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HYVÄ LUKIJA

Tämä kirja haluaa tarjota virikkeitä luovaan kirjoittamiseen haasta-
malla lukijansa totunnaisten tarkastelutapojen kyseenalaistamiseen. 
Pyrkimyksenä on rohkaista itse kutakin katsomaan maailmaa omalla 
ainutlaatuisella tavallaan ja kertomaan kokemuksestaan omalla kielel-
lään. Kirja tahtoo toisin sanoen avoimen salakavalasti vietellä lukijansa 
kirjoittamisen iloon ja intohimoon.

Kirjan lukukappaleissa puututaan kirjoittamisen muotoseikkoihin 
suhteellisen harvoin. Niitä käsitteleviä oppikirjoja on tarjolla runsaas-
ti; kursseja järjestetään; kirjoittajapiireissä hiotaan tekstejä; eripuolilla 
maata toimii kirjoittajayhdistyksiä, joissa alan harrastajat kokoontuvat 
kehittämään yhdessä taitojaan; arvostelupalvelua on saatavana monilta 
asiantuntevilta tahoilta; kirjoittajakoulutus tietoverkossa on käynnisty-
nyt ja lisääntyy kaiken aikaa. Monet kursseillani opiskelleet kirjoitta-
jat ovat hakeutuneet keskinäiseen yhteistyöhön ja toimivat toistensa 
koelukijoina ja palautteen antajina. Ammattikirjailijoillakin on usein 
oma ateljeekriitikko; ellei siinä roolissa toimi kustannustoimittaja niin 
puoliso tai joku muu joka uskaltaa olla arvioinneissaan kyllin julma.

Hyvän tekstin laatimisen teoriaa ei ole olemassa. Muodon tuotta-
misen taitoa ja kielellisen ilmaisun valmiuksia voi kehittää vain har-
joittelemalla. Sen vuoksi kirjan jokaiseen jaksoon liittyy pohdiskelua 
vaativia harjoituksia, jotka tarjoavat tilaisuuden synnyttää pohdiskelun 
tuloksista tekstiä. Kirjoittamaan opitaan kirjoittamalla, kuten uimatai-
to hankitaan vedessä porskuttelemalla. Pelkästään oppikirjoista ohjeita 
pänttäämällä kenestäkään ei ole koskaan tullut kirjoittajaa eikä tule. 
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Tässä kirjassa esitetään poleemisia väitteitä, mutta niitä ei tarjota lo-
pullisina totuuksina vaan ne on tarkoitettu omakohtaisen pohdiskelun 
herätteiksi. Lukijan vastaväitteet ovat välttämättömiä ja tervetulleita. 
Joissakin tapauksissa kirjan teksti väittelee itsekin itseään vastaan. Se ei 
johdu aiheen käsittelyn huolimattomuudesta, vaan siitä, että todelli-
suudesta voi päätyä moniin keskenään ristiriitaisiin käsityksiin. Epäile 
kaikkea. Muodosta oma mielipiteesi. Tule siksi, mikä olet.

Ihmiskuntaa voi verrata tornin vankeihin, joista kukin on kahlittu 
kapean ikkunan ääreen, jonka lävitse hän voi tarkkailla tornin ulko-
puolista maailmaa. Omien näkökulmiensa vangit saavat tietoa siitä, 
miltä maailma toisista ikkunoista katsottuna näyttää, vain siten, että 
eri ikkunoiden läpi maailmaa tarkkailevat kertovat toisilleen, mitä nä-
kevät. Sinun näkemyksesi on ainutlaatuinen ja kertomisen arvoinen. 
Mitä paremmin opit viestimään siitä muille, sitä enemmän heidän 
maailmaansa avarrat.

Torsti Lehtinen
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Epäily

Kirjoittajakoulutuksen lentäviin lauseisiin kuuluu väite, että aloitte-
levan kirjoittajan pahin ongelma on ongelmaton suhde kieleen. Väite 
ei pidä paikkaansa. Niin aloittelevan kuin kenen tahansa muunkin 
kirjoittajan todellinen ongelma on ongelmaton suhde todellisuuteen. 
Runoilija Paul Valéryn sanoin: ”Kaikki sellaiset tavat katsoa asioita, 
jotka eivät yllätä meitä, ovat vääriä. Jos jokin todellisuuden alue tulee 
meille tutuksi, se menettää jotakin todellisuudestaan. Filosofinen ajat-
telu on palaamista tutusta yllättävään. Se on todellisuuden näkemistä 
hämmästyttävänä.”

Luovan ajattelun ja kaiken luovuuden lähtökohtana on aina an-
tiikin ajoista pidetty ihmettelyä, epäilyä. Tälle perinteelle uskollisena 
René Descartes, 1600-luvun alun ranskalainen filosofi ja matemaa-
tikko, päätti kyseenalaistaa kaikki itsestäänselvyydet. Hän kieltäytyi 
luottamasta aisteihinsa ja ennakkokäsityksiinsä ja omaksui radikaalin 
epäilyn metodin.

Descartes jakoi todellisuuden ilmiöt kahteen luokkaan: ruumiil-
lisiin ja sielullisiin. Ruumiilliset ilmiöt tunnistaa siitä, että niillä on 
aineellisia ulottuvuuksia, kuten pituus, leveys ja paino. Sielullisten il-
miöiden tunnusmerkki on niihin liittyvä tietoisuus; aineelliset ulottu-
vuudet sielullisilta ilmiöiltä, kuten esimerkiksi rakkaudelta ja pelolta, 
sen sijaan puuttuvat. Olisi älytöntä väittää rakastavansa mielitietty-
ään metri viisitoista senttiä tai sanoa pelkäävänsä silmälasikäärmettä 
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kolme kiloa enemmän kuin kyytä.
Descartes uskoi, että sielu on täydellisen riippumaton ruumiista. 

Se asuu ihmisen sisällä kuin pullon tai lampun henki. Historia ei 
tiedä kertoa, säilyttikö Descartes uskonsa myös hyisessä Tukholmassa, 
jonne hän vanhoilla päivillään muutti kuningatar Kristiinan houkut-
telemana hovifilosofiksi. Hänen sielunsa erkani ruumiista pian hänen 
Tukholmaan tulonsa jälkeen. Hauras ja mukavuutta rakastava ajattelija 
ei kestänyt kylmän Pohjolan säitä.

Vahinko, että René-paran sielu niin hätäisesti jätti asumansa ruu-
miin oman onnensa nojaan. Jos hän olisi elänyt pitempään, hän olisi 
ehkä kirjoittanut tutkielman palelemisen filosofiasta. Kuolleet eivät 
palele. Kukaan ei tietääkseni ole kuullut heidän valittavan sään kyl-
myyttä. Kumpi siis palelee, ruumis vaiko sielu?

Länsimaisen filosofian kummisedän Platonin mukaan ihmissielu 
on kotoisin ikuisten ideain maailmasta. Ruumis sitä vastoin kuuluu 
toisarvoisen aineellisen rihkamatavaran joukkoon kuten muukin ais-
tein havaittava ulkoinen todellisuus. Ruumis on katoavainen, sielu 
ikuinen ja kuolematon.

Uusplatonistit, jotka sekoittivat opillisen kimaransa Platonin aja-
tuksista, kristillisistä vaikutteista ja gnostilaisesta mystiikasta, menivät 
kaksijakoisessa maailmankuvassaan oppi-isäänsä pitemmälle ja pitivät 
ruumista sielun rangaistussiirtolana. Sielu kituu ruumiin vankilassa, 
kunnes se kirkastuu ja ymmärtää palata pyhään alkuperäänsä, ikuisten 
ideain aineettomaan maailmaan.

Yhtä hyvin voidaan väittää, että ruumis on sielun vanki. Katson 
kättäni. Voin liikuttaa sitä tai olla liikuttamatta. Kädelläni ei ole omaa 
tahtoa. Se liikkuu minun tahtoni käskystä. Tietoisuuteni havaitsee sen 
liikkeet ja valvoo niitä.

Kun ryhdyn tarkemmin ajattelemaan suhdettani sieluuni ja ruu-
miiseeni, koko kysymys alkaa natista liitoksistaan. Kuka tai mikä on 
se minä, jolla on ruumis ja sielu? Ei minulla ole sielua. Ei minulla ole 
ruumista. Minä olen ruumis. Minä olen sielu.

Vaatimatonkin metafyysinen mietiskely havahduttaa huomaamaan, 
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kuinka uskonvaraisia käsityksemme todellisuudesta ja ihmiselämästä 
ovat. Kenties ainoa kiistaton tosiasia on, että kuljemme kohti maalli-
sen vaelluksemme päättymistä. ”Jok ainut askel sun matkallas, on askel 
kohti sun kuoloas”, kirjoitti virtensä säkeeksi Zacharias Topelius; ja 
näitä sanojaan hän ei tarkoittanut saduksi.

Pinta ja syvyys

Rafael, uuden ajan alussa elänyt italialainen taidemaalari, kuvaa kuu-
luisassa Ateenan koulu -freskossaan erilaisia totuuden etsimisen tapoja. 
Joukko antiikin oppineita oleilee holvikaarisessa salissa. Jotkut istuvat 
yksin mietteisiinsä vaipuneina, jotkut keskustelevat kollegojensa ja 
oppilaittensa kanssa. Freskon keskellä kävelee kaksi miestä. Toinen 
heistä, vanha ja harmaapartainen, osoittaa sormellaan kohti taivasta; 
toinen, nuorempi, ojentaa kätensä suoraan eteensä kohti katsojaa. Van-
hempi miehistä tulkitaan yleisesti Platoniksi, joka edustaa vertikaalista, 
totuutta tuonpuoleisesta etsivää viisautta, ja nuorempi Aristoteleeksi, 
jonka mielestä viisaan tulee kohdistaa huomionsa horisontaalisesti 
ympärillään aukeavaan aineelliseen maailmaan. ”Syvällisintä on pin-
ta”, ilmaisi saman aristotelelaisen ajatuksen viime vuosisadan vikto-
riaanisen Englannin kirjallinen kauhukakara Oscar Wilde.

Vertikaalinen ja horisontaalinen tiedon ihanne ovat kautta filoso-
fian historian kilpailleet keskenään ja täydentäneet toisiaan. Niiden 
rinnalla on kolmantena suuntauksena elänyt hiljaista elämäänsä käsi-
tys, että totuus ei löydy ylhäältä eikä ympäröivästä maailmasta, vaan 
ihmisen sisältä, hänen sielustaan. Näkemystä voidaan pitää platoni-
laisen, vertikaalin tieto-opin johdannaisena: ihmissielu tietää, mikä 
on totuus, koska se muistaa ikuiset ideat, joiden maailmassa se ennen 
ruumiiseen asettumistaan eli.

Sielullisen ja aineellisen todellisuuden suhde on hahmotettu monella  
tavalla. Luonnontieteissä horisontaalinen, maailmasta tehtyihin ha-
vaintoihin perustuva tieto-oppi hallitsee, mutta filosofisissa nojatuoli- 
mietiskelyissä Aristoteleen ja Platonin tiedonkäsitykset lähestyvät 
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toisiaan. Missä kulkee minuuteni ja maailman raja? Kulkeeko se iho-
ani myöten? Vai onko sitä lainkaan olemassa? Minä olen maailmassa, ja 
maailma on minussa: kukat, puut, kiintotähdet, linnunradat mahtuvat 
tietoisuuteni sisälle. Kaikki, minkä havaitsen, tapahtuu tajuntani näyt-
tämöllä. Kadulla vastaan kävelevät ihmiset kävelevät sielussani. Olen 
itse yksi sieluni sisäisen näytelmän henkilöistä.

Siitä, mikä tapahtuu tajuntamme ulkopuolella, emme tiedä mitään. 
Emme edes sitä, onko tietoisuutemme tuolla puolen ylipäänsä mi-
tään. Usko ulkomaailman olemassaoloon perustuu vain olettamuk-
seen, niin ilmiselvästi todelliselta kuin aistein havaitsemamme maail-
ma naiivisti ajatellen vaikuttaakin.

Descartes tuli siihen tulokseen, että kaiken muun olemassaoloa on 
mahdollista epäillä, mutta oman ajattelun olemassaoloon on pakko 
uskoa. Hampaita harjatessani voin epäillä, että kylpyhuoneen peilissä 
harjausliikkeitäni jäljittelevä tuttu karvanaama on harhanäky. Jos taas 
käyn epäilemään oman epäilevän sieluni olemassaoloa, niin juuri 
epäily todistaa, että sieluni on olemassa. Siitä, että epäilyä esiintyy, 
voi päätellä, että on olemassa joku, joka epäilee. Näin järkeili Des-
cartes ja päätyi kuuluun filosofiseen peruslauseeseensa: ”Cogito, er-
go sum. Ajattelen, siis olen. Tätä lausetta Descartes katsoi voivansa 
pitää varmasti totena.

Epäilen, siis ajattelen. Ajattelen, siis olen. Descartesin päättely tun-
tuu järkeenkäyvältä, mutta lähemmin tarkasteltaessa hänen varmana 
pitämänsä lause osoittautuu mitäänsanomattomaksi kehäpäätelmäksi, 
jonka perusteella kukaan ei voisi todistaa itselleen omaa olemassaolo-
aan, ellei hän siihen jo muutenkin uskoisi.

Oman olemassaolon epäily lienee pitemmän päälle hedelmätöntä 
puuhaa. Sen sijaan monet muut ensi silmäyksellä varmoilta näyttävät 
käsitykset kannattaa alistaa epäilyn suurennus- tai epäuskon pienen-
nyslasin alle. Luova ajattelija etsii intohimoisesti epäuskontunnustuk-
sia; hän kyseenalaistaa itsestään selvät totuudet ja kohdistaa radikaalin 
epäilyn valon ennen kaikkea omiin uskonkappaleisiinsa.

Tuntuu kiistattomalta tosiasialta, että jos täysissä ruumiin ja sielun 
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voimissa näen pihalla vihreän kuusen, niin pihalla kasvaa vihreä kuu-
si. Jos en usko silmiäni, voin pyytää muita varmistamaan havaintoni.

Tarkemmin ajatellen käy epävarmaksi, minkä värinen pihalla kas-
vava kuusi itse asiassa on. Auringon valossa sen vihreys näyttää vaa-
leammalta kuin illan hämyssä; yöllä sen silhuetti piirtyy silmiini miltei 
mustana. Jos maailmasta sammutettaisiin kaikki valot, kuusi sulautuisi 
täydellisesti yön pimeyteen. Silloin olisi ikkunasta katsoen mahdoton-
ta päätellä, kasvaako pihalla lainkaan kuusta. Joku olisi saattanut käydä 
kaatamassa sen sillä välin kun en pitänyt sitä silmällä.

Samaan tapaan kuin väri vaihtelee valaistuksen muuttuessa, vaih-
telee esineiden koko ja muoto siitä riippuen, miltä etäisyydeltä, mistä 
näkökulmasta ja minkälaisin odotuksin niitä katsotaan. Korkealla len-
tävän lentokoneen ikkunasta maisemia katselevan matkustajan silmissä 
alhaalla siintävä kaupunki näyttää puhelinluettelon karttalehdeltä. Pa-
tikkaretkeläisen edessä pitkä, suora maantie kapenee kohti horisonttia, 
mutta osoittautuu matkan taittuessa yhtä leveäksi perille asti. Väsyneen 
vaeltajan viimeinen kilometri on pitempi kuin ensimmäiset, ei kui-
tenkaan niin pitkä kuin toiseksi viimeinen.

Kun kohteiden ominaisuudet tuntuvat muuttuvan sen mukaan, 
milloin, mistä ja millä silmällä niitä katsotaan, herää epäilys, onko 
havaituilla kohteilla havainnoijasta riippumattomia kiinteitä ominai-
suuksia lainkaan. Buddhalainen perinne kiistää aistimaailman todel-
lisuuden. Intian viisaat ovat aikojen alusta ajatelleet, että muuttuvien 
nimien ja muotojen maailma on harhaa.

Irlantilainen filosofi George Berkeley hyväksyi 1700-luvun alku-
puolella näkemyksen, että havainnoitsija luo havaitsemiensa kohtei-
den ominaisuudet. ”Esse est percipi”, tiivisti Berkeley oivalluksensa 
latinaksi, aikansa tieteen kielellä: ”Olemassaolo on havaittuna olemis-
ta.” Eeva-Liisa Manner ilmaisee saman ajatuksen kauniimmin: ”Maa-
ilma on minun aistieni runoelma.” 

Berkeley uskalsi tehdä kohtuuttomalta tuntuvan johtopäätök-
sen, joka hänen näkemyksestään väistämättä juontuu: jos kukaan ei 
havainnoi esinettä, se lakkaa olemasta. Näin hän päätyi epäilyn tietä 
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tieto-opilliseen umpikujaan, josta hän selvisi vain nerokkaan teolo-
gisen silmänkääntötempun avulla. Berkeleyn teoriasta näyttäisi seu-
raavan, että asuntoni huonekalut suistuvat olemattomuuden mustaan 
aukkoon heti kun koko perhe koirineen päivineen poistuu kotoa. 
Niin ei kuitenkaan käy. Vaikka asuntoon ei jää kirpun kirppua pi-
tämään mööpeleitä silmällä, ne eivät katoa. Miksi eivät? Siksi, että 
Jumala katselee niitä sillä välin kun muut ovat poissa, vastaa George 
Berkeley. Nokkelan vastauksen keksimistä lienee edesauttanut se, että 
Berkeley oli siviiliammatiltaan piispa. Vastaus on sielunhoidollisestikin 
viisas: jos ihminen jää yksin, vaille kenenkään huomiota, hän voi luot-
taa siihen, että hänen olemassaolonsa ei lakkaa, koska Jumala kaiken 
aikaa näkee hänet.

Varmistettuaan esineiden pysyvyyden Jumalan avulla Berkeley 
riensi tulkitsemaan esineiden pysyvyyden todistukseksi Jumalan ole-
massaolosta: meidän on pakko uskoa, että Jumala on olemassa, sillä il-
man hänen näkymätöntä silmälläpitoaan talojen ja tavaroiden täytyisi 
koko ajan matkustaa edes takaisin olemisen ja olemattomuuden väliä 
sen mukaan, sattuuko joku havainnoimaan niitä. Arvon piispalta jäi 
tieto-opillisessa hurmiossaan huomaamatta, että hänen todistelunsa 
kiertyy kehäpäätelmäksi, kuten olemassaolon todistuksien on tapana.

Harjoituksia

Mieti, onko maailmassa mitään sellaista, minkä ominaisuudet ovat 
havainnoitsijasta riippumattomat? Kuvittele, miten todellisuus muut-
tuu, jos sammutat aistin kerrallaan: näkö, kuulo, tunto...? Jääkö jäljelle 
mitään sellaista, mikä on kaikkien aistihavaintojen tuolla puolen? Jos 
jotakin sellaista on, miten sitä voi kuvailla; minkälaisella kielellä siitä 
voi puhua?

Kirjoita ylistysruno rakkaudelle, siten että et kuvaile rakastuneita tai 
rakastavia ihmisiä vaan itse ilmiötä rakkaus. Minkä väristä on rakkaus? 
Onko se hiljaista, vai soiko se? Onko se kovaa vai pehmeää? Miltä se 
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tuoksuu? Miltä se maistuu?
Tunnetko suurempaa vetoa vertikaaliseen, totuutta aineellisen maa-

ilman tuolta puolen etsivään, vaiko horisontaaliseen, totuutta tästä 
maailmasta etsivään tiedon ihanteeseen? Kirjoita essee tai kahden tai 
useamman henkilön dialogi, jossa puolustat sekä itsellesi mieluisam-
paa että vähemmän mieluisaa kantaa. Jos essee tuntuu kirjallisuu-
denlajina tässä vaiheessa vieraalta, niin voit palata tähän ja moneen 
muuhunkin harjoitukseen myöhemmin luettuasi esseen laatimista 
käsittelevän luvun.

Mikä on käsityksesi ruumiin ja sielun suhteesta? Olemme kuulleet 
sanottavan, että ihmisellä on ruumis ja sielu. Jos ryhdymme tarkem-
min miettimään suhdettamme omaan ruumiiseemme ja sieluumme, 
tällainen jaottelu alkaa horjua. Onko minulla ruumis? Onko minulla 
sielu? Kuka tai mikä on se erillinen minä, jolla on ruumis ja sielu? 
Eikö pikemminkin pitäisi sanoa, että minä olen ruumis ja sielu, tai 
ainakin jompikumpi? Mitä mieltä sinä olet? 

”Cogito, ergo sum; ajattelen, siis olen”, päätteli Descartes. ”Esse est 
percipi, olemassaolo on havaittuna olemista”, uskoi piispa Berkeley. 
Mikä on sinun tieto-opillinen peruslauseesi? Keksi sellaisia ja mieti, 
toimisivatko jotkut niistä aforismeina joko sellaisinaan tai edelleen 
kehiteltyinä.

Muutos ja pysyvyys

Ihmisen kyvyn saada tietoa ja välittää sitä muille kyseenalaisti jyr-
kemmin kuin kukaan muu ateenalainen Gorgias, puheenlahjoistaan 
tunnettu antiikin sofisti, jonka uskoa kaunopuheisuuteen Sokrates 
Platonin Gorgias-dialogissa yrittää horjuttaa. Hiuksenhalkojana ver-
raton Gorgias oli epäilijänäkin omaa luokkaansa. Hänen skeptinen 
ohjelmanjulistuksensa kuulostaa yltiöpäiseltä:



18

SANOJEN AVARUUS

Mitään ei ole.
Jos jotain olisi, en voisi tietää siitä mitään.
Jos jotain tietäisin, en voisi ilmoittaa sitä muille.

Ehkä Gorgias iski teesinsä pöytään pelkästään piruuttaan tai väittelyn-
halusta. Joka tapauksessa hän tuli esittäneeksi kolme kovaa haastetta, 
jotka ovat työllistäneet filosofeja aina tähän päivään asti ja työllistävät 
yhä. Mitä olevainen perimmältään on? Mitä voimme siitä tietää? Mi-
ten voimme tietomme ilmaista? Nämä kolme ovat alati ajankohtaisia 
filosofian peruskysymyksiä. Ainakin kahteen jälkimmäiseen myös jo-
kainen kirjoittaja joutuu tavalla tai toisella vastaamaan.

Katselen rakastettuni kanssa kuuta; se näyttää loistavan taivaalla. 
Hetken kuluttua herään ja näky osoittautuukin kauniiksi uneksi. Kuu 
paistoi vain tajuntani sisäisellä taivaalla, ja rakastettuni on hyljännyt 
minut kauan sitten. Tai ehkä ei sittenkään. Jospa äsken olinkin val-
veilla ja nyt nukahdin ja näen painajaista.

Yltiöpäisimmillään aistihavaintojen epäily johtaa solipsistiseen tie-
to-oppiin, jonka mukaan vain tietoinen minä tajunnantiloineen on 
olemassa. On vain uneksija ja hänen unensa. ”Elämä on unta”, ilmoit-
taa Calderón kuulun näytelmänsä nimessä.

Länsimaisen filosofian historia vilisee Gorgiaan skeptisten lauseiden 
kumoamisyrityksiä. Yksinkertaisuudessaan kekseliäin on 1700-luvun 
englantilaisen kirjailijan ja kriitikon Samuel Johnsonin huomautus, 
että kiven aineellisuudesta voi vakuuttua potkaisemalla kiveä. Hänen 
maanmiehensä filosofi George Edward Moore tuli myöhemmin sii-
hen tulokseen, että pätevän tiedon saantiin maailmasta, myös tajun-
nan ulkopuolisesta maailmasta, riittää terve järki. Jos filosofia tuottaa 
terveen järjen vastaisia tuloksia, filosofia on väärässä. Mooren tapa 
todistaa ulkomaailman olemassaolo on johnsonilainen. Luennoides-
saan aiheesta hän kohotti kätensä ja sanoi: ”Tämä on minun käteni.”

Idän viisaat puhu vat tietämisen kolmesta tasosta. Lap selle lin tu 
on lintu. Jon kin verran oppia saanut epäilee: Onko lintu sittenkään 
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lintu? Mikä on linnun olemus? Mikä on totta ja mikä harhaa? Täy-
sinoppi nut mes tari nä kee, että lintu on lin tu, ei enempää eikä vähem-
pää. Hä nen to tuutensa on mutkaton kuin lap sen, mutta epäi lyks en 
ka raisema.

Vaikka viittaisimme kintaalla filosofien epäilyille ja Calderónin, 
kauan sitten kuolleen kirjailijan, unille ja päättäisimme uskoa omiin 
silmiimme, tieto-opilliset vaikeudet eivät katoa. Emme koskaan saa 
tietää, miltä samat tapahtumat näyttävät toisen ihmisen silmin. Kuvit-
telemme tietävämme, mutta mikään ei takaa, että kuvitelma on tosi. 
Toisen ihmisen kokemus todellisuudesta saattaa poiketa omastamme 
ratkaisevasti. Muiden käyttäytymisen perusteella voi parhaassa tapa-
uksessa tehdä likiarvoisia päätelmiä heidän sisäisistä tiloistaan. Kokea 
niitä ei voi. Siksi päätelmiä on syytä epäillä.

On ilmeistä, että maailma näyttää samankin ihmisen silmin erilai-
selta eri tunnetiloissa katsottuna. Lempeä puolisoni alkaa rajun perhe-
riidan tuoksinassa muistuttaa olemukseltaan sarvipäätä perkelettä. On 
mahdotonta puolueettomasti arvioida, missä määrin muutos tapahtuu 
kohteessa, missä määrin katsojan silmissä.

Autokauppias näkee auton eri tavoin kuin yksityisautoilun vas-
tustaja, liikennepoliisi toisin kuin rallia seuraava yleisö. Yksi ja sama 
kissa on koiralle eri kissa kuin hiirelle. Sudenkorennon maailmassa on 
vain sudenkorennon esineitä. ”Jos koiran rukous kuultaisiin, taivaasta 
sataisi luita”, opettaa vanha itämainen sananlasku.

Eräässä kokeessa amerikkalaiset havaintopsykologit näyttivät eri 
yhteiskuntaluokkiin kuuluville lapsille dollarin lanttia ja pyysivät ar-
vioimaan sen koon. Köyhien perheiden lapset näkivät lantin paljon 
suurempana kuin ne, jotka olivat lähtöisin keskiluokasta. Kaikkein 
pienimmältä lantti näytti runsailla taskurahoilla hemmoteltujen mil-
jonäärinlasten silmissä.

Esineiden muoto ja koko vaihtelevat havainnoitsijan silmissä sen 
mukaan, miltä etäisyydeltä ja mistä näkökulmasta havainnot tehdään. 
Jos katsomme pöydällä lojuvaa markan kolikkoa suoraan päältä päin, 
se näyttää pyöreältä. Jos vetäydymme katsomaan sitä sivusuunnasta, 
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se näyttää soikealta. Mitä kauempaa katsomme, sitä soikeammaksi se 
venähtää. Kun välimatka kasvaa riittävän pitkäksi, näemme pelkän 
suoran janan. Jos huone olisi kyllin suuri, voisimme kävellä niin kauas, 
että emme erottaisi lanttia enää lainkaan.

Meillä on taipumus väittää, että markan lantti on oikeasti pyöreä, 
mutta näyttää kauempaa sivulta katsottuna soikealta. Jos joku väittäi-
si, että se on oikeasti soikea, mutta näyttää suoraan päältä katsottuna 
pyöreältä, hän olisi yhtä oikeassa. Eräs oppilaani arveli, että lantin voi 
todistaa pyöreäksi yrittämällä työntää sen poikittain tarkoitusta varten 
valmistettuun soikeareikäiseen raharenkiin, jolloin yritys epäonnis-
tuu. Hän ei tullut ajatelleeksi, että raharengin suoraan päältä katsoen 
soikeilta näyttävät reiät osoittautuvat tietystä suunnasta ja sopivalta 
etäisyydeltä tarkasteltuina pyöreiksi.

Vastapäisen talon seinä, näennäisesti aina saman värinen, tiilenpu-
nainen kivimuuri, vaihtaa itse asiassa joka hetki väriään. Se on ali-
tuinen valon ja varjon temmellyskenttä. Vaikka seinä kylpisi kaiken 
aikaa auringon valossa, muutoksen huomaisi, jos ottaisi siitä tarkan 
värivalokuvan muutaman tunnin välein.

Tavatessamme vanhan ystävän, jota emme ole nähneet vuosiin, 
saatamme järkyttyä havaitessamme, miten paljon hän on muuttunut. 
Tuo lihava kaljupääkö muka oli kaksikymmentä vuotta sitten luokan 
salskea, kiharatukkainen casanova? Miehen nimi on edelleen Auvo, 
ja jälleennäkemisen ilo houkuttelee hänen kasvoilleen tutun veijari-
maisen hymyn. Siis sama mies, vanha kunnon Auvo, mutta kuitenkin 
toinen.

Ystävämme Auvon tapauksessa tuntuu kohtuulliselta uskoa, että 
muutos on tapahtunut myös hänessä eikä vain omissa silmissämme. 
Muutoksen havaitsee vain, kun havainnon kohteen näkee kyllin har-
voin. Itseämme peilistä katsoessamme havahdumme muutoksen to-
siasiaan vain joinakin totuuden hetkinä.

Vaikka joku päättäisi koko ikänsä vahdata jokaisena valveilla-
olonsa hetkenä silmä kovana omaa kättään ja panisi kellon soimaan 
tehdäkseen öiseen aikaan yllätystarkastuksia, hänen olisi mahdotonta 
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havaita, kuinka hänen rakas raajansa ikääntyy vanhuksen ryppyiseksi, 
koukkusormiseksi kädeksi. Tällainen askeettinen tapa viettää koko 
elämänsä vanhenevaa kättään päätoimisesti tarkkaillen olisi kaiken 
kulutushysterian keskellä omaperäisyydessään upea, mutta käytännön 
elämän kannalta hankala.

Ruoho kasvaa, vaikka emme voi nähdä sen kasvavan. Ainoa, mikä 
maailmassa on pysyvää, on alituinen muutos. Kaikki virtaa, opetti fi-
losofi Herakleitos jo 500 vuotta ennen ajanlaskumme alkua, vaikka 
hän ei vastoin yleistä käsitystä ilmaissut asiaa välttämättä juuri näillä 
sanoilla. Emme voi astua kahta kertaa samaan virtaan, sillä niin virta 
kuin siihen astujakin muuttuvat kaiken aikaa.

Herakleitos vertasi muutosta virtaavaan veteen, mutta  
uskoi, että kaikki oliot ovat syntyneet tulesta ja tuleksi jälleen palaavat. 
Maailmankaikkeutta määräävät lait ovat ikuiset, mutta niiden sääte-
lemä todellisuus on mielivaltaista sattuman leikkiä. Kaikki vastakoh-
dat ovat pohjimmiltaan näennäisiä. Kuten kesä ja talvi tai päivä ja yö 
liittyvät ykseydeksi maailman suuressa näytelmässä, niin myös sota ja 
rauha, nuoruus ja vanhuus, elämä ja kuolema.

Filosofit Parmenides ja Zenon, jotka elivät antiikin Eleassa vähän 
myöhemmin kuin Herakleitos Efesoksessa, tulivat täysin päinvastai-
seen tulokseen kuin hän. Heidän mielestään oli turha miettiä sitä, 
kuinka monta kertaa samaan virtaan voi astua, koska virtaan ei voi 
astua kertaakaan. He väittivät, että jos muutosta ja liikettä pidetään 
totena, niin ajattelu ajautuu umpikujaan.

Kuvitelkaamme, että pikajuoksija lähtee ajamaan takaa kilpikonnaa. 
Hän saavuttaa kilpikonnaa askel askelelta. Kun hän saapuu siihen, mistä 
kilpikonna kilpajuoksun alkaessa lähti, on kilpikonna ehtinyt kipittää 
kappaleen matkaa eteenpäin. Juoksija jatkaa takaa-ajoa. Mutta kun 
hän tulee kohtaan, jossa kilpikonna hetkeä aikaisemmin taittoi taivalta, 
on kilpikonna taas jo ehättänyt hiukan etäämmäksi, ja niin edelleen 
loputtomiin. Välimatka lyhenee lyhenemistään, mutta ei koskaan ku-
tistu olemattomaksi.

Juoksija, joka aikoo kiertää stadionin radan, kohtaa saman pulman. 
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Juostakseen koko matkan hänen on ensin juostava siitä puolet; sitten 
puolet jäljellä olevasta matkasta; sen jälkeen puolet siitä matkasta, joka 
vielä on juoksematta. Voidakseen juosta koko loppumatkan, hänen 
täytyy aina juosta siitä ensin puolet. Ikuisesti on juoksijalla edessään 
yhä pienenevä murto-osa matkasta. Hän ei siis koskaan pääse perille.

Samaan tapaan voidaan todistaa melkein mitä vain. Esimerkiksi, että 
poliisi ei ikinä voi saada rosvoa kiinni, tai että köyhältä ei koskaan lopu 
lenkkimakkara. Ennen kuin köyhä voi syödä koko makkaralenkin, hä-
nen on syötävä siitä puolet. Ja ennen kuin hän voi syödä koko jäljellä 
olevan lenkin puolikkaan, hänen täytyy syödä puolikkaasta puolet. Ja 
ennen kuin hän voi syödä jäljelle jääneen neljänneksen kokonaan, hä-
nen täytyy ensin syödä siitä puolet. Ja jäljelle jääneestä pätkästä täytyy 
taas syödä puolet ennen kuin sen saa syödyksi kokonaan. Niin pientä 
makkaran nokaretta ei ole, että sen voisi syödä kokonaan syömättä 
siitä ensin puolikasta. Makkara vähenee, mutta ei milloinkaan lopu, 
vaikka köyhä kutsuisi pitoihin koko vielä köyhemmän sukunsa.

Niin älyttömiltä kuin Zenonin ja Parmenideen väitteet kuulos-
tavatkin, heidän päättelynsä onnistuttiin osoittamaan vääräksi vasta 
kahden vuosituhannen kuluttua, uudella ajalla kehitetyn raja-arvo-
teorian avulla.

Kuin raja-arvoteorian hyökkäykset ennalta aavistaen Zenon ke-
hitteli toisenkin tavan todistaa liikkeen mahdottomuus. Nuoli ei voi 
lentää, väittää Zenon, sillä se on joka hetki tietyssä paikassa. Miten 
sellainen, joka aina vain on, voisi liikkua?

Nykyaikaiset keksinnöt tuntuvat tukevan Zenonin paradoksaa-
lista väitettä. Mikä ihmissilmin näyttää liikkuvalta, osoittautuu ka-
meran objektiivisen katseen edessä liikkumattomaksi, kuten valo-
kuva todistaa. Elokuvakin perustuu nopeasti peräkkäin näytettyjen 
liikkumattomien kuvien luomaan liikkeen harhaan.

Kamerassa ei ole subjektiivia, siinä on vain objektiivi. Siksi se ei 
sekoita havaintoihinsa muistojaan ja tulevaisuuden odotuksiaan, kuten 
tekee filosofisesti kouliintumaton ihminen. Sen vuoksi kamera näkee 
asiat oikein, sellaisina kuin ne ovat; niin voisi ainakin kuvitella, ellei 
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tietäisi, että yksi kuva valehtelee enemmän kuin tuhat sanaa.
Ne taiteilijat ja kirjailijat, jotka pitävät valokuvantarkkaa realismia 

ihanteenaan, ovat tuskin tulleet ajatelleeksi asiaa Parmenideen ja Ze-
nonin näkökulmasta.

Näkökulmien runsaus

Kuvataiteilijat Georges Braque ja Pablo Picasso etsivät maalaamalla 
vastausta tieto-opin peruskysymykseen, joka on maailman sivu askar-
ruttanut filosofeja. He tutkivat havainnon ja todellisuuden suhdetta. 
Syntyi kuvataiteen kubistinen suuntaus.

Kubisteille ei riittänyt impressionistinen pintailmiöiden kuvaami-
nen. He halusivat nähdä syvemmälle. Itse asiassa kubismi pyrki rat-
kaisemaan näköisyyden ongelman. Lähtökohtana oli vakaumus, että 
todellisuuden naturalistinen jäljentäminen ei käy päinsä. Picasso huo-
mautti, että tarkan taulun maalaaminen hänen ikkunastaan näkyvän 
puistokadun puista työllistäisi tuhanneksi vuodeksi koko Kiinan kan-
san. Toisin sanoen hän piti tehtävää mahdottomana. Puiden myriadit 
lehdet ehtisivät moneen kertaan pudota ja puhjeta, puut kaatua ja 
maatua ennen kuin yksityiskohtaisen tarkka kuva yhdestäkään puusta 
valmistuisi. 

Kubismi halusi kuvata kohteensa olemuksen kaikessa täyteydessään, 
ikuistaa kohteensa todellisen näköiskuvan. Pöydän ääressä istuvat ih-
miset näkevät pöydälle asetetun kukkamaljakon kukin eri suunnasta. 
Jokainen heistä näkee saman maljakon, mutta eri kuvan. Mikään ku-
vista ei ole oikeampi eikä väärempi kuin toinen. Oikea kuva malja-
kosta on sen kaikkien mahdollisten kuvien yhdistelmä.

Mitä monimuotoisempi kohde on, sitä vaikeammaksi sen koko-
naiskuvan hahmottaminen käy. Ihmisen kuvaaminen alati vaihtele-
vissa tunnetiloissaan jo useasta eri näkökulmasta samaan maalaukseen 
tuottaisi teoksen, jossa malli itkee ja nauraa yhtä aikaa ja hänellä on 
neniä ja korvia pitkin naamaa. Yritys monen eri näkökulman yhdis-
tämiseen johtaa lopputulokseen, josta on työlästä nähdä, mitä kuva 



24

SANOJEN AVARUUS

esittää. Tällaisen kuvaamisyrityksen vararikko johti kubistit etsimään 
olennaista: kuvattavansa syvintä olemusta.

Picasso ja Braque tahtoivat tallentaa töihinsä esineiden oman, sisäi-
sen todellisuuden. Ihmistä maalatessaan he eivät halunneet tyytyä yh-
teen ainoaan satunnaiseen impressioon vaan koettivat tavoittaa kaiken, 
koko ihmisen. Heidän kokeilunsa tuottivat muotokielen, joka antoi 
vastustajille aiheen ryhtyä nimittämään heidän ilmaisuaan kubismiksi. 
Olennaisen etsintä johti geometrisiin pelkistyksiin, ja tyylisuunta sai 
nimensä joissakin maalauksissa esiintyneistä kuutiomaisista muodoista.

Taiteilijoiden lähipiirissäkin monet joutuivat työn tulok- 
set nähdessään hämmennyksen valtaan. Picasson teoksia katsellessaan 
eräs tuttava ihmetteli ääneen, miltä taiteilijasta mahtaisi tuntua, jos 
hänen oma äitinsä kävelisi häntä vastaan kubistisen muotokuvansa 
näköisenä.

Kirjallisuudessa näkökulmien runsaus on helpompi tavoittaa kuin 
yhdessä ainoassa kuvassa. Heinrich Böllin romaanissa Nainen ryhmä-
kuvassa päähenkilö kuvataan lukuisien ihmisten kokemana. Jokaiseen 
hän on tehnyt vahvan vaikutuksen, kuhunkin erilaisen. Kokonais-
kuvan hahmottaminen jää lukijan vastuulle. Kirjailija piirtää mustat 
merkkinsä valkoiselle paperille. Lukija luo niistä elävän ihmisen.

Kaksi täydellisyyttä

Mika Waltarin muistomerkkikilpailu herätti taannoin kiihkeän taide-
kiistan. Kadunmiehet ja poliitikot vaativat yhdestä suusta, että kirjai-
lijan kantaravintolan Eliten eteen on pystytettävä hänen muistoaan 
kunnioittava näköispatsas. Sellaisen he saivatkin.

Veikko Hirvimäen veistos on näköispatsas Mika Waltarista, ei hänen 
ruumiistaan. Taiteilija otti tehdäkseen mahdottoman: hän hakkasi 
kiveen ihmisen sielun. Yksi näkökulma suuren hengen maisemaan 
ei tietenkään tavoita kaikkea. Aineettoman voi aineellistaa monin eri 
tavoin.

Kiista on laantunut. Näköispatsasintoilijat ovat tyytyneet osaansa. 
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Itse asiassa he pääsivät vähällä. Waltarin ruumiillista näköispatsasta 
kärttäessään he eivät tienneet, mitä tekivät. Valmistuttuaan sellainen 
olisi järkyttänyt heidät suunniltaan. He eivät olisi tunnistaneet patsaan 
esittämää hahmoa Waltariksi.

Näköispatsaan kannattajat olisivat tuskin hyväksyneet kirjailijan 
muistomerkiksi hänen kuolinnaamiotaan tai veistosta, jossa hänet ku-
vataan nukkumassa. Graniittiin hakattu polvihousuinen pikkupoika 
ei liioin olisi heille kelvannut; eivätkä he olisi suostuneet nostamaan 
jalustalle humalassa nuokkuvaa tai Kauppatorin pisuaarin kourulla 
itseään ravistelevaa keski-ikäistä miestä. Mikä tahansa kirjailijan sa-
tunnaisen elämäntuokion ikuistava patsas ei olisi heitä tyydyttänyt. 
He vaativat aivan tietynlaista näköisyyttä, suurmiehensä suuruuden 
alleviivaamista. He halusivat ylentää yhden itse valitsemansa näkökul-
man ihmisen koko kuvaksi.

Minä lukemattomista elämänsä hetkistä Waltari oli eniten itsensä 
näköinen? Kukaan keskusteluun osallistuneista poliitikoista ei älynnyt 
vaatia aiheesta kansanäänestystä. Aikakauslehdet olisivat ennen var-
sinaista äänestystä julkaisseet kuvasarjoja kirjailijasta edestä ja takaa, 
vauvana ja vanhuksena, selvin päin ja humalassa, onnen kukkuloilla 
ja murheen murtamana, osaansa tyytyväisenä kuin Kaptah tai luomi-
sen tuskassa heittämässä lautasta seinään. ”Valitkaa todellinen Waltari! 
Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan matka Egyptiin!” Onnellinen 
voittaja olisi pakannut laukkunsa ja matkustanut Sinuhen maahan, 
jossa kirjailija itse ei ollut koskaan käynyt. 

Jos ihminen tahdotaan kuvata alati muuttuvana, elollisena olentona, 
aiheuttaa näköisyyden vaatimus suuria ongelmia. Henkilöhistoriallista 
syvyyttä ei saavuteta siten, että pystytetään jonkinlainen kentauri, jossa 
polvihousuisen pojan harteille istutetaan keski-ikäisen kirjailijan pää.

Ongelmia syntyy siinäkin tapauksessa, että tyydytään kuvaamaan 
malli vain jonakin tiettynä elämänsä hetkenä. Mikä on olennaista, 
mikä satunnaista ja toissijaista? Ne ominaisuudet, joita ilman yksilö 
ei olisi oma itsensä, on välttämättä ikuistettava muotokuvaan. Muun 
voi ottaa tai jättää.
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Mitä jää jäljelle, kun epäoleellinen karsitaan? Ensimmäisenä sa-
tunnaisuuksien romu- ja lumppukasaan lentävät vaatteet. Yksilö on, 
mikä on, riippumatta siitä, onko hän pukeutunut frakkiin vai ver-
ryttelypukuun. Antiikin veistokset ovat usein alastomia. Siksi niistä 
on tullut klassisia. Mitähän suuri yleisö olisi pitänyt Mika Waltarin 
alastonpatsaasta?

Ihmiseltä voidaan persoonallisuutta tuhoamatta riisua paljon 
muutakin kuin vaatteet. Sama pätee kiveen hakatussa todellisuudes-
sa. Kädettöminä ja jalattomina torsoinakin Hellaan sankarit uhkuvat 
ylevyyttä. 

Persoonallisuuden kuvaamiseen riittää pelkkä kipsipää tai kaksi-
ulotteiselle kankaalle maalattu kasvokuva; ja niidenkin yksityiskohtia 
voidaan karsia. Tukka ei tee miestä, jollei mallina istu Simson. His-
torian mullistuksissa murjoutuneen pystin Sokrateen tunnistaa vie-
lä nenättömänäkin Sokrateeksi. Eläväkin Sokrates olisi säilynyt yhä 
Sokrateena, vaikka häneltä olisi leikattu korvat, puhkottu silmät ja 
kiskottu kieli suusta, kuten totuudenpuhujille on maailman sivu tehty.

”Täydellistä ei ole se, mihin ei voi mitään lisätä, vaan se, mistä ei voi 
mitään poistaa.” Mitä jäisi jäljelle, jos taiteilija kieltäytyisi ikuistamasta 
muotokuvaan mitään, mikä ei ole välttämätöntä?

Ilmeisesti Veikko Hirvimäki on Mika Waltarin muistomerkkiä 
suunnitellessaan tavoitellut täydellisyyttä, josta ei voi mitään vähen-
tää. Tällaiseen täydellisyyteen pyrkivä materialisti olisi ehkä päätynyt 
ehdottamaan näköispatsasta kirjailijan aivoista, joissa ajatukset ja tun-
teet liikkuvat. Koska Hirvimäki ei ole materialisti, hän astui askelen 
kauemmaksi ja veisti kuvan Waltarin sielusta. Näköispatsaan kannat-
tajat pääsivät vähällä.

Harjoituksia

Herakleitoksen filosofian ydinajatus on tapana pelkistää lauseeksi: 
”Panta rhei, kaikki virtaa.” Onko jokin tässä maailmassa mielestäsi 
pysyvää? Jos on, niin mikä?



27

EPÄILY JA EPÄTOIVO

George Edward Moore katsoi voivansa todistaa ulkomaailman ole-
massaolon nostamalla luennoidessaan kätensä ja ilmoittamalla opiske-
lijoilleen: ”Tässä on minun käteni.” Onko Mooren todistus mielestäsi 
pätevä?

Istu huoneessasi keinovalot sammutettuina aamun valjetessa tai illan 
hämärtyessä. Huomaat kuinka värien maailmassa kaikki virtaa. Missä 
valossa huoneesi miellyttää sinua eniten? Pidätkö enemmän aamu- 
vai iltahämärästä? Miksi? Onko mielipiteesi pysyvä vai riippuuko se 
mielialojesi muutoksista?

Kullakin vuodenajalla on oma valonsa. Minkä vuodenajan valaistuk-
sessa maailmaa mieluiten katselet? Unohda säiden tuottamat harmit, 
loskakelit, pakkaset ja helteet. Ajattele asiaa pelkästään esteettisesti. 
Laadi oodi, ylistyslaulu lempivuodenajallesi. Oodilla on alun perin 
tarkoitettu ylistysrunoa, jolle on ominaista ylevä tunne, mutta sinä 
voit halutessasi kirjoittaa ylistyksesi proosamuotoon. Jos päätät tehdä 
niin, voit lohduttautua tiedolla, että runonakin oodi usein kirjoite-
taan loppusoinnuttomaksi. Sepitä toinen oodi vuodenajalle, joka on 
mielestäsi kaikkein vastenmielisin. Jos rakastat yhtä paljon kaikkia 
vuodenaikoja, niin kirjoita oodi elämälle.

Kuvaa jokin tapahtuma tai tapahtumaketju siten, että sijoitat sen lem-
pivuodenaikaasi. Kokeile sitten saman kuvauksen sijoittamista sinulle 
kaikkein vastenmielisimpään vuodenaikaan.

Kokeile saman henkilön kuvaamista samassa tilanteessa läsnäolevien 
kolmen eri henkilön näkökulmasta. Kaikki kolme näkevät yhden ja 
saman henkilön, mutta koettuna hän on jokaiselle eri henkilö. Esi-
merkiksi lapsi näkee äitinä saman naisen, jonka hänen isänsä näkee 
puolisonaan ja kylään tullut isän työkaveri salaisena rakastajattarenaan. 

Ekaluokkalainen tulee koulusta kotiin. Isä ja äiti istuvat keittiön 
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pöydän ääressä. Isä ilmoittaa, että he ovat päättäneet erota. Mieti, mi-
ten isä ilmaisee asian 7-vuotiaalle lapselle. Yritä kuvata lapsen koke-
mus tilanteesta, hänen ajatuksensa, hänen mielensä liikkeet.

Minkälainen olisi kubistinen romaani?

Kannatatko näköispatsaiden pystyttämistä kulttuurin merkkihen-
kilöille? Kirjoita yleisönosastoon mielipidekirjoitus, jossa puolustat 
kantaasi. Oli mielipiteesi kumpi tahansa, kirjoita vastakkaisen mieli-
piteen puolustus. Voit kirjoittaa myös esseen, jossa pohdiskelet asiaa 
tasapuolisesti kummaltakin kannalta.

Totesimme, että ihmiseltä voidaan persoonallisuutta tuhoamatta riisua 
paljon muutakin kuin vaatteet. Ihminen voi identiteettiään menet-
tämättä iloita tai surra, pelätä tai rakastaa, olla väsynyt tai pirteä. Hän 
voi myös joutua tilaan, jota luonnehditaan sanomalla, että hän ei ollut 
oma itsensä. Mieti, mitkä ominaisuutesi ovat niin luovuttamattomia, 
että ilman niitä lakkaisit pysyvästi olemasta oma itsesi, et olisi enää 
sinä. Onko esimerkiksi sukupuoli sellainen ominaisuus?

Täydellisyyttä on kahdenlaista: sellaista, johon ei voi lisätä mitään, ja 
sellaista, mistä ei voi mitään poistaa. Kumpaa täydellisyyttä kirjoitta-
jana mieluummin tavoittelet?

Laadi minimalistisia luonnehdintoja ihmisistä, joita rakastat tai vihaat. 
Pyri kuvaamaan heidät tunnistettavasti mahdollisimman vähin sanoin.

Selvitä itsellesi, haluatko pyrkiä kuvaamaan todellisuutta realistisesti 
sellaisena kuin se sinun näkemyksesi mukaan on, vai houkutteleeko 
sinua enemmän uusien todellisuuksien luominen? Sellaisten luomi-
nen on helppoa. Kuvittele maailma, jossa veri on valkoista ja lumi 
on punaista ja ihmiset lisääntyvät munimalla. Luo mielikuvituksesi 
avulla jokin arkitodellisuudesta poikkeava maailma ja kirjoita jokin 
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aiemmin laatimasi tarina uudelleen niin että sijoitat sen tapahtumat 
tähän itse luomaasi maailmaan.

Tietämättömyyden runous

Viime vuosisadan alussa eräs huimapäinen kokeilija tuli siihen tu-
lokseen, että hän on oppinut lentämään. Mies hyppäsi Eiffel-tornin 
ylätasanteelta omatekoiset siivet selässä ja murskautui Mars-kentän 
hiekkaan. Hänen teoreettisesti arvioiden typerä tekonsa antoi vahvan 
todistuksen keksijän yltiöpäisestä uskosta omiin näkyihinsä. Luova 
mielikuvitus on tiedemiehelle välttämätön avu, mutta uudet keksinnöt 
täytyy perustaa koetellun tieteellisen tiedon pohjalle. Maailmoja sy-
leilevät visiot eivät välttämättä toimi ankarassa aineen todellisuudessa.

”Mistä me tulemme, keitä me olemme, minne me menemme?” 
kysyy Paul Gauguin kuulussa maalauksessaan. Vastaukset näihin kysy-
myksiin joutuu etsimään muualta kuin tieteellisistä tutkimuksista. Täs-
mällinen tieteellinen teoria välittää tietoa vain siitä todellisuuden osasta, 
johon järki ja aistihavainnot ulottuvat. Elämän syvimpien salaisuuksien 
äärellä ajattelijalta vaaditaan uskoa omiin näkyihinsä tai jumalalliseen 
ilmoitukseen. Syntymä, kuolema, rakkaus, kärsimys, elämän tarkoitus; 
ne jäävät mysteereiksi, joita verhoavaa esirippua tiede ei kykene avaa-
maan. Niitä ihmisajatus voi lähestyä vain heittäytymällä lentoon siivet 
selässä. Niistä voi puhua vain uskonnon, taiteen ja runouden kielellä.

Elämän ja kirjailijanammatin opiskeluun on tarjolla tehokkaampia 
opinahjoja kuin yliopiston tiedekunnat: esimerkiksi satamat, kapa-
kat ja kuritushuoneet. Kirjailija Maxim Gorki oli yksi pitkän tien 
kulkijoista. Hän tunnusti risaisen menneisyytensä ja kunnioitti si-
tä antamalla omaelämäkerralliselle teokselleen nimeksi Nuoruuteni 
yliopistot.

Elämänfilosofit ovat aina olleet taipuvaisia sanomaan sanottavansa 
epätieteellisessä muodossa. He eivät tyydy kulkemaan objektiivisen 
tiedon kaitaa polkua, jolla kaikki huomio kiinnitetään siihen, mis-
tä on mahdollista esittää oikeaksi tai vääräksi todistettavia väitteitä. 
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He esittävät filosofiset näkemyksensä paljolti kaunokirjallisessa asus-
sa. Heidän teoksissaan tapahtumat sijoittuvat etupäässä muualle kuin 
luentosaleihin.

Tiivistäen voisi sanoa, että elämänfilosofia on runouden sisältö ja 
runous elämänfilosofian kieli. Tällöin sanaa runous käytetään vanhan 
hyvän ajan tapaan laajassa merkityksessään siten, että se tarkoittaa 
kaikkea kaunokirjallista kielenkäyttöä.

Kirjailijaa kiinnostaa itse elämä, ei kauniilla käsialalla tekstattujen 
nimikylttien ripustaminen sen ovenpieliin. Päin vastoin kuin kurin-
alainen tiedemies hän ottaa ajattelijana subjektiivisuuden riskin ja 
puhuu siitä, mistä ei voi puhua. Saksalaisen filosofin ja runouden ra-
kastajan Martin Heideggerin mielestä tehtävänsä oikein ymmärtänyt 
ajattelija ei itse asiassa puhu lainkaan, vaan todellisuus puhuu hänen 
kauttansa. Hän on olemisen paimen, kuten Heidegger asian ihastutta-
van suuruudenhullusti ilmaisee.

On kyseenalaista, onko viisasta vaatia Heideggerin tavoin ajatte-
lijaa toimimaan olemisen paimenena. Ehkä oleminen paimentaakin 
ajattelijaa ja hymyilee huvittuneesti lampaalleen, joka keikaroi pai-
menen vaatteissa.

Muistiini on syöpynyt eräs loppukesän iltapäivähetki Kööpenha-
minan Ankkuripuistossa. Siinä iässä, alle 20-vuotiaana, minulla ei vielä 
ollut taipumusta kysellä elämän eikä tekemisteni tarkoitusta, mutta 
tuona totuudenhetkenä tiedostin äkkiä olemassaoloni turhuuden. Olin 
vetelehtinyt pitkään toimettomana kaupungissa, jossa oleskeluun mi-
nulla ei ollut mitään todellista syytä. Täydellinen vierauden kokemus 
valtasi mieleni. Havaitsin olevani tarpeeton aineenvaihduntatapahtu-
ma: putki, joka muuttaa leipää paskaksi.

Viime vuosisadan tanskalainen kirjailija ja filosofi Søren Kierke-
gaard opettaa, että syvällisempään elämänymmärrykseen hypätään 
uskon varassa. Oma kokemukseni viittaa pikemminkin siihen, että 
uusiin elämäntulkintoihin ei hypätä vaan niihin pudotaan. Ranska-
laisella eksistentialistilla Albert Camus’lla, joka muutoin kierkegaardi-
laisen kiivaasti puolustaa ihmisen täyttä vapautta, lienee samankaltaisia 
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kokemuksia siitä päätellen, että hän antoi eräälle keskeisistä teoksistaan 
nimeksi Putoaminen. Kirja kuvaa väärän elämänasenteen vararikkoa. 
Uusi elämänymmärrys aukeaa, kun vanha ja valheellisempi romahtaa. 

Muistan varhaisten opiskeluvuosieni hämmentävän hetken, jolloin 
teoretisoiva, itsevarma järkeni taipui käsittämään todellisuuden sala-
peräisyyden. Olin viettänyt Tukholman Modernin taiteen museossa 
monta epätoivoista, turhaa tuntia saamatta älyllistä otetta näytteille 
asetetuista teoksista. Kaikki voimani ponnistaen olin yrittänyt ym-
märtää, mitä tarkoittaa taulu, jossa autiomaassa portaille polvistuvan 
miehen toinen pakara on venytetty kahden metrin mittaiseksi ja por-
taita myöten valuu sula taskukello.

Astuin ulos museosta vihaisena ja voitonriemuisena: ”Nyt saa riittää! 
Pitäkööt taiteensa! Keisarin uudet vaatteet!” Kävelin sora rapisten pihan 
poikki. Silloin näin vastapäisen rakennuksen seinässä postilaatikon. Se 
säteili ylimaallista kauneutta. Käännyin talon kulman taakse: puistotien 
puut ja pensaat! Ymmärsin, että jokainen pensas on palava. Vastaani kä-
veli vanha mies. Itkin ilosta nähdessäni ensimmäistä kertaa ihmisen. 
Olen ikuisesti kiitollinen modernille taiteelle, joka avasi silmäni haas-
tamalla ne katsomaan. 

Kirjallisuudessa tapaa kuvauksia uudestisyntymisen kaltaisesta es-
teettisestä valaistumisesta. Arto Mellerin Zoon nuori päähenkilö nä-
kee, kuinka boa nielee kaniinin elävältä. ”Sen jälkeen olen tiennyt että 
lumous on aina läsnä kaikessa tapahtumisessa”, hän lausuu. Lopullinen 
ihme tapahtuu, kun tatuoitu mies ja nainen rotanmyrkynpuna pos-
killaan siittävät hänet toisen kerran hänen elämänsä aikana. Runoilija 
on syntynyt.

Taide ja runous ovat olemassaolon ylistystä. Luova asenne alkaa 
sen ymmärtämisestä, että elämää ei voi ymmärtää. Sitä täytyy elää ja 
kuunnella kuin musiikkia. 

Runoilijan on myös uskallettava tunnustaa pelkonsa ja vavistuksen-
sa elämän ja kuoleman ihmeen edessä. Jos musiikki hetkittäin kuu-
lostaa hautakellojen soitolta, on hyvä muistaa englantilaisen runoili-
jan John Donnen opetus: ”Älä siis koskaan lähetä kysymään, kenelle 
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kellot soivat, ne soivat sinulle.” 

Epätoivo

Ihmettelyn ja epäilyn ohessa on olemassa toinen olennainen luovaan 
elämänasenteeseen kannustava voima. Se on epätoivo.

Riittävän pitkälle viety filosofinen epäily voi jo sinänsä saattaa ih-
misen epätoivoon. Sokrates tuli aikoinaan tulokseen, että ainoa, min-
kä hän tietää, on se, ettei hän tiedä mitään. Todellisena filosofina hän 
suhtautui tietämättömyyteensä tyynesti. Yhtä tyynesti hän tyhjensi 
myrkkymaljan saatuaan oikeusmurhan uhrina kuolemantuomion. 
Tavallisen kuolevaisen päätoiminen kaiken kyseenalaistaminen ajaa 
epätoivoon.

Kuvitelkaamme, että saavumme tienristeykseen, jossa on sattunut 
liikenneonnettomuus. Vakavasti loukkaantuneet uhrit vaikeroivat au-
tonromujen puristuksessa. On mahdotonta tieteellisesti todistaa, että 
velvollisuutemme on ryhtyä auttamaan loukkaantuneita tai ainakin 
kutsua ambulanssi paikalle. Kylmän järkevästi arvioiden ei ole tapah-
tunut mitään sen kummempaa kuin että äärettömässä avaruudessa vä-
häinen määrä materiaa on muuttanut muotoaan. Se, että tuo materia 
sattuu olemaan ruhjoutunutta ihmislihaa, ei tee moisesta mitättömästä 
tapahtumasta kosmisessa mittakaavassa merkittävää. Voimme tyynesti 
kohauttaa olkapäitämme ja jatkaa matkaamme.

Voimmeko? Vai asettaako onnettomuuden uhrien kärsimys välin-
pitämättömyydelle raja-arvon, jonka ylittäminen suistaa ylittäjän ih-
misyyden ulkopuolelle, nihilismiin ja epätoivoon?

Olen istunut illat pitkät ystäväni tai rakastettuni kanssa silmätysten 
ja yrittänyt nähdä hänet pohjia myöten ja tulla itse samalla tavoin 
nähdyksi: kokonaan, mitään salaamatta. Yritys on joka kerta päätty-
nyt vararikkoon. Toisilleen läheisimpienkin ihmisten välille jää aina 
viimeinen esirippu, jonka taakse ei näe.

Minun on ollut vaikea hyväksyä, että toisen ihmisen täydellinen, 
alaston kohtaaminen on mahdotonta. Kykenemättömyys nähdä toisen 
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sielun syvyyksiin on tuntunut tappiolta. Se on aiheuttanut syyllisyyttä, 
epätoivoa ja ahdistavia kysymyksiä: Mitä me toisissamme pelkäämme? 
Sitäkö, että näemme, kuinka vähän me toinen toistamme rakastamme?

Muistan päivämäärän ja kellonajan tarkkuudella valaistumisen het-
ken, jolloin opin ymmärtämään asian toisin. Kyyditsin erästä seuruetta 
kirjallisuusseminaariin Lapin perukoille. Matkaa oli taitettu toista tu-
hatta kilometriä. Kaamoksen pimeä yö kääntyi yhtä pimeäksi aamuksi.

Vieressäni istui unilukkarina iäkäs naiskirjailija. Tulin kertoneeksi 
hänelle yrityksistäni katsoa ihmistä. Kysyin häneltä, onko hän koskaan 
uskaltanut kohdata ketään silmästä silmään niin, ettei mikään ole jää-
nyt salaan. Hän katsoi minua ihmeissään ja vastasi pitkään vaiettuaan: 
”Mahdoton ajatus! Ihminen on Jumalan temppeli, jonka Kaikkein 
Pyhimpään ei kenelläkään ole pääsyä.”

Sille, joka haluaa tavoittaa toisen ihmisen sielun, käy kuin Par-
menideen ja Zenonin pikajuoksijalle, joka ajaa takaa kilpikonnaa. 
Välimatka lyhenee lyhenemistään, mutta ei koskaan kutistu olemat-
tomaksi. Kilpikonna karkaa aina.

Todellisessa elämässä kilpajuoksija saa kilpikonnan kiinni. Niin ta-
pahtui jo ennen kuin raja-arvoteorian keksiminen teki sen loogisesti 
mahdolliseksi. Mutta vielä ei ole keksitty teoriaa, joka mahdollistaisi 
ihmissielun kiinni saamisen.

Minkälainen on
ihmisen mieli?
Kuunnelkaa, kerron sen teille:
Tussikuvaan piirretty
tuulen ääni männyissä.
(Ikkyuu, suom. Kai Nieminen)

”Tuuli puhaltaa missä tahtoo. Sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, 
mistä se tulee ja minne se menee.” Johanneksen evankeliumin kuvaus 
hengen johdattamasta, vapaasta ihmisestä on sukua japanilaisen tankan 
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herkälle tussipiirrokselle ihmismielestä. Aineen maailmassa vallitsevat 
luonnonlait, joiden perusteella voidaan ennustaa ilmiöiden käyttäy-
tymistä. Hengen maailmassa vallitsee vapauden laki; siellä ilmiöiden 
hallintayritykset haaksirikkoutuvat paradoksien karikkoon.

Harjoituksia

Kuvasin edellä kolmea henkilökohtaista totuuden hetkeä, joista yhden 
koin nuoruudessani Kööpenhaminassa, toisen Tukholman Modernin 
taiteen museossa ja kolmannen autossa matkalla Lappiin. Jokainen 
kokemus avasi silmäni näkemään ihmisenä olemisen uudella tavalla. 
Minkälaisia totuuden hetkiä sinun elämässäsi on tullut eteen? Tallenna 
ne tai tärkein niistä sanoiksi paperille. Voisiko niihin tai siihen sisälty-
vän totuuden kiteyttää aforismiksi tai sarjaksi aforismeja? Syntyisikö 
siitä mieteruno?

Kierkegaard opetti, että uuteen elämänymmärrykseen siirrytään te-
kemällä uskon hyppy. Mieti omaa elämääsi: ovatko omat syvälliset 
uudelleen arviointisi syntyneet siten, että olet hypännyt, vai oletko 
pudonnut? Laadi aiheesta essee, jossa arvattavasti joudut ottamaan 
kantaa siihen, missä mielessä ihminen on vapaa.

Kirjoita novelli, jossa kuvaat jonkin hyppysi tai putoamisesi, joka johti 
siihen, että arvosi asettuivat uuteen tärkeysjärjestykseen. Vai kehkey-
tyisikö kokemuksestasi elämänfilosofinen essee?

Olet ehkä oppinut rippikoulussa uskontunnustuksen tai kuullut sel-
laisen kirkossa. Kirjoita tiivis henkilökohtainen uskontunnustuksesi.

Kirjoita henkilökohtainen epäuskontunnustuksesi.
Seuraavat harjoitukset viettelevät esseen laadintaan, mutta voi niitä 
käyttää muunlaisenkin kirjoittamisen lähtökohtina. Yksi hyvä mah-
dollisuus on arvodialogi.
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Onko mahdollista löytää jokin sellainen oikean ja väärän mitta, että 
jokaisen ihmisen on pakko myöntää se päteväksi? Vai onko kaikki 
auttamattomasti suhteellista?

Voiko toisen ihmisen nähdä ja tulla itse nähdyksi sielun salatuimpiin 
syvyyksiin asti? Jos ei, niin mikä sen estää?

Edellä verrattiin ihmismieltä salaisuuden temppeliin ja tussikuvaan 
piirrettyyn tuulen ääneen männyissä. Keksi muita ihmismieltä luon-
nehtivia kielikuvia.

Pyhyyttä voi loukata kahdella tavalla: joko halventamalla sellaista, mi-
kä ansaitsee pyhyyden, tai vaatimalla itseään tai muita pitämään py-
hänä sellaista, mikä ei pyhyyden loukkaamattomuutta ansaitse. Onko 
kirjailijan uskallettava kyseenalaistaa kaikki? Onko sinulla kirjoittajana 
joitakin pyhiä arvoja, joita et missään tapauksessa halua loukata? Entä 
jos muillakin on, mutta ne eivät ole samat kuin sinulla?


