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Johdanto
Olin juuri oppinut sanomaan tietoyhteiskunta, webyhteisö, blogo-

sfääri ja osapuilleen ymmärsin mitä ne tarkoittavat, kun minulle kerrottiin tuon ajan olevan jo ohi. Aurinko oli laskemassa tietoyhteiskunnan yli, ja meitä oli odottamassa uusi haaveiden ja tarinankertojien maailma. Ihmiset olivat siirtymässä kovan tiedon ajasta
pehmeän mielikuvituksen ja ajatuksenlennon aikaan. Tunteet ja sydämen ääni kukistavat kirkkaan järjen, kertoivat jotkut ja toiset taas
väittivät yhteiskunnan muuttuvan entistäkin kovemmaksi paikaksi
elää ja asua. Oli oltava luova ja innovatiivinen ymmärtääkseen sekä
niitä, jotka kuluttivat enemmän kuin tienasivat tai niitä, jotka halusivat säästää kuluttaakseen sen myöhemmin joko itse tai lastensa toimesta virtuaalimaailman turuilla, postmodernin yhteiskunnan
globaalissa paikattomuudessa.
Jotkut kutsuivat aikaa web2 tai web3 yhteiskunnaksi, toiset blogosfääriksi, kolmannet reaaliaikaiseksi ja suhteelliseksi, jossa aika ja
paikka katosivat kuin galaksien kudelmaan, kaikki oli saatava nyt ja
tässä tai ei sitten lainkaan. Oli tultava katsomosta pelaajaksi ja tehtävä itse omat uutisensa, uskontonsa ja uskomuksensa, normit ja moraali. Määriteltävä kaikki sellaiseksi kuin se itse kullekin sopi ja
jokainen parhaaksi näki.
Kulttuurien kerrottiin menevän lomitusten ja se oli paras, joka oli
viekkain ja selitti näkynsä muita uskottavammin. Uskottavin oli lopulta sellainen kertoja, jonka tarina oli mielenkiintoisin, mutta myös
ennen muita kerrottu. Yksi puhui individualismista, toinen webyhteisöstä, kolmas yhteisön katoamisesta ja globaalista erona paikalliselle. Tuli ajatella globaalisti ja toimia lokaalisti tai päinvastoin.
Kaikkea oli saatavilla ja se oli supermarketin hyllyllä, oli kyse sitten
tunteista tai niiden puutteesta, arvonannosta tai moraalista, normeista ja tavasta hankkia leipänsä joko pätkätöissä kerjäten tai pelaten ja
uskoen olevansa siinä muita viekkaampi.
Tylsä totuus ei ollut kysytty uudessa virtuaalitodellisuudessa, webyhteisössä globaalin maailman turuilla ja toreilla, reaaliaikaisen ja
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vuorovaikutteisen maailman menossa, uusmedian oudossa maailmassa. Joskus totuus taas oli taruakin ihmeellisempi, ja se piti vain
löytää tiedon virran pyörteistä kvarkkihiekasta vaskoolin pohjalla.
Usein väitettiin kuitenkin kuinka tarinat ja kertomukset, faktat ja
fiktiot, lomittuivat yksiin, ja lopulta oli vaikea erottaa, kuka tai ketkä
olivat sen ensimmäiset lähettiläät.
Innovaatio ja edellä kulkeminen, umpihangessa ladun avaaminen,
valon sytyttäminen, oli eri asia kuin innovaation leviäminen, sosiaalisen muistin avautuminen ja sen hyväksikäyttö, perässä hiihtäminen
tai valossa työskentely jonkun sytyttäessä ensin lyhdyn.
Vallankumouksen ja revoluution tai evolutionaarisen kehityksen
avaajat ja käynnistäjät, usein taide, kirjallisuus, tiede sekä luova toiminta, olivat edelleenkin eri asia kuin niiden antamien merkkien lukeminen, väitettiin. Visioiva omaksuminen ja toteutus joko verisenä
ja radikaalina toimintana tai luovana evolutionaarisena prosessina
olivat eri asia, mutta evoluutio olikin revoluutiota reaaliaikaisempi ja
nopeampi, kertoi moni tarinaansa ja se hämmensi. Samalla tämä
luova prosessi eteni koko ajan vuorovaikutteisena, globaalina paikattomuutena ja ajasta piittaamatta, oli nopeampi kuin yksikään sitä
edeltänyt revoluutio. Se siis söi eväät perinteiseltä radikalismilta, revoluutiolta ollen sitäkin tehokkaampi, mutta vaati alituista dynamiikkaa, osaamista ja vei perustan vanhalta konventiolta. Vanhat
kansanliikkeet, hierarkia, byrokraattiset organisaatiot, hitaat jälkiomaksujat ja vitkastelijat kaatuivat sen edessä ja menettivät valtansa, jäivät marginaaliin yhdessä perinteisen median kanssa, todistettiin
siellä, missä uutta mediaa ei lainkaan tunnettu.
Niinpä diffuusion varhaisempi levittäjä mediaympäristö joutui
ensimmäisenä kriisiin uuden ajattoman tiedon paikattomassa vuorovaikutuksessa. Uutista ei enää tehty, vaan se elettiin ja jokainen oli
siinä osallisena. Tästä kertominen oli jo historian kirjoitusta ja se
kiinnosti heitä, jotka rakastivat elämänsä hallintaa kirjaamalla jo tapahtunut, eläen muiden elämää ja heidän kauttaan. Portinvartijat
jätettiin yksin, eikä heitä enää kuunneltu ulkopuolella heidän oman
privilegionsa, pienen ryhmän etuja ajavan itsekkään hedonistisen
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ryhmän. Rajat katosivat ja valta alkoi siirtyä murroskulttuurissa vanhoilta ja viisailta nuorille, mutta altruistisille tiedon valtaväylän tekijöille. Tuossa ympäristössä egoismi ja narsismi olivat vähentymässä,
vaikka moni luuli sen lisääntyvän syrjäytymisensä tuskassa ja unohtaen, millaista elämä oli omassa itsekkäässä nuoruudessa, jossa kaikki
oli paremmin ja suomalaiset olivat muita kansakuntia jalompia, Eurooppa muita mantereita ohjaava.
Tämä johti eurooppalaiseen ahdistukseen, masennukseen, traumaan ja aggressioon. Tietoa ja sen tuomaa valtaa haettiin edelleen
kuin muinaiset barbaarijoukot Espanjan kultarannikolta hävittäen
inkojen kultainen Tenochtitlanin kaupunki nykyisen Meksikon pääkaupungin paikalta. Sen päälle rakennettiin uusi kaupunki, ja sen
kerrottiin olevan sofistikoidun kulttuurin tuote, paavin kirkon vastine entiselle pakanalliselle menolle. Ja kun kukaan ei sitä uskonut,
aggressio muuttui turhaumaksi ja alkoi taantuma. Kun uusi aika kulki kahteen suuntaan, hidastui ja pysähtyi kulkiessaan, nämä ihmiset
ja yhteiskunnat alkoivat regressionsa kuten niin monet eurooppalaisten barbaarien vallatessa Amerikan, Aasia ja Afrikan sekä kertoen
heidän olevan alempaa rotua, jos ihmisiä lainkaan.
Kun reaaliaikainen muuttui sekunnin tuhannesosien aikana historiaksi, joku veti välistä niitä, jotka eivät olleet riittävän nopeita tai
keksineet itse. Oivaltamisesta ja luovuudesta, kyvystä nähdä pimeään
ja innovoida tuli kaiken avaava elämisen ehto. Oli nähtävä sanojen ja
symboleiden taakse, joko kurkistaen vuosituhantiseen historiaan ja
luottaen geneettiseen, sanattoman eläimen muistiin, tai kauas eteensä tuijottaen tähtien ja galaksien toiselle puolelle.
Alkuräjähdys oli kuitenkin jossain nenänpään etäisyydellä, ja luolasta karannut ihminen jossain vieläkin lähempänä. Ihmisestä tuli
tuhatvuotinen, aika kulki molempiin suuntiin ja myös historiaan,
alkoi nostalginen taantuma trauman juurille. Kun joku mainitsi geenit ja Darwinismin, se tarkoitti sosiaaliDarwinismia, meemejä, apinan kuvaa pikemminkin kuin kehitystä ja sitä muokkaavia välineitä.
Yhä useammat näkivät evoluution apinan kuvana, ei suurena mahdollisuutena. Uhat kasvoivat ohi vahvuuksien ja vain ne menestyi7

vät, jotka olivat ulkona näkemättä kumpaakaan kolmiulotteisen lineaarisen maailman harhoista. Kun aika katosi, hävisi myös paikka ja
patriotismi, juuret, maakuntahenget, isänmaa ja äidinkieli. Emotionaalinen äidinkieli korvautui bisneskielellä ja isänmaa globalisaatiolla,
juuret kulkurin ja pelurin, paikattoman kuljeskelijan ja ulkopuolisen
erakon elämällä, kodittomalla rahalla.
Vanhan Jumalan korvasi evoluutio, Darwinismi, piilotajunnan
opit, joista oli syntynyt ylikäymättömiä dogmeja, evolutionarismin
portaat Hegelin kuvaamana, Nietzschen pilkatessa näitä uusia jumalia, hierarkisesti ja lineaarisesti rakentuvia kehitystarinoita, jotka eivät
enää sopineet uuteen paikattomaan maailmaan, jossa taloutta pidettiin yllä kehäpäätelmin tai imperiumin terrorismin vastaisilla sodilla.
Kasvua ei voinut rajattomasti ruokkia nostamalla riistoa lisäämällä
työtä ja maksamalla vähemmän palkkaa, kun tuottaja oli samaan aikaan myös kuluttaja. Tulopyramidi ruokki ylimmän promillen salkkua, ja pääosa ihmisistä joutui joukkosyrjäytetyiksi stressaavaan
epävarmuuteen. Taantuma vei takaisin feodaalisen ajan rakenteisiin,
jossa ihmiset joko söivät, tai itkivät ja söivät uuden murrosajan leipää.
Yksi aikakausi päättyi, kun vaeltava paimentolainen tarttui auraan
ja valjasti härkänsä, vakiintui paikalleen, loi uuden hallinnon ja kulttuurin, kielen jolla kertoa siitä lapsilleen symboleja käyttäen, luottaen
puhuvan eläimen muistiin ja sen tapaan jäsentää oikulliseksi käynyt
aika yhden sukupolven ikäisenä. Seuraava päättyi kun härkä vaihtui
höyryveturin kautta nestemäiseen fossiiliseen tisleeseen, kartan paikka ja kellon aika muuttuivat vain mentaalisiksi kokemuksiksi ja illuusioksi, jota pitivät yllä vanhat geenimme ja niiden luomat harhat.
Uudessa fyysisessä ympäristössä geeniensä ja vanhan kollektiivisen
muistinsa, patrioottisen isänmaansa ja maakuntansa, sosiaalisen pääomansa vankina ollut ihminen oli kuin lapsi vailla muistoja, tai muistikuvat alkoivat syntyä sattumanvaraisesti pirstaleisina, toinen
toistaan tukematta ja oudon kulttuurin tuotteina.
Oudot kulttuurit ja kielet menivät päällekkäin lapsena hankittujen
juurien ja paikkaleimautumisen kanssa, eikä kukaan enää tiennyt,
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mikä oli sisäsyntyistä ja ominta tai mikä sepitteellistä ja tarua. Näin
kävi myös normien, moraalin sekä uskonnon ja tieteen filosofian
niiden syvärakenteiden, joita vanhat traditiot, dogmit, teoriat ja hierarkinen byrokratia olivat kannatelleet, ja jossa pyhimysten kuvat
sementoivat mennyttä maailmaa ennustaen samalla tulevaa. Historia
ei voinut toistaa enää syklisesti itseään paikattomassa ja ajattomassa
maailmassa, jonka syntejä harmaapäiset vanhukset tutkivat ikään
kuin hakien sovitusta tai synninpäästöä.
Vanhassa ja eurooppalaisten luomassa lineaarisessa ja hierarkisessa maailmassa paimentolainen oli huonompi kuin maanviljelijä ja
teollisuus oli huonompi kuin jälkiteollinen palvelu. Kaikki kehittyi
eurosentrisesti, lineaarisesti ja parempaan suuntaan, jossa sivistyskansa ja kulttuuri eivät voinut tarkoittaa muinaisia eurooppalaisten
hävittämiä kulttuureja Amerikassa, Aasiassa tai Afrikassa. Sivistyneitä olivat olleet vain kolonialismin mestarit ja keskiaikaisen Euroopan
barbaarit. Kultarannikon, Andien ja Väli-Amerikan kulttuurit tuhonneet kansat, keskitysleirien rakentajat, uuden feodaaliajan imperialistit, kutsuivat itseään sofistikoiduiksi kulttuureiksi ja kieliään
sivistyskieliksi, uskontoaan ainoaksi oikeaksi.
Korkea kivitalo kalliilla maalla viestitti sivistyksestä, matala halvalla maalla köyhän majasta, ja sen sai hävittää. Orjat ja köyhät siirtotyöläiset rakensivat näitä kivitaloja, pyramideja, lasipalatseja
Aasiasta ja Afrikasta rahdattuina siirtotyöläisinä, prostituoituina.
Evoluutio oli lineaarinen, hierarkinen oppi kulttuureista ja sen kärjessä kulki ihminen, eurooppalainen ihminen.
Eurooppalainen ihminen syntyi Luojan luomana viimeisenä ja
hän oli kaiken kruunu, eurooppalaisena muita etevämpi barbaarinakin. Kuten siinä kalvinistisessa uskossa, jossa jotkut elivät armon alla
ja paratiisin lapsina, ja jotkut eivät sitä voineet ikinä saavuttaa. Tätä
oppia ei Marx ja kommunismi muuttaneet massojen hallintana miksikään, päinvastoin. Nämä eurooppalaisten filosofiat oli tehty eurooppalaiselle ihmiselle, ei ihmiskunnalle saati koko luomakunnalle
ja ajassa, joka ei ollut vielä paikaton, ja joka olisi kulkenut kahteen
suuntaan, välillä hidastuen ja pysähtyen.
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Tämän järjestelmän poliittiset, uskonnolliset ja kulttuuriset, tieteeseen sidotut dogmit toteuttivat tätä samaa armotonta partikularismin oppia. Ihminen oli siinä narsistinen, keskipiste ja hänen
ympärilleen rakennetut uskomukset, dogmit, teoriat, mallit ja riitit
olivat muille ryhmille ja kansakunnille armottomia, ja ne muuttuivat
hitaasti jos lainkaan. Uuden idean tuottaja siirrettiin yhteisön ulkopuolelle. Keskiajalla toisin ajattelija poltettiin noitana noitavasaran
lakeja lukien. Vasta suurempina ryhminä ja kansanliikkeinä painostaen, väkivallan kautta alistaen, vanha saattoi muuttua ja hyväksyä uuden tai poikkeavan hitaana sulautumisena.
Niinpä eurooppalaisten vallatessa, hävittäessä ja orjuuttaessa sivilisaatiot Amerikassa, liki 50 miljoonaa ihmistä kulttuureineen, nämä
pysyivät etäisinä ja alempina rotuina, vaikka oma tieteemme alkoi
juuri tuolloin perustaa omia instituutioitaan. Tietoa tuli niin valtavasti näiltä uusilta oudoilta ”planeetoilta” ja niiden ”humanoideilta”,
että se järjestettiin tieteellisiksi seuroiksi Firenzen Accademia del
Cimentoksi vuonna 1661, Lontoon kuninkaalliseksi seuraksi, Royal
Society vuonna 1662, Pariisin tiedeakatemiaksi, Academie des
Sciences ja Berliinin akatemiaksi vuonna 1700. Ja samaan aikaan eurooppalaiset pohtivat myös sitä, olivatko nämä löydetyt uudet kansakunnat ja niiden tiede ihmisen luomaa vai olivatko he ihmistä
alempi rotu. Paremman ihmisen, sivistyksen kohdatessaan, eurooppalainen malli oli hävittää ja varastaa, tuhota kuten osmanimogulit ja
ryöstäjät merillä tekivät. Se oli hyvin eurooppalainen malli.
Näissä eurooppalaisissa kulttuureissa ihmistä ruokittiin joko peloilla tai mahdollisuuksilla, muutaman vietin mukanaan tuomalla vallan välineellä. Nämä välineet olivat rakentuneet ihmisen sisälle
neljälle tasolle.
Ensimmäisenä niistä ihmistä hallitsivat geenit tai meemit niille,
joille biologia oli vaikeasti oivallettava ja kulttuurin geneettinen ohjailija sai symbolikseen toisen käsitteen. Nämä ihmiset näkivät geeneissä vain evoluution merkit ja apinan kasvot, eivät omia
vanhempiaan saati välineitä, joilla aivonsa käynnistivät.
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Geenit olivat vain vanhin ja vaikuttavin voima myös normiston
ja moraalin synnylle, kyvyllemme paikantaa kotiseutu ja turvallisuus,
alue ja maisema, aistiemme maailma. Se oli miljoonien vuosien ikäinen, mutta samalla aivan nuori, vanhemmiltamme peritty. Tästä me
emme tienneet eurooppalaisina, suomalaisina mitään. Vasta kun
olimme avanneet niitä oppeja, jotka olimme varastaneet merten takaa, osa meistä alkoi oivaltaa geenien oudon kielen. Avasimme sen
kuitenkin Darwinin toimesta ja oman kulttuurimme avulla tukeutuen liberalismiin, Raamattuun ja ihmisen luomiskertomukseen sekä
evoluutioon, jossa ihminen oli luomakunnan huipulla, ja muu oli
luotu häntä varten.
Toisena meihin vaikutti kollektiivinen muistimme ja taipumuksemme ottaa vastaan tietoa, joka oli ikään kuin ulkopuolella syntymämme ja geeniemme. Se syntyi yhteisön, kansakunnan, heimon,
klaanin omana tuotteena, ja sai meidät käyttäytymään joskus tavalla,
joka oli omituista emmekä tienneet aina sen syitä. Kaikki eläimet
tekivät näin, ja ovat aina tehneet, ja eläinten käyttäytymistä tutkivat
etologit tiesivät sen syyt. Tätä me aloimme opiskella vasta viime
vuosisadalla, ja senkin me opimme vierailta kulttuurikansoilta. Meiltä puuttui vain rohkeus sanoa se ääneen, hyväksyä totuus vähäisinä
varkaina. Oletimme evoluution jumalaisena huippuna ja kruununa
käyttäytyvämme toki paremmin kuin eläimet silloinkin, kun näiden
aistit olivat meitä monin verroin paremmat, ja evoluutio oli vienyt
kokonaan meistä poikkeavaan suuntaan.
Mutta paljon ennen geenejä ja kollektiivista muistiamme olivat
sanat ottaneet vallan ja tiedottaminen muuttunut. Kommunikoinnista oli tullut ihmislajin, puhuvan eläimen, tunnusomaisin piirre, ja
aloimme valehdella ja peitellä sanoilla, uusilla käsitteillä toisiamme ja
itseämme pettäen. Näiden sanojen taakse me piilotimme eurooppalaisilta salatun totuuden varkaudesta barbaarien tekemänä.
Ihminen lajina syntyi todellakin sanasta Euroopassa ja oli hermeneuttinen ilmiö, jolloin muu luonto alkoi ottaa meihin etäisyyttä.
Tai ehkä luolassa asuva alkoi ottaa saaliseläimenä etäisyyttä muuhun
luomakuntaan, aprikoivat toiset ja luottivat ihmisen omaan ylivertai11

suuteen ja evoluutioon, teknisiin ihmeisiin. Otsalohko alkoi paisua ja
tieto tallentua peittäen alleen vanhan tiedon kauas syväksi piilotajunnaksemme joko kollektiivisena unena tai geenien perimään. Me
aloimme taantua ja samalla etääntyä muista luomakunnan eläimistä,
olioista joista itse periydyimme ja saimme geenimme.
Tätä me emme tienneet vielä silloin kun hävitimme kulttuurit,
joiden tiede oli pitkällä ja suhde luontoon oikea. Me aloimme oppia
sen vasta heiltä, ja lapsemme tekevät niin joka päivä tutustuessaan
webympäristön kautta uusiin kulttuureihin, uuden median meille
usein vieläkin outoihin ilmiöihin. Varas palaa aina lopulta rikospaikalle.
Mitä pidemmälle valhe ihmisessä eteni ja sai kulttuurien tuoman
kirjon kirokseen, sitä syvemmälle jäi vanha tallentunut tieto, ja ihminen alkoi uskoa omiin valheisiinsa. Valhe rakensi jo uutta valhetta, ja
syntyi valheiden kierre kuin hegeliläinen spiraali tai evoluution tapa
vastata saaliseläimelle peittääkseen totuuden etsijältään. Jopa historia, itse kirjoittamamme, väärensi vanhaa sosiaalista pääomaamme,
sen ikivanhaa muistia ja teki totuudesta oman kuvamme, peilistämme kulloinkin sopivan ja aikaansa tehdyn tuotteen. Oli mahdotonta
luottaa historiaan, joka oli myyttinen ja täynnä valheita. Omat geenimme näyttivät saaliseläimelle, jollainen ihminen lajina lopulta oli,
harhojaan.
Olimme alkaneet käyttää lajimme biologista vahvuutta selviytyä
kömpelönä saaliseläimenä omaa lajiamme vastaan. Syntyi kieli, joka
oli valehtelevan eläimen kieli. Se oli biologisen evoluution tekemä
harha, jonka takana oli saaliseläimen tarve kätkeytyä, harhauttaa ja
salata olemassaolonsa tai lähestyä saalistaan tuulen alapuolelta. Syntyi omalle lajilleen aggressiivinen ja vihamielinen eläin. Se näki jopa
ahdistavat seksuaaliset unensa osana tätä ahdistavaa taipumustaan
rakentaen sen suojaksi sosiaalisen, moraalisen oppinsa ja uskontonsa
kudelmat.
Tämä oli se ilmiö, jota Freud tutki ja antoi sille nimeksi piilotajunnan. Tajunta ja piilotajunta olivat kolmas ja neljäs oman kielemme synnyttämiä tasoja, ja niiden ikä oli vain oman elinkaaremme
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mittainen, piilotajuntakin lapsena saatu kokemus, lukuun ottamatta
kollektiivisia uniamme. Tämänkin me opimme vasta kun olimme
tutustuneet merten takaisten kansojen tieteeseen eurooppalaisina.
Freud ei rohjennut kertoa eurooppalaisena koko totuutta. Häntä
ahdisteltiin jo siitäkin vähästä, jonka hän uskalsi eurooppalaisille paljastaa. Tuo ahdistava uni oli vain eurooppalaisten, eikä kukaan olisi
sitä Kiinassa ymmärtänyt. Aivan helppoa se ei ollut edes Suomessa,
jossa kieli, kulttuuri ja unet olivat erilaisia. Ensin oli sairastuttava
keskieurooppalaisiin meemeihin ja viruksiin, ennen kuin sen omat
lääkkeet alkoivat purra. Nuo lääkkeet ja taudit olivat tuolloin muodikkaita, ja ovat sitä edelleenkin.
Yhteiskunta ja yhteisö ilman muistia ei ahdista ja muistuttaa ihmistä vailla omaatuntoa, moraalia tai eettisiä ohjeita. Reaaliaikaisella
ja kaikkialla samaan aikaan olevalla ei ole muistia, ei dogmeja, traditiota, eettisiä tai historiallisia malleja, vanhaa oppia ottaa vastaan ja
valikoida, suodattaa tai jättää jotain tuleville sukupolville.
Syntyi uusi yhteiskuntamalli ja ihminen sen tarpeisiin. Enää ei
tarvittu eläintä, joka oppi moraalinsa metsästäen laumana mammuttia tunnistaen toisensa otsakaaren asennosta. Lojaalisuus ryhmään ei
ollutkaan enää geneettisen ja perityn uskon tai yhteiselon ehto. Auktoriteetteja ei enää tarvittu, eikä siveys ollut pyhyyden ja puhtauden
sääntö. Itsekkyyttä ja individualismia ei enää pelätty eikä kauhistuttu
osana ihmisen geneettistä muistia, elämää ihmisenä ja samalla eläimenä.
Kohtalon ivana ja Nemesiksen leikkinä ihminen laiminlöi oman
ekologisen tutkimuksensa, puuttui luonnon outoihin ilmiöihin niitä
tuntematta. Syntyi ilmiöitä, jotka olivat arvaamattomia ja turmiollisia. Ihmisen moraali oli lyhytkestoisen ja kielen tuomaa historiaa, ei
geeneihin tallennettu ikuinen viesti. Olimme barbaareina itse hävittäneet globaalin viestin geneettisen perimän, ja tallella oli vain katkelmallisia palasia ja sen pirstaleinen todellisuus. Alkoi tuon yhteisen
geneettisen muistin hillitön hakeminen.
Me opimme hävittämiltämme kulttuureilta paljon, mutta vain
pintatietoina. Sen sijaan me olimme barbaareja ja jatkoimme barbaa13

rin elämää Euroopassa. Kulttuuri ei voinut sofistikoitua, kutsumalla
meitä sofistikoidumpia kulttuureja vanhan ”scala nature” opin mukaan metsäläisiksi, raakalaisiksi ja jakaen nämä omiin alajaksoihin,
kuten tuolloin tehtiin. Niiden tarkoitus oli jäsentää näiden outojen
”humanoidien” kulttuurit käyttäen eurooppalaista silloista arkiajattelua, jossa nahkavaatteisiin pukeutunut edusti piirrettämme tulkita
hänet eurooppalaisiksi muinaisiksi metsästäjiksi. Me emme ymmärtäneet kuinka nuo metsäläiset rakensivat kultaiset kaupunkinsa ja
pyramidinsa oman tieteensä ja taloutensa ehdoilla, ja tunsivat toki
neljännen ulottuvuuden ja ajan suhteellisuuden. Pisin aikavälikin kalenterissa oli liki 500 vuotta kuvaten, kuinka tehdyt matkat veivät
aikaa. Metsästäjä tai maanviljelijä ei tarvitse kalenteria, jossa oli mukana tuhansien vuosien tiedot etukäteen, ja meille käsittämättömän
pitkiä ajanjaksoja ikään kuin vuoden mittana.
Eurooppalaisessa opissa sivistys saattoi siirtyä vain diffuusisena
sivistyskansalta toiselle. Tämä diffuusinen ilmiö oli kauan voimissaan vaikkapa Suomen maaseudulla, jossa tiedon kerrottiin leviävän
vain juuri diffuusion kautta, eikä innovaatio voinut syntyä muualla
kuin keskuksissa ja niiden metropolien yliopistoissa, osaamiskeskuksissa, Euroopan ytimestä lähtien. Tieto diffuntoitui sieltä alaspäin ja
hierarkisesti viimeisenä maaseutukeskuksista kylätaajamiin. Näin
väitettiin vielä 1980-luvulla, ja moni uskoo tähän hierarkiaan tänäänkin paikattomassa ja ajattomassa maailmassa saamatta tietokonettaan auki metropolinsa slummissa.
Tämä unilineaarinen ja hierarkinen malli syntyi jo 1500-luvulla.
Siinä David Humenin tapaan valkoinen rotu julistettiin muita ylivertaisemmaksi. Vasta paljon myöhemmin alettiin puhua kulttuurien
säteittäisestä kehittymisestä (adaptive radiation) tai fraktioanaalisesta
relativismista (fractional relativism). Näissäkin pohjana oli ajatus kehityksestä ja sen tulkinnoista, hierarkiasta. Sen oikeutusta puolestaan
ei tarvinnut dogmina edes perustella. Vielä viime vuosisadan puolivälin jälkeen, ihmisen käytyä jo kuussa, brittien Ensyklopedia väitti,
kuinka Tasmanian kulttuuri on ollut alempana kuin Maya-kansan
”yleisen terveen järjen” tulkintana. Mikä oli tämä brittiläinen tai eu14

rooppalainen ”yleinen terve järki”, jolla kokonaan toisissa fyysisissä
rakenteissa syntyneitä kansoja luokiteltiin lineaarisiin kehittyneisiin ja
kehittymättömiin kulttuureihin?
Tietoyhteiskunta oli syntynyt tiedon analysoinnin ja ymmärtämisen kautta heuristisena tapahtumana. Se jäi henkiin ja menestyi, joka
ymmärsi ja tulkitsi joustavasti sosiaaliset viestit, osasi lisätä omansa
kulttuuriseen tyhjän kuljeskelun ja surffailun yhteiseen teosofiseen
keitokseen ja lopulta peittää ja muuttaa kertomus, valehdella ja löytää petoksen petokselle jäljet. Totuus pakeni edelleen, mutta toisella
tavalla kuin mitä vanhat filosofit olivat väittäneet tuntematta ajatonta ja paikatonta maailmaa. Me elämme edelleen brittiläisen ensyklopedian ”yleisen terveen järjen” empiirisessä ja lineaarisessa
todellisuudessa, josta Einstein varoitti. Teoriaa ei pidä koskaan rakentaa omien aistien ja havaintojen varaan, empiriaan luottaen. Se
vie turmioon. Van deduktio oli uskottava tie, ja tämänkin me
opimme näiltä vierailta kulttuureilta.
Saaliseläimenä sapelihammastiikerin kynsissä ihminen syntyi lauman jäseneksi tai saalistaessaan mammuttia muuttuen saalistajaksi,
mutta ei enää kielen syntymisen jälkeen. Se muutti ihmisen valehtelevaksi eläimeksi ja selviytyminen tapahtui petosten kautta. Petokset
ja petosten petokset tekivät ihmisestä uuden lajin. Tämä laji erosi
geneettisestä veljestään ja syntyi pysyvä perisynti, Baabelin torni ja
kaiken hukuttava tulva, uhrit niiden lepyttämiseksi ja jatkuva kierto
hegeliläisessä helvetissä, Schopenhauerin kuvaamissa arjalaisilta perityissä hindujen Vega runoissa, Noan ja Messiaan lupauksessa ja armossa, uuden tekomoraalin tuhansissa pelin välineissä, joiden ikä oli
vain yhden sukupolven mittainen valhe.
Yhden ihmisen sijasta syntyikin kaksi ihmistä, joista geneettinen
moraali oli muistinamme ensin esillä, ja vasta tämän jälkeen sen piilottava hermeneuttinen ja kielen kautta opittu, joko piilotajuntainen
tai sepitteellinen ja meille opetettu muisti. Jos ne olivat keskenään
ristiriitaisia, olimme ahdistuneita, aggressiivisia ja lopulta taannuimme. Taantuma alkoi jos ahdistusta ja masennusta, turhaumaa jatkui
kauan ja olimme voimattomia. Näin sekä ihmisenä että kulttuurina,
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jossa meitä pommitti nyt geeneistämme ja kollektiivisesta muistista
vapaa kasvoton uusmedia, jota emme reaaliaikaisena kyenneet tunnistamaan geeniemme tasolla.
Kun oikein yritettiin, yhteinen ymmärrys löytyi myös kaaoksesta,
jos siihen ei ollut tarvis itse sitoutua kulkurin maailmaa muistuttavassa elämässä, jossa koditon raha hallitsi. Aina oli mahdollista hymyillä, ja olla sosiaalisesti viekasteleva moraaliton peluri, sanellen
itse sääntönsä sulkien pois pelistä ne, joille säännöt eivät sopineet.
Tai viekastella postmodernissa webmaailmassa kuin kaiken vanhan
kadottava kulkuri, turistilauma tai telecity-blogaaja, teosofinen fundamentalisti, kaikkea halaava keskiluokkainen 1970-luvun hippi hyväksyen jokaisen kulttuurin uskonnolliset riitit ja traditiot,
sitoutumatta kuitenkaan niistä yhteenkään. Kuluttaa aikaansa pelurina lohduttomassa maailmassa, jossa kaikki säännöt olivat itse keksittyjä ja pelin moraali vailla vanhaa normistoa ja yhteisöllistä
hyväksyntää, jossa yhteinen hyvä suojeli aiemmin myös vähälahjaisia
ja toistaitoisia vanhuksia, pieniä vastasyntyneitä lapsia.
Kunnes turvarakenteet pettivät ja ihminen oli saaliseläimenä turvaton jopa kodissaan, laitoshoidossa hyvien ihmisten käsissä. Aika
kulki yhä syvemmäs taantumaan ja pysähtyi turvattomiin paikkoihin,
traumojen pimeisiin solmukohtiin ja niille paikoille, jossa geenimme
majailivat ja arkeeinen geneettinen muistimme palasi. Sukelsimme
syvemmälle kuin kielen kautta ihmistä tutkivat yhteisömme moraalifilosofit ja -psykologit, Freudin tapa tulkita omaa narsismiamme tai
hänen oppilaittensa kuvaamaa kansojen kieliin sidottua kollektiivista
muistiamme.
Reaaliaikaisen maailman moraalittomassa pelissä pelurin elämän
jokainen alue oli osa uutta lohdutonta peliä ja johti ihmiseläimen,
luolassa kasvaneen kokemuksiin, jossa miljoonat kanssapelaajat lueteltiin voittajiin ja häviäjiin, etujen jatkuvaan ristiriitaan, ja lopulta
aina uutteen tyhjään peliin ilman kykyä irtautua tästä kaikesta ilman
pelurin antamaa lupaa, tai joutumista ulkopuolelle sen lohduttoman
valheen syyllistäen yksin itsensä ja halveksittuna. Reaaliaikaisessa
globaalissa maailmassa ihminen oli koneensa kanssa aina yksin ja
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suojattomana kuljettaen viestintälaitettaan luolansa pimentoon ja sen
pimeimpään nurkkaan. Ihmisen pahuus ei ollut enää selitettävissä
teknokraattisena ja hyväksyttävänä, psykologisena tai biologisena
poikkeamana. Se turhautti ja syntyi voimaton aggressio, väsymys ja
trauma, regressio ja paluu syvälle menneeseen, aluksi kansojen kollektiiviseen muistiin ja myöhemmin kielemme ulottumattomissa
olevaan geenien omaan tapaan muistaa.
Ihmisestä tuli tuhatvuotinen ja vanhempi, miljoonien vuosien
ikäinen, ja aika alkoi kulkea kahteen suuntaan ja pysähtyä välillä hyväksyen myös omassa mielessämme einsteiniläinen suhteellisuus,
hidastaen matkaansa traumojemme kohdilla, geneettisen muistimme
traumoissa tai aiemmin kansakuntien kokemissa historian julmissa
käänteissä. Me emme olleet enää pahoissa paikoissa muita parempi
kansa, ja sen kertominen oli kollektiivista sieluamme tervehdyttävä
tapahtuma. Ikään kuin rokote parempaan tulevaisuuteen.
Ihmisestä oli syntynyt valehteleva ja uutta valhetta luova, yhteisöstään ja lajistaan irtautunut superihminen. Ei oivaltamisen tai teknologian kehityksen seurauksena, ei opittujen refleksien kautta saati
evoluution tuotteena, vaan tapana pysyä hengissä ja peittää itsensä ja
jälkensä kuten ennekin ja ikiajoista alkaen, mutta nyt tietoisesti ja
sanojen avulla, symbolimaailmaa laajentaen ja kaikki aistit ärsyttäen,
hämäten, turruttaen tai huumaten, globaalissa todellisuudessa, webympäristön kasvottomassa, monikulttuurisessa, miljoonien totuuksien maailmassa. Maailmassa, jota hallitsivat kuitenkin vain
muutamien huippujen kyky tuottaa persoonattomaan kuvaruutuun
fantasioita, nerokkaita viestejä, uusia pelejä ja viettejä ohjaavia elämyksiä, huolehtia niiden tarpeista, joita suurin osa maailmaa oli aina
edustanut ja joka tyytyi osaansa ja kulki muiden jäljessä.
Aadam oli alaoston apina ja häpesi paratiisissaan. Ankaralle Luojalle, Freudin isähahmolle, oli löydettävä uusi selitys uudesta alastomuudesta, jossa selittäjänä ei enää ollut historian jatkumo ja
takaraivon vaatima hyvitys petoksesta kielen syntyessä ja hävittäessämme omat evoluution jälkemme eläimenä. Kun vielä hetki sitten
oli syntynyt armo ja rakkaus pelon ja uhan, patologisen pedon rin17

nalle, nyt ne eivät enää voineet riittää ympäristössä, joka ei ymmärtänyt sovitusta, ja teosofiset koulukunnat olivat pinnallisen riittämättömiä. Vanhat koulukunnat ja niiden konventiot katosivat,
instituutiot olivat tarpeettomia, webympäristön yhteisö muuttuva ja
toisen totuuden hakeva kuin se, jossa mukana olivat sosiaaliset rakenteet, psykologia ja fyysiset esteet, ajan asettamat rajat. Globaalin
ihmisen muistia oli avattava ja avaamiseen vaadittiin uusia geenejä,
uutta teknologiaa korjaamaan ihmistä.
Surffailijoiden yhteinen market-kokemus ei ollut riittävä silloin,
kun vastassa oli moraalinen tarve löytää yhteiset asia ja ilmiöt yhteen
nivottuina toinen toistaan vahvistaen. Myynnissä olivat myös rakkaus ja erotiikka, ystävyys ja luottamus, emotionaaliset osat elämää,
hyvyys ja pahuus samassa marketissa ja helposti tavoitettavissa. Miljoonien ihmisten yhteiset unelmat samassa marketissa ja kannettuna
luolan pimeimpään nurkkaan muiden jo kaluttujen luiden joukkoon.
Ja myös tälle joukolle tarvittiin uudet ja paremmat geenit.
Webympäristön uusi Aadam tai Eeva ei voinut olla enää messiaaninen kokemus ristillä hyvittäen tai pako paratiisista, teosofinen
kudelma sellaisia latteuksia, joiden merkitystä webympäristön sosiaalisesti ja psykologisesti kasvoton vastaantulija ei kaivannut eikä ymmärtänyt. Tila, aika ja ruumis voitiin määritellä aina uudelleen ja
vaihtaa normisto, johon moraalinsa ripustaisi. Vanha traditio voitiin
muuttaa reaaliaikaisuudelle ja nykyisyydelle sopivaa muotoon, eikä
se velvoittanut tai sitonut sellaisenaan enää ketään. Buddhalaisesta
opista haettiin lohdutusta ja päädyttiin läntisen materialismin kautta
puolitiehen, eikä sen tarkoituksena ollut nuorisoliikkeen kapina, kuten Yhdysvalloissa hippiliikkeen syntyessä. Tässä synkretistisessä
maailmassa läntinen realistinen oppi ihmisestä ei sopinut yhteen reaaliaikaisena itäisten maailmankatsomusten harmoniasta puhuvien
käsitteiden kanssa, ja molempien perusta kuoli käyttökelvottomana.
Oli luotava heillekin uusi maailma ja annettava uudet geenit.
Syntyi valtaisan suuri holistinen markkinatori, jossa ahdistava
kamppailu kaikesta johti vaikutelmaan rakkauden ja hyvyyden, rahan
ja kunnian rajallisuudesta. Kaikesta käytiin hillitöntä kamppailua ja
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henkinen materialismi johti prostituutioon. Nyt vain nopeammin
kuin aiemmin, jolloin kaikki ei ollut reaaliaikaista, paikatonta ja jossa
aika kulki kahteen suuntaan. Raha oli koditonta, mutta niin oli myös
ihminen kulkurina juureton ja kaikki paikat yhtä arvokkaita tai arvottomia.
Tarinan kertojien ja illuusioiden yhteiskunta oli armeliaampi kuin
kovan järjen ja talouden, bisnesihmisten ja globaalin tiedonvaihdon,
alati muuttuvan prototalouden yhteiskunta. Siellä bitit ja maailmantalouden kylmät realiteetit korvautuivat haaveyhteiskunnan huumeilla ja näitä huumeita alettiin kaupata. Tekniikka oli tulen jälkeen
kehittynyt ja siitä oli tullut isäntäänsä oivallisempi renki. Syntyi automaatio, joka korvasi aivojen ja aistien tekemän työn aivan samalla
tavalla kuin agraarin maailman muutos teolliseen toi mukanaan koneet, jotka korvasivat ensin käsityön ja lopulta tarpeen käyttää kädellisen rakentajan taitoja.
Nämä taidot alkoivat kadota ja korvautua uusilla, eikä ikä enää
merkinnyt takuuta tiedon laadusta saati käyttöarvosta. Kukaan ei
edes tiennyt mistä tieto tuli, kenen lähettämää se oli ja oliko lähettäjä
lapsi vai aikuinen, slummikulttuurin tuote vai vatikaanin tuottama
dogmi, yliopiston teoria vai pelkkä tarokorttien kudelma. Kaikki kävi kaupan ja niitä sai samanarvoisina ja samalta hyllyltä.
Tarinan kertoja ei ollut enää iäkäs selviytyjä ja biologisen kehityksen evolutionaarinen ihme. Vanhuudesta oli tullut rasite ja se piti
peittää aivan kuten aiemmin muut biologiset heikkoudet ja niiden
rasitteet selvitä kilpailussa saaliseläimenä. Sanasta ja kuvasta, liikkuvasta filmistä, sovitusta tavasta käyttää roolihahmoja, oli tullut kyky
selviytyä hengissä, eikä kukaan osannut tai muistanut kuka oikeasti
oli ja miten näytellä itseään muiden asettaman peilin edessä kuvaruutuihmisenä.
Aiemmin ihminen seisoi peilin edessä tuijottaessaan toista ihmistä. Nyt peili oli muuttunut prismaksi ja vaati yhä enemmän, eikä kertonut oliko katsoja kaunein. Prisman rikkoma kuva ei ollut koskaan
kaunis kaikkialla ja moni ahdistui tai masentui lopullisesti, turhautui
ja oli aggressiivinen, jolloin lopulta taantuma vei voimat. Kun kaik19

kien ystävä ei aiemmin ollut kenenkään ystävä, nyt tämä ei kenenkään ystävä pyrki olemaan ainakin osin hyväksytty globaalissa ja
kasvottomassa, psykologisoimattomassa todellisuudessa. Kun todellisuuksia oli paljon, yhtä paljon kuin ihmisiä, myös moraaliset ja eettiset rakenteet oli kirjattava synkretisoimalla kaikkien näkemykset
integroiduksi, holistiseksi maailmankuvaksi, eikä mukaan mahtunut
enää yhtään oikeaa tai väärää. Tässä maailmassa petoksen petos ja
valhe ei enää toiminut ihmisen illuusiona sanojen valheissa. Syntyi
ristiriita, jossa toinen oli ikivanha ja arkeisessa menneisyydessä, geneettisessä perimässämme, ja toinen oli opitussa ja sepitteellisessä
moraalissa, normeissa ja ihmisten tavassa kertoa toisilleen, mikä on
oikein ja mikä väärin. Näistä rehellisempi ja paljon vanhempi oli
mutkikkaan eläimen kieli, ja taas sitä oli korjattava.
Ei ollut enää vanhempia tai yhteisöjä, jotka olisivat kertoneet tai
suodattaneet normiston ja moraalin pelaajan tai kulkurin tajuntaan,
teosofin oivallettavaksi tai fundamentalisti turistin oppaaksi. Oli vain
kasvottomia telecity-blogaajia ja monikulttuurisia teosofisia julistajia,
joihin ei voinut luottaa tai sitoutua, mutta jotka veivät kehitystä haluamaansa suuntaan. Valhe menetti merkityksensä silloin, kun sen
tiesi valheeksi, eikä petos ollut enää keino suojautua uhalta, omalta
sisäiseltä aggressiolta, traumoilta, turhaumilta ja lopulta taantumalta.
Kenet olisi voinut osoittaa syntipukiksi, kun vastassa oli ei kukaan,
eikä narsismi enää toiminut kuten Freud oli ennen kertonut ja ennustanut.
Ihminen oli jälleen luolassaan alaston ja lymyili paratiisin lehvistössä. Sanat eivät enää antaneetkaan suojaa, ja niitä oli keksittävä
koko ajan lisää, eikä niihin ollut enää emotionaalista sidosta, jolloin
se katosi niiltäkin, joihin se oli joskus lapsena istutettu. Aika kulki
jälleen molempiin suuntiin ja taantuma syveni. Ihmisen omaksi tieteeksi alkoi tulla parasitologia, joka tutki sopeutumista elämään toisten kustannuksella, toisten eläinten ja kasvien sisällä ja niitä
hyödyntäen. Jotkut näkivät siinä suuren mahdollisuuden, toiset lopun alun uhkakuvia, kolmannet eivät nähneet sitä lainkaan. Ja jälleen
tarvittiin geenejä, joilla näitä ihmispoloja hallittiin.
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Vanhukset alkoivat kertoa emotionaalisista vivahteista, joita nuoret eivät muka nähneet omassa webmaailmassaan. Nuorten nörttien
maailmasta haettiin uhkia ja pelkoja. Virtuaalimaailma oli maailma,
joka ei ollut oikean metsän ja pellon tuoksuinen, tuulen ja tuiskun
oloinen, väittivät ne, joilla ei ollut enää lainkaan kosketusta toimivaan talouteen ja sen vaikuttajiin ja olivat yhteiskunnan ulkopuolisia,
turhautuneita ja jälleen aika alkoi kulkea takaperin ja taantuma syveni. Kurinalaisesti luolissa eläneet ihmiset kokivat tämän kurin puutteena. Useimmat oivalsivat kuinka jotain oli ehkä vinossa, mutta
eivät tienneet miksi. Ihmistä ja hänen perimäänsä, moraalia ja sosiaalisia rakenteita, luonnon osuutta ihmisen elämässä oli katsottu kovin
kapeasta kameran silmästä. Varkaudet vieraista kulttuureista olivat
pirstaleisen barbaarin kokoamaa tietoa, josta kehykset puuttuivat,
eivätkä kaikki palatkaan löytäneet enää oikeaa paikkaansa.
Metsään pakeneminen oli ollut luonnonkansan tapa aina kun vihollinen ahdisti. Luonto häviää ja kostaa, huudettiin, vaikka kasvava
hiilidioksidimäärä lisäsi kasvua ja hapekasta ilmaa. Myrskyt ja taifuunit hävittävät, sanottiin, vaikka merivirrat olivat liki pysähtyä jäisen
veden vähentyessä navoilla. Kaikki nämä uudet teosofiset koulukunnat puhuivat uhasta, jolla hallita levotonta kulkuria ja moraalitonta peluria, mutta koko ajan maailmaa ohjasi evoluutio ja sen
kärkiosaajat. Siinä ikivanhan geneettisen moraalin nopein reaktio
toteutui heti, ja noudatti globaalisti geneettistä koodia. Kun nopeus
oli reaaliaikaisia prosesseja ohjaava ja ensimmäinen laki, tämä oli
tärkein näkökulma myös ihmisen toiminnassa. Syntyi talous ja työympäristö, joka alkoi läähättää, ja virheet kasvoivat. Geneettinen
viesti tuli nyt väärään ympäristöön ihmisen luolana.
Ihmisiä ohjattiin kaikessa geneettisen koodin avulla, ei opitun ja
hitaamman, monikulttuurisen ja epämääräisen kielen kautta kertomuksia ja satuja sepitelleiden monikulttuuristen koodien tukemana.
Tieteessä tämä oli portaittain etenevä deduktio, ei hitaampi ja epämääräinen induktio saati kokeellisesti etenevä empiirinen, joka jopa
jarrutti tai esti deduktion syntyä. Hitaammat tekivät edelleen kokeita
selvittäen itselleen Einsteinin deduktiota yli sadan vuoden takaa.
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Jotkut tieteet ja niiden soveltajat nojasivat Sir Isaac Newtonin mekaaniseen fysiikkaan, eivätkä sitä edes oivaltaneet. Newtonin tieteessä pääosa oli oman aikansa okkultismia ja hänkin oli löytänyt
parhaat tietonsa vieraiden kulttuurien varkauksina ja niistä vaiettiin
visusti.
Ennen levottomat kulkurit sidottiin maahan irtolaisina tai pantiin
hetkeksi häpeäpuuhun kirkonmäelle tai heille luettiin synnit anteeksi
rippituolissa häväisten. Nyt niitä ei enää kysytty tai rippituolia kuluttivat ihmiset, jotka ymmärsivät vielä juuriaan ja historiaa, mutta eivät
nykyisyyttä saati tulevaa. Se oli paksu muuri, joka alkoi sortua eikä
suojannut, kun uutta historian tukemaa pääomaa ei enää syntynyt.
Vanha oli syöty yhteisesti ja muurit olivat särkyneet. Ihmisten uskon
vahvuutta ei ollut enää mahdollista mitata, kuten keskiajalla heittämällä heidät köytettyinä veteen, ja seuraamalla pelastiko paholainen
heidät varmalta kuolemalta.
Nuoret alkoivat kouluttaa iäkkäämpiä, lapset vanhempiaan ja
miehet itkeä ankarien naistensa hoivissa pahoitellen osaamattomuuttaan tai tunteittensa köyhyyttä, hakien lapsensa viikonlopuksi soittaen varoen entisen vaimonsa, perheensä, rakentamansa talon
ovikelloa. Lähiömiehen elämä oli muuttunut juopon elämäksi, eikä
perheen ylläpito ja hoito sitä enää muuksi muuttanut lähestymiskiellon uhatessa entistä perheenpäätä. Sofistikoitu skandinaavinen mies
nukkui kesät nurmikolla yhdessä katolisten latinoveljiensä tapaan.
Metropolit alkoivat tuoksua samalle ammoniakin löyhkälle Lontoossa, Pariisissa ja jo paljon aikaisemmin Moskovan ja Pietarin kolhoositoreilla.
Oikeammin tulkiten aiemmin kalastajan ja keräilijän taidot katosivat kiertävän elämänmuodon pysähtyessä viljeltävien peltojen ja
karjojen vaeltavan elämänmuodon pysäyttävään ja lamaannuttavaan
olotilaan. Vallankumous oli veretön, mutta totaalisen täydellinen
rakennettaessa jokisuiston kauppapaikka, kirkko ja kylä, muuri ja
linna puolustaa omaisuuttaan aseita hankkien. Jakaa osaaminen ja
pirstoa elämä palasiin uskoen kokemuksensa ammattiin ja taitoihin
liittyviksi jossa puutarhuri, sokerileipuri, kauppias, sotilas, rälssejä
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vaativa kartanonomistaja, kirkonkirjuri, kuka tahansa muistutti
omasta ammatistaan, oli sen näköinen, puhui häristä niillä kyntäessään ja tarkoitti äidillä äitiä ja miehellä miestä.
Mihin ovat katoamassa oikeat miehet, kysyttiin? Miksi naiset olivat muuttumassa miesten kaltaisiksi ja madalsivat ääntään, oppivat
uusia sosiaalisia selviytymiskeinoja ja hukuttivat miehet jopa juopottelun jumalallisessa kilvoittelussa, ihmeteltiin. Eikö paheitten summa
ollutkaan enää vakio ja miehet niiden hyväksyttyjä ylikuluttajia? Miksi miehenä olemisesta oli tehty ongelma ja naisista puhuttiin uuden
mentaaliälyn luomuksina? Eikö intellektuelli käytös ja ajattelu ollut
kuulunut aina naisten kasvatukseen?
Aiemmin aistit olivat valppaita vain sen ammatin, osaamisen tähden, johon ihminen oli elämänsä arvot sitonut ja leipänsä siitä ansaitsi. Joutumatta huutamaan ryysyläisen tavoin "leipä, leipä" tai
ojentamaan avoimen käden lanttia hakien, ollen ylpeä identiteetistään, jonka mittana oli sukupolvien aikana hankittu yhteinen muisti,
sosiaalinen normisto, kulttuuri, kielen ja sanojen symbolijärjestelmä,
johon luottaa myös kerrottaessa tarina ulkopuolella oman kodin ja
kylän, kansakunnan. Miksi tämä globaali uusi maailma ei enää tottelut tätä vanhaa koodia? Vai oliko se totellut sitä koskaan? Joutuiko
se nyt ensimmäisen kerran koetukselle?
Kuka enää muistaisi tehtaan piippuja tai kaskisavuja, kuka tarvitsisi aisteja jotka ovat elämisen laadun mitta? Aikanaan sanat ja aistit
rajasivat mitä ihminen näki, kuuli tai saattoi nautinnolla suuhunsa
ottaa ja vatsansa täyttää. Aluksi se oli elämistä kädestä suuhun, kiertäen ja hakien. Sitten paikallaan pysähtyen ja kasaten omaisuutta yli
oman tarpeen. Se oli myymistä ja vaihtamista, rikastumista tekemättä mitään hyödyllistä, käsissä kosketeltavaa, syötävää.
Ja sitten tulivat koneet ja koneet korvaava automaatio ja teknologia, joka ohitti isäntänsä järjen ja laajensi aisteja. Näiden mukana
rantautuivat uudet markkinat ja markkinoiden kertojat. Ne pelurit ja
kulkurit, jotka kertoivat mitä on seikkailu ja ystävyys, yhdessäolo ja
rakkaus, huolenpito ja hylkääminen, vakaumus ja mielenrauha tai
kaaos ja anarkia järjestyksen maailmassa, jota oikeasti hallitsivat luo23

vat luokat ja webympäristön sisäistäneet nuoret. Ja lopulta kaiken
vievä koditon raha.
Uusilla markkinoilla maksettiin pelureille aistien laajennetusta
maailmasta ja tarinan kertojan kyvystä harhauttaa suuria massoja,
turistien laumoja ja marketmaailman flaneeraajien sieluja. Ei siis
enää tavasta hakea elämys luottaen harhaisiin aisteihin tai tarpeeseen
täyttää vatsa, hakea lämpöä tai tulla rakastetuksi, he kertoivat ja vetosivat webympäristön nuoriin heitä tuntematta. Altruistinen tiedon
tuottaja, elämysten markkinoija, ei etsinyt alun perin voittoa eikä
hakenut valtaa. Hän ei palvellut suuren mediatalon renkinä. Sama
koski taidetta ja ihmisen hoitamista, opetusta ja koulutusta. Vasta
myöhemmin näistä alettiin laskuttaa, ja syntyi prostituoitujen ammattikunnat ja ahneus. Ahneus pilasi työstä saadun ilon ja luovuuden, väärät ihmiset tekivät sellaista, joka ei heille sopinut luovana
Luojan lahjana. Ei tiede ja taide, uuden opettaminen, parantaminen,
ole kenen tahansa lahja, väitettiin. Kuka tahansa ei ole sopivat hoitamaan vanhusta tai vammaista, huomattiin mutta liian myöhään.
Narsistisissa ja egoistisissa vanhan maailman silmänkääntäjissä oli
Gogolin kykyä muuttaa kuolleet sielut eläviksi. Tai nähdä auringon
lasku, usvan nousu jäätyvältä järvensalmelta, ja kuinka se huurtuu
valkoiseksi peitoksi pellon vielä vihreälle oraalle. Miksi tyytyä väreihin, he kysyivät, jotka olivat vain sateenkaaren kirjon tai revontulten
loimun veroiset? Miksi tyytyä aisteihin, he pauhasivat, jotka erottelevat vain niin vähäisen ja kalpean osan ympäristön miljoonista väreistä, äänistä, mauista tai tuoksuista? Miksi rajata rakkaus vain
runoilijoiden kuvaamaksi tai viha, kateus, kauna, mustankipeys ainoiksi suuriksi tummiksi tunteiksemme, he vetosivat suuriin turistilaumoihin.
Tämä maailma ei ole vielä likikään valmis Luojan töiden jäljiltä,
saarnasivat teosofiset materialistit ja fundamentalisti -pelurit. Tätä
täytyy parantaa ja korjata, haastaa jumalat alkaen omista herooisista
sankareistamme Väinämöisestä, Ilmarisesta, kalevalaisesta ugrilaisesta ihmisestä, he vaativat. Viha ja rakkaus, raaka väkivalta ja hentomielinen hellyys, halu surmata ja rakastaa on kiedottava yhteen kuin
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Homeroksen tehokeinona, Iliaan ja Odysseian taruissa. Hivenen
totta ja paljon keksittyä, faktat ja fiktiot yhteen limittäen. Se on globaalin kulttuurin yhteistä hämmentävää tulevaa liittoamme kohti
Baabelin tornia ja viimeistä tuomiota, Hefaistoksen kiroa ja yhteistä
tulvaa. On otettava irti kaikki nyt vielä kun elämme, ja meitä on
enemmän kuin koskaan tällä viheliäisellä pallollamme.
Ja koko tämän kohinan takana oli altruististen nuorten kädet ja
kyky ohjata tätä uutta ja uljasta yhteiskuntaa. Sen uudet symbolit ja
kieli, jonka se itse tunnisti ja jota se itse loi ja siirsi vielä heitäkin
nuoremmille lapsille, mielikuvituksesta rikkaille visioiville leikkiikäisille. Oli täydellinen kuvaruudun pinnan rajoittama vapaus ja miljoonien yhteisten aivojen oivallus, jossa Einsteinin kaltaisia neroja
oli enemmän kuin pienessä kansakunnassa. Luovia lahjakkuuksia
jopa hukattavaksi, mutta ei heitettäväksi tyrmään toisinajattelijoina
tai neroina palvottaviksi. Ja heitä alettiin vihata ja vainota ja vain
koska he tuottivat kaiken muita paremmin ja ilmaiseksi.
Kun aiemmin tietoa tuotti kourallinen toimittajia, puoliluovan
työn tekijöitä, nyt heitä oli miljoonia ja kaikkien ammattikuntien
edustajina. Tiedettä tuotettiin avoimiin verkostoihin miljoonien luettavaksi ja korjattavaksi, ei vain yhden tai kahden portinvartijan narsismin ja konvention pönkittäjäksi. Reaaliaikaisesti ja toisiinsa
tukeutuen, tuhlaamatta arkkiakaan paperia ympäristöä varjellen ja
demokratiaa lisäten, sivistystä kohottaen. Kaikki oli nyt kiinni uutisen vastaanottajan ja omaksujan kyvyssä oivaltaa ja ottaa monikulttuurista tietoa käyttöönsä.
Shakespearen opit alkoivat juurtua. Ei riittänyt että vain luki tai
omisti kirjan. Oli myös itse opiskeltava ja tuotettava. Pantava käytäntöön ja muistettava sekä tehtävä oikeat valinnat, kuten hyvä filosofia vaatii. Kukin uutinen oli lukijansa mittainen ja lukijan oli koko
ajan koulutettava itseään tai jäätävä kilpailussa muiden jalkoihin.
Evolutionarismi oli ankara oppi mutta samalla palkitseva, elämän
sisältöä rikastuttava ja antoi aina monin verroin enemmän kuin mitä
altruistiset nuoret ikinä kykenivät verkostoonsa tuottamaan.
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Oli syntynyt altruistinen, luova ja innovatiivinen evoluutiota palveleva vallankumous, jonka rinnalla egoistiset vallankumouksemme
olivat aina olleet verisiä ja aiheuttaneet vain suurta kärsimystä. Universaali eurooppalainen lineaari kehitys ja hierarkinen ”scala nature”
oli kadonnut lopullisesti. Syntyi uusi uljas maailma, jossa valta oli
kielellisesti ensimmäisenä uuden oppivilla sukupolvilla, miljoonilla
sellaisilla neroilla, jotka ennen pantiin kahleisiin, kiusattiin kouluissa
ja kodeissa tai eristettiin poikkeavina yksin.
Nyt nämä miljoonat löysivät toisensa ja johdattivat koko muun
lauman sinne, missä heitä ei oltu ennen nähty. Pelurit ja turistilaumat
saivat itse kokea sen mitä heiltä kadehtivat. Se oli kuin Johanneksen
ilmestyskirjan kauhut, mutta kaksi verroin pahempana. Nerona elämisen lahjat kärsimyksineen, mutta myös sen palkitsevat hetket. Oli
syntynyt yhteiskunta, joka oli luova, innovatiivinen ja kaiken aikaa
uutta tuottava ja omaksuva, jossa uuden nopea omaksumien ja kyky
joustaa olivat avainkäsitteitä siinä missä ajan ja paikan katoaminen,
vuorovaikutus. Vanhan median, puoliluovan ja paavillisen portinvartijan, oli vaikea hyväksyä valtansa menettämistä yhdessä siihen rakentuvan politiikan, korruption, omistuksen ja tayloristisen yhteiskuntakoneiston kanssa, jossa konvention ylläpito ja rajat olivat portinvartijoiden ja byrokraattien yhteistä pelikenttää, vakuuttivat uuden
ajan gurut ja oppimestarit.

Luku 1
Vähäpappi

Täytettyäni kolme vuotta nuorempi veljeni syntyi. Tuo syntymäpäi-

väpäivä oli merkityksellinen minulle itselleni erityisesti siksi, että se
on varhaisin todella muistamani asia, joka ei ollut muiden minulle
kertoma tarina, ja siihen liittyi runsaasti moniulotteisia ihmismielen
tapahtumia. Jo se että kykenin sen muistamaan ja käsittelemään mie26

lessäni järkevästi, kertoo tapahtuman merkityksestä ja ihmisestä
kolmevuotiaana. Kehitysgenetiikassa kolmevuotias on jo pitkälle
ehtinyt ja geenit ottavat vastaan oppien uutta sienen lailla imien.
Syntyi uusia muistijälkiä ja jotkut niistä olivat muita merkittävämpiä,
läpi elämän vaikuttavia.
Muistan lukeneeni sujuvasti pian veljeni syntymän jälkeen ja vielä
edestakaisin pakkoneuroottisen kiihkeästi. Osasin siis lukea, mutta
miksi luin tekstit loogisesti nyt myöhemmin aikuiselämään mitoittaen oudosti edestakaisin? Olivatko kirjoitukset takaperin luettuina
ehkä kiinnostavampia kuin etuperin? Tai ehkä lapsi ei ymmärtänyt
tekstejä niin hyvin alkuperäisessä asussaan kuin käännettynä päälaelleen käsittämättömäksi munkkilatinaksi?
Oli syy mikä tahansa, tuosta tavasta kehittyi myöhemmin huikea
nerouden laji, joka oli syntyessään kyllä vain ahdistava ja piinaava
helvetti. Aikuinen ihminen ei ymmärrä miten lapsena hankitut lahjat
ovat kirous omistajalleen, eikä niitä pidä kadehtia. Lapsen ahdistus
on vieläkin todellisempi kuin aikuisen, ja se herää aina uudelleen aivan kuin koko elämän läpi kulkisi joukko toisiinsa risteileviä sähkökaapeleita. Kun joku kohta saa ärsykkeen, koko keho on hälytystilassa ja ihmispolo alkaa panikoida, vihata jotain tietämättään ja
ihastua toiseen ties mistä syystä.
Kaikelle tälle annamme sitten outoja nimiä riippuen siitä kuinka
ne ovat satunnaista oppimistamme ohjanneet, tai millaisessa ympäristössä ne ovat kulloinkin sattuneet syntymään. Joku puhuu rakkaudesta, toinen vihasta ja kateudesta, kolmas myötäelämisestä tai
sen puutteesta, geeneihin kätkeytyvistä reaktionormeista. Siis siihen
joka syntyy geeniemme ulkopuolelta ja kuinka me siihen reagoimme
ja sopeudumme. Runsas 20 000 vanhemmiltamme lahjaksi saamaamme geeniä ovat tämän monimuotoisuuden tulkinnan ainoa syy
ja seuraus. Aivan kuin konserttipianistin klaviattyyri, muutamat sen
koskettimet, joilla soittaa pianosonaatit ja etydit, polkat ja tangot, tai
jättää kaikki soittamatta ja olla aina epävireessä.
Mitä me olemme toistemme tunteita erittelemään? Vieraita ne
ovat ja vieraiksi meille jäävät. Ei sokea voi toista samanlaista taluttaa,
27

eikä värit toisin näkevä ole yhtään sen oudompi kuin hän, jolle värit
ovat mukamas rikkaampia. Keskiverto ihminen näkee päävärit ja
spektrin, muut sitten jotain toista tai liioittelevat näkemäänsä, ja ovat
kielellisesti lahjakkaita tyhjän puhujia. Usein kielellisesti lahjakkaat
käyttävät vähän sivellintä, eivätkä osaa veistää kivestä tai puusta näköistänsä patsasta. Sen sijaan koko se konventio, jonka ympärillä
taide toimii ja on sen vankina, on usein näiden muokkaama ja ymmärretty väärin. Värejä ei käytetä maalaamalla kirja eikä patsaita veistetä patsastelemalla itse niiden mallina.
Mustavalkoisen ihmisen maailma on ehkä vähän muita värikkäämpikin. Väreillä on nimet vaikka kaikki onkin vain harmaan eri
sävyjä. Harmaan eri sävyistä kehittyy kyky erottaa todella värit toisistaan. Sitä voisi kutsua jo todella taiteeksi ilman Luojan antamaa lahjaa nähdä itsestäänselvyys. Niinpä neroutena pitämämme on lähellä
tätä samaa kykyämme löytää ja taitaa ohi itsestään selvänä pitämämme aistien ja tekojen todellisuuden, ylittää kuvittelemamme
geenien asettamat rajat, oletin lapsena, enkä ole nyt varma olinko
kovinkaan väärässä.
Nerouden takana on miltei aina jokin fyysinen tai psyykkinen
poikkeavuus, tapamme ontua jotain osaa itsessämme, ja peittää sen
tuoma häpeä, tai pelko joutua eristetyksi ja yksin. Se on pelurin käyttämä ase pitää yllä jatkuvaa moraalitonta elämäänsä ja sulkea sen ulkopuolelle pelurin pelin säännöt lopulta kieltävät moraaliltaan
tervejärkiset ihmiset. Sellaiset lapset, jotka paljastavat kuninkaan
olevan narrin ja vailla vaatteita, arvelin silloin ja olen siitä nyt aikuisena ehdottoman varma. Pelurit aiheuttavat nuo lasten vammat ja
sadistiset kiusaajat, kaunaiset ja epävarmat kateuden kyllästämät ihmiset.
Peluri on aina vähälahjainen ja näkee lahjakkaassa pelottavan ja
pois pyyhittävän haasteen. Geenien signaalit tulevat aina ulkomaailmasta ja sen kaksi vastapoolia ovat lahjakkaat ja lahjattomat sekä
näiden välinen ikuinen taistelu. Kun muistijälkemme on kerran aktivoitu, sitä ei aktivoida toisin tämän jälkeen ja sama laukaisee aina
saman jäljen. Elämme ne vain uudelleen ja koemme ikään kuin
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eläisimme samaan aikaan ja rinnakkain useita elämän mittaisia tarinoita, pelkäsin jo lapsena ja varoin aikuistumista.
Vain muistimme panee nämä tarinat järjestykseen niin kauan
kuin se on mahdollista tapahtumien edetessä historiallisessa järjestyksessä. Elettävänämme on ollut sellainen maailma, jossa ajalla ja
paikalla on ollut globaalisti reaaliaikaiset vastineet, joihin geenimme
ovat voinet sopeutua ja jäädä henkiin. Kun ne katosivat, muistimme
olikin kadonnut myös sen sosiaalisena ja kulttuurisena, yhteisön kollektiivina tapana oppia ja hakea oppimastaan moraaliset ja eettiset
normistonsa geeniemme alkaessa harhailunsa. Genotyypin reaktionormi, suhtautumissääntö yksilönä, ei poikkea koko globaalin
maailman tavasta toimia ja normittaa kollektiivinen muistinsa.
Oikeastaan olin kolmivuotiaana aikuisempi kuin nyt, sillä pienellä
varauksella, etten pystynyt jäsentämään lukemaani sellaiseen maailmankuvaan, johon nyt lukemani liitän. Se oli siis tavallaan värisoikeutta, ja näin kaiken lukemani harmaana antaen niiden sävyille
kuitenkin nimet. Tai jos ne olivat värejä, ne näyttäytyivät lapsen
maailmassa vielä tuolloin liian kirkkaina, ja vasta aikuistuttuani kykenin näkemään värien tuhannet sävyt ja varjojen leikin. Aikuisten
keksimille symboleille oli annettava sellaiset konkreettiset käsitteet,
jonka pienen ihmisen maailma ja sen kokemukset mahdollistivat.
Eikä se ole kolmivuotiaalla vielä kovin värikäs, tai ainakin sävyjen
erottelu on työlästä, näin muistelen tuota aikaa aikuisena. Ja olen
luultavasti väärässä.
Lapsen maailma oli paljon avoimempi ja vailla sanojen suljettua
kehää, johon myöhempi oppiminen sanat liitti ja kavensi samalla
mielen ja sielun sanojen vangiksi. Sanat saivat mentaalisen sisällön ja
ehdollistuivat, zenkgeenit sulkeutuivat ja avautuivat jatkossa aina
samalla tavalla. Juuri tästä kyvystä hyväksyä aikuisen hyväntahtoinen
kasvatus sekä palkittiin että rangaistiin, ja kapinoijat olivat väärässä.
Värit alkoivat löytyä symbolikielellä, mutta ne olivat tylsiä, aikuisen
tekemiä ja edustivat jo kerran valittua maailmaa, maailmankuvaa ja
sen symbolirakenteita jopa tunteineen, tuoksuineen ja elämyksineen,
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johon ne tuli liittää. Hyvä ja lahjakas taiteilija ei koskaan maalaa kirjaa vaan väreillä.
Tätä kaikkea kutsuttiin kasvatukseksi ja sellaista opin kavahtamaan. Geneettinen kieli oli ollut paljon rikkaampi, ja nyt sitä väkivalloin vietiin nuorempaan ja köyhempään kulttuuriin. Daimoneita
alettiin hävittää järjestelmällisesti edes pohtimatta kuinka ne olivat jo
kiinnittyneet lapsen sieluun, joka luki kolmevuotiaana, ja haki lukemalleen kiinnityspinnan geneettisestä muistista, moraalista ja kansojen kollektiivisesta perimästä. Sieltä mistä lapset nytkin sen hakevat
katsoessaan tietokoneensa muuten neutraalia kuvaruutua, television
piirrettyjä huikeita elämyksiä.
Aikuisten tekemä maailma oli tylsyydessään väritön ja rakennettu
kaikkien ymmärrettäväksi ja keskivertoa palvelevaksi, ja siitä alkoi
pojan ja peltirummun kapina. Ei sellainen, josta poika peltirumpuineen julisti saksalaisessa Günter Grassin kerronnassa. Se ei ollut lapselle uskottava kertomus. Se oli aikuisen tarina kansakunnan omasta
kapinasta ja traumasta.
Aikuisen tekemä satu ei mennyt läpi kolmivuotiaan maailmassa,
joka kapinoi niitä lehtiä vastaan, jotka kirjoittivat kertomuksensa
kaikille samalla tavalla avautuvaksi ja sanoivat sen olevan viisautta.
Tämän maailman webympäristö ja sen lapset eivät poikkea tuon ajan
lapsista ja kapinoivat hekin tuota viisautta vastaan. Peluri ei saa enää
tukea ja otetta nuorista lukijoistaan yhtä helposti kuin silloin, kun
itse olin kolmevuotias.
On eri asia kirjoitta kirja tai maalata taulu olettaen lukijoiden tulkitsevan niitä persoonallisuuteensa tai älykkyyteensä liittyvillä
avaimilla, kuin persoonallisuus tai älykkyystesteinä, sanojen symboleja ja värejä käyttäen, kuin tehdä se geeneille tai kansakunnan kollektiiviselle muistille. Ero on tuhansissa tai miljoonissa vuosissa ja
tämänkin ne kansakunnat ymmärsivät, jotka eurooppalainen kulttuuri järjestelmällisesti keskiaikana hävitti kertoen heidän olevan villejä petoja. Tämäkin tieto on hävitetty, tai jäljellä on vain muutaman
suuren neron käyttämä pirstaleinen kosketus geeneihimme, ja hät30

kähdämme sellaisen kohdatessamme. Se on kuin taivaasta tuleva
valo, neljännen ulottuvuuden oivallus, valaistunut teos tai ihminen.
Webympäristö ei avaudu lapsille samana todellisuutena kuin heidän vanhemmilleen. Altruisti lapsi ei esittele värejä ja taidettaan kirjoittaen niistä kirjaa ja huutaen olevansa muita parempi narsismin
täyttäessä ihmisen sisäisen minän ja jokaisen kuvan kirkuessa omasta
egosta ja sen nälästä tulla palkituksi. Tästä muistostani olen ehdottoman varma.
Ajatus että kolmevuotias ei seuraa ympäristöään, vaan elää kuin
infantiili toukka kotelossaan odottaen sieltä kuoriutumista ja levitellen aikuisena siipiään kuivatellen niitä ensin tuulessa lähteäkseen ensilennolle, on elämän vääräoppisin aikuisen ihmisen harha. Lapsuus
ei ole aikuisuutta varten, eivätkä menneet sukupolvet ole eläneet
meidän evoluutiota tavoitellen ja itseään siihen jalostaen. Tuo ajatusharha on aivan yhtä mieletön kuin myöhempi paluu freudilaisittain näille samoille unimaille traumojamme hakien, ja amputoiden
ne sitten pois kuin kuolioon joutuneen jäsenen, ja jättäen jälkeensä
vain aavekivut ja viisaamman, tasapainoisemman mielen.
Meillä on koko elämänmittaisia kytkentöjä joka ikiseen tapahtumaan hamasta syntymästämme jatkuen geneettiseen perimäämme,
jossa yksi asia laukaisee koko hermostomme synopsien virtapiirin,
jolloin tuloksena on joko oikosulkua muistuttava kaaos ja paniikki,
hätätila koko elimistön vavistessa kauhusta tai ehkä kokonaan päinvastainen, kaiken rauhoittava ja helpottava hengähdys, jossa mitätön
tapaaminen, sana ja tuoksu kulkee toista virtapiiriä jälleen läpi elämämme koko koetun ketjun, mutta nyt kuin tyynessä vedessä tai
lähteen kaltaisessa sielun maisemassa. Näin sen lapsena koin ja aikuisena oivalsin.
Meidän sisällämme ei ole kaksi vaan neljä ihmistä, jossa yksi oppi
puheen ja sen mukanaan syntyvän opitun, sepitteellisen kulttuurin ja
sen narsistisen freudilaisen opin, piilotajuntamme, sekä kolmantena
sen lisänä syntyvän kansojen ja yhteisöjen kollektiivisen muistin.
Tämän hauraan kuoren alta löytyvät geenimme ja niiden kyky puhutella meitä, kertoa mikä on oikein ja väärin, missä kulkee luomakun31

nan herran arkeinen ja geneettinen muisti, normisto ja moraali, pelot
ja ahdistukset, jumalat ja luomakunnan yhteinen tarina. Sen peittely
ja unohtaminen sanojen ja kuvien tulvaan on huumetta ja ihmiskunnan suurin petos. Ihmisen moraali ei syntynyt kielen mukana vaan
päinvastoin, kykymme peittää se ja hakea uutta selitystä, petosta petoksen verhoksi. Se ei yhdistä globaalia kulttuuria vaan erotta ja luo
epäluuloja, pelon ilmapiirin ja pelon maantieteen.
Lapsena lukiessani en osannut varautua valheisiin. Uskoin Kolumbuksen löytäneen Amerikan olkoonkin, että luuli tulleensa Intiaan. En tiennyt että Amerikassa asui jo kymmeniä, ellei satoja,
sofistikoituja kansoja, oli asunut ehkä jo ennen omaa mannertamme,
ja että heitä oli enemmän kuin eurooppalaisia. Heitä ei siis tarvinnut
löytää vaan he löysivät meidät, tai ehkä pikemminkin pyrkivät pysymään piilossa eurooppalaisilta barbaareilta. Heillä oli siihen kyllin
hyvä syy.
En tiennyt sitäkään, että Amerikan löytäminen oli barbaarinen
ryöstöretki, ja kuinka eurooppalaisistakin ainakin britti- ja baskikalastajat, portugalilaiset ja ranskalaiset sekä viikingit olivat käyneet
Amerikassa jo paljon ennen Kolumbusta. Maya- ja inkakansat olivat
minulle satumaisia, kullanhohtoisia kansoja ja kaikki intiaanit samalla
sadistisia valkoisen miehen päänahan saalistajia preerialla asuvien
pienten lasten ja heidän perheittensä kiusana. Sellaista tietoa ei olisi
saanut jakaa oikeana tietona etenkään lapselle. Aikuiselle sellainen
tieto olisi sopinut.
En tiennyt lapsena lukiessani, kuinka ihminen ei olekaan vain
muutaman kymmenen tuhannen vuoden ikäinen, vaan mahdollisesti
jopa vuosimiljoona sitten syntynyt. Jos käytössäni olisi ollut tällaista
tietoa Aasista ja Indonesiasta, Kiinasta ja Jaavalta, Afrikasta tehtyinä
tiedemiesten löytöinä, olisin asettanut Darwinin opit ja luomiskertomuksen kokonaan toiseen viitekehikkoon lapsen mielessäni.
Tuossa ajattelussa ihminen ei olisikaan enää asettunut lajeista viimeisimpänä syntyväksi ja luomakunnan kruunuksi, vaan ihmisen esivanhemmat olisivatkin olleet liki ensimmäisiä prekambrisia otuksia
kilpaillen samassa sarjassa sukamatojen, trilobiittien ja kotiloiden
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kanssa. Loput tuon ajan löydökset olisivat öljynä ja hiilenä Jäämeren
pohjassa. Maan akseli olisi ehtinyt kiertyä moneen kertaan ties mihin
suuntaan ihmistä kuljettaen. Tällöin kaikki muut lajit olisivat ikään
kuin ihmisen synnyttämiä ja omaa tuotettamme, meitä jalostuneempia, ja me olisimme vastuussa luomakunnasta esivanhempien tapaan.
Tällainen ajattelu Darwinin tuottamana olisi ehkä pelastanut
maapallomme paremmin kuin se huiputus, jossa kerrottiin ihmisen
syntyneen maapallolle ikään kuin taivaan lahjana geologisten ajanjaksojen viimesekunneilla. Se oli ajattelematon kertomus arkeologeilta, antropologeilta ja geenien tuntijoilta pohtien maapallomme
tulevaisuutta, tietäen toki hyvin ihminen ja hänen turhamainen luonteensa. Uudessa maailmankuvassani jopa suuret liskot, mammutit,
lintujen ja nisäkkäiden upea armeija, delfiinit ja apinat olisivat ihmisestä syntyneitä eikä päinvastoin. Aadamin uskottomuuden hedelmiä
Paleotsooisten aikojen ihminen olisi elänyt kotiloita syöden, rustokaloja pyydystäen ja hänen jälkeensä olisi maailma käynyt läpi monia poimuvuorien syntyjä ja niiden kulumisia kiven kierron
maailmassa, mantereet olisivat erkaantuneet toisistaan ja ihmisen
rodut niiden mukana, jääkaudet olisivat tulleet ja menneet, osa ihmisistä muuttunut ufoineen taivaalle tai merten syvyyksiin, dinosaurukset kuolleet jonkun ihmisrodun kehittyessä kohtuuttoman ahneeksi
metsästäjänä, nykyisen ihmisen tapaan, ja siitä myöhemmin rangaistuksensa saaden.
Sellainen Darwinistinen malli olisi ollut parempi dogmi tiedeyhteisön vaalittavaksi ja oman maailmamme suojaksi kuten lapsena
lukemani sadut ja mytologiat. Meidän tulisi rakentaa omat kertomuksemme ja valheemme, tieteemme, filosofiamme ja uskontomme, ettemme vahingoita vahingossa niillä omaa itseämme ja
luomakuntaa. Ne on tarkoitettu meidän suojaksemme, ei tuhoksemme. Jos joku tiedemies tai kirkkoruhtinas, imaami olisi siitä
loukkaantunut, mitä merkitystä sillä oli saavutettuun etuun verrattuna. Tämähän on lopulta ainut planeettamme elääksemme ja uskoaksemme, filosofiaa harrastaaksemme ja tehdäksemme tiedettä, viljellä
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maata ja käydä kauppaa, vaihtaa rahaa ja tehdä terroritekoja. Lapset
ovat yleensä kohtuullisen sofistikoituja ennen kasvatuksen sitä pilaavaa merkitystä ja aikuiselämän syviä pettymyksiä. Ei näitä pettymyksiä, kuolemansyntejämme, sovi asettaa lasten kannettaviksi, olisi
pohtinut lapsena geeniperimäni moraalilla.
Lapsena minä opin kuinka kaikki eläimet kehittyvät aivan alkeellisimpia lukuun ottamatta hedelmöityneestä munasolusta erilaisten
toukka- ja alkiovaiheitten kautta. Niin myös me ihmiset äitimme
kohdussa. Me kävimme läpi sen lajihistorian koodiston, jonka kuluessa olimme välillä hetken myös uivia nisäkkäitä tai meillä oli kiduskannet. Ei vain apinoita, kuten evoluutio-opin populistiset mestarit
tahtovat aina muistuttaa, näyttämällä Darwinin apinana. Näille apinan piirtäjille ja kuvaajille ihmisen evoluutio eläimestä on ollut pelottava ja nöyryyttävä asia, ja he haluavat meidän unohtavan
Darwinistisen totuuden. Brittiläisen akatemian papereita selatessaan
ja Inkojen tietoja hakiessaan, Darwinilta jäi huomaamatta ihmisen
huikean korkea ikä, tiedän nyt. Hän salasi sen uskonsa vuoksi ja liberalismin oppina.
Se oli paha virhe viisaan miehen tekemäksi. Tai oikeastaan sen
teki media, joka piirsi Darwinin apinana, kilpaillen jo tuolloin kirkon
ja paavin kanssa vallasta ehdottomaan totuuteen ja valtaan, ja näin
siitä pilailusta ja politikoinnista on koitunut meille valtavasti vahinkoa. Ei vain Darwinin perheelle ja yhdeksälle lapselle, pohdin kuvaa
lapsena. Koulussa hänen lapsiaan oli asiasta varmasti kiusattu, kuvittelin tuosta tapahtuneesta kirkon saadessa tukea medialta. Se oli valtataistelua, jossa Darwin oli vain väline ja sen laskuja maksavat
tulevat sukupolvet tai ehkä jo me sulavina jäinä Jäämerellä, napamantereilla, ekokatastrofina koko globaalin atmosfäärisen ja hydrosfäärisen kierron lopullisena häiriönä. Koko biosfäärinen kierto ja
oma ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen rakenteemme ovat näissä kiinni kuin lapsi napanuorassa äitiinsä.
Darwin oivalsi, ettei ihminen olisi voinut geneettisen valinnan
kautta syntyä muutaman vuosituhannen aikana. Sellaisen ajan puitteissa vain harmaalokin selkä tummenee selkälokin mustaksi. Api34

nasta ei kehity tuona aikana suhteellisuusteorian rakentavaa ja kuuhun matkaavaa tietokoneiden käyttäjää. Tämä on deduktiivinen laskelma siinä missä empiirisin havainnoin ymmärrettävä, kenen
tahansa oivaltama arkipäiväinen totuus.
Miksi meidän selkärankaisten valoherkkä osa, verkkokalvo, on
kääntynyt poispäin valon tulosuunnasta? Sitä tutkii embryologia. Ja
miksi me näemme vain tietyn osan valoaalloista ja osa jää kokonaan
näkökykymme ulkopuolelle, sen tutkijat ovat monen tieteenalan
edustajia. Me näemme, haistamme tai tunnemme, kuulemme vähemmän kuin useimmat lajitovereistamme. Oma mittapuumme ihmissovinisteina rakentuu puhuttuun petokseen, ja se on nyt riski
koko lajillemme.
Varhaisessa vaiheessa olevaan alkioon voidaan saada aikaan muutoksia. Poistamalla ja siirtämällä osia meille on selvinnyt, mistä alkion osasta mikin osa muodostuu. Tai missä vaiheessa elinten ja
ruumiinosien syntyä säätelevät induktiot tapahtuvat, joko kemiallisina tai hermoimpulsseina. Syöpäkasvain on esimerkki tämän säätelymekanismin virheistä. Sen oivaltamiseen vaadittiin aikaa enemmän
kuin vain muutama vuosituhat, jossa aika kulki molempiin suuntiin,
ja välillä me aloimme korjailla geenejämme ja muutimme omaa historiaamme. Me teemme sitä edelleen huomaamattamme, ja etenkin
öisin nukkuessamme. Meitä vanhemmat kulttuurit tekevät niin myös
valveilla, emmekä me sitä oivalla.
Perättäisten sukupolvien välillä on yhteys. Me muistutamme vanhempiamme. Tätä periytymistä tutkii perinnöllisyystiede, joka on
edistynyt valtavasti ja pystyy määrittämään geenien ohella jo pienemmät sen osaset ja perinnöllisyystiede kulkee molekyylibiologian
kärjessä. Mutta ei enää yksin vaan poikkitieteisenä ja mukana ovat
kaikki biotieteitten ja fyysisten tieteitten kärkiosaajat. Sitä ei pidä
median sotkea simpanssin etologiaa tutkivaan tieteeseen. Jos simpanssilla tai delfiinillä on peritty moraali, se ei tarkoita että meillä
olisi sama perimä.
Osa näistä genetiikan huipputieteen edustajista ei ole luontoa aina edes nähnyt ehkä eläintarhan, koe-eläinhäkkien ja metropolipuis35

ton ulkopuolella. Tällaiset ihmiset ovat riski yhteiskunnalle ja koko
luomakunnalle. On ymmärrettävä ajan outo ja meille usein vieras
tapa käyttäytyä, ja geenien manipuloinnista syntyvät riskit poikkitieteisenä suurena prosessina.
Darwinin räjäyttämän pommin jälkeen me teimme virheen. Innostuimme niin perusteellisesti eläinten kehityksen kantamuotoihin,
että unohdimme oleellisen. Me käänsimme kokonaan selkämme
kenttätutkimukselle, luonnon kantamuodoille, ja koko luonnon havainnoinnille. Me hautauduimme laboratorioihin leikkelemään, vertailemaan, tekemään johtopäätöksiä – usein aivan päättömiä –
eläinten ja koko luomakunnan kehityshistoriassa.
Unohdimme eläinten olevan olentoja, ja luonnontieteen olevan
olentojen tutkimusta. Eläimiä oli tutkittava niiden omassa elinympäristössä, kuten ihmistäkin osana tätä yhteistä ekologiaa. Ei erillisinä
saarekkeina. Tähän tasapainoon puuttuminen aiheutti seuraamuksia,
jotka ovat olleet turmiollisia etenkin ihmiselle itselleen. Tämän päivän ekologia on eläintä kunnioittavaa ja rakastavaa tiedettä täynnä
iloa ja ihmetystä. Se on oman tarinamme alkulähde, josta erkaannuimme homo sapiens lajiksi ehkä 30 ehkä 70 miljoonaa vuotta sitten tai todellisuudessa miljoona vuotta aiemmin. Jotkut ymmärtävät
tämän heti, toiset eivät koskaan.
Ehkä puhuva ihminen syntyi sittenkin jo 250-400 miljoona vuotta sitten, kuten jotkut lähteet Etelä- ja Väli-Amerikasta väittävät.
Tällöin olisimme syntyneet siellä jo devonikaudella tai oikeammin
meidän esivanhempiemme luita on löytynyt tuolta ajalta, ja jouduimme erilleen mannerten liukuessa yhteisestä Gondwanamantereesta.
Ehkä me olemme syntynet useita kertoja ja välillä hävinneet. Ehkä ne ulkoavaruuden tuntemattomat oudot näkymme ovatkin omalta planeetaltamme alun perin syntyneitä. Ehkä me olemme
tarkkailussa ja vain kehno sivupolku evoluutiossa. Ehkä päälinja
kulkee edelleen suoraan auringosta energiansa saavien vihreitten lajitovereittemme kehityslinjoissa itiö- ja siemenkasveista kohti yhä kehittyneempiä muotoja. Ehkä me oivallamme parhaiten ja edistymme
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hyväksymällä tämän tosiasian, oman pitkän ikämme ja siitä syntyvän
vastuun lajitovereistamme, omista lapsistamme.
Onko kukaan saanut niin paljon pahaa aikaan kuin Darwin ja
Freud, jotka tekivät ihmisestä arvottoman apinan ja Jumalan kuvasta
apinan kuvan? Tai naisesta neuroottisen hysteerikon, unista tulkin
menneeseen eikä tulevaan. Eikö maailma, joka oli mytologinen ja
keskiaikainen kaaos noitineen ja taikauskoineen, ollut lopulta ihmiskasvoisempi, ymmärrettävämpi ja vähemmän tylsä kuin nyt elämämme? Noitien ja metsänhenkien kanssa pelehtineet ihmiset ovat
aina kiehtoneet mieltäni enemmän kuin DNA-rihman tuloksena
syntynyt aminohappoketju. Lapsena olisin lukenut ja ymmärtänyt
aminohappoketjun happokeijuksi ja DNA -ribonukleidit valkokukkia hiuksiinsa kätkeviksi peikoiksi.
Myöhemmin aikuisena näitä peikkoja tapasi nurmella nukkumassa ja aminohapon tuoksu tuntui kauas kertoen peikon pesivän lähistöllä happokeijuaan hakien. Happokeijujen hoitokoti olisi ollut
lapselle mieluisampi käsite juopuneista eurokansalaisista kuin nykyiset tylsät ja lapsuudesta vieraantuneet käsitteemme. Sellaisessa hoitokodissa olisi ollut hyvä varttua lapsesta aikuiseksi, ja elämä olisi
ollut lähempänä keskiaikaista noituutta. Ehkä ymmärtäisimme paremmin elämän moniarvoista ja ilmeikästä luonnetta, jos tukenamme olisi edes hitunen sellaista sosiaalista muistia ja pääomaa, joka
kumpuaa pragmaattisen tietomme rajamailta ja unohtaisimme kaiken jo oppimamme?
Niinpä tuosta hetkestä, kolmevuotiaan kokemasta, sen muistamisesta saakka, olen alkanut pitää kiinni omasta tavastani tulkita lapsuutta, enkä aio siitä luopua vain siksi, että joku kertoo kokeneensa
ajan ennen kuin täytti kolme vuotta minua kirkkaammin ja uskottavammin. Ja jos satun eksymään, kuten me kaikki teemme, ja jotkut
koko ajan, jatkan itään päästäkseni länteen vain välttääkseni löytämästä sen mitä pakenen. Se on minun asiani, enkä anna muiden
puuttua siihen ovatko tunteeni hyviä tai pahoja, onnesta tai epäonnesta kertovia. Kunhan ne vain ovat omiani, eivät muiden tekemiä.
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Sanojen kesyttäminen on tunteiden kesyttämistä, ja ainoa keino
oppia hallitsemaan oma mielensä, mielen kaoottinen symbolirakenne, oli hallita sanojen mentaaliset mielleyhtymät. Ja niin minä aloitin
rumimmasta ja pelottavimmasta sanasta ja kesytin sen ensimmäisenä. Muut sen jälkeen jokaisen vuorollaan. Harmaaksi sanojen mössöksi, mutta sanoiksi silti vatkaten niitä edestaa ja käsitteitä yhtenään
vaihtaen. Ja sen saman minä tein väreille, hajuille ja tuoksuille, kaikelle sille luonnon tuottamalle äänten tulvalle, joka alkoi heinäsirkan
raajoista ja jatkui kuohuvaan koskeen tai kevätpeipon ensilauluun. Ja
niin minä olin valmentautunut tekemään matkan siihen perimään,
jota ihminen oli sanoillaan peitellyt kertoen muistin, kokemusten,
viisauden, uskonnon ja moraalin olevan hänen keksimäänsä. Sillä
tähän valheeseen minä en lapsena voinut uskoa katsoen happokeijujen matkaa ja juopuneiden taivalta, tiedemiehen rakentamaa ydinpommia, keskitysleirejä Puolan maaseudulla.
Mutta tieteellisesti ja ymmärtäen, ettei näiden sanojen ja äänien
takana ollut tunnesidosta, vaan pelkkä mekaaninen tapahtuma, valona nähty kvanttien leikki, hepokatin tapa hakea pariutumista ja peipon keino kiroilla ja uhmata lajitoveriaan reviirirajojaan näin
julistaen. Tieteellinen maailmankuva oli objektiivinen ja vailla mielen
harhauttavia emotionaalisia harhapolkuja, minulle opetettiin, ja taas
mukana oli petos ja valhe.
Anna lähteen hengelle uusi nimi ja siirrä se tarkoittamaan vaikka
varpusparvea ja elämän sisältö alkaa todellakin muuttua, sain neuvoja. Lähteen henki alkaa lentää ja varpusparvi uida ja pulputtaa kuin
henkensä hädässä hakien happea. Taiteessa sitä olisi kutsuttu dadaismiksi tai surrealistisiksi uniksi. Joku muukin yritti tehdä samaa kuin
mihin itse jouduin kolmevuotiaana, mutta minua paljon varttuneempana, ja muutti koko taiteen ja tieteen konvention ennen sekoamistaan ja sulkemista mielisairaalaan.
Miten lähiympäristö, jossa oli sokeita ihmisiä työnsä kimpussa ja
taiteilijan vanhemmatkin tuntien, saattoi oivaltaa taulun, joka oli tehty 200 miljoonaa vuotta sitten? Geenien viestinä värien symboliikasta. Vasta paljon myöhemmin se oivallettiin ja kaukana toisessa
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kulttuurissa. Ja taulusta maksettiin enemmän kuin koko sen onnettoman kylän varusomaisuus, pellot ja lahoavat kartanot, sepän työpaja ja kirkko muureineen, kapakka ja sen punaiset lyhdyt, joka
rampautti taiteilijan. Taiteilijan, jolla ei ollut yhtään tukijaa koko siinä
oudossa pienessä yhteisössä, joka eli pelon maailmassa, ja kaikki
poikkeava oli pahasta ja turmeltunutta, paitsi turmeltunut ympäristö
ja moraali, jonka se hyväksyi.
Nyt niin tapahtui koko ajan ja reaaliaikaisesti miljoonille lapsille
webympäristössämme, ja olimme kokonaan sen ulkopuolisia ja
hämmennyimme, väittävät aikamme gurut ja tietäjät. Toinen epäili
vanhan median joutuvan tuuliajolle neljäntenä valtiomahtina ja läntisen demokratian turmeltuvan, pelottelivat ne joiden narsistinen valta
oli katoamassa uudessa mediaympäristössä webympäristön ulkopuolelle jääneinä. Pelon lietsoja oli taas aina sumuttaja, opastivat puolestaan tietäjät, jotka kokivat olevansa sen yläpuolella ja turvassa.
Olin liittänyt lapsuuteni kukkakedot ja rantaniityt reaaliaikaiseen
ja paikattomaan, kasvottomaan webympäristöön, tunteeni ja normien moraaliset sidokset väärään viitekehykseen. Tunsin olevani edelleen ajan ja paikan vankina, vaikka tuo maailma ei niitä enää
tunnistanutkaan. Se oli omaa heikkouttani ja väärän kulttuurin kautta opittua muistijälkeä geeneissäni, vakuuttivat minulle ne, jotka eivät lukeneet näitä tekstejä kolmevuotiaana ja tunnistaneet niiden
sisään piilotettuja valheita.
Lapsemme osaavat jo sulkea emotionaalisesti väärän muistijäljen
ulos ja oppivat uuden kielen. Tai oikeammin heillä ei ole valmista
muistijälkeä geeneissään, johon webympäristön uuden kokemuksen
liittäisivät. He eivät hae itselleen partneria valehdellen miljoonille
mittansa ja kuvitellen näin saavansa kiinnostusta kansakuntien kokoisilta parinvaihtajien armeijoilta, prostituoiduilta ja ihmissuhdemarkkinoilta. Heillä ei olisi rohkeutta kertoa asiaansa miljoonien
edessä Senaatintorilla tai Kiinassa ystävyyden ja ikuisen rauhan aukiolla huutaen tuskaansa.
Geneettinen virhe oli yhtä dramaattinen kuin kiltillä koti-isällä
pommittamassa pilvien takaa lapsia ilman pienintä tuskankipinää,
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mutta kyvyttömänä ottamaan hengiltä edes kissanpoikaa omin käsin
ja kadulla kasvotusten. Puhuttu ja keksitty moraali, sanojen kautta
oppina annettu, ei oivalla sellaista, jonka luonto piti aikanaan itsestään selvänä. Opetettu ihminen oli kadottanut kyvyn oivaltaa uudessa paikattomassa ja ajattomassa maailmassa, jossa aika kulki kahteen
suuntaan, hidastui ja pysähtyi. Siinä pilssivesien laskeminen meren
laineille ei ollutkaan emotionaalinen rikos.
Samoin monet muut aikuiselämän mukanaan tuomat harhat saivat väistyä oikeampana pitämäni totuuden tieltä silloin, kun opin
varomaan tarinankertojien koukkuja. Sitä voisi kutsua oman tiensä
kulkemiseksi kirjaimellisesti. Niinpä kun minä nyt tartun kynään ja
alan tarinani, minä unohdan kaiken aiemmin oppimani ja alan kertoa
jotain tosielämästä. Oli tehtävä ero tosielämän ja virtuaalisen, sepitteellisen elämän välillä. Sen tosielämän, jonka vankeja olemme, ja
jota emme siedä tai näe sen taakse. Se on sitä aikaa, joka kulkee molempiin suuntiin, ja jossa me inhoamme itseämme tai harhaudumme
narsismin syville syrjäpoluille, ja jossa meitä ruokitaan tavoitteena
yhä syvempi uni median ja sen menetelmien tehostuessa, välineiden
käydessä raskaimmiksi kantaa kuin aiemmat kahleemme vankilan
muurien sisällä orjina ollessamme.
"Älä kirjoita tarinaa, joka on jo kerran kirjoitettu", varoittaa ääni
sisälläni. "Kaikki tarinat on kerran jo kirjoitettuja ja siirtelet vain luita
haudasta toiseen", sama ääni jatkaa yrittäen estää minua tarttumasta
haasteeseen. Usein se tulee toisen ihmisen kautta tarkoituksena lannistaa tai masentaa ja puettuna kasvatuksen ja koulutuksen hyveelliseen kaapuun, tapaan hallita tai käyttää valtaa, saada niskalenkki
kilpailijasta. Pelko on istutettu sisälle emmekä halua edes yrittää vakavasti onnistuaksemme, ja muut tekevät sen puolestamme. Jotkut
selittävät elämättä jääneen elämän jopa elämänsä suurimmaksi viisaudeksi ja tekevät tästä viisaudesta oppikirjan, aforismikokoelman,
elämän viisauden kirjan.
Kuinka usein me lähdimmekään matkalle ja jätimme sen kesken,
koska oli niin paljon rutiinia, niin monta valittavaa tietä, niin monta
tyhjänpuhujaa ja opasta eikä yhtään polkua, joka olisi tehty juuri
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meitä varten. Polku valitsee meidät ja me kuolimme hitaasti kuten
ihminen, joka oli tyytymätön kaikkeen ympärillään, mutta ei tehnyt
unelmilleen mitään, ei ottanut pienintä riskiä lähteäkseen pois itse
rakentamastaan tyrmästä. Ei edes yhtä kertaa, jolloin olisi antanut
itselleen luvan toimia toisin kuin viisaat neuvot, joita olisi tullut paeta eikä niitä pelätä.
On monin verroin viisaampaa alkaa neuvoa muita kuin joutua
neuvotuksi. On viisaampaa kirjoittaa lehteen toimittajana ja ryhtyä
portinvartijaksi muille, kuin joutua näiden uhriksi tai opettaa, kun ei
osaa tai uskalla elää, kuulin kerrottavan. On viisaampaa tehdä itse
taulunsa, kuin ostaa se muiden roiskiessa värit hulluutensa synkimpänä hetkenä kauniille valkoiselle kankaalle. Kankaalle, joka heijastaa
puhtaana kaiken valon takaisin imemättä mitään itseensä. Hän joka
sai leipänsä ja maineensa tuosta hulluudesta, ei sallinut muiden siitä
rikastuvan. Hän joka sijoitti varansa tuohon hulluuteen, ei sallinut
muille mahdollisuutta sen lisäämiseen tai uuden löytämiseen. Sellainen olisi vienyt sijoituksilta arvon tai joku toinen olisi voinut vaurastua uuden konvention sisällä.
Monen taiteilijan sielussa on musta aukko. Halu vangita valo
kankaalle ja palauttaa vain muutama tumma sävy, hakea täydellistä
mustaa van Goghin tapaan. Vincent oli maalareista uskottavin ja
maalasi vain väreillä. Ei kirjoilla tai tiedoilla, jotka olivat turhia ja
vangitsivat värin jo ennen kuin se oli valkoisella pinnalla. Sellainen ei
ole kaupan eikä ajattele taulun hintaa. Uuden luomisen ja jäljittelyn
välinen ero reaaliaikaisessa maailmassa oli sekunnin osien ja silmänräpäyksen mittainen asia ja tuhansien mailien etäisyydestä hankittua
valoa. Ensimmäinen oli kuitenkin edelleen pimeässä valon sytyttänyt, ja se oli nyt altruistinen totuus. Altruistisen totuuden hyväksyminen oli ihmisille paljon vaikeampaa kuin egoistisen ja narsistisen,
johon vanha maailma ja sen demokratia rakentuivat.
Nimettömänä tällainen altruistinen klusteritaiteilija, jollaiseksi
heitä kutsun ja olen manifestini kirjoittanut, eli yhdessä muiden kaltaistensa kautta koko ajan uutta yhdistellen. Siinä taiteilijan nimi ja
aiempi historia ei merkinnyt rahtuakaan. Ainoastaan soveltuvuus
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uuden tuotteen prosessointiin, joka oli aina monitaiteinen, poikkitieteinen verkosto ja sellaisena innovatiivinen uusi luomus. Ei yhden
ihmisen neuroottinen tai psykologinen prosessi, tapa oppia ihmisenä
eläminen ja narsismin asettamat sudenkuopat.
Tästä alkoivat jo kerran kerrotut tarinat, jotka seuraavat meitä läpi koko myöhemmän elämämme. Tarina oli valmiiksi kerrottu, kun
olit lukenut sen ensimmäisen sanan ja kirja sai lukijansa mitat, väitettiin. Se oli jo osa elämäämme, jo koettuja tarinoita, ja kaikki se muu
avautui aina samalla tavalla, lukijansa mittaiseksi. Eikä mikään muutu. Se oli tapa käydä aina samoja polkuja, joka ei muuttanut rutiineja,
ei kohdannut yhtään uutta muukalaista, ei vaihtanut vaatteiden kuosia, paidan väriä. Sellainen ihminen ei lue, ei kuuntele musiikkia, ei
maalaa taulua, ei veistä patsasta, eikä rakasta itseään.
Rakastikohan Vincent itseään ajattelin lapsena? Lapselle korvansa
leikkaava ihminen ei ajattele oikein itseään. Lapselle Freud olisi ollut
pelkkä valehtelija ja silmänkääntäjä selvässä asiassa ja viimeisenä
myös poliitikot alkoivat puhua totta ja kieroilematta, sanoa asiat
suoraan ja oikein olettaen, että tyhmästi sanottu oli totuus.
Niin myös omalla kohdallani lukiessani myöhemmin, lapsuuteni
unohtaneena, tämän väärän kulttuurin, aikuiselämän tuotteita, aloin
vihata itseäni ja masennuin. Siis sellaisen, joka ei ollut 3-vuotiaan
kirjoittamaa, ja jota ei ohjannut musiikki, värit ja kuviot, sanoista
vapaa aistillisuus ja intohimot, vaan tapa hallita ja käyttää valtaa,
manipuloida lasta, heittäytyä portinvartijaksi ja kiusata. Kiusaaja oli
sadisti, jota jokainen luova ihminen vältti kuin ruttoa, ja tämä pelko
alkoi eristää kiusaajat, ei enää luovia ja innovatiivisia kiusattuja.
Kolmevuotiaat kirjaavat vain harvoin havaintonsa muiden luettavaksi. Narsismi ei ole kolmivuotiaan lukemisen ja oppimisen lähde.
Jos joku näin olisi tehnyt, hän olisi jäänyt elämään ikuisuudeksi, lyhyen elämämme ajaksi, omiin muistikuviemme hämäriin aivojemme
lohkoihin. Sinne missä geenejä ja muistijälkiä on eniten, valtaosa
kehomme geeneistä. Ne jotka olivat valmiina jo syntyessämme, ja
jotka saimme vanhemmiltamme ja nämä kaukaa esivanhemmiltaan,
joista vanhimmat eivät osanneet puhua, mutta uida kyllä ja hengittää
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kiduksilla. Osa lensi kuin lepakot yössä ja osa söi kuin siat kaiken
eteensä joutuneen. Me kiinnostuimme sukumme geeneistä, omista
juuriemme DNA-rakenteista ja meille kerrottiin kuinka miehet ovat
lähtöisin idästä mammutin metsästäjinä, mutta naiset lännestä syntyneitä. Satu miehestä Marsista ja naisesta Venuksesta viehätti, ja
jotkut jopa uskoivat näitä uuden sadun kertojia.
Jotkut lapset ovat musiikin neroja tai kuvaavat meille jotain sellaista värien maailmaa, joka sukeltaa lajikehityksemme pelottaviin
syvyyksiin. Tätä elämämme suurta paradoksia ei voi myöhemmin
selittää edes turvautumalla jälkifreudilaiseen viisasteluun, jossa kolmevuotiaan elämästä tulee traumaattinen, myöhemmän neuroottisen
aikuiselämän kohmelon lähde tai juopumus, josta ei voi toipua peilaamatta sitä terveen lapsuuden juovuttavaan fantasiaan tai fiktioiden hurmokseen. Terve lapsuus merkitsee meille hurmosta,
narsistisen aikuisen mielen symbolirakenteiden avaamista nousten
puuhun latvasta käsin aloittaen ja aina puhumalla. Muuta keinoa
meillä ei ollut sen ymmärtämiseen, ja aina me ymmärsimme sitä väärin. Jopa silloin kun nainen murhasi juopuneena tai lääkkeiden turruttamana avuttomia rampoja ja vanhuksia, oli alkoholisoitunut ja
tuhosi omaa elämäänsä, lastensa elämää. Isän kuvaaminen ankarana
jumalhahmona ja äidin madonnana ei ollut viisaan kulttuurin tuotetta, ajattelin lapsena ja olin siinä mielestäni oikeassa.
Me emme puhuneet itseämme tainnoksiin kolmevuotiaina. Meillä
ei ollut kohdussa sanojen lukkojen symbolirakenteita. Mutta me
kuulimme ja näimme, ihomme kertoi kosketuksesta. Kiduskannet
olivat auki, ja me olimme kuin kalat kuivalla maalla. Me emme tienneet synnymmekö delfiininä vaiko ehkä sittenkin kohtu kertoisi nisäkkään lyhyestä historiasta. Me näimme toki unia, mutta ne olivat
kaukaa geneettisestä perimästämme ja arkeeisia seikkaluja syvälle
lajien historiaan. Myrkkyjen turruttaman ihmisen taantuma noille
juurille etanolirottana ei ollut psykologinen tai sosiaalinen ilmiö,
vaan fysikaalinen ja biologinen prosessi ja sen yhteiskunnallinen toteutus oli helppoa.
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Arkeeiset kokemukset ja unet, delirium kohtaukset, eivät voineet
olla symboliunia Freudin kertomalla tavalla, tai edes kollektiivisia
unia kuten hänen oppilaansa kuvasivat. Tuolloin meillä ei ollut sanoja, ei symboleja. Me emme muista lapsuutemme parista ensimmäisestä vuodesta mitään. Meillä ei ole sellaista symboliikkaa käytettävissä, jota muistimme edellyttäisi hyvin myöhään syntyneen kielen ja
sen käyttämän tietoisuuden avaajaksi. Samaan aikaan linnut oppivat
suunnistamaan tuhansien mailien päähän ja mehiläiset rakensivat
koko mutkikkaan sosiaalisen yhteisönsä. Geenit oli rakennettu lajin
oman elämänkaaren mittaiseksi.
Kun me synnyimme me olimme uskomattoman vanhoja ja avuttomampia kuin minkään toisen eläinlajin vastasyntyneet. Me aloimme hitaan nuortumisen ja se jatkui sanojen ja symbolien sulkiessa
oppimiseen käytettyjen geenien sulkeutuessa, sadun daimonien kuollessa päittemme päällä, olkapäillä kyyhöttäen. Oppimistapahtumia ja
sitä säätelevien geenien välillä oli jopa positiivinen, molempien ilmenemistä vahvistava takaisinkytkennän kehä. Etuaivoissamme aktivoitu säätelygeeni, joka johti primaarin geenitoiminnan aktivoitumiseen. Syntyi pysyvä muistijälki, joka avautui aina samalla tavalla.
Näin jäljelle jäi vain yksi hengetön olio aiempien satojen daimonien
hävitessä. Ihminen alkoi kelottua jo eläessään ja kuolleet saivat haudata kuolleensa, Jeesusta lainaten hetkellä, jolloin opetuslapset olivat
hätyyttelemässä lapsia hänen ympäriltään, joiden kaltaisten oli taivasten valtakunta, neljäs ulottuvuus, geneettinen perimämme, kyky
nähdä ja avata se, mistä on kyse myös tänään webympäristössämme.
Sen jälkeen kun muistijälki oli syntynyt ei säätelygeeni enää voinut aktivoitua. Meille jäi kuva omasta äidistämme, äitimme äänestä
ja kasvojen muodosta, rintojen tuoksusta. Syntyi pitkä kokonaisen
geenitoimintojen armeija sarjoja, jotka johtivat solutason muutosten
syntymiseen, oppimisen ja muistin perustaan, jonka takana oli vanhemmiltamme perimämme runsas 20 000 geeniä kummaltakin.
Kaiken tämän me opimme hyvin myöhään, yhden elämänkaaremme aikana ja evoluutiossakin vain muutaman kymmenen tuhannen vuoden tuloksena tai oikeammin vuosimiljoonan aikana.
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Millään muulla eläinlajilla ei ole niin lyhyttä ja epävarmaa tapaa tiedottaa ja kommunikoida, joutua harhaan ja eksyä elämän pitkästä
kierrosta ja sen luonnonmukaisesta meistä pakenevasta evoluutiosta.
Olemme sidoksissa tajuntamme kautta nykyhetkeen. Käyttäydymme eri sosiaalisissa tilanteissa eri tavalla, uuden roolin hakien.
Opittu tajuntamme ja sen lyhyt symboliikka oli koulittu tiukasti
kiinni nykyhetkeen ja narsistiseen persoonallisuuteen. Toisin kuin
lajitoverimme kohdalla subjektiivinen elämismaailmamme ehti käydä
läpi yhden biologisen elämän aikana monia perusteellisia muistettavia muutoksia.
Tämän ainokaisen elämämme aikana kävimme läpi ikään kuin lukuisia erilaisia elämän sisältöjä. Vain muistimme ja hatara oppimisemme kytki nämä tapahtumat sarjaksi kunnes sekin hajosi dementoitumisen myötä tai Alzheimerin taudin iskiessä, alkoholismin ja
päihteiden pilatessa aivomme. Muistimme ja tapahtumien historiallinen sarja kytki elämämme eri vaiheet persoonallisuudeksi. Kun tämä katosi, hävisi myös persoonallisuus ja sellainen yhteiskunta, joka
vaati persoonallisuutta ylläpitävää historiaa, aikaa ja paikka toistavan
maailman.
Jopa maailmankaikkeuteen katsoessamme meille jäi vain kaksi
tapaa ymmärtää sen synty ja olemus. Joko se oli laajeneva tai supistuva, alkuräjähdyksestä syntynyt tai syklinen, useita vaiheita toistava.
Meillä oli mahdollisuus nähdä universumi ikään kuin seisten täyteen
puhalletun ilmapallon joko sisä- tai ulkokuorella, ja puhkoa se täyteen pieniä reikiä. Sisäpuolella tulkiten koimme maailmamme painuvan kasaan, ja virtaavan ilman olevan mustien aukkojen tapa jättää
maailmamme ajan ja paikan, gravitaation luhistuessa. Tai sitten seisoimme universumimme pallon pinnalla, ja koimme kuinka supistuva pallomme loittoni muista palloista ja universumimme laajeni,
jolloin ulos virtaava energia oli määrätön määrä aurinkoja ja tuikkivia galakseja. Kun näitä palloja alkoi löytyä miljoonittain, ne olivat
ikään kuin sisäkkäin ja osa universumiamme sai useita ulottuvuuksia.
Aloimme olla niiden ikuisessa kierrossa syklisesti ja oletimme ajan
joko alkavan ja päättyvän tai jatkavan matkaansa iättömästi, ja jälleen
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ajasta tuli rajallinen ja maailmankaikkeus oli osa omaa pientä kykyämme hahmottaa sielumme oma syvyys ja käsityksemme rajallisuus.
Persoonallisuutemme olemassaolo vaati tajunnan oivaltamisen
ajasta ja sen dynamiikasta, ei reaaliaikaista ja kaikessa samaan aikaan
tapahtuvasta, vailla historiaa olevasta maailmasta. Sitä geenimme
eivät ole oppineet hallitsemaan, ja se oli ulkopuolella perimämme
evoluution ja sen säätelygeenien toiminnan. Sitä mitä geenimme eivät ole varastoineet, sitä me emme ymmärrä, ja aloimme pitää hulluutena tai neroutena, sulkea pois mielestämme. Uudessa webympäristössä me tapasimme yhä enemmän tällaista aiemmin hulluutena
pitämäämme neroutta. Meemeinä ne eivät jättäneet meitä kuitenkaan rauhaan. Tämä meemien megafonia oli uusi ilmiö niiden koteloituessa päähämme kuin virukset odottaen sopivaa hetkeä avautuakseen.
Me olimme eksyksissä siinä maailmassa, joka oli ajaton ja paikaton, ja jonka tulosta Einstein ei meille voinut ennustaa eikä Riemann
kertonut omassa epäeuklidisessa geometriassaan. Me emme voineet
ymmärtää mitä olemme teknisesti ja tieteemme välinein löytäneet,
vaikka sovelsimme sitä joka päivä, ja jonka seurauksena ahdistuimme. Geenimme olivat ikään kuin sulkeneet tämän maailman mahdottomana toimien epigeneettisellä tavalla pimeinä. Tämä pimeys
geeneissämme oli ihmiskunnan historian suurin trauma ja aloimme
hakea sille selityksiä harhaillen kokonaan väärien tieteiden tajunnassa. Biologia ja fysiikka, luonnontieteet, alkoivat selittää sitä oman
konventionsa kautta empiirisesti ja ihmistieteet omana tulkintanaan
kuvaten taudin oireita unohtaen sen patologinen perusta. Syntyi
monitieteinen mosaiikki ja ihminen hajosi silloinkin, kun kyseessä
olivat sisäkkäiset tapahtumat saman ihmispolon kannettavaksi.
Tämä trauma muistutti kreikkalaisen taruhahmo Prometheuksen
onnetonta tunariveljeä Epimetheusta. Kun Prometheus oli vikkeläjärkinen, kuten monet savolaiset sanankääntäjät ja jätti divergoivan
tulkinnan kuulijalle, Epimetheus oli kuin hämäläinen kivenpyörittäjä
konvergoivassa maailmassaan, ja sai sopivan nasevat sanat haltuunsa
aina myöhässä. Tällaiset jäljestäpäin ajattelijat ovat uskomaton rasite
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sellaisessa yhteiskunnassa, jossa kaikki oli jo reaaliaikaista ja jälkiviisaus auttamatta myöhässä. Perinteisestä mediasta tuli tämän jälkiviisauden selittäjä ja taustoittaja. Se oli kuin kosmologinen totuus,
jatkuvaa paluuta omille jäljilleen, ikuista kiertoa, Schopenhauerin
hindulainen ”amor fati”.
Luovien innovaattoreiden vikkeläjärkinen, reaaliaikainen maailma
ei ollut kuitenkaan Epimetheuksen kanssa veljeilevien maailmaa.
Muutosta ruokkiva kulttuuri ohjasi sitä kumpaa arvostettiin, ja pääosa ihmisistä oli aina opetettuja ja jälkiomaksujia, ei uuden oivaltajia.
Nämä määräsivät samalla politiikan välineet ja demokratian toteutumisen enemmistön niskalenkillä vähemmistön, innovaattoreiden
oikeuksista. Näin innovaatiot siirtyivät aluksi vain innovaattoreiden
mukana ja heidän hallussa oli myös sellainen teknologia, symbolirakenteet kielessä ja kirjoituksessa sekä kyky muuttaa ympäristöään,
jota alkuperäinen kulttuuri ei tunnistanut. Syntyi syvä konflikti kahden eri kulttuurin välillä, jossa välittäjänä toimi uusmediaksi kutsuttu
prosessi, ja johon evolutionaarinen elämä lopulta virtasi.
Kuinka voikaan kirjata vuosikymmenten jälkeen juopumuksensa
hetket tavalla, jossa olisi edes siteeksi totta tai aidosti uskottavaa. Sitä
kosketusta ihmisen alkuelämään, jossa vielä tuolloin kahdet aivot
toimivat toisistaan piittaamatta, toinen toistaan alistamatta. Ei siis
mitään freudilaista tai käsitteellistä, ihmismielen tuntijoiden roskaa ja
oidipaalisia unia, vaan sukeltaen syvälle lajikehityksemme alkuhämärään. Hetkeen, jolloin meitä hallitsi fyysinen voima, merten syvyys,
rannattomat aavikot ja pienten aivojen animaaliset osat. Sillä juuri
tässä globaalissa konfliktissa syntyivät turhaumat, aggressiot, traumat
ja lopulta taantuma, jolloin nämä aivojemme osat aktivoituivat ja
kohtasimme moraalin, joka reagoi aina ensin ja oli geneettinen. Saaliseläimen kohdalla se oli koko ajan kuin punain valo liikenteessä,
stressasi ja varotti peloista ja uhkakuvista. Ja sitten oli saalistajia, jotka näkivät ensimmäisenä mahdollisuudet ja lopulta ne, joiden kohdalla kumpikaan ei hallinnut elämää, ja he elivät vapaan ihmisen
vaistolla ja voittivat lopulta aina.
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Niistä unista minä haluaisin kertoa, jotka syntyivät paljon ennen
kielellisen osan kehityksen tuloksena syntyneitä suuria aivojamme
rumine pullottavine otsalohkoineen. Sellaisina, jotka hallitsemattomasti kasvaen vaativat naisiltamme yhä laajemmat lantiot synnytykseen ja lapsiltamme aina enemmän ja enemmän aikaa oppia
kommunikointi vailla myötäsyntyistä kykyä siirtää tunteet ja taidot
lajikumppanilta toiselle. Pelkäämättä joutua ymmärretyksi väärin tai
oikein tapauksesta riippuen ja näin sosiaalistuen valehtelemaan, käyttämään kieltä varoen puhumasta totuutta. Siis siitä kielestä ja tarinan
kerronnan välineestä, jolla kommunikoinnista tuli monikerroksinen
sosiaalisen kontaktin ja peittelyn, tahallisen väärinymmärryksen väline. Se väline joka vei globaalin maailmamme kohti katastrofia, ja
jonka voivat pelastaa vain webympäristömme lapset.
Näin ei voinut olla silloin, kun ihminen vielä tunkeutui suoraan
toisen ihmisen tajuntaan, tunne-elämään ja viestintä oli yhteistä,
luomakunnan rajat ylittävää, ja kohina ympärillämme muutakin kuin
telepaattista tajuntaa. Webympäristön lasten hätähuuto maailmassa,
joka on tuhoutumassa, ja jonka voi kuulla öisinä hetkinä tietokoneestaan kuin suurten valaiden itkun. Sillä juuri tähän kokemukseen
globaali, ajaton ja paikaton viestintä, ihmiset siirsi ja tästä lapsemme
nyt meille viestittävät, emmekä me sitä oivalla.
"Kerro sellainen tarina", sanoo sisimpäni. "Lakkaa valehtelemasta
ja ole kerrankin suora ja mutkaton", vaatii ääni sisälläni.
Kolmevuotiaana verbaalinen osa suuria aivojamme ei ollut ottanut ylivaltaa suurten salaisuuksien osista aivojemme syvissä onkaloissa, pienten aivojen synkkien merien syvyyksissä, lajikehityksemme alkuhämärän hetteisessä alkuhistoriassa. Yrittämättä kahlita,
vangita sanojen ja suurten aivojen pintakerrosten syövereihin pienten aivojemme vuosimiljoonien takaista huutoa ja geenisiltaa. Aivan
kuin yhden yön aikaansaama jää peittää kohvallaan alleen kokonaisen meren ja sen salaisuudet. Odottaen vain hetkeä, jolloin joku vapauttaa sen taas takaisin täyteen voimaansa, astuu jäälle ja kohva
pettää. Paljastaa valheen ihmisen yllä.
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Me palvomme sitä lyhyttä aikaa, jolloin ihmisen otsalohkot ja
suuret aivot ottivat kertojana valtaansa miljoonien vuosien kehityksen kadonneesta aarteesta, sammakon ja liskon, alkuihmisen takaraivoon piilotetusta tunne-elämämme viettien, pelon ja kauhun
keskuksesta, todellisen vihan ja rakkauden alkuperäisestä, käsittämättömästä lähteestä kohti yhteistä kotiamme, jonka itse teknologiallamme lopulta avasimme. Me emme todellakaan nyt viestittäneet
valaille ja hyönteisille, linnuille ja delfiineille. He viestittivät meille
ihmisille, joiden esi-isät olivat heidän vanhempiaan.
Me pakenemme sitä alkukotia, jolloin vielä oivalsimme mitä jumaluus oli ja jota kohti nyt kurkotimme ja etenimme koko ajan yhä
kauemmas päämäärästämme. Kuljimme itään kun halusimme länteen, ja löysimme mitä sattuu Kolumbuksen tapaan, elleivät lapset
toimineet oppainamme, silminämme ja korvinamme. Oletimme turhan puhumisen riittävän ja liikkeen korvaavan päämäärättömän tyhjän elämämme. Ei sellainen tarvitse rattaita ja kuljettajaa, jolla tiekin
oli hukassa.
Aivan kuin sana, joka oli ensin ja otti vallan jakaen pimeyden ihmisen hallittavaksi maailmaksi ei olisikaan kirous, jonka saimme
kantaaksemme. Auringon ja kuun ja tähdet taivaalle, maan kiertämään aurinkoa, kuun maata. Ihmisen herraksi muille lajeille, huonommin otsalohkonsa kehittäneille ja alistettaville ihmissovinistisella
julmuudella. Maailmalle, jossa Luojakin oli ihmisen näköinen, ihmisen mittainen ja ihmisen kuva itsestään, omasta petoksestaan ihmistä
itseään vastaan.
Kuinka pieni olikaan ihmisen mittaiseksi typistetty Jumala. Kuinka pieni onkaan Jumalamme, josta olemme seuraavana, mutta aina
narsistisesti ylöspäin omasta kuvastamme. Kuinka kaukana olivatkaan meistä webympäristön lastemme valaiden viestit. Kuinka oppiminen otti meistä vallan ja teki meistä kyvyttömiä ja aivottomia
oivaltamaan, mistä ajan ja paikan voittaneessa maailmassa oli kysymys, ja kuinka aika nyt kulki vinhaa vauhtia takanamme. Lootin
vaimon tapaan me pelkäsimme katsoa taaksemme, vaikka kaikki tie49

tomme oli siellä ja vain pelko teki meistä suolapatsaita ja me hukuimme Baabelin tornin korkeuksissa.
Viimeisenä oli sana ja ihminen. Ei ensimmäisenä. Petos ja pysyvä
eristäminen, pako ja häpeä, luopuminen ja kuolema. Vain ihminen
häpesi itseään, alastomuuttaan. Vain ihmisellä oli siihen pätevä syy,
ja muut eläimet olivat syyttömiä. Muut olivat viattomia kuin kolmevuotias lapsi. Se oidipaalinen, joka poikana halusi naida äitinsä ja
tappaa isänsä sekä kutsua sitä kohtaloksi. Kuinka mieletön tarina
kenenkään muun kuin aikuisen ihmisen kertomaksi ja uskottavaksi.
Hulluus kumpusi ihmislajista, ei muista.
"Älä ala kertoa minulle oidipaalista naisista, hysteerisistä neurootikoista, olen kuullut kaikki ne jo tuhanteen kertaan" huutaa sisimpäni. "Älä kerro tarinaa miehistä, joiden tapa syntyä oli kuin
peltirumpuisen pojan tai tuoksuttomaksi jääneen Jean Babtisten,
kaiken roskan ja kalanhajuisen löyhkän sekaan joutuneen hylkiön tai
Garpin, joka syntyi tajuttoman lentäjän erektiosta. Ei niin synnytä
eikä kukaan elä hajuttomana tässä löyhkäävän hedonismin, narsismin kaiken peittävässä kuonassa”, sanoo sisimpäni. "Älä kerro valheita, kerro totuus", se vaati. ”Kirjailijan totuus oli aina ollut mielen
meemien manipulointia ja valheista suurin”, se sanoi, ja alan taas
alusta. "Kerro niille totuus meemeistä, kerro koko totuus itsestäsi",
sisimpäni ruoski ja ahdisti. ”Yhdistä genetiikka ja insinöörin taidot
välineisiin ja psykologin taidot ihmisen mieleen, biologin ja maantiedon opit uuteen rajattomaan sosiologiaan. Kerro tarina, joka olisi
totta, mutta silti uskottava meemien megafoniassa”. Mutta miten
sellainen tarina ja kertomus voisi menestyä ja elää kilpailussa meemien herruudesta, valheiden maailmassa? Eikö joku syytä oppimestariksi, toinen guruksi, kolmas epäile joutuvansa manipuloinnin uhriksi?
Palaan siis lapsuuteni ensimmäiseen muistoon. Veljeni syntymään
kun olin kolmevuotias.
Sellainen syntymäpäivä jää mieleen paremmin kuin moni sen jälkeen
vietetty. Oikeastaan seuraava muistamani syntymäpäivä siirtyykin
lähemmäs aikuisikää. Nuorena vietetyillä syntymäpäivillä, vanhem50

mille ja perheelle merkittävillä ja varmaan itseäkin koskettaneilla, oli
lopultakin vähäinen merkitys myöhemmässä elämässämme. Menneisyyden tapahtumat olivat lopulta vain vähäinen piirto muistimme
kätköissä. Me muistamme lopulta mitä tahdomme, ja tarinamme oli
siinäkin vain valehtelevan eläimen kertomusta. Me emme jaksaisi
elää ilman tajuntamme tapaa valikoida ja unohtaa armeliaasti, selittää
meille parhain päin toilailumme ja lahjattoman ihmisen onneton
elämä, happamien marjojen korkeus ketun saaliiksi.
Kasvattaessamme sisällämme uutta ihmistä, verbaalista ja sosiaalista, kulttuurista kuvaa ympäristöstämme, aloimme muistuttaa kuollutta tai kelottunutta puuta, jonka sisinkin lopulta lahosi tai muumioitui. Otsalohkon parasiitin imiessä viimeisenkin osan meistä ja
muuttaessa alkuihmisen tieteistarinoiden tapaan vain peilikuvaksi
petoksesta, jossa jäljellä oli enää vain ikuinen etsintä. Ensimmäiset
vuosikymmenet kuin sokea kana, seuraavat kuin korskea riikinkukko, sitten leijonan mahdilla ja lopuksi muuttuen joko koiraksi tai
kameliksi, käärmeeksi ja vanheten tyhjää toistelevana apinana, olin
saanut lukea jo lapsena.
Mutta ei niin kuin lapsuuteni ajan sadussa, jossa ihmisen pään
päällä oli daimoneita, eläinhenkiä varmistaen lukuisten muunnelmien mukanaan tuoman jouston. Taiteillen kukin meemiensä mukaan
ja ympäristössä, jossa solujemme sisäinen miljöö sai tietonsa lyhyenä
aikana elinympäristömme aistinhavainnoista samalla lukkiutuen
daimonien kadotessa yksi toisensa jälkeen. Aivan kuin aikuinen olisi
kadehtinut lapsen pään päällä ja hartioilla piilottelevia eläinhenkiä,
oli niistä kademielinen tahtoen tuhota ne yksi kerrallaan vangiten
omalla opillaan, tyhjällä puheella ja teolla, väärällä tiedolla. Omia
geenien kulttuurisia vastineita meemejä haluttiin siirtää lapsille yhtä
raivokkaasti kuin omia geenejä pariutumista hakien ja soidinmenoissa kukkoillen.
Daimonien sielujen sijasta olimmekin kiinni kulttuurissa, jossa
kehityimme ja johon olimme sidottuja biologisena, sosiaalisena ja
kulttuurisena eläimenä. Kunnes avasimme portit ja kulttuurit avautuivat vailla rajoja, ja geenit alkoivat hakea tietoa vailla historiallista
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jatkumoa ja muistijälkeä, emotionaalista osaa kulttuuriemme syntyä.
Eikä sitä suodattunut enää yksikään portinvartija, instituutio, yhteisö
joka turvasi aikaisemmin geneettisen perimän, konvention tavan ottaa vastaan, hyväksyä tai hylätä. Kuka tahansa saattoi siirtää meeminsä lastemme perimään ja olimme huolissamme. Meillä oli
mahdollisuus siirtää omat meemimme kenen tahansa lapsen perimään ja ilahduimme. Mutta kun katsoimme globaalia karttaa, meidät
valtasi vanha regionalismi, geopoliittinen asemamme, Venäjän raja,
aikaan ja paikkaan sidottu maailma ja olimme jälleen masentuneita,
aggressiivisia ja aloimme taantua, puhua levottomia pelon maantieteestä muun taidon puuttuessa.
Tämä tulkinta oli kuin deduktion ehdoton laki tieteen perusprinsiippinä. Se merkitsi vain uuden asian tai käsitteen johtamista toisesta asiasta tai käsitteestä, eikä se vienyt siten koskaan harhaan, jos
omistamamme tiede oli aiemmin ollut oikeaa. Deduktion pätevyyden takasi sen yksinkertaisuus. Koska erehdykset eivät voi aiheutua
deduktiosta, vaan ainoastaan väärin ymmärretyistä kokemuksista tai
hätäisistä arvostelmista, geeneihimme asetettu deduktio oli oman
tieteellisen tulkintamme ainoa oikea perusmuoto. Geeniemme päämäärä oli puhdas ja yksinkertainen, ja vain niiden avulla voimme
tehdä rationaalisen deduktion. Jos me taas manipuloimme omia
geenejämme, rationaalinen deduktio alkoi muuttua. Tämän jälkeen
ei ollut enää sitä tiedettä, taidetta tai kulttuuria, joka oli perustunut
itse löytämämme deduktion perustalle. Meillä oli lopulta käytettävissä vain yksi uskonto ja tiede, deduktio.
Mutta antakaa kun kerron ensin syntymästäni. Lapsuudesta ja palaan meemeihin sitten kun on niiden aika.
Muistan tapahtumia, jotka ovat joltisenkin sattumanvaraisia ja tapahtumaköyhiä, ellei niitä herättäisi jokin muistiani terävöittävä kolhaisu juuri lapsuudessa. Aivan kuin jostakin aiemmin eletystä
elämästä, jossa olin mukana kypsästi ympäristöni ymmärtäen, mutta
joka tapahtui kuitenkin varhain lapsuudessa. Siis iässä, jossa elämää
ei tulisi ymmärtää vielä kypsällä tavalla. Näin ainakin aikajärjestyksessä asiaa myöhemmin tarkastellessani. Ja vastaavasti muistan ta52

pahtumia ja ihmisiä, joiden merkitys tapahtuma hetkellä, ihmisen
tavatessasi, on ollut vähäinen.
"Miksi jotkut tapahtumat tai ihmiset, mitään sanomattomat ja
myöhemmälle elämälle merkityksettömät, jäävät mieleen ja suuret
unohtuvat", kysyy sisimpäni. Suuretkin tuskat ja surut, syvimmät
rakkaussuhteet hautautuvat ja jäävät surullisella tavalla unhoon. Sen
sijaan vaatimaton käden kosketus, hymy oikeassa paikassa tai loukkaava sana, on jättänyt mieleen pysyvän merkin tai ammottavan arven. Aivan kuin kirjoitukset, jotka elävät ja kirjoitukset, jotka pitävät
elossa, muistan jonkun sanoneen. Oma vaatimaton henkilöhistoriani
ja elämänkaaren mitta on yhtä oikukas luettava jälkeenpäin kuin
kansakuntien historia.
"Mutta sinähän peilaatkin sitä oman sisimpäsi kautta", virnuilee
sisäinen ääneni. "Aivan kuten teet tarkkaillessasi toista ihmistä. Toinen ihminen on vain oman persoonasi peili. Mitä särmikkäämpi ja
moniulotteisempi, sitä värikkäämmin hajoaa myös oma kuvasi, ja
vaikutat prisman hajottaneelta sateenkaarelta. Muuten mustavalkoinen ja tylsä ihminen. Ehkä sinä olet pieni ja mitätön, sellainen kuin
mieleesi jäävät peilikuvasi", ilakoi sisimpäni. ”Sinua on helppo manipuloida, näyttää haluamasi peilikuvat, meemien laulu soi korvissasi
kuin nymfien ja seireenien houkutuslaulut. Olet narrina masennettavissa, nöyryytettävissä tai liehakoitavissa kuin pässi narussa poukkoillen, tai kuten oravanpyörässä ja ikuisen kilpailun rattaissa
nääntyen, hakien moneen kertaan kaluttua luuta jokaisesta pysähtyneestä jonosta, kirkkaista mainosvaloista, uneen vievistä turruttavista
elämystarjonnan harhoista”.
Mukana ajan virrassa purjehtii mielessäni satunnaisia tapahtumia
ja uutiskuvia kuin Titanic jäävuoren kupeessa tai historian kipsikuvat
henkilöhahmoina aikaa jakaen ja mitoittaen lyhtypylväinä tai maamerkkeinä sementoiden näin pyhimyksinä myös tulevaisuutemme.
Kaoottisesti toinen toistaan seuraten ja sattumanvaraisesti paikkaa
vaihtaen ja uudessa tilanteessa uuden toimintamallin antaen kohdaten harvoin mitään erityisen loogista saati uutta rakentavaa tai luovaa. Ellei luovuus sitten määritellä ihmiselle tyypilliseksi, kaoottiseksi
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elämän käsittelyksi tai sen pakonomaiseksi selittämiseksi ja järjestelyksi uskomattomien mallien ja rituaalien, pelon peittävän narriuden
kautta.
"Älä ala mallittaa maailmaa", varoittaa nyt ääni sisälläni. "Sellaisia
tarinankertojia on enemmän kuin heidän kuulijoitaan". Uudet tapahtumat ja ajatukset vain saavat menneestä vanhat nimet silloinkin,
kun yritys on kuvata kokonaan uutta, ennen kokematonta ja ensimmäisen kerran nähtyä. Suuret kansanliikkeet ja valtaisat katastrofit
jäävät varjoon ja mitä kauemmas historiassa siirryn, sitä suuremmin
harppauksin sitä seuraan. Kamppaillen oman menneisyyteni kanssa
samojen ongelmien parissa kuin kansakunnat omine historiallisine
aikoineen ja traumoineen. Siinä työssä ikävät asiat oli hyvä unohtaa
ja aiemmin aika paransi haavat toisin kuin nyt ajattomassa maailmassa. Voittajan historia oli helpompi ymmärtää ja siihen oli helppo
samaistua, kunnes ajattomuus teki voitoistakin sepitteellisiä ja tulkinnanvaraisia. Eloon jääneet vanhat meemimme ovat voittajien
meemejä ja laulut heidän laulamiaan väitämme, ja hyväksymme silloin darwinistisen evoluution pohtimatta, onko se järkevää tai oikein, onko meillä lainkaan mahdollisuutta valintaan ja vaihtaa meemejämme.
"Älä kerro voittajan tarinaa", varoitta ääni sisällä. "Se ei ole kuitenkaan rehellinen tarina". Häviäjän historiaa ei kukaan kirjoita. Häviäjäksi julistautuminen takaa ikuisen rauhan. Voittajana joudut noidankehään, jonka päässä on aina häpeä, itsensä paljastaminen ja
poissulkeminen, ikuinen yksinäisyys. Sellaisesta ei voi kirjoittaa saati
rehellisesti.
"Et kai sinä halua ikuista yksinäisyyttä?" hämmästelee ääni nyt.
Ja taas minun on aloitettava tarinani alusta. Ikään kuin yrittäisin
ilman Minervan kosketusta ja siunausta pääni yllä. Tai ilman sellaista
muusaa, joka ei ole niinkään rakastamani nainen, sillä sellaisia herra
paratkoon on ollut paljon, eikä kukaan ole tuottanut minulta riviäkään. Pikemminkin siirtänyt sivuun kirjojen ja kirjoittamisen ääreltä.
Muusaa kaipaava ihminen kaipaa myös päihteitä, ja tulos on yhtä
kehno, oli kyseessä mikä tahansa luova ja innovaatioita hakeva pon54

nistus. Ihmistä psykologisoiva biologia tahtoi jäädä aina puolitiehen
aivan kuten läntinen realistinen maailma hakiessaan voimia buddhalaisesta harmoniasta. Puolitie oli samalla aina suuren enemmistön
ratkaisu siinä maailmassa, jossa aika vielä mittasi ja fyysinen paikka,
kylä, maakunta, valtio ja sen etuoikeudet, privilegiot edunvalvojineen, olivat todellisuutta kuten venäläisessä mir-kylässä taaten yhteisöllisyyden, maakunta- ja kansallisuushenkien tasapäisyyden valvonnan ja sepitteelliset valheet, mytologisen historiankirjoituksen sankaritaruineen, mutta ei enää ajattomassa, jossa vain luovan innovaattorin suoritus oli hyväksyttävä globaali suoritus ja muut tulivat
perässä tai syrjäytyivät.
Kun puhun muusasta tarkoitan sisälläni huutavaa ääntä. Pakonomaista tarvetta sanoa, kirjoittaa, maalata ja jonka nainen tai
päihteet vievät mukanaan, piehtaroimme lakanoissa kun oikea paikka olisi pysyä kirjani parissa. Kuka kertoikaan naisesta muusana tai
rakkaudesta luovuuden lähteenä? Tai korvikkeena siirtyä siihen maailmaan, jonka tuloksena oli lopulta vain lisää parittelulle haettuja,
yhdyntää kuvaavia kirjavan sanaston häpeämättömiä peittelyyrityksiä, juopon viinalle haisevia kirjoituksia. Rakkaus on psykoottinen valhe maanisenakin ilmiönä, väittävät meemit korvissani ja päihteet tapa viedä luova työ helpointa tietä siihen maailmaan, jossa
keskiarvona oli kahden promillen juopumus, juopunut Einstein laatimassa suhteellisuusteoriaansa kohmeloisena aamuna oloaan parannellen differentiaalien parissa, Botticelli tai Michelangelo
mestariteoksiaan maalaten pudoten Sikstuksen kappelin korkeuksista, iskien vasaransa kohtalokkaasti lohkaisten David patsaalta nenän.
Viikunanlehden alla käydyt sodat ja kertomukset eivät ole rehellisiä. Ne ovat vain tapa siirtää tuskaa ja pelkoa, parittelua ja ihmisen
viettejä, himoa ja sen häpeää suuntaan, jossa muusan uhri oli kuin
korvansa irti leikkaava narri maalaamassa keltaisia auringonkukkia
silloin, kun tuli etsiä täydellistä mustaa sypressien varjoon. Sen valheen van Gogh saakoon anteeksi, kunhan yksikin taulu oli uskottava
ja rehellinen, lupaa ääni sisälläni.
55

Tällaiseen valheiden maailmaan en mene edes naisen, rakkauden
pakottamana, hypomaanisena masennuksen hetkenä tai viettieni
viemänä. Olen ymmärtänyt Eevan ja Adamin tarinan ja valheen syntymisen käärmeen, kätketyn tiedon ja miehen heikkouden hetket,
palavan miekan paratiisin portilla pyhän totuuden yllä. Se teki hänestä ikuisen erakon ja etsijän, alastomuuttaan häpeävän elämänsä kiertolaisen ja kulkurin. Tätä tarinaa geenien tutkijat eivät ikinä ymmärrä, ja tutkimus jää puolitiehen.
Samalla tavalla kuin historia oli joukko kaoottisia tapahtumia paalutettuna ajassa uiviin kipsikuviin, samoin on laita oman historiani
kohdalla. Kerään akanoita ja heitän jyvät menemään kuin historioitsija, joka rakastaa sotia ja sodan jumalia, mutta rauhan ajat hän hyppää yli kuin sellaista elämää ei voisi sietää tai suvaita. Tämä nyt
tallentuva hetki ei ole elämää. Elämää ovat tuskaisat hetket kustannustoimittajien ja markkinoinnin kanssa. Näin on aina ollut kirjailijoiden ja tutkijoiden kohdalla, apurahalla elävän kustantajan armoilla
kirjoittaen portinvartijalle mutta ei lukijalleen. Kunnes kirjat ja tiede
siirtyivät suoraan webympäristöön ja potinvartijat lukivat ne viimeisenä, tuska vaihtoi paikkaa ja portinvartijat alkoivat hakea itselleen
uutta työtä, turhautuivat ja taantuivat. Tieteen tekijän ja kirjailijan,
toimittajan oli opiskeltava uusi ammatti ja käsite kansainvälisten
klustereiden tavasta toimia ja julkaista, myydä tuotteita ohi maakunta- ja kansallishenkien mytologisten satujen tai jälkiomaksujille tarkoitettujen nostalgisten muisteloiden.
Jokainen kansakunta rakasti vielä hetki sitten sotiaan ja julmuuksien aikoja, kirjasi niitä ylös ja esitteli ne omana kuvanaan, sankaritaruina julmuudet valehdellen, kun rauhan ajat, positiiviset ja myönteiset unohtuvat sen enempää ponnistelematta ja pohtimatta niiden
mytologista satua. Muistiin piirtyi sattumanvarainen joukko kaoottisesti järjestyviä asioita, ihmisiä, ihmiskohtaloita. Onnellisia ovat ne,
jotka osaavat suhtautua tähän todellisuuteen sitä kauemmin pohtimatta, eläen vain tätä hetkeä, minulle kerrottiin ja sain lukea sen jo
lapsena Raamatusta. Koska sitä ei laskettu synniksi, rakastin tuota
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oppia ja sen antamaa vapautta, olkoonkin etten sitä koskaan osannut
käyttää.
Sepitteellisestä historiasta ei ole todellakaan muuta opittavaa kuin
unohtaminen olkoonkin, että elämme menneitä muistellen silloinkin, kun joudumme elämään tulevassa. Niinpä uuden kokeminen oli
sitä vahvempaa, mitä paremmin unohtaminen oli onnistunut. Huominen ei elämässäni toistanut eilistä, jos kykenin eilisen unohtamaan
eikä se katkeroittanut sydäntäni. Tämä oli anteeksi antamisen jumalallinen lahja, olin ymmärtänyt lapsena. Anteeksi pyytäminen ja antaminen olivat näin ihmisenä elämisen suurinta viekkautta, ja usein
koin Raamatun tekstit viekastelijoiden kirjoittamiksi.
Ihmisen surumielisyys kasvaa oppimisen kautta, ja oppiminen
edellyttää muistin jatkuvaa virkistämistä. Oli helpompaa unohtaa ja
nukkua, jatkaa kelottumista kuin palata takaisin lapsuuteen ja elämään. Kuolleet hautaamassa kuolleita oli Messiaan sanomana viekastelijan suusta ja se sanottiin hautajaiskulkueen kohdalla. Taivasten valtakunta oli lopulta lasten kaltaisten luovien innovattoreiden ja
altruististen sielujen paratiisi, ja sen oivaltaminen oli lapselle valtaisa,
vapauttava kokemus.
Ehkä lapsen onni ja avoin mieli, joustavuus ja oppimistaito olivat
tulosta lyhyestä ajallisesta kokemuskentästä, historian rasitteiden
puuttumisesta puhutussa kielessä. Aika pilaa ihmisen. Aika pilaa
kansakunnat ja suuret ideologiat, uskonnot ja ihmisen kulttuuriset
saavutukset. Aika oli uuden luomisen vihollinen ja idealismin tappaja, kyynisyyden ja turmeltuneisuuden kasvattaja, se synnytti byrokraattisen persoonallisuuden ja kanonisoi pyhimykset paaluttaman
konvention ylläpitäjän vallan, tulevaisuuden staattisen tilan. Ajan ja
paikan katoaminen oli näiden ihmisten ja kulttuurien taantuman alku.
Tuhatvuotinen ihminen olisi kamalaa katseltavaa ja hirvittävä terrori nuoremmilleen. Vanhan kulttuurin matka juurillemme, kykyymme tavoittaa sanaton perimämme, muuttuu lopulta mahdottomaksi. Geenit ja niiden kulttuuriset vastineet meemit menevät luk57

koon, ja mitään uutta ei enää voisi tapahtua. Tuhatvuotisen Metusalemin maailmassa vain kaatopaikat kasvoivat.
"Kerro siitä lisää", kehottaa nyt ääni. "Milleniumin ikäinen ihminen on minkä tahansa tarinan arvoinen". Kuvittelen itseni usein tällaiseksi luonnon oikuksi, ja alan pohtia, miltä silloin nuoremmat,
nuijasodan jälkeen syntyneet vaikuttaisivat? Millaisia kokemuksia
minulla olisi jakaa heille tuhatvuotisesta elämästäni?
Syntymäpäiväni olisi samaan aikaan kuin viikinkikuningas Leif
Eerikinpoika purjehti Grönlannista länteen eksyen alkeellisen suuntimalauttansa kanssa Amerikkaan antaen sille enteellisen nimen Vinland.
"Suomi on Euroopan Yhdysvallat", mutta älä kerro siitä suomalaisille. "Siitä on puhuttu jo niin paljon turhaa ja valheellista pohjoisen maan heimoille, jotka rakastavat valheita", kieltää sisäinen
ääneni. Vieraan matkamiehen mielestä Suomi ja sen pääkaupunki
olivat yhtä tylsiä kuin kivikkoiset pellot ja niitä reunustavat rämeet ja
kuusimetsät, naavaiset ikivanhat männyt, yksiulotteiset ihmiset
apaattisena kaupungissa, jota ei oikeasti vielä ollut silloin kun tuhatvuotinen ihminen eli jo 800 vuotiaan uneliasta elämäänsä. Alkoholisoitunut ja melankolinen, taantunut kansa sekä sen vieraalle käsittämätön byrokratia, tekee maasta ilman halloja ja räntäsateitakin surullisen kenen tahansa kotipaikaksi.
Mutta nuorempana, tuhatvuotiaan syntymävuosina, Leif Eerikinpojan eläessä, jolloin samoihin aikoihin Norjan kuningas nousi maihin Karjaalla, suomalaiset polttivat vainovalkeita ja olivat kaikkea
muuta kuin etanolirottia ja masentuneita. Idän ja lännen väliin asettuneen kansan tapa oppia aina uudelleen sama kova läksy oli alkanut
kuitenkin hyvin varhain, ja se teki kansasta ulkopuolisen silmissä jo
tuolloin omituisen.
”Huonoa tuuria, Finland. Toisaalla idässä katoliset ja ortodoksimunkit kiersivät Hämeessä saakka kantaen selässään kivisiä alttaritauluja. Aivan kuin kiviä ei maasta löytyisi kantamatta”, kuiskaa ääni
sisälläni. Sillä suomalaiset olivat paljon tuhatvuotista vanhempia ja
kivitaulut olivat vain kiveä kiven jatkoksi.
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"Älä pysähdy jaarittelemaan hämäläisten tai savolaisten maakuntalauluja. Niihin ei ole mitään lisättävää, ja nytkin niihin on lisätty
paljon yli totuuden", kiirehtii sisäinen ääneni. Novgorod tekee suuriruhtinaansa johdolla ristiretkiään ryöstäen, raiskaten ja kyliä polttaen
Hämeeseen saakka. Savolaiset oppivat kyvyn olla diplomaatteja, asetella sanansa joutumatta roviolle tai kaakinpuuhun. Siperia ei voinut
opettaa sellaisia, jotka asuivat Siperiassa ja rakastivat sitä kotipaikkanaan, leimautuivat sinne aivan kuin lohi jokeensa leimautuu.
"Siinä koko totuus siitä heimosta ja sen johtajantaidosta, piällysmiehistä. Vain tapa pysyä hengissä, olemalla nöyrä jokaiseen ilmansuuntaan, ja hakemalla tukea kaikesta mikä liikkuu vaaramaiden
metsissä ja järvien rantamilla. Pelokkaiksi peloteltuja jo lapsena. Älä
jatka kertomusta Suomen heimoista, joudut vain valehtelemaan",
sanoo sisimpäni, jolle Topeliuksen Maamme kirja oli tuttu jo lapsesta ja Vänrikki Stoolin tarinat luettu ulkoa siinä missä maakuntakirjallisuus ja Väinö Linnan historiaksi muuttunut fiktio.
Lännestä kristinuskoon kastetut ruotsalaiset käännyttivät samaa
kansaa polttaen ja ryöstäen. Sellaisesta kansasta ei voinut tulla muuta
kuin sulkeutunut ja pelokas, kaikkia ristiriitoja välttelevä ja siihen
kielenkantansa kouliva. Voiko sellainen kansa uskoa muuhun kuin
muunneltuun totuuteen epäillessään jokaista, myös totuutta suurena
viekkautena?
Kun synnyin tuhatvuotiseksi Bysantin keisari oli juuri kuollut ja
Konstantinopoli oli rauhaton. Suuren eurooppalaisen kaupungin
patriarkka vihki salaisen surmatyön takana olevan lesken ja tämän
nuoren rakastajan. Keisari sai maistaa vaimonsa rakkautta sen vanhakantaisimmalla tavalla. Samaan aikaan Roomassa oli kolme kilpailevaa paavia. Skandinaaveja löytyi sekä Bysantin hallitsijan henkivartijoista että saksalais-roomalaisen valtion ja Paavin kirkon joukoista.
"Upea kansa, taisteli kaikilla ilmansuunnilla ja jokaisen joukoissa.
Oli aina voittajan puolella. Kerro lisää heistä. Pohjoisen viikingeistä".
Molemmat maailmanvallat kohtasivat kahden maailman kylmässä
jaossa pohjolassa, idän ja lännen rajamailla Suomen korvessa. Kun
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minä synnyin tuhatvuotiseen elämään Suomea kansainvälistettiin
voimakkaammin kuin nyt täyttäessäni tuhat vuotta. Ja tarina kiertää
kaiken aikaa samaan suuntaan, eikä siinä ole muuta uutta kuin vaaramaiden metsien halki kulkevat tiet ja sähköä johtavat langat matkalla Lapin koskista kohti etelän kulutusta vauraiden riistäessä
takamaitaan nyt, niin kuin aina on ollut ja on oleva.
Kolonialismi toimii kaikilla ilmansuunnilla ja riiston keinot onnistuivat hajottamalla köyhät keskenään nahisteleviksi jakaen heille armopaloja. Mitä Euroopan Unioni oli ja on muuta kuin kolonialismin
kasvot uudelleen kohotettuina, arveli tuhatvuotinen sisimpäni. Nyt
se esti pienten liittoutumisen ja niiden keskinäisen vuoropuhelun
ikivanhalla hajota ja hallitse muistillaan. Pian meillä ei ole edes maata
mitä viljellä.
Miten mahtava aika syntyä Savossa tai Karjalassa, Hämeessä vainotulten palaessa vuoroin Konstantinopolin patriarkan lesken nuoren lemmen hehkuttamana, vuoroin kahtia jakautuneen Euroopan
läntisen mahdin raivatessa elintilaa luoteiseen Suomeen Kalantiin ja
Kainuunmaahan.
Tai syntyä Andeille aikana, jolloin inkakulttuuri juuri syntyi ja kehittyi, pueblointiaanit rakensivat monikerroksisia yhteisöasuntojaan
kalliosyvennyksiin. Nauttia sienijuomasta ja aloittaa tuhatvuotinen
elämänsä kalliomaalaajana Mesa Verdessä jatkaen ammattia myöhemmin Bysantin kuninkaan kaartissa juuri ennen kristinuskon levittäytymistä lopullisesti myös Islantiin. Viikinkinä purjehtien
Englantiin ja vallaten se hetkeksi muistamatta, kuka lopulta käytti
valtaa ja kenen joukoissa siellä taisteli. Kuka siitä olisi kiinnostunut
muutaman sadan vuoden jälkeen?
Sillä jo muutaman hetken päästä olisin Kiinassa opiskelemassa
uutta irtokirjasintekniikka painotyössä ja siirtäisin taitoni Arabian ja
Intian kauppamatkoillani Afrikan itärannikolta tulleille Mombasan ja
Sofalan kaupunkien kultakehyksisille norsunluuaarteille. Songdynastian käyttöönottamat paperirahat olisin toki ensin joutunut
vaihtamaan paikallisiin orjiin.
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Kiina olisi ollut silloin rikkaampi kuin nyt oppien jo tuolloin rikkauden syntyvän maareformeista, talonpoikien tekemästä työstä,
pienen ihmisen hyvinvoinnista, eikä globaalin maailman mahdista ja
sen rahoittajista. Kiinalaisia oli aina yritetty huiputtaa kolonialismin
mestareiden valheilla. Ei tämä tuhatvuotinen totuus tänään muuksi
muutu, eikä Kiina tähän koukkuun enää tartu. Yhdysvaltain velka
sinne alkaa kasvaa jo yli tuhanteen miljardiin dollariin.
"Pysy tässä tarinassa", kiirehtii ääni sisälläni. "Tuhatvuotiaan syntymä on jotain muuta kuin tajuttoman miehen hekuma hourahtaneen vanhanpiian asettuessa kahareisin tämän ylle sairaalan seniilissä
ympäristössä raiskaten. Antaen pojalle pahaenteisen nimen miehen
toistaessa yhtä ja samaa tavua Garp, Arp, Arr.. Tuollaisen tarinan
syöttäjä ei halua ainakaan lukijansa, kansakuntansa parasta. Tuollaisesta tarinasta syntyy pelkoja ja pelko lisää aseiden myyntiä. Alkaa
pelon kierre".
Saisin kuulla huhuja Ghanan pääkaupungista Kumbista, sen rikkauksista ja vainoista hullun al-Hakimin hävittäessä pyhän haudan
kirkon Jerusalemissa. Olisin huolissani Kairon, Bagdadin ja Gordoban kauppakeskusten kohtalosta ja tekisin kaikkeni rappeuttaakseni
Fatima-dynastian siellä. Se olisi ollut globaalia kauppaa paljon ennen
omaa globalisaatiotamme. Todella koskettavaa eikä vain kuvitteellista, internetin ja median välittämää tai massaturismin höystämää huijausta kiinalaisten rikastumisesta ilman omia toimiaan ja reformejaan
talonpoikien maassa.
Soluttaisin niin ikään Saharan paimentolaisia islamilaistaen näin
vanhaa vihollistani Ghanaa ja sen pääkaupunkia Kumbia. Minulla
olisi aikaa. Kaikki tämä tapahtuisi kuitenkin vain muutaman vuosikymmenen aikana, josta kukaan ei mitään muistaisi vuosituhantisessa elämässäni ja sen ensimmäisten vuosikymmenten seikkailuissa.
Kaikki tämä olisi tapahtunut oikeastaan vain muutaman kuukauden aikana ihmisikään siirrettynä. Tai enintään ennen kolmea ikävuottani normaalin maallisen vaelluksen aikatauluun mitoitettuna.
Itse olisin ne unohtanut jo tyystin toisen vuosisatani alkaessa kau61

nosieluisen Kiinan keisarin taiteellisena avustajana maailman yhdestä
johtavasta kaupungista Angorista käsin lonkeroitani nyt levitellen.
Sekaantuen sieltä Venäjän sekasortoon Novgorodissa, Norjan
kuninkaan sotaretkeen Libanonin Soniin ja Maya -kulttuurin elpymiseen Jukatanilla, käyttäen heidän kalenteriaan, jossa yksi vuosi olisi
liki 400 vuotta. Siellä huolestuisin Luoteis-Afrikan ja Espanjan asemasta muhamettilaisten lahkojen häiritessä kauppaani toistuvasti.
Toimisin kuin Yhdysvaltain kongressi, mutta presidentin taakse piiloutuen ja teettäen likaisen työni muilla kansoilla. Vihamielisen terroristin maineen saisivat paikalliset heimopäälliköt niin silloin kun
nyt.
Eniten kantaisin kuitenkin huolta Hämeestä, jonka ruotsalaiset ja
venäläiset jakavat kahtia. Tarvitsen pohjoisen meren satamia sekä
Ilmajoella että Kymijokisuistossa. Reitti Suomen rannikkoa seuraten
Porvooseen, Viipuriin ja Laatokan kautta Olhavanjokea Novgorodiin on yhtä arvokas kuin vanha silkkitie tai mikä tahansa tapa siirtää
ja vaihtaa, ottaa voittoa Karjalan laukkuryssien tapaan. Joko sodan
tai kaupankäynnin välttämättömänä välineenä hyväksyen joidenkin
kansakuntien, ihmisten kyvyn ylläpitää näitä reittejä. Toisia tukien ja
toisia taas polkien tai alistaen. Matka Konstantinopoliin silkkitien
päähän olisi ollut melkoinen suoritus, ja jatkaa siitä matkaa joko meritse tai maitse kohti Kiinan itäisiä jokilaaksoja. Molemmat olivat jo
varhain käytössä. Suomalaisten tapaa takertua rajoihin ja alueisiin
pitäisin hupsutuksena ja kehottaisin heitä käyttämään senkin ajan
verkostojen rakentamiseen Karjalassa ja kaukana Aasiassa, EteläAmerikassa.
Tuhatvuotisella ihmisellä olisi aikaa ja mahdollisuus odottaa yhden kulttuurin nousu ja tuho, yhden sodan tai kuninkaan synty ja
kuolema, eikä yksi epäonnistunut vuosisata vielä pilaa kaikkea. Ja
sellainenkin kohdalleni sattuisi. Se sattuu joskus jokaisen kohdalla,
jos on mahdollista elää tuhatvuotinen elämä.
"Tarina tuhatvuotisesta ihmisestä on typerä", sanoo ääni sisälläni.
"Älä haaskaa kiireisten ihmisten aikaa kertomalla niin vanhoja
tarinoita. Tämä aika ei ole historiankirjoittajan, ellei ole kyvykäs ker62

tomaan historiasta, joka on tämän päivän tarinaa", varoittaa sisimpäni. ”Kerro tarina, jossa on mausteita tämän ajan ihmisen makuun.
Ihmiset eivät lue pitkiä tarinoita tuhatvuotisesta ihmisestä, kun jo
yhden ihmisen tarinat tahtovat pitkästyttää Iijoella syntyneinä. Juristin ja poliisi kertoma historia on puolestaan syyllisten hakua ja syyttömien rankaisemista. Ajaton ja paikaton ei ole sellaisten kertomusten kirjaamista, moittii sisimpäni. Ne kertovat vain ajan hengestä
ajattomassa maailmassa vanhusten kokemana, ei muusta.
Ja tarinasi on oltava luettava. Muuten sitä ei julkaista etkä saa
mainetta. Sillä sitähän jokainen kirjoittaja salaa tai julkeasti haluaa ja
hakee jopa enemmän kuin rahaa ja mammonaa. Se on toimeentulon
ja narsismin yhteistä ruokaa, eikä se toteudu altruistisesti verkostossa
nimettömänä esiintyen. Suomalaiset ovat taantuneet rajojen ja
egoismin aikaan, juovat hillittömästi aivan kuin peläten viinan maailmasta loppuvan”.
”Tunnustusta motiivisi heti, jos haluat olla rehellinen kirjoittajana. Aloita alusta”, vaatii ääni sisälläni aivan kuten itseään palvova
nainen, joka vaatii minun muuttuvan yhä paremmaksi, jotta saisin
sen mitä muut ilman sen kummempaa ponnistelua pelkällä renttuilullaan ja vedoten naisen hoivaavaan mieleen tai tapaan alistua kohtaloonsa naisena. Kukaan ei osaa olla niin taitava näyttelijä kuin
naisia pettävä renttu, eikä kukaan niin tyhmä kuin renttua hoitava ja
palvova nainen, heikolla itsetunnolla varustettu suomalainen.
Mutta entäpä kun venytät vuosituhannen vuosimiljooniksi? Sukellus ihmisen lapsuuteen on sukellus vuosimiljoonaiseen perimäämme. On siis palattava takaisin kertomukseni alkuun.
Pyydän anteeksi tapaani loikkia tapahtumasta toiseen. Hyppelehtiminen on juuri osa ihmisenä olemisen epäloogisesta tavasta sivuuttaa itse asia ja hämärtää sen ymmärtämistä. Se on osa kertomukseni
ideaa ja vaatii tarinalta omalaatuista rakennetta. Miksi siis pyytää anteeksi sellaista, joka on itse tarinan tarkoitus? Miksi me häpeämme ja
pyydämme anteeksi, kun alamme lähestyä totuutta tai sanomme sen
vahingossa loukaten? Miksi anteeksi pyytäminen on niin vaikeaa aivan kuin olisi jäänyt kiinni rikoksesta tai myöntäisi olevansa jotenkin
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heikoilla ja huonompi kuin muut? Ne jotka eivät anteeksi pyytele
osoittaen näin heikkouttaan.
Ihmisestä tuli vaikeasti ymmärrettävä vaiheessa, jolloin hän alkoi
puhua ja kirjoittaa. Puhuttu sana ei ole niinkään keino tulla ymmärretyksi kuin hämärtää tarkoitusperiämme. Mitä iäkkäämpi ihminen
sitä todennäköisempää se on. Mitä vanhempi kulttuuri, sitä suurempien puristusten alla se on elänyt, ja puhuttu sana muuttuu. Osa on
todellista ja uskottavaa, osa ritualisoitunutta ja taikuutta, osa aikakausien neuroosien, psykoosien tuloksena tullutta suoranaista hulluutta ja pimeiden geenien epigeneettistä muminaa, eurooppalaisten
outoa byrokraattista jargonia ja kirjainlyhenteitä, joista selviää vain
huonosti tehty työ ja sen valmistelu. Eivät osaa sitä edes hävetä.
Idän ja lännen välillä eläneet kulttuurit ja heimot olivat oppineet
diplomaattisen taidon välttää suoraa kontaktia tai loukkaavia kieltoilmaisuja puheensa missään vaiheessa. Etenkin hulluutta oli hyvä
pelätä ja selvittää sen mahdollisuus uudessa ja vieraassa. Aggressio
osana konfliktia tuli kysymykseen vain äärimuotona, mutta silloinkin
hallittuna kypsän kulttuurin kohdatessa psykoosin vallassa olevan tai
ritualisoituneen kulttuurin. Usein ne olivat nuoria ja kiertäviä paimentolaiskulttuureja, jotka vanhempi kulttuuri hallinnollaan lopulta
taltutti. Ei tunteiden mukanaan tuomana ja hallitsemattomana vihana, pettymyksenä ja sen seurauksena epämiellyttävänä tunnekuohuna. Tunnekuohun vallassa olevat kaunaiset ihmiset ja kansakunnat
olivat taantumassa.
Itsensä hallitseminen on niin tuhatvuotisen kulttuurin kuin sitä
elävän ihmisen tunnus. Vanha sielu, sanoisi taikauskoon taipuvainen
idän uskontoja seuraileva teosofi, jonka maailmankuva on puolivälissä läntistä materialismia ja buddhalaista hillittyä pohdintaa.
Mutta ei miljoonien vuosien takaa meitä katsova lapsi. Ei myöskään sellainen kulttuuri, jonka ikä on yli ihmisen iän. Mutta kun sellaista ei ole, lapsi joutuu elämään aina liian nuoressa kulttuurissa.
Palaan siis alkuun. On pakko, jos aion olla rehellinen enkä vain tuottaa sanoja tai tarinaa kenen tahansa luettavaksi, tai ilman päämäärää
kertoa totuus.
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Nuoremman veljeni synty oli siis perheelleni suuri tapahtuma ja
minulle tilaisuus tavata veljeni ristiäisissä runsaasti uusia ihmisiä. Ja
näistä kaikkein kiintoisin oli kirkkoherra, josta olin lukenut. En tietenkään tästä kirkkoherrasta, vaan hänen edustamastaan taivaallisesta vallasta ja jumaluudesta, johon pakkoneuroottisesti Raamattua
lukien tutustuin, tai oikeammin Israelin kansan kohtaloihin, jossa
jumaluus oli mukana sittenkin vain satunnaisena historian kulun kokoajana tai tulkkina, kuten Väinämöinen Kalevalaisessa tarustossa
tai ehkä sittenkin Ilmarinen jo ennen häntä.
Rukousmyllyt ovat pakkoneuroosin teknisiä insinööritöitä siinä
missä mikä tahansa mylly, joka antoi aikaa munkeille keskittyä rukouksiinsa ja kirjallisiin töihinsä. Vain pakkoneuroottiset ihmiset,
varhain lapsena taitonsa hankkineet, voivat toistaa valtavia teksti- ja
lukusarjoja, laboratoriokokeita, väsymättä koskaan ja tuottaa näin
uutta tiedettä. Ymmärtäen samalla mitä trauma on ja sen epigeneettiset pelot, sekä kuinka ne avataan. Sikäli kun ovat taudistaan toipuneet ja rukousmyllyt, jumalia kumartavat massat toistavat sen, johon
oppineiden aika ei enää riitä hallinnossa ja byrokratia rattaissa vanhentuen. Viisaan elämä on ollut aina liian lyhyt myllynkivien pyörittämiseen.
Olin lapsena varhaiskypsä ja muistutin tuhatvuotista, kuten jo kai
mainitsin. Vain varhaiskypsät lukevat kolmevuotiaana papeista tai
kirkon opeista. Mitä varhaisemmin, sitä suurempaan taustaan luettu
liitetään, sillä parivuotias lapsi on ikuisuuden ikäinen ja nuorenee
vasta sanojen myötä ja kulttuurinsa tuotteena. Iän myötä luettu liitetään yhä suppeampaan todellisuuteen ja loputa ei mihinkään. Siinä
vaiheessa lukeminen on ainutlaatuinen kokemus.
Kolmevuotiaana luettua lapsi ei liitä mihinkään tulevan elämän
kokemukseensa, vaan luettu on ehdoton totuus. Absoluuttinen totuus ja deduktio, vailla muuta viisautta kuin lapsen geneettinen silta
miljoonien vuosien taakse, hänen arkeeinen muistinsa. Kaikki se mitä sen jälkeen opitaan, on siitä poissa ja vähäisempää, vain muutaman vuoden tai vuosikymmenen ikäisen kertomus. Ilman niitä
kulttuurisia ja kollektiivisen muistin sisältämiä meemejä, joita lapsella
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on enemmän ja syvemmällä kuin aikuisella, jolla ne kuihtuvat ja lopulta jäljellä on vain itseään toistava apina, jonka geenit on lukittu jo
olevaan ja koettuun lyhyeen elämään. Se ei ole viisautta vaan sen
puuttumista, induktiivista haparointia ja empiiristen kokemusten
suodattamista yritykseen ja erehdykseen. Jo Einstein havaitsi kuinka
hyvästäkään käytännöstä ei synny hyvää teoriaa. Sen sijaan deduktiosta ja teoriasta on mahdollista päästä nerokkaaseen käytäntöön, ja
että filosofia on juuri tätä, ei toimettomuutta.
Lapsen pelko kasvaa aikuiseksi, sellaiseksi joka tuottaa valheita,
esitellen narsisminsa aina uudeksi ja viimeiseksi tiedoksi, on evolutionaarinen ja oikeutettu pelko. Näitä aikuisen tuottamia valheita
muistan pelolla lukeneeni lehdistä, kirjoista, niitä oli jokaisessa aikuisen tuottamassamme lauseessa, kirkon ja instituutioiden opinkappaleissa, tieteen ja taiteen puhtaimmissa postulaateissa, soinnuissa ja
väreissä, aikuisen tavassa myydä ja markkinoida.
Muistan kuinka otin vastaan ensimmäiset aikuisen elämän valheet, jos ne olivat vahvoja ja menestyviä riippumatta niiden iästä, ja
ne alkoivat lomittua päällekkäin syntyajastaan piittaamatta. Aloin
monistaa niitä ja siirtää eteenpäin aivan kuten menestyvät geenit säilyvät ja kopioituvat edelleen enkä edes voinut tietää, mitä ne olivat
alun perin edustaneet, mitä niillä oli mahdettu tarkoittaa. Lapsen
oikeuksiin ei kuulunut kieltäytyä siltä manipuloinnilta, johon ulkopuolinen maailma häntä oli viemässä ja elämää rajaamassa. Loppu
olikin pelkkää kaaosta ja sattumaa, josta deduktion portaat puutuivat
ja oli opiskeltava ihmisen kieli, kokemuksen ja erehdysten kautta
hankittu induktiivinen haparointi, virheelliset ehdollistetut refleksit
ja symbolirakenne, jotka sisälsivät määrättömän määrän valheita,
ennakkoluuloja, dogmeja, riittejä, vääriä teorioita ja malleja, käytännön elämän karkeita mietelauseita ja opinkappaleita keskiverron ihmisen elämänmalliksi maaseutukylän tai pienen kaupunkilähiön,
slummin kulttuurissa selviytymiselle.
Paras kopioija, toistaja ja kloonaaja menestyi siinä, missä hänen
voittoisa kulttuurinsa. Huonot karsiutuivat ja hävisivät, ellei kulttuuri tai konventio ollut voittoisa, väittivät evoluutioon uskovat sokeat.
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Hyvät meemit lepäävät kuin tietokonevirukset päähämme koteloituneina ja heräävät, kun sopiva ärsyke saapui ja olimme ansassa, toistelivat peliteoreetikot ja romantikot. Hyvien meemien tuotteena
aloimme hyräillä, hymyillä, vihastumme tai raivostumme, rakastuimme ja hairahduimme tuottamaan lisää samaa meemiperintää
lakanoiden taas kerran kostuessa intohimon hetkellä, väittivät laskelmoivat materialistit. Se oli heidän tapansa kiusata rakastunutta
maassa, joka oli taitavien kiusaajien maa. Kun runoilijasta tuli poliitikko, hän alkoi heti kiusata myydäkseen kirjojaan paremmin.
Uudessa maailmassa olimme biologisia koneita toistamassa samaa meemien megafoniaa tehden palveluja niiden geneettiselle perustalle ja sen tuhatvuotiselle liikkeelle. Geenit käyttivät valtaansa
myös näihin kulttuurimme perustana oleviin pieniin viruksiin. Niiden muuttuminen muutti meemien miljoonien vuosien takaisen
taustalaulun, ja olimme hukassa kuin lepakot tai delfiinit, joiden vinkuvat, viheltävät äänet ja korkeat nuotit muuttuivat mataliksi ja matka suuntasi suoraan pimeään seinään, kivimuuriin tai rantakalliolle,
matalan meren dyyneille.
Yksi tietokonevirus tuhosi siinä koko tuhansien tietokoneiden levykkeet ja ohjelma oli hävinnyt. Kun teimme vääriä kommunikoinnin välineitä ja sinkoilimme alueille, joissa mehiläiset tuottivat tietoa
toisilleen, ne eksyivät hunajankeruumatkoillaan tai linnut muuttoreiteillään. Valaat makailivat kuivalla maalla kuolemaa odottaen ja piisamirotat katosivat järvistämme. Oli lohdutonta suunnistaa väärin
jään alla talvella. Vaadittiin eläinten kapina, jossa viestit kulkivat molempiin suuntiin ja valaiden laulu, jonka kuulivat altruistiset lapset.
Olin siis lapsena varhaiskypsä, en lahjakas tai muuten poikkeava.
Varhaiskypsyys oli vanhenemisen alkamista varhain. Siinä ei ollut
mitään kadehdittavaa saati aihetta ylpeilyyn. Niinpä olin kuin poika
peltirumpunsa kanssa valmiina taistelemaan aikuistumista vastaan.
Vain varhaiskypsät lapset voivat ymmärtää aikuistumiseen liittyvän
lohduttoman näytelmän. Jokainen lapsi kauhistuu sitä kulttuuria,
johon häntä kasvatetaan, joka sulkee ovet takanaan ja vaientaa tekniikallaan valaiden laulun. Niinpä aikuisuus vaikutti pystyyn kuole67

miselta ja kelottumista muistuttavalta muumioitumiselta, eläindaimoneiden kuolemiselta pääni päällä. Vain sadisti voi tappaa lapsen päällä kyyhöttäviä daimoneita yhden toisensa jälkeen.
Kolmevuotias vielä erottaa vuosituhantisen ihmisen synkät piirteet ja ilottoman elämän. Siitä puuttuu vuosimiljoonainen riemu,
tuliset auringonnousut aavikolla, veden loiske kiduskansien sisällä.
Aikuisen elämä vaikutti minusta todellakin ilottomalta ja sen sisältö
pelottavien roolien näyttelyltä vailla kykyä vaihtaa näytelmää sisäisen
minän ohjaamana. Aikuisen elämä oli aivan kuin kalan elämää kuivalla maalla henkeään haukkoen. Yksi vaivainen daimoni päälaella
oli lohduton näky.
Niinpä lapsuuden kuvaaminen oli aikuiselle mahdoton tapahtuma. En osaa siis enää kuvata pelkoani ja sen kauhistuttavaa syvyyttä.
Kelottuneena sillä ei ole enää oikeastaan edes väliä. Niin myös siitä
puhuminen on kuin surutyön tehneen ja läheisensä kuoleman kautta
menettäneen viileä keskustelu jostakin jota ei enää ole. Aivan kuin
runous vailla rakkautta tai julistus vailla paatosta, tunnetta tarpeesta
kertoa. Kertomista ilman siihen ruokkivaa pakkoa, muusaa tai terapeuttista kosketusta tarinan päähenkilöön. Itseään ulkopuolelta
tarkkaillen kuin syvän masennuksen hetkinä ja silloin itseään aina
vihaten, halveksien ja ulkoisen elämän pois sulkien.
"Nyt sinä olet rehellinen", sanoo ääni sisälläni. "Pidä tämä linja",
se kehotti. Kunhan varot ettet eksy Aabrahamin, Isakin ja Jaakobin
klaanien ja patriotismin maailmaan. Ei tarinoita Kanaanin maalta,
Syyriasta ja Mesopotamiasta, Palestiinasta ja Egyptistä. Ne on jo kerrottu moneen kertaan ja värikkäiden anekdoottien kautta taruina
monen mielen hämäten. Älä enää hämää lisää omilla Jaakobin ja Eesaun, viljelijän ja maata kiertävän ryöstelijän tarinoilla. Ei enää sellaista kertomusta, joka vie pienten koukkujen kautta suurempaan ja
jo koettuun kertomukseen, hukuttaa lukijansa uuteen uneen, ja se
uni on oman kulttuurisi tuote”.
Veljeni ristiäisissä sakramentin suorittamaan saapunut kirkkoherra oli pukeutunut tummaan kaapuun ja katetun kahvipöydän ääressä
hän söi mutustellen ja seurustellen tyhjänpäiväisiä. Siis sitä kieltä,
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joka täyttää elämämme joka hetken ja jolla on nykyisin käsitteenä
”small talkin” -tapainen puheensorinan tyynnyttävä tavoite saavuttaa
sosiaalisen kontaktin se vaihe, jolloin joko haukottelemme sisäänpäin tai alamme kiinnostua ja olemme langassa.
Papin kaapu oli tumman puvun kaltainen. Ei lainkaan sellainen,
josta olisi erottanut taivaallisen sanansaattajan niitä symboleja, joita
lapsen mielikuvitus olisi toivonut, odottanut tai sallinut.
Ei valkoista asua tai sandaaleja, ei messiaanista partaa, ei mitään
mistä olisi nähnyt hänen edustavan lukemaani, näkemääni tai unessa
kokemaani eksyneen lampaan paimenesta, enkelin kosketuksesta ja
äidin käden tuomasta hyvän olon tunteesta tai siunatusta turvasta. Ei
paimenen ahavoitunutta ihoa, ei kärsivää ilmettä, ei kosteita suuria
silmiä, ei lommoisia poskia ja kaiken peittävää jouluista hämyä tai
tähtitikun loistetta, kimallusta lumesta puhdistettavan kuusen neulasissa tai edes Joulupukin punaista nenää.
Pappi oli arkipäiväinen ihminen ilman mitään vallan tai pyhyyden
tuntomerkkejä, jumalallisen sanansaattajan kykyä ottaa vastasyntynyt
taivaalliseen seurakuntaan tai edes jäseneksi maallisempaan menoon
hakematta nyt suoranaista kultaa tai mirhamia. Edes pientä tuoksua,
sellaista jota ortodoksinen kirkko käytti ja pappi mukanaan levitti
suitsukkeena, ja joka olisi ollut merkki pyhästä miehestä tai ainakin
hengestä kolmevuotiaan daimonien hyväksyä.
Tai niin minä ainakin nyt uskon ja oletan että katolinen kirkko oli
uskonoppinsa lunastanut paremmin lapsen sydämessä siinä ensitapaamisessa, jossa etuaivojen säätelygeenit zenk-geeneinä menivät
lopullisesti umpeen uusien viestien tuojille. Nyt nämä geenit jäivät
ikään kuin avoimiksi ja odottivat seuraavaa ehkä otollisempaa kosketusta paremman uskonnollisen herätyksen aktivoitumiseksi muistijälkenä pitkän elämänkaaren kannattajiksi.
Mikä pettymys pienelle lapselle, joka lukee Raamattua ja osasi sen
liki ulkoa myös takaperin lukien. Pienen lapsen lähimuisti oli ja on
edelleen aikuista parempi kaikilla kädellisillä.
Kuvitelkaa kaikki mielessänne. Arkipäiväinen pullan mutustelija
kohtaa pienen lapsen kuvitelmien kaikki suurimmat syvyydet alkaen
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sadanpäämiehistä, keisareista ja profeetoista sekä päätyen spitaalisiin,
maassa konttaaviin rujoihin ihmiskohtaloihin, löyhkääviin kurjiin
matkalla kohti Golgatan sovitusta ja kuoleman voittavaa kuningasta.
Kaikki ne Israelin heimojen sukukunnat ja vanhatestamentilliset tarunhohtoiset kertojat, pienet ja suuret profeetat, Uuden Testamentin
evankelistat. Missä ne nyt olivat?
Sellainen kokemus oli lapselle petosta lähestyvä tapa ilmestyä
nuoren veljen pyhän sakramentin hoitoon. Hukkaan mennyttä koko
se tuhatvuotinen tuska, jossa Bysantti ja Paavinkirkko taivuttivat
uppiniskaista kansaa kahden kulttuurin välissä kaidalle tielle pohjan
perukoiden jo muutenkin ahtailla kujilla ja rimpien välissä kulkevilla
pitkospuilla, lehmipoluilla, rimpinevojen ja lettojen hetteiköissä tai
ruuhta uittaen lompoloksi tammettuja jokia ja puroja kahlaten, koskien kiviä vältellen.
Kuinka hukkaan kaikki tuhatvuotinen kärsimys olikaan mennyt
näillä Lapin ja Savon vaaramailla, tuntureilla, jokisuiden soisilla letoilla ja kankareilla metsiin nuoria miehiä haudaten, tyttöjä raiskaten
tai noitina polttaen. Meillä oli silloin ja on edelleen omituinen tapa
pilata vuosituhantinen traditio ja sen tuska yhtenä kirottuna hetkenä,
jolloin emme ymmärrä kuinka viestimme otetaan vastaan tai jätetään
ottamatta, maallistutaan jo kolmevuotiaana lapsena, vaikka Luoja
olisi tehnyt työtään väsymättömällä kädellä lapsen sydäntä valmistaen. Jokainen kännykän valmistaja, myyjä ja kauppias, karjalainen
laukkuryssä, osasi tämän unissaankin paremmin kuin tuo täysin välinpitämätön pappi.
Nyt olisi ollut aika käyttää noitavasaran, keskiaikaisen tuomiolaitoksen, Malleus Maleficariumin tuomiota, ellei uskonpuhdistus olisi
vienyt voimaa katolisen kirkon tavasta kertoa tarinansa uskottavammin kuin protestanttinen koruttomuus ja arkipäiväinen uskon
elämän ankeus. Sitoa tämä mies käsistään ja jaloistaan, heittää jokeen
ja odottaa pitääkö paholainen hänet pinnalla. Jos niin ei olisi, hän
olisi ollut synnitön, eikä perkeleelle sielunsa myynyt noita. Jos näin
olisi ollut, hukkunut ruumis olisi voitu haudata pyhään maahan kappalaisen lasten ollessa suvun muiden jäsenten kanssa onnellisia ja
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ylpeitä pyhästä miehestä, oikeasta uskonsa edustajasta yhdessä muiden, hukuttajien kanssa tätä autuutta itkien. Slaavilaisen kansan tapaan surmaten ja katuen surmaansa vilpittömästi yhdessä veritekojaan itkien. Oikeus tapahtui kun vähäisin vätyskin oli sen sellaiseksi
katsonut ja ymmärtänyt seurakunnassa, joka oli kuin nukkuvan rukous.
Meitä suomalaisia ei mikään yhdistä fyysiseen luontoon, metsiin
ja soihimme, niin vahvasti kuin jo varhain lapsena perimämme holistinen tapamme oivaltaa maailmankaikkeus. Meillä kaikki liittyy jopa
fatalistisella tavalla toisiinsa, ja pieni oli aina osa suurempaa kokonaisuutta. Se oli pienen ja kaikesta etäällä olevan ihmisen tapa kokea
paikkansa kokonaisuudessa, kokea olevansa osa jotain suurempaa
olematta kaiken aikaa kadoksissa tai merkityksetön ja hakien identiteettiään sitä koko ajan väheksyen.
Lapsen odotuksen taustalla oli geneettinen perimä ja aika ennen
syntymäämme. Kieletön ihminen ja geenit valppaana avautumaan ja
uskomaan, kunhan kohde oli oikea tai edes lohdullisen koskettava
ikuisen ikäiselle arkeeisille muistillemme. Juuri jumaluus ja jumaltyypit ovat suomalaisen mytologisen tuskan ja odottamisen, hiljaisen
mykän ahdistuksen taustalla. Me odotamme luojajumalan rinnalle
herooista kuninkuutta täydentävää Väinämöisen ja Ilmarisen työn
jatkajaa. Luovan ja idearikkaan seppäheeroksen Ilmarisen suomalmista takoman Sammon me tarvitsemme siinä missä Väinämöisen
kyvyn valmistaa hauen leuasta kannel ja musiikki, suorittaa luomistyönsä ja kadota kaukaiseen saaren, tähtien taa Pohjantähden kohdalla, jossa jumaluus ja luonto edustaa elämää itseään ja meri
Väinämöisen kurimuksen kurkkua. Kiinalaisten muinainen Shangti
jumala asettui samoille paikoille purppurapalatsiinsa taivaan keskustan kohdalle Pohjantähden alle. Ja Zeus oli kuin muinainen Ilmarinen itse tai Ukko ylijumala, joka vei häneltä Ukkosen Jumalan
valtuudet ja alkoi kaventaa tehtäviä odottaen vieraiden jumalten saapumista.
Koko kalevalainen sankarikultti oli kuoleman, rakkauden ja sodan voimakkaita intohimoja. Suomalainen kerronta ja tarusto oli
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täynnä tunnelmaltaan latautuneita teoksia, joita lapsi luki ymmärtäen
kuinka ajatus elämästä oli jatkuvaa kamppailua, jossa motiivit olivat
joko jaloja tai alhaisia vaistoja ja näiden yhteistä dynamiikkaa. Sotaan
ja taisteluun, väkivaltaiseen vaikerrukseen ja tietäjän loitsuun liittyi
soitto ja laulu, rakkaus ja huokaus, puolittain lausutut rukoukset.
Aivan kuin Homeroksen tapa suosia tehokkaita kontrasteja ja toistaen ne säe säkeeltä, yhä uudelleen, edestakaisin kuin ikuinen väsymätön rukousmylly, kunnes uni otti vallan ja nukahdin.
Tällaiseksi luin lapsena vihan ja rakkauden, toistuvan väkivallan ja
hentomielisen hellyyden, suomalaisen omituisen halun surmata ja
rakastaa samaan aikaan ja yhteen kietoutuen. Aivan kuten Ilias ja
Odysseia tai Torin, Odinin ja Freijan herooisena perintönä naapurikansoiltamme. Kuinka paljon ne erosivatkaan Jaakobin ja Eesaun
kertomuksista tai Josefin ajasta Egyptissä. Vasta Jeesuksen ilmestyminen toi mukanaan ryhtiä, joka oli lapsen tajuntaan sopivaa ja kalevalaisen veristä kärsimysnäytelmää. Risti tuhansien ihmisten tappokoneena vaikutti yhtä tehokkaalta kuin nykyisten massatuliaseiden ja
tietokonepelien veriset leikit. Kun saman teloituspaikan yhteyteen
voitiin ristinpuulle naulita jopa tuhansia miehiä, sen oli täytynyt vaatia teknistä osaamista ja sellaista kuria, johon keskitysleirit olivat
myöhemmin valjastettuja. Ihminen oli lajina äärimmäisen taitava
massateloittaja, opin lapsena.
Näin jumaluuteni ja koko sisäinen maailmani oli jäsentymätön,
monien eri kulttuurien ja tekstien, tekstikatkelmien, kansamme sosiaalisen muistin ja kollektiivisen tajunnan vuosituhantista temmellyskenttää. Varhain lapsena lukemaan oppiminen ei ole kenellekään
siunaus, ellei kyseessä ole sähköiset viestintävälineet, jolloin oppiminen suodattuu ei kenenkään maalla, tuhansista taivaskanavista, kulttuurialueesta riippumattomana ja lapsi saa itse rakentaa tulevan
maailmansa, geeniensä tarttumapinnat suuremmasta aineistosta. Ei
oman kulttuurin ja sen pakanallisen pohjoisen luonnon suodattamana mytologisena valintana ja valmiiksi pilattuna.
Kuinka pettynyt minä olin silloin kolmen vuoden ikäisenä ja samalla ahdistunut. Kuinka kertoa näille sokeille huiputuksesta. Sanoa
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että heitä petetään, on petetty aina. Tuhat vuotta ja ylikin. Lapset
ovat todella ehdottomia ja nuoret idealisteja ja vasta ikä muuttaa värit harmaiksi ja valheen raja hämärtyy, eikä totuutta enää näy siellä,
missä musta ja valkoinen ennen vielä erottuivat. Vanhenevat ovat
kyynisiä käärmeitä tai haukkuvia koiria, apinoita tai kameleita työnsä
ääressä ja sielunsa, maailmankuvansa, persoonallisuutensa, oppinsa
mukaan elämää eläen lohduttomana kelottuneen puun tavoin, minulle kerrottiin ja se oli totuus. Vain lapsella voi olla leijonan mieli ja
enkelin siivet samaan aikaan, ja värit erottuvat kuten niiden kuuluukin. Päävärit vieretysten toisiaan kirkkaina tukien. Punainen vihreää
vasten erottuen ja lämpimät värit toisiaan syöden, kuten keltainen
punaisen sävyjä hillitsee, sininen tekee mustasta siedettävän. Aikuisen päävärit eivät olleet lapsen päävärejä eivätkä lämpimät oikein
oivallettuja. Minulle lämpimät värit olivat harmaita ja tummia, viestittivät geenien sammuvasta hiilloksesta ja sitä tuli koko ajan kohottaa.
Näin minä ajattelin silloin ja nyt sen huomaaminen oli vain surullista apinointia, koiran uikutusta ja kamelin tapa jatkaa läpi kuivuneen erämaan mitään enää hakematta tai mihinkään erityisesti
uskoen. Pelkkä tapa vanheta ymmärtämättä miksi. Ilman illuusiota
paremmasta, toivoa uudesta ja vanhan loan huuhtelevasta raikkaasta
sateesta, päivä kerrallaan eläen. Sokeita ja kuolleita taluttamassa tai
hautaamassa toisia sokeita ja kuolleita. Tietämättä miksi. Aivan kuin
rakastetun palvonta, tunnevammaisen ja kylmän, jossa jokainen tyhjään pajatsoon isketty raha, kaunis sana tai teko, jää tyhjän koneen
uumeniin odottamaan nälkäisenä uutta kolikkoasi. Ja jos jotain joskus saat, se on vain kalpea kolikko, jonka itse sinne olet joskus lyönyt sitä epätoivoisesti täyttäessäsi.
Papin petos oli törkeä loukkaus koko silloista maailmankuvaani
vastaan. Oli tehtävä jotakin ja nopeasti. Niinpä minä rohkaisin mieleni ja ilmoitin sokeille silmille, aikuisille vieressäni, niille joiden päitten päältä, hartioilta daimonit olivat kadonneet tai vain yksi apina
kurkki yli harmaantuvan päälaen arkana uikuttaen, ettei tuo mies
veljeni kastetilaisuudessa, pyhän sakramentin suorittajana, ole pappi
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vaan huijari. Ja samassa nämä sokeat onnettomat, huijatut kelopuut,
tyhjät pajatsot, alkoivat tuijottaa minua ja minä jouduin tuntemaan
häpeän paljastettuani totuuden ja daimoneistani turvakseni jäi vain
uskollisin varpushaukka.
Totuuden paljastaminen ei ole tämän kansakunnan suurimpia
hyveitä. Sen sain kokea silloin, ja sama toistuu aina kun tartun kynään, ja uskallan kirjoittaa jotain totuuteen pyrkivää.
Kuvitelkaa sellaista häpeää, jossa häpeä syntyy totuudesta. Totuuden paljastamisesta ja kavaltajan osoittamisesta seurakunnan
edessä, jolla oli vahva usko valheeseen ja tukenaan vuosituhantinen
vääryys. Poika peltirumpunsa kanssa oli yksin. Niinpä minä oikaisin
virheeni pysyäkseni yhteisön jäsenenä kertomalla hänen olevan vähäpappi. Ja aikuiset nauroivat minulle häpeääni ja häpesin lisää, jolloin varpushaukkakin katosi taivaalle.
Olin syyllistynyt kieroiluun ensimmäisen kerran elämässäni selvitäkseni aikuisten maailman säännöistä syyllistyen synneistä pahimpaan. Paadutin itseni häveten kuin Aadam alastomuuttaan Herransa
edessä lymyillen. Sellaista ei voi saada anteeksi joutumatta karkotetuksi paratiisista. Sillä hetkellä minä tajusin Vanhan Testamentin perisynnin kuin yhtenä kirkkaana välähdyksenä ja Pietarin kieltämässä
Messiaansa. Hyvän- ja pahantiedon puun ja käärmeen, petoksen ja
petoksista julmimman. Oman alastomuuden ja lymyilyn itseään häpeillen, itsensä pettäneenä ja paratiisista karkotettuna. Jumalastaan
erillisenä ja ihmiseksi kasvaneena, muuttuneena ja edeten siinä yhä
kauemmas Luojastaan. Vain ihminen kykenee pettämään ja pettämään tavalla, jossa petoksen kohde on ihminen itse, ihmisyys tai
luonto ja jumaluus. Sinä päivänä daimoneista katosi leijona, eikä se
enää koskaan palannut.
"Jatka kertomustasi", sanoi ääni sisälläni. "Olet oikealla tiellä totuutta hakiessasi". Mutta älä ala hurskastella tai puhua Raamatun
totuudesta. Siirrät vain meemin sitä odottavan päähän ja saat tunnustuksen siitä. Sitäkö haluat? Ja miksi käytät monikkoa kun tarkoitat itseäsi? Vain kuninkaallisilla on oikeus käyttää monikkoa
puhuessaan itsestään. Kollektiivia käyttävät totalitaariset liikkeet tai
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poliitikot, jotka olettavat kuinka yksi mieli, valittujen etujoukko, voi
muitta mutkitta aistia, mitä kansa on tai ajattelee ja haluaa. Se on
kyvyttömyyttä hyväksyä ihmisten erilaisuus, huutaa sisimpäni. Sillä
helpointa oli moralisoida ja yleistää, tehdä stereotypioita. Oli reilumpaa syyllistää perustellusti joku tai joitakin kuin kokonaisia kansakuntia tai suuria ihmisryhmiä. Ei sellaisia ole olemassakaan. Hyvä
jos itsesi tunnet, ja puolisoasi et uskalla syyllistää tai yleistää yhtään
miksikään. Miten sitten miljoonien kansakuntia? Oma elämäsikin on
kuin monen elämän summa”.
Siitä hetkestä opin kuinka aikuiset eivät halua kuulla totuutta
vaan valheita. Mitä monikerroksisempi valheeni oli, sitä uskottavammalta se alkoi kuulostaa. Ja niin minä lopetin lukemisen ja aloin
piirtää. Piirsin elefantin ja boakäärmeen. Hatun ja hatun sisään elefantin. Aivan kuten lapsuuteni sadussa Pikku Prinssistä ja sen alkusivujen tarinasta. Boakäärme oli siinä syönyt elefantin ja
muuttunut hatuksi. Tai hatun näköiseksi läpivalaistuna ja ranskalaisen filosofin ja lentäjän piirtämänä.
Ymmärrättekö miten mieletöntä? Totuus oli piirrettävä aikuiselle
ja vielä varmemmin lapselle, jotta sen voisi kuvitella ymmärtävänsä
olematta aikuinen ja pystyyn kelottunut. Tämä satu oli tarkoitettu
aikuisille ja aikuiset sitä lukivat valehdellen lapselle. Lapselle se oli
typerä ja tylsyydessään hyvin aikuisille sopiva. Vain aikuiset lukevat
typeriä satuja ja tyrkyttävät niitä lapsille. Vain aikuiset maalaavat typeriä tauluja ja myyvät niitä toisilleen, ymmärtämättä mistä niissä
maksavat. Jos ymmärtäisivät, eivät maksaisi.
Tarvitaan mielipuoli maalaaja, jotta korvan saisi huorahtava nainen ja kukat alkaisivat näyttää paremmilta kuin mitä toritaiteilijan
hedelmäkori, ajattelin lapsena. Vain tuhatvuotista ihmistä voi pettää
tavalla, joka oli kulttuuriin ja tapoihin sidotut, mutta miljoonien
vuosien takaa katsottuna käsittämätöntä typeryyttä. Typeryys ei kanonisoidu sillä, että sen hyväksyy mahdollisimman moni typerys. Se
että luovia ja neroina pitämiämme oli ollut runsaasti mielisairaina
laitoshoidossa, johtui joko tavastamme määritellä nerous, tai tavastamme kohdella neroja.
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Ehkä tärkein syy oli laitosten määrä ja hoivattavien tarve, jolloin
arkisemman työn ja viran hoitajat eivät laitokseen joutuneet, olivat
sitten vaikka kuinka hulluja tai alkoholin ja päihteitten pilaamia ihmisraatoja. Juristi tai lääkäri mielisairaalassa oli harvinaisempi näky
kuin kirjailijan tai taidemaalarin kohtalo joutua laitoshoitoon. Syy
tuskin oli juristin tai hoitohenkilökunnan terveydessä tai herkkyyden
puutteessa. Hoitajat ja tuomarit tiedettiin toki tilastoja silmäillen sairastuvan päihteisiin ja tekevän itsemurhia muita enemmän jo opiskeluaikoina.
Hulluudesta ja neroudesta tehtiin jo varhain ammattiin liittyvä
sairaus tai mielentila, elämäntapa. Totuutta tonkiva journalisti, kirjailija oli kuin gonzo-journalismin pikku asioiden taitaja, kokonaisuuden väärentäjä, faktan ja fiktion sekoittaja Hunter Stockton
Thompsonin tapaan tai taiteilija, jonka juuret ulottuivat italialaiseen
Gonzaga sukuun Mantovassa, Luigi ja Francesco Gonzagaan, Frederico ja Vincenzo Gonzagan geeneihin, Ferrante ja Adhemar Gonzagaan latinalaisessa maailmassa tai Natalia ja Ivan Gontsarovaan
Venäjällä.
Kaikkia heitä yhdisti sukunimi ja sen tapa avautua tietokoneen
hakulaitteissa, sekä kirjailijan ja toimittajan oivallus yhdistää ne aiheeseen, joka oli lähellä tätä omituista vierasta käsitettä, ja selventäessään mukamas tuota roskajournalismin ja kirjallisuuden pahamaineista taustaa alkoivatkin puhdistaa sitä nimillä, joiden yhteys asiaan
oli vain loistavien taiteilijoiden tai tiedemiesten sukunimessä. Näin
inhimillisistä sattumuksista ja arkipäivän tapahtumista tuli suurten
asioiden sumuverho, jossa geeniteknologian harhoista ja tiedemaailman vaikeista käsitteistä alkoivat kertoa sellaiset kirjoittajat, joiden
tarkoitus oli tavoittaa jännityksen ja komiikan kautta suurten massojen huomio, ja itse ongelman vakavuus katosi tai eteni syvälle roskankerronnan ja viihteen historialliseen traditioon. Yhdistämällä
natsien rikokset uuteen geeniteknologiaan ja tehden siitä harmiton
rikosromaani, palveltiin samalla niitä ihmisiä, joiden suojaksi tuo
sumuverho oli tarkoitettu, ja jonka omistuksessa media ja kustantamot jo olivat.
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Varmaankin kaikki meistä ovat luovia, tai ainakin olivat hetken
lapsuudessaan, herkkiä ihmisiä ja ammatin kuva oli omaa harhaamme eikä ehdotonta totuutta ollut. Ehkä joku jopa yrittää elää ammattinsa edellyttämällä tavalla? Näin me odotamme ainakin papilta,
tuomarilta, lääkäriltä ehkä jopa taiteilijoilta ja tiedemiehiltä? Vai luulemmeko oikeasti että tarinankertojan ”sokerileipuri” oli ihmisenä
erilainen persoonallisuudeltaan kuin ”teurastaja”? Tarinan kertoja
käytti siis hyväkseen ihmisten yleistä hölmöyttä, suljettujen zenkgeenien kulttuurisia meemejä, ja kertomus sai sisältönsä omista mielikuvistamme, omista virheellisistä päätelmistämme ja ennakkoluuloista, sanojen emotionaalisesta sisällöstä ja kollektiivisesta muististamme, induktiivisesta päättelystä, yrityksestä ja erehdyksestä, mutta
ei deduktioista, luonnon kategorisesta imperatiivista, ja siitä opista,
jonka vain lapsen tuhatvuotinen geenistö kykeni avaamaan ja ottamaan vastaan eksymättä uuden webympäristön megamarketeissa ja
basaarien maailmaan, jossa kaikki oli lopulta kaupan ja meemiemme
hypisteltävissä niistä salaa tai julkisesti nautiskellen.
Ja jälleen ääni sisälläni herää. ”Älä valehtele, kerro suoraan ja selkeästi. Deduktiivinen ajattelu on selkeää ja siitä voi kirjoittaa myös
selkeästi. Vain induktiivisen ja empiirisen tien valinnut voi eksyä selittelyjen ja monien tulkintojen epäilyttävään suohon, eksyttää lukijansa ja saada siitä maineensa. Sekavasti kirjoitettu on sekavasti
ajateltu”.
Ainoa mistä pidin sadussa oli pienen, kultakutrisen Prinssin tapa
rakastua ja kuolla rakastettunsa puolesta käärmeen myrkyn avustaessa matkalla kohti kotitähteä, jossa soi tuhannet kellot, ja jossa löytyi
kaivo erämaan hiekassa kuin kätketty aarre. Lapsen mielessäni kaikki
näkymätön ja kätketty oli kauniimpaa kuin näkyvä. Ehkä pidin siitä,
koska se oli kuin paljon vaikuttavampi kertomus Messiaasta, muiden
puolesta kuolevasta ja käärmeen kuiskutukset pois pyyhkivästä kuolemasta. Ehkä koko kertomus olikin salaa lainattu sieltä, ajattelin.
Olisiko tuo lentäjä, autiomaahan haaksirikon tehnyt ranskalainen
filosofi Saint Equperry ollut niin taitava tarinankertoja, ja hän tekikin satunsa aikuisille, meeminsä jo sulkeneille typeryksille? Olisiko
77

yksikään webympäristömme nuori altruistinen lapsi voinut oivaltaa
hänen satuaan ohi sen kertomuksen, jonka he kuulivat toisiltaan ja
suoraan valaiden lauluna, soidinmenona jonka tuotti keitaalla olevan
lähteen omat äänet, autiomaan tuhannet eläimet, tähtien lähettämä
syklinen ääni oikeasti korvissaan sykkien. Oliko aikuisen mahdotonta oivaltaa mitä heidän lapsensa kuulivat ja mitä he näkivät, mihin
miljoonien vuosien ikäiset geenit ja niiden meemit muistinsa nyt sitoivat?
Suuret kertomukset ja totuudet ovat kuin samaan muottiin valettuja patsaita tuhatvuotisessa historiassa, meemien kuiskintaa korvissamme. Mutta eivät miljoonien vuosiin ehtineessä ihmisen tajunnassa, jossa sanat eivät voineet enää lapsiamme pettää. Lapsi näki ja
kuuli sen mitä aikuinen yritti ymmärtää jo suljettujen meemiensä
kautta, eikä oivaltanut olleensa itsekin joskus lapsi. Geenit olivat
sulkeneet ovensa, ensin zenk-geenit, sen jälkeen kaikki muut hartioilla kyyristelevät daimonit. Sadun muuttuminen todeksi oli yhtä
helvetillinen kokemus kuin kohdata oikea enkeli kirkossa pappina,
jonka usko oli pelkissä hartaissa menoissa ja palkkaluokkaan sidotussa virassa ja sen hierarkiassa. Jumalan ilmestyminen sellaiseen
sydämeen, fyysiseen maailmaan, on pelottava ja kaiken sotkeva induktion ulkopuolinen olio. Deduktiossa se oli kaiken selittävä, ehdoton edellytys ja ydin, sellaisena kuin Rene Descartes sen meille löysi
ja esitteli.
Lapsi säälii aina aikuista, pystyyn kuollutta keloa, meeminsä kadottanutta tai ne valheilla jäykistänyttä, paaduttanutta rooliensa orjaa. Sääli oli ja on ainoa ihmisen tuntema pyyteetön ja myönteinen
tunne, ajattelin lapsena aikuisesta. Ihmistä tuli sääliä, ei vihata aikuisena. Lasta voi ja tuli rakastaa aina. Deduktiivisesti toimiva luonto ja
lajikumppanimme taas eivät eläneet synnin kahleissa, eivät olleet
moraalimme alla ja siten puhtaita. Perisynti ja pahuus, kuolema olivat ihmiseksi syntymisen armolahjoja. Rakkaus narsistinen tunne ja
kaukana säälin altruistisesta luonteesta, ja näin tulkiten vihani aikuistumista kohtaan kasvoi raivoksi.
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"Tuon sinä olet jostakin lukenut", sanoo ääni sisälläni. "Mutta ei
se siitä tee silti totuutta kehnompaa. Kerro että se on meemien kohinaa korvissasi, ja olet itsekin sen vankina. Totuutesi on muiden
sinulle kertomaa ja kulttuurien tuote. Olet omien normiesi vanki ja
totuus oli aina sosiaalinen instituutio siinä missä muutkin käsitteet,
joilla kertomustasi kehystät”.
”Mutta älä ala kertoa todellisuuden tutkijoista ja filosofeista. Älä
erehdy kertomaan havainnon ja ilmiön suhteesta todellisuuteen. Todellisuudesta puhuvat tarkoittavat aina ilmiöitä, ja fenomenalismin
voit sivuuttaa marginaalisena alaviitteenä. Sinä puhut vain ilmiöistä
ja niiden suhteesta, et muusta, ja silloin sinun on vain varottava muita sinua taitavampia tarinan kertojia. Heidän tarinansa eivät ole yhtään huonompia tai parempia kuin omasi. Se on vain lukijan tulkinta
ja hänen meemiensä mitta. Ei sen enempää eikä vähempää. On eri
asia kirjoittaa totuudesta webympäristön altruistiselle lapselle kuin
toimittajalle, joka haluaa myydä kirjasi. Siinä deduktiivinen tarina on
kuin kapea tie, jossa portti on ahdas. Kokemusperäinen on ihmisen
lyhyen elämän tuote, oman kulttuurin lavea portti, jossa tulee olla
tilaa monen kulkea, hypistellä kertomusta supermarketin hyllyillä,
basaaritorin induktiivisessa valheiden maailmassa”, opastaa sisimpäni kuin oppimestari ja olen valmis luovuttamaan.
”Äläkä lähde kertomaan Immanuel Kantin kriittisestä idealismista, ”Das Ding an Sich”, tai Friedrich Hegelin absoluuttisesta idealismista. Kaikki kertomasi ilmiöt ovat kuitenkin ristiriitaisia ja
totuutesi on luonteeltaan vain henkistä Herbert Bradlemin tapaan”,
ja jälleen minulle oli lisää rajoja ja ahtaita paikkoja kulkea totuutta
hakien.
”Tai ehkä osa tarinaasi onkin idealismin vastakohtaa, joko ontologista tai epistemologista realismia? Ehkäpä kykenetkin tutkimaan
totuutta itsesi ulkopuolella ja totuus on olemassa havainnoistasi piittaamatta ja yrität kertoa siitä? Ehkä totuutesi onkin lopulta materialismia, Marxin dialektista materialismia, järjestäytynyttä materiaa ja
sen liikettä, myös sielunelämäsi. Mutta miksi kutsua sitten sieluksi
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sitä, jolla jo alun perin oli tarkoitettu materian vastakohtaa? pilailee
sisimpäni kilvoitteluni kanssa.
”Ehkä Marx todellakin käänsi pääsi kuten Hegelin opit päälaelleen? Mutta vaikene niistä, sillä kuka sellaisesta piittaa ja hakee totuutta, jonka tulos on kenen tahansa nähtävissä. Älä rasita ihmisiä
näillä totuuksilla enää. Älä sinä pyri sumuttamaan ihmisiä, ihmiset
tekevät sen kyllä aina itse riippumatta siitä, mitä ikinä kirjoitatkin”,
opastaa sisimpäni lapsuuteni muistaen ja luotan sen ääneen.
Tarina Pikku-Prinssistä vaikutti typerältä. Aikuisten tarinat olivat
minusta typeriä. Annoin elefantin syödä käärmeen ja panin hatun
sen päähän. Sitä ei hyväksytty. Minun olisi haluttu uskovan tarina,
jossa käärmeet syövät elefantteja ja muuttuvat hatuiksi. Tai että
käärmeet kuljettavat mukanaan omenia ja ovat sen takia kirottuja.
Aloin vihata omenia ja käärmeitä. Piirsin sen sijaan lampaita. Valkoisia kuin kotipihani koskematon hanki metsänreunassa niin kauan
kuin ensimmäinen latu tai jäniksen loikat rikkoivat sen kalvon.
Kaikki lampaat samaan suuntaan kulkien ja yksi eksyksissä.
Tällaisesta tarinasta kaikki pitivät. Tarina ei saanut olla uusi vaan
kerran jo kuultu ja hyväksytty. Musta lammas, jota paimen etsi ja
muut kulkivat tuon etsinnän ajan vailla sen turvaa susilta, pedoilta,
ties miltä karitsan henkeä uhkaavalta. Kun tästä yhdestä onnettomasta pidät huolen niin muutkin kyllä hoidat ja ne uskovat sinuun,
minulle neuvottiin ja pidin sitä hölmönä selityksenä. Itse en luottanut paimeneen, joka yhden takia oli valmis unohtamaan edes hetkeksi kaikki muut. Aikuista voi sumuttaa, jos hänen ikänsä on vain
muutaman vuoden tai vuosikymmenen, mutta ei sellaista lasta, jonka
ikä on joko vuosituhantinen tai miljoonien vuosien takaa osaamisensa oivaltava.
Useimmat sodat ovat syntyneet tämä opin seurauksena, ja mustat
lampaat käyttävät tätä hyväkseen. Lapsiperheissä nämä onnettomat
ovat kaikkien muistamia ja rakastamia juuri jatkuvan hoivaamisen ja
huolenpidon seurauksena. Jokainen sadisti tietää tämän ja käyttää
sitä hyväkseen. Jokainen renttu tietää, millaista oppia naiset tottelevat. Lähin uliseva koira saa mehevimmät luut. Hyvät ja tunnolliset,
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ilman vanhempien ja muiden sisarusten ylenpalttista hoitoa ja huolenpitoa vaatineet lapset jäivät unholaan heti aikuistuttuaan, eikä
heistä sen koommin kuultu kuin ehkä sankarivainajina ensimmäisten
joukossa.
Mutta jokainen perhe muistaa mustat lampaansa ja tuhlaajapojat
saavat komean kotiinpaluun. Maailman historia muistaa heidät parhaiten kipsikuvista julmien sotien ja sadismin kautta. Miksi näitä terroristeja palvotaan ja naisia, yhteiskuntaa ylläpitäneitä rintamalinjojen takana ei muisteta? Miksi viisaat ja altruistiset lapset vetäytyvät
kuoreensa aina silloin, kun heitä eniten tarvittaisiin yhteiskunnan
joutuessa renttujen käsiin?
Tuhatvuotinen ihminen muistaa mustat lampaansa pysyvinä arpina ihollaan, rokonarpina, puuttuvina ruumiinjäseninä, mieltä kalvavana kyynisyytenä. Nuorempi ihminen tyhjinä pajatsoina, epäonnistuneina rakkaustarinoina, tuskana sydänalassa ja hylättyinä lapsina, koulukiusattuina ja lahjansa piilottaneina ikuisiksi ajoiksi ja peläten. Kauhusta niitä esitellen ja vavisten niiden tullessa heissä
uudelleen esille aikuisiässä. Ellei tällaista ihmistä suojele olkapäillä
kulkeva käärme ja lumileopardin vahvuinen daimoni raateluhampaansa näyttäen. Altruistinen ja deduktiivinen ihminen on harvoin
pelokas, eikä hän huku päihteisiin, ei ole reppana. Alkoi kilpailu deduktiivisen ja induktiivisen kulttuurin välillä, vuosimiljoonaisen ja
sitä nuoremman, muutaman vuosikymmenen ikäisen.
Tässä kilpailussa lahjasta ja osaamisesta tuli pelon ja kauhun väline ja lopulta lahjattomuuden lähde. Onni oli kätkettävä ja innovatiivinen, luova ihminen pelkäsi kuollakseen suuren enemmistön
sadismia muuttumattomassa yhteiskunnassa ja sen hierarkisessa totuudessa. Tyhmyyskilpailussa enemmistö oli aina voittajana.
Näin pysyvä ja staattinen yhteiskunta syntyi, kun ihminen asettui
aloilleen viljelemään maata ja byrokratiasta rakentui sen suojaksi yhdessä byrokraattisen persoonallisuuden kanssa. Se murtui vasta
omana aikanamme ja sähköisen viestinnän vaatiessa kaiken aikaa
muuttuvaa ja dynaamista osaamista, kulutusta, uuden kielen ymmärtämistä ja kykyä oppia unohtamaan ja aloittamaan alusta. Sen ku81

vaaminen oli juurettoman ihmisen kuvaamista, kulkurin elämää ja
pahan maailman pakoa kerjäläisenä, siirtolaisena, pakolaisena, jossa
koditon raha oli kaiken mitta. Se oli fyysisen ihmisen kurjuutta, jossa
webympäristön juurettomuus jäi ymmärtämättä tai ne samaistuivat
ja syntyi valtava mittakaavavirhe.
Tieto ja uudistukset eivät tulleet enää aaltoina ja historiallisena
jatkumona, vaan ne olivat koko ajan läsnä ja osa yhä korkeammalla.
Globaalit ajatukset olivat joskus hyvinkin monen idean summia ja
vaikeasti yksin tavoitettavia. Tarvittiin siis monialaisia osaajia ja verkostoja, verkostojen yhteisiä klustereita. Daimonit lensivät pilvissä
kuin lokkiparvet ja Homain henki, mutta Morfeuksen lupaus paremmasta unielämästä jäi toteutumatta. Ihmiset olivat väsyneitä seuraamaan tapahtumia katsomosta, tulivat itse pelintekijöiksi ja
valtasivat toimittajien, kirjailijoiden, tutkijoiden paikat miljoonien
laumoina. Ihminen otti siinä niskalenkin omasta saamattomuudestaan ja valjasti evoluution, geenit ja parhaat voimansa maailmanlaajuisen veturin kuljettajaksi. Historiaa kirjaava tutkija ja toimittaja
saivat siirtyä sivumpaan ja samalla piiloteltu totuus alkoi paljastua,
mutta toisin kuin oli ennustettu. Palkkansa luovasta työstä saanut
tunsi tulleensa petetyksi tässä uudessa ajattomassa kulttuurissa.
Webympäristön kieli ei ollut vain yksisuuntainen ihmisten ja kulttuurien kulkea vaan fyysinen ympäristö, johon myös muu luonto
alkoi osallistua, ja ensin sen oivalsivat biologit ja vasta paljon myöhemmin välineen kehittäneet insinöörit. Ihmistieteilijät tulivat kaukana perässä ymmärtämättä, kuinka tieto kulki ja miten sen
teknologia toimi, miten signaalit syntyivät ja kuinka lapsi otti ne vastaan sosiaalisen eläimen tavoin aivan kuten metsässä kulkien ja havaintoja tehden, koko ajan kysellen ja vastausta hakien. Nyt vain
tietokoneella näppäillen ja heti sen saaden, ja sen ohella paljon ylimääräistä.
Ensin tämän havaitsivat biologit muutoksina luonnossa ja eläinten tavassa suunnistaa ja eksyä reiteillään. Mehiläiset, kimalaiset, linnut, valaat, lepakot miltei kaikki sosiaaliset eläimet, joiden viestintä
oli niillä sähköisillä taajuuksilla, joita ihminen käytti kännyköissään,
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tietokoneissa, digiajan teknologiassa, alkoivat käyttäytyä oudosti tai
hävitä luonnosta kokonaan, eksyä reiteillään kukkakedolta pesäkennostoon tai pidemmillä matkoilla merellä kulkien ja joutuen rantadyyneille, eksyen pesäkolostaan jäiden alla piisamirottana tai häviten
luonnosta monien harvinaisten delfiinien tapaan.
Linnut alkoivat harhailla kevätmuuttoreiteillään ja harvinaiset
tropiikin pesijät hakeutuivat pohjoisen kuusimetsiin ja rämeisille
suomaille. Lintujen bongaajat olivat ihastuksissaan näistä ilmestyksistä ja meteorologit povasivat lämpimämpiä aikoja hyisen kylmän
keskellä. Vasta paljon myöhemmin tulivat mukaan ne bongaajat,
jotka tutkivat lasten ja nuorten käyttäytymistä, eivätkä olleet aina
ihastuneita löydöksistään. Joskus rumien tekojen motiivit olivat kuin
eläinten maailmasta, eikä heitä tai vanhempia oikein aina voinut edes
syyttää, kertoivat ne varttuneemmat lääkärit ja poliisit, joille rikosten
ja epäsosiaalisen elämän luonne oli toki entuudestaan tuttua eikä se
sellaisenaan järkyttänyt.
Uutta oli pikemminkin tekojen luonne, joille aiemmin oli löytänyt
kuitenkin jonkinlaiset järkeen käyvät motiivit pahoinpitelyissä, vandalismissa, rampautuneen lähimmäisen myrkyttämisessä, tavassa
ryöstää ja ostaa huumeita. Nyt näitä motiiveja ei oikein enää löytynyt
ja syitä pimeälle pahuudelle haettiin sukeltamalla ihmiseen itseensä
sitä narsistisesti selittäen. Ei ajateltu, ettei eläin toimi narsistisesti
eikä sisäistä moraalisia tai eettisiä normeja kiusalla niitä rikkoen.
Yhteiskunnan kerrottiin muutenkin jotenkin vain muuttuneen,
eikä sille löytynyt järkevää selitystä, tai selityksiä oli liian paljon, ja
niiden kuunteleminen ja noudattaminen vei hoitajien voimat, teki
epätoivoiseksi, johti turhaumista masennukseen jaksaa epäkiitollisessa työssään ja tuloksena oli työpaikoilla taantuminen sielläkin.
Juopunut lääkäri ja tuomari kirjoittivat opaskirjoja, joissa kerrottiin kuinka muuta elämää ei enää oikein sallittukaan ja työpaikkasadismista tuli pikemminkin sääntö kuin poikkeus. Työtä oli
suurten ikäluokkien jäljiltä vaikka valikoida, rikkautta enemmän kuin
koskaan, koneet korvasivat ikävät työt, mutta silti maailma oli hektinen ja huohotti hengästyneenä ja pätkätöiden tuskassa.
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Enää demokratia ei ollut sekään enemmistön niskalenkki vähemmistön oikeuksiin, vaan pienen vähemmistön tapa kulkea edellä,
ja muuttaa kulkiessaan koko globaali maailma latua avaten. Tämä
latu siirtyi hetkessä Aasiaan, Kiinaan ja Intiaan, joka tuotti pian puolet maailman kulutukseen käytetystä tavaravirrasta, ja myös logistiikkakeskukset siirtyivät sinne. Yhdysvallat velkaantui Kiinalle ja
menetti asemansa ja Kiina palasi takasin vahoille juurilleen tuhatvuotisen ihmisen renessanssin alkaessa.
Ne jotka eivät jaksaneet tai kyenneet seuraamaan ohitettiin ladulla ja heistä tuli tarpeettomia, mutta ei kulutuksen rattaissa täysin
hyödyttämiä edes vanhuksina. Demokraattinen uusmedia oli vaikeasti vallattavissa, manipuloitavissa, ostettavissa. Vain sen kieleen ja
symbolirakenteisiin kyettiin vaikuttamaan ja syventämään manipulointia ihmisen geneettistä viestintää ohjailtaessa renessanssiajan kiinalaisten taidoilla.
"Tämä piirros on kiinnostava", aikuiset vastasivat. Ja niin minä lisäsi piirrokseen keltaisen erämaan ja sinne sinisen lähteen. Tumman
taivaan ja sinne tähtiä. Tähdet täyteen ruusuja, käärmeen kulkemaan
ruusutarhassa. Värit vastavärejä ja horisontti kadoten kohti kultaista
leikkausta.
Aikuisen elämä oli minulle outojen asioitten summa. Kun halusin
tietää, mitä aikuiset minusta ajattelivat, näytin kuvaa, jossa käärme
nieli itseään ja hävisi lopulta olemattomiin. Ja joskus näytin hatun.
Jos halusin tietää, valehdeltiinko minulle, näytin heille kuvan hatusta.
Ja jos minulle vastattiin sen olevan boakäärme, jonka sisällä oli elefantti, saatoin lisätä sinne ruusun.
Avarakatseisen aikuisen ihmisen kanssa saatoin keskustella ketusta ja kesyttämisen lahjasta. Lähteestä erämaassa ja kadotetuista
meemeistä tai lapsuuteni sadun daimoneista. Ihmisen vierellä kulkevista eläinsieluista, jotka vaihtoivat muotoaan lapsella, mutta jäykistyivät yhdeksi onnettomaksi aikuisuuden kynnyksellä kyyristellen
arkana apinan lailla. Hiirestä leopardiksi, käärmeestä vanhaksi hevoskaakiksi tai aavikoilla kaiken kestäväksi juhdaksi kyttyrät keinahdellen.
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Sellainen tarina lämmitti kuin takkatulen loiste. Kertomus rohkeudesta, joka on kuin Lokki Joonatanin lento. Tällainen aikuinen
oli tyytyväinen tavatessaan niin järkevän lapsen. Järkevät aikuiset
halusivat kertoa järkevyydestään.
Ollessani oikein vihainen, minä piirsin tällaisen aikuisen elefantin
sisään ja suljin sen hattuun. Toivoen, ettei oma daimonini olisi lokki
Joonatan, tai jotain vieläkin pahempaa aikuisen maailman houretta
oppimisen kautta, jossa oppiminen edellytti muistin jatkuvaa virkistämistä. Oli helpompi unohtaa ja nukkua, jatkaa kelottumista kuin
palata takaisin lapsuuteen ja elämään.
Tätä minä toistin ja halusin pysyä lapsena peltirumpuni kanssa
Saksan kansan kohtalon jakaen tai Panhuiluani soittaen, varjottomana kulkien. Niissä tuhatvuotiset geenit olivat valikoituneita, ja sama
veri kiersi sekä geeneissä että niiden kulttuurisissa pikkuveljissä,
meemeissä. Vanha kulttuuri oli kuin vanha ihminen. Uuden omaksuminen oli hidasta, liikkeet harkittuja ja traditio, rituaalit täyttivät
elämän pikemminkin kuin uutta raikkautta antavan nuoren ihmisen
ja kulttuurin dynaaminen halu kokea ja ottaa riskejä, muuttua ilman
pelkoja.

Luku 2
Pikku Prinsessa – Prinssin asteroidi

On helppoa saada ystäviä, kun osaa piirtää ja kertoa tarinan, jonka

aikuiset ovat oppineet toisiltaan. Minä sain paljon ystäviä, joiden
kanssa keskustella. Olin löytänyt kielen, jonka suku oli feminiini,
niin kuin kielen suku yleensäkin oli. Tunsin olevani kaikkien hyväksymä ja keskipiste, jota kuunneltiin ja joka osasi kuunnella. Niinpä se
kieli, jota käytin, oli samaan aikaan sekä vähäilmeistä että monimerkityksellistä. Puhuin ja kirjoitin yksiselitteisesti ja minut ymmärrettiin
moniselitteisesti, eikä se minua vaivannut. Olin ihmisille kuin peili,
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joka oli muuttunut vuosien varrella prismaksi tahtomattaan lukemalla, edestakaisin rukousmyllyn lailla toistaen. Viestitin itsestäni aivan
kuin vailla Minervan siunausta - "Invita Minerva" - ilman viisauden
jumalattaren ymmärrystä ainutlaatuisesta ominaisuudestani olla yksiselitteinen.
"Älä filosofoi, älä ole liian sofistinen, ongelmat ovat käytännöllisiä", kielsi ääni sisälläni. "Mutkikkaatkin asiat oli mahdollista esittää
kenen tahansa oivallettavaksi, kunhan olet kärsivällinen. Kuka tahansa voi ymmärtää mitä tahansa, kunhan käytät hänen kieltään,
avaat pimeiksi muuttuneet zenk-geenit".
Tiesin kyllä kuinka kiinankieli oli erilaista kuin käyttämäni, ja sitä
minä nyt tarvitsin. Puhekieli jakautui moniin murteisiin ja nämä erosivat toisistaan, ei vain sanavarastoltaan, vaan myös äännerakenteeltaan. Sanat olivat yksitavuisia ja taivutus puuttui miltei kokonaan.
Tärkeintä oli musikaalinen sävelkulku ja koron merkitys. Aivan kuin
lintujen kielessä, arvelin lapsena enkä ollut kovinkaan väärässä.
Eläinten kieli oli heille uudessa renessanssin ajassa tutumpi kuin läntisille lapsille, ja se näkyi uuden webympäristön globaalissa blogosfäärissä, ajattomassa ja paikattomassa maailmassa, jossa aika kulki
nyt myös takaperin. Pimeägeenisille ja epigeneettisille sellaisen oivaltaminen oli täysin mahdotonta aivan kuten värien näkemien täysin
värisokealle. Ongelma ei korjautunut sillä, että värisokea tunnisti
värit ja antoi niille nimet.
Kiinankielessä oli paljon täsmälleen samalla tavalla ääntyviä yksitavuisia sanoja. Tarvittiin siis paljon yhdyssanoja, synonyymiyhdistelmiä. Kirjoituksessa taas käytettiin sanakirjoitusta, jolloin sanakirjassa saattoi olla yli 40 000 erilaista kirjainta eli sanamerkkiä,
normaalin proosan lukemisen riittäessä kyllä 3000 merkin oppiminen. Niillä ei kuitenkaan voi vielä kertoa syvää tiedettä tai filosofista
ajatusta, värien kirjoa saati eläinten kielen yhtymäkohtia omaamme,
luonnon ja ihmisen omalaatuista suhdetta. On ihmisiä jotka ymmärsivät kuinka kertomus ihmisestä on kertomus myös koko ihmiskunnasta, ja että kertomuksemme ovat samaa tarinaa, ja sitten niitä,
jotka eivät sitä kerta kaikkiaan ymmärrä.
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Sellainen lapsi, joka oli toistanut sanoja moneen suuntaan varhaislapsuudessaan, oppi hetkessä 3000 merkkiä ja enemmänkin.
Kiinalaiset nopeasti lukevat lapset olivat siis kaikki kuten itse olin ja
ihastuin varhain heidän kieleensä, puheen solisevaan kulkuun ja sen
mukanaan tuomaan mielenlaatuun, lukuisiin daimoneihin kurkistelemassa ihmisten päitten yli ja olkapäillä leväten. Kiinalainen filosofia, kungfutselaisuus, taolaisuus ja buddhalaisuus pitivät sisällän
suuremman viisauden kuin läntiset oppimani totuudet. Ne oli helppo hylätä jo niiden vähäisen eettisen ja sosiaalisen sisältönsä vuoksi.
Lisäksi niistä puuttuivat kiinalaisille tyypilliset eri koulukuntien väliset liittymäkohdat, näiden suvaitsevammat ja laajemmat näkökulmat,
joissa ihmistä ei kiusattu vain uuden näkökulmansa vuoksi.
Käyttökelpoinen etiikka ja ihanteellinen yhteiskunta olivat filosofien tuotetta ja niistä käytiin jatkuvaa kilvoittelua, mutta toki myös
verisiä sotia renessanssiajan rikkaassa Kiinassa. Rakkautta korostava
ja itsekkyyttä vihaava motselaisuus oli suosikkini, mutta pidin myös
suuressa arvossa lain koulukuntaa etenkin sen johtajaihanteita pohtivan filosofiansa vuoksi. Lainlaatijat hylkäsivät kaikki vanhat instituutiot, perinteet ja riitit. Heidän mukaan yhteiskuntaluokat ja
läänitykset johtivat vain alituisiin konflikteihin ja sotiin, ja se oli
helppo hyväksyä ja hakea verkostoja, klustereiden rakenteita.
Mutta suurin kaikista oli Yin-yang -koulukunta, jossa kaikki perustui dualismiin yang ja jin, maskuliinin ja feminiinin, auringon valon ja varjon sekä hämäryyden, aktiivisuuden, lämmön ja liikkeen
sekä passiivisuuden, lepotilan ja kylmyyden vuorovaikutukseen. Molemmat olivat kaiken aikaa läsnä, kaikki maailmankaikkeuden perusvoimat selittyivät niistä. Ne vastasivat myös vuodenaikoja ja
ilmansuuntia, valaiden kieltä webympäristön äänissä, valovuosien
takaa tulevia impulsseja taivaan kannen takaa universumin ikuisesta
pimeydestä siinä kohinassa, joka vanhassa radiossamme oli toisille
kuin jumalten musiikkia, ja toisille meistä väärin valittu radioaaltojen
meluisa virhe ja sai verenpaineen nousemaan.
Eikä tuossa kohinassa kerrottu vain historiasta vaan myös tulevasta, sillä aika kulki toki kahteen suuntaan ja myös pysähtyi. Näin
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tähdistä ei renessanssiajan Kiinassa ennustettu vaan ne kertoivat oikein, paitsi menneestä myös tulevasta, mutta jo eletystä. Tämä tosiasian jotkut ymmärsivät myös lännessä ja jotkut eivät, eikä sitä
voinut muuten kertoa, joutumatta atomifysiikan sellaisiin koukeroihin, joissa lukija kokee saavansa kvanttihiekkaa silmiinsä ja nukahtaa. Deduktion oppineet renessanssiajan kiinalaiset eivät puhuneet
kvantti-hiekasta, ja niin tämän oivaltaminen kävi lännessä aikanaan
myös deduktion löytäjälle Rene Descartesille mahdottomaksi ja Einstein oli sen lähin oivaltajamme.
Tämä viisiosainen järjestelmä oli osa myös inhimillisiä toimintoja
ja tunteitamme, käyttäytymistä, puhetta, näköä, kuuloa ja ajattelua.
Erityisesti pidin varhaislapsena yinin ja yangin tavasta yhdistää numeroiden mystiikka kosmologiaan. Muutosten heksagrammi ja kahdeksan triagrammin keksijän on täytynyt olla suuria numerosarjoja ja
taivaan tähtiä laskenut hallitsijanero Fu Hsi. Tuon opin avulla Tsu
Yen selitti aikanaan koko maailmankaikkeuden rakenteen ja historian kulun maan ja taivaan luomisesta lähtien, ja ohitti monin verroin
Einsteinin saavutukset jo yli kaksi vuosituhatta ennen hänen syntymää. Pääosa tuon ajan kirjoituksista oli kuitenkin hävitetty tai hävinnyt. Nykyisin oppi yinistä ja yangista oli liitetty väärällä tavalla
erilaisiin elämänaloihin, kuten astronomiaan, maantieteeseen, historiaan, musiikkiin ja etenkin lääketieteeseen. Tiede voi myös taantua,
ajattelin lapsena ja olin oikeassa. Etenkin tiede taantui, kun se varastettiin idästä länteen ja samalla ymmärrettiin symbolirakenteet kokonaan väärin. Syntyi virheitä ja virheistä tuhoisia seurauksia.
Sofistien koulukunnan nimekkäin opettaja oli Hui Shih. Hänenkin kirjoituksensa ovat kadonneet, ja jäljellä on oikeastaan vain hänen hieman paradoksaaliset kymmenen väitetään. Kaikki ne ovat
olleet tieteellisesti ja filosofisesti mielenkiintoisia ja kuvaavat mm.
ajan ja tilan suhteellisuutta. Koulukunta kykeni havaitsemaan myös
kuinka käsitteellinen ja symbolinen todellisuus ei ole sama kuin
luonnon fyysinen todellisuus. Ei ole epäilystä etteikö koulukunta
tuntenut suhteellisuusteoriaa jo 350 vuotta ennen Kristusta. Eniten
pidin lapsena kolmesta väitteestä, joiden mukaan: Kaikkein suurim88

malla ei ole mitään itsensä ulkopuolella ja kaikkein pienimmällä ei
ole mitään itsensä sisäpuolella. Taivas on yhtä matalalla kuin maa.
Vuoret ovat järvien tasalla. Rakasta kaikkia olioita; taivas ja maa ovat
yhtä.
Miehelle puhe oli kuin ohjausvallan ja statuksen väline, ajattelin.
Se oli kuin Yin ydin, jossa huomattava samankaltaisuus eroaa vähäisestä samankaltaisuudesta ja erilaisuuden määrän vähäisyydestä. Minulle, naiseksi syntyneelle puhe oli kuitenkin muuta kuin pitää
luentoa tai huolehtia oikeuksistani. Siitä tuli jatkuvana virtana soljuva vuoripuro, suuntaansa alati vaihtava, ryöppyilevä ja vaahtoava.
Välillä se sukelsi syvyyksiin kadoten vuosimiljoonien uurtamaan onkaloonsa palaten taas jossakin näkyviin kuin kirkasvetinen, lähteistä
vetensä saava harjusuppainen järvialtaiden rykelmä tai suvantoallas,
joka muutti muotoaan akanvirtojen kautta syöksyen pian kanjoniin
ja sieltä matkaansa hidastaen meanderoiden ja jättäen jälkeen makkarajärviä, sedimenttien laaksoja ja viljelyksiä, suistojen suuria kauppakeskuksia ja lopulta mereen laskien dyynivallien alati muuttuvaan
maisemaan. Se oli kuin Jen-ydin, jossa kaikki asiat muistuttavat toisiaan, mutta ovat silti erilaisia, ja tätä kutsuttiin samankaltaisuuden ja
erilaisuuden paljoudeksi. Vaikka se oli kertomuksena liki sama kuin
boa käärme ja elefantti, hattu ilman läpivalaisua, sen idea oli paremmin oivallettu kuin ranskalaisen lentäjän sadussa, arvelin lapsena.
Van Gogh haki samaa ja onnistuikin mielestäni sypressien väreissä ja
Paul Gauguin oli sittenkin vain hänen oppilaansa ja eksyksissä Tahitilla, arvelin lapsena näitä töitä vertaillen. Nyt en olisi siitä enää niin
varma.
Sillä mitä enemmän minä opin, sitä monimutkaisemmaksi se kävi
tulkinnallisesti. Siis niiden virheiden, jotka ihmiset tulkintaansa liittivät, ja minä jäin kertomukseni kanssa yksin. Erakoituminen alkoi
siitä, kun tarinaani ei ymmärretty kuin pala palalta ja liittäen vasanottajan valoisiin geeneihin pimeät vältellen, ja uusi syntyvä kudelma oli
kaikki vanhat yhdistävä eklektikkojen koulukunta, tsachia. Se muistutti kiinalaista lohikäärmettä, ajattelin lapsena. Eläintä, jolla oli ka89

melin pää, härän sarvet, jäniksen silmät, sammakon vatsa, kotkan
kynnet, mutta ei enää lainkaan järkeä.
Niinpä se keino, jonka lapsena opin mikromaailmassani, siis siinä
jonka sisälle ei mahtunut mitään, suojasi minut aikuisten makromaailmalta, siis siltä jonka ulkopuolelle ei mitään riittänyt, arkisilta harmeilta ja piilouduin oman ketunluolani suojiin. Se oli taitoa valikoida
ja ymmärtää ikään kuin itsensä kanssa sopimusluontoisesti tasapainoillen eklektikkojen tapaan. Faktat ja fiktiot, todellisuus ja mielikuvien maailma, saivat lomittua vapaasti vailla tiukkaa sisäistä kontrollia ja portinvartijoiden tapaa kertoa, mikä oli oikein ja mikä väärin,
mikä kävisi kaupaksi ja mikä ei. Maa ja taivas olivat yhtä, rakkaus
yhdisti kaiken.
Olin tietämättäni valinnut naisen kielen jin, mutta miehen ehdoilla jang. Synnyin naiseksi, mutta vain kieleni kautta. Se on paljon
enemmän kuin synnyttää naisena, mutta puhua miehen sanoja ja
miehen ehdoilla. Sellaisessa maailmassa oli kaiken ulkopuolella, vain
tarkkailija, ja sellainen yksinäisyys oli totaalista. Olin yksin voimatta
keskustella kenenkään samankaltaisen kanssa tuhansien ihmisten
ympäröimänä kuten empiriaan erikoistunut britti, pragmaatikko
jenkki tai idealisti saksalainen keskellä yin-jang koulukuntaa Kiinassa
tuhatvuotisena ja juuri syntyen renessanssiajan unelmaan, jonne nyt
olimme taantumassa.
Aivan kuin kelottunut ja kuollut puu, tai pajatso, joka tyhjennettiin yhä uudelleen ja uudelleen, mutta täyttyen kuitenkin omasta sisäisestä lähteestäni, harjukummun somerikon säilyttämästä lähteestä.
Fyysinen raiskaus oli lopultakin vain yhdyntä vailla rakkautta, jossa
henkinen raiskaus oli ihmisen minuuden mitätöimistä tai täyttämistä
toisen kuvitelluilla oikeuksilla, tarpeilla tai haluilla muuttaa peili itsensä näköiseksi kummajaiseksi. Nuoren lapsen kapina oli tämän
taistelun voittamista ja taipumista ilman taittumista. Se oli myös
nuoren kulttuurin kohtalo ennen rappion alkua ja taantumaa turhaumien toistuessa.
"Älä ala saarnata kasvatuksesta, koulutuksesta, aikuisen tavasta
käyttää valtaa avuttomaan lapseen", varoitti sisimpäni. "On liian
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monta kertomusta siitä, kuinka ihminen on oman itsensä vanki kasvatuksensa kautta. Liian monta oppimestaria kertomassa, kuinka se
tulisi hoitaa tai jättää kokonaan hoitamatta".
Tiedenaisen ammatti oli ja on miehen maailmassa taistelua. Näin
minä ajattelin aina silloin kun kärsin tappion enkä saanut kiitosta,
apurahat siirtyivät muille silloinkin, kun olin ne itse ansainnut ja
jouduin kirjoittamaan parhaat työni kollegojeni nimellä, minua vanhempien ja kelottuneitten professoreiden tai mielestään oikean koulukunnan mestareiden häärätessä enemmistönä ympärilläni. Se oli
ainoa keino pysyä omassa virassaan pätkätöissä ja lahjoa paikka väittelijöiden joukossa tiedeyhteisön miesvaltaisessa kilpailussa. Se oli
prostituutiota siinä missä poliittiset virat korruptiota ja rappeutuneen yhteiskunnan ilmiöitä. Kun aurinko oli korkeimmillaan se oli
oikeasti jo laskemassa, ja kun lapsi syntyi hän oli samalla kuolemaan
tuomittu. Syntyä vain saadakseen kuulla tuomionsa, oli lohdutonta
tuhatvuotiselle lapselle.
Tuntui hetkittäin hyvältä olla marttyyri edes omassa sisimmässään silloin, kun väsymys painoi ja tarvitsi lohdutusta, silityksiä sisältäpäin. Ulkoapäin tulleissa silityksissä oli aina jotain epäilyttävää, ja
porvarin kiitosta minä olin oppinut kavahtamaan. En niinkään
eroottista tai sukupuoleeni viittaavaa mielistelyä kuin pyrkimystä
päästä lähelle sellaisia salaisuuksia, joiden eteen jokainen tehköön
oman työnsä. Ei ammattinsa osaava kirvesmieskään voi siirtää kaikkea toisen nimiin ilman kisällinäytteitään, ja minä olin työni kanssa
ehdoton ammattilainen. Niin pitkälle kuin sellaiseksi voi itseään sanoa, kun kyseessä oli pitkällinen piina ja kyky sietää epävarmuutta,
tietämättömyyttä ja seurata intohimoisesti muiden tekemistä maailman kaikilla kolkilla.
Meni vielä vuosia ennen kuin ymmärsin kuinka opettaminen ja
muille antaminen oli ehtona uuden oppimiselle miljoonien ihmisten
verkostoissa. Ja mitä enemmän kykenin antamaan, sitä enemmän
sain ja täytyin onnesta, kyvystä ymmärtää ja aistia kulttuurien kirjo,
valaiden laulu öisessä luolassani. Ulkopuolella lohtuna olivat ne hetket, jolloin sain tavata tuskaisia ihmisiä vastaanotollani hankkien li91

säansioita kirjoittaakseni. Ne olivat niitä hetkiä, jolloin ihmiset avautuivat ventovieraalle, eikä mukana ollut enää miehen tai naisen ruumista, ei prinssejä eikä prinsessoja. Oli vain loppuun kulutettuja
ihmisiä ja daimoneista viimeisimmät sähisivät sisiliskoina ja hämähäkkeinä seittinsä kutoen vastaanottohuoneeni nurkissa lymyillen.
Tieteessä kiitellään harvoin ja uuden löydöksen lähestyessä kritiikki oli pahimmillaan. Oli siedettävä yksinäisyyttä ja kestettävä työpaikan sadismi, ajattelin niinä hetkinä, jolloin elämä valui hiekkaan
eikä mitään enää tapahtunut yksinäisessä sellissäni. Olin yksinäisempi kuin kukaan voi kuvitella tuijottaen läpi keväiseen maisemaan näkemättä kuitenkaan ikkunalasin läpi. Tuijotin vain lasia. Oli eri asia
olla yksinäinen ihmisten keskellä, kuin autiomaalla ja nauttia yksinäisyyden siunatuista hetkistä, kuulin kerrottavan ja se oli vain alkua
oikealle yksinäisyydelle, jossa oma perimämme ei enää suostu suojaamaan meitä valheilta.
Autiomaan hiljaisuus, sateen jälkeiset tuoksut ja meren rannaton
kylmyys saavat minut tuntemaan itseni vapaaksi, hengittämään tuntematta puristavaa painoa rinnassa tai sitä ikuista ontumista vasemmalla jalallani, joka vuosien varrella oli siirtynyt pikemminkin
kylkeeni ja onnuin nyt sitä. Jos elämä olikin monelle kärsimystä, ontuminen oli kirjailijoiden tapa kuvata olevansa hengissä, eikä heillä
tuolloin muuta ammattia ja tehtävää enää ollutkaan.
Autiomaalta tai saaresta voi aina hakea apua, keinoa selviytyä takaisin ihmisten pariin. Mutta ihmisten keskellä se ei ole mahdollista.
Tunsin olevani kuolemanvaarassa ja pelkäsin ajatuksiani. Aivan kuin
tuijottaen suoraan omaa kuvaani tai antiikin ajan taruja, Minotaurusta labyrintin viimeisessä kolkassa, totuutta liian ahnaasti hakiessani ja
aivan liian vähän itselleni valehdellen. Miten helppoa olisikaan palata
takaisin ja alkaa valehdella edes hivenen, juoda itsensä ulos umpihangesta purevan pakkasen kourissa, laskea housuihinsa ja päästää
käteensä aivopierujaan niitä nuuskien, hakea itse piilottamansa luut
ja kertoa suuresta löydöksestään.
"Älä sotke tarustoa ja oman aikasi tiedettä, se on halpahintaisin
tapa tehdä kertomus", kuiskii ääni sisälläni. "Siinä menevät vain puu92

rot ja vellit sekaisin ja lopputulos on kuin Kerubin ja Minotauruksen, Freudin ja Darwinin jälkeläisten siittämä mulkosilmäinen humanoidi. Kertomus voi olla hurmaava, mutta totuus ei ole sitä mitä
olet nyt luvannut. Aloita taas alusta ja ilman mystiikkaa. Totuus ei
ole kätkettynä sinne vaikka moni niin epäileekin lähtiessään länteen
ja päätyessään idän mystikkojen maahan. Ei totuus ole kolikon toinen puoli vaan kolikko kyljellään kierien ja paikkaansa kaiken aikaa
vaihtaen”.
Ja silloin se tapahtui. Viereeni työhuoneeni kammioon, elävältä
haudatun viimeiseen leposijaan ilmestyi pieni tyttö.
”Piirrä minulle lammas”, tyttö pyysi minulta.
Olin hämmästynyt. Tämähän oli kuin lapsuuteni kultaisesta lähteestä
ja sydämeni hakkasi. Siitä salatusta, jonka äärelle kuljin kiirehtimättä
silloin, kun kaikki muut ryntäilivät edestaa tietämättä, mitä kiireessään voittamallaan minuutilla tekisivät. Käyttäisivätkö sen käyskentelemällä iltahämärissä, autiomaan laventelin tuoksuisessa tuulessa
keitaalle hakien puista kippoa, jolla ammentaa lähteen kristallinkirkasta vettä sielunsa ravinnoksi?
"Kuka sinä olet, tyttöseni", kysyin lapselta.
Aikuinen esittää lapselle usein kysymyksiä, jotka ovat täysipäiselle
ihmiselle esitettynä hölmöjä, ja joillakin oli jopa tapana lasten läsnä
ollessa käyttäytyä ikään kuin heitä ei olisikaan. Istuivat ikään kuin
yksin tarpeineen siellä, missä kuninkaatkin olivat yleensä yksin. Näin
aikuisesta tuli aikanaan itselleni lapsena oudon ylimielinen mielikuva
ja nämä paljastivat omasta osaamisestaan, persoonastaan enemmän
kuin olisi ollut viisasta ylivertaisen lapsen käyttöön, lyöden siitä
myöhemmin rangaistuksena omasta typeryydestään. Omia heikkouksiaan ei pitäisi lapselle paljastaa.
Se oli ajattelematonta hieman samaan tapaan kuin sokeille kovaan ääneen huutaminen kuvitellen näiden olevan myös kuuroja tai
tyhmiä. Tai outoa vierasta kieltä puhuvalle vielä oudompaa vierasta
kieltä kokeilemalla ikään kuin oma kieli ja kädet niiden apuina ilmeineen eivät paljastaisi paljon enemmän. Vieraille ja oudoille ihmisille
oli viisasta näytellä outoja ja vieraita rooleja, peittää näin oma tyh93

myytensä, pelkonsa ja ujous. Monet tekevät sitä aviopuolisolleen
koko ikänsä, ja monen kohdalla se on avioliiton pelastus. Itsensä
näytteleminen ei ole viisaan ihmisen teko edes ystävien parissa. Itsensä näyttelystä alkaa taantuminen ja rappio, jolloin kaksi vuosikymmenet taantuvaa ihmistä ovat toisilleen raskaita taakkoja.
Päivittäen avioliittonsa, parisuhteensa eteen ponnisteleva ihminen
etenee urallaan.
Ihmisten koomisuus paljastui lapselle arkipäivän tilanteissa, ja
nämä seuraavat näitä erityisen tarkasti. Kovin usein aikuiset, aivan
kuten kanalinnut, jotka eivät tiedä hyökätäkö vai paeta, aloittivat sijaistoiminnan kuopien maata. Olettaen että yhteinen kieli voisi löytyä jostain molemmille yhteisestä tuntemattomasta paremmin kuin
käyttämällä omaa jo osaamaansa häpeilemättä niin kuin suuren kulttuurin ja kielialueen edustajat tekevät. Eikä muuttuen kanaemoksi
vimmatusti maata kuopien ja paeten lopulta hämmentyneinä, kun
muukalaisen lyöminenkään sadatteluineen ei ole viisasta luolien ulkopuolella eläen ilman oksaista nuijaa turvana. Niin minäkin muutuin mykäksi pelkästä hämmästyksestä tytön tavatessani työhuoneessani, ja aloin kuopia maata. Suomalainen tapa varastaa, kopioida
muilta, pelätä virheitä, kadehtia ja kiusata ei ollut vain pelkoa ja
huonoa itsetuntoa, vaan ensisijaisesti eläimen sijaistoimintaa.
Kuvitelkaa kammiota, vankilan selliä jonka kaikki muut kiertävät
ja kieltävät tapaamisesi, jossa olin elänyt jo vuosia, vuosikymmeniä
ilman yhdenkään ihmislapsen ääntä ja maailmaani, jossa lapset olivat
vain etäinen ajatus nuoruuden rakastetusta. Ajatuksesta hankkia joskus oma perhe ennen uhrautumista aikuisen ihmisen harhoille. Siis
sellaisille, jossa haetaan ensin yksilöinä taitoja ja työtä, perustetaan
kiltoja ja kaveriporukoita sekä kuvitellaan näiden tuovan pelastuksen. Kuten käsityöläisten killat keskiajalla, jolloin taidoiltaan pisimmälle päässeet kivenhakkaajat ja kuvanveistäjät perustivat omia
kiltojaan, ja olettivat saavansa veljeyden keskinäistä apua, jopa henkiolentojen suojelua jumalkuvia veistäessään tapaturma-alttiilla työmaallaan. Tavoitteena pitää taitonsa salassa rakentajakiltojensa
sisällä, ja jonka tuloksena oli lopulta vapaamuurareiden loosit, hie94

rarkiset organisaatiot ja veljesverkostot. Joiden ulkopuolelle minut
naisena suljettiin ja alettiin järjestelmällinen vaino, kun muitakaan
vainottavia ei enää ollut, mutta kuopimisrefleksi oli jäljellä.
"Voisitko sinä piirtää minulle lampaan", tyttö toisti kärsimättömästi.
Siitä oli jo kauan kun olin piirtänyt lampaita ja mieleeni tuli lapsuuden satu, jossa lampaiden sijaan piirrettiinkin laatikko, jossa lammas
piileskeli. Piirsin siis laatikon ja laatikolle reiät, josta lammas saattoi
tuijotella ympäröivää maailmaa tukehtumatta. Aivan kuten lapsuuteni sadussa oli neuvottu tekemään ja ranskalainen lentäjä oli piirroksensa laatinut ja maineensa ansainnut kuolemattomana sieluna.
Vasta myöhemmin huomasin kuinka typerä olin hakiessani vastausta
lapselle aikuisen maailmasta oppini hankkineena ja säikähdin meemieni tuottamaa jäykkää ja tyhjää vastausta piilottaen totuuden laatikkoon. Kuinka totuus olikaan minulta kadonnut kauas geeneistäni
ja näyttelin nokkelaa, kun olisi tullut toimia rehellisesti ja vilpittömän
lapsen ehdoilla olematta kuitenkaan töykeä. Siinä Suomessa, jossa
kustannustoimittajan näkyvin työ oli nekrologi nuoresta kirjailijasta
ja se palkittiin vuoden kulttuuritekona. Kiusaajien maassa synninpäästöä haettiin joskus hyvin omituisesti webympäristön globaalilta
maailmalta itkien itse tehdyillä haudoilla.
"Älä piirrä minulle laatikkoa vaan lammas", tyttö sanoi nyt entistä
ärtyisämpänä. "Etkö sinä erota laatikkoa lampaasta"?
Lehahdin punaiseksi outoa käytöstäni ja pelkäsin piirtäväni seuraavaksi hatun ja hatun sisään elefantin. Aivan niin kuin olin lapsena
oppinut hellyttävästä tarinasta Pikku Prinssistä. Piirsin siis siistin
lampaan ja lampaalle pienen karitsan. Valkoisia ja moitteettomia aivan kuten lapsuuteni maisemassa olin oppinut. Ei siis enää mitään
epämääräisiä laatikkoja ja kuviteltuja lampaita niiden sisälle. Sekavasti ajateltu oli sekavasti piirretty, ajattelin jälkeenpäin. Tai ehkäpä laatikko oli helpompi piirtää kuin lammas. Ehkä filosofit kätkevät
ajatuksensa laatikkoon, koska yhtään ajatusta ei oikeasti olekaan?
Pikku Prinsessa ei ollut Pikku Prinssi, ajattelin. Tai oikeastaan
minä kauhistelin sitä, miltä mahdoin näyttää Pikku Prinsessan kor95

keudelta ja näkökulmasta hänen katsoessaan minua suurilla sinisillä
silmillään yläviistoon. Mitä mahtoi nähdä ja kuinka näkemänsä ymmärtää? Suuret sierainaukot, tummat silmäpussit, uhkaavan näköinen, alistava ja pelottava kuten aina kun katse siirretään ylhäältä
alaspäin ja niitä kehystää uhkaava leuka ja alaspäin roikkuvat suupielet, joiden rumuutta kaulan poimut korostivat.
"Osaathan sinä jos haluat. Siistiä työtä", tyttö rohkaisi ja siirsi paperin vähääkään empimättä roskakoriin.
Pienet tai vähän isommat prinsessat eivät säilytä paperinpaloja
ikuisina muistoina vaan siirtyvät asiasta seuraavaan, ja kukin tapahtuma sai seurakseen lyhyen elämyksen, ajattelin ja kirjasin sen muistiin osana sitä kiinalaisen koulukunnan filosofiaa, jossa feminismi
kuvattiin kylmänä, hämyisen hämäränä maailmana vastakohtanaan
maskuliininen aurinko. Tuo kiinalainen renessanssi oli jo käynnistynyt ja muutti ihmisiä ympärilläni.
Elämysten kauppiaat rakastivat pieniä prinsessoja, mutta vierastavat sellaisia prinssejä, jotka haikailevat tähtiin etsien yhtä ainutta
oikeaa elämystä, ikimuistoista ja pysyvää tuskaa. Yhtä oikuttelevaa ja
kesytettyä ruusua tuhansien ruusujen tarhassa elämänsä tuhlaten ja
markkinat pysäyttäen. Ja kalpeakasvoinen, tummanruskeat, miltei
mustat suorat hiukset vapaana hartioille leviten, tyttö pyyhkäisi kätensä sinisen leninkinsä kukikkaalle etumukselle ja niisti nenänsä esiliinaan.

Luku 3
Kuu nousee - Simon Salem

Kuu nousi taivaanrannan takaa antaen aavistuksen ikään kuin vuori-

jonosta tai sitäkin suuremmasta, joka kohoaa merestä kuin poimuvuoristo mannerlaattojen sisäisen jännityksen puristuksessa ikivanhojen peruskallioiden murtuessa ja muodostaessa uuttaa maanka96

maraa vanhan ja väistyvän tilalle. Aivan kuin vanhat arkeeiset poimutukset olisivat alkaneet jälleen elää ja nostaa kuluneita juuriaan
ylväästi kohti alimpia pilvenhattaroita ja lopulta niidenkin yli aina
tuhansien metrien korkeuteen puhkoen troposfäärisen jäisen ilmamassan. Se sai ilmavirrat liikkeelle ja niiden mukana merien virrat
kääntyivät ja valtaisat hurrikaanit, taifuunit kulkivat yli mannerlaattojen niitä hyväillen kuin pieniä saaria merten ulapalla.
Nouseva Kuu oli sydänalaa ahdistavan kaunis näky ja siihen oli
mahdotonta kuvitella liittävänsä mitään pahaenteistä. Kaikkein vähiten maailmanlopun ennusteita ja kaiken alleen peittävää hyytävää
kuolemaa. Se oli kuin Kuun merkeissä syntyneitten rapuihmisten
ikuinen unelma uudesta alusta ja kaiken voittavasta puhdistautumisriitistä vanhan kitiinipanssarin vaihtuessa uuteen ja entistä väljempään panssarisuojukseen. Koskisella paikalla, kivien suojaamana,
hetken alttiina joutumasta kaikkien petojen saaliiksi ja ensimmäisenä
toisen samanlaisen, kuorensa jo vaihtaneen ravun. Taivaan merkit
kosiskelivat nyt rapuja liikkeelle ja kalat olivat kuin kuivalla maalla ja
skorpionit ja leijonat, maan merkit hukuksissa henkeään pidätellen
kaikissa niissä sukukunnissa, joita maailma kantoi Aadamista ja Eevasta alkaen.
Kohoava Kuu oli kuin utilitarismin henki hedonistin ja idealistin
mielessä, mutta ei moraalisena tekona. Se tuotti hyvää kaikille tasapuolisesti, mutta onnea vain määräaikaisesti. Se oli ideaalinen onnea
tuottava näky ja nautinnon laatu, suurimman joukon suurinta hyvää
ja onnea tuottava periaate Jeremy Benthamia lainaten. Kaiken hyvän
ja onnen laskeminen sekä seurausten pitkäkestoinen mittaaminen oli
kuitenkin joskus vaikeaa. Se mikä näytti nyt ja lähitulevaisuudessa
hyvältä mahdollisimman monelle, ei välttämättä ollut moraalisesti
oikein. Suurimman kokonaishyvän laskijan oli ehkä joskus syytä
pohtia ainakin joitakin myös oikeudenmukaisuuden periaatteita John
Rawisin tapaan utilitarismin ideaa ja sen idealismia pohtien.
Simon Salemille elämä oli ollut ainaista kamppailua, taistelua vihamielistä merta ja laguunien oikukkaita vuorovesiä varoen. Välillä
pystyttäen seiväsmereen uuden merkkinsä; aiempaa syvemmältä,
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puhtaamman meren puolelta hakien ostereilleen uutta kasvupaikkaa.
Sukeltaen meren pohjaan mutaa käsissään haroen vain huomatakseen, kuinka yhä suurempi osa korallisesta pinnasta oli muuttunut
väriltään kuin silan ja sienten vaivaama varpaankynsi, ja aiemmin
kalaparvista tulvineet rannat olivat yhtä autioita kuin ne kalastajakylän pienet hökkelikojut, joiden tarkoituksena oli joskus ollut suojata
meren saalistajaa luoteesta tulevilta tuulilta ja rankoilta rannan rapauttaneilta sadekuuroilta.
Eläinten, kylän koirien ja kulkukissojen, lokkiparvien kirkunan ja
lasten äänillä joskus täyttynyt kalastajakylä oli välillä ollut eloton kuin
veden alla loistonsa menettäneet koralliriutat. Turistilaumojen pilaamat rantavedet ja ohi kulkevien laivojen jättämät öljyvanat ja pilssivedet eivät tulleet enää vain joko joen tuomana ja suiston
kelvottomaksi saastuttaen tai läheisiltä laivareiteiltä, plantaasien ja
teollisuuden ravinnepäästöinä ja myrkkyinä, vaan yhä useammin
kaukaa avomereltä vuoksen ja luoteen vaihtaessa vuoroaan, aaltojen
hakatessa öljyä rantakivikon ennen levien peittämään vihreään massaan. Mutta nyt paljaaseen ja kuin kitiinikuoren kattamaan ja uuden
mustan värin saaneeseen rantakivikkoon ja jätteiden röykkiöihin,
jossa taskurapu haki suojaa kuin lokkiparvi kaatopaikalta.
Simon vei verkkonsa tänään kauemmas kuin koskaan aikaisemmin. Tai ainakin hän kuvitteli etääntyvänsä rantamatalikolta peläten
joutuvansa aina syvänmeren puolelle ja pois kalaparvien saavuttamattomiin. Vanha ranta alkoi paljastua voimakkaan pakoveden alta
ja pieni merenlahden laguuni tyhjeni vedestä kuljettaen edessään
vanhan kalastajan harmaaksi lahonnutta pientä troolaria yhä kauemmas avomerelle. Miehen ahavoitunut pinta ei juuri eronnut troolarin kannesta, ja usein häntä ei erottanutkaan veneessään enää
muutaman virstan päässä rannasta.
Kun käden pinnat ja iho oli riittävän kauan meren ja auringon
kyllästämät, ne muuttuivat silkkiseksi, ja nahka oli haurasta kuin paperi, ellei sitä alituiseen suojannut tai tervannut, rasvannut öljyllä,
etenkin jos kalastaja oli kovin iäkäs, muualta kuin tropiikista syntyperältään, kuten Simon, joka oli syntynyt lauhkeitten arotuulten
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maassa. Simonin iho oli kuin vastakohta hänen sielulleen. Se oli
kolmen kulttuurin tuote ja muistutti jäkälän sekovartta, jossa oli
mukana levää, viherhiukkasia ja sienirihmaa sekä kyky elää ilman
vettä ja ravinteita vuosikymmeniä.
Tätä oli jatkunut jo lukuisten kuunkiertämien ajan taivaankappaleen tullessa yhä lähemmäs, eikä vanhus enää kyennyt arvioimaan
uuden tulvan tuloa tai pakoveden ajankohtaa. Ne olivat hitaasti alkaneet muuttua ikimuistoista rytmiään uhmaten ja tehden vanhoista
traditioista ja kalastajien toistamista riiteistä turhia. Sellaiseen elämään sopeutuminen oli ollut aluksi hankalaa mutta nyt, jatkuvana
muutoksena, se tuntui miltei paremmalta kuin vanha elämänrytmi ja
siihen rakennettu juhlan ja arjen järjestys. Traditio, jossa muuttumattomuus oli antanut harhaisen tunteen turvallisuudesta ja tulevasta
silloinkin, kun meren rantavedet olivat alkaneet oudosti vaahdota ja
muuttua saaden aluksi lapset sairastumaan ja karkottaen lopulta väen
pois jokilaakson suistoihin tai Rion ja Sao Paulon slummikyliin, Cobacabanan rannoille ja kauemmas keskieurooppalaisten tai Aasian
varakkaiden turistien tai liikemiesten hakiessa sieltä samalla oikeudelle omansa kuin kolonialismin pahimman riiston aikaan portugalilaisten rynnätessä maahan ja vanhan uskon antaessa edelleen
tukensa tummaihoisten lasten ostolle ja myynnille. Konkistadorien
aika oli palannut.
Kun jokin asia vaivasi yli oman sietokyvyn ihmisen turhautumisesta tuli pysyvä ahdistuksen syy eikä aggressio enää riittänyt patologiseksi sielun ja mielen suojautumiskeinoksi. Kansakunnat ja ihmiset
käyttivät samoja keinoja suojautuakseen pysyviltä frustraatiolta, arveli vanha kalastaja. Tietyn kynnysrajan ylitettyään turhauma muodostui patogeeniseksi. Seurauksena oli joko alistuminen, passiivisuus
tai palaaminen vahaisempaan elämänvaiheeseen, taantuminen ja regressio. Jatkuva ja toistuva alistaminen johti yksilön ja kulttuurin pysyvään taantumiseen omille juurilleen, kollektiivisen muistin
solmuisen menneisyyden traumaattiseen kohtaan. Tuhatvuotinen
ihminen tiesi koska alusmaa alkoi regressionsa, eikä sinne enää pa99

nostanut edes riistääkseen sen luonnonvaroja tai henkisiä pääomia.
Vanhus tiesi nytkin niin käyvän, ja odotti laman alkavan.
Niin kaunis ja niin ruma kaupunki, monikasvoinen ja arvaamaton. Niin katolinen ja niin syntinen paikka ja kuitenkin niin läheinen
ja koskettava, ajatteli Simon moralisoimatta lainkaan muuta kuin
elämää sinänsä ja sen epäoikeudenmukaista tapaa kohdella maata
omistavaa ja ilman sitä jäänyttä. Jaossa mukana olivat sekä pienet
mafiosot, suuremmat Latinalaisen Amerikan järjestäytyneestä rikollisuudesta vastaavat verkostot ja alimpana vähäiset katumiliisit ja suojelurahaa hakevat hotellien turvallisuudesta vastaavat pikkukalat.
Jokainen haluten pysyä hengissä ja kuunnellen korruptoituneen
poliitikon puhetta demokratisoitumiskehityksestä tai uuden tieteellisteknisen vallankumouksen riemuvoitosta hakien prostituoituja
lapsia, joille kelpasi pelkkä halpa ateria. Myyden itseään joko rantahuorana tai hakien omansa ryöväämällä hotellin suojista uskaltautuneelta gringolta nipun euroja, puntia tai mitä tahansa tämä nyt
mukanaan kuljettikin, kaikki kelpasi.
Potkiskellen palloa rantahietikolla, kuluttaen aikaansa maleksien
rantatyttöjen seurassa tarjoten oman lisänsä suojelijoiden joukkoon
vähäisimpien vätysten joukossa. Miten niin kaunis ja silmänkantamattomiin ulottuva rantadyyni, peninkulmien mittainen, saattoi kantaa niin raskasta taakkaa suuren Jeesus patsaan ojentaessa käsivartensa Mussolinin lahjoitusmuistona luonnonvaroiltaan yhdelle
maailman rikkaimmista kansakunnista.
Simon ei ollut koskaan käynyt kylänsä ulkopuolella sinne kerran
muutettuaan. Kun ikuisen ikäinen ihminen muuttaa jonnekin, hän
tuo mukanaan koko eletyn elämänsä, eikä kukaan muistanut koska
Simon sinne muutti, ja kuka hän lopulta oli, iätön ihminen. Meren
elävä haettiin aina täältä, eikä hänen ylpeytensä olisi antanut myöten
siirtyä katukaupustelijaksi myyden kookospalmun maitoa, kirjavia
lähikylistä tuotuja liinoja tai tropiikin perhostauluja, vanhojen naisten nahkaan ja puuhun kovertamia jumalkuvia tai veitsien varteen
kaiverrettuja toteemeja, kivestä ja simpukankuorista taitavasti koot100

tuja papukaijankuvia, tropiikin kukkia ja matkamuistojen monenkirjavaa massaa.
Simon kalastajan elämässä kaikki tuo edusti jotain hyvin etäistä
siitä kulttuurista, tieteestä ja hallinnosta, palatsien ja temppeleiden
loistosta, pyhien kaupunkien ja monikerroksisten viljelmien, puutarhojen tuhansista lajien loistosta, jota nyt ei enää ollut eikä niiden
muistoa kunnioitettu saati uskottu sen vielä palaavan.
Simon tunsi olevansa onnellinen mies saadessaan kalastaa avomerellä, jossa kalat liikkuivat parvina ja jäivät hänen taidokkaasti
asettamiinsa rysiin tyhjenevän lahden suppiloisessa kurkussa veden
paetessa tyrskyten raivokkaasti rannan atolleilla. Vielä tätäkin parempia saalispaikkoja oli mahdollista hakea vain läheisen jokisuiston
lietteiseltä deltalta, joka paljastui nykyisin yhä syvemmältä merenlahden poukamista pohjan kurujen työntyessä esiin kuin kuivuva laavamassojen virta, antamatta enää suojaa kerran paljastuttuaan
ylävirtaan syöksyville vesimassoille, ja niiden mukana nousuvedessä
jokiin pyrkiville kalaparville. Niillä ei ollut suurtakaan mahdollisuutta
välttää vanhan kalastajan ammattitaidolla asetettuja omintakeisia ansoja joutumatta suurina parvina merirysän nieluun.
Kuinka nopeasti ihminen oppikaan uusia keinoja rakentaa maailmansa uudelleen silloin, kun oppaana oli sellainen mestari kuin Simon Salem todella oli. Simon eli pitkän elämänsä komeinta aikaa, ja
usein hänellä oli hellittämätön kiire pyrkiä löytämään ja soveltamaan
uusia kalastustapoja virran ohjautuessa päivä päivältä yhä uusille
uomille, ja kenties eräänä päivänä kokonaan pois laguunin sisältä
paljastaen sen salaisuudet.
Simon oli todellakin se Messiaan kallio, jonka järkkymättömän
osaamisen ja vahvojen käsivarsien varaan koko kalastajayhteisö oli
kerran rakentunut, ja nyt se voisi elää vaurautensa kukoistusta. Moni
oli jo palannut, ja vielä useampi tulisi palaamaan kuullessaan tarinaa
menestyksestä, kateuden iskiessä slummien kurjuudessa ja vanhan
kalastajakylän maineen kasvaessa. Tätä viljavaa peltoa ei kenenkään
tarvinnut anastaa toiselta, kuten sisämaan plantaaseilla nälkäisten
hakiessa ruokansa väkivalloin ja syvän vihanpidon tuloksena verijäl101

kiään edes peittelemättä. Maareformi oli sekin vain rikkaiden reformi ja teki heistä entistäkin rikkaampia, ajatteli kalastaja.
”Kiitetty olkoon tämä aika ja se onni jonka tuo outo, radaltaan
suistunut taivaankappale oli tuonut mukanaan”, ajatteli Simon Salem, kalastaja ja kallio. Uuden ajan airut kylässä, jolle muu maailma
oli vieras ja tuntematon aivan kuten mille tahansa Tyynen valtameren laguunille tai trooppisen meren suljetulle ihmisyhteisölle, joka
harvoin tiesi ja tunsi eurooppalaisten taustoja eikä niitä udellut. Mielikuvia ja tarinoita ylläpitäneet kylät ja klaanit eivät halunneetkaan
aina sellaista tietoa, joka tuotti yleensä eurooppalaisten kohdalla pettymyksen.
Hänen tiedettiin kiertäneen mayojen Chichicastenagon pyhässä
kaupungissa mukanaan obsitaania, jadeniittikoruja, puutöitä, ikivanhaa keramiikkaa. Joku kertoi hänen matkanneen pitkin mayamaan
tasangon jokia Montaquajoen laaksoon, Belizen ja Petenin sydänmaalle Paision ja Usumacintan jokien pyhiin kaupunkeihin Seibaan
ja Dos Pilasiin. Hänet oli nähty hakemassa vanhoja kirjoituksia Altrade Sacrificasen ja Yaxchilan suunnilla, jossa kaivauksia tekivät
myös monet eurooppalaiset arkeologit, mutta eivät niin syvällä tropiikissa. Koko ”Ruta Mayan” mayareitti oli hänen kulkemansa, ja
hän tunsi hyvin mayojen uskotut hallitsijoiden ”K’uhul Ajaw” ikiaikaiset suvut, papit, veriuhrin, kalenterin, tähtitieteen salat, ennusmerkit. Hän oli heille pyhä mies, k’huval ajaw, presidentti ja
kuningas, ylipäällikkö ja sotapäällikkö.
Kuinka nopeasti kalastajat ja heidän nälkäiset perheensä, käsittämättömät joukot riemunkirjaviin ryysyihin pukeutuneet slummeista
palanneet suurisilmäiset ja ruoanjätteillä eläneet lapset, luisevat käsivarret kykenivät kehittämään ahavoituneitten kalastajien opastamana
uuden tavan siirtää ikivanhat saalistajantaitonsa uusille kalastuspaikoille, uusille kisällinoppilaille ja sellaisillekin, jotka pelkäsivät vettä
ja joille tropiikin metsät olisivat olleet turvallisempi paikka hakea
ruokaa umpeenkasvaneiden plantaasien pelloilta tai kiiveten ylös
trooppisten puiden epifyyttien maailmaan.
102

Kuinka kiihkeästi he kilpailivat keskenään hetkeäkään piittaamatta hengestään asettaessaan ansoja uuden nousuveden hopeanhohtoisille kalaparville; suuria merirysiä ja voimakkaan laskuveden vaatimia
vahvoja pylväsrivistöjä. Liejuisessa pohjassa tukevia kivipengerryksiä
jokilaakson jokaisessa ikivanhan joenmutkan kiemuraisessa meanderissa ja laskeutuen aina syvän meren puolelle silmänkantamattomiin.
Tämä kaikki hiveli Simon Salemin silmiä ja siihen liittyvää mahtipontista ponnistelua, massojen liikkeiden hallintaa. Se piti hänet
kahleissaan ja sai sisäisesti liikkeelle aivan kuin niinä vuosina, jolloin
hän oli vielä nuori poika ja kulki paljasjaloin kaukaisen kotimaansa
hiekkasärkkiä hakien saalista vain vähäisen itse punomansa heittoverkon avulla.
Juuri niinä hetkinä Simon koki ikään kuin sisäisen palon mukanaan tuoman vapautumisen ruumiistaan ja kuinka hän kaipasikaan
noita nuoruuden vuosien hetkiä nähdessään nälkiintyneiden miesten
työskentelevän vahvojen paalujen kimpussa ja hakien turhaan tukea
jaloilleen liejuisesta ja upottavasta pohjamudasta ja nauraen pilkallisesti toisilleen, toinen toistaan tukien.
Noina hetkinä hän palasi yhä uudelleen siihen kylään, jossa ahdistus ei vielä sitonut häntä siihen helvettiin, johon myöhemmät vuodet hänet veivät ja jonka kokemisessa oli hieman samaa kuin Stefan
Sweigin shakkitarinassa ja miehessä, joka oli kahlittu menneisyyteensä ja sen salattuihin piilotajunnan luoliin. Hakemassa itselleen pelastusta ja mielelleen järkevää työtä pienestä shakinpeluun aapisesta
maailmassa, jossa kaltereiden läpi pääsevä auringonvalo jätti lattiaan
ruudukon, kuin juuri shakkipeliin tarkoitetun, ja johon saatoit uppoutua ja saavuttaa myöhemmin shakkimestarin arvon ymmärtämättä pelaavasi edelleen henkesi edestä ja hulluutesi rajoilla. Simon
Salemin turhauma oli pahempi kuin shakkitarinassa kuvattu painajainen.
Kalastaja ei voinut koskaan nauttia saalistaan. Ei sotapelin mukanaan tuomasta riemusta nauttien nuorten haastajien tavalla pelaten.
Niiden jotka oppivat pelinsä vanhojen mestareiden opettamana ja
ilman sitä tuskaa, jota oikea nerous ja uhri olisi heiltä vaatinut uuden
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ratkaisun löytääkseen henkensä pitimiksi suljetussa sellin yksinäisyydessä nälkiintyen ja leivän muruista pelin sotilaat muovaten. Niin
kuin elämässä yleensäkin aina tahtoo käydä ja lopputulos oli lohdutonta kamppailua kahden osaamisen välillä. Todellisen ja ainutkertaisen, ensimmäisen kerran koetun ja löydetyn, sekä sitä jäljittelevän
ja muilta opitun välillä.
Simonille kaikki laguunin rannoille ja pakoveden paljastamille uusille lampareille jäänyt elämä oli lähellä uskonnollisen herätyksen
aiheuttamaa lyhyttä, kaiken valaisevaa hetkeä ja usein hän vertasikin
itseään nuoreen Charles Darwiniin hakemassa rannan makkaralampareista selitystä oman elämänsä oudoille poluille. Hän luki rannalle
ajautuneet syvänmeren oudot eliöt ja niiden paineen alla kasvaneet
panssarit, pitkät nivelikkäät raajat ja terävät myrkylliset piikit, aivan
kuin niistä olisi löytynyt vastaus kysymykseen elämän mielettömyydestä tai mystisestä järjestyksestä, tarkoituksesta kiveen kirjoitettuna,
kun sen vain osasi lukea.
Vanha kalastaja kuljetti sisällään sellaista salaisuutta, jota kutsutaan usein sielun kyttyräksi ja jota jokainen pitää sisällään, joko aarteena kätkien tai antaen läheisten ihmisten osoittaa sitä sormella siitä
masokistista mielihyvää hankkien tai odottaen sen silityksiä, sääliä ja
hoitoa, kuten ne ihmiset, joille haavojen hoito oli ystävälle annettu
etuoikeus ja suuri kunnia siinä missä roskapöntön kantaminen kunniaksi voi olla. Kutsuen siinä parhaiten menestyvät, kyyneliin saakka
tämän tuskaisen taidon hankkineet, ystävikseen ja lähestyen heitä
kyttyrä edellä ja paljastettuna.
Aivan niin kuin monet kauan yhdessä eläneet vanhat aviopuolisot
toinen toisiaan tuskaisasti hellien kutsuen sitä rakkaudeksi. Simonin
kyttyrä oli suurempi ja syvemmällä kuin yhdelläkään tämän rannan
kalastajalla, ja siitä väkevänä, vihan kautta voimansa saavana hän oli
ylpeä elämästään. Kalastaja oli ylpeä vihastaan, ei muusta. Voiko utilitaristi laskea vihan yhdeksi ja ainoaksi onnen lähteeksi ja sen lisäämisen teoriansa tarkoitukseksi, pohti kalastaja joskus hedonistien
harjoituksia. Ei toki ylpeilleen sielunsa haavoja, saati kuvitellen niiden jalostavan hänestä jotain muuta kuin sen mikä hän olisi muu104

tenkin, vaan osoituksena kyvystä sietää ja pysyä hengissä silloinkin,
kun itsepetos ja häpeä oli suurin mahdollinen ja hedonistinen utilitarismi sokeiden oppi.
Kuinka helppoa kaikki olikaan ennen sodan alkua ja sitä lyhyttä
turvatun lapsuuden kerralla päättänyttä hetkeä, sotilaiden saappaita,
löyhkääviä kuljetusvaunuja, hetkellisesti ja tilapäisesti kyhättyjä piikkilankojen eristämiä leirejä, parakkihökkeleitä ja niitä mielettömiä
massateurastukseen tarkoitettuja tehdaslaitoksia, joita oli kuvattu
usein palavien ruumisröykkiöiden mukanaan tuomilla kauhukuvilla.
Niillä joilla oli myyty niin monta kirjaa ja turhaa viihteellistä dokumenttia.
Mahdotonta ei voi kuvata sisältäpäin. Se oli kuin suhteellisuusteorian neljäs ulottuvuus, joka kertoo alkuräjähdyksen tapahtuvan
oman ruumiisi sisällä. Sellainen ei mahdu filosofian tai psykologian
oppikirjoihin, ei kerronnalliseen fiktiiviseen romaaniin, ei tieteen ja
taiteen tapaan ymmärtää tai olla ymmärtämättä.
Kun kerrot niiden kylien nimet alkaen Buchenwaldista ja edeten
Birkenaun kautta Auschwitziin olet jo kertonut kaiken itsestäsi, ja
sinua joko kammottiin tai surunsekaisin ilmein alettiin hoitaa kuin
rampautunutta ihmistä hoidetaan tai ruttoista pelätään. Siis sellaista,
jolle huudetaan korvaan kovalla äänellä silloinkin kun vamma oli
silmissä, ei korvissa. Frustraatio oli tapahtuma, joka kohtasi pienen
lapsen, jonka kyky kestää odotusta oli vähäinen äidin odotuttaessa
itseään itkun aikana. Se ei ollut itkua, jossa kyyneleet eivät enää valu,
jossa turhauma ja pelot poistetaan teurastamalla äiti ja sisaret.
Simon Salemin kokemana se kaikki oli ollut toisenlaista. Ei siis
sellaista josta kirjat kertovat tai dokumentit pyrkivät tekemään todellisuutta. Leirielämä oli hyvin järjestäytynyttä, täsmällisesti organisoitua ja ehdottoman siistiä. Hieman samalla tavalla koettavaa kuin
hänen nykyinen työmaansa ja ne riutuneet ihmiset, joille hän nyt oli
tuomassa pelastusta.
Keskitysleiri oli hyvin järjestäytynyt yhdyskunta. Teollinen yhteisö tuhansine työntekijöineen, joista kaikki eivät toki tienneet, mistä
siellä lopulta oli kyse. Lavasteet ja roolit toimivat kuten missä tahan105

sa teollisessa yhdyskunnassa, jossa kaikki alkoi kaivoksesta, raakaaineesta ja muuttui myöhemmin monenkirjaviksi ammateiksi. Miljoonien teurastaminen vaati valtaisan koneiston, jossa mukana olivat
toki jalostus ja palvelut, tuotekehitys ja kauppa, logistiikka ja viihde,
alihankintaketjut ja lopulta myös ihmisten tapa uskoa ja hiljentyä.
Kukaan ei olisi kuitenkaan jäänyt sinne vapaaehtoisesti lukuun
ottamatta ehkä niitä, joille leirit olivat turvallinen paikka ja tarjosivat
työtä ja ruokaa enemmän kuin sotaa edeltäneessä kurjuudessa, regressiona menneeseen. Aivan sama kokemus kuin tässä ja nyt, jossa
vapaaehtoisuus ja pakko olivat lomittuneet toisiinsa kuin sellaisen
orjan kahleissa, joka ei vapauden saatuaan eläisi ilman niiden antamaa turvaa, työtä. Ottaisi kattoa päänsä päälle ja jokapäiväistä ruokaannostaan, läheisten kosketusta sellaisessa majassa, johon vain valkoinen mies kykeni. ”Mikä näissä slummeissa oli parempaa kuin
niissä ghetoissa, jos elämäsi oli ajettu toivottomuuteen jo ennen kuin
synnyit”? kysyi vanha kalastaja itseltään ja tunsi edenneensä elämässään taaksepäin.
Vielä kauan sodan päätyttyä Simon oli syyttänyt itseään oman
perheensä kohtalosta ja siitä totaalisesta tappiosta, johon hän ei voinut lopultakaan vaikuttaa. Hänen tapansa selvitä oli kuin kenen tahansa sellaisen, joka joutuu virran viemäksi ja ilman suurta arkipäivän sankaruutta uhraamaan jotain sielustaan voidakseen säilyttää
oman henkensä ja biologisen elämänsä olosuhteissa, jossa ihmisyyden rippeet oli hävitetty.
Saman kylmän koneiston uhri kuin nämä piruparat Tyynenmeren
atollilla tai rannikon metropolien slummeissa hakien kukin leipänsä
sieltä mistä sen uskoivat parhaiten saavansa ja keinoja kaihtamatta,
miettimättä kuinka jälkimaailmalle saattaa olla tärkeitä kysymykset
moraalista. Valmiina uhraamaan äitinsä tai lapsensa heti kun se vain
oli välttämätöntä selvitäkseen seuraavan päivän aamuun, sillä niin
tekivät myös monet lapsensa hylänneet, aivan kuten nyt Rion kaduilla tekivät, ja jatkoivat elämäänsä kukin parhaansa mukaan. Heille
hedonistinen utilitarismi oli pienempi joukko lapsia ruokittavana,
jotta itse säily hengissä. Näiden portugalilaisten kantaäidit naitettiin
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aikanaan tähän outoon merentakaiseen maahan, jotta heidän perheensä menestyi hieman paremmin emämaassa Euroopassa. Käytännössä heidät myytiin orjiksi, ja heidän tuli jatkaa emämaansa
kulttuuria uudessa maanosassa miesten raivatessa peltojaan. Ei heidän asemansa ollut juuri sen hääppöisempi kuin orjiksi ajautuneitten
alkuperäiskansojen, pohti Simon imperialismin juuria.
Näin hänkin teki ja tunsi nyt olevansa elämälle enemmän velkaa
kuin mitä sellaisessa pelissä, jossa panokset olivat pienemmät tai ne
olivat vain puisia pelinappuloita. Niinpä nytkin, katsoessaan kuun
rosoista pintaa, hän uskoi olevansa osasyyllinen tapahtumien lohduttomaan ja vääjäämättömään kulkuun aivan samalla lapsenomaisella
tavalla, kuin toisen maailmansodan veritekoihin keskitysleirin helvetissä niin kauan, kunnes apatia tappoi alleen jopa syvän masennuksen mukanaan tuoman palavan pyhän vihan ja alkoi paluu menneeseen, taantumaan ja regressioon.
Kalastaja tunsi suurempaa häpeää ja syyllisyyttä kuin yksikään
saksalaisista SS-miehistä tai niistä rikollisista kiduttajista, joiden sadistinen mieli ei tuntenut sellaista tarvetta tuskaan kuin mihin Simonin mieli oli luotu ja avoimet zenk –geenit kykenivät ottamaan
vastaan ja muistijäljet jäivät pysyviksi. Gestapossa syy ja seuraus erkanivat, ja ihminen saattoi seurata vain muita ja tuntea tehneensä
oikein sekä velvollisuutensa pyövelinä.
Keskitysleireissä ja vankiloissa makaaville syyllisyys ei ollut sama
asia. Vapautuminen vankilasta oli sovitusteko, mutta ei keskitysleiriltä vapautuminen. Siihen ei liittynyt Simonille mitään erityistä sankaruutta tai vapautta. Sellaista Simon ei ollut koskaan eläessään nähnyt
ja vähiten keskitysleireillä, joissa pyrittiin yksinkertaisesti vain pysymään hengissä, hetki kerrallaan kuin arkipäivän askareissa, huolettoman elämän viedessä viimeisenkin uskon ihmisluonteen eettisistä
tarkoitusperistä ja jaloudesta. Pelko ja huoli olivat ainoat elämän sisällön emotionaaliset motiivit. Sadistiset teot ja turhaumat tekevät
apatiasta olotilan silloin, kun aggressio oli mahdoton tie purkautua
syvästä masennuksesta. Siinä olotilassa ihminen alkaa taantua ja regressio oli sama myös kansakunnille ja kulttuureille.
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Simonin elämä ei voinut olla muuta kuin gheton elämää, keskitysleirin ympäristössä vietettyä lapsuutta ja nyt slummin sisällä. Nyt ne
vain olivat tunkeutuneet sieltä ulos ja olivat yhtä ja samaa yhteistä
ympäristön globaalista tajuntaa ja kollektiivista muistia, josta kalastaja poimi omat kokemuksensa ja muu jäi vieraaksi. Ihminen oli lopultakin kuin Kellopeliappelsiinin koulittu eläin tai Pavlovin koirat, oli
Simon oppinut jo varhain juutalaisesta kirjallisuudesta ja venäläisiltä
kertojilta. Mutta toisin kuin nämä hän ei jäänyt heidän tulkintaansa
ja ironiaan kiinni, ei moittinut aikansa virtauksia.
Simon itse piti itseään haaveellisen romanttisena kärsimyksen runoilijana ranskalaisen Alfred de Mussetin tapaan palaten kaiken aikaa menneisyyteen, irrottaen se nykyhetken vaikutteista ja antaen
kaikelle kokemalleen oman pysyvän arvonsa. Oli pakko säilyttää riittävä välimatka aikansa ilmiöihin, katsoa omia sielunliikkeitään ulkoapäin. Simon valitsi itse puolensa eikä asettunut kaikessa kaikkea
vastaan, ei korostanut tragedian ja romanttisen draaman ristiriitaa, ei
ollut kenenkään puolella, ei minkään koulukunnan jäsen. Usein Simon toisti Musset’en Kuun Balladin säkeitä, Joulukuun yötä.
Oikeastaan vain epätoivoinen ihminen pystyy suuriin saavutuksiin. Vasta kun kaikki toivo oli menetetty ihminen saattoi vapautua
sisäisistä peloistaan, ja hänellä oli rohkeutta tehdä merkittäviä tekoja.
Niin kauan kuin hänellä oli toivoa paremmasta, uskoa huomiseen,
ihminen pelkäsi, eikä pelkäävä voinut suoriutua suurista teoista. Sellaisista, jossa uhrina oli oma henki, läheisten henki.
Ei odotuksiaan, toivoaan tai tulevaisuuttaan rakastava utilitaristinen hedonisti voinut suoriutua sellaisista suurteoista, joiden mukana
syntyi myös hetkellinen tunne ihmisen mielen jaloudesta, uhrimielestä sen täydessä merkityksessään, ajatteli vanhus kokemiaan sankaritekoja, joista kukaan ei puhunut eikä sellaisena pitänyt. Pelottomassa
taistelussa uuden löytämiseksi vaaditaan keskitysleiriäkin kovempi
koulu tai ihminen vailla minkäänlaista sisäistä kyttyrää, avoimeksi
revitty ihminen ja uskonsa menettäneenä kuten Kristus ristillään.
Simon oli kalastaja ja kalastaja oli aina elämän suuri filosofi. Hänen nimensä oli kuin kallio, johon jo hänen vanhempansa ja heidän
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vanhempansa olivat panneet uskonsa. Hän itsekin uskoi olevansa
jotain suurempaa kuin pelkkä kalastaja ja toteuttavansa tehtävää, joka oli hänelle annetun nimen veroinen. Simon arvosti jumalallista
oikeudenmukaisuutta, jossa kostonjumalan huolena oli antaa maallisesta onnesta aina vastaava annos epäonnea, kääntää voitot sopivalla
hetkellä ja ilkikurisesti juuri silloin kun sitä vähiten odotti, tappioksi.
Niin että kamppailu, jota hän elämässään kävi, oli kuin kalastajan
taistelu taikauskoisesti kohtalon jumalaa, Nemesistä lepyttäen. Uskoen vanhaan totuuteen kuinka ennen yötä iltarusko on kauneimmillaan ja jälleen ennen aamuruskon sarastusta, auringon jo kohotessa, yö kylmin.
Simon Salemia ei suotta pidetty synkkäilmeisenä miehenä. Siis
sellaisena, johon olisi helppo hädän hetkellä luottaa ja jopa turvautua, toisin kuin niihin miehiin, jotka laskivat leikkiä tai löysivät elämälle kujeilun kautta kevyttä sisältöä. Tai esittivät sellaisia ratkaisuja,
jotka olivat uuvuttavan idealistisia, liian vaikeasti ymmärrettäviä ja
vailla tradition tuomaa turvallisuutta. Tällaisina hetkinä ja tämän
kansan keskuudessa synkkäilmeiset miehet, huonojen aikojen ennustajat ja niiden esiin manaajat, olivat aina suuremmassa suosiossa
kuin hyviin aikoihin uskovat ja niitä ajavat kevytmieliset tyhjän puhujat ja lupailijat. Simon ei ollut koskaan luvannut mitään muuta
kuin kärsimystä kärsimyksen jälkeen, ja nyt hänen suurin missionsa
oli silmien edessä, ja he uskoivat tähän synkkäilmeiseen mieheen
kuin näkemäänsä ja taivaanrannan peittävään, auringon kätkevään
maan kiertolaiseen.
Simon itse uskoi kansansa niihin ennustajiin, jotka ymmärsivät
vähäisenkin taloudellisen nousun edessä olevaan syvään taantumaan
ja laskuun. Laskuveteen tuli varautua jo ennen nousuveden alkua,
hänellä oli tapana sanoa, ja jokainen ymmärsi hänen sanojensa merkityksen pohtimatta, oliko niissä mitään uutta saati pois pyyhittävää.
Niinpä kohtalonjumalan sanansaattajaksi hän oli synkän vähäpuheinen, pahinta odottava ja harvoin parasta edes toivova Nemesiksen
palvoja. Paitsi juuri nyt, kun kuun valo oli muuttunut kalvakkaan
harmaaksi vuorimassaksi, ja sen valtaisat voimat vetivät maan köy109

käisen veden kohti uusia jokiuomia ja maailma näytti taas hetken
lohdullisemmalta paikalta elää ja toivoa. Siinä oli samaa kauneutta
kuin sodan kuvauksessa sen tuhoisimpana hetkenä.
Tässä uudessa lopun alun valossa maailma näytti ikään kuin paremmalta paikalta elää ja rakentaa vielä kerran yhdessä luottaen häneen, Simon -kallioon. Ihmiset joilla ei ollut enää toivoa, elivät ilman
pelkoa ja tekivät suurtöitä esteistä piittaamatta, pohti vanha kalastaja
oman nuoruutensa suuren uroteon muistaen. Katsoen silmiin natsisaksan upseeria kädessään suuri verinen veitsi ja jaloissaan kolmen
juutalaislapsen ja heidän äitinsä ruumiit.
Sellaista sankaritekoa ei voi enää ylittää, hän ajatteli ja sulki kasvonsa tulisten kyynelten tulvaan, jollaisia ei koskaan tullut, ja muistaen kuinka kalpea saksalainen sotilas oli hänen edessään oksentaessaan voimattomana, ilman valtaa häneen. Kuinka helppoa kaikki
sen jälkeen olikaan. Ei enää elämää rajoittavia pelkoja, ei mitään voitettavaa, hävittävää, kaikki poissa. Keskitysleirin helvetti alkoi muuttua ja nyt se näytti helposti elettävältä ja elämä sai taas
tarkoituksensa. Tämän pahempaa ei enää voisi tulla eikä kukaan voisi häntä uhata, saattaa mielipuolisen hulluuteen hakkaamalla, raiskaten ja nöyryyttäen, uhaten rakkaimpien kuolemalla, häpäisemisellä.
Simon Salem siirtyi heti sodan jälkeen muiden natsikuljetusten
mukana Latinalaisen Amerikan plantaaseille. Ensin Uruguayn ja Argentiinaan slummikaupunkeihin ja myöhemmin lopulta kotinsa löytäneenä jokilaaksojen pikkukyliin ja sellaisille suistoalueille, jotka
tuovat mieleen trooppisen rehevyyden ja kukkaloiston, apinoiden ja
lintujen lakkaamattoman metelin ja mölyn. Papukaijojen rääkyvän
ääntelyn ensin Rio Madeiran latvoilla ja myöhemmin rannikolla Belemin suistossa aivan Amazon joen sameisen laskuveden edustalla
purjehtien koko tämän matkan 3000 kilometriä ja ylikin Titicaca järveltä läpi koko maailman suurimman ja tuntemattomimman trooppisen viidakon pysähtyen vain kerran, muutaman kuunkiertämän
ajaksi Fonte Boan kylään siihen kohtaan, jossa Rio Jurua laskee vetensä Amazonasin valtaisaan pääuomaan.
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Belenistä hän matkasi muiden siirtolaisten mukana kohti Brasilian teollistuneinta rannikkoa Sao Paulon ja Rio de Janeiron suuntaan
pysähtyen kuitenkin Rio Paraibon suistoon lähelle Camposin kaupunkia, ja palaten rannikkoa myöten takaisin pohjoiseen Caravelasin
kylään tai pikemminkin pieneen hökkelikaupunkiin Albrohosin matalikkojen tuntumassa. Matalikkojen, jotka ulottuivat pienine riuttasaarineen avomerelle yli kahdensadan kilometrin päähän, jossa
merivettä oli moni paikoin vain muutaman kymmenen metrin syvyydeltä, ja mainingit kävivät välillä kivitalon korkuisina vaimentuen
vasta kohdatessaan rannikon koralliriutat ja lopulta rannikonsuuntaiset dyynivallit.
Epävakaa ja ankara meri oli Simonin elämän haastaja ja nuoruusvuosien menetysten suuri lohduttaja. Koko hänen elämänsä oli kuin
kylmän pohjoisen surumielistä kaamosta, jossa kevään ensisäteet
olivat epävarmoja ja joita odotettiin aina aivan liian kauan.
Ja kun ne viimein saapuivat räntää vihmovina toukokuun päivinä,
sen kokeminen oli kuin parhaan ystävän tai rakastetun suurta ikävää
ja odotusta seuraava katkera petos. Vihlaisu syvällä silloin kun kaikkein arvokkain oli menetetty ja petos paljastettu. Jolloin aivan kuin
pettymystä, petosta etukäteen varoen ja peläten, että niiden tuoma
tuska on helpompi ottaa vastaan antautumatta koskaan kantamaan
pelottavan raskaita odotuksen ja onnen tunteen taakkoja, varoen
visusti antautumasta sellaiseen ansaan, jossa elämä voitetaan kaiken
peittävällä valoisalla rakkaudella tai myönteisellä asenteella, Simon
kieltäytyi kaikelta tältä turhuudelta. Varoen viisaasti lisäämästä enää
elämänsä tuskaa sitoutumalla mihinkään sellaiseen, jossa koti olisi
ollut kohtuna tai läheiset rakkauden antajina. Elämä oli kerta kaikkiaan aivan liian lyhyt toistamaan tätä samaa petosta enää uudelleen, ja
siitä kerran maksettu uhri oli liian kova hinta jopa hänen, kallioksi
ristityn hengen säästämiseksi.
Vain kerran Simon oli kokenut rakkauden lyhyen, epäitsekkään
hetken pysähtyessään matkallaan pieneen intiaanikylään ja kohdatessaan ihmisen, joka pelasti hänet ensin hukkumasta joen kuohuvaan
syleilyyn laskiessaan Rio Madeiran matalia, mutta sitäkin vuolaampia
111

koskia ja joutuessaan veden varaan ja intiaaninaisen viikkojen mittaiseen hoitoon. Houraillessaan kuumetaudissa ja toipuessaan hitaasti
naisen hoivatessa häntä kuin pientä lasta, jonka hän oli löytänyt kotikylänsä rannasta, bambukasvuston joukosta, luullen tätä ensin
kuolleeksi majavaksi, sillä niin ruokkoamaton hän silloin oli ja haisi
eltaantuneelle ihralle. Oikeastaan hän muistutti Patric Syskinden kuvaamaa jätteiden sekaan heitettyä poikavauvaa, itsessään tuoksutonta Jean Babtistea ja tuoksunsa jätteistä saavaa hylkiötä. Ihmisen
alkua, jota ei ollut ilman ihmisen tärkeintä ominaisuutta, omaa tuoksua. Tuoksua, joka oli itse tehtävä täydellisellä hajuaistilla ja parfymöörin taidoilla. Lumottava sen täydellisyydellä kaikkien muiden
parfyymien voima ja tuoksujen lähteet. Ottaa sillä valta ja tulla lopuksi niiden raadelluksi, jotka elävät kojoottien ja korppikotkien tapaan raatoja hakien siltojen alla ja viemäreissä, jossa rotat elävät.
Oikeastaan tämän alkukantaisen kylän ja häntä hoivaavan naisen
tapa lähestyä ventovierasta oli hyvin samankaltainen kuin mihin hän
oli tottunut kotikylässään Puolassa lapsena ja nuorukaisena, jolloin
kaikki naiset vaikuttivat hänestä madonnamaisen epäuskottavilta ja
hämmentäviltä suurine kosteine silmineen, tai heihin liittyi jotain
vanhatestamentillista kirouksen tuojaa ja noituutta; epäuskottavaa
mutta silti puoleensa vetävää. Sen hetken Simon sai olla oma itsensä,
näytellä rooliaan Alfred de Musset’en tapaan nuorena romanttisena
keikarina parodioiden samalla itseään.
Simonille oli mahdotonta lähestyä luontevasti sitä miehistä ristiriitaa, joka oli samaan aikaan kuin osa hänen muistoaan äidistä ja
sisarista tai jotain sellaista, johon hän oli tutustunut Buenos Airesissa
ja Montevideossa. Ristiriita äidin, sisarten ja rannikon satamahuorien
välillä oli liian suuri, ja kuitenkin kaikissa näissä ihmisissä eli jotain
samaa tuskaisaa tarvetta hoivata häntä silloinkin kun se tapahtui
maksusta. Maksusta sitä oli helpompi sietää sitoutumatta mihinkään
tai jäämättä velkaa, rakastumatta huomaamattaan. Vanhat kulttuurit
ymmärsivät tämän, eivätkä sitä mitenkään moralisoineet tai paheksuneet.
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Oppineena miehenä Simon piti mielessään vanhan Oviduksen
ohjeet, jossa rakkaudelle ja rakastumiselle, syvälle ystävyydelle, oli
pantava suitset tai padottava se ajoissa kuin kalaparvi jokisuiston
matalikolle. Merelle joutuessaan sitä ei voinut enää hallita, ja oikulliset tuulet veivät veneen mukanaan. Oli pantava vastaan ajoissa ennen kuin kaikki tulisi liian myöhään, lääkettä ei enää löytyisi ja
kalastaja olisi itse asettamassaan verkossa. Itse itsensä kesyttäneenä
yrittäessään valloittaa toisen ihmisen mielen ja sydämen. Sellaisia
miehiä Simon piti narreina ja naisten harhauttamina tai hyväksikäyttäminä houkkina.
Mitä enemmän sen eteen teet työtä ja näet vaivaa, sitä syvemmin
ja varmemmin se tapahtuu kuin kiintymys kaikkein heikoimmin kalastavaan verkkoon, jota oli paikannut ja hoitanut enemmän kuin
mitä sen kantama hedelmä olisi ikinä antanut syytä, aprikoi Simon
hänelle vieraaksi jäänyttä ihmissuhteiden viidakkoa. Etäältä katsoen
vain näytti siltä kuinka ihmiset, paikalleen jääneet, olisivat vihanneet
ja kurittaneet toisiaan vain päästäkseen vapaaksi itseään ja ystäviään
piinavasta verkosta, joka kiristi sydäntä ja ihon alla olevaa lihaa kuin
kalalla, joka rimpuili itseään irti verkon silmistä, ja joutui yhä tiukempaan ja henkeä salpaavampaan puristukseen.
Kulkiessaan Puolasta läpi sodan runteleman Euroopan ja uudelleen läpi köyhän Etelä- Amerikan mantereen, vanha kalastaja oli oppinut käytännössä sen kuinka tämä päivä, nyt elettävä, oli kuin
etukäteen eletty silloin, jos verkon silmät olivat tiukasti kiinni lihassa.
Merellä liikkuvalle kalastajalle kaikki traditio, uudelleen itseään toistava tapahtuma, oli kaiken pysäyttävä ja kahlitseva verkko. Merellä ei
voinut koskaan varautua kaiken toistavaan ja jo etukäteen elettyyn
huomiseen, joka ei voinut olla uusi eilinen ottamatta liian suurta riskiä tulla voitetuksi ja jääden ilman saalista tai meren lopullisesti viemäksi. Kvanttiteoreetikkojen tapa todistaa kuinka valokvantit
lomittuvat toisiinsa ja informaatio siirtyi kaukovaikuttaen hiukkasesta toiseen maailmankaikkeuden mittakaavassa, oli hänelle inkojen
oppina itsestäänselvyys. Vasta kookkailla molekyyleillä nämä kokeet
toistaen ne siirtyivät havaittavaan todellisuuteen, eikä maailma ollut
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enää entisensä edes sen hitaampien ihmisten ymmärrettäväksi, pohti
Simon omaa salaisuuttaan ja varjeli sitä lukien samalla filosofien kykyä löytää ennen fyysikkoja aineen salaisuudet.
Meri ei aiheuttanut koskaan sellaista turhana pidettävää tuskaa,
jollaisena Simon koki plantaasin viljelijöiden ja heidän palkollistensa
elämän; itse tehtynä ja itse ansaittuna pahan olon tunteena. Simon
Salem uskoi säilyneensä hengissä vain välttelemällä kaikkea sitoutumista, verkkoja jotka odottivat saalistajaa ja tekivät tästä lopulta kykenemättömän syvien vesien kulkijan. Ja nyt tuo veden peittämä
salaperäinen maailma oli paljastumassa, ja Simon tunsi samaa häpeää
kuin tuijottaessaan sisään sellaiseen kätkettyyn salaisuuteen, jonka
suojaksi oli rakennettu makuukamarien seinät. Kvanttisanaston tiedemiehet alkoivat lähestyä sellaista, johon heidän lähiympäristönsä
kulttuuri ei ollut vielä likimainkaan kypsä. Uudessa pioneeri- ja kilpailuhengessä ei ollut aikaa ja tilaa filosofien toimia ja huonosta käytännöstä tehtiin vielä huonompaa teoriaa. Deduktio oli kääntynyt
kokemuksen kautta hankituksi induktioksi, ja piru oli irti jokaisessa
amerikkalaista kulttuuria matkivassa maailman kolkassa, jossa brittiläinen empiirinen tutkimustraditio oli hyväksytty deduktion sijasta
tuotannon ja talouden veturiksi, innovaatiopolitiikan sokeaksi ohjailijaksi, kirosi Simon uutta aikaa ja sen mielettömiä tekoja.
Mitä sinä veneellä tekisit? vanha kalastaja kysyi nuorelta Mauricelta tämän poimiessa ostereita painaen vasemman peukalonsa niiden kuoren sisään ja raottaen onnistumatta murtamaan vahvaa
lihasta ja näkemättä niljakasta eläintä ja sen jalkaa, jota hän oli aina
inhonnut. Simon ei luottanut nuoriin eikä hän uskonut heille elämän
suuria salaisuuksia. Ei edes Mauricelle, joka oli kuin hänen oma poikansa, ja jo aikoja sitten oli saavuttanut sen iän, jossa hän itse purjehti yksin suureen tuntemattomaan Amazonin ylälatvoilla La
Patzan liepeillä, miltei kuudentuhannen metrin korkeudessa, ennen
laskeutumistaan Porta Velhoon.
Tuolla hän tapasi mestitsipojan, jonka vanhemmat olivat kadonneet samalla tavalla kuin kenen tahansa lapsen vanhemmat siihen
aikaan Brasiliassa katosivat, eikä heistä kuultu sen jälkeen mitään.
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Aivan niin kuin hänen omansakin, ja jotka hän lopulta aivan sattumalta löysi puolalaisesta kylästä lähellä Krakovaa siellä missä Tatra
vuoristo ja Zakopane olivat monen saksalaisen upseerin lomanviettokohteita. Hänen kylänsä ei kuitenkaan ollut urheilukeskus vaan
keskitysleiri ja uupuneitten sielujen viimeinen kohtauspaikka.
Maurice oli mieleltään miltei vastakohta vanhalle kalastajalle, ja
hänen ilkamoiva nuoruutensa ärsytti vanhaa Simonia enemmän kuin
pelko menettää hänet päästämällä yksin veneineen arvaamattomaksi
käyneen meren matalikolle. Vanhan miehen kasvot synkkenivät kun
hän huomasi nuoren ihmisen elämänkokemuksen johtavan sellaiseen hetken ailahduksesta tehtyyn virheeseen, jonka seuraukset olivat maalla mitättömät, mutta johtivat merellä oman ja muiden
hengen vaarantamiseen. Meri ei antanut ajattelemattomia mielen
liikkeitä anteeksi silloin, kun sitä uhmattiin turhalla voimantunnolla
ja nuoren ihmisen uholla.
”Minä veisin veneen joen yläjuoksua lähemmäs kauppapaikkoja.
Onhan siitä niin usein puhuttu. Möisimme itse saaliimme ja rikastuisimme aivan toisella tavalla kuin nyt jakamalla se nälkäisille kyläläisille. Kuka heistä tänäänkään tästä jotain maksaa?”
Maurice oli jo kauan haaveillut oman myymälän perustamisesta
lähelle suuria metropolialueita ja ruoka oli nyt tärkein myyntiartikkeli. Kaikki etsivät itselleen ruokaa ja siitä oltiin valmiita maksamaan
Rion ja Sao Paulon kaduilla, hotelleissa, rikkaiden ruokapöydissä.
Puhdas, tai ainakin sellaisena pidetty, ruoka oli kullan arvoista, ja
meren vilja oli tuoreena monen ainoa mahdollisuus. Lopultakin oli
syötävä kaikki mahdollinen välittämättä sen myrkkyjen määrästä ja
niiden keräytymisestä sisäelimiin ja keskushermoston synapseihin.
Kaikki kelpasi eikä mitään kannattanut heittää hukkaan. Ellei muuna
niin vientirehuna ja uudelleen kiertävänä eläinten syödessä toistensa
raatojen jätteitä ja niin kauan kiertäen, että niiden sisällä syntyneet
taudinaiheuttajat olivat jalostuneet ebolaakin tappavemmiksi kiusankappaleiksi.
Paikallisessa kierrossa nämä pysyivät kurissa, mutta kansainvälisessä kaupassa niiden aiheuttama kauhu oli vähentänyt jopa troop115

pisten hedelmien vientiä ja nälkä kasvoi. Muuntogeeniset viljelmät
olivat pilanneet tropiikin vanhat plantaasit, ja maaperää ei voitu
käyttää muuten kuin antaen sen villiintyä uudelleen metsäksi. Jo
kauan sitten pelättyjä ja kiellettyjä myrkkyjä ja herbisidejä alettiin
käyttää uusien villiintyneitten tuholaiskantojen torjuntaan, uusia etsittiin tilalle ja kierre syveni kemikaalirasituksen kasvaessa. Halvin ja
nopein tapa tuottaa lihaa olikin lopulta petollinen ja kaikki alkoi lopulta soijasta, joka valtasi geenimuunneltuna sellaisia peltoaloja, joita
olisi tullut käyttää muuhunkin kuin sianlihan tuotantoon. Halvassa
konttiliikenteessä geenimanipuloitua soijaa ja sianlihaa vaihdettiin
maanosasta toiseen vuoroviljelyn samalla kadotessa siirtogeenisen
bulkkiruoan vallatessa kaikki markkinat. Puhdasta peltoa ei löytynyt
enää edes Suomesta.
Euroopassa vallinnut sekasorto ja vanhojen alusmaiden syyttely
ja suoranainen vaino olivat jopa näillä rannoilla tuntuva ongelma ja
alituinen puheenaihe. Sairastuneet eläimet ja ihmiset, transgeeniset
hulluudet, olivat lähtöisin muualta kuin tropiikin viidakosta. Apinat
saattoivat levittää vain ebolan tapaista virusta tai sukupuolitauteja
aiheuttavia ja Aidsin tapaan alkunsa saaneita ja levinneitä vitsauksia
jos niitäkään. ”Hullun geenin tauti tuli muualta kuin tropiikista”,
vakuutti vanhus kansalleen, ja häntä kyllä uskottiin niin kauan kunnes omat jumalat hylkäsivät tai joku näki näyn Madonnan patsaan
juurella.
Tuhatvuotinen ihminen muisti mistä maanviljelys oli saanut alkunsa Perussa liki kymmenen sukupolvea aiemmin. Tai oikeammin
se käynnistyi samaan aikaan kymmenistä paikoista ympäri maailmaa
niin Amerikassa kuin Lähi-idässä. Tuolloin ilmasto lämpeni kuten
nyt tilapäisesti, ja viljelyn myötä syntyivät myös kyläyhteisöt ja kauppapaikat. Ihmisen yhteisöt ja yhdyskunnat levittäytyivät Meksikon
lahden tuntumaan ja Balsa-joen alueelle, Uuteen-Guineaan ja Perun
Andeille Nachochin laaksoon, hedelmällisen puolikuun alueelle
muinaiseen Mesopotamiaan nykyisten Irakin, Kuwaitin ja Syyrian
eteläosiin ja tietysti Niilin laaksoon Egyptissä. Simon tunsi tämä tarinan Maya-kansan kertomana.
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Trooppisten metsien viljely oli aikanaan perustunut monimuotoisuuteen, diversiteettiin ja dispersioon, jossa pienet viljelmät oli hajautettu laajoille alueille milpa- ja terassiviljelminä, korotettuina- ja
uppopuutarhoina. Niissä voitiin viljellä satoja kasviyhdyskuntia ja
eläimiä myös suoalueilla niitä pilaamatta. Tällä hajautetulla viljelyllä
estettiin eroosio ja saatiin ravinteet myös tropiikin muuten köyhästä
maaperästä ja sen nopeasta kierrosta. Sillä ruokittiin Tiklan, Calakmulin ja Cracolin miljoonaväestöt palatseissaan ja kauppakeskuksissaan, tieteen ja taiteen parissa työtään tehden.
Viljellyn viljan osuus ihmisten ravinnossa kasvoi aluksi hitaasti ja
metsästys sekä keräily säilyi sen rinnalla toki vuosituhansia. Paikalleen pysähtyvät kyläyhteisöt loivat oman kulttuurinsa ja hallinnon,
uuden tavan rakentaa ja hankkia kirjoitustaito. Syntyi valtiot ja rajat,
luonnonvarat ja niiden omistus, sotien ajat. Alueestaan ja rajoista
irtautuva ihminen alkoi kehittyä nopeammin 1900-luvulla ja räjähdys
tapahtui 2000-luvun alun kohdalla. Levottomuuden käynnistyivät
siellä, missä maatalouskin oli aikanaan syntynyt ja ihminen pysähtynyt. Vanhat paikallisen ja pysähtyneen kulttuurin suuret ydinalueet
eivät voineet sietää maailmaa, jonka herruus olisi ollut jälleen liikkuvilla ja dynaamisilla globaaleilla uuskulttuureilla, liikkuvalla kodittomalla rahalla, kulkureilla ja ruoalla, jonka alkuperä oli geneettisesti
pilattua roskaa, eikä kukaan voinut tietää mistä se kulloinkin tuotiin.
Tähän monet maailman sivilisaatiot aikanaan tuhoutuivat.
Tuhatvuotinen ihminen olisi voinut heti aavistaa miksi ja missä
uusi web-ympäristön yhteisöllisyys syntyi ja keitä se kosketti kipeimmin. Vanhan kulttuurin kollektiivinen muisti ei kuitenkaan ottanut vastaan uuden sille tuomia symboleja muuten kuin aggressiona
sitä kehitystä vastaan, jonka se oli kokenut ja geeneihinsä istuttanut
vuosituhanten saatossa. Se tiesi jo miten ruoka tehtiin, jalostettiin ja
kuinka se myöhemmin myrkyttyi hävittäen kyliä ja kaupunkeja, kokonaisia valtiota ja kulttuurin suuralueita. Sen kauhut ja näyt olivat
piilossa kansakuntien geeneissä, ja ne heräsivät kuin unesta kohdattuaan jotain sellaista, joka oli jo aiemmin ne hävittänyt ja joille ne
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itse olivat immuuneja. Se muistutti kalastajaa ja regressio oli taantumista takaisin vuosituhantiseen traumaan.
Parhaiten tämän taisivat Simon Salemin kokemuksissa Meksikon
Maya-kansan ne suuret tietäjät, joiden kirjoituksissa maailma palasi
raiteilleen vasta vuonna 3011 ennen Kristusta, ja josta hetkestä nämä
astrologeineen käynnistyvät myös uuden kalenterin ja maapallon
syntyhetken. He kirjasivat tuon hetken ja sen jälkeiset tapahtumat
Kuun, Maan, Auringon ja tähtien liikkeisiin, ja jokainen hetki sai
siinä merkityksensä ja jokainen päivä ennustuksensa. Jokainen siderinen ja synodinen kuukausi olivat oikeita, saros jaksot ja drakoniset
kuukaudet oikein laskettu, Kuun radan lähin piste kiersi maan kerran ajassa 8 vuotta ja 310 päivää. Kuun radan eksentrisyys ja kaltevuus, sen virheet olivat oikeat eksentrisyyden ja kaltevuuden muuttuessa, edellinen välillä 0.045 ja 0.065 ja jälkimäinen 5 astetta ja nolla
minuuttia sekä 5 astetta ja 18 minuuttia. Espanjalaisten ja Cortesin
saapuminen tuli tapahtua hetkellä, jolloin jumalat saapuisivat lännestä sulkapeitteisinä käärmeinä. Viimeinen päivä oli koittava 5000
vuoden kuluttua 24 joulukuuta vuonna 2011 tai toisen laskelman
mukaan 23 joulukuuta vuonna 2012. Se oli kirjattuna pyhiin kirjoituksiin, mutta myös massiiviseen kiviportaikkoon mayojen hieroglyfeinä Petexbatunin sademetsässä Pohjois-Guatemalassa, arkeologien
raaputtaessa sen esille irtomaan sorasta, mahonkipuiden ja seetrien
varjosta.
Kalenterissa oli käytetty päivien ja kuukausien, vuosien lisäksi
baktuja. Yksi baktu oli 394 vuotta. Vain Simon Salem tiesi mihin
nämä kansat olivat tarvinneet niin pitkää ajanjaksoa kalenterissaan.
Simon Salemin kalenterissa baktu oli mukana, ja nyt se näytti hänelle
uuden ajan alkua. Vain sellaiset ihmiset, joilla aika oli pysähtynyt tai
kulki kahteen suuntaan, maailma oli moniulotteisempi kuin kalastajan kylässä, baktu oli tarpeellinen ajan mitta.
Mutta ihminen ei ollut nyt tuhatvuotinen, ei muinaisen sivilisaation kaltainen, vaan vaivaiset sata vuotta vanha, ja oppi lukemaan
vasta kymmenvuotiaana ja kadotti taitonsa eikä siirtänyt sitä geeneissään lapsilleen. Ihminen ei voinut tietää tai muistaa mistä tuo joita118

kin kansakuntia kohdannut raivokas viha saattoi syntyä. Ajatus katsoa kartalle ja verrata vanhoja kyläyhteisöjä, maatalouden ja kansojen syntypaikkoja levottomuuksiin olisi ehkä auttanut. Mutta sitä
viisautta ihmiselle ei oltu suotu niin raivoisasti kun hän juuriaan hakikin ja tutki muuntogeenisiä tuotteita, geenimanipuloitua ihmistä.
Geeneihin kirjoitettu muistitieto ja astrologinen viesti olivat kadonneet, pirstoutuneet tuhansien vuosien saatossa. Ihmisen kyky suojella itsensä ja kulttuurinsa ei ollut kadonnut, se oli vain joutunut
vääriin käsiin, sitä ymmärtämättömien barbaarien ja kulttuurien säilöihin, tiesi Simon ja varjeli siitä tärkeintä.
Kun heille kerrottiin viruksesta ja sitäkin pienemmistä syöpää aiheuttavista virodeista, ensimmäisenä perunasta löytyneestä taudinaiheuttajasta Creutzfeld-Jakobin taudista sekä Epstei-Barr viruksesta,
he avasivat tietokoneensa hakulaitteen ja tuloksena oli tietoa Jehuda
Epsteinista. Blogaajat ja itseoppineet tiedemiehet, webympäristön
toimittajat ja kaupallinen media alkoivat kertoa verkoissaan, kuinka
kyse oli juutalaisesta perinnettä vastaan aikanaan taistelleesta taidemaalarista, ehkä fauvistisesta tyylisuuntauksesta.
Tätä tietoa jotkut olivat reaaliaikaisesti oikomassa kertoen, kuinka
kyse oli sittenkin perinteisemmästä juutalaisesta kuvataiteesta sekä
sen kulttuurin säilyttäjästä yhdessä Mark Chagallin ja Mark Antokolskin kanssa, tarkoittaen tällöin Jakob Epsteinia, ei Jehudaa. Tätä
riitaa ja väittelyä käytiin sähköisissä medioissa, uusissa ja perinteisissä, ja myöhemmin ranskalainen uutistoimisto ratkaisi riidan kertoen
kuinka kyseessä olikin ranskalainen Jean Epstein, elokuvataiteen
edustaja, eikä suinkaan britti ja juutalaissyntyinen kuvataiteilija. Mediariita ja kansallisuuksia kiihottanut vihanpito, jolla mediat elivät,
ratkaistiin lopulta brittien hyväksi Brian Epsteinin ja Beatles yhtyeen
nimen painoarvon voimalla. Tätä tulosta tietokoneitten hakulaitteet
myös eniten arvostivat, ja uusi riita oli jo kypsymässä.
Matkalla mediat olivat unohtaneet Epstein-Barr -virukset ja
imusolmukesyövät, Uuden-Guinean aivoja syövät heimot ja Carleton Gradjusekin löydöksen viruksesta, joka degeneroitti hitaasti keskushermoston. Syöpävirusten leviäminen oli alkanut saastuneesta
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ravinnosta, ja keskushermoston sairaudet levisivät aivan kuten aikoinaan Uuden-Guinean aivoja syövillä heimoilla, mutta tiedon
saanti siitä oli yhtä ongelmallista ja epävarmaa kuin Epstein -suvun
ja sukunimen jäljittäminen sellaisille, joiden tiedot ja taidot olivat jo
viruksen aiheuttaman taudin runtelemien aivojen tuottamaa kaoottista megafoniaa reaaliaikaisessa tiedon tuoton ja vastaanoton maailmassa, johon kaikki osallistuivat ja kilpailu oli armoton oman
tiedon arvosta mainostajien maksaessa niistä pienen palkkion.
Simon ei ollut toki mikään ilonpilaaja ihmisten joukossa. Ei sellainen pohjattoman synkkämielinen ihminen, joita tapaa pohjoisissa
kansoissa, jotka luterilaisella tai kalvinistisella ankaruudella ruoskivat
itseään tyynnyttäen näin kohtalonjumalan oikukasta luonnetta ja
luontoa, tasapäistäen kulttuurinsa, kiusaten toisiaan ja uskoen joko
olevansa pelastettuja Jumalan armosta tai kuuluen partikularismin ja
predestinaation kautta niihin valittuihin, joita pelastus odotti tai ei
odottanut edes armolahjana.
Perisynti ei ollut Simonille ikuinen sielun tila, Jumalan itsensä
luoma ansa alkuihmiselle, vaan kirkkoisä Augustinuksen kuvaama
koruton katolisen ihmisen teko, jonka saattoi jopa saada anteeksi ja
ripittäytyä. Rakkaudettomuus itseä ja muita kohtaan oli hänelle sairaus, ei Jumalan ihmiselle antama syntymälahja tai kirous, johon alkuihminen lankesi hyvän Jumalan oveluudessaan asettaman ansan
lauetessa. Jumalan joka toisessa yhteydessä kuvattiin universaalina
rakkautena, joka ei kantanut kaunaa menneiden sukupolvien teoista
ikuisesti vihoitellen. Sellaista Jumalaa ja rakkautta Simo ei sietänyt
lähellään, eikä hän aina hyväksynyt Talmudin oppejakaan ja rabbiiniset Tooran lait saivat häneltä joskus tuomion, kuten kuka tahansa
panee uskonsa joskus koetukselle.
Kristityt ja islamilaiset Simon koki osaksi samaa juutalaista traditiota ja hindut vanhimpana ja viisaimpana muistaen, että perusviesti
oli kaikilla ihmisillä sama eikä saanut kadota. Tätä varten olivat olemassa muut jumalat ja sanansaattajat, jossa perusviesti oli Omin filosofiaa, universaalia kvanttien värähtelyä ja aaltojen liikettä. Omasta
mielestään hän oli jo vaeltanut vuosituhannet sitten ohi ne karman
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portaat, jossa hindujen Artha ja Kaama vaativat ihmiseltä aistillisten
ja sosiaalisten nautintojen hakua, varallisuutta ja oppia sydämen sivistämiseksi, Charma oikeudenmukaisuutta ja kykyä hoitaa velvollisuutensa, ja omasta puolestaan hän oli jo valmis Krishnan Mokšaan
siihen vaiheeseen, jossa hänen vähäinen oma Astman-sielunsa liittyisi pois kiertämästä Brahmanin seuraksi.
Vanha kalastaja ei ollut sellaisen kulttuurin tuote, joka joko tahallaan tai tahattomasti, ilman omaa ilkeyttään, oli valmis myötäelämään läheisten ihmisten epäonnen ja onnettomuuden hetket saaden
niistä hieman lohtua. Jättäen väliin iloisen riehan ja onnen hetket
pitäen sitä turhuutena ja kieltäen sellaisen itseltään, jos sellainen joskus kohdalle sattui osumaan sitä erityisesti kuitenkaan viljelemättä.
Mutta kovin erilaisia olivat Puolan juutalaisen ja katolisen maaseudun lapsen elämän ilot ja se aistillisuus, johon Maurice ja hänen
sisarensa olivat taipuvaisia. Kahden kulttuurin välimatka oli liian pitkä, ja he osasivat arvostaa sen mukanaan tuomaa suhteen viileyttä tai
etäisyyttä. Poika jopa paremmin kuin hänen kasvatti-isänsä. Perun
Andeilta ja Nanchochin laaksosta isovanhempiensa kautta verenperintönsä hankkinut poika oli puolanjuutalaista tai katolista hindua
monin verroin viisaampi ja kantoi kulttuurisesti geenejä, jotka olivat
säilyttäneet yli sen ajan, jolloin maailman viljasadot myrkyttyivät ja
hulluus levisi tuhoten globaalin viljan kasvattajat ja kauppiaat. Edes
arjalaisten peruna syntyneet hindut ja heidän Veda oppinsa juuret
eivät ylettyneet niin kauas kuin Nanchocin laakson intiaanien viisaus
sekä sen intialaisen kulttuurin juuret, jossa hakaristi edusti vuoroin
suurinta mahdollista pyhyyttä ja toisaalla samojen arjalaisten käsissä
suurinta mahdollista pyöveliä ja pahuutta vain muutamaa vuosituhatta myöhemmin. Molemmat samaa arjalaista perua siirrettynä joko
Intiaan ja hindujen uskontoon tai natsien puhtaaseen oppiin jumalallisesta rodusta ja sen jalostamisesta.
Syvä kriisi lisäsi apokalyptisia tunnelmia ja joka puolella löytyi
profeettoja, jotka opettivat eskatologisia viimeisen ajan merkkejä. Ja
nämä väärät profeetat, tietokonevirusten runtelemat kulttuuriset
meemit, kadottivat viimeisenkin tiedon siitä yhteisestä koodistosta,
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jota vuosituhannet oli säilytetty pieninä siruina uskontokuntien yhteisessä filosofiassa, astrologian ja kosmisen biologian yhteisessä sosiaalisessa pääomassa.
Simon oli itse ihastunut etenkin niihin juutalaisten ja kristittyjen
kirjoituksiin, jotka olivat apokryfisiä ja joita löytyi paljon. Pietarin
ilmestyksessä gnostilaisena kirjana hän lainasi usein kohtaa, jossa
Jeesus oli nauramassa ristinsä ulkopuolella pilkaten niitä sokeita, jotka eivät ymmärtäneet naulitsevansa väärän miehen, aivan kuten ne
sokeat, jotka eivät oivaltaneet saman materian esiintyvän samaan
aikaan monessa eri paikassa, ja että aika ja paikka eivät olleet Danielin kirjassa tai Johanneksen ilmestyksessä sellaista aikaa tai paikkaa tarkoittavia, jota kvanttifysiikkaa tuntematon ei voinut toki
oivaltaa. Että uskonto, filosofia ja fysiikka, astronomia olivat aikanaan samaa tiedettä, ja että se tiede oli ollut myös pitkällä. Vaikeasti
käsitettävinä niitä oli poistettu apokryfisinä teksteinä. Simon oli itse
nähnyt niiden etsimiseen aikanaan valtavasti vaivaa. Nyt ne avautuivat tietokoneissa kenen tahansa luettaviksi muutamassa hetkessä. Se
jopa kiusasi helppoudessaan vanhusta.
Maurice oli perinyt geeneissään uskon, jossa käsitys aiemmin vallinneesta onnellisesta tilasta oli kääntynyt nurjempaan suuntaan, ja
lopun ajat olivat osoitus paremmasta tulevaisuudesta. Se oli kaukana
kalastajavanhuksen näkemyksestä, jossa mukana oli juutalainen koko
kansakuntaa koskeva kohtalo ja sen yhtymäkohdat vuoden kiertoon.
Herran päivä oli tuleva ja Israelin kansa oli siinä valittu. Parannus ei
ollut hänen omansa vaan kansan, ja se oli kuin Herakleitoksen logos,
josta ihmisen sielu oli osallinen. Ja koska ihmiset eivät yleensä tutkineet logosta, heidän mielensä oli ilman yleispätevää totuutta ja samalla yhteyttä Jumalaan.
Maurice tiesi vanhuksen olevan väärässä, mutta ei halunnut tätä
loukata. Idästä aikanaan tullut tiede ja uskonto oli sittenkin barbaarien oppia ja sellaisena se oli säilynyt intiaanipojan omassa perimässä.
Sitä tuli pelätä ja varoa sekä odottaa parempia aikoja, sillä hänen perimässään ajalla ja paikalla ei ollut samaa rajaa kuin kalastajan perimässä. Simonin kertomuksessa miehestä ristillä, sen vierellä nauraen,
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ei ollut hänestä mitään outoa saati hassunkurista, jolle olisi tullut
nauraa muuten kuin henkensä pitimiksi barbaaria miellyttäen.
Vanhuksen sanavarasto oli köyhä silloin, kun hänen olisi tullut
kertoa ihmisten välisestä ystävyydestä tai niistä vähäisistä onnen
hetkistä, joita aamuyön aurinko hänessä herätti tai hopeinen välke
uuvutetun saaliin paiskautuessa viimein veneen perätuhdolle ja valuen verisenä hänen ja pojan jalkoihin. Siinä taidossa hän oli kuin pohjoisen kansojen lapset, joille ihmisen mieli oli kuin luonnon antama
kirjo vääriä sanoja kuvaamaan ihmisen kauneutta tai rakastetun aralla kädellä hyväiltävää ihoa. Ja vaikka hänen sanavarastonsa tällä
kohden oli köyhä, se ei ollut toki niin askeettinen kuin niillä kansoilla, joille ihmisen iho kuvattiin valkeana ja kuulaana kuin huhtikuisen
hangen pinta, tai vartalo oli norja ja tuoksui kuin hennon vihreänä
puhkeavan keväisen koivun mahla. Pelkistetty ja köyhä ihminen
suosi siinä kulttuurissa luonnon symboleita ja se näkyi taiteessa tai
tavassa ajatella, kirjoitta mietelmänsä muistiin. Sinä annettiin pelivaraa tulkitsijalle eikä kukaan halunnut olla oppimestari, nauroi Simon
kertoessaan pohjoisen kansoista Mauricelle. Ja poika ymmärsi vanhuksen puhuvan itsestään, ja piti puhetta rohkeana itsetilityksenä
arvostaen häntä yhä enemmän.
Eikä Simonin rakastetun silmät muistuttaneet lähdettä, ei ääni
vuoripuron solinaa. Ei laguuneilla ja tropiikin kansojen parissa kauan eläneen mieli voinut olla niin ehdollistettu luonnon kylmään ja
sielua jäätävään viimaan, että hän olisi alkanut kuvata elämänsä kauneimmat hetket vertaamalla niitä kalan sisälmyksiin, mutaisten jokien koskiin tai sellaiseen autereeseen hetkeen, joka syntyy kun
lihakset rentoutuvat virran vaihtuessa suvannoksi. Juutalaisen hindukatolisen kalastajan kokemuksen mukaan kaikissa olioissa oli jotain kaikista muista. Maailman kaikki oliot koostuivat pienistä
elementeistä, jotka näyttivät joko liittyvän toisiinsa tai eroavan toisistaan kuin atomien leikkinä, ja me kutsuimme sitä joko syntymäksi tai
kuolemaksi.
Kalastaja oli oppinut ja sofistikoitu ihminen, sellainen joka toki
tunsi esisokraatikkojen atomiteoriat Demokritoksesta Anaksagorak123

seen ja elealaisuuteen. Elealaisuus vaikutti häneen syvästi, eikä kalastaja voinut muuta kuin luottaa loogiseen ajatteluun, ei edes omiin
aisteihinsa, joihin hän ei koskaan täysin uskonut. Hän oli jo kauan
sitten kieltänyt sen mitä hän näki ja koki keskitysleireillä. Ihminen
löytää itsensä ulkopuolelta myös oikean logiikan, uskoi vanhus ja
kulki ranskalaisen runoilijan teitä häpeämättä. Tinkimättä toki tiedoissaan kun kyse oli Max Plancista, Niels Bohrista tai Richard
Feynmanin ja Anton Zeilingerin opeista toteuttaa kvanttitodellisuutta, joka oli kokonaan mittauksista riippumatonta, kuten aikanaan
Einsteinin ja Rosen ajatuskokeet ja deduktio Rene Descardesin oppina. Simon ei uskonut aisteihinsa, vain puhtaaseen teoriaan. Se teoria oli jumalten runoutta parhaimmillaan. Niiden ero yhdisti ne aivan
kuten pohjoisen kylmyys tropiikin karnevaalit.
Karnevaalit Riossa olivat runoutta ja juhannus pohjoisessa deduktiivinen kokemus, kuvaili Simon kulttuurien eroja. Juhannuksen
kokkotulet paloivat sateen vihmoessa juhlijan ihon pintaa tai vappupallon karatessa kohmeisista käsistä kertoen onnen häilyvyydestä ja
lyhyen suven petollisuudesta. Ainoa uskottava ja säilyvä oli pimeys ja
kylmyys, ainoa uskottava kauneus jäiden lähdössä ja auringon kilossa
uuden lehtivihreän puhjetessa varvikon vaivaiskoivikkoon, pihlajan
kukkien ja tuomien tuoksuessa. Siinä pohjoisessa synkkyydessä kalpeni jopa itse kohtalonjumalan olemus ja Nemesis kohtasi voittajansa kuullessaan kalevalaisen kansan loitsut tai ne slaavilaiset sadut,
joissa samat ihmiset vuoroin murhasivat ja vuoroin itkivät läheistensä haudoilla. Vilpittömästi vihaten ja kiusaten, vilpittömästi vihansa
jälkiä myöhemmin surren ja katuen niinä herkkinä hetkinä, jolloin
alkoholi oli juuri kadonnut verestä ja alkoi vapina, sydän hakkasi
kuin pakahtuakseen, tuska suurten aivojen kuorikerroksessa sai aikaan kylmää hikoilua ja vatsa kääntyi myrkytyksen jälkitilassa ympäri, kasvot muuttuivat harmaiksi ja huulet sinersivät kertoen
lähestyvästä kuolemasta. Samalla vainajiaan ääneen nuhdellen ja uudelleen itsensä myrkyttäen, itseään ruoskien tai hakien hengen vievän viimeisen kohmelon, tulikuuman kiukaan vihaiset löylyt ja
hyisen avannon antaman euforian.
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Ei sellaista kansaa voinut olla, nauroi Maurice pyyhkien samalla
naurunkyyneleitä silmistään Simonen kertoessa ilmeikkäästi omaa
tarinaansa viittilöiden käsillään ja kulkien kuten juopunut kulkee,
kaatuilee ja pyörittää silmiään, tyhjentää vatsansa ja hyppää hyiseen
avantoon tulikuumasta löylystä pitäen samalla helvetillistä mökää ja
mölinää.
Näistä kansoista Simon puhui usein pojalleen ja kansalleen Klazomenessa. Hän kertoi kuinka näiden pohjoisten lasten ainut luotettava kumppani oli kaamos ja pimeys, lokakuiset räntäsateet ja
marraskuiset ensipakkaset, ihmisen painon kestävä jäinen pinta veden päällä.
Tästä tarinasta Maurice piti eniten. Jäiden päällä liikkuvat kansat
olivat samaan aikaan sekä huvittava että hieman pelottava tarina.
Noiduttuja ihmisiä oli toki heilläkin, mutta ei niin voimallisesti kuin
pohjoisten kansojen joukossa. Veden päällä kulkevat ihmiset olivat
voimallisia ja noituudessaan ylivertaisia. Tämän lahjan Maurice olisi
tahtonut omistaa ja siitä hän näki usein unta kulkien kevein askelin
Rion Cobacabanalle sille tutulla aukiolle, jossa nuoret tytöt odottivat
pysähteleviä autoja ja tyttöjen katseet kääntyvät pois kadun maksavista turisteista ja näkivät hänet ja vain hänet. Vetten päällä kulkevana Messiaan, joka palauttaisi Dos Palasin, Petexbatunin raunioituneen ja kadonneen Maya-valtakunnan muinaiseen kukoistukseensa,
viidakon valtaan jääneet viljelmät hedelmällisiksi, jumalallisen näyn
jaguaarin Maya-kansan hengestä.
Näiden pohjoisten ihmisten ainoa todellinen juhla oli keskitalven
aikaan, ja sitä he viettivät keskellä lumisia metsiä paksujen turkisten
sisään kääriytyneinä, runoili Simon tarinaansa. Pohjoisen maan ihmisten valo oli revontulten loimussa, ikivanhoissa kertomuksissa ja
myyttisissä uskomuksissa, kauneus suurissa erämaissa ja soiden, jänkien karussa luonnossa, koko elämän harmaaksi muuttavassa maisemassa, joka talveksi peittyi valkeaan sanattomaan vaippaansa ja
kätki samalla muotonsa niin, ettet voinut enää erottaa maata vedestä,
et peltoa tuhansista pienistä vesilampareista, jolloin kaikki muuttui
yhdeksi ja samaksi kadoten kaamoksen yöhön. Tähän kansaan Mau125

rice olisi joskus halunnut tutustua. Hankkia siltä voimia oman kansansa kohtaloihin.
Tätä kohtaa kertomuksessa, valkoista vaippaa ja sen kaiken kattavaa valhetta yön keskellä, Maurice ei pitänyt uskottavana ja sen ymmärtäminen oli mahdollista vain kuvittelemalla kaiken alleen
hukuttava tulva ja sen peittämät pellot ja kylät trooppisen sateen
huuhtoessa useita vuorokausia aiheuttaen tuhoa ja kuolemaa. Valkoinen vaippa oli kuin pahaenteinen veden paisumus valkeine tyrskyineen ja sen tulos oli aina tuhoisa. Pohjoisen kansat olivat
Mauricelle arvaamattomia juhliessaan kuolemaa ja kulkiessaan vetten
päällä valkoisen valheen peittäessä kaiken kuin pyhäasuisen kuoripojan. Ja näin ajatellessaan Mauricea kylmäsi ikään kuin hän olisi ollut
toteuttamassa pohjoisen kansan kautta Maya-kansan jumalten liki
5000 vuotta vanhaa ennustusta, sen lopun alkua. Siinä oli samaa
kauhua, kuin Simon Salemin olemuksessa ja tarunhohtoisessa maineessa muinaisten jumalten henkenä.
Pohjoisten ihmisten rinnalla vanha kalastaja, puolanjuutalainen
pakolainen, hindukatolinen kristitty, oli riehakas sanaseppo ja moniulotteinen tarinankertoja. Oikeastaan hänen eteläistä kevytmielisyyttään moni pohjoinen kertoja tai kriitikko olisi luonnehtinut
sopimattomaksi, ylistänyt sen latinalaista alkuperää, tai häntä olisi
pidetty ehkä jopa riettaana, kevytmielisenä naistennaurattajana.
Luonnon järkkymätöntä filosofia, deduktiivisen opin oikeamielistä
toteuttajaa, sen kausaalisista suhteista kiinni pitävää dogmaatikkoa,
olisi pyritty pilkkaamaan ja muuttamaan kohti Epikuroksen kohtaamaa onnettomuutta, irstailevasta elämästä juoruillen ja valehdellen.
Jäinen ja harmaa maa ei ollut vain luterilainen vaan kalvinistinen uskoen kuinka kohtalonjumala oli tuominnut osan ikuiseen helvettiin,
ja armoa ei ollut edes kasteen kautta, sovitus oli varattu vain niille,
jotka osoittivat sen kahmimalla itselleen jo eläessään enemmän kuin
minkä routainen maa kykeni heille tarjoamaan.
Kaikki oli lopulta niin suhteellista ja ihmisen omaan kokemuspiiriin sidottua, kulttuuri omaa muistia. Siinä missä mies oli omassa
kylässään saanut pidättyvän erakon maineen, häntä olisi pidetty jos126

sain toisessa ympäristössä romantiikkaan taipuvaisena runonlaulajana, jossa yksikin muusa olisi muuttunut lopulta haaremiksi. Hämeessä Simon kalastajaa olisi pidetty sellaisena ihmisenä, joka otti
itselleen niitä oikeuksia, jotka kuuluivat oikeastaan aiemmin vain
shamaaneille ja papeille, nyt puolihulluksi leimatuille luovan työn
raatajille, ja joita voitiin sulkea laitoksiin kun muitakaan sinne ei lähiympäristöstä uskallettu viedä kulkureita ja irtolaisia lukuun ottamatta. Savossa häntä olisi arvostettu jopa alkoholistina Paavo
Ruotsalaisen tapaan ja hänen holistinen oppinsa olisi tullut hyväksytyksi. Leimautuminen alueeseen ja sen kulttuuriin näkyi vahvana
vanhassa kalastajassa, jolloin vaistot laukesivat valppaina ja joillekin
ärsykkeille ylinormaalilla tavalla, ja sitä monet heimot olisivat Pohjolassa arvostaneet. Sysimustassa yössä tehdyt mutkikkaat liiketoiminnat olivat pelkästään vaistojen varassa opittuja, ja ne hämmensivät
monia kyläläisiä. Niissä oli sama tarkkuus ja erehtymätön lopputulos
kuin hämähäkin seiteissä tai kuljettaessa kaamoksen hämärissä kokien kanalintujen lankoja, tuulastaen öisellä lahdella tai vaistoten metsien henkien liikkeitä kuin lintujen muuttoa, jossa magneettikentät ja
maanpinnan väliset kulmat olivat yhteydessä eläinten omiin kudosmagneettisiin kiteisiin sisäisenä kompassina. Nämä ihmiset aistivat
jopa pilvisen yön valon värähtelyn tähtien näyttäessä suunnan ja tutuilla seuduilla maamerkit tai hajut, kauas kantautuvat äänet, rantaan
murtuvien aaltojen pauhu, vuoristossa ja vaaroilla liikkuvat tuulet,
soiden tuhannet varvikot, sarat ja kortteikot, jotka kertoivat millainen maaperä oli tai kuinka ylittää petollinen letto tai neva hakien
tukeva rimpi jalkojen alle.
Vain virkaansa vihityt papit ja shamaanit saattoivat puhua tunnelmoiden syntymän ja kuoleman hetkellä ja tavalla, johon maallikkokin ja rahvas saattoi yhtyä jopa kyynelehtien ja syvän liikutuksensa
näin osoittaen, tätä kautta terveen harkintansa hetkeksi menettäen
hyväksyttävällä tavalla. Hämeessä nämäkin ihmiset saivat pelätä joutuvansa lukuisiin laitoksiin, ja erityisen siunauksellista oli olla hiljaa ja
vaieta itsensä kuoliaaksi myös hädän hetkellä. Vain hukkuessa oli
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lupa huutaa apua, ja tällaista ihmistä tuli lähestyä pitkä korento turvana, kuten ihmistä yleensäkin lähestyttiin.
Pelätä piti jäitten tuloa ja lähtöä, metsien peikkoja ja maahisia,
soiden silmäkkeitä ja ylävirralta tulevia lastuja, romaanien kulkuetta
ja muukalaisia kaikissa muodoissa. Kaikki ympärillä oli pelottavaa,
kieli uhasta ja nosti metsäläisen geenien kätkemän raivon. Jos joku
kertoi idän ja Venäjän tarjoavan moninkertaisen mahdollisuuden ja
haasteen, se ymmärrettiin uhalla pelotteluna, ja se toimi siinä missä
karhun nimen mainitseminen muuna kuin lepytettävänä mesikämmenenä tai otsona. Siperia ei voinut opettaa tai olla rangaistuslaitos
ihmiselle, joka oli siellä syntynyt, geeninsä perinyt ja koulinut, ja koki
sen kodikseen, halusi yhä syvemmälle kohti taigaa ja hyistä talvea.
Taiteen tuli olla pelkistettyä ja lause, jossa oli enemmän kuin
kolme sanaa, paljasti heti puhujan typeryyden ja sellaista oli varottava. Näin vaikeneva sai viisaan ihmisen maineen, ja moni eli vanhukseksi sanomatta yhtään omaperäistä ideaa tai ajatusta, ja viisaus
kasvoi sanattomasta, synkän yksinkertaisesta mielestä, jonka puhumattomuus oli luonnon sille antama suoja, ja vain siellä se sai sielulleen rauhan.
Näiden ihmisten rinnalla Simon Salem oli avomielinen, ilkikurinen, poikamaisen hauska ja jopa ilotteleva lurjus. Vain oman kansansa keskuudessa, laguunin ja tropiikin yhteisöissä, inka- ja Mayakansan juurilla, latinalaisen rytmin maailmassa, häntä pidettiin syvämietteisenä, joskus jopa pelottavan etäisenä ihmisenä. Kun Simon
synkkeni muodoltaan, välttämätöntä oli, että koko kylä Klazomenessa synkkeni hänen mukanaan. Juuri tässä kohden kansat ja niiden
johtajat, pienet ja suuret, eivät poikenneet toisistaan. Ne odottivat
vain sanomaa, messiaansa tuloa ja tuomion pasuuna, Abu Musab
Waleed al-Shehrin testamenttia, jossa Osama bin Laden, jota Jumala
suojelkoon, esitti oman tervehdyksensä, jos Jumala soi. Sen voima
oli ihmisen geeneissä ja siinä odotuksessa, jossa pahan ja hyvän
ruumiillistuma kamppaili, eikä kukaan tiennyt olisiko bin Laden
edelleen keino jatkaa sotaa vai oliko hänen voimansa jo käytetty
loppuun, ja oli aika etsiä jotain muuta. Oli aika taantua ja hakea pi128

run siittämä ihminen, veitikaksi kesytetty perkele. Ja kovin monelle
Simon Salem oli juuri tätä.
Tämän Simon oli oppinut sekä keskitysleireillä että eläessään tropiikin kylissä tai metropolialueiden slummeissa, sillä lupa yhteiseen
iloon ja surunpitoon tuli aina muualta kuin ihmisen sisimmästä.
Tradition rikkojaa ei hyväksytty missään, ja siihen pyrkiviä pidettiin
aina ja kaikkialla joko yksinkertaisina hölmöinä tai toisinajattelevina,
vallanpitäjän tärkeimmän välineen rikkovina vallankumouksellisina.
Ja niin syntyivät myytit rosvopäälliköistä ja Che Quevaran tapaisista
ihmisistä, joita kyläläiset elättivät tropiikin laidoilla muukalaisina, ja
joiden maine oli paljon enemmän kuin mitä pienen rosvojoukon
tulisi ikinä saavuttaa tai johon heitä käytettiin bin Ladenin tapaan.
Kun globaaleissa verkostoissa ei voinut olla sankareita eikä kiusattavia syntipukkeja, ne oli tehtävä tähän virkaan niiden ulkopuolelta
hakevista narreista.
Simon nousi kevein askelin niin kuin mies, joka oli oman elämänsä herra ja vapaa kaikista maahan sitovista kahleista. Hän muisteli omaa lapsuuttaan ja myöhempää miehuuttaan Keski-Brasilian
bakairintiaanien parissa, ja kun hän katsoi vuosituhantisten merivirtojen kuluttamaa sileää kallion pintaa hän tunsi, ikään kuin jossain
lapsuuden kokemuksessa, kauan sitten unohdetussa, mutta jonnekin
alitajunnan luoliin piilotettuna, kylmässä kallion kosketuksessa olisi
ollut jotain lähteen kaltaista. Ihmisen sisään rakennetun moraalin
hiljainen geenisillan kuiskaus.
”Tämä niemen nenä ja tuo kukkula tuolla taaempana, jossa kuun
valo loistaa kirkkaampana kuin muualla, muistuttaa Okain vaimon
kohtua”, tokaisi nuori poika yllättäen vanhukselle.
Okain vaimo oli aikoinaan tullut raskaaksi nielaistuaan kaksi luuta
ja synnytti sankarilliset intiaanipojat Kerin ja Kameen. Tämä raskaus
sai Okain anopin surmaamaan miniänsä, mutta pojat ehdittiin pelastaa äitinsä kohdusta ennen onnetonta veritekoa. Ja kun pojat myöhemmin varttuivat aikuisiksi, he surmasivat vuorostaan julman
isoäitinsä monien seikkailujen jälkeen, polttamalla hänet trooppisen
metsän keskellä. Niemi näytti todella kuin ristiin asetetuilta luilta ja
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Kuun hohde oli kuin metsäpalon aiheuttama hehku tai valtaisan
nuotion jälkihiillos. Kertomus oli kuin suoraan ikivanhasta hindujen
opista, jonne se oli joutunut vielä vanhemmasta Rigvedan tarustosta
ja juutalaisten sekä etenkin arjalaisten paimentolaisten Intiaan viemänä kulkien sen solan läpi, jossa Osama bin Ladenin kerrottiin nyt
piileksivän.
Tuo tarina maailman luomisesta ahdisti Simon kalastajaa. Hän
tunsi paljaiden jalkojensa alla kylmän, niljakkaan kosteuden, jonka
uurteiset halkeamat lomittuivat nyt toisiinsa kuin pääkallon luut ja
sielun vallannut lämpöinen rauha oli kadonnut. Jotain pahaenteistä
oli siinä kuvassa, jonka Maurice oli nähnyt, ja jonka hän tunsi nyt
kuin ristinä hartioillaan noustessaan kalliota ylös liukastellen ja tukien itseään rannasta korjaamaansa balsapuun hauraaseen oksaan. Aivan kuin jotain olisi mennyt rikki hänen sisällään. Tehtävä joka
hänelle oli uskottu oli kun Juudaan evankeliumista tai Homeroksen
Odysseiasta, Sofokleen kuningas Oidipuksesta tai niistä ennustuksista, jotka oli karsittu juutalaisten ja kristittyjen pyhistä kirjoista. Ihminen tiesi kohtalonsa, mutta toteutti sen tahtomattaan, oli sekä
syyllinen että syytön. Tähdet eivät ennustaneet, vaan kertoivat sen
mitä oli jo tapahtunut, ja aika kulki molempiin suuntiin Simon Salemin opeissa, ja tässä maailmassa niitä kuunneltiin tarkemmalla korvalla kuin Osama bin Ladenin uhkauksia, Yhdysvaltain presidentin
puheita kongressissa.
”Ne pojathan paloivat itsekin siinä roihussa. Niin pahoin että eivät voineet elää enää villeinä eläiminä vaan muuttivat itsensä ihmisiksi. Muistatko Maurice”?
Vanha kalastaja seurasi nyt itseään kuin ulkopuolelta tarkkaillen ja
vailla minkäänlaista äsken vielä mieltä koskettanutta sidettä omaan
menneisyyteensä, omaan sisimpäänsä, joka pakeni kuin intiaanitarinan luomiskertomuksessa taivas pakeni maasta. Vanha kalastaja koki
tutun tunteen, jossa hän katseli itseään ulkopuolelta ja sääli näkemäänsä.
”Toki minä muistan sen tarinan. Oikeastaan muistan paljon sellaista, jota jaguaarihenget saivat aikaan työntäessään taivaan irti
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maasta ja asettaessaan Kuun ja Auringon loistamaan ja loivat tulen
ketun silmästä sekä veden käärmeestä. Kerin ja Kamen olivat vahvoja henkiä. Ehkä vahvempia kuin pohjoisten kansojen?” kysyi poika arkaillen vanhukselta ja odottaen uutta tarinaa ihailemastaan
revontulten kansasta. Mitä etäämpänä kansa oli, sitä helpommin sitä
saattoi ihailla ja jopa palvoa sen sankareita, hyväksyä sen jumalat ja
loitsut.
Mutta vanhus oli palannut takaisin pimeisiin hämäriin parakkeihin, luoliin, joissa lemusi palaneen ihmislihan ja ulosteiden kitkerä,
kitalakeen saakka tarttuva haju. Sen saattoi jopa maistaa ja tuntea
tarvetta tyhjentää tyhjä vatsa yökkäillen vielä vuosikymmenten takaa
tai nähdä vielä miltei poikanen, kalpea SS-upseeri limaa oksentaen,
jonka edessä Simon oli tuntenut suurta ylemmyyttä tulinen veitsi
käsissään ja sisartensa ruumiit jaloissaan. Juuri sinä hetkenä Simon
koki elävänsä kahdessa paikassa aivan kuten Pietarin siinä näyssä,
jossa Jeesus nauroi ristinsä ulkopuolella ja pilkkasi pilkkaajiaan, näiden kyvyttömyyttä nähdä se, mitä hän kykeni näkemään.
Vanhus sulki silmänsä ja näki edessään suuret, kasvoista ulos turvonneet ruskeat lapsen silmät, turvonneen vatsan ja vaimeat laukaukset kaukaisena kaikuna oman lapsuutensa niistä hetkistä, jolloin
ihmiskunnan oma uni muuttui painajaismaiseksi joukkopsykoosiksi
ja kouristeli ohi joukkomurhien ja tuhoamisleirien alkaen buurisodista ja jatkuen Auschwitziin, Buchenwaldiin, Dachauhin ja hajoavan Jugoslavian raunioille, siviiliväestön tuhoamiseksi ja
eristämiseksi tarkoitettuihin leireihin. Tai sellaisiin, joita hän oli kuullut espanjalaisen Francisco Pizzarron pystyttäneen inkojen tuhoamiseksi hyökätessään tähän outoon Rooman valtakunnan veroiseen
valtioon vuonna 1531. Mutta sitä hän ei tiennyt mitä Maurice kantoi
veressään, ja kuinka hänen kansansa oli tuhoutunut niin monta kertaa ja hän oli vielä hengissä. Aivan kuten ne pohjoiset heimot ja kansat, joiden tie kulki vuoroin laajenevan jään editse yli ennen niin
viljavien maiden, taistellen hengissä kansansa pitäen, palaten takaisin
asuinsijoilleen vuosituhansien kierrossa. Jääpeitteisten vuoristojen ja
korkeiden leveyksien napa-alueiden kansoissa oli varmaankin jotain
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yhteistä, arveli vanhus nyt ensimmäisen kerran sen oivaltaen. Ja tuon
oivalluksen hetkellä hän tajusi, kuinka juuri hänen uhrinsa oli suurempi kuin kenenkään muun ennen häntä tai hänen jälkeensä.
Simon, kalastaja ja kallio, oli elänyt koko elämänsä pelon ruokkimassa maailmassa. Yksin, vanhempansa, sisarensa ja läheisensä menettäneenä hän ei tuntenut pelkoa samalla tavalla kuin useimmat
meistä pelon tuntevat. Pelkoa kyllä, mutta se ei ollut pelkoa niinkään
omasta elämästä kuin pelkoa hulluudesta, joka puhkeaisi ja veisi
mukanaan lapsuudessa rakennetun uuden minuuden. Se tuntui usein
vieraalta eikä siihen voinut kiintyä saati rakastua. Simon tiesi Mayakansan viisautena kuinka ihmisessä oli neljä kerrosta, hindujen neljän portaan tie, ja että hän eli nyt sen syvimmän kautta. Mustaksi
paaviksi monen ristimän jesuiittamunkin viimeisin piilopaikka oli
tehnyt tehtävänsä.
Katsoessaan horisontin takaa nousevaa Kuuta ja pimenevää taivasta vanhus odotti sen hetken koittoa, jolloin Kuun pinnalta kohoava kolmen vuorijonon keskimmäinen ohitti laguunin pinnalta
nousevan rosoisen rannan painanteen, ja näytti täyttävän samalla
koko avautuvan merenlahden. Descartes vuoristo olisi silloin Kravun kääntöpiirin kohdalla ja valtaisa Taurus-Littrowin laakso kraattereineen siitä suoraa pohjoiseen. Apollo 16 ja 17 lennot laskeutuivat
noilla seuduille toukokuussa ja uudelleen joulukuussa 1972. Samana
vuonna Münchenin olympiarauha rikkoutui terroristien tunkeuduttua olympiakylään juutalaisten majoituspaikkaan. Lasse Viren juoksi
samoissa kisoissa kaksi kultamitalia, Osama bin Laden valittiin
käynnistämään terroristien koulutus. Samassa asennossa Kuu oli
myös silloin kun Adolf Hitler syntyi perheensä keskimmäisenä poikana, ja hänestä olisi kuulunut tulla psykologien ennustamana diplomaatti.
Tuolla hetkellä syksyllä 1972 Descartes vuoristo oli samassa
asennossa Kravun kääntöpiirillä ja Mustan Syyskuun pahamaineiset
terroristit tiesivät sen tarkalleen iskun alkaessa olympiakylään Münchenissä tai syyskuun yhdentenätoista päivänä vuonna 2001 hyökkä132

yksen alkaessa New Yorkin World Trade Centeriin, puolustusministeriöön Washingtoniin ja Pennsylvaniaan.
Descartes kraatteri oli saanut aikanaan nimensä Rene Descartesin
mukaan. Descartes oli monialainen nero filosofiassa, matematiikassa, fysiikassa, geometriassa, differentiaalilaskennassa, psykologiassa,
metafysiikassa, skeptismissä, melkein missä tahansa tieteessä häntä
oli lainattu, tai oikeammin niiden perusta oli hänen deduktiivisessa
tieteen filosofiassaan. Mikään ei erottanut Simon Salemia Descartesin opeista, kohtalosta ja tavasta kadota vuosikymmeniksi ja jälleen
palata.
Descartes jäi äidistään orvoksi vuoden ikäisenä. Kalpeana ja
keuhkotautisena hän jäi kuitenkin monen yllätykseksi eloon ja sai
koulutuksensa jesuiitoilta. Parlamentin neuvoksen poika oli toisinajattelija yliopistossa koskien koko sen opetusohjelmaa, mutta myös
lahjakas ja suoritti tunnollisesti kaksikin tutkintoa toisen filosofiassa
ja toisen oikeustieteessä. Descartes oli hyvin erikoinen tapaus opiskelijoiden joukossa, mutta pystyi myös nauttimaan nuoruudestaan,
eikä kapinoinut tehden itselleen vahinkoa jättämällä opintonsa kesken. Hän ajoi itsensä syvästi vihaamansa järjestelmän sisälle, ja toteutti vallankumouksensa siten oikeaoppisesti, ja sai aikaan
enemmän kuin raivokkaalla hävittämisellä ja aggressiolla. Hän muistutti monessa oikeusoppinutta ja teologian tohtori Martti Lutheria.
Osallistuessaan kolmikymmenvuotiseen sotaan, nuori Rene näki
talviyönä unessa näyn, jossa hän sai tehtävän toteuttaa uuden ja ihmeellisen tieteen perusteet. Vanha tiede nojasi tiukasti Aristoteleen
käsitteiden luokitukseen, niiden kategorioihin ja skolastiikkaan. Sen
synty oli ollut vuosituhantisten myyttien ja tarujen punomista osaksi
empiirisiä kokeita ja näiden malleja ja teorioita. Renen mielestä tiede
oli kadottanut juurensa ja harhaili taantuen väärille poluille. Luther
teki saman havainnon katolisen kirkon opista.
Sodan jälkeen Descartes jätti äidiltään perimän maatilansa Poitoussa Ranskassa ja matkusti Pariisiin sekä lupasi jatkossa pyhittää
elämänsä erakkona etsien tuntematonta totuutta. Kertomus oli romanttinen, kuten tuona aikana kuuluikin, ja johon olemme tarinan
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kerronnan perinteessä palanneet tai taantuneet. Hän muutti Hollantiin ja asui siellä useissa paikoissa kaksikymmentä vuotta täysin erakoituneena ja kirjoittaen siellä kuusi pääteostaan. Descartes kuoli
viattomaan flunssaan Tukholmassa Ruotsin kuningattaren kutsuttua
hänet luennoimaan löydöksistään itselleen. Näin väitettiin ja kerrottiin, kuinka kuningatar kaipasi tarinan mukaan älykästä seuraa ja
väittelytaitoa. Se oli virhe sen tasoiselta mieheltä, ajatteli Simon Salem. Mutta ilman tuota matkaa Ruotsi ei jakaisi tänään Nobeleitaan,
hän murahteli itsekseen. Oli arvokkaampaa pyrkiä Nobelin jakajaksi
kuin sen saajaksi, ja tämän taidon pohjoinen kansa osasi.
Descartes perusti yleistieteen metodin, jossa tutkija ei saanut sotkea itseään hakemaansa päämäärään. Samalla hän määritteli intuition
ja deduktion välillä vallitsevan tiukan rajan. Intuitio oli ihmisen äly ja
lahjat, luova kyky toimia, ja deduktio kuvaus varmasti tiedetyistä
teorioista tai väistämättä pääteltävistä totuuksista laadittu malli, usein
toistettu ja peräkkäinen. Descartesin aikana ja juuri hänen tekemänään tämä lyhyt tiivistelmä uudesta tieteen ja filosofian ihanteesta oli
mahdotonta eurooppalaisissa oloissa. Sille ei ollut tilausta, ei minkäänlaista perustaa kulttuurissa eikä keksijänsä taustassa, tiesi Simon
Salem. Eurooppa perusti kaikki akatemiansa kuin konkistadorien
ryöväyksiä säilyttävä barbaari.
Syntyi kaksi tietä totuuteen; kokemus, empiria, induktio ja deduktio. Descartesille deduktion esimuodot olivat aritmetiikka ja geometria. Tuohon aikaan ne olivat parhaiten hallitut tieteet ja aksiomaattisesti oivalletut löydökset olivat juuri matemaattisia. Descartes
sivuutti näin aiemman Aristoteleen kategorioihin perustuvan tieteen,
ja se hämmensi kalastajan ellei hän olisi tiennyt kuinka Descartes oli
uuden tieteen ihanteensa oivaltanut ja yritti sitä myydä muille jopa
Ruotsin kuninkaan hovissa. Simon ja Descartes olivat saman jesuiittaveljestön jäseniä, mustia paaveja.
Rene vastasi jumalalliseen tehtäväänsä ja rationaalisen ihmisen
spontaaniin pyrkimykseen. Totuus oli nyt peruste, jossa järki totesi
absoluuttisen puhtaan idean ja poisti siitä kaiken hämäryyden. Idea
hämäränäkin oli yksinomaan rationaalinen eikä sisältänyt enää tun134

neaineksia, mentaalisen ihmismielen harhoja ja narsismin lähteitä,
sudenkuoppia. Tarinan kerronnan perinne, mystiikka ja mytologia,
jäi tieteeltä taiteelle. Taide tahtoi olla kuitenkin edelleen yhteiskuntaa
muuttava vasara, sepitteellisine satuineen. Syntyi sovittamaton ristiriita, jota Simon ei sietänyt.
Oli välttämätöntä epäillä kaikkea, myös omia havaintojaan, paitsi
silloin kun se oli ehdottomasti mahdotonta. Kaikki asiat olivat vastaavasti vääriä niin kauan kuin niihin kohdistui epäily. Simon Salem
epäili kaikkea eikä uskonut koskaan aisteihinsa. Nyt miltei kaikkeen
kohdistui syvä epäily, eikä sellainen voinut olla deduktiivinen totuus
tai porras sellaisen hakemiseen. Likimääräinen ja stokastinen totuus
oli pelkästään valhe valheiden joukossa. Tämän likimääräisen ja kokeellisen empirian varaan oli rakennettu koko läntisen maailman
harha, tiesi Simon Salem eikä omaa oppiaan salannut. Sama tiede,
samat konkistadorit eivät voi ensin hävittää ja ryöstää sekä myöhemmin rakentaa ja pelastaa. Simon Salemin ajattelussa, geneettisessä koodissa, Keplerin ja Galileon opit eivät voineet toimia ja olla
toimimatta samaan aikaan. Se antoi mahdollisuuden tarinan kertojien armeijalle, uusille kirkkokuntien pappiskouluille, uusmedioille.
Jos esille astui idea, jonka syy minä en voinut olla, silloin tiedän
aivan varmasti, etten ole yksin maailmassa, julisti Simon oppiaan.
Vain ääretön, ikuinen ja muuttumaton, riippumaton ja kaikkitietävä,
kaikkivoipa substanssi, kaikkien asioiden ja minun itseni luoja, voi
olla äärettömyyden idean syy. Todistusten sarjassa cognito tulee ennen Jumalaa, mutta Jumala tulee ennen cognitoa näiden todellisten
todistusten aprioristen edellytysten sarjassa, luetteli vanhus Descartesin oppeja. Oppeja, jotka olivat paljon mutkikkaampia ja muualta
tulleita kuin Hollannin tai Ranskan keskiaikaisesta pimeydestä. Oli
aika koota tuhatvuotisen tieteen deduktio ja portaat jättämättä tilaa
induktiolle. Se oli kuin hyvän ja pahan tiedon, perisynnin välistä kilvoittelua ja paluuta takaisin sen alkuperäisille lähteille hävittämättä
vanhoja kirjoituksia tarkoitushakuisesti perkelettä tukien, Simon Salemin saarnatessa. Tieteen uskonpuhdistus eteni nyt hitaammin kuin
kirkon ja median.
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Ikuisen epäilijän ja rationaalisen neron, deduktiivisen tiedon käyttäjän tieteessä Jumalasta tuli tiedon todellinen tukipylväs, joka takasi
selkeiden ideoiden objektiivisen pätevyyden. Ajattelutoiminnan
kohde oli yksilö itse, Jumalan olemassaolon todistus a posteriori.
Hän joka esti meitä kutistamasta äärettömyyttä rajoitetun käsityskykymme sisäpuolelle, kuiskaili vanhus ja toisti Descartesin opinkappaleita, hänen pääteoksiaan kuin rukousmyllyssä
”Regles pour la direction de l’esprit”, ”Le Monde”, ”Principles de la
philosophie”, ”Treite de l’homme, Meditations”, ”Objections, Reponses, Discours de la methode”, ”Passions de l’ame”. Niiden alkuperäiset lähteet olivat vanhuksen elämäntyö, mittaamattoman
arvokas palvelu ihmiskunnalle. Kuin Alfred de Musset’n runous ja
vaatimus irtautua hedelmättömästä kaipuusta nykyhetken houreisiin,
lyyrikon tapa syventää prosaistin vimmaista viestiä kertoa oma totuutensa. Ja näin päällekkäisiä totuuksia, sisäkkäisiä ihmisiä, oli jälleen useita yhden ihmisen kannettavaksi.
Descartes oli yhteinen merkki ja symboli, jonka Simon näki jo
lapsena lukiessaan juutalaisten pyhää kertomusta, jossa kansa kapinoi ja napisi johtajalleen. Tai oikeammin kertomus oli kiinalaisesta
Tsu Yen kirjoituksista, jotka oli hävitetty tai hävinneet ja joita Rene
käytti. Tuona aikana keskiajalla ranskalaiset käyttivät paljon muutakin Intiasta ja Kiinasta tuotettua tiedettä. Descartes ei voinut olla
sellainen jumalallinen nero, joka olisi löytänyt eurooppalaisille matematiikan ja tieteen sellaiset löydökset, joita Hollanti ei voinut erakolle tuottaa saati pimeän keskiaikainen ranskalainen jesuiittalukio.
Tarina jumalallisesta näystä oli satua ja löydökset tuontitavaraa, tiesi
Simon. Tuo aika tuotti runsaasti samanlaisia kertomuksia, joissa jumalallinen näkijä oli yleensä kuninkaallinen tai heille läheistä sukua,
ja näitä myyttejä jatkettiin ja lisättiin sukupolvelta toiselle. Siinä ei
toki ollut mitään kummallista. Ongelma oli vain se, ettei Rene Descartes ymmärtänyt lukemastaan kuin murto-osan ja senkin väärin, ja
se oli Simon kalastajan viestin yksi avainteemoista. Descartesin apuna oli ollut vain auttava taito tulkita kiinanlaista symboliikkaa ja sen
kulttuuria kiitos isänsä taustan ja opettajattarensa Marin Mersennen
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taitojen. Oranin prinssi Moritzia oli kiittäminen siitä hollantilaisesta
tuesta, jolla Descartes jäi lopulta historiaan, ymmärsi Simon tuon
levottoman ajan ja tiedon kulun Aasista Hollantiin ja Perun intiaaneilta heille molemmille.
Simon koki uudelleen sen kohdan näkyjään, jossa isä kuljetti poikaansa uhriksi ja osoitti uskollisuuttaan Jumalalle. Silloin hän hymyili
itselleen sitä samaa rauhaa, jonka hänelle välitti juutalaisen äidin viimeiset rohkaisevat sanat pellavatukkaiselle pojalle ennen viimeisen
matkan alkua kohti puhdistautumista kammiossa, jonka täytti lopulta tuskasta vapauttava kaasu. Oli päästävä Louvreen. Frans Halsin
maalaaman Rene Descartesin taulun äärelle. Oli löydettävä kadotettu käsikirjoitus, kiinalaisten kadotettu tieto. Vasta myöhemmin hän
oivalsi kuinka tieto tulikin Amerikasta, muinaisten Andien intiaanien
tuottamana. Ja jälleen hän oli vastatusten vanhan vihollisensa kanssa, Etelä-Amerikkaan paenneiden natsien hakiessa samaa tietoa. Nyt
hän oli vain vahvempi kuin lapsena keskitysleirillä eikä enää yksin
taistellen. Hänessä Kain ja Abel, arjalaiset ja juutalaiset kohtasivat
toisensa jälleen kerran. Aina matkalla Intiaan silloinkin, kun olivat
matkalla kohti länttä, inkoja ja Maya-kansan viisautta. Simon oli veljesvihan veri kansojen yllä.
Ja juuri nyt nämä arjalaiset olivat viimeinkin matkalla oikeaan
suuntaan ja kohti Maya-kansan lähteitä. Koodi oli heille viimeinkin
avautumassa oikeassa ilmansuunnassa eikä matkaten hindujen alkukotiin Intiaan ja Pakistaniin, kuten vuosituhannet takaperin ja juutalaiset heimot matkallaan kohdaten. Arjalaisten Rigveda oppinsa
sinne vieden ja muuttaen ne Veda uskoksi ja hindulaisuuden juuriksi. Simon, juutalainen hindu ja katolinen puolalainen, oli kuin kaksiteräinen miekka tässä jumalten pelissä, jonka ensimmäinen kuiskaus
kerrottiin hänelle lapsena äidin viimeisinä sanoina keskitysleirillä.
Natsien keskuudessa perkeleen lähettiläänä tunnetulle mustalle jesuiittaveljestön päällikölle. Miehelle, jonka maine oli juutalaistenkin
keskuudessa pelätty, eikä sen miekan terän suuntaa kukaan tuntenut.
Tieto koodin alkuperästä löytyi parlamenttineuvos Joachim Descartesin ja Jeanne Brochardin maatilalta, oli Simonin äiti kuiskannut
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pojalleen tuona viimeisenä lyhyenä hetkenä. Jesuiitat pitivät Descartesin tietoja huostassaan Le Flechen vanhassa kuninkaallisessa lukiossa, skolastikkoryhmän Hu Shih’n kirjoituksia. Mutta pääosa YinYang -koulukunnan ja Fu Hsi’n sekä Tsu Yen kirjoituksista olisi Rene Descartesin äidin Jeanne Brochardin maatilalla Poitoussa. Tuskin
Ruotsin kuninkaan hovissa, kuiskasi äiti ja suuteli poikaansa ennen
kuin SS -miehet tarttuivat hänen luunlaihoihin käsivarsiinsa ja raahasivat viimeiselle matkalle. Sen jälkeen Simon ei äitiään enää nähnyt.
Hänelle jäi vain muistona testamentti, jota hän ei ymmärtänyt, mutta
joka piti hänet hengissä. Oli pitänyt koko aikuiselämän ja nyt EteläAmerikassa johtaen liikettä, jonka nimeä moni pelkäsi ja kavahti toisin kuin vähäistä al-Qaidaa ja sen terroristeja.
Simon, musta jesuiitta ja Maya-kansan kuningas, asettui polvilleen nojaten oikealla kädellään kallion pintaa ja asettaen vasemman
kätensä polvensa yli pää painuksissa ja puhuen ääneen viimeiseksi
muistoksi äidistään jäämänsä sanat.
"Älä etsi turvallisuutta, etsi vapautta. Vapautta kertoa ihmisille
sellaista, mitä he eivät halua kuulla. Ei ole toivottomia, ylipääsemättömiä tilanteita. On vain uskonsa menettäneitä ihmisiä. Ihmisiä, jotka ovat heittäneet toivonsa. Varo vihaa ja pelkoa - aikamme
kulkutauteja ja kostoa, jonka hekuma on kovin lyhyt. Mutta jos sinun on kuitenkin vihattava - jos sinua vihataan - on parempi kuin
niin käy kuin että sinua rakastettaisiin siksi, että teet jotain sellaista
jota et voi hyväksyä tai olet jotain muuta kuin itsesi, Israelin lapsi".
Simon ponnistautui ylös, hymyili taivaan kattona nousevalle
Kuulle ja tunsi samaa rauhaa kuin lapsena Buchenvaldissa. Se oli
lapsena hankittu maailma, johon saattoi piiloutua silloin, kun ulkoinen maailma piinasi ja jossa aikuinen oli usein aseeton ja eksyi itse
rakentamaansa labyrinttiin. Aivan kuin Stefan Sweigin shakkitarinan
sankarin tavoin leivänpaloista muovailtujen pelivälineiden ja kaltereiden ruudukkoihin rajautuvaan idioottimaiseen peliin Minotaurus härän lailla siellä mylvien.
Simon Salem vihasi kaikkia elämän pelejä ja ihmisiä, joille maailma oli ikään kuin ikuinen taistelutanner, jossa valtaa, vaurautta, mai138

netta ja kunniaa jopa rakkautta näytti olevan rajallinen määrä, ja josta
tuli käydä jatkuvaa ja väsymätöntä taistelua. Näin ajatellessaan hän
vihasi eniten itseään.
Simon, kalastaja ja kallio, oli rakentanut itselleen nerouden lähteen lapsena, ja nyt se tuotti hänelle syvää rauhaa ja kyvyn luoda kaiken aikaa uutta. Hetkellä jolloin ihmiskunnan kivikautiset luolat ja
menneisyys avautui, helvetti pääsi irti ja alkoi taistelu viimeisistä päivistä. Aivan kuten lapsena Buchenvaldissa, jossa vain vahva selvisi.
Sillä hetkellä, illan kolmannen tunnin alkaessa, taivaalla näkyi reikä aivan kuin taivaanjumala Konanotoon tekemänä. Maurice havaitsi sen ensin ja hätkähti näkemäänsä. Hän odotti aivan kuin vanhaan
taruun uskoen metsästäjän laskeutuvan siitä alas valtaisaa puunoksaa
pitkin. Odottaen kokonaisen joukon ihmisiä tai taivaan sieluja laskeutuvan hänen perässään uteliaana näkemään maanpäällisen elämän ihanuuden. Voimatta myöhemmin enää palata takaisin lihavan
naisen tukkiessa valtaisalla ruhollaan paluureitin.
”Mitä sinä säikähdit poika”? hätkähti vanhus. ”Sehän oli vain
Kuun rosoisesta pinnasta irronnut meteoriitti. Katseletko ympärillesi
nähdäksesi ihania intiaanityttöjä rakastelemassa vedenjumalten kanssa? Hankkimassa kirouksen, joka sulkisi lopullisesti taivaan kannen
ja kiroaisi turmeltuneet maan asukkaat luolajumalasi tavoin, taudeilla
ja viheliäisillä vitsauksilla”, naurahti vanhus ymmärtäen nuoren intiaanin pelon ja pälyilyn syyn. Tauteja oli joka puolella ja pahimmat
näyttivät juuri tällaisia houreita, joista hän nyt poikaa pelotteli.
Maurice nolostui, mutta unohti pian näkemänsä. Valtaisan valon
leimahduksen ja vanhan miehen kädet ympärillään, puristaen hennosta kurkusta, viiltäen kurkun auki perkuuveitsellään tottuneesti
kuin avaten osterin kuoren.
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Luku 4
Pikku Prinsessa II
Rene Descartes asteroidi

Ei kestänyt kauan kun oivalsin kenen kanssa olin keskustelemassa.

Valveunen ja rajatieteiden maailma ei ole tutkijalle mikään outo
maailma. Rasittuneet tutkijan aivot tuovat harhoja, joista osa on totta ja osa kuiviteltua, toivottua ja omaan työhön etsittyä väärää totuutta. Joskus on parempi elää harhaisessa maailmassa tai nukahtaa
kuin herätä todellisuuteen ja kohdata sen tyhjyys tai kylmyys. Se on
kuin siirtymä Descartesin deduktiosta takaisin Aristoteleen kategorisiin maailmoihin ja taantua tuhatvuotisen ihmisen elämässä varhaisempaan ymmärrykseen. Tällainen regressio on yleensä syvän
trauman tuote ja moni toteuttaa sitä elämässään edistymättä. Järkevän päättelyn tieltä palataan yrityksen ja erehdyksen maailmaan,
unohdetaan oivallus kypsän viisauden hedelmänä. Palaten alkemistilääkäreiden Paracelsuksen ja Faustin germaanisen kokeilevaan ja levottomaan fantasian ja realismin yhteiseen maailmaan, jossa samaan
aikaan vaikuttivat myös Melancton, Celtis, Pirkheimer, Albrecht ja
Luther.
Kuka piirtää rajan ihmismielen moniulotteiselle totuudelle ja sen
etsinnässä käytetyille keinoille? Missä kulkee faktan ja fiktion raja?
Entä unen ja todellisuuden, elämän ja kuoleman? Kuka on ollut
mukana syntymässään ja entä kuolemassa. Eikö se ole vain ulkopuolisten meille kertomaa tarinaa; kertomusta, josta meillä oli vain toisen välittämiä havaintoja, ei deduktiivista todistusta. Eivätkö
muinaiset kiinalaiset filosofit olleet oikeassa kertoessaan kuinka syntymässä ja kuolemassa näemme vain pienten osiemme yhtymää ja
hajoamista?
Eikö lopulta olekin niin, että muistimme oli ainoa väline todellisuuteen ja sanat välittivät kaiken sen, mitä olemme pitäneet tietoi140

suutemme avaajana. Ja että muinaisessa Kiinassa sanat ja käsitteet
omasta kielestämme poikkeavina loivat kokonaan toisen kulttuurin,
ihmiskäsityksen, tieteen ja tavan muistaa sekä yhdistää tuhatvuotista
historiaa. Sen tiedon siirtäminen läntiseen kulttuuriin, brittiläisten
empiriaan, saksalaisten hegeliläiseen idealismiin ja Yhdysvalloista
levinneeseen pragmatismiin ei ollut ongelmaton ja se sai hyvin erilaiset vivahteet. Perusidea oli kuitenkin sama ja sen loi Rene Descartes
syrjäyttämällä Aristoteleen tai oikeammin oman aikansa mytologisen
tiedon ja sen epämääräiset kudelmat.
Kun nainen rakastui korvillaan, hän rakastui sanoihin ja niiden sisältämään muistijälkeen, ei muuhun. Kun mies rakastui silmillään,
hänen muistijälkensä oli geneettinen perimä, ja rakkaus oli uskottavampaa. Siihen ei pidä sotkea oidipaalista tarustoa edes silloin, kun
nainen oli kuva omasta äidistä. Aistien yhteinen toiminta oli lopultakin vain sellaista muistijälkeä, jossa uskoimme ihmisten kemioiden
menevän yhteen. Deduktiivisen päättelyn pätevyys lähti kuitenkin
aina geeneistämme, ei hätäisistä tulkinnoista, joilla ei ollut biologista
perustaa vaan ainoastaan tunteemme ja niiden tulkinta omana kuvanamme.
Vapaa ihminen ei enää ollut muistijälkiensä vanki eikä kokenut
sanojen symboliikassa sellaista tunnesisältöä, jossa toinen ihminen
saattoi tehdä hänet joko onnelliseksi tai onnettomaksi. Vain sellainen ihminen oli oman onnensa seppä. Tämän kiinalaiset oivalsivat
geeniensä kautta paremmin erilaisen kielen symbolirakenteen seurauksena. Oikeammin sitä ei tarvinnut oivaltaa, vaan se syntyi kielen
omasta rakenteesta, ja heidän tavasta merkitä symboleja muutaman
kirjaimen sijasta yli 40 000 ”kirjaimella”. Sellaisella määrällä muistiin
merkittyjä symboleja ei voinut olla muistijälkeä saati niihin liittyvää
varhaisen lapsuuden tunnesisältöä. Yksikään lapsi ei niitä ehtinyt
oppia siinä vaiheessa kun zenk-geenit olivat vielä avoinna, aktiivisia
ja daimonit kurkkivat lukuisina heidän päittensä yläpuolella. Ja juuri
nämä geenit ohjasivat myöhemmin epäsuorasti ja välillisesti jokaisen
solun, erityisesti aivojen hermosolujen, aineenvaihduntaa ja samalla
käyttäytymistämme.
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Rajallisten aistiensa kanssa kamppaileva ihminen oli aina ollut
niiden rajallisuuden ja harhauttamiseen tarkoittavan valheen vanki.
Kömpelönä ja hitaana kaksijalkaisena ihminen oli saaliseläin, ei
suinkaan suuri metsästäjä. Saaliseläin näki vain saalistajansa korostetut piirteet ja saalistaja saaliinsa tuoksun jo kilometrien etäisyydeltä.
Se mitä minä näen ja koen oli sittenkin vain minun näkemää ja kokemaa harhaa, ja se mitä muut kertovat minulle näkevänsä ja kokevansa oli heidän harhaansa. Tietokoneen ottama ja tulkitsema kuva
ei ole enää sama kuin näkyvällä valolla toimivan kameran ja silmämme erottelema. Tuoksut ja maut eivät ole meille toki sama asia.
Mutta yhteistä oli ja on deduktiivinen tulkinta ja sen geneettinen
viesti. Sitä me emme voineet muuttaa tai valehdella, ellemme ala
muuttaa geenejämme.
Lapsen kanssa vietetty aika voi olla yhtä hyödyllistä kuin ikkunalasiin tuijottaminen. Kuka kieltäisi minua kuvittelemasta tämän oudon tytön ranskalaisen lentäjän saduksi kultakutrisesta Prinssistä?
Peilikuvaksi tai muistoksi jostakin menneisyydestä, lapsuuteni unohdetusta maisemasta, sillä eikö kuvitteellinen tai totuudeksi tarkoitettu
ole usein juuri unenomainen, piiloviestien maailmasta ja sellaisena
sittenkin parempi kuin arkinen totuus tai sellaisena pitämämme deduktiivinen tosiasia. Sillä tässä juuri oli Prinssin ja Prinsessan ero.
Toinen oli induktiivinen ja kuvitteellinen, tunteisiin vetoava, emotionaalinen, hellyttävä ehkä kokemusperäinen, mutta ei deduktiivinen ja ehdoton totuus.
Minä uskoin lapsena asioita totuutena, koska ne oli sellaisena minulle kerrottu, mutta omia aistejani epäilin saati sisimpäni ääntä.
Kuka piirtää sen rajan, jossa alitajunnan tuottama olento oli vähemmän todellinen kuin tajunnan ja aistien tuottamat faktiset värit
ja aallonpituuksien, kvanttien liikkeen havainnot. Silmiemme tapaan
reagoida kapeaan aallonpituuden alueeseen ja sielläkin värejä valikoiden ja kukin omaan totuuteensa uskoen myös silloin, kun värisokeus oli ilmeinen ja värien leikki teki koko ajan uusia harhakuvia
tai samat valon osat ja energia, sen massa olivat samaan aikaan useammassa paikassa ja aika kulki moneen suuntaan tai pysähtyi.
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Entäpä jos kokemuksiamme laajentaisi ja katsoisi maailmaa makaronin sijasta prisman läpi? Tai mitä sitten tapahtuisi kun mukaan
liitetäänkin näkökeskuksen lisäksi syvemmät aivojemme osat ja uni
muuttuukin todeksi. Kiinalainen tarina pojasta, joka näki unta perhosesta ja perhonen pojasta, muuttuukin todeksi. Kumpi näki lopulta unta ja kummasta? Poika perhosesta vaiko perhonen pojasta?
Aina kun ajatteluni lapsena muuttui kategorisesta tavasta pohtia ja
kokea maailmani, takana oli idästä tullut viesti ja sen sanansaattajat,
ei Aristoteleen opit ja niiden historia, jolloin hämmennyin. Syntyi
kokemus paradoksista, joka ei ollut omasta kokemuskentästäni ja
sen kielestä tai geenieni tuottamasta kulttuurisesta deduktiosta,
meemien valikoituneesta joukosta. Meemien megafoniassa Aristoteleetakin vanhempi oppi pyrki palaamaan mieleeni ja ahdistuin. Joskus tuo sama kokemus tuli Etelä-Amerikassa ja säpsähdin.
Kokemus oli kuin tuhansia vuosia vanhan sielun sen vaeltaessa perimäni tallentamassa meemien kulttuurisessa unessa.
Tämä tarina, kertomus ja uni oli kuitenkin minun ja halusin viedä
sitä omilla ehdoillani. En lapsen, pienen tytön, joka tunkeutui huoneeseeni kesken tarinani synnyn. Älkää antako sen häiritä. Tutkijan
työssä käy yhtenään niin että joku toinen haluaa pääroolin; varastaa
löydöksesi, ideasi, apurahasi ja lopulta jopa oikeutesi sanoa tai tulla
kuulluksi. Lapsuuteni maailma oli todellakin täynnä portinvartijoita,
jotka halusivat sanoa viimeisen sanan tai pelkäsivät meemiensä puolesta yhden daimonin kurkkiessa arasti olkapään takaa vavisten.
Avoin yhteiskunta ja rajat poistava tiedotus oli siirtämässä heidät
sivuun. Eniten hämillään olivat laitostuneet ihmiset ja sellaiset, joiden kohdalla uuden oppiminen ei onnistunut sulkematta ensin korvansa ja aistinsa aiemmin oppimaltaan. Vanhat geenit oli vapautettava, jotta uuden tiedon saattoi ottaa vastaan.
"Tässä sinun on hyvä pyytää tarinasi lukijalta anteeksi", neuvoi sisäinen ääneni. "Ei ole hyvä rasittaa lukijaa sellaisilla sivupoluilla, jotka
eivät kanna kertomustasi. Tai kiirehtiä asioiden edelle”.
Minä piirsin siis tytölle hatun ja näytin sen kertoen kuinka se itse
asiassa oli suurikokoinen boakäärme ja käärmeen sisällä oli syödyksi
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tullut elefantti. Sellaisen kuvan piirtäminen vaati minulta sisäisen
maailman rohkeutta. Ymmärtäminen oli silloin jo lähellä mielentilan
sellaisia rajapintoja, jossa oli mahdollista epäillä skitsoidia psykoosia
tai jotain vieläkin pelottavampaa. Tarinan kertoja onkin alun perin
lentäjä ja lentäjän kohdalla mittasuhteet voivat vääristyä. Elefantit ja
sammakot alkavat näyttää samankokoisilta ja etäisyyttä voi ottaa
myös tunnetasoilla. Pommin voi pudottaa lasten niskaan ja palata
kotiin leikkimään omien lasten isänä takana tuhoa ja kuolemaa. Webihmiset ja uudet virtuaalimaailman yhteisöt muistuttavat tällaista
lentäjää tai elefantin niellyttä boakäärmettä, kerroin Pikku Prinsessalle.
Joillakin ihmisillä oli suuri taipumus kulkea kohti sellaisia mielen
salattuja loukkoja, jotka olivat lähellä lajinkehityksen mukanaan
tuomia pimeitä luolia, mutta salata ne toisiltaan siihen liittyvän seikkailun ja onnen tunteen vuoksi, peläten tulevansa nolatuiksi. Piilotetut ja kätketyt asiat olivat onnen tunteen antavia ja niihin liittyi syvä
halu sitoutua, olla vaiti ja kätkeä muilta. Nuoren lentäjän kuvaus
Pikku Prinssistä olikin minulle aluksi kuin mielisairaan houreet tallentava kangas van Goghin maalaamana. Tuskaisan ihastuttava ja
meemiemme tulkinnassa deduktiivinen totuus. Opittu ja kokemusperäinen, tunteisiin vetoava, suhtautui deduktiiviseen ja todelliseen
torjuen sen mielettömänä houreena, kerroin Prinsessalle.
"Onpa typerä piirros", tyttö sivuutti tarinan ja alkoi näpelöidä tietokoneeni näppäimistöä.
Joskus lapset sivuuttavat aikuisen ympäriltään aivan kuin heitä ei
oikeasti olisikaan. Tai sijoittavat heidät sellaisiin lokeroihin, jotka
ovat avattavissa hetken tarvetta varten ja suljettavissa taas tarpeen
muuttuessa. Lapsekkaina kuvaamamme aikuiset osaavat saman taidon ja pidämme heitä anarkisteina, Peter-Pan -syndroomaisina tapauksina.
Ehkä se ei ole pelkästään itsekkyyttä tai tunnevammaista luonnevikaa, vaan tapa siirtyä omaan sisäiseen maailmaan tunnistamatta
toisen ihmisen läsnäoloa tai tarpeita. Raja toisen ihmisen huomaamiseen ja sosiaaliseen käyttäytymiseen tai siirtyminen omiin piilotettui144

hin luoliin oli vain muutaman tuhannen sukupolven aikana syntynyt
ja hauras kuin keväinen jää, eikä sen jään rikkoutuminen ollut kuin
sopimusluontoinen tapamme kertoa, kuka oli vielä ehjällä jäällä ja
kuka sukelsi jossakin syvemmällä. Niinpä aikuiseksi muututtuaan
sellaiset lapset voivat olla hyvin joustavia, mutta ympäristölleen tuhoisia ja vain siksi, että normistomme ei anna heille vapautta liikkua
muuten kuin puettuina kuiviin ja tiukasti vartioituna siltä varalta, että
heille tulisi uutta tarvetta sukeltaa pois näkyvistämme, luennoin
Prinsessalle.
Mikään ei ole niin helppoa kuin näytellä ja kopioida käyttäytymisen malleja sisäistämättä niitä lainkaan moraalisina tai eettisinä kysymyksinä. Laumaeläimenä ihminen oppi aikanaan matkimalla ja
meemit olivat juuri sitä. Moraalia ja etiikkaa ei peritä geenien katkeamattomana perintönä, vaan tapanamme ja kykynämme ottaa ne
vastaan ja jakaa eteenpäin, sukupolvelta toiselle. Kaikki tämä opittiin
matkimalla ja niinpä niiden ikä, kulttuurimme jää kulkeaksemme, oli
lopulta vain yhden ihmispolven verran, ei ikinä tuhatvuotinen ihminen. Aivan kuten tieteen ja osaamisemme ikä ohi sen osaamisen,
jonka geenit meille antoivat ja jonka opimme. Siis sen joka oli Descartesin kuvaaman deduktion perusta. Tosin hänelle aritmetiikan ja
geometrian asuun puettuina. Siinä hän oli aikansa vanki 1600-luvun
alussa, jolloin geenit eivät vielä hallinneet ihmisen mieltä ja ajattelua,
opastin Prinsessaa omalla tähdelläni.
Tähän opittuun ja siis deduktiiviseen kuuluivat sanat, puhuminen, matematiikka, symbolijärjestelmämme ja kulttuurimme monipolvinen, institutionaalinen järjestelmä, moraali ja sosiaalinen tapa
käyttäytyä normeineen. Perhe ei instituutiona siirtynyt seuraavalle
sukupolvelle, jos sen mallia ei ollut olemassakaan sinkkujen maailmassa, mutta ei myöskään kieli, ellei sitä viljelty ja puhuttu oikein, tai
se ei ollut totta.
Aloin väsyä ja kiivastua luennoidessani tytölle sanojen puhtaudesta ja kielen viljelystä agricolalaiseen tapaan. Kiinalaiset olivat ponnistelleet kielensä kanssa enemmän ja lauloivat välillä kuin linnut,
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yhteys luontoon oli katkeamaton. Oma kieleni oli toisenlainen ja
minä taisin puhua jälleen toistaitoisia, kuten lapselle usein puhutaan.
"Onko sinulla täällä mitään kivaa peliä? Millainen sinun kotisivusi
on? Minun kotisivuni on varmaan sinun sivua värikkäämpi", Prinsessa totesi kuin tuntien jo etukäteen kykyni tai kyvyttömyyteni laatia tiedotteita itsestäni ja saavutuksistani. Mitä värikästä niissä saattoi
olla? Miten tutkijan kammiossa ikänsä eläneen ihmisen kotisivu voisi
olla värikäs? Vankilan muurien suojassa eläneenkin kotivisut olivat
varmasti värikkäämmät kuin tutkijan tai kirjailijan, väsyneiden ihmisten terapeutin. Mitä värikästä Rene Descartesin elämässä oli? Kuusi
pientä julkaisua ja muutama kirje vuosikymmenten saatossa. Miten
niistä rakennat huimat kotisivut ja kykenet päivittäin käymään väittelyä muiden blogaajien kanssa kisaillen meemien megafoniassa paikasta ihmisten geneettisessä perimässä? Tiedemiehet ja naiset ovat
tosikkoja, toisiaan ja itseään tarkkailevia neurootikkoja, eivätkä ala
puhua jos eivät ole punninneet asiaansa monelta suunnalta. Kun
mielipide, jossa on monta toisaalta ja toisaalta sanaa on lopulta valmis, silloin keskustelu on jo siirtynyt uuteen aiheeseen, ja valta siirtyy tutkijalta nopealle puhujalle reaaliaikaisessa ajattomassa maailmassa.
Ei Descartes olisi menestynyt yhdellekään tämän päivän miljoonille urheilun ja viihteen tähdille saati niille toimittajille, jotka saalistivat uutta syötävää median hampaisiin joka ikinen päivä. Miten
kuusi pientä artikkelia olisi eronnut muista miljoonista netin artikkeleista, joita tuotettiin yli 5000 joka päivä. Toinen toistaan värikkäämpiä ja vakuuttavampia, suurin kirjaimin markkinoituja. Suurista
instituutioista tuottaen valtaisalla melulla ja mekastuksella, miljoonien markkinointibudjeteilla. Tänään omina aikalaisinamme Einstein,
Descardes, Darwin, Marx, Engels kaikki katoaisivat tiedon megalomaaniseen tuotantoon ja hälyyn, tuhansiin samana päivänä tuotettuihin kertomuksiin, Messias tuhansiin uhreihin opetuslapsineen
kalastajakylän yhteisöä herätellen tai syntyen metropolin slummissa,
Palestiinalaisessa lähiössä Jerusalemissa. Valtaisa tiedon tulva ja sen
sähköiset välineet eivät helpota, vaan vaikeuttavat yksilön kohoamis146

ta muiden yläpuolelle, tai suurten globaalien liikkeiden syntyä ohi
muiden kilpailevien liikkeiden. Mitä useampi on päätöstä tekemässä,
sitä harvempi lopulta päättää.
Descartes oli erakko omasta tahdostaan, mutta hänet kutsuttiin
kuitenkin kuolemaan Ruotsin kuninkaan hoviin. Ruotsi oli eurooppalainen suurvalta, mutta toki kuningatar seurasi mitä Hollannin
maaseudulla tapahtui ilman internetiä ja tietokoneen hakukonetta?.
Miksi tuolloin Ruotsin kuningatar ymmärsi mitä deduktiivisen tieteen perusta merkitsee maailmalle ja mitä Descartes oli löytänyt?
Kykenisikö Ruotsin kuningatar ymmärtämään vastaavan löydöksen
tänään? Olen huolissani ja epäilen syvästi deduktion puolesta, ellei
valta ole jo siirtynyt webympäristön deduktion oivaltaville ajoissa.
Miksi hallisijat osasivat vuosisatoja takaperin ymmärtää, ketä tutkijaa oli tuettava ja mihin teoriaan oli luotettava? Mistä päin Hollannin maaseutua löytyi oikea erakko? Koska historia kirjoitettiin
myöhemmin ja satu oli sepitteellinen, vastaan Prinsessalle itse esittämääni kysymykseen. On parempi esittää itse kysymyksensä kun
vastapuolella oli pieni lapsi.
Descartes kutsuttiin toki Ruotsin hoviin muista syistä kuin erakon tekemien löydösten seurauksena Hollannissa harhaillen. Descartes ei ollut myöskään Rasputinin tapainen munkki Venäjän ja
tsaarin aikaisessa hovissa, päinvastoin. Noina aikoina tiede oli muutaman ihmisen ja instituution omistamaa, vanhat kirjoitukset harvojen hallussa ja Descartes kuului heihin. Kuningas tai kuningashovi
itse ei toki voinut esiintyä kaiken osaajana ja keskipisteenä kuten keisari Nero aikanaan tai da Vinci esitellen itsensä ja alihankkijansa
kaikkien alojen nerona. Se mikä kävi vielä renessanssiajan ruhtinaitten toimittajille, ei enää käynyt Ruotsin kuninkaan hoville valistuksen vallatessa Euroopan. Descartesilla oli tietoa ja hänelle uskottiin
sitä lisää, avaan Prinsessan silmiä.
Descartes oli osa sitä verkostoa, jolle annettiin mahdollisuus koota yhteistä tietoa sen jälkeen kun sitä oli löydetty tai anastettu ryöstöretkillä ja sodissa. Tieto ei ollut empiiristen tiedelaitosten ja
tutkimusyksikköjen, yliopistojen hakemaa saati tallentamaa, vaan
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tämä aika tuli paljon myöhemmin. Tiede ja taikausko, uskonnot ja
niiden filosofia, astrologia ja mytologia, kaikki kulkivat vielä samoja
latuja ja Descartes sai tehtävän etsiä niistä rationaalisesti ja loogisesti
toimivat. Descartes kokosi tietoa siinä missä analyyttinen ihminen
tekee tutkijana tänään haravoiden eri kulttuurien tuottamaa ja vaikeasti avattavaa, usein vaikeaselkoista jo symbolirakenteiltaan ongelmallista koodia lukien. Toisin kuin tiede tänään, hän jätti vain
lähdeteokset mainitsematta. Vain pieni osa lähteistä avautui hänelle
ja hän kuoli Tukholmassa vaativan työn vasta käynnistyessä, pahoittelen lopuksi prinsessalle Descartesin poismenoa.
Tietokoneet ja internet -surffaus on lapsille helpompaa kuin aikuisille ja hetkessä eteeni avautui maailma, jonka kautta alkoi tuttavuuteni Pikku Prinsessaan. Riippumatta siitä, mistä ajasta ja tähdeltä
Prinsessa saapui, tietokoneen kotisivu hänen oli täytynyt oppia osana oman persoonan, olemisen ja identiteetin juuria, ja sen oli oltava
todellista maailmaa myös sillä asteroidilla, jolla hän asusti. Ja se planeetta oli komea. Sillä hetkellä lopetin luentoni Descartesin tarinasta.
Kotisivu on tapa kertoa universaalisti, kuka minä olen, mistä minä tulen ja miksi elän, verkostoidun muuhun universaaliin. Kun näitä on yli 1000 miljoonaa ja enemmän, Descartes katoaa maailman
kartalta ja deduktiivinen korvautuu uudella, olin epäillyt.
”Satu Rene Descartesta ja deduktiosta oli toki paljon tärkeämpi
kuin kertomus Leonardo da Vincista ja kadotetusta koodista. Kadotettu koodi oli Rene Descartesin deduktio ja se mitä hän ei siitä
ymmärtänyt tai voinut tulkita alkuperäisestä tekstistä kiinalaisten
käydessä satojen koulukuntien kiistaa totuudesta, jonka sisältö siirtyi
Hansakeisarien Kiinasta Rooman tasavaltaan 200 eKr. sekä Meksikoon ja Peruun Etelä-Amerikassa”, aloitti Prinsessa tarinansa ja avaten Rene Descartesin kotisivun ja planeetan silmieni eteen.
”Tuolloin maailmassa olivat juuri nuo kaksi suurvaltaa. Ne vaikuttivat ratkaisevasti valtapiirinsä kansoihin, sekä valtakunnanrajojen
sisä- että ulkopuolella, sekä ystävällis- että vihamielisiin naapureihin.
Välimeren ja Kiinan välillä sijaitsi Intian niemimaa, joka säteili voi148

makkaasti pohjoiseen, itään ja länteen. Se muodosti kolmannen, joskin epäyhtenäisemmän kulttuuripiirin. Näiden välillä olivat paimentolaiskansat, jotka esiteltiin usein historian konniksi, pyrkiessään
kaatamaan hyvin järjestäytyneen yhteiskunnan”, esitteli Prinsessa
minulle maisemaa, jossa vilisi elämää ja kuvat olivat kuin kolmiulotteisessa maailmassa eläen, mutta nyt sen neljännestä ulottuvuudesta.
Sillä nyt aika kulki kahteen suuntaan ja Prinsessa oli niiden ohjailija.
”Kiinalaiset tunsivat roomalaiset ja euraasialainen kulttuuri oli
vuorovaikutuksessa toisiinsa. Roomalaiset tunsivat kuitenkin Kiinan
paremmin. Oleellista tiedon vaihdossa oli paimentolaiskulttuurien
välittävä asema. He siirsivät tietoa. Tästä alkoi kertomus Rene Descartesin deduktiosta ja sen kadonneista lähteistä”, totesi Prinsessa
lopuksi ja otti asennon, jossa opettajat ja oppimestarit kertovat oppilailleen asioiden oikean laidan. Häpesin itseäni kuin lapsena, jolloin
vähäpappi vieraili kotonani.
”Elämme siis aikaa, jolloin Kiinassa hallitsee varhainen Han, Intiassa indokreikkalainen valtakunta, Iranissa Parthian valtakunta,
juutalaiset seleukidit ja hasmonealaiset Vähä-Aasiassa ja Euroopassa
Rooman tasavalta. Mutta tärkein tehtävä tiedon leviämisessä oli
Tyyneltämereltä Unkarin pustalle leviävällä arovyöhykkeellä ja sen
asuttaneilla paimentolaiskansoilla. Heidän kehitystään ei säädellyt
muut aropaimentolaiset idässä tai lännessä, vaan vastakkaisuus etelän maata viljelevien korkeakulttuurien, kuten Kiinan, Iranin, Intian,
Välimeren maailman ja Euroopan kanssa. Yhteiskuntaroolit voisi
kuvata tuon ajan kiinalaisen filosofi Ming Zi’n sanoin ”Jotkut työskentelevät aivoillaan, toiset ruumiillaan. Aivoillaan työskentelevät
johtavat muita; niitä, jotka työskentelevät ruumiillaan, johtavat
muut. Ne joita muut johtavat, ylläpitävät näitä. Tämä periaate on
tunnustettu koko maailmassa”.
Tuon sanottuaan tiesin mihin joukkoon Pikku Prinsessa lukeutui
tai oikeammin mihin en itse kuulunut. Kyse ei olekaan tiedosta ja
laadusta vaan välineistä ja esitystavasta, arvelisin. Ja Pikku Prinsessa
oli lievästi kuvattuna karismaattinen ja hurmaava kertoja toisin kuin
Al Gore nostettuna nosturilla kivitalon korkeuteenkin puhumaan
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kasvihuoneilmiöstä. Sillä neljäs ulottuvuus oli uskomattoman vaikuttava nostureihin ja piirtoheittimiin, digitekniikkaan verrattuna, ja
Prinsessat jotain muuta kuin epäonnistuneet poliitikot puhujina.
”Moraaliset ja eettiset voimakkaimmat meemit ja geenien lähettiläät olivat tiivistetty kungfutselaisessa uskontunnustuksessa”, hän
lisäsi:
Usko taivaaseen tai henkijumalaan, joka valvoo ihmisten ja hallitusten käyttäytymistä Usko, että ihminen on etevin taivaan ja maan
luomus ja että taivas suosii häntä Usko hyvän ja pahan palkitsemiseen ja rankaisemiseen. Usko taivaan ja ihmisten käyttäytymisen molemminpuoliseen suhteeseen, niin että hyvät teot tuovat suotuisia
merkkejä ja pahat teot varoituksia ja rangaistuksia. Usko astrologiaan, joka on yksi tapa ennustaa tulevia tapahtumia ja tulkita taivaallisten ilmiöiden sisältöä
”Juuri astrologian ja tähtitieteen tutkimus oli pitkällä ja sen seurauksena Descartesille siirtyi ensin astrologia tähdistä ennustamisena
ja se sai pitää tuon tieteensä deduktion nimessään. Astronomia jäi
sille ikää kuin alisteisena ja muistona idän tavasta kehittää deduktiivista tiedettään jo yli 2000 vuotta ennen uuden alkua ja Descartesin
kirjoituksia, jotka hän sai loputkin käsiinsä kolmekymmenvuotisen
sodan aikana ja alueelta, joka alkoi Unkarin pustalta. Päätös pyhittää
elämä tieteelle ja uuden tieteen postulaatin rakenteelle syntyi juuri
tuona hetkenä, eikä jumalten tuomana sanomana ja unena”, lisäsi
Prinsessa ja vahvisti oman tarinani, jota häpesin nyt vähemmän.
”Descartes palveli tuolloin Oranian prinssi Moritzin joukoissa
Ranskan sodan päättyessä tai oikeammin Ruotsin sodan aikana, tai
Tanskan sodan tai Pfalzin sodan. Kaikki nämä sodat liittyivät toisiinsa ja niiden mukana rajat Euroopassa vaihtuivat ja Descartes sai
tietonsa pohjoisesta, jonne hänet myöhemmin ennen kuolemaansa
myös kutsuttiin Hollannista, jonka kanssa Ranska oli liittoutunut
julistaessaan sodan Espanjaa vastaan 30-vuotisen sodan lopussa”,
syvensi Prinsessa tietojani historiasta.
”Sotaa seurasi Westfalenin rauha, joka oli ensimmäinen suuren
diplomaattisen sodan hedelmä Unionin alueella. Kaikkialta saapui
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kokouspaikalle Osnabruckiin ja Munsteriin suurten ja pienten valtioiden edustajia. Jokainen halusi valvoa etuaan uudessa Euroopassa.
Keisarikuntaa järjesteltiin, rajat vaihtuivat ja alueet sekä kansat
vaihtoivat omistajaa, kirkkokuntien raja vedettiin sen mukaan, mitä
uskoa kunkin maan hallitsija päätti kannattaa. Johtava periaate Euroopassa oli ”cuius regio, eius religio”, ”kenen maa sen uskonto”,
kertasi Prinsessa eurooppalaisen unionin alkuhetkistä mutta ennen
hiili- ja teräsunionia.
”Samaan aikaan maailma alkoi muuttua, ja myös Kiina tuli kaikkialle leviävälle Euroopalle tutuksi. Saksalainen filosofi Leibniz kirjoitti näin: ”Olen havainnut useimmat lähetyssaarnaajamme
taipuvaisiksi puhuvan halveksivasti kiinalaisten tiedoista. Mutta meidän täytyi huomata, että heidän kielensä ja kirjoituksensa, tapansa,
taiteensa ja taidekäsityksensä, jopa pelinsä, eroavat omistamme miltei yhtä paljon kuin he olisivat toisen planeetan kansalaisia. Eikö silloin mahdollisesti jopa mitä lyhyin, mutta tarkka kuvaus heidän
tavoistaan antaisi meille hyvin olennaista tietoa, ja olisi mielestäni
paljon hyödyllisempää kuin kreikkalaisten ja roomalaisten rituaalien
ja irtaimiston tuntemus, jolle niin moni oppinut omistaa niin paljon
aikaa”, luki Prinsessa kirjasta, joka oli hänelle tuotu kuin messua johtavalle Piispalle, ja sain kuulla globalisaation käynnistymisestä ennen
omaa aikaamme.
”Leibniz oli kuitenkin ajatuksineen hollantilaisista jäljessä liki 150
vuotta ja eräs syy tähän oli alankomaalaisten yhteys Aasiaan ja Japaniin ja alankomaalaisia opintoja pidettiin siellä tärkeinä. Tosin kristinopista japanilainen historioitsija Arai Hakuseki kirjoitti italialaisen
papin kuvaamana niin järjenvastaisena oppina, ettei se juuri voisi
tehdä vahinkoa Japanissa. Hieman samaan tapaan tosin suomalainen
maantieteen professori kirjoitti vielä 1940-luvulla Japanista mahdollisena kauppakumppanina”, jatkoi Prinsessa nyt maisemassa, joka oli
Japanista.
”Rangaku, alankomaalaiset opinnot” oli toinen tie, josta Hollantiin asumaan Ranskasta muuttanut Rene Descartes sai apua uuden
tieteen tulkinnalleen. Se tapahtui Deshiman alankomaalaisen kaup151

pa-aseman kautta, ja tässä häntä auttoi Oranian prinssi Moritzin sekä hyvät suhteet Ruotsin kuninkaan hoviin. Se oli onnekas sattuma
hieman samaan tapaan kuin Charles Darwinin seikkailu Galapagossaarille ja evolutionarsimin läpimurto. Mutta ennen sitä vaadittiin
vielä enemmän; Descartesin löydökset. Ilman näitä eivät Darwin ja
Freud tai Einstein olisi voineet löytää deduktiivisen tieteen perustaa,
eikä siihen olisi panostettu Euroopan geneettisen muistin rakentelussa, meemien kasvavassa megafoniassa”, Prinsessan puhuessa maisemat vaihtuivat Hollannista, Tasmaniaan, Einsteinin ja Darwinin
työhuoneesta, Freudin vastaanotolle. Kutsuisin tätä kierrosta elämysmatkailuksi tai aikamatkailuksi.
Ennen Descartesin aikaa maailma oli muuttunut niistä hetkistä,
jolloin hänelle joutuneet filosofiset ja tieteelliset löydökset saapuivat.
Niistä on kerrottava hieman vaikka ne vievätkin lukijan aikaa. Ilman
tätä lyhyttä historian kertausta Prinsessan kertomuksen ymmärtäminen olisi mahdotonta. Jopa tuhatvuotinen ihminen haluaisi tarkentaa
tapahtumat ja palauttaa muistot, kipeätkin.
”Ming-dynastian luhistuttua Kiina saavutti Quing-dynastian aikana suurimman laajuutensa aina 1700-luvulle saakka. Islamilainen valta jakautui kolmeen ruutu-imperiumiin Osmanien, Safavidien ja
Suurmogulien maailmaan. Osmanien valtakunta oli viimeinen suurvalloista, jotka halki vuosisatojen hallitsivat itäisen Välimeren maita.
Valtakunnan historia alkoi jo 1200-luvulla, mutta osmankalifi alisti
juuri niinä vuosikymmeninä suurimmat alueet valtakuntaansa, joina
espanjalaiset ja portugalilaiset aloittivat löytöretkensä ja alusmaittensa hankinnat Etelä-Amerikasta. Näin myös Meksiko, Peru ja Brasilia
tulivat tämän kulttuurin kosketukseen”, ja nyt Prinsessa oli matkalla
muinaisessa Meksikossa, Perun Andien juurella ja Brasiliassa. Käsitykseni tuon ajan kulttuureista oli ollut väärä. Samoin espanjalaisten
ja turkkilaisten tavasta kohdella korkeakulttuurin intiaaneja. Eurooppalaiset saapuivat maanosaan, joka oli tuhat vuotta heitä edellä,
mutta sen oivaltaminen oli ehkä tuona hetkenä mahdotonta. Nyt
sen havaitsi liiankin selvästi, ja Prinsessa katsoi minuun vihaisen
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opettajan tavoin, ja tunsin syvää syyllisyyttä jopa suurmogulien puolesta.
”Samanaikaisesti imperiumin pääkaupungista Istanbulista, vanhasta Konstantinopolista käsin pystytettiin hallintoa ja sotalaitos,
jotka tehokkaasti johtivat ja puolustivat suurvaltaa ja herättivät sekä
ihailua että pelkoa Euroopassa. Konstantinopolista alkoi myös idän
silkkitie Antiokian kautta Seleukisaan Tigrisille ja Kaspianmeren etelärannikolle sekä täältä joko eteläistä reittiä Isfahan ja Kabulin kautta
Jarkandaan tai pohjoisempaa reittiä Buharan ja Samarkandan kautta
Kasgariin ylittäen Araljärveen laskevat Amurdarjan ja Syrdarjan joet.
Eteläinen reitti jatkui tästä taas erkaantuen pohjoisesta Hotan kautta
Tuohuangiin ja pohjoisesta Kasgarista lähtien Kursan ja Turfan tai
vaihtoehtoisesti Lulan kautta yhtyen etelästä tulevan Tuohuang tiehen. Loppumatka kulkeekin yhdessä ylittäen Kiinan muurin Sian
kautta Huanghojoen rantaa seuraillen Loyangiin ja sieltä Jangsten
suistoon ja etelässä Kantoniin. Silkkitien varrelle jäävät iranilaiskieliä
puhuvat tadzikit, mongolikieltä puhuvat burjaatit, turkinkieltä puhuvat Altain tataarit, hakassit, jakuutit, karakalpakit, kazahit, kirgiisit,
soorit, turkmeenit, turvalaiset ja uzbekit, upeimmat näkemäni maisemat ja vuorijonot, vaihtuvat kulttuurit ja niiden kirjo olivat elämäni seikkailu.
Prinsessa kulki koko ajan vaihtuvissa vaatteissa ja kulkuvälineillä,
joita ei kykene kuvaaman. Sellaista jota ei voi kuvata, siitä on vaiettava. Tietoni historiasta ja sen tavasta käyttää erilaisia tapoja liikkua
paikasta toiseen, on ollut hyvin rajallinen, ja vielä vähemmän olen
tiennyt ihmisten tavasta elää ja vanheta ennen omaa aikaamme.
Elämme tylsien ihmisten tylsää aikaa, jossa liikkuu barbaareja. Tätä
havaintoani pyydän lukijaltani anteeksi. Alan ymmärtää vasta nyt,
miksi olmeekit, Maya-kansa ja inkat käyttivät aikanaan kalenteria,
jossa vuoden mitta oli liki 500 vuotta. Kulkeminen neljännessä ulottuvuudessa ei tapahdu samoin kun kolmiulotteisessa, jossa aika ja
paikka ovat vankilan seiniä. Nämä valaistuneet ihmiset ovat tietysti
jumalia siellä, missä apinat käyttävät valtaa.
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”Kaikki ovat omalla tavallaan paimentolaisia ja tuon tien kautta
kulki osa niistä tiedoista, jotka joutuivat Rene Descaretsin käsiin
vuonna 1619 marraskuussa varuskunnan majaillessa talvisessa toimettomuudessa ja hänen nähdessä ”ihmeellisen tieteen perusteet”,
jotka osoittivat hänelle taivaan määräämän kutsumuksen myöhemmin Hollannista tietoa kartuttaen kahden vuosikymmenen ajan. Ensimmäiset ikivanhat käärönsä hän sai juutalaisten kauppiaiden
kautta, ja heillä se oli säilynyt kiitos Julius Caesarin juutalaisten Magna Chartaksi kutsutun oikeuden suojelemana”, siirtyminen Caesarin
hoviin kävi Prinsessalta yhtä helposti kuin asuminen paimentolaisten
nahkaisissa teltoissa. Juutalaisten Magna Charta ei ollut hänen käsissään kovinkaan kummoinen papyruskäärö. Kiinalaisilla oli selvästi
parempaa paperia ja painotaito toista luokkaa. Samoin EteläAmerikassa inkat ja mayat elivät kokonaan toista kulttuuria ja sen
vaihetta medioissaan.
Olmeekkien juhlamenot ja mediat taas olivat yhtä suuri kummastus oman aikansa metsästäjille, kuin oma kulttuurimme esi-isille siirtäen heitä 1800-luvulta olohuoneisiimme ja marketteihin. Moni
väkivaltaleffa ja kauhun spektaakkeli heijastaen ne pyramidien korkuisille näyttöpäätteille toisi ehkä mieleen veriset kulttimenot varsinkin, jos ne on tehty kolmiulotteisiksi. Koripallon peluu irtopäillä
ei ole uhrileikki vaan silmänkääntötemppu.
”Juutalaisuuden Magna Chartalla Caesar takasi kansainväliselle
juutalaisuudelle, ensiksi Aleksandrian ja Egyptin, sen jälkeen Syyrian
ja Vähä-Aasian juutalaisseurakunnille sekä hajaannuksessa eläville
uskonnonvapauden ja seurakunnille itsenäinen aseman. Myöhemmin oikeuksia laajennettiin vapautuksella sotapalveluksesta. Edelleen
juutalaisille tuli oikeus pyhittää sapatti ja pitää uskonnollisia kokouksia. Heillä tuli olla mahdollisuus lähettää rahallista avustusta Jerusalemin temppelille, ja he saivat sovittaa riitansa omien lakiensa
mukaan. Lisäksi juutalaisten kassoja ja pyhiä kirjoja tuli säilyttää ja
suojella synagogissa. Tämä viimeinen tarjosi suojan myös kiinalaisille
opeille ja filosofisille, pyhille kirjoituksille sekä tieteelle, jota Descartes kokosi ja jota säilytettiin portugalilaisten perustamassa juutalai154

sessa synagogassa Perussa Klazomanen kylässä”, täsmeni Prinsessa
tietojani.
”Rooman valtakunnan alueella asui aikanaan noin kahdeksan miljoonaa juutalaista. Eniten heitä oli imperiumin itäosassa noin 20%
väestöstä”, lyhyt kuvaus juutalaisten oikeuksista sujui Prinsessalta
kulkien nyt muinaisessa juutalaisten suurvaltakauden temppelissä
Jerusalemissa. Vatikaanista löytyvä Paavin asuinsija oli sen rinnalla
vaatimaton ja muistutti suomalaista ristikirkkoa puusta vuoltuna Kerimäellä.
Omin eväin deduktiivisen tieteen perustajana Eurooppa oli takapajula 1500-luvun alussa. Sellaiselle ei ollut mitään tilausta eikä kukaan siitä olisi ymmärtänyt enempää kuin kvanttiteoriasta tai
suhteellisuusteoriasta ennen Einsteinia ja vuotta 1905. Samalla tasolla olivat kaikki silkkitien paimentolaiskulttuurit. Huipputiede ja sen
tärkeimmät portaat eivät sovi sellaisen kulttuuriympäristön ylläpidettäväksi, kirjasin muistiin kokemastani. Jos joku uskalikko olisi niitä
kuitenkin pyrkinyt esittelemään uskomattomana neron leimauksena
tai jumalten antamana tietona, se olisi tapahtunut inkvisition ja
oman hengen menettämisen uhalla.
Descartes kirjoitti sellaista, jota hän ja hänen kulttuuriympäristönsä ei tuntenut, eikä sitä käytetty Euroopassa vielä vuosisatoihin.
Myös Descartes lisäsi deduktionsa keskukseksi Jumalan. Katolinen
Eurooppa ei sallinut kerettiläisiä oppeja. Ne vuosisadat olivat vasta
alkamassa, jolloin Eurooppa barbaarisesti hävitti merten takaisia
korkeakulttuureja, poltti ja tuhosi tieteen aarteita ja intiaanikulttuurien pyhät paikat hävitettiin, kulta- ja hopea-aarteet symboleineen valettiin paikan päällä harkoiksi, kirjasin sormet vihasta vavisten
matkalla näkemääni.
Sellaiset kansakunnat eivät voineet hakea tietoisesti tieteellisen
deduktion edes alkeita saati sen puhtaimpia opinkappaleita ilman,
etteikö tuo tieto tullut muualta ja sitä ei lainkaan ymmärretty. Ja että
tuo tieto oli yli tuhatvuotista ja sitä oli käytetty tieteen ja sen sovellusten tärkeimpänä ohjeena jo ennen eurooppalaisen tieteen innova155

tiivisinta aikaa, omaa aikaamme, lopetin Pikku Prinsessan nyökätessä
hyväksyvästi.

Luku 5
Kuu nouse – Peter Müller

Mark

Twainin mukaan meitä ihmisiä on kolmenlaisia: tavallisia,
huomattavia ja hulluja. Tavalliset ihmiset uskovat nerojen olevan
hulluja, koska eivät voi nerojaan ymmärtää, nerot taas tietävät olevansa hulluja, koska eivät voi muuten tulla ymmärretyiksi.
Professori Peter Müller kulki ajatuksissaan alas yliopistokampuksen vasenta jokivarteen viettävää rantabulevardia. Häntä vaivasi
naiskollegan asettamat kysymykset Freudin ja hänen oppilaittensa
suhteesta darwinismiin tai kehitysoppiin yleensä osana biososiologiaa. Siis oppia, jossa ihminen on kuin biologinen kone ja hänen kulttuurinsa selittyy siinä missä minkä tahansa elollinen olematta
kuitenkaan eläinpsykologiaa tai etologiaa. Ihminen biokoneena on
helppo tapa sivuuttaa sellaiset aiheet, joita filosofia ja psykologia
ovat tuottaneet tai joihin liittyy sosiologisia saivarteluja, mumisi Müller itsekseen.
Professoria vaivasi kysymys siitä, kumpi oli lopulta päässyt lähemmäs totuutta, biologi ja luonnontutkija, vaiko ihmismielen unien
tulkitsija, ja missä järjestyksessä tämä kaikki lopulta paljastui. Siinä
missä toinen valaisi persoonallisuutemme puolustusmekanismeja
hakien ihmisen sisimmälle selitystä tarveimpulssien outojen kompromissien kautta, siinä toinen puhui evoluution ihmeestä osana lajien kehitystä ja tavastamme käyttäytyä eläimen tavoin. Ikään kuin
olisimme sidoksissa kahteen maailmaan. Dualismi ei Mülleriä kuitenkaan innostanut.
Müllerille evoluution sisältö oli kaukana niissä luolissa ja merenlahden poukamissa, josta lajit kehittyivät ja oma toimintamme oli
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kuin suora geenisilta johonkin pelottavaan tai hävettävään. Toinen
tapa nähdä ihminen oli kuitenkin lyhyempi ja helpompi ymmärtää.
Biologisena koneena ihminen oli luotettavampi kuin oikuttelevana
psyyken sisäisten voimien tuotteena.
Tämän kaiken oivaltaminen ja hyväksyminen yhtenä tuotteena ja
samassa tulkinnassa vaati oikeaa aikaa ja kulttuuria, liberalismia, tiedotusta ja kehitysopin sekä vapauden hyväksymistä ja vasta tämän
jälkeen Marx saattoi esittää oman oppinsa ja kommunismin kokeilu
oli mahdollista. Tarvittiin siis ensin oikea aika ja oikeat ihmiset vastaanottamaan oikeat impulssit, meemit. Fyysikkona ja luonnontieteilijänä Müllerille meemit eivät olleet sama asia kuin kulttuurin
tutkijalle, vaan suoraa jatkoa ihmisen geenien tavalle vastata kulttuuriin asettamiin vaatimuksiin. Geenejä tuottavana ja niillä manipuloivana Müller oli monimiljardööri, yrittäjä, vallankäyttäjä, mutta
myös operatiivinen johtaja ja tiedemies omasta mielestään. Muun
ulkoisen yhteiskunnan silmissä hän oli kovapintainen strategi, jonka
hallussa oli sellaisia aseita, joiden edessä oli nöyrryttävä jopa globaalissa mittakaavassa. Tämän Müller toki tiesi, mutta uhrasi silti aikaansa kohtuuttomasti itse perustieteille. Monet valtaa käyttävät
syyllistyivät tuohon samaan perusvirheeseen askarrella pienten ongelmien parissa rinnan globaalien tehtäviensä. Ihminen pysyy kaikissa tehtävissä lopulta aina ihmisen mittaisena ja mittakaavavirheet
syntyvät tulkitsijoiden, ulkoisen maailman tekeminä.
Luolassa asuvalle ihmiselle internetistä ei olisi paljonkaan käyttöä
vaikka teknologia olisikin valmis. Tämän uuden tieteen omaksujaksi
tarvittiin postmoderni ihminen, joka oli valmis surffailemaan webympäristössä julistaen uskollisuutta Dalai Lamalle olohuoneen seinällä Jeesus -ikoni ja käyden hindujoogassa kertoen blogissaan
kiinalaisesta lääketieteestä meditoiden zen -tyyliin, luki Müller lehdestä hymähtäen. Toimittajat olivat huolissaan omasta työstään portinvartijoina ja heidän vartijansa pääomansa tuotosta. Mediaa
korruptoinut valta ei enää tiennyt, miten kahlita tuhat miljoonaa reaaliaikaista tiedon tuottajaa. Vanhan median oli mahdotonta pysyä
mukana reaaliaikaisessa ja vuorovaikutteisessa prosessissa, jolloin
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vastuu tiedon käytöstä ja suodattamisesta oli siirtynyt sen käyttäjille,
joilta vaadittiin yhä enemmän perustietoja ja kykyä mukautua uuteen, oppia lisää, saada avointa tilaa aivojensa zenk -geeneille. Tätä
varten Müller ja hänen uuskorporatiivinen konserninsa verkostoineen oli olemassa. Müller ymmärsi mitä tarkoitetaan klusterilla sen
oikeassa merkityksessä.
Tällainen Müllerin määrittelemä postmoderni ihminen pystyi tarvittaessa määrittelemään tilan, ajan ja ruumin uudella tavalla, jolloin
myös yhteisön normit ja moraali saattoivat vaihtua. Vanhat traditiot
ja kulttuurit voitiin vääntää nykyisyydelle tärkeään muotoon, jolloin
se ei enää sitonut tai velvoittanut ihmistä mihinkään. Tällainen biososiologia synnytti henkisen materialismin ja päädyttiin ponnistelussa ikään kuin puolitiehen. Hyväksyttiin realistinen käsitys ihmisestä
läntisen tieteen välinein, ja henkisyys perustuisi jonnekin puoliväliin
buddhalaisen harmonian ja läntisen materialismin tutun leveille teille. Tällaisia geenejä oli helppo manipuloida. Elämä olisi katkelmallisia elämyksiä ja muisti panisi ne järjestyksen silloinkin kun samaan
biologiseen elämään alkaisi kuulua ikään kuin useita päällekkäisiä ja
limittäisiä, peräkkäisiä elettyjä elämiä, pohti Müller muuttuvaa maailmankuvaa. Se oli todella puolitiessä siitä ihanteesta ihmisenä, jota
Müller tavoitteli omana ihanteenaan. Nyt haettiinkin sellaista kuhnuria, joka samaan aikaan tuotti ja kulutti kysymättä tai tarvitsematta
enempää.
Kaikista niistä ei voisi edes ottaa vastuuta monikulttuurisessa
maailmassa eläen. Rooleja oli joustavasti vaihdettava, ja konfliktitilanteissa pelin voitti fiksuin ja ovelin, jolloin hävinnyt hyväksyi sen
valmiina uuteen ja pelin säännöt keksineen lohduttomaan uuteen
peliin. Se joka ei hyväksynyt sääntöjä suljettiin muurien ulkopuolelle.
Eikö näin ole käynyt aina, hän kysyi lopuksi itseltään, ja heitti lehden
sivuun. Uutta tuottavaa tietoa oli nykyisin vaikea löytää. Uuden tiedon tuottajat olivat kätkeytyneet omiin klaaneihinsa, kirosi Müller
taantumaa ja paluuta vanhaan.
Ongelma olivat nämä nuoret altruistiset ryhmät ja lapset. Näiden
ryhmät käyttäytyivät pelin säännöistä piittaamatta, sulkivat itse itsen158

sä ulkopuolelle etsien sosiaalista pääomaansa ja kokemuksia omasta
fiktiivisestä maailmastaan ja virtuaalitodellisuudesta. He tunnistivat
hyvin toistensa merkit ja heitä suojeli kyky mukautua, muuttaa muotoaan aivan kuin heillä olisi kymmeniä eri ilmiasuja esiintyä samassa
persoonassa vaihtaen väriäänkin kameleontin taidoilla maastoutuen.
Daimonit, eläinhahmot heidän yllään, olivat vielä avoimia, geenit
joustavia ja lukkiutumattomia, tiesi Müller liiankin hyvin altruismi
jouston luonteen.
He saivat taloudellista tukea varttuneemmista yrittäjistä, joilla oli
taipumusta eksistentiaaliseen filosofiaan ja täydelliseen vapauteen
sekä altruistiseen tiedon tuottoon. Nämä tukiryhmät tekivät outoja
hyppyjä tuntemattomaan, valinnat olivat absurdeja ja vieraantuneet
kokonaan perinteisestä kulttuuriympäristöstään, muistuttivat kulkureita. Kulkureita he olivatkin ja saivat voimansa noista nuorista innovaattoreiden ryhmistä ja telecity -blogaajista, jotka taas oppivat
saamaan kaiken arvokkaan ilmaiseksi. Kuka enää kulki silkkitien
päästä toiseen vuosikausia uhraten muutaman tietojyvän takia? Kuka
lähti purjehtimaan vieraisiin maanosiin vain saadakseen selville oliko
siellä ketään, ja miten se rikastutti laivanvarustajan elämää?
Lapsuuden koti oli Peter Müllerille riittävä selitys sille pelolle, jota
hän itse nyt tunsi ikääntyessään. Hän ei kuitenkaan pyrkinyt hakemaan selitystä menneisyyden peikoista ja ihmisen luolan takaisista
juurista. Peikot voivat syntyä lajikehityksen tuloksena mistä tahansa
ja ihminen ei ollut mikä tahansa ja tahdoton, sieluton kone. Siitä
Müllerin omat vanhemmat olivat aikanaan pitäneet huolen baptistikirkon suojissa. Joskus kasvatus oli ollut jopa kalvinistisen ankaraa
Müllerin uskoessa olevansa ulkona niiden armoitettujen joukosta,
jotka tulivat armon kautta pyhitetyiksi. Helvetin tuli oli lapsena pelottava oppi, jos koki olevansa jo syntyjään predestinoitu ulos paratiisista, armon lahjoista ponnistuksistaan huolimatta. Monet Müllerin ponnistukset olivat vanhempien tulkintana viitanneet huonoon
lopputulokseen ja lopulta hän hyväksyi olevansa ulkona armosta,
vanhempiensa hyväksynnästä, ja hän päätti elää helvetille otollisen
elämän.
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Peter Müller ei ollut perehtynyt ihmisen sisäisiin mielentiloihin,
eikä tuntenut kuin päällisin puolin genetiikkaa, ja vaikka hän oli
poikkitieteinen monilahjakkuus, ydinfyysikkona hän tunsi olevansa
vahvimmillaan. Fysiikassa maailma oli mallitettu ja ihminen oli vain
häiriö luonnonlakien täsmällisessä formaatissa.
Müllerin vahvinta osaamista olivat nanotekniikan uudet pallohiilet eli fullereenit. Nanotekniikasta oli tullut hetkessä ehkä kuumin
perustutkimuksen ala maailmassa ja se liitettiin miltei jokaiseen
muuhun tieteeseen ja niin myös biologiseen tutkimukseen ja geeneihin. Atomien mittakaavassa genetiikan pohjalla oli insinööreille tilaa
mittaamattomasti.
Japanilainen Norio Taniguchi oli ottanut käyttöön käsitteen nanoteknologiasta vuonna 1974 ja sen historia tieteenalana oli siten kovin
nuori. Mullistavat tunnelointi- ja atomivoimamikroskoopit oli otettu
käyttöön 1980-luvun alussa ja ne mahdollistivat uuden otteen atomeista. Harold Kroto ja Richard Smalley löysivät puolestaan pallomaiset kestävät hiilimolekyylit, fullereenit. Heille myönnettiin
löydöstä Nobelit vuonna 1996. Tuossa vaiheessa myös Müller oli jo
mukana kilpailussa. Syntyivät ensimmäiset nanoputket ja transistorit.
Nanoteknisiä tuotteita alkoi virrata markkinoille ja Yhdysvallat
käynnistivät mittavan nano-ohjelmansa presidentti Bill Clintonin
hallituksen toimesta vuonna 2000, Müllerin ollessa tätäkin ohjelmaa
käynnistämässä.
Nanokampuksia alkoi syntyä siinä missä piilaaksoja 1970-luvulla.
Syntyi käsite nanonupuista ja fullereenin liittämisestä nanoputkeen.
Fujitsu-yhtiö alkoi kasvattaa nanoputkista kapeita johtimia tietokoneiden puolijohteisiin. Uusi teollinen vallankumous oli syntymässä.
Täysin hiiltä ja orgaanista ainetta olevat nanomuistit kykenivät tallentamaan tietoa tuhansia kertoja tiiviimmin kuin mitä aiemmin
puolijohteet. Samalla bittejä ja dataa alettiin siirtää satoja kertoja paremmin kuin mihin puolijohteet olivat kyenneet.
Puhdashiiliset ja orgaanista perustaa olevat fullereenit kelpasivat
voiteluaineiksi, muovien ja metallien tukirakenteiksi ja kemian katalyyteiksi. Müller havaitsi kuinka ne kävivät myös lääkkeiden kuljetta160

jiksi, solujen ja geenien kasvualustoiksi, aurinko- ja polttokennojen
materiaaleiksi. Puhtaasta hiilestä oli mahdollista tehdä hiilirakenteisiin atomeihin ja molekyyleihin melkein mitä tahansa, Müller luennoi. Hän oli taitava puhuja, mutta vielä monin verroin taitavampi
hankkimaan rahoitusta ohjelmilleen, joista monet olivat olleet eettisesti kyseenalaisia ja moraalittomia. Sellaista yhtiötä tai hallitusta ei
ollut, jota fullereenit eivät olisi kiinnostaneet. Ja Müller tarvitsi ja
käytti rahaa enemmän kuin pienen valtion hallitus oman organisaationsa ohjelmiin, joista pääosa oli salaisia ja osa vieläkin salaisempia.
Müller osasi verkostoitumisen ja klusteritalouden pelisäännöt kiertäen juridiikan koukut ja sijoittumalla sinne, mistä muut eivät vielä
osanneet häntä etsiä.
Aluksi Müller kasvatti nanoputkia ja pallohiiliä fullereeneina grafiitista uunissa. Lämpötila ja aineitten suhde oli kokattava juuri niin,
että lopputulos oli varmasti puhdasta fullereenia. Tuotannossa Müller käytti joskus jopa tavallista häkää, ja oli saada kerran vaikean
myrkytyksenkin. Se oli lapsellista pioneeriaikaa jenkkien tapaan aina
uutta rakentaen. Joskus hän piti vielä tuolloin työtään alkemistin
puuhasteluna ja oli Isaac Newtonin tapaan seota kauas tieteen poluilta noitatohtoreiden suuntaan. Kokkausaineet ja reseptit muistuttivat Newtonin merkintöjä olkoonkin, että hänen tavoitteensa oli
kultaakin arvokkaampaa Newtonin ollessa alkemisti Müllerin rinnalla. Ja alkemisti Newton oikeasti olikin, pohti Müller eurooppalaista
tiedettä ja sen historiaa. Pääosa Sir Isaacin tuotannosta oli okkultisia
kirjoituksia ja alkemiaa eikä pelkästään klassista mekaniikkaa, integraaleja ja differentiaaleja, painovoimalakeja tai spektrin ymmärtämistä. Mistä hän mahtoi saada oivalluksensa, muuten alkemistina ja
sadistisena pikkuvirkamiehenä? Tähän Müllerillä oli selvä vastaus,
eikä se mairitellut Sir Isaac Newtonia saati eurooppalaista imperialismia vuosisatojen takaa.
Läpimurtonsa Müller teki keväällä pajujen puhjetessa kukintaan.
Päivä oli sattumalta sama kuin Einsteinin maaliskuinen syntymäpäivä, ja uusi löydös tuli heti perään myöhemmin saman kuun lopulla,
silloin Rene Descartesin kunniaksi. Omituinen sattuma, laskeskeli
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Müller, jolle molemmat tiedemiehet olivat erityisen tärkeitä avainhenkilöitä. Löydöstä saattoi verrata teräksen valmistuksen keksimiseen. Lukkoon menneet tietokoneen aivot alkoivat jälleen toimia.
Lukkiutumisen oli aiheuttanut mikrosirujen rajalliset kyvyt ja alkuvuonna 2011 tuli seinä vastaan. Kuparijohtimissa oli päästy noin 60
nanometrin kapeuteen, mutta jo 35 nanometrin jälkeen kuparijohdin
ei enää toiminut piimateriaalissa. Sirut alkoivat kuumeta. Elektronien
liike hidastui, tietokoneen aivot eivät toimineet. Vain Müllerin tietokoneet toimivat ja läpimurto oli taloudellinen ja vallankäytöllinen
sensaatio. Tuon päivän jälkeen Müller sai tahtonsa läpi missä tahansa.
Müllerin keksintö ei ollut vain nanoputkea tuottavat kasvualustat,
jota olivat kuin raeruohoa kasvavat tupasvillan valkoiset töyhdöt.
Niiden idea perustui grafiitista ja kimberliitin tuhkata erotettuun timanttimassaan. Tätä hän tuotti itselleen suuria määriä vanhoilta arkeeisilta poimutusalueilta Pohjois-Suomesta ja Venäjän Karjalasta.
Esiintymät olivat uskomattoman rikkaita ikivanhoja tulivuoripiippujen pesiä. Liki tuhatkertaisia verrattuna vanhoihin esiintymiin EteläAfrikassa, Kanadassa tai Intiassa. Intiasta sitä rahdattiin aikanaan
jopa silkkitietä pitkin ja käytettiin jopa kuvataiteissa, suurten taiteilijoiden maalausten loiston antavana säihkyvänä tuhkana. Paljain silmin sitä ei erottanut, mutta jokainen siru oli täydellisen
hilarakenteen saanut timantti palauttaen valon kuten jalokivi palauttaa. Sen käsittely taiteessa oli sitten jo toisenlaista tekniikkaa ja vaati
kemian taitoja. Keskiaikainen kemia oli vaatimatonta tämän päivän
osaamiseen, mietiskeli Müller katsoessaan taideaarteitaan ja niiden
kömpelöitä jäljitelmiä nerojen töistä miniatyyrimaalaustensa parissa.
Uudet rikkaat kimberliittilöydökset hän kytki sellaiseen orgaaniseen kuitukomposiittiin, jonka tuotossa käytettiin tavallista pellavaa.
Puolijohteet sivuutettiin muovin kohdalla kokonaan ja kupari korvattiin niin ikään orgaanisella johteella. Kaivosalueet hän valtasi itselleen ja yhtiöittensä kautta Etelä-Afrikassa, Australiassa, Kanadassa, ja jopa Ruotsissa ja Suomessa. Ne valtaukset eivät maksaneet
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juuri mitään, mutta olivat varmistus sielläkin kilpavarustelun suunnalla. Müller on saksalaisen perusteellinen talousmies.
Tästä seurasi suurin keksintö. Müller kytki löydöksensä tietokoneen sovelluksista suoraan ihmisen omaan geenistöön ja sen perimän pienrakenteisiin. Niiden DNA-runko oli sopiva ja uudet geenit
voitiin istuttaa sellaiselle kasvualustalle, joka oli ihmisen itsensä tuottama eikä elimistö hylkinyt uutta geenien kasvualustaa. Muistijäljen
säätelygeenit zenk-geeneinä voitiin kloonata ja liittää rakenteeseen,
joka oli oleellisesti nopeampi kuin perinteisen tietokoneen kyky tallentaa tietoa, muistaa ja oppia. Orgaaninen tietokone, mutta kuitenkin ihminen, ja oikein suurella oppimiskapasiteetilla varusteltu,
hymähti Müller.
Uusia synteettisiä geenejä sekä niiden johdannaisia voitiin tuottaa
määrätön määrä eikä erikoistumattomia soluja tarvittu. Ihmisen siirtyminen osaksi tietoyhteiskunnan yhteistä muistia tapahtui nyt toisin
kuin mitä oli aiemmin pohdittu. Se ei ollut koneperusteinen, piisiruista syntyvä, vaan orgaaninen ja kasvoi koko ajan ihmisen omassa
elimistössä. Ongelmana oli vain ihmisen psykologia ja vanha geenistö, sen tallentamat olemattomat ja väärät tiedot sekä muisti, peritty,
kollektiivinen ja miljoonien vuosien takainen harha. Tähän Müller
tarvitsi apua, jonka hän tiesi oleva olemassa. Sen juuret olivat vanhassa Kiinassa, mutta jäljet katosivat jonnekin juutalaisen seurakunnan syntysijoille muinaisessa Roomassa. Taas jotain sirpaletietoa
keskiaikaisesta tieteestä ja sen uudistajista ja sitten sukellus tuntemattomaan. Tai ei täysin tuntemattomaan vaan pikemminkin sysimustaan yöhön, jota hallitsi jesuiittamunkkien joukko, ja tätä johtava
mustaksi paaviksi kutsuttu terroristi. Monen etsimä ja myös Pyhäksi
Pietariksi kutsuttu Maya-kansan K’uhul Ajaw, ylipappi, sotapäällikkö
ja kuningas, Dos Pilasin ja juutalaisen seurakunnan alias Simon Salem.
Kaikkea näytti kuitenkin yhdistävän ranskalainen filosofi ja matemaatikko Rene Descartes, jonka muotokuvaa hän oli käynyt katsomassa Louvressa. Frans Halsin joskus vuonna 1640 - 43 maalaama suurinenäinen, hieman uneliaan silmäinen, viiksekäs ja tummia
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pitkiä hiuksia harteillaan kantava ruma mies. Muistutti vaikutelmaa
tuon ajan muskettisotureista, naurahti Müller kuvalle aikanaan Pariisissa käydessään. Miehen silmät olivat todella kuin Mona Lisan hymy viereisessä salissa ja vitriiniin piilotettuna. Makukamarisilmät
sanoisi joku nainen, kuten Müller oli kuullut sanottavan omistaan.
Kuvan miehen iäksi Müller arvioi noin 50 vuotta. Descartes kuoli
Tukholmassa helmikuun alkupäivinä vuonna 1650 tuolloin 54 vuotiaana harmittomaan vilustumiseen. Hän oli ollut Tukholmassa
kuningattaren kutsusta keskustelemassa tiedemiehen löydöksistä.
Ruotsin kuninkaalliset eivät kutsu erakkomaista miestä Hollannista turhanpäiväiseen jutusteluun, arveli Müller löytämättä kuitenkaan Tukholmasta juuri mitään merkittävää. Ruotsalaisille tuo aika
oli ollut suurvaltaajan hetkiä, mutta sodat olivat heikentäneet maata.
Müller tunsi hyvin Skandinavian historiaa ja myös Suomea joutuen
vierailemaan jo yksinomaan kaivosalueillaan tuhkatiheään Suomessa
ja Itä-Karjalassa, Petroskoissa, mutta myös Petsamon alueella Jäämeren hyisessä satamassa. Suomen historiaa hän piti surullisena ja
vertasi sitä usein Puolaan. Tilsitin sopimuksessa vuonna 1807 Suomea ei edes mainittu, vaikka sota kulkikin Suomen sodan nimellä
kansakunnan muistissa, muisteli saksalainen sattumoisin käsiinsä
joutuneita asiakirjoa.
Aleksanteri oli ottanut hieman vastahakoisesti Suomen ja Ahvenanmaan Ruotsilta. Ruotsia oli painostettu mukaan mannermaasulkemukseen Ranskan ajamana ja tavoitteena oli ollut heikentää
Englantia. Napoleon ja Aleksanteri olivat kaukana Suomen kansan
kuvitelmista ja suurvaltapolitiikka ”Vänrikki Stoolin tarinoista”.
Suomalaiset uskoivat omiin satuihinsa ja Runebergin runoihin. Sama
toistui talvisodan alkaessa ja Hitlerin kirjoittaessa sopimuksensa Stalinin kanssa. Taas Suomi oli joutunut suurvaltapolitiikan pelinappulaksi suursodan aattona, mutta nyt myös puskurivaltiona Ruotsin
suojana. Siinä ruotsalaiset olivat onnistuneet. Ruotsalaisilla oli Södergranin tapainen strateginen taju ja kyky hahmottaa itsensä tuleviin tapahtumiin, ihaili saksalainen. Haminan rauhassa Ruotsi oli
liittynyt lopulta mannermaasulkemukseen eikä Suomea oltu edes
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mainittu tekstissä, muisteli saksalainen yllättävää havaintoaan. Ruotsi
suurvalta-aika oli päättynyt, ja Suomi aloitti historiansa kansakuntana lopulta hyvinkin myöhään. Tuolloin toisin jo Venäjän suurruhtinaskuntana ja autonomisena osana. Myöhemmän historian kirjoitti
suomalaisille urjalalainen kirjailija Väinö Linna, hymyili Müller suomalaisten tapaa uskoa tarinoihinsa ja elää hyväuskoista elämäänsä
etäällä kaikesta ja luottaen muiden tukeen kansakuntien julmassa
pelissä.
Ihmisen tekoja ei voitu ennakoida kuten hiukkasten liikkeitä.
Mutta ehkä suurena joukkona? Ehkä ihminenkin oli kuin suuri
joukko hiukkasia, joista syntyi kyllä järkevä kokonaisuus, kun jätti
tarkastelun ulkopuolelle yhden ihmisen ja keskittyi suuriin massoihin. Ei seurannut yhden muurahaisen mieletöntä törmäilyä tyhjäksi
jo imetyn suppupaarman kimpussa ja jäämistä lopulta koko muun
joukon jalkoihin tai osaksi elävää biosiltaa kierittyään keon reunalta
takaisin lähtökohtaansa ja menettäen koko päivän uurastuksensa.
Ellei sellaisena pidetty joutumista osaksi siltarakennelmaa. Kuinka
moni ihminen on ollut osa tällaista elämää, hän pohti ja mielessä
kävi kuva Volgan lauttureista Ilja Repinin tuotannosta. Ehkä sellaisia
esimerkkejä voisi löytää lähempääkin, hän pohti ironisesti.
Järjestelmä sinänsä oli kyllä toimiva koko systeemin toteuttaessa
selvää matemaattista mallia vaikka yksittäisten muurahaisten maailma vaikutti välillä kaoottiselta. Luonnonlakien mukaan rakentaen ja
painovoiman kanssa taistellen siitä syntyi sosiaalinen järjestelmä,
jonka fyysikkokin saattoi ymmärtää ja hyväksyä. Se mikä puuttui oli
löydetty oikeastaan atomifysiikan keinoin, ja sitä oli sivuttu toki läntisessäkin tieteen filosofiassa, mutta sen täydellinen selitys oli kadonnut. Sitä oli kopioitu vuosisatojen aikaan monenkin filosofisen
suuntauksen evääksi hieman samaan tapaan kuin hajottaen kokonaisuuden hallitsevan taidemaalari Kandinskin työ lukuisiin ismeihin
ymmärtämättä enää myöhemmin alkuperäisen maalauksen ideaa.
Tieto pirstoutui eri aikoina, haki analogiansa väärästä ajasta ja
lopputulos on kuin joukko palapelin paloja, jotka eivät menneet
enää yhteen formaattiin. Jotain puuttuu aina tai kaikki oli näkyvillä,
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mutta niiden sovittaminen yhteen ei onnistunut kuten aikanaan Einstein kokosi oman palapelinsä nerokkaasti valmiista deduktiosta.
Käyttämättä lainkaan induktiivisia ja empiirisiä mittausmenetelmiä,
kuten monet hänen edeltäjänsä ja palapelin palojen uutterat hakijat
muurahaisina kekoa kooten.
Nyt palat olivat koossa, mutta puutui ikään kuin se kehikko, johon ne olisi liitettävä jotta muurahaiset voisivat toteuttaa työnsä
loppuun juoksentelematta sokeana moniin vieraisiin suuntiin. Ehkä
tämä vaati toisen symbolirakenteen kuin mihin deduktiivinen tiede
ylsi. Rene Descartes oli jotenkin yhteydessä kaikkeen mutta miten,
se oli Müllerin löydettävä. Ehkä Descartes ei ollutkaan ratkaisu vaan
pullonkaula ja hänen tulkintansa oli virheellinen? Jos et ole ratkaisu
ongelmaan, olet osa ongelmaa, järkeili Müller ja tiesi lähestyvänsä
totuutta.
Monet linnut, mehiläiset, valaat ja delfiinit, ihmisen kaltaiset sosiaaliset eläimet suunnistivat nykyisin väärin ja olivat eksyksissä ihmisen kömpelöiden laitteiden viestittäessä niiden omilla aallonpituuksilla ja sotkien kyvyn viestittää suunnistuksessa. Pienikin virhe
suunnistuksessa tekee kohtalokkaan suuren poikkeaman lyhyelläkin
matkalla, ja seurauksena on pysyvä eksyminen ja kuolema. Jään alla
suunnistettaessa pesäkolon katoaminen merkitsee aina hukkumista.
Samoin pienikin eksyminen matkalla kukkakedolta mehiläiskennostoon on kohtalokas. Samalla koko sosiaalinen elämä romahti viestityksen muuttuessa virheelliseksi. Mutta kaikkein suurin muutos tuli
viestin vastavuoroisuudesta ja siitä, että epigeneettisesti puhtaat ja
zenk-geeneiltään terveet lapset ja nuoret ottivat vastaan viestejä, joita tuli ulkoavaruudesta, tähtien sykkeestä mutta myös luonnosta,
jossa maan magnetismi ja tähdet olivat osa eläinten luontaista kykyä
elää ja suunnistaa. Kiinalaiset tunsivat tämän jo vuosituhannet sitten,
ja jäljillä olivat myös Andien ja Perun intiaanit, mutta nuo sivilisaatiot oli hävitetty eurooppalaisten barbaarien toimesta.
Pahiten kärsivät ne kulttuurit tai kauppablokit, joilla ei ollut käytössä Müllerin tietoa ja tekniikkaa ja jotain puuttui nyt siitäkin. Müllerin mielessä kävivät agnostikkojen opit ja toistuvat kauhukuvat.
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Niistä pahimmat muistuttivat Georg Orwellin, alias Eric Arthur
Blairin pamfletteja tuotettuna joko Intiassa, Espanjassa, Burmassa
tai ties missä miehen harhaillessa BBC:n Kaukoidän toimittajana.
Eläinten vallankumous oli selvä varkaus Aisopoksen eläintaruista,
mutta Jonathan Swiftin satiirit olivat vieläkin näkyvämpiä Utopiaromaanissa.
Stalinin ajan antifasismin kääntyminen antistalinismiksi toi Müllerin mieleen venäläisen Aleksandr Ostrovskin groteskit näytelmät, ja
niiden siirtymisen myöhemmin Anton Tšehovin tuotantoon. Müllerin maailmassa kaikki olivat varkaita ja Orwell vakuutti häntä vain
anti-imperialistisena varakkaan kodin poikana harhailemassa parikymppisenä siirtomaavirkamiehenä Burmassa ja myöhemmin kerjäläisenä Pariisissa ja Lontoossa. Elämä oli muuttunut Orwellin kuvaamaksi.
Espanjan sisällissodan aikaiset kokemukset olivat yhtä uskottavia
kuin Picasson maalaus ja usko poliittisiin opinkappaleisiin katosi
Eric Arthur Blairilta. Müller ei osannut arvostaa ihmisten humaaneja
saati vilpittömiä tarkoitusperiä. Müllerin kyky paljastaa ihmisten motiivit ja lähteet vei uskon korkeammista motiiveista, kuin mihin näiden kirjailijoiden omat työt viittasivat, ja tässä hän muisti baptistikirkon aikaiset opit ihmisen perimmäisestä syvästä pahuudesta.
Orwell olisi joka tapauksessa ollut virhelähde, jos hän olisi ollut osa
Müllerin jäljitettäviä. Orwell oli vallankumouksen edetessä sen myöhäisempiä omaksujia ja innovaattorit kirjailijoina oli murhattu jo paljon ennen häntä. Siitä kertoi jo hänen saamansa suosio. Hän eli jo
diffuusion jälkiaallolla, laskeskeli Müller. Itse hän kulki sen ehdottomassa kärjessä ja halveksi Orwellia varkaana.
Ihmisen kohdalla geneettinen virhe tai virhesignaalit johtivat sellaiseen häiriöön, jossa kollektiivinen muisti ja arkeeiset tapahtumat
eivät kulkeneet rinnan perinteisen muistijäljen kanssa. Suunnistaminen muuttui myös aistien kohdalla synnyttäen outoja hallusinaatiota
tai virhenäkyjä. Näitä tuloksia Müllerillä oli kokeellisesti tehtyinä hyllymetreittäin Birkenausta, Buchenwaldista, kaikista keskitysleirien
tuhansista tutkituista tapauksista. Menetelmät olivat vain kovin al167

keellisia ja vailla sellaista teknologiaa, jonka Müller tunsi. Kuinka
ihminen toimisi osana yhteisöä, valtiota ja globaalia prosessia, askarrutti nyt fyysikkoa. Olisiko malli sama kuin muurahaisilla? Johtiko
uuden muistin, manipuloitujen geenien tai virhesignaalien yhteinen
globaali onnettomuus ja turhaumat paluuseen vanhaan degeneroituneina ja regressiivisenä traumana, vai oliko kyse sittenkin edistyksestä?
Ehkä ihminenkin teki lopulta oikeaa suoritusta riittävän kaukaa
tarkastellen. Yritti voittaa painovoimaa, liikkua energiaa säästäen ja
rakentaen lopulta heksagonaalisia maailmoita, teitä ja reittejä, mehiläisten tavoin, tai hakien suurempaa päämäärää itse sitä näkemättä
sen enempää kuin hämähäkki täsmällisiä seittejään aamuauringossa
kosteuden paljastaessa niiden koko komeuden? Ehkä ihminen on
lopulta osa fyysistä koneistoa ja tahdoton osa yrittäen vain selittää ja
löytää itselleen sopivan narsistisen selityksen, joka oli suurempi kuin
mitä ihminen lopulta onkaan, ja malli onkin vain persoonallisuuden
mitta. Ehkäpä ihminen onkin oman selityksensä vanki, pohti Müller
ja tunsi olevansa väsynyt ja hysteerinen. Hän oli nähnyt välähdyksen
kiinalaisten tuottamasta aineistosta liki 400 vuotta ennen ajanlaskumme alkua sisältäen outoja merkkejä ratkaisusta, jotka saivat hänen ihokarvat koholle ja kylmien väreiden syntyvän pintasuonten
reagoidessa järkytykseen. Jossakin täytyi olla enemmän tietoa kuin
muutama arkki viivainkoodia ja sen yhdistämät elementit. Samaa
mitä Einstein ajoi takaa turhaan vuosikymmenet.
Müllerin tulisi tietää nyt sellaista, johon kukaan ei voinut vaatia
juuri häneltä vastausta, mutta oletti hänen sitä piilottelevan. Induktiivinen löydös tai sen toteutus ennen deduktiivista selitystä johtaa
katastrofiin, ennusti jo Einstein aikanaan, ja nyt niin oli käynyt. Oli
syntynyt uskomattoman hyvää käytäntöä ilman hyvää teoriaa fysiologisena prosessina. Psykologisena ja sosiaalisena tulos ei ollutkaan
sitten odotettu. Teoria oli siellä väärää vaikka tulos oli olemassa.
Vastaus oli toki tiedossa jo ennen Newtonin aikoja, ja nyt se vain oli
kätkettynä ja löydettävä. Darwinin teoria ihmisen käyttäytymisestä ei
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ollut se jota haettiin, eikä Freud tuntenut biologiaa saati atomifysiikkaa.
Mihin tarvita tietoa, jolla ei ollut muuta käyttöä kuin todeta tapahtunut? Ongelma ei ollut fyysikon vaan henkitieteilijöiden, Müller
tuhahti halveksien ja polkien savukkeensa kenkänsä kärjellä kostean
soran sisään ketjupolttajan refleksinä.
Ehkä vastuu olikin biologien, niiden joiden kokeilut olivat aikanaan ryöstäytyneet yli sen rajan, johon ihminen ei ollut vielä valmis,
eikä tekniikka Müllerin tasoa. Ikään kuin tekniikan karkea osaaminen olisi antanut oikeuden tehdä sellaista, johon sen sosiaaliset tai
psykologiset vaikutukset olivat heikosti tiedossa. Kuka nyt olisi voinut aavistaa että geenit olivatkin niin oudolla tavalla lähellä toisiaan
ja samaa rakennusainetta.
Müller vastasi kongressin asettamasta työryhmästä, jonka tuli
seurata niitä päivittäin pahenevia katastrofeja, joita merenpinnan
nousut ja laskut, vuoksen ja luoteen uskomattomaksi käynyt vaihtelu
aiheuttivat rannikon jokivarsisuistoihin rakennetuissa miljoonakaupungeissa. Tai oikeammin heidän tuli seurata niiden ennustettavuus
ja seuraavien päivien aikana evakuoitavat alueet. Jos siihen vain olisi
ollut aikaa tai mahdollisuuksia siinä kaaoksessa, johon rannikkoalueiden metropolit olivat jo joutuneet.
Paniikki oli alkanut jo kuukausia sitten jokisuistojen kaupunkien
tyhjentyessä lukuun ottamatta niitä uskalikkoja, jotka jaksoivat vielä
ryöstellä tyhjiksi jääneissä ja slummiutuvissa liikekortteleissa, tai jotka piileksivät betonipilvenpiirtäjien sisällä hakien turvaa niiden
ylimmistä kerroksista. Alemmat osat olivat liejun ja mudan peitossa
aivan samalla tavalla kuin kaupunkien kadut, bulevardit ja niille johtavat liikenneväylät, satamat ja lentokentät.
Käytännössä näiden ihmisten kohtaloksi oli jäänyt tarpeettoman
pitkä viivyttely alueella, jonka evakuoimisesta he olivat usein itse
vastanneet ja kokivat sen turhaksi. Moni ei uskonut aisteihinsa ja oli
ehkä siksi erehtynyt. Transgeeniset ilmiöt tuottivat harhoja ja
useimmat onnettomuudet olivat juuri sellaisia. WTC:n tornitaloissa
työtään tehneiden kokemukset terroristien hyökkäyksestä olivat hy169

vin erilaisia syyskuun 11. päivänä vuonna 2001 ymmärtämättä mistä
oli kyse, kuin seuraten lentokoneiden syöksymistä tornien sisään
televisiosta ja suorana lähetyksenä. Titanicin kannella ratkaisujen
teko oli erilainen ilmiö kuin seuraten tapahtumaa etäältä. Nyt olisi
voitava katsoa etäältä globaalia onnettomuutta, mutta maan kamaralla se oli vaikeaa, valitteli Müller.
Peter Müller teki pitkiä työpäiviä bunkkerissaan yhdessä kahden
kollegansa Helmut Drexlerin ja Otto Stressemanin kanssa valmistellen sivussa uusinta julkaisuaan. Kollegat olivat molemmat lähtöisin
Itävallan Braunausta, Stresseman tosin perheensä mukana toisen
maailmansodan jälkeen muuttaneena, käytyään ensin myös lyhyellä
evakkomatkalla Perussa Etelä-Amerikassa.
Kaikki kolme olivat tavalla tai toisella lähtöisin Braunausta, jossa
muuan Adolf Hitler syntyi vuonna 1889 keskiluokkaisen vauraan
tullilaitoksen virkamiehen perheeseen. Molemmat miehet, Helmut
Drexler ja Otto Stresseman olivat muuttaneet Branausta jo 1970luvulla Wieniin ja myöhemmin opiskelujensa kautta Saksaan ja Baijeriin. Tiedemiehinä heillä oli keski-ikäisen jo varttuneen tutkijan ote
työhönsä ja molemmat tunsivat salaa ylpeyttä sukujensa taustasta.
Helmut Drexler oli äitinsä kautta sukua Anton Drexlerille, Saksan natsipuolueen perustajalle. Oikeastaan hän otti äitinsä nimen
juuri tuosta syystä, jouduttuaan orvoksi nuorena poikana, Hitlerin
tavoin ja vielä samassa kaupungissa.
Hän tunsi suurta kohtalon yhteyttä Branaun suuren poikaan. Juuri hän tutustui Otto Stressemaniin, Gustav Stressemanin läheiseen
sukulaiseen miltei sattumoisin Wienissä. Gustav Stressman puolestaan oli useaan otteeseen ensimmäisen maailmansodan jälkeen Saksan ulkoministerinä, ja niin myös vuonna 1928 perustetun enemmistöhallituksen konservatiivisena ulkoministerinä. Itse kanslerina tuolla hallituksella toimi Hermann Müller. Elettiin Versailles’n rauhanehtojen jälkeistä aikaa ja Weimarin tasavallan vakiintumista kohti
vahvistuvaa Saksan suurvaltaa, natsien vaalivoittoa vuonna 1930.
Müllerin ajasta Hitlerin hallitukseen 30 tammikuuta 1933 oli aikaa
enää vajaa viisi vuotta.
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Peter Müller varoi visusti kertomasta työstään edes lähimmille ystävilleen. Kaikki tiesivät toki Müllerin taustan, sukulaisuuden Hans
Mülleriin ja Weimarin tasavallan jälkeiset ajat. Müllerin ja hänen työryhmänsä yhdistäminen tuohon aikaan oli kuitenkin monelle mahdotonta. Ikävä historia oli unohdettu Saksassa mahdollisimman
nopeasti, eikä sen penkomiseen löytynyt mitään erityistä syytä myöskään aikanaan Ruhrin alueen miehittäneiden ranskalaisten keskuudessa. Euroopan historia alkoi oikeastaan vasta Hitlerin valtaannoususta kadoten jonnekin toisen maailmansodan päättymiseen.
Uudelleen se nousi tuhkasta EU:n laajenemisen myötä. Lyhyt jakso
fasismin edellytyksiä ja syntyä pohtivasta ajasta oli jäänyt selvittämättä tai se haluttiin haudata. Näin tehtiin Italiassa, Saksassa mutta
myös muissa Euroopan valtioissa.
Mikä sitten synnytti fasismin? Jos syy oli jyrkissä taloudellisissa ja
sosiaalisissa eroissa sekä syvässä taloudellisessa kriisissä, kuten usein
väitettiin, miksei fasismi saanut jalansijaa Yhdysvalloissa? Pelkkä
kriisi tai ensimmäisen maailmansodan ”vääryys” ei selittänyt fasismin kaltaista kansanliikettä sekään. Tai jos syy olisi ollut keskiluokkaistuneessa yhteiskunnassa ja sen kriisissä, miksei se kukoistanut
Ranskassa? Jos taas tärkein tekijä olisi ollut suurakapitalismin ongelmat, miksi Britannia olisi siltä säästynyt ja olisi ollut immuuni
taudille? Jos syy fasismille olisi todellakin korkealle kehittynyt kapitalismi ja sen uhat, miksi fasismi kukoisti myös Unkarissa, Romaniassa
ja Kroatiassa? pohti Müller.
Peter Müllerin teorian mukaan tärkein syy fasismin synnylle
Weimarin jälkeisessä Saksassa ja aiemmin Italiassa oli nationalismi ja
uusi valtio, joka ei ollut muuttunut kansallisesti yhtenäiseksi. Italiassa
ei ollut edes kunnon puoluelaitosta ja äänioikeuskin tuli yhtäläiseksi
vasta vuonna 1912. Näissä maissa poliittinen järjestelmä joutui aina
parlamentaarisiin vaikeuksiin. Olematon demokraattinen perinne
johti fasismin syntyyn, järkeili Müller, Weimarin tasavallan jälkeisen
kanslerin ajatuksia lukenut ja moneen kertaan ne pohtinut fyysikko.
Weimarin tasavallan pääinsinöörit ja uuden valtiomuodon perustaneet olivat vielä 1920-luvulla Sakassa vähemmistönä. Näissä olois171

sa kansan voimakkaampi mobilisointi ja organisointi kansanliikkeeksi, työväenliikkeeksi, oli vastareaktio ja kertoi murrosvaiheesta,
jossa ei palattukaan perinteiseen autoritaariseen valtaan, kuten ItäEuroopan valtioissa ajauduttiin turhaumien taantumana. Tähän Italiassa ja Saksassa ei ollut riittävää kansallista nöyryyttä, vaan patoutunut imperialistinen voima, ja fasistisen liikkeen synty oli kuin
EU:n jälkeinen kriisi kansakuntien jäädessä ulos vähemmistön perustamasta oudosta valtioliitosta, johon ei löytynyt enää edustuksellista kosketusta ja identiteettiä, uhosi Müller ja moni uskoi häntä. Oli
pakko uskoa. Traumaa ja frustraatiota seuraa joko aggressio tai alistuminen ja apatiaa regressio. Molemmat olivat kansakunnille vaarallisia, sillä juureton ihminen ja vallankäyttäjä sekä koditon raha
kykenivät ottamaan mitä tahansa riskejä, ja muuttamaan maanosia
globaalin markkinatalouden museoiksi.
Müllerin maailmassa yhden suuren aikakauden murtumassa oli
kyettävä näkemään koko sen historiallinen totuus, vuosituhantinen
trendi. Ihmisen tuottama tekno-ekonominen kokonaisuus oli toki
muuttunut omalakiseksi, ja sitä ohjasivat innovaatiodemokratiasta
syntyvät monet todellisuudet. Monimuotoisuutta ylläpitävä elinvoimaisuus sieti aiempaa paremmin epävarmuutta, ja tuloksena oli korjausliikkeiden synnyttämä hyväksyttävä tehokkuus, ei lyhytkestoinen
maksimaalinen paikallinen tai alueellinen tehokkuus, joka soluina
levitti vaurautta ja köyhyyttä muiden kannettavaksi tai jälkijättöisesti
niistä nauttien, ulkopuolella reaalimaailman vuorovaikutteisen rajattomuuden. Müller oli omalla tavallaan optimisti ja uskoi virheitä sietävään maapalloon yhteiskuntana, jossa hyväksyttiin riskinottoa ja
epäonnistumista, virheitä kaiken aikaa korjaten. Kaikki ei ollut vain
kurjistumista vaan mukana oli myös jonkinasteista luottamusta ihmiskuntaan, sivilisaation kehitykseen ja sen tarpeeseen yhteisenä
globaalina päämääränä.
Salaa työryhmältään Müller haki tieteellistä läpimurtoa, ja hän uskoi olevansa nyt sitä lähempänä kuin koskaan. Naisen kysymykset
vain ärsyttivät häntä. Fyysikon mielestä naiset olivat miehiä viisaampia, koska hän oletti heidän tietävän vähemmän, mutta ymmärtävän
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enemmän vaistomaisesti. Naiset käyttivät selvästi vähemmän aikaa
epäoleellisen oppimiseen ja sivupolkuihin, mutta eivät tienneet koska ratkaisu oli jo valmis. Siinä päivällä kudottu puretaan jälleen yöllä
hieman samaan tapaan kuin Penelope teki odottaessa miestään
Odysseiaa harharetkiltä. Ja mies oli ajatuksineen usein harharetkillä.
Müllerin harharetki oli tiede, kuten usein ihmisillä, joilla suurin henkinen tai fyysinen heikkous oli samalla vahvin haaste, ja elämä meni
hukkaan sitä ontuessa ja ontuman syitä korjatessa. Se oli kuin hindujen karman laki pyrkien porras portaalta kohti brahmanin yhteistä
sieluamme.
Müller uskoi kykenevänsä nyt parempaan jättämällä tutkimuksissaan epäoleelliset sivuun ja paneutumalla nyt vain oleellisimpaan.
Pelkkiin olettamuksiin ja intuitioonsa hän ei uskaltanut nytkään luottaa. Aika oli siihen liian kriittinen ja myöhemmin häntä voitaisiin
syyttää sellaisista pienistä virheistä, jotka siirtäisivät koko työn muiden tiedemiesten nimiin, ja lopputulos olisi yhtä kehno kuin Weimarin tasavallassa. Se pohjustaisi vain pahimman alkua ja vahvistaisi
uuden Hitlerin nousua, pohti Müller. Itsensä hän näki preussilaisena
rautakanslerina, mutta Bismarckin parannettuna painoksena.
Tätä ajatellessaan Müller tunsi kouristuksen vatsapohjassaan, ja
hän kiirehti huomaamatta askeliaan kiihtymyksen vallatessa mielen.
Hän kykeni rauhoittumaan vasta nähdessään Kuun nousevan nyt
ensimmäisen kerran suoraan läntiseltä taivaalta, josta kohosivat korkeimmat kraatterien huiput ja lopulta koko se komeus, jonka avulla
hän voisi todistaa teoriansa oikeaksi olettaen, että tuo valtava taivaankappale ei alkaisi loitota radaltaan vaan jatkaisi lähestymistään
kaikki aiemmat ennustukset ja fysiikan lait kumoavalla tavalla. Silloin
Einstein olisi ollut tavallaan oikeassa yrittäessään kumota aiemmin
laatimansa kvanttiteorian, jotta laajempi kaiken mallittava ja kattava
suhteellisuusteoria olisi ollut mahdollinen ja Newton olisi ollut väärässä. Omituista miten Einstein, Marx ja Darwin hakivat kaikki samaa mallia ja käyttivät samoja filosofeja, joiden teokset oli hävitetty,
hymähti Müller tieteen pimeille poluille. Kuka hävitti järjestelmällisesti oikean tiedon?
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Aiemmin hävittäjänä oli Platon ja hävitetyt paperit Epikuroksen.
Platonin raivo Epikurosta kohtaan saattoi johtua tämän kyvystä löytää ensin luonnonfilosofiset lait. Mikään ei loukkaa omahyväistä ihmistä niin kuin lähellä oleva kilpailija. Antiikin filosofit hakivat
lopulta viholliset läheltä ja ystävät kaukaa. Se oli inhimillinen erehdys
ja valtaisa menetys tuleville sukupolville ja näiden geeneille, kasakuntien kollektiiviselle muistille, meemiperimälle, kirosi Müller. Tosin
tuota Platonin tekemää tihutyötä oli liioiteltu siinä missä silkkitien
merkitystä tiedon kulussa, tiesi Müller. Suuret hävittäjät ja suuret
kansakuntien kulkureitit olivat kokonaan muualla. Müller ei silkkitielle eksynyt eikä Platonista piitannut.
Platon, valtio-oppimme suuri isä, oli vihannut hedonismista ja
atomiopeistaan tunnettuja aikalaisiaan. Niinpä modernit Demokritoksen ja Epikuroksen opit oli hävitetty ja mustattu heidän maineensa. Vastustajat olivat levittäneet tietoja kevytmielisestä elämästä
ja kristillinen etiikka leimasikin tämän vanhan filosofian nautiskelijoiden synniksi. Kun oleellinen osa palapelin paloista puuttui, syntyi
käsitys hedonistisesta, narsistisesta filosofiasta ja pyhistä kirjoista oli
jätetty ulos apokryfinen kirjallisuus. Päätökset tästä olivat ihmisten
itsensä tekemiä valintoja ja usein takana oli vain yksi henkilö. Jos ne
siellä olisivat, Danielin kirja kokonaisuudessaan, ”mene, mene, tekel,
ufarsim”, olisi ymmärretty sekin oikein ja historia ei olisi sama kuin
nyt tuntemamme, pohti Müller vanhojen kirjoitusten hävittämistä tai
salaamista. Nyt tiede, kirkko, ylimysvalta, media ei voinut hävittää tai
salata tuhansien kirjoittajien havaintoja ja innovaatioprosessin demokraattisuus oli niiden oikea seuloja miljoonien tulkitsemana. Se
oli omalakinen ja armoton viisaudessaan, hymyili Müller geeniensä
tuotteita. Jokainen halusi olla siinä mukana ainakin lastensa kautta ja
parantaa perimäänsä.
Epikuroksen synniksi oli laskettu lisäksi hänen tapansa opettaa
naisille ja orjille. Hieman samaan tapaan kuin Jeesuksen oppien
kohdistuminen muillekin kuin vain kirjanoppineille. Naiset ja lapset
eivät kuuluneet seurakuntaan siinä merkityksessä kuin Messias opetti. Platon hävitti Epikuroksen oppeja, siinä missä alkuseurakunta
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onnistui hävittämään kristityiltä Juudaan ja Marian evankeliumit sekä
apokryfisen kirjallisuuden. Tuolloin keskeinen rooli oli naisen asemalla hieman samaan tapaan kuin Platonin raivossa. Oikeammin
Platonin raivo syntyi geopolitiikasta ja poliittisesta taloudesta. Hänen
oppinsa voitti, mutta sen hinta oli hirvittävä. Platon tiesi Epikuroksen kautta sen, minkä Müller ja läntinen maailma hänen kauttaan
vasta nyt, ja sen hän hävitti. Müller sen sijaan käytti tiedot oman valtio-oppinsa tukena ja rakentaessaan uutta yhteiskuntaansa. Häneltä
oli vain kateissa Descartesin kadottamat tai kätketyt monet löydökset. Niin hän uskoi ja oli saanut vahvistuksen Ruotsin Akatemian
jäseneltä. Sieltä hänelle löytyi myös uusi avainhenkilö, mutta ei vielä
riittävää.
Müllerille läntinen filosofia oli avautumassa antiikin kautta idän
viisaudelle hieman samaan tapaan kuin aikaan Karl Marxille. Nyt
sähköisiä kirjoja oli mahdotonta polttaa, ja kulttuurit olivat yhteistä
muistiamme. Sen sijaan teknologia ja sen osaaminen ei ollut yhteistä
pääomaa, hymähti Müller ajatuksilleen avoimesta, kaiken läpivalaisevasta tiedosta. Tuore tutkimus oli nyt ilmaista ja biologit seurasivat
fyysikkojen heille tarjoamia tuhansia artikkeleja joka päivä. Ihmistieteilijät ja kulttuurin tutkijat tulivat paljon jäljessä, päivitteli Müller
kehitystä. Julkaisuperinne ja tapa käsitellä pieniä tietoaineksia esti
yhteiskuntatieteilijöitä tulemasta mukaan valtavien aineistojen reaaliaikaiseen käsittelyyn. Ihmistutkijat olivat kadottaneet kyvyn hallita
matematiikkaa, fysiikkaa ja suurten lukujen analytiikkaa deduktiivisella varmuudella. Stokastisilla likiarvoilla ei ollut mitään käyttöä
Müllerin maailmassa. Siellä sekunnin murto-osankin viive esti näkemästä sen, kuka sytytti valon ja kuka vain alkoi työskennellä tämän jälkeen uudessa valossa. Ero oli valtava ja sen Müller halusi
poistaa omissa tulkinnoissaan oikeita henkilöitä rekrytoidessaan.
Demokritoksen etiikan avainkäsitteitä olivat ilo, tyytyväisyys ja
mielihyvä. Müller arveli tämän olevan myös globaalin rakenteen uusin filosofinen ydin ja yhdistäjä. Epikuros kehotti ihmistä hankkimaan onnea välttämällä pelkoja ja harhoja, ympärillemme koko ajan
asetettavia esteitä. Maltillinen ja kohtuullinen elämä välttää juuri
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nautintojen tiellä olevia harhoja. Tämän opinlauseen kohdalla Epikuros jäi vihollistensa käsiin, ja maine tahrautui mässäilevänä, irstailevana onnen onkijana. Kävikö näin myös Kiinassa 350 eKr., ja jos
näin kävi, hävitettiinkö oikea tieto täydellisesti?
Müller ei ollut mässäilyn ystävä, eikä ollut toki Epikuroskaan.
Harhakuva oli syntynyt joko väärinkäsityksenä tai jumalia ja kuolemanjälkeistä elämää koskevista tulkinnoista. Epikuroksen atomiteoria oli Müllerin täysin hurmannut uskomaton tuote aikana, jolloin
siihen ei olisi kuulunut olla minkäänlaisia edellytyksiä. Olimmeko me
taantuneet noin kauas ja Platonin kaltaisten ihmisten tekojen seurauksena, hän kiivaili mielessään ja näki Weimarin tasavallan viimeiset
vaiheet. Oliko Saksa näin lähellä voittoa ja kaikki olisi ollut Alankomaiden kautta saatavilla?, kauhisteli Müller kohtalonjumalan nöyryytystä Saksan kansalle tulevina vuosisatoina.
Müllerin ja Epikuroksen jumalat elivät omaa fyysikon atomista
elämäänsä, vailla minkäänlaista mielenkiitoa ihmisiin. Jumalten elämä muistutti buddhalaista ajattelua. Onnea haettiin välttämällä turhaa tuskaa. Mitä oma kristillisyytemme olisi ilman tuskaa ja uhria,
päivitteli Müller baptistikirkon oppejaan. Weimarin valtion jälkeen
onni syntyi tuskasta ja uhrata sai mitä vaan. Nykyisin me uhrasimme
jopa aikaamme lapsille, sanoen sen olevan heille tarkoitettua laatuaikaa. Uhrattu aika oli aina rajallista, käytettävä hedonistisiin harjoituksiin, pilkkasi Müller vastustajiaan. Hedonistinen utilitarismi oli
Müllerin pilkan aihe numero yksi.
Müller haki ajatuksilleen tukea Jonathan Swiftin tapaiselta kirjailijalta ja vain harvoin hän eksyi Orwellin satiiriin, jolloin hän saattoi
juovuksissa huudahtaa ”Katalonia, Katalonia”, viitaten kollegansa
ruotsalaisen Södergranin tapaan ihastua ihmisten henkilökohtaisiin
moraalisiin ratkaisuihin niihin luottaen idealistisella tavalla. Tästä
alkoivat useimmat hänen ja Södegranin väliset riidat. Södegran oli
Müllerin näkökulmasta naiivi humanisti. Skandinavia tuotti tällaisia
enemmän kuin muut kansat yhteensä, arveli Müller.
Müllerin elämä oli Epikuroksen tapaan yksinkertainen, miltei askeettinen, ulkopuolisista ärsykkeistä miltei riippumatonta elämää.
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Onni ja onnettomuus ei saanut olla muiden manipuloima tuote, ja
sen kuolettaminen oli mahdollista vain siirtymällä genetiikan ja sen
meemien lähteille oikaisemalla freudilaiset tavat karaista traumamme
tunnistamalla niiden symbolit ja syntytapa. Epikuroksen atominen
maailma oli ratkaisu tuohon tilaan ja sen taitaja Müller oli yli muiden
tällä planeetalla. Epikuroksen mukaan jopa rakkautta oli varottava
muiden tekemänä psykologisena harhana. Miltei mikä tahansa negaatio oli kielletty ja itsekuri saavutettiin muutamalla geenien tapaa
oppia, ja tämän taidon Müller osasi. Hän tunsi veljeyttä erakko Rene
Descartesin ponnisteluihin, ja tiesi varmasti hänen salanneen tietoisesti tärkeimmän. Hänkin olisi tuolloin menetellyt niin ymmärtäen,
kuinka oikea tieto väärään aikaan oli vaarallista. Müller oletti Descaetsin tulleen murhatuksi Tukholmassa. Hyveellinen hallitus oli Müllerille huonoin mahdollinen vaihtoehto, eikä Tukholma edustanut
tuolloin sellaista.
Uudessa globaalissa ympäristössä ja sen yhteisöissä yksinäinen
minuus olivat harhakuvia, ja kaikki oli perimmältään yhteydessä
kaikkeen. Harmonia syntyi vasta, kun ihminen tajusi olevansa osa
kaikkea, tai hänet opetettiin geneettisesti tai manipuloiden atomirakenteiden kautta olemaan osa kaikkea, yhteistä maailmankaikkeutta.
Hyve-etiikka ei ollut vain filosofiaa vaan fyysinen tapaa toimia ja
muuttaa ihmisen kykyä kokea ja aistia, manipuloida aistejamme, kuten Müllerille kömpelöt kokeet keskitysleireillä juutalaisilla osoittivat.
Juutalaisiin käytettiin heidän omia tietojaan, omien tiedemiestensä
saavutuksia, ja he itse tekivät kokeetkin. Juutalaisten voima oli heidän verkostonsa, globaali ja maailmanlaajuinen klusteri, jota jopa
Julius Caesar ihasteli tai oikeammin palvoi myös omana ihanteenaan. Näin juutalaiset saivat omat uskomattomat oikeutensa ja
Rooma hyötyi niistä ensimmäisenä.
Mikäli Peter Müller vain kykenisi pitämään tietonsa vielä riittävän
kauan salassa ja saisi viimeiset laskelmansa valmiiksi, hän voisi julkaista tuloksensa tavalla, joka toisi hänen nimensä koko maailman
tietoisuuteen jokaisessa maailman kolkassa, jossa Kuu kiersi ja joku
vielä avasi tietokoneensa. Weimarin tasavalta olisi toteutunut utopia,
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ja pelko olisi Müllerin ase siinä missä kenen tahansa täydellisen vallan tavoittelijan sairaissa aivoissa.
Müller oli jopa piilottanut tärkeimmät aineistonsa tietokonemuistinsa ulkopuolelle siitä asti, kun niitä alettiin imuroida kilpailevilta
tahoilta, ja tietomurroista oli tullut hyväksyttävä harrastus, eikä kukaan paheksunut varkauksia silloin, kun se tapahtui kilpailevan yliopiston tai tutkimuslaitoksen taholta, kunhan se vain oli
taloudellisesti tuottoisaa ja yhteistä tulosvastuuta palvelevaa toimintaa pienten tiedeyhteisöjen sisällä ja innovaatioita hakien. Niin yleistä
se oli, että yhä useammat omasta työstään kiinni pitävät ja vähänkin
vainoharhaisuuteen taipuvaiset tutkijat kulkivat mukanaan suljetun
kassakaapin numeroyhdistelmät ja tietokone, jonka internet –yhteydet oli suljettu tai kirjoitustyö oli palautunut vanhojen, manuaalisten
kirjoituskoneiden aikaan. Näin he jättäytyivät verkoston tuhansien
laadunarvioijien ulkopuolelle, eikä kukaan käyttänyt heidän töitään,
eivätkä he oivaltaneet, mitä muut todella tuottivat, ja että aika kulki
molempiin suuntiin, ja oli vuorovaikutteinen prosessi. Näin itsekkäimmät egoistit jäivät kokonaan altruistisen yhteiskunnan ulkopuolelle ja yhteiskunta puhdistautui.
Ydinfyysikko Peter Müller ei ollut koskaan ajatellut Kuusta taivaankappaleena niin lämpimiä ajatuksia kuin juuri tänään, jolloin se
nousi yhä upeampana näkynä peittäen taakseen pian kolmanneksen
koko näkyvästä taivaankannesta. "Voi Luoja miten kaunis sinä olet",
huokasi Müller. "Älä petä minua nyt". Sillä niin monta kertaa Müller
oli petetty, ja yhtä monta kertaa hän oli itse pettänyt ystävänsä. Narsistinen persoonallisuus ei koskaan havainnut tai tunnistanut omaa
tunnevammaista sisintään, itseinhoa ja halveksuntaa.
Müller palasi lapsuuteensa maisemaan Itävallan Braunaussa ja
avasi vanhan muistion, jossa kansilehtenä oli ”Saksan työväenpuolueen perustamisasiakirja” ja toisen, jossa komeili kirjainyhdistelmä
NSDAP ja hahmotelma hakarististä. Mukana oli myös SA:n (Sturabtailung) perustamisesta kertovat luonnokset ja siitä erotetun hallinnon turvallisuusjärjestelmän SS:n (Schutzstaffel) syntymävuonna
1934 allekirjoitettuja Gestapon asiakirjoja. Allekirjoittajana oli SA
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-päällikkö Erns Röhm ja SS -päällikkö Heinrich Himmler. Muut kuvat olivat keskitysleireiltä ja sieltä tehdyistä kokeista kertovia asiakirjoja. Näitä asiakirjoja Peter Müllerillä oli hyllymetreittäin. Mukana oli
myös sodan jälkeen tehtyjä ihmiskokeita Afrikasta, Etelä-Amerikasta
ja myös hyvin vanhoja ihmiskokeita jo Charles Darwinin ajoilta hänen serkkunsa tekeminä. Ne antoivat hänelle ylimääräistä energiaa.

Luku 6
Pikku Prinsessa III
Nietzsche-Bismarck kaksoisplaneetta,
reformaattorin asteroidi
"Kuka sinä oikein olet", kysyin konettani näpelöivältä pieneltä tytöltä, jonka hiukset olivat muuttuneet nyt vasta-auringossa oljenkeltaisiksi ja toivat mieleeni sadun prinsessan, mutta Peppi Pitkätossun
kampauksella ja silmien välkkeellä, hieman kippuraan kääntyvän nenän peittyessä poskipäitä myöten kesakkojen mereen. Ne kehystivät
hänen kasvojaan kolmelta suunnalta ja muuttivat väriään kadoten
välillä kokonaan ja leimahtaen taas esille kuin kameleontin kyljestä
muodostaen tuhansien pienten tähtien oman galaktisen näytelmän.
Ja hiukset olivat kuin pellavasta tehty peruukki, joka ei istu kokonsa
puolesta käyttäjänsä päälaelle, vaan kohosi ylös ja putosi sitten harteilla tuskin koskettamatta kasvoja. Tämä Prinsessa muistutti jälleen
pientä tyttöä eikä mahtipontista maailmankiertäjää, jollaiseen sain
tutustua kiertäessämme pikaisesti neliulotteisessa maailmassa ja minä
kolmiulotteisena kokemaani ihmetellen aivan kuin Liisa ihmemaassa.
Pienikasvoisilla ihmisillä oli joskus tavattoman suuret silmät ja
korvat ja vastaavasti suuria pyöreitä kasvoja reunustivat olemattomat
korvanlehdet tai nykerömäinen nenä ja luonnottoman suuriin kasvo179

jen poimuihin katoavat silmät, aivan kuin nahka päälaelta olisi liian
suuren naamarin näköinen. Etenkin pohjoisessa suuria ja pyöreitä
kasvoja ja muotoja kehysti usein pelkistetyn pienet kasvojen ulokkeet korvat, nenä ja huulet. Vastaavasti tropiikissa pienetkin kasvot
olivat joskus valtaisten hörökorvien ja huulten täyttämät ja tummat
silmät olivat jopa koomisen suuret lautaset. Samaa tapaa toki muillakin eläimillä kuin ihmisillä. Kylmä ilmasto ikään kuin lisäsi ruumiin
kokoa ja teki siitä pallomaisen ja lämmön hukkaa pyrittiin vähentämään pienentämällä pintaa myös ruumiin ulokkeita karsien. Olisin
arvellut Pikku Prinsessan syntyneen jossain tropiikin kaltaisissa
oloissa tai savanneilla, ellei hänellä olisi ollut niin skandinaavisen
vaaleaa ihoa ja kultaisia hiuksia.
"Minä olen reformaattori", vastasi tyttö nostamatta katsettaan tietokoneen näyttöruudulta ja kohottaen tuskin näkyviä kulmakarvojaan. Tummat ja tuuheat kulmakarvat olisivat tehneet tuosta eleestä
vaikuttavan. Nyt sitä ei edes havainnut, eikä siihen voinut reagoida.
Oli outoa kuulla pienen tytön olevan reformaattorin silloinkin,
kun tämä tuli ikään kuin vieraalta planeetalta huoneeseeni. Pikku
Prinsessa muistutti kaiken aikaa yhä vähemmän elämäni satua pienestä pojasta kultakutreineen. Oli oikeastaan ahdistavaa saada huoneeseensa pieni lapsi, joka kertoo olevansa uudistaja, uskonpuhdistaja, innovaattori, mikä tahansa joka oli kuin aikuista kasvattava
oppimestari. Lapsista oli alkanut kasvaa aikuisia liian varhain ja he
imivät itseensä webympäristöstä sellaista globaalia tietoa, jonka ymmärtäminen vei aiemmin aikaa useamman sukupolven, ja silti se
ymmärrettiin väärin tai unohdettiin välillä kokonaan.
Mieluummin olisin alkanut kertomukseni lapsen kanssa, joka uskoi olevansa peltirumpuinen poika, hajuton ja mauton orpo uutta
tuoksua hakien, tai lainaten minulta tulitikkuja kynttiläänsä. Ne lapset, joista kirjallisuus kertoi, olivat aikuisen houretta. Lasten saduista
tunnistin parhaiten eläimet, joille oli annettu ihmisen kieli ja käytöstavat. Ne muistuttivat aikuisia ja sellaisiksi ne sitten lapsen mieleen
lopulta jäivätkin. Joko ankanpyrstöisinä, elefantin kärsäisinä tai harmittomina muumipeikkoina, koiramäen kasvatteina, kissojen kaltai180

sina häntä typistettynä töpönä. Lapsena ihmisen kollektiivinen muisti oli geneettinen ja arkeeisena se liittyi luonnollisesti eläimiin. Jotkut
eivät koskaan aikuistuneet ja eläinhahmot jäivätkin heidän ainoiksi
todellisiksi ystäviksi. Tai sitten ystävyyttä haettiin eläimistä etenkin
iän karttuessa ja taantuman mukanaan tuomana turvana.
Eläinkasvoinen aikuinen oli rikkaampi kuin ihmisen oloinen, ja
sille oli helpompi kuvitella daimoneita muuttuvan sielun symboleiksi. Mitä enemmän sillä oli päänsä yläpuolella muuttuvia elinhahmoja,
sitä joustavammin se sopeutui joko juosten kärppämäisesti pakoon
tai piiloutuen kilpikonnan kuoreensa, karjahdellen leijonan lailla. Yhteen daimoniin jäänyt ihmispolo oli helppo saalis kenelle tahansa
ihmistä vähänkin tuntevalle, ja sitä sadistisesti lähestyvälle saalistajalle, ellei daimonina ollut kiinalaisten pyhä lohikäärme ja sen niin monet eläinhahmot kamelin päineen, härän sarvineen, jäniksen
silmineen, sammakon vatsoineen ja haukan kynsineen. Kiinalaiset
olivat varustautuneet kaikkeen ja jokainen ilmansuuntakin oli saanut
suojakseen oman daimoninsa. Eläimet olivat kiinalaisille läheinen
asia ja luonto osa symbolirakenteita. Sellainen kansakunta kuljetti
kielessään suuria salaisuuksia ja tarvitsi yli 40 000 kirjainmerkkiä kyetäkseen yhdistämään fyysiset ja psyykkiset, taloudelliset ja sosiaaliset,
maan ja veden, tähdet ja atomit yhdeksi galaktiseksi kokonaisuudeksi, joka kohtaa oman kehosi ytimessä, maan ja kansan sielussa.
Oman kansani kulttuurini oli tätä paljon vähäisempi, sen muutamat
kylät ja kaupungit olivat aina kiusattuja, nöyryytettyjä vuosituhannet.
Olimme turhautuneet ja lopulta taantuneet. Sen kuvaamiseen ei
vaadittu montaa merkkiä ja vaadimme muitakin vaikenemaan, nöyrtymään ja tyytymään taiteeseen, joka oli pelkistettyä ja ilman suuria
ideoita, taksonomisesti jäsenneltyjä merkkejä.
Emme jaksaneet käydä sitä moraalista kamppailua, jossa saksalaiset kirjailijavanhukset kertovat joko Gdanskissa Günter Grassin tapaan omaa tilitystään tehden Waffen-SS panssarijoukoissa, muistellen poikaa ja peltirumpua, rukoilevia, laulavia, korttia pelaavia,
juopottelevia telakan työläisiä, Norman Mailer hennon Adolfin
”Adin” Hitlerin kasvua paholaisen työnkuvana ja muistuttaen Maile181

rin tulkintana CIA:n organisointia. Colin Wilson kertoo tuon ajan
eurooppalaisista seurauksista, ihmisestä joka jättäytyi sivulliseksi.
"Mitä sinä tarkoitat reformaattorilla"? Yritin saada täsmennystä
Prinsessan antamaan vastaukseen, ja tunsin olevani idiootti keskustelemassa yksin huoneessani.
Kuvitelkaa itsenne omassa työympäristössänne, toimistonne työpöydän ääressä, nosturin hytissä, sairaalaan vastanotolla, opettajana
tai hoitajana, missä tahansa ikinä olettekin. Ja sitten vieressänne istuu ja touhuaa lapsi, joka oli tuskin kahden kyynärän mittainen puhumassa muusta kuin arkipäivän askareista, leikeistä, aikuisen
elämää kömpelösti matkivista rooleista, reformaattorina. Jo pelkkä
tilanteen pohdinta tekee siitä uutta luovan ja hyvinkin uskottavan,
jos käytätte mielikuvitustanne. Mitä muuta Pikku Prinsessa voisi olla
kuin uudistaja, vanhan pois lakaiseva luuta?
"Se on vähän kuin massahulluutta", Prinsessa vastasi. "Ikään kuin
yhteiskunnallisten suurten ajatusten sisäistämistä raamatullisina
omantunnon kysymyksinä".
"Nyt minä en ymmärrä mitä sinä tarkoitat"? Sillä toki minun käsitykseni reformaattorista oli toinen. Opetuksen hakeminen pieneltä
lapselta oli aina nöyryytys silloinkin, kun ajatusteni puhdistaja olisikin toiselta taivaankappaleelta ja tarina olisi unenkaltainen näky.
"Mitä sinä tarkoita omallatunnolla"? kysyn nyt jo hieman ylimielisesti, sillä tällä tasolla en aio käydä keskustelua muuten kuin nostaen
hieman leukaani ja esittäen kysymyksiä, joissa oli sama henkevä sisältö kuin puoliunessa olevalla psykoanalyytikolla. Kuuntelen siis
vain viimeisen lauseen ja muotoilen sen kysymykseksi tyyliin "Mitä
sinä tällä mahdat tarkoittaa tai, miksi sinä sanot noin, mitä tällä sanalla tarkoitat jonka viimeksi lausuit", saaden puhujan näin hämilleen ja antaen samalla itsestäni tarkkailevan, ihmisen sisään syvälle
katsovan vaikutelman, aivan kuten aina silloin, kun osoitamme mielenkiintoa toista ihmistä kohtaan vastakysymyksillä, jotka ovat lapsekkaita, mitään sanomattomia, mutta itsestään puhuvan omia
avainsanoja utelevia koukkuja.
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Ammatissani terapeuttina tiesin kuinka jokainen ihminen oli aina
otettu ja yllättynyt siitä, että hänestä kiinnostuttiin edes rahtusen verran. Niin harvoin ihmiset saivat huomiota ja miehet kiitosta, että he
tekivät lopulta hullutuksia, kun heitä joku vahingossa oli ylisanoin
kiittänyt väärässä ajassa ja paikassa, ulkopuolella merkkipäivien ja
hautajaissaattueen.
Tässä tehtävässä kuka tahansa saattoi olla mestari ja vain muutamalla sanalla. Kuuntelemalla ja olemalla edes hetken riittävän nöyrä,
vähäeleisen hiljainen. Pyrkimättä selittämään tai olemaan oppimestari saati kertomasta jotain omasta itsestä, jossa ei ollut lopulta mitään
ventovierasta kiinnostavaa. Vain passiivisena kuunnellen ja itse jatkaen päiväuniani terapian viimeiseen, piinalliseen hetkeen saakka.
Siitä minä siis laskutin silloin, kun en istunut työhuoneeni pimennossa ja kirjoittanut ylös havaintoja, jotka kuka tahansa olisi voinut
tehdä kuuntelemalla edes hieman oman sydämensä ääntä ja välittämällä tuo ääni vieraan ihmisen kuultavaksi.
Sydämellä me kuulemme parhaiten. Mitä lähemmäs toista ihmistä
pääsin, sitä ankarammin tämä alkoi parkua kampailussa heikon itsetuntonsa kanssa ja muurit alkoivat murtua. Daimoneista viimeinen
ei ollut suinkaan ärjähtelevä leijona, ei käärmeen myrkkyä tarjoava
tai skorpioni, ei taivaita halkova kotka tai ketun oveluudella varustettu pelaaja, ei ikinä pöllön viisautta huhuava, vaan pyrstönsä oveni
rakoon jättävä sisilisko.
Vastaanottohuoneeni oli lopulta täynnä sisiliskojen pyrstöjä, mateen mätiä, hämähäkin seittiä. Ei mitään sen ylväämpää ja ihmeellistä, kun ihminen riisutaan daimoneistaan ja viimeisin jää jäljelle.
"Omatunto on ihmisen sisin daimoni, meemien takimmainen
lukko, ikään kuin ihmisen sisään rakennettu sielu olisi länsimaisen
teknokraattisen ajattelun äärimmilleen vietyä viekkautta. Tarkoituksellista surffailua hakien sopivaa ihmismateriaalia, jolle ojentaa teesejä", vastasi Prinsessa siirrellen samalla pöytäni kyniä yhtenäiseksi
jonoksi kulkien yli edessäni olevan kirjapinon ja päättyen kämmeneni alle.
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On vaikea keskustella lapsen kanssa, joka ei keskity sanomaansa
vaan leikkii kynillä katseen harhaillessa vuoroin niissä, vuoroin tietokoneen näppäimissä. Sellainen ärsyttää vieläkin enemmän kuin
kuulla ylimalkaisia heittoja teeseistä ja daimoneista, meemien suhteesta omantunnon ääneen. Tällainen ihminen oli kuin oppikirjojeni
fundamentalisti peluri tai teosofinen materialisti. Nuo käsitteet pitivät sisällään puoli ihmiskuntaa ja ehkä ylikin.
Käärmeetkin päätyivät lopulta samaan ratkaisuun, kun oikein
ponnistelivat ja pelkäämättä joutuvansa gurujen, opettajien ja mestareiden aivopesemiksi tai hyväksikäytetyiksi. Jopa materialismi sen
raaimmassa muodossaan saattoi muuttua tyhjän sielun monikulttuuriseksi henkisyyspaketiksi etsimällä itselle sopivaa moniarvoista kulttuurien ”ydintä” tai ”keskiötä”. Kunhan ei alkanut itse kapinoida
omaa lohdutonta peliään vastaan hyväksyen valikoivan sosiaalisen
muistinsa. Toki kaikki oli näin lyhytkestoista, jossa normit ja moraalisäännöt puuttuivat, eikä uutta sosiaalista päämaa syntynyt, ei omaa
eikä ryhmän sisäistä, muistan luennoineeni.
Siinä perinteestä oli tehtävä väline, jota saattoi käyttää miten tahansa, hakemalla pinnallisesta näkökulmasta ulkoista muutosta huhuillen idän uskontojen tapaan, mutta päätyen lopulta puolitiehen
läntiseen henkiseen materialismiin. Oli oltava avoin kaikelle traditiolle, kunhan siihen ei tarvinnut itse sitoutua. Totuutta oli helppo
hakea muille, kun siihen ei tarvinnut itse itseään hirttää ja marketin
oven saattoi sulkea takanaan.
"Minähän varoitin sinua", sanoi ääni sisälläni, mutta nyt vaimeampana ja tavalla, josta en tiedä tuliko se sisältäni vaiko Prinsessan suusta. "Minähän varoitin sinua tästä leikistä!"
Aivan kuten jotkut viisaat varoittivat rakastumasta ennen kuin se oli
jo liian myöhäistä.
"Millaisia teesejä"? Lapsen kanssa keskustelu on aina tällaista.
Ensin oli haettava vastaus ja sitten saakin pian vastata itse kysymykseensä uudella kysymyksellä. Lapset hämäsivät vastaanotollanikin
kysymyksillään palauttamalla minut niille juurille, josta kaikki alkoi ja
eksyminen oli todella täydellistä.
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"Teesejä kuten, tuli olla tarkka, täsmällinen, luotettava, yhteiseen
etuun alistuva. Niistä syntyi taas normeja ja normeista lakeja ja labyrintti. Se oli kuin protestanttinen etiikka ajateltuna siten, ettei Jumalan tahtoon voinut vaikuttaa hyvillä teoilla, mutta samalla olit
kalvinistisella viekkaudella varmistanut jo paikkasi paratiisissa ja
osoitit sen armolahjoillasi, joista tärkein oli koditon raha. Tarvittiin
siis yhä suurempaa viekkautta jumalten lepyttämiseen, jotta yhteiskunta olisi dynaaminen ja toimiva. Pelkkä uhri ja nöyryys eivät enää
riitä, jos osa on jo predestinoitu sukunsa rikkauksilla. Vaadittiin uusia armolahjoja. Haluatko kokeilla surffausta asteroidille, jossa normit ja laki oli rakennettu toisella tavalla kuin omallasi"?
"Mitä tarkoitat uusilla armolahjoilla"? Nyt minä en ollut enää
unessa, enkä ollut hakemassa uutta sisiliskon pyrstöä kokoelmiini.
Oma satuni, kertomukseni, jonka olisin halunnut itse kertoa
Prinsessalle, oli niin erilainen. Lentäjän ja ranskalaisen filosofin Pikku Prinssin tapaamisen, joka kyseli paljon, mutta ei tuntunut koskaan kuulevan muiden kysymyksiä. Kukaan ei koskaan esittänyt
hänelle kysymyksiä. Vain hän kyseli ja jäi saamistaan vastauksista
tyhjäksi. Sellainen oli sydänten Prinssi, tunteiden mentaaliälyinen
viekastelija, ranskalaisen lentäjän lahja meemieni maailmaan. Induktiivinen ja kokemuksellinen, mentaaliälyinen Prinssi oli toinen asia
kuin deduktiivinen, lahjomaton ja ulkopuolella oman kokemukseni
elävä Pikku Prinsessa.
Lapsen, hellyttävän olennon, kultakutrisen Prinssin, oli kysyttävä,
ei vastailtava kuin Messiaan tai oppimestarin. Miksi Prinsessan oli
oltava niin erilaisen kuin ihastuttavan, hellyttävän kultakutrisen
Prinssin? Olenko minä eksynyt niin paljon ja niin lyhyessä ajassa?
Vai olenko minä kiertänyt vain kehää palaten nyt alkupisteeseen?
Oliko maailma muuttunut näin paljon lastemme elämässä?
Minä siis aloin kirjata muistiin Prinsessan kertomusta ja saavuimme uudelle tähdelle. Olin siis vain halpa muistiinmerkitsijä ja
tarinan kertoja istui vieressäni ja näpelöi tietokoneeni ohjelmistoja,
jotka eivät olleet enää minun tai windows -kielen tuottamia. Tämä
on tärkeää niille, jotka rakastavat bittiavaruutta eivätkä muuta tunne.
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Tietokoneeni oli nyt viritetty uudelle taajuudelle, jos sen näin voisi
ilmaista olematta turhan karkea sellaiselle tiedolle, joka ei ollut minun ulottuvissa eikä Bill Gates siitä loukkaannu. Olen hänet kerran
tavannut. Hän oli poikamaisen mukava ihminen eikä välitä siitä, että
en nyt käytä hänen ohjelmistojaan, en vanhan kunnon Googlen hakukonetta, en surffaile webympäristössä tai kirjoita blogeja blogosfäärissä mainostajia hakien.
"Tällä omalla tähdelläsi moraalisen elämän sijasta ajatellaan taloudellista vaurautta ja hyvinvointia, ja sehän on aina hiven itsekästä
etenkin silloin, kun vauraus ja hyvinvointi menee ohi järkevien tarpeiden, ja murut jaetaan ropoina köyhemmille tarkoituksena yhä
vauraampi rikkaiden ryhmä”, aloitti Prinsessa
”Niinpä nyt kun sinulla on täällä mahdollisuus surffailla aivan
niin kuin itse ikinä haluat, vapaana alituisesta pelosta jäädä osattomaksi tai vaille ruokaa ja vaatteita, alat apinoida muita ja kutsut sitä
moraaliksi. Ne jotka olivat oloonsa tyytyväisiä, pitävät moraaliaan
merkittävänä, yhteiskuntaa itselleen sopivana ja sanovat sitä vapaaksi”, ja jälleen kuva muuttui ja palasimme omituiseen neliulotteiseen
maailmaan, jossa aika kulki kahteen suuntaan.
”Toisin on niiden, joiden kohdalla asteroidisi ahdistaa, käy ahtaaksi asua. Teillähän on täällä kaikkea liikaa. Mihin te tämän kaiken
panette?"
Prinsessan surffailu pysähtyi hetkeksi paikkaan, joka näyttää vilisevän tekstiä ja kuvia vailla merkitystä. En muista eksyneeni internetissä aiemmin tällaisille sivuille. Ja kuinka voisikaan, kun verkko oli
täynnä miljoonia samanlaisia tiedon tuottajia ja miljardeja paikkoja
löytää tai hukkua tiedon virtoihin. Ehkä se onkin vain maailman
suuri roskakori tai huikeat yhteiset aivot?
Olisiko mahdollista että sinne oli tunkeutumassa myös jotain ulkoavaruudesta? Ehkä koko globaali aivomme, tietokonejärjestelmämme, internet ja sen kehittäjät ovatkin jo muualta kuin omasta
sivilisaatiostamme? Ehkä kyseessä oli järjestäytynyt veljeskunta kuten käsityöläiset, joista muodostui myöhemmin veljeskunta, salaperäinen järjestö pyhine riitteineen. Vai oliko se kaikki vain omaa
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meluamme, meemiemme kohinaa, jossa kaikkea oli todellakin liikaa.
Päätäni särki kun muistelin aikoja, jolloin ensimmäiset ulkopuolelta
kehoamme tulleet geenit siirrettiin ensin urheilijoihin ebogeeneinä,
ja sitten näitä tuli yhä lisää lopulta tuhatmäärin ja aina kunkin tarpeeseen kaupallisesti ja lääketieteen nimissä.
Jokainen sai aistiensa ja tautiensa hoitoon aina lisää geeniensä
vahvistajia ja muistinsa parantajia. Aloimme oppia uutta koko ajan
kuin lapset, eikä vanhaa tarvinnut edes unohtaa. Ja sitten se kaikki
alkoi periytyä kuten geenit nyt periytyvät, mutta ei toki kuten normaalissa solun jakautumisessa ja sukusolujen meioosissa. Ja niin ihmiseltä meni kyky hallita aistejaan ja aistit välittivät mitä oudoimpia
näkyjä. Jokainen sai niitä oman lapsuutensa ja geneettisen perimänsä
mukaan joko kauhuina tai huikeina elämyksinä, joita ei enää voinut
hallita tai ne olivat kuin elämän lajikehityksen kaikki vaiheet siirrettynä ihmisen tajuntaan nyt ja tässä.
Ja taas ääni sisälläni heräsi: "Älä ala kertoa tarinaa ulkoavaruuden
sanansaattajista, ufoista tai sellaisesta fantasiasta, joka on kaikkein
halvinta humpuukia. Näitä kertojia oli jo enemmän kuin tähtiä taivaalla, ja kaikki tarinat olivat saman kloonin tai viruksen synnyttämiä
tarkoituksena saada ihmiset vain unisiksi, sivullisina pois etsinnästä.
Nyt oli pysyttävä totuudessa, ei fantasiassa vaikka se olisikin helpompi tapa ansaita rahaa jo 1800-luvulla, jolloin tiedemiehet löysivät
neljännen ulottuvuuden ja Riemann epäeuklidisen geometrian".
"Mikä paikka se on"? kysyn Prinsessalta. Nyt jo uteliaana ja antautuen tarinan vietäväksi sellaisena kuin se minulle kerrottiin. Olen
sittenkin parempi kertomusten tallentaja kuin niiden tuottaja. Kun
alan puhua omasta elämästäni, muutun tylsäksi. Kukapa ei muuttuisi, ellei sitten ole elänyt täysin moraalitonta ja muille paheksuttavaa
elämää tirkistellen muiden ajankäyttöä. Kaikki tuntemani lahjakkaat
kirjailijat, tutkijat ja toimittajat olivat pahaisia tirkistelijöitä, ja heitä
oli todella paljon.
"Tämä on paikka, jossa kasvaa vielä eläviä puita ja idealisteja. On
ihmisiä, jotka tietävät minne kulkevat. Nämä ihmiset eivät matkaa
kynsillään ja kyynärpäillään, eivätkä puhu yleisestä mielipiteestä tar187

koittaessaan itseään. Eivät ole mitään me -kansalaisia. Ottavat itse
vastuun ja puhuvat itsestään ja sinusta”, tokaisi Prinsessa minua
nuhdellen.
”Näille ihmisille yleinen mielipide ei ole vailla heidän omaa mielipidettä. Näillä ihmisillä totuudella oli vain yhdet kasvot ja valheella
useat eikä päinvastoin. Ja kun on katsottava kasvoihin, katsotaan
kohti totuutta. Totuus oli heille deduktio, ei oma kokemus, tuntemus tai epämääräinen koe. Kokemukset olivat usein petollisia koostumuksensa tähden. Koskaan ei voinut tietää mikä oli ulkoista ja
mikä oman toimintamme tulosta. Objektiivisuuden ja subjektiivisuuden taustasta ja jakaumasta ei voi koskaan tietää.
Deduktio taas oli asian tai käsitteen johtamista toisesta asiasta ja
käsitteestä, josta he olivat varmoja. Erehdykset eivät synny koskaan
deduktiosta vaan väärin ymmärretystä kokemuksesta. Oppineisuus
oli heille deduktioiden hankkimista, jolloin kokemukset ja niiden
hankinta jäi vähemmälle ajan käytölle ja sen tuhlaamiselle. Tieto ja
teoria olivat parempi ja lyhyempi tie edetä kuin yritys ja erehdys. Se
vei myös suoraan uusiin oivalluksiin”, opasti Prinsessa minua uudella tähdellä, joka oli vielä hämärä tai usvan peitossa.
”Nämä vapaat ihmiset eivät anna harhauttaa itseään hyveen harhapoluille. Tämän planeetan nimi on Nietzsche. Nietzscheläisille
moraali on vain taakka tai asenne niitä ihmisiä kohtaan, joista he eivät pidä. Ovat poistaneet kielestään tällaisen sanan”, aloitti Prinsessa
esitellen paikkaa joka oli Preussissa, Baselissa, Weimarissa nuoren
neron kotiseudulla Röckenissä, Bonnissa, Leipzigissä. Taustalla soi
Wagnerin musiikki.
”Nämä ihmiset eivät odota palkintoa näennäisistä hyveistään ja
rankaise toisinajattelijaa paheista. Näille ihmisille hyvät teot ovat
palkittavia ja laki ei ole sitä, jonka riittävän moni on päättänyt hyväksyä ja tehdä. Moraali ja normit ei ole enemmistön niskalenkki
vähemmistöstä, ja mikä parasta, tämä on kaksoisplaneetta” ihasteli
Prinsessa huikeaa näkyä.
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”Kaksi samaa painopistettä kiertävää upeaa maailmaa. Toisen
nimen jo kerroinkin. Se on Nietzsche. Ja se toinen on taas Bismarck".
Mutta miksi ihmeessä Preussi ja Pohjois-Saksan liitto, valtakunnankansleri kolmen keisarin liiton ajoilta, jolloin Euroopan rauhantilaa ajettiin ohjeella "verta ja rautaa”, ihmettelin ja ihastelin näkymiä
Preussinpunaisella planeetalla, jossa ihminen kiersi ikuista kosmologista kiertoaan aina samaksi syntyen ikuisesti ”amor fati” schopenhauerilaiseen metafyysiseen tapaansa ja buddhalaisuutta lähestyen,
pessimistisenä ja synkkänä. Haki valtaa enemmän kuin omaa henkeään ja talutti erakkona koiraansa, jolle antoi nimeksi Atman hinduja
ihaillen, Hegeliä vihaten. Oli nietzscheläisenä vanhan moraalin ja
laumojen sisään rakennettujen tasapäistävien normien, sosiaalisen
muistin, kulttuurien kahleiden vanki, tahtoen kuitenkin muuttua paremmaksi yli-ihmiseksi, jossa egoismi ja hedonismi saivat ylleen kirouksen, ja ainoa oikea oli taide oikein tehtynä ja moraali, jossa
mukana oli myötätuntoa. Arthur Schopenhauerille myös rakkautta ja
sen tuomaa tuskaa ja kärsimystä sekä oivallus, joka edelsi Freudin
ajatuksia ja darwinismia. Ja kaikki nämä ihmiset asuen Preussissa,
siellä toisiaan kiusaten kohti parempaa suoritusta valtiossa, joka oli
armeijaa varten.
Kuinka ylpeä Schoppenhauer olikaan ensimmäisestä kirjastaan,
jota hän väittelyn jälkeen teki vuosikaudet, ja jota kukaan ei ostanut
eikä yksikään lukenut. Eikä kukaan lopulta tullut hänen luennoilleen,
ja hän jätti yliopiston, katkeroitui elämän turhuudesta yhä syvemmin
ja piti kärsimystä nerojen lajina, Hegelin viedessä oppilaat kevyemmällä opillaan.
”Globaalissa maailmassa kulttuurin leviäminen oli tärkein edellytys eurooppalaisille ennen sotia”, tuskaili Prinsessa tähtensä syntyä.
”Yksikään eurooppalainen ei vielä silloin epäillyt kulttuuriaan ja sen
ylivertaisuutta. Euroopassa oletettiin, että ilman heitä syntyisi kaaos
ja verisiä sotia. Ihminen ei ollut tuhatvuotinen, eikä muistanut miltä
maailma näytti ennen eurooppalaisten nousua. Britannian omistuksessa oli peräti 20 % maapallon pinta-alasta ja neljännes maapallon
189

väestöstä. Ranska ja Saksa tulivat kaukana takana, mutta Saksa oli
kehittymässä. Ensimmäinen maailmansota teki siitä hetkeksi ramman, mutta kilpajuoksu Yhdysvaltain suuntaan oli jatkumassa. Englanti oli jäänyt jälkeen Saksasta ja Saksa oli osoittanut sotilaallisen
ylivoimansa vuosina 1870 - 1871 käydyn sodan aikana”, kertoi Prinsessa punaisen planeetan historiasta.
”Näennäisen hyvinvoinnin sijasta maailma oli kuitenkin vain ruhtinaita ja kansaa. Parlamentaarinen demokratia toimi vain osassa
maailmaa ja sielläkin vain orastavasti. Odotettiin että valtio hoitaa, ja
valtio oli pelkkä ulkoisen komeuden kanssa pröystäilevä ruhtinas.
Eurooppalainen idylli oli vain pinnallinen ilmiö ja odotti, kuinka uudet sosiaaliset virtaukset ja köyhyys puhkeavat sotiin”, opasti Prinsessa minua ajasta, joka vallitsi maailmalla ennen tuhoista vuosisataa
ja sen alkua.
”Mitä oppimista meillä on näistä reformaattoreista, ihmettelin
mutta piirsin muistiin Prinsessan sanat pohtimatta nykyisen Euroopan tilaa ja sen hajoamisen syitä. Sellaisia, jotka ovat moraalisia tai
eettisiä, ja joihin voisi löytää vastauksen olemalla tuhatvuotinen ja
muistaen kuitenkin vain runsaan sadan vuoden takaiset tapahtumat
ja valtakunnankanslerit, ruhtinaat ja köyhyyden, maailman jaon ja
kamppailun herruudesta, johon köyhä Saksa haastoi muun maailman ja ennen kaikkea Yhdysvallat.
"Bismarckilaisille lait ovat kuin makkaroita. Makkaroiden valmistamisen näkeminen ei ole sen kulutukselle hyväksi. Kun bismarckilaiset sanoivat laki, he tarkoittivat kyllä aina valtaa. Siis sitä josta
Nietzsche puhui ja piti ihmisen ainoana tavoitteena, jopa merkittävämpänä kuin viettiä pysyä hengissä ja lisääntyä. Ne olivat hänelle
vain keinoja toteuttaa itseään ja hakea valtaa, siirtää meemejään
muille, kuten Paavali teki muuttaessaan kristinopin kostona Jerusalemin Temppelin polttamisesta roomalaisille. Ja niin Jeesus ristillä oli
viimeinen kristitty, apostolit pelkureita, vulgaareja ja katkeria oppinsa vääristelijöitä, darwinismi, hegeliläisyys, kantilaisuus, utilitarismi
jumalten jättämän aukon täyttämistä meemien hakiessa uutta paik190

kaa laumasieluja näin hakien. Sinä olet kuin makkaraa valmistavan
löyhkäävän tehtaan ja sikalan välillä kulkeva haukkuva koira".
Tämän sanottuaan Pikku Prinsessa katsoi minuun vihaisena, ja
kuumeisesti hehkuville poskille valui kirkas kyynel. Aivan kuin ihmiseltä, joka on voimaton ja käpertyy itseensä kykenemättömänä
muuttamaan pahaa ympärillään. Vain huolta ihmisestä kantavat jaksavat puhua heistä pahaa, ja hakkua heidät hereille profeettojen lailla
etsien uutta oppia, uusien arvojen kulttuuria. Pikku Prinsessalla oli
profetoimisen lahja. Sellainen lahja oli raskas taakka ihmisen kannettavaksi.
Eniten minuun vaikuttivat hänen kostuvat silmänsä kuin sanansa.
Sanat tulevat ja menevät, sinkoilevat sinne tänne satuttamatta. Kosteat lapsen silmät osuvat kohdalleen ja tunsin taas hengittäväni. Itkevä lapsi kaipasi lohduttajaa ja sellaisena sylini oli yhtä hyvä kuin
bismarckilaisten asteroidilla oleskelevat Euroopan uudistajat ja
Preussin, Saksan etujen valvojat. Parempi huonokin syli kuin ei syliä
ollenkaan, ajattelin.
”Anna minä kerron lisää kaksoisplaneetastamme”, nyyhkytti
Prinsessa nyt jo rauhoittuen sylissäni.
”Nietzscheläiset vihaavat pykäläviidakkoja ja oppikirjamaista
elämää. Heidän elämänsä ei ole sellaista sosiaalista pääomaa tai
muistia, jossa opimme luettelemaan mahdollisimman monia säilyneitä oppilauseita. Deduktiot eivät ole pykäläviidakkoa tai oppilauseiden ja aforismien joukko-oppia”.
Mieleeni palasi lapsuuteni ritirampsut. Edestakaisin luetut ja elämä niitä vasten elettynä. Alusmaan talonpojille ja tehtaan työläisille
näitä lukivat milloin virkamiehet tai munkkilatinaa oppineet papit,
myöhemmin toimittajat ja tiedemiehet, autoritaarinen valta politiikan huipulla, talouden vallasta kiinni pitävät ja konventiota säilyttävät tai siitä elävät. Lopulta tämä vanha papisto ei enää portinvartijoina löytänyt valtaansa ja tunsi tulevansa petetyiksi. Paraskaan
suoritus ei taannut toimeentuloa, ja tohtorit jäivät kisailemaan
omaan putkeensa, toimittajat saivat palkkaa siinä missä talonpojat
tuottamatta enää lisää ympäristösaasteita ja olemalla hiljaa. Valta ih191

misen perustarpeena oli jäänyt preussilaisena ihanteena historiaan,
tai sitä oli haettava toiselta tasolta, kasvamalla uudelle tasolle ihmisenä. Preussilaisille valtio oli sittenkin vain armeijaa varten, filosofit
kulkivat yksin mumisevina muukalaisina, ihmiset vieraantuivat ja
olivat sivullisia.
”Luovan tähden pahin vihollinen oli juuri sen keräämä sosiaalinen muisti, jossa aloimme toistaa pakkomielteen tapaan dogmaattisia lauseita, teorioita ja uskomuksia, fraaseja ja aforismeja, typeriä
kansanviisauksia”, jatkoi Prinsessa puhettaan syvään huokaisten.
”Pahinta oli se, että jatkuva puhe demokratiasta ja tasa-arvosta vei
siitä yhä kauemmas ja Eurooppa muuttui totalitaariseksi demokratiaksi, teknokraattiseksi, teknoekonomiseksi julmuriksi, jolloin kaikki
ongelmat olivat lopulta vain etuongelmia, ja yhteisen hyvän voitti
itsekkyys ja kodittoman rahan valta, demokratia oli oligarkioiden
julkisivu. Suuret kasautuvat pääomat korruptoivat lopulta kaiken.
Euroopasta tuli kakkien demokratian muotojen yhteinen peliareena”, parkaisi Prinsessa ja alkoi taas nyyhkytyksensä.
Oikeastaan Nietzschen planeetta ei poikkea paljonkaan esisokraattikkojen ajastamme, ajattelen olemalla nyt kuitenkin hiljaa. Ehkä
turhaumat veivät sen taantumaan ja korostettiin liikaa Nietzschen
pilapuheitten aforismeja, itsekästä individualismia ymmärtämättä,
miten paljon se ihmiseltä lopulta vaatisi? Joku tähti oli tainnut saada
nimensäkin joko Thalesta, Anaksimandrosta tai Herakleitosta kantaen. Nietzschekin ihaili näitä kilpailun dynamiikan alkuun saattaneita
nimiä ja erityisesti kreikkalaisia, muistin vielä historiasta. Kirjoitti
aiheesta julkaisunkin. Sen vahvin ydin oli juuri valtio ja Kreikassa
kaupunkivaltio. Oikeastaan sen perua oli koko imperialistinen järjestelmä, havahduin. EU ja Yhdysvallat toimivat lopulta kuin esisokratealaiset filosofit silloin kun ovat parhaimmillaan, tai olivat. Ennen
kuin näennäisen järjen hallitsema maailma, turistien ja fundamentalisti-teosofien roska, orjuutti ja palkitsi vain keskinkertaisuuden peläten ääripäitään ja luoden valheellisuuden harhakuvan, näennäisen
rationaalisuuden. Sen jonka taide mursi hetkeksi ja jäi sitten taas materialismin kahleisiin ja konventionsa omaksi todistajaksi ja portin192

vartijaksi. Syntyi kirjan maalaajien koulukunta ja hermeneutiikka otti
jälleen kuristusotteen vapaan ihmisen hengestä.
”Nietzscheläiset eivät rakasta päivän mietelauseita”, jatkoi Prinsessa itseään jo toistaen. ”Nietzscheläisten planeetalla hallitsee kilpailu ja siinä korostetaan valtion ja alueen sisäistä identiteettiä.
Nietzscheläiset ovat leimautuneet pieneen planeettaansa valtioon,
kotiseutuun ja juuriinsa, ja se tekee heidän kilpailustaan jalon. Juuri
se poistaa kilpailusta narsistisen ja hedonistisen harhan, tarpeen turvautua rikkeisiin. Voitto on aina yhteinen, kollektiivisen valtion ja
kotiseudun yhteinen tuote”, vakuutti Prinsessa planeettansa erinomaisuutta
Nietzscheläisten mukaan politiikan ja valtion uhka on rahatalous
ja koditon raha. Kansainväliset ja kodittomat rahaerakot, kulkurit,
jotka eivät omista juuria. Eivät ymmärrä Lokan altaan ja Sompion
kylien tragediaa, Perun intiaanien kohtaloa Andeilla Nanchochin
laaksossa, maatalouden alkua Mesopotamiassa Irakin, Kuwaitin ja
Syyrian eteläosissa; Niilin laaksossa, Meksikon Balsa joen alueella ja
Uudessa-Guineassa, Lähi-idässä ja alueilla, joista ihminen sai juurensa. Miksi kollektiivien kapina lähti liikkeelle samaan aikaan juuri näiltä alueilta. Alan oivaltaa Prinsessa ja hänen sanomaansa.
”Ole rehellinen itsellesi, et sinä mitään ole ymmärtänyt” , huutaa
ääni sisälläni ja jatkan kuuntelemista.
”Rahaerakoilta puuttui yhteisön ja kollektiivin luomat juuret. He
käyttävät pelureina pörssi-instrumenttia ja nyt globaalia yhteiskuntaa. Pelkkänä ahneuden rahasampona ja narsististen häiriöiden hoitajana ja lopulta syntyi kollektiivi liike, fasismiin verrattava, mutta
paljon laajempi”, kertoi Prinsessa nyt tarinaansa nyyhkytyksestä jälleen rauhoittuen.
”Nietzscheläisten mukaan ainoa lääke näitä vastaan oli sota ja
vain sota. Nyt se sota siirtyi verkkoihin ja webympäristöön. Useimmat turistilaumat eivät siitä mitään ymmärtäneet ja olivat fasismille
otollista polttoainetta”, nyyhkytti Prinsessa uudelleen.
”Mitä tässä sitten on tehtävissä?”, kysyn Prinsessalta, joka oli
hetken hiljaa
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”Liiallinen menestys on narsismin nostama inhimillinen harha. Se
oli mahdollista pitää kurissa vain valtaakin tärkeämmän yhteisön
kilpailun ja sen luoman pelin keinoin. Itse kilpailu, yhteisön itsensä
luoma peli, oli ja on osa nietzscheläisten kilvoittelua, jossa rajat tulevat aina vastaan yhteisön kautta ja sen omana suojana. Siinä hierarkia ja yksinvaltaan pyrkivät pidetään kurissa säännöillä ja
rajoituksilla, synnyinplaneetan ja asteroidin yhteisellä parhaalla. Sellaista alusmaat ja nuoret kulttuurit eivät osaa ja se on sinne tuotava,
ei vietävä. Rauha rakennetaan yksityistämällä se, ei totalitaarisin järjestelmin. Verkostodemokratia on opittava lapsena ja he osaavat
sen, kunhan säännöt ovat pitämässä kurissa hierarkian huiput ja rahaerakot”.
Pohdin Prinsessan vastausta. Muistan kuinka kreikkalaiset onnistuivat vapauttamaan luovuuden, innovaation tärkeimmät lähteet.
Kaikkien oli pantava itsensä alttiiksi eikä filosofi ollut silloin harmiton monologinsa uhri, akateeminen pilkattava vanhus, privaattia yksinpuhelua, jossa media vaikeni ja oli muuttunut kaupalliseksi
tavaksi myydä viihdettä massoille, jossa toimittaja alkoi elää portinvartijana omaa etuaan valvoen, ei valtion ja yhteisön, yksilön joka
alkoi itse tuottaa tietoa ja oli vastuussa sen vastaanottamisesta.
Nietzsche oli päässyt filosofiansa yhteen päämäärään, mutta oliko se
julkaisu tai aforismi lopultakin vain viihteeksi tarkoitettu provokaatio, jossa kerrottiin orjan moraalista, ei herran. Siinä missä orjan moraali puhui hyvästä ja pahasta, herran moraali kertoi hyvästä ja
huonosta.

Luku 7
Kuu nousee, David L.G. Becker

Ihmisiä

parveili kadulla jakautuen vuoroin pienempiin ryhmiin ja
hajoten uudelleen nauhamaisiksi verkoiksi aivan kuten työmuurahai194

set tai kuhnurit muurahaisten tai mehiläisten yhdyskunnissa. Ylhäältä, mereltä laskien kuudennen länteen ohjaavan liikekadun varrelta
tämä kaikki näytti kiihottavalta ja sai saksalaissyntyisen ja nyt Sao
Paulossa asuvan psykiatrian erikoislääkärin syviin mietteisiin. Oven
takana odotti kalpea, lievää skitsofreniaa poteva ja nyt syvästä masennuksesta kärsivä meksikolainen nainen vuoroaan, pitäen vapisevia, hikoilevia käsiään ristissä sylissään. Näytti aivan kuin hän olisi
ollut kaulastaan löysästi hirressä ja tapaili jaloillaan maata, jossa oli
jotain pettävää, ja hän saattaisi koska tahansa menettää otteensa siihen kuristuen lopullisesti. Hän piti kädessään kaulasta nahkaremmillä roikkuvaa suurehkoa medaljonkia, jonka hopea kertoi ikivanhasta
arvometallin kauppareitistä Kiinan, Alankomaiden ja Perun sekä
Meksikon välillä.
Medaljonkiin oli kirjailtu teksti Tenochtitlan, muinaisen intiaanikulttuurin kukoistava kaupunki tai metropoli, joka hävitettiin espanjalaisten valloittajien toimesta maan tasalle, ja sen paikalle
rakennettiin myöhemmin nykyinen Mexicon kaupunki. Espanjalaiset
valloittajat konkistadorit toimivat samoilla periaatteilla kuin tuon
ajan Osmanien valtakunnan suurmogulit kruunun ja kirkon tukiessa
sokean raivokasta hävitystyötä. Sotilaat olivat oikeastaan konkistadorien yritysten osakkaita, heillä oli vahva omanarvontunne, käsitys
ruhtinaasta ja keskiajan kastilialaisesta perinteestä, josta pitää kiinni
vieraassa maassa. Juridisesti konkistadori oli kuninkaan työväline,
eräänlainen virkamies valtakirjan kautta. Kun valtio oli työnantajana,
kuninkaalla oli myös velvollisuuksia heitä kohtaan. Kuningas sai valloituksista veronsa, joka oli käytännössä aluksi yleensä noin viidennes intiaanikulttuureilta ryöstetyistä jalometalleista. Myöhemmin
kuninkaan ahneus kasvoi, ja lopulta hän halusi uudet valloitukset
kruunun omaisuudeksi. Syntyi riitoja ja kuningas suhtautui epäluuloisesti uusiin valloittajiin. Kuninkaan puolesta puhuivat etenkin valloittajien jäljessä kulkenut laki ja oikeus sekä kirkko, omaisuus jota
siirrettiin emämaahan vanhoille juurille. Alkoi peli, joka ei suinkaan
ollut yksiselitteisen rehellinen, ja tämä kieroilu levisi osaksi syntynyttä uutta merentakaista kulttuuria.
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Kun intiaanit alkoivat olla uhattuna kuolla sukupuuttoon, syntyivät vuonna 1512 Burgosin lait ja hallintomalli, josta käytettiin nimeä
encomiendan , ”antaa tehtäväksi tai uskoa”. Siinä encomenderon,
espanjalaisen maanomistajan huostaan annettiin tietty määrä intiaaneja, usein kyläkunnittain. He saivat maata elannokseen, asuivat kirkon lähettyvillä, ja jokaisella oli oltava riippumatto. Heitä verotettiin
henkilöluvun mukaan ja työkyvystä, jos se sen arvoiseksi nähtiin.
Vero siirrettiin käytännössä palkittaville kruunun kansalaisille. Kyseessä ei ollut aluksi varsinaisesti orjuus eikä feodalismi. Oikeammin
laeilla kruunu pyrki suojelemaan jäljellä olevia intiaaneja, ja turvaamaan omaa valtaansa merentakaisten valloitusten omistajana. Intiaanit edustivat usein vuosituhantista korkeakulttuuria ja kansoja oli
paljon. Globaalia kauppaa oli käyty merentakaisten kansojen kanssa
ikimuistoiset ajat ja eurooppalaisiin barbaareihin ei osattu varautua
ajoissa. Turkkilaisten osmanien valloitusten myötä myös välimereiset kansat olivat raaistuneet ja taantuneet. Merenkulkijat olivat maan
alinta paariaisluokkaa, roskaväkeä, merirosvoja.
Lähes 90 % itään lähtevästä tavarasta oli jalometalleja, etenkin
hopeaa Meksikon ja Perun kaivoksista. Kaukana näiden jälkeen tulivat indigo, sokeri ja vuodat. Myöhemmin siirtokunnat alkoivat itsenäistyä ja tuottaa elintarvikkeet ja käyttötavaran omaan sisäiseen
vaihtoonsa ja kulutukseen. Valtaosa siirtokuntiin muuttaneista tuli
Sevillasta sekä Etelä- ja Länsi-Espanjan maakunnista. Valloitusaikana sosiaalisista ryhmistä edustetuin oli alemman aatelin pojat, myöhemmin tuomarit, papit mutta pian myös käsityöläisiä, kauppiaita ja
talonpoika sekä orjia siirtyi tai siirrettiin alusmaihin.
Naisista oli huutava puute, ja uusi siirtokunta suosi vain espanjalaisia morsiamia pojilleen. Naispuolisia konkistadoreja alkoikin virrata varsin varhain heti Perun valloituksen jälkeen espanjalaissiirtoloihin. He olivat yleensä aikaisemmin muuttaneiden miesten sukulaisia ja toiveena rikas avioliitto. Naimattomia tyttöjä vaihdettiin lännestä tulevaan kultaan. Andalusialaiset köyhät suvut rikastuivat
ihmiskaupalla, myymällä tyttäriään siirtolaisiksi länteen köyhistä
suurperheistä. Eurooppalaisten naisten ja alkuperäiskansojen orjien
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asema ei lopultakaan poikennut paljoakaan toisistaan. Syntyi myötätuntoa, joka eli etenkin naisten välistä.
Naiset varsinaisesti muuttivat Etelä-Amerikan kulttuurin. Miehet
valloittivat maan ja rakensivat hallinnon, toivat uskontonsa, mutta
naiset kytkivät heidät espanjalaiseen tapakulttuuriin ja kieleen. Palveluväki ja lapset koulutettiin arkielämän espanjalisiin tapoihin ja jo
1560-luvulla Amerikassa syntyneiden ja kasvaneiden sukupolvi oli
läpensä espanjalainen ja Brasiliassa portugalilainen. Siirtokunnan
ympärillä hyöri kaikkia ammattikuntia, oli sukulaisia ja onnenonkijoita, tuomareita ja byrokraatteja, mutta myös visita ja residencia.
Jälkimmäiset olivat rahainhoidon, tuomareiden ja virkamiesten yllätystarkastuksia sekä urkintaa. Etelä- ja Väli-Amerikan rikollisuus
syntyi tästä rappiosta, jota siellä ei ennen juurikaan tunnettu. Samoin
levisivät kulkutaudit ja ensimmäisenä suurissa kaupungeissa.
Syntyi myös uskomaton määrä tarustoa, joista tunnetuimmat elävät vieläkin. Amatsonit olivat intiaaniheimojen kärjessä taistelleita
vaaleita suuria naissotureita, joiden julmuus kohdistui myös omiin
pakeneviin miessotilaisiin. Omatkin pelkäsivät heidän keihäitä
enemmän kuin vihollisen. Nämä vastasivat kymmentä miessotilasta
ja käyttivät alastomina vain vähäistä lannevaatetta sylinsä peittona.
He ampuivat valtaisat nuolensa sotureiden veneiden laitoihin, kämmenleveyden syvyyteen, ja upottivat ne ennen kuin aloittivat ryhmysauvoillaan verisen teurastuksen, pitkät vaaleat ja punotut hiukset
hulmuten. Jotkut leikkasivat vasemman rintansa nuolen ja jousen
tieltä. Historia halusi näin tehdä edes naisista pelottavia vastustajia
sen jälkeen, kun miehet olivat tyystin joko hävitetty tai kadonneet,
kuten tänäänkin katoavat aloittaen uuvuttavan terrorin. Lisäksi naisista oli tullut ongelma silloin, kun yhteinen etu ja myötätunto ohitti
surkeissa oloissa patriarkaalisen vallankäytön.
Myös nimekkään inkavaltakunnan väestön valtaosa alistui espanjalaisten valtaan ilman vastarintaa. Alkoi orjuus ja kulkutautien ajat,
taantuminen ja kylistä luopuminen sosiaalisten rakenteiden kadotessa. Perinteen ja arvovallan kantajat kuolivat ennen kuin olivat ehtineet opettaa uutta sukupolvea, kylä- ja klaani-rakenne hävisivät.
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Yläluokka sai kaupungeissa omat etuoikeutensa ja se hylkäsi vanhat
tapansa.
Pystymättä päättämään omasta kohtalostaan, intiaaniväestö joutui
kaikkialla riippuvaiseksi valloittajan politiikasta, kruunun, kirkon ja
uudisasuttajien välisestä valtataistelusta. Intiaanit olivat uuden kruunun alamaisia, ja kykenivät vaatimaan vain sitä oikeussuojaa, jonka
se heille antoi tai oli antamatta. Syntyivät suuret kaivosyhdyskunnat,
suurtilat ja orjalaumat.
Välillä meksikolainen nainen hellitti kätensä sylistään, kohotti ne
ohimoilleen ja laski kaulalleen, ikään kuin tunnustellen pulssinsa sykettä, tai hellittäen näkymätöntä pantaa luisin sormin paidankaulustaan nyppien. Hänen silmänsä olivat tumman ruskeat, mutta oudon
värittömät, masennuksen ja menetysten murtamat ja syvään painuneet, sammuneet silmät. Sellaiset, joita tapaa usein ihmisillä, joiden
sisäinen palo on joskus ollut voimakas, oma tahto yli odotusten ja
herkkyys vailla oikeaa vastaanottajaa, kunnes sen olivat sammuttaneet sadat pienet sadekuurot, ja lopulta kaiken armeliaasti puhdistava ukkosmyrsky. Tämä nainen oli puhdasverinen inka, tiesi Becker.
Se mitä nainen tiesi hänestä, oli hänelle täysi mysteeri. EteläAmerikan intiaanien muisti oli tuhatvuotinen ja ulottui myös Aasiaan ja Eurooppaan. Becker tiesi itsestään ja juuristaan vain vanhempansa ja hieman isovanhemmistaan.
David Becker luki vastaanottohuoneen vasemmalla sivulla kulunutta lehteä ja hänen olkapäänsä vieressä yläviistossa paloi vastaanottohuoneen punainen valo. Miksi se oli siihen asennettu, kukaan ei
koskaan ollut kai ajatellut tai kysynyt. Maailmassa oli niin paljon turhia teknisiä laitteita ja oudoissa paikoissa. Niiden kysely oli jo sinänsä aikaa vievää ja paljasti usein vain kysyjän tietämättömyyden. Oli
parempi hyväksyä asiat sellaisina kuin ne olivat kuin kysellä niiden
pienten yksityiskohtien perään. Oli niin paljon suuria laitoksia ja valtioita, oppeja, dogmeja ja instituutioita vailla nykyistä merkitystä,
eikä kukaan kysellyt niiden olemassaolon perään. Turhaa kyselyä
pidettäisiin vain outona ja joskus oli hyvä olla hiljaa, jos kyseessä oli
etenkin jokin salaperäisen suureksi kasvanut ja ihmisen mittapuun
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mukaan liian mittava järjellä ymmärrettäväksi. Etelä- ja VäliAmerikka säilöi tällaisia mystisiä salaisuuksia jopa enemmän kuin
emämaat Euroopassa. Aasiassa niiden mahti oli yli kaiken ymmärryksen, tiesi Becker ja käytti tätä tietoa hyväkseen. Kaikki mitä ei
ymmärretty muuttui eurooppalaiseksi mystiikaksi ja taikauskoksi,
oman kulttuurin tuottamiksi merimiestarinoiksi.
Odotushuoneessa oli nurkkasyvennys, sen eteen asetettu sohva ja
kaksi puista käsinojatonta epämukavaa jakkaraa. Nainen oli valinnut
niistä toisen ikään kuin haluten tällä valinnalla kertoa, kuinka hän
halusi joko rangaista itseään, tai viestittää olevansa liian vähäinen
istuakseen pehmeälle, tyhjälle sohvalle. Mikäli nainen olisi valinnut
levollisen asennon hänen vastaanottohuoneensa leposohvalta,
Becker olisi ollut huolissaan. Hän tarvitsi potilaansa ja piti tiukasti
heistä kiinni ahdistamalla jokaisen erikseen sellaiseen hoitoon, jonka
tuloksena oli väsyttävän taudin jatkuminen, ja vuosia kestävät käynnit syvähoidostaan tunnetun ja nimekkään lääkärin vastaanotolla.
Sellaista tämä nainen ei kuitenkaan kaivannut.
Potilaan ja lääkärin suhde oli kuin symbioosi, jossa lääkäri kutoi
verkkonsa yrittäen hämähäkin vaistoilla varmistaa ensin sen kestävyys, ja myöhemmin potilaan avuttomuuden selvittyä, jatkaa siitä
mihin useimmat hänen läheisensä olivat hänet jo jättäneet kuin
muumioituneen kärpäsen raadon harmaan pölyn jo peittäessä seittien sisään jääneen kuolleen ihmissielun. Se oli menetelmä, jolla EteläAmerikan intiaanien valtaisa kulttuuri, klaanit ja kaupungit katosivat.
Miljoonien ihmisten kulttuureista ja kansoista oli jäljellä vain pienen
pieni muisto ja geeniperimä. Sen globaali verkosto oli Beckerille tuntematon, eikä hän olisi osannut yhdistää sitä muinaisten osmaanimogulien kulttuuriin, idän silkkitien kulkuun ja Kiinan
satamiin sen päättyessä keltaiseksi värjäytyneiden jokien suistoissa.
Eurooppalainen valloittaja ei voinut olla tuhatvuotinen ihminen ja
muistaa, miltä tämä maailma näytti ennen heidän aggressiotaan, kolonialismin aikaa. Muutama vuosisata oli tuhatvuotisen elämässä kuitenkin vain villin murrosiän taittumista aikuisuuteen ja miehen
kypsyyteen. Nainen odotti vain kärsivällisesti tämä ajan päättymistä.
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Se oli kuin Beckerin nimi, jonka hän oli saanut yhtäältä kierolla
tavalla humoristiselta isältään ja toisaalta äidiltä, jonka kyky ymmärtää ironiaa oli puutteellinen. Etunimi viitasi Englannin1920-luvun
alun pääministeriin David Lloyd Georgeen, joka vuonna 1919 oli
mukana neljän suuren kanssa rakentamassa Euroopan uudet rajat
yhdessä Vittorio Orlandon, Georgeas Clemenceaun ja Woodrow
Wilsonin kanssa. Tästä nimestään ja sen taustasta Becker sai kuulla
heti kun oli riittävän vanha sen ymmärtämään. Ja sellainen rakensi
oman identiteetin myöhemmin yhtä hauraaksi kuin sen epäpyhän
tapahtuman, jonka tuloksena hänen nimensä oli jäänyt historiaan.
Siitä puutui saksalainen osapuoli ja se näkyi myöhemmin historiassa.
Usein toistuva turhauma johti jälleen kerran aggressioon ja toistuessaan traumaan, depressioon, alistumiseen ja apaattiseen taantumaan.
Saksalaiset eivät kuitenkaan itäisten naapuriensa tapaan suostuneet
tähän, mutta aggressioon heidät vietiin. Masentuneen aggression
kohde saattoi olla kuka tai mikä tahansa, oman itsetuhon ja halveksunnan kautta syntynyt onneton läsnäolija.
Kansakuntien kohdalla sellainen tauti oli hirvittävä, pohti Becker
fasismin syntyä ja oman nimensä historiaa. Hakaristiä hän piti kuitenkin hindujen pyhimpänä merkkinä tuhansien vuosien takaa tietämättä, kuinka arjalaiset olivat sen sinne aikanaan vieneet siinä
missä Preussinpunaisen historiansa. Kaikkea isät eivät pojilleen
suostu kertomaan. Nimeen liitetty taika olisi hävinnyt, jos David
Lloydin isä olisi ollut armeliaampi.
”Sinun nimesi on kuin Versailles’n rauha ja sen vääryys”, nauroi
pojan isä ja muistutti samalla pojan syntymästä ja liitosta, jonka
kohdalla isällä ei ollut mukamas asiaa. Ja juopon iskut olivat yhtä
kipeitä kuin äidin lyönnit, olkoonkin että äiti oli lyödessään usein
selvä ja osui kipeämmin. Niin kuin äidit lyödessään poikiaan usein
osuivat. Vanhemmat sisaret käyttivät tätä oikeutta joskus hamaan
hautaan saakka. Välissä kasvaneet olivat vähän diplomaattisempia ja
omistivat aikuisuuden valoisammat geenit.
Useimmille David L.G. Beckerin potilaille heidän käyntinsä lääkärinsä luona olivat vaarattomia, harmittomia tapaamisia, aivan ku200

ten silloin kun kaksi ventovierasta ihmistä tervehtii toisiaan kadulla,
ja kummastakaan ei jää minkäänlaista jälkeä toiseen ihmiseen. Tai
silloin kun kaksi ihmistä tapaavat toisensa hakien sanoilleen merkitystä oman itsensä ulkopuolelta vain toista peilaten, ja näkivät ensin
kielteiset piirteensä ja pakenivat, tai kuten nollasummapelissä, niissä
rahapeleissä, jotka oli lyöty taitavasti tyhjäksi, ja joista uuden löytäminen olisi vienyt pelaajan mielestä liiaksi aikaa, olisi vaatinut monen ihmisen työn ja lopulta sen täyttyessä sieltä olisi löytynyt
ensimmäisenä oma kolikko. Moni ihmissuhde oli juuri tällainen
muiden ihmissuhteitten jo valmiiksi pilaama, kuten tuhatvuotinen
ihminen. Moni ihmissuhde ja yhteinen sopimus oli kuin Versailles’n
rauhansopimus. Ne joita se lopulta koski olivat sen ulkopuolisia,
aggressiivisia ja turhautuneita. Tähän todellisuuteen herättiin vain
liian myöhään ja seurauksena oli edellistäkin verisempi sota, järkeili
Becker.
Becker ei ollut niitä ihmisiä jotka olisivat käyttäneet omia kolikkojaan tällaisen tyhjiin imetyn ihmisen täyttämiseen. David Beckerillä ei ollut parantajan lahjaa. Hän tiesi elävänsä ihmisten hädästä,
mutta hän ei pitänyt itseään sentään raadonsyöjänä. Vain joskus
nuorempana hän saattoi tuntea rakkautta yksinäiseen, masentuneeseen potilaaseensa ja sen seurauksena potilas sai antaa Beckerille rahalahjansa lisäksi syyllisyytensä ja sen sovituksen nyt jo kauhtuneen
sohvan vietereillä. Becker oli isänsä kaltainen naistenmies, mutta
toisin kuin isälleen hänelle kelpasivat myös miehet.
David Becker oli isänsä tapaan oiva rakastaja avuttomien naisten
silmissä niin kauan kuin rakkaus muuttui sadistiseksi ja naiset saivat
mennä. Beckerin perityt geenit olivat samaa epigenettistä traumaa
kuin hänen isällään, mutta nyt vain äidin kautta tuplattuina. Niinpä
ellei nainen ollut riittävässä määrin häiriintynyt, ja antautui uudelleen
vain peläten joutuvansa luopumaan tohtorin suojelusta, Becker hylkäsi naisensa jo ennen kuin tämä oli ehtinyt oppia miehen pitkän
nimen historian. Becker oli ylpeä nimestään, jolla oli valtiomiestausta. Hän oli perinyt isänsä kieroutuneen ironian ja äitinsä sadismin.
Kissa- hiirileikit olivat hänelle mieluisia ja siinä hän muistutti Josef
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Stalinia, josta hän oli paljon lukenut ja tunnisti itsensä. Ei niinkään
masokistisesti sadismista nauttivaa Adolf ”Adi” Hitleriä, ja hänen
ongelmallisempaa tapaa kiusata kansaansa ja itseään, joku naisista oli
hänelle nauranut, kuullessaan tarinan nimen historiasta. Se satutti
Beckeriä, joka liitti nimeensä energialisää tähdistä. Becker oli intohimoinen tähtien tarkkailija ja astrologi.
Becker oli todellakin tähtipopulaatioitten erinomainen tuntija, ja
tunnisti paljain silmin sekä latinaksi nimeten niin Heilurikellon, Vesikäärmeen kuin Riikinkukon ja Käärmeenkantajan. Hän tunsi helposti tähtikartan tähtitieteellisen unionin hyväksymät tähdistöjen
rajat, rektaskensiot ja deklinaatioympyrät. Ne olivat varsin mutkikkaita jopa ammattilaisten hallittaviksi saati amatöörin, jollainen
Becker kuitenkin oli.
Eurooppalaiset oppivat nämä vasta renessanssiajalla arabien välityksellä kreikkalaisilta ja nämä babylonialaisilta. Nimet olivat hyvin
vanhoja, ja niihin liittyi suuri määrä mytologiaa ja tarustoa. Vajaasta
sadasta tähdistöstä Becker oli varma jopa silloin, kun näkyvyys oli
yöllä sumuisen usvan ja savun peittämä. Erityisesti Meksikossa käydessään hän muisti kuinka hänen nuoruudessaan tähtitaivas oli kaupungin yllä kirkas, ja kaupungin kauttaaltaan ympäröivä vuorten
siluetti näkyi mieltä sykähdyttävän kauniina lumipeitteisenä satuna.
Nyt ne kaikki olivat kadonneet savusumun peittäessä kaupungin,
eikä kaupungissa syntyneet nuoret edes tienneet miltä heidän kotiseutunsa oli näyttänyt vain muutama vuosi aiemmin. Tuskin he edes
ymmärsivät, miksi tuo ahdas kaupunki levittäytyi niin valtaisana väenpaljoutena nyt tuolle savun peittämälle seudulle. Inkojen Tenochtitlan oli joskus ollut maailman kaunein ja mystisin taideteos
kultaisen rannikon sydämessä.
Taivaankannen kaikista tuhansista tähdistä Becker kykeni nimeämään erehtymättä vain ehkä tuhat kirkkainta ilman optisia apuvälineitä. Opastaessaan maallikkoa, ja yleensä turisteina liikkuvia
naisia, Becker aloitti aina kolmesta kiintokohdasta, Iso Karhusta,
linnunradasta ja Orionin ryhmästä. Pohjantähti Ursae Minoris ja
Virgio tähdistön kirkkain tähti Spica olivat Beckerin lempitähtiä.
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Lyyran tähdistön Vega ja kaksosten Castor ja Pollux olivat niin ikään
suosikkeja. Joutsenen tähdistön Deneb sekä Kotkan tähdistön Altair
olivat kiinnostavia ja etenkin silloin, kun Joutsenen tähdistön tärkeimmät tähdet muodostivat taivaalle suuren ristin.
Tärkein seurattava Beckerille oli kuitenkin Orionin vyön jatkeella, samalla puolella linnunrataa, jossa oli Ison Koiran (Canis Major)
tähdistöön kuuluva taivaan kirkkain kiintotähti Sirius. Linnunradan
toisella puolella olivat Orionia vastapäätä Kaksosten (Gemini) kirkkaat tähdet Castor ja Pollux sekä Pikku Koiran (Canis Minor) kikkain tähti Canis Minoris eli Procyon. Orionin vyötä suomalaiset
kutsuivat aikanaan Kalevalan miekaksi ja Orionin kirkkaiden tähtien
muodostamaa kuviota suomalaisten esivanhemmat kutsuivat Väinämöisen viikatteeksi, tiesi Becker suomalaisia paremmin. Kansantarustot ja eepokset sekä niiden yhteinen yhtymäkohta astrologiaan oli
hänen lempiaiheitaan sen jälkeen, kun hän oli tavannut ruotsalaisen
Södergranin ja saksalaisen Müllerin.
Tähdistä Betelgeus oli punertava. Müller kutsui sitä Preussinpunaiseksi. Jostakin syystä Beckerin pyydettiin seuraamaan nyt etenkin
Väinämöisen viikatteen ja tuon punaisen tähden liikettä suhteessa
Pohjantähteen sekä Jalopeuran tähdistön Regulukseen. Orionis punainen Betelgeus sekä Rigel olivat suorakaiteen vastakkaisissa kulmissa.
Pohjoisen tähtitaivaan ekliptikan kaari kulki jossain vaiheessa talvella 2011 siten, että kreikkalaiset kirjaimet esiintyivät niissä yhtenä
sarjana, kuten yleensäkin Argontähdistössä, mutta samalla ne muodostivat kuvion, joka on tallennettu ikivanhaan tähtikarttaan. Tämä
tähtikartta oli samalla alun perin kiinalainen tai Maya-kansan kertoma heidän yhteinen viesti. Tämän viestin sisältö ja sen sanoma oli
samalla jo tiedossa tai oikeammin sen avainkoodi kätkettynä kahteen
tai useampaan erilliseen tiedostoon ikiään kuin tietokoneen webympäristön avoimena ”open access” julkaisujen verkkona. Kun aika
kulki kahteen suuntaan, se ei ollut niinkään ennuste vaan kertomus
jo tapahtuneesta, joka kuitenkin koettaisiin joskus myöhemmin tule203

vaisuudessa, järkeili Becker. Hän ei ollut fyysikko kuten Müller ja
yritti avata asiaa maallikon ymmärryksellä.
Ennustukset eivät siten oikeasti olleetkaan ennustuksia, vaan jo
kerran elettyä elämää, ja muistuttivat filosofi Schopenhauerin jo aikanaan havaitsemaa kosmologista totuutta, amor fati. Siinä materia
oli kaiken aikaa läsnä ja joka paikassa eikä kadonnut sekä kulki moneen suuntaan, sanoi Nietzsche mitä tahansa tai kielsi sen moraalisesti lohduttomana oppina, kieltäen samalla myös moraalin.
Syfilikseen nuorena kuolleena hän ei olisi kai tahtonut toistaa tätä
kohtaloaan ikuisuuden, järkeili Becker saksalaisen filosofin murheita.
Sen enempää Becker ei sitten tiennytkään. Schopenhauerin viisaus ja
buddhalaisuus olivat raottaneet liian vähän oviaan, eikä hän osannut
yhdistää filosofiaa käytännön elämäänsä edes Hegeliltä sitä hakien.
Nyt se oppi olisi joka tapauksessa vienyt harhaan.
Missä avainkoodi oli, sitä hänelle ei kukaan kertonut, ja kaikki
muukin oli hänelle vierasta. Hän tiesi vain hetken, jolloin merkittävämpi koodi avautuisi pohjoisella taivaalle, ja se sai riittää. Argoniminen tähdistö tarkoitti eteläisen kartan tähdistöjä Carina (Köli),
Puppis (Perä) ja Vela (Purje) yhteisenä tähdistönä, joissa kreikkalaiset kirjaimet esiintyivät yhtenä sarjana. Tuon sarjan avautuminen ja
yhteys pohjoisen pallonpuoliskon tähdistöön, sekä siihen liittyvä
astrologinen koodiavain, olivat Beckerin saamia tietoja, ja jotenkin
niillä kuului olla yhteys ruotsalaisen Södergranin tai Müllerin keräämään aineistoon osana ikivanhaa Descardesin jäämistöä. Muuta
Becker ei saanut koskaan selville ja se kiusasi tähtien tarkkailijaa.
Hän aisti ettei hänen taitojaan arvostettu, tai sitten se oli vain vanhempien kautta peilattua loukattua itsetuntoa, Versailles’n rauhan
jälkimaininkeja. Hänet oli jätetty jälleen kerran ulkopuolelle, eikä hän
voinut syyttää siitä oikein juutalaisiakaan.
Historia oli monelle vaikea asia silloinkin, kun se ei ollut tiivistetty etunimen kirjaimiin ja siihen törmäsi menettäen neitsyytensä. Tätä
moni alusmaa ei ymmärtänyt joutuessaan toiseen maailmansotaan.
Ihminen, joka ei ollut tuhatvuotinen, selitti kansallisen traumansa
aivan kuten ihminen selittää raiskauksensa. Häpesi sitä ja piti itseään
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syyllisenä, sillä niin paljon raiskauksia tapahtui vielä silloin, kun moraali ja normit eivät sitä estäneet. Niinpä ainoa keino oli välttää tulemasta uudelleen raiskatuksi. Se oli myös Suomi -neidon kohtalo ja
monen muun, jotka eivät pukeutuneet kunnolla tai hakivat väärään
seuraan luottaen kansainväliseen oikeuteen, oikeudenmukaisuuteen,
hyveeseen tai edes kohtuuteen ja onneen, fatalistiseen kohtaloon
ajopuuna.
Ehkä kaikki tämä olisi kuulunut tarkistaa suomalaisten Hamina
rauhan papereista ja Napoleonin sekä Aleksanterin Tilsitin sopimuksesta ennen kuin uutta seikkailua käynnistettiin Pietarin ympäristöä
mittailtaessa tykinkantaman matkalta. Ehkä ne vaatimukset eivät
olisikaan olleet niin vaikeasti ymmärrettäviä, jos suurvaltapolitiikan
avaajat olisivat muutamankin vuosikymmenen vanhempia. Ei välttämättä vuosituhannen ikäisiä ihmisiä, siunaili Becker pohjoisen
kansan kohtaloita, joita hän oli seurannut muiden pienkulttuurien ja
kielialueiden kanssa, noudattaen tarkkaan Müllerin ohjeita. Pohjoisessa oli runsaasti eristäytyneitä kielialueita ja syrjäisiä kansoja. Sieltä
oli vaikea havaita omaa sijaintia globaalilla kartalla ja ajattomassa
maailmassa, alati muuttuvassa geopolitiikassa.
Becker oli monen kirkkokunnan jäsen ja liikkui sekä katolisessa,
anglikaanisessa, baptistikirkon ja luterilaisten lahkoissa puhuen rakkauden jumaluudesta ja sen vapauttavasta voimasta, saaden seurakuntalaiset kyynelehtimään jopa raavaiden miesten yhtyessä joskus
hysteeriseen menoon. Nyt näitä seurakuntalaisia oli lohtua hakemassa enemmän kuin koskaan aiemmin, ja uusia seurakuntia ja lahkoja
syntyi joka päivä.
Oman kirkkokunnan perustaminen oli David Beckerin salainen
unelma, ja sen paikka Etelä-Amerikan semiaridit seudut tai ehkä Afrikan lounaiset savannit. Eniten häntä kiehtoivat kuitenkin muinaiset
Saksan alusmaat Saksan Itä-Afrikassa Tansaniassa, Saksan LänsiAfrikassa Togon ja Kamerunin alueilla sekä Saksan Lounais-Afrikan
alueet Etelä-Afrikassa. Ne olisivat olleet ikään kuin sovitus isälle ja
samalla omalle omituiselle nimelle.
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Parempi huonokin isä kuin ei isää ollenkaan, hän ajatteli kohtaloaan ja Versailles’n rauhan vääryyksiä, jossa Ranska otti haltuunsa
Länsi-Afrikan, Iso-Britannia Itä-Afrikan. Lounais-Afrikka meni Britannian alusmaalle Etelä-Afrikassa, ja sama kohtalo oli UudenGuinean ja Samoan kohdalla Australian tulevina alusmaina sekä Japanin saadessa Karoliinit ja Mariaanit. Sellaisia vääryyksiä isä ei voinut antaa pojalleen anteeksi. Biologinen muisti oli geneettinen,
trauman aiheuttama ja kulki isältä pojalle.
Isälleen kiusaksi Becker alkoi nuoruusvuosinaan harrastaa aikansa populaarimusiikkia ja se vei syvemmälle kuvataiteisiin, joista
myöhemmin karsiutui kokonaan pois kantaaottava yhteiskuntakritiikki. Esineen ja asian yhdentekevä luonne viehättivät häntä olkoonkin, että Dunchampin, Oldenburgin, Wesselmannin ja
Lichensteinin töihin tuli toki myös subjektiivinen sisältö ja muuttuva
unenomainen kuvaustapa, joka Beckeriä kiehtoi. Jackson Pollockin
viimeisimmät työt ja toimintamaalaus olivat kuitenkin hänen roisketekniikalla saatuja omia unikuviaan, ja tätä dipping -tekniikkaa
Becker oli itsekin joskus salaa kokeillut ja käyttänyt myös terapiatyössään. Hän suosi tieteen ja taiteen yhteistä klusteria, vapaata verkostoa ilman taiteilijan narsistista nimeä. Tämä muotoaan muuttava
ja kaikkien yhteisessä käytössä oleva taide tai ilmaisumuoto olisi kuin
Wagnerin musiikki nihilismistä vapautuvan taiteilijan korvissa ja ihmisen jalostumista paremmaksi, mutta ei toki yli-ihmiseksi nietzscheläiseen tapaan, maalaili Becker uutta tieteen ja taiteen vallankumousta. Tätä hän kutsui klusteritaiteeksi ja sen tekijöitä alkoikin ilmaantua vuosituhannen alussa, ja käsite levisi kulovalkean tavoin,
kun häntä oli sitä ennen avittanut Müller verkostoillaan.
Kuu nousi yhä korkeammalle taivaanrantaa peittäen ja hämärtäen
läntisen horisontin. Beckerille se toi mieleen ihmisen sisäiset salatut
ajatukset ja mielen pimeimmät syvyydet, sisäisen maailman synkät
onkalot, jotka olivat kuin Kuun rosoiset arvet. Ne olivat pysyneet
muuttumattomina vuosimiljoonia piittaamatta muun universumin
liikkeistä ja sen huimasta kehityksestä. Beckerille Kuu oli antanut
voimaa ja uuden seurakunnan, toivon paremmasta ja suuren joukon
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kuulijoita. Beckerille oli suotu tietoa, jota Müller ei voinut tietää.
Uudessa yhteiskunnassa tiedon pirstaleisuus ja sen salaaminen oli
ainoa keino pysyä mukana pelissä ja säilyä hengissä, järkeili Becker.
Jo epäily siitä että kilpailijalla oli etumatka, loi tarvittavaa dynamiikkaa ja Becker osasi varoa kaikkia oravanpyöriä, joissa murrosvaiheeseen joutuneet alkoivat käyttää toisiinsa joko suostuttelu- tai
sanelupolitiikkaa.
Kasvava Kuun valo oli kuin vapauttava viesti ihmisyydestä, joka
saa kauneimmat muotonsa vasta kun ulkoinen maailma antoi sille
väljyyttä kokea elämä ympäristön sitä kahlitsematta. Kirkkokunnan
perustajaksi ei tarvittu paljon silloin, kun ihmiset olivat yhteisen tuhon ja pelon alla eläviä. Mitä turvallisemmaksi yhteiskunta ympärillä
koettiin, sitä vaikeampi ihmisiä oli saada omiin verkkoihinsa ja kirkko alkoi maallistua, pohti Becker. Hyvinä aikoina oli syytä luvata
huonojen aikojen alkavan ja huonoina niiden syvenevän. Elämä perustui uhkakuviin ja niillä pelotteluun, järkeili Becker.
Beckerin maailmassa ihmisen sisäiset tuskat ja fyysiset kärsimykset liittyivät toisiinsa ja sellaiseen piilotajuntaiseen maailmaan, jonka
juuret olivat syvässä kehityshistorian hämärässä, ja jossa Freud koulukuntineen joutui antamaan tilaa darwinismin kehitysopeille. Siinä
oli vanhaa perisaksalaista tieteellistä koulukuntaa ja sen natsihistoriaan värittyvää filosofiaa takana, nietzscheläistä yli-ihmiskäsitystä,
jota viljeli kuolevan miehen sisar Elisabeth Furster-Nietzsche, juutalaisvihamielinen nainen, hoivatessaan kuolevaa veljeään hänen viimeiset päivänsä ja merkiten muistiin hourailevat ja maaniset viimeiset aforismit omin sanoin ne värittäen. Vielä järjissään Nietzsche
kirosi saksalaiset laumasieluina ja vaati heiltä uusia arvoja kiroten,
kuinka kaikki ne kulttuurit, joihin saksalaiset olivat historiansa aikana sekaantuneet he samalla pilasivat.
Hävitty sota ei hävitä traumoja ja niiden epigeenistä tuskaa, mittaili Becker maansa ja EU:n geopoliittista historiaa. Hegeliläinen
idealismi eli edelleen, eikä sitä voinut sovittaa brittien empiirisiin
kokeisiin. Deduktiivisesti ajatteleva ihminen ei tehnyt kokeita silloin,
kun suorin tie totuuteen kulki perustieteiden kautta, eikä hakien so207

veltavien tieteiden mutkikkaita polkuja eksyen välillä havainnoissaan,
ja tehden mukamas hyvää teoriaa jälkiviisaana.
Ydinpommikin syntyi kokoamalla Yhdysvaltoihin alan teoreetikkoja niistä juutalaisista, jotka eivät saanet aikanaan Saksassa harrastaa muuta kuin vähemmän arvostettua teoreettista fysiikkaa ja
deduktiivista teoretisointia. Saksalaiset insinöörit ja tutkijat arvostivat vain niiden sovelluksia, ja jättivät näin deduktiiviset portit auki
Yhdysvalloille, siinä missä Caesar aikanaan Rooman vallan kukoistaessa ja juutalaisten saadessa oman Magna Chartan kautta erivapaudet, joita Rooma käytti hyväkseen niin kauan, kun Paavali kosti
heille Jerusalemin temppelin polton. Juutalainen kansa osasi jo vuosituhannet sitten verkostojen ja klustereiden aakkoset sekä kulttuurisen yhteensovittamisen taidot, järkeili Becker ja käytti sitä myös itse
omana oppinaan, mutta vain kalpeana aavistuksena Müllerin taidoista.
Keskiaikaisen ranskalaisen lääkärin tavoin hän olisi liittänyt paiseruton naisiin, joiden mielenlaatu oli erityisen lämmin ja joilla oli äidilliset, usein madonnamaiset kasvonpiirteet. Jos hän olisi elänyt
Aristoteleen aikana hän olisi liittänyt nykyiset oppinsa lämmön ja
veren sekä maan ja tulen väliseen vuoropuheluun, paholaisen työksi
seksuaalisuuden kyllästämässä maassa, jossa nuoren naisen kohtalo
oli selitettävissä joko noitapaholaisena tai maaemolle pyhitettynä
sairastuttuaan. Becker oli jäänyt kiinni äitiinsä isän sadismin seurauksena, tai siitä huolimatta, hakien kaiken aikaa itselleen äidin korvikkeita. Viisaat intiaanivaimot tiesivät tämän Freudia lukematta, ja
käyttivät miestä hyväkseen hoitaessaan lastensa vaivoja. Harvoin
heitä itseään mikään vaivasi, ja Becker sai pitää kirkkonsa ymmärtämättä miksi tai mihin tarkoitukseen.
Beckerille madonnan sairauden takana ei voinut kuvitella olevan
tarve hoivata ja joutua alttiiksi taudinaiheuttajille, sellaisille kuin mitä
Becker itse edusti. Siinä maailmassa naisen hymy oli aina arvoituksellinen, povet silkkiin verhottuja. Inkvisitio ja noidat, poltetuksi
joutuminen, toisinajattelun kieltäminen ja uuden aikakauden pilaama
vanha, vakava ja ihanteellinen olivat maailmankuvan peruslähteitä
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yhdessä preussilaisen kurin ja täsmällisyyden kanssa kuorrutettuna.
Se oli kuin tähti, jota hallitsi rautakansleri Otto von Bismarck, joka
kaiken aikaa epäili nietzscheläisten hyveitä ja yhteisön pysyvyyttä,
odottaen vain otollista aikaa toimia silloinkin, kun aika kulki molempiin suuntiin ja kaikki ajat olivat yhtä otollisia. Nietzscheläisten
maailmassa bismarckilaiset toimivat aina näennäisrationaalisesti, moraali oli kudelma ikivanhoja psykologisia ja sosiokulttuurisia monitulkintaisia keitoksia, jossa sosiaalinen reformi, kansallinen
yhdentyminen, kulttuurien kamppailu muistutti lopulta aina puoliväliin jäävää konservatiivien modernisaatiota, ja tällaista vallan tahtoa
oli varottava ja siirrettävä sen toteutus yksilölle itselleen.
Beckerin maailmassa voittojen takana oli lopulta kyky toimia oikein oikeassa paikassa, eikä pohtia tavoitteita, jotka olivat lopulta
historialle vieraita virran kulussa, ja joita ei kukaan voinut ohjata.
Bismarckilaisten tapaan tavoite oli olla kohtuullinen eikä ahnehtia
mahdottomia. Sitä Bismarckin viisautta, jossa kaikkea ei saa neuvotellen ja enemmistösopimuksin vaan myös tulella ja raudalla, Becker
ei tuntenut omassa preussilaisessa filosofiassaan. Isältä perittyä oli se
viisaus, jossa Becker kirosi Bismarckin heikkoutta. Jos rautakansleri
olisi ollut vahvempi, ei natseja olisi koskaan tarvittu, oli isän manifesti pojalleen, ja hän kirosi Bismarckin pietististä vaimoa kuten
omaansakin. Aivan kuten niin monet miehet naisiaan kiroavat, ja
löytävät sotiinsa ja heikkouteensa syyt sieltä. Rakkaus ja hentomielisyys, erotiikka ja aggressiot tekivät miehistä houkkia, oli Beckerin
hellimä oma ajatuskuvio, ja Beckerin naisviha oli patologista. Nurkassa kyhjöttävässä ja vastaanotolle odottavassa meksikolaisessa naisessa häntä ärsytti alistunut olemus, nöyryys, kasaan painunut
ihmisyys, pienen ihmisen mitta, ja hän olisi halunnut lyödä tuota
naista ja heittää ulos muiden roskaihmisten joukkoon.
David Becker rakasti salaisuutta, mystiikka ja pelkäsi kuolemaa,
yksinäisyyttä, sekasortoa. Oikeastaan hän taisteli kuin Karl Marx ensimmäisen Internationaalin johtajana kovan, mutta realistisen sosialismin puolesta luottaen valistuneeseen porvaristoon ja vastusti
vasemmiston vallankumousromantikkoja. Vähäiset erot syntyivät
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Beckerin mukaan vain tavastamme ajatella ihmisestä, hänen tavastaan tehdä päätöksiä ja oppia. Beckerin narsismi ei ollut vain sairasta, vaan hypomaanikon tapaan hän korosti sillä vielä egonsa niitäkin
osia, joita normaalisti ihmiset peittelevät ja häpesivät. Beckerin häpeä tai pelko syntyi vasta vaiheessa, jolloin roiskemaalaus alkoi paljastaa sellaista, joka oli tähtiin kirjoitettua, ja sen havaitseminen
kylmäsi miehen sielua. Beckerin puheet ja teot olivat kuin eri maailmasta.
Taloudelliset olot asettivat viime kädessä rajat Beckerin päätöksille ja toiminnalle, jolloin kehnoista oloista lähtevä ihminen päättyi
lopulta radikaalimpaan ratkaisuun kuin ne ihmiset, joiden yhteiskunnallinen tausta oli ollut valintoja enemmän antava. Keskittyvään
valtaan ja kommuuneihin uskovat olivat yleensä kehnoimmassa
oloissa elämänsä geenit hankkineita kuin kehittyvään ja desentralisaatioon uskovat verkostoutopian rakentajat, joihin Becker lukeutui.
Ne jotka hourailivat muinaisvenäläisessä mir-kyläyhteisössä, olivat
oma köyhtyvä luokkansa, eikä heistä pitänyt välittää, ajatteli Becker.
Ei heistä välittäneet aikanaan näitä yhdistäneet kolhoosien rakentajatkaan ja sarkatalous vaihtui vain suurempaan maaorjuuteen.
Beckerin tulkinnassa ihminen syntyi orjaksi, mutta kasvoi ruhtinaaksi, jolla hyvän vastapari ei suinkaan ollut paha vaan huonosti toteutettu tai valittu.
Kenelläkään ei ollut oikeutta paljastaa hänen salaisuutta, jota hullut yrittivät kyllä raivokkaasti, sillä lopultakin vain hänellä enkelten
edustajana oli manalan avain. Beckerin geenit eivät olleet niitä, joita
hän meemeineen edusti, ja sen huomaaminen oli joskus vaikeaa.
Beckerin kaltainen ihminen ei toteuttanutkaan geeniensä sanelemaa
totuutta, vaan sen rinnalla oli meemien outo ääni, joka liittyi hänen
kulttuuriseen perimäänsä. Hän menetteli toisin kuin hänen odotettiin toimivan silloin, kun ihmiset reagoivat vaistonvaraisesti ja luottivat geeneihinsä.
Becker ei käyttänyt geenejään muuhun kuin viettiensä hoitoon, ja
kaikki muu oli kulttuurisidonnaista ja koko ajan vaihtuvaa kollektiivista muistia. Sellaisessa elämässä calvinistista tai luterilaista totuutta
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ei saanut hämärtää barokin musiikilla, hän julisti varottaen rationalismin ylivallasta, jossa loogisuus ja järki tarkoittavat aina loppua kun
tuonpuoleinen kutsui. Se oli kuin Otto von Bismarckin sisäinen kapina, jossa ”hullun Junkkerin” geenit löivät poskelle hänen pietistisen morsiamensa hyveellisillä sanoilla. Beckerin haasteena oli
jalostaa itseään tavalla, jossa ”hullun junkkerin” saattoi yhdistää romanttiseen ja vallankumoukselliseen Giuseppe Garibaldin tapaiseen
kohtaloon Italian kansallisankarina, jota kaikki poliittiset suunnat
ylistivät. Kuinka yhdistää ainutlaatuinen rohkeus, harvinainen epäitsekkyys, sekä riemuvoiton hetkellä kyky vetäytyä ja torjua kaikki
tunnustukset ja palkinnot hullun junkkerin reformiin.
"Ins Blaue hinein" huudahti Becker puoliääneen, ja kuvitteli hetken näkevänsä Voltairen hahmon heilumassa suuren puukkonsa
kanssa teurastamassa lihavaa pappia yrittäen samalla epätoivoisesti
kiskoa tämän verisiä suolia kuninkaansa kaulalle hirttääkseen tämän
sanojensa vakuudeksi. Se oli hyvin germaaninen huudahdus.
Becker oli lopultakin toimissaan keskitien kulkija "juste mileu",
joka näki jatkuvasti toisella puolella varakkuutta ja sen tuomaa vahinkoa, suunsoittajien ja tyhjänpuhujien humanistisen taivastelun,
"ins blaue hinein", sekä toisella puolellaan vähäosaisten ja väliinputoajien sankan joukon. Ja hän luotti näihin rääsyläisiin polvistuneina
kuulemaan hänen saarnaa tuonpuoleisesta, vanhan naisen kurjaan
olemukseen ja tunsi suurta lohtua rinnassaan, sydämessä, joka oli
kohottaa hänet yli pienen seurakunnan kohti suurta tulevaisuutta,
valtaisia tekoja Che Quevaran tapaan ikuistettuna ja ikuisena lapsena
eläen.
Kuin salaa, omana salaliittonaan, Becker ihaili puhdassydämistä,
Lincolnin rinnalle miltei nostamaansa William Gladstonea, ja samaan aikaan Benjamin Disraelia, parfyymille tuoksuvaa keikaria, paradokseilla leikittelevää kaunosielua, joka toteutti pääministerinä
uudenaikaisen konservatismin, yhdisti ”kaksi kansakuntaa” Sibyl romaaninsa keinoin ja loi vahvan ja yhtenäisen kansakunnan sosiaalisten ja poliittisten uudistustensa tukemana.
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Hienosteleva keikari ja haukka, vastaan moralisoiva kansanmies
yhdistettynä Beckerin kokemuksiin, oli jotain paljon enemmän kuin
epäonnistunut taidemaalari itävaltalaisesta pikkukaupungista olkoonkin, että aika suosi häntä siinä missä Otto von Bismarckia
Preussin talouden nousun aikoihin. Nyt tarvittiin hänen kaltaistaan
agitaattoria ja saarnamiestä siinä missä Hitler tarvitsi Göbbelsiä, laskelmoi Becker uuden modernisaation ja murroskulttuurin viimeisintä vaihetta.
Ei ruotsalainen kollega Södergran väärää miestä lähestynyt hakiessaan sielunhoitajaa kasvavalle seurakunnalleen, jota johdettiin baijerilaisen fyysikon valtakunnasta. Müller taas oli Beckerille puolijumala, ellei sitten Jumalaakin merkittävämpi. Becker tarvitsi herransa.
Vanha nainen astui Beckerin huoneeseen arasti, kun lupa oli viimein annettu. Beckerin arvion mukaan kertomaan jälleen kerran
tarinansa, jonka koko ydin oli sekoaminen Kuun repiessä takaraivosta aggressiot, ja puolison paetessa hänen raivokasta vihaansa Yhdysvaltoihin, jättäen turvattoman poikalapsen naisen hoitoon. Sittemmin hieman vartuttuaan poikalapsi oli häneltä kadonnut tai karannut
hänkin. Tuosta menetyksestä oli tullut painajainen, jossa oli mukana
enemmän kuin lapsen katoamisessa nuoruusvuosina saattoi kohtuudella odottaa.
Vastaavasti naisen puoliso koki vieläkin vaikeampia painajaisia
niistä lukemattomista kerroista, jolloin seesteinen ja rauhaisa siesta
vaihtui riivaajan kynsiin joutuneen vaimon arvaamattomaan raivoon,
jolle nainen ei nyt löytänyt oikeaa kohdetta, ja syytti siitä koko korutonta kansakuntansa miessukuista joukkoa sekä ikivanhoja Mayakansan jumaltaruja. Ne olivat niin ahdistavia, että lopulta molemmat
miehet olivat häneltä kadonneet. Se oli Beckerin kuulemana säälittävä tarina, eikä hänen käyttämät rohdot siihen tahtoneet auttaa. Hän
suosittelikin naiselle kansansa omia lääkkeitä ja noitatohtoreita. Ja
nyt tämä laiha intiaanivaimo vaikutti entistäkin ahdistuneemmalta ja
Becker oli kiusaantuneen ärtynyt jo etukäteen. Nahkainen tuolin selkämys kostui ja Becker liikkui levottomasti viileällä alustallaan päästäen valittavan vanhan leposohvan niitä ääniä, jotka yhtyivät suurissa
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odotussaleissa muuhun tuhansien äänien yhteiseen surumieliseen
melankoliaan, mutta olivat nyt huoneen ainoa kuultava ääni runsaasti ylipainoisen miehen tuottamana. Se oli ilmavaivoista kärsivän ääntelyä.
Ennen kuin Becker ehti varautua pahimpaan, nainen alkoi huitoa
luisia käsivarsiaan ja käynnisti ikään kuin kömpelön tanssin ulvoen
samalla raadeltavan kojootin tavoin tai kuten susilaumasta eksynyt
erakko. Beckerin hieman toipuessa ja noustessa lihavaksi mieheksi
yllättävän ketterästi ylös syvältä painovoimaa vastustavalta sohvaltaan, nainen ojensi hänelle kuin kättään polttavan hiilen, huitoen
samalla käsiään hysteerisesti. ”Encomendar, encomendar”, hoki
tumma, pienikokoinen luiseva nainen kouristuksissaan kimakalla
falsettiäänellään.
Kuin taivaalta tippuneena lahjana Beckerille oli uskottu tuhatvuotinen salaisuus. Koruttomin menoin ja ilman sellaista hakemista,
jossa olisi Jack Londonin tapaista draamaa, Graalin maljan hakua,
salaisten agenttien huimaa seikkailua, tulenpalavan helvetin suojatessa salaisuutta kuin Danten pahimmissa painajaisissa vaatien lopulta
kolmipäisen lohikäärmeen kuolettavaa iskua.
Aivan arkipäiväisesti, kuten minkä tahansa sukukalleuden kohdalla, tuon medaljongin nainen oli säilyttänyt ja kätkenyt isoäidiltään
saaneena ja hän jälleen sukupolvelta toiselle ja aina samojen rukousten saattelemana sekä sellaisessa hengellisessä huumassa, jota Beckerin huoneessa ja yhden luisevan naisen voimin ei ollut mahdollista
rituaalina nyt edes jäljitellä. Aquatecon linnavuoren hirviöiden kasvot kuvanneen simpukankuoren pääkoristeen jäännökset olivat hajallaan lattialla.
Becker ymmärsi mistä naisen hysteerisessä tanssissa tällä kertaa
oli kyse, ja tarttui naista käsivarsista ohjaten tämän lepäämään keskeyttäen Maya-kansan menot hakien samalla paperiveistä, jolla raottaa ikivanhaa aarretta. Teräksisen puukon nähtyään nainen
rauhoittui ja vetäytyi takaisin omaan nurkkaansa. Häntä oli uhkailtu
ja lyöty teräaseilla ennenkin.
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Becker raotti paperiveitsen terällä hopeisen ikivanhan medaljongin kuorta aivan kuten odottaen sieltä luiskahtavan helmisimpukan
hiekanjyväisen sydämen kimaltavan tuotteen tai ehkä sittenkin Cancuenin muinaisen kaupungin kuninkaan fallossymboli, jadekoruinen
veripisara vuodatettuna kuninkaan esinahasta.
Medaljongin sisällä oli hopeinen tai kullattu ohut levy, kuin partakoneen terä, jonka sisältö oli pienen piinsirun tekstiä tai ainakin
sen kaltaista Beckerin pikaisena tulkintana. Sen täytyi olla jesuiittareduktion ajoilta, arveli Becker sitä tarkemmin lupin alla silmäillessään.
Se oli Beckeriltä puhdas arvaus ja perustui niihin kokemuksiin, joita
hänellä oli tuon alueen vanhasta antiikista. Kaikki muu oli miltei hävitetty tai kadonnut ollakseen näin vanhaa.
Kerjäläismunkit toteuttivat alueella aikanaan rotuerottelua suojellakseen siten intiaaneja, pitäen nämä erossa espanjalaisista, ja säilyttäen näin joitakin hengissä. Naisen jotkut esivanhemmista olivat siis
säilyneet jesuiittojen suojissa jossain Brasilian Amazonasin alueella
tai ehkä pikemminkin Paraguayissa, arveli Becker.
Becker oli nähnyt tuon piilevyn kaltaisen kappaleen diakuvan ja
sitä säilytettiin nyt Müllerin kassakapissa. Tuo muistikuva oli Beckerillä kovin tuore eikä hän saattanut erehtyä. Sillä taas oli yhteys natsien keräämiin aarteisiin Etelä-Amerikassa. Sen historia liittyi tarinan
mukaan juuri jesuiittoihin ja Paraguayn guaraaneihin. Siihen liittyi
myös legenda mustasta paavista ja paholaisesta. Kuinka se oli joutunut guaraanien harvaan asuttamalla viidakkoalueella Paraguayn heimoille, josta naisen juuret olivat Beckerin hatarien tietojen mukaan
lähtöisin, oli Beckerin mielestä omituista. Becker oletti taustalla olleen juuri niiden jesuiittojen perustamien reduktiokylien, jotka alkoivat myöhemmin myös menestyä ja tuottivat jopa ylijäämä viljaa,
maissia, hedelmiä jopa arkipäiväisiä työkaluja heidän käyttöönsä.
Kaupankäynti teki heistä tunnettuja aina Sao Paulossa saakka, ja samalla syntyi yhteys myös Sao Paulon orjanmetsästäjiin.
Näitä jesuiittojen perustamia intiaanien suojeluyhteisöjä pidettiin
aikanaan malliyhteiskunnan tapaisina, joissa kaikki tekivät osansa ja
saivat kykynsä mukaan, muisteli Becker historiaa. Todellisuudessa
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näin ei kuitenkaan ollut, ja myöhemmin guaraanit karkottivat jesuiitat alueeltaan ja reduktio rappeutui 1700-luvulle tultaessa. Nämä kertomukset hän tunsi potilaittensa kuvaamina sekä kirkkonsa niistä
alttaritaulun omaperäisen mosaiikin osasista, jotka eivät olleet erityisen kristillisiä. Beckerin kirkossa kulttuurit elivät vieretysten ja
kamppailivat pyhien kuvien osastolla rinta rinnan kuin marketin hylyllä turistia odottaen. Tätä lahjaa ei ollut tarkoitettu tuon hyllyn koristeeksi, tiesi Becker.
Ei ollut epäilystä etteikö tämä aarre ollut lähtöisin kuitenkin guaraaneilta, ja että se oli kulkeutunut naiselle joko orjien mukana Sao
Pauloon tai jesuiittaveljien karkotuksen yhteydessä Meksikoon. Ehkä se oli varastettu myöhemmin ja nyt se oli tällä naisella, pohti
Becker aarteen kulkutietä. Mitä nainen tiesi sen arvosta, ja ketkä
kaikki siitä tiesivät hänen lisäkseen, sitä hän pohti kuumeisesti.
Viesti oli kuitenkin alun perin lähtöisin Kiinasta ja sen kieli oli
samaa noin 350 vuotta ennen Kristusta löytyneiden pyhien kirjoitusten kanssa. Niiden tie intiaaniheimoille kulki ohi läntisen maailman,
ja jo 1200-luvulla molemmat kansat käyttivät samaa teknologiaa.
Ehkä jo aiemmin ennen ajanlaskumme alkua. Näistä pyhistä kirjoituksista pääosa oli kuitenkin edelleen kateissa, ja Becker oli nyt Mülleriä lähempänä niitä hakiessaan. Becker sai tiedon koska Kuu oli
sen naiselle näin kertonut osoittamalla kraatterinsa Kauriin kääntöpiirin sitä kohtaa, jossa suuri parantaja oli hänen omassa tähtimerkistössään Descaretsin vuoren kohdalla. Tätä suuri parantaja Becker ei
tiennyt eikä nainen voinut edes aavistaa, että kraatteri oli saanut lännessä keskiaikaisen filosofin nimen kantaakseen. Se oli hänelle suurempi kunnia kuin mitä ehkä hän tai eurooppalaiset olisivat
ansainneet. Se oli tähtiin kirjoitettu, tälle päivälle laskettu tapahtuma,
joka oli totuus ja tapahtunut jo ennen kuin nainen aarteensa Beckerille ojensi.
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Luku 8
Pikku Prinsessa IV
Laotse asteroidi

Profeetoilla oli kyky tulla onnelliseksi vihaamalla. Vihaamalla ihmi-

siä, kansakuntaa, uskontoa, moraalia, lakeja ja pohjatonta tyhmyyttä.
Tyhjyyttä ihmisen yllä ja ihmisen järjestämänä maailmana, Jumalaa
ihmisen kuvana ja joskus Jumala oli kokonaan kuollut. Kun me
söimme hyvän- ja pahantiedon puusta nousi meissä itsetietoisuuden
ja tiedonhalun narsismi, mutta samalla meitä kahlitsi uskon ja alamaisuuden taakka. Perusta tämän kaiken epäilylle oli kuitenkin asetettu ja me olimme yksin ja alastomia. Ja kun me rakensimme omat
symbolimme, aivomme kasvoivat, mutta ilman symbolikieltämme
me emme olisi selvinneet.
Symbolit auttoivat meitä yhdistelemään toimintojamme, ne yhdistivät meitä edellyttäen että ymmärrämme niiden syvemmän tarkoituksen. Ne eivät syntyneet perättäisinä prosesseina vaan
geeniemme tuottamina sisäkkäisinä kielinä. Vanhat kulttuurit eivät
eläneet meitä varten, emmekä me voi tulkita itseämme muita paremmiksi tai luontoa alistettavaksi. Aivomme saattoivat vain kaiken
ajalliseen, historialliseen ja alueelliseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen,
psykologiseen järjestykseen. Geenimme ymmärsivät tämän kielen ja
sen ihmissuvun mittaisen tarinan, ei pitempänä muuten kuin empiirisen ja induktiivisen tai deduktiivisen tieteemme kautta historiaa
hakien sekä omalta planeetaltamme että universumiin kurkottaen.
Olimme kaiken aikaa ikään kuin puolivälissä pienintä ja suurinta
mahdollista todellisuutta ja keskipisteenä oli oma narsismimme, oma
napamme. Se oli yhteisön, uskontojen, normien, kulttuurien, sosiaalisten ja taloudellisten rakenteiden synnyn perusta maatalouden syntyessä ja jo ennen sitä, aloitti Prinsessa esitelmänsä.
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”Me tulkitsimme maailmamme näin silloinkin, kun aika ja paikka
menettivät merkityksensä. Paikka muuttui tarkoituksettomaksi, mutta myös aika. Olimme eläneet vain monia elämiä saman biologisen
elämämme aikana, ja sama tapahtui tuhansia vuosia vahan ihmisen
kohdalla. Me emme vain kyenneet oivaltamaan hänen tarinaansa ja
välillä me hävitimme kaiken tai muu luonto hävitti, ja aloitimme
alusta”, jatkoi Prinsessa kärsivällisesti ja minä merkitsin kuulemani ja
näkemäni muistiin. Sillä nyt olimme planeetalla, joka oli moniulotteinen enkä ymmärtänyt näkemääni. Aistini eivät olleet tätä maailmaa varten.
”Myöhemmin me kokosimme ja yritimme arvailla niistä palasista,
jotka olivat kronologisia, mitä oli tapahtunut, ja kuinka tämä kaikki
olisi tulkittava mielessä, joka havainnoi itse itseään. Ja tulkinnassa
me käytimme omasta kulttuuristamme hakemaamme, vain yhden
ihmisiän geenien lukemaan tarkoitettua tapaa tulkita kasvua ja kehitystä lapsesta aikuiseksi ja vanhukseksi. Joko korologisena, paikallisena, yhteisöllisenä tai laajenevana, mutta aina rajallisena tulkintana,
tai kronologista, aikaan sidottua tapaamme elää ja tutkia, tulkita kokemamme. Mutta entä kun tämä horisontaalinen ja vertikaalinen
akseli katosivat ja vetäytyivät samaan pisteeseen”, kysyi Prinsessa
minuun tuijottaen ikään kuin vastausta hakien.
”Me elämme jo maailmassa, jossa aika ja paikka olivat kadonneet
jo paljon ennen syntymäämme. Ei se ollut meidän tai Einsteinin,
Newtonin, Riemannin, Demokritoksen, Zeilingerin tekemä keksintö
tai löydös. He vain opastivat, kuinka geenimme eivät enää jatkossa
tallenna perimäämme tehden muistiinpanot korologisesti saati kronologisesti, ellemme sitten jää takaisin asumaan luoliimme ja ala
taantua järkyttyneinä tästä kaikesta. Rajattoman ja ajattoman maailman tulkinta oli ja on sisäkkäistä, ja kokemuksemme tulisi ohjata
deduktiivisen tulkinnan ja tutkimuksen keinoin, jolloin kulttuurimme ovat ikuisten geeniemme luomia symboleja, jossa ihminen syntyi
jo hyvin varhain ja jo ennen kuin liikuimme luolissa eläen”, vastasi
Prinsessa omaan kysymykseensä ja tunsin olevani helpottunut aivan
kuten pieni koululainen pulpetissaan opettajan jatkaessa odottamatta
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lapselta muuta kuin tarkkaavaisuutta. Havahduin ja olin helpottunut,
tarkkaavaisempi muistiinmerkitsijä.
”Kun me tulkitsimme luolassa olevaa maalausta, me liitimme sen
omaan aikaamme ja erehdyimme. Ehkä tulkinta ei liitykään millään
tavalla metsästykseen, saaliin hankintaan tai uskonnollisiin rituaaleihin. Ehkä nämä eläinhahmot olivatkin symboleja, ja kertoivat nuorten ja lasten tavasta ilmentää itseään tai ehkä lasten samaistumiskuvitelmista. Niistä jotka itsekin ymmärrämme itsessämme kun
olimme lapsia, ja uudelleen nyt kun seuraamme nuorten identifioitumista omaan globaaliin ajattomaan ja rajattomaan verkostokulttuuriinsa. Ehkä kyseessä olikin totemistinen kuvitelma maailmasta ja
eläinhahmojen luomisvoimasta, samaistumisesta niihin ilmaisukeinona, daimoneista ihmisen yllä. Ehkä luolien huikean komeat eläimet kuvaavat ryhmien sidosta toisiinsa, kysymistä ja tapahtumasarjoja, kuolemaa, pahaa ja hyvää, solidaarisuutta ja rakkautta”,
luennoi Prinsessa minulle ja ohjasi minut nyt maailmaan, jossa lapset
leikkivät maalaten vanhempiensa ohjauksessa eläinhahmoja leikkien
samalla väreillä hyvin valaistussa salissa, joka saattoi olla myös luola.
Tai ehkä siitä sellainen myöhemmin tulisi kun aika muun hävittäisi.
”Ehkä nuo luolien taideteokset kertovat kulttuurien kuilusta maalausten luoneiden ja meidän välillä tai sittenkin omasta itsestämme ja
kavahdamme oikeaa selitystä. Haemme niille lapsekkaita hyötyyhteiskunnan selityksiä ja metsästys-magiaan viittaavia merkityksiä”,
jatkoi Prinsessa kysymyksiään ikään kuin varoen paljastamasta minulle enempää kuin kykenin ymmärtämään.
Olemmeko etääntyneet itsestämme niin kauas ettemme näe alkuperäisten symboleittemme merkitystä ja yritämme sepittää niitä. Ehkä sepitämme kukin omassa kulttuurissamme omat tarinamme ja
muutamme ne toiselle vieraaksi, heiltä ne kuitenkin ensin varastaen
ja surmaten pois: Emmekä ymmärrä miksi luolamaalausten ihmiset
olivat tämän estääkseen ihmishahmoja töissään vältteleviä ja ne olivat vain kömpelöitä, tunnistamattomia hahmoja. Ehkä ihmisen kuvaaminen olisi ollut hänen vangitsemistaan tai samaistumista
sellaiseen, joka oli saastunut tai kuului olla vapaa.
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”Ihminen ei voinut olla ihmisen daimoni, samaistumiskohde
luontoon ja muu luonto oli pyhä”, kertoi Prinsessa minulle ohjaten
kulkuani nyt valtaisaan saliin, jonka katto oli kuin tippukiviluolan
synnyttämät silmät sokaisevat kristallit suuren temppelisalin kaariholvin korkeuksissa ja seinämät tai niiden tuhannet pilarit, luonnon
sellaisiksi muokkaamat, olivat täynnä kiven, graniitin, gneissin ja
marmorin, basaltin ja maalipintojen yhteistä kertomusta, jonka tarina
oli paljon suurempi kuin Vatikaanissa näkemäni Leonardo da Vincin
tai Botticellin kuvaamana, mutta pikemminkin jumalten ja henkien
kuin ihmisten luomuksia. Ja jossakin näin palan lasista ja kullasta,
viherkivestä rakennettua maalausta sypresseistä ja auringonkukista,
joista Vincent van Gogh oli unensa nähnyt hakien täydellistä väriä.
Nyt ei haettu täydellistä ihmistä, joka kanonisoidaan pyhimykseksi,
vaan jotain peilikuvaa ja minulle vieraampaa.
Kielestä ja sen symboleista oli tullut lukuisten petosten ja traumojen sidos sekä tapa valehdella ja välttää totuutta. Ehkä kaikki tämä syntyi initiaatiomenojen kautta, ja ne ovat kuin omien lastemme
tapa samaistua toisiinsa uusilla sähköisen viestinnän välineillä, mutta
ottaen samalla etäisyyttä vanhempiensa kulttuuriin, pohdin hiljaa
näkemääni ja olin pakahtua kaikesta kokemastani hiljaa itkien. Kirkkomme oli tehnyt tuhansista ihmisistä jumalia, tieteemme ja taiteemme tuhansista konventionsa vankeja.
Ehkä omat lapsemme yrittävät kertoa meille jotain, josta emme
ymmärrä. Ehkä kaikki tämä jäljittelee ihmisen syntyä, raskautta ja
synnytystä. Ehkä olemme täysin eksyksissä ja vastaukset alkavat vasta avautua meille vuosituhantisen ihmisen kasvaessa vierellämme ja
kyvyssämme olla peittelemättä, valehtelematta ja varastamatta, kertomatta keneltä tuon kaiken anastimme, kirjaan muistiin näkemäni ja
uskon sen olevan lähellä minulle kerrottua ja näytettyä totuutta. Kun
haemme totuutta käynnistämmekin rituaalisen initiaatiomenon kätkeäksemme sen.
"Sinun tähtesi on erikoinen, mutta jotenkin tuttu ajassani. Olet
surffaillut kyynikon tähdelle", arvelen katsoen Pikku Prinsessan
mutruisia huulia ja pientä päättäväistä leukaa. "Profeetat ovat aina
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vähän kyynisiä. Uskottelevat suurimman valheen olevan uskottavimman ja laskettelevat niitä itsekin”.
Matka ihmisen tähdeltä profeetan tähdelle oli pitkä, ja siirryimme
sinne kuin varkain, ja tunnen olevani taas lähempänä kotiani. Se oli
kuin kärjistys, nietzscheläinen provokaatio, jolla Prinsessa halusi minua järkyttää.
Tähden pinta oli karu ja vain kelottuneet puut muistuttivat joskus
kaksoistähteä peittäneestä kasvustosta. Jopa pieneltä työhuoneen
tietokoneen ruudulta saattoi nähdä sen pohjattoman autiuden ja
kuolleiden muumioituneiden metsien tuskaisen hitaan kuoleman.
Prinsessa loihti kuvan huoneeni keskelle ja kuljin sen sisällä tuntien homeen hajua ja hauen leuan suuren, jo kauan sitten kaatuneen
ja harmaaksi kelottuneen männyn kannolle hylättynä. Lapissa näitä
leukoja jätettiin joskus pyhiin paikkoihin ja nämä seidat olivat yhtä
kaukana historiassa kuin Disraelin ja Gladstonen hallitukset briteille.
”Jos ihminen olisi tuhatvuotinen, yhteinen Eurooppamme olisi
muistanut tämän kaiken kuin eilisen päivän, ja valtio olisi yhteinen
siinä missä esisokratealaiset atomiset opit. Unelma uudesta yhteiskunnasta olisi kuin kisailua Saint Simonin insinöörien uskonnosta
teollisuusporvariston ja teknisen älymystön ideologiasta, vallasta ja
byrokratiasta, vastassaan Charles Fourier, joka hylkäsi niin kapitalismin kuin koko uuden kulttuurin. Työn kunniaa ja sen iloa ei saanut hävittää sieluttoman konemaisella utopialla ja ahneudella,
taylorismin opeilla”, avasi Prinsessa suunsa ja jatkoi antamatta minun keskeyttää.
”Liberalismin ja kapitalismin rinnalle nousseet sosialismin muodot olivat rikkaita, ja vain osa niistä pääsi lopulta toteutumaan. Konservatiivit ja liberaalit, sosialismin utopian monet kasvot kohtasivat
lopulta evolutionarismin ja sosiaalidarwinismin jalostuneet muodot.
Webympäristö toteutti lopulta Herbert Spencerin idean moraalisesti
ylivoimaisesta ihmisestä, täysin vapaan kilpailun mukanaan tuoman
luonnon valinnan myös globaalin yhteiskunnan toimintalogiikassa,
jossa kriisi muodostui uuden talouden menestystarinaksi ja murros220

kulttuuri olikin haluttu ja pysyvä ilmiö”, kuvasi Prinsessa uutta planeettaansa.
Harmaudessaan ja seittien peittämässä ankeudessaan uusi Prinsessan luoma ympäristöni oli liikuttavan vaikuttava. Aivan kuin pohjoisen luonto niillä tekojärvien allasalueilla, joissa vesi ylärajallaan
peitti metsät, jättäen ne tukehtumisen jälkeen kuolemaan ja lahoaminen hidastui hapettomassa vedessä. Toistuen yhä uudelleen, jolloin tuloksena oli harmaan seitin ja homeen kuivalle maalle
levittäytyvä kasvusto energian virratessa tuhansien kilometrien päähän pitkin voimajohtoja.
Se oli nuoruuteni maisemaa sellaisena kuin sen koin Lokan tekojärven rakentamisen jälkeen Korvasen kylässä, Riestossa, Madetkoskella ja Sompion Lapissa. Porttipahdan altaan tyhjetessä ja jättäessä
kotini näkyville jokitörmään harmaana, homeen ja kuivuneiden mustien leväkasvien peitossa. Se oli unelma uudesta yhteiskunnasta
Suomessa vuonna 1970. Ei brittiläinen unelma vuodelta 1760 Saint
Simonin syntyessä. Tuhatvuotinen ihminen ei olisi hyväksynyt tällaista imperialismia enää tuolloin, ei tällaista kapitalismia eikä sosialismin utopiaa valtion voimayhtiöiden toimesta. Prinsessa ymmärsi
tunteeni eikä halunnut esitellä planeettaa sen enempää.
"Sinun kaksoisplaneettasihan on kuin vanhaa allaspohjaa", huudahdan ihastuneena Pikku Prinsessalle. ”Kuin kotiini olisin matkannut Kemijoen latvoille ohi kuivuneiden koskien ja jokisuun
meandereiden sekä deltan, jota ei enää ole”.
Aivan kuten minulle lapsena, se kertoo vallasta ja vallankäytöstä.
Pienen ihmisen edun ja oikeuden murenemisesta suuremman edun
hukuttamana. Kerron tytölle näkemäni kuvan yhteydet jo kerran
kokemaani paljastan samalla osan lapsuuteni haavoista. Miehestä
jota kutsuttiin Sompion tutkaksi rahasalkkuineen tekemässä tai painostamassa kauppoihin, kiristämässä, lahjomassa, hajottamassa kylien väen, joiden kyläyhteisöt olivat pyhiä kuin Venäjällä vuosisatoja
mir-yhteisöt olivat. Kerron Prinsessalle Lapin tarinat riidankylväjistä
ja ahneudesta, joka vei kotini ja hukutti lapsuuteni lähteen, kotikoivikon, pihamaan nokisen kantopesämme, tulvaniityn saraheinät
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ja rannan, jonka töyräällä oli pääskysten pesiä ja mehiläisiä, paarmoja
ja rämeen reunalla miljoonia hyttysiä ja niitä tavoittelevia tammukoita jokaisen lompolon tyyneltä veden pinnalta.
Lampareet olivat kuin helminauhoja ja joki mutkitteli niiden välissä kuin ohutsuolen tuhannet mutkat. Kerroin hänelle kaiken
myöhemmistä taisteluista koskisotien jatkuessa ja hukuttaessa ensimmäisen urani tieteen parissa korruptoituneen yliopiston, virkamiesten ja poliitikkojen turmeltuneessa maailmassa, jossa Bismarck
olisi ollut rehellisyyden perikuva ja Hitler liki pyhimyksesi nostettava
ihmisen ymmärtäjä kirjoineen kamppailustaan. Sillä ihmisen pahuus
ei ole syvimmillään hierarkian yläpäässä vaan alhaalla, ja se joka kertoo kuinka myrsky käy vallan huipulla, aristokraattisessa yltäkylläisyydessä, ei ole ikinä vieraillut riittävän alhaalla. Siellä missä elää
pieniä ihmisiä, toinen toiseensa tukien ja sulloen kenkänsä toistensa
suihin ja silmiin hakiessaan hedelmää hyvän ja pahan tiedon puusta
Siperiassa syntyneenä ja sitä kotinaan pitäen.
Kerroin uhkauksista ja pelosta, petoksista, pyrkimyksestä pysyä
tutkijana totuudessa ja hyvittää pienen ihmisen kokema vääryys raivokkaasti näiden oikeuksista taistellen nuoren idealistin tavoin. Ja
hävitä lopulta kaikki läheisten pettäessä, kuten sota ja vallankumous
aina lapsensa syö tai kavaltaa, roskajoukko kivittää ja ristiinnaulitsee.
”Tieteen ja politiikan totuudet poikkeavat toisistaan. Tieteen
ihanteellisessa maailmassa argumentit puhuvat puolestaan ja valta on
merkityksetöntä, ellei usko nietzscheläisiä”, valaisee Prinsessa minua. ”Toki niitäkin tieteilijöitä on, jotka ovat hakemassa valtaa ja
ovat poliitikkoja. Ja ehkä joku poliitikko olisi ihan hyvä tieteen tekijä. Mutta valtaa tavoittelevan kohdalla, oli hän poliitikko tai ei, toimijan vaikutusvalta määrää vallan tavoittelun merkityksen ja sen
toiminnan sisällön”, jatkoi Prinsessa eikä antanut minun keskeyttää.
”Valtaa tavoittelevalle uskottavuus on tärkeämpää kuin totuus silloin, kun oli valittava niiden välillä. Uskottavuuden saavuttamisen
välineenä käytetään retoriikkaa ja tavoitteena on sillä vaikuttaminen,
siis symboleiden peliä ilman totuuden tavoitettakaan. Se hämärsi
lopulta sekä totuuden että symboleiden kielen ihmisten mielessä.
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Näin kävi myös medialle, joka oli sidottu politiikan välineisiin, eikä
se ollut enää uskottavaa”, valaisi Prinsessa mennyttä murrosta ja
vaikutti pitkästyneeltä.
”Tieteessä tavoitteena ei tulisi olla vakuuttaa muita kuin totuudella, ei siis retoriikalla tai väärin käytetyillä symboleilla huijaten, jolloin
tieteen perimmäinen tarkoitus on tiedon deduktiivinen kasaaminen
tavalla, joka on avointa myös empiiristen havaintojen osalta sekä
tiedeyhteisön tarkistettavissa. Verkottuvassa maailmassa karsinnan
suorittaa innovaatioprosessi, jolloin mukana ovat muutkin kuin tieteen konvention tai hallinnon, rahoittajien edustajat ja yhteiskunta
on myös verkostodemokratiassaan ehdottoman deduktiivinen ja sitä
kautta demokraattinen, ei muutaman harvan käyttämä väline”, lisäsi
Prinsessa ja puhui mielestäni kuin Platon tai hänen edeltäjänsä. Tai
ne joiden työt Platon halusi hävittää ja hävittikin.
”Vallan käyttäjän retoriikka ja symbolit ovat aina tunteisiin vetoavia, mielikuvia herättäviä ja monimielisiä. Argumentaatiot oli pidettävä avoimina, koska oli varauduttava myös kompromisseihin ja
muutoksiin. Niinpä kun paikattomassa ja ajattomassa maailmassa
muutos oli koko ajan dynaaminen ja kaiken perusta, vallankäyttäjän
ja politiikan kieli oli muuttunut yhä vaikeaselkoisemmaksi ja lopulta
symbolit hämärtyivät. Tällöin totuus ei voinutkaan olla enää edes
yhteinen perusta ja enintään kunkin tilanteen määräämä, jossa riitti
kunkin tilanteen vaatima järkeily (logos) kunnialliseksi esitettävät
aikeet (ethos) ja sitoutuneisuus sillä hetkellä (pathos). Innovaatioprosessissa tämä käytäntö ei kuitenkaan toiminut, ja politiikan retoriikka jäi yksinpuheluksi sumutuksena varhaisemmasta maailmasta.
Niinpä tämä politiikan suunta katosi, eikä sillä voinut saavuttaa enää
todellista valtaa”, jatkoi Prinsessa menneen ajan kuvaustaan.
”Tieteessä totuus ei taas voinut olla lainkaan lähtökohta, ja valta
oli merkityksetön. Totuus oli vain deduktioiden tuottaman, tosiasioihin nojaavan tiedon lopputulos. Tähän lopputulokseen eivät saaneet vaikuttaa tutkijan eettiset näkemykset, kulttuuri, symbolirakenteet ja niiden vaihtelut, sitoutuneisuus ideologioihin saati oma menestys epämiellyttävän totuuden kertojana. Näin vallan käytön ja
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politiikan sekä tieteen lähtökohdat olivat perustaltaan täysin erilaiset,
mutta toimivat myös verkostoympäristössä käyttäen symbolirakenteita eri tavalla. Tulkinta ”oikeasta” siirtyi lopulta lukijalle, tulkitsijalle ja symboleiden käyttäjille. Nämä alkoivat luottaa innovaatioympäristön kärkeen, jossa oli runsaasti tutkijoita ja tiedemiehiä sekä
lopulta kaikki ne, jotka rakensivat heidän teknologisen ympäristönsä”, valaisi Prinsessa kahden maailman katkosta ja väärin oivallettua
valtaa myös Nietzschen aikana.
”Tieteessä politiikan iskulauseet menettivät merkityksensä lopulta
myös symbolirakenteina. Näin sivuun jouduttiin heittämään politiikan tekemisen tärkein ydin vanhan demokratian rattaissa. Riskinä
pidettiin aluksi lähinnä sitä, että politiikan rahoittajat ja samalla tieteen edusmiehet ja rahoittajat sekä byrokratia määrittelisivät lopulta
mikä on tiedettä. Näin tiede lakkaisi olemasta aivan kuten sellainen
taide oli jo lakannut, joka perusti olemassa olonsa rahoittajien, taiteen keräilijöiden ja oman konventionsa hallinnon määritelmiin. Oikeasti innovaatioympäristössä näin ei kuitenkaan käynyt ja pelko oli
turha. Tieteen sisällön ja sen deduktion vaatimukset vain kasvoivat,
ja massa sen ylläpitämiseksi lisääntyi globaaliksi ohittaen byrokraattisen ja vanhan poliittisen korporatiivisen koneiston”, kertoi Prinsessa
lähimenneisyyden muutoksesta siinä murroskulttuurissa, jossa vanha
maailma katosi.
”Ei, ei tämä planeetta ole poliitikkojen tai valtaa haluavien. Tällä
planeetalla vihataan valtaa ja vallankäyttäjiä. Kuuntele kun se puhuu”, kuiskasi Prinsessa avaten jälleen sen kanavan, jossa kolmiulotteinen vaihtui neliulotteisen elämään, ja jossa aika ja paikka olivat
samaa, aika kulki kahteen suuntaa, ja aineen osaset olivat useassa
paikassa samaan aikaa. Myös sama hiukkanen kuten Pietarin apokryfiseksi jääneessä kertomuksessa Jeesuksesta ristillään ja sen vierellä
hymyillen. Sillä Pietari ja apostolit, opetuslapset nukkuivat Öljymäellä ja Getsemanessa, Maya-kansan ja olmeekkien asuinpaikoilla, eivätkä he kuunnelleet mistä oli kyse. Viimeinen kristitty kuoli ristillä.
Ruudulle ilmestyi tekstiä ja tekstin päälle lisää tekstiä. Aivan kuin
muinaista kieltä ja sen symbolirakenteita jostain kaukaa toiselta pla224

neetalta. Tähtikarttoja ja koodeja, jotka kertovat ehkä Prinsessan
matkareitistä. Ehkä se onkin hänen matkareittinsä ja merikorttinsa,
ajattelin silloin. Nietzsche piti apostoleja pelkureina ja väärin asiansa
ymmärtäneinä. Jospa he nukkuivat kuten Luukas kertoo Jeesuksen
valaistuksen hetkellä eikä Pietari ymmärtänyt näkemäänsä.
”Tervetuloa uudelleen Bismarck-Nietzsche planeetalle. Kiitos
kun kävitte. Hyvää matkaa!”
Tämän tekstin alla ratsasti Fredrik Suuri pitkin Berliinin valtaväylää Unter den Lindenillä pysähtyen hetkeksi vanhalle paraatipaikalleen katse kohti itää, kuten aina oli ollut. Mielessäni kävi ajatus
Preussista hyvänä ja pahana valtiona, aivan kuten ihminen historiaansa, omaansa ja tuhatvuotista, luokittaa. Siinä missä 2000 -luku
alkoi yhdistää parlamenttipuheilla ja enemmistöpäätöksillä, siinä
Bismarck yhdisti raudalla ja verellä ja Saksa todellakin yhdistyi
Preussin johdolla. Ensimmäinen maailmansota hukutti Preussi johtoisen Euroopan ytimen ja Adolf Hitler hävitti sen lopullisesti, ellei
sellaisena pidetä sitä aasialaista kulttuuria, joka syntyi Intiaan, ja jossa
hakaristi tuli pyhäksi tunnukseksi sekä arjalaisten kirjoitukset aluksi
uudelle uskonnolle, Preussinpunainen vallan merkiksi. Muistoksi jäi
vain Kainin ja Abelin velisurma, arjalaisten matka läpi juutalaisten
valtion ja Rigveda opit hindujen yhteiseksi muistiksi heiltä Intiaan ja
Pakistaniin.
Preussi ja Itävalta tuottivat valtakunnankanslereita, jotka tunsivat
ihmisluonteen pimeät luolat. Näin ainakin sen kuvittelen tapahtuneen, ja jos sitä jotain opittiin se tapahtui tavalla, jossa liittoutuneet
julistivat Preussin valtioksi, joka oli aina ollut Saksan taantumuksen
ja militarismin lipunkantaja. Mutta vaikenin enkä ajatuksiani Prinsessalle avannut. Oma mielipiteeni ei voinut olla tieteellinen deduktio.
Ja lopultakin, eikö tämä sama Preussi tuonut Eurooppaan sen tehokkaan virkakoneiston, oikeuslaitoksen ja koulutuksen, Wilhelm
von Humboldin ja Berliinin yliopiston, jokaiselle oikeuden tulla onnelliseksi itse valitsemallaan tavalla. Aloin oivaltaa Pikku Prinsessan
kaksoistähden salaisuuden. Tai luulen ymmärtäväni jotain, sillä lopultakin olin vain hänen kertomuksensa muistiinmerkitsijä, ja moni
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niitä lukeva voi olla kanssani erimielinen. Mitä useampi, sitä turvallisemmaksi tunnen oloni.
”Eikö se Eurooppa, joka hajosi 2000-luvun alkuvuosikymmeninä
ja joutui kaaokseen ollut kaksoistähti jo alkujaan? Eikö yhteentörmäys lähtenyt jo uskonsotien päätyttyä 1600-luvun lopulla, jolloin
uudelleenrakentaminen tuhatvuotisen ihmisen keski-iässä jälleen
kerran käynnistyi ja kysyttiin; millaista Eurooppaa me haluamme
näiden julmien sotien jälkeen? Aivan kuten kysyttiin 1900-luvun lopulla maailmansotien jälleenrakentamisen yhteydessä. Eikö tämä
Aasian Euroopaksi kutsuttu niemimaa ensin hävittänyt ja alistanut
puoli maailmaa imperialismin ikeen alle, ja eikö juuri sama Eurooppa ja sen kulttuuriset juuret hakeneet tieteensä ja teknologiansa riemuvoitot sieltä, mistä haimme myös orjat ja jalometallit sekä
kävimme siirtomaakauppamme. Eikö juuri tämä Eurooppa hävittänyt ikivanhan kulttuurisen verkoston ja toi sen tilalle omansa, jota se
markkinoi myöhemmin demokratiana ja pyrki suojelemaan muita
tyhmyyksiltä ja sodilta”, keskeytti Prinsessa pohdintani aivan kuten
lukien ajatukseni ja häpesin niitä, kuten lapsena oman alkuseurakuntani edessä veljeni ristiäisissä, vähäpapin silmien alla kolmevuotiaana.
”Osa meistä halusi isänmaiden ja kansallisvaltioiden maanosan ja
oli ihastunut Sir Isaac Newtonin fysiikkaan ja matematiikan lainalaisuuksin. Siinä luonto ja yhteiskunta olivat samankaltaisia, ja molemmissa vallitsivat fysiikan lait; selkeät instituutiot, luokkarakenteet,
keskitetty valta ja valtion suvereniteetti. Se oli jäykkä ja hierarkinen,
normitettu ja yhdenmukainen tulkinta. Eikö juuri Ranskan fyysisen
determinismin palvojat ihastuneet ajatukseen Napoleonin jo heille
esittelemästä ”Europe des patries” -käsitteestä, jossa voimakkaat
kansallisvaltiot ja kansalliset edut säätelivät päätöksentekoa ja newtonilainen aurinko, jota muut palvoivat ja kiersivät, oli Ranska ja sen
kansalliset edut. Eikö tämä ollut se sama malli, jota toteutettiin Euroopassa myös imperialismin alkuvuosisatoina. Vai olisiko se sittenkin ollut meitä vanhempi maailma ja käyttäydyimme kuin barbaarit
tai kuten arojen paimentolaisheimot ryöstöretkillään?” kyseli Prin226

sessa jälleen minulta uudessa ympäristössä, jossa eurooppalaisten
juurille olivat tulleet osmanmogulien opit ja taantuneet välimereiset
ihmiset purjehtivat nyt kohti Intiaa saapuakseen länteen ja kohdatakseen sen korkeakulttuurit. Tuo kuva oli kuin geeneihini piirretty
julma totuus, ja häpesin sen toistamista uudelleen ja uudelleen. Suljin verisiltä näyiltä silmäni, mutta se ei auttanut.
”Kaiken tämän kaatoivat renessanssiajan ruhtinaat ja heidän oppinsa ihmisen ja kulttuurin, maailman moniarvoisuudesta, suvaitsevaisuudesta, yksilöllisyydestä. Shakespeare, Montaigne, jopa Erasmus Rotterdamilainen ja Thomas Hobbes ilmestyivät monen transgeenisen eurooppalaisen uniin, ja jälleen tuhatvuotinen ihminen pelästyi preussilaiseen painajaiseen, valtakunnankanslereihin ja
militarismiin, yhteiskunnan läpi tunkevaan kasarmihenkeen”, toisti
Prinsessa ikään kuin kiusaten syytöntä ihmistä ja kirjuriaan.
”Renessanssiajan ajattelijat, ruhtinaat arvostivat pieniä paikallisia
kulttuureja Euroopan perussoluina, totuuksien monimuotoisuutta ja
mahdollisuutta epäillä, keskusvallan tilalle vallan hajauttamista, ja
suurten tilalle pieniä paikallisia yhteisöjä, kukin poliittisten virtausten
mukaan aina kuitenkin toimien. He näkivät painajaisia, joissa heidän
pieni asteroidinsa oli korvattu valtaisalla hirviöllä, Leviathianilla, jossa Eurooppa pysyi koossa pelon, ei luottamuksen ja kansalaisten
yhteistoiminnan varassa. Tuossa painajaisessa ytimessä olevat valtiot
ja kansakunnat joutuivat aina lopulta hävitetyiksi, kun keskusvalta
alkoi rappeutua ja ruhtinaiden omat armeijat alkoivat kantaa heiltä
veronsa”, varoitti Prinsessa ja näkymä pyövelien teknologisesti kehittyneemmistä työvälineistä oli vaihtunut rististä giljotiiniksi.
”Se oli myös kuin Darwinin uni ekologisista lokeroista, jossa oli
miljoonia pieniä elinympäristöjä, omanlaisiaan, omalakisiaan kaikki
ja sosiaalista, taloudellista moniarvoisuutta, diversiteettiä edistäviä,
jossa nationalismille ei jäisi enää sijaa. Siinä unessa lilliputtien Eurooppa, ekologinen humanismi, oli kansalaisten Eurooppa eikä kansallisvaltioiden Unioni. Se mikä lopulta toteutui ei ollut enemmistön
uni ja päädyttiin Unioniin, jossa Eurooppa oli näyttäytynyt maailmalle jo vallatessaan kokonaisia maanosia eikä se ollut ollenkaan
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hyvä malli. Eurooppalaiset siirtokunnat Amerikassa, Aasiassa, Afrikassa elivät kuin vuosituhantista untaan ja reservaatteina, jäljessä
emämaansa uudesta aallosta, mutta pitivät kiinni vanhasta traditiosta, johon ankkuroivat myös Unionin kohtalon” ,kertoi Prinsessa ja
nyt ymmärsin paremmin neliulotteisena myös vuorovaikutteisen
globaalin maailman niitä eurooppalaisia, jotka eivät asuneet Aasian
vähäisellä niemellä. Heitä oli selvästi enemmän ja moni myös näitä
vauraampia.
”Lopulta syntyi hirviö, joka oli kuin ”sui genesis” , ainoa tapaus
laatuaan. Utopioista otettiin käyttöön vain ne, jotka palvelivat taloudellista tehokkuutta, legitiimin unionin tehokkuutta maailmassa, jossa Eurooppa oli jo kauan sitten levittäytynyt jokaiseen maanosaan, ja
josta sitä ohjailtiin. Se oli jäänyt jälkeen alusmaistaan ja niiden taloudellisesta nälästä Kiinassa, Intiassa, Etelä-Amerikassa ja lopulta jopa
Afrikassa. Euroopalle kävi samoin kuin sen kehittyneille alusmaille
barbaarien hyökätessä niiden kimppuun Espanjasta, Portugalista,
Alankomaista, Saksasta brittien johtaessa tätä teurastusta”, kertasi
Prinsessa vielä kerran kuvaa, jossa nyt britit olivat pääosassa ja näytelmä oli entistäkin raskaampi oivaltaa yhden pienen niemimaan historiaksi. Kieltäydyn uskomasta näkemääni, sillä minä olin sentään
työskennellyt brittiläisten yliopistoissa, ja niiden historia oli pitkä ja
kunniakas.
”Vanha Eurooppa ei ollut enää henkinen koti ja identiteetin lähde niinkään eurooppalaisille kuin sieltä muuttaneille pakolaisille. Se
ei ollut enää asuinpaikka ihmisille vaan ainoastaan väline niille, jotka
olivat sen jo kulkureina jättäneet. Väline toteuttaa jotain muuta tavoitetta kuin mihin ihmisen identiteetti, kulttuuri ja juuret takertuvat, ja josta hän löytää itsensä olematta vieras omalla maallaan. Se ei
ollut enää avoin, vaan salaileva ja se vieraannutti ihmisen sekä valtiosta, kansastaan että unionista, ja transgeeninen ihminen alkoi nähdä
siitä vain painajaisia ja palasi aikaan, jolloin oli helpompi hengittää
yhdessä renessanssin ja vapauden, moniarvoisuuden pienissä yhteisöissä. Jopa sinne muuttaneet venäläiset palailivat takaisin uusiin mir
-kyliinsä”, päätti Prinsessa matkaansa ohjaten minut Venäjän Volgan
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lauttureitten niille asuinsijoille, jotka tunnistin jo tuoksusta kuin kotiini matkaten. Kunpa joku suojelisi maailman kaikki uhanalaiset
tuoksut, ajattelin. Tervan ja savun yhteinen haju tulvi mir-kylästä
vastaani ensin, ja heti niiden jälkeen pellon ja kukkakedon tuoksu
tulvi nenääni, rukiin ja leivän, lehmän tuoksu, keittiön ja perunakellarin hajut ryömivät esiin ja valaisivat mir-kylän koko elämän kirjon,
sen ilot ja surut, kasvavan kaupungin ratapihojen ja teollistuvan yhdyskunnan jätehuollon yhteisen miljöön.
Päivä päivältä sain kuulla lisää Pikku Prinsessan planeetasta, kaksoisplaneetasta, jolla asui hyveellinen hallitus.
"Hyveellinen hallitus olen minä", sanoi Pikku Prinsessa. Ja punastui vaatimattomuuttaan.
”Minulle hyveellinen hallitus on huonoin mahdollinen”, hän korjasi kömmähdyksensä. ”Enkä minä kyynikoita kiellä. Toinen planeettani on täynnä kyynikoita. Kyynikot ovat suvaitsevaisia ja
inhimillisiä. Vain fanaatikot vievät meidät sorron alle, ja ne minä
olen kitkenyt pois. Joskus on vain vaikea erottaa kyynikot fanaatikoista. Tai oikean geeniperimän saaneet vääristä ja pimeistä, epigeneettisistä traumaatikoista ja uusia geenejä saaneet luomuihmisistä”.
”Jotkut säilyttävät meeminsä niin taitavasti, että niitä oli vaikeampi erottaa kuin juutalaisia ilman Daavidin tähteä tai ympärileikkausta. Toisinajattelijat ovat muutakin kuin vain inkvisition roviolla
palavia tiedemiehiä, taiteilijoita, kirjailijoita tai muuten vain hulluja
kerettiläisiä. Parhaiten menestyvät aina ne, jotka olivat rakentaneet
verkostonsa globaalin maailman yhteiseen kotiin ja joita yhdisti oma
veljeskunta, solidaarisuus ja yhteisöllinen henki”, saarnasi Prinsessa.
Puhe palautti minut takaisin lapsuuden kirjaan ja aikuisten hellyttävään satuun Pikku Prinssistä, mystisten Boababien kimpussa.
Boababit olivat jättimäisiä puita, jotka kasvoivat lopulta koko planeetan julman suurilla juurillaan räjäyttäviksi hirmuiksi. Niitä piti
jatkuvasti kitkeä ja varoa mitä kitkee. Kun planeetan pinta oli täynnä
tällaisia rikkaruohojen siemeniä, niiden kitkeminen oli työlästä ja
vaati itsekuria. Sillä pienenä taimenena ne muistuttivat ihan normaalin ja vaarattoman kukan siemeniä.
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Ehkä jopa sen ruusun, joka kesytettynä vei koko pienen ihmisen
sydämen. Olisi kauheaa, jos sen siemen olisi Boababin siemen. Kesytetty kasvaisi ja räjäyttäisi lopulta koko planeettasi. Onneksi ne
tunnistaa orjantappuraisesta nuoruudestaan. Oli sittenkin helppo
pitää ne kurissa ja varoa koko maailman joutumista niiden valtaan,
ajattelin lapsena ja näin painajaisia, jossa tuon pienen sadun kauheat
puut olivat vallanneet kotipihamme.
Sen, jonka voimayhtiön patoamat vedet myöhemmin hukuttivat,
kun vanhempani olivat sen evakkomatkan jälkeen rakentaneet paetessaan Petsamosta Sompioon venäläisiä joukkoja palaten kuitenkin
välillä välirauhan aikana takaisin rajan taa rakentaen uuden kirkon ja
palaten pian jälleen Sompioon, jossa perääntyvät saksalaiset polttivat
kotimme, ennen kuin suomalaiset sen lopullisesti hukuttivat. Kolmeen kertaan poltettu ja kerran hukutettu koti oli Boababien aikaansaamaa tihutyötä, ajattelin lapsena. Siinä takana täytyi olla traumaattisten ihmisten epigeneettinen perimä, huonot meemit ja vain hitunen huonoa onnea.
”Tuota täydellistä tuhoa oli mahdollista verrata vain ihmiskunnan
niihin uniin, jossa se muistaa hukuttaneensa heettiläisten valtakunnan noin 1200 ennen Kristusta”, lohdutti Prinsessa minua kertoen
jostakin vielä kamalammasta kuin kotini hävitys kolmeen kertaan.
”Tuo kukoistava kulttuuri hävisi jonkun merentakaisen sotaisan
vihollisen tuhoamana, talonpoikaisluokan kapinana, Egeanmeren
ympäristökansojen ryöstämänä, pohjoisten kaskaheimojen terrorin
tuloksena. Syitä Boababien tuloon oli esitetty paljon, kuten ehkä kotikyläsikin kohdalla. Näin kaatui kuitenkin valtio tai pikemminkin
sivilisaatio, joka perusti valtansa paikallisten yhteisöjen vapaaehtoiseen liittymiseen ja luotti liiaksi ihmiseen, joka olisi hyvä ja Boababit
kitketty lopullisesti”, näytti Prinsessa kuvaa heettiläisten rikkauksista
ja tuoksut olivat nyt toiset kuin Venäjällä mir-kylän maalaismaiseman hajuissa.
”Heettiläisten unionissa jopa paikalliset jumalat olivat osa yhteistä
jumalmaailmaa eikä ketään alistettu. Se oli verkosto ja klusteri, mutta
väärään aikaan rakennettuna. Poliittinen keskittäminen ei ollut ma230

dollista alueella, joka oli vaikeakulkuinen, talonpojat asuivat tasangoilla tai vaikeapääsyisissä laaksoissa toisin kuin vierellä hedelmällisessä Mesopotamiassa”, ja nyt erotin tutun viljavan maiseman ja
kirkon keskellä kylää mäenharjalla. Heettiläinen kirkko ei paljon
poikennut omastamme olkoonkin, että se oli tehty huolellisemmin ja
ehkä paremmista rakennuspuista. Kiveykset ja kultaus olivat puutarhoissa paikoilla, jossa ryöstäjiä ei tarvinnut pelätä. Jumalten töitä oli
paranneltu harkitun säästeliäästi, mutta vieläkin huolellisemmin kuin
sveitsiläisten pienissä alppikylissä oli joskus tapana. Samanlaisia kuvia olin nähnyt Maya-kansan viljelmiltä Etelä-Amerikassa, Dos Pilasissa ja Cancuenissa.
”Heettiläisten unionissa talonpoikien elintarviketuotanto piti yllä
poliittista ja sotilaallista koneistoa. Kauppaa valvottiin yhdessä valtion omassa kuparin ja raudanlouhinnassa sekä jalostuksessa”, kertoi
Prinsessa paratiisista.
”Heettiläisten tuho oli kuin Troijan hävitys ja Homeroksen kertomus siitä. Senkin todellinen tausta lienee luonnon mullituksessa tai
ryöstöretkissä. Kiintoisaa on että se sattui samoihin aikoihin kuin
heettiläistenkin menetykset”, pohti Prinsessa ja näytti samaan aikaan
ilkikurisesti asian oikean laidan taas minua kiusaten.
”Vastaavia kaupunkiyhteisöjä ja niiden verkostoja syntyi myös
Induksen sivilisaationa ja nekin katosiat mystisellä tavalla, vaikka
niiden taso oli vähintäänkin Egyptin ja Mesopotamian sivilisaatioiden veroinen. Nämä kulttuurit sijaitsivat nykyisen Intian ja Pakistani
alueilla. Tuhon syinä oli pidetty arjalaisten paimentolaisten tuloa tai
sisäisiä ongelmia. Arjalaisten myyttisuskonnolliset Rigveda -tekstit
viittaisivat juuri ”dasaiksi” kutsutun kulttuurin ja kansan kaupunkien
tuhoamiseen”, pilaili Prinsessa kustannuksellani näyttäen kuinka
Nietzschen käsitys arjalaisten tavasta pilata kaikki mihin koskivat oli
harvinaisen konkreettista tulkiten se lahjomattomassa neliulotteisessa historiassa, jossa aika kulki kahteen suuntaan.
”Eri puolilla maailmaa kaatui noin vuonna 1500 eKr. runsaasti
merkittäviä sivilisaatioita tai uusi sai sysäyksen, kuten Meksikon
ylängön kaupunkisivilisaatioiden muutokset ja Tlatilco kulttuurin
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synty olmekkilaiseksi ”kumikansaksi”. Samalla syntyivät oudot ja
selittämättömät olmekkiperinteen seremoniakeskukset pyramideineen ja pyöreine rakennelmineen. Veistoksista silmiinpistäviä olivat
noin 30 tonnin kokoisiin kiveen muovaillut monumentit, jotka ovat
yli 3 metriä korkeita basalttisia jumalhahmoja, suupielet alaspäin ja
päässä kypärä. Ne oli jouduttu kuljettamaa alueelle 130 km vesiteitse
lännempää. Jaguaarin muotoinen rakennelma oli taas vuolukivestä ja
jostakin syystä se peitettiin saveen heti valmistuttuaan”, naurahti
Prinsessa historiallemme ja näin kuvan kuinka patsas aikanaan syntyi
ja peittyi myöhemmin saveen siinä missä terrori kaatoi tornitaloja,
myrsky tuhosi metropoleja, barbaarit ryöstivät kultaisia kaupunkeja
ja pyhiä hautapaikkoja. Miten olmeekkien vesi- ja viemäriverkostot,
Maya-kansan kaupungit, pallopelit ja jadeveistokset, ekologisen täydelliset viljelmät ja kauppa, temppelit ja tiede poikkesivat omastamme muuten kuin korkeampana osaamisena?
”Tuohon aikaan kärsi tappionsa myös rikas mykeneläinen kulttuuri. Polton ja ryöstön kohteiksi joutuivat niin Pylos, Mykene, Gia
ja Tiryns. Jällen puhuttiin merikansojen hyökkäyksestä kuten myös
Minolaisen kulttuurin tuhossa. Tähän liittyy myös tarut kadonneesta
Atlantiksesta ja sen vajoamisesta mereen. Theran tulivuoren purkaus
oli toinen selittäjä. Se oli hyvin yleinen käytäntö kun selitettiin välimereisten ja tulivuoritoiminnaltaan vilkkaiden alueiden kuten Kreetan saaren sivilisaatioiden katoamista. Sisämaan suuria tasankoja ja
niiden laaksojen sivilisaatioiden tuhoa sillä ei voinut oikein selittää”,
pilaili Prinsessa tavallemme kuvata sivilisaatioittemme yllättäviä katoamisia ja samojen kansakuntien tekemiä tihutöitä.
Toinen syy oli Boababien siemenet, ja se oli uskottavampi. Kun
vanha kulttuuri ja sivilisaatio tuhottiin ja ryöstettiin, vietiin samalla
myös sellaiset aarteet, joiden sisältöä ryöstäjä ei heti ymmärtänyt.
Tällaisia olivat kirjoitustaito, muistiin merkityt pyhät kirjoitukset ja
tiede, kaikki se joka oli kuljetettavissa ja säilyi, sekä avattiin myöhemmin kun ryöstäjän oma sivilisaatio oli siihen riittävän kyvykäs.
Tällöin joku tiedemies tai erakkomunkki näki unen ja alkoi tehdä
löydöstä, jonka tulos mullisti kulttuurin. Myöhemmin häntä palvot232

tiin nerona ja hän sai itsestään kipsikuvan pronssisen vedoksen vanhan kulttuurin siirtäjänä ja jäljentäjänä, varkaana. Itse kansakunta ja
barbaria vaikeni ja sen itsetunto kohosi. Sivistynyt ja kultivoitu kansakunta kykeni tekemään lisää entistä kamalampia veritöitä uudessa
uhossaan, vieden samalla omaa demokratiaansa ja oppejaan aiemmin tuhoamilleen alueille, todisti Prinsessa oman tarinansa pyrkimättä olemaan oppimestari tai osoittamatta minua sormellaan.
Niin myös Euroopassa meren takaisten barbaarien ryöstäessä
varhaisempi sivilisaatioita ja kuljettaessaan mukanaan niiden outoja
aarteita ja säilyttäen ne joko synagogissaan, jonne jo Caesar aikanaan
oli antanut luvan säilöä pyhiä kirjoituksia, jotka ryövättiin muilta, tai
monikulttuuristen veljeskuntien omissa kassakaapeissa, luostarilaitoksen suojissa. Jesuiitat olivat tässä erityisen ansioituneita, mutta
eivät toki ainoita. Vasta paljon myöhemmin syntyivät kansalliset vakoilusta vastaavat järjestöt ja niiden tarunhohtoiset elegantit agentit.
Allasalueilla Boababit kasvoivat ja peittivät koko lähitienoon.
Myöhemmin aikuistuttuani ajattelin risteyttää sellaisia puita keskenään, jotka kasvaisivat kalliovuorten mammuttipetäjien ja jättiläispunapuiden tapaan taivasta hipoen yli satametrisiksi. Kun ne
tulisivat täyteen mittaansa, ne näkyisivät suurimpien pilvenpiirtäjien
tapaan kymmenien kilometrien etäisyydelle ja eläisivät yli 3000 vuotta vanhoiksi ikihongiksi.
Hukutettuina sellaiset metsät olisivat ikuinen kelottunut muisto
ihmisestä, joka kerran eli täällä ja pystytti metsänsä muiden ihailtavaksi tai vain harmiksi. Niiden ikä olisi monin verroin pitempi kuin
yhdenkään metropolin tai edes suurimpien Egyptin pyramidien ja
muistuttaisivat istuttajastaan ja hänen kunniastaan kauemmin kuin
mikään maailman ihme edeltäjäänsä.
Ihmisen halu olla kuolematon, jättää jälkensä tulevien sukupolvien kiusaksi, on Boababin siemenistä jalostettu muoto. Kuka sen
osaisi kitkeä, pelastaisi maailman monelta kärsimykseltä.
"Minun planeettani on puhdistettu taatusti fanaatikoista", tokaisi
Prinsessa. ”Kerran ne yrittivät viedä minut eläköön huudoillaan valtansa alle. Ensin ne huutavat äänekkäästi ylös kohottamilleen hulluil233

le ja seuraavana hirttolavalle kuljettamilleen neroille”, kiivasteli Prinsessa tähtensä hallintoa.
”En minä sellaista halua. Ei minun kansani ole henkisesti köyhää.
Minä kiellän planeetallani itse-epäilyn ja -tutkiskelun. Se ei ole niin
turmiollista kuin Boababin siemenet, mutta masennukseen ja melankoliaan se vie, eikä sellaisessa maailmassa ole tilaa todelliselle suuruudelle. Haluatko sinä nähdä melankolisen planeetan?” kysyi
Prinsessa ja katsoi minua arvioivasti. Ja ehtimättä antaa vastaustani
hän jatkoi.
"Kerran, kauan sitten minä surffasin planeetalle, jossa melankoliset piirteet oli päästetty kitkemättöminä peittämään koko muu kasvusto. Se kuuluu porvarilliseen luonteeseen ja sinun maailmasi
muistuttaa sellaista. Mikäli voit ymmärtää mitä tarkoitan?”
Nyökkäsi ymmärtäväni.
”Tällä tähdellä laskelmoitiin, ja lopulta koko maailmaa ohjasi vain
muutama harva teesi, jotka olivat raamatullisia teesejä vähempiarvoisia ja tunnemaailman tylsistyttäviä. Jos sellaiset teesit äkkiä poistetaan, mitään ei jää jäljelle. Koko karhu kaadetaan".
Tässä kohtaa Pikku Prinsessa piti tauon. Se oli viekasteleva tauko. Lapset rakastavat viekastelua.
"Karhuille marjat ovat teesejä. Sinä näytät vähän marjakarhulta”,
lisäsi Prinsessa ja alkoi nauraa.
"Nyt sinä puhut varmaan muusta kuin minun maailmasta", keskeytin Prinsessan. ”Karhut ja niiden kaataminen kuuluvat tällä planeetalla ihan toiseen maailmaan kuin porvarilliseen. Tämäkin oli
vielä hetki sitten kaksoisplaneetta, tavallaan. Olet nyt surffannut väärään osaan ja aikaan planeettaamme. Kun me puhumme karhusta,
käytämme käsitteitä otso tai mesikämmen. Sillä karhu on kesytetty
ainakin omassa mielessämme, ja se saa siitä lisää valtaa tuntien kyllä
heikkoutemme”.
Kauan hiljaa ollut ääni sisälläni heräsi kuin unesta.
”Sinun ei pidä keskeyttää tarinaa, joka ei ole enää omasi. Älä ala
sotkea aikaa ja paikkaa kuten sinulla on tapana. Kun sinä olet kirjaamassa, et ala leikkiä nokkelaa ja tuoda mielikuvia maailmastasi,
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joka ei sovi tähän kertomukseen. Sinun kertomukset ovat kuin makkaroita. Ne alkavat ja ne päätyvät ja voit jatkaa kun siltä tuntuu. Viipaloida ja paloitella.
Mutta et tehdä tarinaasi kuten teet taulusi. Kerros kerrokselta ja
aina lisäten kun edellinen väri on kuivunut, kunnes lopulta kertomuksesi on monen asian yhteinen kudelma, kuten taulusi monen
värikerroksen peittämä, ja uusi kuva peittää alleen edellisen. Se on
monen asian sisäkkäistä vuoropuhelua, eikä aikaan ja paikkaan sidottu makkara. Se on sisäkkäisten tarinoiden ja geenien yhteistä ja samanaikaista ääntä. Sinun äänesi on siinä sama kuin muistiinmerkitsijän ääni, mutta rohkeampana kuin Nietzschen moittimien apostolien, joita hän piti arkoina ja pettureina, Jeesusta viimeisenä kristittynä ristillä.
Eikä se ole vähäpätöinen tehtävä jos olet rehellinen. Kuten evankelistat tai historioitsijat, tieteilijät ja toimittajat rehellisiä ovat, pilkkasi ääni sisälläni.
”Tämä maailma ei liity utilitarismiin, ei klassisiin tarinoihin brittiläisestä kansantaloustieteestä tai saksalaisesta idealismista. Unohda
ihmistä hyödyttävät Jeremy Benthamin opit. Unohda individualismi
ja mekanistinen käsitys ihmisestä”, ruoski sisäinen ääneni. ”Unohda
mielihyvän hakeminen ja mielipahan torjuminen. Unohda Adam
Smith ja kansakuntien varallisuuden alkuperä. Unohda kulutustavarat ja pääoma, fysiokraattien iskulause ”laissesfaire”. Unohda tuotannontekijät ja tullimuurit, Thomas Malthusin pessimistinen
väestöteoria. Unohda porvarillisen yhteiskunnan luokkarakenteet ja
ne liberaalit opit joista hyötyi lopulta vain Karl Marx. Unohda ihmisen sosiaaliset vaistot ja psykologia, jotka olet oppinut freudilaisilta
koulukunnilta ja sosiaalidarwinsteilta. Kuuntele ja ole vain kirjuri.
Vain niin sinusta on hyötyä”.
Häpesin jälleen kuin lapsuuden ajan traumaani kirkkoherran tullessa kastamaan veljeäni. Nyt oli luovuttu minun totuuden etsimisestä. Siihen ei luotettu ja olin vain välikäsi. Kirjuri lapsen toimiessa
oppimestarina, ja minua pidettiin poliitikkona ja häpesin lisää.
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"En ole väärässä paikassa", vastasi Prinsessa tiukasti. "Ei tämä asteroidinne ole miksikään muuttunut. Minä tarkoitan sitä elämän varovaisuutta, jossa varovaisuus ja teeskentely ovat ihmisen
käyttäytymistä ohjaavia. Sellaista ei ole minun planeetallani. Olen
kitkenyt sellaiset manööverit kokonaan pois.” Tämän sanottuaan
Prinsessa vaihtoi maisemaani ja olin sinisen taivaan alla kelteisilläni
kuin Aadam paratiisissaan. Paratiisi se todellakin olikin, mutta ei
enää Pylos, Mykene, Troija tai heettiläisten hävitetty kulttuuri, olmeekkien ja Maya-kansan tarunhohtoinen valtio, inkojen kultarannikko.
”Minä valvon yöt ja päivät peläten, että eräänä päivänä luokseni
astelisi alamainen, joka käyttäytyisi sosiaalisten tilanteiden ja valheiden vaatimalla tavalla. Aivan kuin hovinarri päämääränä statusvallan
voittojen ja tappioiden kalkylointi.
Ei niin etteikö sellaista saisi näytellä, kunhan tekee sen kuten narri tekee, eikä siitä tule minulle näppyjä. Leikki ja pilanteko vie siltä
aina voimat. Leikki ja pilanteko oli parempi vaihtoehto kuin sellainen uhittelu, joka vie moraaliseen pakkoon toteuttaa ideologisia turhaumia, kansojen omia traumoja ja kollektiivista muistia sekä lopulta
taantuen. Tämän minä opin Laotse -planeetalla. Hän opetti ja näytteli paremmin kuin hallitsi”, opasti Prinsessa Chu Jen kylässä, kiinalaisen filosofin kaukaisessa kodissa:
”Me emme anna periksi pysyäksemme kokonaisina
Me emme taivu pysyäksemme suorina
Me emme täyty pysyäksemme uutena
Me emme omista vähän saadaksemme enemmän”
"Minä kitken ne teeskentelevät siemenet pois jo ennen kuin ne
näkyvät", sanoi Prinsessa kättään kiivaasti sivulle heilauttaen. Suuntaan, jossa tie kulki oppainaan feminiininen Kuu ja maskuliininen
Aurinko, Ydin ja Yang mukana elämämme kierrossa ja osana universumia, jossa kiven kierto oli yhtä hidas tai nopea kuin oma elämämme kierto ja moraalimme pohdinta hyödytöntä, omien
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lakiemme ja normiemme turhaa toistoa. Lopulta arvokasta oli vain
se deduktiivinen maailmanjärjestys, joka on universumin oma toimintatapa ja luonnonlakien summa”, kuvasi Prinsessa Laotsen planeetan lakeja ja profeettaa, joka oli kasvoton ja saattoi olla myös Li
Tan tai Li Er, vanha mestari, jonka viesti oli liki sanatonta, äärimmäisen niukkaa ja kiteytynyttä.
"Siksi ne pitävät itsensä esillä, etteivät loistaisi. Ja siksi se on niin
vaikeaa. Ne ovat aina mielestään oikeassa ja siksi niitä ei huomata.
Paitsi minä, joka näen kaiken. Ne kehuvat itseään ja siksi ne eivät
tahdo menestyä. Ne ylpeilevät pienuuttaan ja siksi ne eivät koskaan
kestä ja niiden löytäminen on minulle helppoa. Ja aina ne kilpailevat
ja löytävät siksi voittajansa jo varhain. Ne puutuvat asioiden kulkuun, johon ei kuuluisi puuttua. Ne hallitsevat tapahtumia ja muuttavat siten luonnon järjestystä omaksi vahingokseen. Ne
yliorganisoivat kaiken ja etääntyvät elämästä. Ne käyttävät voimaa ja
hukkuvat siksi miekkaansa. Ne eivät kykene olemaan joustavia, kuin
Kuu ja naaras, vastakohtia heikkoina ollakseen voimakkaita, ja juuri
tästä minä ne tunnistan ja voin kitkeä ulos planeetaltani. Minä hämään epämääräisillä määritelmillä, vertauksilla ja paradokseilla, ja
paljastan deduktion olemalla yhtä luontoni kanssa” .
Kuuntelin Prinsessaa ja hänen taukojaankin henkeä pidätellen.
Varmaan Jeesuksen Vuorisaarna oli jotain yhtä mahtipontista ajattelin, mutta en uskaltanut sanoa mitään. Ehkä hän sanoisi pian senkin,
minkä Jeesus Öljymäellä opetuslasten nukkuessa tai kirkastumisensa
hetkellä.
”Tähän kohtaan minä aina asetan ansani ja annan niiden kilpailla
ja tulla nähdyksi. Ylpeys ja kilpailuvietti on niiden heikkous. Ei nöyryys ja piiloutuminen, kun torvet soivat ja kilpailu alkaa", sanoi Prinsessa äänessään ylpeydestä matala sointi ja saalistajan ilme silmissään
Laotse planeetalla.
"Oikeastaan tunnen olevani aivan kuin oman tähtesi keskiaikainen papisto", jatkoi Prinsessa nyt hajamielisesti ohi kasvojeni tuijottaen. ”Kun objektiivinen tieto katoaa sen korvaa subjektiivinen ja
suhteellinen. Kaiken määritti lopulta ihmisen oma kokemus ja suhde
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ympäristöönsä, ja vain tao saattoi ylittää kaiken subjektiivisen ja sitoa ihmisen suureen yhteyteensä, jossa elämä ja kuolema olivat samaa asiaa, perättäisten olotilojen muutosten sarja, schopenhauerilainen lohduton kierto, ajan ja paikan samaa kiertävää ketjua
kuin filminauhaa, jossa mikään ei lopulta katoa tai synny, on vain
saman toistavaa sykliä”.
Jäin hetkeksi pohtimaan keskiaikaista papistoa ja mieleeni tuli Intia ja hindukylä. Kylät, jotka olivat kuin pieniä valtakuntia, niillä oli
melkein kaikkea mitä ne tarvitsivat ja ne säilyivät silloinkin kun kaikki muu muuttui. Ne kuljettivat mukanaan toki reheviä ja riemastuttavan satiirisia tarinoita, anekdootteja, mutta myös runollisia
allegorioita hieman samaan tapaan kuin ikivanhoilla Andien intiaanien kulttuureilla oli tapana kuvata maailmansa.
Silloinkin kun vallankumous seurasi toistaan, hindut, pathaanit,
mogulit, mahratit, sikhit työntyivät heidän kyliinsä. Jos kylä ryöstettiin ja hävitettiin, he palasivat sinne myöhemmin takaisin, antoivat
armeijoiden mennä menojaan. Myrskyn laannuttua he palasivat aina
takaisin ja jatkoivat työtään, ellei kyliä suorastaan hukutettu. Hukutettuun kylään ei palata ja juuret olivat varmasti kadotettu toisin kuin
niillä, joilla oli toivoa palata jopa valloitettuun ja poltettuun kotiinsa.
Kun menetit läheisesi, sinulla oli turva uskossasi ja yhteisössä, kansakunnan kollektiivisessa muistissa ja geeneissä. Mutta entä kun kotisi hukutettiin?
Toinen mieleeni tuleva kuva oli upplantilainen Erik Jansson, joka
luki Raamattua toisin kuin muut luterilaiset papit, ja väitti näitä paholaisen lähettiläiksi. Nämä hänen opetuslapsensa ostivat vuonna
1846 Illinoisista alueen ja antoivat sille nimen ”Bishop Hill”. Nimi
oli muisto Janssonin syntymäpaikasta Biskop-skullasta. Sinne rakennettiin kirkko, koulu, hotelli, paja, myllyjä, tiiliuuneja, kaikkea mahdollista tuon ajan tarpeisiin. Kun Jansson murhattiin, aluetta
hallinnoi seitsenhenkinen neuvosto. Yhteisö on pääosiltaan säilynyt
ja lahkolaisten jälkeläiset elävät kylässään edelleenkin. Ehkä suurkulttuurit, paavit ja aristokraatit, keisarit ja kuninkaat armeijoineen
tulevat ja menevät. Ehkä me ihmiset elämme näissä kylissämme, ja
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vain varjelemme itsemme näiltä pirun lähettiläiltä. Kun meillä oli
kylliksi aikaa ja malttia Boababit kyllä lopulta katosivat elämästämme
siinä kierrossa, jossa tuhat vuotta oli lyhyt aika ja aika oli suhteellinen, pysähtyi ja vaihtoi suuntaansa.
"Ei inkvisitio ollut vain pirun keksintö, vaan tapa huolehtia että
taikauskoisten lynkkausmieliala laantuisi ruton keskellä”, keskeyttää
Prinsessa pohdintani.
”Kyllä siinä Boababin siemenistä oli kysymys kun paavi haki apua
rautanyrkillään yhtenäiselle ja järjestelmälliselle oikeudenkäynnille”,
hän huomautti ja käänsi selkänsä taolaisen mestarin planeetalle.
Nyökkäsin ja uskoin Prinsessan lukeneen ajatukseni ja niiden
harhailut. Ne olivat kuin siinä monenkirjavassa ajassa, jossa keskushallinnon hajotessa monet positivistiset opit taistelivat vallasta
Kiinassa, ja virkamiehet vetäytyivät erakoiksi perustaen lopulta taolaisen koulukuntansa ja ne pienet tekstit, joita Tao te ching, kirja
Taosta ja sen voimista, sisälsi ja on edelleen Kaukoidän luetuin teos,
kuudellekymmenelle kielelle käännettynä ja suomeksikin kaksikin eri
kertaa vaikeasti tulkittavaa tekstiä omaan kulttuuriimme muokaten.
Se on mahdoton tehtävä siinä missä suhteellisuusteorian tai kvanttimekaniikan kääntäminen sosiologiaksi tai joka miehen opiksi.
”Nyt oli vain kyse oikeauskoisesta vallankäyttäjästä siirrettynä
toiselle paikalle ja toiseen aikaan kun maailmasi ja maanosasi näin
hajoaa. Surfaaminen on tehnyt minusta yksinäisen, byrokraattisen
pappiskoulun kasvatin, ja sinä voit ottaa siitä oppia ennen kuin muutut itsekin osaksi taolaista erakkomunkkien koulua oman kansakuntasi ylibyrokratisoidussa puristuksessa”, opasti Prinsessa minua ja
olin liikuttunut noista sanoista.
Prinsessa astui askeleen lähemmäs pöytääni ja alkoi sivellä sormenpäillään peiliä, jonka pinta oli hopeoinnista lohkeillut ja näytti
olevan väärässä paikassa meikkipeiliksi. Oikeastaan peilin tarkoitus
oli kadonnut ikääntymiseni myötä. Se ei kertonut enää totuutta, vaan
hopeointi oli vanhentunut mukanani. Nykyisin ei löydä hyviä peilin
korjaajia, vain kasvojen kohottajia. Prinsessa luki jälleen ajatukseni ja
jatkoi kuin minua edelleen auttaen.
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"Minulla näyttäisi olevan tätä peiliä katsoessani vankka itsekontrolli, vaikka kritisoinkin. Minun on tehtävä tälle peilille jotakin tai
vaihdettava sen asemaa. Tässä peilissä kritiikki jota esitän, kuuluu
herrasväen oppimiin manöövereihin. Siinä ei ole mitään uutta ja nyt
minä näytän hölmöltä. Siis itse narrilta. Minä siis voisin ansaita tällä
tavalla leipäni, ja se kuuluisi osaksi huvituksianne. Mahdoitkohan
sinä ymmärtää", Prinsessa lisäsi ja käänsi kantapäänsä kohti ovea.

Luku 9
Kuu nousee ; Charles ja Sigmund asteroidi

Charles istui äitinsä haudan äärellä ja tunsi kipeää ikävää Tasmani-

aan. Hän tarttui hautapaasin sammaloituneeseen kosteankylmään
graniittiin, ja nojasi väsyneenä molemmin käsin vinkuvan hengityksen samalla hitaasti tasaantuessa. Toinen mies silmäili häntä surumielisen vakaana, ja harmaata partaansa vasemmalla kädellä silittäen
kuin pientä villapeittoista kissanpentua. Hänen oli käytävä heittämässä vetensä yhtenään, ja nytkin rakko tuntui olevan räjähtämäisillään. Lääketiede ja vanhan miehen vaivat löysivät höylineen toisensa
paljon myöhemmin, ja vaikka rakkoa painava elin olisi höylätty perunalastuakin ohuemmaksi, epiteelikudos rakon ympärillä toimi
muistaen pikemminkin mielen liikkeet kuin puristavan paineen nyt
sekä sisältä että ulkoa.
Vaikka tekniikka ja järki olisivat kuinka pitkällä, ihmisen perusongelmia ne eivät poistaneet, pohti salaisen synnin paljastaja. Seksualiteetin torjuminen oli minkä tahansa kulttuurin kurinalaisuuden
ydin, ja masturbaation vaarat olivat sen väitteen totuuslauseita, mietti vanhus valmiina mihin tahansa tekoon, joka helpottaisi rakon painetta. Omituista kuinka hän oli aikanaan tunnustettu juuri masturbaation vaarojen kuvaajana, ja myöhemmin kukaan ei siitä juuri
maininnut. Hänestä alettiin puhua miltei kaiken ihmisen mielen si240

sällön ja piilotajuisen isänä, vaikka se oli jäänyt vain muutaman artikkelin ja unen tulkinnan kirjaamaksi jutuksi. Nykymediassa hänen
juttujaan ei huomaisi kukaan.
Lopulta mikä tahansa yhteiskunnan tila oli mielen ja assosiaation
ajelehtimista, yhteisten tekojen riippuvuutta yhteisön sisäisistä tiloista, ja kaikkea tätä alettiin pitää Freudin tuotteena. Aivan samalla tavalla kaikki kehitysopillinen talous ja yhteiskunnallinen liike, mikä
tahansa muuttuva ja kehittyvä oli evolutionarsmia ja niin ollen darwinismia. Sellainen ajattelu vei harhaan, yksinkertaisti kuten taolaiset
anekdootit ja niukat kiteytykset taantuvien virkamiesten tuotteena
keskusvallan hajotessa.
Yhteisön ja valtion ego oli lopulta sen omien viettien massaa, ja
tasapainoilua ulkoisten voimien yliminän ja imperialismin, minkä
tahansa talousmahdin, sekä pienen yhteisön omaksuman oman sisäisen libidon välillä. Syntyvän jännityksen voi joko torjua tai ohjata
sublimaatiolla sellaisiin toimintoihin, jonka yhteisö sallii ja oli hyväksi havainnut. Tässä yhteisön toiminnassa järjellä ei ollut sijaa vaan
päällekkäin menivät niin menneisyys ja nykyisyys, subjekti ja objekti,
kuvitelmat ja todellisuus. Oli vain kulttuurien välisiä pieniä aste-eroja
ja ne ymmärtävät nämä erot nopeasti. Alueiden ja yhteisöjen sielunelämää hallitsi kuviteltu käsitys todellisuudesta, porvarillinen elämänmuoto. Sellainen tylsistytti ja tasapäisti kuten luterilainen oppi.
Tämän löydöksen historian pani mieluusti yhden henkilön tai
liikkeen, historiallisen toiveajattelun nimiin. Eurooppalainen historiankirjoitus oli juuri mystisten satuhahmojen synnyttämistä, historiallista selittämistä yksityisen ihmisen kautta, mieluiten valistuneen ja
kultivoituneen. Juopunut toimittaja lähiökapakassa oli aikamme valistunein ihminen.
Tämä eurooppalainen tarinankerronnan perinne tuotti satuja siinä missä kiinalainenkin, joista esimerkiksi kävisi kuka tahansa nimekäs ylimys, hallitsija, tiedemies, sotapäällikkö. Vaikkapa portugalilainen prinssi Henrik Purjehtija. Henrik prinssin nimen epiteetti
viittaisi Portugalin tapaan hakea Vasco da Caman rohkeudella reittiä
Intiaan kiertäen Afrikka.
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Perimätieto teki Portugalin kuninkaan nuoremmasta pojasta suuren avainhenkilön maan laajenemisessa merentakaisilla alusmailla.
Hän on sitä vieläkin Portugalissa ja Brasiliassa. Henrik purjehti milloin Intiaan, milloin kohti Amerikkaa. Todellisuudessa Henrik Purjehtija teki vain kolme lyhyttä matkaa maansa ja Marokon välillä.
Henrik suorastaan pelkäsi merta, mutta oli toki kiinnostunut maansa
löytöretkistä ja Kristus-veljestön munkkikunnan suurmestari. Tässä
merkityksessä, ja Paavilta saamansa bullan avulla, hän sai oikeuden
kyllä purjehtia kohti Afrikkaa sekä myöhemmin osmanien hyökkäyksen jälkeen jopa islamilaiseen itään, mutta mitään meritietä hän ei
sinne avannut.
Samoin käsitys hänen suuresta oppineisuudestaan oli samaa legendaa, jolla purjehtimista ja sen tuloksia haluttiin vielä korostaa.
Kukaan hänen aikalaisistaan ei kerro prinssin oppineisuudesta, vaan
vasta seuraavan vuosisadan historiakirjoittajat. Näin syntyi legenda
Henrik Purjehtijasta ja hänen oppineisuudestaan sekä rohkeista
matkoista, Portugalin laajenemisen avainhenkilöstä. Kukaan ei aikalaisena vahvistanut hänen taitojaan purjehtijana ja laivanvarustajana,
saati laivanrakentajana, kuten myöhemmät ajat. Kukaan ei myöskään
vahvista hänen purjehduskouluaan Sagresissa – se tulee mukaan vasta 1600-luvulla englantilaisen historiankirjoittajan uutena ansiona
Henrikille. Tuolloin vuosituhatkin oli jo väärä.
Jos joku meistä kuvittelee Leonardo da Vincin ehtineen itse maalaamaan kaikki ne Vatikaanin freskot ja kirkkojen katot, joita hänen
nimiinsä on taidehistoria nimennyt, on syytä pohtia miten vanhan
miehen selkä ja hartiat kestivät sen uurastuksen tuhansien neliömetrin maalausurakkana ja tuon ajan teknologialla, välineillä ja väreillä,
olemattomien siveltimien kanssa korkeuksissa maan ja taivaan välillä
keikkuen, ja tämän jälkeen yötöinä keksien satoja koneita, tehden
patologisia kokeita ja kirjoa, maalaten muotokuvia ja veistäen patsaita. Luonnollisesti hänellä oli koulukunta ja nimi oli ”brändi” oman
aikamme tapaan. Hollywood tuotantoa tyyliin ”Walt Disney” tai
verkostotyönä, liukuhihnalla Henry Fordin tapaan.
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Mutta miten Albert Einstein löysi samana vuonna 1905 suhteellisuusteorian ja kvanttiteorian sekä teki väitöskirjansa, jonka ensimmäinen versio oli vain kolme vuotta aiemmin hylätty? Nehän ovat
kaikki aivan eri rakenteita ja edellyttivät jopa välillä itseään korville
lyöntiä.
Ja miten teoriasta puuttui kokonaan viittaukset lähdekirjallisuuteen, vaikka kyseessä oli puhtaasti teoreettinen ja deduktiivinen päättely? Olkoonkin että julkaisu meni läpi ilman ennakkotarkastusta
kiitos tutun julkaisusarjan toimittajan. Einsteinin löydösten kohdalla
kyse ei voinut olla sattumista vaan verkostosta ja sen kokoajista, ikivanhasta tiedosta ja palapelin kokoajista. Kaikki oli jo etukäteen
valmiina, pöytä katettuna. Kyse oli deduktiivisesta päättelystä, ei
empiiristä kokeista kalliiden hiukkaskiihdyttimien äärellä vanheten.
Kuinka oli mahdollista että Einstein ei ymmärtänyt työnsä teknistä ja yhteiskunnallista merkitystä heti, vaan vasta vuosikymmenten
jälkeen? Lapsikin olisi sen ymmärtänyt, jos olisi itse prosessin sisäistänyt ja oivaltanut. Jopa Yhdysvaltain presidenttiin hän otti yhteyttä
ydinpommin kokeiden alla 40 vuotta löydöksensä jälkeen, ja silloinkin pyydettäessä. Yhden tulkinnan mukaan pasifisti itse painoi ydinräjähteen nappia, ja toisen tulkinnan mukaan varoitti sen käytöstä.
Näidenkin tarinoiden takana oli henkilöiden mystifiointi, kaupallinen tapa kertoa läntisen tieteen ihanteesta ja sen kipsikuvista. Siinä
tuhatvuotinen ja tuhansien tuottama muuttui huippu-urheilijan suoritukseksi.
Vielä vuonna 1905 oli viisasta käyttää mieluummin miestä kuin
naista, saksalaista kuin kiinalaista, nyt jo keskiluokkaista kuin ylimystä tai kuningashuoneen jäsentä. Nämä siirtyivät jakamaan Nobelin
palkintoja ja palkittavat olivat Yhdysvalloissa. Toki Yhdysvallat
myös panosti tieteeseen ja sen sovelluksiin, innovaatiopolitiikkaan
muita enemmän.
Miksi koko tuo uuden ajan synty oli haluttu nostaa yhden tai samojen henkilöiden harteille, joista kaikki olivat vielä hieman arveluttaviakin ainakin aikalaiskirjoituksissa?
243

Miksi Einstein ymmärsi, että hänen teoriansa oli sittenkin kesken,
ja vain osa suuremmasta? Miksi kvanttiteoriassa oli ongelma suuremman teorian kokoamiselle? Mitä yhteistä oli Rene Descartesin
oudoilla ja irrallisilla löydöillä sekä jumalallisilla unilla uskonsotien
aikana ja Einsteinin löydöillä? Mitä yhteistä näillä löydöillä oli Henrik Purjehtijaan, joka tuskin edes näki merta saati tunsi laivoja ja
maantiedettä, oli oppimaton hovinsa jäsen ja Descartes erakko Hollannissa, Einstein pikku virkamies patenttitoimistossa. Mistä nämä
yllättävät löydöt ja huikeat maailmanmatkat kertovat meistä eurooppalaisista?
Taisin tavata Charlesin ensimmäisen kerran nuorena miehenä
hänen ollessaan ehkä kymmenvuotias ja äitinsä käsipuolessa kuningatar Charlottan suosimassa posliiniateljeessa, pohti harmaapartainen ensitapaamistaan Charlesin kanssa yli puoli vuosisataa aiemmin.
Halu heittää vetensä alkoi kohota yli sietokyvyn, ja hän saa puristettua tilkan tuskaisesti eteensä. Ei mitään komeaa kaarta, josta olisi
voinut ylpeillä. Joskus pienetkin asiat muuttuvat iän mukana suuriksi, ja virtsarakon tyhjennys komeana kaarena olisi nyt ollut vanhukselle elämääkin suurempi asia, johon hän olisi voinut vaihtaa kaiken
maallisen maineensa. Sellainen jossa Alfred Adler tai oma oppilas
Garl Gustav Jung olisivat jäänet vähemmälle huomiolle hakiessaan
outoja yhtymäkohtia romanttisesti kansojen ja rotujen sielulle. Se oli
samanlaista hulluutta kuin Sir Isac Newtonin tuotannosta valtaosa,
jossa tämä teki noitakokeitaan tavoitteena keksiä kultaa muiden alkemistien tapaan. Pikkuvirkamiehenä hänet tiedettiin sadistiseksi ja
aikalaiset tunsivat miehen harvinaisen vähä-älyiseksi edustamaan
tieteen kirkkainta huippua tulevat vuosisadat. Taruhenkilön tapaan
jumalat puhuttelivat häntä kuitenkin omenan muodossa. Freud tunsi
aikalaisensa ja tarujen syntytavat, mutta ne eivät auttaneet virtsavaivoissa ja eturauhasen kasvussa.
Luonnonmukaisen elämän yhteisöllisyys ja ympäristö persoonallisuuden muokkaajana olivat Adlerin aktiivista politikointia, ja sosialismin kytkentää kohti kohoavaa kansallissosialistista puoluetta ja
maailman paloa, pohti vanhus tuskissaan. Sellaiseen hän ei halunnut
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lusikkaansa pistää. Fasismi ei koskaan levinnyt Englantiin vaikka
yhteiskunnalliset luokkarajat ja köyhyys, työttömyys olivat Saksaakin
pahemmat. Briteillä ei ollut kuitenkaan yläluokassa ja kasvavassa
keskiluokassa sellaista moneen kertaan koettua turhaumaa ja sen
tuomaa aggressiota tai apatiaa, taantumaa vanhoihin vitsauksiin, joihin saksalaiset olivat ajautumassa.
Kun nyt jo harmaapartainen Sigmund tapasi Charlesin ensimmäisen kerran, poika oli silloin pitkä, kumararyhtinen ja hänellä oli tavattoman paha puhevika änkytyksineen. Myöhemmin he viettivät
lukemattomia yhteisiä hetkiä Charlesin kertoessa Sigmundille veden
rikkaasta elämästä rannikon dyynikasaumien suojaisissa lampareissa,
keskeyttää Prinsessa hetkeksi ja näytti minulle katkelman miesten
nuoruudesta.
Ikään kuin tuo pitkä ja kumararyhtinen poika olisi noilla retkillä
päässyt venähtämään miltei täysikasvuisen miehen mittoihin vanhemmiltaan suojassa ja salaa, änkytyksen vähetessä Sigmundin tukemana.
Sigmund hymähtää noille hetkille ja niiden tuloksille. Maailman
muuttumiselle ikään kuin Darwinin tuotteena ja taikasauvasta tai
hänen tarinoinnistaan.
Sellaisen selittäminen olisi aivan uutta kirjallisuuteen, pedagogiikkaan, taiteeseen, filosofiaan, moraaliin, kansojen tapaan ymmärtää.
Yksi ihminen kertomassa kuinka nämä ovat osa tuota samaa kuhisevaa elämää ja evoluutiota.
Ei Charles sellaiseen toki kyennyt, vaan muut nostivat hänet sen
edustajaksi. Se oli ja on edelleen ihmisen mittainen tapa pohtia muutoksia ja niiden virtoja. Charles sentään oli mukana parilla purjehduksella toisin kuin Henrik Purjehtija.
"Sinustahan olisi kuulunut tulla pappisoppilas Charles”, harmaapartainen muistuttaa hautapaasiin nojaava vanhusta vaistoten hetkessä tämän ärtymyksen kysymyksestä.
"Mutta minähän olin pappisoppilaana Sigmund, ja tunnen tuolta
ajalta lääketiedettäkin ymmärtääkseni mihin sinä nyt tähtäät. En voi
auttaa vaivojasi, jotka ovat myös omiani. Mutta tiedän kyllä rohtoja,
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jotka helpottavat sietämään niitä. Tosin silloin raja kemian aineiden
ja sähkömagneettisen säteilyn välillä häviää, ja sitähän sinä et ymmärrä tai hyväksy kyetäksesi edes heittämään vetesi tuskattomasti.
On pakko hylätä syyn ja lainalaisuuden väliset oletetut yhteydet”,
piikitteli hieman änkyttävä Charles.
"Miksi sinä lopetit opiskelusi lääkärinä ja pappisoppilaana? Sinustahan olisi voinut tulla merkittävä kirkonmies tai ainakin ammattisi
hyvin osaava lääkäri. Sinähän huolehdit niin pienistä yksityiskohdista
pedanttisen tarkasti. Olisit menestynyt lääkärinä varmaan minuakin
paremmin", kiusasi Sigmund hyvää ystäväänsä. Kaksoisplaneettamme toista jättiä.
Outoa miten luonnontieteen vallankumous ei vaikuttanut pitkiin
aikoihin yhteiskuntaan, eikä sitä ymmärretty edes aikana, jolloin
kaikki oli jo reaaliaikaista ja Newton lakeineen historian hämärissä.
Kokonaisymmärtäminen jäi tekemättä, ja se korvattiin vain symbolirakenteita muuttaen puhuen positivismista, kulttuuritieteistä, humanistisista tieteistä ja eläytymisestä ulkoisen havainnoinnin ja siis
luonnontieteen tukena. Siinä mentiin jopa lähelle noituutta. Tästä
Albert Einstein ja Rene Descartes varmaankin kantoivat huolta? Vai
oliko sitenkin niin että tuo yhteiskunta ei ollut valmis ottamaan vastaan sellaisia löydöksiä, joita se ei ollut itse tuottanut, vaan haki ne
muualta pyrkien vain taloudellisiin etuihin ja valtaan, jolloin niiden
syvempi oivallus jäi syntymättä. Alkoi syntyä katastrofi toisensa jälkeen.
Tähän Prinsessa ei halunnut vastata, sillä nyt planeetta oli omani
ja sen tulkinta jäi vain näiden kahden herran vuoropuhelun varaan.
Toinen vastasi darwinismista, siitä että ihmisestä tuli Jumalan kuvan
sijasta apinan kuva ja evoluutiosta geeneineen kaikkea ohjaava väline. Ja toinen sen sisäisestä todellisuudestamme, piilotajuisesta,
meemien kulttuurisesta perimästä ja oudosta viettiemme libidosta.
Tähän Prinsessa ei halunnut puuttua. Ja minä merkitsin muistiin
vain näiden kahden tutkijan ja tiedemiehen omat lauseet ja keskustelun sen jälkeen, kun hän oli saatellut minut heidän planeetalleen,
kaksoisplaneetalle toistamiseen Nietzschen ja Bismarckin jälkeen. Se
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oli oma planeettani eikä hän halunnut kommentoida sen liikkeitä,
olettaisin. Ehkä hän ei halunnut sitoutua minuun, planeetan asukkaaseen, piirtämällä tai maalaamalla kuvani luolan seinään.
On eettisesti arveluttavaa tuoda julkisuuteen vain osa ymmärtämistään papereista ja jättää loput ymmärtämättä, vaikka tarve sosiaaliseen nousuun oli kova ja väitöskirja oli tehtävä, aseet hankittava,
kilpailukyky vahvistettava. Saksalaiset arvostivat tohtorin titteliä,
mutta toki myös jokainen kansakunta arvosti aseita, uutta teknologiaa, talouden kasvua. ”Big Science” oli sama kuin kylmän sodan kilpavarustelu, ja se jäi kansakuntien sosiaaliseen muistiin sen
pääomaksi myös talouden kasvussa ja sen rahan saalistuksessa, joka
oli koditonta, ihmiset juurettomia globaalissa uudessa kilpailutilanteessa, arvelin suurten tiedemiesten tapaa unohtaa lähdeviitteet töistään. Suuresta ajattelijasta alkoi ikään kuin uusi aika, eikä muuta ollut
ennen häntä myöskään Kiinassa suurten keisareiden ja dynastioiden
syntyessä.
Kun Einstein laati väitöskirjansa uudelleen, hän teki sen nyt oikein. Lainaukset oli tehtävä varman päälle ja huolella, viittaukset laitettava kuntoon. Ja sitä onkin lainattu enemmän kuin suhteellisuusteoriaa, kuten keskitasoisia töitä lainataan enemmän kuin niitä, joita
kukaan ei oikein ymmärtänyt. Kvanttiteoria syntyi suhteellisuusteorian kanssa ikää kuin vasemmalla kädellä parin vuoden aikana ja saatekirjelmäkin oli vähän empivä. Jutut oli tarkoitettu enemmänkin
kiinnostavaksi keskustelun herättäjäksi, ja se syntyikin mutta oudon
myöhään. Miksi nuori tutkija jätti lainaukset avoimiksi suhteellisuusteoriassaan, ja miksi siitä puhuttiin aikanaan vähän medioissa? Paljon vähemmän kuin Riemannin geometriasta ja neljännestä
ulottuvuudesta, josta tehtiin elokuvia, kirjoja ja musiikkia jo 1800luvun lopulla, aikakoneita rakenneltiin fiktiivisenä viihteenä, pohdin
seuratessani kahden vanhuksen keskustelua.
Kuu oli kohonnut horisontin takaa kiertäen samalla akselinsa
ympäri entistä nopeammin ja paljastaen yhä lisää vuosimiljoonat pimeänä pitämänsä puolen salaisuuksista. Se oli tullut lähemmäs ja
tuntui kylmäävän hautausmaan tammipihan ja pyökeistä villiinty247

neen jättömaan, peittäen lehvistöllään taakseen osan ilta-auringon
lämmittävistä syyskesän säteistä.
"Älä hupsuja puhu, ystävä hyvä. Minä en olisi ollut lääkärinä yhtään sen parempi kuin änkyttävänä pappisoppilaanakaan. Kuka sellaisen sanaan uskoo, joka joutuu esittämään asiansa jokaiseen sanaan
pysähtyen. Ei sellainen ole yhtään sen parempi sanan julistaja kuin
lääkärikään. Molemmathan parantavat lopulta vain sanoillaan ja ihmisten omalla uskolla. Sitähän sinä olet tehnyt koko elämäsi Sigmund". Vanhana ihmisen superego ja omatunto antavat myöten ja
tärkeäksi tulee saada virtsatuksi, ajatteli Charles ilkikurisesti. Vaikka
onanoiden, jos se nyt auttaisi.
Sigmund ei kuunnellut Charlesin sanoja, vaan jatkoi kysymyksiään jättäen samalla partansa rauhaan ja siirtäen kätensä harmaan
nuhruisen villakankaisen takkinsa syvän taskun lämpöön. Se levisi
rauhoittavasti aina nivustaipeisiin, joiden polte oli joskus johtunut
ihan muusta kuin tuskasta päästää vedet turpoavasta rakosta.
Joskus hän ajatteli koko työnsä johtuneen tuosta tarpeesta ja sen
hillinnästä hysteeristen ja himottavien naispotilaiden kertoessa
eroottisia uniaan ja hypnoosissa hieroessaan paljaiden reisien sisäpintaa tai suoraan klitorista. Se oli ollut upeaa aikaa nuoren miehen
elämässä, ja tiede sujui silloin yhtä helposti kuin ne unet ja selitykset,
joilla erotiikan ja hysterian rajat paljastuivat elämän pieninä nautintoina kuin pikkuilkeät aikalaisten tarinat ja juorut. Toki tuolloin luettiin muutakin kuin Boccaccion Decameronea, jonka vanhin laitos oli
jo vuodelta 1470, eikä se rohkeudessaan sopinut kuin lasten lukukamariin. Porvarillisena ihmisenä hän piti kuitenkin itsensä kurissa ja
uskoi seksualiteetin alistamisen olevan yhteiskunnalle välttämätöntä,
ja siten myös osa hänen omaa moraaliaan. Kulttuurien paineita voisikin selittää aggressiivisten vaistojen hillinnällä. Juuri tämä pidättyvyys oli kyky päästä historiaan yhdessä sen kerronnan kanssa, jossa
ihmisten mielikuvitusta avattiin heidän harrastuksillaan kreikkalaiseen mytologiaan ja toki keskiaikaisiin riettaisiin tarinoihin.
"Minusta tuntuu Charles, että vanhempasi olivat enemmänkin sinun uravalintojesi takana kuin sinä itse? Olisivat kai halunneet nähdä
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sinut pitämässä sunnuntain messua rakkaassa kirkossaan, tai ehkä
kuvittelivat urasi etenevän aina Paavin hoviin ja kardinaalien kuoripojaksi saakka", vähätteli vanhus kumppaniaan. Sillä pyhimykseksi
kanonisoitiin parhainakin pyhimysvuosina vain 1100 henkilöä Paavi
Johannes Paavali II aikana.
Kaikesta näki ettei Sigmund juurikaan tuntenut kirkon oloja ja asemaa brittiläisessä maailmankolkassa. Se ei häntä kiinnostanut. Katoliset ja protestantit olivat samaa kansaa hänelle ja se oli suuri virhe.
Häntä kiusasi vain ihmisen sisäinen pakko, ja nyt pakottava tarve
päästä heittämään vetensä. Joskus todellisuus, sen konkretia, oli vieläkin enemmän kuin idän uskontojen näkymätön maailma, ja sen
selittäminen rationaalisena unena piilotajunnasta ja viettienergiastamme, hän pohti kourassaan elin, joka oli kuin muisto menneiden
löydösten hurjasta elämästä. Luonnon tekemä ilkikurinen kepponen.
Kiinalaisilla oli tähän rohtoja, mutta niitä hänellä ei nyt ollut ja se oli
suuri vahinko. Idästä tulee valo vähän jokaiseen vaivaan, kiusasi
vanhus itseään ja mainettaan. Kun Sigmund paljasti yhden asian,
hän salasi samalla sillä toisen. Darwin teki saman synnin mutta tietämättään.
"Minähän pelkäsin ihmisiä silloin nuorena” , tokaisi rehellisempi
Charles. ”Millainen lääkäri tai rippi-isä sellaisesta ihmisestä olisi tullut, joka ihmisarkuuttaan pakeni merenrannan nummille ja joka pikemminkin vihasi heitä kuin tunsi tarvetta kuunnella ventovieraitten
vaivoja. Se oli sinun alaasi, veli hyvä, ja sinähän olet kai siinä menestynytkin? Taidat ruotia minua samalla tavalla kuin huorahtavia potilaitasi tai mielenvikaisia hysteerisiä naisiasi", puhisi Charles, jonka
kieli oli kankeampi ja karkeampi kuin puhumaan koulitun Freudin.
Sillä liki tusinan lapsia siittäneen miehen maailmassa oli vain äitejä ja huoria, eikä biologi muuta maailmaansa tarvinnutkaan kynän ja
paperin lisäksi. Se oli vuoroin torjuntaa ja vuoroin sublimaatiota.
Lamparetta tuijottava tutkija ei tarvitse paljon elääkseen rikasta elämää. Ja sellaiset löydökset saavat muiden elämän sekaisin vuosisadoiksi, kun mukaan liittää tietoa, joka tarttui matkoilla mukaan,
ja oli imperiumin privilegio tieteen keulakuvana.
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"On siellä toki joku mieskin joukossa. Usko pois Charles, että
ihminen on paljon mutkikkaampi olio kuin sinun piirtämäsi apinankuvat antaisivat ymmärtää. Taitavat loukata sinua nuo apinankuvat
itsestäsi"? Ja sen sanottuaan Sigmund tunsi katuvansa. Entäpä jos
hänet olisi kuvattu kullinsa näköisenä viettejään peitellen? Onneksi
aikalaisten moraali ja media olivat toista kuin joskus myöhemmin
Ranskassa. Onneksi hänet oli jo miltei kanonisoitu oman tieteensä
pyhimykseksi, eikä häneen siten voitu koskea myöhemminkään. Kanonisoitua pyhimystä kulttuuri ei voinut loukata muuttamatta samalla kollektiivista muistiaan.
Charlesin kalpeat poskenpäät punertuivat hieman harmaapartaisen hänelle niin arasta huomautuksesta. Sillä nähdä itsensä apinaksi
piirrettynä oli todella traumaattisen ikävä kokemus ja kehno lopputulos elämäntyöstä lapsille esiteltäväksi, ja moni heistä joutui isäänsä
häpeämään, selittelemään ja kieltämään, olemaan kiusattu lapsi. Lapset olivat ankaria tosilleen ja Darwinin kaltaisen isän kohdalla lapset
olivat helppo saalis. Ja se olikin hänelle pahinta mitä maailma kykeni
tarjoamaan. Darwin olisi mielellään luopunut asemastaan, löydöksistään, papereistaan, mistä tahansa imperiumin peräkulmilta löydetyistä, kunhan hän olisi saanut pitää rauhansa ja lastensa kunnioituksen,
pois kiusattujen joukosta. Hän oli sitä salaa jopa kokeillut mutta
epäonnistunut. Varkaiden maailmassa sitä pidettiin suurimpana tieteen uhrina, ja sillekin tuli pystyttää oma muistomerkkinsä.
Omat lapset olivat alkaneet kartella peläten oman uransa puolesta, tai pitäen kai vähän outona hekin. Ja niin paljon kun hän lapsiaan
rakasti, ja oli heidän kanssaan kontannut pitkin vanhan kartanon
kylmää kivilattiaa kaikkein kiireisimpien kirjoitushetkien lomassa.
Sillä Tasmaniasta oli kertynyt paljon kirjattavaa ja Galapagossaarien
eläimet olivat vain osa aineistoa. Brittiläisen Imperiumin tapa kirjata
ja tallentaa vanhat kirjoitukset ja kansojen henkiset aarteet olivat
mittaamaton löydös miehelle, joka oli pedantin tarkka ja tiedeyhteisönsä uskottu kirjuri.
Vain saksalaiset olivat ehkä heitäkin paremmin tunnettuja kirjureita, mutta heidän alusmaansa eivät olleet taas niin arvostettuja ja
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rikkaita tiedemiehen käyttöön. Hollantilaiset liikkuivat rikkailla vesillä, mutta ehkä parhaiten säilyttivät aarteensa monenkirjavat lukuisten kansakuntien kanssa veljeilevät veljeskunnat ja klaanit sekä
juutalaisten tapaiset hajalleen heitetyt kulttuurit, pohdiskeli Charles
ihmisten kulttuurista moninaisuutta ja sopeutumista asuinpaikoilleen, ja globaalisti ympäri maapalloa lokkien tapaan väriään vaihtaen.
Skandinaviassa selkä- ja harmaalokki olivat jo aivan oma lajinsa eivätkä pariutuneet kuin satunnaisesti. Kun evoluutio meni riittävän
pitkälle, samat lajit eivät voineet enää avata toistensa koodia edes
lisääntyäkseen. Ihmisen evoluutio oli kuitenkin lyhyt, paljon harmaaja selkälokin evoluutiota lyhyempi. Tähän satuun Charles ei uskonut
ja se olikin myönnytys kirkolle uskovaiselta mieheltä. Kun antropologit sitten alkoivat löytää ihmisten esi-isien luita paleotsooisilta kausilta, ennen trilobiittien ilmestymistä meriin, media vaikeni siitä
pitäen tiukasti kiinni vanhasta dogmista.
Ihmiset pysähtyivät ja taantuivat siinä missä eläimetkin ja eristettyinä endeemiset heimot olivat melkoisia geenivarantoja nekin. Ne
säilyttivät lisäksi tietoa, jonka muut olivat taantuessaan unohtaneet
uskoessaan kehittyneensä. Aika ei ollut tae kehityksestä ja se on suhteellinen, kulki kahteen suuntaan välillä pysähtyenkin. Tämän Charles toki tiesi ja ymmärsi ilman Einsteiniakin. Sen olivat oivaltaneet
kiinalaiset tiedemiehet jo tuhansia vuosia aiemmin. Etelä-Amerikassa näitä oppeja hyödynnettiin heitäkin paremmin. Aika katosi ja
matkat pidentyivät, kansat näyttivät häviävän ja jättävän taakseen
vain raunioituvat sivilisaatiot.
Joku aggressiivinen kansakunta ja joukko barbaareja hävitti sivilisaation heikompia lenkkejä ja kuljetti tuota muistia mukanaan. Taantuessa se toistui, mittaili Charles eläinten ja ihmisten tapaa toimia.
Takaumat olivat frustraatioiden synnyttämiä ja geeninen degeneraatio johti uusiutuviin veritekoihin jopa aiemmin mukamas sivistyneenä pidetyn kansakunnan historiassa. Sivistyneet matkasivat aivan
muualla ja barbaarit kamppailivat keskenään.
Arjalaiset hävittivät oman myyttis-uskonnollisen rigveda
-taruston mukaan barbaarisina maahanmuuttajina Induksen alueen
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pienet, mutta pitkälle kulttuurissaan edenneet vanhat paimentolaiskansat. Myöhemmin nämä ulottivat valtansa aina Intiaan ja Rigveda
-hymnit syntyivät Kristuksen syntymää edeltävän vuosituhannen
jälkipuoliskolla ja Charlesin tulkinnan mukaan ne olivat hindujen
Veda oppien taustalla. Tosin häntä aihe ei kiinnostanut siinä määrin
kuin yli-ihmisiä rakennelleita sukulaisia ja tiedeakatemian jäseniä Euroopan joka kolkalla.
Samoilla arjalaisten kulkemilla alueilla oli myöhemmin myös juutalaisten valtio, pohti Charles kulttuurien kohtaamista ja yhteentörmäystä. Oikeastaan juutalaiset ja Eblan nuolenpääkirjoitus oli jo
ajalta 2400 eKr., jolloin tuo suuri kauppavaltio oli olemassa jo paljon
ennen Induksen sivilisaation syntyä, tai osa sen juuria. Se hävisi tuhat vuotta myöhemmin arjalaisten tunkeutuessa alueella, pohti asiaansa nyt Charles kouluttaen Sigmundia. Kain ja Abel ottivat yhteen, arveli Sigmund.
Arjalaiset tulivat alueelle Afganistanin ja Pakistanin välisen Khyberin solan kautta, valaisi Charles karttojaan ymmärtäen ja huomauttaen, ettei ihminen ollut siivekäs lokki, mutta lähellä kuitenkin niitä
eläimiä, jotka saivat erilaiset nokat peippojen tapaan ruokansa hankkien. Ihminen osasi purjehtia, kävi kauppaa ja lentämistä opiskeltiin,
huomautti Charles ihmisen taidoista evoluution edistyessä.
Lisääntyvä väestö ja rajallinen ruoka olivat pääsyy näihin kulttuurisiin muutoksiin, ja usein taustalla oli talonpoikien ja maattomien
kapinat tai kansainvaellukset. Tuhannet brittien säilyttämät savitaulut ja nuolenpääkirjoitukset viittasivat Eblan suuren kauppavallan
olleen heprealaisten esi-isiä, ja he taas kävivät kauppaa etenkin
Egyptin ja Afganistanin suuntaan. Induksen kehittyneet sivilisaatiot
olivat siis heidän jälkeläisiään, oli Charles järkeillyt ja piti tuota aluetta samanlaisena ihmisen evoluution laboratoriona kuin Tasmaniaa
tai Galapagossaaria useiden eläinlajien kohdalla.
Toiseksi evoluution esimerkiksi hän luonnehti kilpailun synnyttämää Väli-Amerikan kannasta, jossa jo varhain olivat sellaiset kulttuurit kuten Meksikon ylätasangon kaupunkisivilisaatiot Chiapasin ja
Oaxan laaksoissa, Monte Alban Etelä-Meksikossa, Tres Zapotes
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Meksikon lahdella ja Tikaliin Yakatanin alangolla. Kaikkia yhdisti
poliittinen kilpailu, ruuan tuotannon ongelmat ja jatkuva tavaranvaihto myös meritse. Valtion muodostuminen verkostona oli välttämättömyys, ja se palveli myös jumaluuden luonnetta sekä lain
käyttöä osana monikulttuurista tiedonvaihtoa, mutta myös luonnon
oivaltamista rajallisena voimavarana. Theotihuacanin sivilisaatio saavutti huippunsa 500 j.Kr., ja sieltä olevat tieteen saavutukset ovat
vasta luettavanani yhdessä Maya-kansan pyhien kirjojen ja ajanlaskun kanssa. Lähetän tietoja, kunhan ensin saan edes hieman avatuksi
näitä uusimpia tekstejäni, lupasi Charles Sigmundille, jolla oli jo kädet täynnä töitä olmeekkien ja heettiläisten kirjoitusten tulkinnassa ja
koodiston avaamisessa.
Charlesin tulkinnan mukaan Jerikon häviön jälkeen syntyneet
uudet Levantin paimentolaisten ja talonpoikien kaupungit ja kauppakeskukset olivat Väli-Amerikan tapaan strategisesti oivallisilla paikoilla. Eivät eläimet ja ihmiset niin erilaisia ole, opasti Charles
Sigmundia.
Juutalaiset pääsivät Mesopotamiaan, Anatoliaan, Egyptiin ja meritse Kreetalle ja Kreikkaan. Hän vertasi tätä omaan eläinkaavioonsa,
jossa uusi laji syntyi ja kehittyi juuri ravintoketjujen kautta, ja nyt
kauppatiet olivat siinä tärkein ihmistä yhdistävä strateginen solmukohta. Tärkeitä olivat myös Mesopotamian ohra ja taatelipalmu sekä
Pohjois-Levatian vehnä, oliivi, rypäleet ja viikuna sekä paimentolaisten lammas.
Alue houkutteli pienipiirteisenä vuoristojen ja laaksojen kumpuilevana maastona juuri paimentolaisia, ja he myös sen asuttivat aina
uudelleen tuoden sinne muualta hankkimansa kulttuurin, järkeili
Charles. Hieman samaan tapaan kuin kahden Amerikan välinen
kannas. Se oli ihmisen evoluution eräänlainen sisäinen puimuri ja
koheesio, joka vei aina kilpailussa eteenpäin.
Alueelle asetuttuaan nämä aloittivat peltoviljelyn ja alkoi dualistinen kilpailu karjankasvattajien ja talonpoikien väillä. Strateginen
asema pakotti poliittisen järjestelmän kehittämiselle ja jännitteet
vuoroin yltäkylläisyyden ja katovuosien välillä loivat sille uudenlaisen
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poliittisen rakenteen. Nämä pienet paimentolaiskulttuurit olivat kuitenkin toisistaan hieman erilaisia, ja kuten peippojen nokat, kehitys
läheisyydestä riippumaton ilmiö. Ajalla ja paikalla ei ole tässä merkitystä, huomautti Charles.
Syntyi aromilaisia, armealaisia, edomilaisia, israelilaisia, kanaanilaisia, moaabilaisia. Samalla myös uskonnolliset kuvitelmat muuttuivat vertauskuvien suuntaan, jolla lisättiin pienten kansojen välistä
yhteyttä. Jumala ei voinut olla vain yhden kansan omima, lisäsi Sigmund yrittäen pysyä mukana Charlesin valtiokäsityksen evoluutiossa. Jumaluus oli Sigmundille helpompi asia kuin syvästi uskonnolliselle Charlesille.
Näin siis syntyi jumalkuva, jossa oli kerrottu sekä isän ja lasten,
etenkin pojan suhde paimentolaisyhteisössä yhdistettynä tulevaan
uuteen kansaan ja sen jumalkuvaan. Jumala ei voinutkaan enää olla
vain ylhäinen isä, pohti Sigmund omaa käsitystään Jumalasta.
Ihmisen tuli toimia isän ja Jumalan mukaan, vaikkei oikein tiennyt miksi ja mitä Jumala kulloinkin oikein arvosti. Se teki uudesta
jumalkuvasta ongelmallisen. Kanaanilaisten patriotismi oli juuri tätä
isän palvontaa jumalana, muisteli Sigmund omia kirjoituksiaan, joista
hän oli laatinut teorian unien tulkintaan. Parhaita unien tulkitsijoita
olivat kuitenkin kiinalaiset kirjoittajat ja monet Etelä-Amerikan intiaanit, sekä tietysti Intian niemimaalla eläneet kansat.
Matka Egyptiin muutti kuitenkin jumalkuvat, ja mukaa tuli neuvoa antava riita-asioiden tuomari. Syntyivät Jumalan säädökset ja
lait. Kuuliaisuus Jumalaa kohtaan muuttui kuuliaisuudeksi lakia ja
esivaltaa kohtaan, jolloin syntyi samalla byrokraattinen hallinto,
muokkasi Sigmund nyt Charlesin tekemää löydöstä omaksi työkseen. Charles nyökkäsi hiljaa vaikka hautapaasi käsien alla kylmäsi.
Hyväksymällä Jumalan lait Israel sai etuoikeuden kansojen joukossa. Levantin erotti kansat eri ryhmikseen ja myöhemmin Jumalan
kansoiksi pääsivät sukulaisuuden kautta ensin egyptiläiset, jotka viidennen Mooseksen kirjan mukaan voitiin ottaa kolmannessa polvessa Israelin kansan jäseniksi. Kyseessä oli siis ideologinen oppi. Sen
sijaan amorilaiset ja moabilaiset jäivät kokonaan ulkopuolelle, muis254

teli Sigmund kirjoituksia, ja tiesi toki kristittyjen ja islamilaisten olevan juutalaista perua.
”Entäpä jos tuo esittämäsi teoria pitäisi todella paikkansa”, kysyi
Sigmund lopulta, ”kuinka silloin kävisi jos vaikkapa myöhemmin
sivistyvä ja talonpoikaisen kulttuurin hankkinut kansakunta kaupungistuu, mutta kohtaa itse traumoja? Ne voivat tulla vaikkapa sotien
ja hävittyjen rauhanneuvottelujen tuloksena.
Miten silloin menettelevät vaikkapa puhdasoppiset ja -rotuiset arjalaiset? Hyväksyvätkö he sotien ja rauhanteon nöyryytykset ja kääntävät poskensa? Vai johtaako toistuva nöyryytys riittävän sivilisoituneen ja sodassa aiemmin menestyneen kansan aggressioiden jälkeen
taantuman? Ja syntyykö riittävän suuresta ja taantuneesta kansakunnan muistista aiempaa vihollistaan syyllistäviä teurastaja, jälleen kerran arojen armoton tappaja? Saako muinainen indoeurooppalainen
ja heprealainen kulttuuri, juutalaisten juuret alkaen Daavidista ja
Gilgames taruista, Nooan alkulähteiltä, kokea vihan riippumatta
missä asuvat ja kuinka ovat silloin toimineet?”, kysyi vanhus toiselta
viitaten omaan oppiinsa ja peläten juutalaisena heidän tulevaa kohtaloaan.
Kyllä ihmiset ovat ymmärtämättömiä ja leikinlaskussaan kömpelön fataaleja. Tämäkin Sigmund, paras ystävä mukamas vuosikymmenten aikana. Vanhetessaan ihmiset sanovat mitä sattuu eikä
tunnesidosta sanottuun ole enää lainkaan, esteet katoavat jos niitä
Sigmundilla oikeasti koskaan olikaan. Tehdä nyt noin fataaleja kysymyksiä. Jumala suojelkoon meitä näin tylsältä mieheltä ja tulevaisuus hänen opeiltaan, huokasi Charles, jolle moraali oli geeneissä
oleva oppirakennelma.
"Sinähän kerroit joskus kärsineesi vaikeasta unettomuudesta ja
masennuksesta. Kai se oli jo lapsena? Sinullahan oli niitä sydänoireita. Taisit tuottaa melkoisia pettymyksiä vanhemmillesi ja erityisesti
isoisällesi? Hänhän oli sentään kuningattaren suosion saavuttanut ja
auttoi sinua ensin pappisuralle ja yritti tehdä sinusta vielä lääkärinkin. Miten ihmeessä sinä jätit heidät ja lähdit merelle? Miten ihmiset
saattavatkaan kylmästi hylätä läheisimpiensä tuen ja pettää heidän
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toiveensa?" Yritti harmaapartainen vielä provosoida vanhaa kiistakumppaniaan. Kun elimistö on yhtä tuskaisaa rakkoa ja kolottavia
luita, ihminen alkaa olla sietämätön ympäristölleen, tai hänellä on
uskomaton kyky kätkeä tuskansa. Freudin tuska oli jäädä ilman sukulaisten ja ystävien tukea, ja vain onnekkaat sattumat pelastivat hänet ja hänen tiedemiehen uransa. Hän oli kade Darwinille, kultalusikka suussa syntyneelle.
"Nyt sinä liioittelet Sigmund. En minä heidän toiveitaan pettänyt.
Oikeastaan se oli juuri äitini ansiota, että pääsin laivapoikana Patagonian rannikolle, ja eihän se matka ihan hukkaan mennyt. Onhan
siitä kirjoitettukin. Itsekin uteliaana ihmisenä olet varmasti noita juttuja nähnyt Tahitilta, Tasmaniasta, Naurusaarilta, Kap Verdeiltä,
Azoreilta tai ainakin Galapagossaarilta. Kirjoitin ihan laadukkaan
matkakertomuksen ja suppeassa tiedemiespiirissä minut kelpuutettiin kirjuriksi ja minulle tarjottiin jopa professuuria.
Kaikesta tästä on ollut minulle hyötyäkin pohtiessani näitä vanhoja kirjoituksia. Enhän minä näihin muuten olisi pääsyt käsiksi. Eikö teillä Ranskassa ole sama käytäntö? Vai tekevätkö kuninkaat ja
poliitikot teillä tiedettä? Ehkä se on porvaristonne asia? Brittiläisessä
Imperiumissa joko olet suppean tiedemiespiirin jäsen, ja saat vanhoja kirjoituksia itsellesi tai sitten keksit ne itse. Itse keksien uuden löytämien olisi minulle ja koko Euroopalle pitkä tie, ja ne jotka sellaista
yrittävät poltettiin roviolla. Jos ei nyt, niin sitten myöhemmin”.
”Joskus paljon myöhemmin, mutta joka tapauksessa. Ei se nyt
niin huono elämä ole ollut Sigmund. Eivät vanhempani minua varmasti piinaisi sillä tavalla kun sinä epäilet. Ehkä viimeisimmät häväistykirjoitukset hieman koskettaisivat vanhempianikin", jatkoi
Charles tarinaansa ja muuttui mietteliääksi pohtiessaan mitä häväistyksi tuleminen merkitsee läheisille. ”Muilta varastava ei joudu sellaisen kohteeksi, mutta itse uutta luova saa sen kokea kiusattuna
lapsena, työpaikkasadismina, häväistynä ja tunnustus tulee aina liian
myöhään. Siitä sen erottaakin varastetusta neroudesta”, murahti
Charles tietäen mitä evoluutio tarkoitti uuden innovaation synnyssä
tai sen lähestyessä varpusparvessa erona ihmisyhteisöstä. Sigmundin
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kohtaloa ja ponnistelua hän ei oikein voinut ymmärtää, ja hän oletti
tämän silmäilleen samalla vaivattomuudella aikansa tieteen saavutuksia, kuin mihin hänellä oli ollut oikeus ja mahdollisuus.
Omalla kohdalla loukkaukset olivat olleet Charlesille kipeä kokemus ilman suurempaa mediamyllytystäkin. Televisiokanavilla se
olisi näyttänyt kamalalta aluksi, mutta painunut pian unholaan. Yhden päivän kevennys uutisaiheena jossakin päin maailmaa ja kuva
apinamiehestä.
Suuret maailmankuvaa muuttavat löydöt oli kai tehtävä oikeaan
aikaan, pohti vanhus löydöstään ja paikkaansa historiaa luotaavana
kipsikuvien joukossa maailmankuvien suurena muuttajana. ”Liberalismiin kai se liittyi pikemminkin kuin biologiaan tai kirkon oppeihin. Oli politiikkaa”, hän ajatteli ja oli oikeassa. ”Ihmisen paikka
siinä vain siirtyi Jumalan kuvasta apinan kuvaksi. Ei sen ihmeellisempää evolutionaarisena ihmeenä ja jumalallisten kulttien rakentajana. Jatkossa se helpotti ihmisten yhteistyötä ja samaistumista
yhdeksi heimoksi, osaksi yhteistä luontoa ja lajikumppaneita. Itse
kulttuurinen ja sosiaalinen muutos olivat tapahtuneet jo aiemmin,
enkä minä sitä muuttanut miksikään”, tokaisi vanhus lopuksi. ”Eihän minua muuten olisi suositeltu mukaan koko retkille ja yhdistämään näitä kirjoituksia”.
"Mutta entäpä sinä itse, juutalaiskauppiaan poika? Eikö Määrin
provinssissa syntyneen nuoren miehen elämä mennyt melkoisesti
metsään kun kollegat savustivat sinut ulos laitokselta jo urasi alkuaikoina? Etkös sinä paennut kiusaajiasi, niitä ylipistomaailmasi kateellisia pikku piruja, henkipattona Pariisiin? Vai ranskattaretko sinua jo
silloin sinne vetivät?” Charles tiesi vääristelevänsä Sigmundin tarinaa, mutta vain sen verran kun provosointi oli tarpeen.
Charles tiesi toki Sigmundin heikkoudet, syntymisen köyhän juutalaisen tukkukauppiaan kotiin ja eristäytymisen. Tieteestä oli luovuttava ja siihen häntä kehotettiin esimiehen toimesta sen
taloudellisesti heikon perustan vuoksi lääkärin uran alkuvaiheessa.
Freud alkoi tehdä rutiinilääkärin ja hallintomiehen töitä. Toki hänen
löydöksensä tunnettiin, mutta niistä nyt ei oikein pidetty ahtaassa
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tiedeyhteisössä. Niitä oli korjailtava tai myytävä oikeille ihmisille ja
oikeassa asussa. Toki puhdas tiede sellaisesta kärsi.
Pariisin opit apurahan turvin eivät myöhemmin tuoneet nekään
arvostusta Freudin muutettua Wieniin ja avioiduttua Martha Bernaysin kanssa. Hysteriat, suggestio ja neuroosit eivät wieniläisessä sairaalassa tuoneet nekään toimeentuloa, ja oli lähellä etteikö Freudin
maine olisi syntynyt silmälääkärinä, ja käyttäen sen hoitoon kokaiinia. Freudin toimintaa alettiin vaikeuttaa ja hän joutui vetäytymään
akateemisista piireistä ja yhdistyselämästä Wienissä.
Ura lähti käytiin oikeastaan vasta yhteistyöstä Josef Bauerin kanssa, joka oli Wienin arvostetuimpia yksityislääkäreitä. Hän malttoi
kuunnella Freudin metodeja ja yhdessä he julkaisivat teoksen, josta
käynnistyi lopulta tutkimus seksuaalisuudesta keskeisenä teemana
neuroosien synnyn selittäjänä. Oidipuskompleksissa Oidipus oli Sofokleen näytelmästä lainattu ja aikalaisten tunnistama sankari. Se
helpotti aiheen tunnistamista persoonallisuuden ristiriidoista suljettujen, ja ahdistusta aiheuttavien arkojen aiheiden siirtyessä pois tietoisuudesta. Kreikkalainen tarusto tunnettiin hyvin tuon ajan
porvariston pakkolukemisena ja Josef Bauer tutustutti Freudin juuri
näiden elämään, ja Freudin talous sekä suosio alkoivat nousta molemmat samaan aikaan.
Kuu oli kohonnut nyt puoliväliin taivaankantta, ja näytti jo kolmanneksen aiemmin tuntemattomasta pimeästä sivustaan kaikkien
ihmeteltäväksi. Joka ikinen kuunkierto se näytti kasvavan ja tulevan
entistä lähemmäs odottaen vain hetkeä, jolloin se syleilisi maan siloista pintaa tai veden syviä hyökyaaltoja rosoisella ja janoisen kamelin kaiken sisäänsä imevällä kosketuksella. Palaten alkukotiinsa
merten pallonpuoliskon suurimpiin syvänteisiin ja hautoihin, josta se
oli irtautunut jo ennen kuin ensimmäiset kampasimpukat jättivät
jälkensä fossiiliseen, kivettyneeseen merenpohjan sedimenttiin.
Kahden maailman kohdatessa toisensa, mielen ja aistimaailmojen
koskettaessa fyysistä ja raadollisena pidettyä ainetta, materian muuttuessa takaisin alkuperäiseen tilaansa. Tuhansien ydinräjähdysten
voimalla ja kuin silloin, jolloin kaikki alkoi, nyt kaiken taas sammut258

taen. Feminiininen Kuu yhdisti nämä kaksi miestä toisiinsa siinä
missä Nietzschen ja Bismarckin.
"Nyt sinä puhut sellaisesta, Charles, joka on sinun geenisilloille ja
kehitysuskolle ilman Mendelin oppeja yhtä vieras asia kuin Kuun
kosketus maan kamaraan. Toki minä vetäydyin aikanaan akateemisesta maailmasta ja olihan minulla joitakin kriisejä, en minä sitä kiellä. Mutta mitä tekemistä tällä on sen löydöksen kanssa, jota
hypnoottinen suggestio käyttää? Ihmisen tunnesiirtojen tulkinta ja
piilotajuntaisen tunteminen, sen sulkema kulttuurisesti kielletty seksuaalisuutemme, on jotain sellaista, jolla on ollut ja tulee aina olemaan todellista merkitystä. Sinun ja Mendelin geenit siinä saivat
meemit tuekseen. Kai me yhteistä asiaa ajamme vaikka näkökulma
oli ehkä ollut aluksi vähän erilainen? Huomautti Sigmund kollegalleen. ”Minä olisin tullut ehkä paremmin toimeen serkkusi kanssa?
”Mitä serkustani”? ärähti Darwin nyt selvästi kiihtyneenä
”Serkkuasi Sir Francis Galtonia olisi varmasti kiinnostaneet löydökseni ihmisen mielen ja sen periytymän alueella. Ihmisen kehittäminen ja jalostaminen, eugeniikka, ihmiskunnan evoluutio ja
painajaismaiset regressiiviset unet, virheellisten geenien karsiminen,
älykkyyden ja lahjakkuuden periytyminen”. Darwinille serkku oli
ristiriitainen ongelma, kuten hänen vanhempansa ja suku yleensäkin.
Hän oli toki kiinnostunut Francis’in eugeniikasta, ihmisen evoluutioon liittyvistä tutkimuksista, mutta ihmisen tietoinen parantaminen
oli hänelle vieras ilmiö. Darwinille ihminen oli Jumalan luomus, eikä
sitä tullut lähteä manipuloimaan.
”Serkkusi Galton tutki juuri, rakas Charles, oppiesi pohjalta ja innostamana koko ihmiskunnan evoluutiota. Teki tutkimusmatkoja
Keski-Eurooppaan, Lähi-Itään ja lopulta Afrikkaan, Kalaharin pohjoispuolella olevalle Ngamijärvelle. Hänhän teki mukamas poikkitieteistä tutkimusta, mutta historiaan taisi jäädä sittenkin eugeniikka ja
sen väitteet ihmisen lahjojen ja älyn periytymisestä, mahdollisuudesta jalostaa ihmisestä yli-ihminen Nietzschen esittämällä tavalla”.
Freudin tuijotus oli nyt pistävä.
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”Mitä hän mahtoi löytää Afrikasta, Kalaharin pohjoispuolelta
alueilta, jossa oli saksalaisten siirtokuntia? Sen sinä varmaan tiedät
minua paremmin Charles, serkkusi rakastama nero. Ehkä koko idea
olikin sinulta lähtöisin”?
Välineellisen tieteen keinot olivat toisenlaiset kuin ihmismielen
tutkijan. Positivismin välinein tutkija haki ja seuloi, uskoi menetelmiinsä ja rakensi jo olevan päälle, vaikka se olisi kuinka väärää. Sitä
ihmismielen tutkija ei voinut tehdä itsensä kanssa operoidessaan
pettämättä välillä itseään. Löytämättä itseään sudenkuopista, jotka
oli itse asettanut. Petoksen petos ja itsepetos olivat ihmistä varten,
ajatteli harmaapartainen sanomatta mitään. Joskus meidän kunnianhimomme vei poluille, jotka olivat kaukana eettisistä ja haimme vain
valtaa, kuten Nietzsche lopulta jopa kehotti rehellisesti myöntämään
ja ponnistelemaan sen eteen. Maailman omaa evoluutiota veivät
eteenpäin ryöstöt, kansanmurhat ja varkaudet. Ja ne jäivät kansakuntien omaan piilotajuntaan ahdistuksena, joka oli kätkettävä, ja syntyi
epigeneettisiä, pimeitä historian kohtia, joita ei edes voitu nähdä,
tiesi Freud mutta vaikeni.
"Sinä vietit kai paljon aikaa yksin lapsena, Sigmund”? Keskeytti
Charles Freudin yksinpuhelun ja mietiskelyn. ”Taisit joutua usein
nöyryytetyksi ja etkös sinä maininnut jostakin Morfeuksesta, joka
herätti sinut painajaisesta ja siirsi tietonsa sinulle joutuessasi nielemään alas jotain eristetyn elämäsi viimeisistä nöyryytyksistä? Hysteerinen mieli näki toki itsekin hysteerisiä unia ja peilasi niitä suoraan
niihin naisiin, joihin hypnoosi vaikutti kuin ajatuksensiirtona”. Iski
Charles takaisin, mutta tiesi olevansa nyt heikoilla ja palvelleensa
aikanaan vääriä jumalia. Tai ehkä se oli sittenkin vain hänen serkkunsa. Ehkä historia ei huomaa, ei yhdistä.
”Ei se noin tapahtunut, hyvä Charles”, keskeytti Sigmund ja jatkoi nyt omaa paljastustaan ”En minä itse käyttänyt silmätauteihin
löytämiäni lääkkeitä morfiinista nyt puhumattakaan. Ehkä hieman
jotain lievempää sen tuomaa unta näin seuraten. Mutta ne olivat
vain tieteellisiä tutkijan kokeiluja. Usko minua”. Ja epäilemättä Char260

les uskoi sillä niin pedantti Sigmund oli ja varovainen myös oman
herkän mielensä kanssa, eikä typerys ensinkään.
”Unen syvin sisältö selvisi minulle Italiasta muinaisen Etrurian
alueelta, ehkä Volterrasta, Tuscanasta muinaisesta Perusista ja Cortonasta Lago Trasimenon ja Lago di Polsenan alueilta enimmäkseen,
Ombronen ja Tiberin suistoista tulleiden tietojen kautta ja kävinhän
minä siellä toki itseksi”, kuiskasi Sigmund puoliääneen muistaen järkytyksensä ryöstetyissä hautakombeissa, etruskien ikivanhoissa nekropoleissa.
Parhaiten tieto levisi kuitenkin uskonsotien aikaan ja Unkarin
kautta Wieniin. Kaksoismonarkia oli siinä mielessä kuin dualistinen
kaksoistähti. Se välitti tietoa monelta suunnalta. Useimmat kirjoitukset olivat minulle jo tuttuja Budapestistä tulleina, mutta täydentyivät
etruskien muinaisen valtakunnan kautta Roomassa ja Vatikaanissa.
Unkarin kautta tullet tiedot olivat kuitenkin miltei säilyneempiä ja
siirtyivät sodan aikana Unkarista Wieniin ja pääosa Alankomaihin,
josta jopa Tukholmaan”. Freud piti tauon kerronnassaan ja alkoi
täydentää aukkoja Charlesille, joka näytti nyt hajamieliseltä. Vaikka
biologi olikin hän tunsi sisäisten ristiriitojen hahmoterapian ja stressaavan elämäntilanteen vaatimat hoidot. Itsetuntoa ja elämänhalua
syövät ajatukset tuli saada korvattua uusilla, ja tulevassa elävien pelot
ja ahdistus korjattiin siirtämällä heidät nykyhetkeen, antamalla ihmiselle vastuu omista tunteista ja neuroottisista reaktioista, joista Freud
tunnettiin siinä missä Darwinkin.
”Uskonsotien jälkeinen 1700-luvun Toscana sai nimensä etruskeilta. Etruskit olivat loistavan menneisyytensä seurauksena kreikkalaisten mahtavia kilpailijoita ja heitä tutkittiin jopa omassa Cortonan
Etruskien Akatemiassa maanisella kiihkolla. Salaperäisyyden hohde
hävisi vähin erin tältä aluksi niin oudolta, Italian niemelle muuttaneelta kansalta, mutta omituisin oli minun teoriani ja psykoanalyysin
näkökulmasta heidän tapansa suhtautua kuolleisiin ja uniin, rakentaa
kuolleiden kaupungit jopa komeammiksi kuin elävien. Unen ja haudan jälkeistä elämää tulkittiin nymfien Begoen ja salaperäisen henkiolennon Tageen antamien ohjeiden mukaan. Noissa ohjeissa oli
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muka runsaasti kansakuntien yhteistä muistia ja manalan aikaista
ahdistusta”, aloitti Sigmund luentonsa, jossa varhaiset ihmissuhteet
ja lapsuuden ajan ristiriidat eivät olleet nyt päällimmäisenä.
”Suuret luonnonmullistukset ja ukkonen olivat siellä yhtä tärkeitä
kuin Pohjolan kansoille ja monilla Etelä-Amerikan intiaaneilla, mutta myös idän kulttuureille. Nämä liinakankaisiin kirjoihin ”libri linei”
kirjatut ohjeet olivat siirtyneet myös ikään kuin jalostuneempana
tietona sotien aikana, ja kansakuntia Mesopotamian tienovilla hävitettäessä niihin kauppapaikkoihin, joita hallitsivat Euroopassa monet
merentakaiseen ryöstelyyn erikoistunet kauppavaltiot”, jatkoi vanhus
tarinaansa, joka oli kuin yhdistelmä kohti modernia kognitiivista
analytiikkaa kudottuna yhteen kaikilla niillä kriisi- ja lyhytterapiamuodoilla, joita maailma viljeli, mutta ei kansakuntien hoidossa ja
hahmottaen niiden ahdistukset, paniikkihäiriöt, sosiaaliset pelot,
heikon itsetunnon, työuupumuksen, masennuksen ja taantuman,
harhakuvat tulevaisuuden ahdistuksesta ja moniongelmaisten kansojen yhteiset kirot.
”Nämä verkostot yhdistivät näitä kulttuurisia tietoja ja osaa näistä
tiedoista oli säilyttänyt ja myös avannut ranskalainen Rene Descartes
muutamassa pienessä julkaisussaan. Toki hän ei ollut ainoa, mutta
poikkitieteisesti taitavin tuolloin elänyt filosofi. Perustiede ja kielellinen tulkinta oli hänellä oikea. Hän oli kaatamassa vanhaa myyttiä
tieteen jakautumisesta logiikkaan ja Aristoteleen ajatteluun sekä retoriikkaan ja Ciceroon, kuten se oli ja on kuvattu ikivanhassa freskossa Notre Damessa”, sanaili Sigmund tietonsa ja Charles oli toki
tuon freskon nähnytkin. Se teos oli katseen varassa tarkoitettua ja
tapahtuvaa vuorovaikutusta. Sen oivaltaminen oli kuvallisen ymmärtämisen ensimmäinen edellytys, muisti Darwin tuon teoksen sanoman. Kuvat muovasivat eläinten ja ihmisten havaintoja ja
ajattelutapaa paljon enemmän kuin mikään muu, elleivät aistit olleet
terävämpiä hajujen ja tuoksujen rikkaassa maailmassa tai suunnistaen käyttäen magneettisia maapalon kenttävoimia, pohti Charles ja
piti tätä itsestään selvänä sanomattakin. Jotkut ihmiset ja eläimet olivat kehittyneet kokonaan toiseen suuntaan kuin britit.
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Charles kuunteli hiljaa vanhuksen kiihtyvää puhetta: ”Ehkä sinä
liität nyt vain omia lapsuuden kokemuksiasi ja ranskalaisia uniasi
ikivanhassa temppelissä sellaiseen, joka ei ole filosofian tehtävä perimmäisten asioiden tietämyksenä. Ehkä unen maailmasi oli alun
perin virhe ja yrität yhdistää virheesi etruskien uniin, selittää omat
unesi heidän kauttaan?”
Charles tunsi mielihyvää saatuaan keskustelun siirtymään serkustaan kollegan omiin uniin. Huomion kiinnittäminen visuaalisen tulkintaan ja kuvien totuuteen, niiden roolihahmojen maailmaan voisi
olla keino harhauttaa Freud sellaiseen, joka oli medioitten mukanaan
tuomaa harhaa, ja jossa totuuden esittämisen taakka siirtyikin katsojalle. Saaliseläimenä ihminen meni helposti tähän harhaan, ja näki
vain haluamansa, medioitten esittämän todellisuuden siinä valtavassa
kuvien virrassa, jossa tolkuton perverssiys johti lopulta mielettömiin
teorioihin, ja jossa Charles näki oman pilakuvansa simpanssina.
"Ei se niin ollut. Taas sinä vääristelet Charles loukkaavasti. Totta
kai elämä oli köyhää enkä minä tietenkään enää kiellä lapsuuteni ajan
houreita. Enkä minä kiellä sitäkään, että minun elämääni vaikeutettiin vielä keski-iän puolella neuropatologina hävyttömillä juoruilla ja
tahallisilla provokaatioilla. Mutta älä nyt liitä tähän yhteyteen sentään
taikauskoa ja Morfeusta saati etruskien palvontaa, medioitten pilakuvia ja viihdettä”. Freud oli nyt kiihtynyt ja hänen tarpeensa tyhjentää rakkonsa kasvoi sen mukana.
”Anna minä kerron sinulle ensin ja yritä ymmärtää vasta sen jälkeen, jos se on sinulle mahdollista, apinamies"? Ja harmaapartainen
oli kiihtynyt näin sanoessaan ja käsi siirtyi vaistomaisesti rinnan päälle, jossa tuntui kipua rintalastan alla. Oli tuntunut jo lapsena ja tuntui taas. Sigmund ontui kaikkea mahdollista ja oli neuroottisen
herkkä ihminen. Romanttinen rakkaus oli hänelle fyysistä energiaa
tuottava järjestelmä, ja ei hän kieltänyt sitä käyttäneensä. Joskus vaikutukset olivat suorastaan shokeeraavia. Pariisissa hän käyttäytyi välillä kuin lapsi pakkomielteisesti, vastuuttomasti, juonittelevasti ja
riskejä ottaen. Hän muistutti taiteilijaa, joka tarvitsi muusansa saadakseen energiaa töilleen, ja se oli huumetta. Sen laillistaminen vaati
263

tieteellisen selityksen hakua, ja sen hän todellakin teki muidenkin
käyttöön. Useaan kertaan tapahtuvat kihlautumiset olivat kuin jatkuvan toivon riemuvoittoa kokemuksesta ja järjen äänestä, psykoottista käyttäytymistä tietoisesti älykkään ihmisen maailmassa. Mutta
samalla näin menetellessään hän peitti totuuden myös itseltään ja
antaen mallin myös muille selittää tekonsa. Rikolliset ja varkaat menettelevät aina näin.
”Miehen ja naisen biologiset tehtävät eroavat toisistaan”, huomautti Charles ja palautti ajatukset arkeen.
”Miehet nyt ovat valmiimpia hankkimaan lukuisampia partnereita
kuin naiset, jotka haikailevat yhden valioyksilön perään. Miehelle
rakkaus nyt on vähän kuin vessassa kävisi. Kun siittiöitä syntyy liki
3000 minuutissa, siinä on ero naisen yhteen sukusoluun kuukaudessa. Ei pidä sotkea etruskeja ja kansojen vaelluksia sellaiseen, joka oli
lopultakin puhdas biologinen vietti”. Tokaisi Charles, ja taas hän
muisti serkkunsa, ja kansojen tavan joutua perikatoon ja mahdollisuuden paremman ihmisen jalostamisesta. Kokeita, joissa elämän
perusosia alettiin jäljitellä koteloimalla ensin keinotekoinen solu tai
tyhjentämällä bakteeri omista perintötekijöistään ja täyttämällä tämä
adeniinin, sytosiinin, guaniinin ja tymiinin perusaakkosilla, ja antamalla näille viesti jakautua ja muuttuen samalla siten, että uusi bakteeri ei enää ollut aina suora kopio edellisestä, vaan hieman erilainen
ja valmis muuntelulle sekä kilpailuun evoluution rattaissa. Se oli
leikkimistä tekoelämän kanssa ja Jumalan roolin ottamista luomakunnan herrana sillä suunnalla Afrikkaa, jossa ihminen aikanaan syntyi. Ongelmana oli enää vain kohtalo, joka asettui jumaltenkin
yläpuolelle. Kuinka pettää ja huijata kohtaloa, oli kysymyksistä suurin ja Darwinin elämän suurin haaste.
Sigmund muisti rakkauden oireet. Masennuksen, maaniset hetket
ja suoranaisen hypomanian, maanis-depressiiviset kaudet ja pakkomielteet. Toistuvat ja itsepintaiset, rakastetun kuvat kaikkialla, tunteiden kohteen kangastelut ja unelmoinnin, hekumalliset hetket ja
odotuksen, yksi ja kokonainen ihminen kahdesta rakennettuna illuusiona, mustankipeyden kirpeyden. Oikeastaan Sigmundin ystävis264

tä vain Charles osasi kysyä, mitä varten rakkaus on olemassa, mitä se
saa lopulta aikaan, eikä runoilijoiden tapaan puhunut vain siitä, mitä
rakkaus oli. Kaikkihan sen kokeneet tiesivät hulluuden viehkoimmat
oireet, viisaimmat ja vetovoimaisimmat teot ja elämääkin ihmeellisemmät tapahtumat. Hulluuden tutkimus kiehtoi Sigmundia ja rakkaus oli niistä suurin ja voimakkain. Hän oli tiedemies ja uhrasi
rakkautensakin sille. Se oli uhrauksista suurin ja joskus se kadutti
vanhusta.
"Sinä ja minä tiedämme naisten olevan miehiä viisaampia, koska
he tietävät meitä miehiä vähemmän, mutta jostakin käsittämättömästä syystä ymmärtävät enemmän. Käyttävät vähemmän aikaa
epäolennaisen etsimiseen. Niin kuin juuri sinä teit tai minä taidan
tehdä edelleenkin,” huomautti vanhus kumppanilleen.
”Äitisi, jonka hautakiveä hyväilet, oli toki ymmärtänyt sinua, mutta ei siitä sen enempää. Uskon sinun olevan oikeassa ja tekevän itsellesi palveluksen hyväksyessäsi sen, etkä sillä piinaa itseäsi enää
enempää. Isäsi taas ei sinua ymmärtänyt, kuten ei minunkaan, mutta
tiesivät äitejämme paremmin, kuka tai mikä sinusta tai minusta piti
tulla, eikä sen vuoksi kannata enää änkyttää. Siinä on sitten se suuri
ristiriita ja molemmilla äiti ratkaisi ongelman. Ei se ole mikään oidipaalinen tarina, kaukana siitä. En minä niin hullu ole kuin kirjoitukseni. Et kai sinäkään näytä pelkältä apinalta"? Ja tämän sanottuaan
Freud tunsi olevansa kerrankin rehellinen ja paino rakossa helpotti.
”Monet naiset nyt vaan ovat hysteerisiä, kanamaisia, etten sanoisi, koska oidipaalivaihe syntyy isään ja seksuaalinen vihan ensimmäiseen turvan antajaan ja omaan sukupuoleen, äitiin. Poikien kohdalla
se oli vain vahinko. Jos isä sattui olemaan muutakin kuin kapakoita
kiertävä kotipinnari, imettää lastaan ja äiti huorahtava kapakkalaulaja. Kansojen kanssa oli sama asia ja jumaluus oli kulttuurien yhteistä
tuotetta, yhteinen sopimus” , jatkoi nyt jo tuskastaan rauhoittunut
Sigmund.
”Vahvat, miesmäiset, äänensä madaltavat naiset, tulevat näiden
kautta ja heikot mammanpojat. Siinä koko tarina ja siitä oli paljon
poikkeuksia ja tarinoita, jotka ovat parempia kunnes joku löytää taas
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tämän kertomuksen ja ihastuu siihen. Monet oman kulttuurimme
ulkopuolisetkin ovat ihastuneet kertomukseen, jonka juuret olivat
kreikkalaisessa mytologiassa, kunnes ihastuvat etruskeihin, ja minun
tehtävä oli varmistaa, että molemmat tarinat ja ihastujat olivat mukana tieteeni unessa”, huokasi Sigmund ja kertoi kuinka geenien
monistamisen lisäksi oli monistettava myös niiden kulttuuriset vastineet meemit. Ihmiset eivät useinkaan ymmärtäneet vielä kuinka moraalikin periytyi geenien kautta. Geenit oivallettiin Darwinin evoluution seurauksena apinan käyttäytymistä ohjaavina, ja sieltä periytyvänä hitaana prosessina sitä häveten tai hämmästellen. Ihmisen
moraalia tutkittiin simpanssin käyttäytymistä seuraamalla. Se oli huono idea.
”Se oli samaa prosessia kuin jumalten tapa muuttua ajan virrassa
ja kulttuurien yhteiseen käyttöön. Me hävitämme sen, jota eniten
pelkäämme, kuten Oidipus aikanaan isänsä häpeänsä vuoksi. Näin
katosivat vanhat sivilisaatiot niiden barbaarien tieltä, joilla oli omassa
tarinassaan ja sen taantumassa ikäviä traumoja, ja niille oli löydettävä
yhteinen kohde kun turhaumien aiheuttama taantuma alkoi”, murehti vanhus historiaa ja sen aaltoilua.
Jumalat eivät sallineet ihmisen nousta yli sen lasisen taivaan, jossa
Baabelin torni ja Nooa arkkeineen olivat osa yhteistä sopimusta.
”Eniten tällaisia hautoja löytyy siltä alueelta, jossa Aasian laajat
tasangot alkoivat muuttua Euroopan kapeaksi niemeksi, jossa paimentolaiskansat asuivat yhdessä lukuisten muuttuvien kulttuuriensa
yhteisessä tulessa. Sieltä löytyvät kansakuntien synkimmät traumat ja
muistot myös tulevaisuudessa, Ukrainan ja Puolan aroilta”, ennusti
synkkämielinen Sigmund holokaustin tulevaisuuden sekä tapamme
unohtaa lapsena kokemamme verityöt ja niiden syyllisyyden siirtymisen seuraaville sukupolville.
”Omana aikanani porvarit joutuivat lukemaan kaiken mahdollisen tuon ajan taruston, ja sinne minäkin omani liitin heitä Wienissä
hoitaen yhdessä lääkärikollegani kanssa. Liitämme tarinamme kansantarustoon, sanoimme toisillemme, yhteiseen kollektiiviseen muistiimme ja sinä tietysti geeniperimään tai meemien kuiskutteluun
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korviimme, rakas Charles. Yhdessä ihmisen perimän parantajan
serkkusi kanssa Afrikassa ja Saksan alusmailla, Etelä-Ukrainan aroilla, Hvozdavkan kaupungissa lähellä Auschwitchin, Treblinkan kaupunkeja tai kyliä. Aina ne olivat maaseudulla, syrjäisillä paikoilla,
poissa näkyvistä. Ne ovat minun uniani tulevasta”, huokasi vanhus
ja istui kollegansa viereen hautapaaden juurelle.
Charles ei kuunnellut vaan oli jäänyt koukkuun Morfeuksen kohdalla, kuten usein jäädään kun kyseessä oli oma ongelma ja sen selittelyn tarve. Rakastuminen serkkuun Emma Wedgwoodiin oli ollut
aikanaan hullaannuttava tapahtuma eikä se sammunut koskaan.
Kiinassa intellektuellit Yan Fun johdolla kysyivät, miksi länsi löysi aikanaan ihmiskunnan voimavarat? Kunnes omahyväisyys johti
rappioon ja häpeämättömään egoismiin, tuhoamiseen. Mihin katosi
kiinalaisille niin tärkeä tuhansien asioiden yhteinen liitto, suhteellisuus, katoavaisuus ja merkityksettömyys?
Merkitsin itse muistiin nyt kuulemani ja ilman Prinsessan läsnäoloa rohkeampana ja jatkoin omaa kysymystäni saman rohkeuden
vallatessa aran mieleni.
Olivatko Darwin ja Spencer oikeassa korostaessaan niin kärjekkäästi olemassa olon taistelua ja soveliaampien eloonjäämistä? Katsoivatko eurooppalaiset todella eteenpäin halutessaan muutosta,
paranemista ja kehitystä? Oliko spencerimäinen yhteiskunta todellakin organismi, joka kehittyi kuten biologinen prosessi monimutkaisemmaksi, mutkikkaammaksi ja järjestyneemmäksi? Vahvistuiko
vanha patrioottinen lojaliteetti todellakin parlamentaarisen demokratian ja egoismin keinoin? Mutta entä kun perusta siltä ja nationalismilta katosivat? Mitä olivat ne Einsatzgruppenit, jotka kulkivat
armeijojen takana, ja joiden ainoa tehtävä oli tuhota siviiliväestöä ja
kokonaisia kansakuntia? Miksi lapset pantiin kaivamaan vanhempiensa ja sisartensa hautoja? Millaisia olivat nämä ihmiset, jotka toimivat näissä tehtävissä nuorina miehinä? Mitä heistä mahtoi tulla
sodan jälkeisessä Euroopassa?
Monien islamilaisten mielestä menestyksen takana oli ollut eurooppalainen moraali. Quasim Amin oletti jo 1800-luvun lopulla
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eurooppalaista moraalia ja menestystä ohjaavan uhrautuvaisuuden ja
solidariteetin. Eurooppalaiset tiedemiehet ja matkaajat luopuivat
henkilökohtaisista nautinnoista ja uhrasivat itsensä kulkiessaan ratkaisemassa maailman ongelmia, etsien parhaat tiet maansa menestykseen. Kaukana kotoaan lähetyssaarnaajina ja tutkimusretkeilijöinä, vaaroista ja rasituksista piittaamatta, jatkan omaa pohdintaani.
Mutta entä kun valtio katosi ja nautinnot ohittivat yhteisen lojaliteetin sekä yhteenkuuluvuuden tunteen? Kulkuri kapitalisti ja koditon raha valtasivat maailman, tiede maailman valtiaana oli globaali ja
rajaton? Mitä tapahtui niille miehille jotka hävittivät Etelä-Amerikan
kulttuurit kuten Einsatzgruppenit sotilaiden jäljessä murhaten naiset
ja lapset. Miksi Pohjois-Intiasta ja Kiinasta puuttuu nyt miljoonia
tyttölapsia? Mihin he ovat kadonneet? Millaisina traumoina nämä
miljoonien tyttövauvojen haudat nousevat myöhemmin kansakuntien uniin?
"Kyllä minä tunnen tarinasi Morfeuksesta, keskeytti Charles
harmaapartaisen kiihtyvän puhetulvan oidipaalinaisesta ja hysteriasta. Oikeastaan seuratessani lajien outoa kehitystä ja syntyä etelänmeren saarella törmäsin jo ennen Tasmanian aikaani Uudessa Seelannissa ja myöhemmin Tahitilla ja Azoreilla samaan tarinaan. Se oli
aivan kuin muunnelma peippolajien nokasta niiden ravinnon muuttuessa. Ei sen kummempi ilmiö, kun otat sen kädellesi, etkä katso
sitä liian kaukaa, tai seuraten vai yhtä peipon nokkaa.
Tarina kertoi linnusta, joka oli tuomittu elämään ikuisesti ilmassa,
pysyttelemään ainaisesti siivillään lepopuuta tai pesäpaikkaa etsien,
mutta koskaan sitä löytämättä. Tätä lintua ihmiset tähyilivät alituisesti niiden heimojen piirissä, joita noilla saarilla tapasin. Kas, kun tälle
linnulle jumalat olivat antaneet viisauden lahjan, ja jokainen ihminen
odotti juuri Homain, tuomitun linnun, edes vähäistä kosketusta päälaellaan. Homai oli kaikkien meemien äiti!
Ja niin monet ihmiset tahtoivat olla samaan aikaan sekä viisaita
että onnellisia tietämättä, ettei se ollut mahdollista ilman Homain
antamaa kosketusta. Tätäkö tarinaa sinä ajoit takaa Sigmund? Sehän
on kuin järjen kapina itseään vastaan. Siinä yksilöiden etujen pohjal268

ta toteutettu tekninen järki lopulta tuhoaa myös itse ihmisyyden", ja
tässä Charles tiesi olevansa oikeassa ilman muiden oppejakin.
”Materialistisessa maailmassa ihmisten toiveet ovat aina rajattomia ja todellisuudessa saavuttamattomia, koska niitä aina nostetaan
ylemmäs. Niinpä ilman sitovia auktoriteetteja, instituutteja ja sääntöjä, normeja ja moraalia, ihmisen vapaus tulee kestämättömäksi.
Durkheimilaista yhteisöä ja yhteisöllisyyttä ei enää voi hakea, eikä
sen varaan voi rakentaa, joka aiemmin perustui ydinperheen, mirkylän pyhään yhteyteen Venäjällä tai yhteiskunnan rationalisaatioon.
Byrokratia weberiläisenä organisaationa oli kuollut, ei Jumala kuten
Nietzsche väitti. Kapitalismista ei enää ollut talouden byrokratiaksi.
Valtio ja globalisaatio olivat taas liian suuria ihmisen henkilökohtaisille kosketuksille”, manaili harmaapartainen ongelman alkuperää.
Prinsessa oli kuljettanut nyt aikaa hieman edemmäs, ja vanhukset
istuivat suuren jalkapallostadionin täpötäydessä katsomossa sen
huumaavan mylvinnän yläpuolella VIP-katsomossa.
"Ei aivan ystäväni, mutta hyvin lähellä sitä kuitenkin. Taidat olla
paremmin perehtynyt asiaan kuin mitä oletin. Täytyypä olla sinun
suhteen varovaisempi jatkossa, apinamies”, toppuutteli Sigmund
heiluttaen samalla innokkaasti trikoloriaan Manchesterin maaliverkon tahdissa.
”On totta, että Homai on olemassa ja että siihen liitetty tarusto
oli kuin oma tarinasi geenisillasta ja minun meemeistä niiden jatkona. Siinä olet päässyt pidemmälle kuin aavistinkaan. Mutta ei toki
tämä onneton lintu vielä yhdistä meidän tarinoitamme toisiinsa, siinä
olet väärässä. Selitys on tässä”.
Harmaapartainen vanhus näytti nyt entistäkin harmaammalta ja
surumieliseltä aivan kuten opettaja, joka joutui kertomaan elämänsä
suurimman löydön ja viisauden yksinkertaiselle oppilaalleen mustasukkaisena tietonsa arvosta tai siitä, ettei sen hankintaan vaadita
muuta kuin kyky kuunnella ja oikeaa kertojaa.
”Homailla, kuten jumalten lähettiläillä yleensä, ei voi olla paljon ystäviä, mutta yksi heistä, Morfeus, unen jumalan Hypnoksen pyö269

reäkasvoinen poika, oli sitäkin läheisempi. Jos olisit tutustunut paremmin kansojesi tapoihin ja tarustoon, olisit huomannut kuinka
tämä Morfeus oli samaa perua kuin sinun lintusi tai vaikkapa peipposi tai varpusten nokat.”
Ja Charles todellakin muisti elävästi miltä peippojen nokat näyttivät muuntelun ja luonnonvalinnan jälkeen. Niin moneen kertaan
hän oli ne piirtänyt Galapagossaarilla ja uudelleen työhuoneensa
kiihkossa.
”Yleensä hänet kuitenkin kuvataan harmittomana, ehkä yksinkertaisenakin Homain ilkikurisena ystävänä ja ilakoivana, isänsä kaltaisena moni-ilmeisenä ja arvaamattomana. Aivan kuten Peter-Pan ja
ihmiset, jotka häiriintyneessä narsismissaan muistuttavat tätä ikuista
lasta. Kuten nämä pelaajat ja heidän kannattajajoukkonsa. Tämä on
turvallinen tapa sen massapsykoosin purkamiseen”, totesi Freud rakettien lennellessä ja aggression purkautuessa turvallisesti kuten aikanaan olmeekkien pelissä.
”Tämä onneton tunari matki täydellisesti taivaanlintujen ja luonnon kaikkia mahdollisia ääniä, oli tuhatkasvoinen ja kovin usein
maailma oli tämän Morfeuksen arvaamattomilla käsivarsilla. Kuten
silloin kun meemien tuottama uni ja geenien rakentama silta menneisyyteen menevät ristiin, painajaiset eivät enää erottuneet todellisesta ja koetusta, kuten monivammaisella sairaalla tahtoo käydä. Se
oli kuin naisten globaali vapautusliike, joka päättyi lopulta tuhansien
väsyttävien riitojen jälkeen keittiön uudelleen sisustamiseen”.
Miehet nyökkäsivät toisilleen, poistuivat stadionilta vertaamatta
kuitenkaan näkemäänsä muinaiseen olmeekkien mutkikkaaseen pallopeliin. Nerojen peli jalkapallo ei kuitenkaan ollut, totesi Darwin
surullisena kansakuntansa evoluution lohdutonta näkyä ja kehitystä.
Kuu oli noussut jo aikoja auringon eteen, ja viileästä hämärästä
oli tullut värisyttävän kylmä yö. Jossain kaukana kohisi vuoroveden
äänet ja meri velloi rantojaan, kuluttaen niitä nyt sellaisella voimalla,
jossa pienet laguunit ja saaret huuhtoutuivat merten syvänteisiin,
jokien mutkaiset deltat peittyivät mutaan ja ihmisten rakentamat vähäiset tulvapadot sortuivat kuin oljenkorsista rakennetut tuulimyllyt
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taifuunin koskettaessa niitä ja vieden syvään syleilyynsä. Descartesin
vuoren huippu läheni nyt päiväntasaajaa ja vanhukset oivalsivat samaan aikaan kuinka sanat ovat muutakin kuin kirjain- tai sanamerkintöjä, tavuja ja niiden symbolitulkintaa Ne olivat myös foneettisia
äänimerkkejä tai tunteiden, arvojen ja asenteiden maailmankuvia,
kuvien tulkintaa osana tekstiä. Rene Descartes oli oivaltanut jotain,
joka yhdisti muutakin kuin vain kirjatun viestin, rationaalisen ja filosofisen totuuden, filosofian metodisena ajatuksena, filosofian moraalioppina tai tieteiden tieteenä.

Luku 10
Pikku Prinsessa V
Protestantin asteroidi
"Ah, Pikku Prinsessa. Vähitellen alan oppia pientä surullista elämääsi. Pitkiin aikoihin sinulla ei ole ollut mitään muuta huvia kuin surffailla planeetallasi ja seurata auringonlaskuja pienten planeettojen
ikkunaruuduista. Peileistä itseäsi tuijottaen", sanon, ja näytän aikuiselta, joka houkuttelee lasta takaisin tämän käännettyä selkänsä sinulle typeryytesi tähden tai kosiskellen lisäsilityksiä ja huomiota.
Aivan kuten naiset ennen feminismin lopullista vallankumousta saivat tehdä, joutumatta sen jälkeen kieltämään pienet oikkunsa, jos
olivat rehellisiä itselleen ja ajoivat asiaansa muutenkin kuin vain huutaen tai äänensä madaltaen, voittaen miehet myös näiden pahuudessa, päihteitten käytössä ja kaikessa sellaisessa, jossa paheitten
summan kuului olla vakion. Nyt yliopistoissamme oli enemmän naisia kuin miehiä mutta niin oli vankiloissammekin, ja niitä oli uudistettava ja sovitettava naisille, joiden hoidossa sellainen tyrmä oli
käymätön, josta puuttuivat vessan pytyt, ja alkeellisinkin hygienian
hoito oli mahdotonta. Tästä kehityksestä myös miesvangit, sosiaali271

sen rakenteen taparikolliset hyötyivät, ja heidät siirrettiin salaa siistimpään elinympäristöön, jolloin samalla henkinen kuntokin alkoi
koheta sisältäpäin ja piilotajunnasta. Ihmisen nelikerroksisesta kuoresta, jossa geenit oli sisimpänä, epigeeniset osat pimeinä, kollektiivinen muisti seuraavana, joista juurettomat ja kodittomat kulkureina.
Piilotajunta ja tajunta pinnalla, sanoista köyhimmät hitaimpina.
Egoismi ja narsismi altruismin vastaparina.
"Millaista olisi jättää manööverit? Entäpä jos olisit vain pieni tyttö ja puhuisit pienen tytön kielellä. Siis sillä kielellä, jolla Pikku
Prinssikin maailmansa selitti. Muutamalla sanalla ja kauniisti, kuvia
katsellen ja oppivan niiden kautta myös näkyvää todellisuutta", yritin
vielä kerran dynaamisen lyhytterapian keinoja ja kat-terapiaa, joita
käytin hahmoterapian tukena, kun tarvittiin parempaa itseymmärrystä, uusia näkökulmia pariterapiassa nuorien tyttölapsien syömisongelmien ja pelkotilojen korjaamisessa.
Mutta tyttö ei kuunnellut toivomustani vaan vastasi kysymykseen
toisin kuin olin toivonut. Ei siis niin kuin Pikku Prinssi keltakutrisena asteroidillaan ruusuaan hoivaten ja pieniä tulivuoria nuohoten,
vaan niin kuin järkevä Prinsessa, itsenäinen pieni nainen. Ei tunteilemalla ja hiljaisena kysymystä kuulematta, muuta piilotajunnastaan
hakien, vaan suoraan kysymykseen vastaten. Niin kuin prinsessat
tekevät. Miehet Marsista, naiset Venuksesta, mutta peilikuvina toisilleen, ja näin ymmärtäen myös maailman suurinta valhetta. Sitä, jossa
puhutaan kuudennesta aistista ja tarkoitetaan lopultakin vain joko
ihmisen psykoottista tilaa, rakkautta hulluutena tai itsensä tuntemista, lihasten ja nivelten olotilaa levossa ja liikkeessä, pinttyneistä tavoista tunteina ja turvallisuutena. Tämä pienin nainen vikuroi
teorioitteni kanssa, eikä suostunut niiden ohjailtavaksi.
"Ne jotka jättivät manööverit, alkoivat käyttäytyä ilman kontrollia. Kuten elämää eläen intohimot loppuun eläimellisesti ja väkivaltaisesti. Se oli kuin häikäisevä valo tai aistit huumaava tuoksu, joka
vie ihmiset mukanaan vallaten heidät ohi pinnallisten lukkojen ja
geneettisen perimän. Tarina pienestä pojasta, joka ei halua kasvaa
aikuiseksi, tai haki itselleen uutta tuoksua. Mitä tahansa mikä antoi
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mahdollisuuden tarinaan, jossa kiihko ohittaa normaalin ihmisen
kontrollin toimia aistiensa haltijana kiinnostuen kertomuksesta ohi
kertojan. Jokainen taikuri tietää tämän harhan helppouden”, alkoi
Prinsessa ilman katkoja puheessaan. Varmalla äänellä kuin luennoiden suurelle yleisölle ja kameroiden edessä, eikä näyttänyt minua
edes huomaavan.
”Romaanin lukija oli pahainen tirkistelijä ja sellainen on surffailua
inhottavampaa". Tämän sanottuaan Prinsessa piti tauon ja näytti
häpeävän jotain. Ensimmäisen kerran tunsin eläväni kuin kulisseissa,
tai olevan mukana tosi-TV:n lähetyksessä.
"Minä karsin pois sellaiset rikkaruohot, joiden tuloksena olisi
muuta kuin tirkistelyä, eläytymistä muiden toiveisiin ja toimintoihin.
Jatkuvaa pelkoa tulla karkotetuksi ja jäämistä yksin. Kuten lokki, joka lensi yli muiden ja oppi nopeamman tavan surffailla, ja joka suljettiin pois vanhan naakan toimesta”. Tämän sanottuaan Pikku
Prinsessa oli vihainen.
”Tarkoitatko Lokki Joonatania ja akka Kebnekaisea?” Vai oliko
tarina sittenkin toinen ja vuoren nimi tuli mieleeni vai Ruotsin matkaltani?. Kebnekaise liittyi sittenkin johonkin satuun pojasta ja hanhesta? Ehkä pojan nimi olikin Nils Holgersson ja muiden sisarten
nimet Peppi Pitkätossu ja Eemeli? Sillä lopultakin ihmisen piilotajunnassa yhdistyivät kaikki kertomukset ja oli yhdentekevää, mikä
niistä avasi sen ketjujen ketjun, jonka toisessa päässä oli elämän synty ja koodi 3,6 miljardin vuoden takana, joka oli jo avattu, muutettu
synteettiseksi käyttämättä edes adeniinia, sytosiinia, guaniinia ja tymiiniä, geenistön DNA -aakkoston perusosia. Elämän määrittelystä
oli tullut lopulta vaikeaa, sillä fyysikkojen mielestä eliöt koostuivat
sittenkin atomeista tai niitä pienemmistä osasista. Helpompi oli sanoa mikä ei ollut elämää kuin mikä sitä lopulta oli.
Mutta nyt ei kerrottu satuja. ”Voisikohan tämän pyyhkiä pois reaaliaikaisesta ja suorasta lähetyksestä?” pyytelin anteeksi. Olin kuin
jäsen American Empire Project -ryhmässä, tietämättä, mitä me lopulta halusimme. Tai kuin Euroopan unionin parlamentin jäsen hetkellä, jolloin se alkoi rapautua ja muuttua keskenään kilpailevien
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ryhmittymien vanhaksi privilegioitten ja protektivismin Euroopaksi.
Yhteiset keskusvallan säännöt eivät sitoneet muita kuin suomalaisia
ja suuret jäsenmaat ottivat yhteyksiä toisiinsa ohi pienempien. Puola
sooloili omia teitään, Länsi-Balkan vei voimavaroja, Bulgaria ja Romania elivät omassa unionissaan, kansalliset näkökohdat ohittivat
yhteiset, ja jäljelle jäi turhautunut kansojen yhteisö ja sen keskusvallan taantuma jopa kauppapoliittisessa sisämarkkinoiden hoidossa.
Unionista oli tullut byrokraattisena jopa vapaan kaupan rasite.
Pikku Prinsessa ei ollut edes kuulevinaan leikinlaskuani ja vähättelyni meni hukkaan. Sen sijaan hän oli perustamassa kolmea maallista ritarikuntaa, Sukkanauharitarikuntaa Edvard III Englannissa,
Burgundin Kultaisen taljan ritarikuntaa ja Anjoun Puolikuun ritarikuntaa. Kaikki maallisia, ja aivan muuta kuin myöhemmin perustettavat kirkolliset munkkiveljestöt. Ne edelsivät myöhempiä sotilastukikohtien imperiumia, ja olivat eräänlaisia soluja, joista maailmaa
hallittiin ja valvottiin.
Nuhteettomia kunniaa ja hyvettä ajavia laitoksia, miehiä haarniskoissa, jotka eivät kaihtaneet ottaa hengiltä omaa lastaan, jos nämä
rikkoivat pyhiä lakeja. Prinsessa kertoi olevansa kirkollinen inkvisitio
ja Leonardo da Vinci myymässä yhdeksää erilaista renessanssiajan
taitoaan ruhtinaille, niitä monin sanoin ylistäen ja luvaten sotakoneita, maalauksia, veistoksia, lääketieteen saavutuksia. Prinsessa oli
munkki tai pikemminkin nunna, ja eristäytyi ajastaan kuin keskiajan
aatelisto, ja sai siihen oikeuden ja oman säädyn. Lopulta kirkko alkoi
menettää otettaan häneen maallistuvassa tieteen maailmassa, ja se
odotti vain uskonpuhdistusten alkua. Elettiin myöhäiskeskiajan ja
uuden ajan taitetta, murrosikäisen tuhatvuotisen miehen elämässä
levottomia vuosia, 50 -vuotiaan hullutuksia, suurten ikäluokkien
vanhuuden höperyyttä.
Jos et ollut mitään 30 -vuotiaana etkä omistanut mitään 40
-vuotiaana, elämä oli mennyt hukkaan, ajatteli tämä 1000 -vuotiaaksi
elävä täyttäessään 300 vuotta ja odottaessaan seuraavaa vuosisataa.
Sitä joka edelsi ensimmäistä eurooppalaista imperiumia, jossa vallan274

jako muutettiin lopulta tyranniaksi, kuten Yhdysvalloissa uuden
vuosituhannen alkaessa.
”Näin rikkaruohot tekivät ja lisääntyvät. Ne kyllä ihailivat sankareita, joilla oli sisäinen palo sydämessä, joilla oli rohkeutta kuolla
nuorena, pysyäkseen sankareina. Ne ihailivat etäältä tirkistellen sellaista, jota eivät itse voineet olla, mutta johon halusivat samaistua
huutaen sankareittensa nimiä. Kunhan joku oli ne ensin löytänyt",
jatkoi Prinsessa eikä näyttänyt huomanneen keskeytystäni. Prinsessat
eivät huomaa keskeytystä, mutta toki herneen kymmenenkin patjan
alta. Tyrannosauruskin huomaa herneen, muttei lainarahoilla käytyä
sotaa ja vararikkoa. Prinsessa puhui näyttäen samalla kuvaa miehestä, joka oli joko Luther, Calvin tai ehkä Zwinglin. Omin ikivanhasta
filosofiasta, jonka hakaristin ja Preussinpunan arjalaiset ryöstäjät
veivät mukanaan 3000 vuotta takaperin Intiaan, joka puhkesi uudelleen loistoonsa siinä taantuman kertomuksessa, jossa ihminen oli
täydellisen turmeltunut jo syntyessään, ehdottoman armovalinnan
alainen, jossa sovitus oli rajallinen.
Osa uskoi olevansa predestinoituja ja partikularismin siunaamia,
ainaisen pyhityksien lapsia, osa jo syntyessään sen ulkopuolisia kalvinistisella ehdottomuudella helvettiin tuomittuja, ja niin heitä myös
kohdeltiin. Syntyi poliittisia liikkeitä, joissa ajettiin vain tietyn ihmisryhmän etuja. Tiedettä, jossa vain jo tiedetty oli arvokasta. Ei enää
uudet menetelmät ja luova innovatiivisuus, Jeesus oli kuollut ristillä
vai tietyn ryhmän puolesta. Partikularismi oli hyvin yleinen Boababin siemen”, varoitti Prinsessa.
"Eikö tuo työ ole kiduttavaa. Sinähän olet kuin häkkiin ahdettuna. Itseäsi ulkopuolelta seuraillen", kysyn Pikku Prinsessalta. Sillä
lapsen oli vaikea olla aikuisena tai aikuisten maailmassa huomatessaan ihmisen sisäinen tarve tirkistellä. Se oli pahempaa kuin tulla
kiusatuksi tai vanhempien seksuaalisen kiinnostuksen kohteeksi tai
raiskatuksi siinä maailmassa, jossa kuvat viettelivät lapsen katsetta
unohtamaan muun näkyvän todellisuuden. Pikku-Prinsessa muistutti
suomalaista taistelemassa oman itsetuntonsa ja sen puutteiden kans275

sa ikuisena emämaiden alusmaana pettyen keskusvallan kiusauksessa
ja taantuen aina juurilleen.
Geneettisesti rakentunut ihminen oli vanhin ja ainut luotettava
osa ihmistä. Valehteleva ja narsistinen ihminen halusi päästä toisen
ihmisen sisälle, päähän, olla osa geenejä, pyrkiä keskusvallan ytimeen. Siirtää omat meeminsä toisen ihmisen ja kansakunnan sisälle.
Se oli ihmisen ja kansakunnan perusvietti.
"Minulla on tavattoman tarkka vastaanottokyky muiden ihmisten
asettamille toiveille ja myös valmius noudattaa ja toteuttaa minulle
asetettuja odotuksia. Siksi minä löydän nämä rikkaruohot ja kitken
ne ennen kuin ne valtaavat koko planeetan tuntien samalla tuskaa
itseäni kiusaten”, huokasi Prinsessa, jonka haarniska ahdisti ja inkvisitio tuntui huonolta lääkkeeltä. Haarniskaan valettu pronssinen kalukukkaro tuntui lopulta naurettavalta siinä missä rintojen nostaminen keinotekoisin korsetein ja henkeä ahdistaen. Se oli kuin
keskustiedustelupalvelu CIA presidentin omana armeijana, perustuslaillisen hallinnon romahtaminen yhden asian ympärillä pelon sokaistessa vallanhaluisen ihmisen.
”Elämäni on täynnä suuria päätöksiä ja ristiriitoja. Olen laatinut
pitkän ja perusteellisen selonteon kaikista kontrollijärjestelmän kieltävistä laeista ja asetuksista kaikelle sellaiselle, joka estää vapaan toiminnan kielletyille vieteille. Ihmisen vaikeroivalle sielulle se asettaa
suuria moraalisia kärsimyksiä. Niinpä minä pönkitän ja puran samanaikaisesti. Välillä minun täytyy pönkittää toimimalla kuten kuningas, joka heittäytyi narriksi voidakseen osoittaa todellisen
syntipukin omille virheilleen”, lausui Prinsessa ja kurkisti kulmiensa
takaa pilke silmissään. Keskiaikaisen kuninkaan virka muistutti Paavin rinnalla maailman naurettavimmalta ihmisen itselleen keksimältä
tavalta vanhentua. Edes pylvään päähän itsensä kahlinnut pyhimys ei
voittanut häntä hulluudessa. Hän oli kuin sotia käyvä valtiomies,
joka lisäsi turvattomuutta sitä hakiessaan, rohkaisi vihollisiaan karkottaen lopulta ystävänsä. Ei paholaista voinut voittaa myöntämällä
olevansa itsekin sellainen ja vain armosta muita parempi.
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”Tällaista virkaa eivät voi sietää ilman moraalista paheksuntaa, ja
sitä minä nyt hoidan. Näin minä sen teen ja karsin rikkaruohot vähemmiksi lisäten tilaa oikeille kukille kukkia. Oikeat kukat tarvitsevat elämäntilaa, lebensraum. Minä siis puran kuninkaana
kollektiivista vihaa, panemalla itseni alttiiksi, nauramalla ministereilleni ja papeille sekä tekemällä hullutuksia, purkamalla ristiriitoja. Sellaisia kuin hyve ja kunnia, turnajaiset ja aseharjoitukset, lunnassummat ja aneet, kerettiläiset ja kapinalliset, heikot ja vahvat kuninkaat,
aatelisten mahti ja talonpoikien kapinat, idän hajaannus. Onneksi
Boccaccio sentään runoilee naisten lohdutukseksi", huokaisi Prinsessa kuninkaansa tähdellä, jota hallitsi kohtalonjumala Nemesis.
Ja tämän sanottuaan Prinsessa oikaisi selkänsä ja muuttui reippaaksi. Puna hänen kalpeilla kasvoillaan kuulsi nyt ensimmäisen kerran kuin kuumeisella potilaalla.
"Oikeastaan minä pidän tästä protestanttisesta planeetasta, mutta
haluaisin olla katolinen", hän tokaisi. Sillä kiinalainen lainaraha alkoi
loppua ja sota Irakissa, Afganistanissa jatkui.
"Miksi sinä haluaisit olla katolinen", ihmettelin Prinsessan yllättävää lausahdusta huomaamatta edes, kuinka ympäristö oli jälleen
muuttunut ja seisoin suuressa salissa, kirkon alttarin edessä. Kaikkialla samanmittaisia, tasapäisiä protestantteja.
"Voisin päästä pois ikeestäni. Voisin olla planeetallani osa autoritaarisesta alistamisesta enkä vain ikuinen kiusanteon kohde ja huonon itsetunnon lähde. Saisin synninpäästön ja tuntoni kevenisi. Sillä
ei Jumala ole kutsunut minua vain menestykseen, vaan ennen kaikkea uskollisuuteen, ja pienille ihmisille totuus oli kuitenkin enemmän
menoissa ja uskonkappaleiden totuus niiden ihanassa runoudessa”.
Näin sanottuaan Prinsessa siirsi minut partikularismin kauhuista
Augustinuksen aikaan, jossa synti ei ollut sairautta eikä sielun tila,
vaan tilapäinen teko ja perisynti katosi sovituksen myötä. Takana
näin Paavo Ruotsalaisen ja hänen körttikansansa lapinlahtelaisessa
maisemassa oivaltamassa tämän saman suuren viisauden.
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Luku 11
Kuu nousee - Södergran

”Ihmisten perusolemukseen kuului oppia erehdyksistä, ei niinkään

esimerkeistä. Oikeastaan jos alamme oppia kaiken aikaa vain omista
erehdyksistämme, elämämme ei oikein riitä kaikkien erehdysten tekemiseen. Harva haluaa kuitenkaan oppia muilta vaikka lukeekin
paljon, ja oivaltaminen oli kovin jalo tapa oppimiselle. Yrityksen ja
erehdyksen kautta oppiminen oli hieman samaa kuin opettaisi Pavlovin koiria ehdollistettujen refleksien kautta, tai rottia kulkemaan
labyrintin läpi”.
Professori Södergranin tapa tervehtiä vieraansa oli karu.
”Ihmisen tavaksi oppia rangaistuksen ja palkitsemisen kautta elämä
oli aivan liian lyhyt, ja monet alkoivat käyttää oikotietä uskoen intuitioon, alitajuntaan kertomassa heille hyvin nukutun yön jäljiltä, mikä
oli oikea valinta. Monet uskoivat kollektiivisiin myytteihin ja niiden
tuomiin ratkaisuihin, ja taantuivat tekemättä mitään todellista oman
oppimisensa eteen”.
Jokainen ymmärsi mitä ruotsalainen professori tarkoitti.
”Piilotajunnalle ei jäänyt paljon kerrottavaa tai salattavaa, jos elämä
jäi elämättä ja symbolirakenteet hakematta, mitä ne sitten olivatkin
geenien ja meemien ruokana. Jos taas kansakunta oli mykkä ja sulkeutunut, sulkeutui myös kollektiivinen muisti, tai sen eväitä olivat
vain pelot ja dogmit, sama asiat toistettuna kuin rukousmyllyssä jauhaen”.
Se oli Peter Södergranin maljapuhe kenraaleille, eversteille, keitä
nyt olivatkaan.
Vain hetki aikaisemmin mustat panssaroidut autot olivat saapuneet lyhyenä kolonnana Salzburgin suunnasta osa kiertäen Braunaun
kautta muistaen sen suurta poikaa. Paikka oli salainen ja vartioitu,
tiet vaikeakulkuisia ja kuljettajat rallipolkujen taitajia. Puuttuivat vain
kirraa, kirraa huudot ja nuotinlukijat, jotka oli korvattu henkivatijoil278

la tai diplomaateilla, tulkeilla. Kaksi Naton joukkojenkuljetushelikopteria laskeutui Alppien sisään vehreään kasvustoon kätkeytyvän
kartanorakennuksen edustalle puutarhaan. Ne lensivät Kärntenin
suunnasta Villachista. Viiden mantereen edustajia valtuuksilla, joita
vain Nato saattoi heille antaa.
Peter Södergran puhui pienelle yleisölleen, jonka hiljainen nyökkäily oli kuin hyväksyvää ymmärrystä paremmasta omasta kohtalosta. Kyvystä oppia muiden erehdyksistä, tai muuttaa oma käyttäytyminen sen jaloimpaan muotoon oivalluksena.
Pieni valikoitu joukko ihmisiä paikassa, jossa natsit kokoontuivat
toisen maailmansodan niinä hetkinä, jolloin holokaust laajeni ja lopulliset puhdistukset käynnistyivät. Peter Södergran oli jo silloin
mukana istuen meemeinä isänsä geeneissä odottaen vain hetkeä herätä. Vain sukunimi oli muuttunut vuosien saatossa. Paholainen ei
ollut ihminen, perkele oli ajaton ja paikaton ihmisen olotila, synkkä
musta pimeys, taiteilijan hakema siveltimen väri, sielun musta aukko.
Oppimista auttoivat geenit. Osa geeneistä oppi ennen muita
zenk-geeneinä, mutta sulkeutui myöhemmin samalle viestille. Oli siis
saatava lisää näitä geenejä hieman samaan tapaan kuin soluja, jotka
eivät ole kantasoluina erikoistuneet. Korvattava jo käytetyt, mutta
myös pimeät epigeeniset tapaukset vielä erikseen. Ne olivat traumatisoituja geenejä ja vanhempiemme tai isovanhempiemme kautta
meihin traumansa siirtäneitä pimeitä lamppuja. Ne oli avattava korvaamalla ne uusilla zenk-geeneillä.
Näitä z-geenejä Södergran tuotti laboratoriossaan miljoonille valikoiduille ihmisille, ja pienemmille ryhmille satoja muita geenejä,
kuten Alfa-aktiini 3 geeniä nopeiden lihassolujen proteiinin tuottoon
lyhytkestoisissa suorituksissa, PPAR-delta geeniä pitkäkestoisiin
suorituksiin ja hitaammille soluille ravinnontuottajiksi sekä CKMM
geeniä tehokkaampaan hapenottoon. Urheilijoiden ja etenkin urheilusta kiinnostuneiden lasten vanhemmat olivat Södergranin asiakkaita siinä missä valmentajat ja huippu-urheilun kaikki kansalliset ja
kansainväliset lajiliitot, mutta toki myös alan harrastajat, niin nuoret
kuin vanhat elämänlaatunsa kohottajat.
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Nämä asiakkaat ostivat toisenlaisia geenejä. Perkeleen ja paholaisen käyttöön tarkoitettuja ja moraalin ihmiseltä syöviä tekoelämän
tuotteita, mustia geenejä.
Södergranin ja Müllerin tuotteet eivät kaivannet mainostilaa. Hän
ihannoi taolaista kulttuuria ja toisti usein lausetta ” Älä tee mitään,
niin kaikki tulee tehdyksi”. Paholainen piti huolta juuri joutilaista
käsistä ja piti pesäänsä sellaisissa aivoissa, joita Södergran täytti.
Prosessi sinänsä ei ollut rokotusta kummempi ja muistutti ebohormonia tuottavan geenin istuttamista urheilijaan. Kasveihin geenejä saattoi myös vaikka ampua. Keinoja oli paljon ja tekniikat
kehittyneitä. Ja näitä kokeita tehtiin jo kauan ennen toista maailmansotaa ja sen aikana etenkin keskitysleireillä elävällä ihmismateriaalilla.
Tulokset olivat lupaavia ja rotu jalostui kokeilumassana nuoret
huippu-urheilijat.
Heidän rinnallaan käytettiin sitä ihmismassaa, jonka kukin kulttuuri oli valmis uhraamaan joko hindujen tapaan sielun kierrossaan
Brahmanista mahdollisimman kauas jääneinä karman portaitten kulkijoina, joiden varjoakin oli syytä varoa, tai kristittyjen kalvinistien ja
presbyteerien, reformoitujen tapaan löytäen omat partikularismin
kiroamat ihmiset jo heidän köyhyytensä kavaltaessa armon ulkopuolelle jääneiden helvetillisen tien taon oppina. Sen tien kiirehtiminen
oli Jumalan siunaus ikuisen armon saaneille varakkaamman ylemmän keskiluokan ihmisille.
Eugeniikka tai rotuhygienia oli suosittu tieteenala, mutta sai kehnon maineen natsien kokeista ja ikävästä arjalaisen rodun yliihmisopista. Darwinismi suosi näitä kokeita ja ne etenivätkin transgeenisinä siirtogeeneinä ensin kasveissa, sitten ravintoketjun nisäkkäissä ja lopulta myös ihmisissä. Niiden siirtymien lajista toiselle oli
kovin epätodennäköistä, miltei mahdotonta, mutta saman lajin sisällä ne tietysti levisivät ja väärinkäytöksiä löytyi. Lisäksi aineet olivat
usein laboratorioista, jotka eivät tunteneet genetiikan vaatimuksia tai
eettinen taso oli arveluttava.
Jokainen halusi olla tässä uudessa biologisessa sodankäynnissä
muita edellä ja odotukset olivat kohtuuttomia. Tiedemiehet elivät
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valtavien paineiden alla, eikä taolainen pohdiskelu saanut sijaa muuten kuin luonnontieteen kehittäjänä. Ja siinä he olivat Kiinan taitavimpia ja tulleet tutuksi jo 200-luvulta löytyneiden kirjoitusten
kautta, joista parhaiten ruotsalainen muisti ”Da da Jing” pyhät kirjoitukset. Toki oli vanhempiakin ja luonnontieteellisesti parempia,
mutta niiden ikä oli yli tuhat vuotta ja vaikeasti tulkittavia, pohti
ruotsalainen vanhoja kirjoituksia.
Uuden elämän versona Södergran ei käyttänyt vain perinteisiä
elämän perusosia sen jälkeen kun Müller sai käyttöönsä fullereenin,
ja kokeissa päästiin elämän perusaakkosista dna:n rakenteesta paljon
pienempiin osasiin. Enää ei käytetty adeniinia, sytosiinia, guaniinia ja
tymiiniä, kuten aluksi elämää kloonattiin. Enää ei tyhjennetty bakteereja niiden omasta perimästä täyttäen näitä koteloita, vaan nekin
rakennettiin kokonaan uudella teknologialla ja pienemmistä osista.
Solussa solukalvo korvattiin paremmin läpäisevällä ja nopeamman
aineenvaihdunnan takaavilla aineosilla, ja fullereeni oli sekin vain
ensimmäinen askel kohti tätä prosessia.
Ensimmäiset tekoelämän bakteerit ja virukset istutettiin Afrikassa
niihin ihmisiin, joita myös Darwinin serkku oli tutkinut, ja joita vapautui kymmeniä tuhansia Voltan ja Kariban tekojärvien rakennusvaiheessa. Jostakin syystä miltei kaikki kuolivat tai katosivat
allasevakon yhteydessä. Syyksi kerrottiin trooppisia tauteja, ongelmallista psyykkistä sopeutumista uusille asuinalueille, jotka olivat
kuitenkin lopulta samoja kuin vanhat asuinsijat, vain muutaman peninkulman päässä vanhoista asumuksista Lokan ja Porttipahdan allasasutuksen tapaan.
Nyt näillä samoilla rannoilla oli kalastajakyliä, kuten aikanaan Lokan ja Porttipahdan altailla, ja kyläläiset möivät lapsiaan kaukaakin
sinne aivan kuten Viktoria-järvellä tapahtui. Punaiset vanat pienten
lasten uimareiteillä, verkkojen ja nuottien läheisyydessä, kielivät niistä haavaumista lasten raajoissa, joilla kalastajat houkuttelivat saaliita
verkkoihinsa ja täkyinä käytettiin verkon silmiin tarttuneita hukkuneita lapsia. Oli luotu ihmisrotu, jolla moraali ei ollut geeneissä, ei
sanoissa eikä teoissa.
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Altaiden rakentamisen myötä kyläläisten sosiaaliset taidot katosivat kuten inkojen ja Maya-kansan kultaisilla rannikoilla konkissadorien saapuessa. Julmuus kasvoi kauhuiksi ja painajaisiksi. Ihmisen
perusvietit rikoksissa taantuivat, ja ne olivat tyypillisiä perheiden ja
sukujen sisäisiä veritekoja ja usein niihin syyllistyivät naiset. Laboratoriot tuottivat lopulta virusta, jolla pyrittiin hävittämään mustaa
väestöä. Sitä oli kokeiltu myös juutalaisiin.
Yksi ongelmallisimmista oli Aids ja sen leviäminen tämän uuden
tekoelämän sivutuotteena. Tällöin tekoelämää oli haettu jo bakteerikotelon sijasta käyttäen kemikaaleja, joita elävät solut jo nyt käyttivät
hyödykseen. Vasta myöhemmin yleistyivät Müllerin ja Södergranin
kaltaiset tutkijat ja kemikaalit tai aineosat, jotka olivat muuta kuin
tuntemamme elämän perusosat myös suurina molekyyleinä ja lopulta soluina.
Periaatteessa tekoelämän luominen oli yksinkertaista. Ensin valmistettiin kemikaaleista synteettistä dna:ta, muokattiin siitä geenejä,
näistä kromosomeja ja lopulta kokonainen perimä. Kaikki tämä pantiin koteloon ja syntyi elävä eliö.
Södergran meni kuitenkin tätä pidemmälle. Häntä ei kiinnostanut
vain perimän informaation uudelleen ohjelmointi. Tekoelämän rakentajien käytössä oli jo riittävästi rutiiniohjelmoijia, jotka kirjoittivat
ikään kuin uusia tietokoneohjelmia dna:n luettavaksi. Södergran halusi ja toteutti kokonaan uuden geneettisen ohjelman, ja solukin oli
rakennettu toisin kuin mitä luonnossa oli tapana. Siihen hän tarvitsi
DNA:n sijasta RNA-ketjua, joka siirsi tietoa synteettisenä rakenteena dna -molekyylin sisälle, ja lopulta kokonaan synteettinen solu alkoi itse kehittää omaa aineenvaihduntamekanismiansa, kopioitui ja
kehittyi, mutaatiot ja evoluutio alkoivat. Fullereenin ominaisuudet
tekivät tiedon siirrosta vain nopeampaa kuin mitä perinteisesti. Kilpailijansa tekoälyn tuote söi hetkessä, eikä virus tai bakteeri ehtinyt
tai voinut mitenkään voittaa tällaista lääkettä adaptoitumalla ja sopeutumalla immuunina sen hyökkäyksille.
Kun normaalissa evoluutiossa saattoi tapahtua vain keskimäärin
kuusi mutaatiota yhden sukupolven aikana, johtuen juuri virusten ja
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bakteerien toiminnasta, Södergranin tekoelämässä mutaatioita tapahtui tuhansittain. Ongelmana olivat aluksi luontoon päässeet kokeilut, joista karkeimmat olivat Afrikassa tehtyjä jo sotien jälkeen.
Nyt näitä ihmisen sisään istutettuja tekoelämän tuotteita oli jo niin
paljon, ettei niistä pidetty lukua. Ne tulivat kuitenkin pääosin ensin
lääkkeistä ja sitten huumeista ja päihteistä, Aids-tapauksista tunnetuista lähteistä, lääkkeiden käytön muuttuessa riippuvuudeksi.
Lopulta olivat vain ne, joita tuli valvoa ja varoa transgeenisten
tapausten ulkopuolisina tautia torjuvina tapauksina. Södergranin ohjelma oli sama kuin hänen meeminsä ja geneettinen koodinsa heidän
kokoontuessa tässä samassa paikassa edellisen kerran toisen maailmansodan huumaavan vallantäyteisessä saatanallisessa menossa. Silloinkin oli aika tehdä lopullinen ratkaisu. Holokaust kohdistui nyt
niihin ulkopuolisiin, joita transgeeninen valta ei ollut vielä saavuttanut. Tällä kertaa sen tuli onnistua eikä jäädä puolitiehen. Näiden ihmisten tehtävä oli hoitaa loput niistä altruistisista lapsista, joiden
kohdalla ongelma oli näkyvin. Ne joiden päässä, geenien sisällä, ei
vielä istunut perkele, Södergranin istuttama mustan paholaisen ja
Boababin viimeinen siemen, moraalin syövä geneettinen koodi.
Ensimmäisen Södergranin solun pohjapiirustuksessa oli vain
muutama sata geeniä, mutta paljon enemmän sittenkin kuin useimmissa alkeellisimmissa kokeiluissa ennen häntä. Södegranilta haluttiin pian apua niihin ongelmiin, joissa ympäristö oli jo täydellisesti
pilaantunutta ja tarvittiin myrkkyjen ja ravinteiden syöjiä, joko bakteereina tai suurempina teko-orgaaneina. Usein geneettinen eroosio
oli syönyt maapallon maaperästä ja sen viljelyalueilta alkuperäisten
kasvi- ja eläinrotujen ylläpitämän moninaisuuden, ja nämä kuolleet
viljelysmaat ja vesistöjen elämä haluttiin nyt palauttaa keinotekoisilla
orgaaneilla. Se oli viimeinen keino eikä sen moraalin perään enää
kukaan kysellyt, jolloin ainut apu oli Södergran ja Müller. Valta oli
vain sokaissut, täydellinen täydellisesti ja sotilaat alkaen punaisen
Preussin ytimestä ja alueilta, kulttuureista, jotka olivat sotilaita ja terroristeja varten.
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Aluksi kaksinaismoraali rehotti niin valtioiden sisällä kuin yksityisissä alan yrityksissä. Kun kilpajuoksua jalostetusta ihmisestä ja rodusta ei voinut enää pysäyttää, siitä ei käyty enää moraalista
keskustelua. Kuinka transgeeniset ihmiset olisivatkaan voineet sellaista pohtia itsestään. Enintään pohdittiin niiden kohtaloa, joiden
geenit olivat kuin luolakarhun klaanista. Darwinin serkku oli tullut
monelle tunnetummaksi kuin lajien synnyn kirjoittaja itse. Historia ei
antanutkaan Darwinille anteeksi ja Freudin se oli jo unohtanut. Genetiikka ja uusi teknokulttuuri ei hakenut apua perinteisestä psykologiasta saati libidon tutkijalta.
Södergran harhaili ajatuksissaan. Ne olivat rakastuneen homoeroottisia unia ja psykoottista toimintaa juuri nyt. Södergran eli
rakastamisen sitä vaihetta, jossa ihmisestä tuli hypomaaninen ja arvaamaton. Hän uskoi luopuvansa jostain elämää merkittävästi suuremmasta, omasta rakkaastaan, jotta voisi antaa tälle uuden
mahdollisuuden, eikä pilata häntä. Hän eli kuin psykoottinen nainen,
jolle rakkaus merkitsi psykoosia sinänsä ja sellaisenaan, eikä enempää kaivannut. Vain rakastumista tuohon olotilaan, kuten runoilijat
rakkauden usein kuvasivat.
Onko suurempaa rakkautta kuin uhrata omansa toisen puolesta
ja päästää hänet vapaaksi, paremman elämän makuun, paremman
ihmisen huomaan, hoki mies mielessään kuten psykoottinen ja mustankipeä tekee sairautensa alkuvaiheessa. Södergran käytti itseensä
zenk-geeniä kuin huumetta, ja kytki sen kuin rotta omissa kokeissaan rakastumisen mielihyvää tuottavaan tuskaan. Se lisäsi kykyä
tuottaa eroottista energiaa ja jaksaa työssään. Se oli ihmiskunnan
huumeista varmasti vahvin ja vaarattomin, luonnonmukainen tapa
toimia.
Darwin ja Freud olisivat olleet siitä järkyttyneen ylpeitä. Darwinin serkun matkat pimeimpään Afrikkaan eivät olleet niin kehnoja
kuin hänen omansa. Freudin oppilaat tuottivat parempaa tietoa kulttuurien synnystä kuin Freud oli tuottanut ihmisen seksuaalisista
traumoista, joille nyt hymyiltiin ja tuotettiin lisää teollisesti. Freud oli
ymmärtänyt asiansa väärin keskittymällä aikansa houreisiin ja koti284

rouvien hoitoon sekä kirjoituksiin, jotka eivät olleet etruskeista vaan
perinteisestä kreikan mytologiasta Italiaan siirrettynä hautaholveihin,
jotka oli ryöstetty moneen kertaan, ja jokaisesta kaivauksesta aina
uudelleen laskuttaen. Sitä saattoi kutsua jo alan turismiksi siinä missä
egyptologiaa ja sen kulttuurin tutkimusta myöhemmin.
"Ja kuinka meidän tulisi nyt oppia tästä erehdyksestä, joka uhkaa
koko olemassaoloamme ja jonka taustalla on pelko selviytymisestä.
Pitäisikö meidän hyväksyä Galikulan perintö "Oderin dum metuant", vihatkoon kunhan pelkäävät, pelätkööt kunhan hyväksyvät”,
runoili Södergran mielessään vallastaan juopuneen.
Hänellä oli omalaatuisia harrastuksia, joista eräänä juuri Rooman
vallan aikaiset keisarit ja heidän joskus omituiset tapansa. Joka viikko hän pyrki järjestämään ainakin yhden illan, jossa joku keisareista
sai pääosan hänen elämässään, ja samalla pienen ystäväpiirin illanvietossa. Kiinan keisarit ja Egyptin faaraot olivat niin ikään suosittuja, siinä missä tiettyjen kulttuurien jumalhahmot. Audiovisuaaliset
välineet ja virtuaalisuus loivat puitteet, jotka olivat tällaisille harrastuksille tarkoitettuja massaviihteen välineitä. Kaikki eivät pitäneet
universaaleista matkoista ja hulluttelusta humanoidien seurassa tai
hyväillen sarjakuvasankareita.
”Mutta kaikki tämähän oli nyt kuin upea monumentaalityö ja osa
uutta yhteiskunnallista organismia, vallankäyttöjärjestelmää. Tehän
tiedätte kuinka Tirolin rajamaakunnissa liikkuvat nykyisin aivan oudot kauppiaat, vakoilijat ja sotilaat vahvistamassa uutta epävakaata
valtioliittoa, liittolaisista tukea hakien. Eihän tällainen olisi ollut
mahdollista vielä vuosikymmen sitten. Eihän kukaan meistä ollut
silloin vallankumouksellinen. Mehän olimme rauhallista ja evolutionaarista kehitystä rakastavia rationalisteja”, puhui Södergran tuijottaen ulos lumisia huippuja.
Tämä ei ollut lainaus uudesta virtuaalimaailmasta vaan Euroopan
todellisuudesta. Siitä, jota Södergran vertasi usein intiaanien kirjallisuuteen, laskoksiin taitettuihin ja kasvien kuiduista tehtyihin kuvakirjoihin.
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Näitä graafisia merkkejä ja punoksia, solmunuorakimppuja Södergran oli pyrkinyt avaaman käyttäen matematiikan solmuteoreetikkoja, topologian ja polynomian osaajia. Parhaimmillaan tulkinnassa oli päästy yli miljoonaan solmuun ja niiden yhdistelmään. Solmut
luokiteltiin ylimenokohdan kautta runsaaseen kymmeneen luokkaan,
toisin kuin perinteisessä tulkinnassa, ja idea saatiin jo yli 6000 vuoden takaa kelttien hiidenkivien solmuornamentiikasta ja nodologiasta.
Nodologille uuden solmun löytäminen oli yhtä suuri tapahtuma
kuin tähtitieteilijälle uuden tähden löytäminen, ja Södergranille kyse
olikin samasta tapahtumasta. Hän avasi astrologien tulkintoja verraten niitä muinaisiin intiaanien täsmällisiin solmukirjoituksiin. Astrologia oli hänelle täsmällinen tiede, jossa muinaiset sivilisaatiot lukivat
aikaa molempiin suuntiin ja kertoivat tähtien asennosta, mitä tapahtui tai oli jo tapahtunut, ja jonka tulimme eittämättä ja varmasti kohtaamaan, kuten sen kerran nähneet kykenivät kertomaan.
Se oli jatkuvaa kiertoa, jatkuvaa paluuta ja Schopenhauerin kuvaama amor fati, mutta toisin ymmärrettynä fysiikan armottomana
lakina. Sen korjaaminen oli kohoamisesta kohtalon jumalan yläpuolelle ja tämän hämäämistä, ihmisen jalostumista ohi nihilismin
Nietzschen tapaan se oikein ymmärrettynä ja osana karman lakia.
Södergran löysi itsensä usein paikasta, jossa yhdistyi omalaatuisella
tavalla kantilainen filosofia Arthur Schopenhauerin viimeisten vuosien oppeihin, sekä hänen mielestään turhaan piiloteltuihin apokryfisiin kirjoituksiin.
Nahuan kielialueelta Södergran löysi tekstejä legendoista, historiallisista uroteoista, uskonnollisista ja lyyrisistä runoista, mutta myös
näytelmiä, sananlaskuja ja opettavia tarinoita. Kieli oli omaperäinen
ja ilmeikkäämpi kuin Södergranin käyttämä se arkikieli, johon hänellä oli tunnesidokset. Nahuan kielen emotionaaliseen maailmaan hän
ei voinut kurkottaa, jolloin myös sen sosiaaliset rakenteet jäivät vieraiksi. Hieman samaan tapaan kuten käy niille vanhemmille, jotka
pyrkivät sisään lastensa tietokonemaailmaan, sen uuteen webympäristön sanastoon. Tai olettaessaan oman vanhenevan sanastonsa si286

sältävän myös lapsilleen tutun tunnesisällön, moraalikäskyn ja normiston, arvot ja asenteet ilman medioiden kuvallista kieltä, ja kykyämme ottaa se vastaan lasten tapaan ilolla tai pelolla. Sillä samalla
mekanismilla, jolla järvenrantojen ja metsien asukkaat, koskien varsilla syntyneet arvostivat elinympäristöään ja omia juuriaan, tai joiden lapset olivat syntyneet metropolien liepeillä ja slummiutuneissa
lähiöissä, ja tunsivat olevansa siellä turvassa jo pelkän löyhkän ryömiessä esille.
Maya-kansan kielialueelta sen sijaan säilyneitä tekstejä oli vain
kolmen kirjan verran, 208 sivua, kolmetoista kirjoitusta. Ketsuan ja
Guaranin kielialueilta Södergran oli löytänyt enemmän runoja, elegioita, eeppisiä kertomuksia, mutta myös uskonnollisia lauluja ja virsiä.
Pohjois-Amerikan intiaanien teksteissä Södergrania viehättivät
eniten rituaalirukoukset ja shamaanien loitsut, monet myyttiset ja
filosofiset teemat. Niissä nykyhetki siirrettiin todelliseen tai kuviteltuun menneisyyteen, ja piilotajuntaista sielunelämää kuvattiin kerroksittain luoden loogisia suhteita vastakohdista. Kirjailijat etenkin
Britanniassa käyttivät myöhemmin juuri tätä ilmaisua. Alkuperäinen
ja innovaatio oli kuitenkin luovuudessa eri asia kuin omaksuttu ja
diffuusinen, pohti Södergran. Varkaiden taide oli vielä epäonnistuneempaa ja halveksittavaa kuin heidän tieteensä.
Kosmologisiin tulkintoihin liittyivät luonnollisen ja yliluonnollisen, näkyvän ja näkymättömän sekä elävän ja kuolleen symboliset
vastineensa. Musiikissa ja taiteessa tämä sama toistui mutta nyt mutkikkaampana. Vanhimmat löydöt olivat Meksikosta alueen ihmisten
alkukodista liki 250 000 vuotta sitten tehtyinä. Näistä kulttuureista
Södergrania lähinnä olivat Maya-kansaa edeltäneet olmeekit.
Perussa Södergran oli tutustunut Andien maanviljelijöihin, inkojen imperiumin syntyvaiheeseen, Tiahuanacon kukoistukseen sekä
tropiikin kaskiviljelijöiden kieliryhmiin. Chacon intiaanien uskomukset ja niiden suhde taivaankappaleisiin oli avaaja tai koodi, josta Södergran usein ylpeili ja sai parhaat tietonsa dna-kielen avaamiseen.
Vain harva oletti löytyvän todella merkittävää koodiston avaajaa
Meksikon tai Andien maanviljelijöiden ulkopuolelta, ja kuitenkin
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Södergran sai parhaat tietonsa lopulta Eskimoiden Aleuteilta, Peneutien kansoilta sekä Hoka-Dakota kansoilta Pohjois-Amerikasta,
tosin sen eri laidoilta Atlantin ja Tyynen meren rannikoilta. Materiaalia oli lopulta miltei enemmän kuin Kauko-aasista kerättyä tietoa
Müllerillä.
Olisiko kaikki tämä ollut mahdollista ilman tuota upeata näkyä,
joka nyt peitti taivaankannen sen itäiseltä aamuruskon suunnalta aina puoliväliin sitä kohtaa Alppien vuorijonoa, jossa Kuun kraatterit
lopulta kohtasivat sulautuen mahtaviin Alppilaaksoihin ja tehden
niistä entistäkin tummempia. Södergranin mieleen ne toivat mustan
paavin, jesuiittojen johtajan ja Maya-kansan kuninkaan Simon Salemin haamun.
Kuinka upea gallialaisten, roomalaisten ja frankkien sekä lopulta
nyt arjalaisten hallitsemaa suurriistan aluetta, jossa metsästäjä saattoi
helposti irtaantua irti kotimaan ikävistä poliittisista intrigeistä tai sellaisista velvollisuuksista, joihin ei ollut nykyoloissa oikein järkevää
vastausta. Södergran näki edessään mielikuvan Pohjois-Amerikan
pohjoisten metsäintiaanien, tasankojen intiaanien, Kalifornian ja
suurten altaiden ylänköjen intiaanien sekä subarktisten heimojen
kohtaamisesta vuoroin luoteis- ja lounaisalueiden intiaanien metsästysmailla.
Kuinka rauhoittavaa näille kuuden maan parlamentaarikolle olikaan rentoutua juuri Salzburgin Kleinarlissa Jägersee-järven rannalla,
pohdiskeli Södergran sitä spektaakkelia, joka hänelle avautui, ja jonka kaikki saivat kokea tietämättä edes miksi.
Tällaista näytelmää ei Rooman vallan aikana nähty Colosseumilla,
ei Kiinan muureilla, ei fasismin loiston päivinä hakaristien armeijojen marssiessa Hitlerin editse tai Punaisella torilla kylmän sodan aikoihin vallankumouksen vuosijuhlan paraatissa. Tämä oli jotain kuin
toisesta maailmasta, ja jokainen pystyi kokemaan sen itse katsomalla
vain horisonttiin. Paitsi ne valikoidut, joille näky oli yhtä arkinen
kuin aina ennekin asuen alueilla, joilta kulttuurin juuret kumpusivat
muinaisesta Mesopotamiasta, Perusta, muutamalla harvalla alueella,
joissa spektaakkeli ei näyttäytynyt huonojen geenien vuoksi tai ehkä
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vain siksi, että olivat sen ulkopuolisia geopoliittisista syistä, kulttuurinsa tuotteena.
Vain valikoituneet transgeeniset näkivät suuren tapahtuman, ja
rahvas jäi seuraamaan rahvaalle tarkoitettua näytelmää kukin geeniensä mukaan, oli Colosseumin ulkopuolella tai ehkä onnistuessaan
sentään gladiaattorina tai marttyyrinä uskonsa tähden villieläinten
raadeltavina. Se oli harvojen osa ja kuin lottovoitto historiassa. Mustasurma ja muut kulkutaudit olivat vähemmän epäoikeudenmukaisia
ja jakoivat demokraattisemmin elämyksiä ihmiskunnan historiassa.
Se mistä historioitsijat kirjoittavat tuhatvuotisessa elämässämme, oli
yleensä vain harvojen historiaa. Aivan kuin1990-luvun yhteydessä
kertoisimme siitä elämästä, johon lottovoitto johti joka viikkoisen
arvonnan jälkeen. Arvontaa seurasivat liki kaikki, mutta eivät alkuunkaan kaikki siitä päässeet osalliseksi. Nyt oli aika hakea gladiaattorit näytelmälle, laskeskeli Södergran.
Eikä demokratiassakaan maata hallinneet parlamentissa kuin
muutama harva. Vähemmän kuin Rooman keisarin Imperiumin hovissa ja kaupunkivaltioissa. Näkyviä ja merkityksellisiä virkoja oli
Caesarilla monin verroin enemmän kuin mitä demokratia tarjosi poliittisia virkoja lahjuksina puolueiden muutamille uskotuille. Vasta
myöhemmin demokratiassa valta keskittyi tyrannisoiden ydinaluettaan. Demokratiassa valta keskitettiin aina sodan ja sodanjohdon
avulla, arvioi Södergran valtaansa.
Nytkin osa oli poissa näytelmästä, ja se oli uusi asia ja yllätys
ruotsalaiselle. Niistä oli päästävä eroon. Aivan kuin juutalaisista järjestelmällisesti siirtäen leireihin. Nyt kuitenkin valikoidummin, ja
koskien vain muutamia tuhansia, ehkä vain satoja ihmisiä. Sen ei
pitäisi olla vaikea tehtävä. Kyseessä ei ollut kokonaisen kansakunnan
hävittäminen tai sen kulttuurin tuhoaminen ja ryöstäminen. Vain ne,
jotka eivät kyenneet näkemään tätä spektaakkelia. Olivat sille luonnostaan joko immuuneja tai asuivat oudoilla maailman kolkilla, olivat altruistisia webympäristön nuoria terroristeja. Nämä kiinnostivat
Södergrania ja antoivat haasteen.
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Ilta-aurinko antoi näytelmälle hehkun, vuoristokiipeilijät, jäätikköjen uskaliaat vaeltajat, liitovarjolennokeillaan alppihuippujen välistä kiitävät hurjapäät, tarjosivat myös kesäiseen aikaan miellyttävää
vaihtelua kuunvalon entisestäänkin lämmittävään hehkuun laaksonpohjilta ikuisiksi luultujen jäätiköiden eksoottiseen viileyteen. Se oli
tarunomainen näky katsoi sitä missä tahansa maailman kolkassa.
Tämä näky oli reaaliaikainen ja jokaisessa paikassa myös omalaatuisensa ja sen kulttuuria, fyysisiä rakenteita kunnioittava. Jokainen sai
osallistua siihen omalla persoonallisella tavallaan, ja nauttia tai olla
nauttimatta. Tämän veroinen ei ollut edes se imperiumi, joka pyrki
halaamaan muut kulttuurit hengiltä, nautiskeli Södergran näkymästä,
jonka hän tarjosi. Joillekin uhkaa ja pelkoa, toiselle haasteen ja mahdollisuuden, mutta ei niin etteikö toista huomattaisi. Valta vaati sen
sekä kyky ohjata näitä ihmislaumoja murroskulttuurin maailmassa.
Mutta uutta oli itävaltalaisten nationalistien vahvistuneet vaatimukset ja jatkuvat pommi-iskut palauttaa Etelä-Tiroli takaisin Itävallan valtioyhteyteen, vaikka alueen liittämisestä Italiaan oli kulunut ja
runsas vuosisata. Kaksoismonarkia oli tullut Unkarin kanssa niin
ikään esille aivan kuin paluu takaisin johonkin sellaiseen aikaan, jota
tuhatvuotinen ihminen pitäisi ehkä ymmärrettävänä pyrkimyksenä,
mutta ei satavuotinen. Puheet mongolikapinasta Tverissä, Grunevaltin taistelusta, kultaisesta ordasta, Puola-Liettuan unionista, saksalaisten ritarikunnan ajasta, Anjoun huoneen sukuhaaroista ja
ritarikunnasta, Timur Lenkin ajan mukamas päättyneen, olivat omituisia houreita.
Jo aiemmin, Kuun pimeän puolen kääntäessä ensimmäisen kerran rosoiset kasvonsa kohti maata, Italian pohjoisosa oli eronnut
omaksi Padanian valtiokseen, ja tämä oli saanut innostuneen vastaanoton Etelä-Tirolissa. Nyt riideltiin lähinnä siitä, liittyäkö uuteen
valtioyhteyteen vaiko kuuluako Itävaltaan. EU:n valtioliiton täydellinen hajaannus ja veriset sodat Euroopan sydänalueilla olivat vahvistaneet uskoa uuteen pohjoisitalialaiseen valtioon. Jo viidenteen
pieneen kansallisuusrajojen mukaan rakentuvaan uuteen yhteyteen.
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Kaikki tämä oli seurauksena geenien tuottamasta näystä ja sen
tuomasta uudesta kokemuksesta, oppimistapahtumasta, jossa zenkgeenit liittivät muistot vanhaan historiaan ja kokemuksiin, joita tuhatvuotinen ihminen olisi osannut käsitellä, mutta ei toki vain muutaman vuosikymmenen ikäinen. Kytkentä geeneissä oli väärä
kansalliseen traumaan ja sen syntyyn. Se oli aivan liian kirkkaana
geeneissä syttyäkseen vuosisatojenkin takaa. Freud olisi tämän ymmärtänyt omalla tavallaan, ja hänen oppilaansa, puhuen joko arkeiisista unista tai nuoremmista kollektiivisen muistin tuomista näyistä
ja mytologisista houreista.
Ehkä hän olisi verrannut sitä suomalaisten pyrkimykseen saada
takaisin menetetty Karjala ilmiönä, joka oli pikemminkin mielentila
kuin oikeaa elämää, ja uskoa saada menetetyt rajat takaisin. Ja sitten
tulivat ne asiat, jotka olivat kätkettyjä, ja joista Karjalan siirtolaiset
nyt saivat puhua ja täytyikin puhua yhdessä, vuorovaikutteisesti ja
mitään salaamatta, itkeä itkunsa. Kaikki yhteen ääneen ja samassa
viestintäverkossa. Muistot ja utopiat, kotiseutu ja juuret, ihmisen
paikkaleimautuminen ja sielun silmät, olivat eri asia kuin todellisuus,
ja kaikki siellä kuitenkin nyt kävivät. Ostivat pala palalta takaisin rakasta Karjalaansa ja laskivat sen hintaa ikään kuin vapaudelle ja rajoille voisi hinnan määrittää aikana, jolloin rajat olivat jo kadonneet.
Suomi on muistitietotutkijoille hyvä laboratorio, mutta tuhatvuotiselle ihmiselle Euroopan niemi vielä otollisempi. Eurooppa ei
ollut niemi, ei alue, ei unioni vaan mielentila, huusivat tutkijat.
Darwin olisi enintään kyynisesti järkyttynyt ja nähnyt siinä varpusia, joiden nokat olivat nyt väärässä käytössä. Liian vahvoja niin
hennoksi muuttuneeseen ravintoon. Väärässä ajassa seikkailevia apinoita tai luisuotsaisia Neanderdahlin ihmisen jälkeläisiä hosumassa
kaluttu sääriluu ojossa humanoidien aluksen suuntaan. Sen voi ymmärtää vain tekemällä siitä kuva ja kertomalla, kuinka näkymä on
kuvauksellinen ja nerokas, ja kuinka myöhempi tulkinta sen neroudesta alkaisi sanoina vikuroida, tai kuinka kirjan maalaaminen oli
mahdotonta ja turhaa.
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Saksalainen upseeri ja valtionpäämies ennen viimeistä karkotustaan Belgian flaaminkieliseltä alueelta nosti päätään ja hymyili koko
leveän leukansa virheettömällä hammasrivistöllä. Hän alkoi puhua
lupaa kysymättä.
"Kai me emme voi olla huomaamatta, kuinka liittomme oli turha
nyt aivan kuten roomalaisten eskadroonien ajalta. Eikä kukaan meistä kuvittele sotaa jonkinlaiseksi kisaksi, sotalaitosta oman oppinsa
suojaksi, uudet kehittelemänsä aseet vasta-aseita vaativiksi, sodan
äänen ihmisen ääneksi".
Se oli pateettista puhetta vanhalta kenraalilta, joka juuri hetki sitten oli omin käsin teloittanut yhden miehistään ja suri vain sitä tahraa laipiossa, jonka ammus oli aiheuttanut lohkaistessaan osan
miehen ohimosta, ja tärvellen huonosta marmorista tehtyä jäljitelmää freskosta, jossa enkelit olivat pieniä ja pulleita lapsihahmoja.
Kenraalin kieli oli muuttunut Kuun mukana ja muistutti Shakespearen aikaista englantia. Se oli kamalaa kuunneltavaa ja ikävää sitä
on kirjoittaakin. Tuhatvuotista kieltä on vaikea käsitellä muuttamatta
samalla sen sisältöä. Kieli ja sen symboli vaihtuvat nopeasti, eikä tuhatvuotisella ihmisellä ole muuttuviin symboleihin oikein otetta tai
tunnesisältöä. Oli mahdotonta kuvitella Caesaria puhumassa eskadroonilleen kuten tänään puhutaan tietokonepäätettä samalla näpelöiden afgaanisissien tukikohtia hakien terroristijahdissa, tai intiaanipäällikköä istumassa lentotukialuksen komentosillalla. Näystä tuli
tahallaan tai tahtomattaan koominen.
"Kuulkaas tohtori Södergran; vielä viikko sitten minä palvelin
maatani metelöivien apinalaumojen keskellä viidakossa, jossa virrat
yhtyvät kirkasväristen tukaanien ja violetinväristen vesihyasinttien
maailmaan".
Puhuja oli tummaihoinen mulatti ja juuri trooppisesta Afrikasta palannut ranskalainen eversti. Kieli oli sekin toista kuin hänen normaalisti työssään käyttämä. Kuu teki hänestäkin kuuhullun ja runoilijan.
"Minä makasin siellä pääosan ajastani laguunin rannalla, ja luin
vanhoja kirjoja käsittämättömistä riiteistä, miehuuskokeista, rohkeudesta ja voimasta, eräänlaisesta kyvystä kasvaa täysimittaiseksi. Sillä
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niin paljon meillä oli turhaa aikaa, ja kaikki menee nyt tuijottaessa
hullujen kanssa Kuuta”, kertoi eversti ääni kohoten ja muuttuen väriseväksi.
”Kun ne pirut kuulivat kuka olen, ne alkoivat huutaa minua kai
peläten, että voisin leijailla heidän shamaanien ja henkien taivaaseen,
pilviverhon alapuolelle, Kuun pimeän puolen taitse. Heidän suurin
pelkonsa oli se, että saattaisin tuolla matkalla eksyä tai kohota vahingossa Auringon, Kuun ja tähtien joukkoon, heidän jumalansa,
wayanan-intiaaninen Koyololan syleilyyn”, sanaili eversti ja laski nyt
äänensä huomatessaan kiihtymyksensä.
Sillä välillä Nato -joukkojen komentajat joutuivat ympäristöön,
jossa seikkailivat atsteekkien Quetzalcoatl-jumala sulkapukuisena
käärmeenä palaten idästä kohti Meksikoa, tai kokien Cortesin aikaisen toxcatl-juhlan henkeä salpaavan verilöylyn, ”La noche triste”,
surullisen yön, jossa tuhansia espanjalaisia kaatui perääntymisretken
aikana. Se oli pitkien puukkojen ja kristalliyön yhteistä edeltäjää,
mutta niitäkin julmempana.
Espanjalaisia luultiin aluksi jumaliksi ja vasta myöhemmin nämä
osoittautuivat inkavaltion hävittäviksi pedoiksi. Saaliikseen kristalliyöstä 30 000 miehen armeija sai liki 20 tonnia taide-esineitä. Taide ei
ryöstäjiä kuitenkaan kiinnostanut ja kulta sekä hopea olivat taas inkoille käsityötaiteen metalli, ei taloudellisen arvon ja ahneuden mitta,
kuten espanjalaisille. Taide-esineet barbaarit valoivat harkoiksi. Se
hämmästytti inkoja ja hämmästyttää vieläkin. Olisivatko nämä deduktiivisen tieteen ihanteen hankkineita sofistisia hovinsa lähettiläitä? Kirosi Södergran oman eurooppalaisen kulttuurinsa edustajia.
Kun kullan arvo selvisi inkoille, sillä pyrittiin ostamaan oma henki ja pelastamaan kaupunki. Lunnassummana espanjalaisille tarjottiin
pikaisessa neuvottelussa liki sataa kuutiota kultaa. Lopputuloksena
oli espanjalaisten väijytys ja liki 7000 inkaintiaanin ruumiit. Ratsumiehen palkkio aseettomien inkojen teurastuksesta oli 45 kiloa kultaa ja 90 kiloa hopeaa. Harkoiksi sulatettuina, ei taideteoksina. Niitä
Cortes ja Espanja ei kaivannut.
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”Ja jos minä olin hetkenkin uimassa, vilvoittelemassa siinä pätsissä, taas ne pirut olivat valppaina seuraamassa tarkkaillen vedenhengen ja kääpiöiden liikkeitä, vaarallisina pitämiään sielun vihollisia
Yolokeja, jotka syövät ihmisen sielun sisintä loistavasilmäisinä viettelijöinä”, kertoi eversti kokemuksiaan. Yoloki oli sen geenistön nimi, jolla Södergran tyhjensi ihmisten moraalin, ja täytti sen omilla
tekoelämän tuotteillaan. Eversti ei sitä tiennyt vaikka kantoi niitä
sielussaan.
”Ei tällaisten kanssa käydä neuvotteluja muilla keinoin kuin hirttäen joku muille kauhuksi ja vastaten väkivaltaan lyömällä heidät
sukupuuttoon"
Eversti lopetti vuodatuksena kun Cortes aikanaan urotekojensa
tarinoinnin Espanjan hovissa samalla, kun Södergran ymmärsi uusien geenien johtaneen eri kulttuureissa kokemukset yhä syvemmällä
kansan omaan historiaan, ja ne olivat ikään kuin taantuneet ja unohtaneet muutaman vuoden ikäisen kristinoppinsa ja läntisen kulttuurin olemattomat juuret.
Niissä ei ole ollut paljon muistelemista, olisi vastannut Freud
kansakuntien muistia pohtiessaan. Parempi kuin pyyhkiytyi pois uuden oppimisen tieltä. Eikö se ollut lopulta tarkoituskin?
Kolme miestä istui rauhattomasti ranskalaista upseeria kuunnellen. Miestä, jota he pitävät luopiona ja jonka he olivat lupautuneet
vielä tänään teloittamaan syynä siirtokunnan riisto ja tuhatvuotisen
ihmisen viha vääryydestä, jonka koston aika oli koittava nyt, kun uni
oli riittävän syvä ja Södegranin geenit antoivat uutta rohkeutta.
Yksi hahmoista nousi puhumaan. Telottajaksi aivan liian hentopiirteinen, aivan kuin aristokraatti tai oppinut brittiläisen koulukunnan monisukupolvisesta oxfordilaisesta taustasta käytöksensä
hankkinut täysipäiväinen gentlemanni. Ei siis sellainen osa-aikainen
sankari, johon parhaat naisetkin joskus voivat kyetä, tai jopa saksalainen upseeri Preussissa. Latinoihon kaakaonruskea väri oli haalistunut valkoisten esivanhempien kautta, ja andalusialainen veri virtasi
nyt Perun intiaanien ja mestitsien geenejä huuhtoen.
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Miehessä oli jotain samaa vallankumouksellista henkeä kuin Paul
Gauguinin isoäidissä, joka seikkaili samoilla seuduilla tehden feminististä vallankumoustaan ennen kuin sen aika oli muualla maailmassa edes alkanut, ja josta taidemaalari geeninsä oli hankkinut imien
Vincent van Goghin kertomuksia, ja puhtaan täydellistä mustaa sypresseille hakevaa maalin pintaa kuin unessa kävelijä, ja perheensä
sekä siviilivirkansa lopulta hyläten. Osin traumaattisina kokemuksina
ja epigenettisesti pimeänä niin, että hän oli hetken tehdä itsemurhan
asuessaan Tahitilla ja maalatessaan lohdutonta teostaan, jossa elämä
virtasi läpi kulttuurien yhteisen sisäkkäisen ajan oikealta vasemmalle,
ja kuvaten sen uskontojen nietzscheläisen turhuuden, turhaksi koetut dogmit ja riitit, päätyen lopulta lohduttomaan hautaansa vailla
muuta kuin Hefaistoksen kirous toivonsakin menettäneenä.
"Minä näen kuinka puut hengittivät nyt viimeinkin minulle, ja ne
todella kuiskivat, puhuivat minulle. Ensimmäisen kerran poistuttuani nuorena miehenä kylästäni ja aloittaakseni opiskeluni brittiläisessä
yliopistossa Lontoossa. Minä todellakin näin, kuinka isä aurinko,
Tewewikua, isoisä Tateware ja isoäiti Nakawe, elämän todellinen
jumalatar, toisin kuin teidän madonnanne, lämmittivät juuri nyt
hehkullaan Alican, tiikereiksi kutsuttujen ja teloitettujen poikamme
henkiä, muuttuen taas kiviksi”, aloitti mies puheensa käsiään hieman
kohottaen ja katse kohti taivasta. Kuun korkein huippu, Descartes
vuorijonon tumma varjo lähestyi kravun kääntöpiiriä.
”Vasta tänne saapuessani, nähdessäni kuinka Kuun rosoiset pinnat yhtyvät Alppien jäiseen katokseen, minä oivalsin kuinka kaikessa
tässä oli se elämä, jonka nuoruudessani kadotin. Minä puhuin usein
isoisäni kanssa, joka rakasti jiculi-kaktuksen uutetta ja humaltui sen
antamaan aistillisuuteen". Ja tämän sanottuaan hän piti tauon ja kohotti suljetut silmänsä ja kätensä kuin rukoukseen.
"Kuulkaa kuinka minä olen rikkonut yhdessä kahden veljeni
kanssa kansaani ja esi-isiämme vastaan ja saan sen nyt sovittaa. Sillä
juuri nyt minä haluan puhua jumalattarelleni, synninnielijälle, ”La
Comendora de Inmundicias”, ja mies polvistui kuin alttaritaulun
eteen.
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”Minä haen sovitusta hieromalla sormiani näihin lehtiin, näettehän. Pisteleviin kaktuksen piikkeihin, autiomaan kuivaan hiekkaan ja
heitän syntini pyhän joen virtaan, veden vietäväksi, sen pyhän veden
puhdistettavaksi jonka teidän esi-isänne saastuttivat”, nyt hiljaisesti
kuin kuiskaten mies kohosi taas seisaalleen ja näytti leijailevan.
”Minä matkaan nyt pyhälle maalle oppaanani peura, kuten isoisälläni oli aina tapana, huicholeintiaanien kohtuun, äitini helmaan
ylätasangolla, runsaan kuunkiertämän matkan tehden Wirikutaan".
Ja taas hän laski kätensä alas ja vyötäisille aivan kuin oikeutta hakeva
sheriffi halvan westernin loppukohtauksessa ennen aseiden ilmestymistä koteloistaan. Ehkä tuo liike oli opittu juuri intiaaneilta.
Södergran oli hiljaa eikä keskeyttänyt. Näytelmä eteni aivan kuten
hän oli odottanutkin. Hän tunsi olevansa nyt jumalten yläpuolella.
Seuraava Jumalasta mutta ylöspäin tulkiten. Nyt oli yläpuolella enää
kohtalo ja Nemesis. Intiaanien ohella Södergran ihaili vain kahta
lännestä tullutta kirjailijaa, venäläistä Aleksandr Ostrovskia ja britti
Georg Orwellia. Ei toki kirjallisuuden suurina tyyliniekkoina vaan
kyvystä yhdistää ikivanhaa kulttuuria, jopa slavofiilista byrokratiaa ja
ammattien symbolirakenteita arkiseen puhekieleen ironisoiden. Kiipijöiden ruoskinta ja rahan pilkkaaminen tekivät ”Veijarin päiväkirjasta”, ”Riivatusta rahasta”, ”Susista ja Lampaista”, ”Lumikista” jopa
Rimski-Korsakovin oopperana siedettävän. Södergran uskoi Orwellin ja Ostrovskin edeltäneen aikanaan sitä vallankumousta, jonka
seurauksena saattoi olla joskus parempi ihminen, ei niinkään parempi kulttuuri tai valtio, yhteiskuntakoneisto, vain humaanimpi ihmisluonne.
"Mitä Rooman keisareiden valta ja ulkoiset puitteet olivat sen
rinnalla, jonka kansamme loivat jo ennen teidän kulttuurinne aamuruskoa. Rikkaruohot siirtyvät kulttuurista toiseen helpommin kuin
jalostetut kasvit. Ja niin teillekin kävi. Teille ja näille meemeillenne,
kulttuurin saastaisille siemenille, viruksille”, miehen puhe oli nyt palannut odotettuun kohtaansa, jossa oli analyysin alun aika. Yhteenveto ja tuomio tulisi myöhemmin.
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”Varastitte kuitenkin vain sen mikä oli vähäistä ja jätitte meille
sen, mikä on vielä sydämessäni. Koko tämä Euroopan niemen nyt
hajoava kulttuurinne oli kuin jäljitelty väärinkäsitys harhautuneine
oppeineen. Mitä te lopulta ymmärsitte niistä voimista, jotka ovat
luonnon maagisessa yhteydessä, vuortenlaakson nerokkaissa penkereissä ja kastelujärjestelmissä, joissa pyhä vesi virtaa tulvivana yli kanavoidun suiston. Te hukuitte omaan paskaanne ja kannatte ahneudestanne itse vastuun". Miehen silmät paloivat vihasta, joka ei ollut
enää näyteltyä.
"Teidän historianne on ollut kuin mielisairaan potilaan potilaskertomus tämän itsensä kirjoittamana. Mielipuolen päiväkirjaa muistuttava ja vain tapani kunnioittaa kaukaa "Maior e langinquo
reverentia" sekä ihmisiä että heidän yhteisiä ponnistelujaan, nyt näkemättä ja kokematta jäävää, saa minut välttämään puheen imperialismin harhoista, Yhdysvaltain historian väkivaltaa tihkuvasta
sadismista tai Jack Londonin tapaisesta uudisraivaajaromantiikkaa
ihailevasta liberalismin ja kaiken kasvun hyväksyvästä järjettömästä
talousopistanne taylorismin juurilla” . Lyhyt hengähdyksen mittainen tauko ja mies astui lähemmäs salin avointa ikkunaa ohi Södergranin tätä edes huomaamatta. Tai Södergran ei huomannut miehen
edes liikkuvan askelten keveyden vuoksi. Ehkä hän leijaili, ajatteli
Södergran.
”Tai teidän mielettömästä tavastanne nähdä ihminen osana tätä
samaa darwinistista kehitysoppianne tai freudilaista tapaa rypeä
omassa sisimmässänne silloinkin, kun takana oli oma eroottisena
pitämänne kiimainen elämä ja sen sairaat piirteet". Mestitsiveri kiehui ja ääneen oli tullut halveksinnan sävy tai pikemminkin sellainen
sointi, jossa sääli sekoittuu ylimielisyyteen silloin, kun nainen haluaa
viiltää miehen sydämen irti pelkästä pahuudesta tai halusta nähdä
kivun aiheuttama tuska rakastuneen miehen ollessa ilman voimia
vastustaa silkkaa sadismia.
"Ei saven polttaminen tiiliskiveksi ole kulttuurin mitta, vaan ympäristön sanelema pakko, eikä savimaja tiilimajaa halvempiarvoisempi. Ei näitä uusia valtiomahteja käy mittaaminen niiden aseiden
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laadun mukaan ja vertaillen armeijojen kokoa. Pelon määrä ei ole
nyt ratkaiseva vaan sen voittaminen, ja henkisen elämän vapautuminen".
Hengästyneenä puheenvuoroonsa mies lysähti paikalleen, itsensä
ja kansansa pettänyt suurlähettiläs; vihatkoot kunhan pelkäävät, pelätkööt kunhan hyväksyvät, hän huokasi väsyneenä nyt taas omalta
paikaltaan näyttäen lainaamaansa esikuvaa pienemmältä, säälittävältä.
Tohtori Södergran luki Herman Sachonowitzin kirjan esipuhetta.
"Kolmekymmentä vuotta olen lykännyt kirjoittamista kadotetusta
nuoruudesta. En ole ollut tarpeeksi terve siihen. En ole myöskään
tuntenut olevani kypsä tehtävään; kuvaamattoman kuvaamiseen,
käsittämättömän tekemiseen käsitettäväksi. Kuitenkin minun on
kerrottava minkä muistan parhaiten. Olen sen velkaa vainajilleni".
Juutalaispropagandaa hän ajatteli ja siirsi kirjan syrjään. Kirja oli lähetetty hänelle lahjaksi ilman osoitetietoja. Tähän kohtaan tuo kirjan
esipuhe sopi kuitenkin Södergranin arvioimana mainiosti.
Hän oli kuullut viime kuukausina määrättömän määrän uhkauksia, nähnyt veritekoja ja kulkenut niiden uhrien yli välittämättä näkemästään, yrittäen rentoutua silloinkin, kun painajaiset pahenivat
niitä loihtiessa ulos. Skandinaavina hänestä ei voinut erehtyä, ja pitkät vaaleat hiukset loivat viikinkimäisen loisteen hänen kylmäksi arvioidun luonteensa ylle. Vaalea väri ja oljenkeltaiset kulmakarvat
pehmensivät. Olivatpa ne vaikka kuinka tuuheat ja uhmakkaat.
"Hyvät ystävät, mitä te luulette, kuinka uskotte Herman Sachonowitzin säilyttäneen henkisen tasapainonsa edes näinkin onnistuneesti kuvaamassaan helvetissä massamurhaajien viedessä tuhoamisleirillä hänen lähimmät sukulaisensa, perheensä, pienen pojan
silmien edessä murhattuina, häväistyinä, piestyinä. Pakeniko hän
Stefan Zweigin shakkitarinan päähenkilön tavoin kuvitteelliseen
maailmaan, ja onnistuiko hän siinä lapsena paremmin kuin shakkitarinan aikuinen mies ikinä olisi voinut yltää”?
Södergran oli ottamassa takaisin paikkansa joukon johtajana. Kirjan esipuhe tarjosi paikkaan sopivan historian kuiskauksen. Sama
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parantaa saman ajatteli ruotsalainen. Taantuvaa oli autettava taantumalla itsekin.
”Oliko pienellä pojalla ulkoisen maailman kauheuksia ja uhkaa
varten rakennettu sisäinen piilomaailma, jossa aikuinen oli aseeton ja
hukkui itse rakentamansa labyrintin vangiksi? Luonnonmukainen
järjestelmä, jossa lapselle oli annettu biologiset tai psyykkiset keinot
selviytyä aikuisten, vanhempien fyysiseltä ja henkiseltä sadismilta tai
vaikkapa kasvatukseksi naamioidulta piinalta". Se oli hyvä alku ajatteli Södegran mielissään ja tarkkaili kuulijoitaan.
Kuu nousi nyt korkeammalle ja näytti aivan kuin Alpit olisivat irtautuneet laaksoistaan ja alkoivat loitota juuriltaan läntisellä taivaalla.
Valtaisan taivaankappaleen kasvava vetovoima ja maan vaikutus siihen huimasi päässä, ja kohina kauempana kertoi meriveden liikkeistä
vuoksiaallon liikkuessa syösten alleen alavat maat ja niiden entiset jo
joitakin aikoja aiemmin mutaan ja liejuun hautautuneet metropolialueet, satama-altaat ja jokien suistot. Tirolilaisessa alppimajassa vallitsi rauha ja vain kaukainen kohina kertoi tuhansien ihmisten
huuhtoutumisesta tämänkin kuunkierron aikana ikuiseen unohdukseen.
Cortesin retket olivat pientä tällaisen rinnalla, pohti ruotsalainen.
Tämä sama koetaan jokaisen joen laaksossa, suiston deltoilla, arojen
tasankomailla, vuorten rinteillä ja metropolien kaduilla. Suora lähetys ja reaaliaikainen prosessi, vuorovaikutteinen. Tervetuloa mukaan
hän halusi huutaa niin että kaikki Jaakobin ja Eesaun sukukunnat
sen kuulisivat, Kungfutsen ja Salomonin seuraajat, Assyrian hirmuvallan kansalaiset ja Luvatun maan koko uskonyhteisö.
"Vaikka kiistatta ei voida osoittaa, että se mitä lapsille tapahtuu
ensimmäisten elinvuosien aikana ja pian sen jälkeen, vaikuttaisi kyllä
vääjäämättömältä että lasten asema oli aivan viime vuosina radikaalisti muuttunut, ja tämä muutos heijastuu tulevien sukupolvien työssä".
Puhuja oli kalpeakasvoinen keski-ikäinen nainen. Entinen Venäjän tiedustelupalvelun upseeri ja nyttemmin uudelleenkouluttautunut
maansa lähetti YK:n erityistehtävissä. Venäjällä tällainen virkakierto
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oli hyvinkin tavallista. Tiedustelupalvelu oli erinomainen kouluttaja,
ja sen monialaisuus varmisti sofistikoituja maansa edustajia aina
maan korkeimpiin virkoihin saakka.
Naisen nimi ja henkilöllisyys oli vaihtunut niin tiuhaan, ettei se
ollut enää osa hänen identiteettiään. Hänellä ei ollut kotimaata, ei
persoonallista kosketusta perheeseen, ei ystäviä eikä sellaisia juuria,
joiden varaan sisäsyntyisen kokemuksen voisi muuttaa lihaksi ja sielun maisemaksi juurina. Sekin oli Venäjällä yleistä ja teki maasta yhä
vaikeammin poissuljettavan maailmantaloudesta. Jo keisareiden ajalla Venäjällä alettiin suosia sellaista kehittämistä ja innovaatiopolitiikkaa, jossa maahan joko tuotiin ulkomaisia osaajia tai maan
kansalaiset saivat mahdollisuuden oppia muualla. Vasta kommunismin muurit ja kylmän sodan kilpavarustelu tekivät tästä lyhyen aikaa
mahdottoman. Venäläisten taantuma oli heille taloudellisesti tervetullut ilmiö ja palautti oikeaan aikaan. Taaksepäin kulkeva aika ja sen
renessanssi suosi nyt heitä.
Raisa Smetanova olikin oiva oppimaan sellaisia asioita ja sellaisen
teorian, jonka arvo oli ikään kuin ulkopuolelta todellisen elämän annettu tai opittu vailla tuskaa, tunne-elämän aiheuttamaa turhaa piinaa tai sellaista estettä, joka on uhka tai suoranainen muuri täysin
uuden omaksumiselle. Tässä hän tunnisti heti skandinaavin ruotsalaisen heikkoudet, ja halveksi tätä salaa aivan kuten kylmät naiset
romantiikkaan taipuvaisia miehiä aina halveksivat, ja erityisesti jos
aistivat nämä homoseksuelleiksi. Viha voi olla jopa raivoisampaa
kuin vastaava miesten kokema pelko lesboja kohtaan, jos sellaista
nyt ylipäärään olikaan.
Slaavilaisen ihmisen tapaan hän saattoi surmata ja tuntea samalla
syvää surua saman ihmisen haudalla vain muutamaa hetkeä myöhemmin, jos hänellä olisi vielä ollut tunteita, joita esitellä muuten
kuin taitavasti näytellen tai jäljitellen joskus oppimaansa. Naiselle
tyypilliseen tapaan hän saattoi olla hetken sankari ja esiintyä vailla
sellaista espanjalaiselle härkätaistelijalle tyypillistä vaatimusta, jossa
sankaruus oli pysyvä ominaisuus ja kuolema koetaan saappaat jalassa. Kun kaikki näyttelevät, paras näyttelijä oli lopultakin kömpelöin
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tai se joka kykeni näyttelemään itseään. Näin vanheneva ihminen
kykeni kokemuksensa kautta luottamaan intuitioon, alitajunnan valintoihin, vaikka osa niistä oli auttamatta vääriä. Ensimmäinen viesti
piilotajunnasta oli joka tapauksessa vanhan mallin mukainen, ja tästä
syntyi kuva apinasta, konvergoivasta kulttuurista ja konservatiivisesta ihmisestä. Mutta nyt puhuttiin lapsesta ja hänen oikeuksistaan ja
puhuja oli nainen, lapsen oikeuksien tuntija.
Tuo Smetanovan piirre ärsytti seurueen miehiä. Se oli ärsyttänyt
alusta alkaen ja hänen läsnäolonsa tässä valittujen huoneessa koettiin
vihamielisenä hiljaisena ahdistuksena, jossa ei ollut hiventäkään
eroottista latausta naisen virheettömästä ulkomuodosta huolimatta.
Eniten se ärsytti niitä miehistä, joiden kulttuurinen tausta ei ollut
kuin opillisesti läntinen ja rationaalisen pragmaattinen. Pragmatismi
jos mikä on geneettinen, eikä sitä voi sisäistää ilman pitkää eurooppalaista ja sen pohjoista koulukuntaa, determinististä tapaa kokea
ympäristönsä konvergoivassa hengessä.
Hyytävässä talvessa ei voi tehdä sellaisia divergoivia kokeiluja,
jotka johtavat auttamatta epäonnistuttuaan kuolemaan. Sellaiset
geenit talvi karsii ja Siperia opettaa, jos joku uusi käännynnäinen
pyrki nostamaan päätään muiden yläpuolelle. Myös Venäjällä vallankumousjohtajat Leniniä myöten joutuivat pakenemaan maastaan, ja
ohjaksiin tulivat Stalinin kaltaiset vallanpitäjät. Kommunismia ei
suurvalta nujertanut vaan venäläisyys, slaavilainen luonne. Kommunismi olisi sopinut minne tahansa muualle, mutta ei Venäjälle, pohti
nainen joskus ääneen, ja se oli typerää. Ylimielinen ääneen pohdinta
oli monen naisen turmio, tiesi venäläinen ja häntä oli siitä varoitettu,
mutta hän ei siitä piitannut.
"Tältä lapselta oli viety leikkien riemu ja spontaani ilo korvaamalla nämä vierailla geeneillä, panemalla hänet harjoittelemaan aikuisten
tavoin, ammattimaisen urheilijan valmentautumisvälinein ja asenteella jo ennen kuin tytöllä oli siihen hankittua kypsyyttä".
Tähän tapaan tuntea Nina Stepanovalla olisi ollut oma henkilökohtainen kosketus, mutta ei enää Raisa Smetanovalla, nykyisellä ja
uudet geenit saaneella naisella, ja tästä hän halusi nyt puhua. Ainoa
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asia, johon hänellä oli tunnekosketus vielä jäljellä, ja jonka hän uskoi
olevan kaikkien lasten yhteinen ongelma ja koko maailman tuskan
mitta. Tehdasvalmisteisia ihmisiä, geenejä ja geenien muuttamia sisäisiä tarpeita. Mieletön meemien kohina, joka tempasi mukaansa ja
toi vieraat taivaankappaleet ja helvetin syleilyn heidän yhteiseksi oppimestarikseen. Kellopeliappelsiinin apokalyptinen uusinto, mutta
nyt suuremmassa mittakaavassa, jossa todellisuus oli jo aidosti kadonnut.
"Tämä lapsi joutui kestämään muiden asettamia fyysisiä ja henkisiä rasituksia, alistumaan aikuisen tahtoon. Ei sellaista voi kestää
muuten kuin piiloutumalla oman sisäisen maailman takapihoille.
Näin oli keskitysleireillä ja näin on tänään, jolloin tuo takapiha alkaa
täyttyä yhä vaikeammin lapsen hallittavilla aikuisten ohjausjärjestelmillä, luennoi nyt Nina Stepanova, ei Raisa.
”Nyt ei riittänyt vain pelko ja uhka, vaan lisänä olivat rakkaus ja
hellyys valjastettuna samaan päämäärään ja kauhun, alitajunnan geenien raivotessa vapaana hänen päässään. Meidän jokaisen mielettömässä päässämme erottamatta, olemmeko veden eläviä vaiko nisäkkäitä".
Nina Stepanovan kurkkua kuristi. Ensimmäisen kerran sitten sadististen koulutusvuosiensa hänen kurkkuaan kuristi näin ilkeästi ja
hengitys kävi kiihkeäksi. Hän tunsi käyttäytyvänsä hysteerisesti puhuessaan tällaisesta ja menettävänsä itsehallinnan. Sellainen ei ollut
sopivaa ihmiselle, joka oli koulutettu tunteettomaksi tappajaksi, ja
jonka päämääränä oli tappaa myös tänään. Aivan niin kuin niin monesti aiemmin ja valmistautuen siihen samalla ammattimaisella viileydellä kuin kirurgi työhönsä pesten ensin kätensä, hakien rauhaa ja
perustiedot kuka operoidaan ja miksi. Usein se tapahtui aivan viime
hetkellä, eikä vastaus ollut yksiselitteinen. Tappamiseen tottui, mutta
ei koskaan motiivin puuttumiseen.
Södergran oli ensimmäisenä pannut merkille rasituksen merkit
pitkään jatkuneen piinan vaivaamissa, ja juuri tässä kalvakkaassa venäläisessä naisessa. Hän halusi lisätä sitä nyt suuntaamalla keskustelun juuri naiselle tarkoitetuksi piinaksi. Naisen regressio oli erilainen
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kuin miehillä ja sen inhimillisyys yllätti. Mikäli nyt yllätyksenä voi
pitää paluuta lapsiin ja lapsuuteen, kun kyseessä oli lapseton nainen,
ammattitappaja ja hänen turhaumansa. Tuskin sitä saattoi odottaakaan kovin kaukaa Venäjän aroilta. Miksi äiti Venäjä olisi muuttunut
tuhatvuotisen ihmisiän aikana, hymähti ruotsalainen. Hän halusi nyt
kokeilla taantuneeseen naiseen mielikuvaa, joka kertoisi kuinka asiat
voisivat olla, ratkaisukeskeisesti, jos ne olisivat hyvin ja oikein edes
mielikuvana. Se oli lapsipsykologiaa, pikaterapiaa.
"Minä luulen ymmärtäväni teitä rakas kollega. Ihmettelen ja paheksun joskus itsekin sitä välinpitämättömyyttä, jonka olemme itse
kylväneet lapsiimme oman rikollisen elämänasenteemme kautta, ja
usein vielä kyynisesti siihen suhtautuen. Olen iloinen että olette
kanssani sama mieltä rakas Raisa. Mehän esittelemme heille oman
oudon maailmamme visuaalisena väkivaltana jo vaiheessa, jolloin
heidän tulisi samaistua toisenlaiseen todellisuuteen kuin omamme.
Aivan kuin ongelma pienellä pojalla peltirumpuineen. Vai mitä Raisa?"
Mutta Nina Stepanova ei tuntenut tuota nimeä. Se oli yksi nimi
hänen kymmenien peitenimien joukossa, eikä se koskettanut häntä
enempää kuin mikä tahansa vieras esine tai sana, symboli, vieras nimi nimien meressä. Hän oli vaipunut takaisin kylmään kuoreensa ja
luolansuut oli tukittu. Hetken häivähdys heikkoudesta oli pois pyyhitty ja rauhallinen, itsensä täysin hallitseva nainen oli jälleen palannut mukaan keskusteluun kuulijana, joka hallitsi nyt tilanteita ja
ohjasi omaa aikuisen elämäänsä. Ruotsalainen oli koskettanut tietoisesti hänen arkaa kohtaansa puhumalla asiattomuuksia lapsuudesta,
ja nyt hän osasi olla vaiti.
Homomiehet olivat Raisan heikkous. Hänen traumansa ja turhauma avautui siitä ja lesboudesta, ei lapsista. Kerrankin ruotsalainen oli erehtynyt. Sitä tapahtui hyvin harvoin. Venäläisen luvattu
maa ei ollut fyysinen ja historiallinen kokemus, vaan sisäinen matka
ja sama kuin Södergranilla itsellään. Venäläiset eivät maailmaa valloittaneet, vaan hakivat rajoilleen rauhaa ja turvaa myös ihmisenä.
Venäläisten kanssa ja rajoilla asuneet eivät aina oivaltaneet, kuinka
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satojen kansallisuuksien maa ja naapurit vaati omalaatuista politiikkaa, kykyä muuttua ja odottaa, että myös naapurit voisivat sen havaita.
Sitä mies ei voinut ymmärtää, kun kyseessä oli nainen. Jos hän
olisi sen ymmärtänyt, hän olisi käyttänyt vanhaa foinikialaista menetelmää ja aakkosaatettaan. Se oli valtaisa edistys hieroglyfeihin ja
nuolenpäihin verrattuna, ja toimi myös uutena kanainvälisenä kielenä. Aramea oli se kieli, jota ruotsalainen rakasti, ja se avasi hänelle
ne monet kirjat, jotka Müller oli jättänyt tulkitsematta, tai joita varhaisemmat Arabiaan ja Vähään-Aasiaan tunkeutuneet kulttuurit ja
niiden tutkijat eivät osanneet avata. Niissä oli hieman samaa kuin
Tiibetin ylängön ja silkkitien kadonneissa sivilisaatioissa alkaen Gugen kukoistavasta loistosta Persian ja Kiinan kauppatien varressa.
Luostarilaitos oli sielläkin keskeisin rakenteen oivaltaja ja verkostojen rakentaja. Ne ohittivat tieteessään ja yhteiskuntarakenteissaan
Venetsian ja Firenzen renessanssikeskusten loiston.
Aramea oli kieli, joka avasi hänelle myös lopulta Rene Descartesin jälkeensä jättämät paperit. Heprealaisten tulo Palestiinaan oli
merkittävin historian käänne sitten kauppaa käyneiden kansojen ja
aramealaisten tulon jälkeen. Kumpikaan ei alistanut eikä halunnut
hävittää sen kulttuurin juuria, johon matkansa kohdistivat, vaikka
kieltään ja aakkosiaan levittivätkin.
Müller ja hänen apulaisensa olivat täysin väärässä tulkitessaan
Hui Shih´n, Fu Hsi’n ja Tsu Jen kirjoituksia perinteisin innovaation
diffuusion keinoin. Niiden ikä oli sama kuin juutalaisten saapumisaika Kanaanin maahan ja hieman vanhempi kuin Davidin suurvaltakauden aika. Foinikialaisten matka Afrikan ympäri oli historiallisesti
yhdentekevä, sillä avainlähteet löytyivät sittenkin myös Darwinin
serkun matkoja seuraten sekä Intiasta ja Serbiasta. Serbiasta avainhenkilönä Södergranilla toimi muuan Sergei Marecin ja Intiassa
J.Charles Bosen. Edellinen oli fyysikko Mileva Marecin veljen toinen
poika ja Bosen taas antropologi ja Jagabis Chundler Bosen serkku.
Jälkimmäinen tunnettiin Albert Einsteinin ystävänä ja intialaisena
yhteistyökumppanina, Bosen-Einsteinin statistiikasta hiukkasfy304

siikassa, edellinen oli taas Albert Einstein ensimmäinen vaimo ja
fyysikko, jolle hänen tiedetään jättäneen myös Nobel palkintonsa.
Heillä oli kaksi yhteistä lasta.
Einstein ei ollut osoittanut minkäänlaista poikkeuksellista lahjakkuutta koulussa, ei teknillisessä korkeakoulussa ja sai patenttitoimiston pikkuvirkamiehen toimen vuonna 1902. Descartesin tapaan hän
sai neronleimahduksia vuonna 1905 tai oikeammin muutama vuosi
aiemmin juuri avioiduttuaan serbialaisen fyysikko Sergei Marecin
kanssa ja niin syntyi kvanttiteoria, suhteellisuusteoria ja väitöskirja,
joka ensin pari vuotta aiemmin oli hylätty.
Ruotsalainen piti erityisesti Einsteinin suuhun asetetusta ajatuksesta: ”Teoria voidaan todistaa kokeella, mutta ei ole tiedettä, joka
johtaisi kokeesta teorian luomiseen”. Tuon väitteen esitti ensimmäisenä Euroopassa Rene Descartes joskus vuonna 1645 ja liki 2000
vuotta aikaisemmin Fu Hsi Kiinassa. Ruotsalainen tiesi täsmälleen
millaisia polkuja oli kuljettava seuratessaan innovaation diffuusiota,
suuren ajatuksen leviämistä, ja millaisia oli varottava kuin ruttoa.
Näin silloin kun kyseessä oli satavuotias ihminen tai tuhatvuotias
kansakunta. Södergranin arvion mukaan Einstein ei voinut saada
tietojaan juutalaisyhteisöltä saati laiskana lukijana kouluttajiltaan teknisen korkeakoulun oppilaana. Mistä tieto sinne olisi ylipäätään voinut diffuntoitua?
Nuori Einstein ei voinut samaan aikaan epäonnistua yksinkertaisessa diplomityössään onnistuen kuitenkin parin vuoden kuluttua
koko maailman muuttaneissa kahdessa teoriassaan kvanttiteoriana ja
suhteellisuusteoriana. Hänen oli saatava pääosa tiedoistaan fyysikoilta, joiden kasvuympäristönä oli Serbian kaltainen vaihtuvien kulttuurien väkivaltainen, monen tietoaineksen suodattaja ja imijä, sekä
sellaisen naisen aivot, joka kykeni jo lapsena omaksumaan teoreettista tietoa, ja oli riittävän kunnianhimoinen.
Kyseessä oli Einsteinin ensimmäinen vaimo, jolle mies naitettiin
hänen saatua patenttitoimistosta säällisen viran perheen elättämiseksi. Korkeakoulu ei sellaista hänelle suonut, vaikka hän olisi halunnut
opettaa siinä missä lahjakas serbivaimonsa Mileva Marec. Eikä tuos305

ta yliopistovirasta olisi ollut hänelle mitään etua uuden löytämisessä
tuhansien samantasoisten koulujen joukossa.
Yhteistyö serbivaimon kanssa kotona oli ratkaiseva avain rakkauden työn ohella, hymähti ruotsalainen. Kahden teorian lisäksi syntyi
kaksi poikaa. Darwin oli ahkerampi ja Freud nähtävästi mässäilijä
omalla tavallaan eroottisen energian saalistajana taiteilijoiden tapaan.
Descartes oli arvoitus, mutta tuskin aivan erakko kiertäessään
Alankomaita ja sen vilkasta sosiaalista elämää. Mielessään Södergran
sijoitti hänet tunnettujen hollantilaisten taiteilijoitten joukkoon. Värit nyt vain vaihtuivat tieteeseen, ja se oli Descartesin luovan nerouden kohdalla sama asia.
Luovuuteen kuuluu myös kyky hakea oikeaa energiaa, oikeita lähteitä ja suodattaa diffuusinen tieto, tiesi Södergran kulttuurisen ja
ihmismielen yhteiset polut. Ruotsin Akatemia ja Alfred Nobel olivat
hänelle tällaisia suodattajia ja henkilöitä. On järkevämpää jakaa Nobeleita kuin tavoitella niitä, hymyili Södergran kasvukodilleen Tukholmassa. Sinne palasi lopulta myös kuningattaren hoiviin Descartes
Hollannista. Viikingeistä ruotsalainen ei halunnut kuulla mitään.
Alkuperäisen tiedon lähteet olivat lopulta Södergranin kaltaiselle
ammattilaiselle tuolta suunnalta Mileva Marecia seuraten helppoja.
Rene Descatesin tietojen pirstoutuminen monen munkkikunnan ja
vanhan kulttuurin alueelle oli jo hieman työläämpää. Tieto oli toki
pääosin samoilta lähteitä, ikään kuin kulta huuhtoutuen ympäristöönsä samasta peruskalliosta, mutta sen tapa kulkeutua virtojen
mukana ja suodattua kuin kultahiput vaskoolin pohjalle vaati
enemmän vaivannäköä ja kykyä avata kieli muualtakin kuin heprealaisesta tai arameankielisistä lähteistä. Näistä lähteistä Södergranille
avautuivat elektronien magneettisuuden hallintaan vaadittavat koodit ja ne hän välitti oitis Müllerille. Puolijohteiden kerrostetut rauta,
kupari, rauta kerrokset olivat vain muutaman atomin paksuisia ja
auttoivat magneettisen muistin kehittelyssä Mülleriä. Hän tarvitsi
atomitason tekniikan sovelluksia ratkaistessaan elektronien kiertyvää
ominaisuutta, spiniä. Spintroniikka mahdollisti monien eri osasten
valmistuksen samalle sirulle, jolloin myös sen Rna-sovellus parani
306

oleellisesti. Kun spinit saatiin säilymään ferromagneettisen aineen
avulla samaan suuntaan, tieto ei enää geeneissä tai keinoeläin aivoissa hävinnyt, vaan pysyi aina samana kuten tietokoneessa, jonka sähkökenttä oli välillä katkaistu ja palautettiin uudelleen lataamatta
välillä ohjelmaa.
Onneksi monet vanhat kulttuurit olivat jäljentäneet omia pyhiä
kirjoituksiaan ja kulttuurinsa suurimpia saavutuksia muutaman maailmaa kiertäneen kauppiaskulttuurin kielille tärkeimpänä foinikialaiset ja näiden aakkostus. Se mitä nämä kauppakansat eivät olleet
löytäneet ja käännetty heidän kielelleen, sillä tuskin oli suurtakan
merkitystä ikivanhojen kulttuurien synnylle. Sen sijaan puuttuvat
renkaat ja koodit uudelle tiedolle löytyivät edelleen vanhoista kulttuureista ja niiden tallenteista, tiesi Södergran. Ne oli vain osattava
avata ja tiedettävä mitä oli hakemassa. Deduktiivinen tiede vaati portaansa ja oikeat tasot ennen kuin seuraavalle saattoi astua tai sitä
edes etsiä. Södergran halveksi niitä tieteen kiipijöitä, joilla jalat olivat
ilmassa ja kädet hamusivat uutta tukea tietämättä, mihin jalkansa
asettaisi muualle kuin toisen tutkijan päälaelle.
Muu puuttuva pieni pirstaleinen tieto löytyi avaamalla dominikaani- tai fransiskaani -munkkiveljestöjen aarteita ja muutamia
juutalaisten synagogissa säilyttämiä tietoja tai hautakammioita etruskien tapaisissa nekropoleissa. Vatikaani oli yksi tällaisen tiedon haltija. Villit paimentolaiskansat siirsivät tietoa, mutta suuria pyhiä
kirjoituksia heiltä ei juurikaan voinut löytää sen enempää kuin väkivaltaisilta kulttuureilta, jotka ryntäsivät inkojen pyhiin kaupunkeihin,
ryöstivät ja tappoivat kansakuntia, muuttivat taideaarteet ja pyhät
sanansaattajat sulatusuuneissaan kultaharkoiksi.
Nyt ne makasivat pankkien kassaholveissa, haudoissa hampaiden
paikkoina ja korroosion hävittäminä kirkkojen ja synagogien, pyhien
paikkojen ja palatsien kattojen lehtikultana tai suurmiehinä palvottujen ryöstäjien patsaiden pinnalla. Näiden ritarikunnat eivät omistaneet mitään sen arvokkaampaa, halveksi ruotsalainen läntisen kulttuurin rappiota Euroopan niemellä.
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"Me olemme kai siirtämässä lapsillemme omia kauhun ja pelon
lähteitämme, kieroja poliittisia käyttäytymismalleja, fantasioita, joita
mielikuvituksemme ikinä vain voi tuottaa. Joskus pedofiileistäkin
puhuttiin tuomitsevasti, nyt ne pirut on laillistettu sankaruuteen
saakka, saatana".
Puhujana oli nyt saksalainen eversti, joka oli menettänyt poikansa
sodassa, ja jonka tytär hankki toimeentulonsa prostituoituna ennen
itsemurhaksi lavastettua murhaansa. Hänen viimeinen viestinsä oli
kirje isälle, jonka yhteys tähän oli katkennut jo varhain, ja jonka hän
tunnisti lapsekseen vain muutaman yhteisesti vietetyn perhejuhlan
kautta. Hänen kosketuksensa tyttöön oli yhtä kapea kuin venäläisen
ammattitappajan omaan sisimpäänsä, ja hän suri tyttärensä poismenoa aivan kuin ketä tahansa prostituoitua surraan.
"En minä lainkaan ihmettele, että heiltä puuttuu kyky myötäelämiseen, nöyryyteen ja aikuisen ihmisen kunnioittamiseen. Nehän
ovat nykyisin kuin alkuihmisiä, kivikautisilta asuinsijoiltaan moderniin maailmaan siirrettyjä petoja. Jokainen lapsi on varmaan syntyessään kuin alkuihminen ja sellaiseksi ne nyt jätetäänkin".
Tohtori Södergran oli harmissaan keskustelun saamasta sävystä ja
typeränä pitämänsä juopuneen saksalaisen puuttumisesta siihen.
Kuitenkin hän yritti vielä kerran saada kosketusta venäläiseen naiseen. Jokin sisäinen varoitti häntä, mutta samalla kiihotti etsimään
tietä venäläiseen sielunmaisemaan. Mihin Kuu oli häntä ohjailemassa?
"Kuinka avuton lapsi olisikaan oman aikamme ghetoissa, jos häneltä poistettaisiin kokonaan sisäisen maailman piiloluolat, unikuvien maailma ja piilotajunnan tasot. On kuin luonto olisi halunnut
järjestää lapsillemme mahdollisuuden selvitä oman lajimme aggressioilta lajin säilymistä edesauttavalle keinolla. Vai mitä Nina Stepanova?” Lapsuuden nimen käyttö oli ruotsalaiselta harkittu virhe.
Se oli tyhmä virhe ja laukaisisi kohta murhenäytelmän, mutta pelasti
samalla Södergranin hengen. Mutta vain toistaiseksi, vastaisivat
Maya-kansan jumalat ja kohtalonjumala Nemesis aina silloin, kun
ihmislapsi syntyi ja sai samalla kuolemantuomionsa.
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”Kumpaa te pidätte paremmin tähän sopivana vastaajana; drawinismia ja perinnöllistä kykyämme suojautua vahingoittumatta aggressioilta, vai olisiko taustalla sittenkin pinnallisempi psyykkinen
minämme, ehkä jopa yliminä, jolloin freudilaisuuskin voisi vielä selittää jotakin?”
Mutta Nina oli siirtynyt jo oman sisäisen maailmansa houreisiin,
kuten aikuisen kohdalla usein käy kun ulkoisen maailman paineet
alkavat horjuttaa ruumiin ja sielun sisäistä harmoniaa. Hän oli piiloutunut Stefan Sweigin shakkitarinan sankarin tavoin leivänpaloista
muovailtujen pelivälineiden ja kaltereiden ruudukkoihin rajattuun
idioottimaiseen peliin. Lasittunein silmin hän nyökkäsi tohtorille ja
hymyili hurmaavasti poisnukkuneen lumoavaa hymyään.
"Saanko minä vastata", keskeytti tummaihoinen ranskalainen ja
vasta mölyävien apinoiden joukosta mukaan keskusteluun Tiroliin
temmattu sotilas. Sotilaspuku oli virheettömän istuva ja olemus kuin
skotlantilaisen näyttelijän Jean Conneryn.
"Minä uskon että tämä ongelma on vain teidän ongelmanne.
Olen usein hyvin huojentuneena huomannut kuinka lapsenne täällä
on suojattu sinänsä hyvää tarkoittavalta kasvatukseltanne. Tätä samaa totuutta olen joutunut usein käyttämään omiin sotilaisiini. Lapsen ja sotilaan maailmaa tulee lähestyä lapsen tai sotilaan omilla
ehdoilla, ulkoisen maailman ulkopuolelta, sadun ja fantasian, todellisuuden ja fiktion rajamailta. Ainoa syy missä sotilas tai lapsi joutuu
kunnioittamaan esimiestään tai vanhempiaan on se, että esimies tai
vanhempi ihminen voi viedä hengen, on vahvemmassa asemassa. Ja
samalla tavalla, niin kotona kuin armeijassa, me opetamme vahvemman oikeudella, jossa oman mielen sijasta tarkoituksena on oppia tuntemaan toinen ihminen. Ymmärrättekö mitä tarkoitan?” Ja
varmasti he ymmärsivät liiankin hyvin. Jokainen tiesi kuinka ihminen ja kulttuuri avasi vieraan koodin omalla koodistollaan.
Lopputulos ei ole sama kuin alkuperäinen, mutta ehkä parempi
kuin vastaanottajan aiempi tulkinta ja lopulta yhteisenä kuin jumalhahmo, joka muuttui kulttuurien hakiessa siitä yhteistä muuttujaa.
Jos kyseessä oli koko symbolirakenteen muutos, koko kulttuuri ja
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sen instituutiot, ajattelutapa ja organisaatiot vaihtuivat. Mutta se vaati toteutuakseen dynaamisena prosessina lisää oppivaa ja vastaanottavaa geenimateriaalia, ja se oli nyt tämän salaisen kokoontumisen
syynä. Ei kukkoilla komealla olemuksellaan ja esitellä omia geenejään.
Jokainen ymmärsi kuinka hän keskeytti kysymällä puhetulvansa
välillä, aivan kuin vahvistaakseen itselleen olevansa oikeilla laduilla,
tai tulleensa oman ymmärryksensä äärilaidoille, kuten ihmiset usein
tekevät puhuessaan liian pitkiä lauseita. Ja nyt tuo puhe pitkästytti
käteensä haukottelevaa Södergrania.
"Siis toisen ihmisen mieli. Ja molemmissa tapauksissa kasvatuksen tarkoitus oli tutustua mieleen, jolta puuttuu sekä juuret että siivet, aikuiselämämme tärkeimmät peruspilarit. Oikein suoritettuna
tuloksena oli hyviä sotilaita tai oikein sosiaalistettuja aikuisia".
Taas Hollywood-filmien tähti piti tehostetun tauon ja tuijotti vieressään istuvaa saksalaista upseeria, ikään kuin arvioiden tämän ajatuksia tai kohdistaen sanansa tälle. Tummia kulmakarvoja nostaen
hän vaikutti nyt hämmästyneeltä ja aidon avoimelta.
"Ainoa syy miksi lapset kunnioittavat vanhempiaan tai kasvatettava kasvattajaansa on se, että vanhemmat tai kasvattajat ovat vahvempia. Ja vahvemman oikeudella ainakin meillä sotilailla on tapana
kouluttaa tavalla, jossa oman mielen sijasta tarkoituksena oli oppia
manipulointi, toisen ihmisen mielen sisältö. Mieli, jolta lopulta puutui sekä juuret että siivet, oma tahto elämän tärkeimpänä peruspilarina. Ei sellaiseen kasvatukseen liity ihanteilla varustettua lahjakkuuden tai luovuuden, oman persoonan kunnioitusta, elämisen oikeutta
ilman valmistautumista johonkin myöhemmin tulevaan aikuisuuteen, uhriin ja kuolemaan”.
Tämän sanottuaan agentin ryhdikäs mies oikaisi itsensä ja alkoi
mennä asiaansa. Johdanto oli ohi. Ääneen tuli käskevä ja kova sävy.
”Ensimmäisenä tehtävänä oli repiä alas oma tahto, jotta sen tilalle voisi rakentaa jotain muuta. Tehdä ihmisestä haluamansa käyttäen
joko lahjontaa, suostuttelua, kiusaamista, kuria ja lopulta suoraa sadismia. Saati että se olisi neroutta, ihanteilla varustettua lahjakkuutta,
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menestyksestä ja narsismista piittaamatonta, turmeltumatonta, se oli
pahinta ihmisen kiduttamista. Se on kuin parisuhde, joka johtaa jatkuvaan toisen alistamiseen, henkiseen masturbaatioon, haavojen
irtirepimiseen, masokistiseen kärsimykseen sadistisen kumppanin
hakiessa tyydytyksensä." Mies puhui nyt omassa asiassaan ja oli siirtynyt taantuen geeniensä ohjaamana varhaisimpiin kokemuksiin. Ne
eivät vain Saksassa voineet olla jumalolentojen kansa kisailua luonnon helmassa. Södergran oli kuulemaansa tyytyväinen. Se oli kuin
preussilaisen rautakanslerin puhetta lapsilleen. Jos neuvottelut eivät
johda tulokseen käytetään tulta ja terästä, Preussinpunaista psykoanalyysiä. Se muistutti kaikessa kreikkalaista draamaa, jossa loistavasta alusta päädyttiin säälittävään tappioon, traumaan ja lopulta jopa
odotettuun mytologiseen julmuuteen, jossa kansa sai luvan palata
peruspahuutensa juurille, isän tai lapsen murhana.
Tummaihoinen istui olleen varma siitä että haettu lapsi ei voinut
olla ainakaan hänen kokemansa kasvatuksen tai geeniperimän,
-siirtojen ja manipuloinnin tulosta. Että tämä keskustelu oli mennyt
harhapoluille, ja sen takana oli taas ruotsalaisen vehkeily. Kuinka
syvälle ja pitkälle tuo vehkeily oli mennyt, sitä hän ei ymmärtänyt.
Hän ei voinut aavistaa kuinka Kuu oli liittoutunut ruotsalaisen kanssa ja manipuloi hänen päässään. Ohjelma nuorten altruistien holokaustiin toteutui kirjaimellisesti.
Sotilaan lopetettua Södergran nousi seisaalleen. Edellinen puhe
toi hänen mieleensä lapsen, liikemiesneron, jonka hän oli tavannut
joskus hyvin kauan sitten, ja jonka tarinan hän jostakin syystä halusi
kertoa juuri nyt. Se oli sopiva keino, jolla hän saattoi palauttaa työjärjestyksen ilman suurempia selittelyjä aasinsillalleen. Samalla se oli
testi siitä, missä tilassa manipuloidut olivat tänään Kuun noustessa
korkeimpaan lakipisteeseensä ja Descartesin vuorten lähestyessä
päämääräänsä, sovittua hetkeä. Tuosta hetkestä Södergran ei neuvotellut tämän joukon kanssa.
Se oli hetki, jolloin Münchenissä musta syyskuu aloitti terrorinsa,
Apollo laskeutui alueelle vuonna 1972. Munchenissa syntynyt Albert
Einstein löysi samalla kellonlyömällä teoriansa vuonna 1904, ei
311

vuonna 1905, jolloin ne julkaistiin. Tieteellisen sarjajulkaisun tuottaminen vei silloin vuoden ja viive oli todella vähäinen, sillä nuoren
Einsteinin tueksi oli asetettu veljeskunnan verkosto eivätkä kirjoitukset vaatineet muuta ennakkotarkastusta.
"Antakaas kun kerron teille tämän juuri mieleeni palautuneen
kertomuksen. Ehkä se auttaa meitä ymmärtämään mistä tässä voisi
olla lopulta kysymys". Samalla hän unohti hetkeksi kiinnostuksensa
slaavilaiseen naiseen, jonka katse oli nauliintunut hänen ohitseen
kauas taustalla kohoavan Kuun tummien kraattereiden unenomaiseen ja miltei lumoavaan maisemaan, jossa nousevan auringon varjot
olivat vaalenemassa. Paholaisen oikea käsi oli toteuttamassa lopullisen puhdistuksen toista osaa, omien jälkiensä hävittämistä.
Södergran tunnisti hyvin Apollo- ja Luna-lentojen paikat alkaen
heinäkuulta 1969 Mare Tranquillitatisin kuvista ja päätyen elokuulle
1976 Mare Crismukseen. Kaikkiaan yhdeksän lentoa ja yli 2000 kairausta, näytteitä liki 400 kiloa Kuun kamaralta. Eniten Descartes
vuoristosta ja Taurus-Littowin laaksosta, joista nyt näkyvillä oli Descartes Apollo 16 lennolta, Mere Tranqullitaris Apollo 11 lennolta,
Taurus-Littow Apollo 17 lennolta upean komeana kraatterina, Hadley-Apennine alue Apollo 15 lennolta, loistava Fra Mauro kraatteri
Apollo 14 lennolta ja takimmaisena Oceanus Procellarum Apollo 12
lennolta marraskuulta vuodelta 1969.
Hän muisti tuon päivämäärän kuin eilisen ja Kuun irtomaan regoliitin, joka peitti pölynä astronauttien vaaleat avaruuspuvut. Nyt
harmaan keltaisena loistavassa magmameressä, Mare-basalttien laaksossa, kevyet mineraalit kohosivat aikanaan sulan laavan pinnalle ja
metamorfoituivat kivilajeiksi, joita geologit kutsuvat anortosiiteiksi.
Ylängöillä tavattiin myös muita magmakiviä kuten duniitteja, gabroja, troktoliitteja ja noriitteja.
Tuo ylänköjen kallioperä oli ikivanhaa. Vanhimmat anortosiitit
kiteytyivät jo noin 4500 miljoonaa vuotta sitten, ja sellaisena ne olivat pysyneet ilman eroosion työtä. Näin vanhaa kallioperää ei Maassa ollut säilynyt. Ja tätä kiveä Södergran oli hakemassa joutumatta
turvautumaan arkeiisiin poimituksiin Skandinaviassa tai Kanadassa,
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erityisesti kuitenkin Suomessa. Müller rahtasi jalostettua ikivanhojen
tulivuoripiippujen kimberliittiä ja oikeassa lämmössä sekä paineessa
muuttunutta grafiittia ja hiiltä, timanttien tuhkaa, Petsamon kautta ja
omilta kaivosvaltauksiltaan.
Elämä maapallolla alkoi vain muutaman miljoonan vuoden ikäisenä, ihmisen ehkä 70 000 vuoden tai miljoonan vuoden takaa riippuen ketä halusi uskoa. Amerikkalaisista luomiskertomukseen uskoi
pääosa. Fundamentalisti tiedemiehet ja luomiskertomusta sellaisenaan käyttäneet kiihkoilijat olivat Södergranille samaa taantunutta
joukkoa, jotka palasivat Darwinin aikaan dogmaattisen traumansa
juurille.
Kuun magmameren kiteytymistä seurasi meteoriittipommituksen
aikakausi. Se oli voimakkainta liki 4000 miljoonaa vuotta sitten pian
sen jälkeen, kun maahan törmäsi iso taivaankappale. Se oli noin
kymmenesosa Maan massasta. Kuu muodostui pääasiassa tuon törmäävän kappaleen uloimmista osista. Sen ydin sulautui Maan ytimeen. Tämä selitti Kuun alhaisen tiheyden ja rautapitoisuuden,
kertaili ruotsalainen tietojaan näpelöiden kelloaan hermostuneesti.
Nykyisin isotooppigeologit tunsivat hyvin Kuun ylänköjen ja Mare-basalttien iän. Niiden ikä oli liki maapallon ikä, neljä miljardia
vuotta. Magneettikenttää Kuulla ei ollut ja se yllätti tutkijat Kuun iän
ohella. Ytimen jäähtyessä se oli kadonnut kokonaan. Kuun meteoriitteja Maasta oli löytynyt noin 30 kiloa, ja eniten niissä oli Kuun
ylänköjen antrosiitteja. Voisiko Kuussa olla vastaavasti maameteoriitteja ja ehkä jopa täältä lähtöisin olevaa alkeellista elämää, pohti
venäläinen kuututkija havahtuen Södergranin esitelmään. Oikeammin hän havahtui ajatukseen, joka oli sama kuin Södegranin. Ruotsalainen oli saanut sen vain vuosikymmenet aikaisemmin, ja tehnyt
sen eteen järjestelmällistä työtä tähän päivään saakka. Hänen ympärillään pyöri varkaiden armeija aivan kuten silkkitien keskuspaikassa
Gugen sivilisaation ympärillä 1600-luvulla Tiibetissä.
"Mieleeni siis palasi kokemus liikemiehestä, jonka tapasin kauan
sitten vastaanotollani tukholmalaisessa sairaalassa, sen neurologian
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klinikalla. Miehellä oli outoja tuntemuksia, joiden tausta oli häiriintyneessä narsismissa, kuten äsken viitattiin”.
Ruotsalaista ärsytti viittaaminen puhujaan, jonka asiantuntemusta
hän halveksi, mutta tämä oli hänen keinonsa pitää yhä useampi
osasyyllisenä keskusteluun, joka oli vain hänen ja naisen väliseksi
tarkoitettu väliheitto. Södergran alkoi jo laskea minuutteja aivan kuten kuuluotaimen laskeutuessa ja jälleen sen käynnistäessä rakettinsa.
”Tehän tiedätte kertomuksen kukasta ja tytön katsomassa kuvaansa lähteen peilistä?” Södergran viittasi narsissiin. ”Tuo mies oli
alallaan nero, jos sellaista nimitystä voi liikemiehestä käyttää. Oikeastaan olen tavannut paljon samantyyppistä neroutta juutalaisissa ystävissäni tai oikeammin asiakkaissani, joilla oli taustalla syvä trauma ja
sen aiheuttamat ongelmat lahjakkaan ihmisen minäkuvissa itseymmärryksen lukkona. Siis narsismissamme, kyvyssämme rakastaa itseämme oikein ja hyväksyttävällä tavalla. Sillekin voi asettaa normit”.
Södergran oli asettanut omalla rakkaudelleen korkeat normit ja tavoite oli nyt nostettu Descartes vuorten huipulle.
Kuu oli nyt liikkumassa tavalla, jossa sen liike oli mahdollista havaita, ja se näytti nyt pikemminkin karusellilta kuin elämää uhkaavalta taivaankappaleelta tai näky antoi vaikutelman liikkeestä, ikään
kuin olisi seurannut taivaanrannan vuoriston siluettia liikkuvasta vanusta tai laivasta. Kohta, jossa Kuun rata leikkasi ekliptikan tason,
Kuun radan solmut ja jossa Saros-jaksot laskettiin, kulkivat ruotsalaisen aivoissa kuin tietokoneen kartan astrologiset simulaatiot, joissa oli nyt vanhan tieteen murtavaa määrittelemätöntä runollista
voimaa.
Drakoniset kuukaudet ja niiden mitta suhteessa anomalistiseen
kuukauteen oli tunnettu jo vuosituhannet, siinä missä auringon aiheuttamat muutokset kaksoistähtenä liikkuvan maan ja kuun pieniin
häiriöihin. Jo Ptolemaios oli havainnut liki asteen evektion 100luvulla ja Tyko Brahe laski lukuisia häiriöitä Kuun liikkeessä. Nykyisin Kuun paikka taivaalla suhteessa Maan keskipisteestä laskettiin
toki tietokoneilla. Mutta näitäkin tärkeäpää oli tietää miten nämä
paikat määritettiin silloin, kun muinaiset astrologit ennustivat ympäri
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maailmaa taivaankappalten liikkeet ja rakensivat näistä yhtenäisen
järjestelmän, jonka mukaan ennustuksensa laativat ja toimintansa
rakensivat, ja tämän koodiston avain oli Södergranin sisäisen maailman avaaja myös kulttuurien suuntaan. Tieto muinaisten intiaanien
tallentamana oli miltei parempaa kuin kiinalaisten tai babylonialaisten heidän jälkeensä. Kaikella tällä oli yhtymäkohdat hänen geneettiseen rakenteeseen, dna-koodin siihen osaan, johon rna-siirsi tietonsa
uuden solun syntyä siinä meioosissa, jossa alkoi rakentua kokonaan
uutta alkuelämää aivan kuin muinaisissa kansojen omissa mytologisissa alkusynnyn kuvauksissa. Miten oikeassa ne olivatkaan, runoili
Södergran mielessään, ja pelkäsi oman taantumansa alkamista terästäytyen.
Se mitä venäläiset pian lähettivät ranskalaisen Reutersin uutistulvaan, oli jo nauhoitettu Hollywood tapainen tallenne. Se mitä oikeasti tapahtui, oli Apollo-lennon tuotetta, ja Lunan räjähteet pysyivät
vaiti, tai tulivat muutaman sekunnin myöhässä, ennusti Södergran ja
oli siinä Maya-kansan tasoa. Södergran oli kaikessa muita muutaman
sekunnin edellä, ja se oli reaaliaikaisessa, ajattomassa ja paikattomassa maailmassa käsittämättömän suuri etumatka. Aivan kuten piilotajunnan etumatka tajunnalle toimia. Oli sääli ettei hän voinut kertoa
neroudestaan muille etukäteen. Että nämä olisivat kohta hautautumassa valtaisan meteoriitin alle median ottaessa osaa ikävään tapahtumaan.
"Ystäväni liikemiehen nerous perustui oikeastaan yksinomaan
suurenmoiseen tapaan hahmottaa numeroita. En tarkoita sellaista
poikkeavuutta, jollaista tapaa lahjakkaina pidetyillä matemaatikoilla
tai nopeasti laskevilla tietokoneihmisillä. Tämä mies oli paljon muuta. Hän hallitsi, paitsi uskomattomia numerosarjoja ja niiden laskennallisia johdannaisia, tämän lisäksi sellaisia analyyttisiä päätelmiä,
joita näihin lukusarjoihin saattoi sisältyä. Hän oli siis luova numeroittensa joukossa. Ei pelkkä tietokone tai tietokoneen etäispääte.
Itse en kykene sitä oikein teille kuvaamaan, koska en ymmärrä siitä
maailmasta kuin sen osan, jonka mies minulle kykeni välittämään. Ja
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uskokaa minua, se ei ole paljon, mutta ei tässä tapauksessa myöskään kertomukseni avain".
”Matematiikka ei ole vain aksioomia, teoreemoja ja päättelysääntöjä. Matematismilla tarkoitetaan pikemminkin sitä, että aktuaalisen
maailman ilmiöitä voidaan esittää matemaattisten yhtälöiden avulla,
ja että kaikilla ilmiöillä on vastineensa matematiikassa tai jossain matematiikan olioiden maailmassa - missä ne sitten ovatkin”, selvensi
ruotsalainen tarinansa taustoja hieman samaan tapaan kuin hänen
lapsena näkemänsä ohjaaja Ingmar Bergmanin tuotannot. Niistä hänen mielessään kulki nyt näkyjä mansikkapaikalta, seitsemän sinetin
ja Monikan kanssa vietetyt kesät, muistot Fannyn ja Alexanderin
seurassa. Ruotsalainen taisteli oman taantumisensa kanssa ja ponnisteli vimmatusti.
”Matematismissa matematiikka on isäntä ja ihminen sen renki aivan kuten geenit ovat isäntiä ja meemit renkejä tai päinvastoin.
Riippuen kuka haluaa tieteensä häntää nostaa. Niinpä matematismissa kaikki luonnon tapahtumat, myös ihmisen käyttäytyminen,
voidaan esittää matemaattisesti. Oikeastaan empiirisessä mielessä jo
Galilei ja Newton ajattelivat näin, ja kaksiarvoisessa logiikassa tätä
harrastivat niinkin arvovaltaiset herrat kuin Descartes, Leibniz, Boole, Frege. Russell, Whitehead, Hilbert ja monet muut. Maailma haluttiin järjestykseen matematiikan merkkipelien avulla universaaliksi
ja täysin halittavaksi kokonaisuudeksi”, Södergran oli taas irti vanhoista muistoistaan ja keskittyi tarinaansa.
”Oikeastaan vasta Göbel ja Church tekivät tästä hullutuksesta lopun, vaikka tänäkin päivänä löytyy ihmisen ongelmat tietokoneen
kanssa ratkaisevia mekaanikkoja ja ihminen nähdään automaattina,
monimutkaisena biologisena koneena. Sellaisen ihmisen rakkaus on
kaukana runoudesta molekyylien tanssiessa tietyt askeleet ja hulluus
on valmis”. Ruotsalainen huomasi menevänsä liian syvälle asiaansa
ja perääntyi paljastamasta liikaa.
"Heti ensitapaamisemme yhteydessä tämä mies johdatti siis minut sellaiseen numeroiden sarjaan ja maailmaan, jolle en voinut kylmetä. Jälleen kerran romaanihenkilöitä lainaten hän muistutti
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minusta eniten ehkä teidänkin tunnistamaa Jean Babtistea tuoksujen
ja parfyymien maailmasta. Muistattehan miehen? Miehen joka eli
täysin hylättynä lapsuudestaan saakka ja vailla minkäänlaista tuoksua
niin kauan kuin kykeni laatimaan itselleen ylivertaisen tuoksun neitsyiden murhien kautta ja hurmasi tällä tuoksulla ihmiset. Ja joutui
onneton lopuksi revityksi palasiksi ja syödyksi kuin villi-ihmisten
alkukantaisissa menoissa alamaailman ihmisten toimesta sellaisten
orgioiden jälkeen, joita vain tuo liian eroottinen tuoksu saattoi ihmisissä aiheuttaa suuren juhlayleisön keskuudessa".
Mutta kukaan ei muistanut Patric Syskinden klassikkoa, ja tämän
täydellisyyden tavoittelun analogian tohtori jätti tarttuen uudelleen
alkuperäiseen aiheeseensa.
"Ystäväni liikemies johdatteli minut sellaiseen numeroiden ja
symbolimaailman elämykselliseen osaan, joka muistutti pikemminkin kreikkalaista mytologiaa ja Minotaurus -härän tarinaa, kuin mihin olin aiemmin oppinut. Minotauruksen me ainakin muistamme ja
labyrintin ja uhrattavat neidot? Tai ehkä muistatte Oidipuksen ja
hänen onnettomuutensa, mutta eri yhteydestä? Tai ehkä paras kohta
muistaa on sittenkin härältä paenneen pojan ja häntä auttaneen isän
tarina. Selkään liimatut siivet ja lento kohti aurinkoa sen sokaisemana ja siipiä kiinnittäneen vahan sulamisen. Putoaminen ja tuho täydellisen pelastuksen hetkellä on tarinani avain". Meri, joka sai
nimensä pudonneesta pojasta ja kreikkalaisesta tarustosta, oli todellakin avain moneen kätköön, hymyili Södergran arvoituksellisesti.
Juuri sillä hetkellä Kuu nousi lakikorkeuteensa taivaanrannassa,
sen alapuoliset vuorenharjanteet alkoivat nyt hahmottua mustaa taivasta vasten, jolloin Alpit näyttivät aivan kuin ne olisivat olleet niiden kalpeita kuvajaisia tai heijastus varjona lammen pinnassa. Kuten
tarinassa narsismista, ajatteli ranskalainen sotilas ja alkoi kaivata jälleen trooppisen sademetsän yölliseen meteliin. Hadley-Apenniinien
alue ja Descartes vuoristo näyttivät nyt liian uhkaavilta, ja mölyävät
apinat äidin kehtolaululta. Södergranin ohjelma alkoi avautua hänelle, ja samalla hän alkoi oivaltaa kuinka viimeaikaiset unet ja näyt olivat geenien manipuloimia ja Södergranin tuottamia. Hänellä ei ollut
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valinnan vapautta, hänen päänsä oli Södergranin luomus. Müller
tuotti kaikki hänen moraalinsa ja emootionsa jokaisen meemin, pienimmänkin. Hän oli täällä vain tarkkailtavana, kuten koeapina häkissään, jota ei haluta loukata.
"Tämä mies oli siis numeroittensa maailmassa yhtä täydellinen
kuin Jean Babtiste täydellinen tuoksussaan tai Messias rakkaudessaan ja laupeudessaan, jos niin haluatte ja paremmin minua ymmärrätte. Sillä hän ei vain muistanut ulkoa uskomattomia numerosarjoja
tai oikeammin niiden maailmoita, vaan samaan aikaan suoritti niillä
mutkikkaita laskutoimituksia, laati nerokkaita järjestelmiä tai systeemejä, strategioita, jotka olivat luovuuden, ei hulluuden tulosta. Hän
oli lähellä sitä tavoitetta, jossa ihmisen mutkikas järjestelmä muutetaan osaksi universaalimatematiikkaa ja turhien kertomusten tai uskomusten aika oli ohi. Södergran hengähti ja piti tauon. Vilkaisi
kelloaan ja Kuun asemaa. Alkoi sekuntien laskeminen.
”Mutta yksi ongelma hänellä oli. Koko tuolla oudolla taidolla ei
ollut mitään järjellistä käyttöä. Syy kyllä sen syntyyn, mutta ei käyttöä
enempää kuin ylivertaisella tuoksulla tai ylivertaisella rakkaudella tai
nöyryydellä, laupeudella tai millä tahansa keskiverron lahjakkuuden
runsaasti ylittävällä kyvyllä”.
Kuu peitti nyt koko ikkunasta avautuvan näkymän, ja hämärä
laskeutui yhä syvempänä laakson metsiin. Fra Mauro kraatteri kosketti miltei Alppien ylimpiä huippuja ja Mare Crisium tuli näkyville
ikää kuin jatkeena Alppilaakson viljelmille.
"Ajatelkaapa vaikkapa ydinfyysikkoa tai sydänkirurgia, joka syntyy väärään aikaan tai siirretään sata vuotta ajastaan taaksepäin. Mitä
hyötyä hänelle on tuolloin taidostaan, jos tulikin on vielä monelle
vieras, sähkö tuntematon ja sairaita hoidetaan noituuden keinoin?
Ihmisen ei pidä syntyä väärään maailmaan vääränä ajankohtana. Mikäli tällaiset ihmiset tekevät jotain muuta kuin hymyilevät nöyrästi,
heidät teloitetaan armotta tai suljetaan vankityrmiin, hoitolaitoksiin
tai ymmärretään vain hyvällä tahdolla hymähdellen. Heitä ehkä kutsutaan innovaattoreiksi tai visionääreiksi, mutta oikeasti heidät puet318

tiin Einsteinin kaltaiseen peruukkiin, jolloin tuloksena oli hupsun
narrin tai hullun professorin naamio”.
Sali oli nyt hiljentynyt, seurasi Kuun nousua yhä korkeammas ja
kuunteli nousuveden hiljaista kohinaa laaksojen pohjalla. Veri virtasi
nyt aivoihin helpommin tehden olon virkeän uneliaaksi aivan kuin
pitkää rakastelua seuraavassa syvän orgasmin jälkitilassa, jossa väsymys ja raukeus yhtyi ruumista ruokkivaan vireyteen.
"Niinpä kollegojensa joukossa liikemiesneroa alettiin pitää noituuteen saakka erikoisena tapauksena, jonka asiantuntemusta käytettiin hyväksi, mutta jota muuten haluttiin karttaa tai siirtää sivuun
vallankäytön muusta pelistä ja pelosta, jonka jonkun asian täydellinen osaaminen pienisieluisessa kiipijöiden maailmassa muuttaa levottomaksi kuiskinnaksi. Jos olisi eletty keskiajan pimeiksi kutsuttuja
vuosisatoja, hän olisi joutunut joko Paavin istuinta tukevaksi kardinaaliksi, tai pahaisessa kyläyhteisössä hänet olisi poltettu roviolla,
kiusattu työpaikalla hengiltä”.
Sali, joka oli täynnä poikkeuksellisia ihmisiä, neroja omalla alallaan, kykeni tunnistamaan itsensä liikemiehestä. Se oli helppo tarina
ymmärtää ja tuki häiriintynyttä narsismia tai sai vainoharhaiseksi.
Ruotsalainen tohtori osasi asiansa, ja tunsi paria poikkeusta lukuun
ottamatta jokaisen Tiroliin saakka pelastetun sielunelämän entuudestaan. Vain kaksi uutta kasvoa kiusasi häntä ja sai epäluuloiseksi. Södergran ei ollut vainoharhaisen epäluuloinen ilman syytä. Kaikille
näille Tiroliin kutsutuille yhteistä oli omalaatuinen häiriintynyt nerous ja taustalla olevat piilevät traumat tai kyttyrä, jota hän olisi halunnut osoittaa jokaisen kohdalla erikseen, jos siihen olisi vain
tarjoutunut tilaisuus tai aikaa aloittaa ahdistava terapia. Epigeneettiset ihmiset olivat kaikki omalla tavallaan hellyttäviä, pohti Södergran
ylimieliseen tapaansa nähden edessään oman koulutettavan
apinalaumansa.
"Liikemiestä pidettiin siis alansa ehdottomana ammattilaisena ja
poikkeustapauksena, joka sai elää lopulta vailla suurempaa kateutta
aivan kuten aina silloin, kun ylivoimainen nerous osuu kohdalleen ja
mestari sai kantaa viittaansa oikeassa ympäristössä. Ei siis vää319

rinymmärrettynä saati kilpailutilanteeseen asetettuna lajissa, jossa
hän ei olisi selviytynyt. Tässä liikemaailma oli oppinut paljon sellaisilta organisaatioilta, jotka eivät ole länsimaisia".
Juuri tällä kohden Södergran tunsi ylpeyttä. Toimiminen suurten
konsernien konsultoivana asiantuntijana oli luonut hänelle pienen
varallisuuden, mutta sitäkin suuremman kansainvälisen maineen
myös bisnesmaailmassa. Se oli syy miksi hän oli nyt tässä ja täällä.
Globaali liikemaailma hyötyi hänestä aivan toisin kuin konvergoiva
tai hidas korporatiivinen kulttuuri, ja vastaavasti hän ui kaikuluodaten sen verkostoissa aivan kuten delfiini avomerellä lajikumppaneilleen viestittäen. Viimeisin menestys oli tehnyt hänestä jo ylivertaisen, ja konsultointi luennoijana oli jäämässä tekoelämän laatijan
maineen kasvaessa. Tiedon ja vallan kumuloituminen, varakkuuden
huima lisääntyminen olivat hänelle ilmiönä uusia kuten kaikille muillekin, mutta hän nautti siitä kaikesta, ja osasi sen myös näyttää.
"Oikeastaan liikemiesystäväni menestyksellä ei ollut erityistä tarinaa tai opetusarvoa meille siirrettäväksi, kuten ei menestyksellä
yleensäkään. Usein kyseessä on sattuma hieman kuin lottovoitossa.
Se osuu jonkun kohdalle ja pääosa jää siitä paitsi. Lottovoiton saanut
voi olla voitostaan tyytyväinen. Hänhän oli saanut jotain sellaista
arvonlisää, joka ei hänelle oikeastaan kuuluisi. Sen sijaan liikemiesneron kohdalla arvonlisä oli kuulunut hänelle jo lapsuudesta, eikä siinä
ollut mitään kadehdittavaa. Päinvastoin, hän eli maailmassa, joka oli
täynnä tuskaa, ja muistutti mitä tahansa kuulemaanne tarinaa poikkeuksellisen luovuuden synnystä”. Södergran tunsi puhuvansa nyt
enemmän itsestään kuin ystävistään. Hän arveli olevansa taas taantumassa.
”Niinpä hänen epäonnistumiselleen löytyikin runsaasti selityksiä,
kuten epäonnistumisille yleensäkin. Epäonnistujia oli maailmassa
lukematon määrä enemmän kuin onnistujia, ja jokainen oli löytänyt
siihen sopivan itseään tyydyttävän selityksen. Yleensä ne ovat fraaseja, jotka kertovat, kuinka menestyminen edellyttää mukamas itsekkyyttä, asioiden hyväksymistä sellaisina kuin ne tulevat eteemme.
Harvoin puhutaan tavasta ymmärtää ihmisen yksinäisyyttä ja tuskaa,
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joka poikkeukselliseen lahjakkuuteen, menestykseen ja sen mukanaan tuomaan elämään, yksinäisyyteen ja eristykseen liittyy. Menestyksen hinta on maksettu yleensä jo lapsuudessa, jos kyseessä oli
todella nerous". Södergranilla tällainen kokemus oli, mutta Einsteinilta se puuttui tiesi ruotsalainen. Hän käynnisti aina verkostojensa
tutkimuksen lapsuudesta oivaltaen jo varhain kuinka seurata tiedon
polkuja eksymättä väärille lähteille.
Tässä vaiheessa slaavilainen nainen heräsi unestaan. Hän kuunteli
uudelleen tarkkaavaisesti ruotsalaisen hieman vierasta korostusta ja
aksenttia, joka oli samaan aikaan sekä häntä miellyttävä että ärsyttävä. Tyhmyyskilpailu, johon häntä oli aiemmin saateltu, ja jonka
kömpelyys oli häntä syvästi loukannut, sai nyt hetkeksi unohtua ja
hän vaivautui kuuntelemaan yksinkertaisena pitämänsä keskinkertaisuuden, skandinaavin puhetta. Hänen oikean nimensä paljastaminen
oli järkyttänyt, ja jossain toisessa yhteydessä se olisi ehkä saattanut
hengenvaaraan.
Älykkään naisen tavoin Raisa piti miehiä tyhminä silloinkin, kun
siihen ei aina ollut syytä. Yleensä kuitenkin oli. Kalvakka nainen oli
jo kauan jakanut ihmiset niihin, jotka kulkivat edellä ja joiden teot
näkyivät ja toisaalta niihin, jotka kulkevat jäljessä ja arvostelivat. Ja
lopulta ainoa keino selvitä olikin keinossa suututtaa ihmisiä, tai tehdä heihin vaikutus hankkien näin vihamiehiä. Molemmat keinot johtivat hänen kokemanaan samaan lopputulokseen.
Ranskalainen koki kertomuksen alun liian vieraana itselleen ennen sen puuttumista sankaruuteen. Hänelle vihamiehet olivat ihmisiä, jotka muistivat ja tekivät suurmiehistä sankareita. Oikeastaan
hänen maailmankuvansa ja oma kokemuksensa oli hyvin samansisältöinen kuin slaavilaisella, kalvakkaalla naisella. Molemmat olivat koko elämänsä olleet sankareita, joita kukaan ei rohkaissut, ei
säälittelyt, jos he kokivat kolhuja tai kaatuivat. Heille menestyneen
epäonni oli kuin oikeudenmukainen tapahtuma, suuruudenhullulle
maanikolle tarkoitettu lahja, joka oli vain syystä tai toisesta viivästynyt, mutta tuli kyllä aikanaan.
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"Liikemiesneroni koki siis menetyksen mukanaan tuoman tappion. Sen pakollisen ja kaikkien vähemmän menestyneiden odottaman
ja toivoman. Alkoivat painajaiset, alkoholismi, avioero, syvä masennus ja romahdus. Vararikko, joka syntyi oikeastaan jo lapsuudessa ja
niissä sisäisen maailman pimeissä luolissa vietetyissä hetkissä, jolloin
nerouden lähteet luotiin ja joiden juurille hän nyt palasi".
Kuu nousi vielä hetken ylemmäs, kraattereita reunustavat vuoret
olivat ylösalaisin ja niiden kärjet kohtasivat ikään kuin veden pintaan
heijastuvana kuvastimena Alppien huiput, ajatteli tumma sotilas ikkunasta avautuvaa näkyä. Siirtomaavallan muistoista elävä ja imperialismista vihansa joskus lapsena saanut upseeri kohotti vain
aavistuksen takkinsa povea, tunnusteli kylmää terästä ja rauhoittui
ammattitappajan tavoin. Ilman henkilökohtaista kosketusta sen
enempää riistettynä olemiseen kuin elämiseen ylipäätään köyhyydessä. Ase oli väline joka toi turvallisuutta, taloudellisen aseman ja sosiaalisen statuksen. Hän hyväili sitä siinä missä joku lompakkoaan tai
jotain paljon vähäisempää talismaania. Tieto venäläisen naisen nimestä tuli hänelle yllätyksenä, johon kuitenkin saattoi jo varautua.
Silti ruotsalainen pelasi omituisen rohkeaa peliä hengellään.
"Varhaiskypsänä lapsena liikemiesneromme oli oppinut jo paljon
ennen kouluikää sujuvan luku- ja kirjoitustaidon. Siinä hän siis poikkesi täysin vaikkapa täydellisen tuoksun itselleen hankkineesta Jean
Babtistesta, joka oli lapsena pikemminkin hölmö kuin lahjakkaana
pidetty. Jean Babtiste sai aikaa kehittää oman erikoislaatuisuutensa ja
sen mukanaan tuoman nopean menestyksen ja tuhon, kun taas liikemiesystävämme oli onnettomuutensa vanki jo lapsuudesta eikä
itse sitä tunnistanut”. Jälleen ruotsalaisen mielikuviin palasi kuvia
Ingmar Bergmannin tuotannosta. Siihen sekoittui takavuosien pääministerin Olof Palmen murha. Ruotsalainen ei ymmärtänyt sen syytä.
”Niinpä hän hallitsi numeroiden maailman, kykeni käyttämään
taitojaan Aristoteleen systemaattisella logiikalla olematta parrakas
vanhus. Ajatelkaapa vaippaikäistä Aristoteleeta tai Sokrateeta pitämässä puhettaan viisivuotiaana poikasena. Musikaalinen älykkyys ja
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tekninen näppäryys pianon koskettimilla voidaan sallia vielä lapseltakin kuten Mozart, mutta ei sentään maailmankuvia muuttavia matemaattisia malleja tai sellaista symbolikieltä, jota liikemiesneromme
lapsena hallitsi, toisin kun Albert Einstein”. Kesä Monikan kanssa
vaihtui Mansikkamaahan. Kukkatulvan alla makasi Olof Palme.
”Oikeastaan jo varsin varhain hänen poikkeukselliseen kykyynsä
kuului myös ymmärtää siihen liittyvät rajoitukset. Niinpä hän oivalsi
oman menestyksensä edellyttävän kykyä olla väärässä silloinkin, kun
tiesi olevansa oikeassa. Oikeastaan hän aloitti lopultakin aivan huipulta ja uurasti itsensä aivan pohjalle saakka ja vain huomatakseen,
ettei huipulla sittenkään ole niin ahdasta ja tuulista kuin siellä, mihin
hän oli nyt saapunut". Seitsemän sinettiä muuttui Fanny ja Alexanderin hahmoiksi. Kukkameri Olof Palmen vaimon epätoivoksi.
Vähäinen hymy kalpean naisen kasvoilla kertoi hänen ymmärtäneen ruotsalaisen ajatuksen paremmin kuin mihin hän oli pyrkinyt.
Lapsena liikemiesneron ymmärrys ei ole voinut olla hänen nerouttaan kummempi. Hän ei ole voinut liittää kaikkea oppimaansa jo
olemassa olevaan tietoon. Niihin aikuisen maailman myytteihin, riitteihin ja faktoina pidettyihin valheisiin, jotka reunustivat hänen tietään, ja joita liikemiehenkin oli kuulunut kulkea. Samalla nainen
vaistosi jotain kylmää, ja tuttu kuoleman kosketus tai aavistus kuin
hapan tuoksu tai maku kävi hänen kitalaellaan.
"Mutta liikemiehen sisäinen maailma oli lapsuuden arkoina vuosina vielä kovin koskematon ja neitseellinen, ulkoinen symbolimaailma kehittymätön, ja niinipä hän myös koki kaiken lukemansa ja
oppimansa ilman riittävää kontrollia tai hän liitti kokemansa geneettiseen perimäänsä, ei opittuun symbolikieleen. Hän oli kuin hellyttävän aikuisille tarkoitetun sadun Pikku Prinssi harhautuneena pieneltä
tähdeltään aikuisten jähmettämään maailmaan. Hän oli kuin hellenistinen kulttuuri tuotuna barbaarien keskelle”. Södergran sai otteen
harhailustaan lapsuutensa maisemissa, Fanny ja Alexander katosivat.
”Oikeastaan tarinan ydin on hyvin lähellä satuja aikuisille, jossa
lapsi pettyy suuren puutarhan kukkaloistoon ja pitää aluksi turhana
sitä kesyttämisen taitoa, jonka hän oli omalla pienellä planeetallaan
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oppinut yhden onnettoman ruusun kimpussa. Siinä kokee tulleensa
petetyksi ainakin aluksi. Narsistinen ja eroottinen rakkaus ei ole lapsen kokemaa, eikä sellaista tarinaa pidä pukea lapsen kertomaksi tai
hänen tavaksi muistaa ja oppia. Siinä kulttuurit ja niiden kollektiivinen muisti ei toimi mitenkään poikkeavalla tavalla”. Ruotsalainen
tiesi valehtelevansa. Ihmiset ymmärsivät toisiaan vain narsisminsa
tunnistaen. Sen sijaan altruismia harva piti ihmisen ominaisuutena.
”Vai muistaako teistä joku jotain ajasta, jolloin symbolirakenteita
ja hermeneutiikka ei vielä ollut, ja olitte alle kahden vuoden ikäisiä?
Unet kohdussa olivat toki syvempiä kuin freudilaiset unenne, ulottuen kauas ennen kielen syntymää arkeeisina kokemuksina. Siellä
syntyvät oikeat innovaatiot, luovuus ja sen syvempi myös symbolikielemme. Tämä raja oli vain kyettävä ylittämään sulkemalla sanat
ulkopuolelle. Puhuva eläin on vankilamme”. Södergann oli lähestymässä puheensa finaalia. Hän ihaili takavuosien Yhdysvaltain presidentin Bill Clintonin tapaa jäsenellä puheensa antiikin ihanteita
noudattaen. Se oli sisään rakennettu geneettinen ominaisuus, kyky
aistia ympäristönsä.
”Niinpä ystäväni liikemiehen maailmankuva oli lapsena kovin
muotoutumatta ja vailla sellaisia suojamuureja, joita aikuinen oli oppimisensa kautta saanut ja sisäistänyt eikä pettynyt, jos kesytys aiheutti epäonnea tai toi kyyneliä, tai ei kauan jatkuttuaan maistunut
enää vanhaa kaalikeittoa kummemmalta. Mansikkapaikka oli kadonnut, polut ruohottuneet ja hän joutui rakentamaan oudon maailmankuvansa itse, ja aivan liian varhain sekä kohtuuttoman rationaalisella, matemaattisella tavalla. Siis tavalla, jota ohjasi poikkeuksellinen äly, mutta ei sellainen tunnemaailma tai sekasorto, johon
aikuiset liittävät moraalinsa, lakinsa, totuutena pitämänsä tai oppimansa faktat ja fiktiot”. Södegran oli ehtinyt jo kauas sekuntiensa
laskussa. Hän näki tietokoneen piirtämässä kuvaa Maya-kansan astrologisesta kartasta.
”Poika ampui ikään kuin tykillä varpusia ratkaistessaan pieniä
elämänsä tunnemaailman ristiriitoja raskailla epälineaarisen matematiikan tai hahmotunnistuksen keinoin eksyen neuroverkkojen sys324

teemeihin, geneettisiin algoritmeihin, kaaosteoriaan, iloisen tieteen ja
kuvien tulkitsijoiden metaforaan".
Ase oli siirtynyt povelta varoen syliin osoittaen kahden penkkirivin takana näkyvää takaraivoa huomaamatta, kohoamatta kertaakaan
kenenkään havaittavaksi. Aivan kuten taikurilla, joka kykenee hetkessä häivyttämään huomion esineistä, jotka vain harjaantunut silmä
voi löytää tietäen taikuuden salat. Södergranin henki oli nyt Mayakansan astrologien tiedon varassa.
"Syntyi maailmankuva, joka oli ylivertainen omalla tavallaan,
mutta se oli jyrkässä ristiriidassa aikuisten hänen ympärilleen rakentaman todellisuuden kanssa. Se oli yhden ihmisen luoma dynaaminen ikiliikkuja ja rukousmyllyn yhdistelmä, schopenhauerilainen
amor fati. Siis sellainen, johon moraaliset opit olivat ohjanneet kehityksen huippuna laiskan pappisyhteisön ja tiedemiehet ikiliikkujansa,
luottaen joko kohtaloon tai tietoon olevansa armosta etuoikeutettuja, predestinoituja. Kaikki oli kohdallaan ja nerokasta, mutta vailla
minkäänlaista vuosituhantista perittyä ja muistiinmerkittyä traditiota,
joka tekee siitä siedettävän ja kohtuullisen elää joutumatta itse itsensä hirttämäksi. Siitä puutui vuosituhantinen ihmisen symbolirakenteiden tyhjä kaiku, filosofien turhat puheet”. Södergran tunsi silmiensä kostuvan. Se ei johtunut liikutuksesta.
”Laki ilman armahdusta tai moraali ilman anteeksiantoa voi olla
julma tapa elää kenelle tahansa sen laatijalle. Kun tuonpuoleinen
askarruttaa, loogisuus ja järki merkitsevät loppua myös lapsen aivoissa, ja lyhyesti sanottuna myös nero kaipasi salaisuutta, koska hän
pelkäsi kuolemaa. Ei omansa niinkään kuin läheistensä. Kun symbolijärjestelmät puuttuivat opittuina ne korvautuivat rationaalisella ja
vanhalla perimällämme, ei nuorella ja opitulla, hermeneuttisella. Se
oli oikotie sinne, missä osaaminen oli aisteineen ihmistä paljon etevämpää, ja siihen tämä liikemiesnero todellakin kykeni” .
Ja tämän sanottuaan Södergran käänsi selkänsä ja muistutti hylättyä Jumalaa. Sellaista joka tervehtii alamaisiaan ja toivottaa hyvää
matkaa. Hän oli kertonut mistä kaikki alkoi ja mihin kohtaan uusi
tieto ja geenit oli istutettava. Ei sellaiseen ihmiseen, jolla jo oli muis325

titiedossaan sekasortoinen määrä kirjavien symbolirakenteiden manipuloimaa muistitietoa ja kollektiivista unta. Nämä eivät enää kelvanneet. Vain vastasyntyneet tai mieluiten sikiövaiheessa olleet
alkiot. Oli hyvästijätön aika. Södergran nollasi kellonsa ja vilkaisi
tietokoneen antamat koordinaatit. Kuun ekliptika ja kiertoradan
leikkauspiste olivat kohdallaan. Meidicum coeli ja maan meridiaani
astrolgisessa kulmassa. Maan radix sellainen kuin Maya-kansa oli sen
laskenut ja johon muutkin luottivat. Se oli kulttuurien sisään rakennettu ominaisuus, jo kerran eletty elämä. Aika kulki nyt kahteen
suuntaan. Södergranilla eteenpäin, muilla se palasi yhä syvempään
taantumaan.
Kaikki täsmäsivät kuin foinikialaisten kaupunkivaltiossa, hellenistisessä kulttuurissa ja Daavidin suurvaltakauden hetkellä, mutta
muutettuna Fu Hsin antamaan aikaan ja inkojen ajanlaskuun, aramean kieleen ja aakkostukseen, mutta tietokoneen kielenä ja kuin
kuolleitten kaupungissa muinaisessa etruskien Toscanassa. Descarets
oli tehnyt oivallisen alkutyön jota Einstein jatkoi, mutta parhaiten
olivat onnistuneet oikeat fyysikot ja dna -molekyylin rakentajat, antropologit, kielen fonetiikan tutkijat tietokoneiden mallinnustensa
ääressä, matemaatikon kielellä. Södergran oli yksi heistä, paras. Oli
aika ottaa yhteyttä päämajaan Mülleriin.

Luku 12
Pikku Prinsessa VI
Paavin asteroidi
"Missä on mies, joka ei pelkää
siellä on vapaus ja valkoinen selkä,
laivan keula, kompassineula
kirkkaana elämän polku".
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"Onpa teillä kaunis tähti asuttavaksi hyvä herra, sanoi Pikku Prinsessa. Oletteko varmasti kitkenyt kaikki ne rikkaruohot, jotka ovat
maailmankaikkeuden kaikkien surffaajien yhteisiä vihollisia".
"Hyvää päivää tyttöseni. Olet varmasti matkasta väsynyt. Tahdotko levätä hetken. On kauan kun näin viimeksi kauneuden aistivan ihmisen lähelläni, ah ihana Prinsessani".
Sillä harvoin kuninkaat tai keisarit kohtaavat muuta kuin hännystelijöitä tai mesenaattia hakevia, ja tämä valta tekee sokeaksi kauneudelle.
"Keitä ovat nämä ihmiset ympärilläsi? Miksi sinut on tuomittu
tälle hiljaiselle tähdelle?" Kysyi Prinsessa tuijottaen miehen lasittunutta katsetta ja kumaraa olemusta, jossa koko universumin paino
oli kuin siirtynyt yhden vanhuksen harteille. Joskus Salomonin viisaudella tehdyt diplomaatin uhraukset ovat suurempia kuin Davidin
kaltaisen voimallisen valtakunnanjärjestelijän valloitukset.
"Nämä ihmiset ovat ilmiantajia, pelokkaita ihmisiä. Vihamielisiä
naapureita, kateellisia työtovereita, poliittisia vastustajia, roskaväkeä.
Kaikki poltettuja ja tänne tuomittuja ikuiseen yksinäisyyteen. Vanhojen klaanien valtansa menettäneitä edusmiehiä Davidin alistaessa
heidät filistealaisten tapaan tai renessanssiajan ruhtinaita hetkeltä,
jolloin uusi valtio oli jo syntymässä ja tiede työntyi ohi uskomusten.
Nämä ovat Boabab-kasvin siemeniä. Sellaisia, jotka levittävät juurensa pienen planeettani multaan, kaivautuvat kohti sen ydintä ja
lopulta räjäyttävät sen”, kertoi vanhus jonka olemus kieli Pyhän Istuimen, Sancta Sedes, ikimuistoisesta ja rikkaasta historista 265 paavin istuessa sillä kukin runsaan seitsemän vuotta kerrallaan, ja jotkut
vain muutaman päivän tai viikon. Se oli yksi maailman historian tuulisimpia paikkoja, ja moni menetti henkensä sitä tavoitellessaan tai
juuri sen saatuaan. Valkoisen savun, Fumata Dianca, kertoessa kardinaalien konklaavin saavuttaneen yksimielisyyden sulkeuduttuaan
ensin joskus muutamiksi päiviksi, joskus useiksi vuosiksi valitsemaan
uutta paavia. Pian sen jälkeen kun edellisen paavin lähin apulainen,
Camelengo, oli koputtanut hopeisella vasarallaan Jumalan sijaisen
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otsaa kolme eri kertaa, kutsunut tätä kolmesti turhaan kastenimellään ja todennut vainajaksi.
"Tännekö ne lopulta kaikki joutuvat? Sinun kauniille tähdellesi?
Mutta kuka sinä olet? Mikä on tämä tähtesi, jonne ovat joutuneet
kaikki nämä pelokkaat paholaiset. Pelottomia ihmisiä ahdistelevat
sadistit, keskistysleirien pyövelit, Boababien jälkeläiset". Prinsessa
käsi oli siirtynyt hämmästyneen suun eteen. Boababien siemeniä oli
paljon enemmän kuin mitä hän olisi ikinä voinut aavistaa, ja se lainehti kuin Kuolleen meren aallokko, Viktoria järven ja Kariban sekä
Voltan jättialtaiden rakentajien ja kalastajien musta ryöstösaalistajien
joukkio, Lokan ja Porttipahdan, imperialismin edustajien omat pimeät mafiat ja lasten raiskaajat.
"Minä olen Paavi. Tai minua kutsuttiin Paaviksi, nykyisin Rooma
piispaksi, Jeesuksen Kristuksen sijaiseksi, apostolien ruhtinaan seuraajaksi, yleismaailmallisen kirkon pääksi ja paimeneksi, lännen patriarkaksi, Italian priimaksi, Rooman kirkkoprovinssin arkkipiispaksi
ja metropoliitaksi, Vatikaanivaltion hallitsijaksi, Jumalan palvelijoiden palvelijaksi. Kuten voit huomata, minun virkaani kuuluu paljon
vastuuta ja tehtävä, ja osa on hyvinkin merkittäviä. Yksinkertainen
kansa kuvitteli usein tärkeimmäksi ja ainoaksi hengellisiä asioita, Jumalan sijaisuutta maan päällä, mutta se oli vain yksi tehtävä eikä
edes aikaa vievin”, huomautti Paavi Innocentius VIII, joka oli ja on
Paavi ja ihminen siinä missä muut ennen minua ja minun jälkeeni.
Ymmärräthän Prinsessa. Paavina oleminen vaatii enemmän ymmärrystä kuin oivaltaa laatikkoon piilotetun lampaan salaisuus. Minä
olen jotain muuta kuin elefantin niellyt boa-käärme, josta joku voisi
kuvitella itselleen hattua". Puhui vanhus ja osoitti osaavansa profetoimisen lahjan. Kyvyn nähdä toisen ihmisen sieluun kuten Hän,
joka edustaa Jumalaa tämän poissa ollessa ja vielä paljon yli sen. Ja
Prinsessa saattoi havaita kuinka kauan sitten Jumala oli jättänyt Paavin yksin toimineen.
"Mutta nyt minun täytyy kuunnella näitä ihmisiä. Suonet anteeksi
hyvä Prinsessa. Ne tulevat joka aamu samaan aikaan ja jatkavat ilmiantamista aina iltamyöhään. Niin kauan kuin noitavasara sallii.
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Sinähän tiedät tyttöseni. Osa kuvittelee näkevänsä minussa hatun,
osa katsoo kuin elefantin niellyttä käärmettä tai omaa kuvaansa Jumalan kuvana ja minua Hänen edustajanaan.
Minun on erotettava oikeat näkemykset ja kitkettävä väärät pois
kerettiläiset ilmiantavalla totuudella ja varottava mitä sanon, sillä minun sanomani oli ja on erehtymättömän ihmisen ja se jää elämään
myöhemmin dogmiakin vahvempana tuhannen miljoonan ihmisen
kollektiiviseen perimään". Ja tämän sanottuaan vanhus oikaisi itsensä ja alkoi muistuttaa kardinaali Richelieun turhaan mustamaalanneiden muskettisotureiden todellista aateveljeä tai vastustajaa,
riippuen mistä näkökulmasta hänen toimiaan kukin seurasi. Sillä juuri nyt Pikku Prinsessa oli avannut eteeni näyn, jossa satojen paavien
armeija kulki ohitseni ja joukossa oli myös Pietari ensimmäisenä ja
lopulta lilliputtivaltion johtaja Vatikaanista, Mussolinin sen hänelle
lahjoittamana, Avignonissa vankeuttaan viettäneet pienemmät paavit
ja itse Innocentius VIII, joka vuonna 1484 sytytti paavin bullallaan,
summis desiderantes affectibus, tuhansien ihmisten roviot noitavainoina.
"Tarkoitat kerettiläisten tuomitsevaa Malleus Maleficariumia.
Noidiksi epäiltyjen tuomiota nopeuttavaa, helpottavaa, yhdenmukaistavaa tieteellistä julkaisua”, kysyi Prinsessa. ”Toki minä sen tunnen. Se on mieluisaa luettavaa matkoillani. On ilo tavata teidät
tähdellänne. Kuinka työnne on edistynyt ihmiskunnan epäonnistuneen unityön tulkinnassa?"
Paavi alkoi puhua kuin oppinut Darwin ennen häntä. Ei ollut
epäilystä etteikö hän ollut lukenut pyhistä kirjoistaan Darwinin ja
Freudin oppeja jo paljon ennen heitä. Uskonnot olivat kulttuurien
yhteistä filosofiaa ja tiedettä.
”Ei kirkon oppi ole kerettiläistä oppia, johon jotkut vähemmän
kirjoituksia tuntevat olivat sitä joskus viemässä. Eikä suurten kulttuurien pyhiä kirjoja ja niiden tiedettä tule sotkea yksinkertaisen kansan lukutaidottomaan päähän. Heille riitti uskonsa ja dogminsa”,
kertoi Paavi itsestäänselvyyden. Tiedemiehet saivat puhua löytämänsä totuudet silloin, kun kansa oli sen valmis ymmärtämään edes osa329

puilleen. Ei väärään aikaan saati sieluviholliselle, vieraalle kansalle tai
kilpailevalle vallan käyttäjälle” , kuvasi paavi työpäiväänsä, joka oli
työlästä satojen katolisten kulttuurien ja kielialueiden hengellisenä
isänä ja matkustaen niissä toisin kuin silloin, jolloin Luther ja protestantit moittivat paaveja riettaista elämäntavoista ja jalkavaimoista,
lahjonnasta ja lahjuksista, aneista ja syntyi 95 teesiä Wittenbergin
kirkon seinään naulattavaksi.
”Juristin koulutuksen saanutta kuparikaivoksen omistajan poikaa
oli vaikea teologisena munkkina ja oman kansakuntansa teologian
tohtorina nujertaa pelkillä bullilla ja julistamalla kirkon kiroon, vaikka keisari Kaarle V antoikin tukensa Wormsin ediktillä julistaen mies
paholaiseksi munkin kaavussa, ja jota uhkasi Hussin kohtalo polttoroviolla”, huokaili paavi protestanttisen liikkeen syntyä ja omia virheitään niitä enää peittelemättä.
”Toki virhehän se jääräpäisyys minulta oli ja ajan merkkien väärää laskemista, eikä ensimmäinen niiden kardinaalien tekemänä, joiden oli valittava vanhoista miehistä vähiten vastustettu joskus
muutaman päivän aikana tai vuosia kestävässä äänestysruletissa”,
huokasi Paavi kirkkokuntansa jakautumista moneen pienempään,
mutta dynaamisempaan kulttuuriin.
Prinsessa näytti minulle nyt neliulotteista kuvaa, jossa sysimustan
savun nouseminen piipusta, fumata nera, kertoi konklaavin kardinaalien riidan jatkuvan uudesta paavista ja vapisevin käsin vanhukset
polttivat äänestyslippujen seassa märkiä heiniä jo toista kuukautta
samaan ahtaaseen saliin suljettuina hikoillen keskikesän helteessä.
Syntyi rinnakkaisia kilpailevia paaveja, jesuiittojen mustia paaveja ja
taustalla Luther poltti julkisesti paavin lähettämän pannabullan, exsurge domine ja decet romanum pontifacean. Fredrik Viisas kätki
miehen Wartburgin linnaan yhdessä vaimonsa Katharina von Boran
kanssa. Syntyi kuusi lasta ja saksankieliset raamatunkäännökset, papit jättivät latinan saarnoistaan saman toistuessa Ruotsissa Olaus
Petrin ja suomessa Mikael Agricolan käännöksinä. Syntyi uusi kirkko, uusi uskonto ja pietistiset liikkeet, kansankirkko ja herätysliikkeet, jotka olivat lopulta ankaran tuomitsevia auktoriteeteille,
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paaville, konsiilille ja yliopistolle, mutta ei aina omille auktoriteeteilleen, sisälle rakennetulle pelolle ja sen ruokkimiselle osana ihmisen
omaa kollektiivista muistia, geenien pimeitä jälkiä perimässä, ja moni
halusi ostaa sielunsa vapaaksi, tehdä hyvää pelastuakseen, ahdistui
uskosta, joka oli ankarampi kuin paavin kirkko oli koskaan ollut.
Paavi oli maailman monikulttuurisin ja kansainvälistynein ihminen, ylin diplomaatti jonka oli varottava mitä sanoi, ettei kerran vahingossa sanottu muuttunut rasitteeksi tulevalle paaville erehtymättömän ihmisen aikaansa sidottuna ajattelemattomuutena.
Sellaisiakin paaveja saattoi olla, vaikka paavi olikin erehtymätön ja
kädessä oli taivasten valtakunnan avaimet ja pyhän Pietarin sormus
kalastajakuvineen, kalastajan sormus. Ja niin kirkko pysähtyi ja kulttuuri jätti sen ikään kuin ankkuriksi, kaiken varalta sitä laahaten.
”Darwin ja Freud olivat Jumalan valittuja, ja kirkko saattoi ohjata
heidät oikeille teille, Rene Descartes oli jo vähän rajatapaus. Ajat
olivat silloin uskonsotien aikana levottomia. Einsteinin te jo tunnettekin? Tai oikeammin hänen puolisonsa. Puolison merkitys oli ja on
aina ollut hyvin merkittävä. Minä luen sinulle hyvän vaimon oppaan.
Jaksatkohan sinä kuunnella? Se on sentään Salomonin ajalta”, jatkoi
Paavi kertomustaan .
”Kelpo vaimon kuka löytää?
Sellaisen arvo on helmiä arvokkaampi.
Hänen miehensä sydän häneen luottaa,
eikä siltä mieheltä vaurautta puutu.
Hän tekee miehellensä hyvää, ei pahaa, kaikkina elinpäivinänsä.
Hän puuhaa hoidon ja hallinnon ja halullisin käsin askartelee.
Hän on tietotekniikan verkoston kaltainen: leipänsä hän noutaa kaukaa.
Kun yö vielä on, hän nousee ja vie lapset hoitokotiin, ilman piikojen apua.
Hän haluaa koulutusta ja uran, hankkii viran, istuttaa viinitarhaan kättensä
hedelmän.
Hän voimalla vyöttää kupeensa ja vahvistaa käsivartensa kuntoillen.
Projektinsa hän huomaa menestyvän, ei sammu hänen lamppunsa yöllä.
Hän ojentaa kätensä hiiren selkään ja käyttelee kännykkää kämmenissään.
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Hän avaa kätensä köyhille, ojentaa heikolle molemmat kätensä.
Ei pelkää hän perheensä puolesta lunta ei talouden taantumaa, hänen perheensä on puettu purppuravillaan.
Hän valmistaa itselleen muodin, hänen piirteensä ovat huolitellut, muotonsa
moitteeton.
Hänen miehensä on tunnettu klubilla, verkostojohtajien klustereissa.
Hän uutta luo ja valmistaa, kauppaa, myy ja vaihtaa. Vallalla ja kunnialla
hän on vaatetettu ja hän nauraa huomiselle.
Hän avaa suunsa viisauden sanoille, hänen kielellään on lempeä opetus.
Hän tarkkaa talonsa menoa, eikä hän laiskan leipää syö.
Hänen lapsensa nousevat ja kiittävät hänen onneansa;
hänen miehensä nousee ja ylistää häntä.
Paljon on naisia, toimellisia menoissaan, mutta yli niitten kaikkien kohoat
Sinä”.
Hetken Paavi oli hiljaa. Ei nuhdellut maailman menoa. Ei piinannut itseään ja paavien katkeamattoman ketjun kehnoa perintöään
asuen lilliputtivaltiossaan, apostoli Pietarin seuraajana, apostolien
palatsissa asuen, lähellä Pietarin kirkkoa.
”Maailman hulluus on kuin pitkän lajikehityksen tuloksena syntynyt geenisilta, jossa psykoottiset tapahtumat seuraavat toisiaan aivan kuin mielisairaan ihmisen elämänkaaren tulkinnassa. Välillä
nenään osuu matkoillani alkuihmisen polttamat mammutinluun jätökset luuydintä myöten avattuna. Ei sellaisia unikuvia hevin unohda
ja vain muutaman vuosituhannen takaa”, kertoi Prinsessa ja huomasin olevani jälleen uudessa maisemassa, jossa tauluna oli Jean Francois Millet’n maalaus vuodelta 1857 tähkänpoimijoista. Tuolloin
kylän köyhillä oli perimätavan mukaan oikeus kerätä viljan korjuun
jäljiltä jälkeen jääneitä tähkäpäitä.
Maanviljelyn sankari ”Kleinjogg” Jacob Gujer kulki edellä tehden
rappeutuneesta tilastaan mallitilan. Hänen luokseen tehtiin pyhiinvaellusmatkoja ja kirjoitettiin kirja ”Filosofisen talonpojan maanviljelys”. Goethe kävi tapaamassa tätä miestä vuonna 1775, ja kuvasi
hänet yhdeksi jalomielisimmistä ihmisistä mitä maa päällään kantaa,
ja Rousseaulle Kleinjogg oli arvokkaampi kuin ”maailman kaikki
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filosofit”. Yläluokalle maatalous oli harrastus, josta saatiin sisältöä
tyhjään elämään, ja se oli muotiasia. Kuningas Yrjö III sai lisänimen
”Farmer George”. Ranskalaiset fysiokraatit loivat oman teoriansa
maatalouteen perustuvasta teoriasta koko maailmantaloudelle. Tuhatvuotinen ihminen eli aikaa, jolloin maailma oli siirtynyt Euroopan haltuun, ja sen tuli saada viimeisin tieto ja taito, oikeat ihmiset
niitä siirtämään ja toteuttamaan siirtomaissa.
”Anna kun kerron tämän talonpojan tarinan”, kuiskasi Prinsessa.
”Vielä 1700 -luvun paikkeilla talonpojat omistivat noin kolmanneksen Englannin maasta. Seuraavan vajaan sadan vuoden aikana se
putosi alle viidennekseen ja vuonna 1900 talonpoikien osuus maaomistuksesta oli enää runsas kymmenen prosenttia. Ympäri maailmaa historia oli ja on tuolta ajalta kuitenkin tilanomistajien, vuokraviljelijöiden ja maatyöläisten historiaa ja sen kurjistumista. Jopa
Luther oli kaatua talonpoikien kapinaan”, muistutti Prinsessa.
Kaikesta huomasi että Prinsessa tunsi talonpojan planeetan paremmin kuin hyvin. Hän puhui nyt yhtä tylsästi kuin taloustieteilijä,
sillä maatalous oli nyt juuri sitä ja etääntyi biologisesta perimästään
ja se Jumalan viljasta, luonnon pyhästä kierrosta.
”Talonpojan aseman kurjistuminen kertoi kaiken ajan taloudellisista ja sosiaalisista oloista sekä kyvystä järjestää maanomistuksen
liittyvä yhtälö ravinnon kierrossa ja siinä teollisessa vallankumouksessa, johon innovaatiot rakentuivat ja työn tuottavuuden kasvu siirsi väkeä taajamiin sekä pois pelloilta, mutta samalla myös kirkon
kyvystä huolehtia yhteisöistään”, kertoi Prinsessa ja luentoa seurasivat kuvat galaksien kudelmasta, jotka olivat aivan kuin avaruuskaukoputki Hubblen silmälasien läpi nähtynä. Tunsin irtautuvani
ruumiista aistieni mukana niitä seuraten.
Nyökkäsin Prinsessalle. En ole maatalouden asiantuntija. Siitä oli
minulle monesti huomautettu ja oikeutetusti jo kotona maatilalla
naiseksi syntyneenä ennen sen hukuttamista, ja aina niin kauan kuin
väittelin tohtoriksi, ja kauan sen jälkeen hakiessamme sille viisasten
kiveä, kuten Luther omalle kirkolleen ja tullen uhatuksi Innocentiuksen bullalla, keisarin Wormsin ediktillä rakentaessamme agropolis333

ta nekropolisten rinnalle ja ohikin, teknopolisten yhteiskuntaan.
Ruokaa syövä ihminen ei enää halunnut tai saanut nähdä kuinka tätä
Jumalan viljaa tuotettiin. Elämän alku ja loppu, sen biologinen kierto, siirrettiin pois ihmisten silmistä. Näin ihminen alkoi vieraantua
itsestään ja elämästä, talonpojasta tuli teollisen suurtuotannon torppari, ja hänkin alkoi vieraantua vihreästä ketjusta byrokratian rattaaksi lukien Brysselistä tulevaa jargonia, uutta munkkilatinaa.
”Mutta vielä kauan ennen teollistumista ja koneita oli avainsanana vanhan yhteiskunnan käsite oikeudellisesta privilegiumista, erioikeudesta, valtion tai ihmisryhmän erityisistä oikeuksista ohi muiden
oikeuksien. ”Minun oikeudesta”, ei yleisestä oikeudesta, joka olisi
sama kaikille. Myöhemmin se palasi takaisin 2000-luvun alussa ”minulle tässä ja nyt -oikeudeksi”. Siitä tuli reaaliaikainen ja uutta oli
käsite ”heti ja nyt”. Imperiumi otti sen omaksi oikeudekseen ja alkoi
terrori oikeuksista, syntyivät privilegioiden legioonat, jotka olivat
taantumaa vanhaan katoliseen keskiaikaan”, analysoi Prinsessa kuviaan, joiden taustalla näkyi talonpojan taistelu oikeudesta elämän ensimmäiseen versioon ja sen hoitoon.
Taas nyökkään myötätuntoisesti Prinsessalle. En tunne verkostoja ja klustereita, olen sen kuullut ja innovaatiot ovat naiselle vieraita
senkin jälkeen kun ensimmäisen patenttini hain ja toisen väitöskirjani aiheesta kirjoitin käyden läpi oman tulkintani aiheesta vastassani
oman aikamme ”Decet Romanum Pontifacea” ja Erasmuksen kasvot, Karl Marxin jykevä patsas ja Juri Gagarin viemässä sen juurelle
kukkaseppelettä. Uuden luominen oli työlästä privilegioiden terrorissa. Mutta nämä ”heti ja nyt” ihmiset minä tunnistin. Ne jotka söivät kuvassa eväitäni eivätkä olleet hyvän naisen kaltaisia, arvelisin.
Naiset ovat joskus toisilleen armottomia.
”Nämä prilegiot, erioikeudet ja vapaudet tekivät yhteiskunnasta
ja ihmissuhteista kuvitteellisen suhteessa esivaltaan. Yhteiskunnallisen lain laativat sen kulloisetkin vallanpitäjät osana syntynyttä tapaoikeutta, ja tapaoikeus ei voinut toteutua globaalissa maailmassa,
jossa oli 5000 miljoonaa ruokittavaa privilegioineen”. Kuva Prinsessan kuljettamana vaihtui ja maisemana oli nyt kvanttivelho, jonka
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virkana oli toimia aineen tutkijana kadoten polarisoitujen valohiukkasten kvanttisanastoon.
Prinsessa pyyhkii nenäänsä. Alkava flunssa ei odota sopivaa aikaa
edes Prinsessojen matkoilla.
”Syntyi ammattikuntia, korporaatioita ja ennen niitä säätyjä ja uusi aateli, porvaristo, jotka kaikki pitivät tiukasti kiinni oikeuksistaan.
Ranskassa kaikki ne, jotka eivät olleet aatelisia tai pappeja, kuuluivat
kolmanteen säätyyn. Ja valtakunnan eri osilla oli omat erioikeutensa
ja kukin pyrki eräänlaiseen kuvitteelliseen ytimeen, Euroopan ytimeen. Tuossa ytimessä jaettiin myöhemmin koko tuolloin tunnettu
globaali maailma. Sitä kutsuttiin imperialismiksi ja jakoa kolonialismiksi. Yhdysvaltain toteuttama uusi kolonialismi tukikohtineen oli
vain vanhan Rooman imperiumin tragedian taantumaa”, ja nyt Prinsessan maisemana oli Yhdysvaltain tukikohta satojen samanlaisten
joukosta, ja taustalla näkyi vastaava, mutta vain muutama vuosisata
aiemmin eurooppalaisten rakentamana yhdyskuntana.
Muistan lukeneeni kolonialismin alun aikaisista hirmutöistä. En
tunne historiaa ja annan Prinsessan jatkaa. Muistan kirjurin tehtäväni
ja yritän sulkea silmäni silkalta sadismilta.
”Vain muutamia satoja ihmisikiä taaksepäin ja käteemme kulkivat
roikkuen pitkin savannin pintaa, pää liittyen suoraan hartioihin ja
otsamme oli vain pelkkää luisua, ulos työntyvää kulmakaarta. Ja yhden ihmispolven ikä oli kovin lyhyt hetki jalostua, unohtaa edellisten
polvien geenisilta ja meemit kulttuurin pieninä viruksina, hankkia
lisää hermosoluja, aivokudosta, unohtaa luolat ja nuijat sen suojana”.
Uskallan avata taas silmäni ja nyt maisemana oli afrikkalainen
ruohikko tai harvaa puuta ja pensaita kasvava savanni, jossa edessäni
arkeologit, antropologit aukoivat menneen maailman saloja, linnojen
ja asumusten raunioita, päällekkäisiä hautoja, rapsuttivat puhtaiksi
mustuneita kivettyneitä luita, ja olettivat ne esi-ihmisten haudasta
nouseviksi. Luita on paljon ja mukana on sekä lapsia että aikuisia,
mutta ei yhtään täydellistä luurankoa, ja kaikki olivat ikään kuin raadeltuja vuosituhansien jäljiltä. Ja taustalla, neliulotteisen maiseman
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toisessa ulottuvuudessa aika oli siirtynyt muutaman vuosituhannen
taakse, ja avasi minulle pyhän haudan salaisuuden oikean laidan.
Ihminen oli kömpelö ja auttamattoman hidas saaliseläin. Hitaampi kuin hänen muut kilpailijansa paeta savanneilla saalistajiaan
avoimelle paikalle jouduttuaan, ja vähäisin asein varustettuna. Siinä
missä muut kädelliset kirmasivat puihin itseään heitellen oksalta toiselle, ja huutaen kimeitä varoitushuutojaan jo hyvissä ajoin, tai olivat
nelijalkaisina antiloopin tapaisia loikkijoita, siinä ihmisen esivanhemmat olivat hitaita ja kömpelöitä savannin kulkijoita. Joskus jopa
liian helppo saalis sapelihammastiikerin ruokavalioon roskaruokana.
Ruokansa tämä eläin nautti vankalle puun oksalle raahaten, kuten
nytkin pientä onnetonta tyttölasta, paloitellen tämän kaikessa rauhassa ateriastaan nauttien pienten raajojen luiden sekä pääkallon pudotessa alas muiden samanlaisten ruokajätösten sekaan. Kaikki ne
eivät kelvanneet edes haaskan syöjille, ja syntyi muinaisen ihmisen
pyhä hauta. Sen ruokapaikan ympärillä pieni klaani alkuihmisiä kokoontui hakien toisistaan turvaa heilutellen aseitaan, puun oksia ja
kiviä heitellen verisen näytelmän suuntaan vetäytyen samalla toivoen
säilyvänsä hengissä luolansa suulle saakka ja sitä puolustaen tulisijan
turvassa.
Paavi oli hermostunut talonpojan tarinasta. Paavit voivat keskeyttää prinsessat ja kertoa oman totuutensa. Ja siihen mahtuu harvoin
rahvaan ja talonpoikien tarinaa. Ne eivät tahdo lomittua toisiinsa.
Luojan vilja ja hänen sanansaattajansa keskiajalta etääntyivät jo kauan sitten toisistaan, kuten alkuihminen ja hänen hautansa pyhät
jäännökset avuttoman saaliseläimen todellisesta pelosta ja kauhusta.
"Onnistunut ja onnistunut”, huokailee Paavi Prinsessalle. ”Miltei
kaikki oli jo kokeiltu ja muistiin kirjoitettu, mutta aina löytyi uusia
ongelmia. Massapsykoosit olivat vaikea käsiteltävä. Kuinka ilmentäisin myyttisen kokemuksen ja mielettömät ajatukset uskottavaan
asuun. Uhri ei näille ihmisille enää riittänyt. Muistavat toki luolassa
tekemänsä riitit ja ihmisuhrin syvimmän tarkoituksen, mutta eivät
tahdo leppyä itselleen. Ei edes Isän Jumalan oma uhri tahtonut riittää. Halusivat vielä omia uhrejaan, ja kantoivat niitä tänne kuin luo336

lakansan klaani unohtaen oman uskonsa”. Paavi vaikutti väsyneeltä
ollakseen Jumalan sijainen maan päällä. Tai ehkä juuri siksi.
”Oppimatonta kansaa oli vaikea hallita, kun rutot iskevät tai sodat alkoivat. Ihmisten sielut tulevat niin helposti vallankäyttäjän
haaviin. Pelkäsivät omia oppejaan, omia normejaan, omia auktoriteettejaan ja loputa omaa varjoaan ja siitä käytiin kilpailua. Jotkut
kansat olivat sisältä aivan solmussa, ja vapaanakin halusivat kahlita
itsensä orjan ikeeseen. Leimasivat toisensa noidiksi, polttivat ilkeän
ja pahansuovan vaimonsa. Kyllä hillitsemättömän ja oppimattoman
kansan lynkkausmieliala vaati kunnon oikeudenkäyntikaaren, joka ei
ollut vain etuoikeutettujen oma tekele tai filosofien viisastelua. Jos
joku viaton piruparka siinä menehtyi, mitä se merkitsi koko kansakunnan hysteerisen mielialan oikaisemisessa. Se oli vain vanha väline
ja juristina Luther tunsi mistä puhui”, tokaisi paavi.
Tämän sanottuaan Paavi istuutui uudelleen ja hän huokasi syvään
kuten aina vanhus, joka tietää kuinka liiallinen analysointi aina varastaa toivon ja tuhoaa asian. Keskittykööt kirjoittamaan nyt vain lyhyitä päälauseita aivan kuin mikroaaltouunin tai tietokoneen käyttöohjeita pienten pelureiden ja kotiäitien käyttöön. Suuret asiat jätettäköön hänelle.
"Ehkä sinun pitäisi keksiä uusi noitadoktriini. Koota taitavimmat
tiedemiehet, valtaa hakevat juristit ja skolastikot. Etsiä media ja sen
uudet filosofit, kriittiset epäilijät ja humanistit. Media on sinulle aivan liian liukas syntipukiksi ilman käärmeen viekkautta sen nielemiseksi. Entäpä jos et täällä kertaa yrittäisikään niellä sitä?" Prinsessa
oli siirtynyt Paavin pyhän istuimen, sancta sedes, viereen nojaillen
siihen aivan kuin lapsi, joka samaan aikaan puree kynsiään ja unohtaa arvokkuutensa Luojan edustajan vieressä ja siitä myös arvostuksensa saaneena.
"Tätä minä olen pohtinut. Uskonpuhdistus olisi nyt paikallaan.
Calvinistisella tavalla se kyllä vain lisäisi rovioiden määrää, mutta
ainakin hetkeksi ilmiannot varmasti vähenisivät. Tämä media tekee
ilmiannosta niin helpon, mutta samalla se vie siltä terän. Tästä oli
tullut ikään kuin valmis käyttäytymismalli, johon kenen tahansa
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houkan oli helppo samaistua. Eivät pelkää enää edes noitavasaraa.
Jokainen syödään vuorollaan ja jotkut siitä jopa vahvistuvat. Tämä
noitavasara keksintönäni oli kuin Hefaistoksen kirous, Pandoran
lipas vailla vähäisintäkään tahtoa pysyä totuudessa, ja nyt sitä käytti
media, en minä. Se oli aivan kuin pahainen nainen seurakunnassani
ja sen kuvanneen körttiläisen savolaismiehen, kirjailijan kokema pirunpiironki. Minkä tahansa laatikon avasitkin, aina oli synti silmiesi
edessä".
Minä tunsin sääliä vanhaa miestä kohtaan. Prinsessan kertomus
oli raskasta kuultavaa ja matkan kokemukset kuvineen ahdistavia ja
mieltä masentavia minullekin. Paavin asema oli ongelmallinen pelon
poistajana. Pelolla ei ollut enää kasvoja. Paavi ei voinut enää käyttää
inkvisitiota. Muut käyttivät sitä ennen Paavia. Boababin siemenet
olivat kasvaneet liikaa, juurtuneet pyhään maahan ja räjäyttäneet
Paavin tähden. Oli murheellista katsoa rikkoutunutta, pientä planeetankappaletta Paavin valtaisan kaavun alle kätkeytyneenä. Planeetan
sirpaleiden kiertäessä sitä kuin Saturnuksen renkaat etääntyen yhä
kauemmas äititähden sammuvasta loistosta.
"Suo anteeksi tyttöseni. Taas tulee uusia ihmisiä puheilleni. Nämä
ovat ihmisiä, jotka eivät ole mukana yhteisen hyvän jaossa. Eivät
oikein kuulu yhteisen edun piiriin. Vuoroin ne ovat palestiinalaisia,
vuoroin kurdeja, aiemmin partikularismin vaivaamia kalvinisteja.
Nyt minulla ei ole sinulle enää aikaa. Hyvää matkaa. Varo Boababeja!”
Mutta Pikku Prinsessa oli kovakorvainen. Vielä hän ei jättänyt
Paavia yksin huolineen murenevalle tähdelleen, jossa Vatikaanin salaliitto oli kuin arvoituksen vastaukseksi annettu mysteeri, jossa tarinan kertoja ohjaa kuulijan pois totuudesta symbolien
barokinkirjavaan maailmaan. Siinä mikä tahansa totuus oli yhtä uskottava koostuen kirjavasta joukosta metafyysisiä arvoituksia, joita
uudet teosofit liittivät yhteen ja kirjailijat punoivat juoniaan yhdistäen pätkän sieltä ja toisen täältä historian tuhatvuotisesta jatkumosta
ja kertomuksista, jotka 265 paavia olivat kuljettaneet mukanaan läpi
kahden vuosituhannen pitäen omia sanojaan ehdottoman oikeana,
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erehtymättömänä ja puolustaen näitä erehdyksiä muuttuvassa maailmassa. Kuinka helppoa sellaisen kimppuun olikaan käydä juristin ja
paaluttaa muuttunut totuus alkuperäiseen tekstiin, lakikirjaan.
Uudessa teologiassa, uudessa media-ajassa, fiktiivisestä kirjailijasta oli tullut filosofi, historioitsija ja sosiologi, joskus jopa taloutta
lukeva yhteisten medioitten nero. Usein sellaiseksi kelpasi henkilö,
jonka kasvot olivat tulleet tutuksi siinä missä muinaisen Kreikan ja
roomalaisten gladiaattorit. Ei heitä kukaan sentään filosofeina ja valtiomiehinä pitänyt omana aikanaan, eikä se aika vaatinut niin suuria
lahjoja ja tietomäärää kuin hallita 5000 miljoonan ihmisen planeettaa. Ihmisten määrä ja tietomäärä oli tuona aikana yli kymmenkertaistunut sekä kyky tehdä ja nähdä uutta tuhatkertaistunut. Mutta
miten talonpoika kykeni heidät ruokkimaan? Pellon määrä ei voinut
lisääntyä, se oli pikemminkin vähenemässä. Vai pelon määrä oli lisääntymässä. Aiemmin niin vehreästä pellon maisemasta oli tullut
pelon maisema, ja sellainen sielunmaisema ahdisti oikeasti niitä ihmisiä, jotka osasivat vain laskea numeroita yhteen ja vähentää,
enempää ei vaadittu.
Tuhatvuotinen ihminen olisi nähnyt, kuinka ajat ja paikat eivät
täsmänneet, ja siinä missä olisi kuulunut käyttää faktaa olikin käytetty vain maalaajan tai pilakirjoittajan sepustuksia. Yhteisestä asiasta
olikin tullut yksityinen, eikä osien summa ollutkaan enää suurempi
kuin osat erikseen. Jokainen totuus oli oikea, eikä deduktiota kukaan
edes tuntenut. Se oli liian hidas ja työläs tapa oppia ja tuoda siihen
oma lisänsä, arveltiin.
Ja niin talonpoika jäi laskelmissa yksin, biologia ja elämän kierto
siirrettiin marginaaliin, pois näkyvistä. Se näkyi vain siellä missä ruoka ja puhdas vesi olivat loppuneet tai meret kuolleet talonpojan
mahdottoman tehtävän edessä. Energiaa ihmisen käyttöön ei voinut
tuottaa mahdottomia määriä kuormittamatta ympäristöä yli sen sietokyvyn teollisessa leivän tuotannossa.
"Uskotko sinä edelleen, että tämän päivän totuutena pitämämme
pitää huomenna sisällään suuren ja pimeän valheen?” kysyi prinsessa
Paavilta kuin vanhalta ystävältä. Vanhat miehet olivat sellaisia myös
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paaveina. Kuka tahansa erehtyisi pitämään häntä kuin ketä tahansa
läheistä ja lämminhenkistä vanhusta, ellei hän asuisi Pietarin kirkon
naapurissa ja kantaisi paavin sauvaansa, jonka päässä oli krusifiksi.
Jotkut ihmiset olivat kuitenkin lämpimiä ihmisiä myös Paavina, eikä
sielulle ollut tullut kohtuutonta vahinkoa. Heidät muistaa hetken
kosketuksesta, katseesta tai vain muutamasta vaihdetusta sanasta.
Toiset taas unohdetaan. Silloinkin kun heidän kanssaan oli vietetty
vuosia, vuosikymmeniä.
Kävikö talonpojalle myös näin? Oliko hän liian arkipäiväinen ongelmineen? Eivätkö biologiset kierrot, energian ja ravinteiden kierto,
enää kiinnostaneet? Oliko se sittenkin auringonlaskun ammatti ja
aurinko laski sen mukana? Eikö biologinen kiertomme kiinnostanut
koditonta rahaa ja ihmistä, joka oli juureton ja vailla kykyä tunnistaa
ympäristönsä, luonto ja sen asettamat rajat? Kävikö talonpojalle kuten paaville? Hän siirtyi marginaaliin eikä häntä oikeasti enää ollut.
"Eihän toki näin lapseni. Totuus on sopimusluonteista ja vain
pelko on todellista. Vain pakonomaisesti elämänsä sisältöä etsivät
ihmiset lopulta ahdistuvat, ja ovat taipuvaisia suurten sotakoneistojen käyttövoimaksi. Elleivät sitten hae ratkaisua, jolla löytävät yli
oman mielettömyytensä. Aivan kuten historioitsijoilla oli omat päähänpinttymät totuudesta ja sen arvoista ja kirjailijat muuttavat niitä
kertomuksiinsa sekä niihin tarinoihin, joissa odottamaton ei herätä
aina haluttua mielleyhtymää”, vanhus kuiskasi lopuksi itselleen ja oli
rehellisen näköinen, kuten vanhukset ovat. Ja samalla hän vaikeni
talonpojista, biologisesta kierrosta ja itsestään unohdettuna.
”Kun minulle uskolliset luostarijoukot ja talonpojat olivat menettäneet maansa, aloin elää minäkin kaksoistähdelläni. Toinen oli Roomassa ja toinen Konstantinopolissa. Toinen teki matkansa lännestä
kohti Skandinaviaa, Pohjoista ja saapui viimeisenä Suomeen. Toinen
taas teki matkaa idästä ja tapasi Venäjän mir-kylien talonpojat ja
monien vaiheitten jälkeen sekin saapui lopulta pohjoiseen ja Suomen itärajalle. Hae salaisuutta sieltä, missä kaksoistähdet tapaavat
toisensa äläkä sieltä, missä ne erkanevat!” huudahti paavi ja näytti
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nyt nuoremmalta raivossaan. Sillä Paaville ruoka oli siunattu ja pyhä
asia, ei biologisen kierron tuote.
"Se on kai vähän kuin kohtalon sormi"? Prinsessa totesi hiljaa
kuin muistaen sotien ja historian toistuvat liekit ”privilegiot” tähkän
poimijoiden maailmassa. ”Suomalaisilla on kai ollut huonoa onnea
käännyttäjiensä kanssa? Ehkä heillä on kerrottavanaan jotain sellaista, jonka kuuleminen olisi paikallaan”. Prinsessa mutisi nojaten molempiin käsiinsä.
”Suomalaiset ajattelevat paikallisesti ja toimivat globaalisti, päinvastoin kuin neuvotaan. Suomalaiset eivät usko fyysikkoja, jotka tulkitsevat universumia ja sen valoja, pimeitä mustia aukkoja, kuvaten
ne kaoottisella tavalla ja ilman loogista kausaliteettia. Suomalaiset
lähtevät aina länteen, kun he sanovat menevänsä itään”. Aloitti paavi
kertomuksensa suomalaista.
”Suomalaisille onni oli sellaista kätkettyä luovuutta, jossa kaikkien
muiden antamat ohjeet oli ensin heitetty romukoppaan. Kolumbus
teki aikanaan suomalaisille tyypillisiä virheitä, mutta löydökset olivat
rikkaita.” Paavin puheessa oli mielestäni järkeä ja kuuntelin häntä
vaikka Pikku Prinsessa näyttikin etsivän muuta tehtävää. Kaikki
5000 miljoonaa ihmistä eivät syöneet pyhää ruokaa.
”Suomalaisten kansallismaisemassa kaikki oli kätketty joko ikivanhan kallioperän alle, josta kumpusivat maailman rikkaimmat
vanhat arkeeiset tulivuorten piiput, tuhansia miljoonia vuosia sitten
maapallon sisuksia purkaneet tulivuoret. Nyt ne olivat kuluneet ja
suomalaiset seisovat kuin laavapatjan päällä, jonka alla oli valtava
timanttikenttä, kuin valtaisa vuorijono yhtä ja samaa hiilen ja grafiitin tuotetta, mutta ulottumattomissa”, kuvasi paavi suomalaisten
erikoista maata ja sen syvyyksien aarteita. Se oli kuin suomalaisen
sielu, johon kukaan ei voinut kajota, ulottumattomissa.
”Tai sitten kaikki kätkettiin ikuisen lumen ja roudan, jään alle, jota suomalaiset ovat välillä paenneet etelään, kaakkoon ja lounaaseen
ja palanneet taas kaikilta ilmansunnilta uutta oppineena omille juurilleen, aina vaivaiskoivujen maahan saakka. Ei heille voinut tuoda uutta tietoa sen enempää ristiretkeläiset lännestä kuin joukkoni idästä ja
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syvältä Venäjän aroilta”. Paavin todistus vaikutti uskottavalta myös
geenitutkijan näkökulmasta, ja aloin oivaltaa sen idean, suomalaisen
jääräpäisyyden nähdä omat näkynsä myös taivaalle tuijottaen.
”Suomalaisten kulttuurimaisema oli sielun tilana kätketty, piilotajuntainen siinä missä yksilön varhaiset elämänkokemukset ja traumat. Eniten piilotettuja traumoja ja epigeenisiä kokemuksia oli
kansalla, joka oli vaeltanut kaikkialla ja palannut maahan, joka oli
vanhempi kuin koko läntinen Eurooppa ja sen imperiumit. Sellainen
kansa oli myös lähinnä omia juuriaan ja löysi kosketuksen luovan
idean symbolisisältöön ilman sanoja, joita ei enää ollut tai ne olivat
kuvia. Ei sellaisen kansan jumalia voi korvata tai petkuttaa nuoremmilla kulttuurien tuotteilla häpäisemättä itseään”, tokaisi Paavi ja oli
oikeassa sikäli kun Prinsessan kasvoja saattoi tulkita. Kun lapsi sai
oikean vastauksen, hän ei enää jatkanut kysymyksiään ja oli helpottunut. Lapsen geenit odottivat aikuiselta oikeaa vastausta ja ohjasivat
aikuisen elämää, myös Paavina.
”Vain Suomessa voitiin oivaltaa mitä oli ikijää ja sen sulaminen,
tulvat jotka seurasivat jäiden lähtöä. Kun lämpötila vaihteli 80 astetta vuodessa, ihmiset eivät voineet tehdä sellaisia elämänsä kokeita,
jotka eivät olleet luonnon kanssa sopusoinnussa ja järkeviä. Kaikki
luonnon kierrot ja elämän ehdot oli rakennettava ymmärtäen rajallisuus, katkelmallisuus, häipyvä onni ja luonnon julmat oikut. Se ei
ollut determinismiä, ei environmentalismia vaan elämä itse”, todisti
Paavi suomalaisten elämästä. Ja taas Prinsessa oli hyväksyvästi vaiti.
Hän oli tavannut matkallaan paljon joutilaita käsiä, joille piru oli löytänyt tekemistä.
”Kaoottisessa maailmassa tulos oli aina ulkopuolella loogisen,
mutta mielestämme kuitenkin johdonmukainen, jossa ilmiö mukamas seurasi toista newtonilaisella tavalla pohtien tai luottaen aistien
avulla hankittuun subjektiiviseen totuuteen, subjektiiviseen relativismiin. Suomalaiset eivät tähän usko. Heidän mielestä näin tapahtuu vain äärimäisen naiivin ihmisen narsistisessa ja turhamaisessa
maailmassa, jossa ihminen oli mukamas luomakunnan herra ja sovinistinen Jumala. Tällainen antrooppinen ajattelu ei ollut koskaan
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sopinut suomalaiseen ajatteluun sen kosmologisena selityksenä.”
Vakuutti paavi ja näytti olevan suomalaisuutta ymmärtävä fennomaani tai vain ilkeili pohjoisen ihmisille, joille uskonpuhdistus oli
turha.
”Tosin kyllä suomalaisetkin tuhlasivat enemmän kuin mikä oli
sopivaa ja tunsivat siitä syyllisyyttä. Osa oli alkanut jopa juoda unohtaakseen ja unohti jo, miksi joi, tai joi unohtaakseen juomisensa. Siksi suomalaisille oli aika ajoin kerrottava, miksi he eivät saisi juoda, tai
miksi he saivat juoda. Mystiikka ei sovi suomalaiseen maailmanselitykseen, eivätkä he hae apua rippi-isiltä, joita ei heidän uskossaan ole
koskaan ollut tai suvaittu, eikä yhtään anetta ole jumalille saati heidän edusmiehilleen maksettu. Mieluumminkin suomalaiset luottivat
toisiinsa ja luontoon, nainen oli kuin kuva miehestä itsestään eikä
oidipaalinen, kuten muualla Euroopassa. Ei se ollut sattuma, että
suomalaiset menivät vaaleihin samaan aikaan ilman luokkarajoja ja
kukaan ei edes pohtinut olisiko naiselle annettava äänioikeus. Tänään naisen ääni kuului siellä jopa miestä ankarampana ja käskevänä”, kuiskasi Paavi kuin peläten menettävänsä joskus paikkansa
suomalaiselle naiselle, joita oli yliopistoissa ja vankiloissa miehiä
enemmän. Toki yhtä paavia oli joskus vuosisatoja sitten epäilty naiseksi ja monen kohdalla lyhyt virka-aika, vain muutama viikko tai
kuukausi, kieli myrkyttämisestä, olkoonkin että paavit olivat usein
hyvinkin keski-ikäisiä miehiä viran viimein saatuaan. Yli 80 vuotiaat
kardinaalit eivät kuitenkaan saaneet edes äänestää. Kertaakaan kardinaalit eivät sopineet paavista yksimielisesti ja keskimäärin tarvittiin
mieluummin yli kymmenen kuin sen alle jääviä äänestyksiä. Kovin
usein paavius muodostui pilkan ja vehkeilyn kohteeksi, ja tästä koko
katolinen maailma kärsi.
”Ainoa maa jossa uskonpuhdistus ei minua huolettanut oli Suomi. Siellä ei ollut mitään mistä olisi tullut puhdistautua, paitsi heidän
omat pakanalliset jumalansa. Suomalainen protestanttisuus onkin
ainoa oikea, ja sen varaan olisi tullut puhdistaa aikanaan myös koko
katolisen kirkon oppi. Ei se ole myöhäistä nytkään”, huomautti Paavi ja vilkaisi Prinsessaan merkityksellisesti.
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Pikku Prinsessa venyttelee käsiään ja lupasi palata suomalaisten
asiaan myöhemmin. Mutta vielä yksi kysymys Paaville jäi mieleeni
kirjurina.
”Miksi talonpoikien osuus on sinulle niin tärkeää, kun puhuit
imperiumin ja sen sydänmaan menetyksistä?.” Itse en olisi asiaa
huomannut. Hyvä kun on joku, joka tekee havaintoja omasta puolesta ja itse voin ne vain kirjata.
”Se että talonpojat menettivät maansa Britanniassa parin vuosisadan aikana, ja maata alkoivat viljellä toistaitoiset tumpelot, johti
samaan myös kaikissa niissä Imperiumin osissa, joita maapallo oli
tulvillaan. Vain Yhdysvalloissa maa jaettiin sinne muuttaneiden talonpoikien omaan käyttöön maattomien ja Euroopasta muuttaneiden raivokkaiden ponnistelujensa tuloksena ja tulos näkyy nyt”,
huudahti Paavi ja heilautti kättään kuin läntisten preerioiden karjapaimen.
Mieleeni tuli kuva kirjailija Zane Greyn sadoista kirjoista ja taruista, joissa hevoseen kiinnikasvaneet karjapaimenet ratsastivat luoden
mielikuvan järkähtämättömästä rehellisyydestä, sheriffeistä ja lainsuojattomista, kultakuumeesta, aarteen metsästäjistä, biisoneista ja
kojooteista, intiaanikulttuurin sadunhohtoisista myyteistä, aina samoista savuisista saluunoista, nahkaruoskasta ja karjalaumoista,
preerioiden viljelijöistä ja suurista karjatiloista. Greyn luoma mytologia oli suurempaa historiaa kuin kenenkään myöhemmän historioitsijan tai sosiologin yhteiskuntakuvaus tuosta valtaisasta
maanosasta ja sen tapahtumista. Siinä missä oman kansani viimeisimmät vaiheet oli tallentanut Väinö Linna sen suurimpana historioitsijana ja yhteiskuntaa kuvaavana sosiologina.
Jokainen aikalaiseni muistaa Laura Wildenin Pienen Talon Preerialla, Elmer Hornin Istuvan Härän ja Harry Whittingtonin, Teddy
Parkerin sekä Steve Franzeen Bonanzan, Kalle Päätalon Iijokilaakson ja talvisodan kuvaukset Linnan tuntemattomasta, Akselin ja Elinan häävalssin. Elokuvat ja sarjakuvat piirtyvät lapsen mielikuiviin
paljon ennen aapista ja tänään tietokonepelit, webympäristön maisemat ja DVD:n tarjoamat näyt. Tuskin siinä oli mitään pahaa, päin344

vastoin. Sitä ei vain tutkittu eikä ajateltu kuten aina oli, kun jokin
asia oli liian lähellä nähtäväksi, ja ymmärrys ryömi jossain muualla tai
katseli horisonttiin.
”Tuossa oli kai jotain kohtalon mukanaan tuomaa?” keskeytti
Pikku Prinsessa hetkellisen nukahdukseni.
"Nyt sinä menet harhaan ystäväiseni”, vastasi Paavi. ”Kyky taistella kohtaloksi kutsumaamme onnettomuutta vastaan vie lopulta
eteenpäin, ja tulos oli aina sattuma. Mielettömyydet taas puhkesivat
aivan tavallisten, keskiverto ihmisten järjettömyyksistä, ja se totuus
toisti itseään niin kuin meemit aina heräävät takaraivojemme piilosta
aina samalla ärsykkeellä samasta unesta kuin tietokonevirukset. Se
oli kuin ihmiskunnan toistuva unihäiriö tai trauma, jonka juuret olivat ihmiskunnan omassa lapsuudessa”, murehti Paavi.
”Et kai sinä vain ole kitkenyt pois sellaisia ruohoja, jotka olivat
harmittomia? Sinähän muistat, kuinka hankala Boababin siemeniä
oli erottaa harmittomista. Ne harmittomana pitämämme olivat sittenkin aina tärkeimpiä kun vaikeat ajat tulevat?" Uhmakas ja pelästynyt katse kertoi Paavin olevan tosissaan ja järkyttynyt.
"Tarkoitat näitä toisinajattelijoita. Eeen.. enhän toki. Heidät suljetaan aina laitoksiin unihäiriön alkaessa. Tätähän sinä tarkoitat". Nyt
jopa Prinsessa näytti hätääntyneeltä ja etääntyi Paavin pyhältä istuimelta kauemmas.
"Tarkoitan ja tarkoitan. Mielessä käy syvä epäilys, että suuret byrokraattiset laitokset, parlamentaarisesti valvotut tiedemiesten pyhätöt ja kulttuurin instituutiot, ehkä jopa kirkkomme, ei enää voikaan
pitää sisällään edes yhtä neroksi kutsuttavaa paranoidia ajattelijaa,
kuten Kepler tai Pasteur tai lukemattomia muita sellaisia, jotka voivat kätkeytyä nyt verkostojensa hämäriin, eikä kukaan heitä huomaa
miljoonien medioitten roskasta. Minähän kätkin heidät ennen omiin
ritarikuntiini ja suljin suojiini luostareihin yhdessä pyhien ja salaisten
kirjoitusten kanssa synagogiin, hautakammioihin. Niitä aarteita, joista kansat saavat nauttia silloin, kun olivat niihin kypsiä edusmiehineen".
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Prinsessan ilme muuttui jälleen kirkkaaksi ja hän tuli takaisin
Paavin viereen tarttuen vanhusta kädestä.
"Minä tapasin juuri Paracelsuksen ja kreivi Zeppelinin", hän keskeytti Paavin puheen. "Tulin heidän yhteiseltä tähdeltään". Aivan
kuin vakuuttaen näin hänelle, että tapaamalla mielettömiä ihmisiä
olisi hakenut siunauksen ja hyväksynnän. "Ja olen minä tavannut
äskettäin myös Karl von Linneen, hypomaanikon tutkijaneron, laitoshoidosta juuri vapautuneen termodynamiikan perustajan Rober
Meyerin, ja samalla tähdellä asustelevan Emil Behrlingin. Heillä oli
seuranaan itse Freud ja Engel ja määrätön määrä nimekkäitä filosofeja, kirjailijoita ja kuvataiteilijoita. Omalla tähdellänikin on kaksi
psykoottista hourailijaa joista Nietzschen järki pimeni ensin ja Bismarck taas oli tavallinen talonpoika, jolla järkeä ei ollut pimeyteen
saakka. Hän ei kyennyt kitkemään Boababeja ja maailma paloi kahteenkin kertaan. Hänellä oli liian kiltti mieli ja rakastui pietistiseen
vaimoon. Puheet ovat aina päinvastaisia kuin teot rautakanslerillakin”. Tämän Prinsessan lauseen kirjasin muistiin alleviivaten Preussinpunaisella.
"Ihana planeetta", huudahti Paavi ja muuttui poskiltaan punoittavaksi. "Miksi nämä ihmiset ovat niin vihattuja aikalaistensa maailmassa? Siksikö, että ovat todella hulluja ja sietämättömiä vai siksikö,
että puuttuvat pelkoihimme, ennakkoluuloihimme. Siksikö, että
loukkaavat omia rajojamme, tunnistaessaan muita herkemmin ajan
merkit, vaatien myös muilta kykyä oppia omasta typeryydestään?
Mitä siitä voisi oppia? Nerous oli laji, jossa kuljetaan yksin pimeässä,
avataan latua muille ja väsytään, kun muut jatkavat vanhoja polkujaan ja enintään kivittävät ja pilkkaavat. Miksi? Siksikö että aito nerous ei lopulta kunnioita lainkaan yleistä mielipidettä, median mahtia
uutena auktoriteettina?
Sillä media oli lopulta aina sama kuin yleinen mielipide, portinvartija uudelle oli se paperinen, sähköinen tai pahanilkeä juoru, tai
kyläyhteisön mir-henki muinaisen Venäjän aroilla ja hindukylissä. Se
oli aina vailla sukupuolta, mutta naiset pelkäsivät sitä miehiä enemmän. Miksi? Siksikö, että lopulta vain niin harvat osasivat ajatella,
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mutta niin monet lukea näitä ajatuksia? Miksi naiset suosivat sellaista
elämää, joka oli kuin venäläinen mir-yhteisön vankila ja vailla suuria
uudistuksia? Miksi Salomon onnistui Sananlaskujen kirjassa kuvaamaan tämän päivän naisen ihanteet paremmin kuin kukaan ennen
häntä ja hänen jälkeensä?” Puhui Paavi nojaten käteensä ja näytti
aivan kuin poliitikolta, joka oli jäänyt eläkkeelle ja saattoi olla rehellinen. Ja mistä Paavi naiset uskoi tuntevansa?
”En minä osaa vastata kysymykseesi onko tämän päivän totuus
huomisen valhe. Kysy Hegeliltä. Samalla planeetalla hänkin majailee
ja kiertää spiraaliaan".
Ja ensimmäisen kerran Paavin kasvoille levisi ilmeikäs hymy, ja silmät vetäytyivät kahdeksi ryyppyjen peittämäksi ihopoimujen viiruksi.
"Hyvää matkaa sinulle Pikku Prinsessa", hän sanoi ja heilutti sauvallista kättään kolhien samalla seuraavan ilmiantajien ryhmän ensimmäistä kantelijaa, tuomarin talkittua peruukkia näin pöllyttäen. Ei
vainoharhaisuutta kärsivä tuomari ole suinkaan sairas, hän näytti
huokaavan. Ihminen nyt vaan oli ammattinsa näköinen, ammattinsa
valitsema vaikka kutsuisikin sitä kohtaloksi tai johdatukseksi. Tuhatvuotinen ihminen ymmärtäisi toki miksi, ja kertoisi minne kansakunnan olisi viisasta seuraavaksi suunnata vaelluksensa. Korpivaellus
ei kuulunut viisaan kansakunnan elämään.

Luku 13
Kuu nousee – Södergran II

Alppien lumiset huiput olivat nyt alhaalla ja kuun kraatterit kosket-

tivat niiden ikijäitä terävillä huipuillaan aivan kuin valkohain leuat
olisivat avautumassa ja viiltävät, rosoiset hampaat olisivat alaleuassa
kuluneemmat kuin yläleuan raatelevan terävät hammasluut. Alaleuan
hampaat olivat harmahtaneet tai kellanruskeat sulamisvesivirtojen
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seurauksesta. Alpit oivat menettämässä viimeiset jäätikkönsä ja niiden alta paljastui moreenista maata tai silokalliota. Glasifluviaalisia
virtoja syöksyi alas tunneleihin, ja ne tulivat uudelleen näkyviin laaksojen ylimmillä rinteillä muuttuen puroiksi tai ryöppyäviksi koskiksi.
Vesi ei ollut enää vuoripuron kirkasta, vaan sedimenttien samentamaa, ja ne kasautuivat karkeamman soran ja painavimpien mineraalien laskeutuessa ensin, ja hienomman siltin ja saven myöhemmin
jokien deltoille. Deltoilla jokien kulku hidastui, ja ne muuttuivat
mutkitteleviksi käärmeiksi. Merenrantoihin matalan veden altaille
syntyi saarekkeita, ja hieman etäämmäs aaltojen ja tuulen kasaamia
valliriuttoja, ja niiden sisälle suojaisia poukamia. Näillä suojaisilla
vesillä näkyi valkoisia purjeita ja kauempana muutama avomerellä
liikkuva troolari. Kuun aiheuttaman voimakkaan vuorovesi-ilmiön
vuoksi ne olivat ankkuroituna paljon kauemmas kuin mitä aiemmin
oli tapana, ja kalaparvetkin kulkivat nekin lähempänä syvänmeren
reunamaa hakien planktoninsa lokkiparvien paikantaessa niiden
suunnan. Rannikon ekologia ja sen pienet ekosysteemit olivat kadonneet ja hakivat uusia muotoja koko ajan muuttuvassa ympäristössä.
Tässä ympäristössä Darwin ei olisi havainnut evoluution merkkejä brittiläisen empiirisen tutkimuksen perinteisillä menetelmillä. Sen
sijaan hän olisi ne havainnut tukeutumalla pelkästään Rene Descartesin deduktiiviseen metodiikkaan, teorioiden yhdistämiseen ja tunnistanut ne ympäristössään vääjäämättä maailmaa muuttaviksi
voimiksi. Ei ollut hyvää käytäntöä ilman hyvää teoriaa, mutta valtavat määrät sellaista käytäntöä, joka osoittautuu kestämättömäksi teorian puuttuessa, hän olisi havainnut juuri nyt. Rene Descartesin
löytöjen merkitys olisi tullut Euroopalle ymmärretyksi eikä vanhojen
sivistyskulttuurisen kirjoituksia olisi hävitetty Intiassa, Kiinassa mutta ennen kaikkea Meksikossa ja Andien intiaanien löydöksinä.
Södergran jatkoi kertomustaan liikemiehestä huomaamatta enää
lainkaan mitä salissa oli tapahtumassa, tai että Kuun takaa alkoivat
taas pilkottaa auringon lämmittävät säteet. Ruotsalainen jatkoi tarinaansa pojasta, jonka kertomus alkoi lomittua ikivanhan intiaani348

kulttuurin yhteiseen ja inkojen luomaan synkretistiseen oppiin pyrkimyksenä Maya-kansan tyyppinen imperiumi, josta Rooma otti
mallinsa ja turkkilaiset ennen heitä. Kuun, maan ja auringon synnystä kertova mytologia, kahden mahtavan hengen synty ensin poltettuina eläinhahmoina, ja sitten ihmisen hahmon saaneina Kerin ja
Kamen muodossa, Okan vaimon kohdussa syntyen.
"Pohtikaa tätä lasta, joka loi matemaattisen täsmällisen maailmansa omana tieteellisenä epistemologianaan ilman vanhaa uskonnollista, tieteellistä tai kulttuurista liturgiaa tai meemiemme kohinaa
takaraivossamme. Muutamassa vuodessa hän laajensi maailmankuvansa kantaen vastuuta koko ympäröivästä luomakunnasta, universumista, siitä vääryydestä ja pahuudesta, joka hänelle lukemansa ja
näkemänsä kautta ikinä vain saattoi välittyä”.
Södergranin puhuessa, Kuun Mare Crisumin läntisestä päästä alkoi erkaantua meteoriitti. Aluksi sitä tuskin huomasi, mutta jo muutaman hetken kuluttua suuri kivipaasi oli paljain silmin nähtävissä.
Sen täytyi olla valtaisan kokoinen, tuhansien tonnien painoinen
muinaisen maan magmakerrostuma. Kun Luna 20 laskeutui tuolle
alueelle helmikuussa 1972, ja siellä tehtiin poikkeuksellisesti vain yksi
ainokainen kairaus. Muuhun Luna ei oikeastaan kyennytkään toisin
kuin Apollo-lennot, joiden yhteydessä kairauksia tehtiin satoja.
Kaikkiaan Kuusta tuotiin näillä lennoilla 382 kiloa Kuun pintakiveä.
Sitä oli tulossa enemmän kuin tuhatkertainen massa.
Lunan kairausaukossa tiedettiin olevan ydinräjähteitä. Södergran
katsoi kelloaan ja nollasi jälleen rannekkeensa aivan kuin uudenkuun
aikaan, jolloin kuussa oli täysimaa. Hän tiesi olevansa oikeassa paikassa ja taatusti oikealla hetkellä. Toisin kuin juutalaiset urheilijanuorukaiset Münchenin kisoissa syksyllä 1972. Vain Einsteinin
vaimo olisi ymmärtänyt, mistä oli kysymys. Hänen taas olisi tullut
aikanaan kertoa se ensin miehelleen tämän kotiuduttua patenttitoimistosta, toki juotuaan ensin tuopin saksalaista olutta. Tietonsa patenttitoimiston virkamies olisi välittänyt omalle esimiehelleen, tai
lähimmälle tutulleen korkeakoulun ja juutalaisen yhteisön sisällä.
Tämän tiedon välittäminen maan päämiehelle valkoisessa talossa
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olisi vienyt vuosikymmenet. Sellainen kierto ei Södergranin kohdalla
ollut mahdollista. Descartes sai viestinsä läpi Ruotsin hoviin parin
vuosikymmenen viiveellä, eikä sitä siellä kukaan oivaltanut edes likimain oikein. Södergran käytti venäläisiä ja ranskalaista tietotoimistoa.
”Toisin kuin omat institutionaaliset laitoksemme, oma rakentamamme kulttuuri, kirkko, sovitus ja syntien anteeksianto, mikä tahansa uhri, lapsen tavoin hän otti siitä oman, henkilökohtaisen
vastuun syyttäen mahdollisista seurauksista vain itseään ja rakentamansa matemaattisen maailman virheitä, eikä jumalaansa. Hän ei
kasvattanut suojakseen hyvän ja pahan tiedon puuta, ei hyväksynyt
uhria ja sovitusta, ei nojannut poliittisiin järjestelmiin saati maagisiin
filosofisiin selitysoppeihin, ei odottanut synninpäästöä ahdistuksen
kasvaessa vuoren lailla hänen sisällään”. Atsteekkien sulkapukuisen
käärmejumalan Quetzakoatl’in opit alkoivat levitä salissa ja ensimmäiset oivalsivat mistä oli kyse. Synodinen kuukausi alkoi täyttyä ja
Kuun kulkeman tien kovera puoli oli koko ajan auringon puolella.
Täydenmaan aiheuttama valaistus Kuussa oli paljon voimakkaampi
kuin täydenkuun aiheuttama valaistus maassa. Kuun radan solmun
suhteen laskettu drakoninen kuukausi täyttyi hetkellä, jolloin atsteekit olivat juhlamenojensa huipentumassa, muinaiset babylonialaiset
hiljentyivät ja Kiinassa lohikäärmeen merkki oli idässä muita hallitseva.
Kuun vaippa Södergranin selän takana näytti ikään kuin vavahtelevan ja irtomaan regoliitti alkoi kohota kuin hiekkamyrskynä ja hämärsi nousevan auringon säteet. Se kylmäsi hetkessä huoneen
lämpötilan aivan kuin auringon pimennyksen aikaan. Sama kokemus
oli kirjattu jo vuosisatoja, vuosituhansia sitten ja sen tekivät samat
ihmiset, jotka nyt olivat vain kansakuntina toisin kulttuurisesti rakentuneita, pohti Södergran. Toiset taantuvat ja katoavat, toiset
nousevat tilalle ja ottavat vallan. Kerin ja Kamen ikivanha astrologinen ennuste ja tähtiin kirjattu koodi alkoi toteutua Descartesin kirjaaman deduktion varmuudella, ja Södergran oli varma selviyty350

misestään hengissä. Se mikä oli jo kerran tapahtunut toistui. Aika
kulki kahteen suuntaan, hidasteli ja pysähtyi.
”Missään vaiheessa tämä lapsi, tuleva liikemiesnero, ei pitänyt itsestään selvänä sitä, että jumalat olisivat hänen puolellaan, ei asettanut jumalkuvaansa vastuuseen mielettömänä hänelle paljastuvasta
maailmasta ja sen vääryyksistä. Hänen uskonkäsityksensä ei ollut
epäluottamuslause ihmisyydelle, ei keino kiduttaa sadistisesti, ei vainota tai rakentaa polttorovioita, keskitysleirejä, manipuloida hoitajaksi naamioituneena tai kasvattajana. Ja vain siksi, että lapsena
hänen maailmansa ei voinut vaatia motiivia pyhittää moraalittomat
ja tuomittavat teot, kansakuntien ja ideologioiden yhteiset massamurhat tai enemmistön oikeus vähemmistön oikeuksista demokratian nimissä, veljeyden ja tasa-arvon nimeen suoritetut kidutukset ja
murhat. Geenit ja äly, nerous oli valmiina mutta meemit, kulttuurin
vastaanottavat perimän opitut vastineet ja niiden kohina puuttuivat
tyystin”. Ja nyt nämä meemit olivat valmiina ja koodi saattoi avautua
kosmobiologisena totuutena Rene Descartesin varmuudella ja todistaessa sen oikeaksi. Södergranin armeijakunnan ydin oli valppaana ja
hereillä.
Valkohain leuat kasvoivat yhä suuremmiksi ja samalla ne liikkuivat sivusuunnassa koilliseen siten, että vastakkaiseen suuntaan purjehtivat pilvet toivat mieleen nieluun ahtautuvan saaliin tai kielen,
joka liikkui muotoaan alituiseen vaihtaen. Tämä Kuu oli täydenkuun
aikaa. Siinä oli sama hehku kuin vuonna 1972 Lunan laskeutuessa
Kuun pinnalle. Räjähde vain oli toisen kansakunnan tuotetta ja terroristit Münchenissä jo pois nukkuneita. Se mitä jää on lopulta vain
erillisiä suunnitelmia, strategioita ja joku, joka kokoaa ne oikeaan
aikaan ja uudessa maailmassa, pohti Södergran. Ruotsalainen oli
koordinoinnin ja ajoituksen mestari. Musta syyskuu vuonna 1972 ei
sitä edustanut, eivätkä terroristit Osama bin Ladenin ohjauksessa.
"Niinpä itse kaikesta vastuun kantavana lapsi joutui tekemään
uuvuttavia työpäiviä aamuauringon noususta niin kauan kuin uni otti
vallan, pakkoneuroottisella uhmalla numerosarjojensa parissa, hyvyyden ja laupeuden evankelistana, hyvän ja pahan käydessä hänen
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sisällään taistelua mielen ylläpitäessä tasapainoa pahuuden hakiessa
kaiken aikaa voittoa. Tässä uuvuttavassa työssä hän harjaantui lukemaan yhä nopeammin, painamaan mieleensä yhä mittavampia numerosarjoja ja toimittamaan niillä valtaisia laskutoimituksia
tietokoneen tapaan. Kaikki tämä yhteen suuntaan, edestakaisin, lineaarisessa ja epälineaarisessa sarjassa ja jopa geneettisten ja neuroverkkojen algoritmeissa kaksiarvoisen logiikan keinoin, ja paljon ohi
sen mihin Newton tai Rusell filosofiassaan, Comten sosiaalisessa
fysiikassaan olivat ikinä päässeet". Kun puhuu itsestään, ei tarvitse
paljon harjoitella sanomistaan, hymyili ruotsalainen ja painoin ajastimen punaista nappia. Tervetuloa Maya-kansan jumalat.
Ase pysyi perulaissyntyisen miehen kädessä vakaana ja odottaen
Kuun siirtymistä siihen kohtaan taivaanrannassa, jossa Birkhoffin ja
Fowlerin huiput häviävät näkyvistä ja valtaisa Hertzbrungin vuoristo
ylätasankoineen osoittaisivat kohti Ziliertalin Alppeja tai niiden itäpuolella olevaa itäistä vuorijonoa. Aika Etelä-Amerikassa olisi silloin
oikea ja kalastaja saisi oman merkkinsä kuten kirjoitettu oli. Jos nyt
oikeaa aikaa enää saattoi olla. Oikea aika oli kirjoitettu kuitenkin kokonaan toisen vuorijonon kohdalla ja Ravun kääntöpiirille. Joskus
jumalat ovat oikullisia ja taivaan tähtimerkkien tulkitsijat väärässä.
Ero voi olla vain sekunnin sadasosissa, Kuun kuukausien laskutavasta riippuen. Se voitti, joka tiesi, ei se joka luuli tai väitti tietävänsä
reaaliaikaisessa maailmassa. Se joka luuli tietävänsä, käytti vain muiden tietoja, sumutti jälkiomaksujien suuria laumoja, joille petos paljastui aina liian myöhään.
"Sain jonkinlaisen käsityksen liikemiesneron lapsuudenaikaisista
kyvyistä pyrkimällä lukemaan nurin perin ulkomuistista pari sanaa
tai muutaman numeron lukusarjan. Ja epäonnistuttuani surkeasti
tämä mies käänsi koko tuolloin päästämäni sapekkaan vuodatuksen
siltä kuulemalta nurinpäin alkaen sana kerrallaan "Apilo nurip aekiav
äväthet äkne änim atsium ääne aajrasoremun sede niäpniekio.. ja
jatkaen niin kauan kuin pysähdyin ihmettelemään hänen käsittämätöntä mongerrustaan. Silloin koettuna se vaikutti minusta jopa noituudelta”, jatkoi Södergran esitelmäänsä.
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Ainoa noituus, jonka Södergran siinä koki, oli sen typerä tarkoituksettomuus lapsena. Nyt sillä oli käyttöä enemmän, ja muut tulivat
kuutulkintoineen perässä. Jumalilla oli taipumusta kääntää asiat päälaelleen. Kosmologien ja psykologien tulkinnat tiesivät tämän yhtä
hyvin kuin bioteknologien havainnot, ja joskus se hämmensi mielen.
Uudet ideat ja ajatukset syntyivät oudosta suunnasta ja odottamatta,
ei koskaan väkisten ja tietoisesti löydöstä hakien. Dogminsa mukaan
elävät fundamentalistit olivat tieteessä suurempi ongelma kuin uskonnoissa, joissa filosofiset opit olivat jo geneettisesti moraalia ylläpitäviä ja hyväksyttäviä. Nämä Södergran oli nyt imemässä Yolokin
tapaan sielunsyöjänä pois korvaten ne uudella opillaan, geneettisen
viestin vaihtuessa kaaoksen, kansakuntien pelon ja kauhun takaumien, kollektiivisen muistin avulla. Se oli vanha oppi, mutta nyt toteutumassa käyttämättä populistista ja retorista puhetta, petosta petoksen päälle kirjoittaen. Ihmisen syvin toimintamalli ja moraali, tapa
oppia oli geeneissä, ja ne olivat nyt muuttumassa.
”Hän oli lapsena hauskuuttanut tällä taidolla kavereitaan ja vanhempiaan. Taidolla, joiden maailmaa hän näin uskoi hallitsevansa ja
ylläpitävänsä, ja johon ei liittynyt mitään hauskaa ellei sadisti ja julmuri nyt tuskaa sellaiseksi käsitä”. Luna 24 oli laskenut Mare Crismuksen pinnalle elokuussa 1976. Samana päivänä jolloin Perussa
alkoi verisiä kahakoita ja syntyi poikalapsi nimeltä Maurice. Äidille,
jonka omistuksessa oli kokonainen tiedosto muinaisten inkojen haltuun joutuneesta tallenteesta avata tuleva taivaankannen koodi. Cortesin verilöylyn aikana se saatiin turvaan jesuiittaveljille, ja nyt se oli
piilotettuna medaljonkiin ja naiselle, jonka esivanhemmista yksi pelastui Sao Paolon orjakauppiaiden hyökätessä viidakkokylään. Se
olisi tullut siirtää pojalle, tähtien alla syntyneelle, ellei pojan isä olisi
ollut huijari ja juoppo, äiti sekopää ja jumalten kiroama. Kerin ja
Kamen suurten henkien kohtalo oli kuin muinaisen tarinan tulessa,
ja muuttui tuhkasta eläindaimoneista ihmishahmoiksi. Ihmiset olivat
siinä tarussa eläimiä ja jumalat ihmisiä uudessa hahmossaan, neljännessä ulottuvuudessa.
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Samaan aikaan opiskelijat mellakoivat Wienissä ja kaksi Braunausta saapunutta nuorukaista, Helmut Drexler ja Otto Dresseman
tapasivat toisensa. Muuan Müller toimi kätilönä pahuuden työnkuvaa opiskellen ja muita kouluttaen Nanchochin laaksossa ja Simon
Salem saapui Klazomenen kylään. David L.G Becker kirjasi tietoja,
joiden merkityksen tunsi parhaiten Peter Müller arkistoiden ne
myöhemmin samaan kansioon, jossa olivat jo 1940-luvun aikana
tallennetut tiedot keskitysleireistä koskien Zenk -geenejä ja muistin
tuottamia hallusinaatioita historiallisista, kollektiivien muistin aiemmin hämärästi tallentamista tapahtumista. Näistä tapahtumista oli
tallenne ja koodisto, jota jo natsit metsästivät väsymättä ja Descartes
oli saanut pitää osaa siitä käsissään mitään ymmärtämättä. Müllerillä
oli tuosta ikivanhasta spintroniikka kiintolevyn nanotekniikan nerokkaasta mikropiiristä diakuva. Se kuva ei paljon avannut kiintolevyn tiedostoja, kiroili Södergran.
Jumalat eivät tee historiaa vaan kulttuurit, joiden sisällä kertyneet
tallenteet joku kokoaa ja yhdistää, pohti Södergran. Eikä kulttuuri
ollut etenevää ja loogista vaan sisäkkäistä ja vain tieto oli loogista,
eivät ajat ja paikat. Tässä historian ja arkeologian, antropologian tutkijat, maantieteilijät olivat erehtyneet hämäten dogmeillaan myös
sosiologit ja biologit, Freudin ja Darwinin kaltaiset nerot, Einsteinin
teorian löytäjät, järkeili ruotsalainen ajan ja paikan suhteellisuutta
ihmisen mielessä ja kansakuntien kohtaloissa. Vain ikivanhat astrologiset opit ja niiden uskontojen filosofiat pysyivät meemien lukemassa ajassa. Sen tiesivät myös ne kolme idän viisasta, jotka
matkasivat aikanaan kohti Betlehemiä ja Herodes tiesi sen myös,
jopa paimenet kedolla. Aika ei vain pysähtynyt. Se kulki molempiin
suuntiin. Mitä hyötyä oli apostoleista, jotka nukkuivat Öljymäellä,
sadatteli ruotsalainen puuttuvia tietojaan.
”Niin tuleva neromme joutui jo lapsena tienhaaran, jossa toinen
tie johti äärettömään toivottomuuteen tai epätoivoon, toinen taas
täydellisen tuhoutumiseen ja romahdukseen. Ja kun hänellä ei ollut
kokemuksen kautta valita kahdesta pahasta romahduksen kautta uuteen elämään johtavaa, hän valitsi väärin. Uuvuttaen itsensä lopulta
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näännyksiin, joka lopulta oli siemen aikuisuuden neroudelle, mutta
vain tuskaisena sitä eläen. Kuinka ymmärtämättömiä olivatkaan ne
aikuiset, jotka seurasivat tämän tulevan neron uuvuttavia harjoituksia kuin ikuista konserttiflyygelin klaviatuuria, jossa oli vain 80 kosketinta, mutta mahdollista soittaa sävelten kestot, voimakkuus ja
näiden yhdistelmät Mozartin pianosonaatit, Beethovenin ja Chopinin tuotanto, tai tapa potkia typerää palloa tai hakata sitä kohti reikää vuodesta toiseen tai verkon yli, uhmakkaasti, vanhempien
toiveet ja kunnianhimo näin täyttäen tai hyväksyntä, turva ja rakkaus
näin ostaen. Käytössä 20 000 vanhemmilta hankittua geeniä, ei vain
80 flyygelin kieltä tai kosketinta”. Ja näitä koskettimia näppäili nyt
ruotsalainen Södergran muistuttaen hetken suurta suomalaista kapellimestaria ja uni häipyi. Södergranin flyygelissä oli jo enemmän
koodeja kuin ihmisen geenistö kerrottuna itsellään. Se monisti itse
itseään.
Geologi ja tutkija Harrison Schmidt oli mukana Apollo-lennolla
vuonna 1972. Toukokuussa hän käyskenteli Descartes vuoristossa ja
kairasi 731 reikää. Nyt kaikki nämä hänen poraamansa pienet kolot
olivat irtautuneet kuun pinnasta yhdessä hänen jättämiensä jalanjälkien kanssa ja matkasivat kohti Maata. Tuo meteoriitti ei ollut suuren suuri ja muistutti todellakin juustonpalaa ja se, koska pala irtoaa,
ei ollut jumalten asia vaan ihmisten. Ja ihminen on Kungfutsen seuraajan Huntesen mukaan paha:
Ihminen on luonnostaan paha;
hänen hyvyytensä on vain harjoiteltua.
Nykyisin elävän ihmisen perusluonto on tavoitella voittoa,
ja jos seuraa tätä viettiä,
tuloksena on taistelu ja anastamisenhalu,
ja kohtuullisuus häviää.
Ihminen on alun perin pahansuopa ja vihaa luonnostaan muita.
Jos nämä taipumukset saavat vallita,
se johtaa vääryyksiin ja tuhoon,
ja luotettavuus ja uskollisuus tuhotuvat.
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Siksi opettajien ja lakien sivistävä vaikutus
sekä riittien ja oikeudenmukaisuuden ohjaaminen
ovat kertakaikkisen välttämättömiä (n. 300 - 237 eKr.)
”Sillä mitä muuta se oli kuin typerän, pakkoneuroottisen tehtävän
siirtoa lapsen toteutettavaksi sellaisissa peleissä, joiden päämääränä
oli joko apinana muiden viihdyttäminen, kun kaikki sen osat oli
hankittu kopioiden liikesarjat, luvut ja niiden toisto, musiikiksi tai
urheiluksi kuvattu, pilaten lapsen maailma ja tehden siitä sirkusapinan häkkielämää”. Södergran seurasi kuinka Lunan lunastama toive
oli romuttunut ja toteutuikin toinen, Apollon antama ohje. Vain
muutaman sekunnin murto-osa ja koko tapahtuman järkyttävyys
selviäisi myös niille, jotka panivat sen alulle vuonna 1972.
Neljä vuotta, yksi olympiadi ja venäläisten koodit oli tulkittu,
käynnistyi Yhdysvaltain vastaohjelma. Elettiin kylmän sodan vuosia
ja kilpavarustelu oli kiivaimmillaan. Sputnik piippasi avaruudessa
neljäs lokakuuta vuonna 1957, ja monet epäilivät tämän ensimmäisen ihmisen avaruuteen lähettämän kiertolaisen vievän vetypommia
Kuuhun. Sputnik kiersi maan peräti 1400 kertaa ja se oli avaruusajan
alku, muisteli Södergran lapsuuttaan ja kilpavarustelun alkua, pelon
vuosia ja elämäänsä myöhemmin Müllerin opissa kuin itse paholaisen siittämänä itse siitä mitään ymmärtämättä.
Ihmisen pahuutta vastaan taisteltiin vielä suuremmalla viekkaudella, pohti Södergran julmaa näytelmää, jossa ihminen ymmärsi
vain omaa kieltään ja kulttuuriaan, Huntesen kirjaamaa pahuutta.
Tuon pahuuden kiinalaiset olivat kirjanneet juuri tälle ajalle ja astrologit olivat sen laskeneet tähtikartoiltaan. Jonkun oli se vain pantava
toteen ja oikeaan aikaan, oikeaa Kuun kiertoa käyttäen, ja joka oli
syntynyt noina kylmän sodan vuosina. Vääräoppinen oli sellainen
ihminen tai kulttuuri, joka laski deduktiivisen tieteen opit väärin,
hymyili ruotsalainen sarkastisesti. Deduktiivinen tiede oli alun perin
astrologiaa, fyysistä matematiikkaa ja taivaankappaleiden kiertoa,
kvanttien mekaniikkaa, tähtisumujen tuiketta.
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”Aikuisena liikemiesneroa pidettiin eräänlaisena työnarkomaanina, työlleen omistautuneena, kieltäymyksiin sakka tunnollisena,
idearikkaana muistihirviönä, mutta samalla myös vainoharhaisena,
impulsiivisena megamaanikkona, jolle masennuskaudet olivat syvyydessään helvetillisiä. Kaikesta tekemästään, näennäisen matemaattisen ja loogisen luovuuden helppoudesta, hän kärsi suunnattomasti.
Palaten aina lapsuutensa harhaiseen maailmaan, leikkimättä jääneiden vuosien erääntyviin laskuihin ja ilottomaan elämäänsä. Tehden
lopulta pakkolaskun kuivaan erämaahan, löytääkseen sieltä itsensä,
Pikku Prinssin ja kadotetun lapsuuden kultaisen aarteen". Se oli uhraus jonka ihminen teki ihmisestä, Jumala uhrasi poikansa. Nyt oli
aika uhrata myös naisten. Nainen uhratkoon sielunsa, daimoninsa,
hymyili Södergran omaan erehtymättömään tapaansa, imien ihmisten sieluja. Nainen uhratkoon enemmän kuin mies. Vapauttakoon
ihmiskunnan siltä kirolta, joka paratiisin portille asetettiin. Mies ei
siihen kykene. Mies toistaa itseään kuten Simon Salem poikansa
kanssa. Se tarina ei meitä enää pelasta, ei saksalaisen Müllerin preussilainen typeryys. Oli aika uhrata Kerin ja Kamen aivan kuten inkat
ja Maya-kansa sen ymmärsivät ja atsteekit olivat sen oivaltaneet, ennusti Södergran tietämättä, kuinka oikeassa hän oli universumin käsittämättömässä kohtalon jumalan Nemesiksen ohjauksessa, ja jonka
yläpuolelle hän nyt kurkottautui yrittäessään ohittaa oppi-isänsä
Müllerin.
Samaan aikaan kun huoneessa kajahti laukaus, toinen, kolmas,
Kuu oli löytänyt paikkansa kohdassa, jossa maan vetovoima oli suurin sen korkeimpien kraattereitten kohdalla. Niin suuri, että se vavisutti maan pintakerroksen magmakenttää, sai liikkeelle alppiinisen
vyöhykkeen tulivuoritoiminnan käynnistymisen ja seismiset asemat
mittasivat lukemia, joiden taso oli jo usein ylittänyt moninkertaisesti
maan normaalin suurten mannerlaattojen liikkeestä syntyvät järistykset, eikä niitä enää juurikaan uutisoitu. Heikosti erosoituneen Kuun
pinnasta tämä nostatti voimakkaan kiviryöpyn ja sateen, joka meteoriittimyrskynä kohtasi maan ilmakehän ja itäiselle taivaalle syntyi tuhansien tähtien viuhkamainen sade Mare-basalttien, ylänköjen
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anortosiittien alkaessa hehkua. Yhden jumalten lähettilään jatkaessa
matkaansa läpi ilmakehän ja saavuttaen määränpäänsä suuren kivitalon kokoisena meteoriittina siinä rakennuksessa, jossa yhtenä niin
monista keskusteltiin maan pelastustehtävistä ja jossa Södergran,
ruotsalainen tiedemies oli lopettamassa puhettaan.
Sillä näin media sen näki ja maailmalle välitti. Se media, joka teki
uutiset ja jonka uutiset olivat historiaa, ei reaaliaikaista ja vuorovaikutteista verkostoa, ihmisten itsensä kertomaa ja tekemää tarinaa.
Ero oli vain sekunneissa ja sen osissa, mutta kuitenkin vuosimiljoonissa, hymyili ruotsalainen sarkastisesti. Reuters oli juuri lähettänyt medioihin saamansa tiedot ja kuvamateriaalin venäläisiltä, ja
Luna ohjelman toteutuksena. Se oli kuin venäläisten mir-kylien aikaa, Hollywood -maailmaa Titanicin kannelta kuvattua etukäteen jo
ennen tapahtumaa, harmitonta elokuvan harhaa. Ei eletty enää
Sputnikin ja Laika koiran aikaa, hymyili Södergran.
Se mikä oli totta oli Apollo-ohjelmasta, eikä sitä voinut erottaa
venäläisten tekemästä uutisharhautuksesta. Tämä meteoriittipilvi ei
osuisi Tiroliin vaan paljon sen ohi Tyynen valtameren syvyyksiin.
Mutta kuka siihen nyt ja tässä uskoisi, tiesi Södergran ennustaa lähipäivien ja tulevan uutisaineiston. Hänen oli syytä hyväksyä kohtalonsa vainajana ja hankkia itselleen uusi henkilöllisyys.
Syntyvä isku oli kuin pienen kiven heitto tyvenen lammen pintaan. Tulinen pätsi levisi hetkessä yli läheisten taajamien, satojen
ydinräjähdysten tavoin se kulki ja työnsi edellään hävitystä, joka oli
samaan aikaan esteettisesti ylhäältä seuraten kuin maalarin tekemä
jälki vihreälle kankaalla, josta kohosi sienimäinen pilvi ja sitä seuraava tulinen myrsky. Se oli esteettisesti kaunis näky etäältä seuraten.
Vihreä syvensi vastaväriensä tummuutta, ja kuvat välittyivät ympäri
maailmaa yhtä kauniina kuin Picasson työ baskialueen Guernica
kaupungin tuhosta tai näky, jonka olemme ikuistaneen japanilaisten
kaupunkien hävityksestä ylhäältä lentokoneesta ne kuvaten. Kuinka
esteettisen kaunis hävitys ja tuho sota voikaan olla, ajatteli Södergran
noita kuvia. Venäläiset todellakin osasivat Hollywood-tekniikan ja
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Reuters niiden levityksen. Södergran miltei tunsi kuinka ydinräjähteen jälkiaalto pyyhkäisi hänen ylitseen.
Ranskalainen sotilas ja slaavilainen agentti, nainen tummassa
ihomyötäisessä asussaan, eivät koskaan tienneet kumpi saavutti heidät ensin. Tappava luoti vaiko Kuun pinnalta lähtenyt viesti. Viattomien uhrien hakeminen oli lopullisesti heidän kohdallaan ohi,
sikäli kun heitä sellaisina saattoi pitää. Kukaan heistä ei ollut erityisen viaton täysin riippumatta millaista mittapuuta sen tulkinnassa
olisi käytetty. Nuo laukaukset eivät olleet lavastettuja, ja Södergran
oli taitava ruumiiden kätkijä. Etenkin sellaisten, joita ei oikeasti kuulunut olla olemassakaan. Media hyväksyi vain onnistuneet ja näyttävät lavasteet, ei vaatimatonta totuutta ja jonkun kasvottoman
agentin, ammattitappajan oikeutettua kuolemaa. Södergran ohjasi
näytelmää, jonka kuului olla Nemesiksen käsissä.

LUKU 14
Pikku Prinsessa VII
Metusalemin ja matemaatikon asteroidi

Uuden vuosituhannen alussa Euroopassa asui tuskin 50 miljoonaa

ihmistä. Maanosa oli villien unkarilaisten ja puolihullujen viikinkien
kourissa. Etelästä uhkasivat arabit. Vuosituhantisen ikään ehtivän
miehen ensimmäiset vuodet olivat Euroopassa epävakaista ja täynnä
kärsimystä ja tuskaa. Niinpä ensimmäisen vuosisadan aikana oli vielä
viisasta sijoittaa rahansa kauas Euroopasta Kiinaan. Siellä satamiljoonaisen kansan tukena oli pitkälle viety rahatalous, Song-dynastian
takaama valtarakenne, halpa työvoima ja teknokraattisesti orientoituneet mandariinit. Raudan ja hiilen kulutus kasvoivat, mutta niitä ei
osattu yhdistää höyrykoneeksi, kuten eurooppalaiset oman taloutensa rakensivat pyörille, mutta paljon myöhemmin.
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Ihmistyövoimaa oli jopa liiaksi uusien teknisten innovaatioiden
kehittämiseksi, eikä tuo aika suosinut ajatusta kehityksen rattaista,
saati liberalismia sen syömähampaana ja alkuna dynaamiselle uskolle
ja sen valloitusretkille läpi koko kolonialistisen ajan. Missä järjestyksessä ja kuinka kaikki lopulta tapahtui oli yhdentekevää, ja tuhatvuotisen ihmisen oman henkilöhistorian kirjoittamista poimien
haluttuina pidetyt ja unohtaen oleellinen, kuten kaikessa ihmisen
itsestään muistamassa aina tahtoi tapahtua.
Henkilöimällä historia mielikuviimme, muuan renessanssiajan
jälkeinen, mutta sen kauppamiesmentaliteettia ja joka paikan osaamista käyttänyt Leonardo da Vinci tuli osaksi suurta neroutta ja historiaa, myymällä aliurakoijiensa ja koulukuntansa tuotteita
markkinoiden keskiaikaisille kaupungeille vesijohtoverkostoja, viemäreitä, lupaamalla uusia sotakoneita, entistä tuhovoimaisempia katapultteja, lääketiedettä ja sen noituutta avattuaan yli 30 vainajaa, ja
lopulta jopa taidetta julkisten rakennusten maalauksina ja veistoksina.
Oleellista oli tuon ajan dynaamisuus ja yhteinen lomittuminen
ihmisen omaksi vapautumiseksi orjan kahleista. Juuri tuolloin Kiina
alkoi eristäytyä itseriittoiseksi kaiken keskustan valtakunnaksi, kun
Euroopan suunta oli oleva ulospäin. Tuhatvuotisen ihmisen elämässä siihen kuluisi vain pari vuosisataa, ja ikään kuin normaalin ihmisiän murrosiän mukanaan tuomat finnit. Niinpä vaikka syntyessäni tuhatvuotiseksi Kiina olikin modernin maailman symboli, Eurooppa oli oleva tuleva kotimaani ja Pater Euroapean, Kaarle Suuren ajasta tuli jäämään lopulta vain haikea muisto Euroopan
Unionin halatessa alleen markkinatalouden suudelmalla, monikansallisten konsernien yhteisellä työnjaolla ja markkina-alueella.
Mutta ennen tätä oli aika perustaa pyhä saksalais-roomalainen
keisarikunta, Ranskan kuningaskunta ja kristinuskosta oli tehtävä
aggressiivisen vapauden tien ja menestyksen symboli ja avain, Puolasta, Tšekistä ja Unkarista oikeita valtioita ja valtakuntia. Esivenäjä,
Kiovan äpärä lapsi, käännytettäköön Bysantista, Skandinavia lännestä. Eurooppa kehittyköön tiukan porrastetun feodaaliyhteiskunnan
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voimalla ja Clunyn luostariliikkeen opeilla. Paavin kirkko ei kelvannut. Tarvittiin uudistaja ja ukonilma, Luther juristina tuohon myrskyyn.
Vaikka Eurooppa ei vielä tarvitsisikaan Amerikkaa, Leif Eerikinpoika purjehtikoon Grönlannista tekemään sinne valtauksensa. Vielä
sekin aika koittaisi, jolloin Eurooppa tarvitsisi nämä siirtomaansa.
Nimettäköön Snorri Thorsteinsson, Vinlandiassa syntynyt, ensimmäiseksi euroamerikkalaiseksi yhteiseksi kansalaiseksemme. Kirkko
hajotkoon lännen ja idän apostolien väliseksi selkkaukseksi. Olkoon
läntisellä Euroopalla edessään paljon tuskaa ja pahaa, sotia ja väkivaltaa, Estradamusten ennustamaa, mutta myös renessanssi, uskonpuhdistus ja valistus. Itää odottakoon mongolit ja Iivana Julma.
Länsi korjatkoon satoaan tuhannen vuoden kuluttua Unionissaan ja
Länsi-Venäjän aroilla, kaiken kaatuessa jälleen kerran.
Prinsessa oli vienyt minut uudelle planeetalle, jossa eli tuhatvuotisia ihmisiä, Metusalemin ikäisiä. Hän antoi mahtikäskyjä ja vaikutti paaviakin viisaammalta. Paavi oli sittenkin vain ihmisen
ikäinen, vaikka edustikin Jumalaa maan päällä. Mutta työnjako oli
edelleen entinen. Prinsessa kertoi ja kuvasi, minun ollessa vähäinen
kirjuri.
”Kerro millainen on tuhatvuotinen kotisi, Prinsessa”, utelin nähtyäni ensimmäinen pätkän tuota vaikuttavaa tarinaa. Se oli nähtävä
neliulotteisena, jotta sen saattoi oivaltaa heti ikään kuin lyhyenä
mainospätkänä tulevasta.
”Vapauden jatkuva kilpailu on tämä kotini, synnyinmaani lyhyt
historia ja oppi. Aluksi ne koskivat vain joitakin ihmisryhmiä, paljon
myöhemmin ihmistä itseään. Kasvavat ihmisryhmien vapaudet ja
etuoikeudet, riisto, ruokkikoot liikkuvaa, dynaamista yhteiskuntaa.
Yhteiskuntaa, jonka sieluna ei olekaan valtio, vaan yksilön tai ryhmän etu, jälleen kerran”, huokasi tuhatvuotinen Prinsessaa, ja kuvat
vaihtuivat kuten galakseissa, jossa kosminen kudelma oli kaiken
ydin.
”Syntyköön Kiinasta irrallista ajattelua, jossa dynastian asemesta rakennetaan ruhtinas- ja pappisvallasta vapaita kaupunkeja, kehityksen
361

moottoreita odottamaan omaa aikaansa, kuten meemit tai virukset
koteloituneina tietokoneen muistiin. Voitettakoon Kiinan pysähtynyt kansallisuuteen rakentuva valtio-oppi uudella läntisellä moninaisuudella, sodan aggressionkin voittavalla ihmismielen tukahduttavalla ahneuden halauksella, jota kukaan ei voisi vastustaa.
Siirrettäköön tämä ahneuden siemen ja Boababit sähköisiin verkostoihin ja jokaisen omaan geenistöön, jossa sillä on jo valmiina ihmisluonnon pahuuden geenit”, saarnasi Prinsessa kuin kohtalon Jumala
tuomiotaan.
”Olkoon Eurooppa muutakin kuin ilmansuuntia, etelää ja pohjoista, itää tai länttä. Ei ole vain yksi Eurooppa. On oltava viisi tai
kuusi Eurooppaa, sisäkkäin ja limitysten, toisiinsa lomittuen. Se on
minun nuoruuteni Eurooppa ja tuhatvuotinen suunnitelma. Paikaton ja ajaton kulttuuri”, visioi Prinsessa kotiaan ja lakaisi sen suurta
lattiaa, jossa kosmiset aukot imivät pimeää ainetta.
”Kiinassa loivat jo oman tieteensä. Eurooppa luokoon, ei vaan
tieteen lajia, vaan koko maailman tieteen ihanteen. Tiede palvelkoon
suurten kauppakaupunkien luomaa kapitalistista jännitettä. Sen tehtävänä olkoon ajaa kehitystä eteenpäin toisin kuin nuoruuteni Kiinassa, jossa se oli eristetty omaksi elämäntavakseen ja irti ihmisen
toimeentulosta, ahneudesta ja rahasta, siitä ympäristöstään, jonne se
saattoi työntää lonkeronsa ja imeä uudet ihanteensa. Siitä mitä se
palveli, ja josta se sai taloudellisen tukensa ja kiihokkeen kuin kiimainen eläin tai prostituoitu itseään kaupaten ja myyden lopulta
kaikki ihanteensa, eettiset ja moraaliset arvonsa, humaanit äidinkasvonsa, Alma Mater”, jatkoi Prinsessa paatoksellista kerrontaa.
”Olkoon sen lapsena eurooppalainen teknologia, teollistuminen
ja kurjuuden pohjalta lopulta ammennettava varallisuus, jonka opit
oli hankittu kolonialismin riistosta, jossa rikas otti köyhältä ja antoi
rikkaalle vaientaen köyhien vuoropuhelun keskenään ja valiten sen
kielen, jota globaali talous keskustelussaan käytti. Hyvinvointia riittäköön lopulta kaikille skandinaaviseen tapaan sulkien silmät oman
takapihan takana piilottelevalta kurjuudelta, jossa kaikkea oli sittenkin liikaa ja Itämeri kuollut sisämeri”, saarnasi Prinsessa kuten pietis362

tinen lahkolainen muuttaen kuvakokoa ja tarkentaen galaktista lastentarhaa.
”Tämä on tuhatvuotisen planeettani ensivuosisatojen visio, jossa
valkoinen mies leimataan globaaliksi rikolliseksi ja ryöstäjäksi. Tällainen ajattelu yksinkertaistaa kuitenkin totuuden. Sillä oikeassa tulkinnassa minä kehotin Eurooppaa antamaan kompassin muulle
maailmalle kulkea. Siinä oikean tien löytäminen, väärien siementen
kitkeminen oikeista, oli muiden kuin valkoisen miehen tehtävä. Sillä
samaan aikaan ei voi olla järkevää toteuttaa rauhan ja sodan tiedettä,
demokratiaa ja yksilön arvoja, yhteistyön aatetta ja kolonialismia,
kansainvälistä lakia ja fasismia”, tuskaili Prinsessa Metusalemin planeetalla, jossa galaksien evoluutio oli näkyvillä.
”Niinpä minä ennustan jo nyt tuhatvuotisen kehityksen valtavat
veljessodat ja teolliset kansan- ja luokkamurhat, koska ne kuuluvat
ihmisen tapaan elää ja elää pelossa. Sen tausta on takaraivon jyskeessä, luolien syvyydessä ja ne oli voitettava suurten uhrausten kautta.
Siinäkin Eurooppa näyttäköön tietä muille, jossa valtion ja ihmisen
luoman kehitysuskon uhkarohkeat kokeilut kommunismeineen ovat
osa tätä projektia. Sillä Eurooppaa askarruttaa aina sen omin sisin ja
sen tutkiminen. Siihen kuuluu moninaisuus ja pohdinta ovatko turkkilaiset, romaanit, yhtä hyviä kuin minä itse”, kertoi Prinsessa planeettansa sielusta, joka ei ollutkaan pallomainen vaan kuten galaktinen kierre.
"Oletko kuullut tarinaa kiinalaisista", kysyi Prinsessa
Hätkähdin Prinsessan uutta kysymystä samaan aikaan kun olin jatkanut kirjoitustani miehestä, jonka ikä oli tuhannen vuoden, milleniumin, mittainen. Oli helppo antaa yhden vuosisadan mittaiselle
ajalle ja ihmisiälle kasvot, mutta vuosituhannelle se oli jo vaikeampaa. Historia jäsentää ja kirjoittaa sukupolvesta toiseen ja toistaa samoja teemoja kuin virtaava vesi, joka kuluttaa ja sedimentoi sekä
aloittaa tämän vuoripoimuja synnyttävän työnsä aina uudelleen kiven ikuisena kiertona. Luonnossa kaikki kiertävät; energia, materia,
atomit ja planeetat. Kaikki vaikuttaa sykliseltä ja toistuvalta, jopa
kaikkea mittaava aika ja vuodenajat.
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Näin se antoi kuvan toistuvuudesta, joka ei ollutkaan totta, Amor
fati Schopenhauerin kuvaamana jatkuvana kiertona ja paluuna. Sen
yläpuolella oli seuraava askelma, johon myös Nietzsche kehotti ihmisiä pyrkimään. Schopenhauerin teoria oli kiintoisa, mutta ei haasteellinen ja se vei antiikin Kreikkaan, kohtalonjumalan syliin.
”Historia ei toista itseään. Vain historiankirjoitus tekee niin vuosisadan mittaisena taruna ja kirjoittajansa kokemana geneettisenä
harhana. Ihmisellä oli käytössä vain yhdet geenit ja muisti valikoi
vain samat symbolirakenteet, joita toistella. Tapahtui ympärillä sitten
mitä tahansa. Hiukkaskiihdyttimet ja madonreiät, ajan epäsäännöllinen kulku tai täydellinen pysähtyminen, saman materian esiintyminen samaan aikaan useassa paikassa olivat vain kvanttivaahtoa ihmisen silmissä”, opasti Prinsessa planeettansa tuhatvuotisella tiedolla.
"Mitä kiinalaisista?" Kysyn samalla kun valmistauduin kotiinlähtööni ja pohdin kuinka majoittaisin lapsen pieneen kaksiooni kenenkään kiinnittämättä siihen huomiota. Sillä olen alkanut itse hävetä
yksinäisyyttäni, ja tarkkailla muita olettaen heidän lukevan minua,
jolloin häpeäni kasvaa näkyväksi vammaksi tai tavaksi julistaa yksinäisyyteni olevan valittu elämäntapa, haluttu minuuteni mitta, tapa
kurittaa itseäni kaikesta tapahtuneesta.
Lapsena muistan kertomuksen tai tarinan kiinalaisista, joka sai
minut vakuuttuneeksi tuon kansakunnan koosta ja mahdista. Tuon
tarinan mukaan Kiinan kansaa oli uhkaamassa perikato nälkäisten
lintuparvien syödessä heidän vähäiset, tarkkaan säännöstellyt peltojensa antimet. Ruoka ei tahtonut jäädä enää niille köyhille tähkänpoimijoille, joilla oli oikeus hakea ruokansa viljankorjuun jälkeen
jääneistä tähkäpäistä. Kukin asemansa mukaan.
Niinpä keisari antoi mahtikäskyn kansalleen pysyä valveilla vuorokaudet ympäriinsä yhden vaivaisen auringon nousun ja uuden sarastuksen välillä. Jokaisen kansalaisen velvollisuus oli mekastaen
estää lintupoloja laskeutumasta edes pieneksi hetkeksi puiden oksille, saati peltojen ja viljelmien liepeille, siipiään lepuuttamaan. Jos yksikin varpunen, rastas, kiuru tai satakieli näin teki ennen nääntymistään, keisarin määräys toteutettiin kirjaimellisesti ja hakattiin näänty364

vä hengiltä. Näin tekivät myös lapset ja vanhukset. Sillä kaikki he
rakastivat esivaltaa ja keisaria.
Kuvittelin mielessäni, kuinka Kiinan monimiljoonainen kansa
seisoi tuon käskyn saatuaan rinta rinnan, kepit ja kainalosauvat, sirpit ja viikatteet heiluen aamuauringon noususta Keltaisen meren
rannalla, Jangttsekiangin ja Hwanghon suistossa illan hämärään Tiibetin altailla, Tarimin laaksossa ja Himalajan huipuilla aina seuraavan aamun sarastukseen Pekingin kortteleissa. Kunnes viimeinenkin
lintu vaipui maahan kuolleena puutunein siivin, sydän pakahtuneena, kansanjoukkojen hurratessa keisarinsa viisautta ylistäen.
Kiinalaiset keksivät paperin ja painokirjaimet jo ennen eurooppalaisia. Kulkivat merillä ja keksivät siihen kompassin. Miten minun
eurooppalaiset esi-isäni voisivat toimia tien näyttäjinä ilman kompassia ja kirjoitettua tekstiä? Miten esi-isämme Euroopassa saattoivat ymmärtää ajan paikatonta virtaa maalaisjärjellä fotoneista lukien?
"Oletko koskaan tuntenut yhtään kiinalaista? Minä en voi kertoa
sinulle tarinaani ellet tunne kiinalaista, johon sinä tarinani kiinnität".
Sanoi Prinsessa kavuten alas tuhatvuotisen planeettansa tomuiselta
pinnalta ja kvanttipölyä vaatteistaan pyyhkien.
"En taida tuntea", vastasin. Kiinalaisia tapaa täällä niin harvoin ystävystymiseen saakka.
Ja jällen mieleeni palasi lapsuuteni tarinat ja ihmispaljoudet Kiinassa. Kuinka nämä pystyivät saamaan aikaan, niin halutessaan, suuria maanjäristyksiä ja luonnonmullistuksia vain tasajalkaa hyppien,
paikallaan tasatahtia yhtä aikaa ponnahdellen. Tuolloin muistan pelänneeni todella kiinalaisten mahtia sekä toivoneeni hartaasti, etteivät heidän askeleensa alkaisi vahingossa sattua samanaikaisesti maan
kamaraan. Marssin tahdissa, rautakorkojen sotaisessa menossa aivan
kuten eurooppalaisessa vuosisadassamme ennen vuosituhannen
päättymistä.
Tätä kuvaa ruokittiin myöhemmin yliopistoissa malthusilaisilla
kauhukuvilla, jossa ihmisten määrä kasvoi ohi kaikkien ekstrapoloitujen ja taivaalle kohoavien käyrien. Romahtaen lopulta alas aivan
kuten sopuli tai käpylintukannat satoisten vuosien jälkeisenä nälän365

hätänä tai suoraan mereen syöksyen. Oppimiseen ja uuden koulutukseen kuuluu aina dramatiikan taju ja pelon ymmärtäminen osana
draamaa, kreikkalainen tapamme käyttää geenejä ja kollektiivista
muistiamme. Pahaa ihmistä oli kuritettava opein, kuten Huntse meitä koulutti. Ja me opimme tekemään oikein ja kurinalaisesti, mutta
emme oikeita asioita.
"Tämä kiinalainen oli hyvin yksinäinen sielu, kuten kiinalaiset
usein ovat", aloitti Prinsessa. "Hänellä oli harmaa parta ja kalpean
kellertävä iho. Ikää ainakin yhden vuosituhannen verran". Oli ikävää
kuulla Prinsessan kertovan nyt omaa tarinaani ja pelästyin sen kuullessani. Ehkä hänen kertomuksensa on parempi kuin omani? Ehkä
hän tunsi mikroskooppistakin pienempien myonien liikkeet ja ajan
suhteelliset nopeudet, ajan joka saattoi myös pysähtyä ja kääntyä takaisin?
"Tämä tuhatvuotinen vanhus oli oppinut jo vuosituhansia sitten
elämän monissa koettelemuksissa oikeaoppisen teoretisoinnin, elämän viisauden etsinnän ja tiesi, ettei se johtanut kovinkaan usein
hyvään tai haettuun lopputulokseen. Niinpä aina kun mahdollista
hän palautti mieleensä myöhemmin Mefistoteleelle merkityt sanat
Faustin alkukappaleilla: ”Harmaata, hyvä ystävä, on kaikki teoria ja
vihreä elämän kultainen puu", opasti Prinsessa kiinalaista viisautta
kirjurinsa muistiin merkittäväksi varoen mainitsemasta Faustia.
"Numerot ovat tapa käyttää valtaa siinä missä sanamme. Valta on
taas tapa hallita ihmisiä peloilla. Peloista vapaa ihminen oli aina vaaraksi vallankäyttäjälle. Tämä kiinalainen oli vapaa peloista. Tuhatvuotinen ihminen on aina vapaa kaikesta", julisti Prinsessa minulle
tietonsa.
Prinsessa tuli viereeni, kapusi polvelleni ja ensimmäisen kerran
hyväilin hänen hiuksiaan tuntien hienoisen laventelin tuoksun.
"Sellainen ihminen on kuin nukkuja, joka herää painajaisesta vielä
suurempaan suruun ja painajaiseen. Sellaiselle ihmiselle kaikki, mitä
hän on rakastanut joskus oli muuttunut kidutukseksi. Kaikki mihin
tällainen ihminen käänsi katseensa, pakeni häntä tai hän pakeni meiltä. Vaikka hän liikkui ja puhui, häntä ei ymmärretty, eikä kukaan
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seurannut hänen liikkeitään. Hän oli muuttunut varjoaan himmeämmäksi ja häntä oli turha kuvata. Ei sellaista ihmistä voinut piirtää tai kuvata paperilla. Kaikki merkit liioittelivat hänen
olemassaoloaan. Hänestä oli kadonnut se, mikä koskettaa meissä
toisia ihmisiä, silloin kun liitämme aiemman kokemuksemme uuteen, kohotamme kätemme ja hymyilemme, kun osoitamme jollekin
halumme kertoa, kuinka hänet muistamme tai tunnemme".
Tunsin kuinka Prinsessa kertomus olisi parempi kuin omani. Tiesin että niin kävisi ja olin itseeni pettynyt, ja tunsin sydämeni lyövän
tytön pienen sydämen tahdissa. Kyynel poskellani oli aito. Tiesin
etten voinut ymmärtää Prinsessan ajan ja paikan hajoamista, daimoneiden lentoa ja niiden läsnäoloa monessa avaruudessa maalaisjärkeni ulottumattomissa, eläen yhden daimonini kahleissa.
"Tämä ihminen oli selvinnyt niin monista kohtaloista, niin monista luonnonmullistuksista, ettei hän enää voinut pitää sitä vain
kohtalon johdatuksena tai Jumalan työnä. Säästyminen oli temmannut hänet irti sekä menneestä että tulevasta. Hänestä oli tullut ajasta
irrallinen hetken olento, jolle yritys elää tavallisten ihmisten lailla oli
muuttunut ontoksi. Hän oli kuin juureton puu, kelottunut ja vailla
tuskaisaa sielua tai pakonomaista olemassaolon tavoittelua, elämään
tarraavaa epätoivoa. Jopa kirkko, jossa hän oli joskus rukoillut, oli jo
aikoja raunioitunut ja pois pyyhitty. Hänen sisimpänsä pääkuorissa
maaperä oli järkkynyt aivan kuten hänen maailmassaan. Myös siellä
oli raunio".
Prinsessa pyyhki pois kyyneleen poskeltani aivan kuin se olisi
malka tai jotain turhaa, mutta ei huvittavaa tai kiusallista. Hänen ilmeensä muuttui arvioivaksi.
"Kiinalainen ei mallita maailmaansa samalla tavalla kuin sinun
tuhatvuotinen ihmisesi. Ei ihmisen tietoisuutta voi kuvata tietokonemallilla. Ei se ole matematiikkaa edes tuhatvuotisessa ruumiissa".
Ja samalla hän hypähti ja alkoi viedä sormiaan tietokoneeni näppäimistöllä kaikki pienet sormet vilistäen.
"Katsopas tätä tähteä. Tämä on tutkijan tähti. Matematiikan tutkijan. Se on ihan eri asia kuin lapsuutesi Prinssi ja tämän löytämä
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maantieteilijän tähti. Maan salaisuudet ja sen piilot ovat löytöretkeilijät jo löytäneet ja ankkuroineet ajan ja paikan takaraivonsa pimeimpään lohkoon. Mutta tätä tähteä Prinssisi ei löytänytkään. Ihmiset
ovat maailman mallittajia ja numeroiden vankeja jopa ajassa ja paikassa, omassa päässään, ja niin oli Prinssisikin ja hän se sinut harhautti". Ja näin sanottuaan hän käänsi katseensa pois, sillä jokainen
Prinsessa on mustankipeä Prinsseille.
"Kerro nimesi ja esittele itsesi matemaatikko", pyysi Prinsessa.
Tämä tähti on Descartesin, Leibnizin, Boolen, Fregen, Russellin,
Whitheadein, Hilbertin, Sir J.J. Thomsonin, Hubblen ja niin monen
muun Galilein ja Newtonin jälkeläisen planeetta. Tämä maailma on
aksioomien ja teoreemojen, päättelysääntöjen yhteinen unelma ja
synteesi. Tässä maailmassa kaikki aktuaalisen elämän ilmiöt esitetään
numeroiden ja yhtälöiden kaavoina. Ja kaikella tällä järjestyksellä on
ilmiönsä ja vastineensa maailmankaikkeuden luojassa, matematiikan
olioiden maailmassa - missä se sitten onkin ja kuka sitä ikinä etsiikin.
Sillä tämä on ainoa oikea tähti ja muut tähdet ovat vain sen heijastusta, kuviteltua ja ihmisen tietoisuuden ulkopuolista harhaa.
"Millä vuosisadalla me nyt elämme? Mikä on tuhatvuotisen ihmisen ikä tällä tähdellä"? Kysyi Prinsessa.
"Tämä tähti on ajaton. Ei tätä voida sijoittaa aikaan, joka on jo
matemaattisesti mahdoton ajatus tai olio. Aika ei ole vain suhteellinen vaan mahdoton käsite muuten kuin tapahtumien jonona ja luettelona. Ei ole olemassa tuhatvuotista ihmistä. On vain toisiaan
seuraavia tapahtumia ja tuhatvuotinen ihminen on tapahtuminen
summa".
"Onko kaikki sitten lopulta matematiikkaa? Eikö ole mitään
muuta maailman päällä kuin matematiikan kieli?" Tenttasi Prinsessa
pettyneenä tiedosta ja peitellen kiukkuaan. ”Ovatko ajan oudot liikkeet sokaisseet teidät?” Tokaisi Prinsessa, jolle kvanttihiekka oli jäänyt silmiin ja hän hieroi niitä väsyneenä.
"Kaikki voidaan esittää luonnontapahtumina ja luonnontapahtumat matematiikkana. Jo antiikin ihmiset sen ymmärsivät. Nykyinen tiede sai kasvunsa vaiheessa, jolloin kirput levisivät ja rutto
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vaivasi kaupunkejamme keskiajalla. Se oli rottien aikaa. Matemaattisia malleja alettiin hyödyntää silloin Galilein numeerisen mitattavuuden vaatimuksella, mutta ei vielä rottajahdissa. Se oli empiirisen
luonnontieteen alku ja tähän kaatuivat kirkon opit. Universaali matematiikka on muutakin kuin merkkipeliä, jossa kaikki tieteen ongelmat ratkaistaan tietokoneilla. Vaikka kyllä näinkin tapahtuu ja on
jo tapahtunut. Tällä tähdellä mutta ei omallasi". Tiedemiehen ja matemaatikon sanat olivat täynnä omahyväistä ylpeyttä.
"Taidat olla vielä hullumpi kuin paavi ja skolastikot omalla tähdellään. Karsit toisia pois ja hyväksyt omasi?" Vastasi Prinsessa omahyväiselle matemaatikolle.
"Tämä on nyt positivismin ja marxilaisen filosofian mukanaan
tuomaa kuonaa. Nämä onnettomat säilyttivät keskiaikaisen matematismin perinteen aina vuosituhannen loppuun saakka. Ei pidä sotkea
ihmistä ja ihmisen maailmankuvia matematiikkaan. Universaali matematiikka on muuta kuin politiikkaa vallasta tai tietokonepeleistä.
Tietokoneympäristö on liian rajallinen ymmärtämään mallien kunnolliset käytännön sovellukset. Ei paavin kirkkoa pidä mallintaa
vaikka se olisi mahdollistakin. Siihen marxilaisuus kaatui ja kaatuu
vielä kaikki muutkin saman suunnan hairahdukset". Ja tämän sanottuaan matemaatikko tunsi olevansa täynnä negatiivista energiaa, kuten suurenergiamassaa tuottava hiukkaskiihdytin.
"Sinun maailmasi ihminen on monimutkainen kone. Aika tylsä
ihmiseksi?" Provosoi Prinsessa omahyväistä matemaatikkoa, joka
alkoi muistuttaa Pikku Prinssin planeetan miestä, joka laski tähtiä
uskoen ne siten omistavansa tai maantieteilijää, joka merkitsi muistiin tutkimusmatkailijoiden tietoja vuoroin lyijykynällä ja vuoroin
paremmalle paperille mustekynällä huolellisesti jäljentäen. Riippuen
kertojan kyvystä vakuuttaa maantieteilijä. Kaikkea ei voinut kirjata
eikä kaikkiin luottaa. Usein tutkimusmatkailijoiden joukossa oli
juoppouteen taipuvaisia ja havainnot olivat epäluotettavia, puuttui
kuusta haettu kivi. Jotkut oppivat vasta kun kivi kopsahti omaan
päähän, kuten tiedemies puusta pudonneen omenan avulla paino369

voiman. Paikaton maantiede oli maantieteilijällekin järkytys, eikä sen
kirjaaminen kartalle ollut mahdollista edes Pikku-Prinssin sadussa.
Paikattoman paikan löytänyttä löytöretkeilijää maantieteilijä piti
epäluotettavana tai juoppona eikä kirjannut havaintoa muistiin kuin
enintään lyijykynällä ja huonolle paperille. Ei mustekynällä saati paremmalle ja kiiltävälle paperiarkille. Historiankirjoittaja puolestaan ei
voinut hyväksyä aikaa, joka pysähtyi, hidasteli tai käänsi suuntaansa,
oli monessa paikkaa samaan aikaan, ei ollut kiertävä, syklinen ja itse
itseään toistava, mytologinen tarinankertojan aarreaitta. Oli kuin matemaatikko olisi fyysikon kanssa tehnyt salaliiton maantieteilijää ja
historioitsijaa vastaan. Ajalle otollisia olivat juuri salaliitot, joita psykologit ja filosofit selvittivät yhdessä median ja kirjallisuuden kanssa,
ja joissa myös poliitikot halusivat olla osallisina.
"Kyllä ihmisen toiminnat voidaan palauttaa koska tahansa sähköiseen toimintaan. Jos ihminen on vihastunut, rakastunut tai apea,
hänen aivoissaan molekyylit tanssivat aina tietyssä tahdissa. Sekä
samassa että eri aivoissa erikseen. Joillakin tämä tanssi on tangoa
toisilla masurkkaa tai mitä tahansa, jonka tulos on arvattavissa. Se on
lopulta paljon yksinkertaisempaa kuin arvaatkaan. Se on pelkästään
sosiaalista fysiikkaa ja niitä yhdistäviä yhteiskuntakoneita, geenien
koneistoa ja meemien kulttuurista vastinetta niille. Siinä ei geenien
sisällä tapahdu mitään yllättävää saati inhimilliseksi väitettyä ja siten
vaikeasti ennustettavaa”, luennoi matemaatikko. ”Maalaisjärjellä
ymmärrettävä asia on looginen vain sen omassa viitekehyksessä, ei
tieteen totuutena”, lisäsi hän vielä vahvistaakseen tietonsa olevan
muita tietoja paremman.
"Mitä tekemistä tässä kaikessa sitten enää on muilla tieteillä? Eikö
kaikki selity pelkästään sinun maailmasi kautta?" Kysyi Prinsessa
valmiina jo sulkemaan yhteyden matemaatikon tähdelle.
"Selittyy. Ehdottomasti selittyy. Muita kaivataan mukana vain
niin kauan kun ihminen on vailla täydellistä oppia itsestään ja maailmastaan. On ikään kuin pakko tarkastella itseään ja ympäristöään
epätäsmällisesti kuvaillen, kielellisesti hapuillen, ei-matemaattisella
tavalla ja väärin, likiarvoina kaiken ymmärtäen. Tällaisia tilanteita on
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vielä runsaasti. Pääosa ihmisenä olemista on olla epätäydellinen. Siihen tarvitaan epätäydellistä osaamista ja epätäydellistä universaalia
kieltä. Matematiikka ei ota siihen kantaa. Jumala ei luonut epätäydellistä maailmaa vaan ihminen". Vastasi matemaatikko ja käänsi selkänsä.
"Oliko Jumala sitten matemaatikko?" Uteli Prinsessa, jolle matka
Paavin tähdelle oli aina merkittävä seikkailu. Paavissa ei ollut lainkaan matemaatikon sielua. Hänelle aika joko alkoi ja loppui tai sitten
se oli mittamaton ja ääretön.
"Ei niinkään voi sanoa. Jumala oli matematiikka sinänsä. Ei siis
sana vaan numero. Siinä se tulkinnallinen virhe syntyi Raamatun
oppien lukijoille ja tulkitsijoille, totuuden hakijoille. Pyhimyksistä tuli
väärän kielen käyttäjiä ja epäpäteviä. Kanonisoitiin vääriä ihmisiä ja
väärä kieli. Kerettiläisistä tuli pyhimyksiä ja maailma jatkoi pyörimistään odottaen parempaa aikaa ja Jumalalla on aikaa odottaa. Ihminen keksi ajan ja sai siitä palkaksi kuolemansa sen mukana. Kuolema
on epätäydellistä oppia ja elämää, väärä maailmankuva ja kerettiläinen harhaoppi ajasta ja ikuisuudesta, ajasta joka ei katoa”.
"Ei tätä kaikkea voi esittää matemaattisesti. Vai voiko muka?"
Prinsessan pää oli siirtynyt uneliaasti vasten olkapäätäni ja hän kaivoi mietteliäästi nenäänsä.
"Ei tietenkään kun näkökulma on kerettiläinen. Ei kerettiläisen
maailmasta voi esittää tiivistelmää tai tulkintaa niin, että se olisi matemaattisesti oikea. Ei väärästä maailmasta voi antaa edes oikein välinein oikeaa tulkintaa. Kerettiläiset ihmiset ja tieteentekijät
päättelevät omissa kammioissaan epätäsmällisesti, ja kaikesta tulee
ihmisen tietoisuuden ja sen ulkopuolisen oivalluksen harhaoppista
tulkintaa, jossa epätäsmällisen ihmisen päätelmiä yritetään matemaattisesti rakentaa oikeiksi. Ei sellaista voi hallita, joka tietää totuuden ja on vailla pelkoa”, jatkoi matemaatikko.
”Jos tutkija kompastui käpyyn ja joutui sen seurauksena sairaalaan, syy voi olla käpylinnun tai vaikkapa oravan. Pitäisikö sitten varoa tai laskea kuinka mahdollista oli joutua käpylinnun tai oravan
uhriksi? Ja jos hän rakastuu sairaalassa hoitajaansa kaiken tämän jäl371

keen ja hankkii myöhemmin lapsia tämän kanssa, olisiko syy sitten
käpylinnussa vai sittenkin molekyyleissä ja niiden liikkeessä hänen
aivojensa pimeissä sopukoissa?”, viisasteli matemaatikko.
”Mistä prosessin tulkinta käynnistyy ja kuinka kauan sitä tulisi
ajallisesti selvittää, on ihmisen itsensä keksimää sopimusluonteista
itsensä pettämistä ja johtaa kaaoksen tulkintaan. Ei maailma ole kuitenkaan kaaos vaan täsmällistä ja ehdottoman matemaattista kaikessa ja jokaisessa yksityiskohdassaankin. Jos yksikin kohta muuttuu,
pieninkin, kaikki muutkin muuttuvat. Kaikki riippuu kaikesta ja ovat
kytkettyjä toisiinsa”, perusteli matemaatikko holistista maailmankuvaansa.
”Eikä ihminen ole tämän ulkopuolella, vaikka sitä ajattelee, tulkitsee ja yrittää mukamas myös ymmärtää, itselleen selittää ja lopulta
valehdella sopivan totuuden. Tätä totuutta muille toitottaen, vakuuttaen ja vaatien muitakin sen taakse ja tukijakseen. Ei ihmisenä olemista ja omaa itsepetosta sekä matematiikkaa, universaalia oppia
jumaluudesta, pidä sotkea toisiinsa", opasti matemaatikko ja alkoi
muistuttaa paavin tähden asukkaalta.
Prinsessa oli väsynyt matemaatikkoon, mutta kysyi vielä kerran
väsymystä äänessään ja hiljaa huokaisten. "Mutta eikö epätarkkuuksia ole jopa omassa tieteessäsi?"
"Oli toki siinä tieteessä, jota kvanttifysiikaksi joskus kutsuttiin.
Siinä oli käytettävä apuna todennäköisyyttä, kun parempaan ei silloin
kyetty. Yhtä hyvin näin voidaan tehdä suurten ihmismassojen tai
muurahaisten yhdyskunnissa. Kun ei tunneta, on käytettävä suurten
massojen lukuja ja todennäköisyyttä”, ja näin sanoessaan matemaatikko teki laajan kaaren kädellään kohti universumia, ja Prinsessa
loihti esiin kosmologisen pitsikudoksen.
”Ihmisen elämä on kauan ollut juuri tätä tapaa olettaa eilisen selittävän tätä päivää ja huomista. Siinä jokainen eilinen on uusi huominen vaikka matemaattisesti se ei näin olisikaan. Virheet kasvavat
kuin tietokoneet suorittavat nämä päättelyt ihmisen oman luovuuden sijasta, ja silloin toistuvuus on todennäköistä. Ei Jumala niin
tylsää maailmaa luonut. Vain ihminen on tylsimys, ei Luoja”. Tämä
372

tieto lämmitti Prinsessaa, joka ihaili lämpimiä vanhuksia ja Paavin
planeettaa. Pikku Prinsessalle Jumala oli tuhatvuotista ihmistäkin
vanhempi ja viisaampi.
”Kun epätäsmällisyyttä löytyy, vaaditaan uudet välineet, mutta
perustiede on sama. Jumaluus ei kaadu ihmisen epätäydelliseen oppiin".
"Sinun maailmasi on täsmällinen, mutta kylmä ja kankea. Kaikki
pelkkää numeroa". Sanoi Prinsessa suostumatta lämpenemään matemaatikon suostutteluille. Prinsessa oli rakastunut sanoihin ja sanoista syntyi kertomuksia. Kertomuksia saattoi muuttaa ja totuus oli
sopimusluonteinen.
"Ei se niin ole. Numero on vain käsiteväline sinun maailmassasi.
Sinä sitä käytät. Tällä planeetalla se on korvattu toisilla symboleilla.
Sellaisilla, joissa myös ihmisen sanoilla on käsitemaailmansa, ja sen
arvot ovat yhtä numeeristen arvojen kanssa. Ei voi syntyä sellaisia
mahdottomia tilanteita, jossa jokin numero on suuri tai jokin pieni.
Tai joku aika lyhyt ja joku pitkä. Mutta niiden välille on mahdotonta
asettaa ehdottomia rajoja, jossa suuri muuttuu pieneksi tai lyhyt pitkäksi. Ne ovat ihmisen rajoja, eivät jumalten. Siinä se ero on. Kielessä ja sen käytössä. Sanassa ja sen selityksessä. Numero on kuitenkin
sinulle lähempänä totuutta kuin kirjain tai puhuttu sana. Tyydy siihen ihmisenä", ja tämän sanottuaan matemaatikko vilkutti Prinsessalle asteroidiltaan hyvästiksi.

Luku 15
Kuu nousee – Peter Müller II

Professori Peter Müller kulki ajatuksiinsa vaipuneena alas Bensigin
golfklubilta pitkin Jiugolowain polkupyörien ja taksien täyttämää
katua ja oikaisi vasemmalla aukeavan urheilukeskuksen komeaa
Olympos -nimeä käyttävän puistikon poikki tavoitteenaan ehtiä en373

nen pahinta ruuhkaa yhteen niistä maailman tuhansista Grand Hotelleista ja sen edustalla olevaan kansainväliseksi silkkikeskukseksi
nimettyyn vähäiseen myymälään Yan Huan taidemuseon vieressä.
Müllerin käsivarsilla oli pieni kassi tai käärö, jonka sisälle oli piilotettu pala Shi Huangdin aikana rakennettua Kiinan muuria. Müller ei
erityisemmin pitänyt keisarista, jonka aikana poltettiin pääosa niistä
kirjoituksista, joita hän oli vuosikymmenet hakenut lähinnä muistinvaraisina myöhemmän ajan tallennuksina. Tyrannin mukaan Kiina
historian kuului alkaa Shi Huangdista. Müller oli tavannut usein ihmisiä, joiden näkemys historiasta ja sen alusta rajautui juuri omaan
syntymään, ja päättyi omaan kuolemaan.
Mikäli kirjoja ei luovutettu siitä saattoi seurata pakkotyötä ja pahimmillaan kuolemanrangaistus. Kansakunnalle, jossa oli jo tuolloin
liki sata miljoonaa ihmistä, tuollainen vaatimus oli sietämätön. Monet oppineet kuitenkin kykenivät kätkemään kirjoituksia, ja Müllerin
säilytyksessä niitä olikin tämän niskuruuden seurauksena hyllymetreittäin. Müller olisi toivonut Quin -dynastian romahdusta ja turkkilaisille hunneille menestystä Kiinan vastaisella rajalla. Muurinpalasen
hankkiminen oli symboliteko tälle turkkilaisen Xiongnu-heimon
menestykselle menneisyydessä. Müllerille aika oli suhteellinen ja kulki molempiin suuntiin. Kiinan suuruuden aika ja sen alku ajoittui liki
Davidin valtakuntaan ja Salomonin viisautta Müller olisi toivonut
myös Shi Huangdin tyrannialle. Nyt tämä tyranni muureineen ja kirjarovioineen oli teettänyt töitä muilla kansoilla ja kansakunnilla
enemmän kuin kukaan toinen mielipuoli, ja Müller oli yksi sen kohteista vuosituhansien jälkeenkin. Jotkut ihmiset olivat kalliita organisaatiolleen, toiset kansakunnalle mutta harvat koko ihmiskunnalle,
päivitteli Müller. Moni laski hänet itsensä jo jälkimmäisiin.
Häntä vaivasi myös Pekingin alakuloinen tunnelma juuri tähän
vuorokauden aikaan, jolloin jopa alati hymyileviltä vaikuttavat kiinalaiset näyttivät alakuloisilta ja kadun yleinen apeus tarttui myös häneen, ryhti muuttui asteen kumarammaksi, pää painui aavistuksen
alas leuan pysyessä kuitenkin ylpeästi ojennuksessa. Ärtyneisyyttä
lisäsi kiinalaisten avoin uteliaisuus ja moni ohikulkija pysähtyi tuijot374

tamaan hänen luonnonvalkoista hiuspehkoaan. Hän muistutti arjalaista tunkeutujaa Gangesin tasangoille joskus tuhatluvulla ennen
Kristusta. Juuri tuolta Rigveda-ajalta alkoi hänen kiinnostuksensa
Intiaan, mutta Kiina oli hänen kiinnostuksensa tärkein kohde. Erityisen ylpeä hän oli ensimmäisistä pyhistä Rigveda -kirjoitusten alkuperäiskappaleista, jotka hän oli löytänyt sukunsa verkoston avulla,
mutta myös omatoimisesti hakien apua Frede Moller-Kristenseniltä,
arjalaisen Intian merkittävältä tutkijalta. Tuolloin hän törmäsi kääröön, jonka historia johti Edinburghiin ja siellä Steven Heslow’n ja
Adam Sedgwick’in arkistoituihin alkuperäistöihin. Nämä taas olivat
aikanaan suositellet muuten opiskelijana hieman saamatonta Charles
Darwinia kapteeni Robert Fitzroylle Patagoniaan suuntautuvan retkikunnan luonnontieteelliseksi havainnoijaksi. Tuon havainnoijan
kautta H.M.S. Beaglen retki tuli sitten maailmanhistoriaan jääväksi.
Mülleriä Darwinin lähteiden ohella, ja jopa niiden ohi, kiinnostivat kuitenkin juuri suosittelijoiden lähteet, ja ne olivatkin avain seuraavalle portaalle. Tuo porras johti sekä Hollantiin, Tukholmaan,
Meksikoon ja Peruun. Avain henkilönä oli Descardesin ohella Intian
arjalaisten tutkijat. Odotetusti heidän omien Rigveda pyhien kirjojen
joukossa oli myös sellaista, jonka alkuperä ei ollut Intia tai vallatut
paimentolaisheimot, turkkilaiset heimot kiinalaisten kiusana, vaan
myös sellaisia lähteitä, jotka oli hankittu lännestä, osa mahdollisesti
jopa Mesopotamiasta ja luonnollisesti arjalaisten valtaamilta kansoilta erityisesti matkalla Intiaan.
Munkkien säilyttämistä pyhistä kirjoista kiintoisimmat löytyivät
alun perin Meksikosta. Kerjäläisveljistä ja näiden tuotteista Müller
ihastui fransiskaanimunkki Alvaro Pelayo’n tuotantoon ja muinaisen
kultaajan herättämiseen uudelleen henkiin. Kirjoitukset olivat 1300luvun alusta ja niiden taustalla oli jo tekstejä, joita Descardes oli
käyttänyt. Müller oli tehnyt itselleen huoneentaulun munkin aikansa
uskovaisia ruoskivasta tekstistä.
”Moni aikamme uskovainen muistuttaa fariseuksia, joilla oli vastaava asema
juutalaisissa synagogissa. Heillä on toisenlaiset vaatteet kuin tavallisella kan375

salla ja he puhuvat toisella tavoin, he pöyhistelevät tonsuurillaan ja takertuvat
ulkoisiin menoihin. Mutta mitä on luostarielämä ilman nöyryyttä? Mitä on
paasto, jos sitä seuraa ylensyönti, virrenveisuu ilman sopusointua, ulkoinen rukous harhailevin ajatuksin, tyhjä mietiskely ilman katumusta, huokauksia ja
voihketta? Mitä on rippi ilman parannusta, alituinen messuaminen, jota seuraa
paheen kasvu, tarkastukset, joilla alituiseen esitetään verukkeita ja kätketään
syntejä. Sellaisista vääristä uskovaisista sanoo Herra. Rankaisen kaikkia
niitä hengellisiä, jotka erottuvat vain ulkoasunsa perusteella”.
Hieman myöhemmin tämä ajattelu levisi myös Eurooppaan ja
varhaisimmat sen levittäjät poltettiin roviolla. Luther oli sitten jo
oma lukunsa, eikä maailmaa voitu pysäyttää katolisen kirkon dogmeilla, pohti Müller.
Kiinalaiset muodollisuudet ja seremoniallinen käytös kiusasi Mülleriä, ja hän piti oikeana sellaista ojennusta, jossa sosiaaliset taidot
ratkaistiin muutenkin kuin symbolisten tekojen avulla. Preussilainen
luonne ei päässyt Kiinassa aina parhaimpaan kukkaansa.
Seuraava askel oli Kiina ja Hui Shih’n aikaiset sofistit Fu Hsi sekä
Tsu Yen ja heidän kirjoitustensa kätköt paeten Shi Huangdin aikaista pyhien kirjojen polttorovioita. Mutta pahimmat vainot olivat sittenkin eurooppalaisten aiheuttamia ja kohdistuivat koko Amerikkaan. Tuolta tuholta Mülleriä auttoivat hänen omat aivonsa. Hän
pohti miten pyhiä kirjoja olisi voinut kätkeä ja säilyttää, ketkä sen
olisivat voineet tehdä menettämättä heti henkeään. Ja kuinka näitä
voitiin säilyttää joko alkuperäisenä tai muuttaen oman kulttuurin
kielelle, kuten monet kauppakansat tekivät tai aramealaiset, olematta
vihamielisiä sekä helpottaen samalla kulttuurien välistä tiedon vaihtoa ja uuden kielen syntyä. Kristuksen ja hänen opetuslastensa kielenä heprea olisi ollut paljon ongelmallisempi kuin aramea.
Nuolenpääkirjoitukset taas eivät olisi avautuneet lainkaan verrattuna
uuteen kirjoitustyyliin, jossa oli vokaalit ja konsonantit.
Tänään tietokoneen kieli oli näihin kaikkiin verrattuna ylivertainen, mutta Müllerin kehittämä vieläkin vallankumouksellisempi geneettinen kieli. Hän vain ei ollut sen ensimmäinen keksijä. Jo
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fransiskaanimunkit olivat sen jäljillä hakiessaan uutta kultaista globaalia aikaa. Sen kadottaminen oli kuin kertomus Baabelin tornista
ja kansojen hävittämisestä omiksi pirstaleisiksi kulttuureikseen, yhteisen kielen kadottamisesta.
Müller tunsi olevansa kuin majakan valo yrittäessään turhaan kätkeytyä ihmisten katseilta harppoessaan miltei puoli vartalonmittaa
Pekingin kantaväestöä korkeammalta ympäristöään tarkkaillen. Hänen edellisestä vierailustaan Peking oli muuttunut valtaisasti, eikä
hän kyennyt aina tunnistamaan paikkoja samalla varmuudella kuin
silloin, jolloin uusia rakennuksia ei noussut keskelle vanhoja slummialueiden hökkelikortteleita, joita ei ehditty edes poistaa uuden rakennuskannan ja betonibunkkereitten tieltä.
Mülleristä tämä kaikki vaikutti rumalta, ja vain teräsverkkoihin
peitetyt uudet rakennuskohteet toivat mieleen jotain tuttua ja hyväksyttävää. Aivan kuin uudet rakennustyömaat olisi kätketty jättimäisen teräsverkon sisään vedettäväksi myöhemmin nuottamiesten
toimesta rannalle uuden rakennustyömaan tieltä. Globaalin talouskasvun myötä Kiinaan alkoi tulvia 1990-luvun lopussa ja 2000-luvun
alussa osaamista, ammattitaitoa, säännöllistä toimeentuloa ja ennen
muuta koditonta rahaa. Aiemmin maareformissa ulos jääneet saivat
paiskia töitä metropoleihin muuttaneina hämärissä tehdassaleissa,
kuten orjat vielä muutama vuosisata aiemmin puuvillapelloilla. Kilpailu työpaikoista ja kasvavasta toimeentulosta oli armoton. Koditon raha vaati tuottoa sijoituksilleen, ja lisää kasvavaa kulutusta
myös Kiinassa. Uutta talouspolitiikkaa varjosti kauan suunnitelmatalous sekä keskitetty hallinto, pohti Müller.
Työntekijöitä rampautettiin jo lapsena. Loukkaantunut joutui kadulle ja sairautta pelättiin. Pääosa maan pintavedestä muuttui käyttökelvottomaksi. Pohjavesi turmeltui jo ennen pintavesiä. Aiemmin
kaiken taustalla ollut ympäristö ja luonto hävisi kiinalaisesta ajattelusta ja ympäristö pilaantui kestämättömästä kuormituksesta.
Jokaisen myös kiinalaisen talousihmeessä mukana olevan oli
näyttäydyttävä Dubain liiketalouskonferenssissa. Paikalla, jossa vielä
vuosikymmen sitten oli autiomaata ja nyt lasisia pilvenpiirtäjiä, ho377

telleja, kauppakeskuksia, pankkeja, autojen karavaanit kamelit korvaten. Intian äärihindujen ja muslimien jännitteet kasvoivat, syntyi nationalistisia liikkeitä. Vanhat kastit olivat edelleen koulutuksen ja
poliittisen eliitin taustavoimina. Maolaiskapinalliset valtasivat maaseutua ja ääriryhmät lietsoivat levottomuuksia ympäri Intiaa. Müller
ihaili Mahatma Gandhin väkivallatonta vastarintaa aikanaan Britannian siirtomaavallasta ja hindu-enemmistöisen Intian itsenäistymistä.
Muslimienemmistöinen Pakistan ja Bangladesh, separatistinen Assam huoletti häntä siinä missä ketä tahansa Kashmirin separatistien
toiminta.
Lasipalatsien rakentajat yöpyivät parakeissa kuten aina ennenkin
alkaen Egyptin pyramideista, Rooman Colosseumista, Yhdysvaltain
metropolien synnystä, rautateiden rakentamisesta biisonilaumat hävittäen intiaanikulttuurien kadotessa. Näissä parakeissa yöpyvät saapuivat rakentamaan autiomaan keidasta Intiasta, Sri Lankasta,
siirtotyöläisinä Aasian joka kolkasta. Kaikkialla näki kymmenientuhansien siirtotyöläisten armeijat. Neljän dollarin päiväpalkalla 12
tuntia työtä. Pelkästään pilvenpiirtäjien ja lasipalatsien rakentamisessa kuoli joka vuosi tapaturmaisesti tuhansia siirtotyöläisiä.
Lasipalatseja rakennettiin toisin kuin faaraoiden kivipaaseja saati
Maya-kansan pyramideja. Niitä tehtiin myös yöllä, ilman turvavaljaita ja käsityöläisten keskiaikaisia omia liittoja ja veljeskuntia, keskipäivällä yli 40 asteen helteessä. Näistä veljeskunnista ei syntynyt
myöhemmin arvostettuja ammattiliittoja saati käsityöläisten omia
ritarikuntia, pyhien veljeskuntien liittoja omine rituaaleineen ja jumalineen. Parakit purettiin, hökkelikylät jätettiin ja uusi pystytettiin.
Saman kurjuuden kohtasi Yhdysvalloissa, jossa New Orleansin jälleenrakentaminen ei koskaan toteutunut.
Uuteen maahan saapuneelta työläiseltä otettiin heti rajalla passi
talteen. Ensimmäinen vuosi tehtiin työtä palkatta matkakulujen peittämiseksi. Dubaihin kuljetettiin tuhansia prostituoituja, joista pääosa
alaikäisiä ihmiskaupan uhreja Kiinasta, Intiasta, Itä-Euroopasta, Afrikasta. Dubaista tuli meren päälle rakennettu maanpäällinen ihme.
Loistohuviloita, merinäköaloja, korallikasvuston peittämää raken378

nusjätettä levisi tonneittain matalan meren vyöhykkeen hävittäen.
Läntisen Persianlahden koko ekosysteemi katosi. Koditon raha siirtyi yhä uusille kasvun alueille, jossa merenrantaa oli vielä rakentamatta. Jokisuistojen deltoja ei enää löytynyt. Entistä pienempi osa
maailman väestöstä keräsi entistä suuremman osan sen ehtyvistä
luonnonvaroista ja köyhälistö tuotti raaka-aineita, jalosti heille heitetyt jätteet ja romun uudeksi hyödyttömäksi massakulutuksen tuotteeksi. Erillään perheestään, kodistaan, yhteisöstään, irrallaan eläen
ja muuttuen kodittomaksi hekin.
Edes Floridaan tuo koditon raha ei enää kotiutunut. Se muuttui
kortteli korttelilta slummiksi ja sairaalat, julkiset rakennukset autioituivat. Vain Maison Bourboan jazzbaarissa bändi rytkytti yrittäen
hakea vanhaa tunnelmaa, Bourboan streetilla rock oli kevyttä kuin
sokeriton Coca Cola, ja sitä latisti teinituristien karaoke-esitykset.
Vain kolmannes palasi koskaan takaisin Mardi Gras karnevaaleille
sen parhaista vuosista. Yhdysvaltain itärannikolla sijaitsevat Ivy League yliopistot eivät Mülleriä vakuuttaneet nekään. Vielä vähemmän
heikkotasoiset tuhannet ulkolaisista opiskelijoista kilpailevat tutkintotehtaat. Tiede ei ollut enää se veturi, johon Kalifornian piilaakso
rakennettiin 1950-luvun alussa, ja sen kloonina maailman tuhannet
tiedepuistot ja teknologiakeskukset, yritysten hautomot ja monikansallisen kodittoman rahan kehdot. Se ei edistänyt enää rautaista tahtoa luoda ”Big Science”, jolla matkattiin kuuhun ja takaisin, tehtiin
ydinkokeet ja varustauduttiin Vietnamin kansan kasvattamiseen kuten Irakissa myöhemmin, ja nyt epäonnistuen vielä surkeammin.
Puheet uusista kehittämisvyöhykkeistä ja kymmenien ylipistojen
kytkemisestä tähän jättimäiseen urakkaan sai Mülleriltä yhtä suuren
tuomion kuin mikä tahansa tieteen valjastus väärien tarkoitusperien
palveluun toisin kuin siinä Kiinassa, jota hän ihaili ja johon kuuluivat
mandariinien hallitsemat teknokratiat, Sung-dynastian ihailtava vakauskäsite, Ming -dynastian loisto ja uskaliaat purjehdusretket Intiaan, Persianlahdelle, Afrikan rannikolle ja aina Sansibaariin saakka.
Taivaan pojan tuliaisina orjien ja kaupan rikkauksien sijasta ihmiset
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hullaannutti korkeakaulainen kirahvi. Ja kirahviksi Müller nyt itsensä
tunsi.
Müllerin oma tiede palveli vain yhtä päämäärää. Fanaattista halua
osoittaa olevansa oikeassa ja raivata muut tieltään harhaoppisina toisinajattelijoina, väärin tieteen pyhimmät postulaatit ymmärtävinä
oman uransa ja ajatusmaailmansa pönkittäjinä. Tässä Müller oli yhtä
taitava kuin kuka tahansa narsistisesti häiriintynyt poliitikko tai vallankäyttäjä, jolle uuden oppiminen ja tuottaminen oli liian kipeä asia.
Müllerin missio oli kesken jäänyt yhteiskunnallinen prosessi, jonka
hän oli päättänyt viedä loppuun. Müllerille maailma ja sen globaalit
kasvot avautuivat vanhan historian ja sen jatkumon kautta, ei yhden
sukupolven työnä. Hänen lukuisista opetuslapsistaan lahjakkain oli
ruotsalainen Södergran, mutta ei toki ainut. Hänen kiistanalainen
syntyperänsä ja puheet paholaisesta olivat seurausta natsitaustasta.
Itse hän oli siitä ylpeä ja käytti sen luomia verkostoja siinä missä mitä tahansa käyttökelpoista valmista organisaatiota. Hänen oma organisaationsa oli vaikeasti jäljitettävä, eikä se ollut enää edes ajankohtaista geenien vallatessa sellaiset markkinat, joissa ihmisten muisti ja
moraali olivat osa uuden geneettisen perimän rakentamaa persoonallisuutta.
Uusista julkaisuistaan hän löysi parhaiten itsensä siirtäessään luita
haudasta toiseen tai varastaessaan muiden ajatukset omikseen niihin
tätä kautta lopulta itsekin uskoen, aivan kuten muinaiset kiinalaiset
löytöretkiään tehden ja itse muurin taa linnoittautuen jääden lopulta
itse muiden löydettäviksi. Sillä tutulla prosessilla, jolla tiede yleensäkin eteni ja uudet ajatukset tulivat hyväksytyiksi, kunhan riittävän
moni oli tiedon itselleen ominut ja sellaisena sen esitellyt ja hyväksynyt. Se oli samalla kansakuntien ja kulttuurin tapa ottaa vastaan ja
hyväksyä. Siihen ei enää riittänyt vain se, että opiskelit ja osasit asiasi
hyvin, laskeskeli Müller maailman muutosta.
Shakespearea lainaten hän haki kuusi eri porrasta, joista viimeisin
oli kaiken muun ohittava, eikä niillä muilla askelmilla enää ollut edes
väliä. Ei riittänyt että omisti kirjan, luki sen ja muisti lukemansa. Ei
riittänyt että pani lukemansa toimeen ja muutti ympäristöään, omaa
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elämäänsä, oli oman onnensa seppä ja omien polkujensa kulkija.
Näiden lisäksi tärkeää ja kaiken avain oli lopulta kyky tehdä oikeat
valinnat. Ja näissä valinnoissa Müller oli mestari.
Hän osasi lavastaa tapahtumat yhtä nerokkaasti kuin siinä julmassa näytelmässä, jonka käsikirjoituksen alkutekstin Müller oli lukenut
natsien arkistoista, ja jossa syvällä tšekin maaseudulla Terezinin kaupungissa tuli ohjata natsipropagandan yksi ehkä komeimmista lavastuksista. Terez oli aluksi juutalaisten taiteilijoiden, ja osin myös
tiedemiesten keskitysleiri. Maaseudulle Terezin kaupunkiin kuljetettiin juutalaisten näyttelijöiden joukko, joiden tehtävänä oli tulla esille
vaiheessa, jolloin joukkotuhoista kertovat holokaustin hirmutyöt
väistämättä alkoivat levitä maailmalla, ja myös Punainen risti tarkkailijoineen tulisi puuttumaan leirielämään.
Terez muutettiin ammattinäyttelijöineen kylpyläkaupungin omaiseksi, jossa näyttelijät, muusikot, kirjailijat ja tiedemiehet saivat
mahdollisuuden esittää oman roolinsa, ja asuivat suhteellisen mukavissa oloissa, kuten nykyisinkin niissä ghetoissa, joihin nämä suljettiin osaamisympäristöinä, tiedepuistoina ja -keskuksina tai sellaisina
kampusalueina, jotka olivat ulospäin siedettävä, mutta sisältä muualta ohjattuja julmia ja sydämettömiä kulisseja. Terez oli näytelmä, johon näyttelijät osallistuivat kuten tosi-TV:n arkielämään, eivätkä
saaneet nähdä natsilavastuksen läpi. Leiriltä tehtiin dokumentteja, ja
ne muistuttivat minkä tahansa oman aikamme sellaista lavastusta,
jonka taakse oli sopimatonta kurkistaa. Ohjaajana toimi tunnettu
juutalainen Kurt Gerron.
Kun näytelmä oli ohi, asukkaat siirrettiin Auschwitzin tuhoamisleirille, joka tiesi arjen alkua ja loppua monille lavastuksessa mukana
olleille tosi-TV:n taiteilijoille. Toki monet näistä tiesivät lavastuksen
tarkoituksesta, mutta olivat siinä silti mukana. Elämä oli monelle
näyttelijälle oikeastikin näytelmää, jossa lavasteet ja niiden ylläpito
piti joitakin komeljanttareita elossa, ja vain jotta miljoonat niiden
takana eivät olisi koko ajan silmiemme edessä, eikä oma elämämme
lohduttomuus erottuisi, pohti Müller fasistien onnistuneita kuvallisia
dokumentteja, ja tiesi ruotsalaisen Södergranin hoitavan oman pro381

pagandansa paremmin kuin Hitler esikuntineen. Hitler Preussinpunaisine esikuntineen oli kovin kömpelö siirrettäväksi postmodernin
globaalin ajan sellaiseen projektioon, jossa kvanttivelhot uurastivat
galaksien kudelmissa, tiesi Müller uuden innovaatioyhteiskunnan
perusteiden ne lähteet, joista Södergran ja innovoiva, divergoiva äly
piti vanhan pragmaatikon ulkopuolella. Södergran oli kuitenkin hänen tuotteensa, hänen siittämänsä olio.
Muutos ei tapahtunut hurjina harppauksina vaan hitaana mateluna, jossa parhaat tulokset syntyvät tiedepoliitikkojen oman kähminnän tuloksena ja hallinnollisena liikkeenä, eikä niinkään aidon uuden
etsimisen ja löytämisen tuskasta, ellei tuskana pidetä uuden löytäjän
katoamista aina historian hämärään. Näillä ominaisuuksilla Müller
oli saavuttanut merkittävän aseman kansainvälisen tiedeyhteisön
joukossa julkaisematta itse enää muutamaan vuosikymmeneen yhtään omaa työtä, ymmärtämättä paljonkaan uusien julkaisujensa sisällöstä silloinkin, kun ne olivat hänen oman koulukuntansa tuotetta,
ja hänen oma nimensä komeili julkaisujen kärjessä. Sillä ei ollut hänelle muuta kuin kaupallista merkitystä.
Mutta oleellista eivät olleetkaan Müllerin omat saavutukset, vaan
hänen kykynsä koota muiden saavutukset ja aavistaa, kuinka ne tulisi
kätkeä ja löytää tuo kätkös. Hänellä oli varkaan erehtymätön vainu
siinä missä harvinaisen lahjakkaalla antiikin kerääjällä. Ja Müller oli
myös sitä. Hänellä oli erehtymätön taito yhdistää esineet ja historia
sekä oivaltaa niiden kertoma tarina, jossa oli ajoissa oivallettava kulttuurin asettama paine yksilön omalle tarinalle. Kulttuuriton ihminen
oli kuin tuoksuton lapsi, eikä häntä kukaan enää havainnut. Webympäristö tuotti pääosin näitä tuoksuttomia globaaleja lapsia, joille
Müller tarjosi uuden ylivertaisen tuoksun.
Tarjous oli voimassa etenkin niille, jotka eivät halunnet Nobelia,
vaan tahtoivat jakaa näitä palkintoja muille lottovoiton tavoittelijoille. Aivan samaan tapaan kuin vanhojen ja harmaantuneiden urheilujohtajien kohdalla jotka, jos se vain olisi mahdollista, eikä urheilu
sekunnein ja sentein mitattavaa kilvoittelua, juoksisivat kilvan itse
olympialaiset mittelönsä keisari Neron tavoin. Ilman sellaisia nuoria
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kiusankappaleita, joita oli kuljetettava nyt kisoista kisoihin, ja joista
oli koko kansainväliselle urheilutoiminnalle enemmän riesaa ja harmia kuin todellista arvoa lääkäreineen ja tieteellisesti valmennetun
anabolisen koneiston ja uusien geenivarantojen horjuvan moraalin
alituisena vartiointina ja uuden lääketieteellisen, biologisen ja yhä
vaativamman geneettisen valmennusmenetelmän kääntöpuolisena
tuottajana ymmärtäen toki sen kaksinaismoraalin, mutta arvostaen
samaan aikaan sen välttämätöntä innovatiivista luonnetta itse kilpailulle ja sen taloudelle. Ja jos kulttuuri muuttui, kilpailu ja sen vietit
katosivat, halu voittaa ja voittaa lisää väheni, oli ajoissa oivallettava
liittyäkö sen uudistajiin vaiko uudistusten jarruttajiin. Takinkääntäjänä Müller ei itseään sietänyt. Koskessa laskiessa venettä ei voinut
vaihtaa, ja valinnat oli tehtävä jo suvantoaltailla oikein.
Tieteessä tällainen ajattelu ei onneksi ollut niin vallankumouksellista ja välttämätöntä kuin fyysisten ponnistelujen kohdalla ennen
geenien pääsemistä vallalle ja uuden ihmisen jalostuksen käynnistymistä. Ja tämä oli ollut Müllerin nousun salaisuus ja uusi tuleminen.
Vanhojen natseilta perittyjen papereiden löytyminen kuin Juudaan
evankeliumit seikkaillen ensin väärissä ja niiden arvon tuntemattomien käsissä. Onneksi ruotsalainen Södergran oli heikkona pitkiin,
hoikkiin blondeihin. Etenkin kun nämä olivat miehiä. Müller osasi
valita verkostonsa ja yhteistyökumppaninsa erehtymättömällä taidolla. Se oli toinen lahja varkaan vainun lisäksi. Müller tunsi ja myönsi
puutteensa, haki ajoissa tukiverkostonsa ja suoritti oikeat henkilövalinnat. Stalinin kaltaisiin vaihtoihin ja puhdistuksiin hän ei kyennyt
Södergranin tapaan. Södergran oli puhdistettu kerran moraalista ja
täytetty uudella perimällä. Müllerin kohdalla se ei ollut edes tarpeen.
Müller kadehti nuoria siinä missä kuka tahansa vanheneva mies
tai väistämättä seniiliksi muuttuva vanhus, joutuessaan turvautumaan heidän epäkiitolliseen apuun uransa välttämättöminä pönkittäjinä tai ainakin koekaniineina. Tämä tilaisuus oli kuitenkin yksinomaan hänen, ja hän siunasi mielessään tuon oudon taivaankappaleen
oikukkaat liikkeet, jotka näyttivät Pekingin katukuvassa yhtä mahtipontisen uljailta kuin Pariisissa, Lontoossa, New Yorkissa tai missä
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tahansa hän ikinä kävikin kuulemassa ja samalla kertomassa oman
käsityksensä tapahtumien kulusta. Kun ruotsalainen rakasti kertomuksia ja liitti tarinaansa mahdollisuuden moniulotteiseen ymmärtämiseen, siinä Müller oli totisempi luennoija. Siinä missä Södergran
oli sadisti ja jätti hiirelle mahdollisuuden myös oivaltaa ja paeta joutuen kuitenkin kohta uudelleen saaliiksi, siinä Müller oli sadomasokistinen ja kiusasi myös itseään. Samalla hän oli vaikeammin
ennustettava kuin ruotsalainen. Ero muistutti Stalinin ja Hitlerin välistä vertailua ja oli lopultakin turhaa.
Müller oletti Hitlerin tapaan ikään kuin hän olisi valittu, ja tuntisi
ratkaisun paremmin kuin kuka tahansa valtion päämies tai kuuhullu,
paaviksi valittu konklaavin dementoitunut vanhus, uuden uskonlahkon perustanut fanaatikko, vieden uskonveljiensä pienen yhteisön
muulta maailmalta piiloon harjoittamaan mitä mielikuvituksellisimpia riittimenoja odottaen messiaansa saapumista tai paritellen kiihkottomasti lopun alun näyttäytyessä niin kirkkaan selvänä ja
viimeistenkin moraalisten esteiden väistyessä. Se oli masokistin leikkiä sadistisella välineellä. Tässä Södergran ja Stalin toimivat suoran
sadistisesti antaen lupauksia, kohottaen upseereitaan korkeisiin virkoihin, teurastaen heidät seuraavana päivänä siitä vilpittömästi nauttien. Müllerin nautinnot olivat vuosituhannen vanhan miehen
nautintoja.
Müller sai tietoja mitä oudoimpien viimeisten aikojen yhteisöjen
perustamisesta niin runsaasti etteivät ne jaksaneet enää kiinnostaa
edes silloin, kun niihin liittyi julmaa väkivaltaa, raiskauksia, ihmisuhreja tai jatkuvia ryöstöjä ja tappoja, massaitsemurhia. Sen sijaan Södergran piti niistä tilastoa, ja kartoitti prosessin etenemistä kartoilla.
Se oli kuin muinaisen kiinalaisen astrologin työtä, jossa Södergran
kykeni ennustamaan täsmällisesti, koska tuhoja ja onnettomuuksia
tapahtui, missä niitä ihmiset kokivat sekä millaisia psykososiaalisia
seurauksia niistä oli ihmisten kollektiiviselle toiminnalle. GIS (Geographical Information System)-tekniikka ja kartografia, jossa hyvästä
teoriasta tuli aina erehtymätöntä käytäntöä, oli opittu maantieteen
instituutissa. Se oli deduktiivinen portaikko, jossa ruotsalaisella oli
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tapana lainata kiinalaisia ajattelijoita jo tuhansia vuosia ennen kuin
deduktiivinen tiede levisi Euroopan niemelle. Nyt pirstaleinen tiede
ja kulttuurit sekä niistä erkaantuneet uskontofilosofiat olivat kollektiivisen muistin jälkinä kuin teosofisten koulukuntien painajaiset ja
nappia paineli Södergran. Tätä Södergranin lahjaa Müller ei voinut
koskaan oikein ymmärtää, mutta ei myöskään täysin sietää. Se muistutti taikuutta, kuten aina divergoiva nerous konvergoivan kokemana näkynä, jota ei voi pimeine geeneineen oivaltaa. Intuitioita se ei
ollut.
Oikeastaan nämä lahkolaiset olivat vain vähäinen osa sitä mielipuolista hirmutekojen sarjaa, jonka Kuun irtautuminen kiertoradaltaan oli ihmisissä saanut aikaan, ja ryöstely kaduilla oli yleisempää
kuin rahan käyttö jokapäiväiseen kulutukseen. Ani harva rakentaa
elämänsä moraalisten tai eettisten esteiden, lainkuuliaisuuden varaan
sen jälkeen, kun lopun alku häämöttää niin näkyvänä, ja jokaisen
kohdalla kouriintuntuvana arkipäivän todellisuutena, kuin mitä se
nyt oli Kuun kohotessa joka kierrollaan aavistuksen verran kookkaampana ja uhkaavampana taivaanrannasta. Müller itse sai migreenikohtauksia, vaikka hän kykenikin poistamaan näyn aivoistaan.
Hänelle riitti se, että muut sen kokivat, ja se tarttui ahdistuksena.
Samanlaisena hän aisti pahan olonsa New Orleansissa Louisianassa
elokuun loppupäivinä 2005 hirmumyrsky Katrinan aikoihin ihmisten
jättäessä toisensa kuin rotat hukkuvassa laivassa. Se kertoi kuinka
aika myös värillisten kortteleissa oli nyt toinen, välinpitämätön ja
slummin yhteisöllisyyden hylkäävä, ja että hänenkin oli tehtävä valintansa jälleen kerran suvantoaltaan saapuessa ennen uusia koskia.
Södergran oli siinä suunnitelmassa työnsä tehnyt ja sai poistua. Siihen tehtävään Müller joutui palkkaamaan kaksi toisistaan tietämätöntä ammattitappajaa Itävallan Tiroliin. Sittenkin hän epäili
onnistumistaan.
Raha menetti ensimmäisenä arvonsa, pankit tyhjenivät turhasta
valuutasta, pörssit romahtivat, kirkot täyttyivät pelokkaista ihmisistä
tai ne hävitettiin hirvittävällä vimmalla, osa alkoi toteuttaa viimeisiä
päiviään ryöstellen ja raiskaten. Maailma oli kuin espanjalaisen Cor385

tesin ryöstäessä ja raiskatessa inkavaltion ja kaupungin aarteet sekä
sulattaessaan ne harkoiksi. Mutta vain inkojen kokemana, ei ryöstäjien. Heille kaikki avautui nyt uutena mahdollisuutena ja rikkautena,
kultarannikkona muidenkin saapua mantereelle. Osa vietti aikaansa
apatiassa, kuin mitään ei olisikaan tapahtumassa luottaen julkisten
tiedotusvälineiden rauhoittelevaan, ja pahimman paniikin estäviin
vallanpitäjien mahtikäskyistä annettuihin kylmän todellisuuden kaunisteleviin valheellisiin totuuksiin. Se oli sitä lavastetta ja kvanttihiekkaa, jota media tuotti näyttelijöineen, mutta toisella tasolla ja
taidolla, kuin aikanaan natsien kömpelössä propagandassa Terezinin
kylässä.
Ja sitten tuli tieto joka järkytti. Kaikki eivät nähneet mitään tapahtuvankaan ja Kuu kiersi maata vanhaa rataansa. Müller tiesi mistä tässä oli kyse kuuntelemalla ruotsalaisen puheita. Ja siinä vaiheessa
Müller oli alkanut ihailla miestä, jonka järki oli hänen omaansa terävämpi, ja hän koki mielipuolisen tunteen, jota myös rakkaudeksi
kutsutaan. Tämänkin hän oli kokenut juuri New Orleansissa. Se oli
homoeroottisen vanhenevan miehen pohjaton tunne pimeästä sydämestä kohti toista samanlaista tai ehkä pahempaa mustaa perkelettä. Kaikki eivät sielläkään nähneet mitään tapahtuvaksi. Elivät kuin
ennen myrskyä ja olivat samoja apaattisia ihmisiä. Ruotsalainen kertoi sen syyn ja oman osuutensa, prosessin viimeisimmän vaiheen.
Holokaust ja altruististen nuorten hävitys oli saanut neutraalin ilmaisun.
Yksi yleisimmistä uskomuksista oli ajatus Kuun loittonevan viimeistään vaiheessa, jolloin ihminen ydinräjähteineen tai tieteensä
voimalla puuttuisi asiaan. Ihmisen voima ja mahti oli koomisin Müllerin kohtaamista virhearvioinneista luonnon voimia vastaan, joka
johti vääriin valintoihin tai pakenemiseen omaa vastuuta. Se oli hyvä
ja rauhoittava yhteinen usko, ja yhdisti kansakuntia toisiinsa tehden
sodat hetkeksi turhiksi. Sodat kansakuntien välillä ja sisällä hävisivät
oudolla tavalla silloin, kun kukaan ei uskonut saavutetun voiton
merkitykseen ja vain silmitön terrori säilyi. Totaali ja lopullinen tuho
teki ihmisistä petoja pieninä laumoina tai niin, että kukin yritti selvitä
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tästä ongelmasta perhepiirissä, sukunsa kanssa tai mieluiten sittenkin
yksin aivan kuin hukkuvan Titanicin kannella matkaten ja surumielisenä loppuaan odottaen tai uskoen viime hetken ihmeeseen, kuten
niin usein tehdään. Mitä vanhempi ja traumatisoidumpi sielu, sitä
varmemmin tämä taantuma iski, oli Müllerin vakiovastaus vanhenevan miehen muuttuvalle maailmankuvalle, ja siihen hänellä oli miljardien arvoinen konserni ja sen tuotteet. Elämän versio uusien
geenien kautta syntyi hänen ja Södergranin yhteisenä utopiana ja
toteutui lopulta antaen täydellisen vallan. Tai näin oli ainakin tarkoitus. Kunnes ruotsalainen näytti löytävän oikotien. Koskaan globaali
maailma ei ollut kokenut sellaista totaalia vallan vyörytystä kun nyt
Müllerin toimiessa Aasiassa, Södergranin Euroopassa ja Versailles’n
vääryyden Beckerin Amerikassa. Kaikkien tavoitellessa yhteisesti
neljättä ajatonta ulottuvuutta, ja samalla geneettisesti manipuloitua
massojen joukkoa.
Useimmille lopun kohtaaminen yhdessä oli helpompi ajatuksena
kuin eläen se yksin, niin kuin kuolemassa oli tapana silloin, kun kuolevat olivat terveitä, eivätkä surutyöllään loppuunsa valmistautuneita,
joko valaistuneina tai apaattisen masentuneina ja periksi antaen, luovuttaen väsyneinä, vakuuttaen itselleen kuinka elämä oli hyvä ja rikas, jossa päivääkään ei kuuluisi vaihtaa pois. Kuinka lähdön aika oli
nyt oikea ja siihen oli valmistauduttu. Aivan kuin Jeanne d’Arc palaten mainosvaloihin tallinnalaisessa Pyhän Birgitan luostarissa osana
aasialaista Orient-festivaalia.
Suloinen joukkoitsemurha Arto Paasilinnan kuvaamana kävi monen mielessä, ja vanhemmat tyynnyttelivät lapsiaan ja puhuivat lopun ajoista aivan kuin itse sen ymmärtäen ja kymmeniä kertoja
kokeneina konkareina. Monelle elämä oli kuin tuhoon tuomitun sukellusveneen uumenissa tuhannen metrin syvyydessä merenpinna
pohjaan vaipuneena. Erona vain se, että sukellusveneen miehistö
odotti loppunsa tuloa fyysisesti ja henkisesti hyvin valikoitujen nuorten järkevässä seurassa, sotilaskurin alla loppuun saakka hapen vähetessä vähin erin, ja vieraiden kaasujen viedessä vasta terveen järjen.
Siinä ympäristössä panikointi tai kapinointi oli turhaa, eikä sellaiseen
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hyvin valikoituneet ja koulutetut ryhdy. He näkivät kaikessa tässä
uuden mahdollisuuden sukeltaen entistäkin syvemmälle, Pohjoisnavan arktisen jään alle ja veivät sinne valtionsa lipun. Jäiden sulaminen napa-alueilta paljasti valtaisat öljyvarat, koillisväylän, ja niin
kuolevan ihmisen kuin kulttuurinkin viimeisen kuolemansynnin, ahneuden.
Spektaakkeli oli kuin Titanicin kannella kuolemaansa odottaneiden varakkaiden ja valikoituneiden ihmisten käyttäytyessä sosiaalisen
asemansa mukaisesti erioikeuksiinsa luottaen, eikä sillä tavalla vaistojensa viemänä, kuin mitä nyt oli tapahtumassa gangsterijoukkojen
ryöstäessä ja raiskatessa yhdessä köyhtyneen keskiluokan kanssa kilpaa sellaista, millä ei ollut enää mitään käyttöä. Viime hetkellä Titanicin kannella ei soitettu, ei tanssittu, ei veisattu virsiä. Mutta
Pohjoisnapamantereella saattoi vallata vielä kerran venäläisenä, kanadalaisena, tanskalaisena niin kauan kuin jäätä riitti ja seikkailu oli
mahdollinen edes harmittomana viihteenä. Jäät sulivat odotetusti
vuosikymmeniä ennen kuin uskaliaimmatkaan ennustivat.
Vain mielipuolet ja luonnevikaiset sadistit jatkoivat vielä senkin
jälkeen kun toivottomuus alkoi olla totaalinen. Varallisuudella, itse
hankitulla tai ryöstetyllä, ei ollut enää merkitystä edes illuusiona.
Voimat oli koottava ja aseet osoitettava samaan suuntaan kohti yhteistä uhkaa tai koettava nautintonsa siitä, että se kohtasi myös kadehditun naapurin tai menestyneet privilegiot.
Kohtalo oli nyt sama kaikille, kerrottiin yleisesti. Suuri oli niiden
terroristiryhmien joukko, jotka olivat ilmoittautuneet tämänkin tihutyön tekijöiksi, ja joita jotkut toistaitoiset vaativat jopa tilille teostaan. Jotkut ihmiset ja heidän joukkionsa halusivat saada kunnian
myös täydellisestä tuhosta ja sen järjestelyistä. Müller kuului heihin.
Hän oli kuin hindunationalisti Intiasta uskoen demokratian edistävän talouskasvua kaaoksen keskelläkin. Hän uskoi jopa Aasian taloudelliseen yhdentymiseen lopun alun uutena sarastuksena.
Müller olisi pitänyt jopa terrorismia uskottavana selityksenä, ellei
se olisi kohdistunut häneen itseensä. Maailma ja malli, jonka voi itse
kuvitella toteuttavansa, oli mahdollinen myös muiden toteutettavak388

si. Ei juurikaan muu Müllerin ahtaassa mielikuvituksessa. Vielä silloin kun Kuun koko oli vain murto-osa nykyisestä, ja se näytti vielä
tutulta ja turvalliselta, vähäpätöiseltä maan kiertolaiselta, uhkailut
ulkoavaruudesta vaikuttivat kiristykseltä. Nyt kun sen vuorijonot ja
kraatterit olivat jokaisen nähtävissä Himalajaa korkeimpina vuorimassoina, usko tällaiseen todellisuuteen, ihmisen mahdollisuuteen
nujertaa tuo uhka tai painostaa sillä, olivat mahdottomia ymmärtää.
Müllerillä ei ollut venäläistä slaavilaista sielua, mutta ei myöskään
kiinalaisten keskitettyä Kungfutsen tai Maon oppia geeneissään.
Müllerin maailma oli peruspreussilainen ja geenien jäljet kaukaa niiltä aroilta ja vuoristojen laaksoista, joissa arjalaiset olivat saaneet aikaan tuhoa jo vuosituhat aiemmin ulottuen Afganistanin kautta
Intiaan ja myös juutalaisten muinaisen imperiumin alueille. Nietzsche ei tällaisesta muut tuhoavasta ja pilaavasta kulttuurista pitänyt,
vaikka kantoikin itse sen geenejä, ja oli niiden vankina tuomittu nihilismiin ja epätoivoiseen tuskaan hakien parempaa ihmistä itsestään.
Peter Müller ei jaksanut sisäistää sellaista häiriintynyttä henkilökohtaista valtaa ja sen käyttöä kuin Södergran. Häneltä puuttuivat
sellaiset geenit, joita kantoi aikanaan Josef Stalin ja niin monet häiriintyneet vallankäyttäjät ja diktaattorit. Ilman ruotsalaisen läsnäoloa
hän olisi ollut nyt kyvytön jatkamaan Kuun näyttäessä mahtinsa ihmisen mielen syvissä kerroksissa. Sadomasokistisen persoonallisuuden mielessä käy myös itsemurhan mahdollisuus, kuten Hitlerin
kohdalla. Müller oli masentunut. Kuka tahansa intialainen demokratian puolustaja olisi ollut juuri nyt apaattinen. Muinaisten arjalaisten
ridgveda-hymnit ja eeppoksen tarusto olisivat olleet aivan liian raskasta luettavaa Müllerin kulkiessa Pekingin ahtaita katuja pölyä ja
pakokaasua hengittäen teurasjätteiden löyhkässä. Veda tarusto ja sen
palaaminen hänen muistiinsa kertoi aina taantumasta, oli Södergran
uskotellut, ja siinä saattoi olla jotain perää, ajatteli Müller. Ehkä tämä
löyhkä johdatti tajunnan taruston uhreista kertovaan kovin veriseen
arjalaiseen sielunmaisemaan, hän arvaili oloaan ja Preussin filosofien
ankaran buddhalaista elämänankeutta ja kärsimyksen jumalallista
laatua.
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Juuri nyt Kuu oli lakikorkeudessaan ja peitti taakseen auringon
viimeisenkin koronan pimentäen kaupungin useiksi minuuteiksi
yönmustaan kaapuunsa. Pimeän sisällä Müller ei erottunut kiinalaisesta väentungoksessa ja vain heikko katuvalaistus ohjasi hänen askeliaan kohti hotellia ja museota alas puistosta johtavia portaita.
Matkalla pimeässä, auringon koronan paljastuessa, maiseman muuttuessa aavemaisen keltaisen- ja oranssinpunaiseksi, Müller poikkesi
läntistä antiikkia myyvään vanhojen katolisten krusifiksien ja matkamuistojen kojuun tai myymälään. Hän oli nähnyt vastaavia runsaasti etenkin Etelä- ja Keski-Euroopan kaupungeissa, ja nytkin sen
tuoksu oli sama kuin missä tahansa päin maailmaa, jossa myydään
meripihkasta, puusta tai kipsistä, pronssiin valettuja esineitä yli tuhannen vuoden takaa. Yhtenään toistuva kostuminen ja kuivuminen
saivat aikaan sellaisen hajun homeen muuttuessa kovaksi plakiksi ja
esineen muumioituessa pölykerrosten sisälle. Jotkut eivät sitä edes
ymmärtäneet ja jättivät ikivanhat taide-esineensä kuonan peittoon.
Samaa näki rappioituvissa kaupungeissa veistosten peittyessä lintujen jätöksiin ja metallin korroosion. Sementistä valetut valtaisat monumentit olivat nekin irti saumoistaan, eikä niistä välitetty. Kaikki
tämä sai Müllerin pahoinvoivaksi.
Ahtaaseen tilaa oli ahdettu Müllerin pikaisen laskutoimituksen
mukaan ainakin tuhat ristiin naulittua Kristusta ja parisataa madonnan kuvaa ja veistosta. Müller ei ollut ennen törmännyt niin suureen
krusifiksien joukkoon niin ahtaassa tilassa, ja hän teki heti luonnollisen havainnon. Lännessä tällaisia määriä saatettiin esitellä buddhan
kuvina silloin kun tarkoitus oli todella myydä niitä muutaman euron
kappalehinnalla, ei esitellä pyhää miestä ja hänen jäämistöään. Vastaavaa näki toki kaikissa kulttuureissa, ja joskus ne olivat kaikki samassa marketin kaltaisissa pöytien riveissä kuin missä myytiin
muutakin tarpeetonta, kuten savikuppeja ilman lasitusta. Ja sitten
Müller teki toisen havainnon. Miksi Kristus-veistoksissa vain kahdessa hänen orjantappurainen päänsä oli kuvattu kallistuvan joko
suoraan eteen tai vasemmalle? Kaikissa muissa oikealle. Miksi taitei390

lijat Euroopassa menettelivät näin jo vuosituhat sitten ja aiemminkin?
Müller teki heti oletuksen taiteilijoiden tavasta työstää oikeakätisenä veistoksia ja maalauksia, joissa kasvot avautuivat oikealle, katsojasta vasemmalle kallistuen. Oikeakätiset taiteilijat tekevät niin,
vaikka taiteilijoiden joukossa olikin hieman enemmän lahjakkaita
vasenkätisiä kuin koko väestössä keskimäärin. Veistosten tekijöissä
oli runsaasti molempia käsiään samaan aikaan yhtä moitteettomasti
käyttäviä. Hyvän veistäjän tiedettiin aina olevan monitaitajan ja käyttävän samaan aikaan molempia aivolohkojaan. Se oli vanhaa tietoa ja
vaikea pitää salassa edes käsityöläisten omissa veljeskunnissa, joissa
lapsia alettiin harjaannuttaa jo varhain molempien käsien käyttäjiksi.
Siis hieman samoin kuin intialaisten taiteessa tai Dalailaman luostarikoulun hengellisissä töissä, joissa thangka -maalaus vei aikaa
kuukausia, ja oli hengellinen tapahtuma. Valmis työ kävi läpi pyhitysrituaalin, jonka jälkeen se ommeltiin brokadikehykseen. Maalatessa rukoiltiin ja lausuttiin mantroja. Työhön välittyi humaani
ihmiskuva, hyväsydämisyys ja halu olla hyödyksi kaikille hieman samaan tapaan kun Orwellin imperialismin satiirissa, totalitarismin
kauhujen kuvauksessa ja intialaisten demokraattien ihanteissa, pohti
Müller sarkastisesti tuhatvuotisen perinteen välikäsien ponnistelua.
Mutta miksi samaan aikaan tuota runsaasti käytettyä teloitusmuotoa, jossa oli omat lakinsa ja osaajansa, opaskirjoja hyllymetreittäin,
kuvatuissa muissa töissä ja ammattijulkaisuissa ristiinnaulitun teloitetun pää oli kallistunut pikemminkin suoraan alas tai vasemmalle. Se
oli kai luonnollisempi tapa kuolla ristillä, jos kyseessä oli oikeakätinen ihminen, ja oikea puoli oli vahvempi kannattamaan vielä puolittain tajuissaan olevaa riutuvaa ruumista. Tällöin oikea olkapää ja
hartiat jäävät hieman ylemmäs, ruumis kallistui vasempaan ja todennäköisyys pään asennosta retkahtaneena kuolinhetkellä oli joko suoraan alas taipuen tai hieman vasemmalle kallistuen, kuten Jeesuksen
molemminpuolin ristiinnaulitut ryöstäjät usein kuvattiin. Miksi
enemmän kuin 99 sadasta Kristuksen krusifikseista kuvattiin toisin
ja Messiaan pää kallistui oikealle? Oliko Kristus vasenkätinen, poh391

diskeli Müller aikansa kuluksi. Oliko hän perinyt vasenkätisyytensä
äidiltään? Josefin opissa käsityöläisenä hän oli saattanut oppia käyttämään myös molempia käsiään?
Hän tarkkaili pariasataa Madonnan kuvaa ja veistosta. Niissä Maria kannatteli Jeesus lasta kuten normaali oikeakätinen äiti kuvataan.
Vain neljässä Jeesus oli asetettu vasenkätisen kannattamaan asentoon, ja vain kahdessa Jeesus lapsi oli keskellä suoraan sylissä. Madonna oli taiteilijoiden tallentamana oikeakätinen, ja kuva avautui
nyt kuten vasenkätinen taiteilija sen tekisi. Tämä sai Müllerin hämmästymään. Taiteilijat ja heidän oikeakätisyytensä tuskin olivat pelkästään selittämässä sitä, mihin asentoon Kristus ristillä ja Madonnan sylissä kuvattiin.
Olisiko siis Jumala Kristuksen isänä voinut olla vasenkätinen?
Oliko Krusifiksien taide tarkoitettu kertomaan meille jotain sellaista,
pohti Müller ja tunsi olevansa väsynyt ja turhautunut. Joskus keskiajalla ja aiemminkin vasenkätisyys liitettiin paholaiseen, kuten kaikki
muukin poikkeava ja lahjakkaampi enemmistön hakiessa niskalenkkiä vähemmistön lahjoista, luovuudesta ja innovaatiotaipumuksista.
Vai liittyikö tämä ehkä kulttuurien yhteiseen sopimukseen, synkretistiseen oppiin. Ehkä taide kulki edellä myös kulttuurien arvojen ja
ideoiden toteutuksessa, edisti itse niiden leviämistä ja meemien hyväksyntää tietämättään. Jos meemien toiminta olisi aina tietoista, se
olisi varmasti torjuttu, tiesi Müller ihmisen ja kulttuurin tavan ottaa
vastaan uutta ja usein vaikeaa, pois suljettua mutta välttämätöntä.
Toki Müller muisti myös kotinsa perintönä ne kertomukset, joissa Jumala kuvattiin myös perkeleen, paholaisen luojana ja selitettiin
tätä kautta niitä muuten julmia oppeja, jossa Jumala oli asettanut
perisynnin ihmisen kiusaksi ja armolahjan vain osaa ihmisiä koskevaksi predestinaatio-opiksi. Sekä ne paavin kirkkoa halventaneet
kertomukset, joissa hänen pyhiä merkkejään ja hiippaansa pilkattiin,
ja laskettiin niiden tekstejä numeroiksi muutettuina summaten yhteen tuloksena 666 paholaisen merkkinä. Müller tiesi nämä vääristellyiksi, tekstit väärin muokatuiksi, ja tuo summa oli mahdollista saada
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miltei mistä tahansa sitä erityisesti hakien. Müller ei ollut taikauskoinen vaan uskoi ainoastaan deduktiiviseen ja sen selitysvoimaan.
Oliko tässäkin tulkinnassa tullut virhe? Ovatko kaikki totuudet
kääntyneet päälaelleen ihmisen tulkintana? Onko ihminen todellakin
Jumalan kuva ja siten tulkinta kaikessa nurinpäin peilikuvana, Müller
ajatteli. Ehkä oli sittenkin lähdettävä itään silloin kun tarkoitus on
mennä länteen. Ehkä hänellä oli näitä taipumuksia? Hän sulki liikkeen oven, mutta kumarsi ennen sitä liikkeen perällä häntä seuranneelle nuorelle myyjättärelle. Tämä hymyili takaisin ja hyvästeli
puhdasaksenttisella englanninkielellä Müllerin. Naista kiehtoi miehen ulkonäkö, ja sen Müller oli havainnut jo aiemmin. Sekin oli
opittu refleksi samoin kuin siihen vastaaminen usein torjuen. Näin
Müller vaikutti luotaantyöntävän etäiseltä tietämättään, ja suhde
miehiin oli helpompi. He eivät huomannet Müllerin poikkeavuutta,
ja Müller alkoi pitää miehistä ja vihata tai karttaa naisia. Se pahensi
tilannetta, ja tätä noidankehää Müller ei osannut, tai edes halunnut
purkaa. Ruotsalaiselle Södergranille Müllerin tapainen ihmisluonnon
olematon tuntija oli liian helppo ja harmiton vastustaja. Müllerin ja
Södergranin nerous olivat suuntautuneet täysin eri suunnille ja tukivat toisiaan.
Komean ulkonäkönsä tuoman kiinnostuksen lisäksi Mülleriä kiusasi juuri päättyneen kongressin naiskollegan asettama kysymys, jonka tarkoitus oli pikemminkin kiusoitella ja herättää hänessä
naisellista huomiota kuin saada hänet hämilleen ja pohtimaan kuulemaansa. Peter Müller ei siinä mielessä juurikaan poikennut kenestä
tahansa miessukupuolen edustajasta. Nainen oli saanut hänet imarrelluksi muutamalla sinänsä tarkoituksettomalla kysymyksellä, ja siinä samassa hän oli alkanut pitää luentoa ja nainen tiesi päässeensä
hetkessä päämääräänsä jopa tahtomattaan, aivan kuten naisilla oli
tapana päästä, ja mies aloitti kukkoilevan luentonsa ja itsekorostuksen. Opitut refleksit olivat tahdottomia ja niin nytkin Müllerin kohdalla.
Heidän tuli tavata illalla uudelleen hotellin avarassa hallissa, eikä
Müller ymmärtänyt kuinka hän oli joutunut tällaiseen pulmalliseen
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tilanteeseen haluamattaan. Oikeastaan hänellä oli taipumusta joutua
näihin tilanteisiin usein tahtomattaan, eikä hän voinut tahdikkaana
ihmisenä kieltäytyä illallisesta, jonka tarjoajaksi hän itse oli huomaamattaan taas kerran ajautunut. Naiset olivat Peter Müllerin heikkous,
ja jokainen kokenut nainen tiesin hänen heikkoutensa, joka oli jokaisen miehen yhteinen. Olkoonkin että hänen todellinen heikkoutensa
oli pysynyt lähipiiriltä salassa ja se liittyi miehiin.
Müller oli homoseksuaali aivan kuten pääosa transgeenisistä samaan aikaan kun heterosuhteetkin onnistuivat. Niinpä myöskään
Müller ei hakenut tai pyydystänyt naisten seuraa, vaan ajautui niihin
tahtomattaan ja naisten niin halutessa. Itse hän haki miehiä ja erityistä tiettyä miestä tai miestyyppiä. Se oli hänelle kerrottu ja kertojana
oli ollut ruotsalainen Södergran. Södergran kykeni kertomaan Müllerille hänen persoonallisuutensa erikoispiirteet ja oudot käyttäytymismallit deduktiivisen portaikon kautta ja kiertelemättä, konvergoivaan älyyn sopivalla pragmaattisella viileydellä mitään peittelemättä.
Sellaisen puheen kuuleminen ei loukannut Müllerin älyä, ja hän saattoi parantaa samalla pimeitä epigeneettisiä puutteitaan keinotekoisesti.
”Se oli kuin tuo saatanallinen Kuu ja siitä laaditut niin monet säkeistöt ja balladit”, hän ajatteli. Se lähestyi häntä aina samalla tavalla,
samasta asennosta vieden lopulta mukanaan silloinkin, kun hän oli
sen kokenut kymmeniä, satoja kertoja. Müller tunsi sisällään hetken
sellaista hetkellistä heikkoutta, joka oli tyypillistä horoskooppien lukijoille ja niille ihmisille, joiden elämä ei ollut hallinnassa ilman ulkopuolisten ohjausta tai ennustettavuutta. Ainoa etu oli siinä, että
Müller tiesi heikkoutensa, ja antautui sen vietäväksi pettämättä itseään silloinkaan, kun tiesi olevansa hyväksikäytetty narri.
Siinä Södergran oli laskelmoiva peluri, jolle Müllerin ja Beckerin
kaltaiset miehet olivat vain pelin välineitä, ja usein hän tarvitsi heitä
kaksi. Toista hän alisti ja kuljetti hihnassa haluamallaan tavalla, ja
toinen oli puolestaan hänestä ja hänen oikuistaan täysin piittaamaton, ikään kuin tunnevammainen, mutta tarpeellinen hänkin. Hän
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tunsi toki anarkistin lapsen Peter Pan -syndrooman ja prinsessa
-taudit, mutta se ei toiminut kuin heteroseksuaalin kohdalla.
Becker joka oli isänsä kautta Versailles’n rauhan onneton uhri ja
koston jumala, tiesi sen myös, ja isä oli tuon taudin tarkoituksella
poikaansa tartuttanut. Müller oli siitä täysin tietämätön. Monet angloeurooppalaiset olivat täysin tietämättömiä, kuinka manipuloivia
toiset kulttuurit ja niiden edustajat saattoivat rituaaleineen olla. David L.G. Becker ei sitä ollut havaitsemalla pian syntymästään omat
heikkoutensa alkaen nimestä ja sen antamasta identiteetistä, vahvistaen tätä uskomusta myös kansallisena häpeänä. Ne olivat siitä havainnosta alkaen hänen vahvuuksiaan. Ja juuri se oli ollut hänen
isänsäkin tavoite. Poika ei kasvanut ilman tuoksua, vaan sai siitä verrattoman kulttuurisen voiman, eikä ollut koskaan näkymätön. Se oli
kollektiivista muistia, ei geneettistä. Poikaansa rakastavana isä ei olisi
kyennyt sitä enää paremmin osoittamaan. Hysteerisen äidin vihalle
Beckerin isä ei olisi voinut mitään, eikä hän pitänyt sitä edes vahingollisena.
Nainen oli nuori, ehkä enintään kolmekymmenvuotias, viehättävä kiinatar. Pekingin yhdessä kymmenistä yliopistoista tutkijana toimiva biologi, tai tarkemmin mikrobiologi tai geneetikko. Siitä Müller
ei luentonsa aikana ehtinyt oikein saada selvää, eikä se häntä oikeastaan edes kiinnostanut. Niin paljon geneetikkoja hän oli viime vuosina tavannut yhdessä tietotekniikan piirissä operoivien insinöörien
kanssa. Hän ei ollut kiinnostunut naisesta tämän viehättävästä ulkonäöstä ja aistikkaasta käyttäytymisestä huolimatta. Pikemminkin
näistä hyveistä riippumatta. Ja sitä nainen ei voinut tietää.
Kauniit naiset eivät tiedä, mikä heissä viehättää silloin kun se ei
ollut ulkokuori. Kauniin ulkokuorensa sisällä elävä nainen oli ongelma itselleen, ja kuoriutuminen tuosta panssarista ei onnistu koskaan täysin luontevasti. Tätä kiinatar oli opiskellut mutta tuloksetta,
kuten oidipaalisesti vammainen nainen yleensäkin Aasiassa narsismin iskiessä aina korville. Läntisten tapojen oppiminen ei ollut tuhatvuotisen kulttuurin paineissa mahdollista. Lisäksi nainen oli
taantunut lapsuuteensa ja sen taakse, tiesi Müller ja oli väärässä. Kii395

nassa taantuminen ei ollut siirtymä seuraavalle vuosisadalle vaan tuhansien vuosien taakse, kun kyseessä olivat naiset. Intia oli tässä
merkityksessä moniulotteisempi antaen paljon mahdollisuuksia. Kiinalainen nainen ei muuttunut hetkessä, saati Müllerin kaltaisen käsittelyssä, muistuttaen venäläistä naista.
Müller ei ollut yleensäkään kiinnostunut naisista ja heidän puheistaan. Häntä kiinnosti heidän valloittaminen silloinkin, kun se tapahtui naisen toimesta, ja häntä käytettiin vain hyväksi. Miehille
tyypilliseen tapaan hän oli kyvytön sellaiseen sosiaaliseen kanssakäyntiin, jossa kieli olisi yhteisen kommunikaation väline, eikä tapa
aloittaa luentoa ja osoittaa sitä kautta kömpelyytensä turhien sanojen
maailmassa itse itsensä ansaan ajaen ja saalistajaa silti leikkien. Müllerille nainen oli katiska ja mies hauki sen nielua hakien. Katiskasta
vapautuminen, raju ponnistelu oli Müllerin masokistista urheilua, ja
Södergran hallitsi sen naisia paremmin, oli rehellinen deduktiivinen
tiedemies ja älykkö. Naisten oli Müllerin maailmassa vaikea oivaltaa,
miksi miehet liikkuivat usein erakkoina tai miesporukoissa.
Siinä maailmassa, jonka kiinatar osasi jo äitinsä perintönä ja naisena saadun tunneälynsä kautta, jota käsitettä Müller halveksi, kuten
mitä tahansa naisten ja miesten väliin asetettuja eroja. Lopun alku oli
tehnyt Müllerista aiempaa hitaamman tai hän teki sellaisia virheitä,
joista hän ei enää piitannut. Itse hän uskoi sen johtuvan vain tilapäisestä masennuksesta, menevän ohi fyysisen rasituksen vähetessä.
Hän vilkaisi sormiaan ja huomasi niissä vähäistä vapinaa. Hän olisi
halunnut ruiskeen, jolla olisi voinut estää zenk-geeniensä toiminnan
ja salpauttanut Kuun lisääntyvän kauhun. Se oli hänellekin nyt
enemmän kuin pelkästään muiden kauhun tarttumista, vaikka Kuu
kiersikin vielä omaa rataansa, aurinko paistoi koko ajan täydeltä terältä Müllerin aistimana.
Olenkohan minä tulossa vanhaksi, hän pohti yrittäessään palauttaa naisen hymyileviä silmiä mieleensä pystymättä oikein erittelemään niistä mitään erityisen poikkeavaa tai mieleen painettavaa.
Mahdankohan minä edes tunnistaa hänet monien niin samankaltaisten naisten kasvojen joukosta, mies ajatteli ja harppoi poikki slum396

miutuneen kaupunginosan tai katualueen potkien sivuun kanaparvea, joka oli tarkoitettu teurastettavaksi ja syötäväksi saman kadun
edustalla olevassa katuruokalassa, josta löyhkäsi pilaantuneen kalan
haju.
Tämä nyt ei ainakaan johdu Kuusta ja zenk-geenien irtautumisesta sitojastaan, hän ajatteli itselleen hymyillen, ja yrittäen palauttaa
mieleen todellisen kiinalaisen katuelämän ne muutokset, joita Kuu
oli tuonut mukanaan. Eikä hän löytänyt oikeastaan muuta kuin kuvitellun pimeyden aiheuttaman pienen lisän valaistuksessa. Uusissa
katulampuissa, joita roikkui lyhtypylväissä ja talojen päätyihin solmituissa ristikoissa. Kaikki tämä muistutti oikeastaan vain pieneltä karnevaalivalaistukselta, joulukadun avauksessa käytetyistä tilapäisistä
ratkaisuista tuoda lisää valoa juhlaan omassa kotikaupungissa. Müller
hymyili omille ajatuksilleen valaistusta karnevaalista ja ilotulituksesta
ennen lopun täydellistä pimeyttä. Jotain sellaista sen kuuluisi olla.
Enempään Müllerin mielikuvitus ei riittänyt.
Hän ei voinut kuvitella millaisen demonien helvetin hänen isovanhempansa olivat aikanaan aiheuttaneet sellaisen kalastajan elämään kuin Simon Salem, joka ehti ennen häntä Rene Descardesia
esittävän taulun eteen Louvressa, ja avasi sen kehykset varoen rikkomasta itse maalausta. Simon Salem tuskin ymmärsi, mitä oli löytänyt tallentaessaan taskuunsa pienen piinsirujen mikropiirin,
spintroniikkaa kiintolevyllä, äitinsä hänelle ohjaaman jumalten lahjan, pohti Müller arvoitusta, josta hän oli nähnyt vain halvan kuvan
ja turhan kopion.
Vasta Simon Salemin juutalaisyhteisössä se ymmärrettiin. Arveli
Müller saamatta koskaan puuttuvaa, elämän universaalin koodin
avaavaa osaa käsiinsä. Niinpä Simon Salem oli hänelle etsitty numero yksi. Hänen huostassaan oleva poika vasta toinen. Toista puuttuvaa palasta Müller haki intiaanipojan äidiltä, ja nyt äiti oli kateissa.
Pojan joutuminen mustan paavin ja jesuiittamunkin Simon Salemin
huostaan oli juutalaisten työtä, sen Müller toki tajusi ja vanha kalastaja oli vain välikappale, agentti joka oli vaikea vastustaja jopa natsien jättämissä papereissa, jossa hänet oli kuvattu tunteettomana
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tappajana. Keskitysleirillä hän oli surmannut nuorena poikana omat
sisarensa, suuren määrän juutalaisia lapsia kapona toimien ja selviten
näin hengissä. Moni SS -upseeri kuvattiin hänen rinnallaan hentomieliseksi ja olisi sopinut ruumiiden pesijäksi, ei niiden tekijäksi.
Omassa yhteisössään tämä psykopaatti tappaja tunnettiin pyhänä
miehenä, ja hänen valtansa ulottui miltei samalla tavalla kuin Karl
Marxin teoriat aikanaan kommunismin kukoistuksen parhaina päivinä sosialismin vallankumoukseen uskoviin ihmisiin.
Hankittuaan pakolliset silkistä kirjotut kellertävät liinat, joissa oli
myyjän mukaan sata käsin ommeltua ihmisfiguuria kertomassa ties
minkä dynastian aikaisesta turisteille tarkoitetusta tarinasta, ja kaksi
leijonapäistä maljakkoa sekä lihavan buddhankuvan, hän riensi takaisin hotelliinsa. Hän olisi halunnut viettää iltansa yksin kiertäen
taidemuseon kautta kaupungin toiselle laidalle luonnonhistorialliseen
museoon taivaallisen temppelin ja rauhan aukion kautta.
Peter Müller rakasti museoita ja hän tunsi voivansa miltei pahoin
joutuessaan jättämään tänä viimeisenä hetkenä näkemättä kaikki ne
historialliset kohteet, jotka hän oli merkinnyt suttuisalle kartalleen
saavuttuaan päärautatieasemalle sekä riennettyään sieltä suoraan
Tian anmeniin ja palatsimaiseen museoon sekä viereiseen Jingshan
puistoon.
Sieltä hän ehti vielä postittaa kaksi kirjettä, toisen kaukaiseen
Lappiin ja Suomeen osoitteena Ounasjoen ylälatvat ja Levitunturin
kupeeseen kasvanut Sirkan matkailukylä, jonka saksalaiset olivat
polttaneet perääntyessään Lapin sodan aikana, ja joka suomalaisten
olisi kuulunut hukuttaa kuten Sompion poltetut kylät, mutta jonka
laki ehti suojella siinä missä muutaman muun suomalaisilta hukuttamatta jääneen koskialueen yläjuoksun kylän Lapissa, ja toisen kirjeen hän postitti hotelliin Rion de Janeiroon, Cobacabanan eteläiselle rannalle. Hän otaksui niiden olevan perillä enintään viikon
kuluttua jättäessään ne postiin. Sen jälkeen hän oli valmis kiirehtimään hotelliinsa taksissa, jonka takaistuimet olivat puiset, eikä hän
saanut suljettua sen ovia ilman kuljettajan apua ja siihen käytettyä
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pientä tunkkia muistuttavaa oven saranoiden kohottajaa ja narunpätkää, jolla ovi solmittiin kahvastaan kuljettajan puoleiseen oveen.
Nerokas keino varmistaa maksamattomien asiakkaiden katoaminen autosta, hymähti Müller samalla kun aurinko alkoi jälleen valaista ja lämmittää täydellä terällään myös kuljettajan sielunelämää, ja
hän käänsi siltä suojaavan pahvin tuulilasiin pimentäen Müllerin näkökentän eteensä.
Pukeuduttuaan tummansiniseen ja laskeuduttuaan alas portaita
hotellin valoisaan aulaan, Müllerin ei tarvinnut olla huolissaan naisseuralaisensa tunnistamisessa. Tämä säteili turkoosisessa iltapuvussaan, jota täydensi olkapäille levitetty Preussinpunainen silkkiliina,
jonka Müller tunnisti heti Tang-dynastian aikaiseksi, ja jossa oli kuvitus kuin juuri kotelostaan kuoriutuneesta silkkiäisperhosesta, joka
liiteli kohti miestä oikea käsi hivenen kohotettuna ja valmiina tarttumaan miehen käsivarteen.
Tämä nainen vaikutti aivan eri henkilöltä kuin se tiedenainen,
jonka Müller oli tavannut kongressisalissa ja ensimmäisen kerran
Pekingissä vietettyjen päivien aikana hän tunsi pienen lämpöisen
tunteen viivähtävän sisällään. Tang -dynastian aikana Kiinassa oli
neljän säädyn yhteiskunta, ja se oli kirjattu naisen silkkiseen liinaan
”shi, nong, gong, shang”. Mandariinit, käsityöläiset, talonpojat ja
kauppiaat edustivat silloin luokkayhteiskunnan rakennetta, ja tämä
nainen oli heistä ylin lainsäädännöstä vastaava mandariini. Müllerin
ei enää sopinut vaivata päätään naisen tuhatvuotisella historialla.
Nainen tiesi Müllerin ymmärtävän mitä hän oli viestittänyt.
Peter Müllerille kömpelön ja hieman hätäisän tervehdyksen jälkeen nainen talutti hänet, kaiken aikaa hymyillen ja pyydellen anteeksi, ulos kadulle ja siellä odottavaan taksiin. Kiinalaiselle tyypillisellä, ylenpalttisella ystävällisyydellä oli Mülleriin sama vaikutus kuin
millä tahansa sellaisella, joka aiheuttaa vieraan kulttuurin edustajassa
epämiellyttävän tunteen omasta osaamattomuudesta ja osaamattomuus torjuvan sekä samalla kielteisen reaktion, aivan kuin anteeksipyyntönä omalle itselle ja sen loukatulle minälle. Matka kohti
ystävyyden palatsia alkoi Müllerin tuntiessa ensimmäisen kerran ole399

vansa samaan aikaan sekä ohjattavissa ja vietävissä, että itse ohjatessaan matkaa kohti Pekingin kauneinta hotellikompleksia ja sen upeasti ulkoa valaistua Ju Ying Hallia.
Vain Pekingissä ja aasialaisen naisen ohjaamana mies voi tuntea
samaan aikaan olevansa sekä lapsen tavoin hoivattu että isännän tavalla kunnioitettu vieras, pohti Müller tuntemustaan jaksamatta kuitenkaan eritellä naisen käyttäytymisen syitä. Jälleen kerran hän tunsi
väsymystä ja kyvyttömyyttä tarttua molemmin käsin naisen tarjoamaan haasteeseen. Aivan kuten niissä halvoissa skandinaavisissa
tanssiravintoloissa, joissa naiset kertoivat olevansa nyt toisessa merkityksessä itseään viihdyttämässä ja hedonistiset seikkailut Müllerin
kanssa jäivät väliin, ja hän joutui poistumaan hotellihuoneeseen ilman naisseuraa lupaavasta alusta huolimatta. Se mikä naiselle oli lupaava ei ollut aina sitä miehelle, ajatteli Müller.
Müllerille oli päivittäin tarjolla kaikki Kristuksen kiusaukset ja
hedonistin harjoitukset, eikä hän halunnut rikkoutua ja ryvettyä sellaiseen, josta kuka tahansa kunnollinen ihminen selvisi viettelysten
maailmassa.
Hän vihasi naisten sadistista tapaa kiusata miestä jättäen yksin
suurten lupausten jälkeen, eikä hänellä ollut suurtakan innostusta
käynnistää pitempiaikaisia suhteita tai naisen kosiskelua yhden illan
valloituksena, ostaen tarvittaessa prostituoidun koruttomille tarpeilleen. Miehiin hän sen sijaan saattoi luottaa ja jopa unelmoida, rakastua. Kirjailijoista vain Henry Millerin teokset tekivät häneen
vaikutuksen. Hän oli hankkinut itselleen melkoisen kokoelman miniatyyrimaalauksia, ja ne olivat johdattaneet hänet taidegrafiikkaan,
luostarilaitokseen ja etenkin benediktiineihin, kiinalaisten taiteeseen,
Danten Alghieriin, feodalismiin ja hellenismiin, pyhimyksiin, Bysantin kirjallisuuteen ja ties mihin hyvinkin yllättävään kokoelmaansa
kasvattaessaan. Persian kirjallisuus ja kirjanmaalaus oli vain yksi esimerkki monista löydöksistä.
"Professori Müller", nainen aloitti keskustelun muodollisesti. "Te
vastaatte käytännössä siitä kongressin asettamasta työryhmästä, jon400

ka tulisi seurata niitä päivittäin pahenevia katastrofeja, joita ennen
kaikkea merenpinnan vaihtelut aiheuttavat kaupungeissamme".
Müller oli hiljaa ja antoi naisen jatkaa. Hänen ajatuksensa kulkivat
vuoksen ja luoteen vaihteluissa, jokisuistoihin tai niiden laaksoihin
rakennetuissa kiinalaisten miljoonakaupunkien valtaisissa tuhoissa
meriveden ja sen mukanaan tuoman lietteen hukuttaessa alleen käytännössä jo toisen puolen maan asutuinta maapinta-alasta. Hän pelkäsi että heidän taantuva kansallinen regressionsa siirtyisi aikaan
ennen sitä tyrannia, jota Qin-kansa ja Shi Huangdin edustivat ja rakennuttivat turkkilaisten heimojen suojaksi muurinsa. Nyt sitä muuria olisi taas tarvittu.
Outoa ettei tämän ilmiön vaikutukset toisiaankaan olleet sen näkyvämpiä täällä Pekingissä kuin mitä hän saattoi havaita. Pakolaisvirrat oli tehokkaasti eristetty ja uusia leirejä rakennettiin tehokkaasti
vanhojen hukkuessa. Kukaan ei tiennyt kuolleitten ihmisten määrää
enää sen jälkeen kun niistä puhuminen oli julkisesti kielletty. Niitä
täytyi olla jo kymmeniä miljoonia Müller pohti, odottaen naisen jatkavan.
"Teidän tehtävänä olisi ymmärtääkseni seurata uusien tulvien
syntyä ja ennustettavuutta sekä uusia evakuoitavia alueita", nainen
jatkoi kohottaen vasemman jalan oikean polvensa yli paljaan reitensä
esitellen.
Jos siihen vain olisi aikaa ja mahdollisuuksia, mietiskeli Müller
omaa vastaustaan pysyen kuitenkin vaiti kiinnostuneena enemmänkin naisen reidestä, kuin seuraavan hyökyaallon paikasta ja hukkuvien metropolialueiden kohtalosta, mitoittaen näin asioiden
järjestyksen omalla kohdallaan. Oikeastaan nämä asiat eivät olleet
enää ihmisen mittoihin sovitettavia tuoden mieleen toisen maailmansodan kauhut.
Ihminen sopeutui olevaan ja jatkoi elämäänsä ikään kuin kahden
itselleen asettamansa rajan välimaastossa. Kun pahin tai paras oli
koettu, palattiin taas puoliväliin, eikä mikään lopultakaan muuttunut.
Kun jotain kohtaa ärsytettiin yli kynnyksen, paluu tapahtui nopeasti,
eikä ärsytys tuntunut kohta lainkaan. Tässä hän muisti natsien kirjoi401

tukset ja kuvaukset kidutuksista. Simon Salem oli kokenut saman, ja
oppi elämään sen säännöillä. Sellainen oli vaikea vastustaja. Niin
kansakuntana kuin yksityisenä ihmisenäkin.
Nyt tätä globaalia koetta hoiti ruotsalainen Södergran, ja kaikki
meni hänen laskelmiensa mukaan, ja se hämmästytti Mülleriä.
"Olen ymmärtänyt, että miltei jokainen Bohainmeren rannikkokaupunki olisi jo tyhjennetty, ja että Formosansalmen tapahtumien
jälkeen kaikki eteläisen rannikkonne alueet olisivat tekemässä samoin alkaen Tonkininlahdelta ja edeten aina Shanghaihin saakka.
Hirveitä ne tapahtumat Hongongissa. Ne eivät saa toistua enää
muualla rannikollanne", puheli Müller sanoissaan sellaista painoa tai
osanottoa, jonka olisi voinut kuvitella pysäyttävän vietkong -sissien
etenemisen Hanoin edustalla 1960-luvulla, mutta ei enää Kuun kiertoa radallaan. Sen Müller ymmärsi ja näki naisen kasvoilta.
Keltaisen meren ja Kuun väliselle yhteiselle tanssille hän ei voinut yhtään mitään, eikä siihen uskonut myöskään hänen seuralaisensa. Se oli Södergranin ja hänen esikuntansa näytelmää ja jatkuisi niin
kauan kuin seuraava ohjelma käynnistyisi. Södergran oli teatraalinen
ihminen ja rakasti kreikkalaista draamaa. Loistavan alun jälkeen
kaikki kääntyisi ikävämpään suuntaan ja olimme murheellisia ja säälimme. Loppu oli yllättävää ja julmaa, jumalten kostoa ja kohtaloa,
perisyntien ja rikosten kauhua. Tällaista puhdistautumisriittiä natsitkin rakastivat, mutta vain tiettyyn pisteeseen saakka. Holokausti oli
muuta kuin teatraalista näytelmää.
Olisi ollut viisaampaa keskustella vaikkapa Hai Dian teatterissa
meneillään olevasta näytännöstä. Jostakin syystä hänen mielessään
kävi kuva Utrechtin psalttarista kirjanmaalauksena ja se johti Ludwig
XIV:sta ja Vilhelm III:en sekä Utrechtin rauhaan, Vilhelm I Oranialaiseen ja Utrechtin Unioniin. Näin ketju usein jatkui kun takana oli
väsymys ja mielen valtasi näky pienoismaalauksesta ja sen mukaansa
tempaavasta maailmasta, jossa geenit olivat avoinna, eivät Södergranin ohjauksessa.
Siinä ei ollut enää mitään logiikkaa. Kaikki liittyvät kaikkeen ja
olivat sisäkkäisiä, eivät rinnakkaisia tapahtumia saati edeten ajallista
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ja historiaksi kutsumaamme polkua. Ne polut olivat muiden merkitsemiä ja mitättömiä sille tielle, joka oli Müllerin omiin geeneihin kirjoitettua, meemien taukoamatonta kertomusta, jota oli osattava
kuunnella ja annettava sen avautua myös yön ja unen hetkinä. Sille
oli järjestettävä eväitä avautua lukemalla, opiskelemalla, tutustumalla
uusiin kulttuureihin, tieteeseen ja taiteeseen, outoihin symboleihin,
ahmimalla elämää. Solut olivat kuin tietokoneita ja tyhjenneet solujen kuoret odottivat täyttäjäänsä, jossa moni olisi halunnut olla ensimmäinen. Marx ja Lenin puhuivat ja kirjoittivat täysille soluille,
Müller tyhjille jotka Södergran sai ensin täyttää hänen tekoelämää
ylläpitävillä perustiedoilla. Mahtoiko tämä nainen ymmärtää, kenen
kanssa puhui, pohti Müller.
"Olemme toki evakuoineet rannikkokaupunkimme ja seuraavana
tulisi olla vuorossa ne vyöhykkeet, jotka ovat vain muutama sata
metriä merenpinnan yläpuolella. Oikeastaan pääosa kansastamme
asuu tällä alueella", nainen sanoi ponnekkaasti ja ojentaen kätensä
ympäröivän kaupungin suuntaan.
Käytännössä paniikki oli alkanut jo kuukausia sitten, ja kaupungit
tyhjentyneet juuri sellaisessa epäjärjestyksessä, kuin mitä täydellinen
pakokauhu voi saada ihmisessä aikaan hänen tavoitellessaan pelastautumista ensin ylemmiltä kukkuloilta, ja sen jälkeen suunnaten
kulkunsa laskuveden aikaan kohti sisämaan vuoristoja varoen käyttämästä kulkuteinään niitä reittejä, joita normaalisti edettiin jokivarsien lietemailla.
Tästä syystä Peking siis näytti niin rauhalliselta, pohti Müller. Ihmiset eivät käyttäneetkään Pekingin kautta kulkevia petollisia teitä
pelastuakseen, vaan olivat ohittaneet kaupungin ja se oli saanut jäädä
rauhaan niiltä ryösteleviltä uskalikoilta, jotka vielä piileksivät betonibunkkereitten suojissa rannikon kaupungeissa tietämättä oikeastaan,
mistä tässä kaikessa oli kysymys.
Kiinassa tulvat olivat yleisiä ja osa kansaa lukutaidotonta. Moni ei
osannut edes yhdistää Kuun läheisyyttä ja tulvia toisiinsa. Vain aivan
rannikolla asuvat ja hyökyaallon alle jääneet tiesivät, mitä Kuun aiheuttama vaihtelu vedenpinnassa merkitsi. Kauempana jokisuistojen
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ylämailla hyökyaallot muuttuivat tuhoisiksi tulviksi, ja niihin liitettiin
samoja uskomuksia kuin mitä tulvivaan jokeen oli miespolvet liitetty.
Tulvan ei ymmärretty syntyvän merenpinnan noususta vaan sateista joen yläjuoksulla, jossain satojen tai tuhansien kilometrien
päässä, jossa vuoriston rankkasateet ja jäiden sulamisvesien aiheuttamat vedenpinnan nousut tulivat yleensä tiettynä vuodenaikana,
harvemmin näin oikukkaasti ja yhtä mittaa toistuvina, jossa Kuun
kierto ikään kuin huuhtoi maan pintaa luututen, ja sai nyt aikaan
liikkeitä myös maan sisäkerroksen sulassa massassa ja ihmisen sisällä, aivojen tavassa toimia.
Ihmisen oli mahdotonta muuttaa käsitystään vuodenaikojen rytmistä ja veden liikkeistä ylämaalla samalla tavalla kuin lahtien suppiloissa, joissa vuoksi ja luode olivat tuttuja ilmiöitä. Joen ylälatvoilla,
jossa rannat olivat jyrkkiä ja joen mutkat eivät meanderoineet, laaksot syntyivät kapeina, tulvat tulivat aina joen ylälatvoilta kevään sulattaessa vuoriston talvisia jäitä ja lumia. Muuta tulvaa ei voinut olla.
Ihminen eli kuten Pavlovin koirat, ehdollistettujen refleksien elämää
ja tuhansien vuosien kollektiivisen muistin ja geenien tallentamana.
Uusin viesti oli taas sidottu sanoihin ja kokemuksiin, jotka olivat
vain muutaman vuoden tai vuosikymmenen ikäisiä valheita. Nyt ne
olivat menneet päällekkäin ja Södergranin toimesta toisiinsa lomittuen. Tämän median tarkoitus oli sumuttaa ja hämätä, ei paljastaa oikeata tietoa.
Joen alajuoksulla, jossa joki eli hitaasti ja meanderoi mutkitellen,
rakensi alavia leveitä laaksojaan ja niiden viljavia riisimaita, kauppakeskuksia, tulva saattoi tulla myös taifuunin tai myrskyn tuomana ja
aivan joen alajuoksulla, deltan suppiloissa, jonne olivat ahtautuneet
suurimmat metropolit, tulva tuli myös Kuun liikkeiden seurauksena,
vuoksen ja luoteen tuomana, mutta astronomisen täsmällisesti ja
vuodesta toiseen täsmälleen samalle tasolle ylettyen.
Oli siis monenlaisia tulvia ja hyvin erilaisia mielipiteitä, toiveita ja
ristiriitaisia odotuksia, mistä ne syntyivät ja kuinka niitä tuli torjua tai
jättää torjumatta. Monelle veden saanti riisiviljelmille, porrastetuille
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penkereille, keinokasteluun tai energian tuotantoon oli elinehto.
Tulvat olivat myös siunaus ja vedestä oli aina puutetta, viime vuosina puhtaasta vedestä kaiken aikaa.
Ensin siis pakenivat ihmiset, jotka ymmärsivät tulvan tulevan
mereltä, ei vuorilta. Tai ensin näyttivät pakenevan oppineimmat ja
transgeeniset, valistuneet ja rahvas pysyi apaattisena ja ikään kuin
mitään ei tapahtuisikaan. Vai olisiko niin, että juuri he eivät mitään
nähneetkään eikä paniikkiin ollut aihetta? He asuivat niissä kylissä,
joihin oli väkivalloin rynnätty, ryöstetty ja hävitetty, ja he palasivat
aina takaisin vuosituhansien kuluessa ja jatkoivat elämäänsä? Sellaisten mir-kylien elämään kaatui myös Napoleonin ryöstöretket Venäjän sydänmailla hyisen talven keskellä. Kuka siitä oli edes kiinnostunut? Väsyneitä ja nälkiintyneitä, resuisia muukalaisia matkaten hangessa henkitoreissaan. Napoleonin urhea retki jatkui vain niin kauan
kuin mir-kylien talonpojilla riitti heille ruokaa ja vaatteita yli ankaran
talven.
"Meillä ongelmana on saada Pekingin väestöä ymmärtämään Keltaisen meren oikullisuus", nainen jatkoi tarkoittaen samaa asiaa, johon Müller oli päässyt ajatuksissaan juuri hetkeä aikaisemmin.
Toisaalta tiedotuksella tuli rauhoittaa ja varoa sitä paniikkia, johon
rannikolla oli jo jouduttu ja toisaalta kansalle olisi tullut jakaa myös
oikeaa tietoa. Oikean tiedon taas ratkaisi vastaanottaja, ei enää sen
lähettäjä. Näitä taas Kiinassa oli 1000 miljoonaa, tuhansia kulttuureja, satoja kielialueita, uskontokuntia, mandariineja, käsityöläisiä, talonpoikia ja kauppiaita, Shi, Nong, Gong, Shang.
Kiinalaiset olivat oppineet tiedotuksen tavan jakaa samaan aikaan
väärää ja oikeaa eikä niiden vastaanottaminen, oikean tiedon seulominen väärästä, ollut nyt niin helppoa kuin mihin läntisessä maailmassa oli totuttu. Kommunistisen Kiinan virallinen tieto oli yleensä
väärää, mutta samalla ainoaksi oikeaksi hyväksyttävää tietoa. Sen
kanssa ei kannattanut kuitenkaan hoppuilla. Muut huhupuheet ja
tämän tiedon panettelu uhmasi taas vallalla olevaa tietoa ja sen jakajaa. Niinpä sitä tuli varoa eikä ainakaan toimia sen mukaisesti. Tällä
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tiedon kululla ja sen käsittelyllä oli Kiinassa vuosituhantinen traditionsa hieman samaan tapaan kuin Venäjällä.
Osin tästä johtuen Peking pysyi rauhallisena silloinkin kun
Hongkong oli jo mudan peitossa. Huhuja siitä saatiin, mutta ne olivat vastoin virallista tietoa, eikä niiden mukaan kuulunut toimia. Lisäksi tulvat tulivat vuorilta, eivät mereltä. Sama ongelma näytti
vaivaavan myös Afrikassa ja Etelä-Amerikassa. Oppimaton kansa ei
osannut nähdä ongelman suuruutta siinä mittakaavassa kuin koulutetut ja transgeeniset.
"Olisi kai aloitettava jonkinlainen valistus?" Müller vastasi transgeenisen ja erioikeuksista nauttivan naisen epätoivoiseen vetoomukseen tietäen, ettei valistusta käynnistetä ilman uutta kulttuurivallankumousta, eikä sellaisen käynnistämiseen nyt ollut enää aikaa eikä
syytäkään. Kansalle tulisi jakaa oikeaa tietoa tulvien luonteesta ja
synnystä, jotta evakuointi olisi myös ylämailla mahdollista. Vanhat
uskomukset olisi nopeasti muutettava ja saatava ihmiset vetäytymään järjestyksessä vuorille odottamaan siellä loppuaan. Ehkä he
sen uskovat?
Mutta Müller ei ymmärtänyt ongelman laajuutta. Valtaisan maan
satamakaupungit, lentokentät, niille johtavat liikenneväylät, olivat
veden ja liejun peitossa transgeenisten ja rikastuneiden asuessa juuri
näillä seuduilla, vastaten vaativasta infrastruktuurista. Koko maata
ylläpitävät henkireiät olivat hetkessä tukkiutuneet, ja uusia yritettiin
avata yli vuoristoisten seutujen, maan köyhimpien maakuntien kautta. Satojen miljoonien suiden ruokkiminen ei ollut yksinkertainen
tehtävä, eikä koulutuksella saatu aikaan muuta kuin hidasta liikettä.
Ei sellaiseen valistustyöhön ollut aikaa. Imperialismi oli prosessina
hidasta liikettä brittien sitä toteuttaessa. Lännessä maata hamuavien
karavaanit etenivät nekin hitaasti Yhdysvaltain preerioilla muuttaen
vanhaa kulttuuria ja sen tapaa katsoa taivaalle
"Professori Müller", nainen aloitti nyt jo hieman kärsimätön sävy
äänessään. "Tätä kansakuntaa on valistettu jo vuosikymmenten ajan
tavalla, joka on ollut muuta kuin uskottavaa. Sen muuttaminen toiseen suuntaan, siis sellaiseksi, jossa veden juoksu kääntyy muuksi
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kuin mitä on oikeaksi uskottu ja luonnossa näin todettu, ei ole tässä
ajassa mahdollista. Teidän on nyt löydettävä paremmat ja tehokkaammat lääkkeet. Vastuu on nyt teidän, ei kulttuurivallankumouksen". Tämän sanottuaan nainen punastui kuten aina paljastaessaan
sellaisen suuren salaisuuden, joka oli kaikkien tiedossa, ja jota sen
vuoksi salattiin. Kulttuurinen ja kansakuntien kollektiivinen häpeä
oli niistä suurin.
Naisen puhe loukkasi Mülleriä syvästi. Hän tiesi ongelmat Bengalin lahdella, Kairossa ja Bombayssa. Samaan aikaan Malesiassa ja
Indonesiassa, Dar es Salaamissa ja Tansaniassa tai Karacchissa lähellä Induksen suistoa. Kun suisto hukkui kokonaan ihmiset Hyderabadissa, suiston yläpuolella, pysyivät rauhallisina ja odottivat sateiden päättymistä Induksen yläjuoksulla, kun taas Sonmianlahdessa
väki ryntäsi kohti Pakistanin vuorista rajaa Afganistanin suuntaan
pysähtymättä ennen Quettan kaupunkia yli kolmentuhannen metrin
korkeudessa merenpinnasta.
Näin vanhat kulttuuritkin aikanaan syntyivät ja hioutuivat. Niitä
koottiin ja koeteltiin kaaoksen jälkeen barbaarien tai paimentolaisten
hyökätessä pysähtyneeseen kulttuuriin, ja nyt tätä prosessia ohjailivat
Södergran, Müller ja Becker sekä heidän koulittu joukkonsa. Se mikä
tapahtui webympäristössä, oli kokonaan erilainen reaaliaikainen ja
luova prosessi, verrattuna vanhaan ja odotettuun perinteiseen hallinnon, kollektiivisen muistin ja median hoitamaan hitaaseen ja vuosisataiseen liikkeeseen.
Sama näytelmä toistui ympäri globaalia maailmaa lukuun ottamatta niitä rannikkoja, joissa ei ollut paikkaa mihin paeta. Kun Amsterdam ja Rotterdam hukkuivat samana yönä, näky oli kuin tuhat
Dunkerqueta Hitlerin painajaisissa, ja ryntäys kohti Ardenneja tapahtui samassa järjestyksessä kuin Perämeren pohjukasta Oulussa
kemiläisten hakiessa turvaa ensin ryntäillen kohti Torniota ja Haaparantaa. ja vasta tämän jälkeen sisämaahan kohti Koillismaan lakeuksia ja Tunturi-Lappia. Eteläisessä Suomessa suunta oli ensin Tampereelta ja Pirkanmaalta kohti Helsinkiä, Forssasta ja Tammelasta
Loimijoen tulviessa kohti Turkua. Etelähämäläisille ja varsinaissuo407

malaisille pohjoisen suunta oli vaikea. Tältä suunnalta oli opittu
odottamaan vain kylmiä tuulia. Ei koskaan pelastusta, kuten nyt oli
odotettavissa, ja vasta toisessa vaiheessa ihmiset suuntasivat kohti
sisämaata ja Lappia. Tuolloin tiet olivat jo auttamatta poikki lukuun
ottamatta pitkin itäistä rajaa kulkevaa reittiä Kouvolasta, Lappeenrannan kautta Joensuuhun. Tätä köyhimmän Suomen kautta kulkevaa reittiä kohti Kainuuta ja Koillismaata oli yhtä vaikea löytää valistuneessa Pohjolassa kuin lukutaidottomassa LatinalaisessaAmerikassa tai Afrikan rannikkokaupungeissa. Kun tuhoisat tulvat
tulivat, ne etenivät monsuunisateiden tapaan syösten miljoonien ihmisten elämän raiteiltaan Intiassa, Bangladeshissa ja Nepalissa. Alavasta Bangladeshista yli puolet oli tulvan alla jo pelkän monsuunisateen jälkeen saati nyt, kun tulva oli moninkertainen ja jokien vedet
vyöryivät Dhakassa, Assamissa, Biharissa Gangesin ja Brahmaputran tulviessa.
Dhakasta johtavat tiet olivat poikki ja Delhistä oli mahdoton paeta enää Himalajalle. Intiassa armeija oli komennettu evakuoimaan
pohjoisosien alavien maiden kyliä, mutta nämä reagoivat samoin
kuin normaalin monsuunin aikoihin. Siellä missä tiet ja rautatiet olivat vedenpinnan yläpuolella, kodeistaan paenneet olivat asettuneet
asumaan näiden varsille. Näin oli tehty aina ennenkin eikä tästä käytännöstä poikettu nytkään.
Poliitikkoja arvosteltiin, etteivät nämä toimineet riittävän tehokkaasti ihmisten auttamiseksi. Useimmat alavien alueiden sairaaloista
olivat veden alla, kertoivat paikalliset terveysviranomaiset Baidyanath Singhin laaksosta siinä missä Pohjanmaan jokien tulva-alueilla
uutistoimistoilleen. Uutisten sisältö oli sama kuin minkä tahansa tulvauutisen kohdalla ja noudatti alueilla perinteistä tapaa, jossa uutistoimistot keräsivät tietonsa ja niiltä vahvistettiin virallinen tieto
hierarkisesti alkaen Reutersin keräämistä tiedoista ja edeten Helsingissä STT:n tietoihin ja sieltä paikallisiin medioihin.
Yksikään mediatalo ei näyttänyt nytkään hukkuneen. Paikalliset
blogit ja verkostot, kansainvälinen blogosfääri ei vahvistanut eikä
kumonnut tuhoja. Näytti siltä että yksikään blogaaja ei olisi kuiten408

kaan hukkunut. Maailman laajuisessa katastrofissa ja sen etenemisessä omalla vuorovaikutteisella medialla oli oma vaikutuksensa, mutta
siihen ei nyt kukaan kiinnittänyt huomiota. Globaali media ja vuorovaikutteinen sekä reaaliaikainen tuottivat täysin vastakkaista tietoa,
mutta siihen ei haluttu uskoa medioissa, joka oli virallinen ja oikea,
kuten paavin katolisessa maailmassa oli totuttu ja Suomessa jo ennen häntä hierarkisen vallan rattaissa alkaen kirkkovallasta, ylimysvallasta, Moskovan ja Brysselin tarjoamasta tiedosta, kuningasvallan
byrokratiasta keisarinvaltaan. Se oli geeneissä istuvaa tietoa, kollektiivista ja pimeää, epigeenistä tapaa toimia tai jättää toimimatta, kun
ihmiset, kylät ja yhteisöt, kaupungit ja maaseutu, palasivat traumojen
seurauksena turhautuen vanhoille juurilleen ja taantuivat regression
maailmaksi.
Yhteenottoja oli kaikkialla poliisien kanssa, ja vaikein tilanne oli
runsasväkisimmissä osavaltioissa kuten Uttar Pradeshissa Intiassa tai
Floridassa ja Kaliforniassa Yhdysvalloissa. Kun Orisanin osavaltiossa kerrottiin tulvahuipun koetun viikko sitten ja koko sato menetetyksi, sama uutinen toistui nyt entistäkin tuhoisampana ja lennot
Mumbain suurkaupunkiin jouduttiin lopettamaan kokonaan.
Kulkutaudit ja ripuliepidemiat levisivät Balsoren alueella, kuten
koko Meksikon lahden alavilla mailla eikä vedenpuhdistimia enää
saatu edellisen tulvahuipun jäljiltä. Nämäkin epidemiat etenivät perinteisen diffuusion ehdoilla, ja sitä oli mahdollista seurata kartoilta,
jos sellaisia olisi vain ollut käytössä. Tuhoilla näytti olevan ikään
kuin ihmisten mieleen ja kollektiiviseen muistiin piirretty alueellinen
ja kulttuurinen jakaumansa. Sellainen jakauma ei noudata kartan fyysisiä piirteitä ja luonnon lakeja, vaan rajat oli piirretty ikään kuin
mentaalisina ja usein ne olivat hallinnollisia tai kulttuurisia, joskus
jopa mytologisen pyhiä ylitettäviksi. Joskus rajat avautuivat jopa sellaisina railoina, joiden ylittämisen uskottiin tuovan enemmän vahinkoa kuin hukkumisen. Suomessa pyrkimyksenä oli kellua veden
kannatellessa oman pitäjän kirkonkylän kunnantalon lähiympäristössä.
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Siellä missä sairaaloita vielä oli, ne olivat täynnä lattioilla viruvia
potilaita. Nämä olivat niitä sairaaloita, joissa ihmisiä virui muutoinkin vaikeiden aikojen aikana ja luonnonkatastrofin sattuessa. Muut
sairaalat olivat typötyhjiä. Usein ihmiset nääntyivätkin sairaaloihin ja
laitoksiin, kun kotona olisivat olleet vedeltä turvassa.
Kun rankan monsuunin aikana tuhansia ihmisiä saattoi menehtyä
tulviin, nyt puhuttiin miljoonista. Tutkijat kiistelivät ilmaston lämpenemisestä, jäätiköiden sulamisesta, mutta oli niitäkin jotka olettivat Kuun aiheuttavan vetovoimallaan tulvien pahenemisen. Kuun
oletettiin aiheuttavan myös maan sisäosien liikettä ja pintaosan lämpenemistä sekä maan kuivumista, jolloin tulvavesi ei imeytynyt normaalilla tavalla. Puhdasoppiset ja dogmaattiset darwinistit tai byrokraattiset virkamiehet olivat vaikeammin pelastettavia tulvilta kuin
fundamentalistit kirkkouskovaiset, joilla oppi oli jo maallistunut, eikä kirkkoja tarvinnut suojata kunnantalojen tapaan.
Monien mielestä alueelle rakennetut padot olivat syy tulvien pahenemiseen. Ne suojasivat Himalajalta tulvivilta vesiltä, mutta eivät
sellaisilta, jotka tulivat suoraan mereltä. Niillä vesillä oli eri tarkoitus
ja luonne eri osassa joen laaksoja ja kaupunkeja, viljelmien ja joen
käytön traditiota. Tuhansien kilometrien matkalle mahtui satoja miljoonia ihmisiä ja kymmeniä kulttuureja, talousalueita ja tapaa elää ja
kokea joen käyttö ja sen viljavat peltomaat, kauppareitit, tapa padota
se ja päästää taas vapaaksi. Täsmällisesti käyttäytyvä joki oli ollut
tuhansien vuosien traditio ja elämisen ehto, kulttuurien synnyn kehto, ei oikutteleva ja suuntansa muuttava kuten ihmisen luonne. Ihmisen luonteen saava luonto oli kapinallisena mahdoton hallittava ja
ylivertainen vastus kesytettäväksi. Luontoa oli ymmärretty ja kohdeltu kuin ihmistä ja kulttuuria.
Kiinassa pahimmat tuhoalueet olivat ensin Anhuin; Huben,
Sichuanin ja Shaahxin maakunnissa, jotka tunnetaan myös monsuunivahingoistaan. Jostakin syystä vahingot näyttivät kasautuvan
juuri niille alueille, jotka kärsivät niistä muutenkin, vaikka nyt monsuuniaikaan oli vielä kuukausi. Vielä hetki sitten Juyingin kylään johtavia teitä reunustivat vehmaat riisipellot ja puut, mutta nyt ne olivat
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jostakin syystä näkyvissä vain korkeimpien puitten latvojen pilkottaessa veden yläpuolella. Matka Shanghaista kohti Hefein tulva-aluetta
oli mahdoton ja miljoonakaupunki oli sekin tulvimassa.
Suomessa vaikeimmat vahingot ja korvausvaatimukset lähtivät
Pohjois- ja Itä-Suomesta, jotka muutenkin olivat hallalle ja luonnon
oikuille alttiimpia ja oppineet kollektiivisen muistinsa kautta saamaan, ja ennen kaikkea hakemaan tukea muilta vahingoilleen. Oli
siis heikompia alueita ja kulttuureja, jotka olivat alttiita onnettomuuksille ja sellaisia, joita onnettomuudet eivät juuri koskaan kohdanneet, tai ne selvisivät niistä aina pienemmin vaurioin. Jostakin
syystä näillä alueilla ja kulttuureilla oli myös taipumusta menestyä ja
rikastua muita vauraammiksi.
Nyt tukea tuli myös EU:n rahastoista heti kuin tieto PohjoisSuomen kaatosateista ja samanaikaisista kuivumisilmiöistä levisivät
mediaan. Oulun ja Rovaniemen yliopistojen tutkijat olettivat ilmaston oikullisuuden johtuvan jääpeitteen katoamisesta läheiseltä Jäämereltä, vedenpinnan vaihtelun normaaleilla oikuilla ja matalan
syklien kulkemisella milloin pohjoisempana milloin etelämpänä kuten normaaleinakin vuosina oli tapana. Näin Norjan Kölivuoriston
ylittävät kosteat länsituulet toivat vuoroin vettä liikaa ja välillä liian
vähän pohjoisen luonnolle porojen ja karjan tarpeisiin.
Kuuta tutkijat eivät Suomessa syyttäneet onnettomuudesta Perämeren vähäisen vuoksen ja luoteen luonteesta johtuen. Kato oli
kuitenkin miltei täydellinen, eikä edes korpihilloja voinut odottaa
syksylle. Alavilta mailta hyönteiset olivat kadonneet, ja tuuli oli vienyt loput marjojen kukinnasta yhdessä kevään hallaöiden kanssa.
Tuho oli kaikin puolin täydellinen, ja sitä vaikeutti uhka Kollajan ja
Vuotoksen altaiden mahdollisesta rakentamisesta.
Kiinan hallitus syytti sekavista sääoloista ilmastomuutosta. Osa
maasta kärsi myös kuivuudesta, ja vesipula vaivasi etenkin Hunain ja
Jiangxin maakuntien miljoonaihmisiä. Sateettomuus oli näivettänyt
peltoja muuallakin ja niillä alueilla, jossa sää oli vaihdellut ikiajat,
muutokset olivat nyt rajuimmat.
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Tulvavalleihin räjäyteltiin aukkoja, joista vesi pääsi purkautumaan
mereen, toisin kuin aiemmin, jolloin vesi pyrittiin tulvavalleilla pitämään poissa pelloilta. Kun Kiinan tulvatuhoissa kuoli vuosittain liki
2000 - 4000 ihmistä, nyt määrä oli moninkertainen, mutta tiedot olivat ristiriitaisia. Joidenkin mukaan uhreja ei olisi juuri lainkaan kiitos
parantuneiden varotoimien. Julkisiin rakennuksiin evakuoiduille
toimitettiin lentäen riisiä, lääkkeitä ja evakuointiapu suorana riihikuivana rahana oli taloudellisesti mittava. Se kiihdytti talouden pyöriä ja elintarvikkeiden hinta kohosi ympäri maailmaa. Talous
kuumeni ja kaikkia mahdollisia kulutustavaroita tuotettiin ja kulutettiin enemmän kuin normaalina aikoina. Uusia katastrofialueita etsittiin koko ajan lisää perinteisten tukialueiden rinnalle.
Tämän kaiken Müller tiesi ja häntä piinasi naisen ymmärtämättömyys ihmisen opittua alueellista mallia ja sen sosiaalisia tai taloudellisia rakenteita kohtaan tai hänen aliarvioimisensa. Ihmiset eivät
olleet vuosisatoihin oppineet luonnon fyysisiä alueita vaan sen taloudelliset ja hierarkiset rajat sekä muistin, joilla oli myös erilaisia
alueen kantamia erioikeuksia ja vapauksia. Luonnollisesti Vatikaani
oli korkeammalla hierarkiassa kuin muut katoliset kaupungit ja
Mekka pyhä paikka. Moni ryntäsi siis kohti näitä pyhiä paikkoja.
Luonnollisesti ne alueet, jotka saivat tukea vuosisadasta toiseen, saivat sitä myös ensimmäisenä nyt, ja olivat sitä myös ensin hakemassa
globaalissa hädässä.
Oli yhdentekevää tuliko tuho taivaalta tai mereltä tai kokonaan
toiselta suunnalta vuorten sulamisvesistä ja runsaista sateista jokien
ylälatvoilla. Jos alueet ja kulttuurit olivat olleet tukien varassa vuosisatoja, ne olivat sitä myös jatkossa kokien katastrofin kohdistuvan
aina heihin. Kulttuurit ja ihmiset toimivat onnettomuuden sattuessa
kuten Sompion kalaparvet paeten kohti järvensä syvänteitä ruskan
alkaessa tai sopulivuoden käynnistäessä niiden tolkuttoman vaellusvietin. Opitut refleksit olivat traumaattisia, ja niiden takauma oli
usein hyvinkin kaukaa menneisyydestä. Müller tiesi Södergranin ennustavan nämä jo etukäteen ja seuraavan nyt tapahtumia kartoiltaan
nauttien menestyksestään. Käytännössä tämän työn teki kuitenkin
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Becker, tietämättä mistä oli kysymys. Hänen tehtävänsä oli sitoa tieto ikivanhaan astrologiaan.
Katastrofin aiemmin kohtaamattomien ihmisten kohtaloksi tai
onneksi oli jäänyt viivyttely Sodoman ja Gomoran kohtalon kokevissa kaupungeissaan ja suolapatsaaksi muuttuminen Lootin vaimon
tapaan silloin, kun taakseen ei saanut enää katsoa. Maailma oli nyt
täynnä Lootteja ja heidän vaimojaan. Nooan arkkien rakentajia ja
profeettoja, joiden tärkein anti tälle murheelliselle näytelmälle oli
heidän fanaattinen halunsa olla edes kerran sankareita, keisareita tai
leijonia yhtenä päivänä ennen kaiken loppua. Jostakin syystä juuri
tämä toi Müllerin mieleen hänen apurinsa Beckerin. Juuri sillä hetkellä Becker oli saanut medaljongin ja Müller ajatteli häntä lämpimin
ajatuksin.
Müllerin havaitsemana näiden Beckerin kaltaisten ihmisten pelastuksena oli lopulta juuri altruistinen sosiaalinen mieli, josta Södergran oli varoittanut. Evakuoidessaan kadotettuja sieluja katoaville
kummuille tai betonirakennusten ylimmille kerroksille ja aina kattotasanteelle saakka. Urheita ja jaloja tarinoita sadististen joukossa.
Turhuutta kaikki, mietti Müller, saatuaan kiinni ajan- ja paikantajunsa ja ymmärtäessään nuoren naisen hädän aitouden.
"Mitä Te teitte töiksenne ennen kuin teidät komennettiin nykyiseen tehtäväänne"? Müller keskeytti kiinattaren ajatuksenjuoksun.
"Tarkoitatteko ennen siirtymistäni kansallisen pelastuspalvelun
käyttöön?"
Nainen havahtui kysymyksestä.
"Aivan niin, ennen siirtymistänne nykyiseen tehtäväänne hallituksenne palveluksessa", Müller jatkoi yrittäen antaa kuvan tiedoistaan,
joita hänellä ei kiinattaresta ollut, mutta jotka häntä nyt alkoivat
kiinnostaa.
"Toimin Pekingin yliopiston tiedeakatemiassa sen geeniteknologian instituutissa" Vastasi nainen. ”Olin yksi niistä tutkijaryhmän
jäsenistä, jotka käynnistivät myös Kiinassa geenien siirron kolmannen polven transgeenisiltä ihmisiltä heidän omille jälkeläisilleen" ,
hän vastasi ylpeänä.
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Ja juuri silloin soi Müllerin puhelin. Puhelu tuli Saksasta. Versailles´n rauhan kirous Becker oli kertomassa jotain, joka muutti Müllerin loppupäivän suunnitelmat. Becker oli viimeinkin saanut hyvityksensä. Vielä samana iltana Müller varasi itselleen lennon Helsinkiin
ja sieltä yksityiskoneen Leville Lapin matkailukaupunkiin. Müllerin
aikomuksiin ei kuulunut kuitenkaan rentoutua Lapin yötöntä yötä
ihaillen ja karpaloita tai hilloja poimien. Juutalainen seurakunta ja
Simon Salem olivat häntä nyt kuitenkin jäljessä.
Oikeammin he omistivat nyt puolet samasta sanomasta. Rene
Descardesin Hollannissa saama osuus galaksien kudelmasta marraskuussa vuonna 1637 oli nyt juutalaisten hallussa, laskeskeli Müller.
Sen löytäminen Rene Descartesin maalauksen takaa ei vaatinut salapoliisityötä, ei muinaisen kulta-aarteen veroista metsästystä. Vain
ymmärtämistä, että aarre oli siellä, ja että sen koko oli partakoneen
terääkin vaatimattomampi. Ja tuon tiedon Simon Salem oli saanut
viimeisenä tietonaan äidiltään ennen naisparan joutumista viimeiselle
matkalleen. Se teki hänen elämästään ja hengissä säilymisestä erityisen merkittävän. Sen eteen oli uhrattava mitä tahansa, ymmärsi Simon Salem omien geeniensä opastamana jo Aabrahamin, Jaakobin
ehkä Salomonin viisaudella tai Daavidin rohkeudella. Peter Müller
oivalsi tämän ilman psykologin kykyjäkin ja tiesi kuinka vaarassa hän
oli juuri nyt. Tai oikeammin Versailles’n rauhan kirous Becker.
Hänellä Peter Müllerilla oli nyt se osa ihmiskunnan parhaiden
geenien tuottamasta tiedosta, jonka Meksikon inkat olivat saaneet
säilytettäväkseen. Cortes ei ollut siitä kiinnostunut. Qin -dynastia
Kiinassa olisi sen jopa hävittänyt, elleivät väliin olisi tulleet silkkitien
kauppiaat ja mittaamattoman arvokkaan aarteen matka kohti Konstantinopolia alkoi.
Toki Cortes olisi sen löytänyt, jos olisi tiennyt mitä hakea kultaaarteen sijasta. Muinaiset espanjalaiset olivat kuitenkin barbaareja ja
tuhansia vuosia jäljessä siitä kulttuurista, kirosi ja siunasi Müller samaan aikaan. Toinen osa oli joutunut Müllerin vihollisen käsiin. Se
oli taas kuin kohtalonjumala Nemesiksen naurua hänen selkänsä
takana ja Mülleria kylmäsi. Jossakin vaiheessa nuo palat olivat myös
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yhdessä ja loivat sen kulttuurin, josta fransiskaanimunkit olivat olleet
tietoisia, valaistuja. Toistamiseen ne sivusivat toisiaan samassa kauppapaikassa ja avasivat monen viisaan silmät, mutta väärässä ajassa ja
kulttuurissa. Nyt ne olivat taas oikeassa ajassa, mutta väärien ihmisten käsissä.
Vai oliko tuo kulttuuri sittenkin täsmälleen sama ja samalla paikalla Palestiinassa ja Intiassa kilvan ryöstellen? Oliko muinainen arjalainen ja juutalainen kulttuuri sittenkin samaa perua ja historiaa ja
jumalat katsoivat heitä kuin peilin ääressä ihmisen irvikuvana, jumalten tapana puhua ihmisestä itsensä pelikuvana? Olimmeko me täällä
vain siksi, ettemme päässeet seuraavalle portaalle? Olemmeko me
este myös muiden kulttuurien nousulle, säpsähti Müller ajatustaan ja
Nietzschen, Schopenhauerin ivaa.
Müller vaikeni ajatukselle ja pelkäsi palojen yhdistämistä. Tiesikö
jo Julius Caesar tästä enemmän kuin hän? Oliko hän lopulta se ainoa, joka ei tiennyt? Viisastuiko maailma vasta sen jälkeen kun sen
tyhminkin oli ymmärtänyt mistä on kyse ja pääsi maaliin? Eksynyttä
lammastako tässä nyt haettiinkin, kirosi Müller työnsä viimeisintä
vaihetta. Olisiko hänen elämänsä kuin tosi-TV:n lähetys, jossa hänelle lopuksi naurettaisiin tehtävän ratkettua ja toivotettaisiin tervetulleeksi kotiin harharetkiltään: Penelope halaisi lämpimästi yksinkertaista miestään kilpakosijoiden taputtaessa käsiään Odysseukselle.
Müllerin mieleen tuli Steven Hallin kirjan teksti ”Maailmassa on
kahdenlaisia ihmisiä, Eric. On niitä, jotka tajuavat oikopäätä, että
tarina suuresta vedenpaisumuksesta ja tarina Baabelin tornista ovat
sama kertomus, ja sitten on niistä, jotka eivät tajua”. Myller tunsi
olevansa hetken kuten muistinsa menettänyt Eric Sanderson. Tai
oikeammin hän oli menettämässä järkensä. Mielen kalat uivat nyt
hänen verkossaan samalla, kun hän itse kuristui verkkoon, jota joku
muu ohjaili kuin hän itse. Joku suojasi itsensä tyhjänpäiväisillä tarinoilla peittääkseen todellisen tarinan, totuus oli nyt metaforien armeija, kirosi Müller. Kaikki se minkä hän oli koonnut oli sittenkin
pirstaleina ja vain tyhjänpäiväsen tarinan takia.
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Luku 16
Kuu nousee – Ylätupa I

Patologian laitoksen ilmapiiriä kuvitellaan usein kolkoksi. Dosentti
Markku Ylätupa oli kokenut laitoksensa kaikkena muuna kuin kolkkona paikkana. Hän viihtyi siellä siinä missä leipuri puodissaan tuoreen pullantuoksun keskellä tai levyseppä telakalla. Kun oli tehnyt yli
kolmen vuosikymmenen mittaisen taipaleen ensin fysiologina yliopiston assistenttina, yliassistenttina ja apulaisprofessorina preparoiden auki kissan raatoja opiskelijajoukon keskellä, ja jatkanut siitä
sairaalan laboratorioiden kautta ihmisiä vieroksuvana lääkärinä, patologina toimiminen oli luonnollinen valinta. Ei ollut mitenkään
poikkeus että lääkäriksi joutuva oli ujo ja ihmisarka, joskus jopa ihmistä vihaava.
Opiskelijavalinnoissa lääketieteelliseen tiedekuntaan ketään ei
kiinnostanut nuoren lukiolaisen kyky kohdata ihminen ja hänen vaivansa, saati taito sietää tietämättömyyttään ja stressiä. Moni nuori
lääkäri pettyi työhönsä jo alkuvaiheessa, paineet kävivät sietämättömiksi, pettymykset ja turhaumat seurasivat ylisuuria odotuksia ja alkoholisoituminen alkoi jo opiskeluaikoina. Harva kehtasi hakea apua
toiselta lääkäriltä, saati etsiytyä uuteen ammattiin. Patologin kierto
yhden ja saman talon sisällä sen ylimmästä kerroksesta alimpaan kerrokseen ruumiiden pariin oli kuin kohtalon osoittama työympäristö
Ylätuvalle. Ylätupa oli uransa huipulla alatuvassa, naureskeltiin.
Ylätupa oli syntyisin Sallan ja Savukosken suunnalta KoillisLapista läheltä Korvatunturia rajan takana. Noilla selkosilla joulupukki tosin majaili vain kerran vuodessa, ja silloinkin vähin lahjoin.
Radiossa takavuosina Korvatunturin jouluiseksi idean isäksi mainittu
juontajatoimittaja ja lasten yhteinen Markus-setä sekä hänen työnsä
jatkaja Niilo Tarvajärvi eivät olisi löytäneet pyhän Nicodemuksen
virkaan jouluaattona köyhempää ja ankeampaa ympäristöä ihmisineen ja luontonsa puolesta kuin mitä itäinen raja Sallasta kohti Itä416

Karjalaa oli. Joulupukinmaan siirto hieman sisämaahan Rovaniemen
kaupungin suuntaan ei paljon korjannut sitä tosiasiaa, että satojen
miljoonien kristittyjen markkinahumun keskiöksi ei sopinut Ylätuvan käsityksen mukaan Pohjois-Suomen pääkaupunki keskellä synkintä kaamosta ja Pohjolan talvea. Se idea oli puhtaasti fiktiivinen,
virtuaalisesti toteutettava, ei pragmaattinen ja fyysisesti ratkaistavissa
käyttäen Jumalan hylkäämiä Lapin kairoja ja tuntureiden luoksepääsemättömiä erämaita. Näin arveli alueella syntynyt Ylätupa kotiseutunsa mahdollisuuksia toimia turistivirtojen imijänä, oli idea
sitten vaikka kuinka loistava ja hyväksi havaittu siellä, missä lunta ei
ole metriä enempää ja pakkasta alle 40 astetta pahimman kaamoksen
kestäessä.
Ylätupa oli kaksikielinen ihminen. Hänen äidinkielensä oli saamelaisen äidin kautta Inarin-saamea. Kielenä se erosi suomesta ja metaforat tarkoittivat luonnosta puhuttaessa elollista olentoa. Kun kevät
saapui ja järvi vapautui jäistä tai Sompion kalat alkoivat kärsiä tekoaltaiden tuomista myrkyistä, se kerrottiin kielessä. Järvi alkoi valittaa
tai voihkaisi
”jävri huaihadij”, se oli levännyt ja toipui ”jävri lii vyenes” tai sitten
se oli kokonaan kuollut ”jaama cääci”. Suomen kieli ei ymmärtänyt
elollisen luonnon elämää ja insinöörit tappoivat luonnon ja sen ekologisen elämän tuntematta edes mistä oli kysymys Ylätuvan kokemana. Kieli oli hieno ja mutkikas järjestelmä, joka mukautui puhujayhteisönsä arvoihin, luontoon, sosiaaliseen elämään ja kulttuurin
näkymättömiin sääntöihin. Se piti niitä yllä ja ohjasi tarvittaessa.
Toki suomenkielessä oli paljon hyvääkin Ylätuvan kokemana, joka oli kulkenut maailmalla ja vertaillut suomensukuisia kansoja muihin Lönnrotin kaltaisena uteliaana ihmisenä. Luonnon ääniä matkiva
onomatopoeettinen ja kuvaileva sanojen runsaus miellytti. Kieli sihisi, solisi, sorisi, suhisi, sähisi ja säkenöi. Vokaalivaltaisuus ja niiden
sointu, tasainen ja monotoninen sävelkulku, tunnisteet ja päätteet,
sanojen rikas taivuttelu, nominien, nominaalimuotojen, verbien finiittimuotojen taivuttelun runsaus, tempukset ja modukset sekä sa417

nojen lukemattomat johdannaiset hyväilivät korvaa ja tekivät kielestä
taloudellisen.
Sanasta ”kirja” sai yli kuusikymmentä johdannaista, rumia konsonanttiyhdistelmiä ei sanan alussa ja lopussa suvaittu, sanojen lukumäärä voitiin pitää kohtuullisena, oikeinkirjoitus oli tehty selkeäksi ja johdonmukaiseksi vastaten äänne äänteeltä puhuttua kieltä, kussakin sanassa vain 6-7 kirjainta, lyhyitä tavuja. Mikael Agricola, Elias
Lönnrot ja niin monet muut olivat tehneet hyvää työtä, ja yli 70 %
Agricolan sanoista eli vielä nyt puoli vuosituhatta hänen jälkeensä.
Lainasanoja puhutussa kielessä oli lopultakin vain vajaa parikymmentä prosenttia. Omaperäiset suomalaiset ilmaisut olivat säilyneet
puhtaina. Se oli Ylätuvan arvioimana loistava saavutus mieheltä, joka
teki kuitenkin niinkin paljon kirjoitusvirheitä vieraan kielen kimpussa ja turkulaisella murteella. Kalevalan mukanaan tuomaa potentiaalin runsasta käyttöä ja sen yleistymistä kieleen Ylätupa rakasti
erityisen palavasti.
Ylätuvan sukunimen juuret olivat 1300 -luvulta Laatokankarjalasta. Omaa historiaa oli siten moneenkin suuntaan seurata. Sitä
selvittäessään hän oli ollut kiinnostuneempi pikemminkin geeneistään kuin sukunimen periytymisestä. Niinpä jo 1600-luvun alkupuolella hänen geeneissään virtasi 15 sukupolven seurauksena sellainen
joukko sukunimiä, joiden luettelo mahtui juuri ja juuri Helsingin puhelinluetteloon. Lähes 200 000 sukunimeä olkoonkin, että niissä alkoivat kertautua samat nimet, ja jotkut niin lukuisia kertoja, että
niistä syntyi jo vaikutelma tärkeimmistä suvuista hänen verenperintönään.
Kun samaan aikaan 1600-luvun lopulla Suomea asutti vain vaivaiset 400 000 ihmistä, Ylätupa oletti Suomen heimon olevan sukulaisia keskenään, lopulta hyvinkin monen kierron ja sukulaisuuden
kautta, samoilla kylillä ja seuduilla, jokivarsien kauppapaikoissa samojen geenien tuotteita. Tuohon aikaan, ja vielä satoja vuosia tuon
jälkeen aina 1900-luvun alkupuoliskon lopulle, suomalaiset asuivat
pienissä kyläpahasissa, ja vielä teollistumisen alkaessa 1870-luvulla
kaupungeissa asui yhteensäkin vain Rovaniemen kaupungin verran
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asukkaita. Kaupungeissa asuminen oli pääsääntöisesti köyhempää ja
puutteellisempaa kuin vauraalla maaseudulla, lihapatojen ääressä.
Sellaisissa oloissa uudet poliittiset virtaukset ja aatteet levisivät lopulta hitaasti, eikä niille aluksi ollut oikein sytykkeitä, arveli Ylätupa
tuon ajan Euroopan ytimen tapahtumia Suomesta katsottuna. Suomalaisten sukulaisuus näkyi patologin pöydällä monina omintakeisina sairauksina.
Väkiluku kasvoi kuitenkin nopeasti ja moninkertaistui muuta Eurooppaa ripeämmin kiitos harvan asutuksen, vähäisten epidemioiden
ja muualla Euroopassa toistuvien nälkävuosien. Ruokaa riitti ja maa
vaurastui, lukemaan oli oppinut jo 1880-luvulle tultaessa 97.6 % yli
kymmenvuotiaista Agricolan aapisen ja biblian, Getzelius vanhemman valvoessa lukukinkereillä ja lukkarinkouluissa Jukolan Juhanin
hikistä urakkaa. Syrjäiset suomalaiset halusivat syödä puhdasta ruokaansa ja varjella omavaraisuuttaan muutenkin. Maailmasta oli tullut
entistäkin epävarmempi paikka elää, eikä vieraaseen voinut luottaa
idän ja lännen välillä asuvana heimona, varustettuna sen pitkällä kollektiivisella muistilla. Itä ja länsi olivat kohdanneet Suomessa usein
väkivaltaisella tavalla.
Erityisen ylpeä Ylätupa oli tiedosta, jonka mukaan hänen ensimmäiset esi-isänsä olivat muuttaneet Kuolan niemimaalle Ruijaan jo
yli 10 000 vuotta sitten. Paljon ennen kuin Etelä-Suomi sai ensimmäiset kivikautiset asujaimistonsa Porvoonjoen Askolaan, Heinolaan tai Kirkkonummelle, Andreakseen. Tämä tieto oli äidin perua,
ja siihen hän uskoi sen jälkeen kun dna -testit olivat sen vahvistaneet. Noiden dna-tutkimusten mukaan suomalaiset miehet olivat
saapuneet maahan pääosin Siperian mammuttimailta, kun taas naiset
lännempää ja etelästä, etruskien ja kreikkalaisten vanhemmista. Tähän tietoon Ylätupa suhtautui, kuten kaikkeen muuhunkin ympärillään tapahtuvaan uuden tieteen aaltoon ja sen mediakeskeiseen
kouhotukseen, huvittuneen epäille. Uteliaana ihmisenä ja karjalaisena hän halusi ottaa tuostakin asiasta selkoa, ja omat geenit sekä dna
olivat samaa rihmaa kuin muillakin heimonsa miehillä.
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Ylätuvalle syntyi jo lapsena kuva siitä, kuinka lantalaiset eivät
ymmärtäneet omassa oudossa maailmankuvassaan saamelaista tapaa
kokea luonto, ja elämää osaksi samaa, yhteistä kulttuurisidottua lähiympäristöä myös sen symbolisena kielenä, kuvina, musiikkina, uskonnon mytologisessa maailmassa. Se vieraannutti hänet pääkulttuurista ja tätä tunnetta syvensivät vuodet, jolloin hän haki opiskelurahoja kesäisin työskennellen joko Norjassa kalastajana, tai peraten
jo pyydettyä turskaa, sekä Ruotsissa vuoroin metsätöissä tienaten tai
kuljettaen masuunin sulaa metallimassaa terästeollisuuden jalosteeksi
tulisia roiskeita vältellen. Hänelle tuli yhä suurempi sisäinen pakko
torjua sellaisia ihmisiä, joilla oli ennakkoluuloja ja oudon ylimielinen
suhde niihin ihmisiin, jotka tulivat siirtotyöläisinä joko Turkista tai
Suomesta ruotsalaisen yhteiskunnan holhoavaan harmauteen. Sellainen elämä ei Ylätuvalle sopinut, johon siirtotyöläiset ajautuivat ja
lohtunsa hankkivat.
Samaa epämiellyttävää ylimielisyyttä ja holhoamista hän koki ItäKarjalassa rajan avauduttua sinne, ja suomalaisten rynnätessä juurilleen karjalaiskyliin, joissa asutus oli pääosin venäläistynyt eikä kaivannut sellaista muutosta, jota rajantakaiset toivat mukamas edistyksenä. Suljetut kyläyhteisöt muuttuivat Pietarista ja Suomesta tuodun
prostituution ja mafian hallitsemiksi, raiskaten vuosisataisen idyllin.
Se oli Ylätuvalle kipeä kokemus barbaarien sisäänmarssissa ja sotavuosiakin julmempi näytelmä. Ei Venäjä ja Laatokan-karjala enää
ollut se sama kuin yli puoli vuosisataa aiemmin, hän yritti kertoa
myös sukulaisilleen, kuuroille korville.
Nuorempana Ylätupa oli usein kuullut kerrottavan Alaskan rikkaasta luonnosta ja ankarasta talvesta. Hän oli jopa käynyt siellä
nuorena miehenä tutustuen myös Grönlannin rannikon elämään.
Hän oli nähnyt miten amerikkalaisten tuoma raha muutti paikalliset
eskimot juopoiksi ja vanha kulttuuri rappeutui. Kun amerikkalaiset
poistuivat alueelta jättäen tukikohtansa, niiden omaisuus jaettiin ja
rahaa käytettiin sellaiseen turhuuteen, jollainen vaikutti ensisilmäyksellä unenomaiselta menolta. Sitä samaa muutosta Ylätupa oli saanut
seurata koko lapsuutensa ja se katkeroitti.
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Kun rahalle ei ole käyttöä, ei kohdetta mihin sen sijoitat, se on
hyödytöntä. Jos omistat määrättömän määrän panssarivaunuja tai
ambulansseja, mutta sinulla ei ole potilaita, asiakkaita tai vihollisia,
sairaalaa tai muutakaan infrastruktuuria, alat ajella omistamillasi ambulansseillasi kehää pitkin kylän ainoata korttelia kiertäen. Kun sinulta pyydetään laskua pienestä palvelusta matkasta jäisellä merellä,
voit laskuttaa 10 000 dollaria, mutta otat mieluummin kuitenkin vastaan puoliksi juodun viskipullon. Elämä Grönlannissa ja Alaskassa
muistutti samaa kuin Lapissa sen alkuperäisten saamelaisten parissa
turistivirtojen ja -kaupunkien syntyessä näiden porokylien paikalle.
Rahatalouteen tottumaton ei voi muuttua muuten kuin rappeutumalla, ja opiskellen rappiokulttuurin kaikkein kielteisimmät ilmiöt,
arveli Ylätupa kotiseutunsa muutosta niin Sirkan allaskylässä kuin
Sompiossa, Laatokan-karjalassa ja Itä-Karjalan kylissä. Vanha kulttuuri ei ymmärrä eikä erota uuden kulttuurin tuomia jyviä ja akanoita, arveli Ylätupa.
Suomalaispappi Uno Cygnaeus matkasi vuonna 1839 Alaskaan
perustamaan sinne ensimmäistä luterilaista seurakuntaa. Silloin kun
Alaska oli vielä Venäjän omistuksessa, sinne matkasi paljon suomalaisia sekä kalastajina että metsätyöläisinä. Toki myöhemminkin ja
etenkin kultakuumeen aikana ja Suomen Lapin ensin kiertäen. Jostakin syystä monet kuvittelivat Lapissa ja pohjoisessa olevan mittaamattomia aarteita, hymähti mielessään Ylätupa. Aarteet olivat kai
lapsen mielestä aina piilossa ja seuduilla, jotka olivat luoksepääsemättömän epämiellyttävissä paikoissa. Lisäksi vieras kulttuuri näytti
niitä piilottelevan ja se oli hävitettävä. Ensimmäiset tulijat olivat aina
oman kulttuurinsa seikkailijoita ja rikollisia, roskaväkeä.
Uno Cygnaeus huomasi kuinka suomalaisten siirtokunta Alaskassa oli päässyt alkuperäiskansojen tapaan rappeutumaan. Hän palasi
Suomeen ja päätti rakentaa maanmiehilleen kansakoululaitoksen sivistämään rappion suojaksi. Myöhemmin lännen lokareiksi kutsutut
suomalaiset ja hiskisalomaan jälkeläiset olivat ahkeran maineessa.
Heitä kutsuttiin asuttamaan niin Alaskaa, kuten aiemmin PohjoisRuotsia ja Pohjois-Suomea. Kaivokset ja metsät kaipasivat työvoi421

maa, joka sieti pakkasta ja pimeää, oli vähään tyytyväinen ja ensimmäisenä kuningas sai liikkeelle savolaiset. Lisäksi Alaskan porokanta
oli päässyt eskimoiden hoidossa romahtamaan ja tarvittiin alan osaajia. Punalohtakin tuli pyytää ja muuttaa sen liha muidenkin herkuksi
kuin paikallisten harmaakarhujen. Lokareista tuli tehdä blokkereita,
lokikirjasta blokikirja. Uusi aika alkaisi uusin välinen, hämärässä
elämisen oppineiden pohjoisten ihmisten toimesta. Ylätupa arveli
suomalaisen luonteen olevan saman kuin kaikkien pohjoisten kasojen, jotka elivät hämärän rajamailla. Saamelaista kulttuuria hän ei
kuitenkaan sellaisena koskaan pitänyt. Ehkä maapallon akseli oli alkusuomalaisten aikana ollut toisessa asennossa, ja tämä rotu oli vieläkin säilynyt yli jääkauden, kuten norppa, pohdiskeli Ylätupa
juuriaan äitinsä puolelta. Se oli valoisampaa kuin nämä lantalaiset.
Aina siitä saakka kun geenejä alettiin siirtää ensin ihmiseltä eläimille ja sitten ihmiseltä toiselle ja eläimeltä ihmiselle, Ylätupa oli alkanut tehdä uusia, jännittäviä havaintoja ihmisen kehon muutoksissa. Enää ei voinut olla aivan varma siitä, missä kohtaa lihakset kiinnittyivät oikeaoppisesti tukirankaan, ja joskus oli vaikea erottaa edes
kudostyyppien eroja, saati kuolemaan johtaneen sairauden merkitystä oudoissa ihmisruumiin uusissa varianteissa. Munuainen oli edelleen munuainen ja pohjakaissuoli erottui muusta suolistosta, mutta
niiden patologia oli jotenkin erilainen aivan kuin kasveilla, joita oli
ennen nisäkkäitä ja ihmistä jalostettu geenimanipuloiduksi ruoaksi,
niiden malto oli käynyt pehmeän hedelmäiseksi, tai kasvanut valkuaispitoisuus oli muuttanut sitkaan kasvin ominaisuuksia.
Yhden geenin tai usean siirtäminen johti kymmeniin muutoksiin,
joista useimmat olivat muualla kuin siirron tarkoittamassa kohteessa,
kuten aiemmin oli havaittu vaikkapa öljykasveilla, joiden kohdalla
yhden toivotun asian löytäminen transgeenisesti toi monta uutta
kielteistä, ei haluttua ominaisuutta samaan kasviin tai niiden jälkeläisiin, myöhemmin niitä nauttineisiin eläimiin ja koko kasvin siihen
ympäristöön, jossa sen kanssa elivät sienet ja bakteerit, nilviäiset ja
kuoriaiset, petopunkit ja tuhannet niistä elävät ekologisen kierron
eliöt. Ihmisen oma elimistö oli osa tätä samaa ympäristöä, sen vuosi422

tuhantista perintöä, ja nyt se sai ravinnokseen kaikkea sellaista monikansallista lisäainetta, joiden lähtömaa saattoi koostua kymmenistä
ellei sadoista jäljittämättömistä alkuperäismaista. Ylätupa ei tällaista
roskaa suostunut suuhunsa panemaan.
Geenit eivät toki varsinaisesti karanneet luontoon, vaan ne alkoivat muokata ympäristöään toisin kuin alun perin oli tarkoitus. Valtaisa geeniteollisuus muokkasi ja muutti koko ekosysteemin
edellytykset toimia, syntyi uudenlainen eroosio, eikä kukaan ymmärtänyt miten suojata sen vähäisimmät mikrobit ja sienihyyfistöt, maaperän elävinä pitävät siinä kilpailussa, jossa mukana oli lopulta vain
muutama todella vahva laji kuin Boababin siemen tai käenpoika
varpusen pesässä. Näin maaperän oma biodiversiteetti hävisi, ja se
kuoli köyhyyteen tai muuttui viljelylle sopimattomaksi. Ylätuvalle
tämä oli inarinsaamelaisen kieliperimän kautta itsestäänselvyys.
Maaperä siinä vain voihkaisi ja lakkasi hengittämästä tai Itämeri otti
ja kuoli, eikä se siitä enää suostunut elpymään. Suomalaiset saastuttivat sitä ja sisävesiään enemmän kuin muut suhteessa olemattoman
pieneen väkilukuunsa, ja siinä saamelaisen kulttuurin edustajan oli
vaikea ymmärtää hämärän mailla kulkevan kansan ajatusmaailmaa.
Uno Cygnaeuksen opit olivat valuneet hukkaan Ylätuvan arvioimana. Pieniä pohjoisia rämesoilta ja moreenimaista raivattuja peltotilkkuja polkivat panssarivaunun painoiset koneet, energia tuotiin
tuhansien kilometrien takaa polttoaineeksi, rehuksi ja lannoitteeksi,
mitättömän pohjoisen auringosta sidottu energia oli taseeltaan roimasti negatiivinen. Ravinteet valuivat Itämereen, hiilidioksidipäästöt
ilmakehään. Aine ja energia ei kadonnut maapallon suljetusta kierrosta, laskeskeli Ylätupa.
Erityisen suuri muutos tapahtui vaiheessa, jolloin nanonupuiksi
kutsutut fullereenit alkoivat yleistyä geenien kasvupohjana. Niistä
jalostettiin puhtaan hiilen yhdistelminä sellaisia orgaanisia kudosten
mikroskooppistakin pienempiä osia, joita geenit käyttivät dnarakenteensa kasvupohjana, ja tuloksena olivat villiintyneet solukot ja
myöhemmin myös kudokset. Kun puuttuvaa geeniä lisättiin rokotteen tavoin tarkoituksena korvata tai lisätä jonkun valkuaisen tai
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hormonin tuotantoa, geenit alkoivatkin manipuloida sellaisia sosiaalisia rakenteita, joiden sisältö oli pikemminkin meemeissä, geenien
sosiaalisissa ja kulttuurisissa viesteissä, kuin itse geeneissä. Paikattomassa ja reaaliaikaisessa tiedon välityksessä ja osana uutta tietokoneisiin kytkettyä ihmistä se oli jopa välttämätöntä. Nämä alkoivat
valmistaa omia viestejään, blogejaan, lokejaan kuinka tahansa.
Osa tästä viestinnästä oli fyysisen ympäristön muutosta valmistelevaa ja osa kohensi taloudellista, sosiaalista ja poliittista ympäristöään. Alettiin puhua geenien tai meemien poliittisesta ympäristöstä,
uudesta ekologisesta ympäristöstä tai uusekologiasta perinteisen ja
vanhan rinnalla. Syntyi uusi kieli ja uudet viestintävälineet, kolmas
uusi media kokonaan uuden teknologian käyttöön. Siihen vanha
media tai sen välineet eivät enää yltäneet edes fiktiivisenä tai virtuaalisena prosessina. Sen kehittyvä uusi ekologia oli tuhonnut tai tehnyt
kyvyttömäksi toimia. Uusi kolmas webympäristö käytti sen energian
ja tilan, mutta samalla se ei sietänyt turhaa tuhlausta. Paperi oli sellaista siinä missä pääosa sähkön tai energian tuotosta ylipäätään sekä
perinteisestä kulutuksesta.
Ensimmäisenä tällainen yhteiskunnallisesti vaikea sopeuma kohdistui oppimiseen ja aistien tapaan ottaa vastaan viestejä, muuttaa
niiden historiallinen logiikka vastaamaan uuden yhteiskunnan tarpeita. Uutta tulvivaa ja entistä parempaa aistia, muistia tai värien lisääntyvää määrää ei voitukaan käsitellä osana elimistön tapaa yhdistää
tapahtumat ajalliseen jatkumoonsa kollektiivisena muistina ja geenisiltana, jolloin myöhemmin syntynyt tapahtuma saattoikin tulla esille
ensin, ja vasta tämän jälkeen uudemmat ja vähemmän traumaattiset
tapahtumat. Ilmiö muistutti vanhusten tapaa muistaa lapsuutensa ja
varhaisnuoruutensa tapahtumia, mutta unohtaa uudempia.
Mitä enemmän traumoja poistettiin, pimeitä epigeenisiä ilmiöitä
hävitettiin, sitä syvemmälle muisti palasi ja traumat olivat lopulta
fiktiivisiä tai muistuttivat kantajalleen sellaisilta. Ne olivat kuin muinaisten nerojen visioita, jotka avautuivat nyt kenen tahansa ulottuville, mutta veivät mielisairaaloihin. Muinaiset Lapin shamaanit saivat
samoja oireita syömällä myrkyllisiä sieniä. Ihmisestä oli tullut taval424

laan tuhatvuotinen, mutta samalla omassa ajassaan elävä yhdistellen
tekogeeniensä avulla epäloogisesti uutta ja hyvin vanhaa tietoa myös
emotionaalisesti, mutta samalla osana moraalia ja eettisiä ratkaisujaan. Sitä pidettiin kulttuurisesti sopimattomana aivan kuten oli aina
pidetty toisinajattelijoiden ja nerojen kohdalla. Nyt siitä oli vain tullut enemmistön ongelma, ei marginaalisen ja muutaman hulluksi
leimatun innovaattorin tai visionäärin, neroksi aiemmin kutsutun
ongelma tai tiedettä eteenpäin vienyt haaste.
Suurin syy patologisiin muutoksiin oli zenk-geenien määrän lisääminen, jolloin ihmisen kyky ottaa vastaan uutta toki lisääntyi ohi
lapsuuden, mutta samalla vanhat kollektiivisen muistin jäljet alkoivat
tallentaa myös sellaista, jonka oppimiseen oli aiemmin käytetty vain
rajallinen määrä geenejä, ja tarkoituksena elää enintään sata vuotta.
Ennen tätä geenit olivat toki menneet lukkoon, jolloin vain tietty
tapahtuma laukaisi niissä saman reaktion. Ihminen kykeni panemaan
ne järjestykseen oppimistapahtumiensa ja muistin avulla. Tätä kutsuttiin ajaksi ja ihmisen elämänkaareksi, joka oli kuin monta lyhyttä
elettyä elämää. Fysiikassa aika oli kuitenkin kulkenut kahteen suuntaan, hidastunut ja välillä pysähtynytkin, tiesi Ylätupa. Tätä shamaanitkin olivat tavoitelleet ja tunsivat sen vanhasta perimästään.
Lantalaiset eivät sitä toki tunteneet, oli Ylätupa havainnut.
Niinpä ihminen ei kyennyt enää uusilla geeneillään, ja epigeneettisten traumojen poiston jälkeen, asettamaan lyhyen elämänsä jaksoa
järkevään ajalliseen jatkumoon, vaan mukaan tuli yhä varhaisempia
ilmiöitä, pääsääntöisesti hyvinkin kaukaa kansakunnan muistin
traumaattisista lähteistä tai ihmisen omista geeneistä. Pisimmillään
jotkut alkoivat muistaa aikoja, jolloin kokemukset eivät olleet enää
vain kollektiivisia vaan lajikehityksen niiltä ajoilta, jolloin ihminen ei
vielä kyennyt puhumaan, vaan viestitti tahtonsa lajikumppanilleen
muilla välineillä. Tästä käytettiin nimeä arkeeinen muisti erona kansakuntien kollektiivisille unille ja lapsille puhuttiin daimoneista, kun
tarkoitus oli lisätä aikuisten ihmisten kykyä oppia ja hankkia joustoa
lisäämällä heihin zenk-geenejä. Ylätupa oli murheellinen pohtiessaan
takavuosien nopeaa kehitystä. Kaikista ei ollut shamaaneiksi.
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Tuhatvuotisen ihmisen nerous tai viisaus, ikivanhan sielun elämä,
ei ole hyväksi yhteiskunnassa, jossa pääosa on kuitenkin kuin vastasyntyneitä lapsia, pohti Ylätupa muuttunutta aikaa preparoidessaan
ihmisen aivokudoksia. Sama koski kykyä toimia muistin ja aistien
yhdistämisessä, fiktion ja faktan erottelussa. Lopulta transgeenisia
muutoksia alettiin tuottaa vain tiettyyn tarkoitukseen, kuten natsit
tekivät kömpelösti omana aikanaan keskitysleireillä. Transgeeniset
ihmiset tuottivat niitä itse, ja vain omaksi parhaakseen ja rotuaan
jalostaen, muisti Ylätupa lukeneensa.
Näin oli oikeammin tapahtunut jo aiemmin liki kymmenentuhatta vuotta aikaisemmin alueilla, joissa maatalous oli käynnistynyt ja
kilpailu pysäyttänyt ihmisen jalostamaan ruokaansa, eläimiään ja itseään, kieltään sekä lopulta kulttuuriaan. Lopputulos oli sama kuin
uudessa globaalissa tietoyhteiskunnassa, ja siitä selvinneet kantoivat
mukanaan kuolleiden kulttuurien immuuneja perintötekijöitä. Ylätuvalle matkat Alaskaan ja Grönlantiin olivat osa näiden tapausten
tutkimusta. Suomalaisten sukulaiskansoja oli käyty tapaamassa myös
Siperiassa ja Ylätupa oli hankkinut melkoisen maineen alan asiantuntijana pohjoisella pallonpuoliskolla etnisten ryhmien tutkijana.
Tämä oli Ylätuvan meriiteistä kuitenkin vähäisin.
Tervegeenisiä ja immuunin kannan hankkineita oli ounasteltu
olevan muutamia myös muualla kuin vanhojen kulttuurien juurilla
täydellisen perikadon jälkeen. Maatalouden tutkimuskeskuksessa
Jokioisissa samoja tutkimuksia oli tehty menestyksellisesti Siperian
naudoilla ja Ylätupa vierailikin ahkeraan Lounais-Hämeessä Forssassa viihtyen. Rauhallisten hämäläisten hitaus miellytti, joskin kaupungin surumielinen ilme toi mieleen minkä tahansa eteläsuomalaisen
entisen pienen teollisuustaajaman rappeutumisen nuorten juopotellessa viikonloput jopa Rovaniemen ohittavalla slummikulttuureja
matkivalla tavalla. Globaalissa uusmediassa akanat levisivät hyvinkin
nopeasti, arveli Ylätupa kylien muutosta.
Homogeeniset kulttuurit näyttivät omaksuvan medioista ja uudesta tietotulvasta kaikki kielteiset piirteet ja akanat ensimmäisenä,
murehti Ylätupa maansa maaseudun pienyhdyskuntien kohtaloa.
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Slummin rajaa ei internetissä oikein ymmärretty varoa, eikä sitä sieltä
oikein löytynytkään, ja vanhemmilta puuttui osaamista ja auktoriteettia, laskeskeli lappilainen. Tarvittaisiin uutta Uno Cygnaeusta,
pohti Ylätupa silmäillessään juopuneita lapsia ja naisia pikkukaupungin siistin torialueen ohittavalla risteävällä katualueella. Paljon oli
nähty vaivaa kunnostettaessa ja ylläpidettäessä suuria punatiilisiä entisiä teollisuuskiinteistöjä ja Loimijokikin näytti levänneeltä ja oli
toipumassa, onkijoita oli runsaasti kivetyillä rannoilla. Se ojensi saaliinsa ja Ylätupa huikkasi sen Inarin-saameksi onkijoiden suuntaan
”tääl tot ualigiskieoainis keigiij”. Hämäläiseen tapaan häntä ei huomattu tai pidettiin juopuneena virolaisena turistina.
Parempia löydöksiä, joihin myös Ylätuvan tuloksia ja dna näytteitä vertailtiin, löytyi muutamalta alueelta ympäri silloista korkeakulttuurista maailmaa, jonka myös natsit aikanaan havaitsivat,
kiitos rautakanslerin ja hänen hallintoansa jatkaneiden tekemän perusteellisen preussilaisen pohjustuksen. Tunnetuimmat alueet olivat
muinaisessa Mesopotamiassa, Perun Nanchochin laaksossa, Indonesian pienillä saarilla ja pyhää salaisuutta varjeltiin Klazomenen kylässä Andien suojassa. Ylätupa tiesi vain nimiä ja tunnuksia, karttatiedot olivat toki salaisia. Suomessa natseista kirjoittivat viihdekirjailijat, eikä muuta siltä suunnalta enää tahtonut löytääkään.
Vakavista asioista tahtoi tulla keveiden asioiden ja mainospalojen
täytettä, harmitteli dosentti ja patologi.
Geeneillä oli yksin ja erikseen kiintoisan verkkomainen ja yhteinen vaikutus koko ihmiselimistön muotoutumiseen, mutta myös
yhteisöjen ja yhteiskunnan muokkautumiseen sen heksagonaalisessa
järjestelmässä. Joskus Ylätupa oli avannut vainajan, jonka koko vatsapohja oli kuin lehmän pötsin alkiota, tai maksa muistutti aivan sian
maksaa. Ylätupa tunnisti ne helposti aiemman biologisen uransa
ajoilta, jolloin ihmisten sijaan silvottiin auki eläinten raatoja.
Näiden ihmisten tausta pelotti Ylätupaa. Jossakin oli menty liian
pitkälle kovin köykäisin tiedoin. Lappilaiseen tapaan Ylätupa siirsi
vainajan sivuun siksi hetkeksi, jolloin hän oletti siitä siirtyvien merkkien, symbolien ja arkkityyppien voivan vaikuttaa itseensä. Miltei
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kaikki merkit avautuivat saamelaisille niiden symboliikasta. Ylätuvan
mukaan juuri symbolikieli, alitajunnan kieli, auttoi ymmärtämään
kulttuurien yhteistä sanomaa. Niinpä risti, ympyrä, puu, kuningas,
kuningatar, mytologiset olennot ja taivaankappaleet esiintyivät jo
ikivanhoissa kulttuureissa kuten nykyisinkin ja nyt niistä tärkein oli
Kuu, taivaankappeleista auringon jälkeen seuratuin.
Kuu merkitsi Ylätuvalle syntymää, äitiyttä, herkkyyttä, kaikkien
symboleiden jumalatarta ja tunne-elämän suurinta vaikuttajaa, vihan
ja rakkauden vuoksiaaltoa. Taikauskoa se ei ollut. Taikausko oli Ylätuvalle ikivanhoja ja jo voimansa menettäneitä symboleja, jossa joulupukki lensi lahjoineen brittiläiseen kotiin savupiipusta, ja
lahjatoivomukset oli nekin toimitettava hänelle savupiipun kautta.
Aiemmin savupiippu ja taivaisiin kohoava savu ylipäätään oli viesti
jumalille, ihmisen avunhuuto ja kiitos, sielun tapa nousta ylös taivaanisän korkeuksiin. Sieltä myös jumalat antoivat lahjansa lapsille,
ei millaisia tahansa vaan henkisiä lahjoja.
Ylätuvalle symbolien arkkityyppien hakeminen oli paljastavaa ja
intiimiä seikkailua muinaisten kansojen parissa Siperiassa suurten
jokien suistossa, Alaskassa ja Grönlannin ikijäällä. Tuon suuremman
merkityksen hakeminen oli hänelle yhtä palkitsevaa ja jännittävää
kuin Graalin maljan etsiminen Jumalan pojan omana verenä ja sukuna. Häntä kiehtoi etenkin vanhojen kulttuurien törmääminen niihin lukuisiin munkkikuntiin, jotka kohtasivat kansojen arkkityyppisiä
symboleja, tallensivat niitä omissa henkilökohtaisissa alitajuntansa
verkostoissa ja jotain ymmärsivätkin.
Tärkeintä kuitenkin oli ”type”, kopiointi ja tallentaminen myöhemmin avattavaksi. Siinä käärmeet edustivat energiavirtoja, kuolema uutta alkua, pakeneminen ongelmien välttelyä, putoaminen
lankeamista lemmen pauloihin, matkat elämän kulkua ja kohtaloa,
joka oli Ylätuvan rakkain uni. Ylätupa oli varustanut koko työhuoneensa yliluonnollisella suojeluksella, alkuperäiskansoilta hankituilla
energiakenttää ja auraa vahvistavilla esineillä, yrteillä, väreillä, musiikilla, kuvilla, mutta ei oman aikansa jumalkuvilla. Ylätupa ei ollut
oman aikansa teosofi ja piti sitä hulluutena. Vain kertomukset Hyp428

noksesta ja Morfeuksesta hän saattoi hyväksyä osana huonosti kopioitua arkkityyppistä tarustoa, jossa ristiriitaiset ja vastakkaiset käsitykset olivat hioutuneet kokonaan pois, mutta jäljellä oli kuitenkin
vielä alkuperäinen ymmärrys unien sanansaattajien sisäiseen ja salattuun maailmaan.
Ylätupa haki perusmuotoa, alkuperää, syytä, joka tarkoitti usein
kopiota. Ne tulivat hänelle sanoista ”arche”, alkuperä ja syy sekä
”type”, joka tarkoitti kopiota ja yhdessä ”arkkityyppiä”, ikivanhoja
yleismaailmallisia mielikuvia, jotka ilmenivät kyllä näkyvinä symboleina.
Arkkikielen Jumala oli maailmankaikkeus ja valkeus, se josta
kaikki oli lopulta lähtöisin. Psykologisena ilmiönä se edusti Carl
Gustav Jungin kansojen kollektiivista alitajuntaa, joka oli esiisiemme välittämää muistoa ja sen ikivanhaa jäännettä. Usein se
ymmärrettiin väärin ja symbolit liitettiin piilotajunnan usein omiin
lapsekkaisiin kokemuksiimme. Ikivanhaa tarinaa ei enää tunnettu ja
unetkin olivat omaa narsistista itseämme.
Samoin kuin biologiset, fyysiset ja primitiiviset piirteemme periytyivät, periytyivät myös nämä alkukantaiset, arkkityyppiset mielikuvat ja pelot. Pelot hallitsivat sitä maailmaa, jossa omat unet olivat
jääneet tuntematta tai ne avautuivat väärin, tulkitsi Ylätupa ihmisiä
uhkaavia kymmeniä fobioita. Agrofobia, aikmofobia, ailurofobia,
akrofobia, algofobia, astrafobia, barafobia, denetofobia, entemofobia, fagofobia, hapetofobia, hematofobia, iofobia, klaustrofobia,
koprofobia, kynofobia, lalofobia, misofobia, monofobia, musofobia,
nekrofobia, nudofobia, nyktofobia, ofiofobia, ornitofobia, panthofobia, pyrofobia, skopofobia, tanatofobia, traumatofobia, zoofobia.
Ihminen oli pelkojen ihminen, pohti Ylätupa ja tiesi kuinka ihmisiä
hallittiin ja viihdytettiin peloilla. Peloton ihminen oli vapaa ihminen
Ylätuvan maailmassa.
Ylätupa näki runsaasti arkkityppisiä unia, kuten hänen saamelaiset esivanhempansa. Niille ei löytynyt vastinetta tietoiselta tasolta,
kuten muille unille. Usein niistä jäi näkijälleen vain outo pakenevan
salaisuuden vaikutelma. Se avautui siinä maailmassa, jossa se oli jos429

kus eletty, ja jossa seidat ja saamelaisten noitien rummut hakivat nyt
selitystä. Usein se pikemminkin peitti kuin paljasti, ja sillä oli oma
tulkintansa kiinalaisessa astrologiassa, ja oma tulkintansa Siperian
obinugrilaisten elämässä.
Länsi-Siperian hantit ja mansit olivat pieni kieliryhmä, ja he olivat
Ylätuvan yksi suurista aarreaitoista. Arkkityppien symbolit olivat
säilyneet kielessä, ja ne sukelsivat hyvin syvälle muiden kulttuurien
niitä pilaamatta. Etnisiä hanteja oli enää runsas 10 000 ja manseja
vain vajaa 3000 Ob-joen alajuoksulla. Kun näiden asuma-alue oli
ollut valtaisan laaja, he omaksuivat vuosituhansien aikana valtavan
määrän uutta tietoa, mutta säilöivät sen yhden pienen kieliryhmän
käyttöön vahvasti sidoksissa luontoon. Sen liittymä arkkityppien
kautta ikivanhaan arkkeiseen luontomuistiin oli vielä kirkkaampi
kuin eskimoiden Alaskassa, ja tuskin sille kykenivät kilpailemaan
edes muinaiset intiaanikulttuurit Meksikossa ja Perussa. Niidenkin
arkeeiset unet oli pilattu vuosituhansien saatossa jo paljon ennen
Cortesin saapumista.
Esineet ja työalut olivat heille arvoja ja näkemyksiä, sääntöjen sitomia symboleja, arkeeisten unien tapaan syntyneitä ja tarkoin varjeltuja salaisuuksia. Jopa lastut olivat pyhiä, märät lastut oli heitettävä
tiettyyn paikkaan tai muuten lapset sairastuivat. Varis lensi lastujen
päälle etelän suunnasta tuoden samalla kevään hantien maahan. Koko heidän maailmansa oli arkeeisesta unesta avattu, eikä siinä ollut
mitään kummallista. Kuu ja taivaankappaleet olivat osa sellaista mytologiaa, joka edusti arkielämää, ja jota kiinalaiset hallitsivat mutkikkaan kielen ja matematiikan kautta jo tuhansia vuosia sitten. Ylätupa
rakasti tätä kieltä, ja avasi sen niille, jotka halusivat vanhojen kielten
käännökset ja symbolit arkeeisesta asustaan modernin ihmisen ymmärrettäväksi.
Hantien ja mansien Jumalalla oli miehen kasvot. Hantien ja mansien mukaan maailmaa katsovan miehen tapa nähdä heidät oli muuttunut. Enää tuo mies ei nähnyt heidän kyliään. Uusi teknologia,
lentokoneet ja kaiken saastuttava maasta pumpattava öljy ja kaasu
olivat sokaisseet miehen, ja hän ei enää joko kyennyt näkemään, tai
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ei halunnut katsoa. Maailmaa katsovaa miestä ei enää ollut, ja nämä
kansat olivat alistuneet kohtaloonsa, olivat apaattisia ja taantuneet.
He alkoivat nähdä unia, jotka olivat ajalta ennen heidän kulttuurinsa
syntyä. Ja näitä unia Ylätupa merkitsi muistiin arkeeisina unina. Ihmisen geneettinen perimä ja sen kieli, muisti ja moraali olivat vieläkin tärkeämpiä kuin arkkityyppiset unet, oli patologi havainnut. Hän
kävi havainnoistaan blogikeskustelua useiden alan harrastajien ja
ammattilaisten verkostoissa.
Enää ne eivät olleet narsistisia symboliuniamme, joita Freud selitti, ei vanhoja kollektiivisia arkkityypin unia, hahmoja, animan ja
animuksen vastakohtia, joita Carl Gustav Jung kuvaili, vaan ikivanhoja geeniperimän arkeeisia näkyjä, päättelivät blogitutkijat. Ensimmäisen kerran jopa nämä syrjäiset etniset kansat pelkäsivät uniaan,
eivätkä miehen kasvot heitä suojelleet, vanhat taikakalut ja tanssit,
oikein tehdyt riitit eivät riittäneet ja masennus paheni, traumat tulivat yhä kauempaa ja turhaumat johtivat aggression kautta apatiaan,
regressioon ja noidankehä syveni. Samoja havaintoja oli tehty uikuurien ja inuiittien keskuudessa tutkittaessa ilmastomuutosten vaikutuksia. Ne olivat Nobelin arvoisia havaintoja, oli Ylätupa havainnut
blogiensa verkostoissa ja tunsi mielessään lämpimän tuulahduksen
Norjan tiedeakatemian suuntaan.
Ylätupa uskalsi taas lähestyä avaamansa ruumista. Joskus nuoruusvuosinaan hän oli jopa työskennellyt teurastamossa lihanleikkaajana, ja nyt nämä ihmisvainajat toivat yhä elävämmin mieleen minkä
tahansa naudan tai oudosti kehittyneen ja makkarateollisuuden raaka-aineeksi tai rehuksi jauhettavan eläinruhon osia, joista myöhemmin syntyi hullun lehmän taudin ensimmäinen katastrofi, ja alku sille
ketjulle muiden ruokakatastrofien joukossa, jonka päässä oli hullujen
lehmien ja ihmisten yhteinen vitsaus. Kun tällaisia vainajia joutui
käsittelemään, Ylätupa pukeutui työhönsä huolellisemmin kuin
Apollo-lentojen yksikään astronautti. Hänen mieleensä tulvahti Jeesuksen kirkastus Luukkaan kertomana. Se oli kuin shamaanien tarinat lapsena kuultuna.
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Pukeutuessaan avaruuspukuunsa hän muisti Apollo- ja Lunalennot Kuuhun sekä saamansa pyynnöt seurata revontulten esiintymistä
pohjoisen taivaalla. Asiakirjoissa oli päivämääriä, jotka täsmäsivät
Ylätuvan itse ylläpitämiin havaintoihin sekä yhtymäkohta niihin
vanhoihin pyhiin kirjoituksiin, joita hän oli avannut saksalaisille
käyttäen ugrikansojen henkilögalleriaa. Symbolit ja metaforat olivat
samoja kuin joidenkin lentojen päivämäärät ja niissä käytetty omituiset koodimerkinnät. Samoin muinaisten kiinalaisten liki 2500 vuotta
vanhat kirjoitusten tulkinnat olivat yhdenmukaisia alkuperäiskansojen kokemuksiin, vaikka ne liittyivät astrologiaan.
Ylätuvan avattavaksi lähetetyt vanhat astrologiset kirjoitukset,
kuulentojen koodisto ja aikataulut sekä ikivanhat vähemmistökielten
tulkinnat ohjasivat häntä väkistenkin sellaisiin tuloksiin, jotka eivät
olleet sattumia. Joku oli manipuloimassa mennyttä ja tulevaa käyttäen kulttuurien muistia ja arkeista geenistön perimätietoa sekä astrologisia vanhoja kirjoituksia, päätteli Ylätupa. Havaintoaan Ylätupa
piti epämiellyttävänä, ja hän lisäsi työhuoneensa taikaesineitä myös
kotinsa ympäristöön, kuten ketunrautoja ja riekonlankoja yrittäen
turvata rauhaisan yöunen. Arkkityyppiset unet eivät selittäneet tapahtumasarjaa, jonka taustalla oli 1970-luvun kuulennot ja niiden
koodisto venäläisten ja amerikkalaisten tekeminä.
Avattuaan ruumiin hän tiesi jo, että kaukana Siperiassa asuvat
Objoen ugrit olivat nauttineet lännestä tuotettua ruokaa.
Ylätupa muisti historiasta kuinka jo 2000-luvun alussa ja aiemminkin gm-ruoan tutkimus oli tuottanut epämieluisia yllätyksiä tutkijoille ja myös hänelle itselleen. CVM:n tutkijoiden yksimielinen
kanta oli, että gm-rehut voivat aiheuttaa eläimille odottamattomia
terveyshaittoja, samoin niiden lihaa ja maitoa nauttiville ihmisille.
Tuolloin FDA:n kauppapoliittisin syin valitun johdon ja viraston
tutkijoiden tieteellisten argumenttien jyrkkä ristiriita paljastui. Lääkäreiden runsaasti lukema ja arvostama Lancet julkaisi perusteelliset
gm-ruokakokeet. Rottia ruokittiin Rowett-instituutissa Britanniassa
perunalla, johon oli siirretty lektiiniä tuottavaa geeniä. Aiemmin väitettiin lektiinin olevan harmiton rotille.
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Tutkijoiden raportissa kerrottiin kuinka lektiini vaurioitti nuorten
rottien aivot ja maksan sekä surkastutti niiden kivekset. Lisäksi vahinkoja syntyi immuunijärjestelmään ja syöpäalttius lisääntyi moninkertaiseksi.
Massiiviselle monikansalliselle gm-teollisuudelle tulos oli epämieluisa ja tutkimukset lopetettiin. Tutkimusryhmä hajoitettiin, mutta siitä saakka tutkijat olivat olleet hyvin erimielisiä gm-ruoan
haitoista. Myöhemmin ongelma alkoi olla katastrofaalinen, ja se jakoi teollisen tutkimuksen ja yliopistotutkimuksen. Yliopistotutkimus
vaiennettiin tai se pantiin taloudellisesti riippuvaksi yliopistojen tuloksesta suhteessa rahoittavaan teollisuuteen, gm-ruoan tuottajaan.
Tuossa vaiheessa Ylätupa siirtyi yläkerrasta alakertaan avaamaan
ruumiita.
Dosentti Ylätuvan pieni sirkkeli avasi tottunein liikkein vainajan
pääkopan luut siltä kohdalta, jossa ne lomittuvat toisiinsa lapsen ensimmäisen elinvuoden aikana ja peittävät aran aivomassan lujan
kuorensa alle. Ylätuvalle pääkallo toi mieleen aina kertomuksen
Golgatasta, ja hän avasikin pääkallon aina hartaan, miltei uskonnollisen tunteen vallassa. Varsinkin nyt kun kyseessä oli pienen lapsen
ruumis, jonka pääkopan luut olivat kasvaneet yhteen ja muodostivat
korkean ja lujan harjanteen kuin alkavan kukon heltan.
Tämä oli jo toinen tällä viikolla avattu lapsi, jonka aivojen sisäosat olivat työntyneet oudosti esiin jättäen suurten aivolohkojen
kuoren puristuksiin aivan kuten niissä tapauksissa, joissa aivokasvain
tai vesi täyttää pään, ja aivot puristuvat laidoilleen samalla oppien
uuden tavan toimia korvaten toisiaan tai kadonneita kudoksia. Tätä
osaa Ylätuvan ei tarvinnut enemmin pohtia ellei hän olisi odottanut
postia Kiinasta, Pekingistä mökilleen Levin tunturimajalla Kittilässä
Ounasjoen varressa. Lektiini ei jätä näin pahoja vaurioita, tiesi Ylätupa. Uuden tekoelämän keinotekoiset rakenteet ja geneettiset materiaalit olivat hänelle tuntemattomia.
Outona hän piti oikeastaan vain tapausten samankaltaisuutta ja
lasten saapumista samoilta seuduilta, saman sairaalan potilaina ja
päätyen hänen pöydälleen ja niiden yhteyttä postiin, joka liittyi Eu433

roopan Unionin rahoittamaan, sen mitä Unionista nyt vielä oli jäljellä, ja usean yliopiston yhteiseen kansainväliseen tutkimusohjelmaan.
Tutkimusohjelma oli erityisen salainen, ja kukin teki vain tietyn osan
ohjelmasta. Minne hänen vastauksensa lopulta joutuivat, sitä hän ei
tiennyt. Häntä kiinnosti vain ohjelman rahoitus, ja kunnia olla siinä
mukana. Itse hän raportoi Suomessa vain omille esimiehilleen, eikä
sellaisia tässä ohjelmassa ollut. Lähin ohjelmakoordinaattori oli Saksassa, Doctor Peter Müller.
Hän kirjasi nopeasti havaintonsa, mutta jätti mainitsematta samankaltaisuuden joihinkin aiempiin näkemiinsä avattuihin aivoihin.
Jo teurastamossa työskennellessään hän oli oppinut olemaan puhumatta turhia sellaisesta, jonka oli kuitenkin päädyttävä tuotannossa
johonkin, jossa kaikki käytetään hyväksi sen alkuperää ihmettelemättä tai kyselemättä. Liika uteliaisuus ja tarkkanäköisyys olisi vain turma omalle työlle ja sivuraide, joka ei johtaisi mihinkään merkittävään
elämässä, ellei merkittävänä pidetty sivuraidetta ja työttömyyttä.
Ylätupaa ei suotta suositeltu EU-koordinaattorille sopivaksi työn
monista patologeista. Nyt Ylätupaa ei arvostettu niinkään kokeneena
patologina kuin symbolien avaajana ja yhdistelijänä monikulttuurisiin arkkityyppeihin. Ylätuvan harrastus oli mennyt jo kauan sitten
ohi hänen ammattinsa, kuten usein käy silloin, kun työ tehdään kuten prostituoitu sen tekee. Tosin nyt ne menivät yksiin, eikä sekään
ollut mitenkään tavatonta. Ylätuvan maailmassa elämän perusajatus
ja teema sekä sen näyttämö olivat vertauskuvallisia, ja usein sama
kuin unennäkijän kohtalo matkalla vertauskuvien täyttämää tietä
kohti tuntematonta paikkaa ja tapaamista.
Yliopistovuodet olivat vahvistaneet Ylätuvan lappilaiselle tyypillisen hieman fatalistisen maailmankuvan. Ne jotka kerran polttivat
Lapin ja Rovaniemen voisivat tehdä sen uudelleenkin. Oli parempi
kulkea myötävirtaan ja pyrkimättä turhaan näkemään jotain sellaista,
joka aiheuttaisi pahansuopaa keskustelua ja kritiikkiä siellä, missä
tiedettä tehtiin ja kaikkien yhteisesti hyväksymällä, yksituumaisella
tavalla. Sellaisen hyväksynnän ulkopuolelle kukaan itseään kunnioittava nuori tohtori tai väitöskirjaansa valmisteleva ei voinut jättäytyä.
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Kun virta alkoi viedä johonkin suuntaan, oli parempi olla sen vietävänä kuin pyrkiä vastavirtaan ja joutua akanvirran pyörteisiin,
tuumaili Ylätupa omaa yksinkertaista, mutta kohtalaiseen taloudelliseen vaurauteen johtanutta elämänasennettaan. Nuoret vainajat patologin pöydällä, jotka nykyisin tuotiin Unionin eri osista ja edustivat
kansallisuuksia, jotka vaihtelivat aasialaisista eteläamerikkalaisiin ja
lukuisiin etnisiin rotuihin, olivat opettanet elämän keston rajallisuuden, ja virheiden koituvan vain sen ainutkertaisen käytön turhiksi
rasitteiksi.
Kollegojensa tapaan Ylätupa jätti asian vähälle huomiolle löytäen
nuoren ihmisen poismenolle aivan uskottavan, todellisen oloisen
syyn huumeiden käytön ja alkoholin rappeuttamista elimistä, jotka
hajosivat hänen käsiinsä alavatsan pötsin kohdalla. Maha olisi voinut
käyttää hyväkseen vaikka selluloosaa, tuoreesta apilasta puhumattakaan. Nanonuppujen fullereenimassaa Ylätupa ei olisi erottanut
muusta kudoksesta, vaikka hän olisi käyttänyt tehokkainta mahdollista mikroskooppiaan. Vanhojen prosessoreiden piinsirut olivat
kuin jättiläisen käpälät näiden rinnalla sekä kokonsa että suorituskykynsä puolesta. Ja parempaa Ylätuvalla ei ollut käytössään. Ja vaikka
hän olisi voinut erottaa fullereenit, hän ei olisi ollut fyysikko.
Erikseen dosentti kirjasi yhteiseen tutkimuslomakkeeseen ne havainnot, jotka olivat huippusalaisia, ja jotka alkoivat merkinnällä väkivaltaisesta kuolemasta sekä sen yhteydestä lapsen outoon perimään, pääkallon luiden muodosta ja aivojen tilasta ja koosta, joka oli
miltei kaksinkertainen verrattuna normaalin samanikäisen lapsen
aivoihin ulottuen pääkopan harjasta syvälle ulostyöntyvään takaraivoon miljoonien sykeröisten poimujen tehdessä kudoksesta tiiviin
ja kovan kuin kukkakaalin pinnasta. Sen kirjattuaan Ylätupa sulki
kansion ja avasi seuraavan.
Edessä oli matka kohti Liinahamarin satamaa Petsamossa. Tuo
toinen kansio oli kuvaesite ja siinä oli esitelty kevytaseita, joita maailmalla liikkui liki puoli miljardia, ja niistä tutuimmat oli kuvattu kansioon; venäläinen AK sarjan Kalasnikov, Beretta pistooli, venäläinen
RPG 7 sinko, Israelissa valmistettu Uzi-konepistooli, Yhdysvalloissa
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valmistettu M 16 sarjan rynnäkkökivääri, saksalainen G3 rynnäkkökivääri ja belgialainen FN FAL tyypin rynnäkkökivääri. Niiden määrät oli mukana moitteettomasti tavaraluettelossa ja määränpäänä
Yhdysvalat, Algeria, Jordania, Kenia, Bangladesh, Malta, Arabiemiirit, Japani, Ranska, Saksa ja Kanada. Olivatko ne oikeita ei Ylätupaa
kiinnostanut. Rynnäkkökivääreitä hänellä oli rekkansa perällä muutaman pataljoonan tarpeisiin, mutta Kalasnikovien määrä oli moninkertainen. Sinkoja ja pistooleja oli niitäkin poikkeuksellisen paljon
tässä lähetyksessä. Vielä takavuosina ne menivät joko Irakiin tai Afganistaniin. Myös tuhottavaksi tarkoitetut aseet kulkeutuivat tarvitseville, takavuosina lähes 200 000 Kalasnikovia. Asiakirjat eivät
koskaan kertoneet minne aseet lopulta päätyivät. Asekuljetuksiin
osallistui valtaisa määrä välittäjiä ja rahtiyrityksiä. Maailmanlaajuista
asekauppasopimusta oli yritetty aina uudelleen, mutta Yhdysvallat
oli vastustanut sitä jyrkimmin. Eniten pelkoa oli ehkä sittenkin siellä,
pohti Ylätupa aseiden kohdemaasta. Aseellisia tappoja oli siellä joka
tapauksessa enemmän kuin konfliktialueilla.
Pelko aiheuttaa aina aseiden tarvetta, ajatteli Ylätupa, ja matka
Ivalon kautta Virtaniemen rajanylityspaikalle oli kuoppaista soratietä. Jäämerentien rakentaminen alkoi suomalaisten toimesta vuonna 1916 ja se valmistui vuonna 1933. Alun perin hevosliikenteelle
suunniteltu soratie muutettiin jo loppupäässään huomattavasti nopeampaa ja raskaampaa autoliikennettä palvelevaksi. Tästä syystä
Jäämerentien Petsamon puoleinen pää myöhemmin valmistuneena
oli selvästi parempikuntoista, ja sitä ylläpidettiin myös myöhemmin
sotilastarkoituksiin sopivana ja moitteettomasti päällystettynä.
Se oli mukavan tasaista menoa myös täysperävaunulla eikä kuoppia ja töyssyjä havainnut. Tie- ja vesirakennushallitus oli aikanaan
tehnyt hyvää työtä, ajatteli Ylätupa ajaessaan ohi uusien kaivosalueiden Nikel’in ja Zxalpojarnyin avolouhosten. Se oli rumaa, raiskattua
aluetta nyt verrattuna niihin aikoihin, jolloin Kuvernöörinkoski oli
komeimmillaan ja Orsaivin sekä Maaselän tunturit näkyivät avoimina, ilman pienintäkään rikettä luonnon helmassa.
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Kun tie valmistui, sitä kulkivat turistit ja alueella asui vakituisesti
5000 suomalaista. Bussit liikkuivat kahtena vuorona Rovaniemeltä
saakka Petsamoon ja lipun hinta oli yhteen suuntaan liki 550 kilometrin matkalla vajaa 70 euroa. Matka kesti puoli vuorokautta, ehkä
noin 15 tuntia, ja välillä oli runsaasti majataloja, mietiskeli Ylätupa
vanhan rajan takaista elämää vajaa vuosisata takaperin, ja oli ajaa
porotokan päälle. Rajan tällä puolen tapasi leveämpikavioista ja suurempaa poroa kuin tunturissa Suomen puolella. Lunta oli enemmän
ja tunturiporo vaihtui näihin metsäporoihin, jotka tarvitsivat lumisilla alueilla leveämmän kavion kulkeakseen. Siperiassa hän oli tavannut hyvinkin suuria porokarjoja ja poron koko oli miltei tuplasti
suomalaisen tunturiporon silloin, kun ne olivat nälkiintyneitä ja yrittivät koluta jäkälänsä ylilaidunnetuilta rinteiltä ja jänkien huonosta
heinästä, sarasta ja kortteikoista. Keinoruokinnassa liki kaiken aikaa
maleksivat olivat sen sijaan hyväkuntoisen näköisiä ja tuskin niitä
erotti itäisemmästä lajista. Lajin sopeumaa Ylätupa piti luonnollisena
lumiseen maastoon, mutta darwinismia sellaisenaan tiedemiesten
dogmina.
Ylätuvan ei ollut tarvis muiden matkaajien tapaan pysähdellä sen
enempää rajamuodollisuuksien jälkeen Mirnyin kaupungin puomilla,
kuin noin kuusi kilometriä ennen Liinahamaria sijaitsevalla Trifonan
kylän puomilla. Laivaston univormuihin pukeutuneet sotilaat tervehtivät Ylätupaa tutun asiallisesti ja Liinahamarin jäätön satama odotti
lastiaan. Kaikkialla oli tuttu panssarivaunujen rivistö, ja kasarmit kertoivat kuinka alue oli sotilasaluetta. Petsamon seudut olivat kokonaan toisenlaista Venäjää kuin Itä-Karjala lukuun ottamatta ehkä
Kostamuksen kaivoskaupunkia ja sen rumia avolouhoksia.
Ensimmäisen kerran matkatessaan Pietarista Sortavalaan suomalaisten rakentamaa Laatokan länsipuolista rannikkorataa, Ylätupa oli
kokevinaan Neuvostoliiton juuri hajotessa jotain sellaista, jonka Juhani Aho oli kirjoittanut romaanissaan Matin ja Liisan rautatiekuvauksessa Ylä-Savosta. Suomalaisten aikanaan raivaamat viljavat pellot
olivat päässeet villiintymään luonnonniityiksi, ja kukkaloisto Laatokan-karjalassa oli sydäntä kouraisevaa. Ihmiset junassa ja asemien
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laitureilla vilkuttaen tai eväitään syöden muistuttivat näitä samoja
luonnonniittyjen näkymiä, ja hän kiitti Luojaansa siitä, että oli sen
saanut kokea edes kerran elämässään. Laatokan Valamossa hänelle
avautui jotain sellaista sielun syvyyksistä, jonka hän pääsi myös purkamaan munkkien ikivanhaa synninlukupolkua vaeltaen. Se oli vain
muutaman sadan metrin mittainen hyvin kapea, molemmin puolin
ikivanhojen kuusten reunustama polku. Sitä tallatessa oli monet
synnit luettu, laskeskeli Ylätupa omalla rippimatkallaan.
Sotilaita Petsamon alueella oli Ylätuvan arvion ja tietojen mukaan
enemmän kuin suomalaisia ennen sotia, ja muuta kaivoskaupunkien
sekä sataman väkeä ehkä keskikokoisen kaupungin verran, noin 50
000 ihmistä. Petsamossa asui suomalaisten sitä rakentaessa suomalaisia liki sama määrä kuin kaikissa maan kaupungeissa yhteensä
vuonna 1880. Se ei ollut suinkaan pieni määrä ja vähäinen satama.
Petsamosta oli tullut Ylätuvan toinen koti ja monet kutsuivat häntä
Petsamon kuninkaaksi. Siitä hän oli salaa ylpeä.
Satamassa ja Petsamovuonon rannoilla suuremman kaupungin
miljöö ei mitenkään näkynyt. Ensimmäisen kerran täällä vieraillessaan Ylätupa oli toki yllättynyt näkemästään, mutta ei nyt enää. Sotilasalueen satamaksi tämä oli hiljainen paikka eikä voisi uskoa
Euroopan sillanpääasemaksi Jäämerelle. Eurooppa oli unohtanut
Jäämeren ja etäisyydet napa-alueella. Euroopan ydin oli Välimerellä
ja sen satamat Atlantilla. Aseita oli helppo rahdata täältä kaiken ulkopuolelta Jumalan selän takana. Jäämeri oli avautunut valtaisaksi
mantereet yhdistäväksi konttiliikenteen logistiikkakeskukseksi.
Paluumatkan Ylätupa teki vanhaa Muurmanskin tietä Ylä-Tuulaman tekoaltaan pohjoispuolitse ja ylitti rajan Raja-Joosepissa.
Kuormassa oli nyt Saksaan menevää ja Müllerin kaipaamaa mineraalia syvältä vanhan vuoripoimutuksen tulivuoritoiminnan ajoilta
maapallon synnyn alkuhetkiltä. Nämä painavat laatikot oli sinetöity,
eikä Ylätupaa kiinnostanut mitä oli kuljettamassa. Jos hän olisi tiennyt niiden päätyvän Viktoria-järvelle, hän olisi ehkä toiminut toisin.
Nyt hän koki olevansa sittenkin vain välittäjä, joka hakiessaan arvokasta lastiaan käytettäväksi tieteellisiin kokeisiin Saksassa, saattoi
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samalla kuljettaa venäläisten toivomana sellaisia kevytaseita, joiden
kauppa oli luvallista ja turvallista panssareiden vartioidessa miehen
menoa Jäämerentietä kohti Petsamon muinaisen kuninkaan kartanoa. Kun matkalla Petsamoon vanhaa Jäämerentietä rekan lastina
on tuhansia aseita ja ammuksia sekä ympärillä sotilasalueen panssarit, paluumatkalla kukaan ei aavista mukana olevan vielä monin verroin kavalampia aseita. Se oli lappalaisen yksinkertaista logiikkaa,
jonka hän esitti myös saksalaisille, ja nämä pitivät sitä erittäin uskottavana ja toimivana strategiana, oivallisena lavastuksena näytelmässä.
Jotta satojen miljardien kauppa sujui, vaadittiin myös sellaisia pelotteita, jotka olivat uskottavia, ja jostakin syystä ne tahtoivat kasautua samoihin käsiin. Liinahamarin satamasta oli tulossa siinä
mielessä erittäin vilkas satamakaupunki, ja ainoa mikä häiritsi dosentin hyvää tuulta olivat Muurmanskin kaupungin kehnot palvelut,
huonot hotellit ja kaivosten pilaamat maisemat. Onneksi Petsamovuonon rantamaat olivat vielä miltei entisensä, eikä tiellä näkynyt
muita ulkomaan rekisterissä olevia autoja. Tämä rauhoitti miehen
mieltä hänen ohittaessa T-80 panssarivaunujen kolonnan, kuten niin
monta kertaa aiemmin kunniakujana kohti Suomea. Se kuului Venäjän 200. moottoroidulle jalkaväkiprikaatille, ajatteli Ylätupa puoliunessa poukkoilevalla Muurmanskin Ylä-Tuuloman tiellä kohti
Raja-Jooseppia.
Vanha raja näkyi, jos sen osasi tunnistaa, ja siinä kohden hän tunsi olevansa jo Suomessa. Suomalaiset odottivat Jäämerentien rakentamiselta aikanaan paljon, ja tien rakentaminen moninkertaisti
aikanaan köyhän valtion tiemenot. Kuka olisi aavistanut että myöhemmin koko alue olisi Venäjän panssareiden ja kasarmien loputonta kujaa, huoltoaseman piha kuin Kuun maisemaa. Se joka eksyi
tänne ilman asiallisia lupia tunsi olevansa tarkkailun alla ja luvattomalla alueella. Matka Inarinjärveltä nykyiseen sotilastukikohtaan
Petsamon Liinahamariin oli tuhansien vuosien mittainen, mietiskeli
Ylätupa loppumatkan rasituksia.
Petsamontie oli Euroopan ainoa Jäämerelle ulottuva reitti, jolla
oli samalla yhteydet sen muuhun tieverkostoon. Aikanaan suomalai439

set rakensivat sille 36 siltaa ja 12 majataloa. Kuntoon pantiin 1498
kilometriä tietä Helsingistä Jäämeren rantaan. Sen matkan Ylätupa
oli ajanut monta kertaa tuntien suurta kiitollisuutta suomalaisten
kaukonäköisyydelle vuosina 1922 - 1944, jolloin tuo Petsamon alue
kuului vielä henkireikänä Suomelle. Kuinka paljon tuo kansa olikaan
tehnyt töitä ja sotinut muiden puolesta. Nykyisin se vartioi ruotsalaisten ja norjalaisten rauhaa, kuten niin kauan ennen itsenäisyyttään.
Tällaisia maita ei ollut montaa, päivitteli Ylätupa suomalaisten geopoliittista asemaa idän ja lännen välissä. Hän olisi toivonut heille
muinaisten merenkulkijoitten viisautta, alkaen koillisväylän aikanaan
ensimmäisenä purjehtineen Nordenskiöldin rohkeudesta.
Ylätupa kaipasi merelle ja selaili venäläistä Aleksandr Filipenkon
nimelle tehtyä passiaan. Hän oli venäläisen nimensä kautta Tjumenin läänin ja Hanti-Mansian alueen kuvernöörin kaima yhdessä tuhansien muiden tavoin. Luultavasti Ylätupa oli heistä kuitenkin
varakkain ja ainut, joka tunsi Jäämeren ja sen sekä koillis- että luoteisväylän, jotka yhdistivät mantereet ja maanosat toisiinsa. Jäämeri
oli taivaan lahja Globaalissa maailmassa, jossa miltei kaikki kulki lopulta konttiliikenteenä meritse, ja nyt ilman niitä ongelmia, joita Vega laivalla oli aikanaan ollut jäissä taistellessaan vuosina 1878-79
Nordenskiöldin komennuksessa. Ahto- ja mannerjäät Grönlannissa
olivat liki sulaneet ja Jäämeri avoin talvea lukuun ottamatta.
Huippuvuorten pohjoispuolella, jonne yksi Golfvirran haaroista
virtasi, meri oli jäistä avoin Barentsinmerelle, ja aiemmin vaikeakulkuiset luoteisväylän Kanadan ja Grönlannin puoleiset ahtojäät railoineen olivat ikuisesti kadonneet. Jäihin aikanaan ankkuroidut,
niiden mukana kiertäneet tutkimusasemat olivat nekin veden varassa, ja matka Atlantilta Murmanskin ja Arkangelin kautta Obin ja Irtyshin suistoon vei vain muutaman hetken. Suomalaisten heimokansan öljytyt rikkaudet Hanti-Mansian pääkaupungissa HantiMansijskissa tulivat matkailijoiden näkyville suurena yllätyksenä, ja
alue oli suosittua luontomatkailijoiden ja kylpyläasukkaiden retkeilyaluetta.
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Meren planktonkanta oli lisääntynyt huimasti jokien ravinteiden
myötä. Ne nousivat uusissa virtauksissa rannikon valtaisalla matalan
meren vyöhykkeellä pintaan, tuoden mukanaan kalojen ohella norppia, mursuja, lukuisia uusia nokkavalaita, lohia ja miekkavalaita mereisempään kalastukseen. Moni metsästi helikopterista ampuen susia
ja salaa kaadettiin joskus myös jääkarhu. Ylätupa miltei tunsi hylkeentraanin tuoksun ja näki kellanvalkoisen jääkarhun norppajahdissa, vahtien hylkeiden tai mursujen hengitysaukkoja.
Matkaten edelleen vanhaa koillisväylää Obin suistosta ja LänsiSiperian alangolta Keski-Siperian ylängölle aina Taimyrin niemimaan
ohi, Ylätupa oli rakennuttanut Uuden Siperian saarille oman logistiikkakeskuksensa, joka muistutti Hongkongiin rakennettua terminaalia konttien kohtauspaikkana. Asekauppa oli rikastuttanut
dosenttia ja hän kaipasi esteettömiä reittejä konttiensa kuljetukseen.
Täysperävaunulliseen rekkalastiin mahtui tavaraa vain reilun kymmenen kontin verran. Laiva vei samaan aikaan ruumassaan yli 40
000 konttia. Se teki miehestä rikkaan ja raha virtasi rahan luo vanhojen laivareittien jäädessä taloudellisesti kannattamattomina muiden
hoidettaviksi.
Toinen vastaava terminaali löytyi vanhan luoteisväylän Lomonosovin selänteen miltei vastarannalta, jossa koko matkalla vettä
oli vain parinsadan metrin verran laivojen kulkea ja turistien ihailla
vaikkapa Discoveryn muinaisia reittejä koillisväylän puolella Robert
Bylotin retkikunnan seikkaillessa silloin vielä ankarissa oloissa Baffininlahdessa vuonna 1616.
Lomosovin 1800 kilometriä pitkä selänne jakaa liki 5000 metriä
syvän Jäämeren kahteen valtaisaan altaaseen, Kanadan altaaseen sekä Siperian puolella Nansenin altaaseen. Väliin jäivät vähäisempi
Makarovin allas ja Framin allas, jonka syvin hauta on jopa yli 5000
metriä. Pääosa Jäämerta on yli 3000 metriä syvää jäistä hautaa lukuun ottamatta Barentsinmeren valtaisaa aluetta sekä Siperian rannikkoja. Näillä alueilla vettä oli vain alle 500 metriä, ja Beringin
salmen kohdalla tämä matalan meren vyöhyke ulottui pinta-alaltaan
liki Grönlannin kokoiseksi mantereet lähes yhdistäväksi matalan me441

ren vyöhykkeeksi. Luoteisväylä Kanadan ja Grönlannin sivustalla on
paljon syvempää rannikoltaan lukuun ottamatta sokkeloisia saaristoalueita. Näitä alueita oli vaikea kulkea vielä jäitten aikoihin, ja hankalia ne olivat merenkulkijoille sulan veden aikanakin.
Viktorianmaan kaakkoispuolelle Ylätupa oli perustanut paikallisten viranomaisten rohkaisemana ja rahoittamana oman tukikohtansa
muistona Sir John Franklinin murheelliselle seikkailulle, jossa hänen
koko 138 hengen miehistönsä sai surmansa vuonna 1846 laivojen
murskauduttua jäihin, ja miehistön yritettyä turhaan rantautua etelään menehtyen ankarissa pohjoisen oloissa.
Toki hän muisti myös norjalaista Roald Amudsenia, englantilaista
Sir William Edward Parrya, englantilaista Henry Hudsonia, josta
myös Hudsonin lahti sai nimensä, venäläistä Semjon Dezhneviä,
tanskalaista Vitus Jonassen Beringiä, josta Beringin salmi sai aikanaan nimensä ja norjalaista Fridtjof Nansenia. Sen sijaan hän ei halunnut muistaa kuumailmapallolla navalle pyrkinyttä ruotsalaista ja
matkalle jäänyttä kansallisankaria. Syyksi hän kertoi seikkailun harkitsematonta luonnetta ja tarpeettomia riskejä, mutta todellinen syy
oli Ruotsin valtion kylmäkiskoisuus Ylätuvan nimeä kantavan kauppareitin avaamiselle YK:n ja maailmanpankin avustuksella sekä
EU:n osallistuessa rahoitukseen.
Yhdysvaltain runsas avokätisyys toi yhden asemapaikan lisää Titanicin uppoamisen muistoksi 15.4.1912 ja juutalainen seurakunta
sai Hesekielin nimeä kantavan oman lippulaivansa. Sen tehtävänä oli
osoittaa tietä ja kertoa, kuinka tärkeää jokaisen oli yksilönä kantaa
vastuuta omista teoistaan, ohjaten laivoja sokkeloisella Kanadan
rannikolla. Suomalaiset saivat nimen sille laivareitille, joka alkoi Petsamosta ja jatkui Muurmanskin radalle. Lähes viidesosa Venäjän armeijalle tarkoitetusta liittoutuneiden asetuesta, ja pääosa ruokaavustuksesta kulki tätä reittiä toisen maailmansodan aikana silloiseen
Leningradiin.
Suomalaiset riiteleivät reitin nimestä vaihtoehtojen ollessa Nordenskiöldistä lukuisiin valtiomiehiin, urheilijoihin ja kulttuurin edustajiin. Lopullinen nimi annettiin kansanäänestyksessä juuri tuolloin
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suositun kirjailija Mika Waltarin ja tulenkantajien kunniaksi. Nimeksi
tuli ”Suuri illuusioni” Waltarin läpimurtoteoksen mukaan, joka äänestyksen toisella kierroksella voitti Waltarin esikoisteoksen ”Lauluja Saatanalle”. Ylätupa oli tuohon aikaan kiistelty henkilö
suomalaisessa kulttuurikeskustelussa. Laivanvarustajan mielestä
suomalainen kulttuurieliitti oli altruistista, epäitsekästä, hyvin verkottunutta, klustereita rakastavaa ja kiitollinen yhteistyökumppani, jolle
kateus oli tuntematon käsite.
Muinaisen vasemmistoradikaalin ja vihreän kulttuurieliitin myötätunnon Ylätupa voitti myöhemmin hankkeelleen valaita suojelevalla
ohjelmallaan. Kiitospuheessaan hän samalla muistutti, kuinka valaiden aivot saattoivat painaa yli kymmenen kiloa ja pullonokkadelfiinin aivojen koko suhteessa eläimen massaan oli sama kuin ihmisellä,
dna erosi sekin vain prosentin verran. Puhetta laatiessaan Ylätupa oli
muistanut, kuinka magneettiset häiriöt olivat napa-alueilla hyvin yleisiä ja häiritsivät laivojen kulkua, mutta oudolla tavalla ne näyttivät
vaikuttavan vieläkin enemmän niin delfiinien kuin hetulavalaidenkin
liikehdintään. Erityisen hyvin kehittyneet hammasvalaiden pikkuaivojen liikkeitä koordinoivat ja isoaivojen kuulolohkot olivat Ylätuvan mielenkiinnon kohteita jo pelkästään patologina ja lääkärinä.
Hammasvalaiden kaikuluotaus ja niiden ääntely sai Ylätuvan aina
hämmästymään taidokkuudellaan, ja Ylätupa huomasi niiden seuraavan hänen etologisissa kokeissaan antamiaan signaaleja joskus
tavalla, johon Jäämeren rannikon kymmenet sotilastukikohtien tutkatkaan eivät kyenneet reagoimaan. Se huolestutti dosenttia, patologia ja laivanvarustajaa.
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Luku 17
Kuu nousee – Niinivaara,
Byrokraatin asteroidi

Biososiologian professori Jukka Niinivaara kuunteli illan viimeisen

esiintyjän puhetta memetiikan kongressin salasanojen parissa. Niinivaara oli vanhemman polven tieteilijä ja tulkitsi kuulemansa antaen
sen suodattua kokemuksensa kautta ja suuremmin innostumatta uusista löydöksistä. Susan Blackmoren ja Richard Dawkinsin kulttuurigeenit olivat hänelle samaa vuosituhannen alun historiallista perua
kuin vuosisata aiemmin Darwinin evoluutioteoriat tai Mendelin opit
geenien kuljettamasta perimästä. Hän kuittasi vain kuulluksi Otto
Dressemanin ja Helmut Drexlerin esitelmät. Seuraava esiintyjä, David. L.G. Becker ei enää kiinnostanut. Vielä vähemmän lähdeluettelossa mainittu Peter Müllerin nimi. Sosiologi ei ole biologi saati
fyysikko. Monitieteinen kongressi ei ole koskaan poikkitieteinen ja
yhteiskuntatieteilijä ei tahdo viihtyä luonnontieteilijöiden seurassa
muuten kuin päivällispöydässä. Siellä hän toki olisi tahtonut tavata
multimiljardöörit, jotka eivät toki itse olleet paikalla, vaan nuorempien assistenttinsa edustamina. Edes Dresseman ja Drexler eivät
olleet itse paikalla henkilökohtaisesti vaan ainoastaan internetin välittäminä kuvina.
Niinivaaralle meemit olivat olleet jo vuosikymmenet kulttuurin ja
sen evoluution ehdoton perusyksikkö siinä missä aikanaan geenit
olivat biologisen perimän perusyksikköjä. Silti hän oli skeptikko silloin, kun toisiinsa alettiin sekoittaa logiikkaa ja mystiikkaa. Kun geenejä alettiin siirtää ja manipuloida, meemit ja niiden kulttuuria
rakentavat osat alkoivat muuttua niin ikään ja lopulta dramaattisesti.
Siinä sinänsä ei ollut mitään uutta saati ihmeellistä.
Menestyksekkäimmät meemit alkoivat rakentaa ympärilleen uusia
instituutioita, kulttuurisia rakenteita, jotka olivat uusien geenien ta444

paan ylivertaisia ja aiempia voimakkaampia. Ihmiset ottivat näitä
vastaan aivojensa syvissä osissa ja jalostivat eteenpäin apinan tavoin
kopioiden ja jäljitellen. Se oli kuin luonnon kategorinen imperatiivi;
sopeudu tai häviä, nyt ja aina. Oikein käytettynä elämä oli yleensä
aina kyllin pitkä tragedia, jota seurasimme hieman ulkopuolisina,
surullisen oloinen elokuva, jossa ei ollut yhtään turhaa otosta, ei yhtään häivytystä, ei yhtään sijaisnäyttelijää ikävissä kohdin ja lopulta
tuskan tullessa. Hidastuksiakin oli vähän, mutta uusintoja liiankin
paljon. Niinivaara oli elämässään rapautunut, ryvettynyt ja rispaantunut eikä enää vanhana hallintomiehenä odottanut muuta kuin
pehmeää laskua eläkkeelle.
Valo tuli takaa menneestä maailmasta ja historiasta. Kuun valon
lailla se alkoi olla kelmeä, eikä vanhempana enää lämmittänyt. Kuu
oli imenyt oman osansa ja heijasti maahan vain sen vähän, mikä ei
sille kelvannut, arveli Niinivaara vanhenemisen lahjaa. Niinivaran
ajatuksissa Karl Marxin sanomaksi esitetty idea filosofiasta tuntui
oikealta. Se suhtautui elämään hieman samalla tavalla kuin masturbaatio seksiin. Oli siis synnyttävä aina uudelleen eikä tehtävä vain
sitä mitä itse todella tahtoi. Jos niin menetteli oli taatusti narsisti.
Juuri nyt Niinivaara halusi olla vain ja ainoastaan hedonistinen narsisti. Elämälle katkeroitunut, tekoreipasta näyttelevä jarrumies kaikelle uudelle, ja nyt näille kulttuurimeemeille.
Ensin nämä meemit tarttuivat kirjoihin, sitten sanojen ja käsitteiden kautta tietokoneiden kovalevyille kuin virukset ja lopulta taideteoksiin, kaikkeen ihmisen kulttuuria luovaan ja uudistavaan, sekä
lopulta kaiken rakentavaan numeeriseen ja matemaattiseen käsitteistöön, tietokoneiden omaan kehoon ja kieleen. Sellainen vallankaappaus teki elämästä uudenlaisen kokeilun tai velvollisuuden. Mitä
enemmän se muutti ja nuorensi kulttuuria, sitä narsistisempi se oli ja
muovasi herkimmistä ja lahjakkaimmista vallankumouksellisia.
Meemien tapa oli aina ollut muuttaa prinssit ja prinsessat surullisiksi
sammakoiksi, aprikoi Niinivaara mennyttä elämäänsä.
Aivan kuten evoluutiossa, jossa jotkut geenit olivat vahvoja ja
muunnellut erityisen menestyviä, vanhat ja jalostamattomat alkoivat
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harvinaistua sekä uudet, keinotekoiset ja vahvat kulttuurin osatekijät
yleistyä. Populaatiot ja niiden lajien ominaisuudet muuttuivat ja
muokkautuivat ihmisen saamatta niitä enää vanhemmiltaan, hitaiden
mutaatioiden kautta, vaan keinotekoisesti ja tuhansien vuosien
harppauksella. Ihmisestä oli hetkessä muovautunut tuhatvuotinen ja
hänen historiansa, tieteensä ja kulttuurinsa alkoi muuttua tuhatvuotisen ihmisen vauhdilla ja nopeamminkin. Samoin muuttuivat
meemit, kulttuurin pienimmät rakenteet päämääränään sopeutuminen ja eloonjäämisen vääjäämätön algoritmi. Oidipus oli siinä samassa kertomuksessa sekä syytön että syyllinen. Hieman samaan
tapaan kuin Juudas Iskariot omassa kertomuksessaan toteuttaessaan
vain kohtaloaan vastentahtoisesti Jeesuksen rakkaimpana opetuslapsena.
Kohtalon välikappaleena ihminen oli aina syytön ja suosi sellaisia
meemejä, jotka sen oikeaksi todistivat. Hän haki niitä omista ja ympäristönsä symboleista, kavalasta käärmeestä, tuhmasta apinasta,
lauhkeasta lampaasta, oli susi lammasten vaatteissa tai etana ja rotta
samassa ihmisessä. Eläinsymbolit olivat aina käytetyimpiä kaikissa
kulttuureissa, arveli Niinivaara meemien käyttämiä kielen ja mielen
hienoja ja monimutkaisia järjestelmiä, kykyä mukautua kieltä käyttävän yhteisönsä arvoihin.
Omiin metaforiimme kuuluivat luonnonvarat ja niiden ryöstöviljely, kuluttaminen ja säästäminen, ekologinen reppu ja jalanjälki.
Ihminen kuvitteli omistavansa luonnon ja eläimet, riistan. Ryöstöviljely symbolina tai metaforana kuvasi harhaista suhdetta luontoon.
Luonto ikään kuin omistettiin ja sitä oli mahdollista ryöstää, säästää
tai kuluttaa. Oli satoja kulttuureja ja kielialueita, joille tällainen maailmankuva ei ollut lainkaan olemassa olevaa todellisuutta, eikä sitä
voinut kääntää tai ymmärtää.
Korvaavat seksiunet ovat nykyisin ehkä harvinaisempia kuin
Freudin aikaan, mutta hirviöt ja mytologiset olennot olivat lisääntyneet. Kun sielulliset ristiriidat ja pelot lähestyivät, aloimme nähdä
lohikäärmeitä, kentaureja, syvyyksien hirviöitä, olimme niiden pyydystäjiä tai kukistajia. Tämä aika oli pelon ja ahdistuksen aikaa, ja
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meemit hakivat niiden symboleita pysyäkseen hengissä. Näiden metaforien varaan rakentui kirjallisuus, taide, musiikki, tiede ja tapamme elää ja tulkita maailmaa, oman kulttuurimme ihmisajattelun
avaruutta. Se oli siten se vankila, jonka sisällä meemit mellastivat, ja
pääosa nukkui. Osa vanhojen kielten kuollessa katosi kokonaan, eikä
enää avautunut tieteenä, taiteena saati rikkautena oman elämämme
tulkitsijana, tuskaili Niinivaara muuttuvaa maailmaansa.
Tamma oli joskus auringon maallinen morsian ja britit antoivat
aikanaan, tietämättään miksi, häälahjaksi tamman kengän. Emakko
oli taas hedelmällisyyden jumalatar ja kelteille karju pyhä eläin, jonka
pää ja torahampaat kiinnitettiin kypäriin jumalallisen varjelun merkiksi. Keltit kantoivat karjun pään jouluna juhlapöytään. Se oli villikarjua ja joku muistaa sen ehkä nykyisin sarjakuvakirjoista. Asterix
veijareineen sarjauhkuvahahmoina oli täynnä vanhoja kertomuksia,
joita ei enää ymmärretty muuten kuin piilotajuisesti tai satiirin keinoin, mutta vielä monin verroin enemmän näitä oli päivittäin tarjottavassa meemien megafoniassa tietokoneissa, median pauhaavassa
myllyssä, kauhisteli Niinivaara ajan kielellistä ja kuvallista saastetta.
Se toi mieleen omituisella tavalla kokemukset Ruotsin suomalaisalueilta ja etenkin Jällivaarassa, jossa hän usein vieraili äitinsä kotona
ja seurasi pohjoisen luonnon ja ihmisten hurjaa muutosta äidilleen
nimen antaneessa Nilivaaran pienessä kunnassa, jossa asusteli vielä
parisataa uskalikkoa, monet vanhalestadiolaisia, joilla televisiota ei
ollut ja elämä sujui mukavasti ilman sitäkin. Itse Niinivaara oli isänsä
kautta Pohjois-Karjalasta, jossa ihmiset olivat luonteeltaan helposti
innostuvia ja ilakoivia, muistuttivat Pohjois-Savolaisia, ja sieltä Pohjois-Ruotsikin oli asujamistonsa pääosin saanut, tiesi Niinivaara. Joensuun korkein vaara oli isän puolelta tuttu Niinivaara, ja
sukulaisrakkaana miehenä hän vieraili tuon tuosta myös Karjalassa.
Kulkiessaan läpi Savon Joensuusta Kolin kautta Varpaisjärvelle
mökilleen, hän kävi usein Ukon Holilla metsästämässä ja kalareissuilla. Hän oletti näiden Holi ja Koli johdannaisten olevan alun perin pyhiä paikkoja, ja nimen tulevan myös hinduille tutusta pyhästä
kevään holi-juhlasta. Forssassa se oli vääntynyt hämäläiseen tapaan
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holjat-juhlaksi ja holjat-oloksi, jossa päällimmäisenä oli hillitön juopottelu. Toki samaa tapasi myös alkuperäisessä holi-juhlassa kevään
tulon merkkinä. Toisin kuin arjalaiset, joilta tuokin juhla oli alun perin Intiaan ja Pakistaniin siirtynyt, ja suomalaiset hakkapeliitat olivat
sen Hämeeseen kuljettaneet, suomalaiset eivät Niinivaaran mielestä
pilanneet muiden kulttuuria orjuudella ja omilla uskonnoillaan, vaan
sopeutuivat kaikkeen kohdalleen sattuvaan, olivat aina tarvittavan
nöyriä kunnioittaen hallintoaan ja esivaltaa, tuli se miltä ilmansuunnalta tahansa. Se oli helppo ja hyvä tapa vältellä näin turhia vouhotuksia. Globaali arjalainen holi muuttui siinä hämäläiseksi holjaksi
oloksi vuosisatojen vieriessä, ei reaaliaikaisena ja sekunnin sadasosia
laskien.
Yhdysside aurinkoon ja kuuhun oli tajunnastamme hävinnyt,
mutta piilotajuntamme syövereissä ne edelleen toimivat. Miksi muuten olisimme noudattaneet seremonioita, joiden sisältöä emme enää
tunnistaneet, pohdiskeli Niinivaara. Oli tuotava esille esineitä, rooleja, tapahtumia, jotka olivat toisesta ajasta, mutta edustavat tämän
ajan tuskaa tai ahdistusta, arveli Niinivaara uuden julkaisunsa sisältöä. Painajaisunet olisivat oikeita, mutta mihin ne tulisi liittää, jotta
ne avaisivat oikeat meemit huomaamattamme ja tavalla, jota ei olisi
käytetty jo tuhat kertaa? Freud osasi sen aikanaan ja ehkä myös Einstein tai hänen vaimonsa, ja koko tuon ajan juutalainen seurakunta?
Tiede vei näillä meemeillä, tekaistuilla tarinoilla, aseman uskonnoilta
ollen nyt kriisissä, kritisoi Niinivaara kuulemiaan esitelmiä, joita ei
enää ymmärtänyt. Äitinsä kautta laestadiolaisena hän koki asian yhteisöä uhkaavana ja syntyneen television, median ja muun roskakulttuurin tuotteena. Isän karjalainen luonne ja taipumus
shmeikkamaisiin seikkailuihin ei kuitenkaan antanut Niinivaaralle
sellaista synkkää selkänojaa, jolla hän olisi kieltänyt itseltään itäsuomalaisen elämän ilot ja sen pienet paheet, joista televisio oli varmasti
vähäisin.
Niinivaara uskoi vain yhteen teoriaan weberiläisen puhtaan byrokratian ohella. Armottomaan maailmankuvaan, jossa ympäristön
muuttuessa myös ihmiset muuttuivat, tai sitten kuolivat sopeutumat448

tomina pois olkoonkin, että vauhti oli nyt kiihtynyt sadasta tuhanteen tai sen ylikin. Se oli yleinen näkemys, ja loppujen lopuksi kuolimme ja siirryimme ekologiseen kiertoon sopeuduimme tai emme.
Näin myös kulttuurissa, jossa ihmisen muuttunut biologia oli alkanut ohjata instituutioiden toimintaa aiempaa nopeammin. Niinivaara
olisi halunnut olla biologeja ja fyysikkoja ovelampi. Hän tunsi rasitteeksi oman ikänsä ja olisi halunnut liittyä zenk-geenien käyttäjiin,
ellei olisi kokenut olevansa siinä vuoroin moraaliltaan arveluttava
huiputtaja tai tiukkapipoinen niuhottaja, patalaiska suomalainen riskittömässä maailmassaan.
Oikeammin Niinivaara vain pelkäsi geenien korjailua muuten
kuin niissä lääkkeissä ja siinä ravinnossa, joita hän päivittäin käytti.
Raja kulki viranomaisvalvonnassa ja oli byrokraattinen. Niinivaaran
meemit olivat hierarkisesti järjestäytyneitä, hallinnollisia määräyksiä
ja ohjeita, ylemmän virkamiehen antamia, mutta eivät enää kirkollisia tai jäykän normiston ja moraalin meemejä. Niinivaaran persoonallisuutta olisi voinut luonnehtia byrokraattiseksi, ja hän myönsi
sen toki, ja se oli hänen uransa ainoa rakenneosa. Se esti uudistumisen ja uuden löytämisen, mutta palkitsi antamalla keinon helppoihin
ratkaisuihin, ja mahdollisuuden pompottaa alempiaan. Niinivaaran
meemit olivat pienisieluisen ihmisen rakenneosia, eikä hän sitä edes
kieltänyt tai osassaan kapinoinut. Ongelmana oli jääminen kokonaan
sivuun siitä uudesta sukupolvesta, joka eli verkostojen maailmassa,
eikä tunnistanut hänen meemejään ja metaforiaan enää lainkaan. Ja
sitten oli toinen syvempi ongelma, jota Niinivaara vain arvaili.
Ihmisen tietoisuutta alkoivat ohjata geenien itsepäiset ohjeet
meemien kautta tietokoneiden kovalevyjä pommittaen. Nämä taas
olivat orgaanisia, samaa hiilipohjaista nanonuppujen hilarakennetta
kuin ihmisen aivorungon ja kehon geenistön fullereenit. Tätä Niinivaara ei tiennyt eikä jäänyt kuuntelemaan esitelmää, jota ei olisi voinut yhdistää mihinkään ennen oppimaansa kauhutarinaan. Hänen
zenk-geenit olivat sulkeutuneet näiltä opeilta jo vuosikymmenet sitten. Hän ei osannut enää edes pelätä, nähdäkseen siitä kertovia ahdistavia unia mytologisina eläinhahmoina. Niinivaaran uskoa olisi
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voinut kutsua lapsen uskoksi. Siinä uskossa häntä ohjasi muiden rakentama hallinto, ja sitä hän tuki pohtimatta miksi. Se muistutti sosiaalisen kuhnurin maailmaa tai kala- tai lintuparvea, jossa parvet tai
laumat liikkuivat seuraten aina lähimmän viereisen eläimen liikkeitä.
Niinivaaran reifikaatiossa kaikki oli lopulta esineellistynyt, ja hänen taantumansa oli hengetön ja mekaaninen työ yhdistettynä optimaaliseen rationaalisuuteen byrokraattisessa hallinnossa, jossa tieto
ja sen kulku oli ritualisoitunut. Nilivaaran organisaatio alkoi luisua
pois webympäristön verkoista sekä alkuperäisestä tehtävästään tutkimuslaitoksena, ja sen tarkoitus oli vain ylläpitää nyt vallalla olevan
konvention valta-asemaa, byrokraattista luonnetta, hallintokoneistotyyppiä, josta tiedeyhteisön tutkijat oli karsittu pois. Se muistutti takavuosien romaania, jossa Juhani Peltonen kuvasi rautatieasemaa,
jonne junat eivät enää kulkeneet tai pysähtyneet sen kohdalla. Se
jatkoi elämäänsä nauhoittaen junien äänet ja pienen rautatieaseman
melankolisen kohinan, työn touhun ja sosiaaliset rakenteet muuttumattomana siinä byrokratiassa, jossa VR ei voinut lopettaa laitosta
oman virheensä seurauksena ja sen samalla myöntäen.
Niinivaaran byrokraatin tähdellä ihmiset oli siirretty muutamassa
hetkessä maailmaan, joka oli tuhat vuotta nuorempi ja kehittyneempi, jolloin sysäys tai sopeutumista vaativa shokki oli sama kuin nykyihmisen siirtäminen historiaan, jossa koneista ainoat olivat hevosten tai muulien vetämiä. Tai oikeammin hänet oli siirretty siihen alle
kaksivuotiaan maailmaan, jonka aivot olivat avoimia mille tahansa
uudelle, mutta myös kaukaa perimästä tunkevalle tiedolle. Se maailma oli iältään miljoonien vuosien tulosta. Sen selittämiseen ihmisiän
mittainen tarina freudilaisittain ei riittänyt, mutta ei myöskään kansakuntien yhteiset unet. Niidenkin ikä oli vain vuosituhansissa mitattava. Arkeeiset unet tulivat nyt miljoonien vuosien takaa ja meemit
seikkailivat nyt siellä, ja tämä tieto ahdisti Niinivaara näissä kongresseissa. Niinivaara ei voinut oivaltaa ajan kulkemista nyt kahteen
suuntaan, paikan ja ajan koordinaattien hävinneen, tulleen samaan
pisteeseen, mutta häviten samalla galaktiseen kudelmaan. Hän olisi
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halunnut jatkaa kiistelyä darwinismista ja luomisopista oivaltamatta
kuinka kyseessä oli kreationistien politiikka ja vuosisata väärä.
Näistä tietokoneisiin pesiytyneistä geenien kulttuurimutanteista
tuli aikapommi, joka levisi ja valloitti maailman jokaisen tietokoneen
muistitilan, muutti sen ja muutoksen kautta kaikki verkostot mukanaan, myös ne, joiden tausta oli geneettisessä manipuloinnissa ja
niissä matematismin verkoissa, joita ihminen oli vuosituhannet hitaasti kehitellyt ja kehitykseen mukautunut. Ne taistelivat elintilasta
muiden käsitteiden, ideologioiden, tietokoneohjelmien, tieteiden perusprinsiippien, taiteiden, markkinoiden taitavimpien psykomaanikkojen ja tarinankertojien kanssa, ja voittivat aina aivan kuten itse
itseään uudistava ja voittamaton shakinpelaaja voittaa vanhan mestarin, jota sitoo aina samat ja vanhat tavat avata peli ja hävitä jo huonoon avaukseensa.
Ja lopulta ihmisen, myös Niinivaaran oma taukoamaton meteli
mielen sisällöstä, kamppailu minuuden omasta tietoisuudesta, oli
näiden uusien meemien täyttämää ja tämän Niinivaara aisti, ja oli
taistelemassa hulluuden rajamailla mielettömäksi käyneessä maailmassa. Vaikka ainoa mieletön oli hän itse, ja maailma oli muuttunut
loogiseksi. Niinivaara olisi halunnut tehdä loikan menneeseen, kokea
ajan suhteellisuuden, mutta aina hänen pelkonsa sai yliotteen.
Oli turhauttavaa kuunnella voittajameemien puhetta kongressissa, jossa puhetta ja ymmärrystä, minuuden geenejä, ohjasivat muut
kuin vanhan professorin omat pienet sisäisen minuuden lähteet ja
äly, joka oli vain murto-osa siitä, mihin nuoremmat pääsivät. Se oli
kuin formuloiden kisailua radalla, jossa osa oli turboahdettuja tietokoneohjauksessa, osa vapaasti hengittäviä ja manuaalisessa ohjauksessa, ja osa peräti höyryllä kulkevia ilman polttomoottoria.
Niinivaara tunsi olevansa kuin vanha apina tai nupopää suomenkarjan lehmä jalostettujen ja häntä paljon taitavampien, paremmat
geenit ja sisäisen meemirakenteen hankkineiden kulttuurivallankumouksen uusien lasten joukossa. Niinivaaralle oma pysyvä minäkin
oli harhaa: Se oli vain vanhojen meemien kamppailun sivutuotetta,
eräänlainen estradi, jossa voittajameemit nyt patsastelivat, ja hänen
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heikot omat geeninsä katselivat niiden menoa häveten ja pienuutensa tuntien. Aivan kuin Australian aboriginaalien tunnot silloin, kun
heidät pantiin näytteille esitellen siltana ihmisen evoluutiolle kohti
parempaa ja kauniimpaa, pois eläimen muodosta.
Ja lopulta tulivat painajaiset ja psykoosi, neuroosit ja ahdistus sekä transgeenisten omat vaivat. Näiden aivoissa uudet meemit tuottivat hallusinaatioita ja siirsivät vuosimiljoonaiset unet merten
syvyyksistä ja lajikehityksen mielettömistä vaiheista aivokerroksen
pintaosiin ja tietoisuuteen, jossa uni ja valveillaolo menettivät aivojen kontrollin. Aika ja paikka eivät olleetkaan enää kiinni aivojen
tuottamassa yhden ihmisiän mittaisessa olotilassa. Sama henkilö
saattoikin olla kahdessa paikkaa samaan aikaan. Se oli vain uskottava
siinä missä suhteellisuusteoria tai sähkön kulku kaapeleissa, digitaalisen ajan muuttuminen seuraavaan.
Halutut tai pelätyt painajaiset alkoivat näkyä todellisena maailmana, jolloin kauhujen talot ja helvetin syvimmät painajaiset olivat arkipäivän elämää. Ne oli joko hyväksyttävä tai pyrittävä torjumaan
ikään kuin niitä ei olisikaan, niitä ei näkisi tai ne saattoi kuriin pohtimalla positiivisia, myönteisiä elämyksiä. Jotkut käyttivät lääkkeitä,
toiset päihteitä. Voittajat elivät kuin kalat vedessä.
Pelko, ihmisen peruspelot, laukaisivat yhä suuremman kauhuunen, ja usein ne tulivat yhteisinä painajaisina meemien riehuessa
samaan aikaan joukkopsykoosin tavoin samoissa aivoissa mellastaen,
samojen tietokoneiden ohjaamina. Niinpä raiskauksen tai tapon näkeminen oli yhtä tavallista kuin hillitön rakastelu kadulla, ja niiden
ohi kuljettiin luontevasti kuin jos kyseessä olisi ollut puhdas lähimmäisen pieni onnettomuus tai vahinko, jolle ei haluttu näyttää pilkallista tai moukkamaista huomiota.
Kukaan ei halunnut näyttää olevansa geneettisesti, meemien raivossa, muita heikompi hullun geenin tautinen tai vain alempiarvoinen maatiaisnauta. Taipumus oli sama kuin sadussa keisarin uusista
vaatteista, näkymättömistä ja turhuuden markkinoille tarkoitetusta
pilasta. Vain lapsi ne näki tai oli näkemättä, ja vain lapsen kautta tämä hulluus saattoi loppua yhteiseen nauruun, huijatun kuninkaan
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tepastellessa alastomana typerien kansalaistensa edessä pöyhkeillen
uudessa, vain älykkäiden ja poikkeuksellisen lahjakkaiden näkemissä
kuoseissa. Mutta kuka sen kertoisi minulle, kyseli Niinivaara tuskaisesti.
Kukaan historioitsija, biologi, sosiologi ei ole koskaan voinut kuvata kuinka meemit lopulta levisivät ihmiseltä toiselle, tietokoneohjelman virusta ovelammin vanhat ohjelmat saastuttaen tai ne
evoluutiossa voittaen ja lannistaen. Musiikissa jokainen tarttuva melodia oli uusi, geeniteknologian kautta rakentunut minuuden muuttava meemi.
Maalauksessa jokainen uusi väri tai poliittisen kannanoton pieninkin ideologian itu oli samaa jäljittelyn mestareitten tulosta. Jokainen vitsi, kasku, kertomus, tehty uutinen, vuorovaikutteinen
webympäristön blogi, mikä tahansa ajatus oli kuin painajaismaisesti
tätä uutta ohjelmaa toteuttava, ja pian kakki vanhat geenit ja niiden
kulttuuriset edustajat olivat poistuneet, hävinneet evoluution armottomassa kilvassa kuin Karl Marxin kivinen paasi kansanliikkeen ikivanhassa ohjelmassa.
Ne olivat kuin demoneita, sielun syöviä Yolokeja, tyhjentäen
heikkoja geenejä, kilpailivat ja kehittyivät, muuntuivat kantajastaan
riippumatta ja kantajansa muuttaen. Ne olivat kuin kantajansa pään
päällä majailevia daimoneita, eläinhahmojen henkiä. Mitä enemmän
ja monipuolisempia ne olivat, sitä varmemmin niiden kantaja mukautui uuteen maailmaan ja menestyi. Yhden omistavat olivat tuhoon tuomittuja. Hetkessä ne olivat saastuttaneet myös ne ihmiset,
joiden geenit olivat vanhakantaisia, muuntelemattomia, alkuperäisiä,
aboriginaaleja ihmisiä Niinivaaran tapaan. Ne jotka häpesivät pelkojaan ja häpesivät häpeäänsä ja pelkäsivät lisää.
Etenevät meemit tarttuivat kuin tauti. Ne pitivät sisällään oman
ohjelmansa ja oman sanomansa, joka oli esteettisesti valloittava ja
ylivertainen pesiytyen useimpiin päihin, uusiin geeneihin ja valtaisaan zenk-geenien massaan. Ne vetosivat eettisen ylivertaisuutensa lisäksi palkitsemiseen samalla uhaten kantajaansa. "Usko tämä
viesti", ne sanoivat, "ja sinä menestyt". " Toista tämä viesti ja kerro
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se muille. Toista se uudelleen ja uudelleen, edestakaisin, kerran,
kolmesti, yhdeksän kertaa kuin rukousmylly. Ja kun sinä toistat, teet
ja kärsit, vaikene siitä. Älä hae apua, älä kerro tuskistasi vaan tuhoa
itsesi tai elä ja jatka, mutta älä kerro mitä teet. Salaa tekosi, tai sinä
joudut helvetin tuleen, sinä ja sinun sukusi, rakkaimpasi, äitisi, lapsesi" , ne uhkasivat ja palkitsivat samaan aikaan kuin sadistinen ja masokistinen persoonallisuus ja saivat sielut omikseen. Kuun silta
läheni jokaista ja hyväili tavalla, jossa hulluus levisi kuin aivojen sisässä kasvava vuoksiaalto.
"Usko tämä viesti, ja sinut palkitaan ylösnousemuksen aamuna",
ne huusivat. ”Älä epäile, älä jätä tätä tekemättä, tai tee kuten minä
käsken”, ääni sisällä käski tai neuvoi, kehotti ”tai olet kadotuksen
lapsi" vanhat meemit olivat julistaneet. Ja uudet meemit ottivat ne
haltuunsa ja julistivat uuden sanoman. Ja se sanoma pesi pois vanhan uskonnon, idean, kuoleman ahdistuksen, rakkaiden menettämisen surun, kyvyn uskoa tai toivoa, tarpeen rakastaa tai vihata,
vakuuttaa ja saada toisetkin vakuuttuneiksi. Ja lopulta parhaiten selvisivät ne, jotka olivat joskus näitä viestejä aikansa kuunnelleet, totelleet pakkoneuroottisesti, mutta päässeet taudistaan uhmaamalla
omaa sisäistä hormonaalista puutostautiaan. Jäljelle jäi vain kyky yhdistää ja käsitellä suuria lukuja, symbolirakenteiden megamassoja
tietokoneen tapaan, mutta loogisesti ne jäsentäen ruotsalaisen Södergranin tapaan.
Uusien meemien estradilla pääosaa näytteli evoluutio, kopioituminen ja armoton karsinta. Nämä demoniset kulttuurin pienet lähettiläät olivat kuin viruksia, syöpäsoluja, olioita joiden rakenne
muuttui ja monistui kaiken aikaa ja uskomattomalla vauhdilla uudessa fullereeninen massassa. Ne valtasivat ihmisen mielen lyöden sen
hajalle ja kooten sen uudelleen, hajottaakseen taas yhä uudelleen
toistaen niin kauan, että aivopestyn minuus oli kuin viruksen syömän tietokoneohjelman villi käytös.
Kaiken aikaa uusi ympäristö valikoi oikeita ja hävitti vääriä luonnonvalinnan järjestelmällisellä oikeudenmukaisuudella, webympäristön tiedolla ja reaaliaikaisella, vuorovaikutteisella rumputulella. Se
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testasi ja kopioi uusia ihmisiä muunnellen heitä ympäristön olosuhteiden mukaisesti, juuri yhteen tehtävään keskittyen ja vaihtaen sen
kohta toiseksi. Ja niin jotkut meemit, niitä kantaneet ihmiset lisääntyivät ja yleistyivät, toiset harvinaistuivat ja muuntelu sai jatkua, syntyi byrokraattinen persoonallisuus.
Oli yhdentekevää oliko kyseessä fyysinen olio, geeni tai niiden
minuutta muuttava meemi. Kaikki oli samaa alkua ja loppua, jossa
historian tutkija, sosiologi ja biologi olivat osa vapaaksi päästettyjä
demoniperheen jäseniä etsien totuutta, joka vaihteli silmien edessä
unen ja todellisuuden rajapinnan kadotessa.
Syntyi uusi ihmislajin laadullinen muutos, jossa geenit olivat vain
osa meemien kaiken muuttavaa ja kopioituvaa, jäljiteltyä kulttuuria.
Aina siitä hetkestä, jolloin ensimmäinen geeni ihmisessä muutettiin,
ensimmäiset meemit alkoivat vaikuttaa muiden geenien, ihmislajin
menestymiseen. Sen jälkeen koko ihmislaji ja sen moraali, eettiset
arvot, alkoivat olla geenien ja meemien yhteistä kisaa ja vailla paluuta
miljoonien vuosien tasapainoon. Ei ollut enää yhtä sukupolvea, ei
yhteisöä, ei kylää tai kyläraittia, ei tehtaan katua, ei puistoa ja penkkiä
johon istahtaa, ei kirkkoa johon paeta, ei instituutiota tai laitosta,
jonka kautta ajatuksensa, narsisminsa hedelmän saattoi suodattaa tai
toisen antaman mitata ja oikeaksi todeta.
Pandoran lippaan avaamisen jälkeen paluuta vanhaan, miljoonien
vuosien lukittuun rakenteeseen ei enää ollut. Ihmisellä ei ollut enää
Jumalaa eikä hän ollut Jumalan kaltainen, Jumalansa kuva. Tuhatvuotinen ihminen oli päästetty irti, ja hän eli hillitöntä elämäänsä
nähden unta miljoonien vuosien takaa, eikä erottanut unen ja todellisuuden rajaa alimpien aivolohkojen rynniessä läpi heikon ja kehittymättömän, nuoren aivokuoren ja sen kontrollin alkuihmisen
alitajuntana aiemmin pidettyyn todellisuuteen.
”Kaikki alkoi silloin kun ihmisapinat alkoivat apinoida toisiaan”,
pohti Niinivaara. Oikeastaan silloin jäljittelyn taidot saivat niin suuren vallan ja ihmisestä tuli menestyjä muiden lajien kilpailussa. Silloin meemit alkoivat kehittyä ja saivat ohjeet myös omien geeniensä
kehittämiselle. Sen jälkeen evoluutio oli geeninen ja meemien yhteis455

työtä, jossa jäljittely johti meemien menestymiseen ja oikeiden geenien valikoitumiseen, jossa tasapaino säilyi. Ja näin Niinivaara varasi
meemeille paikan istua takaisin optimaalisen byrokratian rattaisiin
darwinistisella voimalla. Nietzschen tapaan hän alkoi hourailla,
kuinka uudet meemit ja darwinismi ovat vain korviketta Jumalalle,
joka on kuollut oivaltamatta, kuinka Jumala jatkoi luomistyötään,
mutta Nietzsche oli kuollut.
Jokainen huomasi hulluuden ja sen normit ylittävät rajat, eikä tällainen ihminen voinut menestyä lajin jatkajana huolimatta älystään
tai fyysisestä voimastaan. Tulen ja luolan suun vartiointi, kivityökalut
ja aseet olivat meemien tuotetta oikeiden geenien avustamana. Ne
kisailivat keskenään ja toinen tuki toistaan. Hitaasti ja tuhansien
vuosien aikana. Ei vuoden tai parin aikana saati reaaliaikaisesti. Ei
muuttaen ensin aseet ja ymmärtämättä kuinka geenin muutokset
johtivat meemien muutoksiin, ja nämä yhdessä valtasivat ihmismielen markkinat. Meeminen megafoniassa hierarkiset jälkiomaksujat ja
konventioiden ylläpitäjät muodostivat oman byrokraattisen porvarillisen koulukuntansa. Niinivaara tukeutui näihin samoin ajatteleviin ja
kokeviin, eikä hän voinut olla enää varma, oliko heitä muita hänen
lisäkseen.
Luolan suulla jäljittelijä pystyi menestymään parhaiten ja lisääntyi,
etevät geenit kasvoivat ja vahvistuivat yhdessä meemien kanssa. Molemmat käsi kädessä kulttuuria muuttaen. Ensin muokaten maata ja
peltoja, sitten koneita hankkien ja työkaluja lisäten. Keksien teknologian ja lopulta ydinvoiman, tietokoneet ja uuden tietoyhteiskunnan, geeniteknologian ja lopulta avaten tärkeimmän. Oman sisäisen
helvettinsä ja taivaansa, sanaisen arkkunsa ja symbolirakenteensa,
uskonsa ja jumalansa, taiteensa, ideologiansa, vähäiset tarinat ja kaskut ja lopulta koko elämän perustan. Meemit olivat päässeet vallalle
ja geenit olivat palvelemassa nyt uutta uljasta kulttuuria, jossa hyvästä rengistä oli tullut ehdoton isäntä.
Ihmisestä oli kehittynyt eliökunnan paras apinoija meemiensä
kautta. Se oli kehittynein eliölaji, joka menestyi apinoiden ja jäljitellen sekä teoissa että puheissa, kommunikoinnissa, kulttuurinsa siir456

rossa. Se oli ainoa laji, jossa naaras haki koiraansa etevimmän jäljittelijän joukosta. Koiras naaraansa siten, että etevimmän jäljittelijän
kasvava pää saattoi työntyä ulos laajenevasta lantiosta, imeä ravintonsa kasvavista, karvattomista rinnoista. Nyt ne rinnat eivät vain
edustaneet enää vanhan koulukunnan tuotetta, eikä Niinivaara tiennyt millaisiin rintoihin tarttuisi.
Ja aivan kuten tietokonevirukselle oli rakennettu oma tehtävä, jota se toteutti isäntäkoneestaan riippumatta kaikissa saastutetuissa
koneissa, myös etevät meemit oli varustettu halulla ja kyvyllä lisääntyä, levitä ja päästä uuteen kohteeseen. Ja uudet geenit rakensivat
uusia meemejä naaraan hakiessa sellaista, jossa ne ominaisuudet olivat vahvoja, jotka tukivat meemin omaa ohjelmaa, sisäistä projektia
pysyä hengissä ja lisääntyä. Kuva naisesta äitinä ja madonnana, huorana ja prostituoituna, oli hajonnut eikä Niinivaara enää tiennyt, mitä nämä muuttuneet metaforat tarkoittivat, ja oliko niillä vielä jokin
emotionaalinen kosketus ihmisiin.
Hae uusia uhreja ja monista niitä, oli niiden tärkein avainkoodi.
Ne räätälöityivät häikäilemättömästi hyödyntämään heikon ihmisen
heikointa kohtaa, aivojen kuorikerrosta. Ne hämmensivät ihmisen
psyykkisen puolustuksen nuorimman osan kuin sotilaslaboratorioissa tuotetut militaaritaudinaiheuttajat etsien immuunijärjestelmän
aukkoja. Usein ne vain pesiytyivät eläen kantajansa päässä mieletöntä, mutta näennäisen hiljaista keinoelämää, joka lopulta kolonisoi
tuhansien ihmisten tietoisuutta, usein jonkun tahon taloudelliseksi
tai ideologiseksi eduksi, tai sitten kantajansa tappioksi ja rappioksi,
kuin tuhatvuotisen ihmisen taidoilla varustettuina. Tämä oli järjestäytyneeseen byrokratiaan oppineelle Niinivaaralle käsittämätön asia,
kuten aina kun prosessi oli omien silmien sisäpuolella.
Ne loisivat kantajansa aivokuoressa joskus vuosia tai vuosikymmeniä ollen paikallaan ja koteloituen ja räjähtäen sitten liikkeelle kun
oikea hetki oli kohdalla. Tuhatvuotisen ihmisen kohdalla ja kulttuurissa, kansakuntien muistissa, tämä vei aikaa vuosisatoja. Meemien
helvetti ja sen pääsy irti oli ihmisen viimeisen illuusion katoamisen
hetki. Aika jolloin ihminen ihmisenä katosi ja luomakunnan keskus457

paikka häipyi apokalyptistä kauhua muistuttavalla tavalla. Hallinnollinen staattisuus ja tietoisesti pönkitetty asema hierarkiassa oli poistunut, ja Niinivaara rakensi maailmansa valehierarkian tai
valeverkoston varaan tasapainoillen ikään kuin kahdessa maailmassa,
kaksoistähden molemmissa ihmisajattelun avaruuksissa ja sen metaforissa seikkaillen.
Luomakunnan herrana itseään palvonut byrokraattinen ihminen
ei enää hallinnut omaa mieltään saati niitä kulttuurisia tuotteita, joita
uskonnot, ideologiat, rakkaus, viha ja intohimo olivat joskus tuottaneet. Ihminen ei enää hallinnut omaa päättään eikä instituutioitaan.
Freudilainen alitajunta, kontrolloimatonkin, oli vähäinen pimeyden
siemen tämän helvetin rinnalla, jossa jokaisen ihmisen päässä pesi
määrätön määrä hallitsemattomia demoneita, eikä niiden näkyjä voinut koskaan aavistaa ja tiedostaa faktan ja fiktion välisenä rajana,
Niinivaara luennoi itselleen ja nukahti painajaiseen, jossa siivekkäät
kerubit ja kentaurit hyökkäilivät hänen ratsastaessa kolmipäisellä lohikäärmeellä, jonka silmät olivat jänikseltä, kynnet kotkalta ja vatsa
oli kuin sammakon vatsa.

Luku 18
Pikku Prinsessa VIII
Pyhimyksen asteroidi
"Tällä tähdellä asuu pyhimys", kuiskasi tyttö hiljaa surffaillessaan
matemaatikon ja paavin planeetalta seuraavalle edes vilkaisematta
byrokraatin pientä asteroidia. "Hän sanoo nimekseen Tuomas Akvinolaiseksi, mutta hän voisi olla paremminkin Henrik Isitoris tai
Jacob Sprengerin".
Prinsessa sanoi tämän hiljaa ja perustelematta miksi. Lapset eivät
useinkaan halua perustella sanomisiaan sillä perustelu jähmettäisi ne
aikuisen mittoihin, tekisi niistä turhia kuunnella. Kertomus ei olisi
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enää kuulijansa vaan kertojansa mittainen, ja sellainen saa pitkästymään ellei kyseessä ole pakollinen luento tai oppimestari, jonka oli
oltava muiden yläpuolella ja väsymys tulee vasta kun siihen oli lupa,
kun oppimestari oli poistunut. Kuinka väsynyt olinkaan jokaisen
pitkän luennon ja tentin jälkeen. Ja virkistyin jälleen perheeni ja ystävieni parissa ja parhaiten yksin.
"Surffaillessa planeetalta toiselle aikakaudet tahtovat henkilöityä.
Ne ovat ikään kuin tietyn henkilön näköisiä. Mitä kauemmas me
ehdimme, sitä harvemmiksi henkilöt tulevat ja joskus merkkipaaluina oli vain yksi ajan virrassa kelluva kipsinen pää. Tämä planeetta oli
juuri sellainen. Ajan virassa kelluva kuva pyhimyksestä. Miltä se sinusta näyttää?"
"Tuohon on vaikea vastata", vastasin Prinsessalle. "Minun käsitys
historiasta ja siihen liittyvistä henkilöistä pitää sisällään paljon virheitä ja harhoja. Jopa lähihistoriassa minulla oli taipumusta löytää jumalallinen selitys sattumanvaraisesti toisiaan seuranneille tapahtumille
ja jopa omilleni. Oikeastaan jopa oma elämäni oli mahdollista selittää historiallisena viisautena ja sellaisena, jossa järki oli ohjaamassa
tekojani. Katsos, minä olen saanut tutkijan koulutuksen ja kaaos oli
minulle tuntematon. Olen oman onneni seppä".
Tuon sanottuani aloin pohtia, kuinka oman aikani media muokkasi käsitystäni historiasta, joka oli tämän päivän tuotetta. Oma mediamme toi esille islamin aina konfliktien yhteydessä ja piti yllä
kuvaa väkivaltaisuudesta. Aiemmin tämä viha liitettiin Palestiinaan ja
Lähi-Itään. ”Yhdysvallat yrittää rauhoittaa Bagdadin”, oli otsikkona
harhaanjohtava. Nojatuolitutkijat lehtien toimituksissa olivat kiusallinen osa yhteiskuntaamme. He tekevät bagdadilaisista vihamielisiä,
ja liittivät siihen vielä muita kulttuureja ja kokonaisia satojen miljoonien uskontokuntia, omat harhaiset stereotypiansa.
Miten Yhdysvallat voisi rauhoittaa sellaista, joka ei rauhoittamista
kaipaa? Miten Yhdysvallat voisi olla rauhoittamassa sellaista, johon
he eivät itse ole ehkä edes valmiina? Eiväthän he ole edes kiinnostuneita politiikasta maansa asioiden sisäisessäkään hoidossa. Miten
maailman suurinta kristillistä kirkkokuntaa Vatikaanista voi johtaa,
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jos on täysin dementoitunut vanhus? Voiko sellainen hoitaa tehtäviään torimyyjänä, talonpoikana, taksinkuljettajana, opettajana, lääkärinä, lastenhoitajana, lapsena peruskoulussa? Ei voi. Entä suuren
valtakunnan keisarina tai presidenttinä. Kyllä voi. Ehkä kiinnostuksen puute oletettuun valtaan ja sen käyttöön onkin juuri tässä, kanonisoidussa pyhyydessä.
Media muuttui kaupalliseksi ja tutkiva journalismi oli vailla uutistensa syvempää analyysiä Kun määrä oli tärkein se ei voinut korvata
laatua. Tieto oli pirstaleista ja irti historiallisesta yhteydestään. Islam
liitettiin sanomalehdissä terroriin ja väkivaltaan liki jokaisessa tehdyssä uutisessa. Yksittäisiä juttuja oli vaikea käsitellä, jos niistä puuttui kokonaan tausta. Kun kansakuntia ajetaan sekasortoon, kuten
Suomi talvisodassa Neuvostoliiton toimesta ja osana maailmanpoliittista kahtiajakoa, ne tulisi ymmärtää ja kertoa taustoineen, kuten
Yhdysvaltojen tapa muuttaa Irak sekasortoiseksi.
Annettiinko mediassa 1940-luvun alussa suomalaisista väkivaltainen ja aggressiivinen kuva maailmalla, jään pohtimaan ja epäilen,
että osin näin oli ehkä voinut tapahtuakin sotapropagandan koneistossa. Helsinki oli Bagdad ja suomalaiset väkivaltaisia islamisteja ja
muslimeja ainakin venäläisten mediassa. Varmaan myös monessa
muussa mediassa, jossa maata ei tunnettu muuten kuin kiusallisen
pienenä syrjäkolkkana suurten uutisten aattona. Ja ne jotka tunsivat,
ruotsalaiset varmasti parhaiten 800 vuoden yhteisen taipaleen jälkeen, tiesivät suomalaisten metsäläisten olevan ”Finne igen” -kansaa
puukkoineen ja päihteineen. Ehkä se selittää jotain siitä, miksi Suomi oli niin yksin.
Luoteja näyttäisi olevan luvassa myös Pakistanissa punaisen
moskeijan piirityksen jälkeen. Afganistanin raja ja Pakistanin luoteisen rajamaakunnan välinen heimoalue syntyi jo 1800-luvun lopussa
ja oikeammin paljon aikaisemmin. Sen ikä oli siis paljon vanhempi
kuin suomalaisuusliike. Tuo puskurivyöhyke brittien muodostamana
Intian ja Afganistanin välille oli samanlainen ratkaisu kuin Suomen
asema aikanaan Ruotsin ja Venäjän puskurina pohjoisessa. Ruotsalaisten rakentama suomalaisuusliike oli käyttökelpoinen, kun siirryt460

tiin 1900-luvulle ja maailmansotien aikaan. ”Finne igen” -kansa oli
saatava vain Uno Cygnaeuksen ja fennomaanien toimesta sellaiseksi
kansaksi, jonka uskottavuus olisi sen agricolalaisessa kielessä, kulttuurissa ja identiteetissä, omissa symboleissa ja metaforissa, suomalaisen ajattelun omalaatuisessa luontoa oivaltavassa avaruudessa.
Samaan aikaan kun Bushin hallinto kertoo tukevansa heimoalueita lupaamalla niille kehitysapua, ennen sen saapumista on luvassa
runsaasti luoteja ja ohjuksia. Ei ole olemassa omaa yhteistä globaalia
bisneskieltä, joka ohittaisi satojen kulttuurien äidinkielen sosiaalisena
tunnekielenä. Suomen kieli on omalaatuinen tunnekielemme, ja se
on tärkein oivallettava.
Jos ihminen olisi tuhatvuotinen hän oivaltaisi, miksi Yhdysvallat
painosti Pakistanin armeijan heinäkuussa 2002 aralle heimoalueelle.
Tuo alue suojasi Taleban-hallinnon Afganistanista paenneita ja alQuaida -terroristijärjestön jäseniä. Alueen heimoilla ja heidän päälliköillään ei ole ollut tämän kanssa mitään tekemistä. Heillä oli vain
oma identiteettinsä, kulttuurinsa, metaforien symbolikieli, joka ei
ollut globaali ”bisneskieli”.
Media sotkee alueet, niiden kulttuurin ja historian, alkuperäisväestön ja sen hallinnon sosiaalisine ja uskonnollisine rakenteineen
alueelle tunkeutuviin terroristeihin ja suurvaltapolitiikkaan, jolloin
lopulta vain alue on se, joka yhdistää ja tekee syyllisiä lopulta siellä
alun perin asuneista heimoista ja niiden tuhatvuotisista kulttuureista.
Todellisuudessa alue ei ole ollut mukana prosessissa muuten kuin
surullisena näyttämönä, ei syy tai seuraus saati selittäjä. Sama koskee
alueella tuhansia vuosia vaikuttaneita kulttuureja, jotka eivät ole syy
syntyneeseen, ulkopuolelta tuotuun sekasortoon. Rauhan teossa ei
voi olla yhteistä ”bisneskieltä”, jonka päämaja olisi Yhdysvalloissa.
Presidentti Musharraf ja heimojohtajat allekirjoittivat syyskuussa
2006 rauhansopimuksen Pohjois-Waziristanin pääkaupungissa Miranshahissa. Heimojohtajille tuli tehtäväksi panna itse ulkomaalaiset
terroristit kuriin, ja armeija palasi vanhaan toimintatapaansa, eli pysyi poissa alueelta. Näin syntyi jälleen kuva aggressiivisesta ja vihamielisestä heimosta ja sen verisistä taistelijoista, ”pahasta” alueesta
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kulttuureineen. Pahan maantiede on median luoma harha pienkulttuureista ja kielialueista, joita se ei edes halua tuntea.
Syntyi vaikutelma, jossa Islamabad oli terrorin tyyssija ja koko
kansa väkivaltainen terroristien ja hallituksen sekä sen vastustajien
yhteenotoissa. Ne johtajat, jotka kanonisoidaan historiassa pyhimyksiksi, eivät taatusti tule olemaan paikallisia heimopäällikköjä edes
silloin, kun hoitavat rauhan alueelleen muiden aiheuttaman sekasorron jäljiltä. Pyhimys ei siis ole rauhantekijä vaan sen rikkoja. Rauhantekijästä tulee pyhimys vain satunnaisesti. Kulttuurit ja
uskontokunnat ovat kanonisoineet ihmisiä pyhimyksiksi vuosisadat
sementoiden sillä ajan kulun ja myös jo tulevan, kirjaan Prinsessan
opin.
Prinsessa on tänään kotonani ja istuu työhuoneeni tietokoneen
ääressä. Hän syö perunalastuja ja juo kolapullon suulta.
"Sinun pitäisi hankkia itsellesi rikkaampi ja vastaanottavampi
luonne, ja olla hieman sinisilmäisempi ja kevytmielisempi. Se olisi
helpompi tapa löytää jopa täydelliselle epäonnistumiselle looginen ja
järkevä selitys muiden yksineläjien tapaan, muuttumatta vähin erin
sapekkaaksi ja miehiä vihaavaksi ilkeilijäksi".
Puuttui vain että Prinsessa alkaisi soimata minua feministisestä
taipumuksestani ja saisin kuulla luennon kuinka elää parisuhteessa,
olematta silti onneton. Perusonneton ihminen on aina onneton. Se
ei tarkoita sitä, etteikö sellainen ihminen voisi olla iloinen tai surullinen, päinvastoin.
"Kyllä minä toki näin teenkin. Uskon joskus jopa omiin puheisiini. En minä täysi typerys ole vaikka tutkija olisinkin. Eivät tutkijatkaan kaikessa itseään petä tai ole parantumattoman itsekeskeisiä
saati hedonistisia yksineläjiä", ja tämän sanottuani odotin sisäisen
ääneni alkavan sättiä minua pysymisestä totuudessa. Mutta tällä kertaa se oli vaiti.
Enkä itsekään ole ihan varma uskonko siihen mitä sanon. Ehkä
se onkin oikeaa totuutta ja keino vaientaa sisimpänsä. On asioita,
joissa jopa yliminä tyytyy laihaan kompromissiin.
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"Sitten sinä kyllä pidät tästä planeetasta. Täällä asuu viekastelijoita, joista tuli myöhemmin keinottelijoita. Jatkaessaan heistä kehittyi
lopulta valtiomiehiä, profeettoja ja lopuksi yksi kanonisoitiin pyhimykseksi. Kun näitä katsoo riittävän kaukaa ja seuraamatta yksittäisiä tapahtumia ja kaoottista toimintaa aivan kuin muurahaispesää ja
sen yhtä ainoata jäsentä. Siis tapahtumaa, jossa kiivetään korren varrelle, pudotaan sieltä alas, kiivetään uudelleen ja pudotaan rotkonpohjalle tyhjiin imetyn suppupaarman alle ja lopulta sillaksi muille
muurahaisille; muistathan”. Ja tokihan minä muistin ja näytin sen
Prinsessalle jopa silmilläni.
”Täytyy katsoa etäältä. Siristää silmiä ja kuvitella, kuinka maailma
alkaa mallintua, saada loogisen ja järjellisen sisällön. Sekasorrosta
syntyy aina looginen järjestys, ja sen suuren sekasorron aikaansaaneet, jälkensä myöhemmin selvittäneet viekastelijat voivat olla joskus itse pyhimyksiä. Tulen sytyttäjä on ainoa, joka osaa sen
sammuttaa oikein”.
On siis eri asia sytyttää ja sammuttaa tulipalo sekä tehdä nämä
oikein, oikeiden ihmisten toimesta, järkeilen Prinsessan vastausta ja
mieleeni tulee tanskalaisen filosofi Sören Kirkagaardin miltei vihaiset sanat siitä, kuinka tulen sytyttäjinä märin ja rikittömin tikuin liikkuvat oli häädettävä kauas, siinä missä tulipalon sammuttajina hyvää
tahtovat, ruiskuineen ja kiuluineen liikkuvat tyhjän puhujat ja itsensä
tärkeäksi tekevät. Väärin tehty valinta, väärin valittu joukko loukkasi
Kaitselmusta, ja se käänsi selkänsä.
Kaikessa oli kyse armottomasta joko-tai vaihtoehdosta. Joko minä olen se, jolla on asian kanssa tekemistä, olen kutsuttu ja valmis
ehdottomiin ratkaisuihin, tai jos en ole, vaatii asian vakavasti ottaminen sitä, etten siihen puutu. Mikään ei ollut inhottavampaa, alhaisempaa, Kirkakaardin mukaan kuin halu olla hiukan mukana,
pikkuriikkisen mukana, laverrella olevansa parempi kuin ne, jotka
eivät osallistu lainkaan, pöyhistellä paremmuudellaan ja vaikeuttaa
sen asemaa, jolla todellakin on tehtävä: aut – aut Caesar aut nihil.
"Päivää Tuomas", tervehtii pikku Prinsessa pyhimystä. "Kuinka
sinä voit tänään?"
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"Rauha kanssasi, Prinsessa", vastaa pyhimys kääntäen katseensa
jonnekin kauas menneisyyteen. Profeetat katsovat tulevaan, pyhimykset historiaan. Pyhimykset hallitsevat menneisyyttä ja paaluttavat
historian. Historia on voittajien, ei hävinneiden kirjoittamaa. Pyhimykseksi ei kanonisoida hävinneitä. Toisin toimien tulevaisuus
muuttuisi kovin epävarmaksi ja pyhimyksiä alkaisi olla tungokseen
saakka.
"Tuon Sinulle tervehdyksen Paavilta. Planeetalta, jota rikkaruohot vaivaavat, kumartaa Prinsessa pyhimyksen suuntaan polvistuen suutelemaan tämän sandaaleja. ”Kuinka sinä parantaisit tuon
niin monelle yhteisen taudin?"
Pyhimys istui vallan symboleilla koristellun valtaistuimensa toisessa laidassa peittäen siitä vain vähäisen nurkan. Prinsessa kapusi
hänen viereensä ja kohotti katseensa kohti pyhimyksen korkeaa, kirkasta otsaa. Pyhimys ei tee koskaan itse päätöksiä vaan siirtää katastrofaaliset päätökset alemmalle verkostonsa tasolle. Raportit
ilmiantajineen ja urkintajärjestelmät ovat kuin vanhasta feodaaliajan
maailmasta. Webympäristön verkostoissa oli myös feodaaliajan psykologista sisältöä. Pyhimyksiä ja keisareita saattoi syntyä vain feodaaliajan kollektiivisella muistilla, sinne taantuen.
Pyhimys oli itse aina aurinkoinen ja puhdas. Mikään verkostossa
ei saanut olla aivan kunnossa vaan epäjärjestyksen marginaali ohjasi,
hajotti ja hallitsi. Pyhimys korjasi virheet astumalla alas ja osoittaen
näin laupeuttaan, lahjojaan pyhimyksenä. ”Hiven veltot ja lahjattomat olivat siten suositumpia kuin pätevät ja taitavat”, kuiskasi Prinsessa iskien silmää.
Turha innokkuus ja taito, näkyvät lahjat olivat vaaraksi pyhimyksen säteilevälle valolle. Ketään ei pidä päästää kukkoilemaan toistensa yläpuolelle. Sen ylläpitämisessä oli ruokittava ihmisen perusviettejä, ahneutta ja kähmintää. Viettien ulkopuoliset olivat epäilyttäviä,
ehkä jopa kumouksellisia ja toisinajattelijoita. Tarvittiin siis lisää urkintaa, joka loi sairaalloista epäluuloa, pessimismiä ja kateutta, syvää
masennusta. Tällaiset ihmiset hoidettiin lääkkeillä ja päihteillä.
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Pyhimys kuuli vain sen minkä hän halusi kuulla. Jopa globaalissa
verkostossa hän pysyi omana itsenään asemastaan riippumatta. Pyhimykselle syntyi hierarkisia harhoja, jolloin uuden löytäminen olikin
lopulta vain vanhan pönkittämistä. Sitä pyhimys kutsui luovuudeksi
ja innovaatioksi. ”Pyhimys kykeni luokittelemaan myös tieteen ja
taiteen konventiot, oli erehtymätön ja pyysi muiden virheitä anteeksi”, kertoi Prinsessa kokemuksistaan Pyhimyksen planeetalta, joka
oli kuin kopio byrokraatin pienemmästä asteroidista.
Pyhimys pelkäsi vallankumousta, joka käynnistyi uusista ajatuksista. Miten käy vanhan teorian, dogmin ja konvention, joka hänet
julisti pyhimykseksi, jos ikiaikainen alkoi muuttua? Kapinaan ei kuitenkaan lähde koskaan ihminen, joka pelkäsi asemaansa tässä epävarmuuden uudessa evolutionaarisessa verkostossa. Kokemus
pelosta, hylätyksi tulemisesta, eristämisestä ja häpäisystä olivat verkoston hierarkisia, emotionaalisia pyhimysvälineitä. Niitä samoja
käytti toki myös oikeuslaitos siinä missä aikanaan kirkko. Euroopassa ne vahvistuivat nykyiseen muotoonsa samaan aikaan, ja kun toinen voimistuu vahvistuu myös toinen. ”Näin yhteiskunnan
byrokraattiset instituutiot syntyivät samaan aikaan ja vahvistivat toisiaan”, opasti Prinsessa lukien ohjekirjaa pyhimykseksi kanonisoimisesta.
Pyhimys takasi kierron, jossa ahneus piti yllä hänen asemaansa.
Se joka oli hieman saanut halusi kohta vähän enemmän. Pyhimys
ymmärsi verkoston emotionaalisen mahdollisuuden myös median
välineenä ja manipuloi sitä. Vain utilitaristinen ja egoismista vapaa
lapsi oli hänelle ongelmallinen. Miten palkita tai rangaista sellaista,
joka ei suostunut taantumaan feodaaliajan kollektiiviseen muistiin?
Ei suostunut sellaisiin etuoikeuksiin, joita sai feodaaliajan ruhtinaana, mutta ei suostunut myöskään tähkänpoimijaksi, ei uskonut kastijakoon. ”Altruistinen lapsi ei ymmärrä hallintoa ja pyhimystarinan
ideaa muuten kuin emotionaalisena satuna”, valaisi Prinsessa minulle kertomusta hypistellen käsissään pientä kirjaa, jonka kannessa oli
kultakutrinen Prinssi pienellä asteroidillaan, jolla oli myös kesytetty
ruusu ja pieni nuohottava tulivuoren kraatteri.
465

Altruismin ja vallankumouksen saapuminen verkostojen myötä
Pyhimyksen maailmaan loi kriisin. Pyhimys lakkasi silloin hallitsemasta ja alkoi leijailla kaiken muun yläpuolella. Pyhimys kykeni siirtymään aina taivastodellisuuteensa. Hän voi tervehtiä alamaisiaan
kuin viralta pantu Jumala. Kiittää kaikkia uskollisuudesta, rohkaista
ja toivottaa onnea sekä menetystä. Juuri näin hän kohteli utilitaristisia lapsiaan, Prinsessaa. Kaikesta näki että Pyhimys oli pantu viralta.
"Ei Paavin tautia sillä paranneta, jolla se on aiheutettu”, nuhteli
Tuomas Prinsessa. ”Tämä on harhaa, jolla vain vähäiset vätykset
voivat nousta johtajiksi. Sytyttävät itse tulipaloja ja sammuttelevat
niitä sitten yksinkertaisten sielujen ihmeeksi. Ei kansakunnan piilevää hölmöyttä voi korjata vielä suuremmalla hölmöydellä".
Sillä myös Pyhimys tiesi kuinka vaikeaa oli pitää muut kilpailijat
erossa kanonisoidun historian viroista. Nousu feodaaliajan ihanteista
ja niitä edeltäneistä kulttuureista oli Pyhimystä tukevia ja taantuman
mukanaan tuomia instituutioita. Ajan kulkeminen taaksepäin vahvisti siten Pyhimystä. Pyhimysten määrän kasvu taas kertoi epävarmoista ajoista, aiheutti inflaation. Kun yksi Paavi nimesi yli tuhat
pyhimystä, nämä eivät enää voineet viitoittaa aikaa ja ajasta tuli dynaaminen, se alkoi kulkea moneen suuntaan. Vain harvat paavit olivat niin viisaita.
"Mitä sinä tällä tarkoitat. Joskus sinä puhut aivan kuin Jumala olisi luonut Paavin planeetan, mutta piru pitäisi sitä pauloissaan? Etkö
sinä luota Paavin oppeihin?" Ihmetteli Prinsessa näyttäen aidosti
hämmästyneeltä. Sillä historian ja jo kanonisoidun pyhyyden edessä
myös Prinsessa hämmästyi.
Prinsessa katsoi viattomin, suurin silmin Tuomaan punoittavia
kasvoja. Tuomas oli oppinut ihminen ja harrasti astrologiaa, kuten
kaikki kirkon oppineet ja matemaatikot, filosofit tuohon aikaan.
Moni paljon sen jälkeenkin myös kristityistä protestanteista. Kaikkea
vain ei voinut ennustaa tai oppia tähtien asennosta, kuiskaili Prinsessa.
"Ei ihmisen moraali ole oppimista. Eikä Paavin tehtävänä ole kysyä, mitä ihmiset ovat lukeneet vaan ennemminkin, mitä nämä ovat
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tehneet. Ei ihmisille, joiden arvot ovat lähteneet aina ylhäältä annettuina, Herransa myöntäminä, voi asettaa vaatimuksia ja etsiä omintakeisesti jotain sellaista, joka lähtisi syvistä, oppimattomista kansankerroksista".
"Mitä sinä siis annat neuvoksi". kysyi Prinsessa uudelleen.
"Minun oppini on kompromissi. Tieteen vankin perusta on yhdistettävä teologian peruspilareihin. Ei tästä paavista pyhimystä tule
niin herkullisia kuin nämä ajat olisivatkin saada sieluja verkkoihinsa
nyt kun piru oli päästetty irti ja ahdistus vaivasi".
Nyt Tuomas oli saanut itselleen pyhimyksen kultaisen kehän. Siinä saattoi nähdä vuorokauden ajat ja ihmisen iän. Sen aura loisti ja
avautui kuin kiinalaisten muinainen horoskooppi. Mitä lähempänä
aurinko oli horisonttia, sitä pitempiä ja syvempiä olivat siitä syntyvät
varjot, ja maalaajan tehtävä oli huomata tämä tumman värin tuoma
valhe. Se imi itseensä kaiken eikä palauttanut mitään takaisin. Jean
Anouhin mukaan kaikki paha oli lähtöisin juuri näistä vanhoista pyhimyksistä. He lihoivat aatteista, olivat ahneita ja nuoret kuolivat
näihin molempiin.
”Laskevassa valossa me toistamme itseämme. Imemme kuin avaruuden mustat aukot kaiken lähellä olevan valon itseemme. Nousevassa valossa meillä ei taas ole mitään sanottavaa. Nuoruus on rakas
Prinsessa sellaista. Kun itä kohtaa lännen, nuoruus vanhuuden, molemmat pitkästyvät”.
”Oletko sinä nyt pitkästynyt ja ikävystyt seurastani” kysyi Prinsessa Tuomaalta, pyhimykseksi kanonisoidulta. ”Omalla kaksoisplaneetallani nietzscheläiset kertovat kuinka sävyjen ymmärtäminen on
elämän parasta antia. Meillä on paljon kansalaisina matemaatikkoja,
filosofeja, fyysikkoja maalaten tauluja. Me matkustamme bussissa,
jossa mukana ovat kaikki esi-isämme ja sitä ohjaa Nietzsche. Siinä
nuori pessimisti on yhtä surullinen näky kuin vanha optimisti ja
idealisti, me pilailemme”. Tämän sanottuaan Prinsessa alkoi nauraa
silmillään.
”Kun planeettamme on aamuauringossa jokainen kriisi tuntuu
lopulliselta. Jokainen uusi kriisi on ensimmäinen. Vasta puolen päi467

vän jälkeen varjot katoavat hetekeksi. Myöhemmin kaikki alkaa jälleen tummua. Jokainen uusi kriisi voi olla silloin viimeinen. Iltaruskon kauneudessa lohdutonta ei ole vaivat, vaan tietoisuus päivien
luvusta”, huokasi Tuomas.
Prinsessa vetäytyi pois pyhimyksen vierestä ja katsoi tätä vihaisesti aivan kuin pitäisi enemmän Paavin heikkoudesta kuin Tuomaan
oikeamielisyydestä ja vanhoista fraaseista. Sillä pyhimykseksi kanonisoidun tuomion oli oltava oikeamielinen Prinsessan maailmassa.
Mutta Pyhimys oli sidottu vanhoihin vaatteisiin.
"Mutta nythän sinä puhut loukkaavasti. Aivan kuin olisit halpa
oppimestari. Et oikea pyhimys", tuiskaisi pettynyt Prinsessa. "Halpahintainen vallan käyttäjä tai kateellinen edeltäjä saman viran tulevalle hoitajalle".
"Ei tämä ole vallankäyttöä", rakas Prinsessa. "Yksinomaan järjestyksen ylläpitoa kaaoksessa", opasti Tuomas Prinsessaa pyhimyksen
viran hoidossa.
"Miten se tapahtuu. Mitä on kaaos?" Ihmetteli Prinsessa, jolle
kaaos oli vieras käsite kuten lapselle tuli ollakin.
"Paavin kansalle, näille ihmisille Jumala oli, ja on vastakin oleva,
kaiken perimmäisen syy ja seuraus. Elämän moraalinen perusta, totuuden ja hyvyyden absoluuttinen mitta. Vain tätä kautta kaikki oli
oikeassa suhteessa Luojaansa. Suorassa suhteessa, jossa kaikki luotu
muistutti luojastaan. Eikä tämä aika ollut mikään poikkeus. Ahdistus
seuraa ahdistusta ja silloin oli aina viisaampi siirtää vastuu muurahaiselta muurahaiskeolle, yhteisöltä valtiojärjestelmälle, keolta metsälle,
valtiolta kirkolle ja lopulta kaiken Luojalle. Jokainen viisas valtias
vetoaa aina lopulta vain Luojaansa. Mitä merkitystä on muutamalla
polttoroviolla täydellisessä anarkiassa? Eikö heille yksi anarkisti riitä.
Yksi ristiinnaulittu?
Ei tule tästä Paavista pyhimystä".
Tämän sanottuaan pyhimys vaikeni, kuten aina isä, joka on huolissaan lapsistaan ja sättii heitä rakkaudella.
”Eikö kukaan opi historiasta kuinka Euroopan yksilönvapaus, yltiöpäinen ihmisyyden korostus ja ihmisryhmien vapaudet, ruokki
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liikkuvan yhteiskunnan keskinäistä riistoa, jonka sieluna ei koskaan
ole ollut yksittäinen valtio. Oli vain keskenään kilpailevia kaupunkivaltioita ja pian koko maailman valtaava tiede, jonka työllisti ja mesenoi kapitalistinen jännite”. Huokaili Tuomas ja järkyttyi valkoisen
miehen globaalista rasismista, puhdasoppisuuden nimissä tapahtuvasta riistosta, jonka tuloksia olivat olleet fasismin rotuopit, kolonialismi, mutta myös teollistuminen, kansainvälinen laki sekä
teolliset kansan- ja luokkamurhat, kansojen haaksirikot kehityksen
uhkarohkeissa kokeiluissa kommunismista alkaen.
”Eikö kukaan muista mitä tapahtui kirkolleni”, parahti Pyhimys
lopulta sisäisessä tuskassaan. Siinä jossa Paavi kykeni viran hoitajana
olemaan vaiti.
"Nyt sinä olet huonolla tuulella", huokasi Prinsessa ja oli lähtemäisillään valtaistuimelta kun Tuomas havahtui.
"Olenhan minä vähän ärtynyt. Anteeksi tyttöseni. Ne ovat nämä
sananselittäjät ja fanaatikot, okkamilaiset ajattelijat. Saavat opeillaan
aikaan vain sekasortoa ja yleistä hämmennystä. Kuin ruton taakseen
jättämiä kaupunkeja. Eivät vaivaudu tutustumaan kansan syviin riveihin. Ovat kuin media, joka kaivaa jo kerran kaivetun luun löytämättä kunnon skandaalia. Haluavat vain olla esillä, saada
tyytymättömät ja ahdistuneet puolelleen myydäkseen tuotettaan. Ja
mitä se sitten on? Minua he vainoavat. Onneksi historia on tukenani. Sitä eivät voi muuttaa muuttamatta häviäjät voittajiksi. Siihen eivät sentään uskalla ryhtyä". Ja näin sanottuaan Tuomas rauhoittui ja
alkoi kertoa naisesta, jolle feodaaliajan synnit olivat vasta ihmiskunnan taantuman loppuhuipentuma.
”Egyptiläiset asettivat naisen maan sijasta taivaaksi. Taivaanjumalatar Nut kaareutui maan ylle. Samaan aikaan kun kreikkalaiset selittivät maan, roomalaiset valloittivat sen ja heidän mukanaan levisi
käsite ”mater familias”. Patriarkaalisessa yhteiskunnassa vanhan hylkääminen oli vaikeaa, ja naisen pelko oli juuri patriarkalismin alku.
Viha ja halveksunta eivät ole helppoja voitettavia pelon raivotessa ja
palatessa juurilleen taantuman jälkeen. Varokaa pelkoja kiivastui Py469

himys. Niistä kärsivät aina ensimmäisenä naiset ja lapset”. Prinsessa
alkoi ymmärtää Tuomaan apeuden.
”Roomalaisten taipumuksena oli uskoa itsepetoksiin ja kreikkalaisten tarinoihin muinaisista hyveellisistä miehistä mutta myös naisista, ja se johdatteli kohti naisen tulevaa ahdinkoa. Tätä vahvisti
kasvava juutalaisuus ja sen erioikeudet Roomassa. Naisen oli oltava
hyveellinen ja malli myös Davidin huoneessa ja suvussa, Salomonin
opeissa, mutta myös Jumalan äitinä kristityille. Kun yhteiskunnan
hyveellisyys ei sitten vastannutkaan tarinoita, syy oli naisen siveyden
laskussa tai oikeammin jatkuvissa tappioissa ja näiden turhaumissa.
Tämä vain haki syntipukkiaan vanhasta kollektiivisesta muististaan
taantuneena”, puhui Pyhimys jolla oli feodaaliajan vaatetus.
”Sama selitys kaipasi toki myös keskiajalla ruton raivotessa ja inkvisition noitavasaran polttaessa naisia roviolla. Samaan aikaan nainen oli sekä pyhä äiti, demoninen kauhistus että kaiken haureuden ja
pahuuden vertauskuva. Mutta toki Hefaistoksen kirous oli jo varhempaa perua, ja paluu siihen oli aina taantuman syytä. Se on monen kansan yhteinen trauma, yhteinen regressio rakas Prinsessa”,
vastasi Tuomas ja huokasi syvään. Hän arveli kuinka kiinalaisten
kasvanut valta ja suuri enemmistö johtaisi heidän taantumassaan
paluuseen, josta nainen joutuisi sielläkin taas kärsimään. Sillä Tuomas oli myös astrologi, ei vain oppinut filosofi ja pyhimys.
Prinsessa ei vastannut pyhimyksen julistukseen. Pieni pää painui
hiljalleen koneen näppäimistölle ja kohotin nukahtaneen lapsen syliini kantaen kevyen, miltei untuvaisen oloisen ja pienen lämpöisen,
hiljaa huokailevan käärön makuuhuoneeni hämärään. Riisuin varoen
hänen remmikenkänsä, nilkkasukat, sinisen mekon yli pörröisen
pään pujottaen ja kätkin hänet valkoisten lakanoiden sisään.
Kuinka pitkä tämä päivä oli mahtanut ollakaan orvolle kiertäjälle,
ajattelin ja istahdin itse olohuoneen sohvalle juoden suuresta, Coloradosta tuomastani biisonihärkämukista kuumaa teetä, avaten kirjan
ranskalaisten klassikkojen maailmaan siihen itsekin nukahtaen. Kädessäni Balzacin Herra Gobseck.
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Luku 19
Kuu nousee – Simon Salem II

Simon Salem kapusi yhä ylemmäs ja ohi palatsin, joka oli koristeltu

niillä ikuisuuden vertauskuvilla, jotka ovat kansojen sydämiin kirjoitetut. Ohi puutarhan ja marmorisen, laatoitetun pihan, jonka salaisuuden kätkivät sen lukemattomat palatsin siipiä yhdistävät katetut
pylväskäytävät ja puistot, joissa päilyvien lampareiden ja pienoisjärvien yli kaareutui siroin piirtein sommiteltuja siltoja. Pienet putoukset, joihin vesi johdettiin kristallisten vuoripurojen sulavesistä,
ryöppysivät ja solisivat puutarhan ympärillä kuin seitti, johon usva
oli jättänyt pienet kimaltavat pisaransa aamuauringon noustessa.
Vanhus jatkoi matkaansa yhä ylemmäs taidokkaiden kivisommitelmien lomitse kohti metsää, jossa pienet kuusentaimet kurkottivat
latvojaan viereisellä kummulla kasvavien suurten mäntyjen sammaloituneille oksistoille. Kohti maisemaa, jossa ei ollut mitään ylhäisen
mahtavaa, ei pelottavia jyrkänteitä tai kanjoneita, ei runsaita lehtoja,
ei pauhaavia koskia. Vain pehmeitä kuin sammalten peittämiä rinteitä, tyyni virta ja pyhän maan hiljaisuus.
Tämä paikka oli levon ja rauhan tyyssija, jossa kaikki turhuus oli
karissut kuin illan hämyssä himmeänä hehkuen tai suuren mestarin
maalaukseksi vangittuna. Tämä maisema, tämä maailma ei kauneudellaan vanginnut matkamiehen sydäntä, ei saanut hämmästymään eikä edes uteliaaksi. Kansa tästä maasta oli kadonnut,
väitettiin. Inkat, heettiläiset, Maya-kansa, olmeekit, etruskit, hunnit
ja keltit, kaikki olivat poissa.
Simonilla oli kannettavanaan painava juuttikankainen nyytti tai
säkki, jonka hän laski hetkeksi maahan jalkojensa juureen. Hänellä
oli syvä tunne, joka liittyi tuohon maisemaan, satunnaiselle ohikulkijalle merkityksettömään, mutta hänelle merkitykselliseen. Tuo levollinen kumpuileva näky vaivutti hänet syviin aatoksiin, hymyili
hänelle lempeästi kuin toivottaen tervetulleeksi tuona niin yksinäise471

nä iltana tuon pyhän maan usvaisen joen rannalla, tuntien sulautuvansa ja yhtyvän siihen varjoisaan hämyyn, joka kutsuvana viittoili
joen yllä leijuen, utuharsona, hiljaisten vuorten rinteille takertuen.
Ihmisen sielu oli maisemassa. Se oli osa sitä leimautumista, jossa
opittu alkoi kadota ja sisäsyntyinen kasvaa sen yläpuolelle. Kaikki se
mitä meille alueista ja kansoista, valtioista ja maaseudun, kaupungin
rakenteista oli kerrottu, nationalismina tai maakuntahenkinä sisäistetty kirjoihin, musiikkiin, kuvien ja maalausten väreihin, tuoksujen
ja makujen maailmaan, oli vähäinen henkäys sen rinnalla, jonka lapsena tallensimme sisimpäämme muiden sitä kertomatta. Tai ehkä
kaikki tämä tapahtui jo ennen syntymäämme ja koko elämänne
haimme sitä paikkaa, johon sielumme oli ankkuroitu. Ehkäpä koko
elämämme oli tämän matkan mittainen aivan kuin malja, joka oli
meille annettu tyhjennettäväksi. Simon Salem oli saapunut pitkän
retken tehneenä ja hänen kaulassaan loisti hopeinen medaljonki.
Vanhus kumartui kuningattarensa puoleen ja kohotti katseensa
nähdäkseen nuoren naisen tai tytön, jonka kasvon piirteet hohtivat
kuin salaperäistä auerta, joka hämäränä varjosti hänen silmänsä ja
nenänsä, soikeat kalpeat kasvonpiirteet pehmentäen ja antaen niille
lapsekkaan pyöreän pehmeyden ja lempeyden. Hänen olemuksessaan sädehti aura, jonka kaltaisen voi tavata vain niillä harvoilla naisilla, joiden kasvojen kauneus on jäljittelemätöntä, virheetöntä kuin
hienonhienon silkkiharson läpi kuulastava nuoruuden raikkaus.
Kuningatar kääntyi tyttärensä puoleen ja suuteli tätä otsalle, hyväili hiussuortuvia, tytärtään Prinsessaa, Pasiphaeta käsivarsillaan
kannatellen. Simon kalastaja kuuli kuinka hänen hovinsa lausui runoa kuin tapaillen Korkean Veisun säkeitä. Aluksi kömpelösti sanoja
etsien mutta tavalla, joka oli vanhukselle niin tuttu eikä hän paheksunut taitamattomuutta, itse nyt mukaan osallistuen.
”Minun rakkauteni on valkoinen ja verevä,
kymmenentuhannenkin muun joukossa ylivertainen
Hänen päänsä on kultaa, puhtainta kultaa
hänen suortuvansa kuin palmunlehvät
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Hänen silmänsä ovat kuin kyyhkyset puronreunalla,
maitoisen veden pärskeessä
vuolaisimman juoksun partaalla
Hänen poskensa ovat kuin maustepenkit
tai tuoksujen täyttämät vasut;
Hänen huulensa ovat liljoja ja pisaroita
sulaa mirhaa;
Hänen vatsansa on lasuurilla päällystetty
norsunluulaatta;
Hänen jalkansa ovat kaksi puhtaaseen kultaan
upotettua marmoripilaria;
Hän on ulkonäöltään kuin Libanonin vuoret,
ylväs kuin setrimänty
Hänen kuiskauksensa ovat makeaa makeampia,
Kaikki hänessä nostattaa halua.
Sinun napasi on pyöreä malja,
josta mausteviini ei lopu koskaan,
Sinun vatsasi on liljojen ympäröimä vehnäketo.
Simon asetti nuoren pojan ruumiin Prinsessan ruumiin viereen
Preussinpunaisen pellavaliinan päälle. Kuningatar kohotti katseensa
ja osoitti kohti kuun siltaa, jossa oli tuhansia ja taas tuhansia pieniä
valkoisia ristiä, ja tähtimeri niiden yllä kuin ikuisuutta varjellen.
Daimoneiden kuoro kohosi taivaalle ja siihen yhtyi joukko enkelten
kuoroa. Kuu loisti peittäen taakseen taivaankannen ja Descardes
vuorijonon hopeinen hohde paloi tummanpunaisena meren pinnalla. Oli se hetki jolloin molempien taivaankappalten kääntöpiit kohtasivat toisensa Ravun kääntöpiirin kohdalla ja leikaten samalla
Jupiterin, Saturnuksen ja Venuksen yhteisen kultaisen kolmion.
Descardes vuorijonon huippu osui niiden kultaiseen leikkaukseen.
”Sinä Simon olet nähnyt minun hovini ja ymmärrät Pasiphaen
lasten saaman Hefaistoksen kirouksen, olet kuullut kertomuksemme
ja näet ja ymmärrät nyt kaiken. Sillä aivan kuten keisari Gotoba korjautti ja laitatti kuntoon Toban ja Sirakawan palatsit, jotta voisi siellä
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halutessaan vierailla tai usvaisen Minase -joen varren palatsin, johon
hän saattoi vetäytyä kevään kukkien ja syksyn vaahteroiden aikaan,
omistautuakseen maallisille nautinnoille sydämensä halusta, samoin
minä valmistan nyt tyttärelleni majan, sen majan, jonka tarinan olet
kuullut Daidalokselta, Hermotimokselta, Minoksen ja koko laajan
hovini kuvaamana. Niiden jotka ovat kadonneet, ja joiden syliin sinun sielusi nyt palaa.
He ovat kertoneet Sinulle vanhus oman unensa, ja sinä ymmärrät
loput, eikä minun sovi kertoa enempää kuin on jo kerrottu. Sillä
miksi minä kertoisin enemmän ja saman, jonka profeetat ovat kertoneet toinen toisensa jälkeen, aina uudelleen samasta totuudesta
puhuen, saman viisauden löytäen. Minä annoin Sinulle, vanhus, pojan jotta sinun hartain toiveesi toteutuisi ja täyttyisi ennustus, ja sinä
halusit uhrata ainoan poikalapsesi, rakkaimpasi jotta painajaisesi
päättyisi ja saisit siunatun rauhan. Sen, joka sinulle oli luvattu.
Oman unesi harhassa näin uskollisuuttasi osoittaen ja sukukuntasi tapaan veristä uhria vaatien. Sillä jokaisessa meissä on pala uhria ja
uhraajaa, kapoina palvelevia luottovankeja, sortajan puolelle siirtyviä,
jolloin syyllisyys ja ahdistus syntyy siitä, ettemme ole koskaan vain
hyviä ihmisiä Simon. Sillä ensin sinä petit pojan ja nyt tyttären ja lopuksi palvelit sortajaa ja pääsit pelostasi, sinuun suunnatusta sadismista, vain uhraamalla rakkautesi, jolla sinua kiristettiin.
Ennen sinua he näkivät unen Daidaloksesta, demonista ja hirviöstä, Minotauruksen mylvinnän sekä tyttäreni synnyttämästä pojasta,
jonka sinä sait itsellesi. Ja he rakensivat tornin, taivaisiin ulottuvan,
saivat Nooan liiton ja tekivät kuninkaasta oman kuvansa, ja lopun
sinä jo tiedät eikä minun sovi kertoa enempää, kyllästymiseen saakka. Sillä hovi, joka teki itsestään kuninkaansa mittaisen, muutti kuninkaansa kääpiöksi, ja minä hyväksyin heidän sääntönsä antaen
heille merkin, joka oli kääpiön mittoihin puettu. Minä annoin heille
tyttäreni ja he tekivät hänestä orjan, koska uskoivat kuningattarensa
niin tahtovan rakastuen omiin tyttäriinsä ja pettyivät, kuten isä tyttärensä menettäneenä.
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Minä annan sinulle Pietari anteeksi. Anteeksi sinulle ja itselleni,
teidän tavallanne kääpiöksi pukeutuneena ja isän tavalla tyttäreni
näin uhraten ja hyläten mustasukkaisuutta ja pelkoa tuntien. Hyvittäen hänelle, omalle tyttärelleni, hänen vaatimallaan tavalla ja sillä
ainoalla, jonka sinä saatoit ymmärtää.
Uhraten ensin poikani hovini kiron tähden, tyttärelleni näin hyvittäen ja oman tekoni tähden, en hänen tekoaan korjaten. Kuin
Nemesiksen, kohtalon jumalana pidetyn Kuun kiertolaisen, oikeamielisyyttä näin osoittaen tai Aabrahamin käsittämättömän uhrilahjan, ainoan poikansa alttarille vieden. Ottaen pois nyt puuta
vartioivan leimuavan miekan, palatsini itäpuolelle asettamani tulisen
merkin. Miekan, jota sinä ja sinun sukusi on kantanut.
Vanhus käänsi selkänsä hoville ja tunsi syvän painon rintansa
päällä. Kuu hänen takanaan oli kaikonnut horisontin taa, sen silta oli
muuttunut tähtisateeksi ja pienet valkoiset ristit olivat kuin lumisia
kiteitä hyvästellen etääntyvää kuuta. Vanhus tunsi paljaiden jalkojensa alla kallion sileää pintaa, jossa lohkeamisen ääriviivat olivat näkyvissä kuin pääkallon luut toisiinsa lomittuen. Hän kuuli matalan
voihkaisun, sieraimiin tarttuvan savun ja voimakkaan katkun, jonka
aisti kitalakensa pohjalla kuin poltetun lihan makuna.
Hän näki edessään luolan suun ja usvaa, joka oli nyt kuin maalista
syntyvää tummaa savua sitä tulella hiljaa kuivattaessa, tai ehkä sittenkin palaneen viljan tai lampaan lihan imelän sakeaa savua, johon
oli lisätty yrttien tuomaa uhrilahjan tuoksua. Vanhus tunsi kämmentensä jäntereissä ja jalkapöydän luissa tuskaisen poltteen ja kyljen
lävistävän tulisen terän. Syntien taakka ripustautui hänen harteilleen
kuin kuivattavat kalat tai nyljettävien eläinten ruhot, koko ruumiin
painon kannattavan tuskan raajojen riutuneissa lihaksissa. Inkojen ja
olmeekkien, Maya-kansan suurten henkien kutsun.
Hän näki käärmeen kohoavan maasta kuin tulisen salaman, naisen poven, Aabelin veren huudon ja Kainin merkin kansojen yllä. Ja
edessä seisoi tyttö tai nuori nainen, jonka kasvot olivat kuin näkymättömän silkkiharson suojaamat sokaisten jokaisen miehen silmät.
Järkyttyneenä teoistaan hän itki vanhan miehen kuivia kyyneleitä.
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Vanhus kuuli isänsä, äitinsä kutsuvan äänen, sisartensa naurun,
saappaiden raskaat askeleet. Etäämpänä mylvi härkä kuin Minotaurus tietään labyrintista etsien, ja edessä seisoi nainen riisuen
purppuraisen viittansa miehelle antautuen. Hän istahti viitalle kalliolla, jossa aallonmerkit olivat jättäneet vuosituhantisen kirjonsa, ja jossa halkeamat lomittuivat toisiinsa kuin pääkallon luut ja
helakanpunainen veri valui arpakuutioille, jotka heitettiin ilmaan sotilaan kädestä juuri silloin kun Gilagmes palasi matkaltaan uuden
aikakauden aamussa, kevään pionien, mangolien ja kirsikoiden peittämään puutarhaan.

Luku 20
Kuu nousee - Södegran III

Salzburgin Kleinarlissa Jägersee järven rannassa ruotsalaissyntyinen

Peter Södergran jatkoi puhettaan poliitikkojen, sotilaiden ja mustan
vallan liittolaisten salaisessa kokouksessa tuijottaen järkyttyneenä ja
kalpeana eteensä. Eurooppa oli hajonnut ja helvetti irti ihmisten
päässä. Osa syytti siitä Unionin ydinvaltioita, jotkut sen byrokratiaa,
demokratian irvikuvaa, etäisyyttä kansalaisiin, identiteetin puuttumista, osa haki syntipukkia tieteestä, teknologiasta ja lopulta heikoimmista osattomista ihmisistä. Riistetyistä piruparoista, jotka
olivat kolonialismin nimissä ja vuosituhantisen riiston nälkiinnyttäminä nousseet kapinaan. Se oli heikko-osaisten ja valtaisan valtaväestön epätoivonen niskalenkki pienen vähemmistön tuhlailusta ja
globaalista ryöstöstä. Uni vain oli historian uni, tuhatvuotisen ihmisen näkemänä.
Eurooppa oli nyt kuin muinainen Rooman valtio jakautuneena
ensin läntiseen ja itäiseen kulttuurialueeseen, ja tämän jälkeen sitä
joko nuorempiin tai vanhempiin vaiheisiin. Ratkaisevaa oli se, missä
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vaiheessa kukin kulttuuri ja sen piirissä eläneet ihmiset olivat suurimmat traumansa kokeneet ja taantuivat nyt juurilleen.
EU-jargon oli vuosi vuodelta vain pahentunut, eivätkä kansalaiset
enää edes tienneet, mitä maita unioniin kuului. Ihmiset olivat omien
verkostojensa kautta yhteydessä toisiinsa yli valtioiden rajojen ja
käyttivät siinä kieltä, joka oli ymmärrettävää ja heille yhteistä viestiä.
Sen sijaan se ei noudattanut EU:n normeja ja rajoja, jolloin ihmiset
vieraantuivat sellaisesta yhdentymisestä, joka oli muuta kuin heidän
oma kokemuksensa ja webympäristön verkoston kertoma, vuorovaikutteinen ja reaaliaikainen yhteisön luoma turvallinen ja koskettava tunnekieli. Kun EU pyrki rajoittamaan ihmisten sellaisia oikeuksia, jotka olivat heidän toimintansa ja ajankäyttönsä ytimessä, EU:n
ydin etääntyi heistä ja alkoi terrorisoida, kuten Rooma aikanaan imperiuminsa viimeisinä hetkinä.
Siellä missä kulttuuri oli integroitu monen sulatusuunin kautta, ja
sen perusteet olivat kuten muinaisten gnostilaisten liikkeiden kohdalla, arvostettiin synkretistisiä liikkeitä. Heille uuden oppiminen oli
helppoa ja traumat pieniä, mutta epämääräisiä ja kansakunta oli koko ajan neuroottinen. Vallan keskittämiseen oppineet kulttuurit, kuten kiinalaiset, palasivat heti hyvin syvälle juurilleen, ja unet olivat
vanhempia kuin siellä, jossa kulttuurisia solmukohtia oli lukuisia.
Heille Kuun ekliptikan ja kiertoradan solmukohtia oli runsaasti, eivätkä vanhat ennusteet rakentuneet suurten planeettojen kulkuun
saati taivaanlaen, medium coeli, kymmenen kentän kärkeen, jossa
taivaan meridiaanitaso leikkasi ekliptikan. Kuu ja maa muodostivat
monelle ikään kuin kaksoistähden, josta ennustaminen alkoi ja elämän vaiheet muotoutuivat myös suhteessa aurinkoon, väitettiin ja
moni uskoi tähän aivan kuten mihin tahansa kertomukseen. Moniarvoisessa kulttuurissa kaikki kertomukset olivat yhtä arvokkaita
juurettomien kulkureiden tai moraalittomien pelureiden uskoa.
Kulttuurikosketusten muoto oli niin ikään ratkaiseva, ja monet
paimentolaiset tai luonnonkansat, symbolinsa luontoon rakentaneet
kulttuurit, palasivat hetkessä takaisin juurilleen, kun taas ikivanhat
korkeakulttuurit alkoivat puhua sellaisista imperiumeista, joissa Eu477

rooppaa ei mainittu enää lainkaan. Näiden keskuksia saattoivat olla
Gao Afrikassa, Guzco Etelä-Amerikassa, Tenochtitlan VäliAmerikassa, Istanbul ja Kairo Euroopassa, Delhi ja Vijayanagar Intiassa, Hanoi, Ancor ja Ayatthaya Kaakkois-Aasiassa, Peking Kiinassa ja Kioto Japanissa. Näiden ihmisten ja kulttuurien uni palasi
paikallisten kulttien ja astrologian sekä maailmanuskontojen synnyn
aikaan, kiertokulun tai siitä vapautumisen aikaan, uskonnollisen kokemuksen ja kirjanoppineiden aikaan, uskonnot kokoavaan toivioretkien aikaan, markkinapäivien, välittäjien ja keinottelijoiden
aikaan, kulttuuriperinnön vaalijoiden ja mandariinien sekä kulttuuriimperiumin synnyn aikaan, klaanien ja yhteenkuuluvuuden sekä
pienvalta-aikaan vastakohtanaan suuri valta, herrat ja päälliköt sekä
siipeilijät ja riistäjät.
Elettiin syvää keskiaikaa, jolloin tuhatvuotinen ihminen olisi täyttänyt 500 vuotta ja nykyihminen 50 vuotta. Ihmisiä planeetallamme
oli tuolloin noin 300 miljoonaa, ehkä hieman vähemmänkin. Vain
noin 5 - 7 % nykyihmisten määrästä, jos sitäkään. Näistä jo tuolloin
yli 200 miljoonaa asui Kiinassa ja Intiassa. Etelä-Amerikassa liki sama määrä kuin nyt Suomessa. Näiden ihmisten historia ei voinut
olla sellaista, jonka varaan olisi voinut laskea liki 20 kertaisen ihmismäärän kohtalot, talouden, hallinnon, teknologian ja ravinnon tuotannon ympäristöongelmat, sekä tavan uskoa ja elää uudessa
ajattomassa ja paikattomassa maailmassa, jossa yksilö yksin otti vastuun omista töistään ja moraalistaan kasvaen ohi laumasielujen hengestä.
Ja kuitenkin he käyttivät samoja vaatteita, samoja peltoja, samantapaista hallintoa, sotivat ja rakastelivat kuten nyt, astrologia ja uskonnot olivat yhteisiä, ihmisen tapa tehdä kertomuksia, tutkimusta
ja tiedettä oli jo syntynyt, eikä eroja ollut myöskään perheen ja suvun tarinassa tai tavassa edustaa eräänlaista kaiken sosiaalisen rakenteen ydintä. Moraaliset ja eettiset säännöt olivat samankaltaisia,
valtio keräsi veronsa, sääti lakinsa. Miten sellainen maailma unineen
voisi sopia yli 20 kertaisen ihmismäärän käyttöön, kun kyseessä oli
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paikaton ja ajaton, webympäristön kolmas maailma, hymähti Södergran unionin taantumalle.
Ruotsalainen Södergran oli täsmällinen analyytikko kuten kiinalaiset pragmaatikot jo silloin, kun nämä laskivat intialaisten tapaan
tähtiään ja pohtivat niiden liikkeitä järkevästi, kuten runoilija Baudelair omassa kammiossaan runoutta uudistaen ja jääden yksin. Hän
kykeni näkemään Kuun taivaankappaleena, jossa olivat selvät täydenkuun, puolikuun ja uudenkuun neljännekset, ja että Kuu kiersi
noin 5 astetta kallellaan ekliptikan tason suhteen ja keskietäisyys oli
noin 380 000 km eli noin 30 maan sädettä.
Södergran oli viestittänyt sen puhtaaksi viljellyille webympäristön
telecity-blogaajille, warettajille ja sellaisille ryhmille, joiden elämä
kulki jo kauan täydellisen paikattomuuden, sosiaalisen riippumattomuuden tietokoneen ruudulle rajatussa maailmassa. Näiden rikas ja
fiktiivinen mielikuvitus, liitettynä poikkeukselliseen luovuuteen ja
innovatiivisuuteen, tarjosi ruotsalaiselle sellaisen armeijan, joka vahvisti ja monipuolisti altruistisena globaalina ryhmänä Müllerin tuottamia geenimanipuloituja muita ryhmiä.
Se oli osa evolutionarismia ja innovaation diffuusiota, kykyä tuottaa uutta ja levittää se ympäristöönsä. Levittää se blogaajien ja warettajien, tieteen kärjen kaikille avoimissa editorit ja portinvartijat
sivuuttavissa verkostoissa. Näissä OA (open acess) verkoissa fyysiset
tieteet kulkivat paljon edellä muita ja biologit tulivat perässä. Viimeisenä tulivat vanha ja perinteinen media, portinvartijat ja tiedelehtien
ne edustajat, joita kukaan ei enää lukenut, ja ne saivat luvan säilyttää
konventionsa, ja niitä kerättiin kuten antiikkia kerätään.
Jo vuonna 2007 uusi avoin tiedeverkko sisälsi yli puoli miljoonaa
uutta artikkelia ja julkaisua, ja uusia julkaisuja avoimeen verkkoon
tuotettiin tuhansien kirjoitusten viikkovauhdilla. Karsinnan ja hyväksynnän suoritti yhden tai kahden tieteen portinvartijan tai vanhan median toimittajan sijasta suuri globaali tiedemiesten ja lukijoiden massa, eikä se hyväksynyt virheellistä tai väärää oikaisematta.
Tai oikeammin se hyväksyi ne, joita se tarvitsi ja käytti omaan puuttuvaan tietoonsa, ja hylkäsi tarpeettoman koodin oikeanakin omaan479

sa, vain tiettyä ongelmaa ratkaistessaan, ikään kuin ihmisen keho
valkuaisainesynteesiä valmistaessaan.
Tuo globaali ydinryhmän verkosto avasi salaiset koodit hetkessä,
kuten saksalaisten enigma salausjärjestelmä murrettiin toisen maailmansodan melskeessä. Se hallitsi muita teknologiansa ja innovaatioittensa kautta, eikä sillä voinut olla kilpailijaa globaalissa tiedon
tuotossa, käytössä, sovelluksissa, myynnissä ja markkinoinnissa, palvelujen tarjonnassa, luovan talouden innovaatioprosesseissa. Se kulki kaikessa edellä ja täytti muiden tarpeet, geenien sisällön ja loi
moraalin. Sillä oli omat koodinsa, eikä se niistä luopunut. Se uudisti
kaiken dynaamisesti, reaaliaikaisesti ja aika oli siltä kadonnut.
Puuttuva tieto oli kuin palapelin pala tai emäspari, molekyyli tai
dna-koodin osa. Ja tähän tehtävään nämä telecity blogaajat olivat
erikoistuneet kuten ihmisen solun rna-koodin molekyyliketjun sisäisen tiedon kuljettajat. Se oli kuin pellolle irti päästetty geenimanipuloidun kasvin synnyttämä jalostuskone, jonka tuloksena jotkut
rikkaruohot tai petopunkit, sienet tai mikrobit lisääntyivät villisti ja
toiset katosivat. Tarvittiin lisää ja voimakkaampaa myrkkyjä, ja nämä
herbisidit tuhosivat lopulta kaiken elävän. Kunnes mukaan tulivat
keinotekoiset tekoelämän muodot ja Müllerin kaltaiset nerot, Södergranin tapaiset aivot hoitamaan valtaisaksi kasvanut liki kymmenen
miljardin ihmisen organismi jälleen toimivaksi.
Nämä äärimmäisen puhtaaksi viljellyt kuvaruutuihmiset oli puhdistettu muista roskista ja rönsyistä lukuun ottamatta individualistista nerokasta mielikuvitusta liitettynä täysin neutraalin kuvaruudun
tarkkailun ilmapiiriin. Kaikkea ohjasi muita rikkaampi fantasia, jossa
ei ollut nostalgiaa ja juurten kaipuuta, mutta erinomainen kyky luoda
uutta ja tunnistaa omat koodit ja yhteisön jäsenet, kuten rnamolekyyli toimi solussa. Se oli kuin Rosettan kivi hieroglyfien avaamisessa. Sodan johto mykeneläisessä, hellenistisessä ja mayakulttuurin yhteisessä koodistossa.
Se oli maailmanhistorian suurin ja fiksuin armeijakunta ilman vähäisintäkään kasarmielämän tuntua. Vapaiden altruistien nuorten
oma luova ja monitaitoinen nerokas verkosto, jossa oli miljoonia
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huippuosaajia, luovan osaamisen innovatiivinen kärki ja nuoren oppositiossa kulkeva persoonallinen rakenne ja alati perinteisen muuttava sisäinen pakko. Se oli henkisesti vastakohta armeijoihin koulutetusta kasarmihengestä, ja sen kurinalaisesta käskyn toteuttavasta
hierarkiasta tai byrokraattisesta yhteiskunnasta, jota se ei edes tunnistanut tai vastusti raivokkaasti. Sen peli oli kuin olmeekkien kulttuurista, heettien ja hunnien maailmasta, etruskien ja foinikialaisten
kulttuurista.
Södergran tiesi tarkalleen kohdat, joissa Kuun rata leikkasi ekliptikan tason, Kuun radan solmut. Ja että ne eivät jatkuvasti pysyneet
samassa suunnassa, vaan liikkuvat tehden täyden kierroksen noin
18,6 vuodessa. Oli siis aikoja, jolloin Kuu ei laskenut tai tullut näkyviin lainkaan pohjoisella tai eteläisellä pallonpuoliskolla. Nämä alueet
ulottuivat kauemmas kuin vastaavat auringon kääntöpiireistä syntyvät pitkän päivän tai kaamoksen ja yön ajat. Tällöin siellä liikkuminen oli turvallista myös niille, jota eivät hallinneet zenk-geenejään tai
olivat saaneet liiaksi lektiiniä muuntogeenisestä ravinnostaan.
Tähän Kuulta ajoittain kokonaan suojattuun pohjoisimpaan ja
eteläisimpään vyöhykkeeseen löysi kotinsa Södegranille sellaiset passivoitavat avainihmiset, joille telecity-blogaajat tarjosivat katkelmallisia mielihyvän hetkiä, kiinnostuksen ja jännityksen palasia,
supermarketin tyhjään kuljeskeluun sopivia hetkiä. Muuntogeenisinä
heille tarjottiin yhden asian ilmiöitä ja elämyksiä, turhaan ajan kuluun ja flaneeraukseen sopivia sellaisia market tuotteita, jotka varmistivat, ettei kollektiivista ryhmäsidosta päässyt syntymään ja
sosiaalista pääomaa ei voinut havaita. Yolok-geenit olivat syöneet
moraalin rippeet ja uusia myytiin kaduilla ja kaupoissa.
Luova innovaattoreiden rna-ketju tuotti heille sellaisia tunnekuohuja tai vähäisempiä kokemuksia, joita normit, arvot tai moraali
eivät häirinneet. Sosiaaliset tai yhteiskunnalliset ilmiöt eivät päässeet
nivoutumaan yhteen tukien tai vahvistaen toisiaan, eivätkä nämä
ihmiset sellaista edes osanneet kaivata. Webympäristön sosiaaliseen
muistiin rakennettiin vain katkelmallisia elämyksiä, lyhytkestoisia ja
vähäistä koulutusta vaativaa viihdettä monikulttuurisena, ilman
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omaan yhteisöön sitovaa merkitystä. Kokemuksista oli määrä tehdä
lyhytkestoisia ja episodimaisia, vailla mahdollisuutta rakentaa yhteisöllisyyttä tai juuria. Tässä ”ikään kuin” -maailmassa päihteet ja
huumeet olivat yleisiä ja niitä tuli suosia.
Kuun radan lähin piste maasta, eli perigeum, kiersi maata kerran
ajassa 8 vuotta ja 310 päivää. Perigeumin suhteen laskettu Kuun
kiertoaika, eli anomalistinen kuukausi, kesti tarkalleen 27 vuorokautta 13 tuntia ja 19 minuuttia. Kuun kiertoaika voitiin laskea myös
Kuun radan solmun suhteen. Tälläkin oli oma pituutensa 27 vuorokautta 5 tuntia ja 6 minuuttia. Tämä johtui siitä, että Kuu kiersi ekliptikan taantuvassa suunnassa kerran 18,6 vuodessa. Tällä dragonisella vuorokaudella oli merkitystä ennustettaessa pimennykset. Pimennykset, niin Auringon kuin Kuun, voivat tapahtua vain silloin
kun Kuu oli lähellä ratansa solmua.
Tästä pimeämmästä drakonisesta vyöhykkeestä kotinsa löysivät
sellaiset webympäristön fundamentalisti pelurit, jotka kävivät hillitöntä taistelua kaikesta mahdollisesta rajalliseksi kokemassaan konfliktisessa maailmassa. Näille telecity blogaajat, ihmisyhteisön ja
organismin rna-ketjut, tarjosivat pelaajien riskien maailmaan sopivia
tuotteita, oli kyse sitten rahasta, arvonannosta, moraalista, fiksuudesta, ihmisen tunne-elämän tuotteista kuten rakkaudesta tai vihasta.
Kaikesta tästä tuli käydä hillitöntä kilpailua ja tärkeintä oli, että syntyneet pelit ja konfliktit antoivat mahdollisuuden osoittaa oma ”fiksuus” ja kyky ennakoida ”peli” sekä varoa guruja, opettajia ja
mestareita. Kulutuksesta oli tullut kaiken mitta ja oma paradigma. Se
ei ollut enää vain välttämätön toiminta, vaan samalla elämäntapa ja
kalkyloitu, vailla moraalia toimiva koneisto investoida panos-tuotos
laskelmin myös tunteisiin, perhe-elämään, lapsiin ja vanhuksiin.
Drakonisessa ajassa ja vyöhykkeessä syntyneet ja kasvaneet saivat
kapinoida ja osoittaa taitoa ja oveluutta mielin määrin, kunhan se ei
ylittänyt pelaajan omien sääntöjen mukaan rakentuvaa, paksujen
muurien suojaamaa moraalitonta peliä. Jos joku ei tähän lohduttomaan peliin suostunut, hänet suljettiin armotta drakonisen vyöhykkeen ulkopuolelle ja ulos pelistä. Hänelle käännettiin selkä ja hän
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lakkasi olemasta, kuten koulukiusaajien ja työpaikkasadistien maailmassa tai perheissä, joissa tunnekylmyys oli tuttua.
Kukin elämän osa-alue muodosti oman sisäisen pelinsä, eikä mikään niistä saanut kartuttaa sosiaalista pääomaa. Kun peli oli ohi,
siitä erottiin, kuten puolisosta ja perheestä erotaan, käynnistäen uusi
armoton peli ilman kaunan tunteita ja emotionaalista vihaa tai katkeruutta, tavoitteena hillitön taistelu seuraavan erän voitosta. Uuden
yhteiskunnan organismin verkostosta rakentuvan armeijakunnan
luovien innovaattoreiden oli huolehdittava siitä, että pelaajat saivat
itse ohjata riskien maailmaansa, jossa mukana olivat kohtalo, oveluus mutta myös johdatus ja intuitio. Kustakin pelin osasta oli tehtävä irrallinen kokonaisuus, pirstaleinen maailma, jossa jokaisella pelin
osa-alueella oli oma itseriittoinen ja irrallinen merkityksensä, ja jossa
ei tunnettu sääliä tai myötätuntoa. Työpaikan sadismissa, koulukisaamisessa, avioliiton helvetissä jokaisen oli ymmärrettävä kuinka
kyseessä oli vain peli, ja siitä ei kuulunut jäädä kaunantunteita tai
haavoja. Tässä toimittiin kuten gm-lajin geenit pellolla, eikä minkäänlaista väkivaltaa vaadittu. Narsistiset päämäärät pyhittivät keinot
tässä mustien jesuiittojen veljeskunnassa, jossa naisia oli jopa miehiä
enemmän laumasielujen johdossa.
Turhautuneet ja pois suljetut saattoivat siirtyä toiseen vyöhykkeeseen ja tästäkin siirrosta vastuun kantoi globaalin organismin rnaketjut. Heitä oli vain noin 2% väestöstä, lukumääräisesti kuitenkin
lähes 200 miljoonaa huippuälykästä ja -lahjakasta nuorta siinä populaatiossa, jossa oli lähes 10 miljardia ihmistä. Heitä riitti jokaiseen
kylään ja kaupungin kortteliin, kaikkiin ammatteihin ja sosiaaliluokkiin, kulttuureihin ja kielialueisiin. Heitä ei voinut paeta edes hindujen Brahmaniin, Riemannin neljänteen ulottuvuuteen, taivaan
kirkkauteen, sillä juuri siellä nämä altruistit olivat enemmistönä.
Sama pimennyssarja sisälsi aina kokonaisen lukumäärän sekä
drakonisia että synodisia kuukausia. Tällainen jakso oli nimeltään
saros-jakso, ja sen pituus oli jo Ptolemaioksen aikana 18 vuotta 11
vuorokautta, mikä sisälsi tarkalleen 223 synodista ja 242 drakonista
kuukautta. Sen tiesivät myös Maya-kansan astrologit ja ennustajat.
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Oikeastaan juuri he tiesivät ja me opimme sen heiltä, kuten kaiken
muunkin oleellisen, huokasi Södergran. Tähän ”miltä näyttää”
-maailmaan sijoittuivat ne joille ”ikään kuin ”-maailma ei oikein sopinut ja he ahdistuivat liian helpossa ympäristössä. Niinpä synodiseen aikaan asettuivat erityisesti Södergranin strategialle tärkeät
teosofiset materialistit, joille telecity-blogaajat tuottivat monikulttuurista yhteistä oppia, jota nämä vimmatusti kaivelivat muuntaen näin
vanhaa traditiota nykyisyydelle sopivaan muotoon, jolloin se ei enää
sitonut tai velvoittanut heitä mihinkään. Hindujen karmassa nämä
olivat kiertäneet jo lähelle kaaman ja dharman rajaa, kun edelliset
olivat vasta arthan alussa.
Tässä synodisessa ajassa ja paikassa traditio, tila, aika ja ruumis,
yhteisö voitiin määrittää aina uudelleen, ja normit vaihtuivat alati.
Perinteestä tehtiin siellä väline, jota saattoi käyttää mihin tahansa
idän uskontojen tapaan hakien ulkoista muutosta, mutta päätyen
lopulta puolitiehen henkiseen materialismiin. Globaalin diffuusion
levitessä strategisista telecity-blogaajien luomista pisteistä, luovien ja
innovatiivisten paikattomista tietokoneista, vaatimukset hieman kasvoivat market -flaneeraajien maailmaan verrattuna, ja nyt innovaattoreiden rna-ketjujen tehtävänä oli tuottaa läntiseen realistiseen
maailmankäsitykseen rakentuvaa tietoa ihmisestä ja maailmasta sekä
buddhalaisesta opista harmoniaan ikään kuin yhtenä ja samana oppina.
Syntyi soluja tai saarekkeita, joissa nämä ihmiset saattoivat kuljeskella irrallaan tulevasta ja menneestä, kuvitellen itse ohjaavansa elämäänsä kuten jättimäisessä marketissa, mutta toimien kuitenkin
koko ajan ohjatussa webympäristön huippujen tuottamassa virtuaalisessa todellisuudessa. Prosessi muistutti mehiläisyhdyskuntaa ja sen
heksagonaalisia rakenteita hakea optimaalisia reittejä ja yhdistäen ne
sosiaalisiin rakenteisiin varoen psykologisoimatta tarpeettomasti.
Heksagonaalisesti rakentuva talous ja luonnonvarojen käyttö oli optimaalinen, mutta vain sen teknokraattisessa, fysikaalisessa merkityksessä, mutta ei enää psykologisessa saati muiden ryhmien käytössä.
Elämän ikuisessa kierrossa nämä valtasivat sen toisen kerroksen,
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peilaten yhteen suuntaan virtaavan tiedon aina nurinpäin, sen kulkiessa kolmannesta kerroksesta tai ylempää suurten laumojen valtaamaan kansojen ensimmäiseen kerrokseen.
Kuun Maata kiertävän radan elementit muuttuivat kuitenkin jatkuvasti. Radan eksentrisyys ja kaltevuus vaihtuivat hieman ja muuttivat ikivanhaa ehdotonta astrologista mallia. Näistä muutoksista
johtui, että Aurinko oli 206 päivän välein Kuun radan isoakselin
suunnassa ja 173 päivän välein radan solmuviivan suunnassa. Nämä
olivat alkeellisia perustietoja, joista muinaiset astrologit käynnistivät
täsmällisen työnsä.
Tähän oikuttelevaan osaan Kuun kiertoa sijoittui suurin osa
muuntogeenisiä ja epigeenisesti pimeitä ihmisiä. Päinvastoin kuin
juurettomia kulkureita, joita ohjasivat työntävät voimat, nämä postmodernit turistit liikkuivat voimalla, jollaiseksi he kuvittelivat omaa
vapaata oikuttelevaa tahtoaan. Niinpä sähköisen verkoston kärkiinnovaattoreiden ja telecity-blogaajien rna-ketujen tehtävänä oli
tuottaa heille valtavat määrät uusia muuttuvia kokemuksia, jollaisiksi
kävivät yhtä hyvin Jeesus-ikonit kuin valintamyymälän kautta hankittu uskollisuus Dalai Lamalle, hindujoogaajille tarkoitettu mystiikkaa
tai meditointi samaan aikaan zen-tyyliin. Syntyi hyvin holistinen ja
integroiva, synteettinen maailmankuva ja synkretistinen oppirakennelma.
Tässä Kuun oikuttelevassa ajassa ja paikassa ikuiseksi kiertolaiseksi ja kulkuriksi muuttuneen ihmisen henkisyyspaketti syntyi lukuisten uusien uskontojen käsikirjasta, jossa kärki-innovaattoreiden
oli korostettava kulttuurien moninaisuutta, sieltä täältä haettuja ja
keskiluokkaistunutta tieteen ja taiteen, uskontojen ja mystiikan,
normien ja moraalin sosiaalista rihkamaa tai niiden irrallista pääomaa
pilkkoen ja uudelleen yhdistäen.
Tämä levoton paikka muistutti ikään kuin 1970-luvun hippiliikkeen synnystä, mutta ilman elämäntavan muutosta tai vastakulttuurin oikeaa nuorisokapinaa. Tuotettu materiaali sai olla siten melkein
mitä tahansa, sillä kukaan ei kuitenkaan siihen oikeasti sitoutunut.
Tärkeää oli, että tuote ei saanut olla oman ryhmän tai yhteisön nä485

köinen tai rakentama, josta postmoderni turisti olisi voinut tunnistaa
sen omakseen ja kauhistua vetäytyen pois peloissaan. Kun aiempaan
oli kyllästytty, oli tarjottava jotain vielä uskaliaampaa, mutta turvallisessa paketissa. Jopa koti oli heille pelottava paikka muuten kuin
pysähtyä ja vaihtaa vaatteensa. Se oli turvasatama, mutta samalla pelottava vankila, ja sellaisena se oli heille myytävä ja markkinoitava
liikuttaen näin muuten koditonta pääomaa. Hindulaisuudessa, arjalaisten juurilla, nämä olivat siirtymässä dharmasta moksaan ja täyttivät harvalukuisena elämän kierron kolmannen kerroksen.
Tähän oikuttelevaan tarkoitukseen telecity-blogaajat käyttivät välittäjiä, vapaita ja juurettomia kulkureita ja kaaosta rakentavia ryhmiä, joille hyppy tuntemattomaan ja pelkurimaisista kompromisseista kieltäytyminen ei ollut vierasta. He olivat täydellisesti vieraantuneita omasta kulttuuritaustastaan, jos sitä koskaan olikaan. Nämä
käyttivät kaiken energiansa pyrkien peittämään oman varjonsa, joka
oli lopulta vain pimeää pahuutta ja terroria. Ahneus ja kyltymätön
saalistus oli muuttunut patologiseksi.
Heille telecity -blogaajien kärkiryhmien huippujen oli kyettävä
todistamaan kuinka se, mitä ei voitu näyttää todeksi, ja joiden luonne oli toinen kuin luonnontieteiden osoittama ja matemaattinen
malli, sitä ei voinut olla lopulta olemassa. Tämä kielen pohjaton tiedostamattomuus oli Södergranin vahvinta osaamista, eikä hän sitä
peitellyt. Hän rakasti tätä moraalista täysin vapaata ihmisryhmää, ja
manipuloi heitä aikansa kuluksi kuten eläen omalla planeetallaan.
Sadistina hän halusi tehdä pahuudesta teknisen, ja sitä kautta neutraalin ilmiön muillekin ryhmille ymmärtää juurettomia kulkureita ja
koditonta rahaa. Yhteiskunnan oli oltava neutraali ja pahuus vain
oire jostakin, jota oli aina mahdollista selittää tai ymmärtää.
Södergran oli nollannut kellonsa käyttäen drakonista kuukautta.
Näin oli tehty myös tarkalleen 18.6 vuotta aiemmin ja aina tasavälein
siten, että kiinalaisten laatima tähtikartta toteutui ja varmistettuna
myöhemmin intialaisten vahvistamana zoodiakos -eläinratana. Södergranin tiedot olivat astrologisesti ja tieteellisesti varmasti oikeat.
Kuun solmut ja tähtikartat olivat täsmälleen ne, joita muinaiset ast486

rologit olivat käyttäneet, ja ne oli vahvistettu nykyisten ihmisen biokemiaa ja avaruustutkimusta tuntevien tiedoin. He puhuivat astrologian sijasta kosmos-biologiasta ja se vakuutti epäilijät. Kaikki muut
paitsi altruistisesti toimivat telecityblogaajat ja innovaatioympäristön
luovat nuoret. Münchenin olympialaisten aikaan terroristit olivat
käyttäneet laskelmissaan perinteistä anomalistista kuukautta ja Yhdysvaltoihin terroristit iskivät niin ikään väärän synodisen kuukauden opein. Pelkkä katastrofi ei johtanut holistiseen jatkumoon, jossa
prosessi oli tähtiin kirjoitettu, kuten Cortesin ja espanjalaisten tullessa Etelä-Amerikkaan, laskeskeli ruotsalainen ohjelmansa toteutusta
evolutionaarisena oppina.
Ensimmäisen pienen evolutionaarisen kokeensa Södergran oli
tehnyt jo syyskuussa 2007, jolloin Peruun putosi lasketulla tavalla
miehen pään kokoinen Kuusta irti kammettu meteoriitti saaden aikaan lähelle Klazomenen kylää 1300 kilometriä etelään Perun pääkaupungista Limasta syrjäiselle maaseutualueelle vaatimattoman
kraatterin. Mediat kautta maailman kuitenkin reagoivat tuohon tapahtumaan myös kaukana Perusta, jopa Helsingissä maan päälehti
20. syyskuuta 2007 BBC:n tiedottamana, havaitsi Södergran periferian lehtiä seuraten. Maahan törmätessään liki 20 kilometrin sekuntinopeudella se sai aikaan paikalliset ihmiset pelästyttäneen jyrinän,
oranssinvärisen tulipallon loisteen ja savupilven. Kaikki tämä oli
keksittyä lavastetta.
Eläimet lakkasivat syömästä, luonto muuttui hiljaiseksi, moni uskoi voivansa pahoin ja kaupungin pormestari Nestor Quispe epäili
parinsadan ihmisen päänsäryn ja hengitysvaikeuksien sekä yhden
härän kuoleman syntyneen myrkkykaasuista, kertoivat mediat. Syrjäiselle vuoristoseudulle meteoriitti teki pahanhajuisen, läpimitaltaan
runsaan parinkymmenen metrin mittaisen ja noin viiden metrin syvyisen vedellä pian peittyneen kuopan, jota pidettiin kraatterina. Sen
työläämpään kaivantoon ei paikallisista ollut.
Tutkijat eivät uskoneet meteoriitin sisältävän vaarallisia kaasuja,
kertoi tiedote. Ruotsalainen tiesi paikallisten näytelleen ja lavastuksen tarkoitus oli seurata median reaktioita. Se seurasi näkyvästi pien487

ten kuoppien syntymää ja ihmisten pahoinvointia, kuten kuuluikin ja
Södergran oli laskelmoinut.
Samaan aikaan Punakhmerien hirmuhallinnon pääideologi Nuon
Chea pidätettiin Kambodzassa 82 vuotiaana ja raivoisa myrsky runteli Kiinan rannikkoa, jolloin liki 10 000 kotia katosi Zheijiangin ja
Fujianin maakunnissa, pommi surmasi kristityn kananedustajan Libanonissa, USA laski rajusti korkojaan, Ranskan presidentti Nicolas
Sarkozy alkoi karsia maansa virkamieskuntaa rajulla kädellä ja entinen jalkapallotähti O.J. Simpson sai ehkä viimeinkin rangaistuksensa
nyt aseellisesta ryöstöstä, kirjasi Södergran päivän tapahtumia tuona
hetkenä 19. syyskuuta 2007.
O.J.Simpson oli medioissa näkyvin Perulaisen kuopan ohella.
Tuolloin maapallolla asui yli 6000 miljoonaa ihmistä ja suuria massaveritekoja, katastrofeja ja onnettomuuksia sattui promillelle väestöstä. O.J. Simpson ja Perun pahoinvoivat kuopan kaivajat eivät
heihin lukeutuneet. Sen sijaan yli 6 miljoonaa todella merkittävää
tapahtumaa jäi uutisoimatta ja huomaamatta. Tästä promillesta yksi
promille oli erittäin vakavia ja kohtasi kymmeniätuhansia ihmisiä.
Niitäkään media ei havainnut. Median merkitys tiedottajana suurista
tapahtumista oli kadonnut ja vuosikymmeniä takaperin, tiesi Södergran. Viestimenä merkittävä oli enää ihmisten välinen vuorovaikutteinen oma uusmedia ja sen seuraaminen webympäristön blogosfäärissä. Ja sen Södergran osasi ja käytti siinä valtaansa.
Hän oli huolissaan Beckerin kyvystä seurata ekliptikaa, ymmärtää
eri kulttuurien elementit oikein ja olla täsmällinen määräyskulmassa,
tähtikartan transiiteissa vaikka tietokoneohjelma olikin automaattinen. Prosessi eteni diffuusisesti tähtikartan mukaan ja pienryhmiltä
suuremmille sekä lopulta myös niille, jotka eivät ymmärtäneet edes
lukea tai olivat vitkastelijoita ja taantuneita apatiaan. Kaikki eivät tule
palhovointisiksi ja ala sairastella pelkästä tiedosta meteoriitin putoamisesta, eivätkä haista sen hajuja peninkulmien päähän, kuten
Perussa tapahtui pienen kiven kohdalla. Kaikki eivät yhdistä asioita
yhteen ja ovat kovapintaisia kuin O.J. Simpson omassa pelissään tai
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Sarkozy omassaan. Pelurin tai kulkurin omaa maailmaa ei voinut
keventää edes huumorilla, tiesi Södergran.
Södergranin tulkitsemana Becker oli tyhmä saapas ja riski koko
ohjelmalle. Södergran ei tuntenut Beckerin tähtikarttaa ja harrastuksen syvyyttä, kuten jokainen Maya-kansan jälkeläinen, joka avasi ensimmäisenä tähtikarttansa vieraan ihmisen oppaana, ei ollut
ylimielinen. Hän piti Beckeriä itseoppineena, eikä oivaltanut, kuinka
nämä juuri varastivat tietonsa muilta, kun taas oppineet myönsivät
taitonsa muilta hankittuna totuutena, kielenä ja sen rakenteina, lingvistisenä suhteellisuuden mielikuvamallina ajattelussaan. Se oli jopa
yleistä suhteellisuusteoriaa tärkeämpi havainto Beckerin maailmassa,
mutta myös Maya-kansan oivaltamana.
Oleellisia Södergranille eivät nyt olleet eläinratojen vyöhykkeet ja
Nostradamuksen ennusteet, horoskooppien tapa pilailla ihmisten
kustannuksella, vaan oikea tapa laskea aikaa ja sen kulttuurisia vaiheita, sekä niiden suhde kulttuurien historiaan ja sen käänteisiin. Ne
tapahtuivat aikanaan niin Kiinassa, Intiassa kuin Babyloniassa ja
Rooman valtakunnassa, Maya-kansan parissa, 13x20=260 vuorokauden ajan astrologisessa tavassa ennustaa, ja kokea näkemänsä
täsmälleen saman tieteellisen korologisen ja kronologisen sosiaalisen
ja kulttuurisen muistin, toivon ja pelon, ennusteiden avulla. Ja niiden
tapa toteutua, vahvistaa tähtien ja Kuun sanoma, oli yli sata prosenttia totta.
Sillä muuten nämä tietäjät, heidän valtiaansa, kuninkaat ja jumalat, kulttuurit ja niiden historia, ei olisi voinut toteutua ja astrologia
säilyä tieteenä omiin päiviimme saakka, pohti Södergran täsmällisesti
toteutuvaa ennustettaan. Sellaisella oli taipumusta toteutua, jonka
kansakunnat näkivät taivaalta ja toteuttivat ohjemaansa kirjaimellisesti ja nyt yhdessä. Aika kulki molempiin suuntiin ja se toteutui,
joka oli jo kerran tapahtunut, ja osattiin nähdä kirjaten se sitten
myös vanhalta tähtitaivaalta niidenkin tiedoksi ja luettavaksi, jotka
kykenivät lukemaan vain historiaa. Historiaa lukevat saattoivat katsoa kuinka heidän tähtikarttansa oli tuona suurena hetkenä ymmärtämättä, että ennuste oli totta ja jo koettu tapahtuma, ei suurta
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taikuutta saati horoskoopin houreita. Rosetta -kiven arvoituksen
apinointia lukien kielen kolmelta sivulta hieroglyfit omalle kielelle
käännettyinä.
Myös Maya-kansalla oli aikanaan 365 päivän vuosi, joka jakautui
20 päivään ja 18 kuukauteen sekä lisäksi 5 lisäpäivään. Vei 18 980
päivää ja 52 aurinkovuotta, ennen kuin sama päiväluku jälleen sattui
yhteen saman kuukauden päivän kanssa. Nyt sellainen päivä oli laskien edellisestä suuresta ennustuksesta. Sillä myös heillä kalenterin
jokaiselle päivälle oli varoituksensa, ja kaikki toiminnat suunniteltiin
tarkkaan näiden rituaalien mukaisesti, mutta myös menneisyyttä manipuloiden. Kalenterilaskelmiensa mukaan Maya-kansa oletti, että
maailma luotiin vuosilukuna 3113 eKr. ja että se tuhoutuisi 24. joulukuuta 2011 jKr. Cortes joukkoineen tuli mantereelle hetkenä, jolloin odotettiin jumalten paluuta. Joskus jumalat olivat ankaria
saapuessaan, ajatteli Södergran.
Samoja synkkiä aikoja ennustivat tieteilijät ja astrologit myös nyt.
Oli helppo ennustaa synkkiä, kun maapallon väkiluku oli monikymmenkertaistunut, mutta luonnonvarat vain vähentyneet. Oli yhtä
helppo uskoa nääntymiseen omiin myrkkyihin, outoihin tauteihin ja
mielettömiin kokeiluihin ihmisen omalla perimällä leikkien. Heikoimmasta oli helppo tehdä jälleen kerran syntipukki, ja sen tehtävän se otti vastaan kuten aina ennenkin, rehvakkaasti sillä rehennellen ja edes kerran elämässään sankaria näytellen matkalla pyövelin
eteen. Nyt kun ongelmat näyttivät koskettavan etenkin entisiä imperialisteja ja näiden transgeenisia jälkeläisiä, joiden kulttuuri oli sekaisin, ja kuka tahansa saattoi murhata tai raiskata transgeenisia
kenenkään puuttumatta siihen ellei ollut varma, oliko tapahtuma tosi
vaiko vain meemien aiheuttamaa houretta. Kortit oli jaettu uudelleen ja ne suosivat entisiä siirtomaita ja riistettyjä.
Hän, viikinkien jälkeläinen, yritti säilyttää tasapainonsa kerraten
mielessään niitä positiivisia ja myönteisiä asioita, joita hän oli käynyt
läpi aina silloin, kun meemien kohina ja hullun geenin tauti oli iskenyt ankarana ja edessä oli kauhistuttavia näkyjä ja houreita. Terapia
ei kysy uskon vahvuutta jumaliin, vaan kykyä antaa anteeksi itselleen
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ja ymmärtää myös muiden motiivit – nyt Kreikan jumaltaruston
ohella Torin, Odin ja Frejan herooinen pohjoinen perintö.
Kuin rukousmyllyn tavoin ruotsalainen yritti kerrata rentouttavan
kasettinsa niitä itsesuggestion osia, jotka laukaisevat rauhallisen ja
monotonisen hoitajan terapeuttisen unikasetin äänen, toistuvat säkeet ja sanat, musiikkia, lämpöä ja miellyttävän olon kehoon, jossa
raajat tuntuivat painavilta, levänneiltä, hengitys oli hiljaista ja tunsit
kuinka kätesi, sormenpääsi kihelmöivät, pulssi löi levollisesti ja zenkgeenit vaikenivat siinä missä aasialaisten munkkien rukousmyllyt tai
tasapainoilu buddahalaisella neljällä jaolla totuuteen, kansainvälisellä
työnjaolla, kulttiteoilla ja hurskaalla uhrautuvaisuudella, hindulaisuuden karman lailla ja kolmella tiellä kulkuaan tapaillen ja tavoitellen
nirvanaa.
Oli lämmin ja mukavan rento, painava olo. Toistaen kaikki uudelleen ja uudelleen aloittaen sormien- ja varpaiden päistä, edeten
kohti raajoja ja keuhkoja, vatsan suuria lihaksia, päälakea nenänpäästä alkaen ja liittäen täydellinen rentous miellyttäviin kokemuksiin
lapsuuden maisemassa jossain Skånessa. Toistettuna tuhansia kertoja
niin että yksikin ajatus rentouttavasta kasetista laukaisi levollisen
olon ja painajainen katosi.
Mutta nyt se ei kadonnut. Myös Skånessa oli aikanaan omat kulttipaikkansa, kivet, puut ja rakennukset, jumalalliset henget ja riivaajat, esi-isien henget joita pelättiin. Taivas ja maa, tuulet, meri ja
vuoret, aurinko ja kuu olivat samoja kuin missä tahansa, eivätkä nämä Södergranin kuvitelmahenget juurikaan sotineet suurten maailmanuskontojen kanssa. Päinvastoin niistä syntyi kudelma, joka
yhdisti kristinuskon islamiin ja hindulaisuuteen sekä lupasi jotain
myös buddhalaisuudesta sekä konfutselaisuudesta. Oikeastaan siitä
syntyi paljon rikkaampi yhteisenä oppina ja yhdistettynä tieteelliseen
tietoon ja lopulta Södergranin taitoihin astrologiassa.
Södergran laski silmäluomensa alas, vaipui kuin päiväunille tai
horrokseen ja kuvitteli mielessään suloisen kevätpäivän, solisevan
puron ja taaempana kumpuilevat Skånen maisemat, sokaisevan kirkkaan taivaanrannan ja peippojen, satakielen laulun, metsäkirvisen
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käheän viserryksen. Kun olo alkoi muuttua hallitavaksi, kun elämä
oli taas suurten aivolohkojen komennossa, heti kun hän vähänkin
uskalsi raottaa jännittyneitä luomiaan, hän näki taas tuon saman
kauhistuttavan näyn.
Nina Stepanova makasi luonnottomassa asennossa retkottaen
tuolillaan punainen veritahra sillä kohden rintaa, jossa vielä hetki
sitten kultainen medaljonki oli kohonnut rintojen upeaa kaarta korostaen kohoilullaan, ja nyt se oli aivan hiljaa. Vieressään, vain
penkkirivin päässä, takaviistossa tumma ranskalainen eversti sivullaan entinen natsi-Saksaa ja sen verkostoa maailmalla edustanut suurileukainen fasisti, kuin Hitlerin oikea käsi Rudolf Hess aikanaan,
molempien päät painuksissa. Hakien turvaa toisistaan silmillä, joista
ei puuttunut vain näkö tai elämä vaan koko se osa päälakea, otsalohkoa ja ohimoa, johon silmät ylipäätään olisivat voineet kiinnittyä.
Molempien miesten päälaki oli reväisty irti. Muut istuen rauhallisina
ikään kuin mitään ei olisikaan tapahtunut.
”Kaikki siis taas houretta”, ajatteli Södergran, ”meemien pilaa ja
hullun geenin tautia”.
Ruotsalainen kokosi tahdonvoimansa, kulki alitajuntansa matkaa
yhä syvemmälle lapsuutensa maisemassa, jossa hän tunsi olevansa
kaikilta näiltä toistuvilta painajaisilta turvassa nousten ylös loivaa
rinnettä, josta vuosituhantiset kulutuksen ja kuljetuksen, eroosion
jäljet olivat rapauttaneet, lajitelleet ja rakentaneet kasaten sedimentit
yhdessä jääkauden aikaisten suurmuotojen kassa kumpuilevan rauhaisiksi dyynimaiksi ja jäävirtojen suiston deltoiksi, jokilaaksojen viljaviksi peltomaisemiksi ja kankareiksi, etääntyvän jään sulamisvesimassojen harjuiksi ja suppalampareiksi.
Hän kiipesi mielessään yhä ylemmäs kohti kankaremaita, kalliodrumliineja, kivisiä pirunpeltoja, puronvarren ja sen juoluan rannan
villiintynyttä niittyä, ja näki kuinka alhaalta laaksosta käyvä tuulenvire keinutti ja huuhteli aallokossa niityn kirjavaa kukkaloistoa. Olo
alkoi tuntua raikkaalta ja ylhäältä pilvien takaa näkyvä taivas oli syvänsininen, jonne kumpupilvet jättivät alati vaihtuvia valkoisia hah492

mojaan. Kaikki ympärillä alkoi olla sinisen ja vihreän kirjomaa, matka raikas ja puhdas, askel kevyt kulkea.
Helvetillinen suunnitelma, jossa Euroopan valkoista miestä kostollaan uhmanneet kolonialismin uhrit olivat kätyreineen nakertamassa Unionia nurin ja kaaokseen, tuntui nyt etäiseltä. Suuret
salaliitot olivat harvoin massojen käyttämiä. Suuret organisaatiot
kääntyilevät hitaasti ja kansakuntien laivat kulkevat omien virtojensa
viemänä. Veneessä koettu ei ole samaa kuin rannasta nähty eikä häntä heiluttanut koiraa. Södergran oli jäämässä itse rakentamaansa
massahysterian ansaan, ja ponnistelu jatkui.
Hän kulki ohi hakkuuaukeaman, lapsena jo sellaisena kokeneen,
josta hän haki kesän ensimmäiset marjansa. Tuosta piilopaikasta,
joka oli kuin osa hänen nyt niin hajallaan olevaa sieluaan, ja jonka
hän halusi kätkeä ja suojata muilta lapsilta. Juuri tähän hän halusi
pystyttää oman hyvän ja pahan tiedon puunsa, asettaa miekan sielunsa suojaksi, tulisen miekan ja messu-uhrin ikuisen loitsukaavan;
hax pax deus adimax.
Suojaksi sitä helvettiä vastaan, jonka aikanaan aiheuttivat ne harmittomat kokeilut, joiden tuloksena kaksi historiaa hänen aivoissaan
pääsi irti. Tuhatvuotinen ihminen ja sen miljoonien vuosien unet
sekoittuivat vain muutaman vuosikymmenen ikäiseen ihmislapseen
ja tämän harmittomiin uniin. Sinä hetkenä, jolloin hän ja hänen vanhempansa, heidän vanhempansa halusivat lapsen, jolla oli transgeeninen perimä ja miljoonien vuosien ikäiset meemit aktivoituivat
ottamaan vallan viikinkisuvun aivojen ydinjatkoksessa ja takaraivossa. Geenit eivät olleet vain väline ja menetelmä, vaan myös moraalinen oivallus, kielellinen kyky ja aistien tapa jäädä aikaan tai irtautua
siitä.
Hän näki edessään vesimyllyn ja kauempana limisaumarakenteisen ja yhdellä raakapurjemastolla varustetun veneen. Sellainen ei
vaatinut suurta miehistöä, mutta ei kyennyt myöskään sulaviin liikkeisiin. Pohjois- ja Etelä-Euroopassa veneiden rakentamisessa käytettiin aivan erilaista rakennusperinnettä. Välimerellä laadittiin aina
puinen sisärunko ja limisaumat unohdettiin tyystin lankkuvuorauk493

sessa. Siinä säästettiin puuta, mutta silti metsät jouduttiin hakkaamaa, eroosio pääsi irti, eikä metsä enää uusiutunut lampaiden terävien kavioiden alla. Se oli induktion ja empirian, yrityksen ja erehdyksen tie, ei deduktio ja tapa välttää onnettomuus etukäteen, ajatteli
Södergran.
Viikinkimallisten laivojen takana Södergran erotti kolmen latinolais-purjemaston laivoja ja soudettavia kaleereja. Ne eivät olleet
viljaa, villaa ja viiniä tuovia vaan sotaisia aluksia. Oli aika yhdistää
kummankin laivatyypin parhaat perinteet tarkoituksenmukaisesti ja
rakentaa karaveli, joka ei puskenut kohti aaltoja kyntäen vaan ratsasti
Atlantin dyyneillä pähkinänkuoren tavoin. Monikulttuurisuus ei ollut
este eikä lasikatto, vaan luova ratkaisu, järkeili Södergran uniaan.
Hän oli matkalla seuraavaan vaiheeseen, jossa deduktio vaihtui oivallukseksi brahmaanin dharmassa ja taivas avautuisi.
Aistiessaan kaikkea tätä itsesuggestiivista rauhaa hän kiipesi yhä
ylemmäs ja suuntaisi katseensa yli Niilin laakson viljavuuden ja näki
veden, merenlahden poukaman, joka oli kuin lähde tai peilin heijastama kalvo hänen kuvittelemansa tuhatvuotisen kulttuurin sielusta ja
sen kaksijakoisuudesta. Vuoret taivaanrannassa hennon purppuraisina ja taivaan punaisen tulen, kuin veren värjäämänä tuhatvuotisena
valtakuntana ihmisen sielusta ja kodista, juurista joen mullassa. Hän
tunsi rypyt poskillaan, kohonneet otsaluut ja kulmien jyrkän kaaren,
levollisena kuin tämä kesäinen päivä. Jaloissa tuhatkaunokkeja, leinikkejä, kankaalla ja kedolla kuloheinää ja pihkantuoksuista varvikkoa, poltetun heinän tuoksu leveissä sieraimissa.
Södergran tunsi täydellisen rauhan, joka levisi hänen sisimpäänsä.
Uskaltamatta katsoa taakseen kohti Alppeja, jossa Kuu oli loitonnut
kauas horisontin taa antaen tietä keväisen auringon tunkeutua Alppien laaksoihin, niityille ja siihen kohtaan miehen sielua, jossa tajunnan raja muuttuu uneksi, ja kielen symbolikatto katosi antaen
arkeeisten unien tulla.
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Luku 21
Kuu nousee - Becker II

David L.G. Beckerin vastaanottosali oli hiljainen. Hän oli poistu-

massa juuri hetkellä, jolloin hän sai kuulla onnettomuudesta pienessä
alppikylässä ja tuhansista pois pyyhityistä rakennuksista, kun Kuusta
irronnut valtaisa meteoriitti oli törmännyt Tirolilaiseen kylään ja aiheuttanut ydinräjähdyksen tavoin edenneen katastrofin. Uutinen
kertoi todellakin ensin rakennuksista ja vasta tämä jälkeen ihmisuhreista. Ne eivät olleet niin mittavia kuin mitä näissä onnettomuuksissa yleensä oli jo koettu väkirikkailla jokideltoilla, eikä siten medialle
riittävän järisyttävä uutisena. Rakennukset ja Alppikylät olivat sen
sijaan monelle tuttuja talvisina laskettelukohteina ja herättivät mielenkiitoa. Mediat kilpailivat uutisista jotka möivät, jolloin tärkeintä ei
ollut enää niinkään uutisen todenperäisyys tai draaman näyttävyys.
Ratkaisevaa oli reaaliaikaisuus ja kiinnostavuus, kekseliäisyys tehdä
uutisia ja yhdistää ne ihmisiä kiehtovaan viihteeseen. Se oli puoliluovaa puuhastelua yhdistäen elementtejä, jotka eivät toisiinsa liittyneet.
Kun suuri osa ihmisistä oli vaeltavia turisteja tai kulkureita, tällaiset uutiset riittivät. Pelurit ja teosofiset fundamentalistit vaativat jo
hieman enemmän. Telecity-blogaajat tekivät taas itse uutisensa.
Becker oivalsi menettäneensä arvokkaimman hoidokkinsa ja samalla siltansa siihen maailmaan, jossa ratkaistiin niiden kohtalo, jotka olivat joko lähellä valtaa tai sen ulkopuolella. Mutta ennen
kaikkea hän oli menettänyt suuren rakkautensa, ja tuskaisa vihlaisu
kulki koko vapisevan ja lyyhistyvän miehen kehon läpi. Ruotsalaisen
Södergranin kuolema oli samalla Beckerin kuolema muutenkin kuin
vain kuvitteellisesti. Södergran eli Beckerin kautta, ja Becker taas
hengitti näkemällä vain Södergranin silmillä ja aivoilla. Miten mies
voi saada samaan aikaan onnea ja onnettomuutta saman määrän,
ikään kuin kohtalon pilkkana. Medaljonki poltti ja painoi Beckerin
kämmenellä, jonka hän vuoroin sulki ja vuoroin avasi.
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Becker ei voinut transgeenisesti poikkeavana tunnustaa, etteivät
näyt olleet aina oikeita ja oikeat näyt voitiin nähdä vain sielullisesti
riittävän vahva tai sellainen, jonka kohdalla transgeeniset muutokset
olivat vähäisiä. Länsimaissa ja kehittyneen maailman sisällä tällaisia
ei voinut juurikaan enää esiintyä. Jos sellaisia esiintyi, niistä vaiettiin
visusti. Kukaan ei halunnut poiketa siitä totalitaarisesta näystä, jonka
media toi ihmisten ulottuville. Sen valta oli kasvanut tiedottajasta ja
uutisen välittäjästä uutisten reaaliaikaiseen tekemiseen, ja siten se oli
sama kuin tunnustettu totuus ja lähellä sitä valtaa, jota paavi käytti
kirkossaan keskiajalla. Johtava media oli sähköisenä uuden ajan totuusväittämä, eikä sitä vastaan voinut taistella. Kuinka taistella itsensä vapaaksi sellaisesta, kun vastassa ei ollut lopulta kukaan tai
mahdollisesti vain kuvitteellinen houre. Ja nyt näitä houreita valikoitiin miljoonien joukosta jokaisessa mediassa alituiseen vaihtaen.
Beckerille totuus oli vain tekninen tiedonsiirron väline ja keino siirtää massojen käyttöön, joita Södergran pyrki ja kykeni hallitsemaan.
Södergran oli juuri tällainen luonnonoikku skandinaavi. Hän näki
asiat oikein, suurten aivokuoriensa avulla ja Beckerin tukemana, valehtelemalla ja pitämällä sitä kautta mies vallassaan ja hoidossaan,
kuten valtaosan potilaistaan, Müller mukaan luettuna. Uusi media ja
sen verkosto oli siten vuorovaikutteinen ja kehä noidankehää muistuttava. Kukaan ei ollut siitä vapaa, ei edes Müller tai Södergran. Jokaisella herralla oli herransa ja kaikki vaikutti kaikkeen. Se muistutti
konfutselaista uskoa ja kiinalaiset sen enemmistönä ohjasivatkin
muitten käyttöön siinä missä aiemmin astrologiansakin. Kun yli 80
% ihmisistä asui Kaukoidässä koko globaali kulttuuri oli heidän kulttuuriaan ja muut vain sirpaleita. Kulutus ja juureton raha oli määrännyt kehityksen suunnan ja pienet joutuivat sopeutumaan siihen.
Näin EU:n jargon oli direktiiveineen suunnattu lopulta vain aasialaiseen kulutukseen ja halpatyövoiman saalistukseen. Senkin aika kesti
kuitenkin vain hetken.
Becker taas kykeni näkemään vain toisen ihmisen, Södergranin
silmillä, mitä todella tapahtui ja mitä ei, mikä oli houretta ja unta mikä taas todellista elämää, valveunta. Ja nyt hän oli kuollut, tai niin
496

ainakin kuviteltiin ja kerrottiin median kokemana. Lopullisesti Kuun
hävittämä kuollut ruumis.
Hän tunsi olevansa kuin muinaisen taruston henkieläjä unenjumala Hermotimos, joka leijaili juopoteltuaan ruumistaan ulos, ja yhdellä tällaisella matkalla hänen kiukkuinen ja juopon matkoista kiivas
vaimonsa poltti huonosti kätketyn ruumin, eikä paluuta enää elävien
joukkoon ollut. Siitä käynnistyi kertomus, jossa uusmedia löysi tiensä takaisin valheellisten ruumiitten ja kuolleitten sielujen gogolmaiseen maailmaan. Tätä Södergranin maailmaa, jota Müller piti yllä,
Becker ei hallinnut.
Sillä niin monet yöt Becker oli valvonut, niin monet kerrat nähnyt edessään nuo kasvot ja hulmuavat hiukset, niin moni asia maailmassa hänestä muistutti, ja nyt hän oli lopullisesti poissa. Ei vain
sadistisesti leikitellen ja valtaansa niin käyttäen, mutta aina palaten
kun hätä nousi talon korkuiseksi ja rakkaus alkoi uudelleen, tai se
roihusi aina yhä intohimoisemmin ja sai aikaan masennuksen tai
maanisen kohtauksen. Se oli kuin kokapensaiden lehtien uute, jota
Becker käytti potilailleen lääkkeenä ja nautti itsekin vihreitä Erythroxhylum suvun cocan ja novogravatenen ravitsevia lehtiä humaltuen lopulta kokaiinista, Perun ja Bolivian Andien ehkä tärkeimmästä
viljellystä kasvista ja sen kielletystä tuotteesta, joka sekin oli pian hävitetty eikä kasvisuvun edes myrkyttömiä lajeja enää tahtonut saada
teensä mausteeksi. Eikä Södergran ollut sukunsa kokaiiniton kevyttuote, kevyt Cola.
Becker tiesi olevansa se, joka oli maksava laskut ja alistuva lopulta siihen, mitä hänelle jätettiin. Silloinkin kun ylpeys pakotti näyttelemään muuta, ja lapsenkasvoinen ruotsalainen nuorukainen alkoi
jälleen nauttia alistamisesta, palvottuna olemisesta, valloituksistaan ja
Becker unohtui ja paikalla oli Müller, paholaisen siittänyt ja sen kouluttama perkele.
Beckerin mielessä kävi Caesarin sanat: “Monesti eläissänsä arka
kuolee, mies kelpo maistaa kalpaa kerran vain”. Hänen elämänsä
kohtasi nyt hysteeristen naisten ja pienten huolten sijasta elämän
rajumman todellisuuden, joka oli iloton tragedia. Uusia oikein näke497

viä skandinaaveja oli vähän, ja vielä vähemmän oli sellaisia, joita
saattoi hakea tropiikin metsistä.
Rakkauteen hän oli pettynyt jo aiemmin, sillä siihen ruotsalainen
vastasi liian julman ylimielisesti, ja samaan aikaan poikamaisen kevyesti, kiusoitellen ja kiduttaen vanhenevaa miestä. Jos kyseessä olisi
ollut vain rakkaus, Södergran olisi saanut mennä. Mutta ruotsalainen
oli myös Beckerin silmät nähdä oikein. Sitä ruotsalainen ei tiennyt,
vaan oletti itse olevansa riippuvainen Beckerin taidoista, tai niin
Becker ainakin oletti tai halusi uskoa. Tuo ketju oli uudessa yhteiskunnassa katkeamaton ja muisto vanhan olemassaolosta. Müller fyysikkona tiesi sen parhaiten eikä hakenut sille biologista tai
psykologista, sosiaalista selitystä. Hän oli mukana pelissä omasta vapaasta tahdostaan ja tiesi, miksi Preussi ja Bismarck oli hävinnyt valtansa ja itävaltalaisesta kylästä nousi hänet korvaava vallankäyttäjä
nousevan fasismin myötä. Olo oli kuin Norman Mailerin kuvaamana tämän kertoessa paholaisen kautta Adolf Hitlerin lapsuudesta.
Terveet transgeeniset ihmiset olivat helposti tulossa mukaan
massapsykoosiin ja heidän erottamisensa täysin pähkähullusta
enemmistöstä oli miltei mahdoton tehtävä. Aivan kuten maailmansotien aikana, jolloin julmuudet alkoivat, ja osa sulki niiltä silmänsä
toisen osan kulkiessa pyöveleitten mukana heitä tukien, tai piilotellen laumassa näin turvaa hakien. Laumassa oli sittenkin vain kahdenlaisia ihmisiä, pohti Becker ja päätti ryhdistäytyä. Hänellä oli vastuu,
vaikka motiivi olikin nyt toinen kuin aikaisemmin. Medaljongin
myötä se oli jopa suurempi kuin analysoidessa syndrooman etenemistä suhteessa astrologiseen tai kosmobiologiseen kartastoon, sen
DC- (deskendentti) ja MC- (medium coeli) tai IC- (imum coeli)
koodistoihin, kulttuurialueisiin, pieniinkin.
Mukana olivat myös kielelliset alueet, reaaliaikaiset GIS -kartat
ensin suurkielialueista alkaen indoeurooppalaisista kielistä, uralilaisista kielistä, altailaisista ja jatkuen pienimpiin aina samojedikieliin,
Pohjois-Siperian jurakkeihin, mojedin, tangin ja kamassin kieliin.
Eniten Becker seurasi haamilaisia, altailaisia, paleoaasialaisia, kaukasialaisia,
tiibetiläis-burmalaisia,
austroaasialaisia,
malaijo498

polynesialaisia ja Australian kieliä, kuten buandik, kuklin, parnkala,
aranda, jungar, kattang, wororo, koko-jimidir ja Papua-kieliä, siellä
etenkin onoa ja gilbertiä. Jo pienikin lingvistinen muutos noilla kielialueilla kertoi dramaattisesta muutoksesta muualla, sillä vain ani harva heistä käytti zenk-geenejä, ja muutos tuli lähinnä geenimanipuloidusta ruoasta, jota he osasivat jo varoa.
Oli otettava yhteys suomalaiseen patologiin ja selvitettävä, mistä
voisi löytää vielä niitä harvoja endeemisiltä vaikuttavia sukujuuria,
joiden perimässä ei ollut kohtuutonta geneettistä muutosta tai muutokset olivat ehkä jossakin määrin hallittavissa, kuten ruotsalaisen
kohdalla. Dosentti Ylätupa osasi nämä asiat ja oli hiljaa löydöksistään niin kauan, kun ei tiennyt mitä hakea ja miksi. Hän oli suomalaiseen tapaan ylpeä saadessaan olla mukana kansainvälisessä
ohjelmassa, ja vaikeni sen eettisistä tai moraalisista näkökulmista
saati tavasta rikastua asekaupassa. Oli sinisilmäiseen ja typeryyteen
sakka naiivi, luokitteli Müller suomalaisen. Müller ei ollut ihmistuntija kuten Södergran. Eikä Södergran tuntenut astrologiaa kuten
Becker. Ylätuvan vahvuutena taas oli terve saamelainen geenistö ja
kieli, joka oivalsi kulttuurierojen mielikuvarakenteet ja lingvistiset
harhat. Pienten kulttuurien aliarviointi oli suurten ikuinen kuolemansynti.
Becker postitti medaljonkinsa ja sopi Ylätuvan kanssa tiedonvaihdosta ikään kuin Södergran eläisi ja voisi hyvin. Ja niin Södergran luonnollisesti tekikin.

Luku 22
Kuu nousee - Müller III

Puhelu suomalaiselle patologille tuli Ounasjoen yläjuoksulle Kittilän
Tepastossa. Hänen vierainaan oli kaksi aasialaista naista ja Mülleriksi
itsensä esittelevä alun perin saksalainen professori. He olivat kaikki
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juuri saunomassa ja aikeissa lähteä kalastamaan vanhan Sompion
niille jokilatvoille, jotka jäivät Lokan altaan ulottumattomiin. Tohtori
Markku Ylätupa oli oiva tammukoiden ja harrien perhostaja, ja hänen Lapin purojen tuntemus oli erehtymätön. Hän tiesi kuinka ruska
ja vaihtuvat värit saivat kirkasvetisissä vuoripuroissa kalat nousemaan Sompiojärven syvänteisiin. Vain luonnossa kaikki vaihtoivat
syksyllä värinsä, myös saaliseläimet, mutta harvemmin saalistajat.
Niin helpolla lohta ei kuitenkaan voinut nyt kahmia joesta kuin
Alaskassa kutupukuisen punalohen ollessa jopa kömpelöiden harmaakarhujen ja kettujen pyydettävissä mässäilyksi lopulta muuttuvissa teurastustalkoissa. Siperian suurissa joissa kalakanta oli
koulitumpaa, ja saalis vaati oikeita pyydyksiä ja kyvyn löytää koskipaikka sekä latvavesien sorapohjaiset kutupaikat sekä varoen kyssäselkälohia. Ihminen sai paljon pahaa aikaan siirtelemällä eläimiä
kotipaikoiltaan uusiin ympäristöihin, pilaten näin vanhat kannat ja
niiden reviirit, kutu- ja pesimäpaikat, saalistusalueet ja ekologiset
lokerot.
Ei se työlästä ollut lukuun ottamatta luoksepääsemättömille kutupaikoille kulkemista kansallispuistomaisessa ryteikössä ja kykyä
nostaa saalis, joka saattoi painaa hyvinkin 20 kiloa ja jopa reilusti
ylikin. Sellaisia Kemi- ja Iijoen vesistöistä ja sen latvapuroista ei toki
saanut. Ylätupa oli aktiivi latvapurojen kutupaikkojen kunnostaja,
siirtäen rekallaan vapaa-aikoinaan sekä soraa että oikeaoppisesti
hankittuja kiviä paikoille, jossa kutualueet sijaitsivat. Mitä tahansa
soraa tai somerikkoa kutupaikoille ei voinut siirtää. Kuteva lohi oli
tarkka siitä millaisiin paikkoihin joen yläjuoksun puroihin mätinsä ja
maitinsa saattoi laskea.
Jokien pääjuoksun voimalaitokset estivät toki suuremman lohen
nousun, ja paluuta ennen voimaloiden aikaan oli turha haikailla.
Ruotsissa Kalixjoen vesistössä Ylätupa oli seurannut joen palauttamista alkuperäiseen tuotantoonsa, ja vähin erin suomalaisetkin alkoivat heräillä, mutta hidasta se oli eikä lohet oppineet Kemijoen
Isohaaran voimalaitoksella käyttämään aikanaan sinne rakennetun
hissin nappuloita. Kalixjoella lohet sen sijaan olivat oppineet kiertä500

mään nousupaikkansa useampaan kertaan, ja näin EU-direktiivien
mukaiset lohien määrän lukulaitteet saivat samalta lohelta joskus
kymmenenkin merkintää.
Ylätupa tunsi raivoa insinöörien henkiseen laiskuuteen vältellä
velvoitteet hoitaa vesistöjen palautus alkuperäiseen kuntoonsa ja
vaelluskalojen käyttöön. Niiden taloudellinen merkitys oli sellaisena
suurempi kuin nyt energian tuottajina, oli Ylätupa laskenut moneen
kertaan ja kirjoittanut siitä ministeriöön, monet kerrat Lapin Kansaan ja Kalevaan, kerran Suomen Kuvalehteenkin. Helsingin Sanomat ei hänen kirjoituksiaan julkaissut. Ei häntä uskottu silloinkaan,
kun hän väitti Ounasjoen Sirkan allaskylän olevan matkailukäytössä
arvokkaampi kuin hukutettuna Levin juurella. Ylätupa ei Helsingin
herroja arvostanut. Ei ollut syytäkään. Herraksi kasvanut narri oli
Ylätuvan ensimmäinen pilkan kohde.
“Similia similus curantur” nauroi Müller tarinalleen, jolla hän oli
hoitanut potilaitaan parantamalla samalla myrkyllä vaivat, joilla ne
aikanaan oli aiheutettu. Oli aika palata Perun Nanchochin laaksoon,
ja koota sodan aikaiset Zenk-geenien varannot yhteen kloonaten
seuraava erä levitettäväksi. Kaikki juutalaisilta ja puolalaisilta vangeilta aikanaan kerättyjä ja muutettuna muotoon, jossa sähköiset impulssit saivat ne aktiivisiksi ja epigeeniset painajaiset alkoivat, kunkin
kohdalla sillä raamatullisella voimalla, jolla kosto siirtyy toiseen ja
kolmanteen polveen, naurahti mies muistikuvaansa. ”Niille jotka
eivät minua rakasta, ja pelkää”. Müller tunsi olevansa nyt Jumalasta
seuraava, mutta taatusti ylöspäin tulkiten.
“Kohtalo sekoittaa joskus kortit niin, että me häviämme vaikka
toimisimme jumalallisen järjestelmän apostoleina”, vastasi suomalainen patologi. Se oli toteamus, joka piti paikkansa paremmin kuin
mitä hän oli tarkoittanut, jos kohtalona pidettiin Mülleria ja hänen
kollegojaan Helmut Drexleriä ja Otto Dressemania, miehiä Itävallan
Branausta, kollektiivisen muistin kaupungista, jossa aikanaan syntyi
muuan Adolf Hitler.
“Totta puhut veli”, vastasi saksalainen hieman jo sammaltaen
suomalaisen vodkan tai pikemminkin pontikan vaikutuksesta. Lappi501

laisissa oli paljon pontikan keiton mestareita, kuten kaikissa niissä
kulttuureissa, jossa syrjäisen reuna-alueen oli vaikea hankkia päihteitään muuten kuin itse ne tuottaen. Perussa ja Andeilla sama tuote oli
kokaiini, eikä sitä siellä kukaan paheksunut.
“Me vain ainoastaan täytämme kohtalon, joko kovan ja onnettoman tai hieman helpomman, kuin tyvenessä vedessä soudellen.
Mutta aina me kuvittelemme antavamme kohtalolle ankaran vastuksen silloinkin, kun teemme vain uusia erehdyksiä vanhojen asemesta”, toisteli Müller vanhoja viisauksia ominaan, yrittäen opettaa
mukana olevalle seurueelle dravidakielten alkeita. Tämän illan aikana
tarkoitus oli opiskella ainakin tamili, malajalam, kannada, talu, telugu, bhili, kui, gondi ja oraon.
Kaikkia noita kieliä puhuttiin Intiassa. Toki Intiassa puhuttiin
myös bodoa, nagaa, karenia, katsua, niobaaria, khasia, samtalia,
mundaria ja ehkä joku myös englantia. Beckerin tehtävänä oli seurata kuinka sujuvasti ja kuinka kauan. Yhteisestä bisneskielestä oli luovassa työssä enemmän haittaa kuin hyötyä. Se latisti ja sitä ymmärrettiin tunnesisältöisesti väärin.
Suomalainen oli hetken vaiti vastattuaan juuri puhelimeen, jossa
saksalainen Becker oli kertonut hänelle oudon uutisen. David
L.G.Becker oli heidän yhteinen ystävänsä siinä merkityksessä kuin
ystävyys oli mahdollista niin traumaattiseen mieheen, jollainen vanhempiensa pilkkaama ja nöyryyttämä lapsi saattoi olla.
Puhelu oli tullut Häneltä itseltään ja Müllerin tuli tietää mitä
Becker jo tiesi, järkeili Ylätupa. Ongelmana oli vain suomalaisen terveesti vainoharhainen luonne, jossa oli pohdittava kuka saa tietää ja
mitä. Tieto oli valtaa patologillekin, ja hän jos kuka osasi sitä salata
tarvittaessa. Patologi oli kirjaimellisesti patologisesti sairas salailija, ja
sai sitä kaiken tyydytyksensä. Ja nyt soittaja oli ”Fürer” itse. Ylätupa
asetti Beckerin ohi Müllerin johtuen hänen asemastaan ja suhteestaan ruumiiden toimittajiin, tekijöihin ja pesijöihin.
Suomen kieli oli verbeineen hierarkinen. Tehdä verbin saattoi lukea ainakin viidessä eri asussa, ja sen mukaan maksettiin myös palkkaa. Oli eri asia tehdä, teettää, teetättää, teetätyttää, teetätytättää jne.
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Tekijä sai aina pienimmän palkan ja häntä arvostettiin vähiten. Eniten palkkaa saivat ne, jotka olivat mahdollisimman kaukana työstä ja
tekemisestä. Tätä kielen rakennetta oli mahdotonta purkaa, eikä
moni sitä ymmärtänyt. Kaksikielisenä saamelaisena Ylätupa oli kielivammainen, eikä hän tuntenut riittävästi suomalaista hierarkiaa.
Niinpä hän saattoi itse tehdä patologin työnsä, paloitella ruumiit ja
ajaa rekkansa laivanvarustajan satamaan, jotka samalla itse omisti.
Sitä suomalaiset eivät tahtoneet ymmärtää. Tämän häpeän ja hämmingin peittääkseen Ylätupa joutui käyttämään joskus peite- tai taiteilijanimiä. Rekan ajamista ja patologin töitä hän ei halunnut
kuitenkaan jättää vain siksi että omisti Jäämeren tärkeimmät satamapaikat ja suurimmat konttilaivat.
Becker oli hänen lähin esimiehensä ja hän seuraili aina lähintä
hierarkiassa, aivan kuten lintu- tai kalaparvet tehdessään yllättäviä
käännöksiä. Se oli luonnonmukainen tapa laumaeläimelle. Becker sai
kantaa vastuun siitä EU:n jargonista, jossa pahimpia olivat käsittämättömät lyhenteet, jotka kertoivat huonosti valmistellusta työstä ja
silkasta tietämättömyydestä. Ylätupa ei halunnut joutua siitä vastuuseen, ja varoi omien bisnestensä vaarantumista. Monena mies eläessään, ajatteli Ylätupa.
Kuinkas tämän meidän projektin nyt käy? Koko projektijohto on
jäänyt Kuusta irtautuneen kivenjärkäleen alle jossain tirolilaisessa
kylässä, pohti Ylätupa asiaa ja sen outoa käännettä. Kuinka tällainen
asia esitetään Müllerille luontevasti. Lappilaiseen taikauskoon kuului
pitää meteoriitin alle jääneitä ihmisiä jotenkin poikkeustapauksina.
Sellaisesta puhuminen ei ollut selväjärkisen ensimmäinen kertomus
edes pontikkaa hieman nauttineena tervegeeniselle.
Ylätuvalle Kuu ei ollut näyttäytynyt aikoihin, ja silloin kun se
suostui esiintymään, sen kiertorata oli varma ja vakaa liki 40 000 kilometriä maasta. Ylätupa ei harrastanut muuta kuin Lapin riistaa
ruokanaan, ja ylimääräiset geenit hän oli jättänyt tyhmemmille. Hän
oli päättänyt selvitä tämän maallisen vaelluksensa omilla eväillä.
Etanoliin liuenneet aivosolut olivat asia erikseen ja merkittiin poistoina. Suomalaisista yli puolet oli ahdistunut juomaan etanolia
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enemmän kuin elimistö kykeni myrkkyä poistamaan, eikä Ylätupa
toki näihin lukeutunut. Patologi oli avannut aivan liian monen alkoholin ystävän sisäelimet ja aivot. Käsiin hajoava haima tai aivokudos,
tummunut rasvainen maksa eivät muistuttaneet alkuperäisiä terveitä
elimiä lainkaan. Juoppojen juttuja oli joskus raskasta lukea lehdistä ja
kirjoista.
Hetken pohdittuaan hän päätti olla teeskentelemättömän rehellinen suomalainen. Tyhmän rehellinen suomalainen oli parempi vaihtoehto kuin jäädä kiinni myöhemmin peittelystä, Ylätupa ajatteli
lappilaiseen tapaansa. Kuviteltu suomalainen naiivius tai suoranainen typeryys johtui juuri tästä oveluudesta ja avoimuudesta välttäen
näin myöhemmät selittelyt. Erityisesti rehellisyydestä ja avoimuudesta oli nyt käyttöä, kun tietoa oli jaettava niin moneen suuntaan, eikä
valheistaan saanut jäädä kiinni. Oli mahdotonta muistaa mitä missäkin verkostossa oli valehdellut tai jättänyt muille kertomatta. Asekauppias ja kaksoisagentti sen ohella oli huolellinen henkensä
kanssa. Siperia oli opettanut selviytyjäksi, ja peloton elämä onnistujaksi.
”Ne perkeleet ovat kaikki jääneet Kuusta irronneen kraatterilohkareen alle. David tiesi kertoa. Ja taisihan tuosta olla televisiossakin.
En voinut vain yhdistää…” Ylätupa pyrki kertomaan asiansa rehevän tuntuisesti kiroillen. Se oli vanha suomalainen tapa kertoa järkytyksestään ja samalla osanotosta. Kiroamalla kuolleet. Samalla
saksalainen sai käsityksen, joka tuki hänen Suomi-kuvaansa alkaen
Sibeliuksen musiikista. Eksoottis-naiivien ihmisten primitiivistä ja
kyvyttömien metsien ihmisten kulttuuria. Tosin jotain salaperästä
fantasiaa, unelmia, pakoa rationaalisesta maailmasta ja sen arjesta
Müller oli ollut havaitsevinaan suomalaisten mielialoissa, vaikkei Kalevalaa juuri tuntenutkaan, saati sen jumalallista viettienergiaa. Sibeliuskin oli huonosti tunnettu eroottisen symbolismin edustajana tai
jopa surrealistina. Suomessa surrealismi määriteltiin tosin kuin Espanjassa, ja neroja olivat etenkin urheilijat, tiesi Müller.
Müller oli hetken kuin mykkänä ja hänen päässään vilisi viimeiset
sanat kuin jumalten pilkka. Aivan kuin hän olisi saanut kuulla uuti504

sen Richard Straussin orkesterijaksosta Eugespiegelin tarinaan. Halusiko joku tällä käsittämättömän makaaberilla huumorilla samaan
aikaan sekä hauskuttaa että pilailla hänen kustannuksellaan? Ymmärtäen samaan aikaan kaiken hänelle kerrotun kirjaimellisesti ja tahallaan väärin.
“Elämää ei voi ymmärtää kuin taaksepäin ja kuitenkin sitä on
elettävä eteenpäin”, yritti suomalainen lohdutta, tietämättä, että juuri
kuolleeksi ilmiotettu oli tehnyt kokeita ihmisillä, joiden aika kulki
molempiin suuntiin. Tuntematta kokonaisuutta, vain muutaman yksityiskohdan, hän ei ymmärtänyt Müllerin olevan perikadossa. Lapissa ikänsä asuneelle perikato ei ole kummoinenkaan asia. Jos siihen ei
ollut koko ajan varautunut, ei sellaisesta ollut oikein eläjäksi.
Müllerin lupaus ja tehtävä oli niissä aivoissa, jotka olivat siinä uudessa ja uljaassa maailmassa, jota rakennettiin vanhan Euroopan
raunioille, ja jota johtivat samat voimat, joille Hitler oli aikanaan antanut mahdollisuuden operoida ihmisten rotuhygienialla, ja joista
Mengele ei ollut suinkaan ainoa. Tämä aika ja sitä edeltänyt oli tuottanut tuhansia samanlaisia. Müller oli palkannut kaksi tappajaa, alansa huippuja molemmat, ja nyt uutinen Tirolista kertoikin petoksen
petoksesta, joka jäi mukamas meteoriitin alle. Kolminkertainen petos oli Müllerillekin liikaa, ja vain hänen oma oppilaansa saattoi sen
tehdä.
Helvetti oli lopullisesti irti ja vain yhden ruotsalaisen kuolemassa.
Heidän kaikkien kuolemassa, josta vain osa saattoi olla totta. Tai
siten oli kaikki. Müller alkoi näytelmänsä, ja jopa Lapin noitana pidetty Ylätupa otti hänet todesta. Müller osasi näytellä surevaa ja ystävänsä menettänyttä myös silloin, kun hän epäili tai tiesi asioiden
oikean laidan.
Beckerin todistukseen ei kukaan luottaisi. Müller oli yhtä yksin
kuin tuo naurettava Versailles’n rauhan pilakuva David L-G. Becker,
ja se oli kaiken romahdus. Onneksi täällä Suomen Lapissa Kuu ei
kummitellut niin julmasti kuin Keski-Euroopassa ja Aasiassa, Pekingissä. Se näytti olevan nyt miltei normaalilla radallaan. Se oli kai syy
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Lapin hulluudella ja turismille, arveli Müller. Hulluuteen vievä geeni
kai paransi täällä Pohjolassa, irvaili Müller itsekseen.
Hulluus ei pääse vaikuttamaan niin pahasti lähellä magneettista
napaa ja sellaisen kallioperän päällä, joka oli kuin munakuori sulan
magman peittona, oli Södergran kertonut Müllerille. Ja tällaista arkkeeista kalliota Suomi ja Fennoskandia oli Kölivuoristoa lukuun ottamatta. Syy miksi suomalaiset olivat mukana ohjelmassa, Lapin
eristetyn aseman lisäksi, oli hakea pitkälle jalostettua orgaanista tulivuoren yli miljoona vuotta sitten sylkemää massaa Petsamon kautta
kenenkään kyselemättä asetoimitusten viedessä huomion. Toki
suomalaisesta tutkijasta oli ollut muutakin hyötyä, mutta ei korvaamatonta kuten Södergranista.
“Oderint dum metuant”, vihatkoon kunhan pelkäävät, pelätkööt
kunhan hyväksyvät”, toisteli Müller keisari Galikulan perintöä, silmät leiskuen tulta. Joku oli kavaltanut Gestapon salaisimmat paperit
ja siirtänyt ne kansainväliseen jakeluun ja verkostoon, uhrannut jonkun geneettisesti suojellun ja immuunin olennon, liioitteli preussilainen mielessään muistuttaen samalla valtiosta, joka eli armeijaa
varten. Olisiko ruotsalainen sittenkin voinut pettää hänet? Olisiko
nyt aika vaihtaa roolia ja daimonia leijonasta käärmeeksi, rikkoa Veda-uskonnon pyhä panteoni?
Müllerin aivot etenivät ajassa taaksepäin ja toivat mieleen taas
kavalluksen, kultakutrisen ja pisamanaamaisen pelaamassa hänen
peliään, avaamassa brahman energian, Veda kirjojen uhrin, pakottamassa jumalat täyttämään uhraajan pyynnön. Halusiko joku esitellä
mafian tähden ja planeetan, helvetin tuliportit, hyvän ja pahan tiedon puun. Müller oli taantunut hindulaisuuden juurille, Vedakirjojen kätköihin, omille arjalaisille juurilleen. Siihen hetkeen, jolloin myös hänen antropologiset tietonsa saivat alkunsa Kiinassa ja
Maya-kansa rakensi temppelinsä.
Müller oli vainoharhainen ihminen, sadomasokistina mielialat
vaihtuivat maanisesta depressiiviseen. Hän oletti aina joutuvansa
petetyksi silloinkin, kun mitään sellaista ei ollut lähipiirissä näkyvissä.
Müllerin taipumuksena oli preussilainen tapa ennakoida tulevaa ja
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kohtaloaan, sekä toteuttaa se sitten itse. Arjalaisen veren perintö ja
geneettinen muisti olivat kuin punainen varoitusvalo Müllerin juopuessa. Ylätupa oivalsi tämän yhdestä sanasta ja harkitsemattomasta
eleestä. Müller oli kohdannut tiensä pään. Valvottujen öiden jälkeen
maanisena, mutta samalla ahdistuksen alkaessa.
Seuraavana yönä Müller heräsi liian kuumaksi lämmitetyssä kelohonkaisessa mökissään kohmeloisena ja janoissaan. Hän oli nähnyt
unta temppelin kaariportista, suitsukkeista ja valituksesta, joka tuli
ulkoa turisteille tarkoitettuna elämysmatkailijan joikuna, mutta joka
oli muuttunut unessa maya-jumalien itkuksi ja vereksi, joka virtasi
Zachuleussa Huehutenangon lähellä ja Utatlaniin Quicken naapurissa, Maya-kansan jumalten kodissa, jalokivin koristellussa kaupungissa, jossa hän oli etsinyt alkuperäiskansan puhtaita geenejä. Unessaan
hän oli palannut lähelle aikaa, jolloin hänen hakemansa aarteet olivat
vielä yhdessä.
Hän muisti naamiot, jotka olivat kuin kuoleman kasvot, los morrosien, valloittajien vaaleat liehuvat parrat ja hiukset marimba orkesterin soittaessa.
Hän heräsi alastoman kiinattaren vierestä, ja pian uni jatkui
eroottisena seikkailuna Bamiyanin laaksossa, sikurinkukkien laventelinsinen ohjatessa unta läpi poppelikujien kohti jättimäisiä jumalkuvia. Osa hänestä leijui Hibiscuksen kukkien keskellä Marquesas
saarella laguunien ja koralliriuttojen suojassa matkalla Salomonin
saarille, markiisitar Mendocan, Perun varakuninkaan kauneudesta
kuulun vaimon huostassa mukanaan itse Papaiea, juomarien jumala.
Kaiken aikaa juoden kawaa vanhan heimopäällikön seurassa Etelänmeren atollien kostean tuulen huokaillessa Tannasaaren palmuissa, oranssinkeltaisen iltataivaan alla myskintuoksuisessa yössä.
Müller näki tummanvihreästä metsästä purjehtivat nuorten neitojen kulkueet, kasvot maalattuina monikerroksisten niinihameiden
väreillä, päässä papukaijan ja haukansulista kootut seppeleet, lantiot,
reidet ja rinnat paljaina, tanssin rytmistä hehkuen ja nuotion loisteesta tulta saaden. Miesten kirjavat lannevaatteet, juuri ympärileikattujen poikien kulkue, vihreät lehtiseppeleet, teurastettavien sikojen
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kiljunta, rumpujen äänet ja vuorokauden ympäri jatkuvan laulun ja
musiikin pauhu, meren pauhua vasten atollien särkillä.
Hän makasi banyapuiden alla, leipäpuiden ja pandanuspalmujen
alla, villiappelsiinien ja mangojen katveessa, eroten ja uudelleen yhtyen tummaan naiseen, nopeammin ja nopeammin, samettiseen ja
kaakaonruskeaan, kosteaan hetteikköön hitaasti keinahdellen. Ja jälleen voimakkaasti, kuten orgasmi olisi ollut heille terveyden ja ylpeyden symboli, kyky antaa sylissä anteeksi elämänsä virheet, halu
tehdä se, minkä kevät ja atollit, saaren rannat ja meren tyrskyt tekevät keskenään. Herätessään hän oli sekava, hoiperteli ja tunsi itsensä
pahoinvoivaksi.
Aamulla he matkasivat Sompiojärven kuruille, Lokan altaan pinnaltaan muuttuvan veden harmaannuttamille ja kulottamille jängille,
naavaisten aavemetsien taakse.
“Harmaata, hyvä ystävä, on kaikki teoria ja vihreä on elämän kultainen puu”, lausahti suomalainen mahtipontisesti Faustin alkukappaleita lainaten ja osoittaen ympäröivää Kuun maisemaa tai aavemaista
kummituspuiden harmaanhomeisia pintoja. Mülleria näky puistatti.
“Teille kiinalaisille tällainen allas on vaatimaton kalapaikka. Teitä
kun on niin paljon ja rakennatte niin paljon suurempia altaita”.
Suomalainen yritti ylläpitää keskustelua myös mukana olleiden naisten suuntaan lämmittäessään hiljaisella liekillä keitinvettä.
Eväiksi Ylätupa oli valmistanut suolassa paistettua poron sisäpaistia, kermamaidossa haudutettua lapinjuustoa, kampanisut lisäkkeinä ja juomana oli variksenmarjamehua. Edellisenä iltana oli
nautittu sienillä kevennettyä käristystä, Lapin kalalautasta, perunasosetta ja juotu perinteistä Lapin keittoa. Loimutettuun taimeneen
sai tutustua koko matkan ajan.
Poronpaistin Ylätupa valmisti kuumassa pannussa voissa käristäen ainakin parinsadan asteen lämmössä ja lapinjuustoa nautittiin perinteisesti lakkahillon kera, kun juustokolmiot oli ensin lämmitetty
maustetussa kermamaidossa. Vehnäjauhosta ja voista valmistetut
kampanisut dosentti oli kaulinut kolmeen kertaan ja voiteli aina metsäkanalintujen munilla paistaen parinsadan asteen lämmössä nekin.
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Mausteena hän käytti inkiväärin korvaavaa galangajuurta ja värinantajana kurkumaa, liemessä juuripersiljaa.
Variksenmarjamehuun hän lisäsi viinihappoa ja survoi marjojen
joukkoon myös ennen siivilöimistä karpaloita sekä erityisesti Müllerille Lapin shamaanien ohjeiden mukaan valmistettua, mutta kovasti
terästettyä ja viinaan uutettua valkoisen kärpässienen myrkkyä. Se
näytti huikeita unia ja Müllerin tapauksessa tarkoituksena oli tehdä
loppu niistä kokeista, joiden kohteena olivat nyt dosentille kovin
läheiset sukulaiskansat ja niiden lapset. Ylätupa oli moraaliltaan
moitteeton mies, vaikka möikin aseita niitä pelkääville ihmisille turvaksi. Siinä hän ei nähnyt mitään laitonta ja oli siinä Yhdysvaltain
kongressin suuren enemmistön kanssa yksimielinen. Amerikkalaisten pelon Ylätupa tiesi syntyvän heidän kielestään ja verisestä historiasta. Paluu juurille tekisi heille hyvää, pohti Ylätupa usein suuren
mantereen ongelmia.
Sienikäristykseen Ylätupa ei lisännyt muuta kuin parhaita Lapin
lehtometsien ja korpien rouskuja tai kantarelleja. Niitä hän kuitenkin
piti lehmien ruokana, mutta antoi oman reseptinsä kiinattarille etenkin Lapin kalalautasen ja Lapin keiton valmistamiseksi. Lapin keitossa dosentti käytti luista poronlihaa, usein joko lapaa tai etuselkää,
joskus myös poron kieltä, vettä ja suolaa, maustepippureita kokonaisina, muutaman puikulaperunan, palan lanttua, selleriä, muutaman
porkkanan, sipulin ja runsaasti hienonnettua persiljaa. Se muistutti
todella kiinalaisten käyttämiä alkuruokia ja he olivat ihastuneita ja
tunnistivat galangajuuren pistävän maun. Müllerille hän lisäsi annokseen valkoisen kärpässienen uutetta käyttäen uuttamisessa etanolia.
Tuskin se erosi juurikaan tilkasta etikkaa. Joillekin riitti kun oli ruokaa ja juomaa, miehiä ja naisia.
“Tähän liittyy kyllä melkoinen harha”, vastasi saksalainen mutustellessaan kampanisua. Miehen päässä risteilivät numerot ihmisten
väkiluvusta, veden alle hautautuneina. Ne olivat jääneet yhä selvemmäksi todellisuudeksi. Sikäli kun hän todellisuutta kykeni arviomaan ja osasi erottaa sen painajaisesta tai kuvitellusta. Nyt usko
siihen todellisuuteen oli järkkynyt avainhenkilöiden onnettomuuden
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myötä. Oliko taas käynnistettävä kaikki alusta? Vai olisiko ruotsalainen sittenkin paennut? Oliko koko näytelmä hänen tekosiaan? Pystyikö Södergran pettämään jo reaaliaikaista mediaakin ja irtautumaan
sen tekemästä kertomuksesta? Pohti Müller hakien ratkaisua Beckerin soitolle. Pelurin sielu oli pelien ratkaisemista siinä missä kulkurille juuriensa unohtamista.
“Vaikka tämä allas onkin vain keskikokoinen tai pieni ihmisen
tekemistä tekojärvistä satojen suurempien rinnalla, koko Afrikan
väestö, kaikki sen kansat Niilin laaksosta Etelä-Afrikan kärkeen
saakka, mahtuisi pilkille tämän vähäisen altaan talviselle jäälle, mikäli
jokaiselle suotaisiin tilaa neliömetrin verran viedä vieheensä veteen
ja verkkaisesti nyppiä saalista kevätauringosta nauttien. Eikä altaan
pintaa tarvitsisi nostaa edes säännöstelyn ylärajalle, Sompiojärven
komeille kuruille”, aloitti Ylätupa lappilaisen tarinan muistuttaen
karjalaista joikaamassa väärää itkuvirttä.
”Ja loput pienen maapallomme väestöstä mahtuisivat pohjoisemmas Inarinjärvelle, tai jos siirtyisivät monenkirjavine vieheineen
Laatokalle, voisivat ottaa mukaansa myös mananmajoille menneet
esi-isänsä. Koko ihmisen sukukunnan Aabrahamista ja jatkuen Serajan, Asarjan ja Jeremiaan sukukuntiin. Aadoniin, Hiskiaan ja Beesaijan jälkeläisiin, tai luolasta tuleviin esi-isiimme”. Viihdytti Ylätupa
vieraita Malthusin väestöteorioita vähätellen ja ylpeillen vanhatestamentillisilla tiedoillaan. Kiinalaiset tunsivat ne odotetusti paremmin
kuin Ylätupa. Oli perehdytty läntiseen kulttuuriin ja sen uskontoihin,
joita Ylätupa ei toki tuntenut. Tarina oli yhtä kehno kuin hänen keittotaitonsa tai ne tukivat toisiaan.
Saksalainen taas oli ylpeä laskutaidostaan ja tavastaan tehdä asiat
ymmärrettäviksi suurten lukujen hämäävässä maailmassa. Se mitä
Ylätupa oli kertonut, piti todellakin paikkansa, ja samalla hän oivalsi
kuinka Södergran oli pettänyt koko tuon pienen joukon, ja häntä
saattoi odottaa koska tahansa Suomeen. Hänen oli nyt oltava varovainen. Jos Södergran eläisi, joku muu olisi kyllä saanut surmansa, ja
Södergran osaisi laskea kuka oli salamurhan takana, ja ketä haettiin
liipaisimelle. Joku oli tyrinyt Tirolissa ja Södergran järjesti näytelmän
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etuajassa ja lavasti näin kuolemansa. Kukaan muu ei voinut näyttää
tätä spektaakkelia kuin Södergran, selaili Müller ajatuksiaan.
Södergranin sanoma oli kohdistettu hänelle kuin muinaisten esiisiemme viesti ja tapa huutaa yli Serajan ja Asarjan, Aadonin ja Hiskiaan sukukuntien kautta Sompion altailla, kaikki samaan aikaan onkien ja kertoen pelkällä huudolla, kuinka hän oli saanut saaliin, ja se
oli kenen tahansa nähtävissä. Siihen ei vaadittu sellaista neroutta ja
järjestelmällisyyttä, jota Müller edusti vaan Södergranin röyhkeys,
ruotsalaisten viikinkien meluisa ja kantava ääni. Ja tästä havainnostaan riemastuttuaan Müller jatkoi suomalaisen kertomusta:
“Kun sitten joku ongittuaan komean saaliin syvistä Laatokan tai
Lokan vesistä, nostaisi komean voitontanssin, kuulisi hänen riemunsa Ahiaan, Mallukin ja Haaran sukukunnat, Niilin ja Nigerin varrelta
saapuneet veljet, sisaret Lenan ja Jenisein latvoilta ja sumuisilta kaduilta Lontoon ja Milanon esikaupunkikortteleista tai Rion slummeista. Vieraita virtaisi kuolleista kulttuureista sumerilaisista keltteihin, valaistuneina kaikki”.
Siitä joukosta nyt oli kysymys ja heidän transgeenisista muutoksistaan. Paljon sen oli oltava, mutta niin vähän sittenkin todellisia ja
ilman kauhu-unia kulkevia, ajatteli Müller järkyttyneenä.
Koko tarina oli kirjoitettava uudelleen. Aloitettava koko ohjelma
alusta. Haettava uudet kumppanit ja partnerit, Versailles’n rauhan
vääryydet ymmärtävä joukko. Löydettävä uusi viikinki luotsaamaan
joukkoja ja taivaankappale, joka kiertäisi maata kuun lailla mukaansa
temmaten täydenkuun aikana. Tai hänen oli hyväksyttävä jälleen
kerran häpeärauha, ruotsalaisten joukot syvällä Preussin maaperällä,
Otto von Bismarckin kohtalo. Mutta ensin oli säilyttävä hengissä ja
hoidettava ruotsalainen sekä jossain odottava Simon Salem. Sillä
Müllerin astrologiassa molemmat elivät ja voivat hyvin. Jos Jumala
loi tämän näytelmän, nyt sitä ohjasi paholainen, ja Müller haki otsaltaan pedon merkkiä.
Tämä uusi maailmanjärjestys oli toiseen luottamista, toisen osaamisesta ja havainnosta roikkumista, ihmisen uskollisuutta itselleen,
kreikkalaisten aretee, maskuliinisten harhojen ja prinsiippien kor511

vaamista sillä hengellä, joka syntyy, kun ihminen alkaa luovia purjeineen vastatuuleen, ei ole enää tahdoton ja virran kuljettama ajopuu.
“Älä sääli Müller itseäsi, hän kuiskasi hiljaa, tee kuten Strinberg,
sääli ihmistä”. Ja taas häntä alkoivat vaivata muinaisen hinduuskonnon juuret liki neljän vuosituhannen takaa. Mitran, Varunan ja
Aryaman kosmisessa kolmijaossa oli tapahtunut vaikea heilahdus, ja
se tuntui myös Indran, Vayu’n ja Visnun pyhässä liitossa. Sodankäynnin ja voimakeinojen jumalat oli päästetty irti. Müller tiesi olevansa syyllinen ja Södergran tulisi kostamaan ellei Becker ehtisi
väliin.
Müllerin hoitaessa kohmeloaan kärpässienten jäljiltä ja sääliessä
itseään, patologin kännykkä päästi kuikan huudolta kuulostavan
merkkiviestin. Ylätupa ei halunnut viesteillään häiritä luonnon omia
ääniä ja sen ikimuistoista rauhaa. Joku ruotsalainen Södergran olisi
saapumassa vielä samana iltana vuorokoneella Vantaalle, ja ajaisi yötä myöten Leville vuokra-autolla. Oli kiireistä asiaa Müllerille.
Saksalainen kuunteli kalpeana suomalaisen patologin selontekoa,
eikä voinut uskoa kuulemaansa. Se piruparka pelastui sittenkin ja
lavasti näytelmän. Müllerin aavistukset olivat oikeita! Se oli siis sittenkin vain medialle järjestettyä unen houretta koko onnettomuus ja
hän elää. Tuskin kuitenkaan häntä tavoitelleet Müllerin Gestapotappajat. Kuka heidät tappoi? Simon Salem ja juutalaiset vai joku
kiinalaisista? Tuskin sentään venäläiset saati ruotsalainen itse? Müllerin aivot tuottivat koodia, joka avasi aina vain vanhempaa tietoa, ja
kahtia jakautuneen persoonallisuuden mielialan ahdistus kasvoi. Hän
oli nyt Krishnan syntymäjuhlassa valon osuessa arkoihin silmiin.
Jumalani tätä tuskaa ja vapautusta. Mutta mistä hän osasi tulla
juuri tänne? Beckerkö hänet lähetti? Kävisikö se paskiainen kauppaa
huoransa kanssa, ajatteli Müller ensimmäisenä. Tiesikö hän että heillä, hänellä ja ruotsalaisella, oli suhde jo ennen Beckerin ilmestymistä
hankkeeseen ja että ruotsalainen oli lavastanut hulluutensa saadakseen tietonsa Beckerin potilaskansiosta Perun Nanchochin laaksossa? Tai oliko häntä kusetettu jo aiemmin, kuten hänen sukuaan ja
koko Saksan kansaa heti Bismarckin jälkeen? Ihminen selvisi lajina
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osaamalla muuttaa petoksen petokseksi ja hukuttamalla ne syvien
tunteitten alle. Kain ja Abel olivat hekin veljeksiä, ja itään lähtiessäsi
suunnista länteen, hoki Müller oppejaan.
Mutta yhtä kaikki enää Müller ei tuntenut kulkevansa orjan kahleissa, ei käynyt kauppaa onnensa kanssa, ei huokaillut puutteesta ja
ahdistuksesta, ihmisenä olemisen tuskasta ja pakosta, parempaa
odottamatta ja pohtien fasismin synnyn teoriaa. Olkoon ruotsalaisen
jumalan tehtävä nyt hourailla matkalla Lapin perukoille elämän
auenneista terälehdistä, tuoksuvasta ja huumaavasta, monivärisestä
ihanuudesta, taivaan polttavasta rakkaudesta, sydämen pohjaan käyvästä värisevästä tuskasta tuota miestä kohtaan rakkautensa tunnustaen. Se oli kuin yksilön sielun atmanin yhtymistä brahmaanin kaltaiseen maailmansieluun, huokasi Müller.
Vain kaksi miestä kykenee pettämään toisiaan ohi moninkertaisen petoksen toisin kuin niissä liitoissa, joissa puolisot ovat eri sukupuolta, pohti Müller syntynyttä jännitettä ja tunsi eroottista
nautintoa. Ei vain sadistista, kuten ruotsalainen joka tuli nyt kostamaan. Enemmänkin nyt masokistista, jossa sadismi oli vain osa tunteesta. Hän oli tuon tunteensa kansa heikoilla kuin Hitler Venäjän
retkellään loppumattomilla aroilla ja metsissä vastassaan Stalinin koneisto. Stalinin kätyreiden oli täytynyt havaita heti Hitlerin heikkous
siinä missä Stalininkin persoonallisuuden pimeä pahuus tunnettiin.
Absurdia ja absoluuttista pahuutta ei selitelty eikä se ollut oire tai
neutraali, äärimmäisen käyttäytymisen hoidettava tekninen oire.
Müller uskoi kuitenkin olevansa vahvoilla. Kuin löysästä hirrestä
vapautuneena hän lausui ääni värähdellen Barcallan alennustilan hirtettyjen balladin, pohtimatta enää oliko se hirtettyjen vai hirttäjien
tekosia. Ehkä tämä syyllinen oloni ja ahdistus johtui siitä, etten ole
ehkä ihan hyvä ja täydellinen ihminen minäkään; että meissä kaikissa
oli hitunen tätä kaikkea roskaa, huokaili Müller tuskaisen ahdistuksen viedessä pohtimaan omia sisäisiä valheitaan.
”Mutta siunattu olet Södegrann, miten sitten selvisitkin hengissä,
sinä ihana viikinkini. Enää minä en sinusta luovu vaan suljen syleilyyni etkä sinä minua pilkkaa, et hylkää, et jätä yksin ja heitteille”.
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Kyyneleet valuivat Müllerin silmistä. Homoeroottisen tummat ja
palavat kyyneleet ikääntyvän miehen silmissä nuoren ruotsalaisen
ahdistamana tuskana ja jo toisen kerran sinä päivänä.
”Unta köyhille on omat huolensa ja kärsiville,
unta nousu nouseville;
uneksii ken eespäin haluaa,
tai ken vihaa hehkuu palaa.
Elo? Unta pettäväinen varjo, taru keksimämme?
Hulluus, harha mielessämme.
Suotta suuruus suurimpain,
unet unta ovat vain,
unta koko elämämme.

Luku 23
Kuu nousee – Södergran III

Kone rullasi Vantaan lentokentälle lähes tunnin myöhässä Lontoos-

sa tapahtuneen viivyttelyn ja välilaskun seurauksena. Södergran
nautti olostaan Helsingissä aivan kuin kotonaan Ruotsissa ja Suomi
oli hänelle enemmän kuin toinen kotimaa. Tottuneesti hän oli vaihtanut nimensä ja passinsa. Mielessä oli käynyt suomalainen kasku,
jossa slaavilainen, Venäjältä lähtöisin oleva agentti, joka ei maata
tuntenut, oli joutunut etsimään itselleen suomalaista nimeä pikaiseen
passin väärennökseen ja vain kahdesta mieleen palautuneesta, tuntemastaan suomalaisesta vaihtoehdosta. Toinen oli Venäjällä hyvin
tunnettu Kuusinen ja toinen Mannerheim. Näistä Kuusisen hän
oletti liian harvinaiseksi, vain Venäjällä tunnetuksi, ja valitsi mielestään suomalaisemman, enemmän suomalaismielisen Mannerheimin.
Södergran ei valinnut Mannerheimia. Hän otti nimekseen Pekka
Mikael Nykäsen ihailemansa edellisen vuosisadan mäkihyppääjäsuuruuden, sittemmin saarnamiehenä mainetta hankkineen mukaan.
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Etunimet tulivat sitten arkkienkelistä ja suomalaisten omista jumalista. Tottuneesti ja mieli keveänä hän loikki tutun terminaalin poikki,
hymähti kasvoille ja niille kuville, joiden tausta oli kaukana vuosituhannen alussa, joissa kerrottiin kentän olleen joskus, jossakin kilvoittelussa Euroopan tai ehkä koko maailman ykkönen.
Kuinka nämä ihmiset rakastivatkaan kilpailua ja pienen maansa
vertailua muuhun globaalina todellisuutena pitämäänsä. ”Totta kai te
olette ykkösiä”, hän naurahti ja hypähti vuokraamansa keskisuuren
perheauton mukavaan lämpöön. Matka kohti suomalaisen, metsäisen maan teillä oli alkamassa kohteena Levi ja Müller tarinoineen,
kertomuksineen, runoineen ja intohimonsa hetken vain vaivoin peittäen hän nautti nuoruudestaan. Müllerin petos ja agentit olivat hänelle yhtä tuntemattomia kuin pelastuminen tavalla, joka on
ruotsalaisille tyypillistä. Joskus tarvittiin myös pelkää hyvää onnea.
Joku muu paineli nyt nappeja, ja hän oli mukana tietämättä enää
missä ja kenen toimesta. Tätä näytelmää hän ei ohjannut, kuten Müller oli epäillyt.
Ruotsalainen tiesi olevansa tämän matkan valtias ja odotettu vieras. Koko maailman medioitten levittämä fiktiivinen uutinen onnettomuudesta oli hänelle mukamas tuntematon, ja Müllerin olinpaikan
hän oli saanut suoraan hänen toimistostaan. Beckerin hän ehti tavata
jo ennen laskeutumistaan Vantaalle, ja olo oli kohentunut miesten
syleillessä toisiaan. Becker oli ruotsalaiselle parempi työväline Müllerin suuntaan kuin kukaan toinen ja totteli kaikessa. Se oli hänen tähtiin kirjoitettu valintansa, tiesi ruotsalainen. Kuolemaansa hän ei
ollut koskaan havainnut edes lehdistä, sillä niin paljon ne kertoivat
nykyisin onnettomuuksista, jättivät pienimmät kuvaamatta, tai kuvasivat oikeammin vain juuri niitä. Vain harvaan uutiseen saattoi luottaa. Becker oli hänen arkkienkelinsä ja salainen ase Tirolissa, hän
oletti. Becker oli rakkaudessaan arvaamaton olento, ja tätä hän tulisi
kaupittelemaan vainioharhaiselle Müllerille.
Hyvä ja paha olivat alkaneet käydä taistelua, jonka arkipäiväisyys
oli hämärtänyt jo kauan sitten, eikä Södergran hurskastellut saati
kauhistellut ympäristönsä onnettomuutta. Ei ollut mitään syytä elää
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kontallaan ja yrittää ymmärtää ihmisiä, esivanhempiaan, joiden teot
olivat kuin saatanasta itsestään ja jumalallisen koston ansaitsevia ja
Müllerin levittämiä. Tosin nyt kavallettuna ja Södergranin tietämättä
mitä ja miksi. Nyt oli aika näytellä hetki tietämätöntä ja tyhmää.
Suomalaiset osasivat sen taidon, käyttivät pitkiä sanojaan, kiertoilmaisujaan, outoja päätteitään, nominin taivutuksiaan, pitkiä vokaalisointujaan, monotonista sävelkulkua ja luonnon ääniä jäljitteleviä
kuvailevia sanojaan. Sanaton, mystinen ja panteistinen, surrealistinen
kokemus oli kuin Sibeliuksen musiikista kalevalaiseen mytologiaan.
Siitä Södergran tunsi Suomen ja kadehti suomalaisuutta.
Ei ollut enää syytä hakea kostoa vääryyksille, joita ei itse tiennyt
tehneensä. ”La veriete’est en marce”, totuuden marssissa ja liikkeelle
lähdössä oli lähdettävä itsestään, itsensä kautta. Ja nyt totuus oli vallan viehkeydessä Müllerin eroottisiin unelmiin ja uniin hänestä. Hän
tunsi olevansa kuin kuningas, jonka oli osattava vain käyttää kohtuutta varoen Flyygian kuningas Midaan kohtaloa olemalla rakkaudessa liian ahne ja vaatimalla Müllerilta, vanhenevalta mieheltä liikaa
nöyrtymistä tai julmaa alistamista Beckerin, Versailles’n vääryyden
tavoin.
Sillä masokisti Müller ei aina ollut, vain rakastunut mieheen, joka
oli omassa rakkaudessaan huorahtava, oikutteleva ja kaikkien yhteinen kohde, sekä miesten että naisten niin tahtoessaan. Isänsä ja äitinsä epigeneettisen trauman seurauksena, ei oidipaalisena
tapauksena, vaan Müllerin omana tuotteena, paholaisen työnäytteenä. Se yhdisti David L.G Beckerin maailman ruotsalaiseen. Hän koki
tunnekylmänäkin veljeyttä oman kohtalonsa jakavaan nuorukaiseen
syvemmin kuin Müller, joka olisi sopinut heidän molempien isäksi.
Vain nukkuvalle ihmiselle maailma oli joka hetki uusi, ihmisyys
kasteenraikas ja ihminen itse aina lapsi, jolle valheesta kasvaa aasin
korvat eikä niitä poista Pan -huilun viehkeys, ei keijukuningas Oberon, ei edes tämän rakkaus itse Julius Caesariin ja sen hedelmänä
syntynyt Morgane -keiju, kolmevuotiaan mittaiseksi kastetilaisuudessaan kirottu poikalapsi. Sillä sellaiseksi ruotsalainen oli tunnemaailmassaan jäänyt ja käytti sitä hyväkseen. ”Virta voi olla sama, johon
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nyt astun”, ajatteli Södergran, ”mutta siellä virtaavat taatusti taas uudet vedet ja ne vedet ovat Müllerin sekoittamat”. Vain rakastunut
mies saattoi olla näin väärässä.
Matka suomalaisen maaseutumaiseman halki oli kulkemista metsissä, joita tiet halkoivat ja nämä tiet hallitsevana ruotsalainen valitsi
järvimaisemat ja matka taittui Lahden ja Mikkelin kautta Kuopioon,
Päijät-Hämeestä ja Savosta Pohjanmaalle ja kohti Oulua Iisalmen
kautta. Södergran halusi välttämättä nähdä Järvi-Suomen maiseman
lisäksi Oulun teknologiakeskuksen ja sen tiedepuiston piilaakson
teknologiaihmeet, joihin biotieteet olivat yltäneet kännyköiden jäätyä
myös täällä, maailman pohjoisimmassa teknologiakeskuksessa, kehittelyssä geeniteknologian jalkoihin. Kukaan ei voisi olla ihastumatta suomalaisen kesäiseen luontoon ja sen järvimaisemaan, tuhansiin
saariin ja kaikkialta sykkivään rauhaan, hiljaisuuteen jota saattoi
kuunnella, runoili Södergran.
Täällä vannottiin brittiläisen ja amerikkalaisen osaamisen nimeen,
eikä siinä määrin siihen osaamisen, jota Södergran seurasi saksalaisten ja aasialisten yhteistyössä, johon luonnollisesti myös koulukunnat angloeurooppalaisessa yhteistyössä osallistuivat, ja josta eniten
olivat jääneet nyt sivuun ranskalaiset teknisesti vähemmän orientoituneina, epäkäytännöllisinä, tai vai kielellisen kulttuurinsa seurauksena ja liian paljon puhuvina käytännön pragmaattiselle, uudelle
tieteelle ja sen pohdiskelevampaa, filosofista suuntaa vieroksuvalle
suuntaukselle. Vaikka filosofia oli tieteistä eksaktein, ehdottomin ja
ainoa taatusti deduktiivinen tiede, arveli Södergran ja siunasi matkallaan Rene Descartesin löydöksiä.
Erot idän ja lännen välillä olivat nyt, niin kuin aina olivat olleet,
saman ilmastovyöhykkeiden alueilla, pienemmät kuin etelän ja pohjoisen välillä. Leville ehti myöhemmin Rovaniemen kautta ja matkaten Ounasjokivartta yöpyen kuitenkin ensin Oulussa. Oulu oli
Pohjois-Euroopan porvarillisin pikkukaupunki kasvattaen omista
luonnonvaroistaan ja yliopistostaan sellaisen yhdyskunnan, joka
saattoi jopa ylpeillä teknologiakulttuurinsa tuotteista ja asemastaan
puolen Suomen pääkaupunkina. Matka purjelaivakauden tervantuot517

tajasta oli ollut kaiken aika erikoistumista ja kauppapaikan käytön
opiskelua monikulttuurisen maailman käyttöön Kainuun korpialueiden luonnonvaroja hyödyntäen Oulujoen suistossa, tiivisti ruotsalainen jokisuistojen kauppapaikkojen syntyä ja erikoistumista sen
syvemmin talousmaantiedettä miettimättä. Södergran ei ollut kulttuurisosiologi eikä tuntenut maantiedettä, jolla oli myös spatiaaliset
ja mentaaliset rajansa regionaalisten, kartalle piirrettävien rinnalla.
Hän ei nähnyt maailman meriä ja niiden konttilaivojen virtoja. Södergran oli tehnyt kohtalokkaan virheen ruotsalaiseksi. Hän ei huomannut Jäämeren sulaneen. Sitä jumalat eivät antanet Södergranille
anteeksi.

Luku 24
Pikku Prinsessa

Pelot ovat suomalaisille äideille ja vanhemmille tuttuja omasta lap-

suudesta ja lasten kautta. Lapset oli suojattava kevään jäiltä, metsien
peikoilta ja maahisilta, yön kauhuilta ja kaikelta siltä, joka aikuista
ahdisti, ja jossa lopulta positiiviset elämykset tahtoivat jäädä kertomatta. Luonto oli usein uhka ja pelottava asia pikemminkin kuin
turvaa antava ja suoja, kuten vielä vuosituhansia sitten. Luonnosta
tuli alistettava ja haltuun otettava. Teknologia kesytti villin luonnon,
sen villit kansat ja lääkkeet, sen näkymättömät uhat.
Sama toistui pohjoisen perheissä, isän, äidin ja lasten välisessä
draamassa. Sekä luonnon ilmiöillä ja kohteilla että perheen jäsenillä
olivat omat arkkityyppiset hahmonsa, vertauskuvalliset symboleiden
maskuliinisuuden ja feminiinisyyden periaatteet. Niin luonto kuin
vanhemmat antoivat lapsilleen, mutta myös ottivat lapsiltaan ristiriitoja vahvistavalla tavalla. Yrittäessään kasvattaa hyvää lasta, isä ja
maskuliinisuus edusti siinä hallitsevaa hahmoa, äiti hoivaavaa periaatetta sekä luonnossa että pohjoisen perheissä.
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Jos siinä yritti liikaa, isästä tuli arkkityyppinä hirviö ja tyranni sekä
äidistä julma, omistushaluinen ja tuhoava hahmo. Nämä toistuivat
sekä pohjoisen luonnossa että pohjoisen ihmisen suhteessa perheeseen. Pohjoisessa luonto oli aina hallitseva ja ankara, muuttaen myös
perheen sisäiset kamppailut ja ristiriidat, sinänsä harmittoman kasvuprosessin, omien varjominien ja luonnon symboleiden usein julmaksi näytelmäksi.
Pohjoisen saduissa luonnossa esiintyi runsaasti hirviöitä ja sellaisia mytologisia olentoja, joiden luonne oli arkkityyppinen ja osa
myös perheen tarinaa. Kun luonto oli ankara ja voitettava este, nämä arkkityypit yritettiin väkivalloin kesyttää tai taivutella, lepyttää.
Nämä ristiriidat siirtyivät ihmissuhteisiin, vastoinkäymisiin, mielialoihin ja ne esitettiin vertauskuvina. Erityisesti Lapissa näitä symboleja oli runsaasti ja uudet kulttuurit, uskonnot lisäsivät vain niiden
määrää.
Nämä vertauskuvat taas siirtyivät sellaisenaan kieleen, ja näin
unen sekä piilotajunnan arkkityypit menivät päällekkäin arkielämän
tajunnan kanssa, eikä niiden asiayhteyttä aina ymmärretty tai haluttu
edes ymmärtää. Epämiellyttävät tunteet, ristiriidat, luonnon oikullisuus ja jumalten mytologiset palvontamenot, luonnon mystiset henget, alkoivat irtautua juuriltaan ja ihmiset turhautuivat, muuttuivat
apaattisiksi, olivat joko aggressiivisia tai taantuivat, elivät painajaisia
kokien, nälänhädän tai sotien kestäessä vuosikymmeniä.
Suomen kieli oli rakenteeltaan kovin erilainen kuin ruotsalaisten
ja niiden käyttämä, joilla prepositiot ulkoistivat asiat, ja indoeurooppalaisten kanssa kauppa ei oikein sujunut. Kielen sijamuodot eivät
olleetkaan abstrakteja, vaan kuviteltavissa olevia, konkreettisia ajallis-paikallisia suhteita tai liikkeitä. Liki tuhat vuotta samaa yhteyttä ja
hallintoa ruotsalaisessa holhouksessa ei ollut kyennyt muuttamaan
tätä tosiasiaa, jossa kielten mielikuvarakenteet olivat tyystin erilaiset.
Siinä missä muut skandinaavit olivat kiinnostuneita näytelmän hahmojen paikasta ja tilasta näyttämöllä, romaanihenkilöinä, suomalaiset
viis välittivät tästä, mutta olivat äärimmäisen tarkkoja henkilöiden
välisten suhteiden kuvauksessa. Kun ruotsalaiset pelasivat kiekkoa,
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kaikki huomio kiinnittyi kanadalaiseen tapaan kiekon liikkeeseen,
kun taas suomalaiset olivat selostamassa koko ajan pelaajien ryhmittymistä silloinkin, kun kiekko oli jo omassa maalissa.
Kieli oli taloudellista, mutta lyhyitä, kaksikirjaimisia sanoja oli
vain parisataa, kun englannissa ja saksassa niitä oli tuhatmäärin. Sanojen taivuttelu, tunnukset ja päätteet, artikkelien puuttuminen erotti indoeurooppalaisista. Passiivi oli yksipersoonainen ja sanajärjestys
erikoinen, lauseenvastikkeet, liitepartikkelit, omistusliitteet outoja,
sävelkulku, vokaalisointu ja astevaihtelut naapureista poikkeavia.
Luontoa jäljitteleviä, onomatopoieettisia sanoja oli runsaasti, ja kaikki tämä helpotti tunnekielen kotina globaalissa tulevassa maailmassa.
Se oli etu, jota kaitselmus ei voinut sivuuttaa uudessa murroskulttuurissa.
Sillä kun sitten henkiset paineet, pelot ja huolet kasvoivat uuden
yhteiskunnan vaatimusten myötä, unten painajaiset alkoivat toimia
tässä kielessä ikään kuin rokotteina arkielämän kauhuja ja vaatimuksia vastaan. Pohjoisen ihminen oli immuuni oman arkeeisen todellisuutensa, geeniensä ja arkkityppisten uniensa kautta sille maailmalle,
jonka koettelemuksiin miljardien ihmisten yhteiset painajaiset olivat
maailman johtaneet. Rokotteista syntyi kuin energiapurkauksia, jotka
helpottivat selviämään arjen ongelmista, joita kieli auttoi uudessa
globaalissa kulttuurissa.
Niinpä myöhemmin, aikuistuttuamme lähestyimme toista aikuista, myös avantoon joutunutta, karahka tai korento käsissä ja varoen,
ettei tämä vie meitä mukanaan hyytävään kuolemaan. Tämä sama
päti myös muussa suomalaisessa elämänmenossa. Ahdistuimme
metsässä ja jäällä, lakeuden ja suljetun paikan kammoisina, metsiä ja
soita peläten, turhaan. Ja kun rokote oli saatu, tämä pelko katosi ja
moni alkoi kaivata metsän tuomaa rauhaa ja nautti kevätauringosta
pelkäämättä kaiken aikaa hukkumistaan keväiselle jäälle. Arkkityyppiset unet jäistä ja kuolemasta, rimpinevojen hetteiköistä ja susien
luolista varoittavista ja ylihuolehtivasta vanhemmasta eivät olleet
enää ahdistavia. Suomalaiset alkoivat nähdä sen minkä monet kadonnet sivistyskansat aikaisemmin.
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Ihmiseen, mereen, metsään, luontoon ja sen vaihtuviin elementteihin, rikkaisiin mutta meistä poikkeaviin kulttuureihin, oli otettava
etäisyyttä tai lähestyttävä köysi tai korento kädessä jopa äärimmäisen
hädän hetkellä. Lapsena ahdistuimme sellaisesta, joka ei ole lopultakaan pelottavaa muuten kuin aikuisen omassa, suojelevassa mielessämme. Ja kun olimme saaneet rokotteen, aloimme sietää myös
vierasta ihmistä ja kulttuuria, hyväksyä poikkeavaa ja meille outoa
muita nopeammin ja joustavasti. Siirtymä arthan ja kaaman kautta
dharmaan ja mokšaan helpottui. Aineellisesta ja aistillisesta siirryttiin
henkisiin oppeihin, oikeudenmukaisuutta arvostettiin.
Koulussa konvergoiva lapsi opetettiin tekemään oikein ja kurilla,
mutta ei oikeita asioita ja sallivan, reflektoivan kokemuksen rohkaisemana. Konvergoiva kulttuuri organisoi, yhdisteli, taivutteli, teki
päätöksiä, määräsi ja lopulta se alisti. Mikäli näihin ei alistuttu se alkoi käyttää aseinaan kiusaamista, sadismia, eristämistä. Käytännön
ajattelussa ja toiminnassa pragmaattisessa kulttuurissa toteutuivat
ankaran luonnon deterministinen ote ihmiseen sekä konvergoiva
toimintamalli. Uudessa informaatioyhteiskunnassa ja sen verkostoissa konvergoiva rakenne oli samalla supistuvan yhdyskuntarakenteen
taantumista osoittava suunta. Ja kun siihen ei enää ollut varaa, meidät rokotettiin ja aloimme divegoivan kulttuurin toteutuksen omassa
elämässämme hitaasti kuin opiskellen uuden globaalin bisneskielen,
jota jälleen auttoi outo oma kielemme. Tyhjästä narsistisesta turistista, kulkurista ja pelurista kehittyi altruistinen ihminen.
Divergoiva prosessi oli luova ja innovatiivinen. Siinä toiminta ja
ajattelu haki aina monia avoimia vaihtoehtoisia ratkaisumalleja, ei
hyväksynyt valmiita malleja ja ratkaisujen taustaedellytyksiä, luennoi
luovuustutkija Satu Suuripää oppilailleen.
Divergoiva katalysoi ihmisiä uuteen ajatteluun ja yllätyksellisiin
ratkaisuihin, luovaan innovaatioon. Pragmaattisessa ja konvergoivassa hierarkisessa yhteisössä, privileegioitten valmiissa maailmassa,
divergoiva toi toki mukanaan häiriöksi koettua omaamalla vähän
huomiota vanhoihin rakenteisiin ja menettelytapoihin, normeihin,
dogmeihin ja rajoihin. Siksi maailma eli kauan ikään kuin pysähty521

neessä tilassa ja näki nälkää, kärsi rutoista ja vaati vallankumouksia.
Muuttava innovaatio, tekninen, taloudellinen, sosiaalinen ja ennen
kaikkea koko ajattelutapamme uudeksi muokkaava symboliinnovaatio toi mukanaan pysähtyneeseen maailman pelkoa aiheuttavia häiriöitä. Vanha agraari ja jälkiteollinen yhteiskunta käynnistivät
yhteisen raivokkaan vastarinnan.
Vanhassa yhteiskuntamallissa organisaatioiden työfunktio oli
kontrolli. Tähän kasvatettiin myös lapsia. Kontrolli takasi yhteiskunnan hierarkisen ylläpidon ja tuottamisen kielen oman hierarkian
kautta. Vastaavasti konstruktiivisessa ja divergoivassa organisaatiossa ja yhteisössä painopiste siirtyi aloitteen tekemiseen, kehittämiseen
ja uudistamiseen sekä luovaan ja spontaaniin innovointiin. Diffuusisissa yhteiskunnissa ja venäläisissä mir-yhteisöissä tätä olisi ollut
mahdotonta oivaltaa.
Tohtori Satu Suuripään luentoja kuunneltiin suurin joukoin ja innostus oli suuri.
Yritysten ja organisaatioiden sisällä ja johdossa sopeutujat olivat
konvergoivia ja pyrkivät tekemään asiat välittömästi paremmin, kun
taas divergoivat innovaattorit pyrkivät lykkäämään ratkaisujaan tehdäkseen ne lopulta toisin kuin muut. Näin edellinen oli säilyttävä ja
odotti innovaatioiden saapuvan muualta, ja jälkimmäiset olivat dynaamisia, ja tuottivat kaiken aikaa itse uutta. Webympäristössä uuden tuottajan ja sen vastaanottajan välinen ero saattoi olla tuhansia
kilometrejä, mutta reaaliaikaisessa maailmassa muutaman sekunnin
murto-osa. Oli kuitenkin eri asia sytyttää valo, ja eri asia ottaa se vastaan ja työskennellä valossa. Jos valon sytyttäjää ei ensinkään ollut,
kaikki pysyivät pimeässä. Varkaiden ja egoistien yhteiskunta oli
muuttumassa uuden oivaltavien altruistien yhteiskunnaksi.
Luennoija piti lyhyen tauon ja vastaili välillä oppilaittensa kysymyksiin. Hankalin niistä oli kysymys kahden järjestelmän välisestä
palkitsevuudesta. Tutkijan vastaus oli kyyninen.
”On mahdollista että yhteiskunta palkitsee sittenkin nopeaa ja ainoaan oikeana pitämäänsä ratkaisuun johtavaa konventiota ja konvergoivaa prosessia, jatkuvia varkauksia, kuin sisältäpäin ja ilman
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ulkopuolisia paineita ja pakotteita syntyvää divergoivaa ajattelua ja
toimintaa. Poliittinen rakennelma palkitsee aina enemmistön äänillä,
ja silloin luovat innovaattorit eivät voi koskaan olla enemmistönä.
Valossa työskenteleviä on aina enemmän kuin sen sytyttäjiä. Poliittinen liike voi toki syntyä pimeässäkin ja vaatia valoa”, huomautti
Suuripää epäillen tosin itsekin mitä sanoi. Ajan paikattomuus ja sulava Jäämeri olivat luennoijalle vielä vieraita ilmiöitä.
Kuluttamisesta oli jo aikoja tullut kaiken ihmisenä olemisen ja
ajankäytön mitta, se oli tieteessä jopa oma paradigmansa, mutta
myös tapa ajatella ja mitata arkielämän toimintoja, jäsenteli Suuripää
kysymyksen tuomaa ajatustulvaansa. Hinta-laatusuhde ja tuotos sekä
investoinnin kannattavuus ratkaisi kaikessa, myös ihmissuhteissa tai
lapsena ja vanhuksena olemisessa. Ketään siitä ei saanut moittia eikä
syyllistää, eikä se ollut lopulta uutta ihmiskunnan historiassa. Vastuun kanto oli vain niin vaikeaa vanhojen privilegioitten maailmassa,
ja joskus oma kulttuuri saattoi olla jopa jäljessä muiden oivaltaessa,
kuinka huono investointikohde ihmisen, lapsen ja yhteisön tai ympäristön unohtaminen lopulta oli, ja kuinka vaarallista oli jättää se
yhteiskunnan tai sellaisen kasvottoman koneiston käsiin, josta kukaan ei yhteisesti piitannut. Ehkä niin ei käynytkään siellä, missä uusia ikäkohortteja syntyi preussilaisen valtion verran globaalina
ilmiönä joka ikinen vuosi, ja he verkottuivat jo varhain lapsena toisiinsa, arvaili luennoija tietämättä, mitä hänen ympärillä tapahtui reaaliaikaisesti.
Perinteinen demokratia oli kuollut, ja se korvautui uudella, jossa
uusia globaalin sukupolven vuorovaikutuksessa olevia ikäluokkia tuli
murrosikään joka vuosi Ranskan valtion väkiluvun verran. Ei ollut
mitenkään mahdollista, että nämä voisivat seurata muutaman ihmisen liikkeitä ja tekemisiä perinteisen median tai päätöksenteon rattaissa, jos nämä vaikuttivat altruistisesta nuoresta vähänkään Gallian
kukon veroiselta valtiaalta. Näille päättäjille ei riittänyt enää apulaisia, ei vaipan vaihtajia ikääntyessään tai hakiessaan apua uuden teollisen tiedonvaihdon, logistiikan ja maailmankuvien oudossa
kudelmassa. Sen hyväksyminen oli ajattelutavan muutoksena välisu523

kupolvelle vaikeaa, aika riensi vain yhdellä tavalla oivaltaen ja paikka
oli yhteisöllinen mir-kylä, arveli Suuripää lähtemättä moralisoimaan
ketään mihinkään suuntaan huomaamatta, kuinka aika kulki jo kahteen suuntaan ja pysähtyi nyt hänen kohdallaan. Aikaa ei enää ollut.
Sopivan sovittelevan lopun Suuripää löysi lopuksi luennolleen
todeten kuinka omaperäisetkin ja suuret ideat ovat pääsääntöisesti
lukuisten ideoiden yhdistämistä ja vuorovaikutuksen verkostomainen ryhmäprosessi. Käytännössä nämä voivat toki olla hyvinkin vastakkaisia ja etäisiä elementtejä, vastakkaisia muotoja ja käsityksiä,
persoonien välisiä suuria eroja, jotka auttavat luovan toiminnan jatkumista sekä tuottavat etenkin nuorille suuria elämyksellisiä ja kokemuksellisia prosesseja. Ehkäpä kulttuurit ja niiden vuorovaikutus
oli hieman samanlainen prosessi, hän lopetti luentonsa ja aika alkoi
taas virrata.
Tohtori Satu Suuripää oli lastaan, tytärtään suojeleva ja tytär oli
hänen koko maailmansa. Niin kuin äidille, joka hankkii lapsen, korvatakseen sillä kaiken sen siviilielämäksi kutsutun ja tieteenteon,
uran rakentelun ulkopuolelle jäävän elämän.
Joskus hän pohti sen johtuvan naisten yhteisistä peloista. Tutkijanakin hän oli nuorempana aloittanut turvautuen aluksi kohteeseen,
joka oli urakehityksen kannalta tärkeää hänen esimiehelleen, rahoittajille, vanhaa haaskaa kaluten muiden mukana.
Hänelle pelon aiheita olivat milloin eksoottiset taudit, joskus jopa
kättely naapurin kanssa tuntui vastenmieliseltä, ja jossain vaiheessa
lapsi tuntui hengittävän maasta kohoavia argonkaasuja tai homesienen itiöitä. Vasta varttuneempana tutkijana saattoi lohduttautua sillä,
että kaikki uudeksi väitetty, ja niin myös lyhytkestoiseksi tuomittu,
muodin mukana kulkeva, oli kuin epidemia, jossa uhreiksi joutuivat
ensimmäisenä ne, joille paperikoreihin kaivautuminen ja jätteiden
penkominen oli lopulta ainoa keino todistaa olevansa intellektuelli
tuottamatta itse mitään ainutlaatuista saati uutta.
Avannosta nousi aina samoja kaloja, jotka sinne oli itse salaa joskus kätkenyt, ja vanhoille totuuksille oli aina helpompi antaa argumentoitu, tieteellinen asu ja olla samaa mieltä, tulla hyväksytyksi. Se
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oli aikaa, joka ei ilmentänyt kiinteää mielipidettä, vaan pikemminkin
kasvun ja liikkeen illuusion kuvitelman, ja että juostessasi riittävän
lujaa valitsemaasi kehää, voit lopulta itse taputtaa itseäsi olkapäille ja
olla omahyväisyydessäsi omavarainen.
Tytär nukkui pienen punamullalla pestyn talon pihalla ja heräsi
äitinsä hyväilyihin. Viereisen joen ja moottoriliikenteelle rakennetun
tien yhteinen ääni sekoittui seitsemänvuotiaan lapsen korvissa miellyttäväksi musiikiksi, ja hän käänsi kylkeään ponnistautuakseen ylös
pihaan pystytetystä teltasta. Aurinko ja Kuu olivat samaan aikaan
taivaankannen läntisellä reunalla ja aurinko oli laskemassa. Kuusta
näkyi vain sen kalpea pilvenhattaroiden varjoon häviävä laskeva
sirppi. Sen olisi voinut ottaa vasempaan käteen toisin kuin nousevan
Kuun kohdalla.
Alempana horisontissa olisi voinut erottaa myös auringon maata
läheisemmän kiertolaisen, ja kaikki nämä kolme olivat nyt sen meridiaanin tasolla, jossa muinaiset astrologit tiesivät näiden taivaankappalten kohtaavan vain kerran runsaan 18 vuoden välein. Mayakansan kohdalla se oli ihmisuhrien aikaa, ja uhrejaan käyttivät myös
monet paimentolaiset. Ihmisen sijasta kuitenkin usein karitsaa ja viljelyyn erikoistuneet kulttuurit maansa hedelmiä. Olmeekkien ja
mayakulttuurien kohdalla uhri oli kunnia ja keino valaistua, ei giljotiini.
”Runsaasti nukkuva tekee meistä eniten todellista työtä”, kuiskasi
Suuripää tytärtään. Nopeasti varttuvat ja kasvavat kokevat valtavat
määrät uusia elämyksiä, ja niiden vastaanottamiseksi tarvitaan runsaasti unta. Vanhusten kohdalla unentarve vähenee jo elintoimintojen hidastumisen myötä, eikä monetkaan unilaboratoriossa käyneet
vanhukset edes tiedä nukahtaneensa siellä, vaan väittävät vastaan
kun näin kerrotaan. Kuka lopulta nukkui ja kuka valvoi, näki unta ja
kenestä, jää monesti selvittämättä. Satu Suuripää oli oppinut luottamaan vanhemman tulkintaan.
Unityötä tehdään valveillaolon aikana muistuttaen eläimiä, hevosia laitumella seisaallaan nukkuen, ajatteli tohtori silittäen tyttärensä letitettyä päälakea. Ja mikä voisikaan olla todellisempaa kuin uni ja
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rakkaus tai epätodellisempaa kuin valveillaolo ja onni, hän jatkoi surumielistä pohdintaansa. Unen ja valveillaolon rajat toivat hänelle
mieleen kulttuurien tulkinnat elämän ja kuoleman rajasta, ihmisen
valaistumisesta ja kierrosta, omien aistien luotettavuudesta.
Tyttö venytti itsensä pystyyn, oikoili itseään, suuteli äitiään poskelle ja työntyi ulos teltan päädystä. Hän sulki silmänsä aamuyön
auringossa ja kuvitteli olevansa talvihorroksesta herännyt karhunpoikanen. Hän tunsi voimakkaita tunteita, vastustamatonta voimaa,
äidiltään perittyä, kuten karhun kerrottiin usein edustavan unen
maailmassa.
Pentu kulki kevättalvisessa metsässä, taivutteli käpälillään tykkilumen alla vielä olevaa pientä näreikköä, ja sai latvuksen oikaistessa
itsensä lumiryöpyn silmilleen, säpsähti kelopökkelöiden tummia
hahmoja, ja tunsi kuinka lumen vähäinen kohva petti pienten käpälien alla tehden liikkumisen vaivalloiseksi.
Takanaan hän näki autioituneita taloja, haalistuneita hirsirakennuksia, ja jossain edessä kuului kevättulvan ja koskipaikan pauhu,
koskikaran laulu, ja hän hakeutui pihapuiden oksiston turvaan samalla rauhoittuen.
Utelias pentu ei kuitenkaan kauan pysynyt turvallisessa luolansuun lähiympäristössä, sitä nuuskien, vaan alkoi kulkea kohti jäitten
kasvavaa pauhua, keväistä järvenrantakoivikkoa, keltausvaista pajujen kukintomerta ja muistoa helteisestä kahluupaikasta, tarhapetäjien
pihkantuoksusta ja lokkiparven valkoisesta pilvestä. Naurulokit olivat saapuneet tuhansien parvina, suokukot olivat aloittaneet soidinmenonsa. Jotkut hyönteissyöjät olivat aikaistaneet keväänsä ja
kärsivät nyt ravinnon puutteesta. Ne alkoivat parveilla tytön ympärillä.
Teltan ovi oli kuin luotu karhunpennun taakseen jättämäksi luolan suuksi, jota peittivät ja suojasivat lakkapäiset jättiläispetäjät, humisevat hongat, kallionkoloista nousevat mustikanvarvut, sammaltavien liekojen peittämät tuoksuvat makuualustat. Lempeä tuulenvire
tarttui konttaavan lapsen hiuksiin ja avasi sen lettinauhat, untuvaisen
karhunpennun turkin. Hän kohotti kosteaa kuonoaan, haki turvalli526

sia tuoksuja, kuuli liron hermostuneen tikityksen ja lammelta metsäviklon helkähtävän soidinäänen.
Nuoskaisesta lumesta nousi haaskalintujen ja kohti kurua menevän ihmisen epämiellyttävä haju tai suoranainen lemu. Se oli luonnon epämiellyttävin haju. Lehtokertun luritus ja sääskien
taukoamaton soitto saivat karhunpennun hermostumaan, ja hän
loikki kotkansiipisaniaisten ja rantaniityn kulleroiden suojaan. Jossain lähellä oli luomakunnan kierrosta kirotun ihmisen asumus. Paholaisen merkki otsassaan.
Pentu tunsi olevansa nyt saalistettu eläin tai uhattuna, ja ryntäili
aluksi levottomasti tehden tuhojaan äidin perennapenkissä ja suunnaten sitten kohti korkeaa jokitörmää, joka vietti alas moottoriliikennetien luiskaan, jonne oli villiintynyt kuivan ketopaikan kasvustoa ja kalliolle varvikon peittämää jäkälää, joka alapuolella vaihtui
jääkauden sulavesien huuhtomaksi somerikoksi ja lopulta puolittain
vielä paljaaksi hiekkakankaaksi.
Tässä auringon säteet keräävässä sorapenkereessä karhunpentu
tunsi muuttuvansa aavikkojen ja savannien vaeltavaksi hyeenaksi tai
leijonaksi, puuhun kapuavaksi puumaksi, gepardiksi, lumileopardiksi
paeten saarroksissa salametsästäjiä ja aristaen haavoittunutta, verta
vuotavaa kylkeään uikuttaen. Sulkakäärme ja jaguaarijumala oli loukannut itsensä. Mielessä kulkivat kuvat äidin kuvakirjasta, Meksikon
ja Guatemalan intiaanikulttuurin värikkäät kertomukset.
Kissaeläimenä tyttö tunsi nyt täysikokoisen leopardin pelon, vihan ja raivon. Ei niin kuin ihminen, joka vihaa synnin sijasta syntistä, vaan kuten maailma leopardille avautui. Pelon ja vihan
täyttämänä hän ryntäsi alas rinnettä, jättäen taakseen suojaisan karhakkamännikön, unohtaen korpikuusen kätköisen varjon, vaikeakulkuiset rydöt takanaan ja pöllytti aavikon hiekkaa tumman tähtitaivaan alla ympärillään toistuvien laukausten, kiväärien liekkien meri.
Nyt hän syöksähteli kuin äidin kuvaus Badi Jarin haudoilta, mistä
tahansa Buchenwaldin keitailta, jossa jokivesi oli kasannut lietemaan
viljavaksi ihmisen asua, ja josta näkyi tervasoihtujen kulkue, paalutetut aidat, roviot, noidiksi muuttuneet sudet. Kauhistuneena tätä
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kaikkea näkemäänsä kissaeläin loikkasi läpi edessä olevan ensimmäisen esteen, kieri alas pengerrettyä tievallia ja syöksähti avautuvalle
keitaalle uhmaten saalistajiaan.

Luku 25
Kuu nousee; Prinsessa

Södergran

nousi autostaan vain kerran tankatakseen sen ennen
Kuopiota ja aamuinen usva peitti savolaisen vaaramaiseman, eikä
hän nähnyt juurikaan odottamiaan järvimaisemia ennen saapumistaan Kallansilloille. Silmäluomet tuntuivat jo yli vuorokauden valvomisen jäljiltä painavilta ja silmiä kirveli. Matka Ouluun oli arveltua
pidempi. Etäisyydet pohjoisessa olivat yksitoikkoisten maisemien ja
metsien pitkiä taivalluksia toisin kuin siellä, missä ihmiset olivat kasautuneet peltojen ja pienien kylien ryppäisiin, kaupunkien verkostoihin sekä tulvien lietemaiden jokideltoille ja laaksoihin.
Hän yritti pitää itseään valveilla aluksi nipistellen reisiään ja läimäytellen poskiaan sekä miettien Suomessa kuulemiaan kaskuja,
joista osa oli maailmalla kiertäviä, kaikkien yhteistä omaisuutta.
Tarina savolaisista metsästäjistä, jotka Kaarle Herttuan aikaan oli
lähetetty sotaan, toivat mieleen pyöreän pöydän ritarit aikana, jolloin
sotaan lähetetyt miehet olivat mustankipeitä vaimoistaan ja halusivat
varmistaa, ettei heille tehdä rakkauden tekoja pitkien poissaolojen
aikoina. Suomalaisen mestarisepän kruununkartanon rouvalle valmistama keskiaikainen siveysvyö, ja sen suojiin piilotettu giljotiinin
tapainen laite, olivat monikulttuurista tuotetta ja tuhoisa tapa hoitaa
viikunanlehden ja häpykarvojen suojaan peitettyä tarinaa savolainen
virne kasvoilla, ruotsalainen hymähti. Sotaväen värväykset ja hakkapeliitat rasittivat ja emämaa kulutti alusmaitaan muutenkin, muisteli
Södergran Pohjolan yhteistä historiaa.
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Tuskin Savossa kukaan oli siveysvyötä nähnytkään, virnuili Södergran.
Ja kun kartanon herra palasi pitkältä sotaretkeltään Puolan ja Venäjän, Saksan verisiltä, näännyttäviltä aroilta mukanaan tuomisina
vain pussillinen pommerilaisia perunoita, hän kuuli ensimmäisenä
kartanonsa pihasta iloisen, oluthuuruisen naurunremakan, joka nostatti tulijan mieleen mustasukkaista rakkautta ruokkivan, happamansuolaisen maun, kouraisun sydänalassa ja vihlaisun nivusissa.
Renkituvassa, nauravien ja nyt kalpeiden miesten edessä, hän riisuunnutti palkollisiltaan housut nilkkoihin ja näki unensa näyn, jossa
kaikilta miehiltä, niin nuorilta kuin jo vanhuksilta, oli fallokset leikattu irti aivan kuten Hermespatsaalta Alkhibiadeen raivon jäljiltä. Sillä
hän oli kokenut rakastaneensa puolisoaan, kuvankaunista naista, jo
ennen kuin oli tähän tutustunut ja tunsi tuskaa jumalattarensa eletyistä päivistä, ilakoinneista jo ennen omaa osuuttaan siihen.
Vain yksi uskollinen, tallirenkinä palvellut, pieni tummakiharapäinen mustalainen oli säilyttänyt miehiset välineensä ja saattoi olla
siitä nyt ylpeä. Kuunnella kalpeana herransa kiitosta, väreilevän äänen lupauksia, kohtalonsa nopeaa kulkua tallipäälliköstä koko kartanon maiden vastaavaksi hoitajaksi, pehtooriksi.
Purren nyt kostunein silmin harmahtavia huuliaan hänen Herransa odottaessa kiittäviä sanoja suopeasta kohtelustaan, jotain lohdutusta, rohkaisua mykästä romaanisuusta. Suusta, jonka sisällä oli vain
muminaa, giljotiinin pois leikkaaman kielen tynkä.
Kuinka paljon kaskuja, ihmiskunnan piilotettua muistia, onkaan
noiden genitaalisten kosteikkojen suojassa, pohti ruotsalainen ajaessaan läpi savolaisen maiseman miettien viikunanlehdellä peitettyä
historiaa ja ihmiskunnan rauhatonta unta. Hänen mielessä kävivät
ruotsalaisten sotaretket Suomen saloilla ja Runebergin runot, Vänrikki Stoolin tarinat ja jostakin sielun syövereistä mieleen tuli kertomus Sven Dufvasta. Ruotsalaisen mielestä suomalaiset olivat, kuten
tämä outo ja yksinkertainen ihminen. Kääntyilivät aina vääriin suuntiin komennettaessa, eivät seuranneet kiekkopeleissä lapsena kiekon
liikkeitä, vaan omaa ja muiden pelaajien. Södergran tunsi kielen ling529

vistiikan ja ymmärsi erojen syyt. Suomalaisten kyky menestyä indoeurooppalaisten kielialueiden ulkopuolella ruotsalaisia paremmin ei
häntä hämmästyttänyt lainkaan, päinvastoin.
Hieman outona hän piti suomalaisten sidosta Saksaan, joka näkyi
historian monissa käänteissä. Jopa lipun väriksi haikailtiin alunalkujaan Preussinpunaista ja nykyinen lippu oli lopulta pikaisen suunnittelun tulosta. Ruotsalainen muisteli etenkin suomenruotsalaisten
kannattaneen punakeltaista lippua. Leijonavaakuna oli toki varhaisempaa perua, ja flaamilaisen hengentyönä ymmärrettävä ratkaisu.
Paciuksen kansallislaulu oli taas oikeastaan saksalainen juomalaulu,
oli Södergran kuullut suomalaisilta oluen ystäviltään. Sibeliuksen
Finlandia olisi ollut Södergranin mielestä sydäntä värisyttävän komea hymni, ja tunnettu kaikkialla juuri sellaisena.
”Eivät pahoja ja vaarallisia ole ne ihmiset, jotka saivat aikaan sotia ja väkivallantekoja vaan vaarallisia olemme me hyvät ihmiset, me
jotka pysymme välinpitämättöminä kohdatessamme välinpitämättömyyttä, epäoikeudenmukaisuutta, väkivaltaa. Me olemme vaarallisia hakiessamme omaa etuamme, omaa turvaamme, omaan
pelkoomme käpertyvät ihmiset”, manaili Södergran itsekseen pysyäkseen paremmin valveilla matkan jatkuessa Iisalmesta kohti Ouluun johtavaa poikkitietä Vieremän ja Piippolan kautta jälleen
pohjoiseen menevälle tai sieltä tuovalle valtaväylälle.
Piippolan kohdalla hän tiesi olevansa lähellä Suomen maantieteellistä keskipistettä. Tällä kohden, ja jo paljon aiemmin läheltä
Vaasa alkoi Ruotsin Lappi. Piippola toi Södegranin mieleen Pentti
Haanpään kerrontatyylin, jossa tarinointi oli kirjailijan komea tyylilaji. Pohjoisen ihmiset Ruotsissa osasivat tämän tarinoinnin, ja olivatkin jostain näiltä main Pohjois-Savosta usein muuttaneita. Ahon
lastut ja Eino Säisän kukkivat roudanmaat olivat toki tuttuja ruotsalaiselle. Haanpään tapaan kertoivat juoneltaan rönsyileviä, kuulijaa
mukanaan kuljettavia novellin tapaisia kertomuksia. Hän jopa näki
Haanpään tavan heittäytyä piippunsa kanssa kiikkutuoliin tarkoituksena käynnistää noitaympyrän asetussanat, ja halliten tämän jälkeen
suvereenisti ja kaikkitietävästi tarinansa päähenkilöiden kohtalot.
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Savolaiset varoivat kieltoilmaisuja diplomaattisesti ja olivat kuin
fiksuimmat britit, jättäessään tulkinnan kuulijalle. Häme ja VarsinaisSuomi oli tässä mielessä paljon karkeampaa ja muistutti Topeliuksen
tavasta kuvata suomalaisia heimoja, muisteli Södergran itäsuomalaisten tavasta pyörittää sanoja ja hämäläisten kivenpyörittäjän taidosta.
Muistisääntönä Suomesta hän käytti ajatelmaa, jossa parhaat lobbaajat tulivat juuri Savosta, tekijät ja yrittäjät näille savolaisten lobbaajien rahoille Pohjanmaalta, valmiiden tuotteiden myyjät Karjalasta ja
kirjurit, jo valmiin asian byrokraattiset museoijat juuri Hämeestä.
Näihin stereotyyppisiin muistisääntöihin ei kannattanut kuitenkaan
paljon perustaa, eikä luottaa.
Piippolan jälkeen ennen Rantsilaa Södergran pysäytti autonsa.
Tyhjennettyään ensin rakkonsa, hän haki autostaan magneettisia
vaihteluja mittaavan, spintroniikalla kooltaan miltei peukalon kynnen kokoiseksi rakennetun mittauslaitteen. Laitteeseen oli kytketty
tunnistin, joka kertoi Müllerin tekoelämän läheisyydestä pienenäkin
mikroskooppisena näytteenä. Hän haki jälkiä meteoriitista, joka alueella räjähti lokakuun alkupäivinä vuonna 2007 venäläisen Sputnikin
50 -vuotisjuhlan kunniaksi. Alue oli täsmälleen sama, jossa nähtiin
talvella 1972 runsaasti Ufohavaintoja. Meteoriitti puolestaan valaisi
maiseman kuin salaman valo saapuessaan ilmakehään, ja sitä paikallinen väki oli ihaillut ja kuvannut medioihinsa. Kraatteria tuollainen
meteoriitti ei juurikaan jätä ilmakehästä johtuen, vaikka maahan lopulta törmäisikin.
Södergranin ei ollut tarvis poiketa tieltä avoimen suon suuntaan
kuin kilometrin verran, kun hänen mittauslaitteensa osoitti punaista.
Hän seisoi keskellä kasvustoa, joka oli levittäytynyt suolta hehtaarien
alueelle kohti heikosti kasvavaa rämemetsää. Sitä tuskin havaitsi
sammalen ja jäkälän joukosta, ellei tunnistanut tekoelämän hieman
pistävää ammoniakin hajua. Harmaanvihreänä, paikoin kellertävänä
kasvustona, se levisi ympäristöön ja söi tyhjäksi ympärillä olevan
orgaanisen elämän korvaten sen omilla geeneillään.
Södergran poimi Kuusta saapuneen meteoriitin ihmisen aikaansaamat keinotekoisen elämän näytteet pieneen koepussiin, ja palasi
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virkistyneenä lenkiltä autoonsa. Södergran oli näkemäänsä tyytyväinen. Keinoelämä viihtyi Kuussa hyvin, ja selvisi helposti maan ilmakehästä, saapuessaan tulisena pätsinä meteoriitin sisään kasvaneena,
kiveä ja sen mineraaleja syövänä loisena. Näitä mineraaleja syöviä
bakteereja käytettiin toki kaivoksilla paljonkin, mutta ei näin tehokkaina kuin mihin Södergranin keinoelämä kykeni Kuun kamarassa.
Ihmisillä oli outo tapa tuntea autossaan sellaista turvallisuutta ja
intiimiä suojaa, joka poistui heti kadulle astuttaessa. Jotkut saattoivat
tehdä autonsa sisällä mitä hämmästyttävimpiä, normaalisti vain makuukamarinsa ja kylpyhuoneensa turvallisuuden tarjoamia tekoja ja
toimintoja, oli Södergran havainnut, tarkkaillen autostaan liikennevaloihin pysähtyviä. Södergran käänsi päänsä näyltä, jossa savolainen
siveysvyökään ei olisi auttanut taksin pysähtyessä hänen kohdalleen.
Södergranin mielestä taksin takapenkillä parittelevien asento oli omituinen ja harvinaisempi kuin hänen Piippolasta tekemänsä löydös.
Se oli lohduttoman näköistä rämeikköä, kuten pääosa niistä pohjoisen valtateistä, joita turistit kulkevat näkemättä maasta mitään ihmiseen ja kulttuuriin viittaavaa. Lumen runtelemia lakkapäisiä männynkäkkyröitä ja tuulenkaatoja näreitä, sekä niiden takana juuri
kaadettua talousmetsää.
Elämä oli kuin tarina kuningas Minoksen hovista ja sen demonista ja taikurista Daidaloksesta rakentamassa kostoksi labyrinttia kuninkaan tyttären oudosta suhteesta härkään, labyrinttia syntyneelle
ihmisen ja härän sekasikiölle. Se oli Hefaistoksen kirous sille tyttärelle, joka hankki isänsä kiron ja käänsi kuninkaan rakkauden tyttärestä
Daidaloksen julman kieroilun ja vehkeilyn tuloksena, tarkoituksena
syrjäyttää tytär saattamalla hänen rakastettunsa härän muotoon kuninkaan silmissä.
Minotarus -härkä sai seuraukseen lopulta silmänkääntäjän itsensä
ja tämän pojan Ikaroksen, josta Daidalos oli juonitellut uutta kuningasta. ”Outoa kuinka oma tarinani on tätä sivuava”, ajatteli ruotsalainen, jonka transgeenisissa vanhemmissa oli myös naudan geenejä
parantamassa perinnöllistä tapaa reagoida viljakasvien tärkkelykseen.
Näille geeneille olivat immuuneja vain ne vanhat kulttuurit vuositu532

hansien takaa, joiden lähteiltä maatalous oli lähtöisin, ja jotka olivat
tämän saman kohtalon kerran jo kokeneet ja hävinneet historian
hautoihin.
Ne kulttuurit, jotka nyt kapinoivat uutta virhettä vastaan tekivät
sen tietämättään, sillä ihminen ei ollut tuhatvuotinen muuten kuin
perimältään. Niiden turvassa olivat nyt ne harvat lapset, joiden geenejä Versailles’n vääryyttä oikoneet natsit olivat hakemassa, tietämättä hekään miksi ja kenen toimesta näin menettelivät. Ihminen ei
ollut tuhatvuotinen hakiessaan hyvitystä eikä geeniensä herra, laskelmoi ruotsalainen suomalaisten kohtaloa idän ja lännen välillä.
Ehkä sekin oli tähtiin kirjoitettua, vaikkei ruotsalainen voinut sellaista suomalaisista uskoa.
Södergran oikoili jäseniään ja hapuili kännykkäänsä ja matkatietokonetta samaan aikaan kun etuviistosta, tienpenkereen takaa sumun jo hälvettyä, hänen autonsa eteen ponkaisi aivan kuin jokin
koiran kokoinen eläin tai ehkä peura. Hän jarrutti voimakkaasti ja
aivan kohdalla, silloin kun sekunnin tuhannesosat alkavat venyä pitkiksi.
Södergran näki edessään lapsen kasvot ja hulmahtavat hiukset
auton töytäistessä jotain hyvin haurasta ja kevyttä ilmaan lennättäen.
Tuulilasin rikkoontuminen ja hetkellinen kauhu, lapsen kasvot silmissään, hän käynnisti sisäisen rukousmyllynsä kuin apotti Ursus
Lochesialainen Indre -joen varressa ensimmäisen käsikivet korvaavan teknisen viljan jauhajan, jotta veljille jäi aikaa enemmän rukouksiinsa.
Auto heittelehti hetken holtittomasti tiellä, kääntyi sitten kyljelleen kohdatessaan tienpientareen kivikohoumat, ja lennähti katolleen viereiseen jokeen laskevan pienen puron tai ojan pohjalle
juurikaan edes lommoutumatta.
Södergran sai itsensä tasapainoon heti sen jälkeen, kun auto ei
roihahtanutkaan tuleen, kuten usein niissä elokuvissa, jossa autojen
takaa-ajot ja kaatuilut päättyvät pyörähdysten jälkeen räjähtävään
tulipaloon. Hollywood maailma toteutui harvoin sellaisenaan, ja to533

tuus oli usein sitä vaikuttavampi, julmempi. Yhä harvempi sitä ymmärsi.
Hän yritti aukaista oven ensin omalta puoleltaan autoa, ja kun
huomasi sen mahdottomaksi, ryhtyi samaan puuhaan vastapuoleisen
oven kohdalla. Auto oli syvällä lietteisen ojan pohjalla, eikä yksikään
sen ovista suostunut avautumaan. Vasta puhdistettu oja oli syvä ja
kuljetti peltojen salaojista kootun veden kauemmas vesijättömaalle,
jossa järvikaislojen juurakot sen puhdistivat typestä ja fosforista. Se
oli ympäristödirektiivien mukainen kosteikko, ja nostatti vettä ojaan,
joka muuten olisi ollut kuiva tähän aikaan vuodesta. Se oli alun perin
ruotsalainen idea ja rantautui Suomeen vasta EU-kauden alkaessa.
Ojan pohjalla virtaava kylmä vesi alkoi kohota yhä ylemmäs, ja se
tuoksui tunkkaiselta suomudalta. Peltoja ympäröivät rämeiköt oli
ojitettu ja pääosa vedestä tuli soilta. Auton takapenkiltä Södergran
näki tiellä lojuvan vaatemytyn ja naisen, jonka kauhu oli muuttunut
hysteriaksi, juoksu kohti lasta tuhatvuotiseksi, lyijynraskaaksi matelemiseksi kohti sanatonta, lopullista romahdusta, pelon kääntymistä
kohtalon kautta kuolemaksi.
Karhunpennun taival lumileopardina oli ohi ja tohtori Suuripään
matka alkoi kohti pimeää huonetta. Sulkakäärme ja Jaguaarijumala
oli saanut ruotsalaiselta Södergranilta Nemesiksen kosketuksen.
Vesi nousi Södergranin autossa hitaasti ja hänen avunhuutonsa
naisen suuntaan olivat yhtä turhia kuin jos hän olisi pyrkinyt tavoittelemaan pelastavaa kättä yli tuonenvirran pimeyden. Tempoilu
ovista ja ikkunoiden rikkominen oli muuttanut ympäristön veriseksi.
Epätoivonen ja adrenaliinilla kyllästetty ihminen sai hukkuessaan
härän voimat. Vasta kun keuhkot alkoivat täyttyä vedellä ja kipu repäisi hänet unesta, valot leimahtivat miehen aivoissa, hän tajusi olevansa unen toisella puolen, ja että oli aika lopettaa rukousmyllyn
positiiviset loitsut ja rentoutua skånelaisessa maisemassa.
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Epilogi 1
Heräsin

levottomasti sohvallani nukkuneena vain puolittain makuuasennossa päälaki ja niskat puutuneina korkealla selkänojalla.
Nousin ja menin keittiöön lämmittääkseni itselleni uuden teen. Join
sitä aamuyön tunteina hakien seurakseni Antoine de SaintExuperryn hellyttävän tarinan Pikku Prinssistä.
Ranskalaisten klassikkojen jälkeen se oli raikas kuin aamusuihku.
Balzac ja herra Gobseck, Maupassat kertomuksineen, Proust päivällisvieraineen, Voltaire, Daubet, France.. kaikki he saivat nyt mennä,
kun avasin lapsuuteni kirjan sieluni maisemaan.
Tarina ketusta ja kesyttämisestä, pienestä kukasta, ruususta, kesyttämiseen liittyvästä tuskasta, kyynelistä. Tähdet ovat kauniita koska siellä on ruusu, jota ei näy, ja joka on kesyttänyt sinut sinun
yrittäessäsi kesyttää sitä.
Se mikä tekee elämämme erämaan niin kauniiksi oli sinne kätketty kaivo, hiekan salaperäinen säteily ja sydämeen haudattu salaisuus,
joka oli sidottu lapsuuteni maisemaan kuin kaivoon erämaassa,
hiekkaan kätkettyyn aarteeseen.
Tärkein niiden kauneudessa oli niiden näkymättömyys, se etteivät
unet tule ulos sisältämme ja paljasta niiden kauneutta tai kauhua, jos
kauneus oli mennyt rikki, särkynyt sisällämme ihmisten kovasydämisyyden tähden jo lapsena. Tai leikkien aikuisena sellaisilla aseilla,
geenien ja meeminen oudossa, miljoonien vuosien syvässä hetteikössä, joiden hallintaan ei edes tuhatvuotinen ihminen kykenisi,
saati sitten vain muutaman vuosikymmenen vanha lapsi.
Siirryin kirjani kanssa pieneen makuuhuoneeseeni ja luin nukkuvan Prinsessan korvaan lyhyen pätkän kirjastani:
“Se, mikä mieltäni niin kovasti järkyttää tässä nukkuvassa Pikku
Prinsessassa, on hänen uskollisuutensa erästä kukkaa kohtaan, kuva
tästä ruususta, joka säteilee hänessä hänen nukkuessaankin kuin
lampun liekki…”
Oma Prinsessani näytti unessaan yhtä hauraalta kuin tarinan vaeltava kultakutrinen Prinssi. Hän oli nostanut vasemman jalkansa pal535

jaana peittonsa päälle, mykertänyt itsensä lakanan mutkaan kapaloiden sinne ylävartalonsa kädet kohotettuina ylös tyynylle. Sen kuvan
tallensin kamerallani ja useita sen jälkeen. Ne siirsin kankaalle öljyvärein jokaista vetoa varoen.
“On kuin lahjoittaisin sinulle tähtien asemesta joukon pieniä tiukuja, jotka osaavat nauraa”, hän tuntui sanovan ja tiesin mitä hän
tarkoitti.
“Kotini on niin kaukana, en voi viedä mukanani tätä painavaa
ruumistani. On kuin olisin kuollut. Mutta oikeasti minä kyllä elän.
Älä ole surullinen hylätyn vanhan kuoreni vuoksi”.
Kuinka surullisia ovat kauneimmat tarinat. Kuinka herttaista on
vaihtaa tuhat tiukua tuhanteen lähteeseen ja uskoa, kuinka ne kaikki
antavat vettä, ja tähdissä on tuhat nauravaa ruusua ja yksi kesytetty.
Kuinka julmaa sellainen voikaan olla.
Itkin ajatellessani omaa lapsuuttani, kadotettuja kaivoja, tiukuja,
kesytettyjä ruusuja ja niiden kuivuneita, kuivatettuja rankoja takkahuoneeni seinustalla rivissä narussa roikkuen kuin kapakalat, sieluni
piikkejä.
Muistoja Pikku Prinsessan haudalta ja siitä aamusta, jolloin nukahtaneena heräsin teltassani ja havahduin. Tyttäreni oli poissa ja
ryntäsin teltastani ulos, ja näin hänen syöksähtävän kohti orapihlajaaitaa, kierien ensin alas petolliseksi varoittamaani piennarta ja kohti
vilkkaasti liikennöityä moottoriliikenneväylää, olkoonkin että nyt oli
varhainen aamu, miltei aamuyön tunnit.
Näin etäältä auton valokiilan lähestyvän huimaa vauhtia. Kuulen
huutoni yhä öisin ja verkkokalvoille piirtyneen törmäyksen, lapsen
lentämässä ilmassa, yöpaidasta leviävät siivet ja lyijynraskaat jalkani
yrittäessäni juosta kuin syvässä suossa edeten. Edessäni musta seinä
josta alan pudota syvyyteen.
Katson pientä valkoista arkkua käsittämättä miksi Jumala voi olla
niin julma. Ja jälleen sama pastori, kirkkoherra ja nyt ne valheet, joita
en voinut uskoa todeksi lapsena tavatessani hänet kolmevuotiaana
veljeni ristiäisissä, elleivät ne olleet niin todellisia, niin lähellä sitä
totuutta, jonka ymmärsin katsomalla tähtiin, tuhansiin tiukuihin ja
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ruusuun, joka odotti minua kuin erämaahani kätketty aarre. Sillä mitä muutakaan minä voin kuin uskoa?
Tästä kaikesta on nyt kulunut vuosia. Palasin töihini aikanaan ja
masennuksen jo laskiessa pois suruni yltä. Katson usein taivaalle ja
joskus, kun tuhannet tiut laulavat iloisesti ja kuulen naurua, olen
hetken onnellinen. Tyhjä makuuhuoneeni ei ole niin lohduton vankila eikä työhuoneeni kurista minua hengiltä, ja saan voimaa rakentaakseni sillan kahden maailman välille, joita uni ei voi kahlita eikä
murhe, pelko ja tuska erottaa toisistaan.

Epilogi 2
Dosentti

Ylätupa avasi Petsamon Liinahamarissa, Jäämerentien
päässä aselastinsa ja antoi satamassa työskentelevien miesten tyhjentää asekontit laivan ruumaan. Miehet tervehtivät häntä sillä samalla
tutulla tavalla, jolla Länsi-Siperian hantit ja mansit ystäviään tervehtivät. Ylätupa oli suositellut näitä pohjoisen Siperian ja Obin kasvatteja töihin Jäämeren satamaan ja tähän oli siellä kiitollisena
suostuttu. Oli vaikea löytää näihin pohjoisiin oloihin sopeutuneita ja
täällä myös viihtyviä, joita lektiinin ja muuntogeenisten ruokien
myrkyt tai transgeeniset unet eivät vaivanneet.
Hanti-Mansian provinssin pääkaupungissa Tjumenin läänissä
mahtavan Irtysh-joen laaksossa miehet olivat oppineet läntisiä tapoja öljyn tuodessa rikkautta, ja samalla matkailijoita Hanti-Mansijskin
Joensuun kokoiseen kaupunkiin. Öljyrahoilla kaupunkiin oli rakennettu suuria kulttuurikeskuksia, konsertti- ja teatteritalo, lukuisia
museoita, jotka olivat kuin kopioita Pietarin Eremitaasista tai New
Age -henkisistä modernin ajan virtauksista. Maalaukset olivat arvokkaita Repinin, Kustoijevin, Aivazovskin klassikkoja, mutta mukana
oli toki myös myöhemmä kauden modernisteja ja kulttuuriantropologisia näyttelyjä. Muinaisessa Neuvostoliitossa oli asunut sentään yli
250 kansallisuutta, ja nykyisessäkin liki sama määrä kuin YK:n yleis537

kokouksessa oli edustajia, mutta harvalla oli käytössä liki 10 % maan
öljyvaroista.
Kylpylöistä ja ylellisistä hotelleista havaitsi, etteivät suomen sukuiset heimot suurine ostoskeskuksineen eläneet köyhyydessä ja
puutteessa. Lento Pietariin ja Moskovaan sujui omalta kentältä, ja
nyt oli käytössä myös meritie Arkangelin kautta Atlantille tai Beringin salmen kautta Kiinaan jatkuvasti avoin. Ylätuvan rekat ja konttilaivat, matkailijoita tuovat turistilennot tunnettiin toki, ja arvostettiin
hänen taitojaan ampua susia helikopterista. Mieluummin mies käytti
siellä liikkuessaan kuitenkin Venäläistä nimeään Aleksandr Filipenko. Se oli hyvin yleinen nimi tällä suunnalla Venäjää. Kun maailmalla
asui jo yli 7 miljardia ihmistä vuonna 2011, kukaan ei ollut erityisen
kiinnostunut nimistä, joita ihmiset kuljettivat mukanaan, jos samaan
aikaan kuljetettavana oli mittaamaton määrä verkostoitua osaamista
ja varallisuutta, Ylätuvalla myös aseita.
Müllerille tarkoitetut paketit hän asetteli huolellisesti niille tarkoitettuun rekan piilopohjan tilaan, jonka olemassaolo oli vain liioiteltu
turvallisuustoimi herättäen kunnioitusta asiansa osaavissa sotilaspiireissä. Ylätupa tunsi venäläiset ja slaavilaisen luonteen. Siperian hanteja se huvitti pikemminkin kuin aiheutti turhaa tärkeilyä vakavassa
asiassa. Luonnonkansan oli vaikea ymmärtää suuren ja sivistyneen
maailman pelkoja ja murheita, ajatteli Ylätupa ja iski usein silmää
öljyllä rikastuneilla heimokansan miehille. Häntä hantit saivat kiittää
työpaikastaan. Liinahamarissa he olivat turvassa ainakin toistaiseksi.
Paluumatkan dosentti teki poikkeuksellisesti suoraan Mirnyin ja
kaivoskaupunkien kautta Nikelistä Virtaniemeen. Turvallisuuspoliisin autot ja kolonna panssarivaunuja olivat ainoat vastaantulijat.
Kerran hän pysähtyi tankkaamaan ja oli kääntyä vahingossa Storkogiin johtavalle tielle turistien mukana, ikään kuin olisi ilman rajalupaa
matkustava. Sellaisia virheitä Venäjällä ei sovi tehdä, hän ajatteli. Turistit voivat yöpä Petsamon hotelleissa vain tuvallisuuspoliisin FSB
luvalla, ja Storkogista saatavalla maahantulokortilla ei saanut poiketa
Muurmanskin tieltä edes Nikelin kaupunkiin. Storskogista voi nähdä
Kiekenesin suuntaan ja Naton tapaa tarkkailla ilmatilaa.
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Rajalla Virtaniemeen Jäniskoskella rekka pysähtyi hetkeksi ja Ylätupa venytteli itseään ilta-auringossa juoden kupin kahvia suomalaisten rajamiesten tarinoidessa Inarinjärvellä nähdystä oudosta seurueesta, jonka puheissa vilisi tarinoita kuin kuuhullujen jutuissa konsanaan. Kuu ja maa olivat törmäämässä toisiinsa, ja nyt olivat suurin
joukoin ihmiset hakemassa turvaa hekin jatkaen matkaansa kohti
Utsjokea ja Nuorgamia Norjan puolelle ja Kölin vuorille. Juttu nauratti miehiä ja Ylätuvan mukaan se oli myös sopivan hauska naurun
aiheeksi.
Kotona Ylätupa avasi postinsa. Müllerille osoitettu kirje ja pieni
paketti askarrutti häntä enemmän kuin tutut ruumislähetykset.
Ruumiit oli rahdattu siististi kylmäkaappeihinsa, ja siellä odotti myös
Müller vuoroaan. Saksalainen oli sairastunut yllättäen, kuten aikanaan Rene Descardes Ruotsin hovissa. Kun muu seurue kiinalaisia
jatkoi matkaansa kohti Rovaniemeä, Ylätupa lupasi toimittaa saksalaisen Sodankylään ensiapuun. Sitä matkaa ei kuitenkaan tarvittu,
vaan Müller menehtyi jo samana iltana Ylätuvan juottamiin myrkkyihin.
Patologi avasi ensin Müllerille tuleen paketin. Siinä oli pieni medaljonki ja kirjelappu, tuttu lähettäjä ja käsiala. Hän avasi medaljongin, vanhan hopeisen ilmeisesti alun perin Meksikosta tai Perun
intiaaneilta varastetun aarteen. Lupin alla medaljongin kaiverrus vaikutti Ylätuvan mielestä tarkoittavan nykyisen Meksikon pääkaupungin paikalla aikanaan rakennettua intiaanikulttuurin imperiumin
pääkaupunkia. Nyt se oli vain kulunut ja vaikeasti tunnistettavissa,
kuten hopeakoruille tahtoo käydä vuosisatojen saatossa, laskeskeli
Ylätupa mielessään aikoja korun valmistushetkestä. Ehkäpä jopa
vuosituhansia vanha, hän järkyttyi, mutta oli varma tekstistä ”Tenochtitlan”. Müllerin jäämistö kertoi Ylätuvalle jo pikaisena selailuna, miltä uuden Fürerin maailma näytti paholaisen arkkitehtina.
Korun sisällä oleva, ikään kuin tietokoneen muistilevystä irrotettu
piilevy, sai Ylätuvan hätkähtämään ja mietteliääksi. Se oli joko kullattu tai sitten materiaali oli hänelle tuntematonta. Jotenkin se muistutti
sitä metallia, jonka hän oli nähnyt niissä laatikoissa, jotka hän oli
539

vain hetki aiemmin avannut tuotuaan ne Petsamon Liinahamarista
osoitettuna nekin Müllerille. Noissa paketeissa tuota materiaalia oli
vain useita kymmeniä kiloja, ei milligrammoja, kuten tässä tiheään
kuvioidussa oudossa medaljongin korussa. Jos patologilla olisi ollut
paremmat tekniset välineet, hän olisi löytänyt tuosta materiaalista
samoja aineosia kuin niistä aivoista, joita hän niin usein preparoi.
Nyt se ei ollut enää tarpeen. Müllerin tietokone sisälsi vastaukset ja
koodiavaimet. Ylätuvalla oli toki itselläänkin käytössä kohtuullinen
määrä osaajia. Müllerin poismeno ei ollut vielä julkinen asia ja Ylätuvalla ei ollut kiirettä sen kertomiseen.
Ylätupa sulki medaljongin ja jatkoi työtään patologina. Hän veti
esille ensin Müllerin jäykistyneen ruumiin, avasi sen ja paloitteli patologi Ylätuvalle ominaiseen tapaan irrottaen jokaisen ruumiinosan
erikseen, kirjaten havaintonsa ja pannen havainnot kirjekuoreen.
Osoitteeksi hän kirjasi tuttuun tapaansa Beckerin osoitteen Sao Paulossa. Ylätuvan mielestä hänen kuului tietää mihin Müller oli kuollut
Lapissa vieraillessaan. Historiaan ei saanut jäädä vääriä tietoja. Ei
edes silloin kun myrkyttäjänä oli patologi tai lääkäri, ajatteli tunnollinen Ylätupa. Tosin itseään hän ei sentään myrkyttäjäksi maininnut,
vaan oletti Müllerin menehtyneen omiin myrkkyihinsä. Tässä hän ei
katsonut vääristelevänsä totuutta paljoakaan. EU-jargonia ja koodimerkinnät tekivät tekstistä munkkilatinaakin vakuuttavamman. Lopuksi pieni krematorio piti huolen Müllerin maallisista jäännöksistä.
Kukaan ei häntä jäänyt kaipaamaan, ajatteli Ylätupa ja oli luonnollisesti väärässä
Müllerin katoamisesta tehtiin luonnollisesti saksalaisella perusteellisuudella tutkinta, ja se toki kiinnosti myös kansainvälistä mediaa. Miljardöörit vallankäyttäjät ja professorit eivät saaneet kadota
edes Suomen Lappiin kenenkään kiinnostumatta. Tähän Ylätupa oli
varautunut tuntien hyvin suomalaista byrokratiaa.
Heti Müllerin kuoleman jälkeen Ylätupa teki Beckerin nimissä
potilaan hoidosta kantelun suomalaisille potilasturvallisuudesta vastaaville virastoille potilasturvayhdistykseen ja lautakunnalle. Siltä varalta että lääkkeitä ja myrkkyjä alettaisiin epäillä, hän kanteli myös
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lääkevahinkopoolille, lähettäen sinne lääkepurkkeja ja joukon lääkemääräyksiä. Niitä entisen lääkärin oli helppo hankkia.
Saksalaiset tutkijat saivat vihaisia vastauksia, joissa todettiin Mülleria hoidetun asianmukaisesti ja olosuhteisiin nähden jopa yli sen,
ottaen huomioon Ylätuvan oman asiantuntemuksen ensiavussa.
Lääkevahinkopooli totesi kaikkien lääkkeiden olleen Müllerin hoidossa erityisen oikeita ja hänen olisi tullut ne kestää. Mikäli hän ei
niitä kestänyt, vika ei ollut lääkkeissä, vaan Müllerissa, todettiin lausunnossa suorasukaiseen suomalaiseen tapaan.
Saksalaisten jatkaessa kanteluaan ja tartuttuaan Ylätuvan asettamaan koukkuun, Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen asiantuntijalääkäri totesi kantelun asiattomaksi ja turhaksi. Lausunnon
mukaan suomalainen terveydenhuolto oli maailman, ellei johtavaan
niin aivan kärkipäästä kuitenkin. Lisäksi jo aiemmin potilaan hoidosta annettujen lausuntojen lisäksi asiantuntijalääkäri totesi Müllerin
olleen mahdollisesti jo sukunsa rasitteiden kautta taipuvainen sairastumaan Lapin ja etenkin Sompion suunnalla, jossa käytiin tulisia
taisteluja saksalaisten perääntyessä Lapin sodan aikoihin, ja moni
Müller jäi sille matkalle. Asiantuntijalääkäri totesi lopuksi saksalaisilla
olevan muutenkin sellaisia geenejä, joita Suomen Lapissa tulisi varoa. Lääkkeitä ei vieraiden tulisi Suomessa ottaa, ja jos niitä otettiin,
ne olivat varmasti EU:n direktiivien mukaisia, päätti oikeusturvakeskuksen asiantuntija lausuntonsa.
Lopun vakuudeksi Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia antoi
saksalaisille lausunnon, jonka henki oli kitkerä, ja se uhkasi aiheuttaa
kansainvälisen selkkauksen. Suomalaiset olivat ulkopolitiikassaan
vapautuneita, ja se näkyi kaikessa.
Kaiken tuon jälkeen Ylätupa tiesi Müllerin olevan haudattu Suomen maaperään syvemmälle kuin ydinjätteet maan graniittiseen kallioperään.
Müllerin tuhkat Ylätupa siirsi lappialaisen kristityn tapaan yksinkertaiseen uurnaan, ja uurnan hän hautasi rämeelle lähelle risteystä,
jossa hänen kotikyläänsä vievä soratie erkani Sodankylään johtavasta
päätiestä. Uurnan paikkaa katsoessaan ja kaivantoa tehdessään hä541

nen mielessä kävi Veikko Huovisen humoristinen tapa haudata
ydinjätteet kairausaukkoon, jossa normaalin betonipeitteen ohella oli
kerroksittain muutakin, etenkin orgaanisia jätteitä ja ainakin sopiva
määrä ruotsalaista hapansilakkaa. Muita korpikirjailijan suosittamia
kerroksia kaivannon peittämiseen hän ei jaksanut muistaa.
Haudan paikalle hän löi pystyyn nevan laidalta taittamansa jo aikoja kuolleen näreen taimen, jossa oli hieman ristin mallia. Se muistutti hänestä riittävästi sitä karahkaa, jonka hän oli nähnyt Väinö
Linnan kirjoittaman Tuntemattoman sotilaan Edvin Laineen ohjaamassa elokuvassa, filmin alun ja lopun kohtauksissa. Ne olivat hänestä hartaita tapahtumia ja kuvasivat hyvin uhria isänmaan hyväksi.
Müller oli nyt uhrinsa antanut, arveli Ylätupa ja haki kasvoilleen hartaan vakavan ilmeen. Ylätupa uskoi tehneensä palvelun, paitsi maailman historialle, myös sen miljoonille lapsille.
Ylätuvan sota ei päättynyt rauhan ehtoihin, vaan jatkui saksalaisten poltettua Lapin. Vasta nyt hän koki saaneensa hyvityksen ja tehneensä rauhan itsensä ja saksalaisten kanssa. Beckerin Versailles’n
rauhan vääryyden oikaiseminen jatkukoon, hän ajatteli tietämättä
lainkaan, kuinka oikeassa oli. Hänelle oli joskus tuo tarina koulussa
kerrottu, mutta riittävän vakuuttava se ei ollut nuoren lapsen mielestä kotiseudun polttamiseksi. Lyhyen ja hartaan hiljentymisen jälkeen
Ylätupa palasi työpaikalleen. Yhtään rukousta hän ei osannut, eikä
Müller niitä olisi toki Ylätuvan mielestä ansainnutkaan.
Kahdessa ruumispussissa oli jällen kerran nuorten ruumiit. Pienen tytön ja nuoren miehen tomumajat. Tytön hiukset olivat harvinaisen vaaleat ja oljenkellertävät, kasvoissa näkyi runsaasti kesakoita
ja ruhjeet kertoivat ikään kuin hän olisi ollut onnettomuudessa. Alle
kymmenvuotias tyttö, ajatteli Ylätupa. Nuorukainen taas oli tummempi-ihoinen, ehkä mestitsi tai intiaani, arvioi dosentti. Molemmille oli merkitty sama osoite. Pojan kaulassa oli riipus, medaljonki.
Ylätuvan pulssi kiihtyi ja hän säpsähti näkemästään. Medaljonki oli
Ylätuvan mielestä hänen juuri avaamansa, Müllerille osoitetun kaulariipuksen kaksoiskappale. Ylätuvan sormet vapisivat hänen kohottaessaan korua ja irrottaessaan sen nuorukaisen kaulasta. Hän havaitsi
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pojan kaulassa viiltohaavan arven. Medaljongin avaaminen vei häneltä aikaa aivan kuin hän olisi avannut tiukasti suljettua osteria.
Medaljongin sisällä oli täsmälleen samanlainen piilevy, jollaisen
Ylätupa oli jo tutkinut Müllerille osoitetun paketin medaljongista.
Ylätupa ei voinut ymmärtää mistä voisi olla kysymys. Hetken hän
epäili jonkun pilailevan, ja kiirehti hakemaan kätköstään myös toisen
täsmälleen samanlaisen medaljongin. Ylätuvalla oli käsissään maailmanhistorian kaksi suurinta aarretta, ja ne molemmat olivat nyt jälleen kerran yhdessä miltei tarkalleen 5000 vuoden jälkeen. Dosentti
Ylätupa oli nyt varma mistä nämä ruumiit ja aarteet olivat lähtöisin.
Hän soitti siltä seisomalta Meksikon lähetystöön.
Lappilaisen tapaan yön yli nukuttuaan Ylätupa oli tehnyt päätöksensä. Palat olivat menneet dosentin ja patologin, lainanvarustajan
päässä paikoilleen. Hän ripusti medaljongit sormet hieman vavisten
nuorukaisten kaulaan, kummallekin omansa. Arkut hän sinetöi ja
pani osoitteeksi suurlähetystöstä saamansa osoitteen. Maya-kansa
saakoon aarteensa muutaman vuosituhannen myöhässä, ajatteli Ylätupa merkitessään lähettäjäksi ”Santa Clause, Korvatunturi, Finland”. Mitä maailman historiassa merkitsee muutama tuhat vuotta,
ajattomassa ja paikattomassa maailmassa, hän pohdiskeli tietämättä,
kuinka koko tuo aarre olisi pian kaikkien tiedossa ja reaaliaikaisena
verkostojen verkostossa. Aika pysähtyi nyt Ylätuvan kohdalla.
Lähestyi joulukuu 24 ja vuosi 2011. Maya-kansan astrologien
mukaan maailma oli syntynyt liki 5000 vuotta aiemmin ja sen loppu
olisi juuri jouluaattona 2011 tai aatonaattona 2012 laskutavasta riippuen. Ehkä Maya-kansa oli erehtynyt aivan samoin kuin Cortesin ja
espanjalaisten saapuessa ja kuvitellessaan sen hetken olevan astrologien osoittaman jumalten saapumisajan. Ehkä he tulkitsivat nytkin
tähtiään väärin? Ehkä tämä joulu ja hetki olikin kaiken alku, ja ihmisen tapa tulkita jumalten peiliä, ihmistä Jumalan kuvana, väärin ymmärrettynä.
Ja ehkä peilikuva onkin tänään jo prisma hajottaen kaiken ja
muuttaen sen moniulotteisemmaksi? Oli lähdettävä itään, kun oli
aikomus saapua länteen, ja kuitenkin olit paikallasi ja kaikkialla sa543

maan aikaan. Oli ajateltava paikallisesti, mutta toimittava kaikkien
parhaaksi, pohti Ylätupa pohjoisen joulun kaamoksessa, jossa kaikki
tapahtui sittenkin paikallisesti ja toteutui globaalisti. Globaalisti ajateltu jäi siellä usein toteuttamatta, virtuaaliseksi revontulten loimuksi, kettujen huiskiessa hännillään tunturien kupeita. Hänen
mielessään viivähti muinainen intiaanikansan tarina Okan vaimon
kohdusta, intiaanilasten synnystä Okan vaimon nieltyä kaksi luuta,
vahvat jaguaarihenget, tuhkatut ruumiit ja niiden muuttuminen
eläinhahmoista Kerin ja Kamen suuriksi ihmishengiksi. Tuon legendan muistettuaan hän pysähtyi hetekeksi, palasi kahden arkun äärelle
ja kaiversi niiden päälle kumpaankin erikseen Kerin ja Kamen.
Ja kahden arkun yllä hän oli näkevinään tuhansia tähtiä, tuhansia
ruusuja Pohjantähden peittäen ja daimonien kuoron siellä missä
kuunsilta ja revontulet yhtyivät. Revontulien myrsky yltyi kymmeniksi leimuaviksi kaariksi, ja taivaanranta alkoi tulvia niiden valosta.
Poimuilevat kaaret muuttuivat sateenkaaren lailla loimuaviksi nauhoiksi ja päällimmäisenä näkyi Preussinpunainen hehku. Valoaallot
pyyhkivät taivasta pohjoisesta etelään ja molemmilla pallonpuoliskoilla niin aurora borealiksen kuin aurora australiksen pohjoisena ja
eteläisenä aamuruskona. Punainen väri maalasi revontulikruununa
maiseman paksunkin pilviverhon läpi ja saavutti miljoonien megavattien tehon auringon magneettisina myrskyinä ja soihtupurkauksina. Auringonpilkkujen ja revontulten syklinen toistuva jakso oli
voimakkain koskaan koettu, ja se muutti hetkellisesti magneettiset
kenttäviivat ja radioaaltojen kulkusuunnat.
Revontulikaari siirtyi kohti keskitaivasta, lepatti leveänä verhona
ja peitti lopulta punavihreänä koko sen taivaankannen, jolla Kuun
demoniset Rene Descartes vuorten ikuiset salaisuudet avautuivat ja
tietoliikennesatelliitit alkoivat sykkiä auringon pilkkujen diffuusia
punaista loimua. Törmäilevien elektrodien liike-energia kasvoi kasvamistaan ja ilmamolekyylit lähettivät miljardeja valontuikahduksiaan neliösentin suuruiselta alueelta ihmisen silmän havaittavaksi.
Typpimolekyylit sinistä ja violettia, happimolekyylit Preussinpunais544

ta, pienet protonit ja vetyatomit ihmissilmän näkökentän ulkopuolista valoa muun luomakunnan luettavaksi.
Vapaiden elektronien määrä kasvoi valtaisaksi, ja ilman sähkönjohtokyky muuttui synnyttäen miljoonien ampeerien valtaisat itälänsisuuntaiset sähkökentät. Sähkömagneettinen tietoliikenne ja
voimansiirtoverkot siirtyivät revontulten ja Kuun kenttävoimien
mukana luonnon ja universumin omaan haltuun, tietokoneet alkoivat tulostaa viestiä, joka oli kuin Pikku Prinsessan matkalta maailman historian neljännessä ulottuvuudessa ja siinä kertomuksessa,
joka oli minulle uskottu, ja jonka välittäjänä olin niin kömpelö.
Eikä siitä kertomuksesta voinut kukaan mitään muuttaa, ei hävittää, ei kaunistella omaa kertomustaan, ei sepittää uusia satuja tai valahdella, vaihtaa elämänsä mittaista jumalten kirjaamaa totuutta.
Yksikään sen pienistä yksityiskohdista ei ollut jäänyt kirjaamatta, mitään ei ollut kadonnut, yksikään hiussuortuva ei päässyt lähtemään
päälaeltamme ilman sen kirjaamista. Koko tuo myrsky jatkui useita
tunteja ja toistui lukuisia kertoja sinä jouluaattona, Maya-kansan ilmoittamana ajankohtana, kadoten hiljaa maata kiertävään magnetosfäärin pyrstön plasmosfääriin Klazomenen kylän yläpuolella lähellä
nykyistä Perun valtiota.

Epilogi 3
”Minä olen A ja O, sanoo Herra Jumala, joka on ja joka oli ja joka
tuleva on, Kaikkivaltias”
”Ja minä elän; ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet”
”Kirjoita siis, mitä olet nähnyt ja mikä nyt on ja mitä tämän jälkeen on tapahtuva”.
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Istun kiveyksellä mayakulttuurin uskonnollispoliittisen seremoniakeskuksen pääkaupungissa Tikalissa. Alempana kaukana
temppelin juurella on liki 100 metriä korkea pyramidi. Temppeli on
perustettu pyramidin huipulle. Holvikaaret reunustavat valtaisaa
temppelin sisäpihaa valekaarina. Taivaankappalten, auringon, kuun,
planeettojen ja kiintotähtien taivas kaartuu kattona, ja ne liikkuvat
radoillaan pysähtyen osoittamaan aikaa, jota ei enää tämän jälkeen
ollut. Tämä paikka ei ole se mayakulttuurin koti, jossa he asuivat
ennen omituista katoamistaan jäljettömiin. Kun aika katosi, katosi
myös paikka.
Mutta Maya-kansa säilyi, kulttuuri kehittyi ja kukoisti. Heidän näkökulmastaan me katosimme, tai oikeammin emme syntyneet lainkaan. Maya-kansa liikkuu sekä menneessä että tulevassa. Pysähtyminen juuri tiettyyn hetkeen tietyssä paikassa ei ole mahdollista
siinä nopeudessa, jossa kuvittelemme valon liikkuvan. Kolmiulotteinen maailma mallittaa ajan ja paikan toisi kuin neliulotteinen. Einstein löysi suhteellisuusteorian jo vuonna 1905, mutta Riemann
uuden geometriansa jo paljon ennen häntä. Aikamatkailu neljänteen
ulottuvuuteen alkoi kirjoissa, taiteessa ja mielikuvissamme jo 1800luvun jälkipuoliskolla. Einsteinin teoria tulkittiin aluksi osaksi tätä
viihdettä, sepitteellistä kerrontateollisuutta. Kvanttiteoria otettiin
nopeammin käyttöön.
Ihminen on psykologinen ja sosiaalinen eläin, jolla on biologisia
ja fyysisiä rajoitteita, rajalliset aistit ja paljon harhoja. Geenit eivät vie
meitä niinkään apinan juurille tai miljoonien vuosien taakse, vaan
ovat pikemminkin se väline, jolle me rakennamme koko elämämme.
Geenit eivät ole vain meidän aivomme, ne ovat myös sydämemme,
sielumme ja tapamme nähdä, kuulla ja oivaltaa, oppia, hankkia historiallista muistia ja moraali, vastata viettiemme tai kulttuurimme kutsuun, kehittää itseämme ja kieltämme, periä ominaisuutemme ja
siirtää se jälkeläisillemme.
Seuraan tapahtumaa kuin sivullinen Colin Wilsonin vuonna 1956
julkaistussa romaanissa. Siinä optimisti ei ole niin surullinen elämänsä hukkaaja kuin pessimisti, joka pelkää ihmisten hylkäävän uudet
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ajatukset, eikä uutta ideaa enää synny. Wilsonin kirja kumpusi tuosta
kahden maailman epätoivosta, jossa vain paholainen voi kirjoittaa
Hitleristä ja pyhimykset Jumalasta. Tuo käsitys oli väärä ja kertoi
rajoittuneesta kulttuurista, yksiulotteisesta ihmisestä ja pelosta kohdata dramaattiset löydökset. Ihminen oli sentään neliulotteinen ja
hänen kulttuurinsa eteni sekin hindujen kuvaamalla portaikolla, fyysikkojen kertomalla ajalla jo neljännessä ulottuvuudessa. Sellaisessa
elämässä ei sopinut jäädä enää sivulliseksi.
Meemit ovat geenien kulttuurisia vastineita. Ne voivat houkutella
meitä sivullisiksi. On riski, että me jätämme helposti vastuun muille
suurista ongelmista. Pessimismi ja passiivisuus ovat pelottava yhdistelmä. Ihmisten ahdistusta, narsistisia häiriöitä, masennusta ruokitaan pelolla ja pessimismillä, taantuman käynnistävällä turhaumalla.
Niillä vaikutetaan biologiseen perimäämme tavoitteena vallan käyttö. Ihmisen biologiaa on aina valvottu ja kontrolloitu dogmeilla, teorioilla, hierarkisilla rakenteilla, evoluution mukanaan tuomilla
normeilla, moraalilla, kielemme oudoilla koodeilla, piilotajunnalla,
näiden takana olevalla kulttuurien muistilla, meemien megafonialla ja
pelkillä omilla ehdollistamillamme reflekseillä. Kaikki tämä on lopulta piilotettu geeneihimme.
Alempana temppelin lukuisilla kennomaisilla terasseilla, pylväskäytävillä, pyramidin portaikot täyttäen ja jatkuen alas asuinkortteleihin ja torialueelle, ympäröivään kumpuilevaan maastoon, oli
kokoontunut ihmisiä. Heitä tuli kaikista ilmansuunnista, kaikilta
mantereilta ja kulttuureista. Ei vain elävistä vain myös salaperäisesti
pois kadonneista; assyrialaisia, atsteekkeja, babylonialaisia, etruskeja,
foinikialaisia, germaaneja, hunneja, inkoja, itaaleja, kelttejä, kitaaneja,
mayoja, olmeekkeja, sumerilaisia tolteekkeja, tuhansia kansoja ja kieliä. Heitä oli enemmän kuin kymmenentuhatta kertaa kymmenentuhatta, jonka Johanneksen ilmestyskirja ennusti. Pikemminkin
satakertainen määrä. Vain altruististen nuorten luku, sellaisten joiden
oli ja on taivasten valtakunta, oli tuo Raamatun mainitsema määrä.
Niiden, joiden varassa oli nyt kaikki toivomme.
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Seremoniamestareina toimi pyhimyksiä, jumalia ja jumalten sukua
olevia ikivanhoja henkiä. Heitä oli jokaisesta kulttuurista ja uskontokunnasta enemmän kuin päiviä ihmisen iässä tai sekunteja vuodessa.
Ensimmäiset tulivat kuitenkin viimeisenä ja viimeiset ensimmäisenä.
Kulkuetta johtivat altruistiset lapset.
Ylimpänä muista, kuin kirkollisessa saarnastuolissa, mutta nyt ilman tukea ja jalustaa näen pienen hahmon, joka muistuttaa tapaamaani kultakutrista, pisamanaamaista tarinani kertojaa, jonka
muistiinmerkitsijänä olin toiminut. Nyt kuitenkin valaistuna, vaatteet
valkoisina ja kirkastettuina, kasvot muuttuneena enkelin kasvoiksi.
Hän katsoo minuun ja uskon hänen hymyilevän, nyökkäävän ja
odottavan ottavani muistiinpanovälineeni esille. Tunnen suurta liikutusta ja kyynel valuu poskelleni. Tiedän kuinka minua seurataan.
En ole enää sivullinen vaan pakahtua onnesta. Ehkä tässä on jotain
samaa, kuin nukkuvan profeetan Edgar Caycen kokemuksessa, joka
merkitsi unessaan Luojansa tahdon akaasisiin aikakirjoihin, kohdaten kadonneet kulttuurit, tuntemattoman historian, henkimaailman,
jota voi ja täytyy tutkia, joka on todellinen, deduktiivinen totuus.
Uusi esoteerinen ja teologinen tieto oli osa luovaa ihmisen innovaatioprosessia, pohdiskelen näkemääni. Totuus on aina ollut enemmän
kuin ihmisen luoma mielikuvitus. Ero on valovuosissa, ja nyt se kasvaa joka päivä.
Cayce ei koskaan itse kirjoittanut yhtään julkaisua, mutta hänestä
itsestään ja hänen puheistaan on tehty yli 300 kirjaa liki kaikille suurille kielialueille, ja 50 maasta löytyy hänen nimeään kantavaa tiedotus- ja tutkimustoimintaa. Itse hän kielsi henkilökultin perustamista
ympärilleen. Se oli viisas mutta turha pyyntö. Tiedon verkostot, innovaatiot ja niiden oudot klusterit eivät voi toteutua kulttihenkilöiden, pyhimysten tai dogmien, teorioiden ympärille. Tiede ei ole
kuitenkaan okkultismia, eikä uskonnot ja filosofia oikein ymmärrettynä poikkea tieteen deduktiivisesta portaikosta. Ihmisen ikuisen
etsinnän taustalla on biologinen evoluutio ja tarve, eikä se ole turha
umpilisäke. Evoluutio ja geenimme ovat vain keino sen toteuttamiselle, ei ratkaisu itse etsinnälle ja sen luonteelle. Tiede ja uskonnot,
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kulttuurimme perusrakenteet ovat saman perusfaktorin yhteistä
ydintä. Tämän seikkailun ydin ei löydy nyt eurosentrisestä kulttuuristamme, eikä se ole ollut tällä Euraasian niemellä vuosisatoihin, ehkä
ei koskaan. Omia empiirisiä havaintoja, narsismin hetteistä lähdettä,
omaa kulttuuriamme ja sen harhoja, on aina epäiltävä, hierarkista ja
fundamentalistista, puhdasoppista tiedettä, taidetta ja uskontoa kavahdettava, pohdin ilman Prinsessan avustusta. Ja näen kaukaakin,
että hän nyökkää nyt minulle.
Prinsessan avaus oli Johanneksen ilmestyksestä, ja hän jatkoi
Luukkaan evankeliumista sen yhdeksännestä luvusta alkaen 28 jakeesta. Tuolla hetkellä Jeesus oli kalastajiensa seurassa ja Öljymäellä.
Hän oli ottanut mukaansa Johanneksen, Pietarin ja Jaakobin.
”Ja hänen rukoillessaan hänen kasvojensa näkö muuttui, ja hänen vaatteensa
tulivat säteilevän valkoisiksi. Hänen kanssaan puhui kaksi miestä, Mooses ja
Elias. He näkyivät kirkkaudessa ja puhuivat hänen poismenostaan, jonka
hän oli saattava täytäntöön Jerusalemissa. Mutta Pietari ja ne, jotka olivat
hänen kanssaan, olivat unen raskauttamia. Herättyään he näkivät hänen
kirkkautensa ja ne kaksi miestä, jotka seisoivat hänen luonaan.
Ja kun he olivat eroamassa, sanoi Pietari Jeesukselle. ”Mestari, meidän on
tässä hyvä olla; tehkäämme kolme majaa, sinulle yksi ja Moosekselle yksi ja
Eliaalle yksi”. Mutta hän ei tiennyt, mitä sanoi.
Ja hänen tätä sanoessaan tuli pilvi ja peitti heidät varjoonsa; ja he peljästyivät
jouduttuaan pilveen. Ja pilvestä kuului ääni, joka sanoi: ”Tämä on minun
poikani, se valittu”.
Jäin pohtimaan Prinsessan valitsemaa kohtaa Jeesuksen kirkastuksesta. Miksi katolinen kirkko ei ollut poistanut sitä apokryfisten kirjoitusten joukkoon? Opetuslapset lupasivat siitä kuitenkin vaieta.
Jeesuksen ristiinnaulitseminen ja ylösnousemus oli vasta edessä.
Miksi kertoa kuinka Jeesus sai tiedon kohtalostaan, ja se oli myös
opetuslasten tiedossa, ja kuinka hän ei ollut ensimmäinen henkiolen549

to ja kuoleman voittaja, vaan vanhojen juutalaisten henkien opastama, patriarkaalisten tapojen mukaan. Juudas Iskariotin kohtalo oli
tämän rinnalla pieni sivupolku osana jo valmisteltua tehtävää, jota
Messias toteutti ja joka ohjailtiin muualta.
Miksi ihmiset pettävät ja kahlitsevat dogmeillaan toisiaan ja itseään, jos tuloksena on ekokastrofi? Eikö mikä tahansa oppi ole hyväksyttävä ja omastaan voi tinkiä, jos sen tuloksena on elämän
säilyminen ja tuhon välttäminen? Eikö Ignatius Loyola ja jesuiitat
olleet oikealla tiellä siinä, että tarkoitus pyhitti lopulta keinot, kun
kyseessä oli oman planeettamme elämä, oman lajimme elämä? Vai
oliko Nietzsche oikeassa kertoessaan, kuinka valta oli ihmiselle jopa
tärkeämpi kuin lajin säilyminen? Ja apostolit todellakin nukkuivat,
olivat pelokkaita tai ymmärsivät väärin, ja Kristus oli viimeinen kristitty.
Ilmestyskirjassa kerrottiin kuinka aika pysähtyi tai katosi. Se oli
kadonnut omana aikanamme jo aikoja, mutta emme sitä havainneet,
halunneet havaita omaa laiskuuttamme tiedemiehistämme piittaamatta. Tai ne jotka havaitsivat olivat altruistisia nuoria tai lapsia.
Tässä kehitys eteni kuten hindujen neljässä päämäärässä arthan aineellisista ja henkisistä ominaisuuksista kohti seuraavaa askelta kaamaan, jossa aistilliset ja sosiaaliset tarpeet ohittivat jo aineelliset.
Askel kohti egoistisesta ja narsistisesta ihmisestä seuraavaan dharmaan oli kuitenkin pitkä. Tällöin tärkein vaikutin oli oikeudenmukaisuus, velvollisuus ja henkiset opit ennen perimmäistä päämäärää
kohti mokšaa, jolla haettiin pois jatkuvasta kierrosta jälleensyntymisen kehässä koko maailman sielun brahmaanin seuraksi, kristittyjen
paratiisiin, josta ihminen oli kerran karkotettu. Talouden ja liberalismin, kehityksen lineaarinen oppi ei vie ihmistä koskaan ohi narsistisen vaiheen epäilen, mutta en kirjaa Prinsessan oppina. On oltava
optimisti ja luotettava altruistiseen lapseen.
Maya-kansan salissa alkoi levoton liikehdintä. Prinsessa alkoi
näyttää jälleen sitä kuvaa, jonka kansat saivat nähdä juuri hetki aiemmin jouluaattona. Olimme saapuneet lapsuuteni joulukirkkoon.
Maisema oli jälleen Öljymäeltä ja rukoilijana oli Jeesus. Taustalla oli550

vat opetuslapset nukkumassa. Markuksen evankeliumissa Jeesus joutui herättämään heidät kolmeen eri kertaan. Vielä kauempana oli
heijastus suomalaisesta joulukirkosta Kerimäeltä, maailman suurimmasta puukirkosta, ja nyt seurakuntaa piti hereillä unilukkari pitkän
sauvansa kopautuksilla. Ihmisillä oli tapa vaipua uneliaisuuteen vieraan luennoidessa vaikeista asioista, ja kertomuksesta otettiin vastaan omia geenejä sopivasti ruokkivia, jo valmiiksi käsiteltyjä ja
märehdittyjä kohtia. Meemit aseteltiinkin lopulta tähän asuun niin
kirjoissa kuin retorisessa puheessa, television kuvaruudussa, mainoksessa, maalatussa taulussa, musiikin maailmassa, ruoassa ja juomassa. Pyhä henki ei pitänyt ihmistä valppaana, jos jumalat ja näiden
lähettiläät olivat hekin puoliunessa ja toteuttivat vanhaa dogmia, traditiota. Ja nämä asiat olivat nyt vaikeita, olivat aina olleet, ja vaativat
huipputieteeltäkin parhaiden geenien globaaleja verkostoja.
Nyt oli uuden herätysliikkeen globaali aika. Kirkkoon ja yliopiston luentosaliin, työpaikan ympäristöön tai kotiin ei sopinut enää
ehdollistaa leppoisaa nukahtamista tai paikkoja oli vaihdettava, etteivät ihmiset nukahdelleet, julisti tuo sanoma. Portinvartijoita oli
vaihdettava, innovaattoreita tuettava uusin järjestelmin.
Jeesuksen seurakunta on ollut alusta saakka hyvin uneliasta. Välillä apostolit joutuivat pilveen, tai eivät ymmärtäneet mistä puhuttiin,
tai mitä oikeasti tapahtui. Siirtymä neljännestä ulottuvuudesta, ja
ajan liikkuminen kahteen suuntaan, sen pysähtyminen, oli varmasti
vaikea selitettävä tuon ajan kalastajille ja kirjanoppineille. Seuraten
Prinsessan nyt kansoille näyttämää esitystä, siirtyen kerrosta ylemmäs jouluaaton näytelmästä Klazomanen kylään päättyen, he kyllä
yrittivät apostoleina aikanaan parhaansa, mutta epäonnistuivatko he?
Oliko tuloksena lapsuuteni aikainen kokemus vähäpapista. Vähän
mukana olevasta, Kirkakaardia lainaten, jolloin Kaitselmus jätti niin
paimenen kuin lampaat vuosituhansien kierrossa. Olisiko nyt uusi
globaali uskonpuhdistuksen aika?
Lapsi kykeni sitomaan Raamatun kertomukset geneettiseen perimäänsä ja sen moraaliin, eettiseen sanomaan ja kasakunnan omaan
syvään sosiaaliseen pääomaan ja altruistiseen muistiinsa. Vasta kieli
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ja sen symbolijärjestelmät, opittu ja sepitteellinen muisti, pilasi lapsen moraalisen sisäisen viestin. Ihmisen narsistiset ja egoistiset tarpeet olivat kielen symbolijärjestelmien ja sen petosten tuotetta, ja
tämä petos oli ihmisen vahvin lajin säilyttänyt biologinen ja sosiaalinen ominaisuus kilpailussa muiden petojen tai saalistajien kanssa,
yleensä kuitenkin saaliseläimenä evoluutiossa peläten. Tämä petoksen petos ei toiminut enää maailmassa, jossa kilpailijana oli häviävä
ekologinen elämämme ja sen viestit. Ihminen oli valehteleva eläin, ja
valehteli nyt psykologisessa pelissään vain itselleen vakuuttaen sen
olevan taloudellisesti välttämätöntä ja sosiaalisesti arvostettua, lineaarista kehitystä myös taantuman aikana ja Titanicin hukkuessa. Se
oli juuri syy tuohon hukkumiseen, joka huusi taivaisiin saakka mieletöntä ahneuttaan.
Nyt taustalla näkyi Nietzsche ja Kirkegaard hoputtamassa apostoleja ja seurakuntaa valveille tuskastunut ilme kasvoillaan. Paavien
kulkuetta paimentaa Luther ja Zwingli ja molemmat tuntevat olevansa voimattomia Hussin palaessa roviolla. Edessä, hieman sivummalla, seisoo hiljaisempi pitkä hahmo kädet rinnan päälle
ristittyinä. Hänellä on älykkäät silmät ja hän hymyilee parta ajamatta
tuolle kirjavalle kulkueelle. Hänen ympärillään on joukko lapsia.
Kämmenselissä hänellä on valkoiset arvet. Sandaalit paljastavat sellaiset myös jalkapöydissä. Lempeä pitkähiuksinen mies, jolle ihmisen
mittaisen elämän jokainen kerros näytti olevan oikea, mutta joka itse
oli kuin punainen vaate ihmisen mittaiselle elämälle. Vastaus jokaiseen kysymykseemme, heikkouksiimme; tie, totuus ja elämä.
Kaikkialla lainehtii vettä. Nooa rakentaa uutta arkkia, ja jumalat
kiistelevät keskenään, pyhimykset viitoittavat ja sementoivat menneisyyttä, johon paavit ovat sidottuja. Riita koskee sopimusta Nooan
kanssa. Sopimuksen mukaan yksi arkki kuului riittää hänen urallaan,
ja se sopimus näkyi komeana sateenkaarena. Jumalten tulkinnan
mukaan tuo sopimus koski vain kolmea ensimmäistä kerrosta, kolmiulotteista maailmaa, ja ihmisen kolmea mielen ja ymmärryksen
tasoa. Ei enää neljättä. Tajunta ja piilotajunta syntyivät kielestä ja
narsismista, kansakuntien unet sosiaalisesta muistista ja sen pää552

omasta. Näistä oli sovittu Nooan kanssa. Ei geenien mukanaan
tuomasta uudesta vaiheesta saati geenien manipuloinnista, ja kilpailusta jumalien kanssa kohti neliulotteista maailmaa ja sen ohi. Eniten
äänessä olivat kreikkalaiset jumalat ja kohtalonjumala Nemesis.
Nuoremmat ja pienemmät kulttuurit pidättäytyivät ja seurasivat diplomaattisesti. Kohtalon fatalistinen asenne ja ylimielisyys ei miellyttänyt moniakaan heistä. Kulttuureja jakavia tekijöitä oli paljon
enemmän kuin yhdistäviä.
Nooan ja tiedemiesten mukaan, Leonardo da Vinci heitä edustaen ja Freudin sekä Darwinin antaessa taustatukea, Jäämereltä tuleva
vesi oli saatava pumpattua pois kolmen ensimmäisen kerroksen kaikista osista, viemäreiden oli vedettävä, ja neljännen kerroksen taitajat
vastasivat syntyneestä vahingosta. Eivät uneliaat kalastajat, dogmaattiset ja huonosti tieteensä osaavat fundamentalistit, pragmaattiset
byrokraatit, ahneet maapallon ensimmäisen kerroksen materialistit ja
turistijoukot, moraalittomat pelurit, kodittomat ja juurettomat kulkurit saati teosofiset uneksijat. Leonardon puhe oli vakuuttava, ja
hän uhkasi lakolla, ellei muu auta. Leonardon lakko olisi pysäyttänyt
neljännen ulottuvuuden ja taivaan, hindujen brahmanin, pumppaamot. Jäämeren hyinen vesi olisi syöksynyt suoraan pyhien kansojen
ja kansalaisten koteihin. Tämä ratkaisi lopulta neuvottelun, kuten
usein oli alemmissakin kerroksissa. Moni pyhä kansa oli hukkunut
tulviin tai kadonnut mereen, ja se oli tuoreessa muistissa silloin, kun
aika lakkasi olemasta. Tieteellä oli vahva edustus myös taivaassa haettaessa uusia asemia universaalissa kilpailussa. Jos jonkun asian oli
oltava vinossa, olkoon se sisäpolitiikka, ei ulkopolitiikka, yritti joku
kaljupäinen pohjoisen edustaja, mutta ei saanut täällä asialleen kannatusta.
Tuon häkellyttävän, vesivahingoista taivaassa kertovan näytelmän
jälkeen, Prinsessa jatkoi kadonneiden kulttuurien esittelyllä ja uhrimenoilla, Olmeekkien pallopelillä. Koripalloa muistuttava peli päättyi nyt kuitenkin ilman ihmisuhreja ja ainut uhrattava oli vanhan
tradition mukainen kuninkaan peniksen esinahan veripisara. Se ei
ollut alun perin Olmeekkien, jotka uhrasivat yleensä joko hävinneen
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joukkueen kapteenin tai molempien sopimuksesta riippuen. Tuohon
aikaan uhriksi pääseminen oli kunnia asia ja tavoiteltu tapa kuolla,
päästä eroon kolmen kerroksen väestä. Se oli ymmärrettävää niissä
kulttuureissa, joissa neljäs ulottuvuus todella tunnettiin, ja siellä ei
ollut vielä Jäämeren suolaista vettä.
Juhlamenot jatkuivat neuvottelujen seurauksena komennuksella
”extra omnes”, jossa pyhimpien konklaavi kokoontui vaihtamaan
edustajaansa maalliseen virkaansa, mutta sulkeutumatta nyt konklaavina kardinaalien kokoukseen maallisten paavien tapaan, ulkopuolisten odottaessa valkoista savua piipusta ”fumata bianca”. Käytäntö
oli muuttunut jo vuosituhansia aiemmin. Tietotekniikka ajattomassa
ja paikattomassa ei vaatinut salaisia kokoontumisia, hierarkia ja etuoikeudet oli kielletty, kuppikunnat lopetettu vahingollisina, ja myös
nyt syinä tulviin ja ekokatastrofeihin. Käytäntö olisi tullut siirtää
maapallolle, sen alempiin kerroksiin, jo paljon aikaisemmin, mutta
jumalat olivat vuosien saatossa alkaneet etääntyä ihmisistä. Universumin ytimen monenmoiset haasteet ja tehtävät etäännyttivät ihmisistä. Aikaa ihmisille ei enää tahtonut jäädä. Vain jotkut seikkailijat ja
romanttiset hentomieliset saattoivat joskus käydä tervehtimässä
kolmannen kerroksen väkeä. Moni kävi vain piloillaan ja kiusatakseen, kuten Cortes aikanaan Amerikassa. Tosin saalis oli vähäisempi.
Ihmiset saivat itse kantaa vastuun julmista näytelmistään, joista
jotkut pyhimykset ja jumalat jopa nauttivat salaa, ja juonittelivat ihmisten kiusaksi, mutta nyt kyse oli Nooan kanssa tehdystä sopimuskohdasta ja sen tulkinnasta, lakonuhasta tulvivassa taivaassa.
Periaatteelliset tiedemiehet eivät pitäneet oman pesän likaajista ja
Leonardo oli yksi heistä yhdessä Darwinin, Freudin ja Rene Descartesin kanssa. Jumalten voimat loppuivat jatkettaessa matkaa universumissa neljännestä kerroksesta ylemmäs. Siellä polkivat päälle
vahvemmat henget ja osaajat. Kadotetun koodin ja tiedon etsintä ei
loppunut tälle planeetalle, vaan alkoi vasta tämän jälkeen.
Tästä ei oltu riittävästi tiedotettu kolmen kerroksen väkeä ja ajassa eläviä ihmisiä. Syntyi väärinkäsityksiä ja edellinen viran hoitaja oli
päätetty pyhittää maallisesta vaelluksestaan brahmaan juutalaishin554

dulaisena arjalaisena, joka oli hyvin yleinen yhdistelmä jumalten viran hoidossa ja aiheutti joskus harmeja. Se oli kuin jäkälän sekovarren symbioosi, jossa mukana oli murunen sienirihmastoa, hitunen
levää ja viherhiukkaset.
Näin Simon Salemin virka ja tuskaisa elämä kolmen kerroksen
kierrossa oli päättynyt, ja Prinsessa otti vastaan hänen sormuksensa,
paavillisen kolmikerroksisen tiaran, triregnumin, sauvan, jonka päässä oli Maya-kansan leopardi ja kristittyjen krusifiksi, kangasnauhan
pelliumin, jossa oli kirjailtu hindujen karman kierto. Edelleen Simon
palautti kalastajasormuksen, jossa oli nukkuva apostoli, kantotuolin,
jossa oli ilmestyskirjan seitsenpäinen lohikäärme sarvineen sekä väärin ymmärretty pedon merkki. Ihmisillä oli tapana ymmärtää kaikki
nurinpäin ja etenkin sen alimmassa kerroksessa. Tieto kulki vain yhteen suuntaan ja vääristyi toisessa kerroksessa peilikuvakseen. Pelurit
ja kulkurit varmistivat tällä paremmat asemansa, ja ylin kerros oli
heille yleensä ylivertaisen korkealla.
Simon Salem sai pitää henkilökohtaisena muistona matkaltaan
maapallolla sen kuvalla varustetun Preussinpunaisen vaakunan ja
maapallon sinivalkoisen viirilipun. Sillä sinivalkoiselta maapallo näytti neljännestä kerroksesta sitä silmäillen olkoonkin, ettei kerros ollut
fyysisesti missään erityisessä paikassa, kuten ihmiset halusivat itselleen uskotella pelon maantieteen opettamana tai toisiaan harhauttaen.
Kaikki nämä Simon Salemin juuttikankaisessa käärössä kantamat
vallan merkit Prinsessa luovutti neljälle pisimpään paavin virkaa hoitaneille Pyhälle Pietarille, Pius IX, Johannes Paavali II ja Leo XIII.
Jokainen oli hoitanut virkaansa eri vuosisadoilla, ja tunsi hyvin maapallon asiat ja niiden tilan kahden vuosituhannen ajalta.
Uuden pontifikaatin katsottiin olevan määräaikaisen ja päättyvän
siihen, kun vesivahingot oli taivaassa korjattu. Virkaan valinnan suorittivat mieleltään puhtaat ja altruistiset ihmiset pikaisena tietokoneäänestyksenä. Yli 90 % äänestäjistä oli alle 20 -vuotiaita ja pääosa
vielä lapsia. Ikärajaa äänestyksessä ei taivaassa tunnettu. Aivan nuoria sieluja tai kansoja siellä ei toki tavattu. Neljänteen ulottuvuuteen
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ja taivaaseen ei ollut oikopolkuja vielä edes transgeenisillä huijareilla.
Vuodet laskettiin Maya-kansan baktuina. Yksi baktu oli 394 vuotta.
Se oli käytännöllisempää matkoilla, jotka ulottuivat linnunradalta
toiselle, ja kestivät joskus useitakin baktuja.
Hajaääniä vaaleissa saivat monet heavymusiikin taitajat, Hollywood -näyttelijät ja joku harva nuorten huonosti tuntema poliitikko
tai valtiomiehenä mainetta saanut vanhus. Paremmin tunnettuja kukaan ei luonnollisestikaan äänestänyt. Nyt ei täytetty paholaisen virkaa. Siihen oli aina helpompi löytää pitkän linjan meriitin hankkineita, joskin kilpailu oli ankara jopa pikku pirujen tai kiusanhenkien
kohdalla. Enkelikoulut olivat nykyisin vähemmän suosittuja myös
naisten keskuudessa.
Yli puolet äänistä sai kuitenkin Jäämeren ja valaiden asiat hyvin
tunteva ja pelon lievityksestä telecity-blogaajille tutuksi tullut suomalainen dosentti, patologi, laivanvarustaja ja meribiologi, kansatieteilijä ja asekauppias Markku Ylätupa. Ylätuvan ansioksi laskettiin hänen
monialaisuutensa, terroristien torjunta, globaali etnisten ryhmien
tuntemus, ansiot laivaliikenteen päästöjen puolittamisessa, Jäämeren
ylivertainen tuntemus, nuorten altruististen ryhmien tuntemus ja
tuki sekä vähäisin vastustus verrattuna lukuisiin ansioituneisiin vastaehdokkaisiin. Erityisansioina mainittiin vielä poikkitieteinen klusteriosaaminen ja luova innovatiivisuus, jota tuki kansallinen
erikoislaatu ja sen omintakeinen kieli sekä sijainti oikealla pallonpuoliskolla Jäämeren kainalossa.
Moninkertainen evakko ja kotinsa altaaseen menettänyt ihminen
tunsi myös juurettomien pakolaisten ja kulkurien asiat, todettiin pitkässä ansioluettelossa, jossa ei kuitenkaan haluttu mainita erikseen
miehen varallisuutta ja kansainvälisiä verkostoja. Tulevassa tehtävässä ne olivat kuitenkin käyttökelpoisia sen jälkeen, kun pahimmat
kilpailijat saksalainen Müller ja ruotsalainen Södergran olivat kadonneet kiertäen nyt hindujen ensimmäisen kerroksen käytäviä, hakien
itselleen varallisuutta ja toteuttaen narsistisia, hedonistisia harjoituksia ties kuinka monennen kerran indoeurooppalaisen kielen ja kulttuurin kiroissa, tiedemiehen tai -naisen, taiteen tekijän hahmossa. Se
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oli virka, jota oli ajateltu myös Adolf Hitlerille, mutta päädyttiin lopulta toiseen ratkaisuun. Tästä ratkaisusta ja sen synnystä on kertonut enemmän Norman Mailer paholaisen toimenkuvana.
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Kiitokset
Toisin kuin tieteellisessä julkaisussa bilbliografia olisi tässä yhteydessä liian pitkä ja sopimaton. Tämän kaltainen julkaisu ei ole kuitenkaan koskaan yhden ihmisen tuote vaan tulosta vuosikymmenten
saatossa tehdyistä, sadoista kirjoittamistani julkaisuista. Kirjan tausta
ja symbolirakenteet ovat niistä lähteistä, joita olen vuosikymmenten
saatossa lukenut tai niitä on käytetty osana tutkimusten empiiristen
aineistojen tulkinnassa. Jotkut näistä nousevat kuitenkin ohi muiden.
Näistä tärkein on oma äidinkieleni ja sen tallentajat ja muistiinmerkitsijät alkaen Mikael Agricolasta ja jatkuen Elias Lönnrotin kautta
omaan aikaamme. Ilman tätä suomenkieleen rakentuvaa hermeneuttista sidosta, tunnekieltäni, tämä kirja olisi ollut mahdoton. Mikä tahansa muu kieli tai kulttuuri olisi avannut kokemukseni toisella
tavalla. Tämä koskee sekä tajuntaa että piilotajunnan rakenteita, kielen lingvistisiä kuvia, mielen monikerroksista sisältöä.
Toisena joudun kiittämään geneettistä perimääni ja kansani kollektiivista muistia. Niiden osuus on ehkä jopa merkittävämpi kuin kielen ja sen symboli-järjestelmien. Mukaan mahtuu yli puoli miljoona
suomalaista sukunimeä jo ennen 1500-lukua. Olemme kaikki sukua
keskenämme ja juuret kaukana menneisyydessä, evoluution syvissä
kerroksissa. Tästä geneettisestä perimästä, sen jatkumisesta, syntyi
idea tai suoranainen pakko kirjan kirjoittamiselle. Meillä on suuri
vastuu menneestä ja tulevasta. Aika kulkee kahteen suuntaan, välillä
hidastuen ja pysähtyen.
Maratonin juoksu alkaa kolmenkymmenen kilometrin jälkeen. Kirjan kirjoittaminen kolmensadan arkin ja lukuisten toistojen kohdalla.
Molemmissa tapauksissa suoritus siirtyy tuolloin ikään kuin automaattiseen ohjaukseen. Tutkijan kohdalla tämä tapahtuu tuhansien
toistojen seurauksena. Ihmisen kaikki neljä kerrosta ovat silloin mukana samassa prosessissa. Lopputuloksena on teesien ja antiteesien
kautta syntyvä synteesi, kolme epilogia, draama, joka sisältää ihmismielen kaikki tasot tragediasta komediaan. Tässä prosessissa kirjailija
tai tutkija on vain välittäjä monikerroksisen ihmisen oman tulkinnan
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välimaastossa. Tästä tulkinnasta ja matkasta kirjan sisälle kiitän lukijaani. Kirja, tutkimus, taideteos on aina tulkitsijansa mittainen ja saa
häneltä symbolirakenteensa. Kirjailija, tutkija, taidemaalari, säveltäjä
voi vain saatella tuolle matkalle ja tarjota joitakin eväitä, ei enempää.
Näiden eväiden saattamisessa esitettävään kuntoon, tekstini oikolukijana ja kommenttien antajana, kiitän tytärtäni Outi Huhtalaa.
Tämä urakka ei ole ensimmäinen hänen kohdallaan. Satojen sivujen
lukeminen kustannustoimittajan vastuulla vastaa maratonin loppuvaiheen tankkausta. Ilman huoltoa matka jäisi kesken.
Valmentautuminen matkalle on lopulta juoksijan omalla vastuulla
ja sen onnistumisesta kiitän kaikkia niitä, joiden kohdalla joskus yksikin tapaaminen voi olla merkityksellisempi kuin vuosien tuttavuus.
Kaikesta tästä syntyy kertomus, jota kutsumme elämäksi ja kirjailijan, tutkijan työtä sen tulkinnaksi. Tässä tulkinnassa todellisuus on
muuttunut tarua ihmeellisemmäksi ja faktan kuvaaminen fiktion välinein tekee siitä ehkä helpommin havaittavan, jos niiden välillä on
jotain oleellista eroa.
Matti Luostarinen
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