kyse sitten televisiomainoksen parantelus-
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ta (”Eikö saataisi kuvaan mukaan edes yhdet mustat kasvot 
Barackin lisäksi?” Valerie kysyi kerran ystävällisesti) tai siitä, 
että kampanjan johtajistoon pitäisi värvätä enemmän värilli-
siä. Plouffe, Axe ja Gibbs kuitenkin häivyttivät häpeilemättä 
kaikki puheenaiheet, jotka olivat tulkittavissa rotukaunojen 
lietsomiseksi tai voisivat jakaa äänestäjäkuntaa roturajojen 
mukaan - tai ylipäätään voisivat rajata minut ”mustaksi eh-
dokkaaksi”. Heidän mielestään rotutasa-arvoa saattoi edistää 
nopeimmin ja helpoimmin voittamalla vaalit. Tämä tarkoitti 
sitä, että meidän oli saatava tukea paitsi liberaaleilta valkoisil-
ta opiskelijanuorilta myös sellaisilta äänestäjiltä, joille ajatus 
minusta Valkoisessa talossa muodosti suuren psykologisen 
kynnyksen.”

Trump sai aikaan myös jonkin verran hyvää esimerkiksi 
taloudessa. Obaman lista on kahdeksan vuoden jälkeen yl-
lättävän lyhyt. Uudistukset kangertelivat ja Obamacarellekin 
ennusteltiin sen kovista syntymäkivuista johtuen, kovin lyhyt-
tä elämää. Silti pitää muistaa, että Obaman hyvä imago on 
yhtä tehtailtua kuin Trumpin huono. Molempien tarkoitus 
on ollut osuva täsmäaseen tarkkuudella tärkeisiin kannatta-
jaryhmiin, joissa sanat muuttuvat auttaviksi käsiksi ja rahan-
lahjoittajiksi. Obaman maailmoja syleilevä hyväntahtoisuus ei 
maksanut hänelle mitään ja tuli (ilmeisen) täydestä sydämestä 
tai siitä tehtiin sellainen, eräänlainen sydänten ja sovinnon 
presidentin tavaramerkki, vaikka hän itse, jos kuka tiesi, ettei 
se merkitse tai muuta mitään - ainakaan radikaalisti parem-
paan suuntaan voimakkaan vastavoiman yltyessä aina sitä voi-
makkaammaksi, mitä enemmin Obama sai omiaan liikkeelle 
omien tavoitteidensa puolesta. Siksi voi täydellä syyllä tokaista 
vanhan I MS:n sanonnan tavoin ”Länsirintamalta ei mitään 
uutta” ei pelkästään sen takia, että Amerikka on pahoin ja-
kaantunut kahtia ja juuttunut asemasotaan vaan myös siksi, 
että Obama rakastaa itsensä kehumista - kukapa ei niin tekisi 
ja yrittää uskotella meille samoin - ja latelee tiiliskiven verran 
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kohteliaisuuksia sekä tylsiä tavanomaisia latteuksia, selittäen 
samalla maailman itselleen sopivaksi paikaksi olla näyttämö-
nä Hamletia esittäneelle selviytyjälle ja poikkeusyksilölle, 
joka selvisi kuumasta pätsistä voittajana, omasta mielestään 
erinomaisesti - sen verran tekopyhältä hurskastelulta kirjan 
perusviesti vaikuttaa valistuneen lukijan silmissä.

”Idaho oli malliesimerkki tällaisesta. Meidän ei ollut kan-
nattanut lähettää palkallista henkilökuntaa niin pieneen ja 
vahvasti republikaanienemmistöiseen osavaltioon, mutta 
päättäväinen vapaaehtoisjoukko nimeltä ”Idaholaiset Oba-
man puolesta” oli organisoitunut siellä itse. He olivat raken-
taneet vuoden ajan yhteisöä MySpacen ja Meetupin kaltaisilla 
sosiaalisen median työkaluilla, perehtyneet kantoihini, luo-
neet omia varainkeruusivustojaan, suunnitelleet tilaisuuksia ja 
kiertäneet osavaltiossa ovelta ovelle strategisesti tärkeillä alu-
eilla. Kun Plouffe ilmoitti minulle muutamaa päivää ennen 
supertiistaita, että minun oli määrä lähteä kampanjoimaan 
Idahon Boiseen eikä viettää yhtä ylimääräistä päivää Kalifor-
niassa, missä olimme kirimässä etumatkaa kiinni, myönnän 
että suunnitelma epäilytti minua. Epäluuloni kuitenkin hälve-
nivät nopeasti Boisen valtionyliopiston stadionilla neljäntois-
tatuhannen hurraavan idaholaisen edessä. Voitimme lopulta 
Idahon niin suurella erolla, että saimme sieltä enemmän va-
litsijamiehiä kuin Hillary hankki voitostaan New Jerseyssä, 
vaikka se on väkimäärältään viisi kertaa suurempi kuin Idaho. 
Sama toistui muualla. Supertiistain 22 osavaltiosta kolmetois-
ta päätyi meille, ja vaikka Hillary voitti muutamalla prosent-
tiyksiköllä sekä New Yorkissa että Kaliforniassa, keräsimme 
sinä päivänä yhteensä kolmetoista valitsijamiestä enemmän 
kuin hän”

Heti kirjansa aluksi hän selittää itsensä puhtaaksi lukijan-
sa epäilyistä, ettei olisi itse kirjoittanut kirjaansa ja että oli 
ainakin omasta mielestään hyvää jälkeä maan parhaaksi koko 
sydämellään tehnyt presidentti. Hän ja vaimo Michelle olivat 
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varmoja, että riippumatta siitä, missä määrin hän oli presi-
denttinä epäonnistunut, ja miten moni hänen toivomansa 
projekti olikaan jäänyt toteuttamatta, maa oli paremmassa 
kunnossa kuin hänen aloittaessaan. Kuukauden päivät presi-
denttiviran ja ensimmäisen naisen roolin jätettyään Michel-
le ja Barack nukkuivat aamulla myöhään, söivät päivällistä 
kaikessa rauhassa, kävivät pitkillä kävelyillä, uivat meressä, 
ja arvioivat Obaman mukaan ”tilannetta” sekä virvoittivat 
ystävyyttään uudelleen, ennen kuin Obama tarttui päät-
täväisesti kynään ja alkoi luonnostella muistelmiaan, jotka 
ammattitiimi on muokannut lopullisesti luettavaan kuntoon 
nimellä ”Luvattu maa”. Saavutus on hieno ja hatunnoston 
arvoinen suoritus. Mutta jokin niissä ei täsmää tai tunnu oi-
kealta. Mikä Obaman muistelmissa sitten oikein mättää? Hän 
vastaa itse rivien välistä alun lainauksista, jotka käyvät myös 
kirjan (profeetallisesta) motosta: ”Oi lennä väsymättä lennä 
väsymättä lennä väsymättä Luvatussa maassa leiri kokoon-
tuu.” − afroamerikkalaisesta spirituaalista; ”Älä voimiamme 
väheksy sillä havitelleet olemme äärettömyyttä −Robert Frost, 
”Kitty Hawk”

Obama siis tietää kaiken mitä hän on tavoitellut olevan 
yhtä höttöistä todellisuuspakoista unelmaa kuin hatarat pil-
vetkin alkuaikojensa unelmien tiellä, eikä siksi ota turhia pai-
neita niistä myrskyistä, joihin hän on pakotettu presidentti-
nä vastentahtoisesti osallistumaan, kunhan vain kestää ensin 
neljä vuotta ja sitten vielä, jos ja kun hyvä säkä käy, seuraavat 
neljä vuotta ja siinä se on yhdeksi poliittiseksi elämäksi suku-
polvikokemuksena: amerikkalaisen mustan miehen revanssi 
häpeän ja nöyrtymisen vuosisadoista korkojen kera. Mutta 
Amerikka on yhä edelleenkin lunastamaton lupaus mustille 
huolimatta siitä, että Obama pääsi presidentiksi, vaikka osana 
kiltin mustan piireihin päässeen osa-aikakapinallisen selviy-
tymisstrategiaa Obama on ottanut elämässään ohjenuoraksi 
Bobby Kennedyn tavan antaa ihmisille toivoa ja ymmärtää, 
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ettei tärkeintä olleet ihmisten teot vaan se tunne, jonka he 
onnistuivat muissa ihmisissä luomaan - samaa metodia käytti 
menestykkäästi Monica Lewinsky-skandaaliin saakka toinen 
suosittu demokraattipresidentti ja yhtä hyvä puhuja kuin 
Obamakin, Bill Clinton, josta on tehty paljastava elokuva 
”Päävärit” (1998 USA)”.

”UUDEN SENAATTORIN SUURIMPIA haasteita 
Washingtonissa on yleensä saada ihmiset kiinnostumaan 
hänen tekemisistään. Kävi ilmi, että minun ongelmani oli 
päinvastainen. Ennakkohehkutus oli paisunut koomisen suu-
reksi suhteessa siihen, mikä todellinen asemani juuri valittu-
na senaattorina oli. Toimittajat kärttivät minulta jatkuvasti 
suunnitelmiani ja kysyivät useimmiten sitä, aioinko pyrkiä 
presidentiksi. Kun eräs toimittaja kysyi minulta virkaanastu-
jaispäivänäni: ”Mille sijalle te asetutte mielestänne historias-
sa?” nauroin ja vastasin, että olin juuri tullut Washingtoniin, 
olin sadan senaattorin hierarkiassa sijalla 99, en ollut vielä 
äänestänyt kertaakaan enkä tiennyt, missä Capitolin vessat 
olivat. Tämä ei ollut mitään todellisten aikeideni peittelyä. 
Jo pelkkä senaattiin pyrkiminen oli tuntunut yltiöpäiseltä. 
Olin iloinen pääsystäni sinne ja innokas aloittamaan työt. 
Minä ja avustajani halusimme torjua paisuneet odotukset 
noudattaen Hillary Clintonin antamaa esimerkkiä. Hän oli 
tullut senaattiin neljä vuotta aiemmin suuren huomion saat-
telemana mutta saanut maineen ahkerana, asiakeskeisenä ja 
äänestäjiään kuuntelevana senaattorina. Minäkin halusin olla 
työ- enkä sirkushevonen.”

On kyllä harmi, että historian isä Herodotos valheineen is-
tuu yhä lujassa kaikissa valheilla rikastuneiden ja hyötyneiden 
pään sisällä. Jos Obama olisi rehellinen, hänen muistelmansa 
eivät olisi yksiäänisiä- ja mielisiä, hänestä itsestään muistelmia 
vaan moniäänisiä ja ristiriitaisia, keskenään rajustikin mittaa 
ottavien eri kirjoittajien analyysejä siitä mikä Obamassa oi-
kein mätti, mikä oli totta, valhetta ja mitä hän sai oikeasti 
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aikaan eikä vain puheissaan. Obaman uhrautuvaisuus on 
kuin kotoisten demareiden, jotka aina kertovat pyrkiessään 
porukan pyynnöstä kuka mihinkin hyväpalkkaiseen kusi-
tolpan virkaan, olleensa uransa alussa auttamassa sitä sun 
tätä vapaaehtoisena (lue: mukana järjestön johtokunnassa 
ja pikkujouluissa ja edustamassa: ei usein muuta!). Obama 
kertoo ”turhan vaatimattomasti” Chicagossa viettämistään 
asukasjärjestövuosista, kun hän työskenteli työväenluok-
kaisissa kaupunginosissa, joiden asukkaiden enemmistö oli 
mustia, ja hänen silloin saavuttamansa voitot olivat pieniä ja 
tilapäisiä. Obaman edustama järjestö yritti lievittää omalta 
pieneltä osaltaan ongelmia, jotka olivat peräisin koko maata 
koskevista mullistuksista: teollisuustuotanto taantui, valkoiset 
pakenivat mustien tieltä uusille asuinalueille, ja muodosteilla 
oli erillinen ja eristäytynyt alaluokka samaan aikaan, kun uusi 
tietotyöläisten luokka alkoi ruokkia kaupunkien keskustojen 
keskiluokkaistumista. Obama toteaa, ei muuta. Mitä sitten? 
Ei mitään. Kyllä maailmaan puhetta mahtuu ja hyviä aikeita, 
mutta koneisto nimeltään amerikkalainen kapitalismi on niin 
musertava, ettei sille mahda suuria hautovat pienet ihmiset 
mitään edes uran alkuvaiheessa, saati sitten lopussa. 

”VAKUUTTELIN ITSELLENI TUOLLOIN - ja vielä 
nykyäänkin - että lähdin asukasjärjestötyöstä, koska se tuntui 
liian hitaalta ja rajalliselta, jotta olisin voinut palvella ihmisten 
tarpeita toivomallani tavalla. Kaupunginosaan perustettu ai-
kuiskoulutuskeskus ei voinut hyvittää terästehtaan sulkemisen 
myötä kadonneita tuhansia työpaikkoja. Koulun iltapäiväker-
ho ei voinut paikata koulujen kroonista rahoitusvajetta tai 
auttaa riittävästi lapsia, jotka asuivat isovanhempiensa luona, 
koska vanhemmat olivat vankilassa. Tunnuimme törmää-
vän joka asiassa johonkin sellaiseen tahoon - poliitikkoon, 
byrokraattiin, etäiseen yritysjohtajaan - jolla oli valta muut-
taa asioita paremmaksi mutta joka ei sitä tehnyt. Silloinkin 
kun saimme myönnytyksiä, ne olivat yleensä liian vähäisiä ja 
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tulivat liian myöhään. Olisimme tarvinneet valtaa vaikuttaa 
budjetteihin ja poliittisiin linjauksiin, ja se valta oli muualla.”

Obama on tarkoin laskelmoiva uraohjus. Mutta kyllä 
muistelmat kannattaa silti lukea. Ne ovat elävää poliittista his-
toriaa yhden maailman tärkeimmän johtajan muistin läpi tar-
kasteltuna ja mikä parasta: niistä puuttuu suomalaisille poliit-
tisille elämänkerroille tyypillinen jäykkyys ja tahmeus. Obama 
pääsee paikoin jopa asioiden kuumiin ytimiin. Esimerkiksi 
kun hän kuvaa Chicagoa, demokraattisen korruption ja ni-
menomaan irlantilaisten katolilaisten ikiaikaista kuristusotet-
ta (nautintaoikeutta) kaupungin hallinnosta ja korruptiota. 
Vai kuvaako? Ei tietenkään. Kuvaus on poliittisesti korrekti 
pintaraapaisu. Koko juttu mainitaan kuin sivuasiana mutta 
siihen ei puututa. Tyypillistä uraohjuksille, joille mikään muu 
ei ole todellista kuin pelaaminen päämääränään korkein mah-
dollinen. Sellainen vellihousu hän on ja samalla koko kirja 
saa epäilyttävän sävyn herättäen kysymyksen: miksi kirja on 
kirjoitettu ja kenelle? Kirjahan on silkkaa propagandaa, se-
littelyä ja Obaman kuvan sekä politiikan kirkastamisyritys - 
hyvä sellainen, mutta jos jotain amerikkalaisesta poliittisesta 
kulttuurista haluaa TODELLA TIETÄÄ, kannattaa lukea 
mieluummin Don de Lilloa tai Saul Bellowia. Chicagossa ta-
pahtui kuitenkin jotain ratkaisevaa Obaman kirkastumisessa 
ja uran kannalta. Hän ymmärsi, että Chicagoon oli muodos-
tunut vain kaksi vuotta ennen hänen tuloaan todellinen muu-
tosliike, joka oli ollut luonteeltaan sekä yhteiskunnallinen että 
puoluepoliittinen - syvä ja vuolas virta, jota Obama ei ollut 
osannut arvostaa tarpeeksi, koska se ei ollut ollut hänen mel-
ko pintapuolisten ja vanhanaikaisten teorioidensa mukainen; 
kyse oli kansanliikkeestä, joka oli tehnyt Harold Washingto-
nista kaupungin ensimmäisen mustan pormestarin. Liike oli 
tuntunut syntyneen tyhjästä, niin läheltä ruohonjuuritasoa, 
että toista vastaavaa tapausta ei tunnettu poliittisessa lähihis-
toriassa, Obama muistelee:
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”Chicagossa vallitsi jyrkempi rotuerottelu kuin missään 
toisessa Yhdysvaltojen suurkaupungissa, ja pieni joukko mus-
tia aktivisteja ja yritysjohtajia, joka oli kyllästynyt krooniseen 
syrjintään ja epätasa-arvoon, päätti rekisteröidä ensin ennätys-
määrän uusia äänestäjiä ja värvätä sitten pyylevän kongressie-
dustajan, jolla oli huimat lahjat mutta vähän kunnianhimoa, 
asettumaan ehdolle tehtävään, joka tuntui olevan kaukana 
hänen ulottumattomissaan. Kukaan ei uskonut kampanjan 
mahdollisuuksiin, ja Harold itsekin oli epäileväinen. Sitten 
kuitenkin tapahtui jotakin leimahduksenomaista. Ihmiset, 
jotka eivät olleet ennen ajatelleet politiikkaa eivätkä olleet 
aiemmin edes äänestäneet, tempautuivat mukaan hankkee-
seen. Ikäihmiset ja koululaiset alkoivat pitää kampanjan sini-
siä rintamerkkejä. Mustien asukkaiden mitta oli tullut täyteen. 
Kaikki ne kerrat, kun poliisit pysäyttelivät heitä liikenteessä 
turhanpäiväisistä syistä; kaikki ne kerrat, kun he Chicagon 
North Sidessa kävellessään näkivät, miten paljon viihtyisäm-
piä valkoisten asuinalueiden monitoimitalot olivat; kaikki ne 
kerrat, kun ylennys tai pankkilaina jäi saamatta. Nämä vähä 
vähältä kertyneet loukkaukset ja epäoikeudenmukaisuudet 
nostattivat lopulta hurrikaanin, joka kaatoi vanhan vallan kau-
pungintalolla. Kun saavuin Chicagoon, Haroldin ensimmäi-
nen pormestarikausi oli puolessavälissä. Kaupunginvaltuusto, 
joka oli ollut edellisen pormestarin, ”Ukko-Daleyn”, aikana 
pelkkä kumileimasin, oli jakautunut ihonvärin mukaan niin, 
että valkoisten valtuutettujen muodostama ehdoton enem-
mistö torjui kaikki Haroldin ehdottamat reformit. Hän yritti 
maanitella ja tehdä kauppoja, mutta valtuutetut eivät antaneet 
periksi. Se oli jännittävää televisiodraamaa, kiihkeää heimojen 
mittelöä, mutta se esti Haroldia ajamasta valitsijoidensa etua. 
Harold sai lopulta murrettua pattitilanteen ja voitettua val-
tuustossa enemmistön puolelleen, kun liittovaltion tuomiois-
tuin määräsi kaupunkiin uuden vaalipiirijaon, joka ei enää 
syrjinyt vähemmistöjä. Mutta ennen kuin hän ehti toteuttaa 
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moniakaan vaalilupauksistaan, hän kuoli sydänkohtaukseen. 
Vanhan vallan vesa, edellisen pormestarin poika Rich Daley, 
otti valtaistuimen takaisin suvulleen.”

Obama esittää tässä kohdin lähtölaukauksen poliittiselle 
uralleen ja esikuvansa - syyn ja sen seurauksen. Obama halu-
si tehdä ”haroldit” koko Yhdysvalloille ja onnistuikin siinä: 
tämä on kirjan painavinta luettavaa (s.34-42) ja juuri se syy, 
miksi Obaman muistelmat kannattaa lukea, sillä Obama seu-
rasi tämän draaman etenemistä kaukana tapahtumien keski-
pisteestä ja mietti, mitkä olivat sen opetukset - tai niin hän 
ainakin väittää ja löysi näistä oivalluksista itsestään motiivin 
miksi hän uskoi olevansa hyvä poliitikko. Hän ymmärsi, että 
kansanliikkeen nostattamaa valtavaa innostusta ei voitu pitää 
yllä ilman rakenteita, organisaatiota ja hallinnollisia kykyjä 
(HÖH ja HÄH?), ja että rotusyrjinnän lopettamiselle pe-
rustuva vaalikampanja, olivatpa sen vaatimukset miten koh-
tuulliset hyvänsä, nostatti pelkoa ja vastareaktioita ja lopulta 
asetti rajoja edistykselle. Ja koska Haroldin kokoama koalitio 
Obaman harmiksi hajosi nopeasti hänen kuolemansa jälkeen, 
Obama ymmärsi myös, että oli vaarallista luottaa yksittäiseen 
karismaattiseen johtajaan muutoksen tuojana; mutta mikä 
voimatekijä (ja esikuva) Harold olikaan Obamalle noina 
viitenä pormestarivuotenaan! Esteistä huolimatta Chicago 
muuttui Obaman mukaan valtavasti hänen kaudellaan; kun-
nalliset palvelut lumenaurauksesta puiden leikkaamiseen ja 
teiden kunnossapitoon alkoivat jakautua tasaisemmin vaa-
lipiirien kesken, köyhiin kaupunginosiin rakennettiin uusia 
kouluja, ja kas kummaa kaupungin työpaikkoja alettiin jakaa 
muillekin kuin poliitikkojen omille suojateille, ja paikallinen 
liike-elämä alkoi viimein kiinnittää huomiota vähemmistöjen 
aliedustukseen riveissään:

”Ennen kaikkea Harold antoi ihmisille toivoa. Mustat 
chicagolaiset puhuivat hänestä noina vuosina samaan sävyyn 
kuin tietynikäiset valkoiset edistysmieliset Bobby Kennedystä 
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- tärkeintä eivät olleet heidän tekonsa vaan se tunne, jonka he 
onnistuivat luomaan ihmisissä. Tuntui, että mikä tahansa oli 
mahdollista. Että maailma oli uudeksi luotavissa. Näitä aja-
tellessani jokin alkoi itää mielessäni. Käännyin sille kannalle, 
että pyrkisin vielä jonakin päivänä poliittisiin luottamusteh-
täviin. (En ollut ainoa, jota Harold innosti näin, sillä pian 
hänen kuolemansa jälkeen Jesse Jackson ilmoitti pyrkivänsä 
presidentiksi.) Sillä eikö ollutkin niin, että se voima, joka oli 
kadonnut kansalaisoikeusliikkeestä, oli siirtynyt puoluepoli-
tiikkaan? Eivätkö John Lewis, Andrew Young ja Julian Bond 
olleet asettuneet ehdolle vaaleissa siksi, että he uskoivat pys-
tyvänsä vaikuttamaan asioihin eniten sillä areenalla? Tiesin 
että politiikassa oli sudenkuoppansa, kuten kompromissit, 
jatkuva rahoituksen kerjääminen, ihanteiden unohtuminen ja 
lakkaamaton voiton tavoittelu. Mutta ehkä politiikkaa saattoi 
tehdä toisellakin tapaa. Ehkä se innostus ja määrätietoisuus, 
jota Washingtonin kampanja oli lietsonut mustien keskuu-
dessa, oli mahdollista ulottaa koko väestöön. Ehkä osa Ha-
roldin tekemistä virheistä voitaisiin välttää valmistautumalla 
paremmin ja hankkimalla kampanjaan enemmän poliittista 
osaamista ja johtamistaitoa. Ehkä asukasjärjestötyön periaat-
teita voitaisiin soveltaa paitsi kampanjointiin myös hallitsemi-
seen: Ihmisiä kannustettaisiin osallistumaan ja aktivoitumaan 
kansalaisina ja päätöksentekoprosessi avattaisiin myös niille, 
jotka oli aiemmin suljettu siitä pois. Kansalaiset opetettaisiin 
luottamaan paitsi poliittisiin johtajiinsa myös toisiinsa, ja it-
seensä. Näin minä vakuuttelin itselleni. Mutta se ei ollut koko 
totuus. Painiskelin myös kapea-alaisempien, omaa kunnian-
himoani koskevien kysymysten kanssa. Vaikka olin oppinut 
asukasjärjestötyöstä paljon, minulla ei ollut osoittaa mitään 
kummoisia saavutuksia sillä saralla. Jopa äitini, joka oli aina 
kulkenut omia polkujaan, oli minusta huolissaan.”

Mutta miksi Obama halusi tehdä ”haroldit?”. Politiikka 
tarjosi hänelle saman tien, hieman erilaisen, mutta pohjim-
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miltaan saman kuin Toni Morrisonille; hallittavissa olevan 
kaaoksen sekä toiseuden ja toiseksi tulemisen mahdollisuuden 
- tärkeitä välineitä sanallistettaessa mahdotonta olevaista, jota 
yritetään piilottaa tai hävetään. Se tarjosi kirjailija Morriso-
nille mahdollisuuden asettua muukalaisen nahkoihin myötä-
tunnolla ja kirkkain mielin sekä asettaa hänet alttiiksi itsetut-
kiskeluille, ja presidentti Barack Obamalle mahdollisuuden 
muuttaa tappion kokemukset voitoksi ja sanan lihaksi mm. 
julistamalla valkoista äärivanhoillista keskiluokkaa ärsyttääk-
seen kesäkuu poliittisesti LGBTQ-ryhmän pridekuuksi siitä 
huolimatta, että raamattuvyöhykkeen äärivanhoilliset evanke-
listapastorit hyppivät tasajalkaa ja haukkuivat Obaman maan 
alimpaan helvettiin. Ikävintä tässä oli se odottamattoman voi-
makas vastareaktio, mikä synnytti vastenmielisen Trump-il-
miön pelotukseksi ja silkaksi viattomasta prinsessa Ruususen 
unesta herättäväksi horrorkokemukseksi amerikkalaiselle 
demokratialle, joka juuri ja juuri selvisi koettelemuksestaan 
ehjin nahoin pahasti säikähtäneenä ja toivottavasti tästä jän-
nitysnäytelmästä jotain oppineena.
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Peltirumpu-
maisuudesta

Harald Olausen

Montaa taideteosta ei voi kuten ”Kirjava lintu”-elokuvaa (en 
ole kirjaa lukenut) syyttää ”peltirumpumaisuudesta” eikä se 
syytös olekaan tässä intertekstuaalisten merkitysten lainamaa-
ilmassa vaan enemminkin kehu, sillä ”peltirumpumaisuus” 
tässä kohdin merkitsee kunnianosoitusta nobel-kirjailija Gun-
ther Grassin vuonna 1959 kirjoittamalle (samana vuonna il-
mestyi Yhdysvalloissa runoilija Allen Gingsbergin HUUTO!) 
Peltirummulle, jonka päähenkilö Oskar päättää kolmevuo-
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tiaana lopettaa kasvamisen mutta kertoo kirjassa omalla ää-
nellään, mitä maailmasta ja sen menosta ajattelee. 

”Kirjava lintu” on silti enemmän sukulaissieluinen Andrei 
Tarkovskin pienen mestariteoksen ”Ei paluuta” (Иваново 
детство, 1962) -elokuvan kanssa, missä kuvataan 12-vuoti-
aan pojan silmin toisen maailmansodan kauhuja mutta ru-
nollisemmin ja elokuvallisemmin mm. takautumia hyväksi 
käyttäen.

Grassin romaani kuvaa lapsen silmin natsiaikaa Saksassa 
vuosina 1933-45 ilkikurisen kauniisti vaikka musta varjoa 
kaiken yllä tekee niin kertojan kuin lukijankin mielen mus-
taksi. Oskarin sanoin hänen tarinansa voi yhtä hyvin aloittaa 
keskeltä ja silti se herättää hämmennystä rohkeasti sekä taak-
sepäin etenemällä:

”Voi ilmaista itsensä modernisti, pyyhkiä pois kaikki ajat ja 
etäisyydet sekä perästäpäin selittää tai antaa muiden selittää, 
että on vihdoinkin ja viime hetkellä ratkaissut ajan ja paikan.” 

Grassin Oskarin ajatukset ihmisyyden ongelmista pukeu-
tuvat Heideggerin (Heidegger kysyy mistä ja miten ihmisen 
olemus määrittyy?) sanoihin, että löytääkseen vielä kerran 
olemisen läheisyyteen ihmisen täytyisi oppia ”eksistoimaan 
nimettömässä”. 

Hänen pitäisi olla myös tietoinen sekä julkisuuden viette-
lyksistä että yksityisyyden voimattomuudesta. Ja ennen kuin 
ihminen puhuu, hänen täytyisi sallia olemisen puhutella it-
seään silläkin uhalla, että tällöin hänellä mitä todennäköisem-
min olisi vain vähän tai harvoin oikeasti mitään sanottavaa:

”Myös minulle on sanottu, että vaikuttaa ja vaatimattomal-
ta, jos aluksi valittaa: Romaanisankareita ei enää ole olemassa, 
koska individualisteja ei enää ole, koska individualismi on 
kadonnut, koska ihminen on yksinäinen, jokainen yhtä yk-
sinäinen, vailla oikeutta yksilölliseen yksinäisyyteen, ja koska 
ihminen muodostaa nimettömän ja epäsankarallisen yksinäi-
sen massa.”
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Tämä sama ajatus paistaa läpi Kirjavassa linnussa, missä 
ei tarvita mitään päätöksiä olla hiljaa tai tehdä mitään. Asiat 
tapahtuvat, tai oikeammin vyöryvät musertavalla painollaan 
pienten ihmisten elämien läpi tuhoten ne ja kaiken muun-
kin jonkun suuremman pahan määräyksestä -siksi sanoja ei 
tarvita. 

Se on sanattomuuden sinfoniaa pienen lapsen silmin kat-
sottuna maailmassa, missä ei ole mitään järkeä eikä toivoa 
kaiken pahan tapahtuessa koko ajan uudelleen ja uudelleen ja 
elämän olevan vain sitä, että onnistuu jostain kumman syystä 
veren ja maku suussa jalat jäässä jotenkuten kohtalonoikusta 
välttämään lopullisen tuhonsa - siinä myös yhdistävä tekijä 
Grassin romaanin päähenkilöön Oskariin.

Kun nyt eksyttiin intertekstuaalisuuden hetteikköön, voi 
sanoa Peltirummun ja Kirjan linnun lähtöasetelman olevan 
dickensiläisen Oliver Twist-tarinan päivitetty sotaversio. Maa-
ilma on raaka ja inhottava paikka ja yhtä inhottavaa on katsoa 
sitä mutta se ei Kirjavassa linnussa haittaa sillä, mustavalkoelo-
kuvan kohtaukset ovat kuin yhtä päättymätöntä antirunoa 
maailman pahuudesta ja luonnon synkästä julmuudesta, jossa 
ihmisen hyvällä tahdolla tai aikeilla ei ole mitään tekemistä 
minkään muun kanssa kuin elokuvan lopussa hermoheikon 
isän itsesäälisellä syyllisyydelle siitä, että jätti poikansa selviy-
tymään yksin hirviöiden kauhugalleriaan; siinä piikki aikui-
sille, jotka syöksevät lapsensa itsetuhoon syyttäen siitä mitä 
kulloinkin on muodissa, yhteiskuntaa, katastrofeja yms.

Kirjassa linnussa pääosanesittäjä ei kuitenkaan luovuta tai 
osoita heikkouden merkkejä ylivoimaisen vihollisen edessä. 
Päinvastoin hän osaa ottaa ohjat käsiinsä eikä käännä tois-
ta poskea alistajalleen vaan kostaa, tappaa ja on yhtä julma 
ja häikäilemätön kuin koko muu häntä vastaan kääntynyt 
maailma sen suureksi hämmästykseksi. Ehkä siksi elokuvasta 
tulee etäisesti mieleen Luis Bunuelin ”Los Olvidados - säälikää 
heitä”. 
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Mutta vain etäisesti, sillä tarinat ja lähtökohdat ovat hyvin 
erilaiset. Se mikä on kiinnostavaa: elokuvia yhdistää eräänlai-
nen asioiden suorakerronta ja siihen oleellisesti liittyvä kau-
nistelematon raakarealismi, joka osaa nostaa arjen kulumat 
sieluissamme händeliaanisen sielunmessun tasolle banalisoi-
matta itse aihettaan tai tylsistyttämättä kuvattavan kohteensa 
murhaavan terävää katsetta typistetyn tylsyyden tappavuu-
teen.

Kysymys minästä, sen yksityisyydestä, kenelle se oikeasti 
kuuluu ja riippuuko tietomme toisista empatian avulla tapah-
tuvasta hypystä oman, itseensä sulkeutuneen yksityisyytemme 
ulkopuolelle siitä toiveesta, että minä löytyisi sitten jonkun 
toisen yksityisyydestä tai että olemmeko me mitään ilman 
toisia ja onko todellisuus vain sitä, että olemme toistemme 
kanssa tekemisissä, kuten Heidegger asian näkisi:

”Ehkäpä, kun täälläolo kaikkein lähimmällä tavalla ottaa 
itsensä puheeksi, se sanoo aina, että se olen minä, ja lopulta 
kaikkein äänekkäimmin silloin, kun se ei ole tämä oleva. Tääl-
läolo on aina minun. Entä jos tämä täälläolon rakennemuoto 
olisi syynä siihen, että täälläolo ensi sijassa ja enimmäkseen 
ei ole itsensä? Entä jos eksistentiaalinen analytiikka tavallaan 
kaatuisi edellä mainitun väitteen mukana, joka edellyttää sekä 
sen, että minä on annettu täällä olevalle itselleen, että täällä-
olon läheisen tulkinnan.”

Olemassaolomme (ja oivalluksemme siitä) toteutuu aina 
siis enemmänkin muiden kanssa kuin vain itsekseen mumise-
malla yksin jossain kyläpahasen nurkassa. Siksi onkin tärkeää 
huomata, miten olemassaolon tarkoitus voi vääntyä siihen, 
että tyhmyys tiivistyy tappavaksi ilkeydeksi, koska kukaan ei 
välitä mistään, koska ei usko oikeasti mihinkään, vaikka niin 
väittääkin. Juuri siksi elokuvat Peltirumpu ja Kirjava lintu 
pitäisi jokaisen nähdä ja tajuta oma paikkansa tässä ja nyt 
maailmassa, joka löytyy vain tällä tavalla hajamielisesti tar-
koitusten epämääräiseen metsään eksyttäessä.
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Hella W:n 
piilosanoma

Harald Olausen

Katsoin kymmenen vuotta sitten juuri ensi-iltansa saaneen 
Hella Wuolijoesta kertovan Elokuvan ”Hella W” ja ajattelin, 
miten elokuva olikaan täysi floppi, epäonnistunut kaikissa 
mutkissaan onnistuen olemaan vain tylsän jankkaava ja kaik-
kea muuta kuin kiinnostavasti tehty elokuvallinen elokuva. 
Tulin samaan lopputulokseen katsoessani sen juuri hetki 
sitten Ylen Areenasta. Hellassa oli ajoittain hetkensä - tosin 
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hyvin pienet - ja se olisi voinut osaavissa käsissä (tai ehkä se 
on toiveajattelua?) kehittyä suureksi elokuvaksi suuren sielun 
tarinaa taidokkaasti meille kertoen. Mutta kun tekijänä oli 
Hellan kiltiksi tiedetty keskinkertainen sukulaispoika, joka 
oli saanut ohjaajaoppinsa Lauri Törhösen johtamassa elokuva-
taiteen korkeimmassa oppilaitoksessa, ja käsikirjoitustapansa 
Salattujen elämien käsikirjoittaja (toinen käsikirjoittaja oli 
Outi Nyytäjä R.I.P.) Aleksi Bardyltä ei voinut odottaakaan 
muuta kuin siirappista sillisalaattia tuutin täydeltä. 

Elokuva oli niin tyhjänpäiväinen ja huonosti tehty, ettei 
se ansaitse mitään puolusteluja tai selityksiä, saati paijauk-
sia ja ymmärtävää lässytystä puolelleen. Elokuvaa katsoessa 
tunsi myötähäpeää näyttelijöitä kohtaan, paitsi Hannu-Pek-
ka Björkmanin oivaltavassa ja monipuolisessa etsivän poliisin 
hahmoa, joka oli tarkkanäköisen luihu olematta sentimen-
taalisen lässy tai ylilyöty kauhukuva pahimman luokan isän-
maallisoikeistolaisesta rasistifasistista. Björkmanissa on imua 
ja taikuutta yllin kyllin, mitä muista elokuvan näyttelijöistä ei 
voi hyvällä tahdollakaan sanoa. Hellan ja Vapun mulkoilevat 
ja pällistelevät esittäjät olivat kuin Stina Ekbland vahakabine-
tissa sen jälkeen, kun hän on ensin seissyt vessan peilin edessä 
likööripullosta ryypäten ja itseään kehuen vuoroin Suomen 
vuoroin Ruotsin parhaaksi näyttelijäksi. 

Hella W on samanlainen pohjanoteeraus suomalaisessa 
elokuvamaailmassa. Mutta onneksi meillä on Hannu-Pekka 
Björkman, jonka kyseenalaiseksi tehtäväksi on tullut viime 
vuosikymmenten aikana pelastaa huonot suomalaiset elo-
kuvat. Siitä kiitos hänelle erikseen, vaikka eivät ne huonot 
elokuvat ole siitä pelastuneet, kuten ei tämä sekava ja kyl-
mänkalsea Wuolijoen perheen naiivi yritys puhdistaa Hellan 
mainetta jälkipolvien silmissä typerien kliseiden ja ulkokoh-
taisten asioiden toistamisella, ihan kuin Hellasta ei olisi ollut 
ihmistä lainkaan. Vai oliko? Se on asia, mistä kukaan ei puhu 
ja joka juuri kiinnostaisi nykyihmistä.
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Se oli myös yksi syy, miksi minun oli vaikea aikoinaan 
sulattaa Erkki Tuomiojan kehuttua Hella-kirjaa ”Häivähdys 
punaista” (Tammi 2006) vaikka Tuomioja osaa asettua ”ul-
kopuolisena tarkkailijana” ammattihistorioitsijan menetel-
min mysteerin äärelle pohtimaan, miten Hellasta ja hänen 
Salme-sisarestaan tuli aikoinaan neuvostovaltiota ihannoivia 
vallankumouksellisia ja miten se vaikutti heidän elämiinsä? 
Tuomiojan lähtökohta on silti naiivi. Hänelle todellisuus ei 
ole totta vaan jotain muuta, se on vinksahtanut ja oikeisto-
lainen. Kaikki mitä siitä sanotaan, on siis valhetta, jos se tu-
lee niiden toimesta, jotka todellisuutta määrittelevät sanoin 
ja teoin. Yksinkertaistaen siksi myös kaikki, jotka toimivat 
tätä vastaan, ovat hänelle lähtökohtaisesti sankareita, joiden 
toimissa ei ole mitään epäilyttävää tai tuomittavaa. Puistat-
taa ajatella tätä taustaa vasten, millainen asema ja merkitys 
Tuomiojalla olisi ollut, jos punaiset olisivat voittaneet vuoden 
1918 sisällissodan siitä seuranneessa neuvosto-Suomessa.

Kymmenen vuotta sitten minua häiritsi, ja häiritsee edel-
leenkin, se miten Hellaa punapestään ja hänestä tehdään 
oman elämänsä marttyyri maailman myrskyjen jakajassa, sa-
malla kun hänen ihmisyytensä, jota elokuvaa katsomalla ei 
huomaa lainkaan - ehkä tarkoituksella, on lähes olematonta, 
tai niin meidän annetaan ymmärtää, kun hänestä alleviivaten 
tehdään kovan luokan (kärsivää) bisnesnaista ja nerokasta 
poikkeusyksilöä, joka oli aina edellä muita ja aikaansa, mitä 
hän jossain määrin olikin, jos on uskomista mitä hän itse ja 
hänestä on kirjoitettu, eli maailmalle jälkikäteen haluttu antaa 
kuvana todiste. Minä en usko alkuunkaan Hellan olleen sel-
lainen, kun hän ja hänen sukunsa antaa meidän luulla olleen. 
Mutta millainen oli Hella ja elokuvan Hella? Hyvin erilaiset.

Hella W on elokuvassa kuin suloinen kostonenkeli omas-
sa kaunaisuudessaan, mutta samalla taas yksi raaka todiste 
kaikkien sodasta kaikkia vastaan ilman mitään universaalia 
kuviteltua hyvää, joka ohjaisi meitä syntymästä hautaan toi-
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mimaan järkevästi yhteisen edun mukaisesti. Oikea informaa-
tio on aina poliittisesti väritettyä tietoa parempi vaihtoehto 
minkä tahansa emansipaation kannalta. Myös Hellan tapauk-
sessa. Siksi Hella W on huono ja kuin halpa kopio oikeasta 
mallista. Se on läpinäkyvästi tahallisen valheellinen. Joskus 
valheiden raamattuina pidettäviä poliittisia elämänkertoja 
lukiessa ihmettelee, kuka niihin oikeasti uskoo ja kenelle ne 
on oikeasti kirjoitettu, sillä mainio skottifilosofi David Hume 
muistutti jo yli kaksisataa vuotta sitten, että kaikki ne, jot-
ka osallistuivat ”yhteisten asioiden hoitoon” olivat lurjuksia, 
joilla ei ollut missään toimissaan muuta päämäärää kuin oma 
yksityinen etunsa. 

Mutta milloin suomalaiset oppivat tämän maksiimin ei-
vätkä enää ole niin sinisilmäisiä niiden edessä, jotka yrittävät 
puhdistaa joko omaa, aatetoverinsa tai sukulaisensa tahriin-
tunutta mainetta suuren yleisön silmissä? Juuri näitä kaikkea 
kolmea temppua yrittää kehno Hella W kertoa naisesta, jonka 
elämästä ja teoista pitäisi jonkun osaavan ammattiohjaajan 
tehdä kohdettaan kunnioittavammin kuvaava ja todenmu-
kaisempi elokuva?

Yksi tärkeä oivallus elokuvalta jää huomioimatta: miten 
suhtautua niihin luonnehäiriöisiin, jotka luulevat luonnehäi-
riötä ideologiaksi, sillä jos joku ideologia tarjoaa rationalisaa-
tion tietylle käytöksen muodolle, joka ei ole hyväksyttävissä, 
se usein myös houkuttelee tuekseen juuri samanlaisia häikäi-
lemättömiä luonnehäiriöisiä seuraajia, jotka osaavat temput 
kusettaa muita, tai oppivat ne alta aikayksikön. Myös yksi 
tärkeä kysymys elokuvalta jää kiusallisesti kysymättä: miksi 
Hella ajatteli niin kuin ajatteli, ja miksi hän toimi niin kuin 
toimi? Kysymys olisi siksi tärkeä, että Hellan oma mentali-
teetti rakentui suhtautumisesta sekä asennoitumisesta inhi-
millisen olemisen eri ulottuvuuksiin, paljastaen samalla oman 
inhimillisen olemisensa erilaisen mentaalisen puolen. 

Tämän asian tarkempi pöyhiminen antaisi meille lukijoil-
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le luvan lukea rivien välistä Hella Murrikin oikeaa olemusta 
löytääksemme ne merkitykset, jotka joko tahallaan tai ajan 
tapojen mukaan, tahattomasti, ovat liimautuneet jonnekin 
näkymättömälle seinälle meidän näkö- ja ymmärryskenttäm-
me ulottumattomiin.

Hella oli aikansa tuote niin hyvässä kuin pahassakin huo-
limatta siitä, että hän oli nykynäkökulmasta moderni, itse-
näinen ja osaava henkilö, jota hallitsi sekä voimakas tahto 
että kyky toteuttaa omaa tahtoaan muiden mielipiteistä vä-
littämättä. Siksi olisi tärkeä saada selville mihin uskomuksiin 
hänen esittämänsä kuvitelma maailmanparantamisen mah-
dollisuudesta oli yhteydessä, vai oliko mihinkään? Oliko se 
tuulesta temmattuna vain pelkkä kulissi jollekin henkilökoh-
taisemmalle muilta visusti piilossa pidetylle synkälle salaisuu-
delle? Tai miten paljon voi olettaa, sortumatta yliampuviin 
kaunisteluihin, sellaista, mikä ei suoraan näy menneisyyden 
jäänteissä? Muutamalla sanalla kysyen: mikä oli ihminen Hel-
la Murrik myytti Hella Wuolijoen takana? 

Skinner kehotti meitä tällaisissa tapauksissa ottamaan avuk-
si lähtökohdaksi sen, mitä ihmiset itse sanoivat niistä.  Wuo-
lijoen omat muistelmat eivät ole kuranttia todistusaineistoa. 
sen sijaan se mitä Hella teki olisi. Silti Hellan muistelmissaan 
esittämiä käsityksiä ei pitäisi sivuuttaa pelkällä olankohautuk-
sella; olisi pyrittävä ymmärtämään Hellan käsityksiä asioista, 
vaikka se mahdollisesti oli vaikeaa ja vei paljon aikaa. Skinner 
muistutti tällaisten esimerkkitapausten menneisyyden ihmis-
ten edellyttäneen, että uskomusten täytyi olla ainakin jossain 
määrin johdonmukaisia; he eivät voineet yhtä aikaa hyväksyä 
ja hylätä jonkin toteamuksen totuutta, sillä jos mitään us-
komusten välistä johdonmukaisuutta ei olisi, ei uskomusten 
selvittäminenkään olisi mahdollista. Tämä olisi pitänyt ottaa 
Hella W:ssäkin huomioon jo käsikirjoitusvaiheessa.

Toinen tärkeä asia, joka jäi silloin huomaamatta, mikä 
toisella katsomiskerralla alkoi hahmottua, oli Hellan kylmät 
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välit tyttärensä Vapun kanssa. En tiedä oliko niin enkä väli-
tä tietääkään. Se ei ole oleellista. Oleellista sen sijaan on se, 
miten suhde kuvataan. Elokuvassa, joka on tarkoituksellisen 
asetelmallinen omassa kömpelyydessään, yritetään hakea tästä 
ristiriidasta erästä mahdollista syytä niinkin pitkälle menevän 
selitysmallin kuin Hellan, ja myöhemmin Vapun, kokemasta 
julkisesta nöyryytyksestä ja häpeästä: voisimmekin kysyä seu-
raavaksi perheen häpeän nimissä miksi Hellan tyttärenpoika 
Erkki Tuomioja suhtautuu niin intohimoisesti politiikkaan, 
kuten olemme saaneet lukea hänen järkälemäisistä muistiin-
panoistaan, jotka matkivat aikoinaan 80-alussa suuren suo-
sion saavuttaneita presidentti J.K. Paasikiven pikkutakkaa ja 
vihollisiaan julmasti sivaltavaa päiväkirjatyyliä?

Hella W:ssa Hella tuntuu joskus hukkaavan itsensä ja ole-
van vain elokuvan muun pakollisen sanottavan oheisrekvisiit-
taa. Jos Wuolijoen perheen Hella-elokuva olisi tehty maltilla 
ja tolkulla, olisi siinä yritetty löytää Hellan ohella kokonai-
selle sukupolvelle ja sen riehuvalle radikalismille laajempi 
selitysmalli aikana, jolloin kaksipäinen kotka yritti varastaa 
Eetu Iston kuuluisan maalauksen mukaisesti hädässä olevalta 
Suomi-neidolta lakikirjaa. Hella kuten muutkin 1900-luvun 
alun opiskelijaradikaalit olivat omaksuneet käsityksen, jon-
ka suuri osa nuoria jakoivat tuona aikana, että jonkinlaisen 
vallankumouksen ja mahdollisesti jopa sosialismin avulla 
saataisiin hieman parempi yhteiskunta kuin silloin vallassa 
oleva kaikkine epäkohtineen oli. Lisäksi kuningasseikkailu ja 
oikeistolainen mielivalta sekä sisällissodan jälkeinen valkoinen 
terrori oli tehnyt Hellan sukupolven tovereineen katkeraksi 
kasvattaen heidän vihaansa yli äyräitten porvareita sekä soti-
laspiirejä kohtaan. 

Tämä sama ylisukupolvinen leppymätön vasemmisto-
laisasenne näkyy kaikessa ”opettavaisen osoittelevaisuuden” 
oppimestari Erkki Tuomiojan puuskaisessa kirjoittelussa sekä 
puheissa herättäen ansaitun kysymyksen: onko hän epäonni-
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sen isoäitinsä katkeransuloinen kosto porvareille ja porvarien 
perseennuolijoiksi vasemmistoradikaalien kutsumia oikeisto-
sosiaalidemokraatteja vastaan sadan vuoden takaa? Mikä ettei! 
Tuomioja on ollut yksi vasemmiston näkyvimpiä ja älykkäim-
piä poliitikkoja 70-luvulta lähtien. 

Tuomioja inhoaa erityisesti oikeistososialidemokraatteja eli 
ns. tannerilaisia, jotka ovat tiukan talouden ja porvariyhtei-
sötyön kannattajina porvarilliseen yhteiskuntaan sopeutuvai-
sia pragmaatikkoja, joita turhat teoretisoinnit tai ideologiset 
suhteet eivät häiritse, kuten Erkki Tuomiojan suuresti inhoa-
man (ja myös päinvastoin) arkkivihollisen, nykytannerilaisen 
ex-pääministeri Paavo Lipposen muistelmateoksista olemme 
saaneet lukea. 

Taisteleeko 70+ Tuomioja tänään omia vai Hellan demone-
ja vastaan jatkaessaan loppumatonta taisteluaan oikeistososi-
aalidemokraatteja ja tannerilaisia (jotka ovat Jutta Urpilaisen 
töppäilyjen takia ja Antti Rinteen yhdeksän äänen turvin 
suorittaman ”palatsivallankaappauksen” jälkeen kaivautuneet 
puolustusasemiin kuka mihinkin kuoppaan odottamaan aikaa 
parempaa - Antton Rönnholm on heidän Troijan hevosensa) 
vastaan? 

Se ei yllätä, että Hella W-elokuvan Tanner on etäinen pa-
han vallan ja aikeiden edustajana sikaria tuprutteleva viilipytty 
ja ylisukupolvinen vasemmistoradikaalien paholainen. Mutta 
se yllättää, ettei Hella-elokuvassa haluttu antaa Tannerille pie-
nintäkään mahdollisuutta näyttää ihmiseltä, olihan Tanner 
nimenomaan se henkilö, joka teki kulissien takana kovasti 
töitä estääkseen Hellan kuolemantuomion, ja sekä hän itse 
että Linda-vaimo Hellan läheisiä nuoruudenystäviä. 

Sylvi-Kyllikki Kilpi muistuttaa siitä huolimatta, että kuu-
lui itse Tanneria vastustaneisiin vasemmistoradikaaleihin, 
Tannerin olleen aika reilu ja mukava jätkä, joka sekä ajatteli 
että toimi yleistä etua ajatellen oikeudenmukaisesti. Jos Hella 
W:n tekijöillä olisi ollut puhtaat jauhot pussissa, se ei olisi 
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syyllistynyt mauttomaan ja vasemmistoradikaalien vuodesta 
toiseen esille nostamaan jälkijättöiseen Stalinin alkuun pane-
maan Tanner-ilveilyyn. 

Kilpi piirtää muistelmissaan Tannerista aidon ja rehellisen 
tuntuisen työväenliikkeen patriarkan henkilökuvan, osaten 
nähdä muista hänen poliittisista vihollisistaan poiketen myös 
Tannerin ansiot sekä tärkeän merkityksen koko työväenliik-
keen yhtenäisyyden ja voiman symbolina. Tanner, joka itse 
kuului vanhaan työväenliikkeeseen, oli Kilven mukaan sydä-
meltään työväenliikkeen mies kiireestä kantapäähän, vaikka 
muuta hänestä yritettiinkin julkisuudessa poliittisen pelin 
kovetessa jakaantuneessa Suomessa väittää: 

”Miksi pengon yli neljänkymmenenvuoden takaisia asioi-
ta? Koska Väinö Tannerista on tullut erityisesti porvarillisen 
Suomen ihailema poliitikko ja vasemmiston taholta parjataan 
arvoisaa yli 80-vuotiasta kunniatohtoria enemmän kuin mil-
loinkaan ennen. Oma aikamme ei osaa vielä arvioida sellaista 
erikoislaatuista persoonallisuutta kuin Tanner inhimillisine 
ominaisuuksineen on ollut. Hänen ansioitaan ja erehdyksiään 
katsellaan ahtaasti vain hetken näkymistä, niin kuin niillä ei 
olisikaan perspektiivejä niin menneeseen kuin tulevaisuuteen. 
Eräs huomattava neuvostolainen sanomalehtimies kysyi mi-
nulta keväällä 1964, mistä johtuu Väinö Tannerin jatkuva 
kansansuosio. Vastasin: hänen henkilökohtaisen rohkeutensa 
vuoksi ja siitäkin syystä, että äärivasemmiston taholla hauku-
taan vanhaa miestä. Antakaa hänen jo olla rauhassa. Väinö 
Tanner on ollut käytännöllinen poliitikko, niitä, jotka ratkai-
sevat asioita juuri sen hetken taustaa vastaan, ja lisäksi mies, 
jolla on erikoiset lahjat taloudellisten kysymysten järjestelyssä, 
mutta vähäinen ulkopoliittisessa ajattelussa. Hänen oikeuden-
tajussaan ei ole ollut mitään vikaa, sen sijaan hän on tehnyt 
erehdyksiä arvioidessaan oman suoraviivaisen näkemyksensä 
mukaan kanssaihmisiään. Hänen huono ihmistuntemuksensa 
on luultavasti aiheuttanut paljon ikävyyksiä.”



266

Yhdeksän 
kappaletta luentoja 

ja esseitä
Eero K.V. Suorsa

Tilanne on paha: Euroopan osalta puhumme Puolan, Unkarin 
ja lukuisten muiden maiden kiristyvästä tilanteesta. Äärioike-
isto rajoittaa systemaattisesti demokratiaa: Puolan äärioikeis-
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tolainen hallitus ajaa yhä tuhoisampaa aborttilainsäädäntöä, ja 
Unkarissa vastaava hallitus on käytännössä lakkauttanut leh-
distön vapauden, tieteen ja akateemisen vapauden pakottaen 
humanististen ja yhteiskuntatieteiden opetuksen siirtymään 
Itävaltaan.

Näitä ilmiöitä on kutsuttava yhdellä ainoalla oikealla ni-
mellä: fasismi. Tätä termiä käyttää myös lukuisia kertoja pal-
kittu intialainen Arundhati Roy uusimmassa esseeteoksessaan 
Azadi. Roy astui maailman tietoisuuteen romaanillaan Jouta-
vuuksien jumala vuonna 1998, ja teos palkittiin välittömästi 
Booker-palkinnolla. 

Jotain teoksen laajasta suosiosta ja matkasta myös suoma-
laisten lukijoiden kirjahyllyihin kertoo se, että usein aamuisin 
saapuessani Helsingin Kampin kaukoliikenteen bussitermi-
naaliin teosta on vähintään yksi kappale kirjojen ilmaishyl-
lyssä, ja iltaisin lähtiessäni takaisin Turkuun ovat kappaleet 
aina hävinneet. 

Joutavuuksien jumalan ja seuraavan romaaninsa Äärim-
mäisen onnen ministeriön välillä Roy on kirjoittanut run-
saasti esseitä, joita on julkaistu vino pino, kuten Capitalism: 
A Ghost Story (2014) jossa Roy repii kappaleiksi kapitalismin 
ideologiset perusteet ja sen käytännöt. 

Royn esseet eivät perustu nojatuoliteoretisointiin, vaan 
Roy on toiminut aktiivisesti kentällä siellä missä tapahtuu: 
teos Walking with comrades (2011) kuvaa aikaa, jonka Roy 
vietti naxaliitti- tai maolaississien kanssa viidakossa. Intian 
valtio on julistanut nämä maolaiset ”maan suurimmaksi si-
säiseksi turvallisuusuhaksi”, mikä kertoo Royn rohkeudesta. 

Toisin kuin jotkut kritiikit teoksen ilmestymisen ajankoh-
tana väittivät, Royn teos ei suoranaisesti ole intialainen vastine 
Edgar Snown klassikkoteokselle Punatähti Kiinan yllä, joka 
lanseerasi maolaisuuden maailmalla. Walking with comrades 
pyrkii esittelemään keitä naxaliitit ovat, ja miksi heidän sa-
nomansa vetoaa daliteihin eli kastittomiin ja adivaseihin eli 
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Intian alkuperäisväestöön ympäristökatastrofien ja kaivospro-
jektien keskellä. 

Roy osoitti tässä teoksessaan loistavasti, että kirjallisuus ja 
essee voivat luoda ymmärrystä valokeilan lailla vaikeisiin ai-
heisiin olematta kuitenkaan suoranainen kannanotto minkä 
niin hindunationalistit kuin Ison-Britannian konservatiivinen 
keltainen lehdistö sen tulkitsivat teoksen olevan. 

Roy kuitenkin on muistuttanut koko tuotantonsa halki 
kirjallisuuden olevan aina poliittista - kuten kaikki taide. Pa-
rahin, kallein lukija: kun piirrämme viivan paperille, se on po-
liittista. Kun tanssimme Sedulan tanssilattialla (mitä tosin en 
itse koskaan tee) se on poliittista - auttamattomasti poliittista. 
Parahin, kallein lukija - kun luet tätä tekstiä, teet politiikkaa, 
olet sitten tämän kritiikin kanssa eri mieltä tai et. 

Nyt käsillä olevassa teoksessa Roy jatkaa Intian nykytilan-
teen purkamista. Teos koostuu yhdeksästä kappaleesta luen-
toja ja esseitä, joiden yhteinen teema on ansaitun hyökkäävä 
kritiikki Intian hallitsevaa hindunationalistista BJP-puoluetta 
ja pääministeri Narendra Modia vastaan. Roy käy sitkeästi 
lävitse Modin taustoja, kuten Modin toimimisen Gujaratin 
osavaltion pääministerin vuonna 2002. Tuolloin BJP toteutti 
osavaltiossa pogromin, jossa murhattiin 2000 muslimia Mo-
din johdolla. 

Modi hallitsee leveän hymyn niin vieraillessaan sellaisten 
”hehkeiden” maailmanpolitiikan napamiesten kuin Vladimir 
Putinin, tai isännöidessään toista hengenheimolaistaan Do-
nald Trumpia. 

Trumpin vierailusta Royn ei edes tarvitse maalata karika-
tyyrista kuvaa, koska vierailu itsessään oli puhdas karikatyyri: 
Trump kävi Korona-pandemian aattona kertomassa intialai-
sille, miten nämä nauttivat Bollywood-elokuvista ja pelaavat 
krikettejä. 

Tämän lomassa hän solmi Modin kanssa miljardikaupat 
lukuisista taisteluhelikoptereista. Intiaa ja intialaisia nöyryy-
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tettiin, mutta hindunationalistit hurrasivat, kuten määrätyt 
kotimaiset tahot kaikelle mitä Trump sanoo tai tekee - type-
ryyden asteesta riippumatta. 

Roy kirjoittaa esseissään, miten Modi pyrkii luomaan ku-
vitteellisen yhtenäiskulttuurin oman puolueensa fantasian 
pohjalta: Intian, jota dominoi yksi uskonto, yksi kieli ja yksi 
kansa. 

Tämä on sula mahdottomuus maassa, joka on täynnä lu-
kuisia kieliä; Roy kirjoittaa Modin ja hindunationalistien pro-
jektin olevan samaa kaliberia, kuin jos Euroopassa kaikkien 
oletettaisiin puhuvan samaa kieltä. 

Modin ja hindunationalistien projekti ei ole uusi - hin-
dunationalistit ovat pyrkineet jo brittivallan ajoista häivyt-
tämään Intian rikkaan kulttuurihistorian runoilijoineen ja 
säveltäjineen. 

Gujaratin pogromeissa tuhottiin muun muassa arvostettu-
jen muslimirunoilijoiden hautoja, ja tuoreimmat hyökkäykset 
ovat kohdistuneet Intian klassiseen musiikkiin. Hindunatio-
nalismin - eli fasismin lonkerot ulottuvat syvälle: on muistet-
tava, että myös suomalaisen äärioikeiston piirissä on tahoja, 
jotka pitävät innoittajanaan hindufasismin gurua Savitri De-
viä, joka piti Hitleriä Vishnun kahdeksantena avatarana. 

Meidän ei tarvitse katsoa Intiaan asti, rakas lukija, että 
huomaisimme Royn tekstin ajankohtaisuuden. 

Royn kieli on kuitenkin kirjan aiheen synkkyydestä huo-
limatta erittäin kaunista. 

Kirjassaan Roy kirjoittaa paljon myös kääntämisestä: hä-
nen monet esseensä on käännetty välittömästi malayjamiksi, 
singaleesiksi, tamiliksi ja urduksi, monasti ilman hänen lu-
paansa mitä hän ei kuitenkaan paheksu, koska hänestä hyvän 
asian edistäminen mahdollisimman nopeasti on olennaista 
olosuhteissa, jotka sitä kiireellisesti vaativat. 

Maailma on tällä hetkellä paikka, jossa vaaditaan kiireel-
lisesti ratkaisuja. 
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Miksi Voima-
lehteä ei enää 

lueta?
Harald Olausen

Punavihreän Suomen epävirallinen pää-äänenkannattaja 
ja eräänlainen 2000-lukulainen Kulttuurivihkojen päivitys, 
Rosebudin, Luonto-Liiton, Maan ystävien, Suomen rauhan-
puolustajien, Tuomas Hiilamon sekä Vilppu ja Tuomas Ran-
tasen kustantama Voima-lehti vetelee viimeisiään, mikäli on 
uskominen keskustassa sijaitseviin pariin kymmeneen lehti-
telineeseen, josta lehdet jäävät ”lukijakadon” takia jatkuvasti 
noutamatta. Herääkin kysymys: kuinka moni painettu Voi-
ma-lehti menee lukematta suoraan lehtiroskiin?

Mutta mitä on kummallinen sanahirviö ”punavihreä”? 
Ei juuri mitään muuta kuin tahtotila tai eräänlainen vikaan 
mennyt idealismin päivitys sen jälkeen, kun toivo uusien su-
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kupolvien palavan uudistamisvimman keskellä oli lopullisesti 
sammunut sen tajuamiseen, ettei ole olemassa mitään muuta 
ikuista kuin ainainen taistelu vanhoillisten ja uudistusmielis-
ten välillä, millä ei ole mitään merkitystä, sillä aina yhtä var-
masti uudistajat pettävät uudistuksensa muuttumalla osaksi 
vallitsevaa ”stautus quota” ja siksi pakosta itsekin konserva-
tiiveiksi puolustamaan suurella vaivalla hankkimiaan etuja.

Huonon selityksen ongelmalle antaa Vihreiden vastahisto-
riasta (INTO 2019) pienen pamfletin kirjoittanut toimittaja 
Marja Pulkkinen. Kirjassa ei ole paljon mitään muuta kuin 
toimittajamaisen kevyesti kuvailu siitä kävelevästä katastrofis-
ta, joksi itseään vastaan taistellut punavihreys alun liftikyydin 
jälkeen jähmettyi. Pulkkinen kirjoittaa niin moneen kertaan 
toimittaja ja kulttuuripersoona Perttu Rastaasta, että alkaa 
epäilyttää miksi. 

Ja vaikka Perttu on hänet tuntevien mukaan ihan ok-tyyp-
pi, ei hänen osansa poliittisena vaikuttajana ole sitä luokkaa, 
mitä Pulkkinen antaa joko tahallisesti tai tahattomasti rivien 
välistä pikkupamfletissaan ymmärtää.

Mutta miksi Voima-lehteä ei enää lueta? Ehkä siksi, että 
lehden tapa olla näkemättä sitä, mitä se ei halua ja nähdä 
sitä, mitä muut eivät halua muistuttaa Alexis de Tocquevillen 
kirjoitusta siitä, miten uskomatonta onkaan kuinka monet 
moraalin ja politiikan järjestelmät on peräkkäin löydetty, 
unohdettu ja löydetty unohtaakseen ne uudelleen ilmestyäk-
seen taas vähän ajan päästä uudelleen näkyviin, kuin ne oli-
sivat uusia ja todistaen ihmismielen hedelmällisyydestä vaan 
ihmisten tietämättömyydestä. 

Juuri tämä tuntuu olevan Voima-lehden suurin ongelma, 
se tahtoo keksiä joka numerossa pyörän uudelleen; vaihto-
ehdottomuus on tarkoituksellisesti ylläpidettyä ankeutta ja 
tylsyyttä -toisaalta Voima-lehti vaikuttaa yksisilmäiseltä vel-
jeskunnalta, joka toivottaa tervetulleeksi vain tietynlaiset ih-
miset omaten itse kliseisen ja ohuen kuvan muista ihmisistä 
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ja todellisuuksista.
Voima-lehden hampaat irveessä väännetty ongelmatiikka 

on sama kuin huumorintajuttoman vasemmiston - jos vasem-
miston ymmärtää laveasti käsittämään kaikkia niitä eripurai-
sia voimia, jotka yksin ja erikseen taistelevat voimakasta ja 
voittamattomalta tuntuvaa konservatismia vastaan eikä vain 
suppeaksi yliopistokaupungeissa itsestään toisilleen ääntä pi-
täväksi akateemiseksi radikaaliälymystöksi- ehkä siksi, että se 
kokee alitajuisesti ilon ja nautinnon kummallisen (elämälle 
vieraiksi) epämääräisen epänormaaliksi ja uhkaavaksi ja kut-
suu (vaatii) meitä olemaan joku muu kuin olemme voidak-
semme olla mitä olemme; kirjoittajilla on suuri valta kertoa 
tai olla kertomatta asioita, joita he joko pitävät tärkeinä tai 
sitten eivät. 

Meidän pitäisi varoa huumorintajuttomia ihmisiä, jotka 
ovat kasvaneet aikuisiksi selvästikin törmäämättä Peppi Pit-
kätossuun tai ymmärtämättä mitä tämä törmäys jokaisen 
kohdalla tarkoittaa. 

Sekin on kumma, miten monista nuorina hyvään usko-
neista oman lapsuutensa känkkäränkkäisistä, ympäristöään 
verbaalisesti järjestykseen panevista ”Pepeistä” kasvaa aikui-
sina itse piiskaa heiluttavia pahiksia, jotka tuomitsevat ym-
päristönsä ja samalla itsensä yhtä varmasti pahisten puolelle 
omassa vallanhalussaan. 

Idealistit uskovat, että ihmisten selkeät aikeet lukevat kaik-
kialla maailman pinnassa. Isaiah Berlin muistutti lähes kaikille 
ajattelijoille tyypillisestä taipumuksesta uskoa, että kaikkien 
niiden asioiden, joita he pitivät hyvinä, täytyi liittyä kiinteästi 
yhteen tai ainakin olla sopusoinnussa keskenään. 

Kyseessä ei ole mitään muuta kuin peiteltyä vallanhalua 
ja oikeassa olemisen kirous, kuten sunnuntaina 22.11. 2020 
Ylen Areenasta paistoi läpi alan mestarin, ex-poliitikko Erkki 
Liikasen (sdp.) omahyväisyydestä. 

Peppi Pitkätossu keksin ratkaisun tällaisen vallanhalun 
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ongelmaan. Valtaihmisen vastustaminen vaatii vielä vahvem-
man vastavoiman, mitä Voima-lehti ei tee vaan esittää niin 
tekevänsä, mikä on sekä radikaalin väestönosaan kohdistettu 
petos että jokaisessa numerossa tarkkaan ja huolellisesti alle-
viivattu valhe.

Meidän pitäisi koko ajan pysyä terässä, ja suhteessa ym-
päristöömme raikkaina kysymällä itseltämme alituisen sekä 
itsemme että ajattelumme että ennen kaikkea olemisemme 
ja paikkamme maailmassa kyseenalaistaen: kuka minä olen, 
miksi asia on näin, mikä on totta ja mitä valhetta ja miksi 
en ymmärrä asiaa niin kuin se on, vaan niin kuin sen haluan 
olevan Pepin olemuksen sisäistäneenä?

Voima-lehdelle kaikki tarkastelun alla oleva nähty on jo-
tenkin epäilyttävää tai vähintään epämiellyttävää. Jutut ovat 
pääosin kansankielelle käännettynä vinguntaa, valitusta ja 
jatkuvaa oman hännän nostamista viholliseksi julistettujen 
mollaamisen lisäksi. 

Voima-lehti on nuoren punavihreän porukan oma 7-Päi-
vää-lehti, josta näkee ketä pitää kehua ja haukkua ja mihin 
vallitsevan ekomuodin mukaiseen juuttisäkkiin pitää pukeu-
tua tai millaista rastatukkaa kannattaa itselleen joululahjaksi 
suunnitella. Se on Palafacen lempilukemistoa.

Voima-lehdellä on ollut paljon ongelmia samalla kun sillä 
on ollut mahdollisuutensa ja tilaisuutensa. Lehti ei ole oikein 
sanoma- tai aikakauslehti, vaan harmittavan sekavasti jotain 
siltä väliltä. 

Sillä ei ole varsinaisesti kohderyhmää, vai sanoisiko: se on 
liian rajattu ja siksi poissulkeva. Voima-lehti on voimiensa al-
kupäivinä kurkottanut kuuseen mutta kapsahtanut katajaan. 
Siitä esimerkkinä muutaman vuoden takainen homopiirejä 
ärsyttänyt NHL-Normihomolehti-sekoilu, mikä sai ikävän 
päätöksen, kun LBTQ-kansa ei halunnut lukea itsestään 
NHL:n maniostamaa tiukkapipoista kuvaa yliopistolesbojen 
linssin läpi suodatettuna universaalina sateenkaarisoopana.
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On lehdellä ollut takanaan muitakin ongelmia kuin vain 
vääristyvästä peilistä itsensä tarkastelu mm. parin vuoden ta-
kainen taistelu lehden kustantajan ja silloisen päätoimittajan 
kanssa, mikä päättyi päätoimittajan ja lehden toimituskunnan 
eroon sekä lehden, sen vähäisenkin mainostulvan keskellä, 
journalistisesti kiinnostavien juttujen tason lehmänhäntämäi-
seen laskuun. 

Voima-lehteä lukiessa joutuu sen harhan valtaan, että sen 
kirjoittajat näkevät maailman sellaisena, kun se on, ja osaavat 
siksi tehdä poikkeuksetta järkeviä päätöksiä oikeista johto-
päätöksistään. 

Ehkä Voima-lehden lukijat ovat kasvaneet aikuisiksi tai 
lukeneet runoilija Horatiuksen tarinan kreikkalaisesta kaup-
piaasta Lycasista, joka istui tuntikausia tilansa areenalla kat-
sellen innokkaasti päässään kuvittelemiaan näytelmiä. Lycas 
oli onnellinen omissa harhoissaan. 

Sukulaiset ja ystävät saivat kuitenkin tarpeekseen tästä 
leikistä ja luulivat parantavansa Lycaksen, kun saivat hänet 
vihdoin pitkien taivuttelujen jälkeen vakuuttuneeksi siitä, 
että hän oli kuvitellut kaiken. Tämän jälkeen Lycas muuttui 
synkäksi, koska häneltä vietiin hänen surkean elämänsä ilona 
olleet ihanat illuusiot. 

Albert Camus kirjoittaa asiasta näin: ”Niin hän käsittää 
myös miten tärkeä on vastata tähän kysymykseen, koska se 
edellyttää ratkaisevaa tekoa. Sydämelle nämä asiat ovat it-
sestään selviä, mutta niitä on tutkittava syvällisemmin, jotta 
myös järkemme näkisi ne selvästi.” 

Oscar Wilden sanoin tällaisessa tilanteessa oman mielipi-
teensä kertominen on siis enemmän kuin vain moraalinen 
velvollisuus - siitä tulee nautinto, kun lukee Voima-lehteä.

Perttu Rastaan vanha kamu, kuten rivien välistä on voinut 
tulkita, ellei kyseessä ole sitten rankkaa vittuilua jälkikäteen 
toimittajan sanomisiin verhoten, ja nykyinen vihermuistelija, 
toimittaja Marja Pulkkinen liittyi vihreisiin, aivan eri maail-
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maan ja puolueeseen tai liittoon kuin tänään yli 29-vuotta 
sitten, koska hänen mielestään se oli ainoa uusvasemmisto-
lainen liike, jolla oli vahva ympäristöagenda.

Hän hämmästyi 2010-luvulla viimeistä vihreiden periaate-
ohjelmaa ollessaan mukana tekemässä, miten ideologia-sanaa 
vastustettiin siksi, että se oli nuorien vihreiden mielestä käsit-
teenä kulunut- ja niin vasemmistolainen.

Vihreitä on ollut aina vaikea määritellä, mitä he ovat ja 
minne he ovat menossa. Yksi suunta on kuitenkin ollut mie-
likuvapolitiikan perustana: eteenpäin ja se on ollut juuri nuor-
ten mieleen.

Pulkkista vanhana poliitikkosukupolven poliitikkona on 
alkanut hirvittää tällainen vihreän fraseologian tautofonia 
typeryys ja sisällyksettömyys ”emme ole oikealla emmekä 
vasemmalla vaan edellä”, koska se tarjoaa mahdollisuuden 
huonolle politiikalle ja väärintulkinnoille.

Se ei hänestä kerro mitään ja nykyiseen ”muutoksen puo-
lesta sosiaaliliberaalisti mutta (markkina)kapitalismin kei-
noin”-lätinään hän on myös lopen kyllästynyt.

Uskon, ettei hän myöskään jaksa enää innostua punavih-
reästä höpinästä ja on yksi niitä sadoista ellei tuhansista, jotka 
jättävät kirjavat Voima-lehdet ottamatta telineistään.
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Raymond Carverin 
dirty minimalismi

Harald Olausen

Maailman parhaassa runoudessa on kysymys siitä samasta, 
kuin mitä Andrei Tarkovskin Peili-elokuvan motossa: runoi-
lija kutsutaan paikalle antamaan henkinen sysäys, eikä kasvat-
tamaan lisää epäjumalanpalvelijoita. Juuri näin tekee Raymon 
Carver suorilla sanoillaan ja osuu siksi suoraan sydämeen - 
kirjoittihan aikoinaan jo roomalainen runoilija Horatius, että 
maalareilla ja runoniekoilla oli sama valta yrittää mitä tahansa. 

Carverin mottona on sir Francis Baconin neuvo siitä, ettei 
kannata lukea siksi, että voisi väittää vastaan ja hämmentää, 
että voisi uskoa ja pitää itsestään selvänä tai löytää puhumi-
sen tai keskustelun aihetta, vaan että osaisi punnita ja tarkoin 
harkita.

Carverin viehätys on arjen kokemuksen nostaminen sille 
kuuluvalle paikalle. Ei ole mitään niin oivaltavaa, kuin yksi 
odottamaton hetki ilman ennakkovalmisteluja ja valmiita 
tapoja tai ennakkoasenteita - se on oikeaa elämää elettynä 
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hetki hetkeltä eikä teeskenneltyä ja valmiiksi purtua, jäsennel-
tyä muka elämää muodin mukana ryhmäpaineessa valmiina 
räjähtämään yhdestäkin poikkiteloisesta sanasta vaarallisesti 
häiriintyneenä ympäristönsä terroristina. 

Ja sen vastapainona elää omaa vaatimatonta ja vaikeuksien 
täyttämää elämää sen kaoottisista reunaehdoista piittaamat-
ta joka hetkestä hiljaa surullisesti nauttien - juuri tätä kuvaa 
Carverin runous, josta Lauri Otonkoski ja Esko Virtanen ovat 
tehneet suomennoksen ”Rivi riviltä - lyönti lyönniltä”(WSOY 
1994):

”Carver ei ole teoretisoiva, ’vaikea’ runoilija. Kuten hänen 
novelleissaan, myös runoissa aiheet löytyvät läheltä, kulkivat 
mukana: isä, äiti, lapset, viina, kalastus, Tess, kuolema, myös 
oma. Carver puhuu omista aiheistaan omilla sanoillaan.” 

Kirjan esipuhe on mainio ja selittää hyvin mistä on ky-
symys sekä Raymond Carverin tuotannossa, että itse ”dirty 
realismissa” sekä miksi sitä voi kutsua myös ”minimalismiksi”. 
Runoudessa on edelleenkin - erityisesti elitistisessä ja akatee-
misessa - monta väärinymmärrettyä ja väärinkäytettyä myyt-
tiä, jotka vahvistuivat kantilaisen nerousmyytin syntymisen 
myötä romantiikan aikana ja saivat huipennuksensa moder-
nismin formalistiikassa. 

Yksi niistä on kummallinen käsitys runoilijoista ”korkeam-
man tiedon välittäjinä”, minkä runoilija Jukka Koskelainen 
kumosi muistuttamalla, ettei runous ei ole tietenkään mikään 
korkeampi tiedostamistapa, runoilijathan ovat usein sekopäi-
siä höpisijöitä, jotka asettelevat sanoja miten huvittaa kiinnos-
tuneena enemmän niiden foneettisista olemuksista kuin mitä 
niillä todellisuudessa voidaan tehdä ja tarkoittaa.

Modernin runouden äitinä Suomessa pidetyn Eeva-Liisa 
Mannerin esseessään ”Modernista runoudesta” Parnassossa 
3/1957 esittämä näkemys runoudesta oli lohduton; se oli 
pitkän aikaa käsitetty liian paljon tunteen asiaksi, vaikka sen 
pitäisi olla koko persoonallisuuden asia. Romantiikka pilasi 
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paljolti hänen mielestään runouden, ja varsinkin runouden 
maineen. Puhdistus olisikin siksi hänen mukaansa runoilijoi-
den itsensä toimitettava:

”Vähitellen aletaan ihminen käsittää kokonaisuutena eikä 
osina, ja on välttämätöntä ja samalla luonnollista, että myös 
runous muuttuu. Tunteen on saatava vastapisteensä älystä, 
uusia kerrostumia tuodaan esiin, usein oudossa järjestyksessä.”

Kun Suomessa ei siihen kyetty, sen teki amerikkalainen 
Carver, joka rakasti Anton Tsehovin lauseiden yksinkertaista 
selkeyttä ja niihin sisältyviä oivalluksia. Lukijana hän tunsi 
niiden edessä voimakasta helpotusta ja odotuksen levotto-
muutta. Sillä ihan kuten Carverkin, ei Tsehovkaan halunnut 
kyllästyttää katsojansa tunteellisella tuskalla saadakseen sano-
mansa ytimen perille. Carver oli itse suuri runouden tyylin 
uudistaja, kuten yksi tärkeä esikuvansa, klassisen arabialaisen 
kirjallisuuden värikkäin hahmo, Abu Nuwaskin. 

Carver uskalsi kirjoittaa yksinkertaisesti tavallisista ihmisis-
tä korostamatta liikaa omaa erinomaisuuttaan tai romantisoi-
matta bukowskimaisesti omaa epäonnista ja ongelmien rasit-
tamaa maanpäällistä vaellustaan täällä sattumanvaraisuuksien 
epämääräisyyksien epävarmalla ja moraalisesti liukkaalla tiel-
lä, ikään kuin alleviivaten amerikkalaisen pragmatismin isän 
Deweyn ajatusta siitä, että kokemusta voi sanoa esteettiseksi, 
vain jos se on totta, miellyttävä ja itsessään haluttava. 

Raymond Carverin mukaan runoilijan ei tarvinnut leikkiä 
kulmakunnan fiksuinta tyyppiä. Carver puhui selkeän ja tar-
kan kielenkäytön puolesta ihan kuten Sokrateskin aikoinaan, 
jolle runo riisuttuna kaikesta turhasta muodostaan oli lopulta 
aina ihmisen puhetta toiselle ihmisille. Carverille runon tuli 
olla niin kristallinkirkasta, että se pystyi herättämään eloon 
lukijoille tarinan avaavat yksityiskohdat:

”Jotta yksityiskohdat olisivat kouriintuntuvia ja merki-
tyksellisiä, tekstin tulee olla tarkkaa ja täsmällisesti laadittua. 
Sanat voivat olla niin tarkkoja, että voivat kuulostaa latteilta, 
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mutta ne kantavat silti; oikein tähdättyinä ne osuvat kaikki 
maaleihinsa.”

Carverin Amerikassa runous pakeni suurelta yleisöltä yli-
opistoihin ja tuotti kokeellisuuden nimissä uskomattoman 
määrän hengästyttävä paskaa, etupäässä toinen toistaan jäljit-
televiä ja tekoälyllisiä rimpsuja, joita voi hyvällä syyllä kutsua 
virastokieleksi- eli tämän päivän kuolleeksi runoudeksi, mikä 
ei kiinnosta ketään eikä sano mitään.

Raymond Carverille pienikin vihje tällaiseen temppuiluun 
kirjallisuudessa sai hänet vetäytymään kuoreensa. Hän ei kes-
tänyt halpoja kikkoja. Äärimmäisen näppärä höpöhöpötari-
nointi tai muu vastaavanlainen älyn ja kielen nimissä tehty 
hölmöily nukutti hänet heti sikeään uneen, sillä hänen mieles-
tään oikeat kirjailijat eivät tarvinneet tällaista avukseen, koska 
heidän ei tarvinnut esittää kulmakunnan terävämpää tyyppiä:

”Silläkin riskillä, että vaikuttaa hölmöltä, on kirjailijan 
joskus kyettävät vain äimistelemään sitä sun tätä - auringon-
laskua tai vanhaa kenkää ehdottomasti ja yksinkertaisen ihas-
tuneena.”

Raymond Carver puhui suoraan arjenkokemuksesta aka-
teemista pikkunäppäryyttä vastaan ja sellaisia runoilijoita, 
joita kiinnostavat hienolta kalskahtavat kielelliset termit ja 
älylliseltä vaikuttavat eteeriset pohdinnat olevaisen luontees-
ta, kosmoksesta ja lauseiden rakenteista enemmän kuin aito 
vuoropuhelu elämän ja ihmisten kanssa. 

Raymond Carver hermostui heti kun näitä omahyväisiä 
ja itseensä tyytyväisiä, kaiken kopioivia ja itseään muita pa-
rempina älyllisinä olioina pitämiä ilmestyi hänen lähipiiriinsä 
puhumaan ”modernismin formalistiikasta” tai muusta saman-
laisesta tekoälyllisestä paskasta. 

Kyllähän Tel Avivin poetiikan koulukunta tai lukemisen 
fenomenologia kuulostaa hienolta ja on sitä tutkijankam-
miossa, mutta elävässä elämässä sen pitäisi pysyä taustalla 
selittämässä, eikä pyrkiä väkisinkin ”aarnokotromaisesti” 
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(LANDET SOM ICKE ÄR!) lauseiden sisälle näivettämään 
tunnetta ja aitoutta ”mitkä ovat peräisin generatiivisesta tran-
sformaatiokieliopista, missä taas parafraasia manipuloimalla 
fokalisoitu ristiriita on mahdollinen?”

Juuri tällaista kokeellisuuden nimissä vakavalla naamalla 
esitettyä moskaa Carver inhosi ja väitti, että se antoi luvan 
huolimattomalle, typerälle tai jäljittelevälle kirjoittamiselle. 
Vielä pahempaa hänen mielestään oli, että se antoi luvan vie-
raannuttaa lukija.

Raymond Carverin mielestä tällainen teksti eri kerro mi-
tään uutta maailmasta, eikä siinä ole usein ihmistä. Carverille 
kokeellisuus oli omintakeista, kovalla työllä ansaittua, mutta 
ei muiden jäljiteltävissä:

”Sellainen ei toimi. On vain yksi taiteilija ja se joka yrittää 
omaksua tämän erityisen herkkyyden tai omia ”mise en sce-
nen” innovaation nimissä, hukkuu kaaokseen, tuhoon ja mikä 
pahinta, itsepetokseen.”

Todelliset uudistajat tulevat Carverin mukaan, kuten jo 
Ezra Pound korosti, etenemällä omin avuin jalat maassa säi-
lyttäen kosketuksen meihin muihin, tuomalla viestejä omasta 
maailmastaan meille luettavaksi.

Carver sanoi, että jokaisella kirjailijalla on rutkasti lahjoja, 
eikä hän tiennyt yhtään täysin lahjatonta kirjailijaa. Mutta 
kyky nähdä asiat ainutkertaisesti ja tarkasti, ja ilmaista asiat 
ainutkertaisesti ja tarkasti, ja ilmaista tällainen sopivasti, se oli 
jo jotain muuta Carverin mielestä.

Hänen mukaansa kyse oli tyylistä, mutta se ei yksin riittä-
nyt. Kirjoittajan maailman tuli olla Carverin mielestä hänelle 
ominainen ja kiistaton. Hänen maailmansa eikä kenenkään 
muun. Carver muistuttikin siksi jatkuvasti lukijaa Poundin 
sanoin:

”KIRJOITTAMISEN AINOA MORAALINEN OIKEU-
TUS ON ILMAISUN PERUSTUVANLAATUINEN TÄS-
MÄLLISYYS.”



281

Sinisilmäinen valhe 
vapaudesta olla

Harald Olausen

Ylen tv:stä jostain kumman syystä tuleva Mountain Abbeyn 
tekijöiden uutuussarja, typerä ja tyhjä Belgravia-tarina kahden 
kerroksen väestä (sen nimistä englantilaista laatudraamasarjaa 
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ehkä tässäkin yritettiin matkia), on yksi heikoimmista englan-
tilaisista koskaan tuotetuista tv-sarjoista, ja herättää ansaitun 
kysymyksen miksi se on sitä ja miksi se on hankittu Ylelle?

Vastauskin on selvä tässä kolkossa, tyhjää täynnä olevassa 
ja ei oikein mitään esittävässä tv-draamaksi puetussa yläluok-
kaisen teeskentelyn omalle ulkoradallaan ihailun kohteeksi 
nostattavalle kammottavalle tekeleelle. 

Suuri keskinkertainen (ja alamittainen) telkkua ammatik-
seen tuijottava yleisö tarvitsee näitä satuja oman tylsyytensä 
piristykseksi. Mutta se ei tarkoita sitä, että Ylen pitäisi kilpailla 
mainosmedioiden kanssa tällaisesta roskasta, kun tarjolla olisi 
laadukasta ja ylevöittäviä brittitelevisiosarjoja. Ainoa puolus-
tus televisiosarjalle voi olla kansan opastaminen Senecan ta-
paan. Hän muistutti meitä, että meidän pitäisi ennen kaikkea 
huolehtia velvollisuudentunnosta hyveiden joukosta:

”Jotkut filosofit jakavat minulle tietoa, josta ei tule olemaan 
minulle mitään hyötyä. Mutta taas toiset -tuhoavuudessaan 
pahimmat -vievät minulta kaiken toivon koskaan savuttaa-
kaan tietoa. Eräät eivät siis tarjoa minkäänlaista valaistusta, 
jota osaisin kääntää katseeni kohti totuutta, kun taas toiset 
suorastaan kaivavat silmät pois kuopistaan.”

Lähes yhtä tylsä ja tunnelmaltaan yhtä pysähtynyt, kuin 
sen näyttelijöiden pällistelyt Downtown Abbeyssä, joka sen-
tään oli taiten tehtyä tunnelma roskaa mummoille ja kaikille 
romanttisesta nyyhkimisestä kiinnostuneille, DA näyttäytyy 
BA:ta vasten melkein fiksulta ja siedettävältä, mitä se ei tie-
tenkään pitkäpiimäissyydessään ollut. Tuohon aikaan pohdit-
tiin vakavasti, oliko kauneuden tajuamisella ja moraaliaistilla 
jotain yhteistä. Moralistit korostivat järjen roolia sanoessaan, 
että vaikka nämä aistit näyttivätkin olevan ihmismielen erilai-
sia, itsenäisiä kykyjä, ne täytyi palauttaa järkeen.

Miksi ja kenelle näitä Shakespearen, Austenin, Dickensin 
ja Bronten sisarusten maailmoja kevyesti toisiinsa yhdistellen 
tehtyjä rimanalistussaippuadraamoja tehdään, joiden sisältö 
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on samaa kuin naistenlehtien jutut menestyvistä naisista ja 
kuninkaallisista? Kyseessä ovat aikuisten epätodet sadut ja nii-
den välittämä yhtä epätosi väite menneen maailman ihmisten 
pyyteettömyydestä ja maailman kunniallisuudesta; joskus il-
luusioiden vahvistaminen tai mielikuvien muokkaaminen on 
tietoista, mutta monesti se on myös tarkoittamatonta. 

Mutta ei näissä tekeleissä. Se tekee niistä jopa hävyttömiä, 
sillä ne rahastavat usein oman elämänsä onneen kykenemät-
tömien osattomuuden kustannuksella. 

Esimerkiksi Belgravian valheellinen maailma on sen lisäksi 
että se on tylsästi ja epäuskottavasti kerrottu, myös vaarallista, 
sillä se oikeuttaa kunnon sekä järjestelmällisen emävalheen 
eikä tee eroa henkilön, joka kertoo valheen, itse valheen kans-
sa, sillä hän on eri asia kuin valehtelija; edellinen kertoo asiaan 
ihmiskunnan aamunkoitossa perehtyneen Augustinuksen 
mukaan valheen vastoin tahtoaan, kun taas valehtelija päin-
vastoin rakastaa valehtelemisista ja käyttää aikansa siitä iloiten 
- jälkimmäinen taas nauttii valheesta, koska perättömyys itses-
sään riemastuttaa häntä. Tämän perverssin absurdismin läh-
tökohta on se, että kaikki väärintekevät alistajat ovat kaiken 
sosiaalisen kontrollin ulkopuolella koskemattomia ja muiden 
silmissä syyttömiä ja viattomia kuin puhtaat valkeat lakanat.

Jotain hyvääkin DA:ssa ja B:ssa on pinnan alla. Niiden 
päähenkilöt ymmärtävät mielen hallitsematonta irrationaa-
lisuutta - hurmosta, ja sen jatkuvaa muutosta kaiken epävar-
muuden keskellä, ja että kyse oli lopulta vain ihmisessä vel-
lovista ja hänen toimintaansa määräävistä haluista, jotka ovat 
sekä väistämättömiä että voittamattomia, ja että niistä on siksi 
vaikea päästä eroon. Belgraviassa mustavalkoisessa epätodelli-
sessa moraalikartastossa valhe on jokaisen sydämessä, samalla 
tavalla kuin teeskentely, välipitämättömyys ja kaikki se paha, 
jota he ovat vastustavinaan hyvän nimissä. 

Juuri siksi Belgravia on vaarallinen katsojalleen, joka ei 
osaa erottaa satua todellisuudesta tai uskoo elämän olevan it-
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sessään hyvää ja kaiken päättyvän hyvin, vaikka vieressä oleva 
jatkuvasti tappava, naiva ja syövä luonto huutaen kertovat 
ihan muusta, muistuttaen ihmiselämän olevan enemmän su-
kua Marcus Aureliuksen Itsetutkiskeluja kirjan surullista ala-
kuloa. Liika optimismi vääristää ihmisen luulemaan joidenkin 
hyvien asioiden osoittautuessa olevan pahoja, mutta vain nä-
ennäisesti, luonnon kuvien toimiessa kuvan kaunistamisek-
si - edellyttäen että ne ovat varsinaisia vajavaisuuksia, joiden 
varjot ovat samanaikaisesti sekä pysyviä että ohimeneviä mitä 
sopivammalla esteettisellä tavalla. 

Näin hän saa vapaasti yrittää vahingoittaa muita ja hyödyt-
tää vain itseään, sillä tuleehan kaikki kuitenkin kääntymään 
hyväksi lopussa, kuten hänelle ja koko maailmalle on hyvän 
nimissä pahaa vastaan uskoteltu, sillä olivatpahan hänen ai-
komuksensa sitten hyviä tai pahoja, ne kuitenkin hyödyttävät 
myös muita viime kädessä. Tässä katsannossa ihmisen aikeilla 
ei ole mitään merkitystä. 

Ja vaikka arvostamme rehellisyyttä, emme sitä ilman muu-
ta kestä. Emme myöskään sano arkailematta mielipiteitämme 
asioista, jotka ovat muille hyvin tärkeitä tai joista heillä on 
varma mielipide. On hyvä muistaa, että jo Aristoteles varoitti, 
että kuten yksilö voi olla moraalisesti kykenemätön, niin voi 
olla kokonainen valtiokin. Ainoa puolustus DA:lle ja B:lle on 
niiden katsominen teeskentelyn ja alistamisen roolimallien 
lävitse ajankuvana läpimädästä ja pinnallisesta kulttuurista, 
jonka hallitsevia piirteitä olivat tekopyhyys ja teeskentely. 

DA ja B kuvaavat maailmaa sanojen vankilana, missä va-
paus on yhtä väärinkäytettyä kuin kristillinen rakkaus. Mutta 
se on ehdottomasti yhteiskunnallisista hyveistämme suurin ja 
tärkein. Vapaus on omituinen juttu. Sitä joko on tai ei. Va-
paus, on asia, joka ihmisiä on kiinnostanut aina. John Stuart 
Mill julkaisi melkein sata vuotta markiisi de Saden jälkeen 
vuonna 1859 teoksessaan ”Vapaudesta” ajatuksen siitä, ettei 
ketään sivistyneistön jäsentä vastoin hänen tahtoaan saanut 
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kohdella voimakeinoin; tämä oli oikeutettua vain silloin, kun 
tavoitteena oli suojella muita vahingoilta. Hänen oma etunsa, 
oli se fyysistä tai moraalista, ei riittänyt oikeutukseksi. 

Vapaus ei kuitenkaan ole tehdä ja ajatella mitä vain. se 
ei myöskään ole jonkun vapautta toisen vapauden kustan-
nuksella. Dowtown Abbeyn ja Belgravian yksi yhteinen ja sa-
malla suurin ongelma on sinisilmäinen valhe vapaudesta olla. 
Vapaus DA:lle ja B:lle on vain silmänlumetta; hyviä tapoja, 
lujaa keskinäistä luottamusta ja perittyjä hyviä geenejä taiste-
lussa ympärillä koko ajan muuttuvan maailman epävarmaa 
huomista vastaan. DA:ssa ja B:ssä mikään ei muutu, vaikka 
se siltä näyttää. Me katselemme maailmaa, joka ei ole tosi ja 
jota ei ole koskaan ollut olemassa. Mutta mikä tärkeintä: jossa 
ei ole vapautta. 

Me katselemme samalla mennyttä maailmaa silmästä sil-
mään DA:ssa ja B:ssa sen luojan 2000-lukulaisesta näkökul-
masta, missä hyvä ja paha ovat sopimuksenvaraisia asioita ja 
ahdistava vapaus valita asenteensa niihin asioihin, joihin ei 
itse voi vaikuttaa, samalla kun kenelläkään muulla ei ole sa-
maa vapautta olla ja tehdä niin kuin tv-sarjojen päähenkilöt 
tekevät ja olevat. DA ja B vääristävät ja peittelevät luonnon 
julmaa (hobbesilaista) sotaa kaikkia vastaan.

Thomas Hobbbes, jonka ajatukset vahvasta auktoriteetista 
olivat vallalla 1845-1945, väittää Leviathaniassaan, että luon-
to on varustanut meidät kaikki tehokkailla suurennuslaseilla 
eli ”intohimolla ja itserakkaudella”, joiden läpi katsottuna 
jokainen pienikin uhraus jonkin seikan pyhittämiseksi tai 
jonkin velvollisuuden täyttämiseksi näyttäytyy meille suure-
na vääryytenä, mutta meiltä puuttuu kaukoputki, nimittäin 
moraalinen ja yhteiskunnallinen tiede, jonka avulla näkisim-
me kaukana tulevaisuudessa vaanivat kurjuudet, joita ilman 
ei tällaisia uhrauksia voi välttää. 

Hobbes myös väitti Leviathaniassaan hallitsijan ylivallan 
olleen ainoa keino pakottaa kansalaiset yhteistyöhön. Hän 
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selitti omantunnon ongelmia sillä, että vanhan miehen kur-
juus herätti hänessä tuskallisia ajatuksia, ja niinpä lievittämällä 
hänen kärsimyksiään pienellä almulla, hän samalla kevensi 
myös omaa sydäntään. Hobbes on hyvää luettavaa ikään kuin 
muistutukseksi siitä, ettei mikään ole selvää, ristiriidatonta ja 
toimi yleisen hyvän periaatteen pohjalta. Siksi DA ja B ovat 
vaarallista humpuukia. ne tuudittavat meidät fatalisteiksi us-
komaan hyvän voittavan pahassa maailmassa.

DA on vielä näennäisesti universaalia hyvää esittäessään de-
mokraattinen, ja antaa yleisinhimillisen kuvan isäntäperheen 
korkeasta moraalista ja oikeudenmukaisesta mielenlaadusta. 
Belgraviassa lähtökohta on sama yksityisen moraalin pyhä al-
kujuuri, mutta se on kuin on taas kuin katsoisi pakkopaitaan 
puettuna Windsorien keskinäisestä nokittelusta arvovallasta 
kertovaa tv-dokusoappia, joka myös menee Ylen teemalla he-
rättäen ansaitun kysymyksen: kuuluvatko tällaiset ohjelmat 
yleisradioyhtiön ohjelmiin? 

Minusta eivät, sillä nämä kyseessä olevat viihdyttävät 
hömppäjutut vaativat kastikkeekseen mainoksia ja ovat luon-
teeltaan siksi sopivampia vastaanottavaisemman yleisönsä ta-
kia margariinimainosten sekaan kaupallisille kanaville, joiden 
ohjelmien sisällöstä ei ole muutenkaan niin väliä.

Mutta taas Yle saa plussaa siitä, ettei sortunut ottamaan 
tämän hetken kuuminta pukudraamaa, sitä B:lla kaiketi myös 
alkavaa, missä naidaan ja nautitaan kuin viimeistä päivää, 
asiat, joita en sinänsä niiden kauniin vetovoimaisen luonnol-
lisuuden takia vastusta, vaan sitä, että koko muu elämän ja 
ideoiden sisältö (jos sitä nyt voi edes sisällöksi kutsua) typistyy 
– siitä huolimatta, että tekijät ovat engelsmanneja ja osaavat 
laadun ja tyylin missä vain haluavat – yhdeksi pieneksi tir-
kistelyluukuksi katsoa maailmaa sen antamin ulkoisin silmin 
vain pintaa havainnoiden ja sen oveliin ansoihin eksyen eikä 
sielun kautta oivaltamalla, epäilemällä ja aina sopivaan väliin 
myös eri mieltä olemalla.
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Tietyt 
nurjamieliset

Eero K.V. Suorsa

Miten demokratia muuttuu diktatuuriksi, tai alkaa vähintään 
saamaan yhä autoritaarisemmaksi muuttuvia piirteitä? Kysees-
sä lienee samanlainen prosessi, kuin sammakon kelluminen 
hiljalleen kuumentuvassa vedessä; sammakko ei huomaa ve-
den lämpötilan muuttumista hiljalleen kiehuvaksi ja lopulta 
tappavaksi. Vertauskuva on paljon käytetty, lattea ja sovellet-
tu milloin mihinkin asiaan aina päihderiippuvaisen tilanteen 
kriisiytymisestä ja avioliittojen rapautumiseen sekä kroonisten 
sairauksien pahenemisestä. Silti tässä ylikulutetussa vertausku-
vassa on jotain tähänkin soveltuvaa ja vetää minut käyttämään 
tätä latteutta, vaikka yhteiskuntien ja niissä vallitsevien jär-
jestelmien muutosprosesseissa tämä prosessi ei ole aivan yhtä 
suoraviivainen tapahtumasarja kuin sammakon liian pitkäksi 
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venähtänyt käynti kuumassa kylvyssä.
Weimarin Saksa ei ollut ehtinyt omata 1. Maailmansodan 

jälkeen pitkää demokraattisten instituutioiden perinteitä kei-
sarillisen Saksan jälkeen ennen vuotta 1933, mutta toisaalta 
prosessi ei kulkenut samalla tavalla Chilessä ennen vuotta 
1973. Tosin, molemmissa maissa ylempi keskiluokka pelkäsi 
valtansa ja omaisuutensa menettämistä järjestäytyvän työväen 
edessä, mutta prosessi ei kulje kaikkialla näillä tavoin, em-
mekä keskity nyt siihen. Emme voi kuvata demokratioiden 
muuttumista diktatuureiksi yksiselitteisesti, ja prosessi ei ole 
koskaan samankaltainen. Joitain samoja merkkejä voidaan 
kuitenkin löytää. Eron näiden kahden erilaisen yhteiskunta-
järjestelmän välillä ymmärtävät kyllä kaikki niitä koijareita 
lukuunottamatta, joiden mukaan persujen kansanedustaja 
Juha Mäenpään syytesuojan purkaminen olisi tehnyt Suo-
mesta Pohjois-Korean. 

Käytän analogiana kummitusjuttua, hieman soveltaen 
japanilaisen Takashi Miiken kauhuelokuvan 1 puhelu tullut 
(2003) premissejä. Kun diktatuuri saapuu, sen ilmoittaminen 
itsestään on kuin tuntematon numero puhelimen näytöllä, jo-
hon et vastaa. Sitten sama numero ilmestyy näyttöön yhä uu-
destaan. Lopulta vastaat puheluun, etkä kuule mitään hyvää, 
ja kauhistut. Et ole ottanut tuon puhelun saapumista aiem-
min vakavasti, ja nyt on jo todennäköisesti liian myöhäistä. 

Takaisin raakaan politiikkaan. Entä, jos tämä demokratian 
rapautumien prosessi käynnistyy maassa, jolla on takanaan 
pitkä historia demokraattisten instituutioiden toiminnasta? 
Tosin, kun puhumme Yhdysvalloista, meidän on muistettava, 
että USA ei ole koskaan ollut kaikille kansalaisilleen minkään-
lainen demokratia isolle osasta kansalaisistaan, kuten afrik-
kalais-amerikkalaisille alkuperäiskansoille ja monille muille 
ihmisryhmille. 

Viimeiset neljä vuotta aamutakki päällä ympäri Valkoista 
taloa liehunut Donald Trump ei ole ainakaan tehnyt mitään 
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näiden väestöryhmien hyväksi; esimerkiksi Trumpin räätä-
löimä verouudistus on syössyt Yhdysvaltain alemman kes-
kiluokan epätoivoon ja kurjuuteen. Tämä kehitys on tosin 
ollut käynnissä jo vuosia aiemmin, kuten sosiologi Barbara 
Ehrenreichin klassikkoteos Petetty keskiluokka osoitti yli 10 
vuotta sitten. Trumpin talouspolitiikka on vain vauhdittanut 
kehitystä, ja taloudellisten ennustelaskelmien mukaan Yhdys-
valloissa ei pian ole olemassa keskiluokkaa sellaisena kuin se 
on ymmärretty. 

Mutta nyt, parahin lukija, itse käsillä olevaan teokseen, 
joka on uunituore uutuus. Masha Gessenin Surviving Au-
tocracy perehtyy Yhdysvaltain demokratian rappeutumiseen 
ja nopeaan alasajoon viileän analyyttisesti, mutta samaan ai-
kaan kuuluttaen kansalaisia toimimaan kehitystä vastaan niin 
kauan kuin se on vielä mahdollista. Gessen ei kirjoita tyhjin 
purjein; Gessen on palkittu National Book Awardilla teokses-
taan Venäjän vailla tulevaisuutta (2017), ja hän on kirjoitta-
nut lukuisia muita ylistettyjä tietoteoksia. Nyt arvioitava kirja 
perustuu Gessenin kohtalokkaana vaali-iltana marraskuussa 
2016 julkaisemaan esseeseen, joka sai välittömästi kymmeniä 
tuhansia lukijoita. 

Gessen ei salaile näkemystään Trumpista, ja viileytensä 
presidentistä kirjoitettaessa on suorastaan kalseaa, kuten pi-
tääkin. Nykyisessä tilanteessa kukaan ei ole pelkkä puolueeton 
tarkkailija, vaan jo lähtökohtaisesti sitoutunut ja velvoitettu 
ottamaan kantaa vallitsevaan tilanteeseen. Gessen avaa pelin 
välittömästi ottamalla esiin Adolf Hitlerin ja Trumpin val-
taannousujen yhtäläisyydet jas esittää hyvin yksityiskohtai-
sesti, miten Trump täytti hallintonsa välittömästi suoranaisilla 
roistoilla. 

Virkanimitysten lista on suorastaan kuvottava: Jeffrey Eps-
teinin touhuissa ryvettynyt Alexander Acosta, Texasin entinen 
kuvernööri Rick Perry sekä yllättävän kauan karusellissa pysy-
nyt koulujen yksityistämistä ajava monimiljardööri Betsy De-
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Vos. DeVos on kabinetista ainoa, joka on pysynyt virassaan, 
sen verran tiiviisti Trump on tuulettanut hallintoaan. Kellään 
näistä edellä mainituista ei ollut mitään pätevyyttä virkaansa; 
DeVos otti ensimmäisinä toiminaan kantaa käsiaseisiin kou-
lussa: hänen mielestään ”niitä voidaan käyttää mahdollisesti 
harmaakarhuja vastaan”. Niin, mitä tähän nyt voi todeta, 
emme sitten niin yhtään mitään. 

Gessen käy kirjassaan lävitse kaikki neljän vuoden kam-
mottavimmat tapahtumat, ja muistuttaa yhdysvaltalaisia lu-
kijoita ennen kaikkea siitä, että demokraattiset instituutiot ja 
perinteet, joihin he uskovat, eivät suojaa heitä autoritaarisuu-
den nousulta. Gessen kronikoi yhtäläisyyksiä Itä-Euroopan 
demokratioiden romahtamiseen, käyttäen esimerkkinä niin 
Unkaria ja Puolaa, sekä toista kotimaataan Venäjää, josta hän 
pysyvästi emigroitunut Yhdysvaltoihin. 

Kirja on samaan aikaan viiltävän tarkka analyysi demokra-
tian kuolemasta ja samaan aikaan kylmä varoitus. Yhdysvalta-
laisten ei olisi pitänyt tuudittautua siihen, että demokraattiset 
instituutiot ovat kaapattavissa yksittäisten virkanimitysten 
kautta. Gessen myös osoittaa, että Trumpilla on tiiviit yh-
teydet väkivaltaiseen äärioikeistoon eikä hän pohjimmiltaan 
epäröi käyttää näitä yhteyksiään. 

Hyvä lukija, toivon että luet käsillä olevan teoksen merk-
kejä myös kotimaisen politiikan suhteen. Tietyt nurjamieli-
set, oikealla istuvat tahot puoluepolitiikassa ovat osoittaneet 
jo halukkuutensa hyökätä niin tiedettä, sananvapautta kuin 
demokratiaa itseään vastaan. 

Lisäksi näiden määrättyjen oikealla istuvien tahojen mo-
netaristinen talouspoliittinen linja tulee olemaan yhtä myr-
kyllistä heidän äänestäjilleen kuin Trumpin talouspoliittinen 
linja Yhdysvalloissa. 

Hyvä lukija, toivon että mietit näitä kysymyksiä, kun 
muodostat poliittista kokonaiskuvaa vallitsevasta tilanteesta. 
Tosiasioita ei saisi unohtaa, vaikka houkutus voi olla suuri. 
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Toiseuden 
syntytarina

Harald Olausen

Yhdysvaltalainen Nobel-kirjailija Toni Morrison on koko 
oman elämänsä mustana intellektuellina ja naisena keskit-
tynyt ruotimaan amerikkalaista dilemmaa, mistä syrjintä 
syntyy ja kuinka sitä ylläpidetään eräänlaisena kirjallisena 
suojautumisena ”Setä Tuomon tuvan” tapaan juuri postuu-
misti julkaistusta ”Toiseuden synty - rodusta, rajoista ja kir-
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jallisuudesta”(Tammi 2020)-kirjasta, joka toimii Morrisonin 
selkokielisenä rasisminvastaisena manifestina hegeliläisesti 
ymmärrettynä kuvattomina ja mielteettöminä representaati-
oina toinen toisillemme Toiseuden syntyä morrisonilaisesti 
etsiessämme.

Kaunokirjallisuus tarjoaa Morrisonille hallittavissa olevan 
kaaoksen sekä toiseuden ja toiseksi tulemisen mahdollisuuden 
- tärkeitä välineitä sanallistettaessa mahdotonta olevaista, jota 
yritetään piilottaa tai hävetään. Se tarjoaa kuitenkin kirjailija 
Morrisonille mahdollisuuden asettua muukalaisen nahkoihin 
myötätunnolla ja kirkkain mielin sekä asettaa hänet alttiiksi 
itsetutkiskeluille.

Morrison menee asiaan oikopäätä esseissään kertoen ny-
kyihmisestä vastenmielisen esimerkin nöyryyttämisestä ja 
siitä, miten kielellisesti mustat tuomittiin lopullisesti paari-
aluokkaan ja kadotukseen 1800-luvulla, jolloin heitä kuvail-
tiin ”tieteellisesti” termeillä ” DYAESTHESIA AETHIOPI-
CA”, mikä tarkoitti sekä orjuutetuissa että vapaissa mustissa 
ihmisissä tavattua lurjusmaisuutta, ”DRAPETOMANIA” 
puolestaan oli orjien keskuudessa esiintyvä taipumus paeta 
vankilasta.

Morrisonille kirjoitettu kieli on jotain oleellisempaa kuin 
sen pelkkä viittaussuhde käsiteltävään asiaan. Kun hän pu-
huu Toiseudesta, rasismista tai muukalaisuudesta, hän itkee 
verta koko eletyn elämänsä ja näkemänsä sekä kuulemiensa 
vääryyksien tähden koko kansansa puolesta ja kanssa yhtenä 
valtamerenä. 

Silti muutoin niin pelottava tarinoiden muukalainen ei ole 
hänelle vieras vaan yllättävä. Ei tuntematon, vaan ikimuistoi-
nen. Kohdattuaan erään hänen mieleensä jääneen muukalai-
sen - ei ehkä niin toden - hän ymmärtää, miten kohtaamisen 
sattumanvaraisuus valmiiksi tuntemamme (vaikkakin tie-
dostamattoman) minuutemme kanssa, saa hälytyskellomme 
soimaan:
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”Se saa meidät torjumaan vieraan hahmon ja tunteet, joi-
ta se herättää - etenkin silloin kun nämä tunteet ovat syviä. 
Kohtaaminen luo halun omistaa, halita ja johtaa Toista. Jos 
suinkin voimme, viettelemme muukalaisen takaisin omaan 
peiliimme. Reagoimme sitten kummalla tahansa tavalla, kiel-
lämme muukalaiselta ihmisyyden, eli sen tarkoin määritellyn 
yksilöllisyyden, jota vaadimme itseltämme.”

Yksi tällainen perustavaa laatua päin mäntyjä mennyt pro-
jekti on ollut amerikkalaisessa kaunokirjallisuudessa pyrkimys 
esittää orjuus hyväksyttävänä, jopa suotavana, inhimillistä-
mällä ja ihannoimalla sitä. Morrison esittää lukuisin tutki-
muksin ja kaunokirjallisin esimerkein, miten orjuus on kirous 
sekä valkoisille että mustille ja vie turmioon kaikki sen piiriin 
joutuvat.

”Maceo Snipes, 1946. Siepattiin kotoaan Georgian Taylo-
rin piirikunnassa ja ammuttiin siksi, että hän äänesti Georgian 
demokraattien esivaaleissa; läheisen mustein kirkon pihalle 
oli pystytetty kyltti, jossa luki: ENSIMMÄINEN NEEKERI 
JOKA ÄÄNESTÄÄ EI ÄÄNESTÄ ENÄÄ KOSKAAN”.

Eräällä tavalla Morrison kirjoittaa ”samoista kasvoista” 
kuin toinen Nobel-kirjailija, Joseph Brodsky, joka lainaa 
erään toisen venäläisen runoilijan ajatusta siitä, miten eräälle 
miehelle erään tytön kasvot olivat hänen oman sielunsa kas-
vot. Juuri tämä päti Brodskyn mukaan Theseuksen tai Pyhän 
Yrjänän urotekojen tai Orfeuksen ja Danteen etsintäretkien 
taustalla.

Ihan sama pätee myös Morrisoniin - kaikki taiteilijathan 
joutuvat tasapainottelemaan mielettömyyksien rajamailla 
omia demoneitaan vastaan - jonka koko kaunokirjallinen 
tuotanto on rodullistamista vastaan. Morrisonille kirjoitettu 
sana on kuin sen etymologinen alkuperäkin, exprime, puris-
taa ja painaa ulos; ilmaiseminenhan on aina sisäisten tilojen 
erittämistä (ja esittämistä). 

Romaanissaan ”Siniset silmät” (Tammi 1984)) hän tutkii 
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rodullistetun itseinhon aiheuttamia vahinkoa yksilötasolla. 
Kirjan teemana on ihonväriin liittyvä pakkomielle ja etenkin 
sen raaka tuhovoima. 

Kirjassaan ”Paratiisi” (Tammi 2010) hän tutki vastakoh-
tana rodullista ylemmyydentunnetta leikitellen mustuuden 
hämmentyneille ja hämmentävillä konsepteilla. Morrison 
halusi muotoilla kirjassaan mustuuden uudelleen kysymällä, 
miksi kokonaan musta, päinvastaisille rotupuhtauden vaati-
muksille rakennettu pikkukaupunki ylipäänsä syntyy ja miten 
se onnistuu tavoitteessaan:

”Tutkin siinä rotupuhtaan yhteisön perustamisen risti-
riitaista lopputulosta. Kirjassa ”vieraita” ovat kaikki sellaiset 
ihmiset, jotka ovat joko valkoisia tai mixedrace, siis ihmisiä, 
joilla on montaa eri perimää. Kuvittelin käänteisen dystopian, 
eräänlaisen ”mustuuden” määritelmän syventymisen ja mus-
tan puhtauden etsinnän. Molemmat uhmasivat rotuhygienian 
”valkoista puhtautta” sekä erityisesti ”Tulkaa varustautuneina 
tai älkää tulko laisinkaan”-sääntöä, joka jätti ulkopuolelle mo-
net tyhjin käsin paenneet köyhät musta ihmiset”. 

”Luoja lasta auttakoon” (Tammi 2016) -kirjassaan hän 
valaisee kolorismin synnyttämää itsetyytyväisyyttä, vikoja, 
itsetuhovoimaa ja vilpillisyyttä. Kirjassa ihonväri on samaan 
aikaan sekä kirous että siunaus. Mutta kumpikaan ei tee pää-
henkilöstä hänen mukaansa siksi miellyttävää ihmistä. Opetus 
piilee sen ymmärtämisessä, että todellisen kypsyyden voi saa-
vuttaa vain huolehtimalla pyyteettömästi muista. 

Morrison ihmettelee, mistä johtuu rasismin tarjoama loh-
tu, sen viehätysvoima, tai sen tuoma sosiaalinen, psykologinen 
ja taloudellinen valta? ”Koti” (Tammi 2014) -romaanissaan 
hän yritti jälleen luoda teoksen, jossa henkilöhahmojen ihon-
väri oli häivytetty. 

”Armonlahjoissa” (Tammi 2009), joka sijoittuu 1600-lu-
vulle, Salemin noitaoikeudenkäyntejä edeltäviin vuosiin, hän 
omien sanojensa mukaan koetti jäljittää sitä, kuinka myötä-
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mieliset rotusuhteet kehittyvät väkivaltaisiksi uskonnollisuu-
den keskellä:

”Kirjassa ennen kovin lempeä orjaemäntä ryhtyy rankai-
semaan orjiaan jäätyään leskeksi ja liityttyään ankaraan ja 
vakavamieliseen uskonlahkoon. Hän saa leskeyden menettä-
määnsä arvovaltaa takaisin uskonyhteisössä pahoinpitelemällä 
orjiaan.” 

Rasismin psykologisessa kaavassa on hänen mielestään 
kyse siitä osallisuuden riemusta, siitä että kokee olevansa osa 
jotain suurempaa ja vahvempaa kuin ihminen voi yksin olla. 
Mitä muuta rotu on kuin geneettistä kuvitelmaa? Hän kysyy 
lukijoiltaan. Ja vastaa itse, että ikävä kyllä, ihonväri määrittää - 
rodullisen ylimielisyyden liima - edelleen amerikkalaisuuden. 

Suomalaiset lukijat saavat lukea siitä, mitä tähän perustuva 
syrjintä on Morrisonin kokemana ja kirjoittamana ”Toiseu-
den synty”-kirjasta. Hän osaa olla myös itsekriittinen ja ihan 
aiheesta. Ihan kaikki hänen mustat kollegansa eivät ole olleet 
erityisen ihastuneita hänen tapaansa häivyttää rotu kirjois-
taan. 

Hän ymmärtää syynkin. Taisteltuaan vuosia oikeudesta 
kirjoittaa väkeviä tarinoita, joissa kuvataan yksinomaan mus-
tia hamoja, toiset mustat kirjailijat ehkä pohtivat, yrittääkö 
hän valkopestä kirjoillaan kirjallisuutta:

”En yritä. En myöskään pyydä ketään mukaani valitse-
malleni polulle. Mutta olen päättänyt, että määränpääni on 
katkaista rasismin terä, viedä pohja tavanomaiselta ja helpolta 
ihonvärin pakkomielteeseen turvaamiselta ja tuhota se, tuo 
tapa, joka tuo mieleen orjuuden itsensä.”

Sen sijaan Morrisonin peruslähtökohta on kuvata rotua 
erottavana käsitteenä, joka ei rajoitu vain eläinmaailmaan tai 
esihistoriallisiin ihmisiin. Morrisonille rotu on ollut ja tulee 
aina olemaan erottava tekijä, samoin kuin varallisuus, luokka 
ja sukupuoli. Ne kun kaikki liittyvät valtaan ja tarpeeseen 
hallita toisia. 
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Morrisonin kirjoissaan kuvaaman mustan Amerikan koh-
talot ja kärsimykset paljastavat ikävästi sivukujien köyhyyden 
ja rosoisuuden, amerikkalaiseksi unelmaksi väitetyn valkoi-
sen miehen unelman kääntöpuolena, mustan vähemmistöjen 
järjestelmällisen kiusaamisen, alistamisen ja kyykyttämisen. 

Morrisonin viiltävän älyllinen analyysi mustan Amerikan 
kokemasta sorrosta käy oppikirjaesimerkiksi siitä, miksi meillä 
on kehittynyt taipumus tyypitellä vihollisiksi kaikki ne, jotka 
eivät kuulu joukkueeseemme ja nähdä heidät/meidät joko ra-
joittamista vaativina, puutteellisina tai haavoittuvina. 

Amerikassa jos missä ummehtunut kristillisyys ja tekopy-
hyys nakertavat ihmisyyttä yhdessä uskonnollisen oikeiston 
hurjuutta ja aggressiivisuutta hyväksikäyttävän rikkaiden 
kanssa. Morrison muistuttaa uskonnollisten profeettojen va-
roittelevan katseen kääntämisestä, kun taas Sartre varoittaa 
kuvittelemasta, että rakkaus on huumaa:

”Se lähimmäisenrakkaus, jota kristinuskon profeetat ovat 
kannustaneet meitä osoittamaan muukalaisille, on samaa rak-
kautta, jonka Jean-Paul Sartre paljastaa helvetilliseksi vilpil-
lisyydeksi. ”Suljetut ovet”-näytelmän avainlause ”helvetti on 
toiset ihmiset” väläyttää mahdollisuuden, että ”toiset ihmiset” 
ovat vastuussa yksityisen maailman muuttumisesta julkiseksi 
helvetiksi”. 

Kriittisen ja analyyttisesti ympäristöään tukivan Toni 
Morrisonin Amerikka ei ole demokratian vaan demokrati-
an kaapuun verhotun syrjinnän ja Toiseuden kotimaa, missä 
hallitsevina piirteinä kaikista kaunisteluyrityksistä huolimatta 
on kun tarkkaan katsoo sitä kuvaa, minkä Morrison piirtää 
eteemme esseessään, täynnä systemaattista rasismia ja koko 
maan kulttuurisiin rakenteisiin jämähtänyttä jäykkyyttä, joka 
on sekä vastenmielisesti uhmakasta että räjähtävän tappavaa 
silloin, kun siitä on hyötyä vallassa olevan valkoisen miehen 
vallan oikeutukselle. 

”Toiseuden synty”-kirja perustuu Morrisonin luontoihin 
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Harvardissa. Lyhyt kirja, joka tuo mieleen sekä Don de Lil-
lon omat ”lyhyet erikoiset” eli ”Esittäjän ”(Tammi 2001), 
”Putoavan miehen”(Tammi 2008) ja ”Omegapiste” (Tammi 
2011) -kirjat sekä tyyliltään W.G. Sebaldin tiiviit matkaker-
tomukset. 

Morrison oli myös yliopisto-opettaja- ja tutkija. Siitä 
juontuu esseiden akateeminen tyyli; hän kirjoittaa tutkivan 
kulttuuritoimittajan ja akateemisen tutkijan risteytyksenä 
sofistikoitunutta asiaproosaa, jossa välkkyy kiteytyksenä sekä 
kielellisiä että aforistisia helmiä niitä kaipaaville Morrisonin 
kirjojen ystäville.

”Toiseuden synty” koostuu lyhyestä ja terävästä kirjallisuus-
kritiikkistä, muistelmista ja historiaa sisältävästä sartrelainen 
analyysistä vieraannuttamisen ja raja-aitojen pystyttämisestä 
absurdissa poliittisessa näytelmässä nimeltä Yhdysvallat. Mor-
rison haluaa viedä rodulta voiman samalla kun hän karneva-
lisoi sen. Hän toivoi osoittavansa esimerkiksi Paratiisi-kirjas-
saan, kuinka siirreltävissä ja toivottoman merkityksetön koko 
käsite oli.

”Sitten on yksinäisyyttä, joka harhailee. Mikään keinutus 
ei voi sitä hillitä. Se elää omillaan. Jonkinlainen kuiva, laajene-
va tila, jossa ihmisen omien jalkojen askeleet kuulostavat siltä 
kuin ne tulisivat jostain kaukaa.”-Toni Morrison

Morrisonin lähtökohta on paljastaa Barbara ja Karen Field-
sin Racecraft-kirjan tapaan amerikkalaisten käyttävän rotua 
passiivisena käsitteenä yrittäessään häivyttää sen tosiasian, että 
rasismi on rikollista ja aktiivista. 

Morison tekee hienon analyysin nykyisestä sanan ja ku-
van välisestä sodasta, mikä on päätynyt kuvan voittoon, kun 
hän muistuttaa tiedon tuottamista hallitsevan yhä useammin 
kuvat, jotka myös itsessään muuttuvat tiedoksi tai jopa saas-
tuttavat sitä.

Esipuheen suomalaiseen esseekirjaan on kirjoittanut 
Ta-Nebisi Coates, joka on toisin kuin kirjan suomentajat 
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Koko Hubara ja Astrid Svan jälkipuheessaan, vakuuttava 
analyysissään Morrisonista ja hänen kädenjäljestään älyllisen 
ja aforistisen amerikkalaisproosan edelläkävijänä. 

Ta-Nebisi Coatesin mielestä Morrisonin ajattelu lähtee 
liikkeelle siitä ”epämukavasta” ajattelusta, että rotu ei juu-
rikaan liity geeneihin. Ta-Nebisi Coates kirjoittaa, että kun 
sanaa ”rotu” käytetään sanan ”rasismi” sijaan, vahvistetaan 
ajatusta siitä, että rotu on osaluontoa ja rasismi sen odotetta-
vissa oleva seuraus.

Ta-Nebisi Coatesin mukaan Morrison luo ymmärrystä 
siitä, miten rodun kaltainen hatara käsite on onnistunut saa-
maan miljoonat ihmiset niskalenkkiinsä. Morrisonin mukaan 
keskeinen syy tähän oli Ta-Nebisi Coatesin mielestä se, että 
jokaisella on tarve varmistaa omaa ihmisyytensä, vaikka teki-
sikin epäinhimillisiä tekoja. 

Tässä on Morrisonin esseiden punainen lanka ja yhtäläi-
syys Morrisonin omaan tuotantoon. Morrison jos kuka tietää, 
ettei rasistinen epäinhimillistäminen ole pelkästään symbolis-
ta, vaan se myös määrittää vallan ääriviivat valkoisessa Ame-
rikassa. 

Valkoisuus merkitsee nimittäin automaattisesti monia 
kulttuurisia etuja, kuten pienempää riskiä kuolla. Ta-Nebisi 
Coates kirjoittaa, että onneksi heillä on Toni Morrison, yksi 
Yhdysvaltojen parhaimmista kirjoittajista, sillä Morrison aut-
taa heitä ymmärtämään, miten he ovat joutuneet jälleen ker-
ran samaan vaikeaan tilanteeseen rotuongelmien takia:

”Hänen sanansa ammentavat historiasta, mutta löytävät 
kauneutta irvokkaimmistakin tapahtumista. Tuo kauneus ei 
ole kuvitelmaa, ja siksi ei ole mikään yllätys, että Morrison 
lukeutuu heihin, jotka ymmärtävät, miten historia vaikuttaa 
meihin kaikkiin. Toiseuden synty sanallistaa tuota ymmärrys-
tä, ja vaikkei se viitoita välitöntä tietä pois rasismin otteesta, 
se auttaa käsittelemään sitä, kuinka alun alkaen jouduimme 
sen kouriin.”
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Onko ihminen 
vapaa vain 

kävelemällä?
Harald Olausen

Nietzsche, joka käveli itsekseen mumisten ja paperilapuille 
muistiinpanoja tehden öisin, ymmärsi ensimmäisenä filoso-
fina liiallisen istumatyön olevan vaarallista nimenomaan ih-
misen henkisen tylsistymisen kannalta. Hän kehotti ihmisiä 
istumaan niin vähän kuin mahdollista ja antamaan arvoa vain 
sellaisille ajatuksille, jotka ovat syntyneet kuljeskellessamme 
vapaasti ulkosalla. 

Nietzschelle yksinäisyyden syveneminen merkitsi samalla 
myös hänen vapautensa lisääntymistä. Nietzschelle kävelemi-
nen ei ollut samanlaista kuin toiselle kuuluisalle kävelijälle, 
Köningsbergin yksinäiselle vanhukselle, Immanuel Kantille. 
Nietzschelle se oli elämäntyön ehto:

”Me emme kuulu niihin, jotka saavat ajatuksia vasta kir-
jojen keskellä, kirjojen antamasta sysäyksestä - meidän tapa-
namme on ajatella ulkosalla, kävellen, hyppien, nousten, tans-
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sien, mieluimmin autioilla vuorilla tai aivan meren partaalla, 
missä tietkin tulevat mietteliäiksi.” 

Monet muutkin filosofit pohtivat tosissaan ja pilke sil-
mäkulmassa kävelemistä filosofisena käsitteenä tai yhtenä 
olemisen filosofisena työkaluna. Esimerkiksi Pariisin yliopis-
ton filosofian professori Frederic Grosin kysyy hauskassa ja 
runollisessa pienoismestariteoksessaan ”Kävelyn filosofiaa” 
(Basam Books 2015) leimautuuko ihminen kävelemällä? Ja 
vastaa proosallisesti:

”Kun kävelemällä loputtomasti annamme vuorten korkeu-
den, joka on meitä vastassa hyvin kauan, kulkea ihohuokos-
temme läpi, hengitämme tuntikausia kukkuloiden muotoja 
ja annamme niiden hitaasti imeytyä meihin.” 

Mitä hän tällä tarkoittaa? Ihminen on sitä mitä hän haluaa 
olla. Ajatuksemme ja paikkamme, missä liikumme ja ”olem-
me” määräytyy sen mukaan, mitä itse haluamme ja minkä 
olemme valinneet. Gros puhuu Luonnosta, joka ravistelee 
meitä voimakkaasti herättääkseen ihmisen painajaisunesta. 
Hän muistuttaa myös meitä siitä, miten kaikki se, mikä va-
pauttaa meidät ajasta ja tilasta, kahlehtii meidät nopeuteen, 
sillä Grosin mukaan olemme vain pystyasennossa eteneviä 
eläimiä, vain puhdas voima suurten puiden keskuudessa, 
pelkkä huuto. 

Gros pohdiskelee kirjassaan kävelemisen olevan ehkä kei-
no muiden joukossa - muut keinot tarkoittavat huumeita, 
päihteitä, juominkeja ja orgioita - yrityksenä saavuttaa viat-
tomuus. Kävelemisessä on hänelle kysymys lopulta ihmisen 
vapaudesta. Se on valintojen vapautta ja onnea suluissa, yhden 
tai useamman päivän karkumatkan vapautta, sillä mikään ei 
oikeasti muutu, kun kävelijä palaa takaisin siihen, mistä on 
lähtenyt. Ja kävelijä palaa aina. Kukaan ei kävele loputtomasti 
kohti auringonlaskua. Mutta muuttuuko kävelijä matkansa 
aikana, ja jos muuttuu, niin mihin suuntaan?

Lähteminen vaatii Grosin mukaan vihaa. Esimerkiksi hän 
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ottaa yhden suurimmista runoilijaneroistamme, Anton Rim-
baudin, jolle käveleminen oli vihan lisäksi tyhjän päättäväi-
syyden ilmaus. Tielle astuminen oli Rimbaudille aina lähte-
mistä ja taakse jättämistä. Lähteminen on sekoitus ahdistusta 
ja keveyden tunnetta. Rimbaudille sallittiin omistaa totuus 
yhdessä kävelevässä sielussa ja ruumiissa. 

Rimbaud tiesi tämän ja eli sen yhdessä runoilija Paul Ver-
lainen kanssa todeksi niin, että runoilijasta tuli ennen kaikkia 
muita suuri sairas, suuri rikollinen, suuri kadotettu - ja ylin 
tietäjä. Yhdessä he sekä eksyivät toisistaan toisensa lopulta 
kadottaen että saapuivat tuntemattomaan, mihin muilla ei 
ollut avaimia eikä pääsyä. Kun Rimbaud kuoli 37-vuotiaa-
na 10. marraskuuta 1891 sairaalan papereissa luki ”Syntynyt 
Charlevillessa, kauttakulkumatkalla Marseillessa”, vaikka hän 
oli tullut sinne vain lähteäkseen.

Rimbaud oli juuri sellainen viisas, joka on luopunut kai-
kesta menettäen toisen jalkansa ja kävelykykynsä. Mutta hän 
oli lopulta kaikesta huolimatta vapaa. Tämä on se Grosinkin 
tarkoittama korkein vapaus minkä kävelyllä voi saavuttaa: täy-
dellisen irtautumisen vapaus, sillä sinä hetkenä, kun luopuu 
kaikesta eikä vaadi enää mitään, saa kaikkea runsain mitoin. 
Kaikkea, toisin sanoen itse läsnäolon vahvuuden. 

Pitkillä vaelluksilla voi Grosin mukaan myös tuntea tämän 
vapauden, joka on kauttaaltaan luopumista. Elämä ei siis ole 
vankila tai valmiiksi hengitetty. Se on juuri sitä epävarmaa 
vuoristorataa, mitä sattumanvaraisuuden oikullisuus heilut-
telee ylös ja alas. Mutta heti kun ihmisen täytyy palauttaa 
mieleensä vanhat merkit, kaikki, aivan kaikki, näyttääkin yht-
äkkiä naurettavalta, vähäpätöiseltä ja aavemaiselta.

Gros jatkaa. Pohjana Grosilla on sivilisaatiokritiikin piiriin 
kuuluvat Jack Kerouacin ja Gary Snyderin (esikoiskirja ”The 
Practice of the Wild” vuodelta 1990 on suomennettu nimellä 
Erämään opetus) julistus rikkoa teennäinen läntisen ihmisen 
ja teknisen maailman rationaliteettien sitoma yhteiskuntaso-
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pimus ja palata rousseaulaisena villinä takaisin luontoon. 
Jean-Jacques Rousseau, joka väitti voivansa ajatella, kirjoit-

taa ja luoda vain kävellessään, esitti ensimmäisen kerran teori-
an yksilön vapauden ja hallintojärjestelmän välisestä suhteesta 
Yhteiskuntasopimus-kirjassaan. Haltioituneena hän haaveili 
kadonneesta kulta-ajasta, jolloin ihminen oli ollut hänen mu-
kaansa onnellinen armaan luontoäidin helmassa. Lannistu-
mattomalla uskolla kävi hän parantamaan sekä ihmistä että 
yhteiskuntaa, niin että edes jotakin tuon hävinneen kulta-ajan 
onnesta voitaisiin uudelleen saavuttaa.

Gros yllyttää kirjassaan Rousseaun esimerkin sekä Keroua-
cin ja Snyderin tavoin jättämään älyttömät sovinnaisuudet, 
että neljän seinän unettavan turvallisuuden. Hän yllyttää lu-
kijansa lähtemään ja loukkaamaan kaikkia rajoja, sanalla sa-
noen hän lietsoo hulluutta ja unennäköä juuri niin kuin vain 
ranskalainen, järkeen ja mielikivutukseen luottava Diderotin 
perillinen voi valistuksen hengessä tehdä. 

Päätös kävellä (lähteä kauas, jonnekin, kokeilla jotain muu-
ta) tarkoittaa hänelle erämaan kutsua. Basam Books julkaisi 
samana vuonna Grosin kirjan kanssa uudelleen ”Kävelemisen 
taito”-kirjan, mikä on amerikkalaisen luonnonfilosofin Henry 
David Thoreaun (1817-62) luonnon ja vapaan kuljeskelun 
puolustuspuhe ihmisen sekä luonnon ykseyden ja luonnol-
lisen vapauden puolesta. Grosin kirja on jatkoa Thoreaun 
pohdiskeluille. 

Hän markkinoi proosallista tapaansa selittää filosofiaa. 
Kirjoittajalle mikään - ei sen vähempää - kuin ruumis, muo-
vautuu maasta, jota se tallaa ja näin se hänen mielestään vä-
hitellen lakkaa olemasta maisemassa: siitä tulee itsestään mai-
sema. Kyse ei Grosin mielestä ole liukenemisesta, ikään kuin 
kävelijä katoaisi ja muuttuisi pelkäksi maiseman vaihteluksi, 
ääriviivaksi: 

”Sillä hänessä tuo suhde äkkiä kirkastuu. Aivan kuin sil-
mänräpäys päästäisi jyrähdyksen. Tulenisku - aika syttyy liek-
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kiin. Siinä ikuisuuden on, yllättäen, läsnäolojen värähtelyä. 
Ikuisuus kuin kipinä.”

Grosin oivallus siitä, ettei käveleminen ole urheilua, on 
kirjan filosofinen motto. Urheilu on suorituksia ja numeroita, 
kävely taas on hänestä lastenleikkiä eikä parempaa ole hänestä 
keksitty kuin käveleminen, jos haluaa mennä hiljaa. 

Mutta kuka nykyisin haluaa mennä hiljaa? Ei kukaan ja 
sen ovat äkänneet myös välinevarustajat. Hyvä menomono 
maksaa alan kaupoissa maltaita ja ne menevät kuin kuumille 
kiville ostokykyisen yleisön innostuneissa käsissä. Kävelemi-
nen voi tuottaa myös kohtuuttomuuksia kuten liiallista väsy-
mystä, joka suistaa hengen raiteiltaan tai liiallista kauneutta, 
joka riipaisee sielua.

Mutta käveleminen on jotain muuta Grosin mielestä. 
Se on filosofinen olotila - tuo ylimääräinen viiva - joka suo 
lykkäämisen vapauden - kuin maisema on makujen, värien 
ja tuoksujen keitos, jossa ruumis mehustuu. Käveleminen 
herättää lopulta uhmamielisen, arkaaisen puolemme, kun 
mielihalumme karaistuvat ja muuttuvat kävelyn myötä kau-
nistelemattomiksi. 

Vaikka lähtisi vain pienelle kävelylle, voi hänen mielestään 
helposti unohtaa huolet. Mutta kävely ei ole kaikille yhtä au-
voisa olotila. Gros muistuttaa, että se, joka ei ole koskaan 
kokenut kävelijän olotilaa, sen kuvauskin voi vaikuttaa järjet-
tömältä, mielenhäiriöltä tai vapaaehtoiselta orjuudelta:

”Kaupunkilainen näet tulkitsee vaistomaisesti vapauden-
riistoksi sen, mikä kävelijälle paljastuu vapautukseksi; jälkim-
mäinen ei enää ole osa vaihdannan kuvioita, ei enää pelkkä 
solmu verkossa, joka jakelee tietoja, kuvia ja kauppatavaroita; 
hän havaitsee, että kaikki tämä on todellista ja tärkeää vain 
sikäli kuin hän sitä sellaisena pitää. Maailma ei ainoastaan 
jätä romahtamatta, jos irrottaudun siitä, vaan kiintymykse-
ni tuntuvat äkkiä raskailta, tukahduttavilta ja liian tiiviiltä 
panoksilta.”
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Ulpu Iivari 
elämänkerturina

Harald Olausen

Kertooko Iivarin elämänkerta Sundqvistista, milloin hänestä 
tuli mätä ja hän ymmärsi, miten helppoa on sanoilla hurmata 
ja harhaanjohtaa itseään tyhmempinään pitämiä demareita? 
Ei! Kertooko elämänkerta siitä, kun Ulf Sundqvist ainoana 
”koko ihmepelastuksen” kun SDP:n taloudenhoitaja ja pari 
muuta johtavaa virkamiestä jäivät tullissa kiinni CIA-rahojen 
salakuljetuksesta 70-luvulla? Ei! Kertooko elämänkerta siitä, 
millaisia koplauksia Sundqvistilla oli venäläisten ja Opecin 
öljymaiden kanssa toimiessaan ensin kauppa -ja teollisuus-
ministerinä ja sitten pitkään Nesteen hallintoneuvoston pu-
heenjohtajana? 

Ei kerro. Kertooko se siitä, miksi Kristiina-rouva nähtiin 
lentämässä kerran kuukaudessa Sveitsiin isojen matkalauk-
kujen kanssa? Ei kerro? Kertooko se siitä, miten Sundqvist 
huijasi STS-pankkia jo ennen kuin jäi kiinni? Ei kerro. Ker-
tooko se siitä, miten Sundqvist painosti johtavia politiikkoja 
saadakseen armahduksen veloilleen? Ei kerro. Kertooko se 
siitä, miten Sundqvist tilikikkailulla huijaisi ja halvensi suo-
malaista oikeusjärjestelmää ja nauroi järjestelmän kyvyttö-
myydelle samaan aikaan, kun veronmaksajat maksoivat hänen 
huippukalliin- ja kieron asianajajansa palkkiot? Ei kerro ja se 
on sääli, sillä kirja ei kerro mitään oleellista tai totta tapaus 
Sundqvistista, vaan yrittää valkopestä, erästä ovelimmista ja 
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häikäilemättömimmistä talousrikollisista, joka ajan kuvan 
mukaan oli demari ja oli oppinut pistämään kaiken muun 
paitsi voitot veronmaksajien piikkiin.

Ulpu Iivarin kirja Sundqvistista on huono juuri siksi. Se 
on enemmänkin. Se on valheellinen ja harhauttamismielessä 
kirjoitettu roskakirja, jota ei kannata lukea vaan heittää suo-
raan roskiin. Heti alkuun orwellilainen muistus, ettei totuus 
unohtuisi: kaikessa on kyse politiikasta ja politiikka on val-
heiden sekasotkua - niin myös tässä tarinassa, joka on jäänyt 
osin kertomatta siksi, että toimittajat, joiden olisi tästä pitänyt 
kertoa, ovat joko itse korruptoituneita ja kuuluvat valtaeliit-
tiin tai sen liepeillä pyöriviin ryhmiin ja eivät siksi kirjoita 
tai tutki asioita pintaa syvemmältä, vaan tyytyvät helppoihin 
vastauksiin. 

Osin siksi, että kyseessä on kahden maan ovelimman po-
liittisen huijarin kirjoittama ja ohjaama mestarillinen näytel-
mä. SDP:n surullisenkuuluisa ja yksi puolueen jyrkän ala-
mäen arkkitehdeistä, entinen puoluesihteeri Ulpu Iivari on 
toimittajantyönsä ohella käynyt myös elämänkerturiksi. 

Kerrataanpa hieman Ulpun tärkeimpiä saavutuksia ennen 
kuin paljastamme, kenestä hän on elämänkerran kirjoittanut. 
Iivari tuli tunnetuksi viimeisenä sorsalaisena koska asui Sorsan 
lähinaapurissa sosialidemokraattisen betoniunelman huipen-
tumassa, Hakaniemessä. Toisella puolella asui Sorsan toinen 
uskollisena apurina ja ystävänä tunnettu Jermu Laine, jonka 
Sorsa palkitsi huippuviroilla niin, että tänään jättieläkettä 
yhteiskunnallisista työtehtävistään nauttiva yhdeksänkymp-
pinen Laine saa perijöidensä kera olla tyytyväisenä mökillään 
vapaaherran roolista nauttien suu maireana. 

Yhdeksi samanlaiseksi suureksi tylsäksi Hakaniemeksi Hel-
singin sosiaalidemokraatit halusivat muuttaa yhdessä dema-
reiden omistaman rakennusliike Hakan kanssa koko kaupun-
gin. Suunnittelu oli jo aloitettu silloin vielä laitakaupunkina 
pidetyistä Kumpulasta ja Pasilasta (Pasila onnistuikin) dema-
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reiden saatu hieman yllättäen vuoden 1973 kunnallisvaaleissa 
ensimmäistä ja ilmeisesti viimeistä kertaa Helsingissä ykkös-
puolueen aseman.

Se, että Ulpu ei ole koskaan oppinut puhumaan totta ei 
tarkoita sitä, että hänen juttunsa olisi hyväksyttäviä, sillä hän 
suojelee valheillaan, niillä samoilla, jotka saivat aikaan esi-
persuilmiön ja äänestäjien kyllästymisen demarivalheisiin jo 
80-luvun lopulla, SDP:n johtoa, ei puoluetta tai ideologiaa, 
kuten hän itsekään uskomatta omiin jorinoihin itselleen mitä 
todennäköisimmin omaa mieltä rauhoittaakseen perustelee.  
Kun Ulpu avaa suunsa, todennäköisyys että hän joko suoraan 
puhuu (toistaa koska hän on vain esittäjä/papukaija) epätosia 
asioita, kaunistelee, liioittelee tai tahallisesti harhauttamismie-
lessä vähättelee jonkun ansioita, on vaarallisen lähellä Trum-
pin vastaavia tasoja. 

Milloin joku tekee hänestä elämänkerran? Onhan mität-
tömimmistäkin poliitikoista tehty, kuten Tuula Haataisesta 
(muistakaa Pekka Ervastin keksimä uusverbi: haataisu) tehty, 
tai hän on itse tehnyt, sillä hän on demaripolitiikan self-made 
women ja pyrkimässä aina ensimmäisenä kaikkiin avoinna 
oleviin korkeisiin ja isopalkkaisiin virkoihin.

Mutta ei Ulpu ole paha tai tyhmä. Hän uskoo asiaansa 
ja tekee hyvin palkatut hommansa kiitettävästi lobbarina, 
milloin minkä asian puolesta vielä eläkeläisenäkin. Mutta 
millaiset hommat? Saako hän öisin ilta-camparinsa ja muuta-
man kevytsavukkeen pössöttelyn jälkeen synnyinseudullaan 
Sallan Naruskan porotilalla Tuula-toimittajasiskonsa kanssa 
unen päästä kiinni omia tekojaan ja kulahtanutta mainettaan 
pohtiessaan? Eikö häntä vaivaa valehtelijan ikävä maine ja her-
rojen nuolemisesta kulunut kieli, mikä ei enää maista makuja, 
jos on koskaan edes maistanut?

Sorsalle Ulpu oli taivaanlahja monessa muussakin mielessä 
kuin että hän oli lojaali viestinviejä, joka ei muuttanut viestejä 
matkalla omien tarpeidensa mukaan ainakaan aluksi. SAK:n 
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kansainvälisten asioiden päällikön vaimo oli käynyt Hesarin 
toimittajakoulun ja tunsi henkilökohtaisesti Hesarin poliitti-
sen osaston, joka koostui silloin yksinomaan demareista. 

Tällä kortilla tehtiin niin Koivistosta kuin Ahtisaaresta ja 
vielä ihan pikkaisen myös muumimammana mainostetusta 
kalliolaisesta porkkatukkaisesta kassialmasta tasavallan presi-
denttejä eikä siinä häirinnyt se, ettei Iloniemen pakottamana 
60-luvulla työpaikkansa ulkoministeriön juuri perustetulla 
kehitysyhteistyöosastolla ilman yliopistollista loppututkintoa 
saanut Ahtisaari ollut mikään demari, vaan aitokepulainen 
suhmuri (tämä on vaiettu valtiosalaisuus vieläkin) karjalaiseen 
laukkuryssätapaan, jos ymmärrätte yskän?

Monet muistavat Ulpun naurettavat neuvot energiakriisin 
kynnyksellä ohjeet sammuttaa valot (samaan aikaan SDP:n 
toinen fiksupetteri, savolaiskansanedustaja Jouni Backman 
ehdotti asuomalaisille neuvostoliittolaiseen malliin mökeil-
le yhteissaunoja) mutta harva tietää Ulpun osanneen pelata 
Sorsa-korttinsa parhain päin jo heti alussa Sorsan lähipiiriin 
liittyessään. Entisen poikaystävänsä hän sai junailtua ensin 
arvostettuun Hesarin toimittajakouluun, jonka oli myös itse 
käynyt ja minkä johtajana oli tuolloin Ulpun hyvä ystävä ja 
vasemmistolaisena tunnettu naiskollega, sitten Iltalehden po-
liittiseksi toimittajaksi lupaamalla silloiselle demaritaustaiselle 
päätoimittajalle suurlähettilään paikan Ateenasta, ja päästyään 
1987 sorsalaisten nostamana SDP:n puoluesihteeriksi nosti 
ex-poikaystävänsä tunnetuin SDP:n pää-äänenkannattajan, 
silloin nimellä Suomen Sosiaalisdemokraatin päätoimittajaksi. 

Ulpun kädenjälki näkyi myös kulisseissa, kun hänen jok-
seenkin lahjattomana ja jo lapsuudesta paino-ongelmien kans-
sa paininut poika sai nimityksen Ulpun europarlamenttikau-
della EU:n suurlähettilääksi isolla palkalla johonkin täysin 
turhaan itä-aasialaiseen lomaparatiisiin. Tätä taustaa vasten 
lukija voi jo arvata kenestä Ulpu on kirjoittanut elämänker-
ran. Eräästä SDP:n kautta aikojen suurimmasta nimestä ja 
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ovelasta ketusta, mitä tulee oman itsensä luomiseen SDP:n 
siipien sisällä: Ulf Sundqvistista (Ulpu Iivari: Lähikuvassa Ulf 
Sundqvist” Otava 2009). Ulpun ja Uffen kohdalla voi puhua 
vallan tahallisesta väärinkäytöksestä sen törkeimmässä muo-
dossa. Kaikki mitä he sanovat ja tekevät on tarkkaan harkittua 
sumuttamista ja kikkailua. 

Tapaus on ongelmallinen myös filosofisesti. Jos nimittäin 
”x on hyvää” tarkoittaa ainoastaan, että ”joku uskoo (ja uskot-
telee sen muille) olevan hyvää”, niin silloin se, että joku uskoo 
X.n olevan hyvää, tarkoittaa, että ”joku uskoo, että joku uskoo 
x:n olevan hyvää, tarkoittaa, että joku uskoo x:n hyvää” ja niin 
edelleen loputtomiin. Lopulta kuitenkin paljastuu mistä on 
kysymys, kun lainaamme G.E. Mooren ajattelua. Sen mukaan 
tällainen täysin rajoittamaton usko, että joku uskoo, että joku 
uskoo, jossa ei milloinkaan päädytä siihen mitä uskotaan, on 
yhtä tyhjän kanssa ei minkään uskomista, ihan kuten Uffen 
ja Ulpun tapauksissa, kun he vannottavat tekevänsä kaiken 
työläisten nimissä työväenpuolueen edustajina. Uskokoon, 
kuka haluaa tai on niin tyhmä. Minä en.

Mutta miksi Sundqvistista tehtiin elämänkerta? Medioista 
saimme vuosia lukea hänen huijaamisistaan ja valehteluis-
taan. Miksi niistä Ulpu ei kirjoita? Kun Hesari oli paljas-
tanut Sundqvistin Wayup-firman STS:ltä saamien lainojen 
takausten Ellivuoreen kaavamuutoksen jälkeen rakennetta-
vista loma-asunnoista olleen tahallisesti harhauttamismielessä 
annettuina vääriä, Sundqvist oli vetäytynyt asianajajansa selän 
taakse ja kiisti kuuluneensa yhtiön hallitukseen. 

Koko jupakka oli omituinen, kun sitä alkoi pöyhiä. STS 
oli aikaisemmin päättänyt, ettei se ota uusiksi asiakkaiksi enää 
rakennus- ja kiinteistöalan yrityksiä. Sitä paitsi Wayuppia ei 
ollut käytännössä olemassa muuta kuin pöytälaatikkofirma-
na lainajoja varten. Hälytyskellot olisi pitänyt soida pankissa 
koska yhtiöllä ei ollut omaa liiketoimintaa. Sen toimitusjoh-
tajaksi oli nimellisesti pistetty alkoholisoitunut ja Kauppakor-



309

keakoulun ylioppilaskunnan bisnekset kriisirajoille vetänyt 
demariekonomi Risto Kippola. 

Kyseessä oli selkeästi pankin sisältä itsensä pääjohtajan 
johtama huijaus. Wayupilla ei ollut kassatuloja, jolla hoitaa 
lainojaan. Kyseessä oli siis riskibisnes. Marraskuussa 1990 se 
sai STS:ltä huolimatta tästä 20 miljoonaa markkaa. Lisää se 
sai toukokuussa 1991 4,8 miljoonaa markkaa, jolla se osti 
25 prosenttia urheiluvälineiden maahantuontia harjoittavasta 
Skipatrol OY:stä. Samaan aikaan Skipatrol Oy sai STS:ltä 19 
miljoonan markan lainan. Wayup osti lisää Skipatrolin osak-
keita mutta jo seuraavana vuonna kumpikaan yhtiö ei pysty-
nyt maksamaan takaisin lainojaan ja todettiin varattomiksi.

Kysymys oli korkeamman luokan putsaamisesta ja ns. val-
kokaulusrikollisuudesta. Sundqvist itse oli selvästikin operaa-
tioiden takana. Vielä tuohon aikaan sosiaalidemokraattisen 
hyväveli-verkoston aikaan hän tunsi omaavansa koskematto-
muuden korkeana SDP:n johtajana ja eräänlaisen ”poliittisen 
suojakertoimen” rikollisia toimiaan kohtaan. Sundqvistilla oli 
suuret luulot itsestään ja suunnitelmat myös SDP:n puhdis-
tamiseksi hänelle epämiellyttävistä aineksista ja sitten SDP:n 
ja hänen johdollaan yhteiskunnan ”harmonisoinnin sosiaali-
demokraattiseksi” Ruotsin mallin tapaan, missä valtiota johti 
tiukan byrokraattisesti yli 70-vuoden hallituskokemuksella 
demarit. 

Sundqvistia voi pitää monessakin mielessä sosialidemokra-
tian nousun ja tuhon symbolina aikakautena, jolloin SDP:s-
tä tuli suurten ikäluokkien edustajan maan suurin puolue ja 
sosiaalidemokraattisista poliitikoista koko kansan sankareita 
aina 70-luvun loppuun saakka (Korpilammen konsensussemi-
naari 1977 sekä Sosialidemokratian suunta-asiakirjan valmis-
tellut SDP:n Espoon puoluekokous 1978). SDP:n ongelma 
ei kuitenkaan ole Sundqvistin tapaiset älykkäät oman edun 
tavoittelijat vaan ns. Ruusujen sodan toinen osapuoli eli ma-
hatavan SAK:n demarit, jotka eivät malta pitää näppejään 
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erossa emopuolueesta. SDP:n sekoilusta vastaavat kulissien 
takana heistä koostuva ammattikoululaisten armeija, jotka 
eivät tekniikan maailman horisontissa pysty pitämään katset-
taan tulevaisuudessa.

Ulpu Iivari ja Ulf Sundqvist ovat poliittisen lähihistoriam-
me käytännön esimerkkejä läpeensä korruptoituneista polii-
tikoista, joita ärsytti ja häiritsivät periaatteet ja niistä kiinni 
pitäneet ihmiset. Ulpun kirjasta paistaa läpi hävytön halvek-
sunta demokratiaa ja kansalaisyhteiskuntaa kohtaan. Hän ja 
Uffe ovat kabinettien sopijoita ja osa hallitsevaa byrokraatti-
valtaa, jota SDP on ollut luomassa maahamme voimallisesti 
ensimmäisestä sinipunasta, vuoden 1987 Holkerin hallituk-
sesta lähtien. Ulpulle ja Uffelle demokratialla ja tavallisten ih-
misten mielipiteillä ei ollut mitään käyttöä. Heitä kiinnostivat 
vain seuraavat vaalit ja kaiken mahdollisin tavoin kalastellut 
äänet valtansa pönkittämiseksi edustuksellisen demokratian 
nimissä kansan puolesta vanhaa työväenliikeretoriikkaa kan-
nattajilleen viljellen. 

Mutta tuo kreikkalaisten kostonjumala Nemesis nujersi 
lopulta heidätkin. Jos syitä SDP:n huonoon imagoon kansa-
laisten keskuudessa hakee tänään, syyttävä sormi osuu vieläkin 
näiden kahden sekä omiensa että suuren yleisön keskuudessa 
epäsuositun poliitikon kohdalle. Onneksi näistä (kahdesta) on 
päästy eroon vai onko? Ei varmasti. Politiikka vetää puoleensa 
aina hämärämiehiä, jotka osaavat selittää mustan valkoiseksi. 
Siksi tarvitsemme vastavoimina kansalaisrohkeutta ja laatu-
medioita nostamaan esille epäkohtia, kuten Sundqvistin ta-
pauksessa, joka oli hukuttaa alleen koko SDP:n, jonka pohja 
vaikutti 90-luvulla mädältä. Siksi tarvitsemme myös liikkuvia 
äänestäjiä, jotka taktikoivat ja katsovat tarkkaan millaiseen 
hevoseen sillä kertaa satsaavat.

Oikeastaan kyse Sundqvist-tapauksessa on vallanhimon 
eteen rakennetusta ovelasta sumuverhosta, sillä aitodemari 
ei ymmärrä mitään mikrotaloudesta eikä sitä kautta mak-
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rostakaan. Demarius on keksitty vahvan valtion syntymisen 
aikaan hegeliläiseltä pohjalta keynesiläistä talouspolitiikkaa 
toteuttamaan, mikä on taas ovela naamio tasa-arvon nimissä 
kieltää muilta omien lahjojensa täydellinen hyväksikäyttö. 
Keynesiläisyyden mukaan tällaisen talouspolitiikan tuloksena 
syntyy paitsi tehokkaampi kapitalismi, myös täystyöllisyys ja 
tasa-arvoisempi yhteiskunta siitä huolimatta, etteivät he on-
nistu (eivätkä halua) koskaan velaksi eläneinä kohentamaan 
talouden tilaa, koska maksumiehinä ovat ne, jotka tekevät 
yhteiskunnissa kovasti töitä ja keksivät uusia asioita. 

Demaritalouspolitiikka oli niin Sundqvistille kuin Iivarille 
muiden taskuilla käymistä. Sille löytyi aina hyvin perusteltu 
nimikin. Siksi tuntuu surkuhupaiselta, kun Ulpu kirjoittaa 
esipuheessaan ”Lukijalle” miten Sundqvistista tuli vuonna 
1987 kun Ulpu valittiin SDP:n puoluesihteeriksi hänelle 
läheinen yhteistyö- ja keskustelukumppani erityisesti talous-
politiikkaan ja Euroopan yhdentymiseen liittyvissä asioissa. 
Talouspolitikasta Ulpu ei kuitenkaan ymmärrä mitään syväl-
listä. Hän osaa toistella vain muodissa olevia fraaseja. Eikä 
hän kerro koko totuutta. Sitä hän ei myöskään kerro, etteivät 
heidän keskustelunsa Sundqvistin kanssa johtaneet (onneksi) 
tuloksiin. Olisi maan talous ja suhteet Eurooppaan kuralla 
vieläkin, jos nämä kaksi tunnettua rähmäkäpälää olisivat saa-
neet ajatuksensa sellaisinaan läpi päätöksiksi.

Jo se, että Ulpu kehtaa väittää Sundqvistista tulleen pankki-
kriisin ”sylkykupin” antaa kirjan alussa sivulla 9. vaikutelman 
siitä mitä koko kirja tulee olemaan: päinvastaisista vakuutte-
luista huolimatta lähes kritiikitöntä kohteensa ylistämistä ja 
rikollisten luonteenpiirteiden ja selvien valheiden sekä mo-
raalittomien temppujen mediapesua. En siksi suosittele kir-
jaa luettavaksi sellaiselle, jolla on moraaliset anturit ojossa ja 
joka osaa erottaa valheen sekä petoksen jo intuitiivisesti kerran 
tekstiä vilkaisemalla. 

Mitä sitten on sosiaalidemokraattinen talouspolitiikka? Se 
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on köyhän vähäväkisen tunteilla ratsastamista Antti Rinteen 
viime eduskuntavaalien sloganin tapaan ”Meillä on yhteinen 
päämäärä” olematta sitä. Keskiajan skolastikoille nykydema-
rit ovat velkaa siinä, että heidän talousoppinsa (moraaliset) 
perustelut löytyvät yleensä muualta kuin talousteorioista. Esi-
merkiksi oikeudenmukaisen hinnan teoriaa skolastikot tar-
kastelivat seitsemän kuolemansynnin, lähinnä ahneuden, ja 
kardinaalihyveiden, erityisesti oikeudenmukaisuuden, yhtey-
dessä. Ahneuden ja riistämisen käsitteet SDP on ulkoistanut 
skolastikkojen tapaan, samoin kuin propagandassaan kaiken 
pahan itsestään. Ulpu pitää titteleistä, korkeista asemista ja 
kuvittelee lukijankin tekevän samoin. Kirjan kamalinta antia 
on sorsalaisten kavereiden jatkuvat siteeraamiset ja korkeiden 
talouselämän vaikuttajien kutsuminen ”ystäviksi”.

Kirjan takakannessa kerrotaan ystävän ja kollegan luoneen 
muotokuvan ristiriitaisia tunteita herättävän vaikuttajan elä-
män ylä- ja alamäestä. Teksti on tietenkin täyttä ulpuiivari-
maista selittelyä ja hevonpuppua. Ulpu joutui luopumaan 
puoluesihteerin postistaan Sundqvistin vaatimuksesta aloi-
tettuaan ensin Pertti Paasion kampeamisen. Sundqvistin 
aikeena oli heittää Demarin päätoimittajan paikalta Ulpun 
ex-poikaystävä mutta väliin tuli pankkikriisi ja Sundqvistin 
eroon päätyneet STS-paljastukset. Tuntuu uskomattomalta, 
että todellisuudessa kaksi vihollista olisi tehnyt yhdessä kirjan. 

Mutta ei Ulpu luo muotokuvaa Sundqvistista. Koko kirja 
vaikuttaa Sundqvistin itsensä kirjoittamalta, mitä se ei voi olla 
de facto, koska aitoruotsalaiseen Sipoon takametsissä kasva-
neena hän ei osaa suomea hyvin vieläkään yli viisikymmentä 
vuotta sitä harjoiteltuaan. Kyllä Ulpu on itse tekstin kirjoit-
tanut mutta hän katselee kohdettaan rakastunein, ei-kriitti-
sin silmin (ehkä Ulpun yhteydessä pitäisi sanoa ”empaattisin 
säälinsekaisin silmin”). Teksti lukiessa saa sellaisen käsityksen, 
että Sundqvist on joutunut monen väärinkäsityksen uhrina 
yksin mm pankkikriisin syyllisten eturiviin, vaikka asia oli 
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päinvastoin. Sundqvist luisteli huippuasianajajien avulla eroon 
koko kriisistä ja oli päästä eroon maksuista ilmoittautuessaan 
Ahtisaaren presidentinvaalien talouspäälliköksi ehtonaan vain 
hänen osaltaan velkojen anteeksiantaminen eli kuittaaminen 
kansan piikkiin.

Kirjan traagisin osa ja samalla järkyttävä osoitus SDP:n 
sisällä valinneesta - ja yhä vieläkin vallitsevasta herravihasta 
ja epäinhimillisestä perusteetta ihmisen ulkonaisin ehdoin 
torjuvasta ja syyllistävästä luokka-ajattelusta, on kertomus 
siitä. kun SDP:n 60-luvun lopun puheenjohtaja Rafael Paa-
sio vierasti Sundqvistia ensimmäisissä yhteisissä tapaamisissa 
luullen häntä herraskaiseksi ruotsinkieliseksi, pitäen tätä kirjan 
mukaan ”äkkikäännynnäisenä ruotsinkielisenä herraspoikana” 
eikä siksi antanut takarivissä turhaan viitanneelle Sundqvistille 
puheenvuoroa. 

Vasta kun puoluesihteeri Erkki Raatikainen oli kertonut 
nuorukaisen työmiesisän kuolleen työtapaturmassa ja äidin 
työskennelleen tavallisena keittäjänä kouluruokalassa, Paasio 
oli alkanut lämmetä Sundqvistille. Siinä Paasio kuten myö-
hemmin monet muutkin tekivät suuren virheen. Sundqvist ei 
ollut kiinnostunut sosialidemokratiasta apuvälineenä tavallisen 
kansan elinehtojen parantamiseksi vaan niistä asemista, joiden 
avulla hän pääsi myöhemmin rahastamaan huolella julkisuu-
dessa rakentamansa huippubrändin nimeltä ”poliittinen ih-
melapsi Ulf Sundqvist” turvin. Sundqvist pääsee kehumaan 
itseään liian monta kertaa ilman toimittajan itsekehua katkai-
sevaa kysymystä MIKSI. 

Kirjan Uffe on niin itseriittoinen, ettei tunnusta olleensa 
syyllinen mihinkään muuhun kuin SDP:n nostamiseen maan 
suurimmaksi puolueeksi. Tämä jos mikä kertoo, mihin kirja 
sopii parhaiten. Jos Ulpu olisi malttanut sivistää itseään hie-
man enemmän kuin keskivertodemari TSL:n opintopiireissä, 
olisi hän tietoinen valistusajan skottifilosofi David Humen 
yrityksestä painottaa ihmisten paksuun kalloon 1700-luvulla, 



314

ettei tosiasioista voinut päätellä miten niiden tuli olla. Hän 
sanoi,” että jos otamme käteemme jonkin teoksen. Esimer-
kiksi uskonnollisen. Tulee meidän kysyä, sisältääkö se mitään 
määrää tai lukua koskevaa abstraktia päättelyä? Ei. Sisältääkö se 
tosiasioita tai olemassaoloa koskevaa kokemusperäistä päätte-
lyä? Ei. Heitettäköön se siis tuleen, sillä se ei voi sisältää muuta 
kuin viisastelua ja harhaluuloja. Ulpun köykäinen Uffe-kirja 
kuuluisi Humen alhaisesta alhaisempaan kategoriaan pahek-
suntaa ja ihmetystä-osaston alimpaan unohduksen nurkkaan.

Miksi tällaista soopaa kirjoitetaan? BINGO! Jo sivulta 10 
paljastuu, miksi Ulpu on kirjan kirjoittanut. Hänellä on tarve 
puhdistaa roiston maineensa objektivoimalla kaiken. Ulkois-
taen aitoon demaritapaan oman pahuutensa. Ulpu ei istuttanut 
Demarin päätoimittajaksi hyvää hyvyyttään vaikealuonteiseksi 
tiedettyä ex-poikaystäväänsä vaan siksi, että kykeni vain hänen 
kauttaan säätelemään siitä mitä ja miten SDP:ssä puhuttiin 
tulevasta puheenjohtajasta, johon sorsalaisten suunnitelmien 
mukaan kuului Ulpun valinta SDP:n ensimmäiseksi puheen-
johtajaksi ja sitä kautta maan ensimmäiseksi pääministeriksi 
samalla kun Sorsasta olisi tehty presidentti. 

Ex-poikaystävän tehtävä SDP:n pää-äänenkannattajan pää-
toimittajana oli ohjailla jäsenkunnan mielipiteitä ja pimittää 
lehden puoluejohtajagallupissa mm. kolmanneksi kirineen 
helsinkiläisen ay-lakimiehen, silloisen sosiaali- ja terveysminis-
terin Tarja Halosen hurja suosio puolueen puheenjohtajaksi. 
Ulpu kirjoittaa itsensä ulos kriisin keskiössä ongelmien yk-
köspuuhailijana tylyn kylmästä ”samaan aikaan, kun SDP:ssä 
puuhattiin ylimääräistä puoluekokousta.

Jos jotain, olisi odottanut Ulpun tuovan uuden näkökul-
man ”uuden ystävänsä” itsestään Ulpun nimissä kirjoittamaan 
kirjaan siitä, mikä ajoi hänet rikollisuralle ja miksi hän luuli 
kansan nielevän hänen asianajajiensa välityksellä välittämät 
selostukset. Lukija olisi halunnut myös tietää, mitä oikein ta-
pahtui, kun STS:n tilintarkastajat suosittelivat vastuuvapauden 
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epäämistä pankin johtokunnan jäseniltä, ja tästä kesken Lapin 
hiihtoreissunsa seuraavana päivänä hän oli pakotettu jättämään 
eronpyyntönsä SDP:n puheenjohtajan tehtävistä? 

Vielä mitä! Ulpu kääntää kaiken päälaelleen ja tekee Sund-
qvistin oman elämänsä antisankariksi, joka joutui olosuhteiden 
takia koville olematta itse syyllinen mihinkään pahaan - sitä 
sanaa ei ole olemassa edes sosiaalidemokraattisessa propagan-
dassa - mitä on tehnyt. Kirjassa on jopa luku nimeltään ”Sund-
qvist tuntee huolta puolueesta” vaikka asia ei ole tietenkään 
niin tai edes sinnepäin. Hän on tuntenut huolta vain itsestään. 

On ihan eri asia, kun lukee 50-luvulle saakka sosiaalidemo-
kraattien kirjoituksia. Silloin nuo sanat olisivat tarkoittaneet 
aikana, jolloin elettiin kollektiivisesti ”puolue olen minä ja 
minä olen puolue”-aikaa totta. Nyt nuo sanat todistavat vain 
pinttyneen valehtelijan itsepetoksesta. Ei edes Ulpu ole niitä 
uskonut - ei tietenkään (toivottavasti). Eihän Ulpukaan ole 
niin pönttö, vaikka juttuja kyllä liikkuu hänestä vielä pön-
tömpänä. 

Kirja on yhtä nuolemista ja punapesua, kun kyseessä on 
demari. Esimerkiksi Sundqvistin yliopisto-opintojen aikainen 
HYY:n hallituksen puheenjohtaja Alec Aalto teki hienon dip-
lomaattisen uran mutta ei ollut vielä tuolloin sosialidemokraat-
tisen puolueen jäsen. Yksi otsikko kertoo taas, miten Sundqvist 
sai vaikeuksissa olevan pankin, kun lähti STS:n pääjohtajaksi. 
Tiedon Ulpu on lainannut toisesta samanlaisesta demarien 
itsensä masinoimasta demarikirjasta ”Timo Soukola: Sallitun 
riskinoton rajat - STS-pankki ja sen edeltäjä 1980-1992”(Kel-
lastupa 2007). Jo kirjan nimi on valheellinen ja kertoo siitä, 
että lukijaa yritetään ostaa huijaus yleisen edun nimissä. 

Kirjan toimikunnan nimissä vilahtaa moni sisäpiiriläinen, 
joilla on peräsään huono maine punapääoman hävittämises-
sä tai sen osien omiin taskuihin varastamisesta. Eli kirja on 
yhtä tyhjän kanssa ja sen todistusarvo on miinusmerkkinen. 
Ulpu toistaa papukaijan tavoin kirjan yhtä keskeistä väittä-
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mää: STS oli onnistunut muka lisäämään markkinaosuuttaan 
mutta sen maksuvalmius oli heikko. se ei pitänyt paikkansa. 
kirjan on rahoittanut STS:n omaisuuden perinyt Palkansaaja-
säätiö. Pitihän sen institutionalisoida STS-valhe niin kuin sitä 
oli vuosikymmennet toitotettu julkisuudessa. Todellisuudes-
sa pankki oli pieni huolimatta valtakunnallisuudestaan- vain 
antolainauksen osalta Tampereen aluesäästöpankin kokoinen 
kertoi minulle 80-luvulla eläköitynyt Kotkan STS:n entinen 
johtaja Pentti Pusenius - ja tärkeä vain imagollisesti sosiaali-
demokraateille.

Ulpun kirja sisältää vain yhden kerran (ja huumori puut-
tuu tästä tosikkomaisesta opuksesta tyystin) pientä piikittelyä 
kuten Tuomiojan luonnehdinta Sundqvistista: ”Jos hän avoi-
men ja ystävällisen keskustelun jälkeen piankin oli pistämässä 
puukkoa selkääsi, ei sitä pitänyt ottaa henkilökohtaisesti” Täl-
laisia juttuja olisi kaivannut lisää. Uffen ensimmäinen käänty-
minen kantapäillään 360 asteessa päästäkseen demarinuorten 
puheenjohtajaksi olisi pitänyt kuvata toisella tavalla eikä näin 
nyt kuten Ulpu sen tekee proosallisesti vailla analyyttisyyttä tai 
kolikon toista puolta, sillä kyseessä se sama kaava, kun poliiti-
kosta kasvaa täysverinen machiavellimäinen opportunisti, joka 
tekee mitä huvittaa ja hakee kaikelle selvityksen sieltä, mikä on 
hänelle itselleen edullisinta. 

Muutoinkin Ulpun lähes pilkallista ja asiantuntematonta 
kirjoitusta demarinuorista on ikävä lukea. Rivien välistä pais-
taa läpi se sama mielikuvituksettomuuden ongelma mikä kir-
joittajalla on ollut läpi epäonnisen poliittisen uransa kaikkien 
demareiden suureksi mieliharmiksi talouspolitiikan suhteen: 
hän ei ymmärrä perusjuttuja alkuunkaan eikä siksi osaa arvata 
mitä seuraavaksi pitäisi kysyä ja vastauksista arvioida, mikä oli 
jotain sinnepäin, ja mikä kirjassa taas sitä samaa selittelyä, millä 
Uffe on yrittänyt koko elämänsä läpi luistella vastuustaan siitä, 
että sekä sanoo että tekee tahallisesti ihan muuta kuin mitä 
tarkoittaa. Ja se kaikki on PAHAA! 
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Juuri tällainen poliitikko Sundqvist oli. Miksi tällaista hui-
jaria pitäisi kehua, ellei kirjoittaja ole itse samanlainen, jolle 
politiikka on vain astinlauta päästä hienoihin sisätiloihin kallis-
telemaan ilmaista vuosikertaviiniä ja pätemään? Juuri tällaiset 
tyypit - sekä kirjoittaja että se toinen kirjoittaja - tekevät po-
litiikasta likaisen ja iljettävän pelin, jossa valhe on polttoaine. 
Ei se auta, että on hienot arvot, jos tekee tietoisesti pahaa ja 
valehtelee koko ajan. 

Miten Ulpu kiertää Uffen valheellisen luonteen ja uskomat-
toman kyvyn pettää sekä itseään että erityisesti muita? Ulpu 
kirjoittaa Uffen tajunneen että ”ryhmäsolidaarisuudellakin oli 
rajansa”. Uffe oli ymmärtänyt kamppaillessaan ensimmäistä 
kertaa veret suussa vallasta, että petos on se ainoa bisnes, joka 
todella kannattaa. Siksi hän ei ollut lojaali kenellekään tai mil-
lekään ajatukselle. ja hän kehtaa vielä leuhkia sillä toteamalla 
Ulpulla tämän oivalluksen viitoittaneen hänen tekemisiään 
myöhemminkin ja saanut monet pitämään häntä omaleimai-
sena. 

Taas yksi emävalhe. Ettäs kehtaakin. Häpeisivät molemmat, 
jos osaisivat. ja koko homma pannaan Kekkosen piikkiin. Kek-
konen pakotti Uffen toimimaan eräässä nimitysasiassa vastoin 
periaatteitaan ja yleisesti hyväksyttyjä sääntöjä. Sundqvistin 
mukaan esimerkki kertoi siitä, ettei politiikassa kannattanut 
aina pitää niin tiukasti oikeaoppisuudesta kiinni. Hänen mie-
lestään oli joustettava tarpeen mukaan. On tällaiselle asenteel-
le toisenlainenkin nimitys, mikä sopii Uffeen niin tili- kuin 
muissakin asioissa: kikkailu.

Se mikä Ulpulta jää harmillisesti tässä aika köykäisessä kir-
joitelmassa huomaamatta, on Ulf Sundqvistin ja Olof Palmen 
näkymätön yhteenkuuluvuus ja samankaltaisuus. Ensiksi he 
muistuttivat ulkonäöltään toisiaan. Toiseksi heillä oli samanlai-
nen maailmankuva ja kuvitelma omista kyvyistään sekä luulot 
sosiaalidemokratian kaikki autuaaksi tekevästä vaikutuksesta, 
sillä erotuksella että Sundqvistilla työläisen lapsena ei ollut sa-
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manlaisia romanttisia harhaluuloja työläisten kiitollisuudesta 
ja kyvystä katsoa tilinauhaa pidemmälle kuin Palmella, joka 
uskoi sokeasti ja joskus jopa lähes hurmahenkisesti metalli-
työläisen olevan jonkinlainen keskinäisen spartacuslaisen ve-
revyyden ja reinkarnaation välimuodossa liikkuva idealistinen 
taikakalu, jonka lausumisen jälkeen puhuja näkee sosiaalide-
mokraattisen puhtauden kaikkien hyveiden alkukodissa jos-
sain Walhallan simabileissä. 

Kolmanneksi heidän poliittinen uransa ja ehtymän kun-
nianhimo kohti ääretöntä oli samanlainen. Neljänneksi he 
molemmat aloittivat nousunsa kohti korkeinta mahdollista 
hyvin nuorina ja sukupolvensa tulevaisuudenlupaukseksi julis-
tettuina jo alle kolmekymppisinä opetusministereinä. Neljän-
neksi molemmat olivat minäkuvaltaan läpimätiä narsisteja ja 
päästivät suustaan selviä valheita ja halusivat muiden näkevän 
asiat juuri niin kuin ne itse muille esittivät. Viidenneksi he 
olivat molemmat kaikkitietäviä besserwisserejä tai niin ainakin 
esiintyivät ja heidän seurassaan oli ikävä olla. 

Kokonaan toinen asia on se, ettei Ulpu hölmöyttään tajua 
kysyä tarkemmin Uffen neuvostosuhteiden perään ja ymmärrä 
niiden merkitystä, olihan Uffe sekä Nesteen hallintoneuvoston 
pitkäaikainen puheenjohtaja ja pankkivaltuuskunnan jäsen, 
että kauppa -ja teollisuusministeri pahimpaan suomettumisen 
aikaan. Asioista jotain tietävää lukijaa harmittaa lukea tällaista 
naistenlehtijournalismia, jossa ei päästä asioiden todellisille 
alkujuurille, kun ei haluta eikä ehkä osatakaan.

Kirjasta selviää myös ikävällä tavalla se, miten Uffe koki 
itsensä lain yläpuolella olevaksi ottamalla itselleen heti alus-
ta poikkeussäännöt käyttöön silloin kun se hänelle parhaiten 
sopi hänen itsensä ollessa kyseessä. Kun eduskunnasta ei tullut 
ensimmäisen vuoden aikana riittävän näkyviä työtehtäviä, hän 
meni armeijaan suorittamaan asepalvelusta. Asepalveluksen 
hän keskeytti, jotta olisi voinut osallistua ehdokkaana hajotus-
vaaleihin mikä ei olisi ollut muille mahdollista. Loput varus-
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miespalvelustaan hän suoritti seuraavana vuonna noustessaan 
lyhyeksi jääneen sosiaalidemokraattisen vähemmistöhallituk-
sen opetusministeriksi. 

Ulpussa on jotain viattoman pikkutytön vikaa Arja Alhon 
tapaan, kun hän ihmettelee ensimmäisen kerran tavatessaan 
Helsingin työväentalolla Uffen kertomassa innostuneena ja it-
sevarmana mitä mahdollisuuksia Karjalaisen hallituksen kaata-
minen avasikaan. Ulpu pohti mielessään, ”kuinka joku voikin 
oivaltaa niin tarkkanäköisesti, mitä piti tehdä”. HUHUH! 
Alho on samoin kertonut julkisuudessa, miten häneen teki 
samoihin aikoihin suuren vaikutuksen Teiniliiton kokouksessa 
puhunut toinen tuon poliittisten broilerien ihmeajan suurlu-
paus nimeltään Erkki Liikanen.

Kaikkein ikävintä kirjassa on Ulpun tekopyhyys ja oman 
muiden silmissä rikkoutuneen kuvan oikomisyritys. Puolue-
sihteerinä Ulpu ei kunnioittanut muiden kuin vahvempiensa 
ja samalla lailla ajattelevien mielipiteitä. Muita hän kohteli 
kuin ilmaa ja vähätteli tai toimi selän takana heitä vastaan - 
paitsi suosikkejaan kuten jo mainittua Demari-lehden ex-pää-
toimittajaa, jonka hän antoi vapaasti huseerata mielin määrin 
lehdessään puolilaittomuuksia tehden, vaikka toimittajat va-
littivat hänestä useampaan kertaan. 

Kamalin muisto jäi silloiselle SDP:n puheenjohtajalle, vii-
me vuonna edesmenneelle Pertti Paasioille, joka oli hieno, äly-
käs ja mukava mies, ja jota Ulpu inhosi ja kohteli ala-arvoisesti. 
Heti kun molemmat olivat valittu korkeisiin tehtäviinsä, Ulpu 
käynnisti SDP:ssä oman sisäisen vallankaappausoperaationsa, 
syöttämällä toimittajatutuilleen Paasioista ilkeitä ja perättömiä 
juttuja, jotka sekä aiheuttivat hänelle suurta surua että johti-
vat siihen väärään mielikuvaan, että hänestä oli tullut toisinto 
isästään Rafael Paasiosta, jota kutsuttiin aiheellisesti ”manner-
tenväliseksi nahjukseksi”. 

Pertti Paasio änkytti, katsoi kieroon, oli ylipainoinen ja joi 
kun sieni mutta tyhmä hän ei ollut, kuten Ulpu luuli hybrik-
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sessään. Kun Paasio tajusi Ulpun pelin hän alkoi syöttää vääriä 
tietoja ja juttuja Ulpun Demarin päätoimittajana työskennel-
leen ex-poikaystävän kautta, joka kiltisti lauloi kaikki tyhmyy-
det yhtä tyhmänä Ulpulle, joka puolestaan vuoti ne medioille 
ja ystävilleen vahingoittaakseen Paasiota. Ja sitten Ulpu kehtaa 
vielä kirjassaan ihmetellä Paasion vihaa häntä kohtaan. 

On naisella otsaa kaiken sen jälkeen, mitä hän teki sekä 
puolueelle, itselleen että varsinkin Pertti Paasioille. Mutta on-
neksi teki, sillä ilmiö nimeltään Ulpu Iivari ei päässyt koskaan 
syntymään ja pääsimme hänestä pian eroon Ulpun jäädessä 
vain mediatoimistojen mieliharmiksi. SDP:n oli aika puh-
distaa roskat sisältään ja sukeltaa syvään murheen laaksoon 
noustakseen sieltä puhdistautuneena ilman Ulf Sundqvistin ja 
Ulpu Iivarin opportunismia ja jesuiittamoraalia - kuten kirjasta 
voimme lukea, ja joka oli hävittää Suomesta SDP:n. 

Kirjan lopussa paljastuu, miten suomalaista poliittista 
valehtelua puetaan historiankirjoituksen muotoon. Siksi Ul-
punkin kirja on kirjoitettu. Ensin Palkansaajasäätiö rahoittaa 
”tutkimuksen” missä toistetaan kaikki se, mikä ei ole totta 
mutta on sellaiseksi julistettu suojellakseen niitä, jotka eivät 
ole toimineet oikein eivätkä puhuneet totta, mutta jotka ovat 
välttäneet tuomiot tai saaneet vapauttavat tuomiot oikeudessa. 

Sen jälkeen laitetaan uskolliset ääliöt kirjoittamaan puhdis-
tamismielessä kirja pääsyyllisistä, jotka vakuuttavat kirjassa hy-
viä aikomuksiaan ja arvojaan samalla joko vähätellen, kiistäen 
tai kokonaan unohtaen vääriä tekojaan, puhumattakaan nii-
den seurauksista. Päälähteenä siteerataan ”tutkittuna tietona” 
eli suomalaisten mielissä totuutena kuten tässäkin opuksessa 
maksettuna totuutena Palkansaajasäätiön rahoittamaa ”tutki-
musta”. 

Kyllä on tunkkaista historiankirjoitusta ja sitä valheellisesti 
tulkitsevaa epäjournalistista propagandaa. 

Uskokoot, ken on niin hullu tai tyhmä. 
Minä en ainakaan ole.
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Filosofiaa ja eloku-
vaa osaa II: 

The Favourite 
(2018)
Eero K.V. Suorsa

Kun puhutaan menneen ajan (n. 1600-1800-lukujen) his-
toriallisista aiheista kertovista elokuvista ja tv-sarjoista ajat-
telemme helposti niin kutsuttuja pukudraamoja, joissa on 
läsnä runsaasti usein pitkäpiimäisiä korkeaotsaisia ihmissuh-
desekoituksia joiden kustannuksella uhrataan historiallisten 
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tosiasioiden kuvaus runsaiden pakollisten seksikohtausten 
ryydittämänä, tai sitten kuvio toistetaan toisin päin.

Jälkimmäisessä kauhuskenaariossa näyttelijäntyö ja ihmis-
suhteiden kuvaus pannaan alennusmyyntiin, jotta historialli-
set tosiasiat kuvattaisiin itkettävän pedantin tarkasti. Esimerk-
ki: käsikirjoituksessa ja toteutuksessa kohtaus siitä, että minkä 
merkkistä WC-paperia kenraali Custerin pojanpoika käytti 
muistellessaan isoisänsä tappiota Little Big Hornin taistelua 
tupakoidessaan huussissa 50 vuotta myöhemmin, saa 1h 30 
min elokuvasta ruutuaikaa 45 minuuttia.

Historiallisten aiheiden kuvauksen ei välttämättä tarvitse 
olla pukudraamaa, mutta edellä kuvatut lastentaudit vaivaavat 
liki kaikkea ”laadukasta” historiallista fiktiota. Siksi Englan-
nin viimeisen Stuart-monarkin Annan (1702-1714, vuodes-
ta 1707 Ison-Britannin kuningatar kuolemaansa 1714 asti) 
hoviin sijoittuva Yorgos Lanthimosin ohjaama The Favourite 
(2018) on erittäin hyvä, koska sillä on sanoma: se on elokuva 
vallasta.

Eletään vuotta 1711, ja Espanjan perimyssota raivoaa. Vii-
meisiä vuosiaan hallitseva kuningatar Anna (loistava Olivia 
Colman) kärsii kivuliaasta kihdistä, ja siitä nousevasta ma-
sennuksesta, eikä kykene täyttämään velvollisuuksiaan hal-
litsijana. 

Valtaa käyttää Annan lapsuudenystävä, Marlboroughin 
herttuatar Sarah Churchill (Rachel Weisz) jonka mies on 
noussut pääministeriksi vaimonsa aseman ansiosta. Alusta 
asti käy selväksi, että elämässään pahasti pettynyt Anna on 
pahasti epävakaa, ja Sarah puolestaan kylmä ja julma sadisti. 
Kuningattaren ja Sarahin välillä on paljaudessaan kammottava 
sadomasokistinen valtasuhde. 

Anna ei pysty toimimaan ilman Sarahin jatkuvaa tukea 
ja turvaa sitä todella kuitenkaan saamatta pettyen jatkuvasti; 
mikäli herttuatar moittii Annan meikkiä (”näytät mäyrältä”) 
tämä vetäytyy itkien passiivis-aggressiivisen raivon vallassa ka-
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mareihinsa. Näiden kahden välillä on myös pehmopornahtava 
seksisuhde. Sarahin ja Annan välinen julma tasapaino kui-
tenkin järkkyy, kun hoviin saapuu Sarahin serkku, Abigail 
(Emma Stone). 

Sarah ottaa Abigailin hoviin piiaksi laupeudesta. Myös 
tässä elokuva kuvaa valtaa; Abigail on pudonnut aatelistosta 
köyhyyteen ilotytöksi perheen isän hävittyä kaiken uhkape-
lissä, joten hän on Sarahin armoilla. 

Sarah osoittaa Abigailia kohtaan aluksi hyytävää pilkal-
lisuutta määrätessään hänet keittiöön, mutta ylentää hänet 
myöhemmin palvelijakseen havaitessaan hänet hyödylliseksi 
kuningattaren kihdin hoidossa sairaanhoitajan taitojen an-
siosta. Mutta Abigail ei ole tyhmä maalaisserkku, Hän on 
valmis ottamaan Sarahin paikan Annan suosikkina. Tästä 
elokuvan nimi, The Favourite.

Kun kirjoitin edellä, että kyseessä on elokuva vallasta, niin 
kyseessä ei ole mikään post-strukturalistisen miellyttävän ste-
riili, Michel Foucault’n teoretisoima käsitys vallasta ”tuottava-
na”, epämääräisenä asiana, jota nyt vain sattuu olemaan joka 
paikassa vähän kuin pinttynyt lika elementtitalossa. Tällöin 
valta jää määrittelemättä, ja sitä voi hyödyntää kuka tahansa, 
yleensä väärin. 

Elokuva kuvaa valtaa sellaisena kuin se tällä hetkellä pitäisi 
ymmärtää myös akateemisessa tutkimuksessa, ja millaisena 
sen ymmärsivät keskenään niin erilaiset filosofit kuin Platon, 
John Stuart Mill ja Karl Marx. 

Tämä valta on raa’an suoraviivaista: se tulee pisteestä A 
pisteeseen B, ja sitä kohdennetaan joko ylhäältä alaspäin (ku-
ten Sarahin suhteessa Abigailiin) tai alhaalta ylöspäin (kuten 
Sarahin suhteessa Annaan, tai Abigailin suhteessa Sarahiin). 
Raippaa jaetaan elokuvan aikana useaan otteeseen niin talos-
sa kuin puutarhassa, eikä sen eroottisista ja valtapoliittisilta 
mielleyhtymiltä voi välttyä.

Myös vallan sadomasokistisen elementin kuvauksessa 
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elokuva tavoittaa jotain erittäin olennaista: se huomioi lu-
kuisissa kliinisissa tutkimuksissa nousseet havainnot, kuten 
Jack ja Kerry Kelly Novickin ja Pariisin johtava lasten parissa 
työskentelevän psykoanalyytikko Catherine Mathelin ovat 
kirjanneet ylös: sadismi ja masokismi eivät koskaan ole läsnä 
toisiaan pois sulkevina ominaisuuksina vaan ovat läsnä sa-
massa yksilössä. Primaaristi sadisti on aina myös toissijaisesti 
masokisti ja toisinpäin. 

Elokuvan aikana näemme, miten Anna lyö Sarahia, ja kai-
kesta kylmyydestään huolimatta Sarah alistuu. Myös elokuvan 
loppukohtaus Annan ja Abigailin välillä on puhdasta sado-
masokismia, mistä sekä markiisi de Sade että Sacher-Masoch 
olisivat liikuttuneita. 

The Favourite on siis elokuva, joka on täynnä filosofiaa 
kuvatessaan sitä, miten moniulotteista valta voi olla. Sen nimi 
voisi yhtä hyvin olla ”Social Philosophy 101”. Elokuvassa on 
myös loistava soundtrack, jolla kuulemme niin tuolloin brit-
tihovissa nousunsa aloittanutta Händeliä kuin muita aikansa 
barokkimusiikin klassikoita. Näiden myötä tätä mustaa ko-
mediaa on miellyttävää katsoa, ja ne myös pehmentävät elo-
kuvan erittäin traagisia elementtejä.
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Welcome to 
Chechnya

Harald Olausen

Yksi elokuva ansaitsee tulla mainituksi  erikseen, sillä tällä 
elokuvalla saattaa olla laajempikin merkitys LGBTQ-maail-
massa kuin vain se, että se on hyvä dokumentti vaikeasta asias-
ta: ”Welcome Tsetsenia” oli ehdottomasti yksi Rakkautta & 
Anarkiaa-elokuvafestivaalin koskettavampia elokuvia, jonka 
soisin mahdollisimman monen keskenään tukkanuottasilla 
olevan LGBTQ-kansalaisen katsovan jo siksi, että elokuvassa 
toisistaan pitävät huolta sulassa sovussa niin lesbot, homot 
kuin transihmiset - poikkeuksellinen yhteistyö, mikä ei ole 
enää lännessä onnistunut vuosiin.

Welcome to Tsetsenia elokuvaa katsoessa tulee lyöty ja voi-
maton olo. Harvoin näkee mitään niin kuvottavan väkivaltais-
ta ja raadollisen tuskallista viattomien ihmisten kiduttamista 
kuin mitä tässä dokkarissa. Ensimmäiset itkut purskahtavat 
silmistä jo heti elokuvan alkumetreillä niin epäinhimillinen, 
kova ja järkyttävä on venäläishomojen lohduttomuus maassa, 
joka murhaa surutta omia puolustuskyvyttömiä vähemmistö-
jään vain siksi, että vallan anastaneet ja valtaa väärin omiin 
tarkoituksiinsa käyttävät ”hirmumachohallitsijat” saavat 
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pelotella muita ja syyttää vähemmistöjään kaikista itse aihe-
uttamistaan onnettomuuksista ja virheistä, kuten siitä, että 
maa on köyhä vain ja ainoastaan siksi, että johtajat varastavat 
kaiken mahdollisen millä on jotain arvoa.

Moderni ihminen haluaa elää muiden kanssaihmistensä 
lailla vapaata ja monipuolista elämää valitsemiensa ihmisten 
kanssa. Se perusoikeus meillä lännessä on ollut jo pitkään to-
sin hieman vaihdellen, jos länteen lasketaan mukaan Unkari 
ja Puolakin pienellä varauksella. Tähän oikeuteen kuuluu eh-
doton oikeus ilmaista itseään myös seksuaalisesti ilman, että 
siitä saa koko ajan maksaa kovimman mahdollisen hinnan: 
olla mielipuolten ja väkivaltaisen roskasakin sylkykuppina, 
joita ovelat johtajat ovat rohkaisseet kulissien takana. Valtion 
tehtävänä on suojella kansalaisiaan vihasanomaa vastaan eikä 
antaa suojaa sitä harrastaville, kuten elokuvasta näemme, kun 
urhoollinen homopoika uskaltaa ensimmäisenä nostaa kan-
teen valtiota vastaan ja syyte hylätään ilman mitään perusteita 
tai mahdollisuutta hakea siihen muutosta valitusteitse.

Joskus elokuvaa katsoessa oli vaikea uskoa sen olevan dok-
kari tai totta, mutta tosiasioihin se kuitenkin perustui. Tästä 
elokuvasta huomaamme miten arvokkaita ovat länsimaiset 
arvot demokratia, suvaitsevaisuus, vapaus kun niitä vertaa sel-
laisiin maihin, joissa niitä ei ole, ja sellaisiin vähemmistöryh-
miin, joilta ne on kielletty. LGBTQ-kansalle ne ovat ilma, jota 
hengittää ja kun niitä ei ole, on selvää, ettei sellaisissa maissa 
voi elää, kuten elokuva karmealla tavalla näyttää nyky-Venä-
jällä. Hetki Stonewallin jälkeen näytti siltä, että maailman voi-
si pelastaa vielä yksisilmäisyydestä, mitä sukupuoliajatteluun 
ja vanhojen uskontojen vihasanomaan inhimillisyyttä vastaan 
tuli, mutta ei sittenkään. EI SINNEPÄINKÄÄN! Koko ajan 
pitää olla valppaana ja varuillaan kun ei tiedä mistäpäin uusi 
hyökkäys, vieläkin voimakkaampi kuin mitä aiemmassa sor-
tohistoriassa olemme kokeneet, tulee. 

Tänään jakolinja kulkee vahvasti idässä, missä muutenkin 



327

alistetut ja valtaväestön vihaamat homot ovat helppo suu-
pala kovista näytteleville vallanpitäjille, jotka vetoavat aina 
raakuuksia ja laittomuuksia tehdessään uskontojen vihan 
täyttämään sanomaan ala Päivi Räsänen ja Tapio Puolimat-
ka, unohtaen samalla kaikkien suurien uskontojen kuuman 
ytimen; rakkauden, armollisuuden ja toisen kunnioittamisen 
sekä pyrkimyksen yhteisymmärrykseen. Elokuva on dokkari-
na erinomainen, lähes täydellinen dramaturgiassaan ja tunnel-
mallisuudessaan. Se piirtää pitkäjänteistä kuvaa homojen kan-
sanmurhan keskellä lähes mahdottomissa olosuhteissa ilman 
ympäristönsä tukea toimivista rohkeista ja nurkkaan ajetuista 
LGBTQ- ihmisistä, joilla ei ole muuta mahdollisuutta kuin 
yrittää uskoa hyvään ja pelastaa toisensa tai kuolla.

Elokuva on myös tärkeä muistus siitä, ettei sateenkaa-
riväen taistelu ihmisoikeuksista ole vielä ohi sekä myös va-
kuuttava todistus siitä, miten suuri merkitys kansainvälisen 
LGBTQ-liikkeen ja lännen medioilla voi olla rakennettaessa 
ilmasiltaa pelastaa LGBTQ-kansalaisia homokansanmurhas-
ta Tsetseniasta. Jokainen pienikin sympatian ele tätä työtä 
kohtaan ja kaikki mahdollinen apu ovat sekä tervetulleita 
että tavallaan meidän lännessä asuvien LGBTQ-kansalais-
ten erityinen velvollisuus. Työtä on tehty jo pitkään ja sillä 
on ollut suuri merkitys tilanteen rauhoittamisessa. Uhattuja 
LGBTQ-kansalaisia on saatu salakuljetettua humanitaarisiksi 
pakolaisiksi länteen ja ainakin tällä hetkellä väkivaltaviran-
omaiset ovat olleet kulisseissa hetken hiljaa.

Se ei silti tarkoita sitä, että uhka olisi ohitse. Ei ehkä kos-
kaan - valitettavasti. Muistan itse, miten järkytyin sydänjuuria 
myöten ensimmäisistä Tsetseniassa tapahtuneista homomur-
hista vuonna 2016 ja ostin Tsetsenian homotaistelua tukevan 
hupparin, jossa oli taisteluun kehottaneen gay-liikkeen 80-lu-
kulainen act up-ryhmän vaaleanpunainen triangel-tunnus. 
Kirjoitin tsetseenihomojen kokemasta karmeasta kohtalosta 
ensimmäiseen queertrilogiaani HOMOLULU (Kulttuurik-
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lubi 2018) lyhytnovellin nimellä ”Sinä aamuna, kun he tuli-
vat”(www.kulttuuriklubi.com). Kirjoitus on käännetty myös 
englanniksi ja venäjäksi.

VAROITUS: Elokuvan katsominen oli traumaattinen ko-
kemus, sillä elokuva oli järkyttävää katseltavaa huolimatta sö-
pön nuoren homoparin liikuttavasta rakkaudesta vaikeuksien 
keskellä. Joskus itseään esittävät ihmiset olivat kovin jäykkiä ja 
iso asia vei pieniltä tunteilta ja tilanteilta liikaa tilaa. 

Mutta oli elokuvassa surun keskellä pilkahdus toivoa ja 
rakkauttakin. Oli liikuttavaa katsoa, miten ihmiset välittivät 
aidontuntuisesti elokuvassa toisistaan. Homopojan perhekin 
joutui koston pelossa pakenemaan hänen mukanaan maasta. 

Se oli kova paikka koko perheelle, varsinkin uskonnolli-
selle äidille, joka rakasti kyllä poikaansa äidin tavoin - jujuu, 
näinhän ne aina sanovat ”mutta” ja ”mutta” paljastaa sen, että 
he eivät tarkoita sitä olkoot sitten syyt mitkä tahansa kuten 
pelko sillä pelkuruus tekee sen, ettei mikään muutu - mutta 
ei ollut oikein vieläkään voinut hyväksyä poikansa homoutta. 

Hieman orastava ilkikurinen ”eroshomohuumorikin” pääsi 
pilkahtamaan, kun homojen turvataloon Moskovaan pelas-
tetut nuoret tsetseenihomot vitsailivat ahtaissa oloissa toisil-
leen toistensa kiihkeästä sukupuolivietistä ja hieman rivien 
välistä flirttailivatkin keskenään, sillä ahtaissa olosuhteissa 
arjen keskellä on varmasti syntynyt läheisiä suhteita, siteitä 
ja seksikontakteja.

Pride-marsseissa Amnesty Internationalin LGBTQ-ryhmä 
on Helsingissäkin vuosia marssinut ”niiden puolesta, jotka ei-
vät voi” kantaen arkkua mustissa vaatteissaan suut teipattuna 
mustalla mattoteipillä merkiksi siitä, etteivät he voi puhua ja 
vaikka puhuisivatkin, sillä ei olisi heidän ongelmiensa ratkai-
suun mitään merkitystä. 

Elokuva antaa kasvot näille hiljaisiksi pakotetuille ja lo-
pullisesti vaiennetuille ja tuhansille muille samanlaisille, jotka 
kuolevat homoutensa takia kidutettuna ja murhattuna joka 
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vuosi ympäri maailmaa. Elokuvan yksi keskeinen kysymys on, 
millaista on olla homopakolainen suuressa tuntemattomuu-
dessa ja ottaa se kuuluisa hyppy tuntemattomaan? Se kun ei 
ole helppoa.

Elokuvan ihmiset ovat eräänlaisessa välitilassa odottamassa 
pelokkaina mutta eivät vielä aivan valmiina. Venäläiset homot 
ovat kokeneet monta muuttoaaltoa Eurooppaan ja Amerik-
kaan; ensimmäinen heti vallankumouksen jälkeen 1918, kun 
ylimystöhomot pakenivat Suomen kautta Pariisiin tarjoilijoik-
si ja portsareiksi ja osa ilopojiksi. 

Toinen aalto käynnistyi Neuvostoliiton romahdettua 
vuonna 1990 kun silloisen neuvostoeliitin lapsia pakeni san-
koin joukoin länteen (tapasin yhden ollessani Manchesterissa 
1990 opiskelemassa). 

Kolmas aalto on parhaillaan Tsetseniasta alkanut homo-
jen joukkopako ilmasiltaa pitkin turvalliseen Eurooppaan 
ja Kanadaan - Trumpin Amerikkahan ei homoja vastaanota 
päinvastoin kuin Obaman, joka perusti tätä tehtävää vertaan 
jokaiseen suurlähetystöön LGBTQ-virkailijan toimen.

Miksi homojen taistelu Tsetseniassa elämästään ei koske 
vain elokuvassa esitettyjä uhreja? Siksi että jokainen viilto 
jonkun uhrin kropassa on viilto myös meidän omassa. Sen 
kertoo pelastusoperaatiota johtava transmies, joka muistuttaa 
elokuvan lopussa, että jos mitään ei tehdä samanlainen terro-
ri ja murhaaminen leviävät ensin ympäristöön ja sitten, ties 
minne. Ja on jo levinnytkin. Valitettavasti.

Sinä aamuna, kun he tulivat:
Sinä aamuna, kun he tulivat, taivaalta satoi vettä ja minulla 

oli hiki ja yhtäkkiä muistin, miten paljon rakastin kaikkea sitä 
mitä en muistanut, vaikka päätäni jomotti ja oli muutenkin 
ikävää. Meidän ei olisi pitänyt olla enää tässä kolossa. Oli 
kysymys vain muutamasta päivästä ja olisimme lentäneet va-
pauteen linnun lailla Moskovan kautta Lontooseen. 

Sinä aamuna, kun he tulivat, ne olivat olleet yöllä unissani 
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taas perässäni ja jahtasivat minua hampaisiin asti aseistettuna 
mielessään vain yksi tarkoitus: rakkaus oli kauhea asia vihata. 
Me myöhästyimme tai ehkä he vain kiirehtivät, koska heillä 
oli kiire saada niistettyä veret nenästämme. 

Sinä aamuna, kun he tulivat, tiesin loppuni tulleen. Näin 
keskellä pimeää valon, mikä ei lämmittänyt. Olimme jo luo-
puneet kaikesta rasittavasta, liiasta ja painokkuudesta. Ja sitten 
odottamatta seisoimme siinä hämärässä kasvokkain murhaa-
jiemme kanssa valmiina kuolemaan.

Sinä aamuna, kun he tulivat, minä en ollut valmis vielä 
kuolemaan. Olinhan juuri täyttänyt vasta kaksikymmentä-
kaksi vuotta ja löytänyt elämäni rakkauden, jonka kanssa 
haaveilimme elämästä yhdessä vapaana vainoista ja alituisesta 
pelosta. 

Sinä aamuna, kun he tulivat, minä pelkäsin henkeni puo-
lesta, kun huomasin kadottaneeni ympäriltämme ajan ja pai-
kan meille määrittelemän minän muuttuessa joksikin toiseksi 
minäksi; nyt epämääräiseksi uhriksi, niin ettemme enää olleet 
niitä samoja tuntevia poikia kuin herätessämme. 

Sinä aamuna, kun he tulivat, olin juuri keittänyt aamukah-
vin ja istuin rakkaani kanssa ikkunan edessä vanhoja levyjä 
kuunnellen ja ihastellen, miten kauniisti sade ropisi ikku-
nalautaan, ja meitä molempia hymyilytti vielä kerran. 

”Noinkin voi olla”, hän sanoi minulle hymyillen ja silit-
täen pellavapäätäni juuri samaan aikaan, kun he murtautuivat 
ryskyen ovesta sisään kiväärit tanassa ja huusivat: ”Saatanan 
homot maahan!”

Sinä aamuna, kun he tulivat, olin jo kyllästynyt olemaan 
uhri ja piilotelemaan katsettani iltaisin kaduilla kävellessäni 
häpeillen omia ajatuksiani ja halujani. ”Sinä olit niin pelois-
sasi”, sanoi hän sinä yönä, kun olimme tavanneet puistossa 
ja rohkenin ensimmäistä kertaa katsoa toista poikaa silmiin.

Sinä aamuna, kun he tulivat, olin huomannut sukassani 
reiän. Se ei tiennyt hyvää mummoni mukaan. Reikä sukassa 
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tietää aina hengen menetystä niin kuin sodan aikaan, kun 
saksalaiset veivät isoisäsi. 

”Olisinpa parsinut hänen sukkansa ajoissa enkä turhia vit-
kutellut!”, hän voivotteli alituisen itseään soimaten ja ristin-
merkkejä pelastuksekseen tehden. 

Sinä aamuna, kun he tulivat, minä tiesin loppuni tulleen. 
Koko maailmani oli siinä pienessä ullakkoyksiössä, jossa luu-
lin olevani turvassa oman kultani kanssa heidän pahalta kat-
seeltaan. 

”Oi miten väärässä olinkaan”, sanoin rakkaalleni silloin 
kun ensimmäinen kiväärinperä rysähti leukaluuhuni ja kaik-
ki pimeni päässäni.

Sinä aamuna, kun he tulivat, olin vielä hetken aikaa ihmi-
nen. Synnyin 30 toukokuuta, 1995. Tsetsenian poliisi kidutti 
ja tappoi minut ja 56 muuta homomiestä hieman sen jälkeen, 
kun olin täyttänyt 22-vuotta tammikuun 25. ja 26. välisenä 
yönä. 

Nuorin meistä oli alle 20-vuotias ja vanhin vasta 33-vuotta. 
Sinä aamuna, kun he tulivat, häpesin sitä, että olin syntynyt 
tähän paikkaan ja näiden pelkureiden keskelle. En ollut enää 
kenenkään lapsi, en kenenkään veli, en kenenkään opiskelu-
toveri yliopistolta. 

En ollut mitään muuta kuin harmillinen huomautus ja 
sivulause tai unohdettu numero jossain arkistossa, vain ilmaa 
tuulessa - en ihminen enkä ystävä tai rakastettu. Sinä aamuna, 
kun he tulivat, en tiennyt vielä mikä minua, omaa kultaani ja 
kaikkia muita odotti. En olisi uskonut, että he pitivät meidät 
pienissä selleissä ilman vessaa, vettä ja ruokaa viikon, huutavat 
ja hakkaavat, kaatavat päällemme kylmää vettä, potkivat, her-
jaavat ja lopulta ampuvat pihakuoppaan kuin kapiset koirat.

Sinä aamuna, kun he tulivat, huomasin auringon nousseen 
väärältä puolelta ylös ja jääneen puoliväliin miettimään nou-
sisiko ylös lainkaan. Kun meitä vietiin, näin auringon kään-
täneen heille mielenosoituksellisesti selkänsä. 
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Sinä aamuna, kun he tulivat, me olimme vielä kakaroita, 
jotka yhdestä säikähdyksestä muuttuivat vanhoiksi ukoiksi; 
leikimme kuin lapset tulella eikä kukaan varoittanut meitä 
niistä hirveyksistä, joita vainoojamme olivat valmiita päämme 
menoksi tekemään niin, että niiden kasvoissa iso aukko mylvi 
ja nyrkit löivät meidät lattiaan. 

Sinä aamuna, kun he tulivat, naapurit olivat hiljaa eikä 
kuten muuten tavallisesti niin äänekkäässä ja touhukkaassa 
rappukäytävässämme kolistu ja huudeltu moniäänisesti. Oli 
hiirenhiljaista. Kuulimme vain, miten vielä hetki aikaisemmin 
täynnä rakkautta olleet pienet sydämemme räjähtivät sisäl-
lämme pieniksi sirpaleiksi.

Sinä aamuna, kun he tulivat, me näimme pahan silmästä 
silmään ilman selityksiä tai mitään armoa, ja tiesimme ole-
vamme hukassa vailla mahdollisuutta paeta tai pelastua. 

Sinä aamuna, kun he tulivat, ne purivat meitä raatelu-
hampaillaan kuin verikoirat. Niillä oli naama yhtä irvistystä, 
pampuista tehdyt aivot ja sydämen paikalla kiväärit. Tarrasin 
rakkaani käteen vetääkseni hänet syliini turvaan, mutta se ei 
enää pelastanut häntä verikylvyltä. 

Sinä aamuna, kun he tulivat, en vetänytkään uusia housu-
jani ylpeästi jalkoihini enkä kammannut peilin edessä vaaleaa 
pellavapäätäni hymyillen kuvalleni iloisena siitä mitä uusia 
päivä oli minulle tarjoava kuten muina aamuina. 

Sinä aamuna, kun he tulivat, tunsin olevani kuin turhaan 
armoa leijonankidassa aneleva syytön. Toivottavasti jonakin 
aamuna hurjaluontoisen oikeuden meri kostaisi puolestani, 
ja nousisi aallonharjanteina kiusaajieni päälle sylkien ne am-
mottavaan kitaansa kivuliaasti alleen hukuttaen. 

Sinä aamuna, kun he tulivat, kysyin itseltäni, miksi kaikki 
ulkopuoliset silminnäkijät olivat muuttuneet äkillisesti kuu-
roiksi ja sokeiksi eivätkä puuttunut näihin kamaluuksiin?

Sinä aamuna, kun he tulevat, vastaa itse. Uskaltaisitko yk-
sin iltakävelyllä ja puuttua nuorisojengin pahoinpitelemään 
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kummajaiseen? Et varmastikaan. En minäkään, vaikka olin 
itse se kummajainen, joka sai joka kadunkulmassa turpiinsa 
heti kun aurinko laski ja tummat varjot valtasivat maailman. 

Sinä aamuna, kun he tulivat, tiesin ettei aurinko enää 
koskaan nousisi rakkaalleni eikä minulle ja sellissä viruville 
ystävilleni. 

Sinä aamuna, kun he eivät enää tulee, ja minä ja rakkaa-
ni saamme vihdoin nukkua vierekkäin rauhassa, me emme 
unohda niitä aamuja, kun he tulivat, sillä jossain he vielä yhtä 
varmasti ovat valmiita tulemaan yhä uudelleen ja tappamaan 
jos vain heille antaa sen mahdollisuuden.
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Ruth Bader 
Ginsburg In 
Memoriam

Harald Olausen & Eero K.V. Suorsa

Tämän päivän sekä suuri uutinen että samalla myös valitetta-
van suuri suru-uutinen on ollut Yhdysvaltojen korkeimman 
oikeuden tuomarin Ruth Bader Ginsburgin kuolema. Gins-
burgin, joka pyyteettömästi puolusti meitä kaikkia ja oli en-
nen kaikkea tärkeä - ehkä kautta historian maailman tärkein 
- naisten modernien oikeuksien leppymätön puhuja ja esitais-
telija, kuolema oli isku vatsaan vaikeuksissa olevalle Amerikan 
demokratialle, jota yrittävät romuttaa Trumpin johdolla Ame-
rikan republikaanit lopullisesti tukenaan äärioikeisto. 

Miksi Ginsburgin menetys koskee amerikkalaisia nyt aivan 
erityisesti? Koska häntä olisi tarvittu vielä jonkin aikaa tais-
telussa demokratian puolesta sitä halveksivaa oikeistoeliittiä 
vastaan. Hänestä olisi ollut siihen, sillä tämä 150-senttinen 
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ja alle 50-kiloinen tuomari tunnettiin peräänantamattomana 
sisupussina ja oli siksi laajasti arvostettu, pidetty ja jopa ra-
kastettu. Television kuvissa näkyy Yhdysvaltojen korkeimman 
oikeuden edessä valtoimenaan lainehtiva kukkameri, jossa lu-
kee kirjoitettu lappu: ”You Made Me Proud to be American”.

Ginsburgin kuoleman jälkeen korkeimman oikeuden 
konservatiivisten tuomareiden määrä on viisi vastaan kolme 
liberaalina pidettyä tuomaria. Kun Trump mitä todennäköi-
semmin nimittää jo lähiaikoina uuden tuomarin esille nos-
tamastaan ”20 konservatiivituomarin listasta” hän muuttaa 
pysyvästi maan poliittista suuntaa kuusi vastaan kolme juuri 
niin kuin hänen ja hänen tukijansa olivat laskeneetkin. Siitä 
huolimatta, että Joe Biden voitti marraskuun presidentinvaalit 
ja kongressin molempiin kamareihin tuli demokraattienem-
mistö, Yhdysvaltojen korkein oikeus voi halutessaan jarruttaa 
tärkeää lainsäädäntöuudistustyötä mm. ympäristönsuojelun, 
terveydenhuollon ja yrityksiä koskevien sääntelyjen osalta. 
Amerikka on väärillä raiteilla ja vaarallisella matkalla Aristo-
teleen varoituksen tavalla siitä, miten ilmeistä on röyhkeyden 
ja voitonhimon luonne ja millä tavalla ne ovat levottomuuk-
sien syitä:

”Jos vallanpitäjät ovat röyhkeitä ja ahneita, syntyy levotto-
muuksia heidän keskuudessaan ja sitä valtiomuotoa vastaan, 
joka antaa sille vallan. Ahneus kohdistuu joskus yksityisiin ja 
joskus yhteisiin asioihin. Selvää on myös, mitä kunnianhimo 
saa aikaan ja miten se on levottomuuksien syy.”

Mutta millainen Ginsburg oli ihmisenä - siis oikeana ih-
misenä eikä vain kauniina ja kohteliaina sanoina siitä ja täs-
tä? Valitettavasti muutaman vuoden takaisen Mimi Lederin 
ohjaama elokuva Oikeuden puolesta (On the Basis of Sex 
2018) Ruth Bader Ginsburgin nuoruusvuosista opiskelijana, 
kahden lapsen äitinä, vaimona sekä juristina 1950-70-luvuil-
la, ei kertonut sitä mitä se lupasi eikä ollut elokuvana kum-
moinenkaan. 
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Ohjaaja oli tärkeän asian äärellä unohtanut sen, ettei pää-
osanesittäjä ollut jumala, mistä olisi pitänyt tehdä patsasta. 
Liika romantisointi ja jäykistely teki sekä elokuvasta että itse 
päähenkilöstä itsensä negatiiveja ja jotenkin vastenmielisiä 
palvonnan kohteita. Ginsburg oli maailmaluokan tähti. Yleis-
radiossa Ginsburgin kuolema noteerattiin asianmukaisella 
huomiolla ja kommenteilla. Ylen Washingtonin kirjeenvaih-
taja raportoi suorassa lähetyksessä tunnelmia Yhdysvalloista 
ja Areenassa oli kolme analyyttista kirjoitusta siitä, mitä Gin-
sburgin kuolema tarkoittaa pahimmassa tapauksessa Ameri-
kan demokratialle ja oikeuslaitokselle, jonka uskottavuus on 
ollut kovalla koetuksella sen jälkeen, kun Trump alkoi vaali-
lupauksensa mukaisesti nimittämään valkoisille evankaaleille 
mieluisia konservatiiveina tiedettyjä tuomareita liittovaltion 
oikeusistuimiin.

On selvää, että 19.09.2020 jää mieleemme hyvin synkkänä 
päivänä. Tuona päivänä Yhdysvaltain korkeimman oikeuden 
kunnianarvoisa tuomari Ruth Bader Ginsburg poistui kes-
kuudestamme rauhallisesti nukkuessaan taisteltuaan haima-
syöpää vastaan. Käynnissä olevan juutalaisen uuden vuoden, 
Rosh Hashanahin aikana kuollut henkilö on tzaddik. Tzad-
dik on hepreaa, ja merkitsee suunnattoman suurta viisasta, 
ihmistä, joka on inhimillisempi kuin ihminen. se on totta 
niemenomaan Ginsbergin kohdalla. 

Hän oli paitsi sinnikäs, älykäs ja sydämellinen myös oikeu-
denmukainen, empaattinen ja avulias, josta jopa Yhdysvaltain 
ristiriitaisia tunteita jyrkkyydellään ja äkkipikaisuudellaan he-
rättävä presidentti Donald Trump joutui toteamaan medialle 
”Hän oli uskomaton nainen, hän eli uskomattoman elämän”, 
ennen kuin luikki toimittajia karkuun Air Force Oneen. Sil-
loin vielä demokraattien presidenttiehdokas, presidentti Joe 
Bidenin sanoi Ginsburgin toteuttaneen korkeinta amerik-
kalaista ihannetta tuomarina - kaikkien tasavertaisuutta lain 
edessä. Amerikka mainostaa olevansa maailman suurin demo-
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kratia, mitä se ei ole alkuunkaan. Demokratiaa maassa on vain 
nimeksi ja senkin ohituskaistana toimii iso raha. 

Washingtonin lobbarit ovat käsite, mistä mm. Suomessa 
ovat ottaneet ikävästi mallia ”Meillä on sama matka”-dema-
rit. Esimerkiksi SDP:n nykyinen kansanedustaja ja varapu-
heenjohtaja, vaasalainen Matias Mäkynen istui yli vuosi sit-
ten kahdella pallilla hallitusneuvottelijana. Hän sai palkkaa 
yksityiseltä konsulttiyhtiöltä samanaikaisesti, kun hän rustasi 
SDP:n periaatteita ja sopi niiden soveltuvuudesta muiden 
puolueiden kanssa sorvattuun yhteiseen hallitusohjelmaan 
firmaltaan, missä työskenteli.

Korkein oikeus on maassa se, joka sanoo asiaan kuin asiaan 
viimeisen sanan. Ginsburgin aikana se pyrki tasapainoile-
maan eri valtaryhmien kanssa vaihtelevalla menestyksellä. 
Nyt Trumpin aikana Yhdysvallat on pahassa liemessä, sillä 
trumpilaisen ajattelun luonteenomaisena ja väistämättömänä 
piirteenä on staattisuus ja kyvyttömyys ymmärtää yhteiskun-
nallisen todellisuuden dynaamisia elementtejä sen lisäksi että 
se perustuu valheille, ennakkoluuloille ja siihen että erilaisia 
ihmisryhmiä lietsotaan toisiaan vastaan. 

Republikaanit kykenevät vain esittämään puolusteluja 
vallitseville oloille ja pyrkimään osoittamaan, että asioita on 
mahdoton muuttaa. Yhdysvalloissa kapinoidaan. Asia, joka 
oli Trumpin eräs tavoite ”divida et impera” eli vanhan rooma-
laisen hajota ja hallitse politiikan mukaisesti. Aristoteles taas 
väitti vain niiden kapinoivan, jotka jäivät vaille kunnianosoi-
tuksia, mutta näkivät muiden saavan niitä:

”On epäoikeudenmukaista myöntää tai jättää myöntämät-
tä kunnianosoituksia ansioiden vastaisesti, mutta oikeuden-
mukaista on ottaa ansiot huomioon.”

Trumpin, Putinin ja Kiinan esimerkkien mukana paha lui-
kertelee elämäämme ja muuttaa sen meille itsellemme yhdeksi 
helvetiksi ilman, että edes sitä tajuamme ja mikä tärkeintä, 
kuka sen on meille aiheuttanut. Se johtuu osin tahallisesta 
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käsitesekamelskasta esimerkiksi sanojen tasavertaisuus ja ta-
sa-arvo välillä ja suhteen. Aristoteles sanoi tasa-arvoon, joka 
käsitteenä ei ole niin kuin usein luullaan, valistuksen keksintö, 
vaan jo antiikin, pyrkivien kapinoivan eniten, koska katsovat 
saavansa vähiten, vaikka ovatkin tasaveroisia niiden kanssa, 
jotka saavat enemmän:

”Tällaisia asioita voidaan haluta oikeudenmukaisesti tai 
epäoikeudenmukaisesti. Huonommassa asemassa olevat ka-
pinoivat tullakseen tasaveroisiksi ja tasaveroiset taas tullakseen 
parempiosaisiksi.”

Muistellaan hieman sitä aikaa, kun Ginsburg nimitettiin 
virkaansa vuonna 1993, hänen tehtyään uraauurtavan uran 
sukupuoleen perustuvaa syrjintää vastaan väsymättömänä 
juristina koko 1970- ja 1980-lukujen ajan. Hän toimi mm. 
aktiivisesti lukuisissa kansalaisoikeusjärjestöissä, kuten Ame-
rican Civil Liberties Unionissa, ACLUssa. Kun tarkastelemme 
sitä maailmaa ja olosuhteita, joista Ginsburg ponnisti, voim-
me miettiä mikä on muuttunut ja mikä on valitettavasti en-
nallaan. Jotain rihmastojen (engl. rhizomes) kohtaamista on 
siinä, että Ginsburgin nimitti virkaan mies, tuolloinen presi-
dentti Bill Clinton, joka on sittemmin paljastunut todelliseksi 
naisvihaajaksi omassa yksityiselämässään. 

Tämä heijastui Clintonin liberaalina pidettyyn politiik-
kaan, ja monia huutavan ääniä korvessa, kuten esseistiä ja 
nykyaikaisen ateismin suurnimiä Christopher Hitchensiä ja 
radikaalifeministi Andrea Dworkinia ei kuunneltu. Kun to-
tuus Clintonista paljastui, moni Clintonin feministinen tukija 
vaikeni, tai ryhtyi syyttelemään Clintonin seksuaalisen ahdis-
telun uhreja valehtelijoiksi. 

Ginsburg ei tehnyt kumpaakaan, mutta ei myöskään ryn-
nännyt tukemaan Clintonia, vaan osasi erottaa keskenään 
tämän a) huonot rakenteelliset politiikkaa koskevat päätök-
set b) yksityiselämän julmuuden c) Clintonin vastenmielisen 
imagokeskeisen politiikan. 
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Ginsburg keskittyi omaan hiljaiseen, sitkeään, vaikeaan 
ja aikaa vievään työhönsä korkeimmassa oikeudessa, johon 
häntä oli valmistanut koko hänen elämänsä. Ginsburgin 
omassa elämässä risteävät monet eri syrjinnän ja kaltoinkoh-
telun muodot, ja voimme tästä huomata, miten nämä kenties 
ovat vaikuttaneet hänen sinnikkyyteensä vastustaa syrjintää 
ja ilkeyttä valtarakenteissa ja oikeudessa: Ginsburg astui nai-
sena oikeuden miehiseen maailmaan, miten kovin ironisesti 
on lännessä symboloinut Themiksen, antiikin kreikkalaisten 
oikeuden sokean jumalattaren patsas. Tarinaan mukaan Har-
vardin dekaani kutsui hänen vuosikurssinsa kaikki kahdeksan 
naista illalliselle kysyäkseen, mitä he tekivät yliopistossa vie-
mässä miesten opiskelupaikkoja.

Toinen tapa, millä Ginsburg koki epäoikeudenmukai-
suuden elämässään, oli juutalaisuus. On syytä muistaa, että 
Yhdysvalloissa rehotti Ginsburgin kasvaessa runsas antisemi-
tismi: Etelävaltioiden countryclubit eivät laskeneet juutalaisia 
jäsenikseen, ja koko liittovaltion tasolla juutalaiset eivät aina 
olleet tervetulleita homecoming tanssien jatkoille. Ja nämä, 
hyvä lukija, ovat vain pieniä detaljeja verrattuna lynkkauksiin 
ja segregaatioon. Los Angelesin kiinteistönvälittäjät tekivät 
1960-luvun loppuun asti hartiavoimin töitä, että juutalaiset 
eivät pääsisi muuttamaan ”liian lähelle” valkoisina pidetty-
jä asuinalueita. Lynkkauksista puhumattakaan, saati vielä 
raa’emmista tapauksista.

On aika päättää tämä nekrologi. Ginsburgin aikalainen, 
oikeusfilosofi ja filosofian historioitsija Susan Moller Okin 
teki vuonna 1979 ilmestyneessä merkkiteoksessaan Women 
in Western Political Thought kylmän ja loogisen johtopäätök-
sen: oikeutta koskevat teoriat, oikeus itse ja niiden pohjalta 
muodostettavat yhteiskuntasopimukset eivät muutu pelkäs-
tään sillä, että naiset pelkästään lisätään näihin asioihin toi-
mijoiksi. Nämä kaikki on muutettava. Ja näin Ruth Bader 
Ginsburg totisesti toimi.
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Urpo Lehtinen ja 
liberaalidemokratia

Harald Olausen

Moni lukija hieraisee varmasti silmiään epäuskoisena lukies-
saan, miten olen kytkenyt edesmenneen suomalaisen skan-
daalilehdistön isänä pidetyn Urpo Lahtisen samaan juttuun, 
missä esittelen Walter Lippmanin esseekokoelman ”Liberaa-
lidemokraattisen ajattelun edistyksellinen teoria”-kirjan sisäl-
tämiä ideoita. Lahtinen kuuluu kuitenkin oleellisesti tähän 
asiayhteyteen, kuten tulette myöhemmin huomaamaan. 

Varsinkin hömpän ymmärtämisessä tärkeäksi työkaluksi 
massojen hallitsemiseen ja kahlitsemiseen vallankumouksia 
tekemästä ja eliittiä häiritsemästä. Lippmanin merkitys ny-
kyaikaiselle propagandakoneistolle on suuri, sillä juuri hän 
esitti, että ”vallankumousta demokratian taiteessa” voitiin 
käyttää ”keinotekoisen yhteisymmärryksen luomiseksi”, joi-
den tarkoitus oli saada kansa hyväksymään asioita, joita se ei 
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todellisuudessa halunnut. 
Lahtisen merkitys suomalaisen todellisuuden muokkaami-

sessa oli yhtä suuri, sillä hän loi medioiden kaapuun piilotetun 
mainonta- ja markkinointikoneiston kansan mieliä muok-
kaamaan. Sekä Lahtinen että Lippman ymmärsi Nietzschen 
tavoin, että massat olivat kyvyttömiä ja liian tyhmiä kuvitel-
lakseen oikeaa suuntaa tulevaisuudelle. 

Propagandistit, niin machiavellilaiset, marxilaiset kuin 
liberaalitkin (myös Dewey puhui ”intellektuaalisesta yhtei-
söstä” johtamassa ja johdattelemassa kansaa) ymmärsivät Pla-
tonin tavoin, etteivät massat saaneet aikaan mitään muuta 
kuin suurta tuhoa. Lippman varoitteli tästä. Lahtinen pisti 
tällä rahoiksi.

Lippman tajusi myös, että aina pieni erikoistunut ryhmä, 
johon kuuluu alle prosentti kansasta, pitää valtaa ja kaappaa 
vallan aina tarvittaessa itselleen takaisin kulisseissa. Ja jos osa-
ton ja onneton kansa onnistui tekemään vallankumouksen, 
kannatti valtaapitävien olla heidän puolellaan, Lippmanin 
mielestä ”ohjailemassa typeriä massoja näitä hämmentyneitä 
laumoja”, joiden funktio oli toimia vain yleisönä, kohti maa-
ilmaa, jotka ne ovat liian hölmöjä itse ymmärtämään, jopa 
niin hölmöjä, että yrittäessään sotkeutua omien asioidensa 
hoitamiseen, aiheuttivat vain itselleen ja muille suunnattomia 
ongelmia. 

Siksi Lippmanin mielestä tämä ”hämmentynyt lauma” piti 
kesyttää eikä sen tullut antaa tuhota kaikkea raivoamisella ja 
ryntäilyllään. Logiikka on sama kuin siinä, ettei pidä antaa 
kolmivuotiaan juosta kadun yli. Sellaista vapautta ei kolmi-
vuotiaalle sovi antaa, koska kolmivuotias ei tiedä mitä vapau-
dellaan tehdä. Lahtinen oli se, joka manipulois oksettavilla 
lehdillään kansan kesyksi, joka alkoi vaatia enemmän roska-
tarinoita muiden elämästä unohtaen samalla kaiken yhteis-
kunnallisesti tärkeän epäkohdan mahdolliset korjausyritykset.

Lippman jakoi kansan kesyttämisen eri osiin. Poliitikko-
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jen luokalle ja päättäjille hän varasi harhauttamismielessä 
tehtävän luoda ”jonkinlainen siedettävä todellisuudentuntu, 
vaikkakin samalla niiden oli iskostettava kansaan oikeanlai-
set harhaluulot.” 1920-luvulla ja 1930-luvun alussa Harold 
Lasswell -modernin kommunikaatiotutkimuksen perustaja 
ja eräs johtavista politiikan tutkijoista - selitti, ettei pidä sor-
tua uskomaan ”demokraattista dogmia siitä, että kansa tietää 
parhaiten oman etunsa”, yksinkertaisesti siitä syystä, että näin 
ei ollut hänen mukaansa, sillä vallanpitäjät ovat pätevimpiä 
päättämään siitä, mikä oli kansalle parhaaksi. 

Se mikä oli aikaisemmin diktatuureissa pamppu kansalle 
pakkona ja väkivaltana, jotta kansa olisi pysynyt hiljaa, uskol-
lisen ja toteuttanut hallitsevan luokan toiveita mukisematta 
kuuliaisesti, on nykyisin demokratioissa propaganda. Totuu-
denpuhujat lyövät säälitellen turhaan päätänsä kiviseinään, 
joka ei siitä muutu miksikään saadessaan päälleen muutaman 
veripisaran.

Tutkija Kantola puhuu ”alainbadioumaisesti toivon tuotta-
jista”, joilla hän tarkoitta niitä ihmisiä ja voimia, jotka luovat 
optimismia ja antavat rohkeutta sekä toivoa. Hänestä moder-
ni yhteiskunta voidaan nähdä vapauden kertomuksina, jossa 
yhteiskunnan eri ryhmät ovat vuorotelleen luoneet itselleen 
toivoa antavan mielikuvituksen yhteisestä taistelusta ja mat-
kasta vapauteen. 

Ongelmana Kantolan hyvien ajatusten keskellä on vain se, 
että maailmassa ei ole koskaan ollut eikä tule koskaan olemaan 
yhtään maata, missä olisi ollut täydellinen sanavapaus tai yh-
tään ihmistä, joka ei olisi koskaan valehdellut. Pitää kuiten-
kin olla huolissaan siitä, että nykytilanteessa maltillisuus ja 
harkinta eivät pärjää kiihkolle ja äärisuunnille. Sen kuitenkin 
Kantolakin tunnustaa, että julkisuus täyttyy, jyrkistä keske-
nään taistelevista ääriryhmistä, ja maltilliset äänet alkavat 
näyttää tahdottomilta sekä liian monimutkaisilta, jotta niihin 
olisi aikaa ja energiaa paneutua.
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Onko ehdoton eettisyys poissa muodista, ja vain vanhojen 
antiikin aikaisten ukkojen hörinöitä? Miksi löytyy niin paljon 
ihmisiä, joilla ei tunnu olevan omaatuntoa? Pystyykö kukaan 
olemaan hyvä koko ajan, ja tekemään hyvää sekä itselleen että 
toisilleen, ja voiko hyvää tehdä samanaikaisesti sekä itselleen 
että toisilleen? Eikö siinä ole näkyvissä elämän eri ryhmien 
eturistiriidat? Onko hyvyys vain idealistien haihattelua ja hä-
vinneiden tapa naamioida tappion katkeruus, kuten Ilta-Sa-
nomien päätoimittaja Ulla Appelsin antaa kirjoituksissaan 
rivien välistä persulukijoidensa iloksi, ja liberaaliälykköjen 
(jotka eivät siis siihen läpyskään suin surminkaan koskisi), 
ymmärtää? 

Olemmeko yhä enemmän siirtymässä individualismiin ja 
itseensä käpertymisen aikaan, jossa ei ole enää sijaa vahvoille 
näkemyksille yhteiskunnasta ja politiikasta, ihan kuten filosofi 
Zizek sanoi: suurten kertomusten aika on ohi - vai onko? 
Historia on myös ajatusten, aatteiden ja sanojen sekä vaikut-
tamisen historiaa. 

Kreikan sofistit pitivät ihmistä luonnostaan hedonistisena 
ja itsekkäänä. Machiavelli kirjoitti, että ”on pidettävä itsestään 
selvänä, että kaikki ihmiset ovat pahoja”. Augustinukselle hy-
vyys oli lahja jumalalta. Hobbes jatkaa tätä samaa ajatusperin-
nettä tehden siitä poliittisen, jota seuraavat myöhemmin niin 
David Hume (1739), Adam Smith (1776) ja Robert Malthus 
(1789) kuin Charles Darwin (1859). Hieman karrikoiden sa-
nottuna ”Hobbesin innoittamana luonnonvalinta” oli luon-
toon siirrettyä Adam Smithin talousteoriaa, josta Karl Marx 
kirjoitti Friedrich Engelsille:

”On merkille pantavaa, kuinka Darwin löytää eläinten ja 
kasvien joukosta oman englantilaisen yhteiskuntansa työn-
jakoineen, kilpailuineen, uusien markkinoiden luomisineen, 
keksintöineen ja malthusilaisine olemassaolon taisteluineen 
päivineen. Se on Hobbesin bellum omnium contra omnes.”

Ajatusmallit, jotka yrittivät selittää altruistista käyttäy-
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tymistä luonnonvalinnan avulla, onnistuivat ainoastaan 
poistamaan altruismin altruismista; rehellisyyden tuottama 
luotettavan mainekin oli vain palkkio, joka korvaa hyvin sa-
tunnaisen altruismin vaatiman hinnan. Miten suhtaudumme 
tähän omassa elämässämme? Ymmärrämmekö sen välttämäksi 
pahaksi, jota meidänkin tulee ja kumartaa ja palvella, koska 
muuten jäisimme toisten, viekkaimpien armoille soittelemaan 
toista viulua. 

Sitäkö kaikki moraaliopit oikeasti yrittävät iskostaa meihin 
keittiön kautta ohjeina toimia hyvin, onnistua ja välttää siten 
pahan ja surkean kohtalon? Vastavuoroisen altruismin on-
gelma näkyy selvimmin ”kaverijournalismissa”, ja hallitsevan 
eliitin itselleen rakentamassa oman totuuden järjestelmässä, 
jossa kaikki, kieli, kulttuuri, koulutus ja valtamediat tekevät 
työtä saman agendan eteen hyvässä yhteishengessä ”puhaltaen 
yhteen hiileen siitä kertovissa tekstimainoksissa”, niin ettei 
kukaan heistä edes koe omantunnonpistoksia siitä, että asiat 
nähdään ja tehdään vain yksien silmälasien kautta nähtynä 
yhtä tylsän ponnettomasti punnertaen.

Ja se onkin vain hyvä, sillä paljain silmin sadun ”Keisa-
rilla ei ole uusia vaatteita” ihmettelevä pikkupoika paljastaa 
aina sopivan ajan tullen valheen naurettavuuden. Tällaisen 
toiminnan perusongelma ja kaksinaamaisuus on ilmaistu sel-
västi Johanneksen evankeliumin luvussa 10: 11-13: Hyvä pai-
men antaa henkensä lammasten edessä. Mutta palkkalainen, 
joka ei ole paimen ja jonka omia lampaat eivät ole, kun hän 
näkee suden tulevan, niin hän jättää lampaat ja pakenee; ja 
susi ryöstää ja hajottaa ne. Hän pakenee, sillä hän on palkattu, 
eikä välitä lampaista. 

Yksilön ”hobbes-smithiläinen” perusongelma on se, mis-
tä Arthur Young kirjoitti jo vuonna 1787. Antakaa ihmiselle 
omaksi karu kallionnyppylä, ja hän muuttaa sen puutarhaksi; 
antakaa hänelle vuokralle puutarha ja hän muuttaa sen yh-
deksässä vuodessa autiomaaksi. Omistamisen taika muuttaa 
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hiekan kullaksi. Tämä on se rajalinja, josta valtamedioissa on 
käyty 1600-luvun lopulta ja 1700-luvun alusta alkaen. Kaksi 
valtamedioissa 1800-luvulla ollutta vastakkaista käsitystä tu-
kee hyvin tätä taistelua. 

Yhdysvaltalainen Morning Post tammikuussa 1847 kirjoit-
ti, että emme edes kuvittele, että ihmisluontoa hallitseva itsek-
kyys olisi koskaan voitettavissa, mutta me voimme suunnitella 
yhteiskunnan lait ja instituutiot sellaisiksi, että ne tukevat sitä 
niin vähän kuin mahdollista. Economist lehti vastasi, että Post 
ilmeisesti kuvittelee, että koska lait ja instituutiot on tarkoi-
tettu edistämään julkista etua niiden tekevän yhteiskunnan; 
mutta toisenlainen filosofia esittää yhteiskunnan ihmisyksi-
löiden vaistojen luonnolliseksi tuotteeksi.

Suomessa tuon taistelun heitti leikiksi lehtikeisarina tun-
nettu Urpo Lahtinen perustamalla oman keinoja kaihta-
mattoman mediaimperiuminsa, joka salakuljetti Suomeen 
sananvapauden nimissä sosiaalipornoon piilotetut valeuu-
tiset ja loi lippmanilaisesti jonkinlaisen siedettävän todelli-
suudentunnun lehdillään sekä onnistui samalla iskostamaan 
kansaan oikeanlaiset harhaluulot. Aikaa on jo kulunut pitkä 
tovi noista kiihkeistä 60- ja 70-lukujen vuosista mutta savu 
ei ole vielä hälvennyt Lahtisen perinnön ympäriltä. Urpo 
Lahtinen ehti elämänsä aikana hankkia lehti-imperiumillaan 
mittavan omaisuuden, joka katosi kuin tuhka tuuleen hänen 
kuolemansa jälkeen. 

Vieläkään kukaan ei tunnu tietävän mitä hänen rahoil-
leen todellisuudessa kävi. Lehtiyhtiön taloudesta vastasi 
Urpo Lahtisen puoliso Hymy Lahtinen, sama nainen, jonka 
mukaan Urpo nimesi skandaalilehtensä Hymyn, joka tuot-
ti aikoinaan maan mauttominta sosiaalipornoa. valmistel-
len tietä 7 päivää-lehdelle sekä yhtä oksettavalle mtvlaiselle 
kertakäyttökulttuurille ja uutistoiminnan alennusmyynnille 
makkaramainosten lomassa. Vuonna 1988 Lehtimiehet Oy 
ja sen silloiset 16 lehteä myytiin Yhtyneille Kuvalehdille 300 
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miljoonalla markalla. Lehtimiehet Oy:n omistamat kiinteistöt 
ei myyty Yhtyneille, vaan ne jäivät Urpo Lahtisen perheelle. 
Miksei kukaan muka saa niitä takaisin ja rahoja rohmunneita 
rosmoja koppiin ja kalterit kiinni?

Tamperelaisissa paikallismedioissa kerrotaan rinta rottin-
gilla pienellä ylpeydellä hymynkare suupielessä aina silloin 
tällöin, miten tamperelaisleski Maija-Liisa voi palata muka sa-
laisesta (kaikkien hyvin ja ennen kaikkea poliisin, tietämästä) 
piilopaikastaan jo muutaman vuoden jälkeen takaisin kotiin 
Tampereelle mukanaan Urpolta puhaltamansa miljoonat, ja 
välttyä saamastaan kolmen vuoden linnatuomiota, koska on 
onnistunut toisen tuomitun rikollisen, asianajajanaan toimi-
van Kari Uotin hyvillä ja kalliilla neuvoilla välttelemään lain 
pitkää kättä jo lähes kaksikymmentä vuotta.

Näin ovelasti ”vedättämällä” koko rikos vanhenee, eikä 
sitä enää voida ottaa uuteen käsittelyyn, koska vanhanaikai-
nen ja rikollisten itsensä, itsensä suojelemiseksi tekemä laki 
niin sanoo, eikä sitä kukaan halua tai voi muuttaa juuri tältä 
kohdalta, sillä silloin lähtisi puolet lainsäätäjien n. ”hyvistä 
kavereista” (marjatiuramaisista vaalirahoittajista kerjättyine 
pesukoineineen) samalla rytinällä kaltereiden taakse hyvällä 
lykyllä loppuelämäkseen, jos oikeus ei olisi sokea, tajuton 
ja väärämielinen, kuten se nyt tuppaa itseään itseironisesti 
oikeusvaltioksi kutsumassaan kusettajien ja vilunkipellejen 
kultamaassa olemaan.

Maija-Liisa on voinut käydä Suomessa ihan rauhassa, mil-
loin huvittaa jonkun kumman ”asianomistajansyytesuojan ni-
missä (never heard before)”, ilman että poliisi on muka voinut 
asiaan puuttua, ja vieläpä suurella kohulla jaellut mustat au-
rinkolasit päässään lausuntoja ystävällismielisiksi kokemilleen 
medioille. 

Maija-Liisan ystävättäret, mm. sellaisena mielellään julki-
suudessa esiintyvä Laila Halme kertoi Iltalehdelle Maija-Lii-
san viimeisen vierailun yhteydessä tarjonneensa Maija-Liisalle 
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hänen lempikeittoaan, siskonmakkarasoppaa, ja miten hän oli 
siinä sitten kummaa soppaa suupielissään valuen avautunut, 
ja kertonut miten huolissaan hän oli vanhan äitinsä kunnosta, 
ja miten hän muka kaiken tämän jälkeen vielä muka kaipasi 
Urpoa. 

Kaiken tämän söpön lässynlässypaskan jälkeen unohtui 
vain se pikkujuttu, ettei meillä pitäisi vielä olla lakia rikollis-
ten uudelleensijoittelusta- ja syyteohjelmasta, ei vaikka Pek-
ka Paavola on hyvä syy piipahtaa oikeudessa, ja palata sitten 
miljooniensa pariin kärsimään, vaikka hän vain haluaisi palata 
kotimaahansa nähdäkseen tyttärensä lopullisen romahduksen 
ja äitinsä kivuliaan kuoleman.
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Kirja-arvio: Kun 
kaikkea ei voi 

saada
Eero K.V. Suorsa

Aluksi hieman viihteestä, sen laadusta ja laadun puutteesta. 
Tiedämme, että ihmiset kuluttavat mielellään tarinoita on-
nistumisista, siitä että sateenkaaren päästä löytyy ruukullinen 
kultaa eikä suinkaan hatullinen paskaa. 

Onnistumiset ja menestymiset ovat niin suunnatonta huu-
metta että viihde- ja kulttuuriteollisuus ovat erikoistuneet sen 
tuottamiseen tosi-tv:n muodossa viimeisten 20 vuoden ajan 
liki silmittömällä tahdilla. Tosi tv:n formaatit vaihtuvat aina 
Big Brotherista Selviytyjiin, mutta perusidea on aina sama: 
voittajan, onnistujan on kiistattoman helppo hymyillä.

Onnellinen loppu on jokaisen saatavilla, ja onnellisuus on 
aina samanlaista, ja se sisältään aina ja kaikkialla samanlaiset 
asiat. Onnellisuus on tässä kaavassa aina samanlaista, seuraten 
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aina samanlaista narratiivia ja tapahtumaketjua, josta lopuksi 
uutisoidaan iltapäivälehtien palstoilla.

Kaikki ovat onnellisia samalla tavalla, eikä kukaan ole on-
nellinen omalla tavallaan. Tässä tullaan tavattoman tylsään 
tolstoilaiseen latteuteen, jossa erilaisuutta ei suvaita samassa 
massaonnellisuuden hysteriassa.

Tällainen trendi on omalla tavallaan erittäin, erittäin vaa-
rallinen, koska se luo katsojille tasapainottoman kuvan to-
dellisuudesta. Vaarallisinta tässä on se, että se näyttää luon-
nolliselta. 

Mutta mitä edes on luonnollinen? Voltairea sekä kadehti-
nut, että kiusannut ja David Humea taloudellisesti hyväksi-
käyttänyt Jean-Jacques Rousseau maalasi kuvia luonnontilasta 
ja siihen kuuluvasta harmoniasta, mutta paradoksaalisesti laati 
kuvan luonnosta, joka oli rakennettu hyvin tarkoista raken-
nusosasista. 

Tämä luonnontila on kuin tosi-tv:n maailmankuva: vaikka 
se näyttää aidolta, se on tosiasiassa täysin suunniteltu ja raken-
nettu ihmisen käden toimesta. Hyvin harva jaksaa muistaa, 
että tosi-tv ei ensinnäkään ole totta sanan varsinaisessa merki-
tyksessä: se on pitkälti orkestroitua ja käsikirjoitettua, ja siinä 
näkyvät tilanteet ovat tuotantotiimin järjestämiä. 

Tällä en tarkoita leimata viihteen vastaanottajia Frankfur-
tin koulukunnan vanhan grumpyn Theodor Adornon henges-
sä aivottomiksi doupeiksi jotka eivät kykenisi pohtimaan ja 
analysoimaan vastaan ottamaansa kulttuurin tuotetta. 

Ihmiset niin eläytyvät, pohtivat ja analysoivat katsomaan-
sa kulttuurintuotetta, puhuimme sitten suuresta tolstoilai-
sesta tuotteesta tai tosi-tv:stä. Kuten kulttuurintutkija David 
Tetzlaff muistuttaa esseessään Material Girl, emme ole tässä 
tapauksessa niinkään ”propagandan” uhreja kuin minkään 
kulttuurituotteen vapaita valitsijoita. 

Olennaista on se, että kirjan sivuilta tai hehkuvan Techni-
colorin ruudulta heijastuva kulttuurituote vaikuttaa meihin, 
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muokaten käsitystämme maailmasta, josta elämme, vaikkei 
suoraan vaikuttaisi meihin.

Nyt tulemme siihen, miten tärkeää on, että meillä on saata-
villa monenlaisia tarinoita niin onnellisuudesta, onnesta kuin 
epäonnesta. Psykologi ja käyttäytymistieteilijä Cordelia Fine 
muistuttaa teoksessaan Mind of its own, miten helposti syy-
tämme toisten epäonnesta juuri epäonnista ihmistä itseään; 
haluamme uskoa, että jokainen on oman onnensa seppä, ja 
että oma onnemme on omaa tai sattuman ansiota, ja että 
epäonni kohtaa toista aina ansaitusti, kuin kohtalonomaisesti. 

Siksi New Yorkerin huipputoimittaja ja Female Chauvi-
nist Pigs teoksen kirjoittajan, Ariel Levyn muistelmateos The 
Rules Do Not Apply, on tärkeä teos. Levy kertoo, miten hän 
menetti elämässään kaiken: unelmiensa talon, aviomiehensä, 
lapsensa, aivan kaiken. 

Häntä kohtasi Finen kuvailema ilmiö: hän ei uskaltanut 
kertoa ystävilleen epäonnestaan, koska pelkäsi ystäviensä alka-
van karttaa häntä. Levyn teos on hyvin kaunistelematon: hän 
kertoo kaiken, lapsen kuolemasta alkaen, vailla kaunistelua, 
antaen surun vyöryä sivujen lävitse.

Levyn teos on myös koskettava selviytymiskertomus, 
mutta teos ei kulje perinteisen ”vaikeuksien kautta voittoon” 
narratiivin kautta. Pikemminkin voisi kuvailla, että Levy on 
haaksirikkoutumisen jälkeen jäänyt rannalle henkeen hauk-
koen henkiin. 

Emme näe lupausta paremmasta huomisesta, kullatus-
ta tulevaisuudesta, tai ihmeparantumisesta. Sivujen kautta 
näemme kuitenkin ripauksen toivoa. Ja tämä hyvä lukija, on 
kaikkein tärkeintä. Vaikka saamme lukea Levyn teoksen si-
vuilta kuolemasta, siitä kuinka se on vierellä kuin vanha ystä-
vä, arkinen asia, saamme lukea myös siitä ja sen aiheuttamasta 
surusta selviytymisestä. 

Selviytyminen, suru ja toivo ovat avainsanoja. Kuten tässä 
ankarassa arjessa yleensä.
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Yksi rohkea 
uskalikko

Harald Olausen

llmiö Jorma Uotinen näyttäytyy silmiimme lähestulkoon 
vailla historiaa olevana asiana, vastaavalla tavalla kuin suun-
nattoman arvokkaat timantit Lontoon Towerissa tai määrätyt 
ikiaikaiset spektroliitit museossa. 

Näiden kahden edellä mainitun kohdalla emme kysy, mistä 
ne ovat tulleet, mikä on niiden tosiaikainen historia: tiedäm-
me, mistä ne on tuotu noihin museoihin, ja tiedämme niiden 
matkan sinne, mutta noiden matkojen yksityiskohtia emme 
tiedä. Rudyard Kiplingin ja vastaavien brittiläisen imperiumin 
aikaisten kolonialististen matkakirjailijoiden suurin ongelma 
on itse ”matkan” pyhä käsite: tiedämme vain matkan reitin 
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ja joitain sen tapahtumia, emme koskaan mikä tuon matkan 
laatijan eli kirjoittajan tosiasiallinen motiivi on ollut. Kip-
lingin ja kumppaneiden kohdalla kirjallisuudentutkimus on 
alkanut kysyä vasta 1960-luvun lopulta eteenpäin, minkälai-
sin motiivein nämä hellekypärä päässään kulkevat kynäilijät 
näitä tarinoita laativat. Ihan samoin pitäisi alkaa kysellä myös 
taiteessa ja erityisesti tanssissa. Etiikka ja estetiikka kulkevat 
nimittäin käsi kädessä tänä päivänä.

Vastaavalla tavalla ilmiötä nimeltä Jorma Uotinen on lä-
hestyttävä laadittuna tarinana, ja katsottava taiteen tekemisen 
materiaalisia tosiasioita taidehistorioitsija Svetlana Alpersin 
hengessä: kukaan taiteilija ei luo ”yksin puhtaasta neroudesta” 
missään leipomon pannuhuoneessa, vaan taustalla on valtaa, 
tukijoukkoja, materiaalisia olosuhteita (ts. rahaa) ja oikeassa 
paikassa, ja oikeassa olemista oikeaan aikaan. 

Kun myytti ”yksin puhtaasta neroudesta” on purettu, 
voimme katsoa koko todellisuuttamme realistisemmin, ja 
taiteen kenttää. Kantilainen ajattelu loi myytin romanttisesta 
nerosta ja mahdollisti myöhemmin myös modernin formalis-
min (mm. sosialistinen realismi). Suomeksi sanottuna on ihan 
älytöntä antaa typeryyden riehua siksi, että se kerjää ihailua 
itselleen jonkin saavuttamansa teon ansiosta tai kuvana (Le-
vinasin mukaan kuva oli eräänlainen painauma meissä; se ei 
ollut seuraus meidän aloitteellisuudestamme - jatkuvalle oli 
ominaista eräänlainen pakottava passiivisuus). 

Kierkekaardille kreikkalainen ajattelija ei ollut vain taide-
teoksia tuottava yksilö, vaan myös itse eksistoiva taideteos. 
Uotinen on selvästikin tätä taustaa vasten katsottuna kuvien 
tekijänä kantilainen taiteilija, sillä erotukselle, että Uotiselle 
taide merkitsee tahtoa kiihottavaa kauniin lupausta sekä oman 
minän ja tahdon voimistumista - ei vapauttavaa pyyteettö-
myyttä kuten Kantille.

Juuri siksi Jorma Uotinen ei jätä rauhaan tavallista ihmistä. 
Missä vain kuljemme rinnallamme kanssakulkijana rientää 
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ripein askelin ”ikinen (?) tanssiwelhomme Jorma seitkytvee”. 
Hän on Elisan taannoisen kauhumainoksen tavoin kaikkial-
la kaiken aikaa, halusimmepa sitä tai emme. Uotisen hinku 
julkisuuteen on hengästyttävä. Viime keväänä raitsikoissa oli 
mainos, missä luki: Uotinen goes Kekkonen. 

Suomalainen kirjakauppa mainostaa parhaillaan Uotisen 
elämänkertaa. Finlandia-talossa on myöhemmin syksyllä 
Uotisen 50-vuotistaiteilijajuhla. Kun kävin kauppakeskus 
Triplassa, kuulin tutun äänen puhuvan tuttuja asioita itsestään 
pienelle asiakasryhmälle kauppakeskuksen aulassa. Televisios-
ta tuttu Uotinenhan se siellä antoi mtvlaiselle yleisölleen juuri 
sen, mitä se halusi: sen televisiosta tutun ja makkaramainosten 
välissä esitetyn hauskan Uotisen ja hyvä juttu-Uotisen. 

Eikä Uotisesta pääse noin vain eroon. Kun avasin radion 
sieltä tuli mainos, missä Uotinen kehui estoitta itseään päät-
täen sen sloganiin ”Jorma seitkytvee”. Jorma seistkytveestä ei 
pääse enää eroon missään eikä kukaan ihan helpolla. Uotinen 
on tuttu julkkiksena Kiihtelysvaaran lähikaupassakin mutta 
millainen on kaiken tämän takana piileksivä, oikea Uotinen 
entä millainen hän on tai oli taiteilijana?

Uotiselle taiteilijuus merkitsee oman minän esilläoloa. 
Hän on kuin Platonin tarkoittama esittäjä, joka toistaa lo-
puttomasti tyhjää vailla mitään sen suurempaa tarkoitusta ja 
merkitystä kuin saada siitä omaa nautintoa. Kekkosenkin hän 
koki vain ilmeiksi ja asennoiksi. Medioille hän kertoi, miten 
Esitykseen valmistautuessaan hän oli tutustunut presidentistä 
otettuihin valokuviin ja ihastunut, koska Kekkonen oli lois-
tava poseeraamaan tilanteen ja asun vaatimusten mukaisesti 
ja hänellä oli poikkeuksellisen hyvä ryhti. 

Uotinen vihjaisee esiintyvänsä vielä kuningatar Elisabet II:-
sen ikäisenä yli 90-vuotiaana. Eri asia on se, kestämmekö me 
tavallinen kansa hänen rypistyvää naamaansa ja kumaraa ole-
mustaan yhtä intensiivisen mediaryöpytyksen keskellä kuin 
tähän saakka ”Jorma kaiken aikaa kaikkialla”-tyyliin. 
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Miksi näin? Taiteilijan prosessi on hänelle elämänmittai-
nen eikä tehtävästä jäädä hänen mukaansa eläkkeelle. Miksi 
Uotinen ylipäänsä puhuu mitään? Miksi hän ei tanssi sanotta-
vaa asiaansa, hänhän on tanssija ei puhuja tai suuri ajattelija? 
Niin tekevät medelle persot mehiläisetkin. Outinen puhuu 
kummasti ristiin itsensä kanssa. Voiko tanssin sanoma olla 
sisäisesti ristiriitainen -- siinäpä kysymys.

Mutta millainen Jorma seitkytvee on oikeasti taiteilijana? 
Ei nyt sentään mikään ääni ruosteessa Obelixina kirpputori-
vaatteissa paukkupakkasilla hyppivä entinen pienen piirin (ja 
edesmenneen Heinäsirkan bestis) tunnettu kahden kappaleen 
iskelmätähti Markku I. Arokanto. Uotisella on sentään kiis-
tattomat ansiot modernin tanssin suurena tähtenä Suomessa 
1980-ja 1990-luvuilla. Mutta entä sen jälkeen? Entä millainen 
hän on luonteeltaan? Turhamainen, itsekäs, herkkähipiäinen 
ja valtavasti huomiota itseensä vetävä ja sitä vaativa diivan 
(Diiva on hänen erään esityksensä nimi, jossa hän tanssii osak-
si naiseksi pukeutuneena tuolien kanssa) tavoin, kuten kaikki 
muutkin julkisuudesta ja huomionosoituksista elävät esittävät 
taiteilijat (katsokaa aiheesta tehty mainio elokuva Billy Wil-
derin Sun Set Boulevard). 

Mutta on hän muutakin, tai on joskus ollut sitä. Sen näki 
keväällä Ylen Teemalta tulleesta Uotis-dokumentista, mikä 
kertoi Uotisen johtajakaudesta Kuopio tanssi ja soi-festivaa-
leilla. Ohjelmassa Uotinen oli lempipuuhissaan esittämässä 
itseään ihailevan fanilauman kehujen ja kiitosten kruunaa-
mana. Jopa itse aidosti ”jumalainen” Tero Saarinen oli laitettu 
dokkariin kehumaan Uotista. 

Entä Uotisen esitykset ja koreografiat? Ovatko ne vanhan 
kertaamista ja uudelleenlämmittelynä vain kuuluisalla nimellä 
rahastamista? Entä millaista Uotisen tanssi oikeasti on? Miksei 
kukaan puhu näistä asioista oikeilla sanoilla, vaan antaa juh-
lakalun päättää itse mistä puhutaan ja miten kun puhutaan 
Uotisesta? 
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Yksi totuus, mistä hän ei halua puhua, on juuri se mistä 
pitäisi puhua, kun hänestä puhutaan taiteilijana, ja se on hä-
nen tanssinsa laatu sekä sen ihmiskuva ja laatu. Uskaltaako 
kukaan tehdä tällaista arkeologista tutkimustyötä? Tein hänen 
jäähyväisesityksestään Helsingin kaupunginteatterille ”1991 
ja Viimeinen sähke” vuonna 1991 jutun Uutispäivä Dema-
riin. Olin kaiketi ainoa toimittaja, joka silloin kehui teoksia. 
Uotisen medioilta saama viileä vastaanotto oli lajissaan ensim-
mäinen hänen urallaan. 

Uotinen oli suurentanut juttuni työhuoneensa seinälle 
ja siteerasi siitä osia seuraavan esityksensä ohjelmalehtises-
sä. Oikeastaan en puuttunut itse tanssiin enhän ole mikään 
tanssikriitikko. Kirjoitin Uotisen ennustamasta itsekkyyden 
ajasta - se minusta kiinnosti kuten myös itse silloin tapetilla 
ollut Uotinen, sillä Uotisen koreografiat olivat karmaisevalla 
tavalla iholla ja totta. 

Tanssi-lehdessä alkoi samaan aikaan kuulla hiljaista nuri-
naa Uotisen koreografioista. Naiskirjoittajat olivat huolissaan 
hänen naiskuvastaan tai sen puutteesta. Uotinen alkoi samaan 
aikaan tehdä liian paljon ja liian nopeasti esityksiä. 

Huomasipa joku hänen jo silloin tutuksi laajalle yleisölle 
tulleen liikekielensä vähäverisyyden ja liikkeiden harmillisen 
vuotamisen, ihan kuin hän olisi ehtynyt tai vähentynyt. Napi-
naa alkoi kuulua myös lisää medioista eikä hänen esityksiään 
käsitelty medioissa enää silkkihansikkailla. 

”Kuherruskuukaudet” yleisön ja medioiden kanssa olivat 
auttamattomasti ohitse. Kansallisooppera-seikkailu oli katast-
rofi Uotiselle sekä henkilökohtaisesti että imagollisesti. Hä-
nestä oli tullut haavoittuva tavallinen kuolevainen saadessaan 
kenkää baletinjohtajan hommista. 

Mutta näistähän kukaan ei enää julkisesti puhu. Vähiten 
hän itse. Nyt puhuu Jorma seitkytvee itsestään juuri sillä ta-
valla, kun hän peiliin katsoessaan haluaisi itsestään puhutta-
van. Tekeekö hän tämän kaiken kostoksi piinaamalla meitä 
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vain silkkaa narsistista itseihailuaan? Mutta pitääkö meidän 
sietää kaikki tämä kaikkialta pursuva Jorma seitkytvee-show 
ilman, että joku katsoisi mitä mainoskuvan pimeällä puolella 
oikeasti on?

Ei tarvitse, sillä myös Uotisen kohdalla pitää voida puhua 
rehellisesti muustakin kuin vain hänen itsensä omalla taval-
laan päättämistä asioista. Miehen taiteellinen ura on ollut 
yhtä pomppimista ylös ja alas – viimeiset vuodet alas ja jopa 
paikoilleenjämähtämistä samaan aikaan, kun MTV vaikuttaa 
ostaneen hänet. 

Uotisen uudet tanssiteokset eivät ole enää olleet yhtä va-
kuuttavia, kuin hänen läpimurtoteoksena 80-luvulla, ja kun 
niitäkin katsoo, huomaa etteivät nekään ehkä sittenkään ol-
leet muuta, kuin ällistyttäviä silloin kun tarjolla ei ollut juuri 
mitään muuta kuin Tiina Lindfors pukeutuneena jazz-kon-
domiin, Mikko Kallisen omituiset ja etäisesti tanssia muistut-
taneet esitykset tai Ulla Koiviston esitykset, joissa lähinnä jän-
nitettiin sitä, pääseekö hän ilmaan tai loukkaako hän itsensä. 

Jaana Parviainen päätti uhmakkaan rohkeasti, ettei kuvia 
kumarra Tanssi-lehdessä 5/1998 otsikolla ”Taiteilija ja hänen 
varjonsa” kirjoituksellaan. Parviainen huomasi yhden tärkeän 
trikkitempun Uotisen tavassa rakentaa kuvia; yhtenäisen vi-
suaaliseen ilmeen hahmotus asettuu teoksen sisäisen työstä-
misen edelle.

Tiedättekö mitä tämä lause merkitsee? Kaikessa raadolli-
suudessaan se on kovinta kritiikkiä, mitä taideteos voi arvos-
telijalta saada, sillä viitataan pintapuoliseen kuvitukseen ja 
sisällyksettömään aiheen käsittelyyn. Kuvan problematiikka 
on sen kyky rajoittaa tarkastelumme johonkin tällä puolen 
olevaan sen sijaan, että se tarjoaisi meille uudenlaisen tarkas-
telukulman todellisuuteen. Esimerkiksi Levinasin mielestä 
ymmärryksen tehtävänä oli mennä todellisuuden toiselle 
puolelle, kun taas taiteen tehtävä oli olla ymmärtämättä. 

Ymmärrättekö? Suomeksi sanottuna sanomisen ja tekemi-
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sen pakon taiteilija oli se oikea taiteilija, tehtailtu, koostettu 
ja tuotteistettu taas jotain muuta - paitsi omasta mielestään. 
Parviainen huomasi Uotisen koreografioiden koostuvan yk-
sinkertaisista liikkeistä ja olevan ”tietyllä tavalla raakilemai-
sia”. Selityskin löytyy: Uotisella oli kiire tahkoa kuuluisuutta 
niin kauan kuin rauta oli kuuma eikä hän huomannut sen jo 
viilenneen. 

Parviainen huomasi toisenkin epäkypsyyden Uotisen ta-
vassa nähdä kaikessa vain pintaa, ei syvyyttä. Hän alleviivaa 
liikkeellä teostensa sanomaa, missä mielikuva on tärkeämpi 
sisältö tai sanoma. Parviainen kysyi ihmeissään, mitä Uotinen 
esitti Kansallisoopperassa esitetyssä teoksessaan ”Mies, jota ei 
koskaan ollut”? Parviainen oli yhtä järkyttynyt teoksen seka-
vuudesta kuin siitä, ettei se esittänyt selvästikään ketään muu-
ta kuin narsistisesti itseihailua yleisöltään kerjäävää Uotista:

”Uotisen esittämä rooli ei täysin hahmotu. Katsojalle jää 
kummallinen olo: tavallaan taiteilija paljastaa itseään ja pyrkii 
olemaan ei kukaan, mutta samalla esitys on rakennettu Uoti-
sen oman egon ja karisman varaan.”

Juuri tämä Parviaisen paljastama kaava on ollut Uotisen 
heikko kohta. Estetiikan ja etiikan välinen epäsuhta. Itsek-
kyydestä ja omasta paremmuudesta johtuva muotovirhe, joka 
pilaa koko sisällön. 

Nyt se on meidän heikko kohtamme, sillä Uotinen on 
irrottanut taiteensa ilmiöstä nimeltä Uotinen ja tehnyt siitä 
samanlaisen tyhjän ilmassa roikkuvan mielikuvan, kuin mitä 
hän teki Pessoasta; Uotisen todellisuus tulee olennaisella ta-
valla kahdennetuksi oman kuvansa ansiosta. 

Levinas kirjoitti tällaisen todellisuuden kantavan kokonai-
suudessaan kasvoillaan omaa varsinaista allegoriaansa paljas-
tumisensa ja totuutensa ulkopuolella. Juuri tätä kuvaa Jorma 
seitkytvee yrittää tarjota meille seuraavat ”airasamulinvuosi-
kymmennet”, jos elää Aira Samulinin tavoin yli 90-vuotiaaksi 
pirtsakkana. Tästä on kysymys edessä olevasta Uotisen ohjaa-
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masta loppuvuoden kirja ja 50-vuotistaiteilijajuhlashowsta - ei 
valitettavasti paljon muusta.

Toivottavasti 2020-luvun tanssi&Teatteri&Sirkus-lehden 
valveutuneet ja kriittisen purevat tanssiarvostelijat tai itse 
Jaana Parviainen ”se yksi uskalias rohkelikko”, joka ensim-
mäisten joukossa paljasti Uotisen tanssin ja Uotisen itsensä 
luoman julkisen kuvan väliset ongelmat ja Uotisen itseään 
toistavien yksinkertaisten liikesarjojen onttouden, seuraisivat 
tarkalla silmällä Uotisen itsestään levittämää kuvaa ja tutkisi-
vat sitä hieman tarkemmin ja kriittisesti. 

Taide on tietysti taidetta mutta millaista? Taidetta ei pitäi-
si koskaan tarkastella kantilaisen neromyytin sisältä kaikes-
ta muusta erillään. Levinasin mukaan esteettinen toiminta 
muutti suhdettamme maailmaan, sillä esteettinen tapahtuma 
toi esiin leikkivän ja ihmistä edeltäneen ympäristön ajan ja 
elämän tällä puolen.
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Kirja-arvio 
R&A-kirjasta

Harald Olausen

”Cinefilian kimppuun on hyökätty syyttämällä sitä vanhan-
aikaiseksi ja epämuodikkaaksi snobismiksi. Filmihulluuteen 
kuuluu, että elokuvat käsitetään ainutlaatuisiksi ja maagisiksi 
kokemuksiksi, joita ei voida toistaa. Yliteollistuneen elokuvan 
aikakaudella cinefilialla ei ole tarkoitusta. Jos cinefilia on kuol-
lut, niin elokuvatkin ovat kuolleita...riippumatta siitä kuinka 
paljon hyviäkin elokuvia yhtä tehdään. Mikäli elokuva voi-
daan herättää henkiin, se edellyttää uudenlaisen rakkauden 
syntymistä elokuvaa kohtaan.” -Susan Sontag

Tässä artikkelissa keskityn esittelemään ja kommentoi-
maan Kalle Kinnusen ja Lauri Lehtisen kirjoittamaa kirjaa 
”30 vuotta rakkautta ja anarkiaa” (LIKE 2017) kriittisessä Fil-
mihullun kineettisen sielunmaiseman hengessä. Heti aluksi 
varoitan: kirja on tylsä ja keskittyy etupäässä kehumaan teki-
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jöitä. Missä ovat elokuvaesseet tai elokuvaohjaajien haastat-
telut? Onneksi Rakkautta & Anarkiaa-festivaali on potenut 
lastentautinsa ja kasvanut aikuiseksi hyvällä onnella, sillä on 
paljon kavereita - myös minä siitä huolimatta, että tehtävä-
ni on hieman piikikäs yrityksenä kääntää lukijan eteen myös 
kolikon toinen puoli, mikä ei aina ole kaunista nähtävää tai 
mairittelevaa itse tekijöille.

Kulttuuriyhdistys Imagen elokuvaviikko vuonna 1987 
maaliskuussa Helsingin Uudella ylioppilastalon Illusion-elo-
kuvateatterissa oli lähtölaukaus Rakkautta & Anarkiaa-eloku-
vafestivaalille. Alussa kaikki ovat innostuneita ja työtä tehdään 
innostuksen voimalla kellon ympäri ilman palkkaa. Kaikki 
kynnelle kykenevät halusivat olla mukana. Kaikkia heitä hie-
man pelotti ja tuntui kuin he olisivat olleet mukana oikeilla 
elokuvafestivaaleilla. 

Kirja ei kerro ketä nämä ”kaikki ” olivat mutta ammatit 
ja rahoittajat paljastavat heidän sosioekonomisen taustansa. 
Grunsteinin veljekset ja silloisen Radio Cityn tähtitoimittaja 
Ruben Stillerin takauksella festivaali turvasivat taloudellisen 
selustansa. Joukossa oli innokkaita keskustassa asuvia hyvien 
perhein ekonomi-, lääkäri- ja juristipoikia, joille festivaali 
olikin perustettu kurkistusikkunaksi toiseuteen. Historiikista 
selviää myös se, että monia kiinnostivat enemmän pinta kuin 
syvyys eli bileet, ihmiset ja yleinen sekoilu kuin itse elokuvat. 

Mutta ei R&A:n ensimmäiset elokuvat olleet mitään an-
titaide-elokuvia vaan päinvastoin. Homoaktivisti ja avant-
gardeälykkö Derek Jarmanin työt ja erityisesti VHS-kasetille 
kuvattu mustavalkoinen ja hieman rakeinen ”The Engelic 
Conversation (1985) on edelleenkin yksi alansa huippu Sha-
kespearen rakkaussonettaja ääneen lukevan Judi Denchin täh-
dittämänä. Mutta millainen festivaali RA oikein on, näkyy 
vuodesta 1994, mikä oli Quentin Tarantinon vuosi? ei oikein 
millainenkaan. Tarantino ei ole hyvä eikä huono ohjaaja, hän 
on Tarantino, joka katsoo asioita tarantinomaisesti elokuvan 
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läpi. Ihan sama estetiikka on RA:llakin.
Mistä kirja oikeasti kertoo? Sen tarkoituksena on ollut 

kertoa R&A:n tärkeästä roolista pelastamasta maata vajoa-
masta yksisilmäiseen tylsyyteen ja typeryyteen aikana, jolloin 
Suomi oli festivaalin synnyttäneen epäpyhän nelikkoallianssi 
mielestä ”agraarifasistinen helvetti” ja elokuvia sensuroitiin. 
Kirjan mukaan perustajat halusivat muutoksen suomalaiseen 
leffakulttuuriin ja toivat valkokankaalle alakulttuureja, uusia 
elokuvaesteetikkoja ja vanhojen elokuvamaiden nuorta verta. 

Suomi ei kuitenkaan ollut niin pahassa tilanteessa kuin 
ra-laiset väittivät. Meillä oli maailmankin oloissa korkealu-
okkainen elokuvakerhomaailma, jossa näytettiin laadukkaita 
taideleffoja ympäri maailmaa. Ongelma oli vain se, että se oli 
vasemmistolainen ja elitistinen eikä tarvinnut tai havitellut 
suuren yleisön suosiota. 

Ra-laiset eivät varmasti olisi jaksaneet istua meidän filmi-
hullujen lailla ihastelemassa neuvostoelokuvan (juuri postissa 
tullut 4/2020 Filmihullun ”Poikkeustilaopas” sisältää kir-
joitukset neuvostoelokuvista mm. Mia Öhmanin artikkelin 
”Nuo hämmentävät neuvostoelokuvat, ja pari uudempaa” 
sekä Velipekka Makkosen ”Dau -kaksi jättiläistä”) ihanuuksia. 

Kun kirjaa lukee, nousee mieleen vain yksi kysymys: oliko 
R&A ehkä sittenkin vain nousevien kykyjen oman hännän 
nostoyritys? Siltä se vaikuttaa kirjaa lukiessa, sillä elokuvat 
näyttivät sitten olleen ra-laisten mielissä sivuseikka ja uusi es-
tetiikka vain markkinointikikka haalia uutta yleisöä ja saada 
luvan katsoa roskaa. Tältä vaikuttaa Mika Siltalan toista kertaa 
vuonna 1989 järjestettävän R&A:n käsiohjelmassa esittämä 
mahtipontinen kaupallisuuden ja huonon maun julistus, mis-
sä rakkautta edustaa mainosmainen fraasikikkailu ja anarkiaa 
ulkoisesti näennäisen huoleton nuori hurjuus:

”Joillekin elokuva on teollisuutta - rahaa - toisille elokuva 
on kieltä - tiedettä - meille se on rakkautta ja anarkiaa. On 
kysymys pienistä hetkistä. Liikkuva kuva tulee valtaamaan 
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maailma. Me haluamme synnyttää näkemisen himon. Saada 
naiset ja miehet hylkäämään puolisonsa ja lapsensa viettääk-
seen kaiken aikansa elokuvateattereissa. Emme esitä eloku-
vataidetta, vaan uutta estetiikkaa, slangia, rotuja ja katuja. 
Oidipus puhkaisi silmänsä näkemiseltä välttyäkseen, mutta 
me haluamme nimenomaan nähdä kaikki nämä kauheudet. 
Sillä syntejä ei enää soviteta kirkoissa, se tehdään kaduilla ja 
kulmilla - ja elokuvateattereissa.”

Ohjelmajulistus on teennäinen ja huono yritys peitellä leik-
kikalun varastamisesta aikuisilta. Toisaalta se oli ymmärrettä-
vää. Festivaalin piti vetää sisäänsä suuria joukkoja nuorehkoa 
ei elokuvaan perehtynyttä väkeä. Siksi provosointi ”Emme 
esitä elokuvataidetta (MIKÄ OLI FAKTISESTI totta!)” on 
tavallaan perusteltu slogan. Ra-laisten mielestä elokuvista piti 
nauttia ahmimalla, ei niin väliä mitä, kunhan vain sai istua pi-
meässä ja antaa elokuvan viedä kuin entistä naapurin poikaa. 

Mikä tämä uusi estetiikka sitten oli? Ei mitään muuta kuin 
sekin vain tyhjää sanahelinää, sillä mitään estetiikka ei ollut, 
oli vain tyhjää, jota pystyi yhtä hyvin nimittämään uudeksi 
estetiikaksi vastauksena vanhalle estetiikalle, joka oli estetiik-
kaa, missä oli mukana sekä eetos että paatos, ra-laisille kaksi 
täysin tuntematonta käsitettä. Ra-laiset halusivat pysyä irti 
ajatuksesta esittää elokuvataidetta. 

Elokuva oli heille puhdasta materiaa ja nautinnon väline, 
ei tietoisesti eettinen valinta jonkun puolesta jotain vastaan. 
Siinä mielessä ra-lainen estetiikka oli uutta, että se kuvasi ajan 
muuttumisen arvotyhjiön ja valistuneen itsekkyyden aikakau-
den tunkeutumisen myös elokuvakulttuuriin. Kirjassa hype-
tetään R&A:n linjaa näin:

”Virtauksia välittänyt R&A on nousukauden lapsi, joka 
pääsi vauhtiin nousukauden jälkeen. Festivaalia voi luonneh-
tia kaupunkimediaksi siinä missä hieman aiemmin aloittanei-
ta Radio Citya, City-lehteä ja Image.”

Kysymys oli siis nuorisokulttuurisesta ilmiöstä ja Rosa Lik-
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somin mainostamasta punk-asenteesta - ”itseoppineista puur-
tajista”, jotka tekivät kaiken uuden alusta alkaen tekemisen 
innosta mottonaan K-kaupan lanseeraama ajatus osaamisesta, 
joka syntyy vain tekemisen kautta. Siitä huolimatta perustelu 
on ontuva ja itse kirjan sisällyksetön ylistyslaulu väsyttävää ja 
turhaa. Tänään tiedämme millainen maailma ja ihmiset olivat 
tämän kulttuurin takana. 

Yksi mies kuvaa sitä hyvin. Raul Grunstein, joka on 
myös Korjaamon takana myytyään Image-lehtensä A-leh-
dille 2000-luvun puolessa välissä. Grunstein on kaupallisen 
kulttuuripolitiikan kruunaamaton ruhtinas ja taiteen instru-
mentalisoija, joille eettiset ongelmat ovat vieraita ja arvot vain 
numeroita päämäärien ollessa yhtä jatkuvaa samaa julkisuus-
sirkusta kassakoneen kilinän lomassa.

R&A:lla on silti oma paikkansa sekä historiassa että nyky-
päivässä siitä huolimatta, että sen asemaa haastaa pienemmät 
festivaalit kuten LGBTQ-kansan oma Vinokino-elokuvafesti-
vaali syksyisin. Kun millään ei ollut mitään väliä, tyhjästäkin 
tynnyreiden kolinasta saatiin suurella meluamisella käärittyä 
kunnon paketti, jolla suurta yleisöä rahastettiin ainakin sen 
verran, että bileiden jatkot saatiin pidettyä yleisön piikkiin. 

Siltala julisti omaa tyhjyyden manifestiaan muistuttamal-
la, ettei heillä ollut mitään tekemistä poliittisesti korrektin 
taide-elokuvan kanssa. Mutta ei sano sanallakaan mitä se oli. 
Sen sijaan hän tunnustaa, ettei R&A:lla ole arvoja eikä sen 
kummempia päämääriä eivätkä lama-Suomen ikävät realitee-
tit häirinneet hurmosta, ”sillä ei ole mitään tekemistä min-
kään kanssa.”

Otetaanpa esimerkki toisenlaisesta näkökulmasta tähän 
rinnalle. Legendaarisen Filmihullu-lehden ensi-iltaelokuvien 
säännöllisen ruotimisen aloitti lehden 5/1978 numerossa uu-
den elokuvan mestarin, ranskalaisen elokuvaohjaaja Jean-Luc 
Godardin (Godardin suorapuheisuus on myös tämän artik-
kelin kirjoittajan mottona, kun Godard puheessaan Tukhol-
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massa Filmihullun näytenumeron mukaan vuodelta 1968 
sanoi Ruotsissa käppäilevän kaduilla kahdeksan miljoonaa 
pystyyn kuollutta kaduilla, eikä kukaan edes tiedä että näin 
on) kirjoituksesta ”Mitä me näimme” lainatulla otsikolla sa-
manniminen palsta, minkä lukeminen pitäisi kuulua jokaisen 
elokuvanharrastajan- ja ammattilaisen viikkorutiineihin osa-
na puhdistautumista kaupallisen elokuvaroskan puuduttavaa 
vaikutusta vastaan. 

Mitä me näimme, pitäisi olla myös jokaisen elokuvaa 
jälkeenpäin analysoivan vakiokysymys huolimatta valmiiksi 
pureksitun materiaalin ylitarjonnan uuvuttamista esteettisesti 
raskautetuista mielistämme, sillä se paljastaa sen mitä elokuva 
on tai ei ole aikana, jolloin elokuva on tullut tietoiseksi itses-
tään vastakohtana Hollywoodin ”viattomille päiville” (Peter 
Wollen Filmihullu 5/1973). Miksi elokuvat ovat niin tärkeitä? 
Siksi, että ne, jotka niitä hallitsevat, varastavat sielusi. Jauhavat 
sinut suussaan ja sylkevät sitten pois.

Godard on muutenkin merkittävä heppu älyllisesteettisen 
radikaaliboheemisuuden maailmassa. Esimerkiksi filmihullun 
raamatuksi kutsussa kirjassaan ”Elokuva Godardin mukaan” 
(Love-kirjat 1984) hän antaa palaa kunnolla elokuvakritii-
keissään näyttäen samalla, miten sivistynyt, sydämellinen ja 
piikikäs aito kriitikko, joka itsekin on taiteilija, voi olla aitoon 
ranskalaisen humanismin nimiin vannoen, ja jonka pitää olla-
kin, ollakseen uskottava ja elokuvaa sisältä ymmärtävä. 

Kirjan on kääntänyt, toimittanut ja siihen saatesanat kir-
joittanut edelleenkin Filmihullun toimituskuntaan kuuluva 
Sakari Toiviainen. Saatesanoissaan hän muistuttaa Ranskan 
uuden aallon suurten nimien mm. Godardin toimineen en-
nen elokuvaohjaan uraansa vaikutusvaltaisen ranskalaisen 
elokuvalehden elokuvakriitikkoina. 

Godardin merkitys uudelle elokuvakäsitykselle ja nykyte-
kijöille on edelleenkin haastava, sillä hän oli muistutukseksi 
eettisestä tinkimättömyydestä koko ajan hermolla rikkoen 
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jokaisessa uudessa elokuvassaan jonkin perinteisen käytän-
nön tai lajityypin sovinnaiskuvion. Kriitikkona Godard piti 
itseään elokuvantekijänä tehden kritiikin sijaan elokuvia. Hän 
oli esseisti, joka kirjoitti esseitä romaanimuodossa tai romaa-
neja esseemuodossa: kirjoittamisen sijasta hän vain filmasi ne.

Tämä on tärkeä huomio, kun arvioimme elokuvaa, joka on 
ulkoisesti hurmaava ja uudenlainen, mutta jonka sisus haisee 
sille itselleen siitä huolimatta, että se rikkoo perinteisen käy-
tännön tai lajityypin sovinnaiskuvion, sillä sen se tekee vain 
kikkailunhalusta saadakseen oikeutuksen huolimattomuudel-
leen ja pinnallisuudelleen huomionkipeydessään kuin pahai-
nen näyttelijä. 

Kun elokuva minkä näemme on selvästikin alamittainen ja 
rahastamismielessä tai huomion takia tekotaiteellisesti tehty, 
vaikka tekijät muuta väittävätkin, kuten tässä kirjoituksessa-
ni esimerkkinä paljon kohuttu ja kehuttu ”mukamaaginen” 
rimanalitusräpläily WENDY, on syytä kaivaa kirjaston kät-
köistä esiin ja mainitun Godardin kirjojen lisäksi Filmihul-
lu-lehdet ja lehdestä kertovat tai lehden toimittajien - etu-
päässä Peter von Baghin kirjoittamat ”helmiä sioille”-osaston 
kirkkaimpien oivallusten sisältämät kirjat, sillä niiden sivuilta 
löytyy heti tämä peruskysymys yhtä paljastavine lisäkysymyk-
sineen (kerran Petteri esim. kirjoitti: ”Chaplin ei toki mahtuisi 
maahantuojiemme virallisen moton ”Paskaa Suomen kansan” 
alle...), koska ne toimivat kaupallisen ja korruptoituneen sekä 
taiteellisesti jämähtäneen elokuva-alan omatuntona myös sil-
loin kun kyseessä ovat arviot elokuvafestivaaleista ja niiden 
ohjelmistosta sekä elokuvista.

Me tarvitsisimme elokuvan vallankumouksen mutta val-
lankumous ei ole huviretki, kuten Filmihullun Velipekka 
Makkonen kirjoitti otsikolla ”Truffautin pienoislaivat”-jutus-
saan Filmihullun numerossa 5/ 1970. Raha on rahaa ja siitä 
ei seuraa mitään muuta kuin, no tiedättehän tämän kreikka-
laisproblematiikan hybriksestä. Ensin menee lujaa ja sitten vä-
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hemmän lujaa ja lopulta peilistä katsoo takaisin ikävä hirviö. 
Ja syy on hyvinvointikakaroiden selitysmallin mukaan 

ainoa joku muu kuin oma kapeakatseisuus ja vauhtisokeus. 
Niin sen kuuluu ollakin, että on jotain mitä muistella kulma-
kunnan kuppilassa vexisalmi-tilanteessa, kun kukaan ei enää 
tunnista naamaa, eikä muista mikä on ollut jotain sitä, miksi 
hän on sen mielessään kuvitellut - oman elämänsä. 

Miksi sitten kukaan ei uskalla, osaa tai halua puhua elo-
kuvan todellisista ongelmista tai ne lakaistaan maton alle? Jos 
R&A olisi sydämestään oikea elokuvafestivaali eikä jokaiselle 
jotain tarjoava sillisalaatti, tarpeellinen ja tätä päivää kuvastava 
kaikenlaisten elokuvien tavaratalo, se olisi ilman muuta myös 
antihollywoodilainen, mitä se ei nyt ole. Ovatko elokuvat 
”ylevien tunteiden ilmaisua ja klassisen kauden sekä ihmisen 
ja luonnon ykseyden esittely”, kuten Godard olisi sanonut? 
Hyvät kyllä, huonot eivät.

Juuri tämän ongelman välttäminen välittyy valitettavasti 
historiikin sisältä. R&A on ollut lähtökohtaisesti kiva ja uusia 
tuulia laajasti elokuvagenren sisällä laidasta laitaan ajankoh-
dan edellä tarkasti haisteleva näppärä juttu mutta ei paljoa 
muuta, koska kukaan tekijöistä ei ole halunnut vaarantaa 
asemaansa suomalaisen elokuvamaailman kentässä tärkeinä 
ja uskottavina tekijöinä. 

Poissaolollaan paistavat ne ”todelliset elokuvat”, jotka Go-
dardin mieliksi esittivät omien järjestelmiensä vastakohdat ja 
tuhosivat aiheensa sekä ne todelliset helmet sioille-osastolai-
set, jotka eivät päädy koskaan kaupallisten festivaalien uusinta 
uutta etsivien hotellihirmujen listoille yksinkertaisesti siksi, 
että ne ovat liian nerokkaita ja ärsyttäviä ollakseen edes sie-
dettäviä yleisöfilmejä, sillä niiden todellisuusnäkemys ei vas-
taa alkuunsakaan sitä, mitä todellisuuden väärin ymmärtänyt 
suuri yleisö sen kuvittelee syöttöastiasta lapsesta lähtien sen 
syöneenä olevan. 

Puuttuva linkki elämän ja kuoleman välillä on brechti-
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läis-artaudilaisen ajattelun ja ymmärryksen puute. Brecht 
ja Artaud suhtautuivat epäluuloisesti taiteiden - ja erityisesti 
elokuvan -voimaan ”vangita” yleisönsä jollei yleisöä selväs-
ti voitu saada ajattelemaan tai muuttumaan (Peter Wollen 
5/1973 Filmihullu).

Missä ovat nämä henget? Uskaltaako, haluaako ja osaa-
ko joku puhua enää puhdistavasti Filmihullun henkeen. Me 
tarvitsisimme nyt kipeästi catolaisen ehdottoman eettisyyden 
uuden aallon elokuvien aallonharjalla tuoneen Godardin 
kompromissitonta totuudenetsintää, sillä hän oli Peter Wolle-
nin mukaan oikeassa katkaistessaan välinsä Hollywood-eloku-
van kanssa. Wollenin mukaan oli joukko syitä, miksi Godard 
rikkoi välinsä kerronnan yhtenäisyyden kanssa. 

Hänen mielestään niistä tärkein oli ehkä kerronnan emo-
tionaalisen taian särkeminen, kerronnan virran pysäyttämisen 
pakottaessa katsojan keskittämään ja terästämään huomioky-
kyään yhä uudelleen ja uudelleen - juuri tästä on kysymys 
edelleenkin taistelussa huomiosta ihmisten mielissä Hol-
lywood vastaan muu elokuvamaailma.

Moni muukin asia häiritsee kirjassa. Sama porukka esiintyy 
kirjan alussa ja lopussa niin, että tulee se oikea kuva mistä 
on kysymys: kivan harrastamisesta isoilla apajilla. R&A:sta ei 
oli kannattanut kirjoittaa tällaista ylistysmielistelysatoa vaan 
todellinen elokuviin keskittyvä kirja. Niin olisikin tehty, jos 
R&A olisi perustajajoukolle ollut filmihullumainen huume 
eikä vain oman minän, maineen ja lompakon täyttöyritys. 

Historiakirjan sijaan olisin kirjoittanut R&A:n tulevai-
suudesta. Uudet nuoremmat tekijät ponnistavat paremmalta 
pohjalta, kun alustava työ vuosikymmenien saatossa on tehty 
epäonnistumisineen ja rimanalituslimboiliuineen, jotka kuu-
luvat nuoren ja kokeilevan kulttuuritapahtuman arkeen siinä 
missä nenä Jyrki Kataisen naamataulun keskelle. Historiikit 
ovat aina tylsiä ja niistä haisee läpi tunkkainen omakehu sekä 
typerä oman hännän nostaminen muiden kustannuksella.
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Niin on myös R&A:n historialliseksi totuudeksi kansien 
väliin kootun. Kirja on imelää itseään täynnä. Alun kahdensa-
dan sivun jälkeen alkaa avoin mieli paatua ja synkistyä. Tätäkö 
tämä on? Meni maku tästäkin kirjat, kuten Konemusiikki-kir-
jasta, jossa hän kehuu ummet lammet laa Querelle-huijauk-
sessa myöhemmin kunnostautunutta turkulaista festivaalite-
kijää Jaakko Parkkaria vain sen takia, että hän sattui olemaan 
edesmenneen Perttu Häkkisen kamu. Olin yllättänyt. Oli-
sin lukenut paljon mieluummin katsojien ja festarituottaji-
en kommentteja esim. R&A:n ensimmäisestä superhitistä, 
Derek Jarmanin loistavasta ”The Engelic Conversationista” 
sekä sen luutunutta todellisuuttaa vastaan asettuneiden un-
deground-elokuvien sisällöstä ylipäätään. 

Turha toivo. Kun on saatu leikkikalua omaa egoa korista-
maan, ei siitä hennota päästää irti millään. Kirjan nauretta-
vinta antia on elokuvaohjaaja Jari Halosen nuoleminen. Se on 
sekä turhaa että ällöttävää. 

Matti Paunio, tuo laiskanpulskea Renny Harlin-fani, ja 
kaikkea muuta kuin oikean taide-elokuvan ystävä tai tukija, 
kirjoittaa (kirjan sivulla 156):

”Jari Halosen olevan outo ja intohimoinen, jolla oli näke-
mystä ja vaikka ”se teki mitä tahansa, taustalta paistaa kuiten-
kin, että se on lukenut kirjoja”. 

Rohkenen olla kirjoittajan kanssa rankasti eri mieltä sa-
moin, kun siitä, oliko tämä kirja lainkaan tarpeellinen ja hyvä.
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Thesleffin arvokas 
Platon
Harald Olausen

Holger Thesleff on eräs avain siihen käsityksen, mikä meillä 
suomalaisilla on nykyjään kreikkalaisista ja erityisesti Plato-
nista. Thesleffin tekee kiinnostavaksi se, että hänen Platon-ku-
vansa poikkeaa monin tavoin yleisestä käsityksestä, vaikka on 
saanutkin maailmalla hyväksyntää. Thesleffin tekee merkit-
täväksi myös se, että hän on uskaltanut tutkia Platonia, jota 
Suomessa on tutkittu yllättävän vähän. Platonin kohtalo on 
ollut korokkeelle nostaminen, unohtaminen, taas nousu ih-
misten mieliin, monet tulkinnat ja väärin ymmärtämiset ja 
taas unohtaminen. 

Thesleffin mukaan kaikkialla hänen teksteissään tuntuu 
olevan jotain, joka ei täsmää. Platonia tutkittaessa on vaikea 
välttää hänestä niin ihastusta kuin ihmettelyäkin. Mitä Pla-
ton oikeasti tahtoi sanoa ja kenelle dialogeissaan? Thesleffin 
mukaan vasta kun tähän on saatu tyydyttävä vastaus, voidaan 
ehkä dialogien kirjallista asua arvostaa ja arvostella entistä pe-
rusteellisemmin. Platon tulee esille kaikessa, sillä myös hänellä 
kaikki liittyi kaikkeen. Platon on arvoitus, jossa kaikki se mitä 
emme näe emmekö tiedä, liittyy siihen kaikkeen minkä ha-
luaisimme nähdä ja tietää. Siksi tutustumme kreikkalaiseen 
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kulttuuriin tässä juttusarjassa, ihmisiin, heidän ajatteluunsa 
ja filosofiaan. 

Me lakkaamatta kyselemme, voimmeko hallita kohtaloam-
me millään tavoin ehkä siksi, että kreikkalaiset tragediakirjai-
lijat korostivat luonteen ja sen väistämättömien puutteiden 
merkitystä elämäntapahtumissa. Ja siksi me fatalismin vaivaa-
mat ihmiset kysymme lakkaamatta itseltämme peloissamme 
siitä mitä meille käy sen jälkeen, kun jotain sellaista äkkiar-
vaamatta tapahtuu, mitä emme ole osanneet edes pelätä: us-
kommeko vapaaseen vai jumalan tahtoon? Kyse on puheesta 
ja sen vaikutuksesta meihin. Jo kreikkalaiset tiesivät hämärän 
puheen takana olevan usein myös hämärä ajatus. Kreikkalaiset 
tekivät pakosta hyveen. Kreikkalaisille poliitikko oli ”rhetor”, 
puhuja, jonka koulutukseen kuului grammatiikka, joka opet-
ti kielen muodot ja dialektiikka, joka opetti mahdollisuudet 
sekä retoriikka, joka opetti yhdistämään kaiken selkeäksi ja 
täsmällisesti.

Katolisen kirkon sisällä kilpaili keskenään benediktiiniläi-
nen tapa nähdä tekstit annettuina ja jesuiittojen teksti esi-
merkkinä laajemmasta tekstuaalisesta järjestelmästä. Pitkään 
ajateltiin tieteen kielen edustavan vastakkaista lajia kuin reto-
riikka. Aristoteles oli erottanut jo ”Retoriikassaan” (Gaudea-
mus 2012) eri puheen lajeja mm. oikeudellisen, joka tarkoitti 
puhetta tapahtuneista asioista, poliittisen tulevista ja epideik-
tisen nykyisistä. 

Olemmeko unohtaneet nämä opetukset? Jos on niin, joh-
tuuko se siitä, että tunnemme heikosti kreikkalaiset ja antiikin 
klassismin ja onko sillä tänään mitään väliä? On, jos haluam-
me ymmärtää olemisen ja valheen välisen kytköksen. Emme, 
jos on uskominen Giorgio Collin kirjassaan ”Nietzschen 
jälkeen” (niin&näin 2008) -kirjan sivulla 95. esittämiin 
perusteluihin: ”Sellaista oli Weimarin ”klassismi: kukaan ei 
enää tunnistanut aitoa kreikkalaista. Kreikka, josta Hölderlin 
puhuu meille, muistuttaa eniten alkuperäistä ja on ainakin 
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välittömämpi kuin Nietzschen tarjoama Kreikka. Winckel-
manin ja Goethen esikuva, jonka Hölderlin tunsi, jäi hänelle 
vieraaksi ja vielä vieraammaksi jäi filologinen lähestymistapa. 
Sen sijaan hän oivalsi kreikkalaisen runouden luonteen, rat-
kaisi sen arvoituksen ja puhui sen kanssa samaa kieltä. Näin 
muoto valaisee hänelle sisältöjä: hän näkee kreikkalaisen ju-
malan - sen kuvan ja värinän - kiihkeästi, mihin verrattuna 
jopa Nietzsche näyttää mitättömältä. Ja ennen kaikkea hän 
näki paremmin ihmisjumalan: jos hänen Empedoklestaan 
verrataan Nietzschen Zarathustraan, jälkimmäinen näyttäytyy 
yksinäisyyden, tuon varhaisimmille kreikkalaisille tuntemat-
toman paheen, pilaamana ja inhimillistämänä.”

Me jäämme lopulta yksin, ihan kuten totuus, minkä 
perässä juoksemme, etsimme sitä ja lopulta petymme, kun 
emme sitä saa kiinni, tai sitten meistä kasvaa jokaisesta uusia 
Herakleitoksia, joka nuorena ilmoitti, ettei tiennyt mitään, 
mutta kasvettuaan aikuiseksi ilmoitti tietävänsä kaiken, ja 
tiesi kaiken tämän tapahtuvan hänelle vain siksi, että kohtalo 
niin määräsi, ettei tulisi koskaan näkemään kaikkea: ”Vaikka 
kulkisit kaikki polut, et voi löytää sielun rajoja: niin syvä on 
sen mitta.”

Me tarvitsisimme uuden Sokrateksen, mutta ei sitä Col-
linin kuvailemaa Sokratesta, joka oli tyytymätön ihminen, 
pessimisti, joka oli jämähtänyt ekstaasiin, kiihkeyteen tähtää-
vän yllykkeen ja mielipuolisen, elämän vastaisen kamppailun 
väliin, vaan näennäisyydet hylkäävän Sokrateksen, joka liihot-
telisi Montaignen tai Egon Friedellin tapaan näennäisen huo-
lettomasti ”asioiden yläpuolella” asioiden kuumiin ytimiin sa-
lakavalan tarkkaan pureutuen, eikä niin kuin Collin kirjoittaa: 
”Käyttäytymisellään Alkibiadesta kohtaan, torjuessaan pala-
van halun, jota hän itse on jatkuvasti kiihottanut. Sokrates 
paljastaa salaisuutensa. Ihminen, joka perääntyy hulluuden 
syövereiden edessä, pitää kiinni tietoisuudesta, haluaa eikä 
halua tulla vietellyksi, muuttuu nyt panettelijaksi, moraali-
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lain säätäjäksi, ja maailman edessä ihmiseksi, jolle julkeus on 
vaihtunut pettymykseksi, kuten näkyy hänen puolustuspu-
heestaan tuomareiden edessä tai hänen ironiansa häijyydestä.”

Collin ylistää Nietzscheä, koska hän näki, ettei olemassa-
olomme kärsimykseen ei ole pelastusta, tai että harhakuvista 
sekä valheista, joilla yritämme etäännyttää kärsimyksiämme, 
ei ole mitään hyötyä. Kreikkalaisista paljon kirjoittanut saksa-
laisfilosofi Nietzsche puhui ihmiskunnan patsaasta, eli ihmi-
sestä, johon valettaessa jalometallien jatkeeksi heitetään myös 
erheitä, paheita, toiveita ja houreita, koska muuten patsas ei 
tulisi koskaan valmiiksi. Jeesusta hän piti lapsenomaisena ja 
sukupuolisesti epäkypsänä kun hän Vuorisaarnassa kehotti 
repimään sen silmän päästään, joka vietteli ihmistä samalla 
kun hän sanoi jokaisen ihmisen pelastuksen riippuvan hänen 
omasta käyttäytymisestään ja että Jumalan valtakuntaan joh-
tava tie ei ollut helppokulkuinen.

Vastakohdaksi ihmistä pienentävälle kristinuskolle 
Nietzsche asetti kreikkalaisen Dionysos-jumalan, joka oli su-
kupuolisen hurmion ja hedelmällisyyden jumala: kreikkalai-
sille sukupuolinen symboli kunnia-arvoisin symboli sinänsä, 
siihen kätkeytyi koko antiikin hurskauden varsinainen syvä-
sisältö! Nietzsche ennusti myös osuvasti ihmiskunnan vapau-
tumisen ja siitä seuraavan moraalittomuuden: ”Vapaa-ajan 
lisääntyminen, ja jumalan kuolema tekevät ihmisen elosta 
tuskaisaa. Ei ole enää mitään valmiita moraalisia käskyjä, 
joihin astua kuin valmiiseen pöytään kiltisti nauttimaan ohi-
menevästä, mutta tarkoin määrätystä elämästä oikean elämän 
elämiseen.”

Nietzschen mukaa kristinusko antoi Erokselle myrkkyä 
juotavaksi - se ei tosin siitä kuollut, mutta huonontui lajis-
saan ja tuli paheeksi. Nietzsche kirjoittaa kärsimyksestä teok-
sessaan ”Moraalin alkuperä” jakaen sen merkitykselliseen ja 
mielettömään kärsimykseen. Merkityksellisessä kärsimykses-
sä Nietzsche ajatteli ihmisen tietoisesti asettaman päämäärän 
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tuottavan merkityksen ja näin ollen lievittävän älyllisessä 
mielessä ihmisen kokemaa kärsimystä. Mielettömyydessä 
tätä merkityksellisyyttä ei ole ja siksi ihmiset kokevat tällaisen 
kärsimyksen niin sietämättömäksi, että alkavat kehitellä sitä 
tukevia ajatuksia tai sitä helpottavia tarinoita. 

Esimerkiksi Nietzsche ottaa jumalan, sielun ja ikuisen 
elämän perisynnin. Ne ovat hänen mukaansa ihmisen turhia 
yrityksiä yrittää tuottaa merkityksellisyyttä muuten mielet-
tömälle kärsimykselleen vauvasta vaariin, mikä vain jatkuu 
kuolemaan saakka. Meidän pitäisi oppia ottamaan elämään si-
sältyvä väistämätön kärsimys ja taisteltava minkä voimme väl-
tettävissä olevaa kärsimystä vastaan eikä työntää peloissamme 
päättämme kristinuskon pensaaseen saadaksemme lohtua ja 
apua. Mikä tekee sitten vanhoista kreikkalaisista niin merkil-
lisiä? Se, että he ymmärsivät ensimmäisinä ihmisten kohtalon 
olevan tehdä voitavansa ja antautua pakon edessä. On väitetty, 
että jumala oli kreikkalaisille ns. predikaattikäsitys, sillä antii-
kin Kreikassa oli luonnollista luokitella kaikki yli-inhimillinen 
jumalalliseksi, kaikki jumalallinen oli jollakin tavalla ensisi-
jaista suhteessa inhimilliseen. Jumalallinen oli näkymätöntä 
ja ihmiset jumalien kaltaisia, vaikkakin epätäydellisiä. Nämä 
kaksi tasoa kommunikoivat jatkuvasti keskenään. Platonin 
aikaan jumalallinen kuten taivaskin, olivat inhimillisen ja 
maallisten asioiden, muutosten ja vastakohtien ”yläpuolella” 
eikä niiden sisällä kuten myöhemmin. Jokainen Platonin luki-
ja Thesleffin mielestä epäilemättä käsittää (mitä en kyllä usko, 
sillä Platon kokosi yhteen vanhempia ja epäselviä ajatuskulku-
ja, yhdistellen niitä uusiin oivalluksiin, luoden samalla polkua 
omien ajatustensa ristiriitaiselle jälkitulkinnalle), että hyvän 
objektiivisuus erosi miellyttävän suhteellisuudesta. Sielulla oli 
Platonin mukaan itsellään dialektinen kyky itsenäisesti pää-
tellä siitä aistimusaineksesta, jonka keskellä se jatkuvasti eli. 

Theaitetos-dialogissa Platon sanoo ”kaiken olevan liikettä 
eikä mitään muuta (156a4-5). Theaitetos ymmärtää Sokratek-
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sen haluavan hänen vastaavan kysymykseen: minkä ruumiilli-
sen kyvyn avulla me sielussamme havaitsemme parittomuu-
den ja parillisuuden ja muut tämänkaltaiset asiat? Theaitetos 
vastaa, että vastaavalla tavalla kuin noita aistimuksia varten, 
edellä kuvatun kaltaisia (havainnon kohteen olemassaoloa 
tai sen parillisuutta tai parittomuutta koskevia arvostelmia) 
varten on tuskin olemassa mitään erityistä sielun orgaania. 
Uskoisin, että sielu vain itsensä avulla toteaa, mikä on kaikelle 
yhteistä (185d8-e2). Timaioksen maailmankaikkeuden syn-
tydialogi alkaa olevan ja ei olevan välisellä erottelulla (27d5-
28a1): ”Edellisen voi käsittää järjellä ja ajattelulla, koska se 
pysyy aina samana, jälkimmäinen taas perustuu järjettömään 
luuloon ja aistihavaintoihin” (28a1-4).

Platon kuvaa myöhemmin samassa dialogissa sielun tosi-
asiallista tilaa, miten mahtavaan virtaan heitetyt sielut eivät 
kykene vastustamaan virran voimaa, vaan joutuvat väkivaltai-
sen ja järjettömän liikkeen pyörteisiin, joka heittää harhailevia 
sieluja edestakaisin niin, etteivät ne enää sen jälkeen kyenneet 
erottamaan ”Samanlaisen ja Erilaisen” välistä liikettä toisis-
taan (43c7-d4). Tämä kohta on mielenkiintoinen ihminen 
vastaan jumalakeskustelun kannalta, sillä Platonin mukaan 
universumin keskustassa elävä ja havaintojen virrassa ajeleh-
tivan sielun ongelma on se, että se luulee ”Erilaista” liikettä ai-
noaksi todelliseksi liikkeeksi. Tästä kuvitelmasta se ei Platonin 
mukaan herää todellisuuteen ennen kuin antautuu itsessään 
olevan ja samana pysyvän kiertoliikkeen vietäväksi ja onnis-
tuu järjen voimalla hallitsemaan sekavaa aistimusainestaan: 
”Näin tehdessämme me saavutamme sen parhaan päämäärän 
(telos), jonka Jumalat ovat ihmisille antaneet, ja joka on paras 
elämänmuoto nyt ja vastaisuudessa”.

Platon etsii vastausta kysymykseen millainen suhde olevan, 
lepotilan ja liikkeen välillä on, ja siksi kysymys siitä, mitä 
liike itsessään on, nousee arvoituksellisen tärkeäksi ihminen 
vastaan Jumala-ongelmanasettelussa. Platon haluaa ihmisten 
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korjaavan omassa päässään ne kiertoradoissa esiintyvät häiriöt, 
jotka johtuvat siitä hetkestä, kun sielu yhtyi ruumiiseen, jotta 
heidän järkevä sielunosansa voisi myöhemmin sulautua osaksi 
kaikkeuden kiertoliikettä - eli mihin sen jälkeen tarvitaan Ju-
malaa? Uskonnonfilosofista keskustelua on sekoittanut joskus 
harmillisesti Platonin tapa kuvata kahden tason mallin ylem-
pää osaa jumalalliseksi, vaikka hän tarkoitti sen runollisen 
metaforiseksi sanontatavaksi enemminkin kuin todistuksena 
Jumalien olemassaolosta. Holger Thesleff kirjoittaakin kirjas-
saan ”Platonin arvoitus” (Gaudeamus 2011): ”Se, että jumalat 
- sikäli kuin sellaisia on ja ne vaikuttavat ihmisten keskuu-
dessa - eivät anna ”hurskaiden” tekojen vaikuttaa itseensä, on 
tärkein uskontokriittinen teesi Eutfronin loogisten leikkien 
joukossa. Hurskaus supistetaan tässä lähinnä yhteiskunnal-
liseksi oikeamielisyydeksi eikä sitä lasketa perushyveeksi Val-
tion neljännessä kirjassa. Sitä, että Jumalat eivät anna lahoja 
itseään korostetaan uskonnollisesti vakavammin Laeissa (ja 
Alkibiades II:ssa).”

Platon oli sitä mieltä, että myyttien jumalat oli tehty vääräl-
lä tavalla ihannoiduksi ihmisiksi, jotka syyllistyivät samoihin 
erehdyksiin kuin tavalliset kuolevaiset. Todellinen jumalalinen 
identifioidaan Platonilla näin ollen ylempään platonilaiseen 
tasoon, joka on siis ymmärrettävä filosofiseksi rakennelmaksi 
eikä miksikään mystiseksi uskonnolliseksi maailmaksi. Thes-
leffin mukaan myös Sokrateen kritiikki Homeroksen Jumalia 
kohtaan oli musertavaa: se veti ne alas ihmisten maailmaan 
mehevin sitaatein, jotka muodostivat eräänlaisen hänen 
oman eettisen linjansa retorisen manipuloinnin ja Platonin 
Timaioksen demiurgi tarjoaa ennen kaikkea ratkaisun tietylle 
kahden tason mallin ongelmalle: ”Hän ei ole ylijumala, kuten 
luoja useimmin uskonnoissa on ollut, vaan jumalallisen järjen 
ilmentymä, joka antaa kaikelle syyn (aitia) ja takaa, että luotu 
kosmos on ainoa ja paras kaikista ajateltavista olevista maail-
moista (erit. 31Ab, 37c).”
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Tämä on erityisen mielenkiintoinen huomio: Platonin 
demiurgista tuli Thesleffin mukaan pahan maailmamme de-
moninen luoja. Kristillinen teologia alkoi hyödyntää myö-
hemmin kehittynyttä ns. keskiplatonismia (sen uskonnol-
lismystiset ja okkultistiset tendenssit tulivat yhä enemmän 
näkyviin Thesleffin mukaan ajanlaskumme alussa ja sulau-
tuivat myös erinäisiin keisariajan uskonnollisiin oppeihin). 
Kun vanhoihin jumaliin kyllästyttiin, niin vuodesta 176 al-
kaen neljä keisarin kustantamaa professoria opetti Ateenassa 
filosofiaa; platonismia, aristotelismia, stoalaisuutta ja epiku-
rolaisuutta: ”Platonismi pääsi puhuttelemaan nyt laajempaa 
yleisöä opilla ensimmäisestä jumalasta, korkeimmasta hyvästä, 
hyvän pojasta (vrt. Valtion aurinkovertaus) ja sielusta, persoo-
nallisuuden kuolemattomasta osasta, joka ohjaa ruumiin toi-
mintoja sekä on osallinen ihmisen jalostumiseen ja rappioon.”

Parmenides esitti ympärillämme alati muuttuvan maa-
ilman olevan epätosi ja että ainoa aito maailma oli muut-
tumaton ykseys (tämä sai 1600-luvulla vahvaksi aisaparik-
seen pyrkimyksen varmuuteen). Platon taas näki ihmisten 
yhteiskunnan eräänlaisena kaikkeuden ja yksilön kaltaisena 
kosmoksena, missä ihminen oli ensisijaisesti vastuussa itse 
elämästään (esim. Valtiossa X 617e ja Timaioksessa 42d-, 
87c-90d), mutta ymmärsi ”logoksen” aseman ihmissielun 
”jumalallisena” osana kun hän viittaa Faidonissa (73a-), että 
sielun on ilmeisesti täytynyt tietää kaikki ideat ennen syn-
tymistään. Thesleff muistuttaa, miten aluksi platonilaiset 
(Plotinos lisäsi platonilaiseen demonologiaan myös stoalaisia 
sekä pythagoralaisia lisäyksiä kuten kaikkeuden ”sympatian” 
ja puhdistusopit) vaikutteet, jotka saivat vastakaikua etenkin 
Itä-Rooman sivistyneistön ohuissa kerroksissa, tulivat aluksi 
kahdelta eri taholta, ennen kaikkea Areopagiselta Euriugenan 
kautta ja Augustinukselta Anselm Canterburylaisen kautta, 
Anselm painotti Thesleffin mukaan jumalan täydellistä ”ole-
vaisuutta” negatiivista teologiaa vastaan: ”Eräiden oppineiden 



377

protesteista huolimatta kirkko hyväksyi Dionysoksen seli-
tyksen, ja uusplatonistinen hypostaattioppi ja monet muut 
platonistiset ajatukset saivat näin uutta painoarvoa teologian 
puolella, joskin lukuisat yksityiskohdat jäivät kiistanalaiseksi, 
kuten esimerkiksi Jumalan (eli ykseyden) totaalinen määreet-
tömyys tässä mallissa (ns. negatiivinen teologia).”

Platonin ajatuskulkuja ja metodeja tulee Thesleffin mu-
kaan tulkita ensisijaisesti nimenomaan kirjallisista dialogeis-
ta käsin. Sen edellyttää kuitenkin Platonin proosadialogien 
problematiikan lisäksi dialogien yleisen rakenteen esittelyn 
lisäksi pohdintoja mm. siitä, millaista pohjimmiltaan Plato-
nin dialogitaide oli. Thesleffin arvokas näkemys Platonista on 
koko hänen pitkän elämäntyönsä kova ydin ja kansainvälistä 
tasoa. Onneksi meillä on hänet ja hänen pohdintansa Plato-
nista. Platon kirjoitti harvoin Thesleffin mukaan ajattelijana 
täsmälleen mitä ajatteli, toisin kuin oppilaansa Aristoteles, 
joka on selkeä ja suoraviivainen ajattelija. Thesleff on oikeil-
la jäljillä sanoessaan kaikkialla Platonin teksteissä on paljon 
epäselvyyksiä ja ristiriitaisuuksia, jotka huomaa vain tarkka, 
Thesleffin tavoin itse aiheeseensa sekä historian, kielen että 
ajan hyvin tunteva, lukija, mikä edellyttää vähintään profes-
soritapaista korkealuokkaista ja pitkää tutkimusasennetta.

Ei Thesleff itsekään ole aina selkeä tai ristiriidaton Plato-
nia tulkitessaan. Kaikesta hyvistä oivalluksistaan huolimatta 
hänelläkin on oma Akilleen kantapäänsä Platon-tutkimuksis-
saan; hän ei anna periksi historialle vaan korostaa sen tarpeel-
lisuutta Platonin kokonaiskuvaa valotettaessa ja etsiessämme 
kysymykseen ”Mitä Platon oikeastaan tahtoi sanoa ja kenel-
le dialogeissaan – ja suullisesti, Akatemiassaan ja muualla?” 
riittävän tyhjentävää vastausta. Platonin arvoitus ei ratkea 
lukemalla sieltä täältä kohtia hänen kirjoituksistaan, pitää 
lukea kaikki moneen kertaan ja miettiä niiden välistä suhdet-
ta toisiinsa, sillä kokonaiskuva hahmottuu eri näkökulmista 
käsin, ja ne nivoutuvat Thesleffin mukaan toisiinsa siten, ettei 
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päällekkäisyyksiltä vältytä – syystä ei sanota Platonilla kaiken 
liittyvään kaikkeen: 

”Metafysiikkaan sidottu etiikka oli hänen ajattelunsa kes-
keisen alue. Erityisesti hänen menetelmänsä, etenkin niin 
sanottu dialektiikka tulkittuna johdetuksi orientoitumiseksi 
eikä vastakkainasetteluksi, ovat tutkimisen arvoisia. Ongel-
maksi tutkijoille on muodostunut lisääntynyt tietoisuus siitä, 
että Platon piti suullista keskustelua tärkeämpänä kuin kir-
joittamista. Dialogien taustalla käytyä keskustelua voidaan 
paikoitellen hahmotella, jolloin eräät tekstien näennäiset 
ominaisuudet ja epäjohdonmukaisuuden selittyvät.”

Pidän suomeksi julkaistuja Thesleffin Platon-kirjoituksia 
merkittävinä. Yli puoli vuosisataa Platonin parissa on sekä 
kunniakas suoritus että tuottanut tuloksena harvinaislaatuisen 
Platon-näkemyksen, josta pitäisi olla kansallisesti ylpeä. Saiko 
Thesleffin Platonin arvoitus -kirja kunniamainintaa, kiitos-
ta tai esimerkiksi tieto-Finlandian? Ei saanut mitään vaan se 
unohdettiin. 

Pohjoismainen Platon-selskabet-niminen aatehistoriallinen 
seura, josta olen kirjoittanut ”Norjalaisesseitä” (Kulttuuriklu-
bi 2020) -kirjassani, on ollut aktiivinen Platon-tutkimusta 
edistävä foorumi. Muutenkin skandinaavisilla kielillä Plato-
nista on kirjoitettu enemmän kuin Suomessa. Esimerkiksi 
täydellinen Jan Stolpen Platon-korpuksen ruotsinnos vuosina 
2000-2009. Thesleffin tulkinnat Platonista kohoavat omaan 
luokkaansa. Koskahan suomalaiset itse huomaavat asian?

Monien muidenkin maiden Platon-tutkimuskin on kor-
kealuokkaista, mutta niissä saattaa olla omat itse Platonin ar-
voitusta hämärtävät tutkimusperinteensä, kuten Ranskassa, 
joka on yleisesti lähempänä anglosaksista kuin saksalaista tai 
italialaista traditioita. Se mikä tekee Thesleffin vielä arvok-
kaammaksi kansainvälisillä foorumeilla, on se, ettei hän ole 
sitoutunut samalla tavalla kuin monet muut tutkimukset eri 
koulukuntiin, kielialueisiin tai auktoriteetteihin.
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Tätä ei ole kerrottu 
palkitusta Bollasta

Eero K.V. Suorsa

Mistä on menestysteokset tehty? Tai, mistä on menestysteok-
sia tehtailevat nerot tehty? Jean-Paul Sartren mukaan nerous 
on ihmisen kekseliäisyyttä epätoivoisissa olosuhteissa. Kult-
tuurissamme on oletus, että menestysteoksia kirjoittavat ne-
rot, ja tämä nerous näkyy menestysteoksissa. Tämän oletuksen 
vallassa otamme vastaan uutiset jokavuotisista kaunokirjal-
lisuuden Finlandia-palkinnoista ja suhtaudumme siihen tä-
män linssin lävitse. Pajtim Statovcin Bolla voitti vuoden 2019 
kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon. Statovcin menes-
tys on ollut huikaisevaa; hänen jokainen kolmesta kirjastaan 
on palkittu; Statovcin aiempi teos Tiranan sydän (2016) oli 
ehdolla Yhdysvalloissa National Book Awardin käännöskir-
jallisuussarjan palkinnnon saajaksi ja esikoisteokseen Kissani 
Jugoslavia (2014) perustuva näytelmä pyörii Kansallisteatte-
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rissa täysille saleille. 
Ironista on, että Helsingin Sanomien Kuukausiliitteen 

Noora Vaaralan artikkelissa Menestystarina todetaan, että 
Statovci ei ole kiinnostunut menestystarinoiden kertomises-
ta. Statovci tuntuu osuvan jollain tavalla aikamme diskurs-
sin pirtaan; Ylen Jonni Aromaan artikkelin mukaan Statovci 
”kirjoittaa suoraan miesten välisestä seksistä”, pirtaan, jossa 
normatiivisen kaavan mukainen homoromaani marssii lu-
kijoiden eteen. Tätä samaa lajityyppiä ovat viime vuosina 
edustaneet niin Jonas Gardellin Älä koskaan pyyhi kyyneleitä 
paljain käsin trilogiassa (2012), ja menestyselokuvan myötä 
suomennettu Andre Acimanin Kutsu minua nimelläsi (2007). 
Nämä ovat maistuvia, ns. ”läpimurtoromaaneja” (tai mikä ta-
hansa vastaava ilmaus, menestysteos kilpailee saman termin 
paikasta, joten käytän tästä eteenpäin tätä termiä), jotka eivät 
itse asiassa murra mitään, koska tämä tie on heille jo val-
miiksi murrettu esimerkiksi loistavien Jean Genetin Kukkien 
Madonnan (1949) ja Jeanette Wintersonin Ei appelsiini ole 
ainoa hedelmä (1985), sekä Alice Walkerin Häivähdys purp-
puraa (1982). Nämä olivat todellisia keihäänkärkiä omana 
aikanaan, jotka mullistivat sen, mitä proosakirjallisuudessa saa 
sanoa seksuaalisuudesta, etenkin jostain ei-heteroseksuaalises-
ta. Nämä keihäänkärjet olivat erittäin kaukana normatiivisen 
kaavan mukaisesta homoromaanista, ”läpimurtoromaaneis-
ta”, läpeensä kaupallistetusta tuotteesta. 

Miesten välisestä seksistä on tullut yhtä kaupallisempaa, ja 
tässä menestysteoksen kaavassa kaava toimii kuin yliarvoste-
tun Troye Sivanin musiikki: menestysteoksen kaavassa homo-
miehistä tehdään ali-ihmisiä, eläimellistettyjä puoliapinoita, 
jotka ainoastaan nussivat, nussivat ja nussivat, vastaavalla ta-
valla kuin Sivan tekee narsistisesti huomion omasta seksielä-
mästään hitissään Bloom. Kaikki muu jää sivulla. On ironis-
ta, että sateenkaaren väreillä maalattuna aikana homomiehet 
esitetään näin alentuvan linssin lävitse pelkkinä teatraalisina 
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kuvaelmina, suolla tanssivina virvatulina. Ja tämä intiimiyttä 
koskeva narsismi on todella surullista; kiistelty moraalifilosofi 
Christopher Lasch kirjoitti klassikkoteoksessaan The Culture 
of Narcissism (1979) seuraavasti: Intiimiyden ilojen kultti 
koostuu kasvavasta epätoivosta koko intiimiyden löytämisek-
si. Henkilökohtaiset suhteet vapisevat romahdustilassa niitä 
rasittavien tunteiden alla. Kyvyttömyys kiinnostua ”mistään 
mikä tapahtuu kuoleman jälkeen” ruokkii kiirettämme syök-
syä suhteesta toiseen ja tekee intiimiydestä vielä vaikeammin 
tavoiteltavaa.

Huolimatta intiimiyden juhlinnasta olemme siis päätyneet 
tilanteeseen, jossa intiimiys on yhä vaikeammin tavoiteltavis-
sa; intiimiydestä on tullut täysin tuotteistettu asia, ja näin sek-
suaalisuutta hallitsee kapitalismi. Tähän väliin on sanottava, 
että pidin Bollasta, se on nopeasti luettava välipala, joka on 
räätälöity ja kustannustoimitettu lukijaa varten siten että sen 
nauttimisesta ei seuraa mitään älyllisiä vatsanpuruja, eli sitä 
että kirjan sisältöä tulisi pohdittua joko lukiessa tai jälkikä-
teen. Bolla on teos, jonka lukee nopeasti, yhdessä tai kahdessa 
illassa, ja sen kannet suljettua ei pysy valveilla miettien juuri 
lukemansa kirjan sisältöä ennen nukahtamistaan. Tässä tul-
laan olennaiseen kohtaan; Bolla ei herätä lukijassa kysymystä 
”mistä tässä on kyse?”, mikä on olennaisen, maailmaa muut-
tavan kirjallisuuden herättämä peruskysymys.

Bolla kuvaa toivotonta rakkautta päähenkilöidensä, Ar-
simin ja Milošin kautta. He kokevat yhden rakkauden ja 
seksin täyteisen kesän Kosovossa, Jugoslavian hajoamissotien 
keskellä 1990-luvun alussa. On selvää, että sota leviää myös 
Kosovoon; serbit kahmivat etuoikeuksia albaanien tullessa 
syrjityiksi. Arsim on albaani, Miloš serbi. Näin tragediaa ke-
hystetään. Tragedian voiman voisi olettaa kumpuavan tuosta 
rakkauden täyteisestä kesästä, jota molemmat muistelevat 
kirjan kulkiessa eteenpäin. Varsinainen tragedia on kehys-
tetty vasta kirjan juonen edetessä eteenpäin. Ongelma tässä 
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on vain se, että kirjaa lukiessa tragedian syvyys ei tunnu tra-
gedialta. Traagiset tapahtumat, kuten Milošin muuttuminen 
laitostuneeksi ihmisraunioksi, Arsimin päätyminen vankilaan 
uudessa kotimaassaan ja karkotus takaisin Kosovoon, eivät 
tunnu miltään. Ja tämä ei pohjimmiltaan yllätä, koska trage-
dian syvyyttä ei voida koskaan kuvailla Bollan tapaisissa me-
nestysteoksissa, koska niistä tulisi lukijalle hankalia nieltäviä. 
Tragedian täytyy tuntua epämiellyttävältä, ja ironista kyllä, 
monet menestysteoksen asemaan eli virallisesti tunnustetut 
teokset eivät toteuta tätä kehossa tuntuvaa tragediaa. 

Kehossa tuntuvat tragediat löytyvät esimerkiksi Thomas 
Harrisin Hannibal Lecter-kvartetissa; Lecterin ihmissyöjän 
kohtalon taustalla on lapsuuden tragedia, jossa hänen pik-
kusiskonsa Mischa syödään elävältä. Tämä tuntuu kehossa 
tragedialta, todella epämiellyttävältä. Mutta vaikka Harrisin 
teokset ovat menestyneitä niin myyntilukujen kuin kritiikkien 
myötä, niin Finlandia- tai National Book Awardin kaltaisia 
palkintoja niiden on turha odottaa, kenties juuri siksi että 
niissä kuvattu tragedia todella tuntuu joltain. Kun trage-
dia tuntuu, se on aina kammottavaa. Pohjimmiltaan A.M. 
Homesin The End of Alicea (1996) vaadittiin 1990-luvun 
lopulla vedettäväksi kirjakaupoista, koska siinä kuvattu tra-
gedia, lapsenmurha ja murhaajan elämä oli liikaa nieltäväksi 
kirjallisuuden kuluttajille. Statovcin teoksista emme löydä 
tätä voimakasta tragediaa, joka tekisi lukijalle inhottavan 
olon. Statovci kyllä yrittää tuottaa tätä tragediaa hakemalla 
Arsimin ja Milošin suhteeseen vaikutteita antiikin Kreikasta; 
Milošia kuvaillaan seuraavasti: Painan mieleeni hänen tapansa 
nojata tuolin selkämykseen, hänen suonikkaat käsivartensa, 
sen miten hän kannattelee itseään ristiessään jalkojaan, hä-
nen korkeat poskipäänsä ja kaulansa ihon kuin kuivaa leipää, 
pienen pyöreähkön lantion kuin nuorella tytöllä, sen miten 
huolellisesti ja varovaisesti hän puhuu, kuin miettisi tarkkaan 
jokaista tavua, sen miten valkoiset hänen hampaansa ovat ja 
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miten uurteisena hymy leviää hänen kulmikkaille kasvoilleen, 
kuin istuvan vatsa.

Ei ole yllättävää, että tämä kuvaus muistuttaa antiikin 
Kreikan kinaidosta, miesten välisessä seksissä heikommaksi 
ja halveksitummaksi kuvailtua osapuolta. David M. Halpe-
rin kuvailee naisellisesti käyttäytyvää kinaidosta artikkelissaan 
Forgetting Foucault (2002, julkaistu Martha C. Nussbaumin 
ja Juha Sihvolan toimittamassa The Sleep of Reason. Erotic 
Experience and Sexual Ethics in Ancient Greece and Rome) 
seuraavasti. Kreikkalaiset ajattelivat, että kinaidos voitiin 
tunnistaa fyysisten piirteiden määrittämänä: heikot silmät, 
jalat ristissä istuttaessa, oikealle kallistuva pää, veltot kädet ja 
lantio, joka kävellessä joko keinuu puolelta toiselle tai pysyy 
tiukasti paikoillaan. Statovci ei siis soutele minkään erityisen 
uuden tai mullistavan parissa kuvaillessaan homoseksuaalista 
rakkautta. Itse asiassa on varsin hälyttävää, että Statovcin teok-
sissa toistuu tämä kuvio, jossa miesten välisen seksin toinen 
osapuoli on aina heikommaksi ja sitä kautta huonommaksi 
leimattu. Ja tämä heikkous näyttäytyy naisellisuutena, ja nai-
sellisuus tulee tämän kautta pahaksi ja torjuttavaksi leima-
tuksi. Kreikkaisille ja roomalaisille kinaidos oli jotain halvek-
suttavaa ja yhteiskunnasta pois torjuttavaa perversiota, jonka 
vastapoolina aggressiivista, kaiken valtaansa ottavaa maskulii-
nista seksuaalista, kaikkeen liikkuvaan yhtyvää miestyrannia 
palvottiin viimeisiin asti. Tosin, jotta tämä palvonta olisi ollut 
mahdollista, tarvittiin kinaidos, ikään kuin välttämättömänä 
pahana. 

Niin, tämä osoittaa, että antiikin kreikkalaiset olivat tie-
teestä ja filosofiasta kaikkea muuta kuin järkeviä; heitä rii-
vasivat kaikki mahdolliset taikauskon muodot, kuin myös 
järjettömät sukupuoli- ja seksuaalistereotypiat, sekä erittäin 
vanhakantaisiksi jo omana aikanaan tunnistetut yhteiskun-
tajärjestelmät kuten orjuus. Bollassa Miloš jää lopulta yksin 
raunioituneena Arsimin tekojen tähden, ja tässä lainataan voi-
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makkaasti antiikkia: kinaidoksen kohtalo ei voi olla onnelli-
nen. Statovci nostaa näin vastakohtien kautta aatteelliseksi 
idoliksi kinaidoksen vastakohdan, Tom of Finlandin piirrok-
sia muistuttavan kaiken väkisin ottavan raakalaisen. Arsim 
ei ehkä ole tätä ulkoisesti, mutta hän käyttäytyy kuin olisi 
karannut Tom of Finlandin piirroksista. 

Statovci sanoo teoksissaan myös varsin paljon naisista nai-
sellisuuden lisäksi; Bollassa Arsimin Ajshe on tungettu väki-
valloin sivuun, Kissani Jugoslaviassa päähenkilön äiti Emine 
on myös työnnetty väkivalloin sivuun ja Tiranan sydämessä 
naisia kuvaillaan lähinnä tahdottomina sivullisina korosta-
maan miehen rosoista matkaa itseensä, jonka varrella kaikki 
muut saavat kärsiä. Ei ole yllättävää, että Tiranan sydän päätyi 
National Book Awardin käännöskirjallisuuden palkintoeh-
dokkaaksi, koska se istuu täydellisesti yhdysvaltalaiseen arvo-
konservatiiviseen maailmankuvaan. Yhdysvaltalaiset pokkarit 
ovat täynnä miesten matkoja itseensä ja maailmaan; esimerk-
keinä käyvät niin suomalaisten kokoomusnuorten hellimän 
Ayn Randin Kun maailma järkkyi (1957) tai kauhugenren 
ultrakonservatiivisen, fanaattisen katolilaisen Dean Koontzin 
Ääniä yössä (1987). 

Tämän genren romaanissa on tärkeää, että miehen asema 
on korotettu kirkkaimmaksi kruunuksi. Esiin nousee radi-
kaalifeministi Mary Dalyn teoksessaan Gyn/Ecology (1975) 
teoretisoima sado-rituaalinen syndrooma, jossa miehet vapau-
tetaan kaikesta vastuusta yksinkertaisilla toteamuksilla, kuten 
”pojat ovat poikia”. Sado-rituaalista syndroomaa leimaa myös 
patriarkaalisen yhteiskunnan pakkomielle puhtaudesta; kai-
kissa Statovcin teoksissa naiset yhdistetään likaan esittämällä 
heidät vain siivoojina tai vastaavissa rooleissa. Vaikka Statov-
cin Bolla on menestysteos, on syytä kysyä, onko siinä mitään 
vaikuttavaa, elementtiä, joka tekisi siitä enemmän kuin me-
nestysteoksen? Menestysteoksia nimittäin tulee ja menee, joka 
syksy ja joka kevät kirjamarkkinoille tarjoillaan uusi menes-
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tysteos, jota kriitikot ja lukijat odottavat yhtä nälkäisinä ja ah-
neina kuin filosofi Epikuroksen karja. Ja menestysteos täyttää 
tämän karjan mahan, jättäen ne odottamaan uutta annosta, 
jonka saapumisesta ilmoittavat määrätyt kriitikot kuin enkelit 
ilmoittavat Jeesuksen saapumisesta. Menestysteos ei välttä-
mättä ole aina hyvä; suoritetaanpa vertailu Bollan ja Madeline 
Millerin Akhilleen laulun (2012), joka voitti Isossa-Britanni-
assa vuoden parhaalle naiskirjailijalle myönnettävän Orange 
Prizen (nykyään Women’s Prize for Fiction). Seuraavassa kaksi 
pitkää sitaattia molemmista:

Bolla: Hänen huulensa maistuvat makeilta kuin tuoreet 
hedelmät, ehdin panna merkille kiihkoltani, halultani nähdä 
hänet alasti, ja sitten hän vetää minut perässään portaat ylös 
asuntoonsa, jossa me rakastelemme kuin koirat, kiskomme 
vaateet toistemme yltä, hän suutelee ja koskettaa minua joka 
paikkaan ja minä suutelen häntä joka paikkaan, kyltymättö-
mästi, vailla järjestystä ja järkeä; kuin hän olisi lipumassa ot-
teestani minä puristan hänen ranteitaan koko ajan kovemmin, 
kuin hän ei olisi tottakaan, kuin hänen ruumiinlämpönsä ei 
olisi aitoa minä painan vartaloni hänen vartaloaan vasten aina 
vain lujemmin, ja vaikka hän antaa vallan kehostaan minul-
le, riuhdon häntä kuin vihan kiroamana, nuuskin häntä ja 
ilmaa välillämme, hänen ihonsa suolan tuoksua, ja ihailen 
hänen siroa ruumiinrakennettaan, kylkiä joista luut erottu-
vat kellertävinä siveltimenvetoina, vasta ajeltua sileää vartaloa, 
minä työnnän sormeni hänen pakaroihinsa ja kieleni niiden 
väliin ja sitten hänen suuhunsa vielä, ja painan hänen päätään 
tyynyyn; hänen lihansa taipuu käsissäni kuin taikina. Minä 
päätän hänestä nyt ja hän haluaa niin.

Akhilleen laulu: Vapisin ja pelkäsin pelottavani hänet pa-
koon En tiennyt mitä tehdä, mistä hän pitäisi. Suutelin hänen 
niskaansa ja rintaansa ja maistoin suolan. Hän näytti kypsy-
vän ja avautuvan kosketuksestani. Hän tuoksui manteleilta 
ja maaperältä. Hän syleili minua ja pusersi huulensa omiani 
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vasten. Niiden maku oli kuin viiniä. Hän jäykistyi, kun otin 
hänen kalunsa käteeni. Sen pinta oli pehmeän samettinen 
kuin terälehdet. Tunsin Akhilleen kultaisen ihon ja hänen nis-
kansa kaaren ja kyynärpäiden kulma. Tiesin, miltä hän näytti 
nauttiessaan. Vartalomme sopivat toisiinsa kuin ristityt kädet. 

Kuulostaako banaalilta, kuin Harlekiini-sarjasta repäis-
tyltä? Molemmat ovat kuitenkin palkittuja teoksia. Toisaalta 
kummankaan kuvauksessa miesten välisestä seksistä ei ole mi-
tään mullistavaa, siksi näiden lukeminen tuntuu kuin Harle-
kiini kirjan selailulta. 

En halua kieltää ketään lukemasta Bollaa, päin vastoin. Se 
on nopeasti luettavissa, hotkaistavissa kerralla. Kehotan vain 
suhtautumaan kriittisesti näiden palkittujen romaanien yllä 
pyörivään sirkukseen. 

Menestysteoksen diskurssi nimittäin pitää tämän sirkuk-
sen käynnissä, ja lukija ei aina huomaa osallistuvansa tähän 
sirkukseen.
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Homoromanttista 
näpräilyä

Harald Olausen

Homoelokuvien isoin ongelma tällä hetkellä (ja on ollut jo 
pitkään, jos olemme täsmällisiä) on saman, vanhentuneen 
kuvaston käyttäminen. Olosuhteet, narratiivit ja tarinoiden 
raamit muuttuvat, mutta tästä huolimatta kohtaamme van-
hoja ja tylsiä pelkistettyjä trooppeja. 

Aikansa tämä kävisi, mutta ennemmin tai myöhemmin 
myös tarinoiden raamit narratiivit ja olosuhteet alkavat kärsiä 
siitä, että jokaisella kerralla hahmot ovat samanlaisia malli-
nukkeja - eräänlaisia itsesäälisiä Pyhiä Sebastianin kaltaisia 
homomarttyyrejä kärsimässä kauniina ja verta valuvana kuo-
lemansa hetkellä silmiemme edessä. Havainnollistaminen: 
olisimme perin myrtyneitä, jos katsoisimme 1960-luvun Los 
Angelesista kertovaa elokuvaa, jossa esittäjät olisivat kuin 
mykkäelokuvan kultakaudelta repäistyjä, tai jos Pedro Al-
modovar käyttäisi elokuvissaan hahmojen kohdalla samoja 
sommitelmia kuin Quentin Tarantino. 

On siis korkea aika uudistaa homoelokuva, tuoda ruudulle 
jotain uutta ja muistaa Simone de Beauvorin ”Toisessa suku-
puolessa” kirjoittamaa sukupuolisuuden vapauden manifestia 
ihmiskunnalle, joka oli hänen mukaansa jaettu ensimmäiseen 
ja toiseen luokkaan, kasvatettu kieroon. Beauvoir kirjoitti, 
että maailmaan heitetyn subjektin elämä on raahustamista 
julmien tabujen ja typerien tapojen puristuksessa. 
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Hänen mukaansa saduilla peitettiin puolet ihmiskunnan 
mahdollisuuksista. Valtavasti vapautta heitettiin samalla huk-
kaan ja koko olemassaolomme oli katkera pettymys. Tämä ei 
ole hävinnyt mihinkään varsinkaan homomaailmassa, vaikka 
siitä halutaan olla hiljaa, ettei totuus siitä, että elämä ja erityi-
sesti homon elämä on kaikista parannuksista huolimatta yhä 
edelleenkin yhtä suurta piinaa niin omien kuin heteroiden 
keskuudessa. 

Yhteinen nimittäjä on yhteiskuntakiusaamisen nimellä 
tunnettu ilmiö. Jos menestyminen varataan harvojen oikeu-
deksi (heteroilla ja homoilla nuorten ja kauniiden oikeudeksi) 
ja julistetaan, että vain tällaiset menestyjät ovat kunnon ihmi-
siä, ja että vain heillä on oikeus hyvään elämään, yhteiskun-
takiusaaminen on vakavanlaatuista. Erityisen vakava a se on 
silloin kun vähemmistön oma kulttuuri tukee tällaisia stereo-
typioita, kuten me katsojat, kun ylistämme kiiltokuvamaisia 
homoelokuvasatuja kuten Gods Own Coyntry. 

Komeat ja eroottisesti vetävät pojat ovat ok, mutta niitä 
katsoessa tulee mieleen klassinen huijaustarina samasta val-
heesta eri paketissa kuin Bocaccion Decameronesta, jossa veli 
Cipolla lupaa näyttää maalaisille enkeli Gabrielin siiven sulan, 
mutta tavatessaan lippaasta sulan asemesta hiiliä, hän uskot-
telee heille hiilien olevan samoja, joilla pyhä Laurentius pol-
tettiin. Juuri tämä ongelmaa vaivaa siis nykyhomoelokuvia, 
sillä olosuhteet, narratiivit ja tarinoiden raamit muuttuvat, 
mutta tästä huolimatta kohtaamme edellä mainittuja tylsiä 
pelkistettyjä trooppeja. 

Ja mikä pahinta: representaatioiden köyhyys on vakava 
uhka; filosofi Catherine Constable on kirjoittanut miten 
Marlene Dietrich osasi omissa rooleissaan haastaa tämän; sen 
sijaan että olisi esittänyt Katariina Suuresta köyhän historial-
lisen pukudraaman paperinuken hän loi ruudulle sadistisen 
Barguzinskiin verhoutuneen dominatrixin, joka oli 1930-lu-
vun Hollywoodissa ennen näkemätöntä. 
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Tällaista representaatioiden köyhyyden haastamista ho-
moelokuva tarvitsee. Jos norjalainen feministifilosofi ja Poh-
joismaiden johtava de Beauvoir asiantuntija Toril Moi kysyi jo 
kauan sitten teoksessaan ”What is a woman?” tämän olennai-
sen kysymyksen, niin myös homoelokuvan on kysyttävä mitä 
on olla homo? Ei ainakaan paperinukke, jonka kasvot ovat 
aina katsojan varastettavissa, ja jonka kauneuden ylijäämä pas-
kannetaan ruudulta himokkaiden katsojien verkkokalvoilta 
näiden corpuksiin. 

Mihin tämä käsitys ja ongelman ymmärrys on muutamassa 
kymmenessä vuodessa hävinnyt? Vähän tätä samaa asiaa elo-
kuvaohjaaja Pier Paolo Pasolini tarkoitti, kun hän sanoi ny-
kyisen kulutusyhteiskunnan olevan vain yksi fasismin muoto, 
joka oli kuristanut kaikkialle ulottuviin lonkeroihinsa myyt-
tisen nuoruuden. Kaikki valta on aina anarkiaa, jossa valta 
nujertaa historian ja luonnon seksuaalisuuden keinoin. 

Homoudestakin on tullut markkinavoimat päättää - ho-
motkin olivat kuluttajia - ajattelutavan mukaisesti 2000-lu-
vulla poliittisesti korrekti osa yhteiskunnallisesti hyväksyttyä 
kulutus- ja kuritusjärjestelmää, mikä ei enää kyseenalaista val-
taa anarkistisessa ja aggressiivisessa vuoden 1968 Stonewallin 
hengessä saadakseen omalle olemiselleen hyväksynnän vaan 
kiltisti alistuu ja nöyrtyy vallitsevien typeryyksien edessä. 

Tämä vain muistutukseksi Priden-viikon kunniaksi ho-
mouden yhteiskunnallisesta problematiikasta, mikä ei tunne 
kiinnostavan enää ketään. Homoelokuvat kulkevat käsi kädes-
sä muun homomaailman muutosten kanssa. Monien epäili-
jöiden mielestä olisikin jo korkea aika uudistaa homoelokuva, 
tuoda ruudulle jotain uutta villiä ja ennenäkemätöntä. 

Homoelokuvat kaipaisivat homoelokuvien Tarkovski-Jar-
manin tasoista sisäkuvien runoilijaa uudistuakseen, sillä 
homoelokuvien nykyahdinko kertoo vain sisäisen maailma 
ummehtuneisuudesta ja kaupallisten arvojen voittokulusta 
sateenkaarivallankumouksessa, jossa lapset söivät vallanku-
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mouksen eikä kuten päinvastoin on totuttu, vallankumous 
lapsensa. 

Oma oivaltaminen, ahaa-elämykset ja Pasolinin homo-
tajunnat aikoinaan räjäyttämää (kaikkien muiden mielestä 
paitsi Jarmanin) elokuvissaan tärkeänä katsojakokemuksena 
pitämä muotoutumassa oleva merkitys, missä ihmiset ovat 
kuin transsissa tarinan kuljettaessa heitä tavalla, joka asettaa 
heidät jatkuvasti hämmennyksen ja pelon valtaan, puuttuu 
nykyhomoelokuvista, jotka ovat kuin markettien alennushyl-
lyille kausituotteina viskattuja tusinatuotteita ja saman muotin 
viihdepläjäyksiä, joissa on ripaus erotiikkaa, tunnetta ja kehyk-
senä jokin mieltä mullistava kaatopaikaksi naamioitu salainen 
puutarha. 

Kuka näitä homoromanttisia elokuvia tuottaa kuin kilo-
metritehtaalta ja kuka enää tuntee ohjaajia nimeltä? Raha? 
Hollywood-piru? Vaikea sanoa. Ohuet tarinat jäävät kuvien 
vyörytyksen jalkoihin, eikä ohjaajat ole enää suuria taiteili-
japersoonallisuuksia, joilla olisi jotain omaakin sanottavaa - 
muutakin kuin vain kohtauksesta toiseen tiukan kuvausaika-
taulun mukaan eteneminen. 

Ylen Teemalta tuli nykyhomoelokuvien parhaimmistoon - 
tai niin voisi luulla, kun lukee päivälehtien kritiikkejä - kuuluva 
”Gods Own Country”, josta ei pahaa sanoa voi sanoa, sillä se 
on niin huolellisen tarkasti laskelmoitua LGBTQ-tunnesiirap-
pia, että jopa homoja ammatikseen ison kirjan sanan voimalla 
vainoavien vanhan totuuden sananjulistajat Päivi Räsänen ja 
Tapio Puolimatka todennäköisesti kyynelehtien tunnustaisivat 
rakkauden olevan suuri voima elokuvan nähdessään. 

Elokuva olisi varmasti heistäkin enemmin kuin erinomai-
nen. Se on matka oman hiljaisuuden kärsimysten lähteille ja 
siksi niin todentuntuinen. Jokainen meistä tietää, ettei elämä 
ole herkkua eikä juuri koskaan siinä saa sitä mitä haluaa. Elo-
kuvassa tuntuvat kolahtavan yhteen niin tunnelma kuin tarina 
ja esittäjätkin sanomasta nyt puhumattakaan. 
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Mutta tässä juuri piillee tämän elokuvan sudenkuoppa. Jos 
haluamme tietää oikeasti mitä elokuvassa yritetään meille sa-
noa - vai yritetäänkö meille ylipäätään sanoa mitään, meidän 
on mentävä hieman pintaa syvemmälle ja unohdettava eloku-
vakerronnan lait, kurkistamalla siihen näkymättömään kerok-
seen, mistä ahaa-elämyksemme syntyvät. Tähän tarvitsemme 
avuksi englantilaisen kansan syvien rivien kielen ja tuntemuk-
sen tuntevaa Shakespearea sekä vittumaisuuden perskohtaisesti 
kokenutta James Joycea.

Elokuva kertoo Englannin Yorkshiren ylänummien tuu-
lisenkosteista takamaista ja erään syrjäisellä maaseudulla, vai 
pitäisikö sanoa suoraan - lohduttomassa perslävessä - asuvan 
homon kehitystarina kasvamisesta vastuuttomasta runkkarista 
vastuulliseksi toiset huomioon ottavaksi mieheksi, joka ym-
märtää rakkauden olevan muutakin kuin ähkimistä pimeissä 
vessoissa sekä välittämisen ja rakkauden suuresta voimasta ju-
malan hylkäämissä epäinhimillisissä rotankoloissa. 

Siis hyvin tyypillinen homoelokuvan kehys, josta olemme 
saaneet nauttia Suomessa, missä ensimmäinen homonäytelmä 
esitettiin 1982, kun Martin Shermanin koskettava natsi-Sak-
san keskitysleireillä olleita homoja kuvannut Vaaleanpunainen 
kolmio- niminen näytelmä sai ensi-iltansa Willensaunassa. 
Kansallisteatterin ”Angels in America” vuodelta 1994 on jo 
toisen asteen homonäytelmä, missä huolimatta homojen kes-
kuudessa leviävästä AIDS-rutosta näemme vahvan gay-iden-
titeetin omaavia liberaaleja newyorkilaisia älykköjä ja oman 
elämänsä sankarihomoja (elokuvaversio on edelleenkin lyö-
mätön). 

Esitys oli koko vuosikymmenen teatteriteko ja upea tai-
teellinen voitto tekijöilleen. Näytelmä kuvaa psykologisella 
tarkkuudella mitäänsanomattomien heteroyhteiskuntakiusaa-
jien hampaissa jauhautuvien hyvien homojen hämmästyttävää 
selviytymiskykyä ystävyyden ja rakkauden voimalla surujen ja 
Aidsin runteleman todellisuuden keskellä muiden sen ajan ja 
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vielä pitkään senkin jälkeen muiden homotekstien jäädessä 
enemmän tai vähemmän irrallisiksi odottamaan tulevaisuu-
den historiaa. 

Juuri tästä ongelmasta on kysymys tässä elokuvassa. Tari-
nat liikkuvat eri tasoilla. Kilpailu on kovaa ja yleisö samaa. 
Siksi taistellaan siitä kuka osaa kertoa saman (nyyhky)tarinan 
eri lailla aina yhä uudelleen ja paremmin. Kaikki on loksah-
tanut kohdalleen mutta silti jokin mättää, vaikka ei minulla 
henkilökohtaisesti ole valittamista. Toinen pääosanesittäjä, ro-
manianmustalainen komistus näytti sen verran kreikkalaiselta 
poikaystävältäni 90-luvun lopulta upealta tummasilmäiseltä 
ja valkohampaiselta Sakikselta, että oli hieraistava pari kertaa 
silmiä epäuskoisesti, oliko se vai ei. 

No ei ollut. Oli vain hyvännäköinen kuten Sakis, joka oli 
miesmäinen tavallinen köyhä ateenalainen bi-insinööri, mutta 
niin poikkeuksellisen komea ja kiva että vieläkin kaipaan häntä 
silloin tällöin öisin petihommiin. Elokuvassa kyseessä on tyyli-
käs ja seestynyt, lähes pittoreski ja koskettavassa koruttomuu-
dessaan vastine Ang Leen parinkymmenenvuoden takaiselle 
jättimenestykselle Brokeback Mountainille, sillä erotuksella, 
että tässä elokuvassa eletään jo homovapautuksen ensi hetkiä 
ja siinä on yleisön haluama onnellinen loppu. 

Sillä on myös yhteytensä Pasolinin Teoremalle siinä mie-
lessä, että taloon tulee outo ja hurmaava mies, joka muuttaa 
kaikkien elämän; eräänlainen kertomatta jäänyt luomikerto-
mus puhtauden alkukodista ja paratiisista, missä mutapainia 
kohmeisella pihalla harrastavat Adam&Adam ottavat mittaa 
heidät hylänneestä jumalasta ja luovat samalla itse oman pe-
linsä säännöt muista piittaamatta.

Elokuvassa tulee selväksi, että oman rakkauden löytämi-
nen on elämän tärkein asia. Se on ainoa kestävä suoja tylsää 
raatamista ja jatkuvaa kärsimystä vastaan. Yksinäisen homo-
miehen, olkoonkin että on yhtä vastustamattoman komea ja 
aina munaa saava kuin pääosanesittäjä, elämä on oikeasti, kun 
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runkkupaikkojen ovet jäävät taakse tylsää, yksinäistä ja epä-
miellyttävää elämää varsinkin, jos sattuu asumaan jossain elo-
kuvan tapaisessa jumalan hylkäämässä (siitä pirullinen nimi: 
jumalan oma maa...). 

Jo se, ettei pääosanesittäjä ole koskaan kokenut miesten 
välistä ystävyyttä, mihin kuuluu poikamaista pelehtimistä, 
suutelemisesta nyt puhumattakaan, on hyvä kuva suuren osan 
samanlaisissa olosuhteissa asuvien tavallisten ja miesmäisten 
homo sekä bi-miesten suurimmasta ongelmasta. Homous on 
niin karsea asia heillekin, että he mieluummin hukuttavat 
sen häpeän itsesääliseen krapularunkkuun homonettilinjoilla 
tyyliin: ovi on auki, minulla on silmissäni side, ei puhetta, ei 
koskettuluja, suutelua, tulet vain nussit rajusti ja poistut yhtä 
nopeasti, kun olet tarpeesi minuun tehnyt. Aika rajua tekstiä 
mutta ei homochatin maailmoissa eläville.

Miksi minulle tulee mieleen elokuvan päähenkilöä seurates-
sani James Joycen Odysseus-kirja, mikä alkaa sillä, kun komea 
ja pulska Buck Mulklihgan tulee portaidenpäästä kädessään 
vaahdokekuppi (huomatkaa sanat), jonka päälle peili ja parta-
veitsi oli asetettu riviin? Tunnelma kirjassa on sama kuin mitä 
elokuvan päähenkilön pään sisällä mitä todennäköisemmin 
kaaosmaisesti tapahtuu. 

Pinnan alla kuplii ja kaikki ulkoinen koettu on sekavaa ja 
ristiriitaista. Kirjassa sanat keksivät itse itsensä. Luovat oman 
elämänsä. Elokuvassa kuvat luovat tarinan ja päähenkilö on 
niiden väliin jäävä autistinen vyöhyke Z vailla paluun mah-
dollisuutta maanpäällisessä helvetissä, jonka luonnut jumala, 
on ollut yhtä varmasti homo kuin sateen jälkeen on tyyntä ja 
yön jälkeen tulee päivä. Mutta ehkei nyt sentään, vaikka sekä 
kirja että elokuva kuvaavat tarkkaan jokaisen ihmisen elämää 
minä hetkenä ja missä paikassa tahansa. 

Joycen Odysseus aloitti tämän simultaanisuusvillityksen. 
Asiat eivät tapahdu kronologisesti vaan koko ajan päällekkäin 
sekä limittäin niin minulle kuin sinulle, joilla kummallakin on 
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samasta kokemuksesta eri näkökulma ja tulkinta. 
Elokuvassa se on hiljaisten kuvien sisältämä kärsimys ja 

raskaan olemisen painostava tunne. Jos elokuvaa voisi vertaan 
Odysseus-kirjan johonkin lukuun olisi se sisäelinten helposti 
sairastama maksa. James Joycen Odysseuksessa, tai oikeammin 
kaihoisan runoilijasuuruutemme Pentti Saarikosken suomen-
noksessa vuodelta 1964 on sama alkulataus kohti kipuvoin 
ymmärrystaivastamme, kuin Joel Lehtosen Putkinotkon Aape-
li Muttilaisen sanallisessa rieskassa, joka selvästikin on saanut 
vaikutteita modernin romaanin isänä pidetystä Odysseuksesta. 

Tai näin voisi kuvitella. Mutta ei sinnepäinkään, sillä Joycen 
Odysseus ilmestyi vuonna 1922 ja Lehtosen Putkinotko aikai-
semmin kahdessa osassa vuosina 1919-1920 siitä huolimatta 
että molempia kirjoja yhdistää se, että ne kuvaavat eräiden aika 
tavallisten ihmisten ajatuksia ja tekoja yhden päivän aikana 
maailmassa, josta jokainen huomio oli runsaan ylevä ja muut-
tui päähenkilön ne sanoessa ikuisuuden runoudeksi.

Odysseus, jota kirjailija Märtha Tikkanen, joka on kirjoit-
tanut vain yhden kirjan ”Miestä ei voi raiskata” joskus puoli 
vuosisataa sitten ja joka on siitä lähtien kiertänyt puhumasta 
ympäri Pohjoismaita tuosta kirjasta (ja se näkyy nyt mene-
vän teatterissakin), ei ole omien sanojensa mukaan koskaan 
lukenut, on ollut monen fiksun ajattelijan ja kansainvälisesti 
korkeatasoisen taiteilijan innostava alkuteos - ei pelkästään 
verbaaliakrobaattisen ihmetyönsä ansiosta vaan myös saman 
yksilön oman maailman kokemisen ja näkemisen rummutuk-
sensa ansiosta. 

Onkohan teksti ollut liikaa pikkuporvarilliselle mutta bo-
heemia esittävälle Tikkaselle, sillä Odysseuksessa mennään hei-
näladon sijasta kadulle naimaan ja tappelemaan sikahumalassa 
kuin Shakespearen Henrik V Falstaffin roisilla kielenkättelyllä 
- voisi melkein sanoa hyvät tavat unohtavana, kun perse ja tu-
sina, sanoo kansalainen, - kuten vanha roisto sir John Beresford 
sitä nimitti mutta nykyisen jumalan aikana englantilainen sa-
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noo sitä pakaranpiiskaukseksi. Piiskaus pakaroille, vahingoksi 
kakaroille, kuten Shakespeare sanoo. 

Sitten hän kertoi, kuinka laivan poliisiupseeri tulee pitkän 
kepin kanssa ja käy töihin ja pieksää perseitä, kunnes poika-
parka kiljuu kuoleman hädässä. Tragedia tässä ihmeellisessä 
tarinanpätkässä muodostuu siitä, että ihmiset uskoivat siihen. 
Eihän mihinkään pidä uskoa, vähiten omaan itseensä, joka 
on aina kaikissa olosuhteissa (ei Caspar Hauser-tapauksissa) 
muiden suilla rakennettu. 

Tämä opetus paistaa läpi Pride-viikon kunniaksi Ylen Tee-
malta tulleessa ”Gods Own Coyntry”-homoelokuvassa. Kun 
Joycen edellä esittämässäni absurdissa tarinassa ihmiset uskoi-
vat raippaan, piiskuriin kaikkivaltiaaseen (sanotaan pirulli-
sesti), maanpäällisen helevetin luojaan ja Jakke Pikipöksyyn, 
kanuunan poikaan, joka siksi pöyhkeästä hengestä, syntyi 
taistelevasta laivastosta, kärsi perseen ja tusinan alla, leikeltiin, 
nyljettiin ja peitottiin, rääkyi kuin tapettava porsas, nousi 
kolmantena päivänä ylös sängystään, ohjasi satamaan, istuu 
palkinpäässä kunnes toisin määrätään ja on sieltä tuleva raata-
maan ruokansa eteen ja saamaan maksun jne...huomaa Joycen 
tulleen samalla todistaneeksi jumalan olevan homo, joka loi 
maanpäällisen helvetin kiirastulineen vain siksi, ettei enää itse 
saanut tai kyennyt edes mielikuvituksessaan nauttimaan siitä, 
mitä oli aina ennen tehnyt muilta salassa pirunsarvensa ja sii-
mahäntänsä papinkaapuun samalla muilta visusti piilottaen.

Tämä on se kaikkia samanlaisia tarinoita ja ihmisiä yhdistä-
vä ikiaikainen lähtötilanne, jota ei näytetä mutta mikä yhdistää 
meitä ja menneitä sekä meidän jälkeemme tulevia ihmiskoh-
taloita: vittumaisuuden ylivoima. Juuri sitä vastaan asettuu Jo-
yce ja juuri sitä vastaan yrittää asettua hyvän tarinan puolelle 
kallistuvat homoelokuvat ”Guds Own Coyntryn” tapaan. Ja 
juuri se tekee niistä niin samankaltaisia, ettei niitä erottaisi edes 
karkkikaupan namusetä toisistaan. 

Tämä on se harmittava ongelma mikä puhdasta katsoja-
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kokemusta piinaa; me tiedämme näkevämme aina saman ja 
samalla tavalla etenevän ja loppuvan tarinan itsestämme, sillä 
poikkeuksella että elokuvan esittäjät ovat jotain hyvin trimma-
tun isomuna-adoniksen ja roomalaisen tappokone-gladiaatto-
rin välimaastoon sijoittuvia mallipoikia - me romanttiset sielut 
oikein odotamme joka ilta että näemme itsemme ja kolhitun 
minämme valkokankaalla janoisen homo-Kari Grandin tavoin 
sammuttamassa muiden samanlaisten aavikkoeläjien sammu-
mattoman janon ilta illan jälkeen, jotta voimme alkaa odottaa 
taas seuraavaa iltaa ja sitä seuraavaa. Näin meidät syötetään kil-
tisti sietämään sitä, että kaikkea ohjaa sittenkin se sama Joycen 
peruksissaan hyvin tuntema vittumaisuus, että asiat tapahtuvat 
pakosta eikä niihin voi paljoa itse vaikuttaa. 

Mutta mikä on tämä vittumaisuuden kehämainen kaava? 
Muutamalla sanalla sanottuna: peräänantamaton ylpeytem-
me ja anteeksiantamisen vaikeus. Se sama pikkupiru, mikä vie 
meidät aina yhtä takuuvarmasti ojasta allikkoon pyrimme me 
sitten olemaan kuinka hyviä tahansa tai luulemme sitä ole-
vamme. 

Se on juuri se sama pohjavire, jota sekä elokuva että Joycen 
kirja Odysseus kuvaavat perimältään, se liikkeelle paneva voi-
ma, joka saa meidät hyppäämään vasten oikeaa tahtoamme 
oravanpyörään ja voimaan pahoin, kunnes voimamme on lo-
pussa ja pakko ajaa meitä vielä epätoivoisempaan suuntaan, 
meidän luullessa sen olevan väistämätön seuraus. Milloin me 
opimme, että tieto on pohjimmiltaan vallantahtoa ja että nä-
kymätön valta piiloutuu ovelasti mieliimme, jota rangaistaan 
huomaamattomalla ja hienovaraisella kontrollilla? 

Siitä huolimatta, että kohtelen kovakouraisesti elokuvan 
teennäistä perussanomaa, pidin itse elokuvasta. Olen sen jo 
aikoinaan muistaakseni Vinokinossa nähnyt, ja minusta se 
on edelleenkin yksi parhaista homoelokuvista, jota olen näh-
nyt. Joyce-rinnastuksilla halusin vain muistuttaa elokuviaan 
kuvakielen olevan päinvastaista kuin romaanin vaikka juuri 
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siitä kasvaa se kieli ahaa-elämyksineen, mikä meissä on sisäl-
lä sensuroimattomana Joycen Odysseuksen tai Joel Lehtosen 
Putkinotkon esimerkin tavoin. 

Ihminen on ajatteleva ja tunteva otus, jonka anturit mittaa-
vat koko ajan sekä itseään, ympäristöään että erityisesti näiden 
suhteiden välisiä hienovaraisia muutoksia. Ne voivat olla vai-
vihkaiset silmäilyt kuten elokuvassa tai ronskit merimiestarinat 
kuten Odysseuksesta tähän poimimani kohta oli. Yhtä kaikki 
ne ovat sisäisen sielumme sanoja ja alastomimmillaan rönsyile-
viä sekä aina yhtä rivoja ja röyhkeitä omaa halujen ja himojen 
täyttämää salaperäistä oikeaa itseämme. 

Joycen Odysseus on älykäs, pirullinen ja oivaltava seka-
melska moniäänisyyttä, mitä Guds Own Coyntry taas ei ole 
viehättävyydestään huolimatta. Odysseus on merkkiteos, mitä 
Guds Own Coyntry ei taas ole valloittavuudestaan huolimatta 
valitettavasti. Mutta Guds Own Country on miellyttävä ko-
kemus mitä Odysseus luettuna taas ei ole varsinkin, jos lukee 
jollain tavalla keskeneräiseksi jäänyttä Saarikosken suomen-
nosta, jossa kääntäjä on joko tahallaan tai kyvyttömyyttään 
sortunut svetitismeihin. 

Tässä elokuvan oikeutus ja puolustus kirjaa vastaan. Mie-
luummin katson tämän elokuvan kuin luen Joycen Odysseuk-
sen. Guds Own Coyntryllä on paljon hyvä puolia ja omat 
ansionsa ja se ansaitsee tulla katsotuksi. Siksi suosittelen sitä 
lämpimästi kaikille elokuvan ystäville.

Muistutan tähän PRIDEN kunniaksi ja Ylelle kiitokseksi, 
että Ylen osallistuminen PRIDEEN laadukkailla ja erilaisilla 
ohjelmillaan on enemmän kuin hieno asia siksi, että näin suu-
rin ja näkymättömin osa, piilohomot ja bi-miehet sekä maa-
seudun homot pääsevät osalliseksi näistä elämyksistä ja saavat 
aiheen olla ylpeitä (ja toivottavasti myös onnellisia). Tämän 
elokuvan lisäksi olemme saaneet nähdä koskettavan Stonewal-
lin perilliset-elokuvan lisäksi myös yhtä koskettavan WHO`s 
Gonna Love Me-dokumentin. 
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Eräänlainen 
itsekkyyden 

ruumiillistuma
Harald Olausen

”Oliko Jan Inge Haraldsenista, ennen niin avokätisestä mie-
hestä, tulossa ahne? Oliko hänestä tulossa Ebenezer Scrooge, 
jonka hän hyvin tiesi, koska Dickensin itara ilkimys oli käytet-
ty hahmo sekä sarjakuva- että kauhumaailmassa, eräänlainen 
itsekkyyden ruumiillistuma. Niin, eikö Dickensin Saiturin 
joulu moninkin tavoin ollut yksi suurimmista tarinoista, mitä 
oli kirjoitettu? Ja eikö Jan Ingelle ollut käymässä samalla ta-
valla kuin Scroogellekin? Eikö hän ollut juuri samalla tavalla 
nujertumassa rahan ylivallan alle? Ja milloin tämä kaikki oli 
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alkanut?”-Tor Renberg ”Iskuja joka suunnasta” (LIKE 2017).
On lokakuu. Sandnessissa nuori Ben kyllästyy elämään 

surkeiden vanhempiensa kanssa ja päättää lähteä veljensä 
Rikkin kanssa etsimään parempaa elämää. Hieman pohjoi-
sempana maailman rikkaimmassa kaupungissa pikkurikolliset 
Rudi, Jan Inge ja Cecilie, Hillevågin jengi, vähät välittävät 
yhteiskunnan säännöistä. Tuntemattomien tiet kohtaavat lo-
kakuisessa Stavangerissa. Jokainen kantaa mukaan intohimoa, 
salaisuuksia ja musiikkia. Tore Renberg (s. 1972) on palkittu 
norjalainen kirjailija. Hän on kirjoittanut kolmetoista romaa-
nia ja useita elokuva- ja näytelmäkäsikirjoituksia. Like on 
julkaissut häneltä aiemmin, romaanin Huomenna nähdään 
(2016) -Otsikolla: ”Vetävä lukuromaani populaarikulttuurin 
ystäville” kustantaja LIKEN sivuilta.

Kirjan perhe ei ole vain veriside - se on myös kohtalon yh-
distämä joukko rikkinäisiä ihmisiä (tulee mieleen ihan kaup-
pakeskus Triplan 24/7 odotustiloissa hengaileva rikollinen ja 
vaaralliselta näyttävä pahnanpohjimmainen kassialma-jengi, 
joka on alkanut kiinnostaa minua siksi, että iltakävelyni (asun 
Vallilassa) suuntautuu pari kertaa viikossa sinne. Ostan Ale-
pasta aina yhden appelsiinin, kuorin ja syön sen samalla kun 
ihmettelen paikan ”oliwertwistimäistä” menoa.

”Veljekset Rikki ja Ben kyllästyvät bensan imppaamiseen, 
isän väkivaltaan ja äidin hulluuteen. Samaan aikaan kes-
ki-ikäistyvä murtojengi suunnittelee vielä yhtä suurta keikkaa, 
joka muuttaisi elämän paremmaksi. Mitä tapahtuu, kun rik-
kinäiset ihmiset päätyvät yhteen ja aristava elämänilo herää? 
Silloin kun mukaan sotketaan tunteet, perhesiteet ja pakot-
tava himo, johonkin sattuu ja lujaa. Kuka uhrataan yhteisen 
hyvän vuoksi?”

Kirjan arvostelut:
”Aivan helvetin hyvä kirjoittaja.” - Juha Itkonen, Image
”Jestas, mikä kirja! Renbergiläisen hauska, mukaansatem-

paava ja vangitseva. Kerronta on täynnä lämpöä ja inhimilli-
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syyttä, vaikka kirjan miljöö on lähes epäinhimillinen.” -Fæd-
relandsvennen

”Huomenna nähdään, on vedetty varmalla kädellä isolle 
kankaalle. Käsissä on sellainen useaan suuntaan kurkottava 
jättimaalaus, jota karmit eivät turhaan pidättele.” -Helsingin 
Sanomat

Kirja alkaa luvulla ”Bensaa Gravarsliassa” kun lämpötila 
putosi ja yhtenä lokakuisena päivänä oli syksy, ja taas saatiin 
länsirannikolla palella, kun kolea ilma nipisteli ihoa ja pilvet 
kiisivät Gandsfjordenin yli:

”Oli aika kietoa huivi kaulaan, oli aika kaivaa esiin edellis-
talvesta kellarin kaapissa roikkunut takki, se, joka peitti reidet 
ja lämmitti niin mukavasti, ja Rikki ja Ben saivat tuta kylmyy-
den takamuksissaan, kun he istuutuivat maanantai-iltaa Gra-
varslian pikku metsikössä muovipullo välissään ja marketin 
pussit sylissään ja imppasivat bensaa. Petrolin lämmittävää 
vaikutusta odotellessaan he katsoivat alas Maxin parkkipai-
kalle pystytettyä tivolia, joka valaisi pimeää Sandnesia kuin 
värikäs synttärikakku.”

Kesken imppaamisten ja veljekset kuulevat musiikkia ti-
volista ja tajuavat yhtäkkiä kuin Marianne Faithfull eräässä 
laulussan, ”että oli jo 37-vuotis eikä ollut vielä ajanut autolla 
Pariisin läpi” etteivät olleet vielä koskaan elämässään käyneet 
tivolissa. Jo näistä tarinan ensitahdista lukija tajuaa miten 
pellolla keskivertonorjalaisesta unelmasta pojat ovat, tai oi-
keammin suoraan sen tummalta puolelta:

”This is my church, Rikki toisti, ja hänen leveä hymynsä 
ulottui miltei korvasta korvaan. Kirkkonsa kullakin, Rikki, 
Ben kuiskasi. Hän kääntyi jälleen kohti välkehtivää tivolia, 
joka miellytti hänen silmiään aivan kuin hänen katseensa olisi 
ollut lapsi ja alhaalta tuikkivat värit olisivat olleet helistin.”

Ensimmäisessä alkuperässään kieli on tehty merkintöjen 
järjestelmästä, jonka yksilöt valitsivat ensisijaisesti itseään var-
ten. Tor Renbergin ”iskuja joka suunnasta”-romaanin kieli 
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on juuri tätä, ja on yhtä paksu kuin Tom Wolfen menestysro-
maanit aikoinaan, mutta tyyliltään koruttomampi, ja drama-
turgialtaan selvästi nykyajan elokuva- ja sarjakuvamaailman 
innoittamana selkeä ja raikas kuin suosittu iskelmärallatus 
jossain jo parhaat päivänsä nähneessä kahvilassa pikkukau-
pungin unohdetulla sivukadulla. Romaania voisi lukea yhtä 
hyvin ison sanomalehden sunnuntailiitteen jatkokertomuk-
sena tai sitä voisi luulla proosajournalistiseksi kirjoitukseksi 
Truman Capoten henkeen. 

Mutta ei. Kyseessä on sittenkin selkeästi norjalaista dekka-
ria lähellä olevaa tarinankerrontaa, joka ponnistaa Ibsenistä 
ja jolla on selkeää sukulaisuutta mm. Shakespearen, Tseho-
vin, Georg Bernard Shawn, Luigi Pirandellon, Brehctin, Jean 
Anoulhin, Eugene Ionescon, Harold Printerin, Sam Shepar-
din, Becketin ja kotimaisten Aleksi Kiven sekä Joel Lehtosen 
kanssa. Mutta ei mitään vaikeaa, ei haastavaa eikä missään 
nimessä lukijaa unettavaa, vaan päinvastoin, lukijaansa kou-
kuttavaa, tapahtumallista ja kronologista kerrontaa unelmien 
toiselta, painaispuolen kuin norjalaisessa 115-osaisessa radion 
jännityssarjassa vuonon eri puolilla asuvista riitaista veljistä 
ja siitä kuka oli joskus vuonna nolla ja kuusi tappanut toisen 
vaimon ja nussinut lampaat vai oliko se toisinpäin? 

Ensimmäinen luku esittelee tapahtumat ja henkilöt antaen 
heille tehtävän yli 450-sivua myöhemmin palata pohtimaan 
tivolin merkitystä tässä tarinassa ja heille aivan erityisesti. Suo-
malainen lukija, ja aivan erityisesti keskiluokkainen sellainen 
kirjallisuushemmo, kuten toimittajataustainen Juha Itkonen 
voi kirjaa lukiessaan nähdä siinä halutessaan enemmän kuin 
mitä se on - ongelmana on se, että sanat harvoin vastaavat 
tekoja, siksi on tärkeää osata erottaa aikeet, mitkä ilmenevät 
puheista - antaen sille eksoottisen Norja-ihastelulisän lisäksi 
myös sellaista kirjallista arvoa mitä teoksella ei ole joko koh-
teliasuus- tai uteliaisuussyistä.

”Tore Renberg ei ryhdy väittämään vastaan, kun ylistän 
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hänelle norjalaista kirjallisuutta. Hänen selityksensä menes-
tykselle kiteytyy lopulta kolmeen pointtiin: perinne, itsetunto 
ja järjestelmä.

”Henrik Ibsenin ja Knut Hamsunin kaltaisilla vanhoilla 
mestareilla on varmaan jotain osuutta nykytilanteeseenkin. 
Ja ehkä nimenomaan näiden varhaisten esimerkkien ansiosta 
juuri kirjallisuus on kukoistanut”, Renberg sanoo.”

Näin kirjoittaa siis Renbergin ”Iskuja joka suunnalta”- kir-
jaa Imagessa ylistänyt Apu-lehden entinen toimituspäällikkö 
ja kirjailija Juha Itkonen netissä vapaasti luettavissa otsikolla 
”Stavanger: Juha Itkosen reportaasi satumaasta” olevassa ju-
tussaan, joka on kokonaisuudessaan muuten ällöttävää (ka-
teellisen?) suomalaiskirjailijan nuoleskelua ja yltiöihastelua 
”norjalaisen kirjallisuusihmeen” edessä unohtaen tai ollen 
täysin tietämätön norjalaisen kirjallisuuden kunniakkaasta 
känkkäränkkäperinteestä vastaan vallitseva mielipide ja mie-
listelijät sekä muut perseennuolijat - tai ehkä hän on vain 
liian selkokielinen ajatellen yksinkertaista lukijakuntaansa tai 
kiireinen perehtyäkseen norjalaisen kirjallisuuden yhä eturivin 
nykykirjailijoissa vallitsevaan ibseniläisen velvoittavaan perin-
töön näyttää paha kaikissa meissä:

”Ben oli haaveilija. Opettajat kommentoivat sitä samaan 
aikaan kun Melissa huomasi, että nuoremmassa pojassa oli 
jotain outoa. Aina joskus tuntui kuin hän ei olisi lainkaan 
läsnä, opettajat sanoivat. Aivan kuin hän olisi jossain muualla, 
he sanoivat. Frank Martin kielsi ongelman jyrkästi, ja kun 
Melissa ehdotti, että keskustelisivat asiasta Benin kanssa, hän 
kielsi vaimoa panemasta mitään hullutuksia pojan päähän. 
Ihmisestä tulee sellainen kuin hänestä tehdään, se on minun 
mottoni, Frank Martin sanoi.”

Televisiota katsomalla (paitsi Hercule Poirotilla) unohtuu 
usein, että järki on ollut aina paras työkalu murrettaessa kai-
kenlaisen sorron kahleita. Ibseniläinen perintö näkyy tässä 
vahvana. Benin porukat elävät omaa elämäänsä ja omassa 
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kuplassaan. Asetelmat eivät ole valmiita ja selkeitä vaan jo 
heti ensimmäisestä luvusta lähtien sotaisan ristiriitaisia. Ky-
seessä on varjoisten kujien elämänvalhe ja sen paljastuminen, 
sillä koko maailma tuntuu olevan heitä vastaan heidän omasta 
mielestään. 

Mutta silti heidän on jotenkin elettävä elämänsä ja sel-
viydyttävä kuten kaikkien muidenkin - erässä näytelmässään 
tuhoon tuomittu roolihenkilö sanoo ”tuulten ja merivirtojen 
viemänä vajoavan yhä syvemmälle”: meille kaikille on aina 
edessä yhtä rankka havahtuminen siihen, ettei elämä ole mu-
kavaa eikä sen tapahtumat tapahdu meidän ehdoillamme, eikä 
elämä voi olla onnellista ja siksikin, että kaiken tämän keskellä 
elämän sattumanvarainen oikullisuus vaanii meitä joka het-
kessä, eikä sillä ole todistettavasti hyviä aikeita tai hymyileviä 
kasvoja. 

Norjalainen Henrik Ibsen, jonka näytelmien pahuus ja il-
keys kiehtoo edelleenkin katsojia, (1828-1906) on kuvannut 
näitä samoja teemoja aiemmin mestarillisesti näytelmissään, 
joista osa pohjautuu norjalaisiin kasantaruihin ja legendoi-
hin. Ehkä hän on siksi edelleenkin muualla maailmassa maa-
ilman ehkä yksi tunnetuimmista näytelmäkirjailijasta - tosin 
nyky-Suomessa lähes tyystin unohdettu - melkein heti Sha-
kespearen jälkeen 26 näytelmällään ja yhdellä runokokoel-
mallaan. 

Ibsenin tavaramerkki oli kyseenalaistaa yhteiskunnassa 
1800-luvulla vallinneita sen ajan konservatiivisia ja luutunei-
ta käsityksiä julmasti tukkapöllyä sovinnaisille käsityksille ja 
niiden esittäjille teksteissään antaen ”kaiken, mikä muuttuu ja 
ylittää rajansa, olevan samalla sen kuolema, mikä sitä edelsi”. 
Ibsenin varhainen modernismi teki tietä camuslaiselle moder-
nin ihmisen traagisuuskäsitteelle, minkä mukaan modernin 
ihmisten traagisuus piilee siinä, että tiedämme elämämme 
olevan vailla tarkoitusta.

Postibseniläisesti Knausgaardilla ja Renbergillä kysymys-
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tä jalostaen voimme kysyä, kenen etu on että ihmiset voi-
vat pahoin ja kiusaavat kuoliaaksi toisiaan jättäen isot kalat 
lammen syvistä kohdista kalastamatta? No tietenkin, niiden 
isojen kalojen, ja niiden lasten. Heitä on vain muutama ja 
siksi he pitävät tiukasti yhtä ja yhtä tiukasti kiinni otteestaan 
sokeina rimpuileviin pikkukaloihin, sillä aina pieni erikoistu-
nut ryhmä, johon kuuluu alle prosentti kansasta, pitää valtaa 
ja kaappaa vallan aina tarvittaessa itselleen takaisin kulisseissa. 

Ja jos osaton ja onneton kansa onnistui tekemään vallanku-
mouksen, kannattaa valtaapitävien olla aina heidän puolellaan 
”ohjailemassa typeriä massoja näitä hämmentyneitä laumoja”, 
joiden funktio on toimia vain yleisönä, kohti maailmaa, jotka 
ne ovat liian hölmöjä itse ymmärtämään, jopa niin hölmö-
jä, että yrittäessään sotkeutua omien asioidensa hoitamiseen, 
aiheuttivat vain itselleen ja muille suunnattomia ongelmia. 

Ohjailusta on kyse myös kirjallisuudesta siitä, valitaanko 
millainen aihe ja näkökulma mistä lukevalle kansanosalle, 
jotka kuuluvat usein itse isoihin kaloihin, haluisivat kuulua 
tai oman asemansa takia joutuvat myötäilemään heitä ja ym-
märtämään heidän ”legitiimejä” etujaan säilyttääkseen omat 
asemansa. Siksi tämä ”hämmentynyt lauma” piti kesyttää eikä 
sen tullut antaa tuhota kaikkea raivoamisella ja ryntäilyllään. 
Logiikka on sama kuin siinä, ettei pidä antaa kolmivuotiaan 
juosta kadun yli. Sellaista vapautta ei kolmivuotiaalle sovi 
antaa, koska kolmivuotias ei tiedä mitä vapaudellaan tehdä. 

Siksi myös Itkosta hämmentää Tore Renberg ja hän mel-
kein pitää jumalana Knausgaardia, jota arvosti myös suuresti 
edesmennyt humanistipoliitikko Claes Andersson. Mut-
ta älykköjen ongelma on ”tietynlainen salavuoteus” ja siitä 
nauttiminen rappioituneen vallan kanssa. Jo Dewey puhui 
”intellektuaalisesta yhteisöstä” johtamassa ja johdattelemassa 
kansaa. Kaikki filosofit ajattelevat oikeasti Platonin tavoin, et-
teivät massat saaneet aikaan mitään muuta kuin suurta tuhoa. 

Kuulostaako tutulta? Juuri tätä vastaan kirjoittavat Itko-
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sen jutussaan mainitsemat nykynorjalaiskirjailijat kärkenään 
Knausgaard ja Renberg, vaikka Itkonen ei siitä sen enempää 
mainitse. Ibsenin näytelmien keskeiseksi teemaksi on tulkittu 
ihmisen aikuisuus eli vastuu itsestään ja tekemisistään. Tun-
netun kirjallisuuskriitikko Harold Bloomin mukaan Ibsenin 
teosten yhteiskunnallisuus oli toisarvoista verrattuna pakko-
mielteiseen ja demoniseen kiinnostukseen, jota kirjailija tunsi 
luonteeseen ja persoonallisuuteen. 

Tässä hän poikkeaa Knausgaardista ja Renbergistä. Ibse-
niläinen perintö kuitenkin näkyy esim. Knausgaardissa siinä, 
että hän kirjoittaa perheestään ja itsestään mitään säästämät-
tä. Ihan samalla tavalla kirjoitti Ibsen näytelmässään Hed-
da Gabler (1890) niin, että kauhistuneet (pikkuporvarilliset 
teeskentelijät-) kriitikot kyselivät, oliko näytelmässä kuvattu 
nainen lainkaan todellinen. Sopii kuvioon, sillä eihän siitä-
kään ollut kauan, kun antiikin Ateenassa, samoin kun myös 
1500-luvun Euroopassa jotkut oppineet tuomitsivat epärati-
onaalisena sekasortona saman, mitä toiset ylistivät älylliseksi 
runsaudeksi.

Renbergin veljekset Rikki ja Ben näkevät harhoja kuin 
shamaanit ja puhuvat kauniisti kuin runoilijat antaen koke-
muksilleen suuremman, kauniimman ja merkityksellisemmän 
merkityksen kuin mitä ne ovat. He istuvat kuilun reunalla 
katsellen maailmaa ympärillään, joka voisi olla heidän, jos 
he olisivat kunnollisia nykynorjalaisia, hyvinvointikakaroita 
astumassa kalliit talvimuotikamppeet päällään Oslon keskus-
tassa Holmenkollenille vievään metroon huutaen valkoiset 
hampaat välkkyen ”Norja on maailman paras maa ja täällä 
kaikki on SUPER!”, jos he vain olisivat syntyneet hieman 
parempiin olosuhteisiin ja hieman paremmilla geeneillä ja so-
siaalisella statuksella varustettuna - toinen veljeksistä oli ihan 
ok:n-näköinen mutta herraparatkoon se toinen! - mutta kun 
eivät ole, eivätkä jaksa olla tästä unelmasta niin kiinnostu-
neita, että halusivat yrittää sen haltuunottoa muutenkin vain 
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imppaamisen ja bensiinikännien aivoissa tuoman sekopäisen 
ihanuuden harhakuvitelmasta kumpuavien näkyjen ja niitä 
kuvastavien runollisten haikujen innoittamina. Rikkinäisen 
ihmisen voi tuskin sanoa elävän: hän on ”poissa, tosin läsnä”, 
kuten Herakleitoksen paradoksi kuuluu:

”Rikistä tuntui kuin jäinen nuoli olisi lävistänyt hänen ruu-
miinsa. Hän tiesi mistä se johtui. Sama oli toistunut aina, niin 
kauan kuin hän muisti. Jos pikkuveli merenvihreillä silmillään 
haaveisiinsa vaipuen, jos Benin iho alkoi hehkua, rikillä ei olisi 
vaihtoehtoja. Koska hän tiesi, että ilman pikkuveljeä hän ei 
ollut mitään, ilman pikkuveljeä hän vain makasi palavassa 
kuopassa liekkien syötävänä, eikä kukaan, edes hän itse, seissyt 
kuopan reunalla katsomassa. Joo, Ben, Rikki kuiskasi ja käveli 
Benin perässä tasanteen reunalle, messissä ollaan.”

On Itkosen jutussa jotain järkeäkin. Hän osuu tarkasti 
ytimeen siinä, missä Knausgaard-nimisessä norjalaisessa ny-
kykirjallisuuden ilmiössä oikein on kysymys siitä huolimatta, 
että norjalaiset osaavat olla omahyväisiä siinä missä muutkin 
ihan missä tahansa kun heitä kehutaan, kuten Knausgaardin 
kaveri Renberg, joka ei toisin kuin Knausgaard, istu nykynor-
jalaiskirjallisuuden oksalla ylimmällä ja on kirjoituksissaan 
sen verran epäilyttävän rationaalinen aina dokusoap-tautiin 
asti kuin aikoinaan Anja Kauranen, joka käytti romaaniensa 
taustatietoihin valtavan määrän aikaa aina paljastuneisiin il-
miselviin plagiointeihin asti, ylittäen pyhänä kirjallisuudessa 
pidetyn ”intertekstuaalisuuden” soveliaisuusrajan, ihan kuin 
se olisi ollut muka oleellista mikä mutteri oli millainen kier-
roksiltaan millintarkasti. 

Knaugaard taas muistuttaa ”vapaassa muistojen ja muistin 
liitelyissään huolettomana pilvettömällä taivaalla” enemmän 
Hannu Raittilaa, joka sai aikoinaan Finlandia-palkinnon Ca-
nal Grande-teoksestaan eikä ollut edes käynyt romaanissaan 
kuvaamassaan Venetsiassa. Itkonen ei laiskuuttaan ja oman 
kotimaisen naistenlehtimaineensa sokaisemana vaivaudu edes 
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perehtymään näiden norjalaiskirjailijoiden taustalla vaikutta-
neen Ibsenin ajatteluun ja merkitykseen heille sen kummem-
min, kuin mainitsemalla hänet kerran ohimennen. 

Ibsen oli kuitenkin aikansa yksi tärkeimmistä radikaaleista 
ja esimodernistisena vapauden ja ihmisen subjektiivisuuden 
esitaistelijana modernin ihmisen esikuva ja toivo, juuri sillä 
samalla tavalla, kun mitä nykynorjalaiskirjailijat asettavat ib-
seniläisen tradition tavoin peilin niitä esittävien ja tulkitsevien 
maailmojen välille kirjoituksissaan. kuten Renberg kirjan toi-
sessa luvussa ”Sateenkaaren lapsi” tekee:

”Hän työnsi alahuulensa ylähuulen päälle ja väänsi suupie-
liä alaspäin tavoitellen maestroilmettä. Viime aikoina hän oli 
ajatellut, että sellaisen vaikutelman luominen oli tärkeää. Hän 
halusi antaa itsestään harkitsevan ja päättäväisen kuvan, näyt-
tää, että hän oli todellista johtaja-ainesta. Sillä suunnitelmat, 
joita hän nyt kaavaili ja jotka hän oli aikeissa paljastaa Rudille 
ja Cecilille, vaatisivat huikaisevaa mielenlujuutta.”

Renberg kuvaa alaluokan kouluja käymättömien ja piilossa 
päivänvaloa useammin pysytteleviä tyyppejä, jotka puhuvat 
suoraan kuin teatteriohjaaja Janne Saarakkalan kuuluisa mo-
nologiteos ”Puhuva pää” ilman painolastia toisen miellyttämi-
sestä ihan kuten Rudi ”Höpsiä nyt ummet lammet siitä mitä 
pitäisi tehdä. Blaadi daa ja diiba daaba, rouva Holmestrand, 
ai sinä siis toivot että m käsitellään sen senkkiä varovasti koska 
olet perinyt sen joltain pilluja nuoleskelevalta lillesandilaiselta 
isosedältä?”; surkeasta elämästään ja rikkinäisestä mielestään 
huolimatta heillä on ilman mitään köyhäilyn ja alaluokan 
puhtauden romantisoimista kyky kriittiseen ympäristönsä 
tarkasteluun sekä suorapuheiseen runoiluun, vaikka Renber-
gin teos tuntuukin tahallisesti hieman yli sen mitä sen pitäisi 
olla ”raflaava” elokuvan ”Ombyta rollerna - Vaihtokaupat” 
tapaan kuin suoraan amerikkalaisen unelmatehtaan psykolo-
gian oppikirjasta siitä, mitä tulee niistä onnettomista kurjis-
ta, jotka Breivikin tapaan eivät saa mistään rakkautta eivätkä 
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hyväksyntää:
”Tästä on juteltu miljoona kertaa. Sinulla on ihan saata-

nanmoinen määrä inhimillisiä huippukykyjä, voisit helpos-
ti olla professori, jos olisit saanut toisenlaisia kavereita kuin 
minä ja Tong ja muut rotat Rogalandin viemäriojista - mutta 
se, että puhut kuin olisit kaikkia muita fiksumpi, se ei vaan 
toimi -”

Se mitä Renberg kuvaa joko tiedostamattaan tai alitajuises-
ti, on pehmeän despotian nykypäivää osattomien peergynthi-
läisten ihmisten arjessa, mistä pahat voimat ja taantumuksen 
kylmettävä henki eivät ole hävinneet mihinkään huolimatta 
niiden pehmeästä kuoresta, ja on lajissaan hyvin tyypillinen ja 
ikävä paskanjauhamisen kaava, hienommin sanottuna, ”kun 
ajattelu luiskahtaa elementistään ja ehtyy, siitä tulee ”tekh-
ne”, jolloin se korvaa elementtinsä menetyksen pätevöitymällä 
kasvatuksen instrumentiksi, osaksi koulutusta ja myöhemmin 
kulttuuria, jolloin myös ajattelusta ja puheesta muodostuu 
tekniikka sellaiselle selittämiselle, joka aloittaa perimmäisistä 
syistä eikä enää tosissaan ”ajattele”, vaan leikillään harrastaa”, 
juuri siinä tulenarjessa leikkauksessa hyvän ja pahan välillä, 
missä polttoaineena on viha, katkeruus ja kosto, nuo aina 
yhtä mainiot polttoaineet taitavien manipuloitsijoiden hal-
litsemien ääriliikkeiden aloittaa jonkun vähemmistön sorta-
minen ja yritykset heidän ihmisoikeuksiensa ja vapauksiensa 
kyseenalaistamiseksi, kuten HUOM: Norjassa edistyspuolue 
ja kristillisdemokraatit yhä tekevät anti-ibseniläisesti ilman, 
että kukaan tuomitsisi heitä quislinkiläisiksi. 

Valfrid Vasenies muistutti Ibsenin olleen 1800-luvun kes-
keisiä hahmoja, joka kuvasi ja samalla selitti koko sitä henkistä 
elämää, ”joka vallitsi tällä merkittävällä vuosisadalla”, aina sii-
hen asti, kun se todella alkoi herätä taantumuksen hengestä; 
esimerkiksi Peer Gynthistä hän kirjoitti meidän katselevan 
vastakkaisten sielunvoimien taistelua, joka käydään ihmisten 
sydämissä. Päämäärä oli Peer Gynthissä hänestä sama kuin 
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Brand-näytelmässä vuodelta 1865, erona vain se, että mieli-
kuvitus oli se sielunvoima, joka hallitsi sankaria:

”Sama vastakohtaisuus, joka esiintyy ”Nukkekodissa” sel-
laisten ihmisten välillä, jotka kysyvät, ja jotka eivät kysy, toisin 
sanoen sellaisten ihmisten välillä, jotka modernissa mielessä 
elävät, menevät eteenpäin, ja jotka eivät elä, pysyvät paikoil-
laan, tämä sama vastakohtaisuus kulkee läpi koko Ibsenin tuo-
tannon. Mutta kun ne, jotka eivät kysy, vetoavat perinteisiin 
lauseisiin ihmisen velvollisuuksista tässä tai tuossa suhteessa, 
niin on luonnollista, että kysyvien oppositio niitä vastaan, 
jotka heitä yrittävät hallita ja johtaa, esittäytyy oppositiona 
juuri näitä lauseita vastaan.”

Juuri mielikuvitus on se voima, joka hallitsee myös Ren-
bergin veljeksiä. Nykynorjassa taistelu käydään ibseniläisittäin 
”vastakkaisten sielunvoimien kesken ihmisten sydämissä”. 
Siksi Ibsenin analyysi ja tarkastelukulma ihmiseen ja hänen 
suurimpaan ongelmaansa, vapauden puuttumiseen tai sen 
rajoitusyrityksiin, ei ole vanhentunut, ja sopii kuvaamaan 
yhtä hyvin 1800-luvun loppua kuin tätä päivä 2020-luvun 
alkua (tai kirjassa 2010-luvun alkua), jolloin sen ääri-ilmiöi-
nä itsekkyys on saavuttanut nykyisenkaltaisen äärimmäisen 
huippunsa Breivikin tapaisten elämää ja yksilöllisyyttä tahal-
lisesti väärinymmärtävien ja sitä tuhoaviin tarkoituksiinsa 
käyttävien häiriintyneiden syrjäytyneiden keskuudessa, ihan 
kuten Ibsenin näytelmä Borkmanista, josta kymmenen päivää 
näytelmän Suomen kantaesityksen jälkeen vuonna 1897 näy-
telmän kääntäjä Aatto Suppanen kirjoitti näytelmän jättäneen 
tyhjyyden tunteen ja päähenkilöstä puuttuneen, katsojassa 
joko sääliä tai herättävät tunteet. 

Suppanen oli kuitenkin tavallaan väärässä. Ibsen kuvaa 
nimittäin raakarealistisesti häiriintyneen ihmismielen psy-
kopatologiaa, ja se nosti varmasti tuon viktoriaanisen mo-
raalin jähmettämän ajan ihmisten niskavillat pystyyn. Ibsen 
leijuu opportunismin ja ihanteellisuuden välissä kuvatessaan 
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teksteissään sitä tuhoutumista, minkä saavat aikaan korkei-
den ihanteiden tavoittelu sekä pyrkimystä ”elämänvalheen” 
voittamiseen että täydellisyyden ja ehdottomuuden tavoittelu 
vajaisissa ja ahdistuneissa, kuten hänen varhaisessa aatenäytel-
mässään Brand, joka on runomuotoinen aatenäytelmä mart-
tyyriydestä ja sen tuhoavasta voimasta. 

Hänen näytelmiensä todellisuudesta vieraantuneen demo-
niset ihmiset ovat vaaraksi muille ja itselleen. Nykyjään kun 
Hannibal Lecterin ja Amerikan Psykojen kaltaiset psykootti-
set murhaajat ovat arkipäivää populaarikulttuurin avoimella 
tarjottimella, Borkmankin tuntuisi ikävältä mutta jotenkin 
siedettävältä, kuten Renbergin kirjan ”Iskuja joka suunnas-
ta”- rikollishahmotkin ohimenevissä tokaisuissaan valmiina 
tappamaan ja kiusaamaan muita rahasta:

”En olekaan ikinä käynyt täällä. Hassua, että on asunut 
jossain yli neljäkymmentä vuotta, ja silti on vaikka, kuinka 
monta katua, joista ei ole tiennytkään. Missä numerossa se 
tyyppi asuu? Söllesvik?” 

Teatteritieteen professori Hanna Korsberg on tutkinut 
asiaa tarkemmin toimittamassa kirjassaan ”Ibsen Suomessa” 
(LIKE 2006). Kirjan kirjoittajien analyysi Ibsenistä on mie-
lenkiintoinen ja lukemisen arvoinen kokemus - harvinaista 
herkkua Suomessa ja suomen kielellä. Yleisö joutui vastakkain 
Ibsenin yksilöllistyneen näkemyksen kanssa aikakautena, jol-
loin kansallinen kollektiivinen projekti oli vasta juuri käynnis-
tynyt; yksilöllisyys vastaan yhteisöllisuus ja ne tummat varjot, 
jotka tässä välillä sumentavat näkökykyämme, nousivat silloin 
esille keskusteluun. 

Kuulostaako tutulta? Jos siirrämme tämän ajattelun suo-
raan norjaan ja pidämme alkupistettä vuotta 1973, jolloin 
Norja löysi öljyn ja vuotta 1981, jolloin Gro Harlem Brun-
dtland aloitti Norjan pakkomodernisoinnin myös henkisessä 
mielessä, löydämme ennusteen tähän päivään ja Renbergin 
kirjassaan kuvaamaan ”toivottomuuteen” Borkmanin hah-
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mossa, joka ei ollut valmis vaan ikään kuin piirretty utooppi-
seksi visioksi ehkä näitä breivikejä ja nykynorjalaisia kirjaili-
joita varten - korostaen tietenkin heidän kuuluvan eri sarjaan 
ja olevan eri ääripäiden tuotteita; voidaan puhua psykootti-
sista luonteista, joita aiemmin oli kuvannut perhehelvettejä 
ja kusipäisiä luonteita mestarillisesti kuvannut ruotsalainen 
August Strindberg kirjoissaan sekä Ibsen-projektia omalla ta-
vallaan jatkava Renberg: 

”Nykyään on siistiä olla altavastaaja! Ymmärrä se! Loukkaat 
ihmisiä, kun kuvittelet että olet kaikkien yläpuolella. Ja on 
ihan okei, että oikeasti olet - ei haittaa yhtään, että olet helve-
tisti fiksumpi kuin me - mutta se haittaa, että brassailet sillä.” 

Renbergissä on jotain samaa kuin Ibsenin kuvauksessa 
ihmisluonteiden kylmäkiskoisuudesta ja manipuloinnista 
mm. Hedda Gablerissa egoismin yleistävänä tapana sekä siitä 
seuraavan nykyajan, meille tutun ihmisen tyhjyyttä varsinkin 
nyt, kun katseet ovat kääntyneet myös Norjassa - kiitos ”ren-
bergiläisten kirjailijoiden” surkeutta ammatikseen tuottavaan 
näköalattomaan tyhjyyteen. 

Toimittaja ja sosiaalipsykologi Yrsa Stenius kirjoitti ai-
koinaan hämmentyneenä siitä, kun hän huomasi erästä oi-
keudenkäyntiään Tukholmassa seuratessaan, ettei tuomiolla 
järkyttävistä rikoksista olleella silmissä loistanut muuta kuin 
röyhkeys, välinpitämättömyys, tyhjyys ja empatiakyvyttömyys 
ihan samoin, kun Renbergin uhoavilla koviksillakin:

”Tiedätkö mitä mulle tuli mieleen? Yksi psykologi, jolle 
mut lähetettiin yläasteella sen jälkeen, kun me oltiin Remin 
kanssa ryöstetty kahvio. Se kusipää puhui ihan kuin olisi tien-
nyt minusta vaikka mitä paskaa. Kyseli, tuntuiko minusta, 
että tarvitsin aikuista lähikontaktia? Lähikontaktia? Mä ky-
syin. Haluatko siis, että mä otan sulta suihin? Helvetti, mikä 
mulkku. Hyvä etten vetänyt sitä homoa turpaan.” 

Kysymys ylimielisyyden ja paskamaisuuden leviämisestä 
on kulttuurinen. Yhtä kaikki utooppinen visio yli-ihmisen 
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synnystä on sekä perheyhteisölle että yhteiskunnalle tuhoava, 
koska individualistia johtaa elämässä egoismi, niin Renber-
gin luusereiden adhd-nuorisorikollisuhossa kuin Breivikin 
tuhovimmassa ja norjalaishiihtäjien ”on pakko voittaa millä 
hinnalla hyvänsä” -piilofasistisessa Norja Superlatiivi-asentee-
na sekä myös rivien välistä luettavissa olevasta nykynorjalais-
kirjailijoiden hillittömässä itsekkyydessä, mikä on menestyk-
seen naamioitua olemassa olevan status quon sekä retorisesti 
sanottuna ”oikeistovallan” vastaisuus itsekehuna omasta ja 
koko Norjan sisäisten vastavoimien ala Klassekampen-lehti 
ylivertaisuudesta. Kyseessä on siis edelleenkin tutkimukseni 
alaiset itsekkyyden monet historialliset norjalaiskasvot, ku-
ten Ibsen oli puolustanut kirjeessään Georges Brandesille 
näytelmässään kuvaamaa egoismia vuonna 1873 (minusta 
on kumma, ettei kukaan vakavasti otettava toimittaja ole 
uskaltanut puhua tästä nimenomaan norjalaisille tyypillisenä 
historiallisena ilmiönä, mikä näkyy ikävästi mm. norjalaisessa 
talviurheilufasismissa):

”Hänen mukaansa on hetkiä, jolloin maailmanhistoria 
muistuttaa uppoavaa laivaa, eikä silloin voi yrittää enää muuta 
kuin pelastaa itsensä. Tässä uppoavassa laivassa ymmärretyksi 
tuleminen on toivotonta, kuten Borkman sanoo Foldanille: 
”Ei, se on. Se on kirous, jota meidän muutamien, meidän 
valittujen ihmisten täytyy kantaa. Kansa ja joukko, - kaikki 
nuo keskinkertaiset, - ne eivät ymmärrä meitä, Vilhelm.”

Renberg kertoo miten Rudi hekotteli muistellessaan lähes 
kymmenen vuoden takaista legendaarista iltapäivää, jolloin 
he olivat ”ennakkoselvityksessä (tässä on kääntäjällä tullut 
googlemainen lipsahdus)” saaneet tietoonsa yhden tunturi-
huvilan hälytyslaitteen koodin ja koko helahoidon ja voineet 
myöhemmin samana iltana marssia suoraan ovesta sisään ja 
hankkia mukavat vuositulot. Kertomus olisi toteavuudessaan 
banaali, ellei se kuvastaisi samalla sitä hyvinvointi-Norjan ki-
rousta ja unelman kääntöpuolta hintoineen, mihin Ibsenin 
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kuvaama itsekkyys lopulta johtaa – norjalaisuudesta puhut-
taessa, niin menneestä, nykyisestä kuin tulevastakin, on syytä 
tarkastella erityisesti sanan itsekkyys merkitystä, tai oikeam-
min; miten se piiloutuu ovelasti takaa-ajatuksiin oikeuttaen 
kaiken selviytymisen nimellä toteutettavan valehtelun prag-
maattisuuden nimissä, ja jota voisi myös yhtä hyvin kutsua ” 
tyhmempiään kusettavaksi opportunismiksi”. 

Renberg ei ole kiinnostunut henkilöidensä huonoudesta 
tai hyvyydestä sinänsä Ibsenin tavoin, vaan kirjoittaa heidät 
ihmisinä kokevina ja tuntevina ajatuksella, mitä seurauksia 
heidän tekonsa herättävät niissä Juha Itkosen tapaisissa kes-
kiluokan pumpulissa kasvaneissa ihmisissä, jotka uteliaisuut-
taan ja omalla vastuullaan (turvallisesti) haluavat kurkistella 
hieman sosiaalipornopoliittisesti reunan yli jalkojaan kaste-
lematta: 

”Jan Inge ajoi Hiacen pihatielle kauhistellen mielessään 
parhaan ystävänsä vulgaaria käytöstä ja todeten, ettei niin ko-
vasta puusta luultavasti saisi ihmistä tekemälläkään.”

Ibsen ei tarkasti ottaen kuvaakaan tunnekylmää ihmistä 
vaan sen aiheuttanutta ympäristöä ja sen reaktioita. Tässä koh-
den voi muistuttaa, että tämä oli juuri sitä, miksi Hayden 
White arvosti kirjallisuuden ja erityisesti modernistien tapaa 
esittää mennyt. Ibsen onnistui tavoittamaan hänen mielestään 
kaunokirjallisilla töillään jotain hyvin olennaista menneestä 
aikakaudesta. Ibsen oli myös profeetallinen norjalaisluonteen 
suhteen varhaisessa modernismissaan. 

Hän uskalsi nähdä kauemmaksi yli kansallisromanttisen 
puhtauden ja patrioottisen toukokuun 17-päivä -ilmiön 
pakollisten kiillotusyritysten nähden valkoisessa sen muilta 
piiloon jääneet musta reunat - egoismipeikon, joka on syn-
nyttänyt sekä pahaa että hyvää. Norjassa siitä ei ole nähty 
vielä kuin vasta jäävuorenhuippu. Renberg näyttää mitä se 
saa aikaan ihan fyysisestikin hyvinvointi-Norjan kiiltokuvaa 
häiritsevissä tummien varjojen poikkeusihmisissä:
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”Jan Inge näki, miten Rudin niska suoristui aivan kuin 
selkärangan tilalle olisi työnnetty rautatanko. Hän näki, miten 
hänen parhaan ystävänsä korvat näyttivät yhtäkkiä kasvavan, 
miten huulet turposivat ja miten verisuonet pullistuivat ihon 
alla.” 

Ibsenin Borkman on henkisesti samanlainen kuin Jan 
Ingen Renbergin kirjassaan kuvaaman Rudi fyysinen vasten-
mielisyys. Jotkut suomalaisarvostelijat näkivät Borkmanissa 
henkilön, jota ei ohjannut perinteinen itsekäs kunnianhimo, 
vaan virheellinen illuusio hänen mahdollisuuksistaan vapaut-
taa kullan vangitsemat henget. Norjalaisen Aftenpostenin 
arvostelija näki Borkmanissa hyvää tarkoittavan, pettyneen 
idealistin uuden vuosisadan jyrkänteellä. ”Sydämettömän pi-
run” Borkmanin rikos oli rikos toista ihmistä kohtaan ja siksi 
tuomittavampi kuin rikos yhteiskuntaa vastaan. 

Eikö juuri näin kuvitellut myös nurinkurisesti omassa 
kostonhimoisessa hulluudessaan Breivik ja kuvittelee omalla 
tavallaan negatiivia yhteisestä onnesta, harmoniasta ja hyvis-
tä tavoitteistaan, luodessaan itsestään omalla nyrjähtäneellä 
tavallaan Renbergin taparikolliset, sillä he ovat molemmat 
egoismin erilaisia, mutta myös omasta nurinkurisesta vapau-
destaan villiinnyttämiä ilkikurisia pahiksia vailla vastuuta 
muusta kuin omasta elämästään? Itkonen kysyy Renbergiltä 
yhden typerryttävän toissijaisen kohteliaisuuskysymyksen, ja 
jättää samalla ikävästi asioiden syväluotaamisen ja merkitysten 
peilaamisen muuhun käyttämättä: 

”Lukijathan kysyvät usein, miten on mahdollista, että kir-
joitat vaikkapa teinitytön tai eläkeläisrouvan äänellä. Kysy-
mys on minusta aina ollut hassu. Jos en kirjoittaisi, en olisi 
kirjailija. Siihenhän koko homma perustuu. Taustatyö on 
varmasti ollut tärkeää, samoin kyky eläytyä.” Minuun suu-
rimman vaikutuksen näissä kahdessa lukemassani Renber-
gin kirjassa tekee kuitenkin niiden irtonaisuus. Tulee olo, 
että kokenut ja lukenut kirjailija päästää itsensä irti, ylittää 
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kenties joitakin aiemmin itselleen asettamiaan rajoja. Teksti 
kulkee rennosti, huumorin höystämänä mutta perimmäistä 
kipeyttään kadottamatta.” Itse kirjoittaminen oli Renbergin 
mukaan paikoitellen puhdasta iloa, etenkin ensimmäisen osan 
kohdalla. Jos julkaistujen teosten määrästä voi jotain päätellä, 
se ei tosin aikaisemminkaan ole ollut hänelle mitenkään tus-
kaista. ”Minulla on aina ollut kyky pitää kirjoittamastani. Se 
on eräänlainen lahja ja ehkä tuotteliaisuuteni salaisuus. Sitä 
paitsi olen kärsimätön. Pidän kirjoistani kirjoittaessani niitä, 
en enää välttämättä sen jälkeen, kun ne on julkaistu. Sitten 
haluan tehdä taas jotain muuta.” 

Itkonen mielistelee Avussa keskinkertaiselle lukijakunnal-
leen tyrkyttämänsä tunne- ja kaverijournalismin hengessä 
Tore Renberg, jonka uutuuskirja on jotain dekkarin ja pe-
rinteisen proosan väliin sijoittuvaa tapahtumakirjallisuutta, 
jonka suurin arvo on se negatiivi norjalaisuudesta, jonka hän 
onnistuu osuvasti ja ällistyttävän tarkkaan kuvaamaan ibse-
niläisissä raameissa nykypäivään surkeuden sinfoniaa toisin 
soitettuna ja ohjattuna kuin mitä historiallinen kaanon on 
vuosisadan tehnyt. 

Kirjassa ja sen vetävässä kielessä on myös selvää uteliaan 
yleisön juorunnälän tyydyttämistä Oscar Wilden hengessä, 
joka sanoi osuvasti, ettei taide kiinnostanut yleisöä pennin 
vertaa, ellei siinä ollut jotain ”moraalitonta”. Renberg itse 
sanoo pyrkineensä jonkinlaiseen kaksoisvalotukseen, periaat-
teessa realistiseen romaaniin, joka kuitenkin irtoaa realismin 
ahdistavimmista puitteista. 

Monia asia ja illuusio monen asian ympärillä romuttuu, 
kun lukee tätä kirjaa kuten mm se, että ihmiset luulevat rakas-
tuvansa siksi että rakastuvat, vaikka he tosiasiassa rakastuvat 
vain koska ovat kuulleet ja lukeneet rakkaudesta, kuten se mi-
ten viaton olikaan Sokrates, kun ajatteli naiivisti, ettei kukaan 
tee pahaa tietoisesti. Nietzschen mielestä hän yksinkertaises-
ti oli vain naiivi. Samalla voidaan hieman laajentaa ajatusta 
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maailmassa, missä elämme, ei vain omissa maailmoissamme 
vaan yhtä paljon, ellei enemmänkin tilaksi, joka on kielestä, 
esteistä, etäisyyksistä ja esisopimuksista tehty myös mitä suu-
remmin sen kaikilla eri tasoilla kuin Danten helvetissä:

”Jos pääsee sille tasolle, pystyy tekemään mitä tahansa. Kie-
li vapautuu. Kaikki vapautuu. Homma alkaa todella kulkea. 
Tunsin myös kirjoittavani kirjaa, jollaista ei aiemmin ollut 
kirjoitettu. En tietenkään väitä keksineeni mitään kokonaan 
uutta. Näissä kirjoissa on vähän William Faulkneria. Vähän 
Fucking Åmålia. Vähän Coenin veljesten elokuvia. Elementit 
ovat tuttuja, mutta yhdistelmä uusi, ainakin minulle.” 

Kirjaa on kuitenkin yllättävä muuten niin tasapaksun tar-
jonnan joukosta ja nautinnollista lukea sekä hyvin kirjoitettu 
että onneksi jotain muuta kuin kiiltokuva-Norjaa esittelevät 
ne kammotukset, joita maailmalle jatkuvasti Norja-mai-
noksina syötetään. Mutta ei kyse ole sentään mistään maail-
mankuulusta Maksim Gorkista, vaan ehkä enemmän läheltä 
liippaavasta muodikkaasta sosiaalipornosta, joka on kuin lisä 
John Nesbön tummapuhuviin dekkareihin, sillä juttu haisee 
tarkkaan luettuna ”liian rajulta” ulkopuolisen dramatisoimal-
ta nyyhkytarinalta.  

Renbergin ja Knausgaardin, joka on onnistunut ystävänsä 
Renbergin sanojen mukaan kiteyttämään jotain oleellista ajas-
tamme ja siksi häntä pidetään yhtenä aikakautemme äänistä, 
suuri arvo kuitenkin on siinä, että koska muu kirjallisuus on 
niin täynnä paskaa sekä egojen pönkitystä ja poseerausta, 
kuten Renberg itse sanoo Itkosen haastattelussa, aito älyl-
lisesteettinen ”ei yksinkertainen ja helposti nieltävä kioski-
kirjallisuus” - heidän kirjojensa aito rehellisyys loistaa hyvin 
kirjoitetun älykkään tekstin lomassa keskinkertaiseen massa-
paskaan kyllästyneitä lukijoita hurmaten antaen yhden selke-
än selityksen sille, miksi ei vieläkään oikein haluta ymmärtää, 
miten valhetta voitiin ja voidaan edelleenkin käyttää niin te-
hokkaasti ja tuloksellisesti ”keinotekoisen yhteisymmärryksen 
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luomiseksi”, joiden tarkoitus oli saada kansa hyväksymään 
itsessään asioita, joita se ei todellisuudessa halunnut? 

”Taisteluni-sarjan viides osa sijoittuu parinkymmenen vuo-
den takaiseen Bergeniin. Se on tietenkin henkilökohtainen 
tilinteko, taiteilijan omakuva nuoruusvuosilta, mutta kuva-
tessaan ensimmäisiä haparoivia askeliaan norjalaisessa kirjal-
lisuuskentässä Knausgaard kuvaa samalla myös ajanjaksoa, 
jolloin mahdollisesti kylvettiin siemenet maan kirjallisuuden 
nykyiselle kultakaudelle.

Kun Helsingissä ennen Stavangerin-matkaani juttelin nor-
jalaisen kirjallisuuden professorin Hadle Andersenin kanssa, 
hän nosti esiin saman aikakauden, 1990-luvun ja 2000-lu-
vun alun. Työhuoneensa hyllyn pohjalta Andersen kaivoi esiin 
vanhoja Vagant-kirjallisuuslehtiä. Ne näyttivät enemmän sen 
aikojen NME:ltä tai Rumbalta kuin Parnassolta. Sisältö oli 
kuitenkin tiukan korkeakirjallista, elitististäkin tavaraa. Va-
gantia fanittivat myös Renberg ja Knausgaard, joille pääsy 
lehden avustajakuntaan oli ensimmäinen askel täydellisestä 
tuntemattomuudesta kirjallisen maailman toimijoiksi. 

Julkaisun 25-vuotisjuhlanumeroon kirjoittamassaan es-
seessä Knausgaard sanoo löytäneensä oman äänensä juuri 
Vagantiin kirjoittaessaan. Renbergkin pitää lehteä merkityk-
sellisenä, rajatusta lukijakunnasta huolimatta. Jälkikäteen hän 
sanoo tosin myös hiukan häpeävänsä sen aikaisia kirjoituk-
siaan. Asenne oli kristallinkirkas: jos kirja ei ollut vaikea, se ei 
voinut olla hyvä. Elokuvat saivat vielä olla suosittuja, bändit-
kin, mutta jos kirja oli menestynyt, siinä oli todennäköisesti 
jotain vikaa.”

Renbergin teorian mukaan menestys on vahvistanut sekä 
kirjailijoiden itsetuntoa että koko kansakunnan käsitystä 
kirjallisuuden merkityksestä. Koska kirjallisuutta on pidetty 
tärkeänä, on kehitetty sitä tukeva järjestelmä. Sen merkitystä 
ei voi Renbergin mielestä korostaa liikaa. Eivät norjalaisen kir-
jallisuuden runsaus ja laatu johdu siitä, että norjalaiset olisivat 
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vain niin erinomaisia. 
Norjassa on luotu kukoistavalle kirjalliselle kulttuurille 

otollinen infrastruktuuri. Itkonen kertoo jutussaan, miten 
käytössä on kieltämättä kekseliäitä keinoja, esimerkiksi kirjas-
tojen pakollinen sisäänostokäytäntö: tietyn kevyehkön laatu-
kontrollin läpäistyään jokainen Norjassa julkaistu kaunokirja 
päätyy maan jokaisen kirjaston hyllylle:

”Taattu liki tuhannen kappaleen myynti tarkoittaa, että 
vähän myyvien kirjojenkin julkaiseminen on kustantajille lä-
hes riskitöntä. Tuki suuntautuu siis suoraan kustantajille, ei 
kirjailijoille, mutta epäilemättä osin sen ansiosta Oslossa toi-
mii yhä kymmenkunta ahkerasti myös käännöskirjallisuutta 
julkaisevaa kirjallisesti korkeatasoista kustantamoa.”

Systeemi on Renberginkin mielestä aivan mahtava. Hän ei 
tiedä, olisiko mitään ilman sitä. Ensimmäiset hänen kirjansa 
eivät myyneet mitään. Silti niitä vain julkaistiin. Ei paineita, 
hänelle kuulemma viestittiin kustantamosta, kirjoita lisää. 
Ensimmäinen kaupallinen menestys tuli vasta viidennellä 
kirjallani, kahdeksan vuotta debyytin jälkeen. 

”Norjalaiset osasivat myydä kirjallisuuttaan. Tehdä siitä 
tärkeää. He ajattelivat kirjoittavansa koko maailmalle, eivät 
pelkästään kotimarkkinoille, ja ajatus oli realistinen, sillä poh-
jatyö oli tehty, tarvittavat rakenteet olivat olemassa, maine oli 
onnistuttu luomaan”, Itkonen kirjoittaa. 

Hän muistuttaa, ettei Renbergin kirjojen Stavanger ei tosin 
tähän astikaan ole ollut pelkästään periporvarillinen onnela. 
Renbergin suomeksi julkaistut kirjat ”Huomenna nähdään” 
ja ”Iskuja joka suunnasta” risteyttävät tavallaan hyvinvoivan 
keskiluokan ja alamaailman edustajat toisiinsa törmäyskurs-
sille. Kyse on Itkosen mukaan eräänlaisista rikosromaaneista:

”Koko laaja maailma lähti versomaan muutaman liuskan 
tekstistä, jonka Renberg kirjoitti kymmenisen vuotta sitten 
umpirakastuneen teinitytön äänellä, hetkellisen inspiraation 
vallassa. Ensin se hävetti häntä. Se näytti nuortenkirjallisuu-
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delta, ei vakavasti otettavalta. Ajattelin, etten varmasti voita 
tällä Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkintoa. Samaan 
aikaan olin innoissani. Tunsin olevani kosketuksissa johonkin 
todelliseen ja puhtaaseen - niihin syihin, joiden vuoksi alun 
perin lukijana innostuin kirjallisuudesta. Ääniä ilmaantui 
vähitellen lisää. Teinitytön umpimielinen, melkein pelotta-
va poikaystävä. Pelivelkoihin ajautunut perheenisä. Lapsensa 
unohtanut uraäiti. Panoraaman hauskimpia mutta myös su-
rullisimpia hahmoja ovat stavangerilaiset pikkurikolliset: elo-
kuviin, roskaruokaan ja omalaatuiseen filosofointiin mielty-
neen Jan Ingen johtama erikoinen perhekunta, joka elää omaa 
elämäänsä järjestäytyneen yhteiskunnan ulkopuolella. Sen in-
noittajana toiminut myyttinen Tjensvollin jengi kylvi kauhua 
kaupungin kaduilla Renbergin nuoruusvuosina 1980-luvulla. 
”Aiemmissa kirjoissani olin kirjoittanut enimmäkseen kaltai-
sistani ihmisistä, omasta yhteiskuntaluokastani. Se oli alkanut 
kalvaa minua. Halusin kuvitella tämän itselleni vieraan todel-
lisuuden. Millaista heidän elämänsä on, aivan arjen tasolla? 
Millaista on keski-ikäistyä rikollisena? Vaalia parisuhdetta, 
saada ehkä lapsia? Miten he päivänsä viettävät?”

Omakohtaisen kokemuksen puutetta Renberg paikkasi 
tunnollisella taustatyöllä. Hän teki vierailukäyntejä vanki-
laan ja jutteli taparikollisten, heidän asianajajiensa ja poliisien 
kanssa. Kun yleistä tietoa ja pieniä yksityiskohtia oli riittä-
västi, hän tunsi pystyvänsä siihen mihin kirjailijana yleensä-
kin: eläytymään henkilöidensä elämään. 

Knausgaardin kirjallisen ystäväpiirin tehtävä Norjassa on 
toimia eräänlaisena moraalisena varoituksena siitä toisesta 
ruotsalaisesta ärsyttävästä piirteestä, mitä norjalaiset inhoavat 
yli kaiken eli teeskentelystä ja liiasta tuudittautumisesta kat-
teettomaan itsetyytyväisyyteen, kuten Knausgaardin ja ruot-
salaisen uskovaisdemarihomokirjailija Jonas Gardellin välinen 
tunnettu julkinen rähinä todistaa, nyt kun Norjankin valta-
mediat ovat pohjoismaiseen tapaan muuttuneet hampaatto-



420

miksi ja sokeiksi silloin kun kyse on asioista, joita ei haluta 
nähdä sellaisina kuin ne ovat vaan sellaisina kun ne on opittu 
tuntemaan ja opetettu tylsiksi ja kyllästyttäviksi kliseiksi asti. 

Mitä sitten norjalaisuus oikein on? Se on vaikea yhtälö 
mutta kirjallisuudella on tarjottavana sille yksi kurkistusluuk-
ku ibseniläisittäin vailla totuuden vaatimusta ajatuksella, että 
jokaisella on oma totuutensa ja mielikuvituksensa. Norja-
laisuus on käsite, jonka pitäisi kertoa kokemisen historiasta 
eli sitä, miten erilaisten käsitteiden keksijät ja käyttäjät ovat 
yhdessä tulleet määritelleeksi sen joskus aikoinaan ja miksi: 
Miten he ovat itse käsittäneet norjalaisuuden, ja mitä sulke-
neet sen ulkopuolelle ja miksi? Näin voitaisiin selittää myös 
se, miten he ovat kokeneet oman olemisensa ja toimintansa, 
mutta ei sitä mikä jää sen ulkopuolelle eli suuri osa maan 
hiljaisista, jotka ovat kokeneet kaiken ihan varmasti jollain 
muulla tavalla kaiken aikaa siitä huolimatta, ettei siitä kukaan 
tiedä mitään. 

Teeskentelyn ”pääoppilaitoksena” on Norjassa kansan kes-
kuudessa pidetty sekä ruotsalaisia hienostelijoita että anka-
raa ja hallitsijoiden puolelle kaikessa pahassa asettautunutta 
kristillistä kirkkoa, josta en tässä sen enempää puhu muuta 
kuin totean vain teeskentelyn vastaparina olleen ja olevan 
edelleenkin norjalainen luonnonlapsi ja se älyllisesteettinen 
ajattelu, mikä juontaa juurensa renessanssiajasta sellaisena 
sadan vuoden älyllisluovana myllerryksenä ihmisten maail-
mankuvassa, kuin se nykyisin tunnetaan myös Norjassa kiitos 
paljolti Ibsenin. 

Kansallinen näkökulma oli 1800-luvulla vielä Ibsenin ai-
kaan myös Norjassa se ainoa ja varmin tapa jäsentää yhteistä 
menneisyyttä käsitettäväksi ja kansaan vetoavaksi tarinaksi. 
Silti Ibsenin tarjoama kaunokirjallinen syväsukellus ja nä-
kökulma ihmisten sielunmaisemaan on ihan toinen, kun 
tunnetun saksalaisen Lepold Ranken, joka tiivisti käsityk-
sensä nykyisyyden ja menneisyyden yhteydestä tunnettuun 
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lauseeseensa mitä poliitikot ja kouluhistorioitsijat toistavat: 
”Menneisyyden tuntemus on epätäydellistä ilman nykyisyy-
den tuntemusta; nykyisyyttä ei voi ymmärtää menneisyyttä 
tuntematta”. 

Tai englantilaisen Thomas Babington Macaulayn, joka 
katsoi historian osoittavan, että Englannin kansasta oli tullut 
suurin ja sivistynein kansa, mitä maailmassa oli ollut ja että 
Englannin historia oli huomattavassa määrin edistyksen histo-
riaa, mitä se tavallaan on, jos siihen lisää sanat englantilainen 
empirismi sekä valistuksen ajan skottifilosofi, Edinburghin 
yliopiston David Hume ystävineen. 

Tästä näkökulmasta tarkasteltuna ibseniläisen draaman 
henkilöitä on arvioitava heidän sanojensa ja tekojensa, eikä 
asiayhteydestään irrotetussa näkökulmassa kuten historiassa 
usein tehdään - katsotaan sokeasti sisällön ohi pelkkää muotoa 
tutkittaessa - kun yleistetään. Hedda Gabler ei ole petomainen 
ja pelottava hysteerikko, murhanhimoinen huora, vaarallinen 
itsemurhaaja, turhautunut feministi vaan enemmänkin las-
kelmoiva kylmäpää, kuten häntä on moitittu, vaan enem-
mänkin ”täydellinen Saden filosofian ruumiillistuma”, joka 
menisi nykyisin täydestä tyypillisenä itsekkään sukupolvensa 
edustajana kenenkään kohisematta asiasta sen enempää; pitää 
muistaa että 1800-luvun lopun aika oli kovaa taistelua va-
lon ja hämärän kesken Ibsenin löytäessä tarkan tavan tutkia 
ihmishahmojensa demonista puolta. Tutkijat pitävät Ibsenin 
realismia ja varhaista psykoanalyysia sukulaissieluisina mo-
lempien edustaessa eräänlaista tiedon teatteria, olihan Ibsen 
Darwinin ja Dostojevskin aikalainen. 

Tätä taustaa vasten myöskään Nukkekodin Nora ei ole 
mikään jonninjoutava hupakko, kuten hänestä voisi luulla 
ensisilmäyksellä, vaan ihminen, joka toimii niin kuin toimii 
sisäisestä pakosta. Ibsenille ihminen ei ollut hyvässä eikä pa-
hassa virheetön, vaan olento, joka taisteli - ennen kaikkea it-
sensä kanssa, kuten maailman ensimmäisen Ibsen-väitöskirjan 
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tehnyt Vasenius totesi. 
Ibsen oli siinä mielessä realisti Vaseniuksen mukaan, ettei 

hän ollut lahjottavissa vaan pureutui kiusallistenkin ilmiöiden 
sisimpään olemukseen ja ideaan. Vasenius muistuttaa, että 
nuoremmat lukijat eivät ehkä ymmärrä asiaa samalla taval-
la kuin Ibsen ja hänen aikalaisensa, jotka joutuivat myrskyn 
silmässä aikalaistodistajina itse taistelemaan edustamiensa 
radikaalien arvojen puolesta, sillä se kaikki mitä meillä on 
nykyisin kaikkina niinä vapauksina, joista saamme nauttia, 
ei olisi ollut mahdollista ilman varhaismodernismia, ja ennen 
kaikkea varhaishumanismia, jonka ansiosta epäilyn lahjaa ym-
päristölleen viljelleet atomistit, skeptikot, ja jossain mielessä 
myös stoalaiset ja platonistit tulivat osaksi sitä laajempaa ja 
avartavampaa keskustelua, joka oli saanut alkunsa modernin 
etiikan syntymisen aikoihin 1300-luvulla individualistisen ja 
voluntaristisen ajattelun perustalta 1900-luvulle saakka. 

On kumma, ettei kukaan julkisessa keskustelussa muista 
tätä jakolinjaa myöskään Norjassa, mikä on enemmän kuin 
ilmeinen. Eino Leino kysyi, kuka on Peer Gynth? Mieliku-
vako, kansantaruko, norjalainen talonpoikaistolvanako vai 
filosofinen oppilauselma yksilöllisyyden rajallisuudesta ja ra-
jattomuuden pyrkimyksestä? Leinon mielestä se oli Henrik 
Ibsen itse, sillä se on hän jokaiseen sormenpäähänsä saakka, 
neron kuva nerosta, kummunnut kaikki tämä hänen sisäi-
sistä kokemuksistaan, tinkimättömästä ankaruudestaan sekä 
oikeudentunnostaan. 

Ehkä syynä on se, että Norja oli tuohon aikaan ulkopuolel-
la eurooppalaisesta sivistyksestä. Euroopassa kristillinen kirk-
ko ja nimenomaan sen papit sekä heidän kanssaan liitossa 
olleet hallitsijat olivat onnistuneet pitämään suurelta yleisöltä 
piilossa yli tuhat vuotta, vuoteen 1417 saakka tärkeää Lucre-
tiuksen eeposta ”De rerum natura”, johon Cicero oli usein 
viitannut ja joka oli käännekohta eurooppalaisessa ajattelus-
sa, koska sen sisältö vahvisti käsitystä atomistisen tieteen ja 
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luonnontieteiden erottamisesta teologiasta, tarjoten iduillaan 
olleen vaihtoehtoisen materialistisen selitysmallin ajattelun 
vapaudesta silloin kirkon toimesta vallassa olleille Raamatun 
ja Aristoteleen ahdistaville ja huonoiksi yksilönvapauden ke-
hittymiselle koetuille maailmanselityksille. 

Näistä asioista on alettu puhua ummehtuneessa nurkkapat-
rioottisessa ahtaan kristillisen moraalikäsityksen vaivaamassa 
Norjassakin kunnolla vasta 1960-luvun lopulta lähtien, ja läh-
detty toteuttamaan konkreettisesti vasta vuonna 1981 Gro 
Harlem Brundtlandtin valtiofeministisessä ohjelmassa. Ibsen 
saa Leinolta kehuja Kummittelijoita-näytelmänsä ansiosta, 
jota Leino piti Ibsenin parhaimpana siksi, että ”se on mui-
naishelleenisen kohtalodraaman myöhäsyntyinen jälkeläinen: 

”Kuningas Oidipuksen kalpaveli. Mutta vielä rikkaampi ja 
monipuolisempi inhimillisyys muistuttaa meille, että niiden 
välillä on yli 2000-vuotinen ajanjakso inhimillistä elämää, 
pyrkimystä, tuskaa ja pettymystä. Kohtalo on saanut toisen 
muodon: se asuu nykyään ihmissydämissä.”

Leino ymmärsi kreikkalaisen draaman ja teatterin päälle 
ja miten Lucretius vaikutti Galileihin, Spinozaan ja Lieb-
nitziin mutta aivan erityisesti Michel de Montaigneen, jonka 
lempikirjailija hän oli. Esseissä on yli sata suoraa lainausta 
Lucretiukselta, joista mainion on ”Nam quodcunque suis 
mutatum finibus exit, Continuo hoc mors est illius, quod 
fuit ante (Lucretius, II.753-754) - Kaikki mikä muuttuu ja 
ylittää rajansa, on samalla sen kuolema, mikä sitä edelsi”. Se 
voisi olla myös Ibsenin sekä hänen elämänvalheen paljasta-
mismetodiaan hyväksi käyttävien nykynorjalaiskirjailijoiden 
motto, sillä Lucretius tuli laskeneeksi samalla pohjan myös 
Thomas Hobbesin ja markiisi de Saden ajatuksille kaikkien 
sodasta kaikkia vastaan. 

Montaigne ymmärsi, että näin ajatellessa tuli mieleen, ettei 
tässä suhteessa luonto poikennut mitenkään yleisistä periaat-
teistaan, sillä luonnontutkijat väittivät jokaisen asian synnyn, 
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kasvun ja kehityksen olevan samalla myös toisen vahinko ja 
tuho - ihan samoin kuin draamassa ja kaunokirjallisuudessa 
uskalletaan unohtaa valmiiksi annetut lähtökohdat sekä kor-
keat moraaliset ohjeet ja annetaan elämän itsensä puhua siitä 
huolimatta että se on sitä mitä se on; yhtä syömistä ja naimista 
koko elämä niin ihmisillä kuin eläimillä ja kasveillakin. 

Parhaiten luonnonlapset vastaan teeskentelijät linjalla 
ovat nämä Norjan nykykirjailijat Knausgaard ja Renberg, 
jotka kantavat eri meiltä olemisen ja vastakulttuurin vastai-
sen liikehdinnän lippua avoimesti kaikkea sillä sohimaansa 
ärhäkkäästi haastaen. Juha Itkonen osui ainakin kerran kir-
joituksessaan oikeaan, todetessaan norjalaisen kirjallisuuden 
jyräävän harvinaisen leveällä rintamalla: kaupan on kaikkea 
Per Pettersonin hienovireisesti latautuneesta taideproosasta Jo 
Nesbön lentokenttäkelpoisiin dekkareihin. 

Kyllä kai dekkareille jokin (viihde) arvo on annettava, 
vaikka minusta ne eivät kuulu kirjallisuuteen eikä niissä ole 
siitä huolimatta, että ne olisivat hyvin tehtyjä ja kuvaisivat 
oivallisesti yhteiskunnallista epäoikeudenmukaisuutta, mä-
tää hallintoa tai ahnetta ihmismieltä, mitään puolustettavaa 
miksi murhia ja pahuutta yksityiskohtaisesti kuvaavia kirjo-
ja ja niistä tehtyjä elokuvia pitäisi ammatikseen tuijottaa, ja 
niistä puhua ihailevaan sävyyn, kun voi puhua jostain muusta 
enemmän inhimillisestä ja siksi tärkeästä sekä kauniista Ren-
bergin tavoin:

”On ihan sairaan siistiä”, Rikki sanoi ja otti puomista kiinni 
sen jälkeen, kun valvoja oli mennyt, tarttui siihen ja rynkytti 
sitä varmistaakseen, että se pysyi paikallaan, ”on mielettömän 
siistiä, että me pystytään tekemään tällaisia asioita. Ei kaikki 
veljekset pysty. Mieti vaikka Rudia ja faijaa. Niiden paskoja 
välejä, sen täytyi olla yhtä helvettiä. Mistä vetoa, ettei ne ikinä 
käynyt tivolissa eikä impannut eikä ajellut maailmanpyörällä.”

Kirjan lopussa rakenteet natisivat maailmanpyörän vain 
jatkaessa pyörimistään. Iskuja on jo otettu ja saatu monesta 



425

eri suunnasta ja on taas aika jatkaa matkaa, sopia ja elää. Kun 
he laskeutuivat alas, Ben katseli kohti etelää. Kohti Sandnesiä. 
Nousukasta, uuden, kiimaisen rahan pesää. Hän käänsi kat-
seensa Stavangeriin ja näki laivat Vågenin satamassa. Hän näki 
myös Skagen-rahoitusyhtiön rakennukset ja öljynporauslau-
tat. Maailman rikkaimman kaupungin. Se levittäytyi hänen 
silmiensä alla kuin säihkyvä tarjotin. 

Lamppujen ja ikkunoiden valot kirkastuivat pimeässä, 
niitä tuli aina vain lisää, ne jakautuivat, niitä oli tuhansia ja 
miljoonia. Ben tunsi maun kielellään. Iskuja joka suunnas-
ta; ehkä Ben muisti, miten Jan Inge oli astunut aikaisemmin 
muutaman askeleen eteenpäin ja laskenut kätensä hänen olal-
leen. Ben oli nostanut sen pois kohteliaasti ja sanonut: ”En 
kaipaa lohdutusta!” 

Juuri näiden loppurepliikkien takia Ibseniä voi ja pitkääkin 
tulkita nykypäivänä Renbergin romaanin ”Iskuja joka suun-
nasta” kautta ja avulla päinvastaiseksi kuin aiemmin uudella 
raikkaalla tavalla ottaen huomioon surkeuden suhteellisuu-
den, sillä yksi tärkeä muuttuva tekijä Y ei ole enää entisensä. 
Tämä muuttuva Y on lukeva minä. Se on nykyisin osa tiedos-
tavaa minää ja kaikkialla missä se ei ennen ollut naljailevan ja 
vitsailevan kansan suussa. 

Mutta kun kieli on parhaimmillaan omaa, se on vapaa 
mitättömistä mielistelyistä ja nöyryyttävistä pokkuroinneis-
ta ”kurinpitäjäsäilyttäjäjärjen” yhteiskunnallista pakkoläs-
sytysmystifiointia vastaan, omaten salaliittolaisen luonteen 
suhteessa elämän ymmärtämiseen lahjaksi, missä ajatuksen-
vapaus on aina myös todellisuudessa totuuden itseisarvon 
väistämätön seuraus. Silloin se ei voi olla säännön poikkeus 
tai yritys ymmärtää mahdotonta tai pistää kirjojen ja kansien 
väliin sääntöjä pilkuilla erottaakseen sen elävästä merkityk-
sestä, mennä toisesta korvasta sisään ja tulla toisesta ulos yhtä 
liukkaasti kuin on sinne mennytkin. Ja vaikka tiedosta on 
tullut arkista, kaukana ovat ajat, jolloin valistusfilosofi Voltaire 
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korosti oppimista ja aikansa valistumista siitä, että ne ovat 
tärkeän ”lukevan minän” aikaansaannosta. 

Voltaire totesi hyödyllisimpien kirjojen olevan puoliksi 
lukijoittensa tekemiä, kuten Renberginkin kirja tavallaan 
odotustensa mukaisesti on. Voltarie tajusi, ettei kansa, ”tuo 
säädytön joukko”, lue eikä voi siksi koskaan tuntea tutkittua 
tietoa omakseen. Voltairen mielestä oman aikansa (meidän 
kaikkien yhteisen ajan) ”tartuntatauteihin” kuten fanatismiin, 
taikauskoon ja suvaitsemattomuuteen ei ole muuta lääkettä 
kuin juuri se filosofinen asenne, joka vihaa lietsovilta näyttää 
puuttuvan omassa fanatismissaan, taikauskoisessa maailman-
parannuksessaan sekä muita ihmisiä hyvän ja pahan välisen 
taistelun nimissä jakavassa sekä luokittelevassa suvaitsemat-
tomuudessaan. 

Voltaire on elementissään kirjansa ”Filosofinen sanakirja eli 
järki aakkosissa” (Vastapaino 2013) artikkelissa ”Aistimisessa” 
minkä lopuksi hän kysyy lukijalta: ”Mitä tästä kaikesta tulisi 
päätellä? Te, jotka luette ja ajattelette, päätelkää itse.” Esipu-
heessaan hän ei pelkästään vihjaa kirjan olevan tarkoitettu 
ihmisille, joka osaa ja uskaltaa ajatella toisin kuin ryhmäpai-
neistetut massasielut julkisesti ilonsa ja surunsa kansakunnan 
yhteiseen muistiin laulaen yhdessä käsi kädessä kokemista 
janoten, vaan sanoo suoraan: tämä kirja on tarkoitettu vain 
valistuneille esipuheen mukaan: 

”He kehittelevät ajatusta, joka teoksessa on idullaan, kor-
jaavat sitä, mikä näyttää virheelliseltä, sekä pohdinnoillaan 
vahvistavat sitä, mikä vaikuttaa heikolta. Voltaire sijoittaa Bol-
dimindin, dialogin toisen osapuolen, suuhun repliikin, joka 
päätyy Kantin sittemmin kuuluisaksi tekemään valistuksen 
credoon: Teidän täytyy oppia ajattelemaan. Teillä on järki jo 
syntyessänne. Te olette lintu inkvisition häkissä, tuo laitos on 
leikannut teiltä siivet, mutta ne voivat kasvaa takaisin. Joka ei 
osaa geometriaa voi oppia sitä. Jokainen voi kehittää itseään. 
--Uskaltakaa ajatella itse.”
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Juuri näin tekevät voltairelaisesti ymmärtäen ”renbergi-
läiset” hahmotkin, ja kurjuus on jotain muuta kuin Ibsenin 
ajan tukahduttava henkinen ja sosiaalinen kurjuus. Mutta va-
litettavasti tämäkin kirja on Voltairen huudahduksen tavoin 
varattu todellisuudessa vain valistuneille Itkosen tapaisille 
laajasydämisille ja empatiakykyisille lukijoille, joita aihe kiin-
nostaa etäisesti eksoottisena ja Norja-kirjallisbuumin yhtenä 
osana eikä siksi, että köyhyys (ja sen ikävät vastaparit: rumuus, 
matalamielisyys, halpamaisuus, väkivalta, pakottaminen) ve-
toaisivat erityisemmin, tai sen eri tarinat sinällään kiinnostaisi 
itkos-lukijoita enää sen jälkeen kun he ovat jo kirjan laskeneet 
käsistään - valitettavasti. 

Uusibseniläisyyttä sen sijaan tarvitsisimme tarkentamaan 
kipukohtien havainnot silmämääräisesti, sillä ihminen ei ole 
muuttunut mihinkään Ibsenin ajoista, jossa Brand-näytelmän 
hahmoista Vilhelm Foldal oli mitään elämässään näennäisen 
tyytyväinen siihen. Tämä on Brandin tärkein opetus meille 
tänään; elämämme kärsii edelleenkin todellisten vaihtoehto-
jen puutteesta ja yhtä usein myös paikoilleen jämähtämisestä 
sekä muutoksen mahdottomuudesta. 

”Mitäpä me voisimmekaan etukäteen tietää historian ku-
lusta, joka määräytyy joidenkin logiikan ulottumattomissa 
olevien lakien mukaan, jota ohjaavat ja jonka suuntaa muut-
tavat ratkaisevalla hetkellä usein ennalta arvaamattomat pik-
kuseikat, jokin tuskin havaittava ilmavirta, maahan putoava 
lehti tai väkijoukossa vaihdettu katse”, kirjoittaa W.G. Sebald 
kirjassaan ”Merkintöjä Korsikasta” (Tammi 2016). 

Tästä samasta olen puhunut tässä kirjassa aiemmin ”sat-
tumanvaraisen oikullisuus”-käsitteen sekä Montaignen yh-
teydessä (Montaige esitti teorian, että klassinen skeptisismi 
oli ainoa lääke naurun ohella mikä tepsi ummehtuneeseen, 
ihmisvihamieliseen ja kylmään dogmatismiin, joka näki asiat 
matemaattisen tarkkoina faktoina ja oli modernismin agen-
dan myötä länsimaihin levinnyt harhakuva ”varmuudesta”). 
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Sebaldin mukaan tarkoinkaan menneisyydentutkimus ei 
yltänyt yhtään lähemmäs meidän ulottumattomissamme ole-
vaa totuutta, kuin vaikkapa se mieletön väite, jonka hänelle 
kerran esitti Belgian pääkaupungissa asuva ja vuosikymmen-
net Napoleon-tutkimusta harrastanut mies nimeltä Alfonse 
Huyghens: hän väitti, että kaikki Ranskan keisarin Euroopan 
maissa ja valtakunnissa aikaansaamat mullistukset johtuivat 
pelkästään värisokeudesta - keisari ei näet hänen mukaansa 
erottanut punaista vihreästä. Mitä enemmän verta valui taiste-
lukentille, niin sanoi tämä heppu Sebaldin mukaan, sitä tuo-
reemman vihreältä ruoho oli näyttänyt Napoleonin silmissä.

Modernismin agenda on se meitä väärään juoksuttanut oh-
jelma, joka oli epäonnistunut jo alkuunsa, koska se perustui 
vääränlaisen varmuuden etsintään, matemaattiseen eksaktiu-
teen pehmeiden arvojen, epäilyn sekä kokeilun kustannuk-
sella, tehtävänään maallistaa ja sulattaa perinteiset lojaalisuu-
det, totutut oikeudet ja velvollisuudet, mitkä lamaannuttivat 
yritteliäisyyden, eli yhdentekevistä velvollisuuksista, joita oli 
kasaantunut rationaalisten seuraamusten kartoittamisen tiel-
le, niin että tuo kohtalokas käänne onnistuessaan raivasi tien 
Max Weberin käsittein ”instrumentaalisen rationaalisuuden 
(yhtä hyvin voisi sanoa sen olevan kehittämäni proosajourna-
listisen termin mukaisesti: yhtä tyhjän kanssa olevaa ”muka-
todellisuuden hölynpölyn byrokratiaa”) voittokululle ja val-
ta-asemalle, tai kuten Karl Marx sanoisi, talouden määräävälle 
roolille. 

Marxia lisää lainatakseni 1848 tappiollisen vallankumo-
uksen pöyhiminen jälkikäteen synnytti vallankumouksen oi-
keutuksen ihmisten sydämissä elää muutoksenkipinänä sam-
muneessa nuotiossakin niin että lyödyt, hävinneet ja ahtaalle 
ajetut tajusivat tappion kuuluvan tämän taistelun luonteeseen, 
ja sen olevan vain väliaikaista, ja ymmärrettävää, kun ymmärsi 
että koko sen ajan hallinto -ja turvakoneisto kävi armotto-
masti hampaisiin aseistettuna puolustamaan harvainvallan 
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laajoja etuoikeuksia ja sitä turvaavaa silmitöntä mielivaltaa. 
Juuri siksi nämä kouluhistorioitsijat tuntevat tarvetta selittää, 
miksi oli käynyt toisin, tänään, kuin he olivat aiempien teori-
oiden pohjalta uskoneet käyvän. Tästä on myös aiemmin tässä 
kirjassa maininnut: kokemuksia ilmentävät käsitteet sisältyvät 
myös siihen kieleen, joka käsitteiden tavoin sekä ilmaisee että 
luo todellisuutta.

Kieli on edelleenkin avainasemassa taistelussa ihmis-
ten mielistä, ihan kuten Sokrateen aikanakin tai Airaksisen 
parhaillaan johtamassa ”Suomalaiset arvot kriisissä - kirja ja 
tutkimusprojektissa. Oikeudenmukaisuuden esikuva Sokra-
tes ei antanut periksi kuolemankaan hetkellä periaatteistaan, 
vaan Platonin mukaan kertoi tuomarille, että olet väärässä, 
jos sinun mielestäsi ihminen saa välittää hengenvaarasta. Jos 
mies on mistään kotoisin, hän ajattelee toimiessaan vain sitä, 
että tekeekö hän oikein vain väärin, hyvänkö vai huononko 
miehen töitä. Nyt se vaan on vaikeuksissa hetkellisesti totuu-
denjälkeisen ajan lopussa Trumpin kourissa. 

Mutta ei aatemaailmasta kiinnostuneen Knausgaardin 
mielissä. Ja sillä on jotain väliä, sillä hän on lumonnut poh-
joismaiset lukijansa yhdistelemällä kirjassaan portugalilaisno-
belisti Saramagon tavoin ikuisia ajatuksia omiin epäilyksiinsä 
kuten ”Taisteluni toinen kirja” (LIKE 2012). Knausgaard os-
taa Hörderlinin kirjan antikvariaatista ja alkaa pohtia, että jos 
hän olisi ollut nuori 1950-luvulla, hän olisi ehkä omaksunut 
kulttuuriradikalismin käsityksiä ja teorioita, elleivät sen vas-
takohdat, hitaasti kuolevan kulttuurikonservatismin voimat, 
olisi tarttuneet häneen ensin. Mutta hän ei ollut 1920 - tai 
1950-luvun nuori - sen hän tunnustaa - hän oli 1970-lu-
vun alun nuori, ja niinpä hän liittyi marxilais-leninistiseen 
AKP-puolueeseen ja ryhtyi proletaariksi. 

Knausgaard ei ole mitään muuta kuin tekopyhyyden ja 
sovinnaisuuden maailmoja ikuisesti irvaileva ja ilkikurinen 
Robin Hood käyttäen polttoaineenaan hierarkkisen valtasys-
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teemin huolto- ja terapiatoimia Francois Villonin esimerkkiä 
noudattaen zenbuddhalaisen homorunoilijamunkki Ikky-
kuun manttelinperijänä hieman Che Guevaralla lisättynä; 
ikuinen kapinallinen, köyhien ja osattomien puolella taiste-
leva humanistiälykkö, joka osaa nähdä kaikenlaisen sorron 
humanismin vastaisena epäoikeudenmukaisuutena sekä ih-
misarvoa alentavana ja siksi jyrkästi tuomittavana. Knausgaar-
dilla on omaatuntoa ja omanarvontuntoa, joka kuuluu hänen 
mielestään kaikille muillekin ihmisolennoille jakamattomana 
arvona tässä taistelussa ihmisyyden puolesta epäinhimillisyyt-
tä vastaan. 

Mutta se ei vielä selitä hänen valtavaa suosiotaan pohjois-
maisessa kulttuuri-ilmapiirissä. Mikä sitten? Monet hänestä 
innostuneet lukijat ovat Claes Anderssonin tapaan joko itse 
Anderssonin kaltaisia sukupuuttoon kuolevia vasemmistoin-
tellektuelleja, tai 60-lukulaisen radikalismin nostalgisia muis-
telijoita suomenruotsalaisen kirjailija Monica Fagerholmin 
tapaan. Tuleeko Knausgaardista Suomessa uusi Volter Kilpi? 
Tunnettu tosiasiahan on, että meihin vaikuttavat usein kir-
jailijat, joita emme ole koskaan lukeneet tai tule lukemaan. 
Harva on lukenut Kilven Alastaron salissa mutta kaikki, jotka 
haluavat olla ”kulttuuripiirien yläkerroksissa” jotain, puhuvat 
lakkaamatta siitä kuin henkisen aatelisarvonsa sinettinä alem-
piarvoisilleen taviksille. 

Samoin Knausgaardista, joka ei muuten ole vaikea vaan 
hyvä kirjailija, ei siksi että olisi kulttuuriperse, vaan nimen-
oman siksi ettei sitä ole vaan tavallinen, omasta halustaan työ-
läispoika, joka on hieman viitsinyt Aku Ankkaa enemmän 
lukea eikä vain ryypätä ja nussia, asiat, mitkä sinänsä ovat 
arvokkaita ja tärkeitä, varsinkin kun on vielä nuori ja viriili, ja 
jaksaa kulkea sekä tehdä oman päänsä eikä muiden antamien 
ohjeiden mukaan elämäntarkoituksia kuin Douglas Adamsin 
kirjassaan ”Käsikirja linnunradanliftareille” esittämä elämän-
tarkoitus: 42, mikä sinänsä ei ole yhtään sen hassumpi tai 
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totuudenvastaisempi kuin mitä on Monthy Pythonin Brianin 
humoristinen elämä mahdollisesta historiallisesta Jeesuksesta 
sattumanvaraisen oikullisuuden tuloksena. 

Esimerkkinä Knausgaardista tähän sopii jo vähän liian ylis-
täväksi yltynyt voivottelu sinänsä hyvän kirjailijan, Monica 
Fagerholmin taitavasta kynästä. Hänen mielestään Knausgaar-
din omaelämänkerrallinen romaanisarja tulee muuttamaan 
maailmaa. Mutta mihin suuntaan? Sitä hän ei onneksi kerro. 
Ehkä hän muisti elävästi vieläkin muutaman vuoden takaisen 
Helsinki Lit-keskustelun mielikuvituksen mestari, tanskalais-
kirjailija Peter Hoegin kanssa. Hoeg kertoi improvisoiden ih-
meellisten sattumien täyttämää juttua, joka oli kuin satua ja 
mitä Fagerholm ihasteli, kunnes selvisi, että se olikin satua ja 
Fagerholm, jolle totuus on suomalaisittain tuttu, turvallinen 
ja ehkä suomenruotsalaisena korkeintaan ”topeliaanisen us-
kalias” ulottuen tavanomaisuudessaan.

Fagerholm häpesi hiljaa sitä, että oli antanut Hoegin villin 
mielin hedelmänä syntyneen harhakuvan vietellä häntä, sil-
lä Hoegille totuus oli jotenkin huvittava ja häilyvä käsite, ja 
mieluummin ”ehkä” tai ehdottomasti ”aina vähän muuta kuin 
mitä sen oletetaan olevan ja millaiseksi sen toivotaan tulevan”, 
se yhdisti häntä ja Paavo Väyrystä, joka yhden yön aikana 
unissaan kahlasi omien sanojen mukaan läpi koko vaativan 
Dostojevskin tuotannon, vaikkei herätessään muistanut siitä 
juuri muuta kuin edellisellä viikolla päähän pänttäämänsä ja 
avustajiensa etsimät arvostelut selkokielellä yksitavuisina oh-
jeina, kuin puhekortit mistä papattaa kun tarve tulee. 

Ja minkä hetkien? Tai millaisten hetkien minkä? Juuri kaik-
kien sellaisten odottamattomien ja saavuttamattomien het-
kien, minkä välimaastossa leijuvan yllätyksellisyydestä Hoeg 
kirjoittaa ”Norsunhoitajien lapset” (Tammi 2011) -kirjassaan:

”Sitten ovi avautuu ja sisään astuu Rickardt Kolme Lei-
jonaa arkkiluuttuineen, ja hän tepastelee huoneen halki ja 
istahtaa isomummun syliin. Tätä emme ole osanneet odottaa, 
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ei edes Tilte. Ja myönnän rehellisesti, että menee hetki ennen 
kuin toivumme ja saamme takaisin luontaisen kohteliaisuu-
temme ja pystymme nielemään sellaisessa tilanteessa luon-
nollisesti kielenkärjellä pyörivät kysymykset, joista ensimmäi-
nen ja tärkein on, tuleeko isomummosta nyt aatelinen. Koko 
maailman ikään kuin häilyessä kahden vaiheilla minä katson 
Tilteen ja näen, että hänellä on jonkin verran työstettävää 
tässä uudessa tilanteessa, sillä paikka isomummon sylissä on 
aina ollut varattu hänelle, niin kauan kuin muisti kantaa.”

Sebaldille lähetti joku vanhan mustavalkopiirroksen por-
tista ja häntä pyydettiin ystävällisesti, että hän kirjoittaisi sii-
tä jotain, mutta kuva jäikin viikkokaupalla lojumaan hänen 
kirjoituspöydälleen, ja mitä pidempänä se siinä oli ja mitä 
useammin hän sitä katseli, sitä sulkeutuneemmalta ja salape-
räisemmältä se hänestä vaikutti. Ja yhtäkkiä Sebaldille aiem-
min tuskin mainitsemisen arvoinen tehtävä alkoi tuntua aivan 
ylivoimaiselta. 

Miksi? Mitä hän näki siinä mitä hän ei nähnyt kuin juuri 
sen mitä siinä ei ollut. Se oli hänestä enemmän kuin pelotta-
vaa. Hän näki läpi harmaan ja suttuisen kuvan mitäänsano-
mattoman tyhjyyden, joka häntä vaivasi. Kuva palasi hänelle 
yllättäen, ja kirjeenkirjoittaja kertoi sen esittäneen Porto Ve-
cchion vanhan koulun pihaa, ja sitä koulua mitä hän oli itse 
käynyt kolmikymmenluvulla:

”Porto Vecchio oli, kuten Mme Aquaviva kirjeessään ker-
toi, ollut noihin aikoihin malarian piinaama, puolikuollut 
kaupunki, jota ympäröivät suolaniityt, suot ja läpitunkemat-
tomat pensaikot. Korkeintaan kerran kuussa saapui Livor-
nosta ruosteinen rahtilaiva, johon laskettiin tammilankkuja. 
Muutoin ei tapahtunut yhtään mitään, kaikki vain rapistui...”

Hetkinen. Mistä Sebald oikeastaan kertoo ”kun kaikki vain 
ränsistyi niin kuin ennenkin, jo vuosisatojen ajan ja kujilla 
vallitsee outo hiljaisuus”? Pelkäsi hän kuvaa siksi, että koki sen 
kokemuksena, jonka oli jo kokenut, joko hän tai joku muu 
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ennen häntä? Vai siksi, että piirros oli kuin omakuva, jonka 
joku muu oli hänen tyhjyydestään tehnyt häntä varten ikään 
kuin muistutukseksi kuinka turhaa kaikki oli sittenkin - ja 
kuinka väkinäistä onkaan yrittää kuvata sitä juuri niin kuin se 
meille näyttäytyy, koska se ei ole sitä miltä se näyttää?

Sebaldin kirjeenkirjoittaja ei tiennyt paremmasta. He 
vain olivat ja elivät tietämättä miksi eivätkä he siksi tajunnet 
kaikkea. Knausgaard antaa ymmärtää ajattelevansa samoin ja 
painaa siksi pisteen keskustelulle muistoista, muistista, kuka 
niin saa tehdä, ja tekee minkä nimissä sekä antaa samalla tär-
keän tavallisten ihmisten ajattelulle synonyyminä merkityksen 
kirjailijan muistelmille. Se on historismin vastainen ja elävän 
ihmisen vilkkaan mielikuvituksen puolesta vahvasti kantaa-
ottava kanonista dogmaattisuutta - kaikkea jyrkkää ja kylmää 
ihmiskielteisyyttä- vastaan tähdätty muistelmien muotoon 
puettu irtioton oivalluksen manifesti, sillä mitä muuta me 
olemme kuin Sebaldin sanoin, käden käänteessä korvattavissa 
ja oikeastaan jo syntymästään saakka ylimääräinen, liikaa:

”On päästävä eroon turhasta painolastista, kaikesta mitä 
voisi muistella, on tyystin unohdettava nuoruus, lapsuus, syn-
typerä, esi-isät ja sukulaiset.”

Olen täysin samaa mieltä, vaikken voikaan unohtaa Nor-
jaa. Minulla ei ole näet enää norjalaisuudesta jäljellä mitään 
muuta kuin mielikuvitus Knausgaardin ”Taisteluni - kolmas 
kirja”(LIKE 2013) lopun tavoin:

”Kun muuttokuorma oli lähtenyt ja äiti, isä ja minä me-
nimme autoon ja ajoimme mäkeä alas ja sillan yli, ajattelin 
suunnattoman helpottuneena, että en enää koskaan tulisi ta-
kaisin ja että näin kaiken tämän viimeistä kertaa. Että talot, 
ja paikat, jotka katosivat taakseni, katosivat myös elämästä-
ni, lopullisesti. Enhän voinut aavistaa, että jokainen tämän 
maiseman yksityiskohta, jokainen siinä asunut ihminen, oli 
lopullisesti painunut mieleeni, täsmällisesti ja tarkkaan, kuin 
jonkinlaisen muistin absoluuttisen sävelkorvan avulla.” 
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Filmihullun 
merkitys 

epäilijöille
Harald Olausen

Filmihullun merkitys epäilylle on ”elämää suurempaa”. Se on 
voimakas kokemus siitä, ettei maailmanvihassaan ole väärässä 
eikä yksin. Se on esteettistä epäilyä päätoimittaja Lauri Timo-
sen tavoin, kun hän Filmihullun Tarkovski-numeron 2/2020 
pääkirjoituksensa lopussa kansanterveydellisesti tärkeästä ve-
toomuksesta: 

”Pysykää taivaan tähdet poissa Netflixistä! Se moska tap-
paa aivosoluja nopeammin kuin yksikään kulkutauti. Katso-
kaa sen sijaan klassikkoja ja tukekaa oireilevaa kulttuurialaa 
tilaamalla uljas intomielinen lehtemme kaikille erityksissä 
kärvisteleville läheisillenne. Käden käänteessä käyvä ratkaisu 
seiffaa pysyvän onnentilan ja kantaa laatutakuulla yli vaike-
ampienkin aikojen.” 

Olen täysin samaa mieltä. Filmihullu-lehteä pitää tukea 
tilaamalla se ja sen järkkymätöntä huonouden ja keskin-
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kertaisuuden vastaista taistelua kannustaa. Ja elokuvat pitää 
nähdä elokuvateattereissa. Ennen kuin minusta tuli Suomen 
elokuva-arkiston aktiivinen kanta-asiakas, asuin Tukholmassa 
ja katsoin lähes kaiken mitä silloin Gärdetissa elokuvakorkea-
koulun yhteydessä sikäläinen elokuva-arkisto Filmhusetissa 
näytti - usein kolmekin elokuvaa illassa (olisin jaksanut enem-
mänkin mutta kolme oli maksimi, sillä enempää esityksiä ei 
ollut). Filmhusetissa oli seinillä mainoksia, missä ruotsalaiseen 
tapaan opettavaisesti todettiin elokuvan olevan parasta yhdes-
sä nautittuina elokuvateatterin pimeässä. Muistan aina eläväs-
ti, miten kaupallisetkin elokuvateatterit mainostivat osuvasti: 
FILMEN SKALL SES PÅ BIO! 

Olen kotkalaisen työväenopiston elokuvakerhon, Majakan 
kasvatti. Elokuvakerho näytti kerran viikossa sunnuntaisin 
kirjaston auditoriossa 70-luvulla kaikki maailman elokuva-
historiallisesti merkittävät taideteokset laadusta tinkimättä. 
Kerhon vetäjänä oli Elokuvakerhojen liiton puheenjohtajana 
toiminut Kotkan kulttuurisihteeri Tarja Laine, joka on itse 
yhdessä Mauri Favenin kanssa ohjannut suomalaisen elo-
kuvahistorian yhden unohdetun helmen, Joel Lehtosen Ra-
kastuneen ramman pääosassa mm. Vesa-Matti Loiri ja Ritva 
Valkama. Mietin, mitä jos silloin olisi ollut Netflix tai dvd:t ja 
mitä kaikkea olisikaan silloin jäänyt kokematta? Kokonainen 
maailma ja sen mukana kaikki sen vastustaminen, minkä näki 
vain elokuvissa selvänä silmiensä edessä. Tarja Laine esitteli 
aina ennen elokuvaa elokuvan problematiikan ja mitä siitä 
oli mediat, yleisö ja itse ohjaaja sanonut, heittäen usein vielä 
lopuksi ilmaan vastauksia katsomiskokemuksena odottavia 
kysymyksiä, joita ei olisi hoksannut ilman Tarjan vihjeitä. 
Elokuvien jälkeen niistä keskusteltiin pitkään puhki ja poik-
ki kotkalaisissa keskiolutbaareissa, minne osa katsojista valui 
näytöksien jälkeen.

70-ja 80-luvulla elokuvakerhoilla oli valtava merkitys 
maan eri mieltä olevalle kulttuuriboheemiälymystölle sekä 
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valtakulttuurille kampoihin panneelle undegroundestetii-
kalle. Jokaisella pienemmälläkin paikkakunnalla tunnettiin 
elokuvahistoriaa ja osattiin keskustella eri maiden elokuvien 
parhaimmista töistä. Filmihullu oli tuon ajan nuoren älymys-
tön ehdoton äänenkannattaja ja jopa Raamattu, mikä sanana 
ei oikein istu epäilijöiden Aku Ankkana tunnettuun Filmihul-
lun maailmankuvaan. Vaikka kaikilla meillä, minä mukaan 
lukien, ei ollut varaa tilata Filmihullua, sen sai onneksemme 
lukea lähes kaikissa maamme kirjastoissa ilmaiseksi. Timonen 
ei turhaan mainosta Filmihullua Suomen aina ehdottomasti 
älyllisesteettisesti ärhäkkäintä aikakauslehteä. Näin on ollut jo 
yli 50-vuotta. Parhaimmat suomalaiset kulttuurikeskustelut ja 
syväluotaavat ajatukset elokuvasta ja sen ympärillä pyörivistä 
oivalluksista tarjoaa edelleenkin Filmihullu. Filmihullun en-
simmäisestä vuosikymmenestä 1968-78 kertova Liken kus-
tantama kirjan esittelyteksti kertoo vähän millaisesta analyy-
sitehtaasta tässä lehdessä oikein on kysymys. Näytenumerossa 
ajan henki kiteytyi seuraavasti: ”Mellakoiden kyynelkaasu on 
tullut todellisemmaksi kuin kulutusyhteiskunnan elokuvan 
loistopainosten silmäsumut.” 

Filmihullun kriittisen ironian aloitti lehden säälimättömän 
sarkastinen toteamus, että aikamme polttavimmasta ongel-
masta, Jaqueline Kennedyn, 39, ja A.S Onassiksen,69, avio-
liitosta on tässä valitettavasti tilanpuutteen takia mahdollisuus 
kirjoittaa vain sellaisia rivejä, jotka jotenkin liittyvät eloku-
vaan. Täsmäohjuksen suoritusvalmiudella maaliinsa löytäneen 
kritiikin kohteina olivat toistuvasti esimerkiksi Elokuvasäätiö, 
Yleisradio, Spede, Coca-Cola, riistokapitalismi, narsistinen 
populismi, hengetön kaupallinen tuontielokuva, sieluttomat 
tai pikkusieluiset ymmärtämättömät kulttuuribyrokraatit ja 
haalennutta kokouspullaa oravan lailla nakertavat leipiinty-
neet virkamiehet, valtakunnan päälehtien tonttumaiset elo-
kuva-arvostelijat, sekä kaikenlainen ylellinen porvarillinen 
limboilu. Filmihullun ”anteeksipyytelemätön taistelu raken-
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teiden Gestapoa vastaan” on onneksi jatkunut kunniakkaasti 
epäilijän lippua heilutellen näihin päiviin saakka. 

Lehti on ollut osa sitä haavoittunutta ja eksyksissä olevaa 
mieltä parantavaa Egon Friedellin Uuden ajan kulttuurihis-
toriassa aloittamaa älyllistä verbaalitykitystä, sitä valheellista 
pikkuporvarillista tyytyväisyyttä vastaan, jota vallassa olevat 
julkiset mielipideautomaatit ovat jatkuvasti valheellisesti to-
tuutena kansalle tarjonneet elämän peiliksi, jossa kärsimys ja 
ahdistus johtuvat tietämättömyydestä tässä ajatusten harhan 
maailmassa, jossa ketkään muut, kuin tinkimättömät eloku-
vantekijät, eivät ole toiminut herättäjänä, ettei tämä kaikki 
tuota onnea. Filmihullu on ollut puoli vuosisataa älyllisen 
kyseenalaistajan ainoa oljenkorsi ja huutavan ääni korvessa 
ja lehti pysyy päätoimittaja Timosen mukaan haastavista olo-
suhteista huolimatta jatkossakin vauhdissa, yhtä varmasti kuin 
torakka ydintuhon jälkeen tai Paavo Väyrynen politiikassa. 
Tuen täysin Filmihullun toimitusta ja koen sukulaissieluisuut-
ta filmihullulaisten kanssa, jopa niin että kun meiltä kysytään 
poliittista kantaa, useimmat meistä eivät tietenkään vastaa 
moiseen mauttomaan kysymykseen - sillä emmehän halua 
astu valmiiden idiotismien tylsään maailmaan vaan luoda ne 
itse - mutta salaa hiljaa mielessämme kummittelevat Filmi-
hullun legendaariset numerot ja Elokuva-arkiston kulta-aika 
Peter von Baghin ylvään olemuksen suojelussa Kapteeninka-
dulla Heidi Hautalan Kasviksen lähellä ja elokuvien jälkeen 
teen ryystäminen maukkaiden jättikorvapuustien maistelun 
ohella läheisessä kahvilassa kuin Enid Blytonin vähämielinen 
Viisikko-porukka täyttämässä tyhjyyttään puolen kirjan ver-
ran eväskorin suunnittelulla.

Onneksi meillä on tänään vielä Filmihullu, joka on tarpeen 
jo siksikin, että Kino Regina ei yllä tai ole koskaan halunnut-
kaan yrittää päästä edes lähelle sitä teeskentelemätöntä lämpöä 
ja ajoittaista hulluutta, jota edellinen esityspaikka Eerikinka-
dulla parhaimmillaan tarjosi jäljittelemän yhdistelmän elo-
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kuvan uuden aallon sivullisuutta ja vallankumouksellisuut-
ta aidossa cinefile -hengessä. Nyt kun nuo näyttämöt ovat 
poistuneet muistojen haalistuneisiin kammareihin, jäljellä 
on enää vain Filmihullu, jonka uusimman numeron jälkeen 
menee pari päivää, kun sulattelee lukemaansa, ennen kuin 
pääsee katsomaan jotain mielet mullistavaa ällistyttävyyttä, 
kuten vaikkapa cinefilien yhden kotijumalan, neuvostoliit-
tolaisen elokuvaohjaaja Andrei Tarkovskin, elokuvia tai mikä 
kutkuttavinta, sellaisia filmejä, joita ei usein, jos koskaan, 
on aiemmin nähty julkisuudessa. Filmihullun toimituskun-
taan kuuluvan elokuvaohjaaja Velipekka Makkosen kanssa 
keskustelimme Rakkautta & Anarkiaa – elokuvafestivaalin 
lehdistölle tarkoitetun ensimmäisen elokuvanäytöksen alussa 
siitä, mitkä olivat elokuvamaailman jumalia. Minä: Lista on: 
ensin Tarkovski, sitten Kieslowski ja kolmanneksi Pasolini. 
Makkonen: Suurin piiretin sama lista ja samassa järjestyksessä 
täälläkin. 
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Filosofiaa ja 
elokuvaa osa I: The 
Dressmaker (2015)

Eero K.V. Suorsa

Musta komedia on hankala tyylilaji - etenkin siinä mielessä, 
että moni taideteos muuttuu sellaiseksi vahingossa vailla te-
kijöiden tarkoitusta, kun taas moni mustaa komediaa yrittävä 
epäonnistuu siinä surkeasti. 

Siksi Jocelyn Moorhousen ohjaama The Dressmaker vuo-
delta 2015 on niin virkistävä elokuvakokemus: musta kome-
dia, jonka tekijät ovat tarkoittaneet olevan musta komedia, 
ja joka lisäksi onnistuu olemaan tätä kahden tunnin kestonsa 
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ajan. 
Ei ole liioiteltua sanoa, että The Dressmaker on parasta 

australialaista elokuvaa mitä olemme nähneet yli kahteen-
kymmeneen vuoteen ja mitä emme tule näkemään hetkeen. 
Jälkimmäiseen tulen arvion lopussa.

Miksi palaan yli viiden vuoden takaiseen elokuvaan? Koska 
teos on onnistuneen mustan komedian lisäksi paljon muuta, 
josta seuraavaksi saat lukea. Elokuva kertoo huippuompelija 
Myrtle Tillystä (Kate Winslet), joka palaa maailman metro-
poleissa vietettyjen vuosien jälkeen hoitamaan sairasta äitiään 
Dungataariin Australian takamaille vuonna 1951. 

Myrtle on joutunut lähtemään kotikylästään pikkutyttönä 
vuonna 1926, koska häntä on syytetty koulutoverinsa mur-
hasta kansakoulunopettajan todistuksen perusteella. Tämä 
tragedia on leimannut Myrtlen pahaksi, eikä hänen paluutaan 
katsota hyvällä.

Köyhyydessä, aviottomana lapsena kasvanut Myrtle ja 
hänen äitinsä ovat yhteisönsä ulkopuolisia, nobodies. Dun-
gataarin asukkaat pitävät Myrtleä peräti kirottuna. Lapsen 
tekemä murha, etenkin silloin kun uhrina on toinen lapsi, 
on universaalisti eräs suurimpia kauhun ja moraalisen pahek-
sunnan aiheita. Mutta, Myrtle on syytön. Ja hän on palannut 
kostamaan. 

Tässä mielessä elokuva on kuin australialainen, nykyai-
kainen versio kreikkalaisten Sofokleen tai Euripideen Elekt-
rasta. Myrtle liittoutuu kylän muiden ulkopuolisten, kuten 
työväenluokkaisen Teddy McSwineyn (Liam Hemsworth) ja 
transvestiittipoliisin (Hugo Weaving) kanssa saadakseen it-
selleen oikeutta. Näistä edellisen kanssa syntyy romanssi, ja 
jälkimmäisen kanssa puolestaan koskettava ystävyys.

Myrtle on ollut maailman huippumuotitalojen, kuten 
Diorin ja Balenciagan opissa, ja hänen paluunsa sähköistää 
umpikonservatiivisen kyläyhteisön: korruptoitunut pormesta-
ri, vaimoaan hakkaava apteekkari, seksuaalisesti turhautunut 
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sekatavarakaupan myyjätär ja jo edellä mainittu sadistinen 
kansakoulunopettaja. 

Dungatar kuhisee salaisuuksia, jotka pulpahtelevat pin-
taan elokuvan myötä näyttäen, että perinteiset arvot, kuten 
”pyhä perhe” ja ”säädyllisyys” ovat pohjimmiltaan varsin ru-
joja naamioita härskille vallankäytölle kuten naisten ja lasten 
kaltoinkohtelulle.

Ompelimossaan Myrtle luo pukuja, jotka saavat kylän nai-
set loistamaan ja nousemaan arjen yläpuolelle ja tuntemaan 
olonsa hyväksi. Muutos on suuri - ennen Myrtlen saapumista 
kylän naiset ovat pukeutuneet kuin vastenmielisen Aristote-
leen ihannenaiset: karttuusisäkkeihin rinnastettaviin kolttui-
hin. Nämä loistavat puvut elokuvaan on suunnitellut Margot 
Wilson. 

Myrtlen työ on selkeää kapinaa sitä kohtaan, millaisia nais-
ten kehojen oletetaan patriarkaalisessa kulttuurissa olevan. 
Filosofi Iris Marion Young kirjoittaa asiasta kutsuen näistä 
vaatimuksia naisellisen kehon modaliteeteiksi:

”Naisellisen kehon olemisen modaliteetit eivät ole vain 
yksityisiä ja tällöin niiden alkusija ei ole vain harjoittelun 
puutteessa, vaikka se tärkeä tekijä onkin. On selkeä positiivi-
nen tyyli naisellisen kehon käyttäytymiselle ja liikkumiselle, 
ja tämä tyyli opitaan, kun tyttö tulee ymmärtäneeksi olevansa 
tyttö. Nuori tyttö omaksuu monia hienovaraisia tapoja naisel-
lisen kehon käyttäytymiselle - kävelemään kuin tyttö, kallis-
tamaan päätään kuin tyttö, seisomaan ja istumaan kuin tyttö, 
elehtimään kuin tyttö ja niin edespäin. Tyttö oppii aktiivisesti 
rajoittamaan liikkeitään. Hänelle kerrotaan, että hänen täytyy 
varoa vahingoittamasta itseään, varoa likaamasta itseään, va-
roa repimästä vaatteitaan, että ne asiat, joita hän haluaa ovat 
hänelle liian vaarallisia. Joten hän kehittää ruumiillisen kurin, 
joka tiukentuu iän myötä. Olettaessaan olevansa tyttö, hän 
olettaa olevansa haavoittuvainen (Young 2005 43)”.

Myrtlen työ vapauttaa nämä naisellisen kehon modalitee-
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tit täydelliseen kukoistukseen, osoittaen että vapaa elämä on 
mahdollista. Tässä on eräs elokuvan tärkeimpiä opetuksia: 
mustan huumorin keskeltä (elokuvan aikana tapahtuu mm. 
Kaksi murhaa) nousee esiin se, että tarvitsemme elämässämme 
toivoa. 

Voimme yrittää velloa Albert Camus’n henkisessä ”elämä 
on aina ja ikuisesti ikävää ja kurjaa” mantrassa, mutta tässä-
kin skenaariossa etsimme silti toivoa paremmasta. Ja se pitää 
meidät hengissä aina seuraavaan päivään asti. Elokuva toimii 
Myrtlen stilettikoron kaltaisena piikikkäänä filosofisena kom-
mentaarina myös Immanuel Kantin suuntaan: yhteiskunnassa 
vallitsevia epäkohtia on mahdollista ja suotavaa muuttaa.

Elokuva on myös tietyssä mielessä kuvaus ja kritiikki ny-
kyisestä Australiasta, joka on kuin ajatollahien Iran. Nau-
raessaan Dungatarin ääriuskovaisille elokuva kommentoi 
Australian vajoamista karismaattisten helluntailaisten, kuten 
Hillsong-kirkon, käsiin. 

Ei ole liioiteltua sanoa, että kyseinen kirkko ostaa itselleen 
konservatiivipoliitikkoja runsailla vaalikampanjalahjoituksil-
la. Jos tarkastelemme Australiaa osana koko läntistä maail-
maa, niin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen asema on 
verrattain huono. Dungatarissa ei ole myöskään yhtään abo-
riginaalia, mikä on myös kannanotto: heidät on unohdettu 
Australiassa.



443

Keskusta-
painajainen

Harald Olausen

Siitä on nyt aikaa yli vuosi, kun kolme arvovaltaista entistä 
kepuvaikuttajaa Seppo Kääriäinen, joka on valtiotieteiden 
tohtori, entinen kansanedustaja ja keskustan entinen puo-
luesihteeri, Ossi Martikainen, joka on yhteiskuntatieteiden 
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maisteri, Lapinlahden kunnanhallituksen puheenjohtaja sekä 
entinen keskustan Ylä-Savon piirin puheenjohtaja ja Pekka 
Perttula, joka on valtiotieteiden tohtori ja keskustan entinen 
puoluesihteeri, kirjoittivat Kanava-lehdessä otsikolla ”Puolu-
een romahdus ei ole paha uni. 

Kirjoittajien mielestä puolueen identiteettiä pitäisi terä-
vöittää niin, että se saisi takaisin sekä entisten äänestäjiensä 
että sympatisoijiensa luottamuksen. Mutta se on helpom-
min sanottu kuin tehty. Mikään ei viittaa siihen, että kepun 
kannatus lähtisi nousuun. Päinvastoin. Kepun perinteinen 
selkäranka eli haja-asutusalueiden äänestäjät ovat liukuneet 
kohti persuja - ehkä jopa lopullisesti. Kepuväki on hämillään 
kirjoittaa toimittaja Matti Koivisto Ylen Areenassa 4.9:

Vuodessa tilanne ei ole juuri muuttunut. Musertavan vaa-
litappion jälkeen puheenjohtaja Juha Sipilä vaihtui Katri Kul-
muniin ja hallituskumppanit oikeistopuolueista vasemmis-
toon, mutta keskustan paha uni jatkuu. Viimeisimmässä Ylen 
kannatusmittauksessa keskustan kannatus oli 11,3 prosenttia, 
kun vuoden 2015 eduskuntavaaleissa pääministeripuolueeksi 
noussut keskusta keräsi 21,1 prosenttia äänistä. Puolue on 
menettänyt yli 200 000 äänestäjää, ja kannatus on käytän-
nössä puolittunut viidessä vuodessa.”

Kepuvaikuttajien Kanava-lehden jutussa muistutettiin, että 
vuoden 2011 eduskuntavaaleista alkaen keskustan vaalitulok-
sissa on ollut epätyypillisen suurta heiluntaa. Vuoden 2015 
vaalien jälkeen tuloskäyrä aleni jyrkästi, ja vuosien 2017-2019 
vaaleissa nähtiin puolueen koko historian huonoimmat tu-
lokset. Kepu on pahassa kusessa. Tämä on tietenkin herkkua 
kepun poliittisille vastustajille, jotka ovat odottaneet pitkään 
ennustuksen toteutumisesta kepun kannatuksen asettumisesta 
vihdoinkin muiden pohjoismaiden veljespuolueidensa tasolle 
4-6 prosentin tietämille. Suomessa on ollut poikkeuksellisen 
voimakas keskustapuolue aina viime vuoden gallupromah-
dukseen asti. Kepuvaikuttajat uskottelevat Kanava-lehdessä, 
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ettei ole mitään syytä, miksi keskusta ei voisi olla poliittisen 
keskustan ja koko poliittisen kentän voimatekijä. Sen olisi 
kirjoittajien mukaan vain löydettävä olemuksensa ja identi-
teettinsä moninaisuus uudelleen voidakseen jatkaa tulevai-
suudessakin suomalaisten asioiden hoitajana kärkipaikoilla 
pääministeripuolueena. Juuri tästä samasta kuin vastauksena 
heille puhuu kepun uusi toivo Annika Saarikko.

Eilisessä dramaattisessa Kepun Oulun puoluekokouksessa 
kävi selville kaksia asiaa; kepu ei ole vieläkään niellyt - eikä 
aio niellä - puolueen kutistumisen kymmenen prosentin puo-
lueeksi - kohtalo, jonka he olivat viime vuosien poliittisten 
myllerrysten jälkeen varanneet demareille. Joku poliittinen ir-
vileuka sanookin ”se parhaiten nauraa, joka viimeksi nauraa”. 
Toinen paljon tärkeämpi huomio on kepun eliitin omahyväi-
syys ja kepulaisten äänestäjilleen tarjoaman sanahelinän sisällä 
piilevä vanhanaikainen ja pysähtynyt kuva sekä ihmisestä että 
hänen mahdollisuuksistaan mahdollisuuksien moninaisessa 
maailmassa, jossa uhat on kovalla väännöllä käännettävissä 
voitoiksi ihan sillä samalla sinnikkyydelle, jolla maailma on 
aina yhdessä pienen pakon edessä pannut.

Keskusta puheenjohtajavaalien oma kestohäirikkö Jari Ta-
sanen kutsui puheenjohtajaehdokkaiden lauantaisessa esitte-
lypuheenvuorossaan kepulaista järjestödemokratiaa ”Narrin 
demokratiaksi” ja on siinä tavallaan oikeassa. Järjestöt ovat 
korporatiivisen vallan eteiskammareita eivätkä sanan varsinai-
sessa merkityksessä kansanvaltaa. Tässä on myös yksi kepun 
ongelmista ja ”kepuloinnin” pesäkkeistä, sillä järjestögangste-
rismia kutsutaan kepussa ”kepuloinniksi”. Sen juuret löytyvät 
V.J. Sukselaisesta. Johannes Virolaisen mielestä Sukselainen, 
eikä niinkään paljon mainostettu puoluesihteeri ja Kekko-
sen tukija Arvo Korsimo, oli maalaisliiton järjestökoneiston 
varsinainen rakentaja. Entinen ja poispotkittu puoluesihteeri 
Jarmo Korhonen on kirjoittanut kirjan ”Maan tapa” (Tam-
mi 2015), mikä pitäisi jokaisen ”kepulointia” historiallisena 
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käsitteenä tutkivan tankata takaraivoonsa ABC-kirjaksi, kun 
yrittää saada selville, miksi suomalaisessa poliittisessa his-
toriassa elää niin voimakkaasti käsite ”Kepu pettää aina” ja 
”kepulointi”. 

Jarmo Korhonen itse on kiistanalainen ja värikäs persona, 
jossa yhdistyy savolaista venkoilua pohjanmaalaiseen jyrkkyy-
teen ja kärjistysten hakuun. Kirjan etukannen liepeissä Kor-
honen näyttää kuin forssalaisen sikatilalliselta Sirkka-Liisa 
Anttilalta rintojen pienennysleikkauksen jälkeen, mutta kun 
hän avaa suunsa kuuntelialle muodostuu päähän omituinen 
yhdistelmä Iisalmen ison vihreän Seppä Kääräisen ja Polvi-
järven suuren pojan, SMP:n entisen puoluesihteerin Urpo 
Leppäsen leveästi sanoja ja totuutta puheissaan revittelevältä 
uhoajalta, jolla on aina puhuessaan ketunhäntä kainalossa. 
Korhonen edustikin vanhan pomottavan kepu-käskykulttuu-
rin viimeistä taistelua ennen häviämistään Paavo Väyrysineen 
poliittisen historian romukoppaan. Korhosen kirjoja lukiessa 
tulee paha olo ja mieli, sillä Korhonen ei käsittele muita kuin 
itseään hellävaroen ja kohtuullisesti. ”Maan tapa ” valottaa 
suomalaista piilossa olevaa korruptiota. Siinä hän puhuu sy-
vällä asiantuntijan äänellä, sillä nykyisenkaltainen kunnallinen 
korruptio eli kansanomaisemmin hyväveli-systeemi kukoisti 
kepun mahtikaudella 50-luvulta 80-luvun loppuun saakka.

Kepun historiaa lukiessa tulee kummallinen olo siitä, että 
kaikki kiivaat järjestötaistelut ja puheenjohtajavaalit on en-
nenkin koettu maalaisliitto-kepussa, ja itse asiassa ne kuulu-
vat itseään kansanliikkeeksi mainostavaan puolueeseen kuin 
lehmäpaska. Mammuttimainen yli kolmen tuhannen edus-
tajan puoluekokous isänmaallisine lauluineen, lippulinnoi-
neen ja kansallispukuineen on pelottava kokemus sellaiselle, 
joka kaihtaa vapauden kaapuun puettua yhdenmukaisuuden 
vaadetta, juuri sitä, mistä Annika Saarikkokin viisaasti tule-
vaisuuden äänestäjiä tähyillen puoluekokouksessa varoitteli 
puoluettaan epäillen sen myös yhdeksi syyksi siihen, miksi 
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puolueen imago liitelee niin matalalla. 
Saarikon näkemys saa vahvistusta menneisyydestä. Puolu-

een historian ensimmäisessä osa ”Ilkka Hakalehto: Maalais-
liitto - keskustapuolueen historia 1 - maalaisliitto autonomian 
aikana 1906-1917 (Kirjayhtymä 1986) käsittelee kielipuolu-
eiden, työväenliikkeen ja suurlakon sekä eduskuntauudistuk-
sen vaikutusta ajatukseen maalaispuolueesta aina maalaisliiton 
toimintaan eduskunnassa vuoteen 1917 saakka. Suomalaiset 
olivat silloin rutiköyhiä ja asuivat ankealla maaseudulla. Elin-
taso oli vuonna 1860 noin 1100-1200 markkaa ja vuonna 
1913 noin 2600-2700 markkaa, mikä vastasi kirjan mukaan 
suunnilleen kehitysmaiden toiseksi köyhimmän ryhmän, jo-
hon kuuluvat mm. Bolivia, Egypti, Kiinan kansantasavalta, 
Nigeria, Sudan ja Thaimaa, tulotasoa vuonna 1974. Maalais-
liiton ensimmäinen puheenjohtaja Otto Karhi puhui siitä, 
miten suurlakon maan poliittisissa oloissa aiheuttama muu-
tos oli luonut pohjan maalaispuolueen perustamiselle. Mutta 
millaisen? Kirja kertoo tarinan siitä, miten maalaisliitosta tuli 
yhdenmukainen, samannäköinen ja saman taustan omaavien 
etupuolue. 

Tätä aikaa ja ”kepulointia”, johon liittyy oleellisesti Kek-
konen sekä hänen vastustajansa, varsinaista kukoistuskautta 
maalaisliitto-kepussa kuvaa historiasarjan paksuin ja sisäl-
löltään painavin osa, Kari Hokkasen kirjoittama ”Kekkosen 
maalaisliitto 1950-1962” (Kirjayhtymä 2002). Kirjasta saa 
hyvän kuvan siitä, millainen kepun aatteellinen ja järjestöl-
linen pohja ovat – ne ovat selvästi eilistä. 

Mutta millainen oli Kekkonen ja tuo aika sekä erityisesti 
osto- ja myyntitoimistona tehokkaasti toiminut maalaisliitto? 
Siitä saa paremman kuvan kuin kepulaisen Hokkasen omiaan 
suojelemassa ja hymistelemässä kirjassa, lukemalla Lasse lehti-
sen mammuttiteoksen ”Aatosta jaloa ja alhaista mieltä - Urho 
Kekkosen ja SDP:n suhteet 1944-1981” (WSOY 2002). Kirja 
on kiinnostava teos kepun ja Kekkosen silloisen arkkiviholli-
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sen, demareiden käsityksistä kepusta, niistä, joista tulee sanat 
”Kepu pettää aina” ja jonka alusta toimii myös sanalle ”ke-
pulointi” eli asioiden järjestäminen ja totuuksien muokkaa-
minen omiin tarkoitusperiin muista välittämättä. 

Kekkonen oli armoton vihollisiaan kohtaan. Niin oli aika-
kin. esimerkiksi V.J. Sukselaisen aika silloisessa maalaisliiton 
johdossa oli kova aikaa Kekkosen ottaessa mittaa omistaan 
useinkin isän ankarasti kurittavalla kädellä. Kekkosen kuris-
tuskausi oli pitkä eikä se voinut olla jättämättä jälkiä sekä itse 
puolueeseen että sen jäseniin ja tapoihin tehdä politiikkaa. 
Kepusta kehittyi eräänlainen ”maaseudun kuriton gangsteri-
puolue”, missä vallasta taisteltiin verissä päin kynsin ja ham-
pain voittajan saadessa prinsessan ja puolet valtakuntaa. 

Taistelut olivat tiukkoja. Esimerkiksi maalaisliiton vuoden 
1964 puoluekokouksessa istuva puheenjohtaja Sukselainen 
hävisi Johannes Virolaiselle niukasti äänin 888-866. Vuoden 
1980 puoluekokouksessa Väyrynen taas syrjäytti istuvan pu-
heenjohtaja Johannes Virolaisen yhtä täpärästi äänin 1 737-1 
611. Myöhemmin Väyrynen hankki Sukselaisen tuen K-lin-
jan miehittämän puoluejohdon ehdokkaalle Ahti Karjalaiselle 
taistelussa Keskustan presidenttiehdokkaasta Virolaista vas-
taan. K-linjan poliitikot olettivat Sukselaisen olevan syrjäyt-
tämisestään edelleen katkera Virolaiselle. V.J. Sukselainen ehti 
ennen kuolemaansa vuonna 1985 kirjoittaa viisisataa sivua 
muistelmiaan, jotka hänen tyttärensä Marja Ikonen toimitti 
kirjaksi (V.J. Sukselainen ”Halusin valtiomieheksi ”Kirjayh-
tymä 1997). 

Kirjan ongelma on sama kuin kaikkien poliittisten muis-
telmateosten, ne eivät halua tai uskalla puhua oikeista asioista 
niiden oikeilla nimillä, vaan yrittävät jälkikäteen sopu mieles-
sä silotella pahimpia säröjä. Niin tässäkin tapauksessa. Kirjan 
tekee erityisen ongelmalliseksi se, että kirjan on toimittanut 
mahtimiehen tytär. Silti rivien välistä lukemalla löytää ke-
puloinnin mytologisen historian alkujuuri luvussa ”Huipulla 
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tuulee ”, mikä pohjautuu Sukselaisen päiväkirjamerkintöihin 
vuosilta 1956-1964. Valitettavasti nekin vaikuttavat siivo-
tuilta varovaisen tyttären toimesta. Sukselaisen ja Kekkosen 
viileät välit olivat ongelma ei vain itse Sukselaiselle vaan myös 
puolueelle. Kirjasta ymmärtää, miten ”kepulointi” on ”omat 
koirat purevat”-politiikkaa pahimmillaan - vieressä olevaan 
puoluetoveriin ei voi luottaa, sillä hän voi ystävällisen hymyn 
jälkeen työntää terävän veitsen vastustajan sydämeen tunte-
matta omantunnonpistosta. 

Kekkosta ärsytti erityisesti Sukselaisen omahyväisyys. Vuo-
si presidentinvaalien jälkeen, jolloin Kekkosen valta oli lähes 
olematon ja uhkat suuria V.J. Sukselainen kirjoittaa päiväkir-
jassan välikysymyksen tulleen ja elämän hiukan piristyneen. 
Hän on omasta mielessään siitä onnellisessa asemassa, että hän 
aina voittaa. Nyt kun Kekkosen todelliset muistelmat ovat 
ilmestyneet olisi kiva tietää mitä hän ”oikeasti” ajatteli Sukse-
laisesta omin sanoin ja näistä lauseista, kun esimerkiksi Suk-
selainen pohtii, että ellei kaadu, sillä on oma viehätyksensä, 
ja jos kaatuu, hänen elämänsä helpottuu ja ansionsa nousevat. 
Kumpi olisi parempi maan kannalta tai puolueen, siitä hän 
on omasta mielestään itse jäävi mitään lausumaan. Jotakin 
kai täytyy historiankirjoittajinkin tehtäväksi jättää. Mutta ei 
hän jättänyt vaan ”kepuloi” tai hänen tyttärensä. Liian paljon 
salaisuuksia olisi paljastunut suurelle yleisölle kulissien takai-
sesta pelistä. Ihan samalla tavalla pääministeri Paasikivien sih-
teeri L.A. Puntila poltti tärkeitä asiakirjoja vuonna 1948 kun 
luuli kommunistein kaappaavan vallan maassa. Myöhemmin 
hänestä tuli Helsingin yliopiston poliittisen historian profes-
sori. Puntila on ilmeisesti ensimmäinen professori virassaan, 
joka on polttanut maan poliittisen historian kannalta tärkeitä 
papereita. 

Tuleeko nyt kepussa ”hässäkkää vähemmän ja vakautta 
enemmän” Annika Saarikon kepun puheenjohtajavaalin slo-
ganiksi lipsahtaneesta lausahduksesta viime viikon politiikan 
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toimittajien tentissä, kun Annika Saarikko valittiin kepun etä-
puoluekokouksessa Oulussa äänin 1157-773 kepun seuraa-
vaksi puheenjohtajaksi? Tuskinpa, sillä takana ovat keskustan 
katastrofivuosien 2017-2019 huonoimmat tulokset koskaan 
puolueen historiassa. Presidentinvaaleissa 2000-2018 keskus-
tan pudotus on ollut 30,3 prosenttiyksikköä (34,4-4,1 %). 
Kuntavaaleissa 2000-2017 6,3 prosenttiyksikköä (23,8-17,5 
%). Eduskuntavaaleissa 2003-2019 10,9 prosenttiyksikköä 
(24,7-13,8 %). EU-vaaleissa 2004 -2019 10,3 prosenttiyk-
sikköä (23,8-13,5 %). Madonluvut ovat murskaavia kepulle, 
jonka järjestöväki on yhtä ällistynyt niiden edessä tietämättä, 
mitä pitäisi tehdä. Kukaan heistä ei tunnut olevan varma siitä, 
mikä kepua oikein vaivaa. Kepu on joutumassa saattohoitoon.

Saarikon valinta vaikutti jo heti alkuun kuin ”kirkossa 
kuulutetulta”, sillä kepu ei kestänyt sitä kasvojen menetystä, 
mikä kokemattoman puoluejohtajan poukkoilu päivän po-
litiikassa ”punavihreän blokin panttivankina” ja lopulta ero 
valtiovarainministerin paikallat sai aikaan. Saarikon valinta 
kepun puheenjohtajaksi on kuin kylmä suihku kokoomuk-
sen päälle, joka on yrittänyt pitkin kesää, huomatessaan 
tuulen vaihtuneen kepussa ja Kulmunin makaavan poliitti-
sena ruumiina lähes toimintakyvyttömänä, houkutella kepua 
hajottamaan hallituksen ja avaavan ovet porvarihallitukselle. 
Saarikko on toista maata. Hän haluaa kepun pysyvän kes-
kustassa tasapainoilemassa vasemmiston ja oikeiston välillä. 
Kun Ylen toimittaja Jyrki Hara kysyi suorassa lähetyksessä 
puheenjohtajavaalien jälkeen Saarikolta, tarkoittako Saarikon 
valinta sitä, että puolue sitoutuu tiukemmin hallitusohjelman 
taakse, vastaus oli demareiden suureksi helpotukseksi ja haja-
naisen, kokoomuksen johtaman porvariopposition kauhuksi 
tiukka ja selkeä kyllä. 

Hieman aikaisemmin esittelypuheenvuorossaan hän myös 
selkein sanoin paalutti kepun takaisin vastuuntoiseksi valtion-
hoitajapuolueeksi. Saarikon puhe oli malliesimerkki hyvästä 
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poliittisesta puheesta. Tunteisiin vetoaminen ja kuin ilman 
paperia puhuminen lisäsivät puheen tenhoa ja elävyyttä kuuli-
joissa. Saarikossa on jotain ja hänestä voi tulla vielä enemmän, 
sillä hän ymmärtää poliittisessa keskustassa olevan tilaa ja sen 
vaativan vain tahtoa ja toimia paikan ottamiseksi eturivissä. 
Siksi hän ei halunnut puheessaan ärsyttää niin riiteleviä kup-
pikuntia omassa puolueessaan kuin niitä 200.000 äänestäjää, 
jotka kepu menetti viime vaaleissa kuin mahdollisia uusia ää-
nestäjiään. Saarikko kokee olevansa keskustassa, joka on puu 
ja jonka oksilla hän sen tyttärenä istuu. Parasta oli puheen 
lopuksi leipävertaus. Saarikko sanoi kepun olevan kuin ruis-
leivän maku. Leivästä Saarikon mukaan koko politiikassakin 
on lopulta kysymys.

Mutta ongelma ei olekaan Saarikko, joka poliitikkona on 
valovoimainen ja kuin tehty seuraavaksi pääministeriksi tai 
jopa suhdanteiden muuttuessa mahdollisesti presidentiksi. 
Ongelma ovat muut kepulaiset ja itse puoluekoneisto, joka ei 
ole vain rapakunnossa vaan menettämässä otteensa omiinsa 
ja kuihtumassa entisestä mahtitekijästä hiljaa nurkassa piipit-
täväksi hiireksi. Maaseudun Tulevaisuus-lehden videoklipissä 
30.8 ”Keskustan Annika Saarikko, Petri Honkonen ja Ilkka 
Tiainen haastoivat Katri Kulmunin”, näkyi ehkä raadollisim-
millaan mistä on ollut kysymys verenvähyydestä kärsivässä 
puolueessa. jo pitkään Alkukuvat olivat kuin jostain SDP:n 
piirin tapahtumasta Pohjois-Karjalasta. Yleisö on 70+ vanhaa 
ja väsyneen oloista. Tunnelma on väkinäinen ja jämähtänyt. 

Mutta ei ehdokkaissakaan ollut hurraamista. Harva sukke-
lasanainen ja huumorintajuinen liberaali kaupunkilainen ha-
luaisi istua tämän puujalkavitsejä laukovan tylsimysporukan 
kanssa, joka ihan tosissaan ajattelee kristillis-konervatiivisesti 
liiallisen vapauden tuovana ihmiselle ahdistusta  ja sitovien 
elementtien puuttumisen elämässä luovan epävarmuutta sekä 
tunteen elämän suunnan ja tarkoituksen puutteesta ja siksi 
tarvittiin heidän mielestään asiat ennalleen palauttavaa kepua, 
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näitä kansallispukuihin itsensä juhlapäivinä koristelevia mai-
dontuoksuisia koti, uskonto- ja isänmaa-tyyppien 2020-luku-
laisia päivityksiä sliipattuine olemuksineen.

Paikastaan kovasti Oulun puoluekokouksessa taistellut 
syrjäytetty puheenjohtaja Katri Kulmuni tunnusti jo hyvissä 
ajoin etukäteen pamfletissaan keskustan ideaa olevan hukas-
sa. Ihmiset eivät tiedä, mitä he edustavat. Uhkana Kulmunin 
mukaan on se, että puolue näivettyy jonkinlaiseksi suomen-
kieliseksi RKP:ksi, joka on aina valmis hallitukseen ja jol-
la ei ole selkeää ideologiaa. Mutta eikö se ole jo sellainen? 
Ala-arvoinen puoluekokouspuhe ja silminnähden jännittynyt 
puhuja sinetöivät lopulta Kulmunin kohtalon. Puhe oli raaki-
le ja puhuja kaikkea muuta kuin luottamusta tai myönteisiä 
tuntemuksia herättävä; kliinistä vakuuttelua ja todistelua yl-
häiseltä kateederilta puhuttuna ilman ihmislämmön liikutta-
via sivuilmiöitä. 

Taitava Saarikko sen sijaan osaa käyttää näppärästi hyväk-
seen ”käännä vika eduksesi” retoriikkaa, sillä hän sai katseet 
muualle ja pisteet kotiin. Kertomalla keputarinan, joka liikut-
ti äänestäjiä, hän osoitti olevansa suuren kertomuksen puo-
lestapuhuja, mutta myös kepulaisittain ison luokan poliitik-
ko valmiina astumaan isoihin saappaisiin tallustella emännän 
tapaan rinta rottingilla katsellen omaa läänitystään yli laajan 
Suomenmaan. Se yksinkertainen ohje oli: kiinnitä yleisön 
huomiopuhujan mentaaliseen maailmaan, minun empiiristen 
uskomusteni maailmaan ja risteytä ne kollektiiviseen suureen 
keputarinaan.

Juuri tätä tekivät lauantaisen puoluekokouksen puheen-
johtajavaalin äänestäjät. He huomasivat tuulen suunnan 
muuttuneen ja siksi Saarikko sai ensimmäisellä kierroksella 
jo valintaansa vaadittavan enemmistön äänistä. Kokonaan eri 
asia on se, ettei kukaan, ei myöskään Saarikko itse puhunut 
siitä, miten kepun vaalimat romanttiset mielikuvat rakentuvat 
nostalgialle ja katsovat taaksepäin. Eric Hobsbawn ja Terence 
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Ranger puhuivat tällaisten asioiden yhteydessä keksityistä tra-
ditiosta. Kaikkea näitä yhdistää se, että ne kertovat nojaavansa 
pitkiin perinteisiin. Uuden puheenjohtajan Annika Saarikon 
ohjelmajulistuksessa ”Suuntaviivoja Suomelle ja keskustalle” 
Saarikko visioi sanahelinällä keskustan tien kohti 2030-lu-
kua olevan empatian, välittämisen, maltin ja inhimillisyyden 
reunustama. Fraasit jatkuivat: tulevaisuususko oli puheessa 
Saarikon politiikan supervoima: ”Näitä toiminnan tapoja, 
asenteita tai arvoja ei hoida yksikään kone, niitä ei voi tees-
kennellä. Tarvitaan ihmisyysaate.”

Saarikko sanoo ajattelunsa nojautuvan keskustan vuonna 
2018 hyväksytyn periaateohjelman, ”Tasapainossa eteenpäin” 
varaan. Ohjelma on kuitenkin mitäänsanomaton eikä anna 
uudelle puheenjohtajalle avaimia kannatuksen nousuun sen 
enempää kuin työkaluja uudistaa rapautuneen puolueen ima-
goa. Saarikon sanomaa voi tulkita yritykseksi profiloida it-
sensä puheenjohtajavaalissa turvallisesti keskelle ärsyttämättä 
minkään laidan kepulaisia. Saarikon oma 79-sivuinen ohjel-
majulistus ” Suuntaviivoja Suomelle ja keskustalle” ei lupaa 
mitään kummallista, ellei sellaiseksi katsota ohjelman hieman 
lapsellista mutta lämmintä tunnustuksellisuutta ja runollista 
henkilökohtaisuutta:

”Ylioppilaaksi kirjoitin keväällä 2002 ja talletin mieleen 
perhosenkepeän hetken siitä, kun kaikki oli yhtä aikaa val-
mista ja niin keskeneräistä - ihan kaikki vasta edessä. Vartuin 
pikkukunnan taajamassa, EU-jäsenyyttä kohti kulkevassa 
Suomessa. Neuvostoliiton ja Kekkosen ajat ovat minulle po-
liittista historiaa, mutta Koivisto, Viinasen ja Ahon huoles-
tuneet katseet sekä lamaan syöksy taas jo aikuisten uutisista 
kuuntelemia yhteiskunnallisuuden häivähdyksiä. Meidän 
perheessä ei etelässä käyty ja auto oli vanha, mutta mistään 
ei ollut puutetta. Isäpuoli oli välillä 90-laman aikaan työttö-
mänä, Osuuspankissa elämänuransa tehnyt äiti sai niihin ai-
koihin rintasyövän. Kummieni huoltoasema teki konkurssin. 
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Tiellä vastaantulijoita tervehdittiin ja harrastamisen vaihto-
ehdot olivat partio, seurakunnan kerho, VPK tai lentopallo. 
Keskiviikkoisin oli kesällä yleisurheilukisat. Kirjastossa kävin 
monta kertaa viikossa. Viljanpuinnin hetki on pyhä, vaikka 
en maalaistalossa olekaan kasvanut.”

Yhden hyvän oivalluksen Saarikko vilauttaa tahtomat-
taan kepun ongelmista. Ne ovat samat kuin monilla muil-
lakin hukkuvilla laivoilla, joissa rotat jättävät ensin laivan: 
ihmiset. Ovatko kepulaiset loppumassa kesken ja se kuuluisa 
kansanliike kuivumassa kokoon nuoremman sukupolven ja 
corona-ajan synnyttämässä uudenlaisessa poliittisessa kulttuu-
rissa, johon tupaillat eivät enää mahdu? Ehkä! Mutta Saarikko 
itse sanoo liittyneensä keskustaan aikanaan ihmisten vuoksi. 
Millaisia he olivat? Siitä hän ei kerro mitään. Hän oli nuori 
ja vaikutteille altis keltanokka, jota kiinnosti valta ja asemat. 

Saarikko on kuitenkin rehellinen. Aate ei sittenkään ollut 
hänelle se tärkein asia vaan se mistä hän tuli. Saarikko sanoo 
rehellisesti ollen ”ylevämpää” väittää kepuun liittymisensä 
johtuneen kepun erinomaisesta aatteesta. Ei. Hän syttyi ih-
misistä, tunnelmasta, kelpaamisen tunteesta ja naurusta. Niitä 
kepussa ei ole enää ollut pitkään aikaan. Saarikko kävi kes-
kustanuorissa läpi tyypillisen ”kepumankelin” ja oppi omien 
sanojensa mukaan aatteesta enemmän ja oivalsi, miten hä-
nen ”kepulainen” kasvuympäristönsä oli vaikuttanut hänen 
puoluevalintaansa luontevalla tavalla. Samalla hän paljasti sen 
mikä nyky-kepussa mättää: vanha aika ei koskaan palaa takai-
sin puolueeseen, joka tuijottaa mielellään mahtavaa mennei-
syyttään ja on mieluummin säilyttäjä kuin uudistaja.

Annika Saarikon kepuun mahtuu hänen kiitospuheensa 
mukaan erilaisia virtauksia, jotka eivät pyri samanlaistamaan 
toisiaan. Tässä kepun kolmas riippakivi. Puolue on kannat-
tajiensa näköinen. Näitä 70+ turpeanaamaisia ja persjalkaisia 
sekä rasittavan yksisilmäisiä suomenhevosia Suomen saloilta 
ja takametsistä on enemmistö, oli sitten kysymys mistä kepun 
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tapaamisesta tai juhlasta. Tähän Saarikon perään kuuluttama 
inhimillinen ote on enemmän kuin tarpeen. Kun keskusta 
alkaa uskoa itseensä, myös keskustaan luotetaan, Saarikko 
muistutti. Itseluottamus, se puolueelta oli kadoksissa. Se saa-
daan kuntoon vain uskolla mutta myös taidolla. Saarikko on 
kepun uusi puheenjohtaja. 

Juuri tuo kepun yhdistävä ja terästävä johtaja, joka ei lupaa 
poutasäätä tai menestyksen pikakaistaa vaan oman rehellisen 
ja empaattisen itsensä. Nyt kun kepuväki tottuu uuden emän-
nän ohjastukseen saattaa olla, että silloin ei kirjoteta vielä 
kepun muistokirjoitusta vaan yhteinen julistus huomiseen, 
kuten Saarikko puheensa lopussa yritti hieman ponnettomasti 
kuulijoitaan innostaa: ”Katson teitä aina kohti silmien tasal-
ta!”

Lopussa hyvän puhujan tavoin hän kiertää kuulijansa tas-
kuunsa muistelemalla edesmennyttä rakasta isäänsä sydäntä 
raastavan kauniilla tavalla. Yliopistot käynyt ja sivistynyt Saa-
rikko, tai hänen korkea demarivirkamiesmiehensä, Erkki Pa-
punen on selvästikin lainannut tapaa ja tunnelmaa Max Has-
tingin kirjaa ” Winston Churchill: Sotavuodet 1940-1945” 
Hastingsin kirjansa lopulla kertomassa kohdassa tarinaa, kun 
Churchillin Mary-tytär kysyi iäkkäältä isältään, puuttuiko 
tältä omasta mielestään jotain kunnianosoitustensa vaikut-
tavasta joukosta. Kyllä. Churchill olisi halunnut, että hänen 
isäni olisi ehtinyt nähdä hänen tekevän elämälläni jotain. 
Näin aisti Saarikonkin ajatelleen, sillä Saarikossa on jotain 
samaa olemuksessa ja karismaa kuin Churchillissa. Tällaisen 
pullantuoksuisen ymmärtävän äidin haluaisi kuka tahansa 
suomalainen kriisien runteleman maan pelastajaksi, sillä hä-
nessä on sydämen lisäksi älyä ja sitä kuuluisaa suomalaista 
sisua eli tahdonvoimaa Churchillin tapaan. Hastings kirjoittaa 
Churchillista:

”Ei niinkään keskittyä tahroihin, jotka syntyivät hänen 
ajoittaisista ylilyönneistään ja äkkipikaisuudestaan. Siinä 
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missä kansakuntien johtoon on rauhan aikana syytä valita 
järkeviä ja kohtuudenmukaisia henkilöitä, sodan aikana on 
olemassa vahvat perusteet johtajille, jotka ovat joskus valmiita 
ylittämään järkevyyden rajat, niin kuin Churchill teki vuosina 
1940-1941. Hänen ensisijainen luonteenpiirteensä oli tah-
donvoima. Se oli hyvin keskeinen osa hänen menestystään 
sodan alkuvuosina, ja vaikuttaa järjettömältä ehdottaa, että 
hänen olisi pitänyt muuttua säyseämmäksi, vain koska hänen 
itsepäisyytensä johti hänet joskus kannattamaan väärin arvi-
oituja pyrkimyksiä vuosina 1943-1945.”

Vaikuttaa hyvältä lähtökohdalta ja kannattamisen arvoisel-
ta näkökulmalta, sillä Churchill osoitti olevansa erehtyväinen 
ihan kuten Saarikkokin sanoo itsestään, inhimillistäen itsen-
sä melkein tavallisen kaduntallaajan virhemarginaalin sisään. 
Erotukseksi Saarikosta Churchillissa asui myös valtava ego 
ja itsekeskeisyys suurmiesten tapaan. Hän oli kylmäverinen 
mutta osasi näyttää tarpeen tullen myös inhimillistä myötä-
tuntoa ympäristössään ihan kuten Saarikkokin. Churchillin 
puheet olivat omaa luokkaansa. Saarikko on hyvä ja vakuut-
tava puhuja oli sitten kyse mistä tilanteesta tahansa ja se ”mo-
nalisamainen hymy” päälle tekee hänestä myös valloittavan. 
Mutta varoitukseksi myös Saarikolle Simon Sebag Montefiore 
kertoo kirjassaan ”Suuret puheet, jotka muuttivat maailmaa”, 
ettei Churchillin mahtipontinen puhetyyli ja puhetapa aina 
sopinut ajan henkeen.

”Churchill valittiin ensimmäisen kerran alahuoneeseen 
vuonna 1901. Hänen siellä pitämiensä puheiden harjoitellut 
kuviot saivat osakseen kritiikkiä irrallisuudesta sekä siitä, että 
ne eivät juuri edistäneet keskustelua. Churchill toitotti lopu-
najan viestejä niin usein, että sekä poliitikot että kansalaiset 
alkoivat menettää niihin kiinnostuksensa. Vuodesta 1938 
toisen maailmansodan alkuun saakka hänen puheidensa sa-
noma alkoi kuitenkin saada enemmän huomiota. Noustuaan 
pääministeriksi vuonna 1940 Churchill oli yhtäkkiä oikea 
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mies oikeassa paikassa, ja lopulta hän kykeni käyttämään eri-
koisia puhujankykyjään kannustaakseen ja tukeakseen koko 
Ison-Britannian kansaa kamppailussa kansallissosialistisen 
Saksan uhkaa vastaan.”

Miksi otin tähän loppuun näin pitkän vertauksen 
Churchillista ja Saarikosta? Odotetaan ensi kevään kunnallis-
vaaleihin saakka, kun Saarikko on kiertänyt ympäri Suomen, 
mitä se tekee hänen puhelahjoillaan kepun kannatukselle. On 
ihme, jos kannatus ei nouse sillä puheet ne maailmaa liikutta-
vat. Hastings mainitsee Churchillin yhden suurista lahjoista 
yhden olleen se, että hän pystyi puhelahjoillaan nostamaan 
kuolevaisten teot ja myös epäonnistumiset majasteettiseen 
arvoon:

”Hänen lausuminaan sanat eivät jääneet pelkiksi tosiasioi-
den toteamuksiksi tai aikeiden ilmaisuksi, vaan ne toimivat 
ainutlaatuisena hallintomenetelmänä; tässä hänen apunaan oli 
radiolähetysten mukanaan tuoma voima. ”Hänen maanmie-
hensä ovat alkaneet ajatella, että hän sanoo juuri ne asiat, joita 
he itse haluaisivat sanoa, jos vain osaisivat”, Moran kirjoitti. 
”-Ehkä ensimmäisen kerran elämässään hän näyttää katsovan 
asioita tavallisen ihmisen silmin. Hän edelleen sanoo, mitä 
hän sillä hetkellä tuntee, mutta nyt hän puhuu koko kansa-
kunnalle.”

Churchill ei aina saanut kaikkien brittien kunnioitusta ja 
luottamusta, kuten Hastingsin kirja osoittaa, mutta hänen 
lausuminaan sanat eivät jääneet pelkiksi tosiasioiden totea-
muksiksi, ehkä osin siksi, että huomio oli hänelle huumetta 
ja kuuluisuus peili, jonka pinnalla hän näki vilaukselta toi-
veminänsä, vaikka epäili koko ajan ja oli enemmin ja enem-
min hämillään siitä. Mutta vain hetken, sillä epäilys kalvoi 
häntä ja hän oli kahden vaiheilla muistaessaan kouluajoilta 
latinanopettajan Publius Syriukselta lainaamat sanat - typerää 
valittaa vastoinkäymisistä, jos vika on omassa itsessä. Hastin-
gsin mukaan Churchill sai miljoonat ihmiset katsomaan tais-
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telukentän hävityksen ylitse ja olemaan välittämättä kurjista 
kotioloistaan puutteen ja ponnistusten keskellä - näkemään 
kamppailussaan ja uhrauksissaan korkeamman tarkoituksen:

”Tämä oli tietenkin erityisen tärkeää tappion välttämiseksi 
vuosina 1940-1941, sillä myöhemmin liittoutuneet pystyivät 
varmistamaan voittonsa ylivoimaisin mies- ja materiaalivah-
vuuksin. Churchillin retoriikalla on ollut merkittävä osa siinä, 
että jälkipolvet ovat pitäneet Hitleriä vastaan käytyä taistelua 
”hyvänä sotana”. Hän selitti taistelun erinomaisella tavalla, 
jonka ihmiset ymmärsivät, niin silloin kuin nytkin.”

Lopulta Churchill tuli, näki ja voitti puolelleen koko ih-
miskunnan valoisan tulevaisuuden asialle. Hastings väittää 
kirjassaan, että hän uskoi itse lujasti Britannian suuruuteen 
ja pystyi siksi säilyttämään Britannian itsekunnioituksen ja 
se, mitä Churchill teki vuosien 1940 ja 1945 välillä määrittää 
merkittävästi kansakunnan kuvaa itsestään vielä 2000-luvul-
lakin. 

Uskon että Saarikko tekee ”churchillit” kepulle, ja se mää-
rittää uutta kepua vielä pitkälle 2030-luvullakin, sillä Saarikko 
tuntuu ajattelevan Euripideksen sanoin itseään tutkiskelles-
saan, että jos olisi joku toinen ja näkisi itsensä näin kärsimässä, 
hän itkisi säälistä, sillä miehen tulee kestää kaikki, mitä eteen 
tulee. Hän ei anna luontonsa lannistua epäonnesta, vakuut-
taen päinvastoin itselleen onnekkaan jäävän ilman vastoin-
käymisen antamaa opetusta, ellei uskalla lähteä mukaan tähän 
leikkiin. 

Siksi voimakastahtoinen ja intuitiivisesti oman epäilynsä 
todellisuuden oikeasta luonteesta tietävä Saarikko käy jaako-
binpainia omien demoniensa kanssa; hän tietää toisaalta, että 
”Onnetar” eli rouva fortune suosii rohkeita niin, että tarpeen 
tullen jokainen, myös hän, pystyy ylittämään voimansa, mut-
ta myös sen, että pelko kangistaa kielen ja että se, joka siittää 
itse pelkoa, ei voi olla itse peloton, ja kun etsii vaikeuksia, 
myös niitä löytää. 
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Mitä tapahtuu 
Kremlin 

samettiverhojen 
takana?
Harald Olausen

Taannoisen perustuslain muutoksen jälkeen Venäjän presi-
dentti Vladimir Putin sinetöi virallisestikin asemansa maansa 
elinikäisenä johtajana vielä vuosiksi - mahdollisesti jopa vuo-
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sikymmeniksi - eteenpäin. Uutinen ei ollut yllätys maailmalle 
mutta ei Suomellekaan, jossa on paljon tunnettuja Putinin 
ystäviä tai Putinia ymmärtäviä, kuten Turun kokoomuslaiset 
ja erityisesti kokoomusvaikuttaja Anders Blom niiltä ajoilta, 
kun Putin toimi Turun ystävyyskaupunki Leningradin apu-
laiskaupunginjohtajana. 

Eri asia on jo se, tunnetaanko Putinin todellisia tausta-
joukkoja, niitä, jotka tosiasiallisesti tekevät päätökset taustalla 
Putinin valtuuttamina? Tiedämmekö me muuta kuin, että ne 
kostuvat entisen turvallisuuspalvelu KGB:n ja nykyisen FSB:n 
keskeisistä vaikuttajista?

Kirjan parasta antia ovat alun kuvaukset Putinin valtaan-
tulosta osa I:ssä ”Putin I Leijonamieli” sekä erityisesti osan 
III ”Tsarevits vale-Dimitri” sekä osan IV ”Putin III Julma”. 
Vaikka olen aina seurannut aktiivisesti pintaa syvemmälle itäi-
sen naapurin uutisia ja poliittisia tapahtumia, näissä luvuissa 
kerrotut sisäpiirin todistukset ja selitykset, miksi tapahtui niin 
kuin tapahtui, olivat minullekin yllättäviä, ja siksi niin her-
kullisia, etten voinut kerran kirjan käteeni otettuani päästää 
sitä käsistäni ennen kuin olin kahlannut sen alusta loppuun 
ahmimalla aamuyön pikkutunneille asti. Harvoin lukee mi-
tään näin intensiivistä poliittista kirjaa. Pitää etsi käsiin jos-
tain kirjoittajan aiemmin valtiollisesta öljyjätti Gazpromista 
tekemä kirja. 

Kremlin suuren sotajoukon Putinin hymyilevän olemuk-
sen takaa paljastaa ensimmäistä kertaa maailmalle jännitys-
kertomuksen tavoin tunnettu toimittaja Mihail Zygar kirjas-
saan ”Putinin sisäpiiri - Nyky-Venäjän lyhyt historia - Vsja 
kremlevskaya rat” (Otava 2016). Kirja on edelleenkin neljän 
vuoden jälkeen ilmestymisestään suomeksi tärkeä ja ajankoh-
tainen avain ymmärtää Putinia ja hänen lähipiiriään avaamalla 
lukijalle Venäjän sisäisiä jännitteitä, joiden juuret ovat Neu-
vostoliiton valtataistelussa. 

Kirja on lajissaan ainutlaatuinen ja jännittävä seikkailu 
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Kremlin punaisten samettiverhojen takaiseen todellisuuteen, 
missä tehdään presidenttejä ja hallitaan koko suurta Venäjän-
maata. Kirjaa mainostetaan takakannessa venäläiseksi Tammi-
niemen pesäjakajiksi. Venäjä-expertti ja ex-suurlähettiläs Rene 
Nyberg kehuu kirjan etukannen liepeissä kirjaa parhaaksi kos-
kaan lukemakseen kokonaisesitykseksi Putinin vallasta ja siitä 
Venäjästä, jota hän johtaa.

Putinin turkulaisena kokoomusystävänä tiedetty lobbari 
Anders Blom kirjoitti Suomen Geopoliittisen seuran sivuilla 
19.7.2016 otsikolla ”Legenda Venäjän ensimmäisestä henki-
löstä” ukrainalaisen ja leningradilaisen koulukunnan valtatais-
teluista ensin Neuvostoliiton ja sen jälkeen Venäjän johdossa. 
Blom ansaitsee tulla siteeratuksi asiasioista jotain tietävänä ja 
ehkä enemmänkin ”asiantuntijana” kahdesta syystä. 

Ensinnäkin hän tuntee Putinin lähipiiriä ja toiseksi hän on 
myös Putinia hyvin tuntevan presidentti Sauli Niinistön kave-
ri. Blom kertoo arvostelussaan, miten leningradilaisen koulu-
kunnan kukisti Leninin seuraajaksi noussut Stalin, josta tuli 
tärkein ”leningradilainen”, vaikka olikin kotoisin Georgian 
Gorista. Leningradin ja Ukrainan puhdistukset 1930-luvulla 
olivat Stalinin käsialaa. Stalinin rinnalla kakkosmiehenä vai-
kutti Leningradin puoluejohtaja 1934-1948 Andrei Ždanov, 
Suomessa sodan jälkeen toimineen valvontakomission johtaja, 
joka kuoli 1948. 

Vielä vuosina 1948-1950 Blom kertoo Stalinin likvidoi-
neen 2 000 leningradilaista puoluepäällikköä. Stalinin jälkeen 
oli lyhyt valtataistelu 1953-1956, jonka voitti Ukrainan mafia 
kärjessään Nikita Hruštšov. Sillä oli johtoasema Neuvostolii-
tossa 1956-1982. Hruštšov liitti Krimin Ukrainan neuvos-
totasavaltaan 1954 hyvittääkseen ankaria puhdistuksia, eikä 
se aiheuttanut vastalauseita. Leningradin ryhmittymää edusti 
Blomin mukaan Aleksei Kosygin, joka oli sodan alla 1938 
kaupungin pormestari ja josta tuli 1964 Hruštšovin jälkeen 
pääministeri:
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”Kun Vladimir V. Putin nousi tuntemattomuudesta Venä-
jän johtajaksi vuoden 1999 viimeisenä päivänä Boris Jeltsinin 
jättämän sekasorron jälkeen, häntä pidettiin aluksi poliittisena 
nukkena. Lankoja Venäjällä pitelivät käsissään Jeltsinin po-
liittisen perheen jäsenet ja seitsemän pankkiiria (Berezovski, 
Hodorkovski, Fridman, Gusinski, Potanin, Smolenski, Vino-
gradov). Putin kuitenkin osoitti jo lokakuussa 2003, kun Ho-
dorkovski pidätettiin, että langat katkottiin. Toiselle kaudelle 
valittu Putin ei ollutkaan väliaikainen, vaan tuleva Venäjän 
”ensimmäinen henkilö”. 

Hänen taustallaan oli Venäjän turvallisuuselinten sisäl-
lä käydyn kilvan seurauksena leningradilainen ryhmä, jossa 
olivat mm. Viktor Ivanov, Sergei Ivanov, Viktor Tšerkesov, 
Aleksandr Bortnikov ja erityisesti Nikolai Patrušev, jonka jul-
kisten puheiden kerrotaan kuvastavan hyvin Putinin ajattelua.

Kun Zygar kävi toimeen kirjaansa varten ja alkoi haasta-
tella asioista jotain todella tietäviä korkeita virkamiehiä, hän 
törmäsi samaan ongelmaan, kun kaikki toimittajat kaikkialla 
maailmassa vallan ytimissä, vallan ympärillä toimivat ihmiset 
eivät puhu totta eivätkä muista oikein vaan se virallisen yhtei-
sesti hyväksytyn tarinan, joka on sovittu kerrottavaksi valtaan 
päässeestä jumalan sijaisesta kulloisellakin valtaistuimella. 

Mutta se ei tahtia haitannut, sillä hänen onnistui kuiten-
kin haastatella sellainen määrä tapahtumiin osallistuneita, että 
kuvasta tuli hänen mielestään melko täydellinen. Lopputule-
maksi jäi tarina siitä, miten miehestä tuli kuningas sattumalta:

”Ensin hän halusi vain säilyttää paikkansa. Hänellä alkoi 
olla tuuria ja hän päätteli, että hänestä voi tulla menestykäs 
taistelija ja uudistaja - kuningas leijonamieli. ja hän halusi 
jäädä historiaan. Mutta sitten hän alkoi haluta hyvää elämää. 
ja hänestä tuli Loistava: Sitten hän väsähti ja halusi levätä. 
Mutta hän ymmärsi, että ei voi sallia lepoa itselleen, koska hän 
on osa historiaa. Koska hän on jo tsaari Julma.”

Zygarin kirja kysyy, miten kaikki nämä muutokset tapah-
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tuivat hänessä ja vastaa ansion kuuluvan hänen ympäristöl-
leen, erilaatuiselle seurueelle, joka kaikki nämä vuodet esitti 
sinnikkäästi kuningasta lähiympäristön kaapatessa hänet ja 
kantaessa eteenpäin manipuloiden pelkoja ja haluja. Juttu ei 
tietenkään ole ollut niin alusta lähtien eikä mikään sankari-
tarina. paljon sellaista on kulisseissa tapahtunut, josta emme 
tiedä emmekä osaa edes aavistaa mitään, mutta mitkä lopulta 
johtivat siihen, että Putinista tuli se Putin, millaisena me hä-
net tänään tunnemme.

Tarina on jo siksikin mielenkiintoista lukea, että kirjoitta-
ja ymmärsi heti alusta lähtien tarinan sankareiden keksivän 
jälkikäteen tapahtumia ja perusteluja omille toimilleen. He 
löysivät syitä, joita ei todellisuudessa ollut ja logiikan, josta 
heillä ei aiemmin ollut epäilystäkään. Ansioitunut journalisti 
Zygar, joka työskenteli vuodesta 2010 joulukuuhun 2015 te-
levisiokanava Doždin päätoimittajana, ja on julkaissut kirjan 
Gazpromista, on saanut myös saanut kansainvälisen tunnus-
tuspalkinnon lehdistönvapauden edistämisestä. 

Hän paljastaa asioiden oikean ja yllättävän luonteen sekä 
mahdollisesti myös motiivin miksi Putinin täytyy jatkaa: Pu-
tinilla ja hänen ympäristöltään on puuttunut suunnitelma tai 
selkeä strategia. kaikki, mikä tapahtuu, on ollut taktisia aske-
leita tai operatiivista reagointia ulkoisiin ärsykkeisiin, jotka 
eivät sinällään vie mihinkään loppupäämäärään, mutta joiden 
takia heillä on kuin tuli kantapäillään ja shown on jatkuttava, 
niin kauan kuin mahdollista jo heidän henkensäkin takia.

Zygarin kirjan tekee tärkeäksi se, että hän ymmärtää, ettei 
Putin ole yksi henkilö vaan valtava kollektiivinen järki, minkä 
takana on pohtimassa ongelmia kymmenistä asiantuntijoista 
ja läheisistä apulaisista koostuva armeija, joka esittelee asiat 
niistä yksin päättävälle Putinille. Millainen ryhmä tämä on 
ja millaisia jännitteitä heidän välillään on? Siitä kirja kertoo. 
Siksi Zygarin kirja Putinista on myös samalla hänen omien 
sanojensa mukaan kuvitellun sodan tarina. Sodan, jota ei voi 
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lopettaa, muuten olisi pakko myöntää, että sitä ei ole koskaan 
ollutkaan.

”Turkulaisille, jotka Putinin ovat tavanneet Pietarin Smol-
nassa 1991-1996, on selvinnyt vasta myöhemmin, että tälle 
on annettu suurempi tehtävä, kuin mitä mies silloin oli”, kir-
joittaa Blom kirja-arviossaan ja alleviivaa myöhemmin kuin 
huomaamattaan ”Putinin muistavan aina ystäviään”. Blomin 
mielestä Zygarin kirjaa voi suositella kaikille poliittisille päät-
täjille Suomessa. Ja vaikka kirja on Blomin mielestä kirjoi-
tettu ulkomaalaisille, se on viihdyttävä mutta kylmäverinen 
analyysi vallan sisäpiiristä. Se avaa hänestä shakkipelejä, joita 
Kremlin kardinaalit pelaavat kymmenen aikavyöhykkeen si-
säpolitiikassa ja kaikkialla maapallolla:

”Ei ollut viisasta verrata Venäjää Hollantiin, vaikka Pietari 
Suuri haki sieltä oppinsa. Presidentti Sauli Niinistö on tehnyt 
vaikutuksen Kremlissä, mikä on Suomelle eduksi, koska sitä 
arvostavat muutkin suurvallat kuin Venäjä.”

Ei voi olla kuin samaa mieltä Anders Blomin kanssa Zy-
garin kirjan tärkeydestä. Huomaattehan miten Blom ylistää 
myös Niinistöä, jolle on rakennettu vahva ystävyys Putinin 
kanssa, jopa niin että Niinistöllä katsottiin olevan suuri vai-
kutus siihen, että ensin viranomaisten kieltämä ja lopulta Pu-
tinin päästämä oppositiojohtaja Navalnyn kone pääsi lopulta 
Berliiniin ja Navalnyn henki säästyi. 

Loppuun pieni varoitus kaksoisroolista propagandavihu-
laisen kynsissä Blomin tapaan. Putin-kirjan tekijän tausta 
vaikuttaa ihanteelliselta tehdä ”riippumaton kirja” Putinin 
sisäpiiristä mutta kun tuntee venäläisen tavan käsitellä toisi-
najattelijoita ja lukee kirjan sisältämät sisäpiirin vihjeet, viit-
taukset ja niiden rivien väliset merkitykset, ei voi välttyä ajat-
telemasta, että kyseessä on sittenkin Putinin oman sisäpiirin 
korkeantason tilaustyö. Blomin ”pukki kaalimaan vartijana”- 
mielistelyt ja suoranaiset kehut ”mitä isot edellä, sitä pienet 
perässä”-tyyliin kirjalle ovat kuin sinetti näille epäilyille.
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Adhd voimavarana 
ja rahastuskeinona

Harald Olausen

Moni epäilevä lukija hieraisi varmasti silmiään otsikkoa lu-
kiessaan ja luuli kirjoittajan vahingossa unohtaneen kysy-
mysmerkin otsikon perästä. En unohtanut ja miksi? Sen saa 
selville lukemalla suositun ruotsalaispsykiatri Anders Hanse-
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nin kirjaa ”ADHD voimavarana - missä kohtaa kirjoja olet?” 
(Atena 2018). 

Hansenin aikaisempia tiedettä popularisoivia terveyskirjo-
ja on ylistetty ruotsalaismedioissa niiden helppotajuisuuden 
takia. Toden totta. Kirjaa lukiessa muuta ei tule mieleenkään 
kuin sen helppolukuisuus. Paitsi että kirja on selvästikin 
suunnattu markettien pysyville alehyllyille, missä näitä tä-
män päivän kustantajien selkokielisiä bestsellereitä myydään 
kilohintaan sunnuntaivierailujen entisaikojen kukkapuskia 
korvaamassa siinä jossain vitosen ja kympin välimaastossa - 
näppärää ja tätä päivää, eikö totta?

Hansen sanoo kirjoittaneensa kirjan siksi, että psykiatrina 
hänen tehtävänsä on auttaa ihmisiä, jotka kärsivät erilaisten 
psykiatristen häiriöiden aiheuttamista ongelmista. Juuri näin 
sanotaan kaikissa muissakin amerikkalaistyylisessä pikaop-
paassa vauvan kynsien leikuusta vaarin munaisten kotihoi-
toon eikä se silti tarkoita sitä, että kirja olisi millään tasolla 
järkevä tai hyvä. 

Tämä kirjallisuudenlajin voittokulku alkoi 80-luvulla Alice 
Millerin Lahjakaan lapsen tragediasta ja kesti Golemanin 
Tunneälyyn. Se siitä ja sen kestävyydestä. Sen jälkeen alkoi 
ihmisten tunnenälkään tulla selkeän proosallista sääli- ja sel-
viytymiskirjallisuuttaa, joka sai huipennuksensa Frank Mc-
Courtin Seitsemännen portaan enkeli -kirjassa ja siitä tehdys-
sä elokuvassa. Laji ei kokonaan kuollut vaan elää hyvin, kuten 
Hansenin kirjasta, joka ei ole huono tai hyvä, vaikka hyvä 
rahastusyritys onkin, käy selville. Yksi syys, miksi Hansenin 
kirjaa ei jaksa lukea tietokirjana, on Hansenin kirjan harras-
tama ”juoruilu” ja kevyt ote vaikeaan aiheeseensa. Ehkä jopa 
liian kevyt ote vakavan asian kärsiessä siitä. 

Puhuu Hansen asiaakin selkokielisen ja ei-ärsyttävän em-
paattisen tunnekielensä seasta asiakkaalleen marketin hyllyjen 
seasta. Hän osaa olla koko rahan edestä täydellä sydämellään 
ymmärtäväinen ja opastava ja siksi hänen kirjansa kiinnosta-
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vat suurta yleisöä ja erityisesti niitä, jotka tuntevat itsessään 
tai muissa läheisissään selittämättömän tarpeen etsiä adhd-oi-
reyhtymää ajan muotitautina, josta voi vaihtaa kuulumiset 
naapurin äidin kanssa hiekkalaatikolla muksuja paimentaessa 
ja siinä sivussa illan ruokaa suunnitellessa. 

Hansen painottaa ensimmäisten 15-20 vuotta olevan ää-
rimmäisen tärkeitä ihmisen loppuelämän ja erityisesti minä-
kuvan kannalta. Onko se jotain uutta? Ei ole? Näin sanotaan 
aina ja kaikkialla. kaikki alkaa näin. Mutta on Hansenilla 
asiaakin. Hän muistuttaa, että jos adhd-lasta ilman ymmärrys-
tä aletaan verrata muihin lapsiin ja hän tuntee itsensä arvot-
tomaksi ja ulkopuoliseksi seuraukset voivat olla dramaattiset. 

Mutta tuleeko Hansenin kirja hieman liian myöhään mil-
joonille? Kolmekymmentä vuotta sitten sitä ei edes tunnettu. 
Muistan ulkomaankirjeenvaihtaja-ajoiltani Oslossa kesältä 
2007 tutkimuksen norjalaisvangeista, joista yllättävän mo-
nella oli diagnosoitu vasta aikuisiällä jonkin sortin adhd. 

Silloin alettiin keskustella adhd:stä laajemmin muuallakin 
Pohjoismaissa ihan samalla ymmärryksellä, kuin Hansenin 
kirjan neurologi ja kirjailija Antonio Damasioilta lainaama 
kirjan mottokin kehottaa ymmärtämään yhä useammalla 
ihmisellä olevan jokin ”häiriö, ja silti he ovat äärimmäisen 
lahjakkaita jollakin alalla (taas pöhkösti ja liian yleisesti sa-
nottu; esimerkiksi yhtä typerästi voisi sanoa: Hitler rakasti 
ja koiraansa Blondia ja oli raitis, ei tupakoinut ja söi vain 
kasviksia ja oli silti murhanhimoinen hullu). ADHD ei enää 
ole 1990-luvun lopun tapaan poltinmerkki otsassa, jota pitäisi 
hävetä. Mutta ei se ole myöskään ” tekosyys tai synninpäästö” 
ilkeälle ja muita vahingoittavalle käytöshäiriölle, jonka ikäviä 
puolia pitäisi peitellä ja hyväksyä ne kuuluvaksi osaksi koh-
ta puhki selitettäväksi joutunutta muotitautia. ADHD on 
Hansenin mukaan tämän päivän todellisuutta eikä mikään 
keksitty sairaus selittämään huonoa käytöstä. 

Hansen muistuttaa adhd:n piirteiden olevan synnynnäi-
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siä ominaisuuksia, jotka johtuvat suurelta osin biologisista 
tekijöistä. Hansenin mukaan adhd:n ansiosta ihminen ei 
ole jäänyt paikoilleen yhteen paikkaan vaan asuttanut koko 
maailman. Hän näkee adhd:n vahvuuden myös nykypäivässä 
toisin kuin monet muut siitä huolimatta, ettei elämä adhd:n 
kanssa ole ruusuilla tanssimista. Tässä tulee kirjan paras kohta. 
Hansen haluaa kirjallaan auttaa ymmärtämään adhd:n voima-
varana ja selvittää millaisia myönteisiä piirteitä siihen kuuluu 
sekä kuinka niitä voi vahvistaa itse ja miten niitä voi oppia 
myös hyödyntämään. 

En usko, että tästä taudista, jonka oireet ovat tarkkaavai-
suusongelmat, yliaktiivisuus ja impulsiivisuus (väärissä pai-
koissa ja tilanteissa) kärsivät uskovat Hansenin vakuutteluja 
adhd:n hyvien puolien (kekseliäisyys, aikaansaavuus ja tehok-
kuus, lähes rajaton energisyys, luovuus ja kyky ajatella ”laati-
kon ulkopuolelta”, joustavuus, täydellinen keskittymiskyky, 
sinnikkyys, kyky kyseenalaistaa, kyky unohtaa vastoinkäymi-
set, rohkeus ja uteliaisuus sekä heittäytymiskyky) ostaa täysillä 
Hansenin ylipositiivisen adhd-kirjan myymää ajatusta adhs:ta 
voimavarana ja jopa supervoimana elämää jalostamassa ainut-
laatuiseksi seikkailuksi.

Hänen mielestään aikamme suurin lääketieteellinen vää-
rinkäsitys on se, että ihmisellä joko on ahdh tai ei ole. Han-
senin mielestä ero on häilyvä, sillä terveen ja sairaan välille 
ei voi vetää selvää rajaa. Hansen on kiltti ja hyväntahtoinen 
psykiatri (vai onko?), jonka tarkoituksena on nostaa adhd-ih-
misten itsetuntoa, kun hän väittää, ”että ihmisellä on käytös-
sään hieman erilaiset - ja ainutlaatuiset työkalut, joita hänen 
täytyy vain oppia käyttämään”. 

Näin hän yrittää estää adhd-ihmisen tunteen jäämisestä 
ulkopuolelle ja kokemusta siitä, että on olemassa asioita, joi-
hin hän ei kykene. Mihin sitten vetää rajan, milloin kyse on 
adhd:sta ja milloin ”normaalista” keskittymisvaikeudesta? Se 
onkin tuhannen taalan kysymys. ADHD-diagnoosi edellyt-
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tää, että oireita on esiintynyt lapsesta saakka, sillä adhd ei 
kehity iän myötä. ADHD on siis synnynnäinen ominaisuus, 
joka on vaikeuttanut elämää jo lapsesta tarkkavaisuushäiriöinä 
ja aiheuttanut impulsiivisuudesta johtuvia ongelmia lapsen 
elämään joskus oikein ikäviäkin. 

Entä häviääkö adhd iän myötä? Ei valitettavasti, vaikka 
oireet muuttuvatkin ja ehkä osin lieventyvät. Yliaktiivisuus 
vähenee kyllä iän myötä mutta tarkkavaisuusongelmat pysy-
vät. Hansen uskoo, että syys siihen, miksi adhd on yleisempää 
lapsilla kuin aikuisilla on se, että aikuisen on helpompi kont-
rolloida elämäänsä ja hän voi tietoisesti vältellä työpaikkoja, 
joissa edellytetään tarkkaavaisuutta ja rutiineja. 

Entä voiko adhd:n saada aikuisena? Ei, vastaa Hansen 
toistamiseen. Se voidaan havaita vasta aikuisena. ADH:ta 
diagnosoidaan enemmän pojilla kuin tytöillä mutta se ei 
välttämättä Hansenin mukaan tarkoita sitä, että adhd olisi 
yleisempää poikien keskuudessa. Hansen muistuttaa myös 
posttraumaattisen stressin voivan aiheuttaa keskittymisvai-
keuksia, joita jotkut luulevat adhd-oireiksi. 

Onko kirja tarpeellinen lisä adhd-keskusteluun? On ja ei 
riippuu millä mielellä kirjaa lukee. Kirjasta paistaa kyllä läpi 
kustantajan hyvä tietoisuus aiheella rahastamisen mahdolli-
suudesta. Silti kirjassa on paljon informaatiota ja kysymyksiä 
herättäviä kohtia. 

Kirjan lopulla Hansen pohtii vielä kerran, mistä adhd:ssa 
oikein on kysymys: onko se sairaus vai supervoima? Voiko se 
auttaa elämässä vai tuhoaako se sen? Juuri nämä yleiset ja liian 
epämääräiset pohdinnat tekevät kirjasta hankalasti lähestyttä-
vän. Miksei hän ei sano suoraan tutkimustuloksiin perustuen 
omaa mielipidettään? Siksikö että hän on ruotsalainen, jolla 
on miellyttämisenhalu geeneissään, vai että hän on Bonnierin 
uuden kirjakonseptin (aiemmin julkaissut samassa hyvinvoin-
tisarjassa bestsellerinä kirjan Aivovoimaa) kultamunia muniva 
hanhi?
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Charles 
Mansonista

Eero K.V. Suorsa

Tämän esseen nimi voi olla kenties harhaanjohtava; en tarjoile 
skandaalin hakuista, markettien hyllyillä myytävien määrätyn 
lajin lehtien shokkiylläreitä, kuten ”Liika sokeri on hyväk-
si terveydellesi - katso sisäsivut”, tai ”julkisuuden henkilö X 
kertoo ulkohuussinsa paneloinnista”, unohtamatta ”hiihtäjä Y 
syö jälleen mämmiä”. Lyhyesti, tämä ei ole clickbait.

Clickbait on shokeeraava, huomion kiinnittävä otsikko, 
jonka tarkoituksena on houkutella lukijat paikalle lukemaan 
jostain banaalista aiheesta, josta olemme kuitenkin jollain 
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tasolla kiinnostuneita sen verran että olemme valmiit klik-
kaamaan tuota otsikkoa. Mutta jos tulit sen myötä paikalle, 
parahin lukija, niin ei hätää - vahinkoa ei ole tapahtunut. 

Useimmiten toimimme uutisia lukiessamme juuri clickbai-
tin myötä, vaikkei ylpeyden ja omanarvontuntomme sitä saata 
myöntää. Havainnollistan vielä: useimmissa taloyhtiöissä ja 
naapurustoissa tunnetaan aina se tietty asukas tai asukkaat, 
joka näkee vaivaa tietääkseen naapuriensa elämästä, ja ker-
toakseen siitä muille, jotka eivät halua tietää. Jos et tiedä tun-
ne tällaista naapuria, niin olet onnekas, mutta voin vakuuttaa, 
että hän on olemassa.

Aluksi kuitenkin pari sanaa teksteistä. Lukuisia kertoja 
palkittu Margaret Atwood toteaa, että käytännössä kirjoittaja 
ei koskaan kirjoita tekstejään ”ei kenellekään”, vaan teksti on 
aina sittenkin tehty luettavaksi, jos ei muuta niin kirjailijalle 
itselleen (Atwood 2003, 127). Teksti ei ole luonteeltaan sul-
jettu asia. 

Psykologisesti ajatusta ”pöytälaatikkoon kirjoittamisesta” 
ei myöskään voida ottaa kirjaimellisesti, koska jokainen pöy-
tälaatikkoon kirjoittava on kuitenkin useimmiten tyytymätön 
tekstiinsä ajatellen, ”ei tällaista voi lukea”, jolloin hän palaa 
korjaamaan tekstiään. Yhtä kaikki, tekstit siis kirjoitetaan lu-
ettavaksi, sillä jopa mielen käsiteavaruudessa syntyneet tarinat 
ja kertomukset ovat aina paperilla luettavissa sen jälkeen, kun 
ne on siihen lyöty.

Kirjoitetulla tekstillä on siis ote sekä kirjoittajaansa että 
lukijaansa. Uskonnolliset fundamentalistit usein perustelevat 
toimintaansa tekstin mukaan toimimisella, kuten myös Yh-
dysvaltain korkeimman tekstuaalista kantaa tunnustavat tuo-
marit. Fundamentalistille tekstin luonnetta ei ole olemassa, 
vain ja ainoastaan teksti. 

Tätä taustaa onkin kiinnostavaa, että lukuisia fundamen-
talistisia intohimoja ja näiden pohjalta versoneita väkivaltaisia 
akteja - kuten Aleksandrian kirjaston tuhoamisen, ristiretket 
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ja noitavainot - inspiroinut Jeesus ei koskaan kirjoittanut yh-
tään mitään. Hänestä ja hänen sanomisistaan vain ja ainoas-
taan kirjoitettiin. 

Myöskään tekstimme varsinainen aihe, Los Angelesissa The 
Family-nimistä LSD:n huuruista kulttiaan johtanut Charles 
Manson ei koskaan kirjoittanut mitään - paitsi saneli oma-
elämäkertansa Manson in his own words Nuel Emmonsille. 
Toisin kuin kuin evankeliumien kirjoittajat, niin Emmons 
oli esipuheessaan hyvin kriittinen Mansonin elämäntarinaa, 
samoin kuin hänen ympärilleen syntynyttä fanikulttuuria. 

Manson välitti Emmonsille eteepäin n. 100 kiloa saamaan-
sa ihailijapostia - hänen fanaattiset seuraajansa kertoivat hä-
nelle olevansa valmiita tarttumaan aseisiin, niin veitsiin kuin 
pistooleihin (Emmons 1986, 16). Mansonin mielestä ihailija-
postin määrässä kyse ei missään nimessä ollut hänestä, hänen 
teoistaan - eli yllyttämisestä ja osallistumisesta mm. Näyttelijä 
Sharon Taten (ja tämän kantama syntymätön lapsi), super-
marketyrittäjien Leno ja Rosemary LaBiancan useiden mui-
den murhiin Los Angelesissa vuoden 1969 elokuussa (ibid). 

Mansonista hänen ihailijansa olivat saaneet huonon ko-
tikasvatuksen ja kasvaneet liian materialistisessa kulttuurissa 
huumeiden täyttämättä maailmassa. Emmons meni pahasti 
vikaan uskoessaan Mansonin selityksen todeten ”juuri näin 
se on!” (ibid.) Emmons ei kenties huomannut, että jo Ta-
te-LaBianca murhien aikaan näitä samoja levyjä huumeista 
ja ”huonosta kotikasvatuksesta” soitettiin kovalla vauhdilla. 

Ja keskeisin asia unohtuu - vaikkakaan Mansonille ihaili-
japostia lähettäneet eivät joutuneet hänen lumovoimansa alle 
vastaavalla tavalla kuin alkuperäiset The Familyn jäsenet ja 
murhasarjaan osallistuneet kuten esimerkiksi elinkautista is-
tuvat Charles ”Tex” Watson, Patricia Krenwinkel, Leslie Van 
Houten, niin Mansonin eskatologia eli oppi lopun ajoista on 
elänyt myös vuoden 1969 ohitse. 

Tämän eskatologiansa Manson nimesi Beatlesien kappa-
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leen mukaan Helter Skelteriksi, joka kirjoitettiin verellä myös 
raakojen murhien tapahtumapaikoille. Tässä Manson muis-
tuttaa kaikkia muita maailmanlopun saarnaajia (kuin myös 
Jeesusta) tuomiopäivän pasuuniensa kanssa: niin Aum Shin-
rikyon Shoko Asaharalta, Daavidin oksan David Koreshilta 
ja Jehovan todistajilta löytyy oppi maailmanlopusta ja lopun 
ajoista ja mitä silloin tulee tapahtumaan. 

Manson on kiistänyt myöhemmin koko Helter Skelterin 
olemassaolon, luultavasti helpottaakseen ehdonalaiseen pää-
semistään, minne hän ehti hakea tuloksetta aina vuonna 2018 
tapahtuneeseen kuolemaansa asti. 

Sen sijaan tapausta tutkinut yleinen syyttäjä Vincent Bug-
liosi peräti nimesi tapauksista kertovan true crime klassikko-
teoksensa skenaarion mukaan: Helter Skelter: The True Story 
of Manson Murders. Kirjasta on otettu 50 vuoden aikana 
lukuisia ja taas lukuisia uusia painoksia, ja voit törmätä siihen 
jokaisella vähänkin isommassa yhdysvaltalaisessa kirjakaupas-
sa. 

Oikeussalissa Bugliosi onnistui vakuuttamaan valamie-
histön kyseisen eskatologian olemassaolosta, ja siitä että se 
motivoi Mansonin ja tämän seuraajat kammottaviin tekoihin. 
Tietyssä mielessä törmäämme jälleen suunnattomaan ironiaan 
kuten niin usein elämässä: liki lukutaidoton entinen pikkuri-
kollinen Manson onnistui kehittämään eskatologian, jolla oli 
tappava voima, voima, joka sai ihmiset lähettämään hänelle 
ihailijapostia vielä vuosikymmenet myöhemmin, voima, joka 
sai Mansonin seuraajan Lynette Frommen yrittämään presi-
dentti Gerald Fordin salamurhaa vuonna 1974 ja Manson ei 
itse voinut ottaa minkäänlaista kunniaa kyseisen eskatologian 
kehittämisestä. 

Sivumennen sanottuna, vuonna 2009 vapautettu Lynet-
te Fromme on Mansonin seuraajista ainoa, joka ei koskaan 
ole kieltänyt, saati kiistänyt Mansonia. Joten ei ole tarpeen 
etsiä banaaleja selityksiä ”huonosta kotikasvatuksesta”, tai 
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liiallisesta television katselusta, saati mistään muusta mistä 
keltainen lehdistö on etsinyt selityksiä The Familyn jäsenten 
toiminnalle. 

On huomioitava, että The Familyn jäsenet tulivat kaikki 
hyvin erilaisista lähtökohdista ja ainoa yhdistävä tekijä heistä 
monelle oli keskiluokkainen tausta, mutteivat kaikille: Dian-
ne Lake (jonka muistelmiin tulen tuonnempana) kasvoi min-
nesotalaisessa keskiluokkaisessa perheessä, Charles ”Tex” Wat-
son oli nuoruudessaan stipendein palkittu urheilija, Leslie Van 
Houten ryhtyi jo nuoruudessaan käyttämään amfetamiinia ja 
sen eri johdannaisia (kuten Kaikki Eevasta klassikkofilmistä 
tuttua Benzedrineä).

Susan Atkins tuli rikkinäisestä alkoholistiperheestä ja eli 
kodittomana stripparina ennen Mansoniin tutustumistaan, 
Lynette Fromme esiintyi kuuluisan tanssiryhmän kanssa 
nuoruudessaan peräti Valkoisessa talossa ja eli Atkinsin ta-
voin kodittomana ennen Mansonin tutustumistaan, Patricia 
Krenwinkel oli vakuutusmyyjän koulukiusattu tytär, joka oli 
juuri ryhtymässä nunnaksi ennen Mansonin tapaamista, Ste-
ve ”Clem” Grogan oli taasen Mansonin tavoin pikkurikolli-
nen. On siis mahdotonta muodostaa yhtenäistä psykologista 
profiilia Mansonin seuraajista, saati löytää mitään kausaalista 
nimittäjää, joka sai heidät liittymään The Familyyn. 

Mikä siis oli syy, tai syyt? Ehkä syyksi riittää pelkkä Charles 
Manson tai Helter Skelter. Venäläis-amerikkalainen journa-
listi Masha Gessen on Bostonin maratoniin kohdistuneista 
terrori-iskuista kertovassa kirjassaan Brothers: The Road to 
American Tragedy kritisoinut FBIn käyttämiä psykologisia 
malleja radikalisoitumisesta siitä, että ne pyrkivät monimut-
kaistamaan yksinkertaisia asioita. 

Gessen kysyykin, että kenties kaikkien teorioiden sijaan, 
joissa syytetään rikkinäisiä kasvuolosuhteita, selitys onkin 
yksinkertaisempi: ehkä maratonille iskeneitä Tsarnajevin vel-
jeksiä nyt vain sattui vituttamaan Yhdysvaltain ulkopolitiik-
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ka? Vastaavalla tavalla syy löytyy Charles Mansonin seuraajien 
dionyysiseen tappamisvimmaan ja ihailijapostin lähettäjien 
motivaatioon löytynee yksinkertaisesti Charles Mansonista 
tai Helter Skelteristä, ei ”huonosta kotikasvatuksesta” saati 
huumeista.

Sitten itse eskatologiaan. Ja sen sisältöön Mitä Helter Skel-
ter merkitsee? Koko sana tuntuu varsin pahaenteiseltä, peräti 
erittäin pahaenteiseltä. Beatlesien lyriikoista itse termin mer-
kitys ei juuri aukene, kyseessä kun on Beatleseille tyypillinen 
pop-rallatus. 

Mutta Manson tulkitsi lyriikoiden viittaavaan Raamatun 
Johanneksen Ilmestykseen eli Ilmestyskirjaan. Mansonin se-
littäessä tulkintaansa The Familyn jäsenille Beatlesit etsivät 
Jeesusta, kappale oli koodattu ilmoitus Jeesuksen tulemisesta 
ja hän itse oli tuo Jeesus. 

Manson myös määritti tulevien lopun aikojen taistelun, 
Harmageddonin, kulun. Harmageddon oli Mansonille, tai-
kauskoiselle rasistille, rotusota, jota hänen mukaansa enteili-
vät kansalaisoikeustaistelu, Black Power-liike ja mustaa ylival-
taa kannattanut Nation of Islam. The Family maalasi verellä 
murhapaikoille mm. Mustien Pantterien (Black Panther Party 
for Self Defense) iskulauseita ja tunnuksia lavastaakseen nämä 
syyllisiksi ja käynnistääkseen rotusodan ja Helter Skelterin. 
The Familyn jäsen Paul Watkins kuvaili Mansonin näkemystä 
näistä lopun aikojen tapahtumista:

Murhat aiheuttaisivat vainoharhaisuutta valkoisten parissa: 
”He menevät gettoon ja ryhtyvät tappamaan mustia hulluna”, 
mutta he tappaisivat vain valkonaaman ystäviä. ”Oikea musta 
rotu”, niin kuin Manson sen ilmaisi, olisivat mustat muslimit 
ja Mustat Pantterit, ja tämä isku ei edes vaikuttaisi heihin. 
Joukkomurhien jälkeen mustat muslimit ilmaantuisivat pai-
kalle ja sanoisivat ”katsokaa mitä olette tehneet kansalleni”. 

Ja tämä, Watkins kertoi ”jakaisi valkonaamat hippiliberaa-
leihin ja patakonservatiiveihin...” Ja se olisi sota osavaltioiden 
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välillä, veli veljeä vastaan, valkoinen tappamassa valkoisia. Ja 
tämän jälkeen, kun valkoiset olisivat tappaneet lähes kaikki 
toisensa, mustat muslimit tulisivat ja tappaisivat loput val-
koiset. ” Kaikki, paitsi Charlien ja The Familyn jotka olisivat 
piiloutuneet Kalifornian Death Valley’iin - - Tämän jälkeen, 
mustat alistuisivat Charlien ja Raamatun mukaan 144 000 
jäseniseksi kasvaneen The Familyn orjiksi, ja Charlie hallitsisi 
koko maailmaa (Bugliosi & Gentry 2018, 319-320).

Katsokaamme lisää Mansonin filosofiaa, joka oli täynnä 
ristiriitoja. Mansonin mukaan mitään elävää ei saanut tappaa; 
ranchilla hän rankaisi seuraajiaan, jotka tappoivat kalkkaro-
käärmeitä ja hämähäkkejä, astuivat ruohon päälle tai poimi-
vat kukkia. Mutta puolestaan ihmisen tappamisessa ei ollut 
mitään väärää (Bugliosi & Gentry 2018, 290). 

Manson myös sanoi, että missään mitä maailmassa tapah-
tui ei ollut mitään väärään (ibid.) Manson myös korosti kaik-
kien The Familyn olevan täysin itsenäisiä, mutta silti täysin 
riippuvaisia hänen armostaan ja tahdostaan (ibid.)

Mansonilla oli myös äärimmäisen konservatiiviset näke-
mykset naisista; näiden ainoa tarkoitus maailmassa oli palvella 
miestä ja synnyttää lapsia, ”kasvattaa vahva valkoinen rotu” 
ja naiset olivat vain kalpeita heijastumia miehistään (ibid.) 
Manson myös uskoi, että afro-amerikkalaisten ainoa tehtävä 
maan päällä oli palvella valkoisia (ibid.) 

Mitä tähän nyt sanoisi? On erikoista, että näin rasistisen ja 
misogyynisen vision omaava Manson nostettiin vangitsemi-
sensa jälkeen (tutkinnassa kului peräti kaksi kuukautta ennen 
kuin Manson ja The Family saatiin kiinni edellä mainitusta 
Death Valley’ista) lukuisten underground medioiden toimesta 
hippiliikkeen sankariksi, joissa hänet julistettiin ”marttyyrik-
si” ja ”viattomaksi mieheksi”(Bugliosi & Gentry 2018, 285). 

Moni joutui ilmiselvästi Mansonin karismaattisuuden an-
saan. Myös Mansonin elämänkerturi Emmons joutui Man-
sonin karismaattisuuden ansaan huolimatta siitä, että hän 
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painottaa miten kirja Manson in his own words on tehty 
”Mansonin myytin tuhoamiseksi” eikä Manson hyödy talou-
dellisesti kirjasta (Emmons 1986, 17). 

Emmons haluaa tarkastella Mansonia patakonservatiivis-
ten silmälasien lävitse ja hyväksyy tämän selitykset, kuten 
sellaiset moraalipaniikkien vakioaiheet kuten ”huono koti-
kasvatus” lävitse, eikä huomaa ristiriitaa: Manson tuskin olisi 
vastaanottanut n. 100 kiloa ihailijapostia, jos ihailijoiden mo-
tiivina olisi pelkkä ”huono kotikasvatus”. Siteeraan Atwoodia:

”Moraalinen täydellisyys ei vaikuta hyvyyteesi taiteilijana: 
se että onnistutko soittamaan korkean C:n ei ole kiinni siitä 
oletko kiltti koirille. Se, oletko hyvä vai paha, ei ole merki-
tyksetöntä sen kannalta oletko hyvä taikuri - hyvä tekemään 
taikatemppuja, hyvä valmistamaan ”maagista hyytelöä”, luo-
maan illuusioita, jotka saavat ihmiset vakuuttuneeksi siitä, 
että kerrot heille totuuden - koska jos olet hyvä taikuri tässä 
mielessä, saat kaikenlaista valtaa suhteessa yhteiskuntaan ja 
tällöin hyvyytesi tai pahuutesi osaltaan määrittävät mitä teet 
tuolla vallalla. (Atwood 2003, 113).”

Voimme siis todeta, että Manson on maaginen ja karis-
maattinen hahmo, joka käytti näitä ominaisuuksiaan väärin. 
Ranchilla, jolla Manson asui The Familyn kanssa vierailivat 
mm. Pop-yhtye Beach Boys, joiden kanssa Manson teki mu-
siikkia. 

Mansonilla oli siis lahjoja mm. muusikkona, joka usein 
soitti opetuslapsilleen kitaralla Beatlesien kappaleita. Ky-
vykkyydessään koota ympärilleen laaja opetuslasten joukko 
(Manson luonnollisesti kiisti niin Emmonsin kokoamassa 
kirjassa kuin kaikissa muissa yhteyksissä The Familyn olemas-
saolon) Manson muistuttaa Jeesusta, kuin myös karismaatti-
suudessaan yleensä. 

The Edellä Familyn entinen jäsen Dianne Lakeon kuvaillut 
muistelmissaan Member of The Family miten Mansonista ja 
kultin muista jäsenistä huokui lämpö ja välittäminen, mitä 
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hän ei saanut oman biologisen mutta tunnekylmän perheen-
sä parissa lainkaan (Lake 2017, 210). The Family tarjosi siis 
jotain jäsenilleen; ehkä hengellisyyden kaipuuta, ehkä isähah-
mon, ken tietää varmaksi. 

Ehkä lopputulemana voidaan todeta, että Mansonin ja hä-
nen kaltaistensa toiminta tässä maailmassa olisi huomattavasti 
vaikeampaa, jos kykenisimme luopumaan eräästä yleisimmäs-
tä harhaluulostamme: että maailma on oikeudenmukainen. 
Psykologi Cordelia Fine kirjoittaa tästä seuraavasti:

”Moraaliset arvostelmamme ovat vaarallisesti saastuneet 
siitä syvään juurtuneesta ajatuksesta, jossa haluamme uskoa 
maailman olevan oikeudenmukainen ja reilu paikka. Tietysti 
me kaikki olemme kasvaneet ulos siitä sadusta, että hyveellisyys 
palkitaan ja paha saa palkkansa. (Maan päällä, tietysti. Monet 
aikuiset uskovat, että oikeus toteutuu kuoleman jälkeisessä 
elämässä; kunnian mies kulkee helmiäisporttien lävitse riemu-
saatossa ja pahantekijä syntyy torakaksi). Kun näemme epäoi-
keudenmukaisuutta, hätkähdämme ja paheksumme. Ja silti, 
saatamme vääntää tuntemuksemme näitä epäoikeudenmukai-
suuksia kohtaan hyvin kaukaisiksi moraalisista periaatteista ja 
arvostelmistamme. - - Arkipäiväiset epäoikeudenmukaisuudet 
ovat yksinkertaisesti liikaa psyykellemme. Taistelemme mie-
lessämme kaikin voimin sitä havaintoa vastaan, että elämä on 
epäreilua. Kun kohtaamme epäoikeudenmukaisuuden uhrin, 
haluamme niin kiivaasti uskoa reiluun ja oikeudenmukaiseen 
maailmaan että ajattelemme epäoikeudenmukaisuuden uhrin 
olevan itse syypää vaikeuksiinsa, että pahoja asioita tapahtuu 
pahoille ihmisille. (Fine 2006, 60-61).”

On aika päättää tämä essee. Finea mukaillen, emme kenties 
etsisi syytä Charles Mansonin ja hänen seuraajiensa motivaati-
on kaltaisille ilmiöille, jos olisimme valmiit hyväksymään, että 
maailma on kaikkea muuta kuin reilu ja oikeudenmukainen 
paikka. Mutta tuon tosiasian hyväksyttyämme olemme val-
miit muuttamaan sen.



479

Erään fasistin ja 
fasismin 

muotokuva
Harald Olausen & Eero K.V. Suorsa

Ihanaa kun on Helvetin Portit taas auki ja sinne ilmeisen 
halukkaasti itseään julkisuuden perusteella tyrkyttävä filosofi 
Jukka Hankamäki ristillä. Näin yhteiskunnallinen keskustelu 
toimii parhaimmillaan. Mutta ensin on löydettävä joku type-
rys, joka on valmis marttyyriksi ja sitten lisää typeryksiä, jotka 
muka puolustavat marttyyria. Hankamäki on nyt ilmoittau-
tunut vapaaehtoiseksi ja saanut mitä halusi. Oikeudenmukai-
nen yhteiskunta antaa jokaiselle mitä hän haluaa, ja aina joku 
haluaa ristille, kuten Jeesus vain osaa. Mitä jos Hankamäkiä 
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ei olisi? Naiset olisivat niin alistettuja, ettei kukaan edes huo-
maisi. On maita, joissa huonot naiset kivitetään kuoliaaksi. 
Me kivitämme hankamäet, kun he kertovat miten asiat ovat. 
Se, että he sanovat, että niin pitää ollakin, vain rikastaa heidän 
kriittistä vaikutustaan: he ovat kriitikkoja vasten tahtoaan ja 
marttyyrejä siinä ohessa. Heidän traagisuutensa on siinä, että 
he tekevät hyvää tekemällä pahaa ja kärsivät teoistaan. Heidät 
pitäisi palkita, mutta eihän sekään ole mahdollista. Hankamä-
ki tekee palveluksen meille kaikille, koska hän näyttää miten 
on. Siis näyttää miten on, ja se on eri asia kuin sanominen. 
Mistä ei voi puhua, se pitää näyttää. Hankamäen merkitys 
on ikoninen.

Jukka Hankamäki on armottomien kirjoitustensa perus-
teella mitä todennäköisemmin jonkin sortin fasisti ja siksi 
Hankamäki-ongelma on moninainen, kun pahnanpohjim-
mainen nousee ylös sikolätistä itsensä paremmiksi kokevien 
ihmisten seuraan. On hyvä, että joku puhuu suunsa puhtaaksi 
ja keskustelu syntyy. Toisaalta se on tässä tapauksessa pahas-
ta, sillä Hankamäki ei keskustele vaan huutaa, ei ärsyttääk-
seen vaan saadakseen valtaa muiden mielissä ja viedäkseen 
ilon kaikilta niiltä, joista ei pidä, ja se lista on pitkä, pitkä...
On kaksi eri tapaa tiedottaa yhteiskunnan ongelmista: kehua 
asioita ja kritisoida asioita. Harvoin huomataan edellinen 
mahdollisuus: kun kehuu tai kirjoittaa myönteiseen sävyyn, 
nostaa esiin ongelman aivan yhtä selvästi kuin kriitikkokin, 
tämä sopii Hankamäkeen. Siksi hän on marttyyri siinä kuin 
jumalainen Markiisikin. Pahojen puheiden sensurointi estää 
meitä näkemästä pahuutta, ja mitä ei näe, sitä vastaan ei voi 
tsempata.

Koulukiusaamisen ammattislangilla haistattaminen ämmä-
mäiselle rivien välistä pehmoyhteiskunnalle uppoaa enemmän 
kuin hyvin salissa, missä istuu muitakin tuomittuja rikollisia 
(yleisin persurikos on puheenjohtajan tavoin kiihottaminen 
kansaryhmää vastaan, seuraavaksi tulevat pahoinpitelyt ja vas-
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ta kolmantena muut huijaukset kuten toisten rahojen kuppaa-
minen) mm. raiskauksesta tuomittu ja työmiehenä esiintyvä 
Matti Putkonen joka on persujen kädet ja jalat kun ei voi 
sanoa aivot, sillä silloinhan ne olisivat läpimädät ja kuolleet. 
Puheenjohtajaa tuntuu ottavan pattiin vain se, etteivät muut 
suvaitse suvaitsemattomuutta. Kumma ajatus mutta persulo-
giikan mukainen, sillä persut ovat yrittäneet vääntää kaikesta 
vihapuheestaan sanavapaus-kysymyksen. Saatuaan tämän jäl-
keen naurunremakan niskaansa he tekeytyvät tapansa mukaan 
äänten kalastelun merkeissä marttyyreiksi Hirvaskankaan 
ABC:llä, ahmien lihapiirakkaa kahdella nakilla ja kahvia ryys-
täen itkien isomahaisille ja kovaäänisille kohtalotovereilleen.

Jussi Halla-Aho on kotonaan näiden amislaisten perskar-
vanraaputtajien, kaljujen möhömahojen, poliisien, taksikus-
kien ja muttereita ammatikseen ja himokseen ruuvaavien 
perusjätkien pierunhajuisessa tatuointi-maailmassa, vaikka 
itse on kuivannäköinen ja nuiva kirkkoslaavista väitellyt 
eiralainen filosofian tohtori, joka polkupyöräilee töihin ja 
vapaa-ajalla kypärä päässä, ja harrastaa kaikkea muuta kuin 
yleensä nuo keskivertopersut, ne maaseutukaupungeissa mus-
tiin farkkuihin ja tummiin aurinkolaseihin itsensä piilottavat 
ammattikoulujen koneistajalinjoilta melkein valmistuneet 
ZZ-TOP-inkarnaatiot, joiden suusta ”kiitos” tai jokin va-
rovaisesti tulkittu kohteliaisuus kuulostaisi lähes pyhäinhä-
väistykseltä vittujen ja perkeleiden kakofonisen ärjysinfonian 
keskellä. Epä-älyllinen persumaailma on usein omaa itseään 
vastaan eikä se heitä häiritse. Äänestäjien valtaosa työväes-
tä äänestää itseään vastaan tukien persujen oikeistolaisesta, 
Margaret Thatcherilta ja Augusto Pinochetilta matkittua mo-
netaristista talous- ja sosiaalipolitiikkaa, joka ei tunne sääliä 
köyhiä kohtaan.

Persumaailma on myös vastaan holhoamista ja sääntöjä, 
silloin kun se tarkoittaa oman elämän rajoittamista, koska 
sen idea on estää heidän tekojaan, jotka muiden kuin hei-
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dän mielestään ovat vääränlaisia, mutta täysillä vaatimassa 
sitä silloin, kun se tarkoittaa sellaisten elämänpiirin kaven-
tamista ja toiminnan rajoittamista, joista he eivät itse pidä. 
Puheenjohtajalla on ”ollako vai eikö olla- ongelma”. Heidän 
on vaikea tehdä valintaa tehdäkö oikeaa valintaa elämänsä 
suunnasta vai tulla oikeanlaisiksi ihmisiksi itse; vai pitäisikö 
valtion puuttua asioihin auttaakseen heitä siinä esimerkiksi 
estämällä muita, niitä, joista he eivät pidä, ihmisiä tekemästä 
asioita, jotka joko olisivat heidän tavoitteitaan vastaan tai jopa 
saattaisivat vahingoittaa sitä vapautta, jonka edestä he ovat 
valmiita yhteiskunnassa riehumaan.

Hankamäki on filosofina samanlainen teeskentelijä kuin 
Platonin mukaan hänet Syrakusaan houkutellut ja pahasti 
alkoholisoitunut Dionysiys II. Hän myös häpäisee Millin. 
Mikäli hän toimisi näin paperin ulkopuolella häntä syytettäi-
siin raastuvassa hautarauhan rikkomisesta ja älyllisestä nekro-
filiasta. Filosofi Immanuel Kant sanoi ”Arvostelukyvyn kritii-
kissään” (Gaudeamus 2018) luvussa ”Arvostelukyky kykynä 
säätää lakeja a priori” arvostelukyvyn olevan yleisesti ottaen 
kykyä ajatella erityistä yleiseen sisältyvänä. Juuri sitä perus-
tavaa ymmärrystä, mikä persuilta puuttuu, sillä jos yleinen 
(sääntö, periaate, laki) on valmiiksi annettu, niin arvostelu-
kyky on määrittävä alistaessaan erityisen yleisen alaisuuteen 
(myös silloin, kun se transsendentaalisena arvostelukykynä 
tarjoaa aprioriset ehdot, niin että vain niiden mukaisesti jokin 
voidaan alistaa tuolle yleiselle). Mutta jos on annettu erityi-
nen, jolle arvostelukyvyn pitää löytää yleinen, arvostelukyky 
on pelkästään reflektoiva. Kant puhuu luvussa näiden kahden 
välisestä erosta ja mitä se käytännössä merkitsee. Reflektoiva 
arvostelukyky, jonka tehtävänä oli Kantin mukaan kohota 
erityisestä, luonnossa yleiseen, tarvitsi periaatteen, jota se ei 
voinut lainata kokemuksesta, koska tämän periaatteen oli 
tarkoitus antaa perusta kaikkien empiiristen periaatteiden 
ykseydelle.
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Persut eivät yleisistä säännöistä piittaa. Miksi edes piit-
taisivat? Hehän elävät epätotuudesta ja pitävät totuutta vi-
hollisenaan. Sen sijaan yksityiset, heidän oman ahtaan maa-
ilmansa muita syrjivät säännöt ohjaavat heitä niin puheissa 
kuin teoissa tuottamaan someen, ajatuspaja Suomen Perustan 
julkaisuihin ja yksittäisten persukansanedustajien puheisiin 
heidän jatkuvasti yhteiskunnan rahoilla tasa-arvon ja moni-il-
meisestä yhteiskuntaa vastaan suoltamaa eri sortin ala-arvoista 
ja loukkaavaa vihapuhetta, jossa toistuvat aina sama teema, 
jonkun viattoman vähemmistöryhmän syyllistäminen ja lo-
pulta usuttaminen Trumpin tavoin vihapuheen kiihottamina 
toinen toistensa kurkkuihin persujen verisissä näpeissä suuren 
mediahyödyn lemuavina hedelminä kasvavan kannatuksen.

Halla-Aho kuvittelee olevansa ovela ja sortuu omaan näp-
päryyteensä. Hän kehuu salissa istuvia samanlaisia aate- ja 
puoluetovereitaan, kuin Hitler taistelutovereitaan vankilasta 
kirjoittaessaan siellä Mein Kampfin epäonnistuneen Münche-
nin vallankaappauksen veteraaneja 1920-luvulla: ”Useimmat 
meistä ovat olleet vähintään kertaalleen liemessä”- tarkoittaa 
halla-aholaiseen retoriikan kiertoilmaisuna että ”olette kovia 
jätkiä ja kavereitani, kun olette nostaneet kannatustamme 
vihapuheillanne ja saatte tällä puheella ilman muuta pu-
heenjohtajan täyden siunauksen toimillenne ja luvan jatkaa 
tätä työtä. Virheissä ei ole mitään pahaa mutta niistä pitää 
oppia”-lausuma on taas kiertoilmaisu sille, ettei mikään oi-
keasti muutu puheen ulkopuolisille hämäyksenä tarkoitetuista 
varoitteluista huolimatta. Siihen on nyt pomon lupa televi-
siokameroiden edessä. Mutta typerät temput pitää lopettaa 
niistä vettä myllyynsä saavan liberaalimafian ja punavihreiden 
toimittajien epäonneksi mikä ei tarkoita sitä, että valehtelu, 
heikompien kiusaaminen ja vähemmistöjen syyllistäminen 
pitäisi lopettaa tai lopetettaisiin.

Päinvastoin sehän vahvistuu mutta menee maan alle nä-
kymättömiin persujen mokia kyttääviltä vihollisilta. Entinen 
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meno saa jatkua mutta fasistiset mielipiteet ja yhteydet per-
sujen todellisiin kannattajiin eli erilaisiin äärioikeistolaisiin 
ryhmiin, pitää piilottaa vähäksi aikaa medioilta - ainakin 
vaalien ajaksi siksi, että persut saavat vihapuheillaan nostet-
tua kannatuksensa taas mestaruussarjaan, jotta he pääsevät 
sanelemaan seuraavan porvarihallituksen maahanmuuttoa, 
ilmastolainsäädäntöä ja ympäristöpolitiikkaa - unohtamatta 
lepakkojen seksuaalielämää häiritseviä tuulivoimaloita. Han-
kamäki jatkaa samaa valehtelua puhuessaan oman puolueen-
sa ajatushautomo Suomen Perustasta, joka hänen mukaansa 
tuottaa korkeatasoista taustamateriaalia puolueen päätöksen-
teon tueksi, mutta ei mainitse yhtään kirjaa, koska asia ei ole 
niin. Halla-Ahon mukaan Suomen Perusta tuottaa pelottavaa 
tietoa vastapainoksi punavihreälle tiedolle. Suomen Perusta 
ei ole tuottanut yhtään korkealuokkaista kirjaa, jota voisi pi-
tää tarpeellisena taustamateriaalina päätöksentekoon. Vielä 
isomman valheen hän päästää suustaan väittämällä persujen 
politiikan perustuvan faktoihin. 

Mihin faktoihin esimerkiksi tasavertaista avioliittoa vastus-
taessa tai maahanmuuttoa vastustaessa? Vanhaan testament-
tiin ja Amerikan äärioikeiston nettisivuilta lainattuihin ja 
tahallaan sopiviksi väänneltyihin puolitotuuksiin? Muuta tie-
topohjaa niissä ei ole tai saa hakemalla hakea suurennuslasin 
kanssa. Tässäkään tapauksessa hän ei erittele mihin faktoihin 
ja missä tapauksessa. Kaikkein suurin valhe on kuitenkin yrit-
tää väistää vastuuta. Halla-Ahon mukaan Suomen Perustan 
johtokunnan jäsenet eivät muka ole ehtineet lukea kirjaa läpi. 
Ihan toisenlaisen kuvan sai maanantain tiedotustilaisuudessa, 
jossa kirjaa ja sen kirjoittajaa kehui itse Halla-Aho taustal-
laan persujen korkeinta johtoa, jotka istuvat myös Suomen 
Perustan johtokunnassa. Kerrataanpa hieman tapahtuneita 
muistin virkistämiseksi, sillä onhan niistä kulunut nyt tasan 
viikko. Persujen ajatuspaja Suomen Perusta julkaisi tuplatoh-
tori Jukka Hankamäen ”Totuus kiihottaa” (Suomen perusta 
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2020) kirjan. Jo kirjan nimi kertoo, millaisesta huijauksesta 
on kysymys sekä Hankamäen teksteissä, että erityisesti persu-
jen harjoittamassa totuuden jälkeisessä julkisuuspolitiikassa. 
Ei Hankamäkeä, eikä etenkään persuja totuus kiinnosta, saati 
sitten kiihottaisi, vaan epätotuus eli valhe, jolla he poliitti-
set pisteensä ovat tähän mennessä keränneet kuin suoraan 
kansainvälisen äärioikeiston oppikirjoista siitä, miten valhe 
puetaan ovelasti kannatuksen nousun toivossa suurta yleisöä 
- yleensä parempaa huomista toivovaa työväenluokkaa ja sen 
alimpia kerroksia - lainavaatteisiin, ja jossa se ei paljastuisi.

Kyse on kovan tason huijaamisesta, silmänkääntötempuis-
ta ja totuuden vääntämisestä - tässä tapauksessa yrittämisestä 
- vääntää sellaiselle solmulle julkisuudessa äänestäjiä harhaut-
taakseen, ettei siitä kukaan saa selvää perimmäisestä totuudes-
ta: mekö muka rasisteja, natseja, liivijengiläisiä, naisvihaajia, 
nettitrolleja jne? Tätä olemme saaneet kuulla persujen toi-
mesta viime aikoina. Tätä samaa valhetta yrittää medioiden 
välityksellä julkisuuteen syöttää persujen puheenjohtaja Jussi 
Halla-Aho. Halla-Aho on siitä mukava puoluejohtaja, että 
hän puhuu suoraan. Hän tunnusti Hankamäki-kohuissa 
olevan kysymys ylilyönneistä, joihin persut ovat taipuvaisia 
möläyttämällä ”olemme keitettyjä monissa liemissä”. Kostoa 
punahuorille laulavan Suomen Sisu-aktivisti Juho Eerolan hän 
tunnusti paitsi hyväksi ystäväkseen myös mieheksi, jota hän 
suuresti arvostaa. Arvostaa mistä? Eerola ei ole puhunut kos-
kaan mitään hyvää ja kaunista vähemmistöistä. Jos Halla-Aho 
”arvostaa suuresti” tällaista ihmistä, täytyy Halla-Ahon, myös 
päinvastoin kuin hän vakuuttelee, vihata järkeviä ihmisiä, joi-
den hän halusi liittyvän puolueeseen ja lähtevän kevään kun-
nallisvaaleihin ehdokkaiksi, ellei hän sitten valehtele korvat 
heiluen eikä oikeasti haluaisi heidän tulevan järjettömään, 
Eerolan ”miehittämään” puolueeseen, koska oikeasti pelkää 
heidän muuttavan järjettömyydet järjen ääneksi, jotka eivät 
syyllistäisi hänen ja hänen hengenheimolaistensa tapaan maa-
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ilman ongelmista viattomia ja puolustuskyvyttömiä vähem-
mistöjä.

”Tutkimusaineistoni on monipuolinen. Olen laatinut 
analyysin esimerkiksi Turun terrori-iskun mediakäsittelystä. 
Olen analysoinut niin sanotun alpakkatapauksen ja kirjoit-
tanut laajasti esimerkiksi ”Me too” -hankkeen ja ”Suostu-
mus 2018”-hankkeen mediakäsittelyistä sekä koululaisten 
ilmastolakkoilusta, joiden uutisointi koostui pitkälti näiden 
hankkeiden hehkutuksesta, niin kuin vallankumous olisi juuri 
ovella. Olen käsitellyt laajasti myös asiantuntijavaltaa käyttä-
vää tiedemediaa, joka kärsii tulosten toistettavuuskriisistä ja 
vertaisarviointimenettelyjen mielivallasta, kun läpi näyttävät 
menevän ankarasta kontrollista huolimatta (tai sen vuoksi) 
Keijo Kaarisateen parodiatekstitkin. Paikkaansa pitää muun-
nelma vanhasta sanonnasta: kun tarpeeksi kauan katsot Kei-
joon, lopulta Keijo katsoo sinuun!”-ote Hankamäen kirjasta 
”Totuus kiihottaa!”

Hankamäki on tunnustuksellisesti nuorukaisista pitävä 
homo. Siksi Keijo-ilmaisu. Mutta millaisista ihmisistä persut 
koostuvat on jo kokonaan toinen juttu. Mediat eivät ole olleet 
väärässä huomioidessaan koostumuksen olevan aika yksipuo-
lisesti vihaisia - usein amislaisia ja alemman työväenluokan 
valkoisia miehiä, joilla on läheiset suhteet äärioikeistoon. Hal-
la-Aho oli puoluevaltuuston kokouksessa pitämässään linja-
puheessaan huolissaan vain viime viikon kielteisen huomion 
vaikutuksesta epävarmoihin äänestäjiin - ei siitä, että persut 
ovat täynnä naisvihaa, uusnatseja ja vihapuhetta kaikkea sitä 
kohtaan mikä näitä yhdestä kapeasta luukusta maailmaa tar-
kastelevia ja siitä kovaan ääneen mesoavia ei miellytä tai mitä 
he eivät ymmärrä. Persut ovat ennen Hankamäki-tapausta 
mennessä ratsastaneet viha-aallon harjanteella kaikkea tunte-
matonta ja oudoksi koettua vastaan menestyksellä. Aina kun 
he ovat jääneet kiinni valheesta, syynä on ollut valtamedioiden 
liberaalimafia. Juuri tästä syystä he ovat ohittaneet valtamediat 
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ja lietsoneet sosiaalisen median vihateemoja, milloin seksuaali-
sia vähemmistöjä kohtaan vastustaessaan tasa-arvoista avioliit-
toa, milloin taas ilmastomuutoksen vastustamiseksi tehtävää 
lainsäädäntötyötä, tai viimeksi puolustellussaan Hankamäen 
naisvihaa tihkuvia kirjoituksia. Persujen taktiikkana on ol-
lut syöttää tarkoituksella keskustelussa perättömiä väitteitä, 
mustamaalata vastapuolta ja vähätellä ongelmia. Kuulostaako 
(Trumpilta) tutulta?

Asioita pidetään tarkoituksella esillä ja sanomaa toistetaan. 
Tällä tavoin ajattelua pyritään kääntämään tietyn mielipiteen 
suuntaan ja hyötymään siitä itse poliittisesti kannatuksen 
nousulla. Miten tämä äärioikeiston kaikkialla maailmassa 
käyttämä persumetodi oikein toimii, näkyy persukaupun-
ki Lapualla. Miksi kaikki tämä on mahdollista? Helsingin 
vinkkelistä on kummallista, että maaseutu-Suomi kasvattaa 
persuilmiötä joko tahallisesti tai tahtomattaan, mitä en usko. 
Kehä III:sen sisällä useat eivät tiedä, että ennen nämä samat 
persut äänestivät Kepua. Toimittajien oman ammattiliiton 
jäsenlehdessä, Journalistissa oli tutkivan journalismin alaan 
12.6. toimittaja Manu Haapalaisen kirjoittama erinomainen 
juttu otsikolla ”Lapuan Sanomien päätoimittaja: Sydänemo-
jeja ei tarkoitettu fasistisille tunnuksille.” Persuvalehtelu jatkui 
tänä maanantaina tuttuun tapaan vailla tyyliä tai mitään sel-
laista, mikä olisi voinut viitaa totuudellisuuteen A-studiossa, 
ihan kuten viime maanantaina sen jälkeen, kun Hankamäen 
kirja oli suurin mediaelein julkaistu pääpersulassa työmies 
Matti Putkosen törkyturvan murahtelujen saattelemana, ja 
julkisuus alkoi katsoa tarkemmin mitä helvetin p..... sieltä täl-
lä kertaa levitettiin koko kansan tuulettimeen. Persuilla meni 
tapaus hankamäen takia hetken päin persettä. Mutta se ei 
heitä haitannut - päinvastoin - koska se, että heitä mollataan, 
lisää sisuuntuneen kansan marttyyriesitaistelijaansa kohtaan 
kohdistamaan sympatiaa, ja puolueeseen valuu ovista ja ikku-
noista partasuista lumisten metsien perusväkeä vannomaan 
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kostoa ”perinteisten arvojen vastuuttomille heiluttaneille”.
Hankamäki ei tietenkään ole oikea filosofi vaan pateettinen 

harlekiini; filosofiksi ei tulla tohtorinhatulla, vaan elämällä fi-
losofin elämä. Mutta takaisin Lapulle; Lapuan Sanomien pää-
toimittaja tietenkin valehtelee niin, että korvat heiluvat mut-
ta yhtä ovelalla tavalla kuin Jussi Halla-Aho jäämättä kiinni, 
saaden silti samalla perille kaksoisviestinsä (valhe on totuus) 
lehden lukijoille Lapualaisoopperassa Vesku Loirin laulaman 
laulun sanoin ”Jumalauta näillä lakeuksilla ei pilkata Juma-
laa!” Tämän takia tämä piilofasistinen maa on todellisuudessa 
sielultaan tuhoa maan yli levittävä persumaa. Rakenteet eivät 
ole muuttuneet eivätkä muutu mihinkään maaseudulla, mis-
sä perinteillä ja kristinuskolla ja auktoriteettien määrittelemä 
totuus menee aina ihmisoikeuksien edelle. Suurin ongelma 
Suomessa on kaikkea muuta kuin laatu -tai tutkivaa journa-
lismia harrastavasta, tango- ja taantumusrajan takana olevan 
Kepulandian masentava arkitodellisuus, kun adjektiivi raiskaa 
kielen ja sanojen merkityksen.

”Myöskään Hesarin mainos lehdestä ”Suomen rakenta-
jana” ei ole linjassa toimituspolitiikan nykyasennoitumisen 
kanssa. Nykyisin lehti näyttää mieltävän itsensä dekonstruk-
tiivisesti kansallisvaltiomme purkajaksi ja hajottajaksi, minkä 
osoitan tutkimuksessani. Samoin esitän (ehkä jonkun mie-
lestä purevaa) mutta tarkoin dokumentoitua kritiikkiä myös 
Yleisradion vihervasemmistolaisesta kallistumasta ja ehdotan 
asian asettamista uuteen parlamentaariseen tarkasteluun. Ylen 
ongelma ei ole koskaan ollut ulkoinen vaikuttaminen vaan 
sisäinen politisoituminen.”-ote Hankamäen kirjasta ”Totuus 
kiihottaa!”

Hankamäki on jälleen täysin metsässä niin että koivikot 
rytisevät. Jos kirjan idea oli esittää mediakritiikkiä, se ei ole 
onnistunut siinä lainkaan. Hankamäen kirjoitus on mielipi-
dekirjoitus. Mihin tutkimukseen hänen väitteensä perustu-
vat sitä hän ei sano koska ne eivät perustu mihinkään. Em-
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mehän me halua mennä lääkäriin, joka on lukenut aamun 
kuralammikosta jo ennen tuloamme hänen vastaanotolleen 
diagnoosimme. Suomalaismedioiden todelliset ongelmat ovat 
Lapuan Sanomien esimerkkijutun tapaan ongelmien peittely, 
sisäsiittoisuus, kaverijournalismi, propaganda, asioista vaike-
neminen ja totuudenvastaiset sekä tylsästi tehdyt karjatila-
journalistiset (mm. Iisalmen Sanomat) räpellykset, piilofasis-
mi, kristilliset herätysliikkeet, näppinsä joka asiaan sotkevat, 
”kaiken tietävät” ja kavereitaan suosivat huonosti kirjoittavat 
opettaja-avustajat, sekä suoranainen valehtelu ja kaunistelu 
lukijoille vain siksi, että kukaan ei uskalla eikä edes osaa aja-
tella, että journalismin tehtävä on toimia vallan vahtikoirana 
eikä sylikoirana, koska maakunnissa valtamedioiden tehtä-
vänä on maksettujen mainosten avulla ylläpitää valheellista 
maakunnallista identiteettiä ja ikiaikaisen poliittisen eliitin 
valtaa yli ihmisten totuudesta, muista mielipiteistä välittämät-
tä jutuissa, joista voi hyvin sanoa, että niiden ylimakeista ja 
teennäisistä pohjaväreistä paistaa läpi ikävästi se vanha totuus, 
etteivät toden sanat ole kauniita eivätkä kauniit sanat totta 
toisin kuin Hankamäen ala-arvoisessa räpellyksessä.

Tällaista elämänarvoja ja ihmisyyttä pilkkaavaa ja vääris-
tävää ”mukajournalismia” voisi hyvin kutsua siksi samaksi 
kieroksi valheeksi, joka on pukeutunut totuuden vaatteisiin 
Vladimir Vysotskin laulun ”Valheesta ja totuudesta” tapaan 
maksattaakseen omat unelmansa ja korskean elämänsä kalliit 
kustannukset lammasmaisilla ja helposti alistettavilla, pelotel-
luilla ja aina mennen tullen yhtä varmasti nöyryytettävillä ala-
maissieluilla. Kyseessä on tyypillinen ”maakunnallinen (kepu) 
mainosjournalismin (mm. Kainuun Sanomat, Iisalmen Sano-
mat, Keskisuomalainen, Ilkka, Pohjolainen, Savon Sanomat, 
Etelä-Suomen Sanomat, Länsi -ja Itä-Savo) nimissä kulkeva 
häpeällinen ja epärehellinen rimanalitusjournalismi, joista 
Lapin Kansa (entinen kepumedia) ja Ylen Rovaniemen toi-
mitus sekä Tapani Leisti ovat ehkä parhain huono esimerkki. 
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Hankamäen asetellessa teoksensa alkusointuja, hän itkee kro-
kotiilin kyyneleitä puolueettoman median perään seuraavasti: 

”Eräs yliopistotutkija, nimeltään Markus Ojala, arvioi asiaa 
jokin aika sitten Politiikasta-lehden kirjoituksessaan ”Puolu-
eettoman journalismin aika on ohi” niin, että puolueellisuu-
tensa myöntäminen vasta vapauttaakin vastuusta. Ajatuskulku 
on samanlainen kuin ryöstäisi ihmisen ja sanoisi tehneensä 
sen vilpittömästi. Ajatus herättääkin kysymyksen, kuka näille 
nuorille on opettanut yliopistossa logiikkaa ja tieteenfilosofi-
aa, eivät kai vain Thomas Wallgren (sd.) ja Panu Raatikainen 
(vas.)?” -ote Hankamäen kirjasta ”Totuus kiihottaa!”

Hankamäen krokotiilin kyyneleet ovat sekä myrkyllisiä, 
että valheellisia. Ensinnäkään, missään vaiheessa lehdistönva-
pauden historian ajalta ei ole löydettävissä sellaista asiaintilaa, 
jossa kukaan toimittaja tai mediatyöläinen olisi ollut vapaa 
mistään ennakkokäsityksistä tai kirjoittamiseen liittyvistä ten-
densseistä. Tämän taustalla on yksinkertaisesti se, että toimit-
tajat eivät toimi missään lasipurkissa arvoista tai näkemyksistä 
vapaina. Se, että toimittaja on puolueellinen, ei missään ni-
messä tarkoita sitä, että puolueellisen toimittajan kirjoittamat 
uutiset olisivat valheellisia. Mikäli toimittajan ammattietiikka 
on kunnossa, voivat kaksi samaa toimittajaa kirjoittaa faktoil-
taan kunnossa olevan uutisen. 

Havainnollistamme tätä kuvitteellisella ja karrikoidulla esi-
merkillä. Toimittaja A ja toimittaja B kirjoittavat otsikoltaan 
liki pitäen saman uutisen: ”Partasutien loppuminen kesken 
aiheutti mellakan Tapiolan Stockmannilla.” Toimittaja A on 
kokoomuslainen ja toimittaja B on kommunisti. Kumpikin 
heistä voivat uutisen alussa myös tuoda tämän esiin, ja tämän 
jälkeen kirjoittaa siitä, miten partasutien loppuminen kesken 
Tapiolan Stockmannilla aiheutti mellakan. Seuraavaksi olen-
naisin: vaikka molemmat näistä toisivat puolueellisuutensa 
esiin, kissan kokoisin kirjaimin ja kymmenien virkkeiden ver-
ran, niin mikäli itse asiasta kerrotaan totuus, niin toimittaja ei 
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ole tehnyt mitään väärää tunnustaessaan puolueellisuutensa.
Pikemminkin on varsin hyvä, että toimittaja tunnustaa 

sen, ettei voi toimia arvoneutraalisti tai arvovapaasti eikä 
yritä johtaa itseään ja lukijoitaan harhaan; jos toimittaja kir-
joittaa räikeän puolueellisen artikkelin väittäen, että kyseessä 
on puolueeton artikkeli, niin toimittaja toimii valheellisesti. 
Olennaisempaa siis kuin moralisoiva, tekopyhä ja sievistelevä 
tekemällä tehty pseudokeskustelu siitä, kuka minkäkin jul-
kaisun toimittajista on puolueeton tai puolueellinen, on se, 
kuka puhuu totta ja kuka valehtelee. Ylipäätään Hankamäen 
asennoitumien lehdistön puolueellisuuteen ja puolueetto-
muuteen tuntuu mykistävän historiattomalta: ovatko esimer-
kiksi Ilkka ja Keskisuomalainen nykyisestä ns. ”sitoutumatto-
muudestaan” huolimatta olennaisesti muuttuneet mihinkään 
Keskustan äänenkannattajuudestaan tai arvokonservatiivisesta 
sisällöntuotannostaan?

Mikäli toimittajat kirjoittaisivat täysin arvoista ja nyans-
seista ”vapaita” uutisia ja artikkeleita, eivät nämä enää olisi 
uutisia, vaan ilmoituksia. Tuskin kukaan, joka haluaa lukea 
sanomalehteä, haluaa lukea sanomalehden näköistä paperi-
tuotetta, jossa on kahden virkkeen pituisia ilmoituksia, jos 
siis lukija haluaa lukea uutisia ja artikkeleita. Ja jos otamme 
Hankamäen möyryämisen puolueettomuudesta vielä yhdeltä 
kantilta tarkasteluun, on Hankamäeltä härskiä vaatia puo-
lueettomuutta, kun otamme huomioon hänen viiteryhmänsä 
ns. mediat, kuten perussuomalaisten äänenkannattajan Suo-
men Uutiset, jotka ovat kaikkea muuta kuin puolueettomia 
ja asiallisia. Mutta mikä vielä pahempaa, niiden uutiset ovat 
valheellisia, ja silloinkin kun eivät ole suorastaan valheellisia, 
niissä muunnellaan totuutta ja sävytetään asia tunnistamat-
tomaksi. 

Karrikoitu, mielikuvituksesta nouseva esimerkki valottanee 
asiaa. Jos perussuomalaisten mediat kertovat otsikolla ”Kar-
hu kävi kakalla metsässä”, saadaan tähän heidän puolestaan 
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tungettua mukaan vähintään termit ”vaarallinen musta mies”, 
”väestönvaihto”, ”islam” ”homous” ja ”terrorismi” ja lopulta 
otsikoitu juttu kertoo siitä, miten maahanmuutto ja lukuisat 
muut määrätyt perussuomalaisten painajaiset (jotka itse asias-
sa ovat heidän fantasioitaan) uhkaavat karhujen ulostamis-
rauhaa. Lisäksi teksti päättyisi perussuomalaisten yleisimpään 
päiväuneen, eli raiskausfantasiaan. Parahin lukija, saat nauraa. 
Seuraavaksi on aika purkaa Hankamäen myrkyllistä ja syövyt-
tävää tekstiä. Kutsukaamme sitä tekstiksi, koska filosofiaksi 
sitä ei voi koskaan kutsua. Hankamäki kirjoittaa: 

”Osa naisista on saattanut haluta kostaa joitakin kauno-
jaan suomalaiselle yhteiskunnalle pariutumalla ulkomaalaisen 
kanssa, ja asiaan liittyvä epäreiluus on saanut suomalaismies-
ten veren kiehumaan.”

Sanomatta on selvää, että edellä oleva väite on kaukana 
filosofiasta, kyse on pikemminkin baarin nurkasta käsin huu-
dettu katkera sutkaus. Lausahduksessa yhdistyvät myös aiem-
min mainittu rasistinen trooppi ”vaarallinen musta mies”, ja 
misogynia. Näistä lisää myöhemmin. Hankamäki esittelee 
kammottavan fantasian ”suomalaisesta yhteiskunnasta”, jonka 
naiset ovat Hankamäen mukaan pettäneet. Hankamäen teks-
tissä ei ole sinänsä mitään uutta, kyse on vanhasta, kaunaisesta 
naisvihasta, jota ovat edustaneet niin kirkkoisä Tertullianus, 
Aleksandrian piispa Klemens vaatiessaan naisten peruukkien 
käytön kieltoa, talibanit, ajatollah Khomeini ja sarjamurhaaja 
Ted Bundyn kaltaiset hirviöt. Filosofi Kate Manne kirjoittaa 
misogyniasta seuraavasti:

”Se tosiasia, että ihmiset, jotka kykenevät valjastamaan 
käyttöönsä voimakkaita yhteiskunnallisia misogyynisiä voi-
mia, omaavat kaikenlaisia pelkoja ja psykologisia taustateki-
jöitä, on tuskin yllättävää. Miten tämä näkökulma auttaa lä-
hestymään sitä ongelmaa, jonka naiset kohtaavat? Kun toisen 
räsynukke on toisen ruumis, ruumiin oikeudet palavat räsynu-
ken mukana. Pelkästään siitä näkökulmasta, jossa misogynia 
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käsitteellistetään siitä syytetyn näkökulmasta, voimme siirtyä 
käsitteellistämään misogyniaa sen kohteiden tai uhrien näkö-
kulmasta1. Toisin sanoen, misogyniasta puhuttaessa, voimme 
keskittyä siihen vihaan jota naiset kohtaavat yhteiskunnassa/
sosiaalisten suhteiden maailmassa kuin pelkästään keskittyä 
siihen miltä miehistä (ensisijaisesti) joko tuntuu tai ei tun-
nu tietyissä vuorovaikutustilanteissa tiettyjen naisten kanssa 
- kyökkipsykologia voidaan siis hylätä.” (Manne 2019, 59)

Hankamäki ja hänen vihasta ähkyvät ja muiden pahoin-
voinnista kuolaavat persuperässäjuoksijansa, kohtelevat nai-
sia teksteissään räsynukkeina, halventaen naisten ruumista. 
Hankamäki jatkaa: ”Feminismin ohjesäännöt näkyvät myös 
kasvatuksessa ja populaarikulttuurissa, jotka ovat muodostu-
neet pitkälti samoiksi nykyisessä postmodernissa merkitykset-
tömyydessä. Kolmetoistavuotiaat tytöt ja heidän kaltaisensa 
homopojat kuuntelevat Lady Gagan, Madonnan ja Lana Del 
Reyn luentoja, joissa opetetaan, miten näytetään ja kuuloste-
taan huorilta. Näiden prostituutiota ihannoivien pyhimysku-
vien varjossa naisliike tekee tytöistä lutkanarsistisia pissiksiä, 
jotka kieltävät seksiä itseltään ja muilta ja jotka sen vuoksi 
elävät jatkuvassa sadomasokistisessa itsensä ja toisten ihmisten 
kiusaamistilanteessa.”

Ennen kuin menemme Hankamäen naisvihaan, toteamme 
että halveksuessaan Lady Gagaa, Lana Del Reytä Hankamäki 
asettuu osaksi pitkää konservatiivista, elitististä, fasistista tra-
ditiota, jossa halveksutaan populaarikulttuuria, ja yritetään 
”pelastaa” nuoriso ”turmelukselta”. Mitä teini-ikäisten sitten 
pitäisi Hankamäen mielestä tehdä? Lukea hänen puisevaa, 
järkyttävän huonoa filosofian bastardisointia, asiavirheitä 
täynnä olevaa mautonta ja tyylitöntä tiiliskiveään Enkelirak-
kaus? Hankamäelle ongelma on ilmeisesti se, että naiset ovat 
näkyvillä yhteiskunnassa. Hankamäki näkee ongelman ulko-
näössä; hän ei kestä sitä, että naiset eivät ole harmaata massaa. 
Tässä hän mukailee pelkäämiään fundamentalistimuslimeja, 
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ja paljastaa näin, että hänellä ei sinänsä ole mitään salafistien 
naiskäsityksiä vastaan. On otettava huomioon, että Hankamä-
en idealisoimassa antiikin Kreikassa naiset pakotettiin myös 
pois näkyviltä. Joten ei mitään uutta, tälläkään kertaa. Kuten 
niin väärin ymmärretty feministinen filosofi Andrea Dworkin 
huomautti jo 1980-luvulla:

”Kuin kameleontin, naisen täytyy sulautua ympäristöönsä, 
koskaan näyttämättä niitä ominaisuuksia, joita hänellä on, 
koska jos hän tekisi näin hän vetäisi välittömästi puoleensa 
miesten tappavaa huomiota. Hän on siis kuin takaa-ajettu 
eläin - kaikki mieskirjailijat, tiedemiehet ja kotikutoiset mies-
filosofit toteavat tämän ylpeänä kadunkulmasta. Nainen voi 
yrittää tehdä heidän kanssaan kauppaa, heidän omilla ehdoil-
laan. Naisen toivo on siinä, että tämä murhamiesten kuole-
maksi oleva huomio siirtyy naiseen, jonka sulautuminen ei ole 
niin täydellistä, joka ei ole vähemmän halukasta. Käytännössä 
tarjouskilpailua käydään hänen elämästään - mitä jää jäljelle 
sen jälkeen, kun hän on halukkaasti kiistänyt ihmisyytensä - 
luvaten hänelle toisenlaista kohtaloa kuin niille naisille, jotka 
puhuivat totta. Tämä seksuaalinen, sosiologinen ja henkinen 
adaptoituminen, joka käytännössä merkitsee kaiken moraa-
lisen toimijuuden hävittämistä, on ensisijainen käsky, jonka 
naiset kohtaavat eläessään miesten ylivallan alla.” (Dworkin 
2019, 178)

Ja Hankamäen huomio on tappavaa. On otettava huo-
mioon, että naisia kiduttavat sarjamurhaajat kuten edellä mai-
nittu Ted Bundy, tekevät luonnossa saman minkä Hankamäki 
paperilla. Hankamäki ei myöskään peittele rasismiaan, hän 
sylkee sen lukijansa kasvoille tai viskoo sitä kuin riivattu api-
na ulostetta. Seuraavaksi otamme työkaluiksemme filosofi ja 
psykiatri Frantz Fanonin rasismin- ja kolonialismin vastaisen 
käsitteistön purkaessamme Hankamäen sikailua. Terrorismin-
vastaisen sodan myötä rasismin ja kolonialismin analyysi on 
tullut ajankohtaisemmaksi kuin koskaan - ja Yhdysvalloissa 
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pinnalla oleva poliisiterrori pitää tätä pinnalla. Se, mikä pin-
nalla kelluu, on juuri tämä Fanonin subjekti ja valkoiselle 
katsojalle objekti - vaarallinen tumma mies. Gargi Bhattacha-
ryya nostaa esiin Fanonin pohdinnan kidutuksesta suhteessa 
ihmisyyteen. Väkivalta ja kidutus eivät ole vain systeemissä 
esiintyviä virheitä, vaan olennainen osa sitä (Bhattacharyya 
2008, 126-127). Bhattacharyyan mukaan länsimaissa terroris-
minvastaisen sodan myötä stereotyyppi vaarallisesta mustasta 
miehestä on kääntynyt stereotyypiksi vaarallisesta ruskeasta 
miehestä. Tällä jälkimmäisellä stereotyypillä Bhattacharyya 
viittaa muslimimiehiin. Bhattacharyya kuitenkin huomaut-
taa, että tämä siirtymä stereotypioissa on jossain määrin vain 
kuvainnollista teorian kannalta. Pikemminkin on kyse siitä 
vaarallisen ruskean miehen stereotyyppi omaa suhteessa rasis-
miin ja syrjintään kaikki vaarallisen mustan miehen stereotyy-
pin ominaisuudet, mutta tähän stereotyyppiin on tullut lisää 
muslimierityisiä piirteitä suhteessa juuri terrorisminvastaiseen 
sotaan. 

Yhteistä Bhattacharyyan mukaan näillä kahdella stereo-
typialla on näiden visuaalinen luonne (Bhattacharyya 2008, 
98). Myös Kobena Mercer on huomauttanut tietyllä tavalla 
esitetyn mustan miesruumiin näkyvyydestä etenkin populaa-
rikulttuurissa, ja Mercer täsmentää, erityisesti gangsta-rapin 
kautta (Mercer 1999, 207). Hypermaskuliininen stereotypia 
mustasta miesruumista on mahdollista lukea homeovestismin, 
transvestismin vastakohdan kautta. Siinä missä transvestiitti 
tekee pilaa vastakkaisesta sukupuolesta, niin homeovestisti pa-
rodioi omaa sukupuoltaan (Evans 2012, 122). Jos soitamme 
pienen välisoiton, todettakoon että Hankamäen Enkelirak-
kaus on totaalista homeovestismiä; Hankamäen teos on nau-
rettavaa parodiaa miessukupuolesta ja homomiehistä, mutta 
vähemmän hauskaa on se, että Hankamäki on tosissaan eikä 
ole tarkoittanut tekstiään parodiaksi.

Bhattachryyan mukaan vaarallisen ruskean miehen stereo-
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tyyppi ei kuitenkaan edellisen stereotypian tavoin käsittele 
kehoa sinänsä, vaan nimenomaisesti liian peitettyjä: liian 
hunnutettuja, liian partaisia kehoja. Hunnutetun kehon pe-
lolla on pitkä historiansa orientalistisessa diskurssissa, jossa 
huntuun ladataan eksoottisia mielleyhtymiä (Bhattacharyya 
2008, 99). Edward Saidin mukaan stereotyyppi on myös aina 
redusoitavissa. Saidin mukaan kolonialistisessa hegemonisessa 
diskurssissa monenkirjavat ilmiöt terrorismista lähtien ovat 
palautettavissa aina islamiin. Islam on Saidin mukaan näin 
diskurssissa ladattu käsite, mutta hän huomauttaa tämän mer-
kitsevän peilikuvan tavoin myös sitä, että käsitteet ”länsi” ja 
”kristinusko” ovat myös ladattuja käsitteitä (Said 1997, 9). Jos 
ajattelemme Sartren havaintoa siitä, että kolonialismi itsessään 
vaatii kidutusta (Lazreg 2008, 233), niin ainoastaan jonkin 
lännestä tai kristinuskosta poikkeavan lataaminen käsitteenä 
on vaarallista näissä olosuhteissa.

Stereotyyppi voi kääntyä myös toisin päin. Vaarallinen 
musta tai tumma mies voidaan esittää myös heikkona, mikä 
on homeovestismille vastakkaista, tai sitten homeovestismin 
kuoliaaksi näivettämänä. Isaac Julien kuvaa tällaista proses-
sia elokuvassaan Basquiat. Yliannostukseen kuolleen afrik-
kalais-amerikkalaisen nykytaiteilijan Jean-Michel Basquia-
tin elämäkertana toimiva elokuva kuvaa homeovestismin 
taakkaa hypermaskuliinisen ja viriilin stereotypian kautta. 
Basquiatista rakennetaan New Yorkin taidepiireissä niin hy-
permaskuliininen ja viriili musta mies, että tämä stereotypia 
lopulta tappaa tämän. Basquiat ei kykene kannattelemaan 
häneen lyötyä stereotypiaa, vaan sortuu lopulta heikkouden 
kautta kuolemaan. Stereotyyppi ei siis merkitse tässä kohtaa 
automaattisesti pelkkää vahvuuden kuvausta, vaan vaarallisen 
mustan miehen stereotypia kantaa myös heikkoutta. Vastaa-
valla tavalla plantaasiorjat on voitu kuvata vahvoina, mutta 
joiden asema on silti ollut heikko.

Oikeustoimihenkilöt (ts. henkilöt, jotka voivat vaatia oi-
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keutta jouduttuaan kidutuksen uhreiksi) tuskin koskaan näis-
sä nykyaikaisissa olosuhteissa identifioivat itsensä johonkin 
ei-valkoiseen. Kidutuksen kohde on siis toisin sanoen Fano-
nin subjekti, ja Bhattacharyyan termein vaarallinen ruskea 
mies. Algeriassa ranskalaiset kolonialistit jakoivat uhrinsa ki-
dutuksen aikana ruumiin osien kautta näin ikään kuin silpoen 
kohteensa episteemisellä tasolla (Lazreg 2008, 130). Tämä sil-
pominen voidaan kääntää myös toisin päin. Kidutus ja alis-
taminen ottavat Fanonin mukaan kolonialismin uhrilta pois 
tämän henkilöllisyyden, identiteetin. Fanonin mukaan tässä 
kolonisoidussa ruumiissa käynnistyy prosessi, jonka myötä 
subjektista tulee elävä kuollut, vampyyri. Vampyyri nousi 
esiin Fanonin tuotannossa hänen potilaidensa painajaisista, 
joita sodan traumat olivat aiheuttaneet. 

Kolonialismin vahingoittamalle vampyyri on sekä hänes-
sä itsessään, että kolonialistin henkilöimänä ulkopuolisena 
uhkana. Marxin mukaan sekä kapitalismi että imperialismi 
toimivat vampyyrin tavoin, imien uhrinsa verta. Kuten tun-
nettua, vampyyrin veren maistaminen tekee sen maistajasta 
itsestään vampyyrin. Kolonialismin uhrista sortajansa peili-
kuva (Kawash 1999, 247). Vampyyri on samanaikaisesti sekä 
elävä että kuollut. Länsimaisessa kuvastossa kaikki sisäisesti 
ristiriitaiset figuurit ovat olleet aina läsnä. Antiikin Kreikan 
tarustossa esiintyvä hirviö Meduusa on kuvattu toisaalta ei 
täysin maskuliiniseksi muttei täysin feminiiniseksi. Vampyy-
rin tavoin Meduusa kantaa tätä ristiriitaa sukupuolten välillä 
kuin vampyyri elämän ja kuoleman välillä. Meduusan kannal-
ta on sinänsä kiinnostavaa, että Meduusaan liitettyjä piirteitä 
on kuitenkin ladattu naisiin, kuten Lady MacBethiin (Evans 
2012, 122).

Suomen valtio ja tieteentekijät ovat olleet etukäteen fiksuja 
ja kaukoviisaita: ei apurahoja ja virkoja Hankamäelle, joka 
toimii valtion omaksumaan tasa-arvo-ajattelun vastaisesti. Pit-
källe vietynä, jos Hankamäen ”nyrkin- ja hellan välissä”-poli-
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tiikkaa toteutuisi, Suomi joutuisi pulaan, sillä korkeasti kou-
lutettujen naisten osaaminen on jo tärkeä osa maan voimaa. Ja 
usea heistä on juuri sellainen vahva punavihreä feministi, joi-
den identiteetti ei heitä miellytä ja kuulu persufanituslistoille. 

Hyveessä olisi olennaista kyky oivaltaa, mikä missäkin 
asiassa on totta ja aitoa, mitkä ovat asioiden keskinäiset suh-
teet, mitkä seuraukset ja edellytykset, ja mikä oli minkin syy-
nä, sanoi jo aikoinaan yleisestä moraalista ja ihmisten puhu-
misista huolestunut Cicero. Hankamäen kirja ei ole hyvä eikä 
edes kiinnostava. Samanlaista ala-arvoista voi lukea persujen 
omilta sivuilta tai netin keskustelupalstoilta kuten suomi24.
fistä. Suomen Perusta-ajatuspajan toiminnanjohtaja Marko 
Hamilo pysyy pienen miettimisen jälkeen kuitenkin päättä-
väisesti kirjan pääväitteiden takana. Hänen mukaansa kyseessä 
kirjassa on feminismin kritiikkiä, joka kuuluu perussuoma-
laiseen ajatteluun. Hamilon mielestä nykyään Suomessa on 
tapana kutsua kaikkea feminismin kritiikkiä naisvihaksi - eräs 
nykyinen vallassa oleva persuväittämä, mikä ei pidä paikkaan-
sa.

Feminismin kritiikkiä siinä oli, ja se kuuluu perussuoma-
laiseen ajatteluun, hän sanoo MTV:lle antamassaan haastat-
telussa kolme päivää kohun jälkeen eikä aio perääntyä tippaa-
kaan. Ei tällaisessa ole hänen mielestään mitään hävettävää. 
Kammottavaa on, että Hamilo oli vuosia Suomen Kuvalehden 
tiedetoimittajana (no tekihän SK:n toimittaja Leena Sharma 
jutun tyyliin ”ihanat ja tavalliset persut keskuudessamme” 
silloisesta persupuolustusministeri Jussi Niinistöstä ja meni 
lopulta hänen kanssaan naimisiinkin). Tämä tuo esiin vakavan 
kysymyksen siitä, mikä on Suomen Kuvalehden suhde näihin 
kuvottaviin ilmiöihin. Hamilon jäätävä selittely Hankamäen 
tekosista on kammottavaa luettavaa: ”Sitten siinä oli yksittäi-
siä kohtia, joita pitäisi analysoida tarkemmin, jotta voitaisiin 
katsoa, ovatko tästä kirjasta esitetyt, somessa levitetyt tulkin-
nat totta vai ei.” 
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Miksi Putte on 
edelleen hiljaa?

Harald Olausen

Joskus kirjan taitavasti ja rehellisesti arvostellutta kriitikkoa 
tulee enemmän ikävä kuin itse kirjaa. Yksi tällainen on kirjal-
lisuuskriitikko Putte Wilhelmsson, jonka terävät ja analyytti-
set kirja-arvostelut herättivät ansaittua huomiota 90-luvulla 
Hesarissa, mutta sitten tapahtui jotain ja hänen tekstejään ei 
enää näkynyt maan päälehdessä. Syynkin saattoi arvata. Wil-
helmssonin kritiikki oli liikaa sekä monille kirjailijoille että 
legendaarisen Hesarin kirjallisuustoimittajan, Pekka Tarkan 
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seuraajaksi valitulle, ja nyt vuorostaan itse legendaksi muuttu-
neelle, kulttuuritoimittaja Suvi Aholalle. Näin voimme omin 
silmin lukea Putte Wilhelmssonin kirjasta ”Turmio ja perika-
to” (Savukeidas 2009), missä kirjan ulkoinen halpishabitus ei 
tee oikeutta itse kirjalle eikä oikein komppaa sopivasti yhteen 
briljantin sisällön kanssa.

Mietin katsoessani Suomen arvostelijain liitto ry:n 70-vuo-
tisjuhlaseminaaria netistä, missähän mahtaa olla tänään ar-
voisa ja kunnioitettu kriitikko Putte Wilhelmsson. Juhlan 
kunniaksi SARV järjesti syntymäpäivänään 30.10. 2020 li-
vestream-keskustelun kriitikon monista rooleista. SARV sekä 
sen jäsenistö ovat uudistuneet rajusti seitsemässäkymmenessä 
vuodessa. Yksi kriittisesti kritiikistä puhuneista kriitikoista on 
ollut juuri tuo mainitsemani Putte Wilhelmsson, josta kukaan 
ei tunnu tietävän mihin hän on hävinnyt; kritiikistä on hyvä 
puhua tai arvioida juhlavuonna kriittisesti, erityisesti kriiti-
kosta instituutiona. Enää kriitikko ei välttämättä ole pelkäs-
tään kriitikko vaan jotain muuta ehkä enemmänkin. Usein 
myös taiteilija itse ja se on asettanut kriitikon tarkastelun uu-
teen asemaan. Päätoimiset kriitikot ovat tänään harvinaisia 
poikkeuksia SARVin jäsenkentässä. 2020-luvun kriitikko on 
toisenlainen kuin vielä liiton perustamisen aikoihin. Nyt jäse-
niä on lähes tuhat ja kirjo on valtava laidasta laitaan. 

Millaisia kriitikoiden monet roolit oikeastaan ovat, ja 
miten ne vaikuttavat työskentelyyn käytännössä? Aiheesta 
keskustelivat SARVIn järjestämässä tilaisuudessa galleristi 
Veikko Halmetoja, Taide-lehden päätoimittaja Pessi Rautio 
ja SARVIn puheenjohtaja Maria Säkö. Veikko Halmetoja on 
toiminut aikaisemmin kuvataidekriitikkona Aamulehdessä ja 
Helsingin Sanomissa. Tällä hetkellä hän toimii kuraattorina 
ja galleristina, opettajana ja tuottajana. Pessi Rautio toimii 
60-vuotisjuhlavuottaan viettävän Taide-lehden päätoimitta-
jana ja Kustannus Oy Taiteen toimitusjohtajana. Maria Säkö 
on teatteri- ja tanssikriitikko. SARVin puheenjohtajana hän 
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on ollut vuodesta 2016. 
SARVIn 70-vuotisjuhlavuoden kunniaksi ilmestyi myös 

samaan aikaan viime vuonna Mari Hyrkkäsen, Riikka Lacza-
kin & Maria Säkön toimittama ”Kritiikin ääniä - tekstejä 
kritiikistä 2020” (SARV- Suomen arvostelijan liitto 2020). 
SARVIn juhlavuoden kunniaksi julkaistussa monipuolisessa 
”Kritiikin ääni”-kirjassa tutkitaan populismin ja yhteisöjen 
suhdetta taidekritiikkiin. Politiikan aktivismin, feminismin, 
ekokriisin ja taiteilija-kriitikkojen aseman kautta artikkeleis-
sa koetellaan kritiikin sekä taide-esseistiikan mahdollisuuksia 
epävarmassa maailmassa, kertoo kirjan takakansi: ”Artikke-
likokoelmassa korostuu kritiikin kaksijakoinen luonne; se 
juurtuu syvästi henkilökohtaiseen, ajattomaan antisosiaaliseen 
toimintaan, mutta on samalla tukevasti kiinni nykypolitiikas-
sa ja yhteisten asioiden hoitamisessa.”

SARVIn juhlavuoden keskustelua oli kiinnostava seurata 
kotikatsomosta ja se omalta osaltaan osoitti, miten kriitikon 
kuva on muuttunut ylhäältä katederilta luennoivasta auktori-
teetista eräällä tapaa lukijan ystäväksi, joka sanallistaa esityk-
sessä/teoksessa asioita, joita yleisö ei välttämättä huomaa tai 
ymmärrä. Kriitikko ei ole Mari Säkön mukaan enää portin-
vartija vaan ehkä enemminkin portin uudelleenmäärittelijä. 
Kritiikin kirjoittamista tai kulttuurijournalismia tuntemat-
toman on hyvä pistää korvan taakse Säkön muistutus siitä, 
miten erilaiset raamit määrittävät viime kädessä juttuja ja siitä, 
miten esityksistä ja taideteoksista kirjoitetaan. 4000 merkin 
juttu päivälehdessä jostain esityksestä on sarvilaisten mielestä 
luonteeltaan ihan erilainen kuin 2000 merkin juttu. SARVIn 
jäsenetkin ovat tänään enemmin asiantuntijoita ja opastavia 
kuin vanhan polven tiukkoja, yhdessä roolissa pysytteleviä 
kriitikoita, paitsi Taide-lehden päätoimittaja Pessi Raitio, 
joka pitää tiukasti kiinni edelleenkin ajatuksesta kriitikosta 
ei-taiteilijana ja ei-yleisönä, enemminkin välittäjänä, kuin se-
koituksena auter-kriitikkoa- ja taiteilijaa, jolla on enemmän 
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kuin jalka ovenvälissä taiteen maailmaan, onhan hän aina itse 
oman alansa asiantuntija. 

Olisiko keskustelu ollut rajumpaa, jos Putte Wilhelmsson 
olisi johtanut sitä tai osallistunut siihen, vaikka netin väli-
tyksellä? Todennäköisesti, sillä nyt keskustelu oli aika kilttiä. 
Eettisyys vastaan esteettisyys-ongelmaa, olisi pitänyt hieman 
syventää ennen kaikkea kritiikin kritiikkinä. Ongelmaa on 
hymistelty tai siitä ei ole vielä uskallettu puhua tarpeeksi avoi-
mesti. Yleisöstä esitetty kysymys Peter Handken ongelmal-
lisista sanomista versus hänen taiteensa arvottaminen, avasi 
tärkeän kysymyksen siitä, mikä lähtökohtana taideteoksen 
arvostelussa kriitikolla on totuudenjälkeisenä aikana, jolloin 
vallalle pyrkii yhä voimakkaammin pahuus eri kaavuissa 
manipuloimalla väkisin esille trumpilaisen anti-sankarin ja 
yli-ihmisen, joka kykenee ylittämään kaikki moraalin luomat 
esteet? Veikko Halmetoja sivusi ongelmaa kertomalla eräästä 
kuvataiteilijasta, jonka teoksista hän pitää, ja joka on ollut 
erään rasistisia teemoja ylläpitävän puolueen ehdokkaana 
esittämättä itse mitään mauttomia rodullisia rimanalituksia 
ainakaan julkisuudessa niin, että Halmetoja olisi niistä kuul-
lut (yksityisistä keskusteluista ei koskaan voi tietää). 

Tässäpä ongelmaa pohdittavaksi, sillä absoluuttisen opti-
mistin mukaan jotkin hyvät asiat osoittautuvat olevan pahoja, 
mutta vain näennäisesti, ja luonnon kuvat toimivat kuvan 
kaunistamiseksi - edellyttäen että ne ovat varsinaisia vajavai-
suuksia, joiden varjot ovat samanaikaisesti sekä pysyviä että 
ohimeneviä mitä sopivammalla esteettisellä tavalla. Itse olen 
nähnyt tämän ongelman - jolla on myös toinen nimi -nimen-
omaan lähtökohtaisesti ikävänä haittana koko taidekentässä. 
Ikuisuuskysymys vielä tänään on taideteoksen ja yleisön väli-
nen suhde ja jännite sekä meiltä piilossa usein olevat taideken-
tän ”ne rakenteelliset jäykkyydet”, jotka määrittelevät taiteen 
tekemisen reunaehtojen lisäksi sen, mistä on soveliasta kul-
loinkin puhua ja kirjoittaa. Tuntemattomien maailmojen ja 
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toisilleen tuntemattomien ihmisten sekä asioiden kohtaami-
nen on edelleenkin taidemaailmassa yhtä ongelmallista kuin 
aina uusi osaaminen ja uudet ideat sekä tekijät. Keskustelusta 
puuttui särmää, vaikka se oli kiinnostava ja tärkeä. Ymmärrän 
sen olleen juhlavuoden kunniaksi sellainen – ei onneksi sini-
valkoinen taannoisen Tampere-talossa vietetyn itsenäisyyspäi-
vän tapaan, mikä oli esteettisälyllinen rimanalitus vuosisataan. 

Hieman silti ihmetytti, miksi keskustelemassa oli kolme 
näkyvää ja etabloitunutta kriitikkoa eikä paikalla ollut yh-
tään kriittisesti kritiikistä kirjoittavaa vastarannankiiskiä, ku-
ten Putte Wilhelmsson. Digivallila.comin oman kirjallisuus-
kriitikon, tohtorikoulutettava Eero K.V. Suorsan mielestä ei 
voida sanoa Wilhelmssonin kadonneen maan päältä, vaikka 
tilanne sitä suorastaan muistuttaa jopa someavaruuden aika-
kaudella. Viimeisin merkki hänen olemassaolostaan on kirjan 
”Turmio ja perikato” mukaan nimetystä blogista lokakuulta 
2017 (https://turmiojaperikato.blogspot.com), mutta tähän 
jäljet päättyvät. Blogin viimeisin kirjoitus on erittäin lyhyt 
kritiikki Blade Runnerista, mikä ei yllä Wilhelmssonin par-
haimpien vuosien loistavien kritiikkien tasolle. Blogissa on 
myös Wilhelmssonille tyypillisempiä tekstejä, kuten Kazuo 
Ishiguron Nobel-voittajan analyysiä, mutta myös Turun Sano-
mien arkistosta poimittuja Wilhelmssonin vanhempia kritiik-
kejä, joten blogissa on loistavien kritiikkien lisäksi surullinen 
uudelleenlämmittelyn maku.

Wilhelmssonin kirja on tärkeä siksi, että se valottaa omal-
ta osaltaan yhden aikamme terävimmän kriitikon traagista 
kohtaloa joutua sylkykupiksi kriitikkojen ja kirjaväen omissa 
myrskyissä vesilasissa ja ansaitsee siksi tulla kommentoiduk-
si tässä kirjoituksessa hieman tavallista perinpohjaisemmin. 
Kriitikon ja taiteilijan suhde on aina jännitteinen ja komplek-
sinen. Itse olin Turun II:sessa runotapahtumassa Turussa jos-
kus 90-luvun puolivälissä todistamassa, kun humalaiset maa-
kuntakirjailijat yrittivät mustamaalata Helsingin sanomien 
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silloista pääkriitikkoa Pekka Tarkkaa muun Suomen kuin 
pääkaupunkiseudun unohtamisesta. Täytyy tunnustaa, että 
virkeä, sanavalmis, huumorintajuinen Tarkka osasi sanallisen 
ruoskansa heilutuksen maakuntakirjailijoiden pään päällä 
yhtä herkullisella tavalla, kuin kritiikeissään maan suurimassa 
sanomalahdessakin ja oli lisäksi vielä hauska.

Vielä kovempaa peli on verhojen takana kriitikkojen kes-
kinäisissä kissanhännänvedoissa, kuten kriitikko Putte Wil-
helmsson vastaan kriitikko Ville Hänninen kirjallisuuden 
nettilehti Kiiltomadossa 20.2.2010 ollut napakka kirjoittelu 
todistaa ikävällä tavalla. Myös Ville Hänninen tekee kirjoituk-
sensa aluksi selväksi Putte Wilhelmssonin katoamisen valta-
kunnan valtamedioiden lamppujen loisteesta kirjoittamaan 
”enää vain Turun Sanomiin”. Villen kirjoitus on asialliseen 
kaapuun puettu teilausyritys ja suoraa vittuilua (kriitikkoja 
pidetään yleisesti vittumaisina – silloin on luonnollista, että 
kaksi kriitikkoja puhuvat äidinkielellään – vittuillen – toi-
silleen) päin naamaa Wilhemssonille niin paljon, kuin hän 
kehtaa sano rivien välistä. Ja hän kehtaa sielunsa silmin suu-
rella nautinnolla:

”Usein kriitikot muuttuvat vuosien mittaan näkemykselli-
semmiksi ja moni-ilmeisemmiksi - mutta myös säyseämmik-
si. Jopa ärhäkimmät meistä alkavat huomaamattaan miettiä, 
miten vahvasti asioita kannattaa ilmaista. Ehkä viestin voi 
lähettää pehmeämminkin, ehkä omaa mielipidettä tärkeäm-
pää onkin analyyttisyys? Putte Wilhelmssonissa hienointa on, 
että hän ei tunnu näitä kysymyksiä miettivän. Wilhelmsson 
on uskollinen ennen kaikkea omalle kirjallisuuskäsitykselleen. 
Jos sanottavaa on, hän ilmaisee sen. Konstailematta. Mikä 
tärkeintä, Wilhelmsson myös perustelee näkemyksensä.”

Mitä tähän nyt sanoisi? Aika ikävää tekstiä. Hänninen 
haukkuu Wilhelmssonia kehumalla tätä ”tavanomaisilla fraa-
seilla”, jotka kaikki Wilhelmssonin nerokkaita tekstejä luke-
neet tietävät alamittaiseksi nöyryyttämiseksi. Hänninen on 
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ihailevinaan ensin Wilhelmssonin esikoisteosta ”Turmio ja 
perikato”, mikä on muka hänen mielestään parhaimmillaan 
samalla tavalla älyllisesti terhakka ja säälimätön esseekokoel-
ma. Hännisen huijaus paljastuu vasta tämän jälkeen. Hän 
ei ole esittelemässä tai kehumassa syvästi vihaamaansa Wil-
helmssonia, vaan haukkumassa – kuin aikoinaan Aleksis Kivi 
sai kokea - hänet maan rakoon. Seuraavaksi hän valittaa kir-
joituksessaan Wilhelmssonin luonteenpiirteisiin kuuluuvan 
myös taipumus käydä pyhiä sotia. Esimerkiksi kirjan päättävä 
essee, läimii Hännisen mukaan kymmenien sivujen voimalla 
Suomen arvostelijain liittoa (SARV) ja sen hallinnoimaa kri-
tiikkisivustoa, Kritiikkiporttia: 

”En minäkään pidä Kritiikkiporttia minään, mutta häm-
mästellä pitää sitä kaunamielisyyttä, jolla Wilhelmsson rinnas-
taa SARVin kaltaisen pikkujärjestön ja Sanoma-konsernin - ja 
näkee molemmat jonkinlaisina pienen kriitikon vihollisina. 
Mitäpä mittakaavaeroista. Mutta kiinnostaako moinen peit-
sien kalistelu lopulta ketään? Arvostan Wilhelmssonin suo-
rasukaisuutta ja rehellisyyttä, silloinkin se kohdistuu minusta 
toisarvoisiin kysymyksiin. Mutta miten suoraselkäisenä on 
pidettävä sitä, että hän kiittää kirjansa aluksi Kopiostoa apu-
rahasta? Kyse kun on puhtaasta retorisesta tempusta. Kirjoit-
taja huipentaa teoksensa SARVin teilaamiseen, joten esseen 
uskottavuudelta veisi kovasti pohjaa se, että apurahan kirjan 
kirjoittamiseen on todellisuudessa myöntänyt - SARV.”

Ulkopuolisesta lukijasta kritiikki saattaa tuntua armotto-
malta, mutta kun kyseessä on kaksi eturivin kriitikkoa, jotka 
ottavat toisistaan kriitikoiden keinoin mittaa päästä jalkoihin, 
teksti ei enää tunnukaan niin kovalta, vaan asiaan kuuluvalta 
kukkotappelulta. Putte Wilhelmsson vastaa Hänniselle saman 
lehden numerossa napakasti sormella osoittaen, eli aika il-
keästi itsekin:

”Kun sama henkilö ensin vt. päätoimittajana poistaa leh-
destä epämiellyttäväksi kokemansa mielipiteet ja sitten toi-
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saalla kriitikkona nälvii saman sisällön toistavaa kirjaa, alkaa 
julkisuudenhallinta vaikuttaa saumattomalta. Verkkolehti 
Kiiltomadon julkaisemassa kirja-arvostelussa esseekokoelmas-
tani Turmio ja perikato (Savukeidas 2009) Ville Hänninen 
kertoo, miten Wilhelmsson ”läimii kymmenien sivujen voi-
malla Suomen arvostelijain liittoa (SARV) ja sen hallinnoimaa 
kritiikkisivustoa, Kritiikkiporttia”. Eiköhän pienennetä arvi-
ota noin viiteen sivuun, loput yli kolmekymmentä käsittelee 
kriitikon ammatin epäkohtia toimeentulon ja pienyrittäjyy-
den näkökulmasta. Sitä Ville ei kerro, että kirjassa mainitun 
tapahtumasarjan aikana Ville oli itse SARV:n hallituksen jäsen 
ja että Ville nimetään kirjassa toisena henkilönä, joka SARV:n 
julkaiseman Kritiikin Uutisten väliaikaisena päätoimittajana 
jätti nyt kirjaan liitetyn, SARV:n hallitusta moittivan osan 
julkaisematta. Pyysin Villeä selittämään päätöksensä, mutta 
mitään vastausta ei tullut - eikä tule näköjään nytkään.”

Molemmat ovat syvästi loukkaantuneita toisiinsa. Tässä 
teilauksessa Wilhelmsson saa maistaa omaa kriitikonlääket-
tään - eikä se maistu mukavalta Villen ollessa teilaaja. Puten 
mielestä Villen päätös toimia kriitikkona teokselle, jossa häntä 
itseään arvioidaan, on erikoinen. Hänen mielestään jokin muu 
vastausmuoto olisi ollut suositeltava, sillä aina on olemassa se 
valitettava riski, että tunnekuohu sumentaa arvostelukyvyn. 
Siitähän Ville juuri syyttää suorasukaisessa kirjoituksessaan 
Puttea, joka puolustautuu yhtä ärhäkästi:

”Myös Julkisen sanan neuvoston ohjenuoraksi omaksuttu 
Journalistin eettinen ohje opastaa, ettei journalistin pidä käyt-
tää asemaansa väärin, eikä ”käsitellä aiheita, joihin liittyy hen-
kilökohtaisen hyötymisen mahdollisuus”. Tätä hyötyä ohje 
täsmentää muun muassa seuraavasti: ”Käsitellessään omalle 
tiedotusvälineelle, konsernille tai sen omistajille merkittäviä 
asioita journalistin on hyvä tehdä asiayhteys lukijalle, kuuli-
jalle ja katsojalle selväksi.” Luulen, että listaan voidaan luon-
tevasti lisätä oma yhdistys, jonka hallitusta journalisti edustaa, 
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sekä yhdistyksen oma tiedotusväline.”
Arvosteluunsa Ville on Puten mielestä tiputtanut aika 

monta vihjailevaa luonnearviota (”toisarvoinen”, ”pyhä sota”). 
Vähän suoremmin hän myöntää, että niiden tarkoituksena on 
heikentää kirjan kirjoittajan ”uskottavuutta”. Sen sijaan itse 
asiaa tai omaa osuuttaan hän ei edes yritä Puten mielestä kiis-
tää. Siksi hän täsmennyksen vuoksi muistuttaakin, että pyysi 
kirjansa tähän osioon lausuntoja kaikilta nimeltä mainituil-
ta, ja että heidän näkemyksensä on jo kerrottu siinä määrin, 
kuin he olivat halukkaista niitä antamaan. Ja jos muutaman 
sivun lisäksi haluaa lukea yli kolmekymmentä muuta, tajuaa 
Puten mielestä senkin, mitkä kaikkia SARV:n jäseniä koskevat 
asiakysymykset ja eturistiriidat sytyttivät näin palavan hen-
kilöriidan. 

Putte ei saa viimeistä sanaa, vaan Ville vastaa vielä Putelle. 
Hänestä on kurjaa, että voittopuolisesti kiittävä kritiikki he-
rättää tällaista närkästystä. Ville kertoo, miten toimitti yhdes-
sä Antti Selkokarin kanssa yhden Kritiikin Uutisten numeron, 
joka piti lehden päätoimittajan oltua estynyt tehdä hyvin no-
peasti. Toisin kuin Wilhelmsson väittää, hän ei Villen mukaan 
lähettänyt hänelle missään vaiheessa tiedustelua, miksi hänen 
mainitsemaansa kirjoitusta ei julkaistu:

”Wilhelmsson antaa ymmärtää, että hänen Kritiikin Uu-
tisiin lähettämänsä kirjoitus olisi minulle epämiellyttävä. En 
ymmärrä, millä tavalla, koska olen suhtautunut - ja suhtau-
dun - Kritiikkiporttiin penseästi. Minusta Kritiikin Uutisiin 
lähetetty teksti ei tuonut jo aiemmin käytyyn keskusteluun 
enää mitään uutta. Enpä kuitenkaan jaksa olla sitä mieltä, 
että moinen tekisi minusta ”asianosaisen”. Minut mainitaan 
300-sivuisen kirjan yhdellä sivulla ja melko neutraalissa sä-
vyssä. Jos Wilhelmsson olisi antanut minun kommentoida 
kyseistä kohtaa kuten väittää, olisin varmaankin antanut sen 
mennä sellaisenaan.”

Mutta ei Ville ole mikään pahis tai läpimätä, huolimatta 
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hurjasta nokkapokkailusta Puten kanssa. Päinvastoin. Hänen-
kin kirjoituksensa ovat briljantteja ja näyttävät toteen ainakin 
sen, että hän oikea henkilö riitelemään Puten kanssa, sillä 
molemmat painivat samassa painoluokassa. Putte on ehkä 
liian herkkä oman tekstinsä kanssa ja Ville taas liian armo-
ton. Mutta kyseessä on molempien ”kunnia” muiden silmissä, 
inhimillisesti katsottuna hyvä puolustus. 

Mutta kyllä Villen kritiikissä jossain kohtaa on jotain pe-
rääkin, sillä Ville puolustaa instituutiota vastaan kapinallinen. 
Ville on sisäsiisti ja Putte se häirikkö, joka kusee teltasta si-
sään kesken unien. Kirjallisuuden kentässä se tarkoittaa hy-
vän maun ja sitä kautta apurahojen portinvartijana tunnettua 
kriitikkojen omaa hiekkalaatikkoa, missä hurjat kujakatit aina 
silloin tällöin ärtyvät raapimaan verisissäpäin reviiritaisteluis-
saan toisiltaan silmät päästä.

Tämän jälkeen Putte hävisi julkisuudesta tai hänen julkiset 
keskustelunsa harvenivat. Turun Sanomissa hän jatkoi vielä 
kriitikkona. Mutta kuinka kauan? Sitä en osaa sanoa. Mikä 
hänelle tuli? Ottiko taistelu esikoiskirjasta toisen kriitikon 
kanssa niin voimille ja kunnian päälle, että hän päätti pitää 
suunsa kiinni, vaikka olisi mieli tehnyt huutaa? Vai kyllästyi-
kö kustantaja häneen ja hän kustantajaan? Oli mikä oli, on 
vahinko, ettei hän enää kirjoita. Puten esikoisteos ”Turmio ja 
perikato” on hyvä ja tarpeellinen kirja, jota on kiva ja innosta-
va lukea älyllisesteettiseksi välipalaksi vielä kymmenen vuoden 
jälkeenkin ilmestymisestään.

Putte aloittaa kirjansa kaikkien hyvin kirjallisuuskriitikko-
jen tavoin kahden alan parhaan auktoriteetin, Samuel John-
sonin ja Walter Benjaminin lainauksilla. Samuel Johnsonille 
ennakkoluulot olivat merkki sielun heikkoudesta. Johnson 
tunsi ja osasi myös ilmaista lukemisen voiman ja rajoitukset. 

Benjaminin muistamme huomioista siitä, mitä Proustille 
oli tapahtunut, samoin se hellävaraisuus ja hienotunteisuus, 
jolla se esitettiin: ”Ei koskaan eristetyn pateettisesti ja näke-
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myksellisesti, vaan etukäteen hyvin valmisteltuna, ja monin-
kertaisesti tuettuna, kantaen sisällään herkästi rikkoutuvaa, 
kallisarvoista todellisuuskuvaa. ”Benjamin kysyikin: ”Eikö ko-
kemuksen ydin olekin nähdä kuinka äärimmäisen vaikeaa, on 
kokea monikin asia, jonka kuitenkin voisi sanoa muutamin 
sanoin?”. Tässä olisi ollut sekä Villelle että Putelle pohdittavaa 
ennen kuin alkoivat julkisesti keskenään riitelemään rumasti.

Heti alkuun Putte mottaa täyslaidallisen moskaa kirjailija 
Pentti Holapalle, joka oli vielä tuohon aikaan samaan aikaan 
sekä ranskalaisesta sivistyksestä huolissaan ollut kauniiden 
poikien ihailijana kulttuurikermaosastolainen, sekä aina sy-
dämessään pahaa mieltä ja alemmuudentunnetta kantanut 
30-luvun köyhä huutolaispoika, jostain umpimielisestä um-
mehtuneen kristillisyyden tukahduttamalta maaseudulta. 

Putte teilaa Holapan tyylikkäästi. Pisteet Putelle 10+. Suvi 
Aholan teilaus ei ole tyylikäs, vaan typerä ja selvästi kostomie-
lessä tehty. Miinuspisteet Putelle 10-. Muistutus kirjailija Jari 
Tervon Ilta-Sanomissa olleesta kirjailija Matti Mäkelän vertaa-
misesta paskaan olleen loukkaus paskalle, on lajissaan hieman 
kyseenalainen, mutta hyvin perusteltu sekä oikeassa elämässä 
että kirjassa, voin tähän täydestä sydämestä yhtyä Mäkelään 
valitettavasti ”törmänneenä” kokemusasiantuntijana.

Putella tuntuu olevan Suvi Aholaa kohtaan enemmänkin 
hampaankolossa. Hän puhuu Aholan yhteydessä kriitikon 
perisynnistä - salavaivaisesta ilkeilystä. Mitä hän sillä mahtaa 
oikein tarkoittaa? Miksi hän esittää puhdasta pulmusta? Wil-
helmssonin mukaan moni meistä on valmis puolustamaan 
yhä ankarammin mielipiteitään, sillä jotainhan hänen mieles-
tään pitää puolustaa. Näin hän paljastaa oman kyynisyytensä. 

Tekstin edetessä alan yhä enemmin uskoa Villen vakuut-
teluja siitä, että kirjan alkuosa on loistava. Lopusta taas ei oi-
kein osaa sanoa mitään, tai ainakaan samaa hyvää kuin alusta 
– ehkei lainkaan mitään myönteistä. Minua hämmästyttää 
Puten herkkänapaisuuden paljastuminen, kun hän yrittää 
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puolustautua armottoman kriitikon mainettaan vastaan väit-
tämällä, ettei kaikki kielteinen olisi pelkästään subjektin kau-
naista purkausta. Mitä muuta se sitten olisi? Puten kohdalla 
se näyttää nimenomaan olevan Villen sanoin juuri tätä, mitä 
pidemmälle lukija kirjassa ehtii.

Olen samaa mieltä Puten kanssa Asko Sahlbergin kir-
jailijanlaadusta, mutta silti Sahlbergin turhan raju ryöpy-
tys kirjassa on mauton sekä turha. Kyllä Sahlbergilläkin on 
oma kirjallinen arvonsa ja lukijansa – ainakin maaseudulla. 
Wilhelmsson toteaa puolustuksekseen sanovansa vain ääneen 
sen tunnetun tosiasian, että hetken houreessa tai muussa itse 
aiheutetussa tilassa kirjan kansien väliin pääsee kaikenlaista 
(tämän voin itse turhan monta huonoa kirjaa kirjoittaneena 
todistaa), jota kriitikko ei tunnusta hyväksi kirjallisuudeksi, 
eikä kirjailija halua tunnustaa omaksi kirjoituksekseen. 

Putesta tulee mieleen jo alussa mainitsemani Pekka Tark-
ka, jonka tapasin toisenkin kerran hänen julkaistuaan Pentti 
Saarikosken elämästä ensimmäisen kirjansa Helsingin kau-
punginteatterin lämpiössä (Tarkka kysyi nimeni kuultuaan 
ja keskusteltuaan kanssani kotkannorjalaisuudesta, tuleeko 
minusta tulee jonakin päivänä uusi Joni Skiftesvik?). Wil-
hemssonille huono kritiikki oli ”holappalaisuutta”, näkemys 
kritiikistä merkillisen pyyteettömänä ja vallattomana, Ben-
jaminin sanoin ”harmittomana” tai ”avoimena takauksena”.

Putte kirjoittaa Markku Envallin esseekokoelmasta ”Syn-
nyttämättä 1999”, miten huonoinkin taideteos on tärkeäm-
pi asia, suurempi kulttuurinen arvo, kuin paraskin kritiikki. 
Tässä tulemme kritiikin ja taiteen väliseen kumpi on ensin, 
kana-vai muna-väittelyyn. Itselleni tulee yksi kauhuesimerkki 
mieleen. 

Nuori Ilkka-Christian Björklund, myöhempi liehuvalet-
tinen 60-lukulainen radikaali ja mm. kansanedustaja sekä 
Helsingin apulaiskaupunginjohtaja, ylisti vuonna 1967 Hel-
singin Teinilehdessä Riku Räihän koulunäytelmän Aleksis 
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Kiven teilaus sen ajan korkeakulttuuristen kriitikkojen ylis-
täviä epiteettejä lainaten, että lukijaa hirvitti, sillä arvostelua 
lukiessa luuli kyseessä olleen vähintäänkin Jan Kottin uuden 
shakespearetulkinnan tasoisen mestariteoksen. Liekö ylistävän 
arvion syytä, Räihän näytelmää esitetään vieläkin pari kertaa 
vuodessa pienemmissä tilaisuuksissa? 

Puten kirja on pakollista luettava kaikille kriitikoille ja es-
seekirjailijoiksi haluaville, sillä hänen mielestään kriitikon ja 
taiteilijan suhteessa on jotain vikaa. Ihan toista mieltä tuntuu 
olevan SARVIn juhlavuoden kirja ja nettikeskustelijat. Vai 
ymmärsinkö ja tulkitsin väärin? 

Se on Putesta kuitenkin ihan totta, ja enemmänkin nor-
maali tilanne kuin säännöstä poikkeama varsinkin, jos taitei-
lija puhuu latteuksia taiteesta tunnelma on aina hänen mie-
lestään yhtä juhlava. Mutta jos kriitikko sortuu samaan, hän 
joutuu Puten mukaan pyytämään sitä myöhemmin anteeksi. 
TÄMÄ ON TOTTA ja PITÄÄKIN OLLA! Ja kuka sanoo, 
ettei muka puolalaisesta Olga Tokarczukista olisi tiedetty mi-
tään lännessä ennen hänen Nobelin-kirjallisuuspalkintoaan. 
Putte kirjoittaa hänestä kirjassaan, kuitenkin varsin epäeetti-
sesti, kriitikon valtaa väärinkäyttäen: 

”Psykologiksi kouluttautunut Olga Tokarczuk on tavalli-
nen henkilöstökonsultti, jonka romaani on täynnä fläppitau-
lusta ja elämäntaito-oppaista tuttuja sielunelämän nelikenttiä, 
prosesseja ja sisäisiä voimia.”

Wilhelmsson ilkeilee esikoiskirjassaan pääosin hyvän maun 
rajoissa taiteen teennäisyydelle, huonoudelle ja teeskenteli-
jöille, sortumatta liikoja alatyylisiin banaliteetteihin. Silti se 
pohdituttaa minua – ehkä siksi, että se sisältää moraalisen 
ongelman, mitä kriitikon helmasynniksi väitetään; turha kriit-
tisyyden korostaminen voi joskus kääntyä itseään ja koko asiaa 
vastaan, puhumattakaan siitä, että saattaa väärillä sanavalin-
noilla satuttaa tai jopa tuhota joidenkin uria. Mikä on varsin 
ikävää, jos kyseessä ovat juuri alalle tulleet herkät ja haavoit-
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tuvat taiteilijanalut.
Hyvä kirja tämä on silti ja uudelleenlukemisen arvoinen 

ihan samalla tavalla, kuin Pariisi on aina yhden messun arvoi-
nen. Mutta ei tämä ehkä sittenkään ole mikään mestariteos. 
Villen kritiikki on aikoinaan ollut enemmän kuin paikoillaan 
jo siksikin, ettei kukaan siedä oman pesän likaajia, oli sitten 
kyse mistä ryhmästä tahansa: omia ei pidä julkisesti haukkua, 
muuta kuin tollot, eikä reviiritaisteluissa saa ahdistaa vastus-
tajaa nurkkaan. Aina on oltava jokin ulospääsy edessä edes 
häivähdyksenä. Ihmisen psykologia vaatii sellaisen (toivon) 
toimenpidemahdollisuuden. 

Kirjan lopussa Wilhemssonilta lohkeaa huomiota myös 
Baumanille ja Jari Ehrnroothille. Kirjassa on paljon terävää 
särmää ja hyviä huomioita. Mutta mikä tärkeintä, kirjoittaja 
taitaa vaikean lajin, osata yhdistää kritiikissään estetiikan ja 
vallan kritiikin toisiinsa näkemällä asioita toisin, kuin vallalla 
oleva suomalainen hyssyttelykulttuuri, joka siivoaa mieluum-
min ”parempi laiha sopu kuin lihava riita”-periaatteella ongel-
mat maton alle homehtumaan. 

Juuri siksi Puttea on kaivattu viime vuodet. Missä hän oi-
kein luuraa (Avussa oli 70-luvulla joka numerossa kilpailu 
”Missä jallu luuraa” - Etsi Jallu ja voita...)? Kerro Putte mitä 
olet mieltä tänään kymmenen vuoden jälkeen suomalaisesta 
kirjallisuusmaailmasta, ja mihin se on sinun mielestäsi menos-
sa? Vai onko mihinkään? Oletko vielä SARVin jäsen? Liitto on 
uudistunut ja tehnyt juhlavuotensa kunniaksi kriitikoille ”eet-
tiset säännöt” toimittajien ” 10 - Huoneentaulun” tapaan. Siis 
Putte Wilhelmsson, missä piileksit? Sinua kaivataan. Olisiko 
aika palata sorvin ääreen jyrisemään valittuja sanoja valituista 
aiheista? Ehkä tänään on toisin kuin vielä kymmenen vuotta 
sitten ja vanhat sotakirveet on haudattu? Maailma on muuttu-
nut. Niin varmasti sinäkin. Mutta yksi asia ei ole: maailma on 
edelleenkin sanojen, myös sinun sanojesi, vanki, on se sitten 
hyvä tai paha.
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”Se mikä tekee muinaiset kreikkalaiset ja etenkin Platonin yhä edelleenkin 
kiinnostavaksi myös Suomessa, vaikka molempia on täällä vain vähän 
tutkittu, on se, että kreikkalaiset ikään kuin "koemaistoivat" kaiken sen, 
mitä nykyaika elää ja kokee parhaillaan, kuten se miten Platon oli yli 
2500-vuotta sitten huolissaan orastavan ihmiskunnan alttiudesta korruptioon. 
Platonin aika oli tyrannimaista. Homeerinen maailma kertoo siitä ja siksi on 
hyvä kysyä: millaiseksi Homeroksen runoihin koottu kreikkalainen perimätie-
to käsitti homerolaisen ajan? Siihen kysymykseen ei löydy helppoa vastaus-
ta, sillä me emme tiedä, missä määrin teksteissä heijastuu pikemminkin 
runoilijan oma, kuin se aika, josta hän kirjoittaa.” Näin kirjoittaa kirjan 
avausartikkelissa Homeroskritiikki toimittaja ja kirjailija Harald Olausen. 
”Painotamme artikkeleissamme György Lukacsin tavoin eroa "todellisen 
esseen" sekä mielipiteistä usein esseeksi kutsutun kirjoitustyypin välillä. 
Lukacs piti esseen tärkeimpänä piirteenä sitä, että se ei antanut aiheen 
kahlita kirjoittajansa ajatusseikkailuja. Aiheen johdonmukaista järjestelyä 
kiinnostavampaa oli ajatuksen vapaa liike: esseetä kirjoitettiin "jonkin" 
odotuksessa pikemmin kuin valmiin idean ilmaisemiseksi”, hän kertoo. Kirjan 
artikkeleissa käydään lävitse ajankohtaisia poliittisia, yhteiskunnallisia, 
uskonnollisia, taiteellisia ja filosofisia ongelmia laidasta laitaan kriittisellä 
silmällä tarkasteltuna. Kirjoitukset on julkaistu aiemmin filosofis-kulttuurises-
sa nettilehti digivallila.comissa, josta julkaistiin viime vuonna kirja (www.di-
givallila.com – sata seuraavaa tarinaa: Kulttuuriklubi 2020). Olausen toimii 
digivallila.comin päätoimittajana. Kirjan toinen kirjoittaja on digivallila.comin 
varapäätoimittaja, tohtorikoulutettava ja kriitikko Eero K.V. Suorsa. Digivalli-
la.com kuuluu osana Helsingin yliopiston käytännöllisen filosofian 
emeritusprofessori Timo Airaksisen johtamaa suomalaiset arvot kriisissä kirja 
-ja tutkimusprojektia (2019-2023). Sarjassa on aiemmin ilmestynyt professori 
Timo Airaksisen "Markiisi de Saden elämä" (Kulttuuriklubi 2019 - esipuhe 

Harald Olausen) sekä Airaksisen "Jäähy-
väiset uskonnolle - henkisyyden puolus-
tus" (Bazar 2020); Timo Airaksisen 
"Hyvinvointivaltion hylkäämät" (Bazar 
2020), sekä Timo Airaksisen "Himon ilo 
- ajatuksia seksistä ja seksuaalisuudes-
ta" (Bazar 2021).
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