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- - käsivarren musta, tiheä karva toi mieleeni Raamatun kertomuksen Iisakin pojista,
joista karvaisempi möi esikoisuutensa hernerokasta vähemmän karvaiselle. Mietin,
miksi Raamatussa niin monta kertaa mainittiin juuri Esaun karvaisuus. Ajattelin,
että jos Raamatun jokainen sana oli totta, jokaisella sanalla täytyi silloin myös olla
jokin erikoinen merkitys ja karvapeitteelläkin täytyi siten olla joku salatumpi
merkitys, sellainen jota en ymmärtänyt. Se ei voinut olla pelkkä juonen käänne, jolla
sokean Iisakin huijaaminen saatiin luontevasti ja uskottavasti kerrotuksi.

— Eino Hiekka
(Antti Tuuri: Viisitoista metriä vasempaan)

Raamatun kertomuksissa ruumiillistuu oppi ja lupaus, jotka ovat erottamaton osa
niitä; juuri siksi ne ovat syvätaustaisia ja hämäriä, niissä on jokin salattu mieli ja
merkitys. Iisakin tarinassa hämärää, viittauksenomaista ja vaikeaselkoisen
syvätaustaista ei ole vain Jumalan puuttuminen asioihin tarinan alussa ja lopussa,
vaan myös koko reaalinen ja psykologinen todellisuus; ja siksi se vaatii ja edellyttää
pohdintaa, syventymistä ja tulkintaa.

— Erich Auerbach

Kaukana on kaiken olemus ja syvällä, syvällä; kuka voi sen löytää?
— Saarnaaja

Kaikessa suuressa runoudessa on jokin, joka jää arvaamattomaksi, ja juuri se on
merkitsevää.

— T. S. Eliot
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ntti Tuurin (s. 1944) sisääntulo suomalaiseen kirjallisuuteen tapahtui vuonnaA
1971 laajaa tuotantoa enteillen mutta muuten vähäeleisesti: esikoisteoksia oli heti
kaksin kappalein, mutta mitään ostoryntäystä ne eivät aiheuttaneet.1 Kirjailijan-
uran kymmenen ensimmäisen vuoden saldoksi kertyi kymmenkunta kirjaa, joista
vain yhdestä otettiin toinen painos.2 Kriitikot kyllä kiittelivät ja palkintolautakun-
natkin muistivat, mutta suuri yleisö ei Tuurin nimeä oppinut tuntemaan. Tuolloin
luettiin Salamaa, Joenpeltoa, Huovista, Pulkkista, Turusta, Päätaloa… Mutta
1980-luvulla tapahtui käänne: kauhavalaisen Hakalan suvun vaiheita 1920-
luvun lopulta 1980-luvun puoliväliin saakka kuvaavat romaanit Pohjanmaa,
Talvisota, Ameriikan raitti, Uusi Jerusalem ja Maan avaruus nousivat Mitä
Suomi lukee –listoille.3 Niiden suosion myötä Tuurin muukin tuotanto alkoi
herättää kiinnostusta. Asiaa auttoi epäilemättä myös muutaman Tuurin teoksen
— ennen muuta Talvisodan — filmatisointi. Joka tapauksessa Hakalan miehet
tekivät Tuurista suomalaisen mittapuun mukaan menestyskirjailijan.4

Lukijat ovat mieltäneet nämä Hakala-romaanit Pohjanmaa-, Pohjalais- tai
Hakala-sarjaksi, vaikkei niillä olekaan mitään yhteistä yläotsikkoa. Romaaneis-
sahan on kolme eri minä-kertojaa ja ne ovat ilmestyneet kuvaamiinsa tapahtumiin
nähden sattumanvaraisessa järjestyksessä. Kuitenkin kaikki nämä tekstit raken-
tavat samaa fiktiivistä maailmaa, joten sarjaksi tai sikermäksi nimittäminen on

1 Romaania Asioiden suhteet (1971a) ja novellikokoelmaa Lauantaina illalla (1971b)
myytiin kumpaakin ensimmäisen vuoden aikana noin 600-700 kpl (Tuuri 1991b: 292).

2 Joki virtaa läpi kaupungin (1977).
3 Käytän teoksista seuraavia lyhenteitä: Pohjanmaa (1982a) = PM, Talvisota (1984) = TS,

Ameriikan raitti (1986a) = AR, Uusi Jerusalem (1988a) = UJ, Maan avaruus (1989a) = MA.
4 Pohjanmaan ilmestymiseen saakka (1982) Tuurin teoksista otettiin noin 3000 kappaleen

painoksia, mutta nyt painosluvut nousivat parhaimmillaan kymmenkertaisiksi. Huippuna on
Ameriikan raitti: vuoteen 1994 mennessä siitä oli otettu 6 painosta, painosmäärä yhteensä
36 000 kpl. (Otavan antamat tiedot kesäkuulta 1994.)

I Johdannoksi

1. Tutkimattomia ovat Tuurin tekstit
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perusteltua. Itsekin aion jatkossa puhua Pohjanmaa-sarjasta.5 Tutkimukseni
varsinaisena kohteena on sarjan viimeksi ilmestyneet osat, Uusi Jerusalem ja
Maan avaruus. Rajaus ei ole mitenkään tiukka: viittaan toistuvasti Tuurin
muihinkin teksteihin.

Pohjanmaa-sarjan teokset aiheuttivat kriitikkojen keskuudessa jonkinlaista
ristivetoa: niukkaeleisenä novellistina ja 1950-luvun ”kovan ja kirkkaan moder-
nismin” jatkajana pidetyn kirjailijan ei kaiketi odotettu kirjoittavan ”laajoja,
humoristisia pikareskiromaaneja minä-muodossa iloisesti ja suhteellisuuden-
tajuisesti”, kuten Veijo Meri on asian ilmaissut (1992: 23).6 Uutta Jerusalemia ja
Maan avaruutta jotkut kriitikot näyttävät pitäneen lähinnä vanhoja teemoja
toistavina ”lukuromaaneina”,7 mutta mielestäni varsin kevyin perustein. Tuurin
tekstien valmiilta ja lopullisilta tuntuviin maailmoihin sisältyy joitain monimielisiä
ja arvoituksellisiakin piirteitä, joihin ei välttämättä ensimmäisellä lukukerralla
— sujuvan tarinan imussa — tule ehkä kiinnittäneeksi huomiota, mutta jotka
jättävät kuitenkin mielen pohjalle epämääräisen tunteen, että ”jokin merkitys
silläkin oli” (Tuuri 1975: 29). Uusilla lukukerroilla ”outoudet” nousevat esiin ja
pakottavat miettimään uusia merkityksiä ja tarkistamaan aiempia tulkintoja.
Joskus ne saattavat myös avata kokonaan uusia näkökulmia kirjailijan muihinkin
teoksiin.8

Ehkä jotkut Uuden Jerusalemin ja Maan avaruuden merkitystasot piilevät
vielä syvemmällä kuin muissa Tuurin teksteissä — vähän niin kuin kultajuonteet
Kirkland Lakella monien maakerrosten alla  (UJ: 91—92). Se, että teosten nimet
viittaavat toisiin teksteihin, antaa kuitenkin vihjeen, mistä päästä näiden tekstien
eri kerroksiin ja merkityksiin kannattaa käydä käsiksi. Joissain lehtikritiikeissä ja

5 Kustantajakin puhuu mielellään sarjasta — varmasti markkinointisyistäkin — vaikka ei
ole nähnytkään tarpeelliseksi pukea kirjoja yhtenäiseen ulkoasuun.

6 Pekka Tarkka (1986) esimerkiksi mietti Ameriikan raitin kritiikissään, voiko ”näin
aurinkoinen ja vauhdikas romaani olla yleensä mitään taidetta” (ja tuli siihen tulokseen, että
voi).

7 Vesa Karonen (1988) esimerkiksi moitiskeli Uutta Jerusalemia siitä, että Tuuri toistaa
siinä ongelmallisella tavalla itseään. Arto Virtanen (1989) taas paheksui Maan avaruuden
kohdalla sitä, että ”kovan ja kylmän ’modernismin’ edustaja oli ristiriidoitta urautunut lukuro-
maanin suuntaan, tekemään aika tyypillistä ’isänpäiväkirjallisuutta’”.

8 Roland Barthes korostaa uudelleen lukemisen (jota hänen mukaansa pidetään yleensä
sopivana vain ”joillekin marginaalilukijoille, kuten lapsille, vanhuksille ja professoreille”)
tärkeyttä; hänen mukaansa yhteiskuntamme kaupalliselle ja ideologiselle luonteelle on omi-
naista korostaa kertakäyttöisyyttä myös tekstien suhteen. Barthesin mukaan uudelleen lukemi-
nen tuo kuitenkin esiin tekstin merkitysten moninaisuuden ja vapauttaa tekstin sen sisäisestä
kronologiasta sekä luo uudelleen myyttisen ajan (vailla käsitteitä ennen ja jälkeen). (1973/1992:
15—16.)
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-artikkeleissa on viitattu Tuurin tekstien tekstienvälisiin kytkentöihin (vaikkei
ehkä tätä termiä käyttäen), mutta nämä luonnehdinnat ovat jääneet varsin
yleiselle tasolle. Nähdäkseni Tuurin Pohjalaissarjassa intertekstuaaliset kytken-
nät ovat kuitenkin niin merkittäviä, että niihin on syytä paneutua tarkemminkin
ja miettiä, mitä aineksia nämä tekstit ovat sulattaneet itseensä: millaisten tekstien
kanssa ne käyvät dialogia ja mitä merkityksiä tästä vuoropuhelusta syntyy.

2. Tekstien välisten suhteiden verkot

Uusi Jerusalem ja Maan avaruus viittaavat jo otsikoillaan Raamatun viimeisen
kirjan, Johanneksen ilmestyksen loppulukuihin. Myös kertoja-päähenkilön, Jo-
hannes Hakalan etunimi on sama kuin Ilmestyskirjan kertojalla. On siis oletetta-
vissa, että tutkittavilla teoksilla on jokin erityinen kytkös Raamattuun ja sen
viimeiseen kirjaan. Tarkoitukseni on lyhyesti sanoen pohtia, mikä on Uuden
Jerusalemin ja Maan avaruuden suhde nimenoman Raamattuun ja miten teokset
tulkitsevat tätä kulttuurimme ”suurta koodia”. Eli: millaisia merkityksiä syntyy
siitä, kun teoksia lukee yhdessä Raamatun kanssa.

Aikomuksenani on nostaa esiin ne kytkennät — sitaatit, alluusiot, viittaukset,
tyylilliset lainat jne. — jotka mielestäni palvelevat ja syventävät teosten tulkintaa
sekä mahdollisesti tuovat mukaan uusia merkityksiä. En siis pyri seulomaan esiin
kaikkia ajateltavissa olevia Raamattu-sitaatteja ja alluusioita tutkittavista teok-
sista. Tähän on olemassa ainakin kaksi hyvää syytä. Kaikilla sitaateilla ja
alluusioilla ei ensinnäkään ole yhtä suurta merkitystä tulkinnan kannalta (Lyyti-
käinen 1991a: 168). Toisekseen alluusioiden osoittaminen ei ole lainkaan yksi-
oikoinen ja riidaton toimenpide. Lukija joutuu aina punnitsemaan, onko hänen
olettamansa kytkentä mahdollinen kokonaisuutta ajatellen, vai onko se ainoas-
taan hänestä itsestään lähtevä — vaikkakin tekstin äärellä syntynyt — assosiaatio.
Ratkaisuihin vaikuttavat tietenkin lukijan oma asennoituminen tekstiin (tekstei-
hin), hänen lukeneisuutensa, lukukontekstinsa ja monet muutkin seikat.9 Kaikki-
en löydettyjen kytkentöjen esittelykään ei varmasti palvelisi tutkimuksen varsi-
naista päämäärää eli tekstien merkitysten avaamista. Ainakin se haittaisi luetta-
vuutta. Eli kuten Aarne Kinnunen sanoo: ”Kaikki mitä teoksessa on, on otettava
huomioon, mutta kaikkea ei pidä puhua” (1987: 23).

9 ”Merkkien selvyys on tosiasiassa aina riippuvainen lukijan kompetenssista, ja erilaisista
taustoista ja lähestymistavoista riippuu, mihin merkkeihin lukija reagoi” (Lyytikäinen 1991a:
165). Ks. myös Iser 1974: 274—294 ja Culler 1975.
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 Tekstienvälisyyttä pohtineet tutkijat ovat olleet jossain määrin eri mieltä siitä,
olisiko subteksteistä puhuttaessa otettava huomioon tekijän (kirjailijan) intentiot
eli pitäisikö analyysissa pyrkiä erottamaan tietoiset lainaukset tahattomista.
Jälkistrukturalisteille tämä ei liene ongelma: ”Sitaatit, joista teksti on tehty, ovat
anonyymejä, jäljittämättömissä ja kuitenkin jo luettuja; ne ovat sitaatteja ilman
lainausmerkkejä”, Roland Barthes väittää kategorisesti (1971/1993: 164).10 Ns.
Tarton-Moskovan koulukunnan edustajat — esimerkiksi Kiril Taranovski —
puolestaan korostavat traditiomuistia ja sitä, että kirjallinen teksti luo uudelleen
kirjallisen menneisyyden ja yhdistää tekstin perinteeseen.11 Pekka Pesonen
sanoo: ”Traditiosta ainekset ammentava ja niitä jatkuvasti uudistava, dialogiseen
suhteeseen asettuva teksti on lähtökohta intertekstuaalisille suhteille ” (1991:
43). Dialogisuus edellyttää tietenkin sitä, että vuoropuhelun toinen osapuoli
(osapuolet) on identifioitu.

Mutta toisaalta: onko kirjailija itsekään aina selvillä ja tietoinen, mistä lähteestä
hänen ideansa ja sanansa ovat peräisin? Itse olen valmis kallistumaan samalle
kannalle kuin semiootikot G.A. Levinton ja R.D. Timentshik, joiden mukaan
tekstin semanttiset rajat eivät ylitä ainoastaan tekijän intentiota, vaan myös hänen
asiantuntemuksensa ja lopulta kenelle tahansa yksityiselle henkilölle mahdolli-
sen asiantuntemuksen (1978: 210). Niinpä intertekstuaalisten kytkentöjen ver-
kossa taiteillessani en pyri pohtimaan sitä, missä kohdin tekijä on tietoisesti ja
missä kohdin ehkä tiedostamattaankin siteerannut Raamattua tai käyttänyt sen
kuvastoa. Viittaan kyllä joissain kohdin siihen, mitä kirjailija itse on kirjoittamis-
saan artikkeleissa ja joissain lehtihaastatteluissa sanonut teoksistaan ja työnsä
lähtökohdista. Tosin niistäkään en ole löytänyt mainittavia viittauksia Raamat-
tuun tai sen merkitykseen kirjailijalle itselleen.12

10 Roland Barthesin mukaan ”kaikki tekstit ovat intertekstiä - - teksteissä on eri tasoilla
läsnä muita, muodoiltaan enemmän tai vähemmän tunnistettavia aikaisemman tai ympäröivän
kulttuurin tekstejä. Kaikki tekstit ovat menneitten lainausten uusia kuteita. - - Interteksti on
yleinen kenttä anonyymeille lauseille, joiden alkuperä on harvoin löydettävissä, ja tiedostamat-
tomille tai automaattisille lainauksille, jotka jätetään ilman lainausmerkkejä.” (1973/1993:
181.) Barthesin mukaan intertekstuaalisuutta, josta jokainen teksti on osa, ”ei pidä sekoittaa
mihinkään kuviteltuun alkuperään: teoksen ’lähteiden’, ’vaikutteiden’ etsiminen ruokkii
polveutumisen myyttiä.” (1971/1993: 164.) Intertekstuaalisuus-käsite on peräisin Julia Kristevan
vuonna 1967 julkaistusta esseestä ”Sana, dialogi ja romaani” (Kristeva 1967/1993).

11 Kiril Taranovskin määritelmä subtekstistä on: ”- - an already existing text (or texts)
reflected in a new one” (1974: 168).

12 Tekijän omat kommentit teksteistään sekä hänen antamansa haastattelulausunnot ovat
ns. epitekstejä. Pirjo Lyytikäisen mukaan tutkimuksen lähtökohtana on aina itse teksti, mutta
epitekstit ja peritekstit ovat relevantteja apuvälineitä sikäli kuin ne valaisevat teosta ja sen
merkitystä (1991: 148). Ks. myös Keskinen 1993.
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Lähtökohtanani ovat tekstistä tekemäni havainnot. Kuten Ziva Ben-Porat on
huomauttanut, kirjallinen alluusio on kytkentä, jossa kaksi tekstiä aktivoituu
samanaikaisesti (1976: 107).13 Toisin sanoen: subtekstikin aktivoituu — sitäkin
pitää tulkita. Koska Raamatun eri tekstit kytkeytyvät monin intertekstuaalisin
sitein toisiinsa, tutkimukseen sisältyy väistämättä myös Raamatun tekstien
analysointia ja tulkintaa sekä myös joitakin viittauksia eri tutkimus- ja tulkintatradi-
tioiden näkemyksiin. Antti Tuurin intentio ja hänen tietoiset tai tiedostamattomat
pyrkimyksensä eivät kuulu tämän tutkimuksen piiriin. Tutkin ja tulkitsen itse
tekstiä, en sitä, mitä mahdollisesti kätkeytyy tekstin ”taakse”.14 Pyrkimykseni on
— tekstin ”edessä” pysytellen — löytää havaitsemilleni intertekstuaalisille
kytkennöille mielekäs motivaatio ja tarkoituksenmukainen käyttö eli liittää ne
osaksi teosten laajempaa tulkintaa.15

Monet teosten Raamattu-viitteistä ovat aivan eksplisiittejä, jopa niin, että
kertoja itse osoittaa niiden alkuperän, esimerkiksi: ”- - niin kuin ison kirjan
miehet ennen vanhaan” (UJ: 163) ja ”- - raamatun mukaan synnin palkka oli
kuolema” (MA: 198). Näiden kohdalla kytkentä Raamattuun on aivan selvä.
Jotkut näistä alluusioista ja sitaateista liittyvät kiinteästi Blombergin saarnoihin.
Hänen erikoislaatuisten esitelmiensä pohjateksteinä ovat Ilmestyskirjan kuvauk-
set seitsenpäisestä pedosta, sinettien avaamisesta, lasisesta merestä, Uuden
Jerusalemin läpikuultavasta kullasta ja sen muurien jalokivistä jne. Näiden
kohdalla kertoja yleensä mainitsee, mitä kohtaa Raamatusta Blomberg kulloin-
kin selittää.

13 Ben-Porat sanoo: ”It is very probable that creation of intertextual patterns affects and
enriches the evoked text - - as well. Even if the evoked text precede the alluding text by several
hundred years, a simultaneous activation is possible for the reader of both” (1976: 114).

14 Tuurin romaanissa Miehiä naisten kanssa kirjallisuudentutkija Molly Reynolds suunnit-
telee kirjaa Hemingwayn Kuuban-vuosista. Tämän kirjoittamisen on määrä olla ”tieteellistä
työtä, syventymistä lähdemateriaaliin, valitsemani metodin noudattamista, suuren kirjailijan
teosten perusteellista analysointia niin, että tekstin takana olevat merkitykset paljastuisivat.
Vain siten voisin kirjoittaa näkemykseni kriittiseksi tutkimukseksi” (1993c: 7—8, kurs. JS).
Tulkintani mukaan tämä teksti ironisoi perinteistä biografista tutkimusta, jossa etsitään salat-
tuja merkityksiä tekstien takaa, ja sitä, että tutkijan jo valmis näkemys vain puetaan kriittisen
tutkimuksen asuun.

15 Viittaan tässä Paul Ricoeuriin. Hänen mukaansa lukijan ymmärrys ei voi suuntautua
”tekstin taakse” — ymmärrys on pikemminkin ”tekstin edessä” eli siinä, mitä teksti sellaise-
naan on ja ilmaisee. Tekstin ”edessä” oleminen ei vie lukijaa kuviteltuun alkuperäiseen
dialogiseen tapahtumaan, vaan uuden ymmärtämisen prosessiin. Tässä tapahtumassa ei ole
kysymys jonkun kätketyn totuuden paljastumisesta, vaan rationaalisesti eksplikoitavissa ole-
van maailmankäsityksen ilmenemisestä tekstissä. Ricoeurin mukaan tulkitsija ei projisoi
itseään tekstiin vaan tekstin käsitys ”mahdollisesta maailmasta” avartaa ja laajentaa tulkitsijan
omaa itseprojisointikykyä ja samalla hänen maailmankuvaansa. (Ricoeur 1976: 87—88.)
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Selkeitä viittauksia ovat tietysti myös ne kohdat, joissa mainitaan nimeltä
Raamatun henkilöitä, kuten Mooses, Elia, Jeesus, Pietari, Ananias ja Safiira —
unohtamatta tietenkään apostoli Johannesta.16 Myös monet keskeiset kristillisen
uskon käsitteet (synti, himo, usko, rakkaus, veljeys, taivas, helvetti ym.), jotka
tulevat tarinassa eri tavoin esiin, vetävät Raamatun mukaan lukemistapahtumaan
ja tekstin tulkintaan.

Ne alluusiot ja sitaatit, joiden alkuperää kertoja ei paljasta ja joiden viittaussuh-
detta Raamattua huonosti tunteva lukija ei ehkä ensin osaa jäljittää, muodostavat
usein kerronnallisen anomalian tai normipoikkeaman, jonka kohdalla lukijan on
miltei pakko pysähtyä. Tällainen on esimerkiksi kohta, jossa Johannes sanoo, että
hän ”ei mennyt mukaan siihen, missä kaksi tai kolme kokoontui” (MA: 130).
Muuhun kontekstiin nähden outo ilmaisu sisältää viittauksen Jeesuksen lupaukseen
olla läsnä siellä, missä kaksi tai kolme kokoontuu hänen nimessään (Matt 18: 20).
Johannes käyttää ilmausta käänteisesti eli hän siteeraa Raamattua huumorimie-
lessä vitsaillakseen uskovaisten kustannuksella. Tällaisia verhottuja viitteitä
tekstistä löytyy runsaasti.

Joskus nämä anomaliat ovat sellaisia, että niiden kirjaimellinen tulkinta käy
mahdottomaksi, ja lukijan on käytännössä pakko ruveta miettimään interteks-
tuaalista tulkintaa.17 Esimerkki tällaisesta oudosta ja selvittämistä kaipaavasta
lauseesta on vaikkapa tämä: ”Hobojen takia meidän piti olla niin kuin viisaiden
neitsyiden ja katsoa, että lampuissamme oli öljyä” (MA: 216).

Tutkittavat teokset kytkeytyvät Raamattuun siis monella tasolla. Sitaatit ja
alluusiot edeltäviin teksteihin voivat olla varsin erilaisia — niitä voidaan käyttää

16 Pekka Tammen mukaan yksiselitteisin tapaus subtekstiselle kytkennälle on juuri suora
nimeäminen, ”teoksen- tai henkilönnimen eksplisiitti maininta toisessa tekstissä tai muu nimen
’siteeraaminen’”. Tämä pitää sisällään myös ajatuksen siitä, että kun teoksen nimeen viitataan
suoraan, samalla muistutetaan epäsuorasti joukosta muitakin tekstiin liittyviä ominaisuuksia.
Nimiaines voi myös olla kätkettynä osaksi uuden tekstin diskurssia. Kytkennän voi tuottaa
myös pelkästään viittaus henkilönimeen tai sitten tekijänimeen. (Tammi 1991: 76—78.)

17 ”Vieraan sanan” tai oudon ilmauksen merkitys on yleensä suuri, ja mitä oudompi ja
poikkeavampi se on, sitä tärkeämpää on sen mahdollisen viittaussuhteen selvittäminen.
Heinrich F. Plett sanoo: ”Hier gilt die Regel: Je fremder die sekundärsprachlichen Kodes von
Prätext und Text einander sind, desto stärker ist der intertextueller Charakter des Zitatsegments
markiert” (1985: 84). Michael Riffaterren mukaan subtekstin (josta hän käyttää termiä
interteksti) merkkinä itse tekstissä on aina jokin kielellinen tai tulkinnallinen hankaluus, joka
pakottaa lukijan siirtymään kirjaimellisesta tulkinnasta intertekstuaaliseen. ”An intertext is one
or more texts which the reader must know in order to understand a work of literature in terms
of its overall significance (as opposed to the discrete meanings of its successive words, phrases,
and sentences)”. (1991: 56.) Riffaterren mielestä tekstin identiteetti kytkeytyy signifikanssiin
ja tässä mielessä väärät tulkinnat tuhoavat tekstin. Siksi on välttämätöntä että anomaliat,
”toisen” tekstin merkit selvitetään. (Riffaterre 1985: 54—57).
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monessakin mielessä. Viittaan tässä siihen, mitä Mihail Bahtin puhuu ”toisesta
sanasta, vieraasta puheesta” — monologisen ja polyfonisen sanankäytön eroista:
lainattu sana voi lausujastaan ja uudesta kontekstistaan riippuen saada jäljittele-
vän, tyylittelevän tai parodisen vivahteen (1963/1991: 263—383). Näitä sävyjä
ja kytkentöjen dialogista luonnetta joutuu miettimään kunkin sitaatin ja alluusion
kohdalla aina erikseen. En pyri etenemään analyysissani ankaran systemaattises-
ti, vaan annan tekstin jossain määrin vapaasti ohjata tutkimuksen kulkua. Lopus-
sa vedän kuitenkin lankoja yhteen ja hahmottelen teosten kokonaistematiikkaa
Raamattuun johtavien intertekstuaalisten kytkentöjen valossa.

3. ”Suuri kertomus” huipentuu
Ilmestyskirjassa

”Raamatun asema länsimaisessa kirjallisuudessa on moniulotteinen. Se on - -
kulttuurimme suuri kirja, kenties niin suuri, että kaikki muu kirjallisuus näyttää
helposti sen rinnalla pieneltä”, toteaa Jyrki Nummi viitatessaan Raamatun
monivivahteiseen klassikko-asemaan; kirjan vaikutushan ulottuu paljon laajem-
malle kuin pelkästään uskonnolliseen maailmaan (1991: 180). Raamatun vaiku-
tus maailmankirjallisuuteen (ja luonnollisesti taiteeseen yleensä) on ollut suun-
naton — jopa niin, että suurta osaa kulttuurimme merkkiteoksista voi olla vaikea
ymmärtää tuntematta Raamattua. William Blake ei suotta nimittänyt Raamattua
”länsimaisen taiteen suureksi koodiksi”.18

Raamatun asema kirjallisuusinstituutiossa on luonnollisesti toinen kuin kirk-

18 Kirjallisuudentutkijat eivät juurikaan voi sivuuttaa Raamattua. Markku Envallin mu-
kaan ”on ajateltavissa, vaikka ei toteutettavissa tutkimus siitä, mitkä kaikki merkitykset
Raamatulla on kaikkien niiden myöhempien tekstien kontekstissa, joille se on pohjatekstin
asemassa. Raamatun ammatilliset tulkitsijat, eksegeetit, eivät tehtävään ryhdy, urakka jää
kirjallisuudentutkijoille. Heitä tarvittaisiin armeijoittain edes alustavien tulosten selville saami-
seen” (1990: 138). Kari Mäkisen mukaan jo pelkästään Suomen kirjallisuuden tarpeisiin
tarvittaisiin ”divisioonan verran vainukoiria eli intertekstuaalisen - - kirjallisuudentutkimuk-
sen spesialisteja”, koska ”vuosisadan mittaan Raamattu on levittäytynyt, piiloutunut ja
hajaantunut suomalaiseen kirjallisuuteen niin monitahoisesti, että sen jälkiä on mahdoton
seurata” (1992: 69).

19 Kristityn määritelmässä viittaan sanan varhaisimpaan merkitykseen: ”Antiokiassa
ruvettiin opetuslapsia ensiksi nimittämään kristityiksi” (Apt 11:26). Tässä ja myös jatkossa
kristitystä puhuessani kytken sanan sen alkuperään, opetuslapseuteen, joka implikoi myös
uskon Raamattuun Jumalan ilmoituksena ja sitoutumisen Kristuksen seuraamiseen.
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kojen ja uskonnollisten yhteisöjen muodostamassa kristillisessä instituutiossa.
Kristityille Raamattu on ennen kaikkea pyhä kirja, Jumalan Sana.19 Vuosituhan-
sien ikäiset uskonnolliset dokumentit muodostavat sen perustan, jolle kirkkojen
ja kristillisten seurakuntien oppi ja julistus rakentuvat.20 ”Se on irrotettu ajallis-
paikallisista siteistä ja on oman ilmoituksensa mukaan ikuisesti voimassa (aina-
kin Ilmestyskirjaan saakka)”, Aarne Kinnunen sanoo (1983: 25).

Parin viime vuosikymmenen aikana kirjallisuudentutkijat ovat lisääntyvässä
määrin osoittaneet kiinnostusta Raamattua kohtaan nimenomaan sen kaunokir-
jallisen arvon vuoksi. Kirja joka on vaikuttanut niin suuresti kaikkeen kirjallisuu-
teen ei voi itse olla vailla kaunokirjallista arvoa (Alter—Kermode: 1987; Frye:
1982). Jyrki Nummen mukaan Raamattu onkin pienoiskoossa sitä, mitä kirjalli-
suus ylipäätään on tai voi olla eli ”arkaainen mutta itsessään täydellinen ja suljettu
systeemi, jossa yksittäiset kirjoitukset toimivat tiukasti rajatun kaanonin jäseni-
nä” (1991: 180—181).

Raamattu koostuu 66 kirjasta, jotka noin 40 kirjoittajaa ovat kirjoittaneet noin
1500 vuoden aikana (IRT III: 6761). Vaikka Raamattu yleensä julkaistaankin
yksissä kansissa, se on rakenteeltaan paremminkin kirjasto kuin kirja. Mutta
kuten Northrop Frye on huomauttanut, ne jotka ovat lukeneet Raamatun alusta
loppuun, ovat havainneet siinä selkeää yhtenäisyyttä (1982: xiii). Siinä on
selvästi alku ja loppu; se alkaa aikojen alusta ja päättyy aikojen loppuun. Lisäksi
siinä toistuvat tietyt kuvat, motiivit ja symbolit, kuten puutarha, joki, puu, leipä,
viini, morsian, lammas, vaeltaminen, veri jne. Ne viittaavat selvästi johonkin
yhdistävään periaatteeseen. Kristityn näkökulmasta tämä yhdistävä periaate on
tietenkin Jumalan aivoitus. Raamattu on hänelle Jumalan ilmoitus, jonka keski-
pisteenä on Kristus.21

Kirjallisuudentutkijan näkökulmasta Raamatun kokonaisuus on ennen muuta
kaunokirjallista laatua: ”The faithful maintain that the whole of Bible is true; for

20 Muiden uskontojen pyhistä kirjoista poiketen Raamattu ei näytä olevan sidoksissa
alkuperäiseen kirjoituskieleensä (heprea, aramea, kreikka). Se on elänyt ja elää edelleen
kaikkialla käännöstensä varassa. Se on myös maailman käännetyin ja myydyin kirja; Yhtyneit-
ten Raamattuseurojen ilmoituksen mukaan vuoden 1993 loppuun mennessä vähintään yksi
Raamatun kirja oli käännetty 2 062 kielelle, Uusi testamentti 799 kielelle ja koko Raamattu 337
kielelle (Kotimaa 1.7.1994).

21 Johdatus dogmatiikkaan -teoksessaan Juha Pihkala sanoo: ”Kristilliset kirkot ja yhteisöt
ovat kaikki yhtä mieltä siitä, että sen [Raamatun] keskus on Kristus, Jumalan pelastava Sana.
Tämän vuoksi koko Raamatun hermeneuttisena avaimena on niiden mukaan Uusi testamentti
ja Uuden testamentin avaimena puolestaan Kristus. Raamatun ensisijainen tehtävä on todistaa
Jumalan pelastusteoista, jotka huipentuvat Kristukseen. Raamatun ydin on evankeliumi.”
(1992: 88.)
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this to be possible, the truth has to be aesthetic rather than literal”(Leach 1987:
582). Tutkijat puhuvatkin taitavista toimittajista, jotka ovat onnistuneet saamaan
aikaan teoksen, jossa kaikki osat toimivat kokonaisuuden hyväksi:

Ei näytä olevan mitään syytä epäillä Raamatun lopullisten redaktorien tavoitteena
olleen nimenomaan kokonaisuuden luominen. - - Kokonaisuus ja järjestäytyneisyys
ovat luonteeltaan symbolisia, kaikkien osien merkitsevää vuorovaikutusta. Vaikka
eksegeetikot ovatkin osoittaneet Raamatun koostuvan paljolti eriperäisistä ainek-
sista, sen kokoaminen ja lopputulos on kirjallisen käsityötaidon näyte. (Nummi
1991: 190.)

Kristillisen tulkinnan mukaan nämä toimittajat ovat toimineet jumalallisen
innoituksen ja ohjauksen vallassa:

Täysin inhimillisenä Raamattu samalla on kokonaan jumalallinen. Se on syntynyt
Pyhän Hengen vaikutuksesta. Siinä ei ole mitään, mikä ei olisi Jumalan puhuttelua
tai mikä ei voisi tulla sellaiseksi jossakin todellisessa elämäntilanteessa. (Pihkala
1992: 83.)

 Jotkut raamatuntutkijat tosin ovat tässä suhteessa varovaisempia: he katsovat,
että Raamattu ainoastaan heijastaa niitä tuntoja ja kokemuksia, joita Raamatun
ajan ihmisillä oli Jumalasta.22 Kirjallisuudentutkija puolestaan enää harvemmin
vaivaa päätään inspiraation aikaansaajalla — hänen pääasiallinen kiinnostuksen-
sa kohdistuu itse tekstiin ja sen merkityksiin. Joka tapauksessa Raamatun
vaikutus länsimaiseen kulttuuriin ja kirjallisuuteen selittyy paljolti sillä, että sitä
on perinteisesti luettu kokonaisuutena eikä vain yksittäisinä, toisistaan irrallisina
teksteinä (Frye 1982: xiii).

Raamattu on kirjallisuutta kirjallisuudesta. Monet sen kirjat rakentuvat toisten
Raamatun osien varaan kehitellen ja muunnellen niiden aiheita ja teemoja. Erich
Auerbach on Mimesis-teoksessaan verrannut toisiinsa Homeroksen runoutta ja
Vanhan testamentin kertomuksia (1946/1992: 20—42). Hänen mielestään jäl-
kimmäisiä yhdistää toisiinsa ”maailmanhistoriallinen vaade”, joka konstituoi
kovin erilaisista tarinoista yhtenäisen tapahtumasarjan:

Vanha testamentti ei kompositioltaan ole läheskään niin yhtenäinen kuin Homerok-
sen runot, vaan hyvin selkeästi erillisistä osista kokoonpantu — mutta sen kaikki

22 Heikki Räisänen kiteyttää tämän käsityksen Raamatun inspiroitumisesta näin: ”Raa-
mattu on inhimillistä todistusta ja tulkintaa siitä, mitä ihmiset ovat kokeneet Jumalan tekevän
ja puhuvan” (Räisänen 1981: 106).
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osat kuuluvat samaan maailmanhistorialliseen ja maailmanhistoriaa tulkitsevaan
yhteyteen. - - Vaikka kertomukset ja kertomusryhmät ovat erillisempiä,
horisontaalisesti hajanaisempia kuin Iliaan ja Odysseian tarinat, niin niiden
vertikaalinen side on luja ja pitää ne yhdessä ja yhtenäisinä - -. Kaikki Vanhan
testamentin suuret hahmot, Aadamista aina profeettoihin saakka, ilmentävät tätä
vertikaalista yhteenkuuluvuutta. (Auerbach 1946/1992: 35.)

Vanha testamentti on läsnä Uudessa testamentissa lukemattomin sitaatein ja
alluusioin. Keskeiset teemat, kuten pääsiäistapahtumat, ovat kiinteästi yhteydes-
sä Vanhan testamentin teksteihin. Frank Kermode on laskenut, että pelkästään
Markuksen evankeliumin viidessä viimeisessä luvussa on 57 Vanhan testamentin
sitaattia ja peräti 160 alluusioita siihen (1987: 382).

Uuden testamentin kirjallinen tausta on juutalaisten Raamattu, kristittyjen
Vanha testamentti. Yksi Uuden testamentin avainsanoista on täyttymys.23

Evankeliumien kertojat painottavat toistuvasti sitä, että Jeesus teki niin kuin ”laki
ja profeetat” olivat edeltä tienneet ja että hänen kohtalonsa oli ennustettu jo
kirjoituksissa.24 Tämä sama täyttymyksen teema, joka liittyy elimellisesti Auer-
bachin mainitsemaan Vanhan testamentin ”maailmanhistorialliseen tapahtuma-
sarjaan”, toistuu Paavalin kirjeissä samoin kuin Ilmestyskirjassa, johon koko
Raamatun ”suuri kertomus” huipentuu. Intertekstuaalisuus ei rajoitu pelkästään
Vanhan ja Uuden testamentin väliseen kytkentään. Vanhan testamentin kirjat
nivoutuvat monin säikein toisiinsa. Samoin on myös Uuden testamentin laita;
mm. Pietari viittaa kirjeessään Paavalin kirjeisiin (2. Piet 3: 15—16).

Intertekstuaalisuus, joskin toisin termein ilmaistuna, on Raamatun kokonai-
suudessa jo vanhastaan nähty niin keskeiseksi, että osa sitaateista ja alluusioista
on nähty parhaaksi merkitä viittein kunkin jakeen loppuun.25 Myös kaikissa

23 Dogmatiikan tutkijat puhuvat Raamatun pelastushistoriallisesta tulkintamallista (yhte-
nä muiden mallien joukossa): ”Ajatus Jumalan toiminnasta historiassa muodostaa sekä Vanhan
että Uuden testamentin punaisen langan. Tähän maailmansisäiseen (immanenttiseen) tekojen
ja tapahtumien sarjaan punoutuu sarja Jumalan pelastustekoja, jotka noudattavat hänen suun-
nitelmaansa. - - Historiasta ei kuitenkaan voida ilman muuta lukea Jumalan toimintaa. Kysymys
on ilmoitukseen perustuvasta uskon tulkinnasta. Ilman uskoa historia ei paljastu pelastushisto-
riaksi.” (Pihkala 1992: 73.)

24 Frank Kermode kirjallisuudentutkijana painottaa myös täyttymyksen merkitystä Uudes-
sa testamentissa: ”Indeed the idea of fullness, pleroma, is essential to the New Testament. From
the point of view of its writers, of generations of interpreters, and, in their own way, of modern
literary critics, it is the part of book in which the plot laid down earlier comes to fulfillment”
(1987: 386).

25 Raamatun lukujako on peräisin 1200-luvulta, mutta täydellinen luku- ja jaejako, mihin
viitetekstien käyttökelpoisuus perustuu, otettiin käyttöön vasta 1500-luvulla painetuissa
Raamatuissa (Unger 1984/1986: 688).
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Raamatun kommentaareissa kiinnitetään poikkeuksetta huomiota sisäkkäis-
viitteisiin (Leach 1987: 582).

 Raamatun viimeinen kirja, Johanneksen ilmestys eli Ilmestyskirja on koko
”suuren kertomuksen” loppuhuipennus; siinä vedetään kaikki Raamatun läpi
kulkevat langat yhteen. Ilmestyskirjassa on nähtävissä viittauksia moniin Van-
han testamentin kirjoihin: Mooseksen kirjoihin, profeettoihin, Psalmeihin jne.
Uuden testamentin teksteistä kytkeytyvät Ilmestyskirjaan kaikkein läheisimmin
Jeesuksen eskatologinen puhe (Matt 24, Mark 13 ja Luuk 21) sekä Paavalin
kirjeiden muutamat ns. lopun aikaa ja ylösnousemusta käsittelevät kohdat (1. ja
2. Tess sekä 1. Kor 15). Jotkut raamatuntutkijat ovat nimittäneet Ilmestyskirjaa
”Suureksi keskusasemaksi”, josta johtaa rata kaikkiin muihin Raamatun kirjoi-
hin.

Vanha, kirkkoisistä lähtevä traditio on pitänyt apostoli Johannesta Ilmestyskir-
jan kirjoittajana,26 mutta monet ns. historiallis-kriittisen koulukunnan tutkijat
ovat kyseenalaistaneet tämän näkemyksen.27 Tosin uusin tutkimus on taas
rehabilitoimassa vanhoja käsityksiä.28 Kirjoitusajankohdasta kuitenkin vallitsee
suhteellisen yhteneväinen näkemys: kirja on kirjoitettu viimeistään ensimmäisen
vuosisadan viimeisellä vuosikymmenellä.

Tutkittavien teosten, Uuden Jerusalemin ja Maan avaruuden fiktiivisessä
maailmassa ei aseteta kyseenalaiseksi perinteistä käsitystä apostoli Johanneksen
osuudesta Ilmestyskirjan syntyyn. Johannes Hakala referoi pastori Blombergin
puhetta näin:

Blomberg kertoi pitkään, mitä Ilmestyskirjassa tästä Uudesta Jerusalemista oli
kirjoitettu, kuinka se oli laskeutumassa maan päälle, mutta niin hitaasti ja niin
kaukaa, että jo Johannes oli nähnyt Uuden Jerusalemin olevan laskeutumassa, kun
oli ollut saarella jonka nimi oli Patmos ja joka oli Välimeressä, Kreikan saaria tai
turkkilaisten, en muista varmasti. Vaikka apostoli Johannes oli kohta tuhat yhdek-
sänsataa vuotta sitten nähnyt, kuinka Uusi Jerusalem hitaasti laskeutui maan päälle
taivaasta, vieläkään se ei maan päälle ollut ehtinyt. (UJ: 291.)

Teosten tulkinnassa on siis lähdettävä siitä, että viittaukset apostoli Johannekseen
implikoivat hänet sekä Johanneksen ilmestyksen että Johanneksen evankeliumin
kirjoittajaksi.

26 Ks. esim. IRT III: 7030; Unger 1984/1986: 647; Saarisalo 1975: 357.
27 Ks. esim. Nikolainen 1988: 12; Räisänen—Saarinen 1978/1991: 137, 139, 171.
28 Esim. Jukka Thurén, jonka tutkimus edustaa uusinta suomalaista Johannes-tutkimusta,

ei sano asiassa mitään varmaa, mutta jättää oven auki sillekin mahdollisuudelle, että vanha
traditio ja kirkkoisien todistukset olisivat tässä asiassa luotettavia (1992: 6—16).
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Ilmestyskirja koostuu eri näyistä, joista osa liittyy kiinteästi toisiinsa. Esimer-
kiksi sinetti-, pasuuna- ja maljatuomiot kytkeytyvät toisiinsa siten, että seitsemäs
sinetti sisältää pasuunat ja seitsemäs pasuuna puolestaan vihanmaljat.29 Jotkut
näyt viittaavat myös Ilmestyskirjan ulkopuolisiin teksteihin (esimerkiksi peto
Danielin kirjan petoihin, Harmagedon-jaksot Sakarjan ja Jooelin ”Herran päivä”
-näkyihin jne.).

Ilmestyskirjan loppua hallitsee visio uudesta taivaasta ja uudesta maasta sekä
pyhästä kaupungista, Uudesta Jerusalemista, joka laskeutuu alas taivaasta Juma-
lan tyköä (Ilm 21—22). Tätä näkyä edeltäviä ovat Babylonin tuho, Kristuksen
paluu maan päälle, tuhatvuotinen valtakunta, viimeinen sota, viimeinen tuomio
sekä saatanan, kuoleman ja tuonelan heittäminen tuliseen järveen.

Ilmestyskirjan loppulehdet ovat paralleelisia Raamatun alkulehdille. Molem-
mista löytyy sekä luominen että elämän puu. Lopussa siirrytään kuitenkin
laadullisesti korkeammalle tasolle. Kadonneessa paratiisissa oli käärme, mikä
merkitsi vaaraa, mutta palautetussa paratiisissa ”ei mitään kirousta ole enää
oleva” (22: 3). Alussa luotiin aurinko, mutta Uudessa Jerusalemissa ei sitä enää
tarvita, koska ”Jumala on valaiseva heitä [kaupungin asukkaita]” (22: 5). Eedenin
vesivirtaa vastaava ”kristallivirta” juoksee nyt suoraan Jumalan valtaistuimesta
(22: 1).

Timo Veijola sanoo:

Näin Ilmestyskirjan näkijä palaa siihen, mikä oli kaiken alussa. Kadotettu paratiisi
on jälleen ihmisen ulottuvilla. Enää elämän puulle vievää tietä eivät vartioi kerubit
ja salamoiva miekka, vaan itse Jumalan Poika. Suurin muutos on siinä, että enää
elämän puu ei ole ihmisiltä kielletty puu. Eskatologinen täyttymys on suurempi kuin
paratiisissa vallinnut alkutila. (Veijola 1990: 200.)

Loppunäyn punainen lanka kietoutuu toteamuksesta, että ”kaikki entinen on
mennyt” (21: 4), ja lupauksesta: ”Katso, uudeksi minä teen kaikki.” (21: 5).
Paratiisiin päässeiden yläpuolella on uusi taivas (21: 1), jalkojen alla uusi maa
(21: 2) ympärillä uusi kaupunki (21: 3), otsassa uusi nimi (2: 17, 22: 4) ja lauluna
uusi virsi (5: 9, 14: 3). Kaikki nämä liittyvät tavalla tai toisella Raamatun
keskeisiin teemoihin, kuviin ja typologiaan ja ovat osa sitä ”antityyppien anti-
tyyppiä” (Frye 1982: 138), jonka yhteinen nimittäjä on Uusi Jerusalem.

29 Bernard McGinn (1987: 525) näkee tässä kompleksisen kirjallisen keinon (kertomus-
sekvenssi on edeltävän kerrontajakson huipennus). Hän viittaa myös upotuksiin kahden
episodin välissä (esim. Ilm 8: 2—6).
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❖ ❖ ❖

Antti Tuurin teksteistä ei tietääkseni ole nostettu esiin mitään erityisen kristillistä
tai tunnustuksellista ulottuvuutta.30 Uskonto, Raamattu ja kristillinen diskurssi
ovat kuitenkin olleet hänen teksteissään monella tavalla esillä jo alusta pitäen:
monissa, etenkin varhaiskauden novelleissa ja -romaaneissa innokkaat uskovai-
set tekevät uutteraa käännytystyötään; papit puolestaan paimentavat laumaansa
lähinnä virkansa puolesta. Kristillinen usko näyttäytyy näissä teksteissä varsin
negatiivisessa valossa. Myöhemmin — erityisesti 1980-luvulta alkaen — sävyt
jossain määrin muuttuvat (tai niitä tulee lisää), mutta kiinnostus uskonnollisia
kysymyksiä ja transsendenttia todellisuutta kohtaan säilyy vahvana.

Tutkimukseni yhtenä kysymyksenä onkin selvittää, millä tavoin ja millaisissa
merkityksissä Raamattu ja kristillinen diskurssi manifestoituvat Uudessa Jeru-
salemissa ja Maan avaruudessa. Lopussa, tutkimustulosten kokoamisen yhtey-
dessätarkastelen hieman Antti Tuurin muunkin tuotannon uskonnollista tema-
tiikkaa (s. 158—166).

30 Antti Tuurin uskonnollisella vakaumuksella ei tämän tutkimuksen kannalta ole varsi-
naista merkitystä, mutta kuriositeettina mainittakoon, että hän kertomansa mukaan on eronnut
luterilaisesta kirkosta siksi, ettei ”taivaaseen pääsemisessä oikein jaksa uskoa kirkon virkatie-
hen” (Tuuri 1989b).
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akalan suvun tarina käsittää kaikkiaan viisi kohtalaisen kokoista romaania.H
Erikoista tässä sukuromaanisikermässä perinteisiin, meillä viime vuosikymme-
ninä niin suosituiksi tulleisiin kronikkoihin verrattuna on se, että teosten ilmes-
tymisjärjestys ei noudata samaa kronologista järjestystä kuin niistä hahmottuva
tarina. Lisäksi jotkut tapahtumat tullaan sarjan puitteissa kertoneeksi pariin-
kolmeenkin kertaan, tosin aina eri näkökulmista. Kertojiakin on kolme, jotka
kylläkin muistuttavat jossain määrin toisiaan — ovathan he sukulaisia suoraan
alenevassa polvessa. Pohjanmaa-sarjan takana voisi ajatella häämöttävän
Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin tarinan; Hakalan ”patriarkkojen”, Johanneksen,
Martin ja Erkin, tarina vain etenee suureen esikuvaansa nähden nurin päin.

Sarjan kivijalka on vuonna 1982 ilmestynyt Pohjanmaa. Kyseessä on ns.
yhdenpäivänromaani, jonka tapahtumahetki on sunnuntai 18.7.1978.1 Romaanin
kollektiivisena päähenkilönä on Hakalan nelipäinen veljessarja ja kertojana
veljeksistä nuorin, Erkki. Tapahtumien polttopisteenä toimii Hakalan sukutalo
Kauhavan kirkolla. Tarinassa on runsaasti takautumia ja sisäkertomuksia. Niissä
kosketellaan vuosikymmenten takaisia suuria tapahtumia, joissa pohjalaisilla on
ollut tärkeä osa (ainakin heidän omasta mielestään): vapaussotaa, Amerikan-
kuumetta, lapuanliikettä, Mäntsälän kapinaa, talvisotaa, jatkosotaa, asekätkentää
jne. Myös ajankohdan keskeiset maakunnalliset puheenaiheet lomittuvat tarinan
kudokseen. Pohjanmaahan sisältyvät pääpiirteissään kolmen Hakalan miespol-
ven tärkeimmät elämänvaiheet, samoin koko maakunnan lähihistoria.

II Rakenteet ja kerronta

1 Päivämäärän kirjailija ilmoittaa teoksessa Miten kirjani ovat syntyneet (Tuuri 1991b:
301). Hän sanoo, ettei sitä mainita kirjassa, koska päivämäärällä ei ole merkitystä lukemisen
kannalta, mutta että tietyt todella tapahtuneet asiat sitovat päivän juuri mainituksi. Vaikka
tarkkaan ottaen näin onkin, päivämäärän voi laskea kohdasta, jossa opettaja kertoo Särkisyrjän
taisteluista ja sen vuosipäivän vietosta huoltoaseman baarissa (PM: 307—310).

1. Kolme miespolvea, kolme kertojaa,
kolme aikakautta
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Kirjailija itse uskoi kirjaa tehdessään saavansa mahtumaan samoihin kansiin
kaiken, mitä halusi kotimaakunnastaan kertoa, mutta:

- - kirjaa kirjoittaessani kävi niin kuin aina käy: kirja rupesi kehittymään johonkin
sellaiseen suuntaan, jota en ollut suunnitellut, löytyi konepistooli ja ruvettiin
juomaan kiljua ja lopulta oli miehiä raudoissa ja laudoissa, ja kun tarina oli valmis,
en ollut saanut kaikkea kerrotuksi mitä halusin (Tuuri 1991b: 302).2

Niinpä Pohjanmaa sai jatkoa ja laajennusosia. Ensin mentiin ajassa taaksepäin:
syntyi Talvisota (1984), jonka kertojana on Martti, Hakalan veljesten isä. Tarinan
aika on reilut kolme kuukautta eli suunnilleen sama, minkä talvisota kesti (105
päivää). Talvisota on rakenteeltaan selvästi pelkistetympi kuin Pohjanmaa. Siinä
ei ole sisäkertomuksia tai takautumia juuri lainkaan, ainoastaan muutamia
viittauksia joidenkin henkilöiden myöhempiin vaiheisiin. Itse asiassa se voisi
olla hyvin Pohjanmaan laaja sisäkertomus. Tosin se on perussävyltään kovin
toisenlainen kuin ”emoromaaninsa”: Talvisota on ilmiselvä sankaritarina; se
vahvistaa myyttiä talvisodan urhoollisista taistelijoista ja tekee kunniaa pohja-
laisten miesten sodankäynnille. Pohjanmaa taas riisuu pohjalaisia sankarimyyt-
tejä — tai oikeammin kääntää niitä nurin. Tietyllä tavalla Pohjanmaa ja Talvisota
lyövätkin toisiaan korvalle.

Ameriikan raitti (1986) puolestaan jatkuu siitä, mihin Pohjanmaa loppuu.
Tosin väliin jää seitsemän vuoden aukko: tarinan tapahtumat sijoittuvat huhti-
kesäkuuhun vuonna 1985, joten romaani oli ilmestyessään varsin ajankohtainen.3

2 Tuuri on selittänyt Talvisodan syntyä mm. sillä, että häntä Pohjanmaan vastaanotossa jäi
harmittamaan se, että sotajuttuja kertova opettaja oli koettu koomiseksi hahmoksi: pohjalaisten
sodankäynti näytti olevan vaarassa jäädä naurunalaiseksi jälkipolvien ja muunheimoisten
parissa (Tuuri 1991b: 302). Tuuri sanoo, ettei hän ”ollut erikoisesti halunnut opettajasta mitään
kovin naurettavaa”, mutta että lukijat olivat onnitelleet häntä mainiosta tyypistä, jolle ei voinut
olla nauramatta (mp.). Mielestäni tässä kohdin kirjailijan oma tulkinta on huono: kertojan
tunnontarkka opettajan loputtomilta tuntuvien sotajuttujen toistaminen luo ironisen virityksen,
joka tuhoaa mahdollisuuden suhtautua opettajaan vakavasti. Jo se, että mies elää pelkästään
sotamuistoistaan vielä yli 30 rauhanvuoden jälkeen — suunnittelee esimerkiksi, miten Lummukan
hiekkakuoppia voisi parhaiten jalkaväkijoukkueella puolustaa (PM: 216) — tekee hänestä
väistämättä koomisen. Sinikka Nielsen luonnehtii opettajaa romaanissa ”parodisen (koomisen)
vastavalon antajaksi”; hänen mukaansa täysin sotamuistojen vallassa elävä opettaja on ”elävä
jäänne sodasta siinä missä konepistooli on esineellinen jäänne” (1989: 53).

3 Ajankohta käy ilmi viimeiseltä sivulta. Kertoja laskeskelee verorikostensa vanhentumis-
aikataulua, josta myös tarinan nykyhetki on pääteltävissä. Tämä on Tuurin tuottamalle tekstille
tyypillinen konventio: mitään ei selitetä, vaan kaikki mitä tekijä haluaa sanoa, kuvataan
tapahtumina (Tuuri 1991b: 293).



24

Kertoja-päähenkilönä on jälleen Erkki, ja liikkeelle lähdetään Kauhavalta, kuten
sarjan kahdessa aikaisemmassakin teoksessa. Tosin jo ensimmäisen luvun jäl-
keen siirrytään vieraampiin maisemiin — ensin Tukholmaan ja sitten Amerik-
kaan, jonne Erkki myös tarinan lopussa jää verorikostensa vanhenemista odotte-
lemaan.

Neljäs osa Hakala-sarjassa merkitsi jälleen paluuta vuosikymmenten taakse,
mutta nyt mentiin jo reilusti kauemmaksi kuin Talvisodassa: 1920- ja 1930-
lukujen taitteeseen. Uuden Jerusalemin (1988) tapahtumapaikkana on Ameriikan
raitin tapaan Uusi maailma, nyt kuitenkin pelkästään Kanada. Tarinan tapahtu-
mat sijoittuvat kokonaisuudessaan syyskuuhun 1928.4 Kertojana on Erkin vaari
ja Martin isä, Johannes. Maan avaruus, joka on melko suora jatko Uudelle
Jerusalemille, ilmestyi vuonna 1989. Kertojana on edelleen Johannes Hakala ja
tapahtumapaikkanakin yhä Kanada. Varsinainen tarina käsittää vajaan vuoden
mittaisen jakson vuonna 1929, joskin teoksen loppusivut muodostavat eräänlai-
sen epilogin, jossa harpataan ensin useita kuukausia, sitten vuosia ja lopulta
vuosikymmeniä perustasosta eteenpäin.

Kaikki romaanit ovat itsenäisiä kokonaisuuksia; mikään niiden rakenteessa ei
edellytä välttämättä toisten osien tuntemista, mikäli on uskomista Maan avaruu-
den etuliepeen mainostekstiin. Tämä itsenäisyys on tietysti jossain määrin
makuasia, mutta ainakin kaksi viimeistä osaa muodostavat selvästi romaanipa-
rin. Uuden Jerusalemin ja Maan avaruuden suhde toisiinsa ei kuitenkaan ole
aivan ongelmaton. Edellinen viittaa jo nimellään samoin kuin toisen osansa
alaotsikolla Uusi Jerusalem -nimiseen ihanneyhdyskuntaan, jonka idea ja nimi
ovat peräisin Ilmestyskirjan taivaallisesta Jerusalemista. Tarinassa ei kuitenkaan
kyseiseen paikkaan ehditä. Se jää lähinnä vision tai suunnitelman tasolle. Maan

4 Kertoja mainitsee vain, että ”oli syyskuu” (UJ: 18). Muutamista viittauksista voi päätellä,
että 1920-luvusta on kyse. Kansipaperissa sanotaan, että eletään 1920-luvun loppua. Tarkan
ajankohdan voi laskea esimerkiksi Ameriikan raitin antamien tietojen perusteella: Martta
Hakala kertoo, että Johannes tuli hakemaan häntä valssiin suomalaisten haalilla ensimmäisen
kerran vuonna 1929 (AR: 265). Tästä tapauksesta Maan avaruudessa kerrotaan aivan loppu-
sivuilla. Koska Johannes oli ehtinyt olla Kanadassa ennen tätä tapahtumaa noin vuoden, Uuden
Jerusalemin tapahtumien täytyy sijoittua syyskuulle 1928. Pohjanmaassa Johanneksen miniä
puolestaan kertoo, että vaari oli ”Amerikan rannasta” mennyt Copper Cliffiin ”vuonna 29”
(PM: 100), mutta hänen kertomuksensa vaarin vaiheista eivät muutenkaan kaikilta osin täsmää
AR:n, UJ:n ja MA:n esittämien versioiden kanssa. Ajankohdan voi laskea myös joistain
historiallisista (ei-fiktiivisistä) tapahtumista, esimerkiksi Timminsissä 10.2.1928 olleesta
kaivospalosta (Lindström-Best—Sutyla 1984: 43—49), josta kertoja mainitsee, että
”Timminsissä kevättalvella oli ollut suuri kaivosonnettomuus Hollingermainissa, ja kolme-
kymmentäyhdeksän kaivosmiestä oli kuollut tulipalossa” (UJ: 28—29). Vuosiluvun
päätteleminen näin edellyttää kuitenkin fiktion ulkopuolisten lähteiden hyväksikäyttöä.
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avaruudessa sen sijaan Uusi Jerusalem on tapahtumien polttopiste. Valtaosa
toiminnasta sijoittuu juuri tähän Saskatchewanin preerialle nousseeseen suoma-
laiseen ihanneyhteisöön.

Pekka Tarkka onkin sitä mieltä, että kirjailija hätäili tehdessään Johannes
Hakalan tarinasta kaksoisromaanin:

Mutta on kummallista, että oikeastaan vasta nyt Tuuri ehtii Uuteen Jerusalemiin,
jota nimi lupasi ennen aikojaan. Käy ilmi, että edellinen kirja olikin vain toistoa
jääräpäisen suomalaisen seikkailuista vieraalla maalla — ja samalla merkittävän
teoksen pitkitetty johdanto.

Uuden romaanin voi kyllä lukea itsenäisenäkin, ja kenties olisi parasta unohtaa
menneet. Jälkiviisaasti voi silti ihmetellä, mikä sai kokeneen kirjailijan hätäilemään
julkaisemista silloin kun järkevintä olisi ollut malttaa mielensä ja kehittää loistavas-
ta aineistosta kiinteä kokonaisuus.

Kun kävi niin kuin kävi, syntyi kaksoisromaani, jonka edellinen osa on koheltamista
ja jälkimmäinen osa sen ydin ja sielu. (Tarkka 1989b.)

Tarkan kritiikki on osin oikeutettua, sillä Uusi Jerusalem on epäilemättä
johdanto  Maan avaruuteen, sellaiseksi vieläpä pitkänlainen. Tarkan väite, että
se olisi pelkkää koheltamista, on kuitenkin perusteeton. Uudessa Jerusalemissa
esitellään ajankohdan taloudellinen ja yhteiskunnallinen tilanne ja ne olosuhteet,
joissa suomalaissiirtolaiset Kanadassa joutuivat leipänsä hankkimaan. Sen poh-
jalta käy ymmärrettäväksi, minkä vuoksi Uuden Jerusalemin kaltainen ihanne-
siirtokunta on motivoitu ja minkä vuoksi Johannes Hakalakin, mies jolla ”ei ollut
uskoa” (UJ: 308), lähtee mukaan uskonnollispohjaiseen yhteisöön. Uudessa
Jerusalemissa luodaan näyttämö tapahtumille ja piirretään henkilöt, jotka sitten
Maan avaruudessa toimivat ja tekevät ratkaisujaan.5

Miksi sitten Hakalan miesten tarinan jotkut osat on nimetty ”romaaneiksi”
(Pohjanmaa, Ameriikan raitti, Maan avaruus) ja toiset ”kertomuksiksi” (Talvi-
sota, Uusi Jerusalem)? Tuskinpa kyseessä on mikään sattuma; Tuurin muidenkin

5 Eräässä lehtihaastattelussa Tuuri kertoo, miksi hän teki Johannes Hakalan tarinasta
kaksoisromaanin ja miksi hän ylipäätään ryhtyi kirjoittamaan uudestaan sitä, minkä hän
oikeastaan oli jo kahdessa aiemmassa romaanissa kertonut: ”Kun Ameriikan raitti ilmestyi,
lehdet pullistelivat viikkotolkulla juttuja veropakolaisjahdista. Se oli sattuma, ei Tuurin kirjan
syy tai ansio. Poliisi vain oli työssään päässyt tiettyyn vaiheeseen. — Niissä yhteyksissä
kuitenkin selvitettiin kirjan kertovan veropakolaisista. Ja minä kun olin tahtonut kertoa
siirtolaisuudesta. Hyvä se tavallaan oli. Se lisäsi kirjan myyntiä, mutta leimasi väärällä tavalla.
— Oikeastaan siksi kirjoitin Uuden Jerusalemin ja Maan avaruuden, joka on jatkoa samalle
tarinalle. Juttu oli niin laaja, että se oli kirjoitettava kahdeksi romaaniksi, 700-sivuinen kirja
olisi ollut lukukokemuksena ja hinnaltaan mahdoton. Sen lukemiseenkin olisi tarvittu vinssiä
tai väkipyörää.” (Leino 1990.)
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teosten alaotsikot tuntuvat ylipäätään tarkkaan harkituilta.6

Syyt ovat nähdäkseni rakenteellisista eroista ja temaattisista painotuksista
johtuvia. Talvisota on temaattisesti köyhempi kuin Pohjanmaa. Se on itse asiassa
Pohjanmaan Mäntsälän kapina -tarinan kaltainen sotajuttu — hyvä, vakuuttava
ja vaikuttava — mutta näkökulmaltaan kuitenkin suppea.7 Pohjanmaassahan
asioita tarkastellaan monen eri henkilön perspektiivistä, vaikka kertomusten
langat kokoaakin yhteen varsinainen kertoja Erkki Hakala. Pohjanmaan kohdal-
la voisi jopa puhua moniäänisyydestä, Mihail Bahtinin tarkoittamasta dialogi-
suudesta (1963/1991: 19—77): siinä iskevät yhteen eri näkemykset, mielipiteet,
muistikuvat ja jopa maailmankuvat. Pirjo Lyytikäinen, joka tulkitsee Pohjan-
maan ja koko Hakala-sarjan ”50-lukulaisen pelkistetyn modernismin ja eeposra-
kenteen yhdistelmäksi”, sanoo, että ”tekijän tai lukijan silmissä yhteisö, Hakalan
veljekset ja heidän maailmansa, eivät ole kunnioituksen kohteena”. Kuitenkaan
eksplisiittiä kritiikkiä ei sitä kohtaan ole, jolloin ”lukijan näkökulma jää pitkälti
hänen omien arviointiensa varaiseksi” (Lyytikäinen 1991b: 64). Pohjanmaassa
on myös simultaanisesti läsnä monia eri aikakausia, vaikka se onkin perusratkai-
sultaan yhdenpäivänromaani. Sama näkökulmien ja aikatasojen moninaisuus
koskee myös Ameriikan raittia. Nämä temaattisesti laaja-alaisemmat tekstit on
siis kynnysteksteissä luokiteltu romaaneiksi, mutta niiden välissä ilmestynyt
Talvisota suppeampana on nimetty ”vain” kertomukseksi.

Uusi Jerusalem puolestaan on tietyllä tavalla alisteinen Maan avaruudelle.
Tosin siihen sisältyy (toisin kuin Talvisotaan) useitakin sisäkertomuksia, joista
pari on melko laajaakin. Silti se on rakenteeltaan Maan avaruutta yksinkertai-

6 Gérard Genette on Seuils-teoksessaan (1987) kiinnittänyt huomiota varsinaisia tekstejä
ympäröiviin para- eli kynnysteksteihin, joihin myös alaotsikot kuuluvat. Nämä kynnystekstit
ympäröivät teosta tai itse teoksessa sen varsinaista tekstiä ja siihen kiinteämmin tai löyhemmin
liittyen ohjaavat lukijan tulkintaprosessia. Genetten mukaan teosten ala- ja yläotsikot joko
kytkevät teokset toisiin teksteihin tai pyrkivät erottamaan ne muista lajiyhteyksistä.Kiinteästi
tekstiin liittyviä paratekstejä ovat kaikki otsikot, mottolauseet, johdannot, esipuheet ja myös
tekijän nimi. Löyhempää kytkentää edustavat tekstistä esitetyt arvostelut, tekijän omat ja
muiden kommentaarit, teoksen käsikirjoitukset ja luonnokset sekä kirjeet ja muu biografinen
materiaali, jossa teosta luonnehditaan. Pirjo Lyytikäisen mukaan paratekstien yhtenä tehtävänä
saattaa olla ”tekstin hypertekstuaalisen luonteen paljastaminen”. (1991a: 155.) Kynnysteks-
teistä ks. myös Keskinen (1993).

7 Väinö Linnan Tuntemattoman sotilaan kohdalla on puhuttu paljon rivimiehen näkökul-
masta, jota on nimitetty sammakkoperspektiiviksi. Talvisodan kohdalla rivimiehen näkökulma
on vielä pelkistetympi minä-kertojasta johtuen. Tuntematon lienee luokiteltavissa Talvisodan
yhdeksi hypotekstiksi (vrt. Broich 1985: 48—52) — molemmissa sota määrää tarinan ajalliset
ja toiminnalliset rajat ja kummassakin seurataan tiukasti vain yhden komppanian (ja siitäkin
vain pienen osan) vaiheita. Toisaalta kaikki viime sodista kirjoitetut kirjat on asetettava
jatkumolle ennen ja jälkeen Tuntemattoman sotilaan.
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sempi. Siinä kerrottu aika on varsin lyhyt, eikä takautumiakaan ole kovin monia.
Tarinaan ei sisälly myöskään muita katkoksia kuin nukutut yöt.  Maan avaruuden
aikarakenteet sen sijaan ovat huomattavasti kompleksisempia. Sen kerronta
perustuukin tehokkaaseen takautumien käyttöön. Kertoja esittää tarinansa muu-
tamissa sykleissä, joiden sisään hän upottaa takautumia jopa viikkojen mittaisista
ajanjaksoista. Myöskään samankaltaista päähenkilössä tapahtuvaa kehitystä,
mikä Maan avaruudessa on (kaikesta huolimatta) nähtävissä, ei Uudessa Jeru-
salemissa ehdi juuri tapahtua.

Jos taas verrataan Talvisotaa ja Uutta Jerusalemia toisiinsa, niistä voi löytää
yhden yhteisen piirteen: ne molemmat kuvaavat ”poikkeustilaa” — tietynlaista
ääritilannetta, jossa yksilö joutuu orientoitumaan ja ennen kaikkea selviytymään
uudella tavalla. Kuvattu henkilö (joka näissä romaaneissa on myös kertoja) on
temmattu (Talvisota) tai tempautunut (Uusi Jerusalem) turvallisesta ympäristös-
tä ja tuttujen rutiinien keskeltä uuteen outoon paikkaan, jossa hänen on kaikin
voimin kamppailtava elämästään ja tulevaisuudestaan. (Myös Maan avaruuden
ensimmäisen kirjan voi katsoa kuuluvan samaan ääritilanne-kategoriaan.) Tuu-
rin luokituksessa ääri- ja poikkeustilanteen kuvaukset ovat siten kertomuksia
erotuksena pidempää kehitystä luotaavista romaaneista.

On tietysti mahdollista tarkastella syntynyttä teossarjaa myös yhtenä kokonai-
suutena. Silloin näiden ”romaanien” välissä oleville ”kertomuksille” muodostuu
samanlainen tehtävä kuin romaanien sisäkertomuksille: ne laventavat tarinaa,
laajentavat ja syventävät temaattista liikkuma-alaa, vyöryttävät esiin lisää todis-
tusmateriaalia. Tästä näkökulmasta ne ovat itsenäistyneitä, erikseenkin luettavis-
sa olevia upotuksia, joiden merkitys tavallaan syvenee, kun ne hahmotetaan
suhteessa suurempaan kokonaisuuteen, Pohjanmaa-sarjaan.

2. Isännästä isännän varjoksi
eli lyhyt kuvaus tarinasta

2.1. Entinen käskijä muiden käskettävänä

Uusi Jerusalem kertoo muutamasta merkittävästä päivästä (kaikkiaan reilusta
viikosta) Johannes Hakalan elämässä, hänen Kanadaan-saapumiseensa liittyvis-
tä tapahtumista ja ensivaikutelmista ”Luvatussa maassa”. Jos sen haluaa määri-
tellä itsenäisenä kokonaisuutena irrallaan Maan avaruudesta, sitä voisi luonneh-
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tia kulttuurishokin kuvaukseksi: pohjalainen itsellinen talonpoika havaitsee
joutuneensa muiden paimennettavaksi, vahdittavaksi, autettavaksi ja lopulta
myös petettäväksi.

Johannes ja osa hänen matkakumppaneistaan, jotka ovat pääasiassa pohjalai-
sia, pestataan Halifaxin satamassa työhön Kirkland Laken kultakaivokseen.
Pestaajana on Hamina-niminen mies. Hän on tullut hakemaan rikkureita murta-
maan kaivosmiesten lakkoa. Miehille asioiden oikea laita selviää vasta junamat-
kan aikana. Osa heistä lähteekin omille teilleen. Johannes pysyy kuitenkin
Haminan seurassa ja ottaa tarjotun työn vastaan.

Työ kaivosonkalossa ”tuhannen viidensadan jalan levelillä” on odottamatto-
man kovaa. Työn fyysinen ankaruus ei kuitenkaan ole suurin murhe; suurin on se,
että miehet ovat eräänlaisia vankeja kaivosyhtiön asuinparakissa. Heidän muka-
naan kulkevat jatkuvasti aseistetut vartijat. Heillä ei ole vihamielisten lakkolais-
ten vuoksi mitään asiaa kaupungille. Lakkolaisten asuintaloa kohti ampuma
laukaus saakin Johanneksen ja Mäen Kallen lyömään rukkaset naulaan ja lähte-
mään jo kahden työvuoron jälkeen Kirkland Lakelta kohti Sudburyn nikkeli-
kaupunkia, jossa molemmilla on tuttuja ja jonne alun perin molempien piti
mennäkin.8

Sudburyssä töiden saaminen näyttää kuitenkin vaikealta. Toverukset lähtevätkin
kahden suomalaisen mainarin kanssa maaseudulle parin päivän hirvijahtiin.
Matkalla poiketaan koiratorpissa, salakapakoissa, joissa juopottelun lisäksi on
mahdollisuus tutustua maksulliseen rakkauteen. Perillä viskinjuonnin ohessa
ammutaan muuseja (kanadanhirviä) — ilman lupaa, tottakai. Tällä matkalla
Johannes tapaa saarnaaja Blombergin, joka suunnittelee ihanneyhteisön perusta-
mista länteen, Saskatchewanin preerialle. Tämä yhdyskunta on nimetty Uudeksi
Jerusalemiksi taivaallisen esikuvansa mukaisesti. Johannes saa Blombergiltä
kutsun Uuteen Jerusalemiin ja sen sinetiksi ametistin, ”palan Uuden Jerusalemin
muuria”, vaikka hän ei Blombergin puheisiin oikein vakavasti suhtaudukaan.

Johannes saa kuin saakin työtä nikkelikaivoksesta kirvesmiesten apulaisena;
ylpeä kauhavalainen isäntämies saa taivuttaa päänsä ikäisensä työnjohtajan
edessä, joka tutkii hänet niin kuin myytävän hevosen ja lopulta suostuu ottamaan
töihin — muiden miesten juoksutettavaksi. Mutta jo vajaan kahden päivän
perästä hänet yllättäen erotetaan. Syynä tähän on se, että Hamina ja Huhtalan
Paavo käyvät valehtelemassa kaivosyhtiön konttorissa, että hän on kommunisti

8 UJ:ssa kerrotaan, että Mäen Kalle otti myöhemmin nimekseen Charles McKay (UJ:10).
MA:ssa kerrotaan samasta miehestä, mutta nimi on nyt Mäen Heikki, joka käytti nimenään
Henry McKay (MA: 26). Mies on kuitenkin sama, sillä MA:ssa Johannes kertoo heidän tulleen
samalla laivalla Atlantin yli ja olleen samaan aikaan Kirkland Lakella ja Sudburyssä.
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ja rettelöitsijä. Paavo on Johanneksen ystävä jo Kauhavan ajoilta, mutta he ovat
ehtineet jo näinä muutamana päivänä joutua riitaan keskenään.

 Tarina päättyy tähän tilanteeseen. Johannes jää miettimään, mitenkä hän
asiansa tästä eteenpäin järjestäisi. Mielessä käy myös se, pitäisikö hänen katua
koko Suomesta-lähtöään. Hän sanoo kuitenkin kuin ohimennen Rinteelle, jonka
poorttihausissa hän majailee, että hän voisi ”lähteä Saskatchewaniin ja ruveta
kiskomaan Uutta Jerusalemia maan päälle sille tontille, jonka Blomberg oli sille
varannut” (UJ: 361). Rinne ennustaa Johannekselle, että tämä tulisi Uudesta
Jerusalemista nopeasti häntä koipien välissä takaisin.

2.2. Lakeuden kutsu

Maan avaruus piirtää jo pidemmän kaaren Johanneksen elämässä, lähes vuoden
mittaisen ajanjakson. Kirjan viimeiset kaksi sivua ovatkin jo eräänlainen epilogi,
ja parissa viimeisessä kappaleessa puhutaan jo 1950-luvulla (tai vielä sen
jälkeenkin) käydystä keskustelusta ja sen Johanneksessa myöhemmin herättä-
mistä ajatuksista. Eli lopussa ollaan jo vuosikymmenten päässä siitä, mistä tarina
alkoi.

Tapahtumat lähtevät liikkeelle Marmon Laken liepeillä olevalta tukkikämpältä,
jonne Johannes on päässyt työhön jouduttuaan lähtemään Sudburystä. On talvi ja
ankara pakkanen. Johannes sekaantuu kommunistien yöllä pitämän toverituo-
mioistuimen oikeudenkäyttöön ja joutuu sen seurauksena lähtemään puolusta-
mansa miehen, Korrin, kanssa kämpältä pois. Pakkanen on hirvittävä (50—60
°C) ja matkaa ihmisten ilmoille yli 40 kilometriä. Kaksikon onnistuu vaivoin
taivaltaa English Riverin kylään, jossa heidän tiensä eroavat. Korri lähtee itään
päin, mutta Johannes jatkaa kohti länttä, kohti Uutta Jerusalemia. Pitkän yksinäi-
sen junamatkan jälkeen hän päätyy Moose Jawin asemalle, josta hän vaeltaa
tuulessa ja tuiskussa Uuteen Jerusalemiin, jonka hän saavuttaa voimansa äärim-
milleen ponnistaen hallusinaatioiden jo sekoittaessa hänen tajuntaansa.

Uuden Jerusalemin ihanneyhteisö, jota saarnaaja Blomberg suvereenisti joh-
taa, osoittautuu Johannekselle varsin ristiriitaiseksi asuinpaikaksi. Yhtäältä hän
nauttii täysin siemauksin maan avaruudesta, lähes kotoisesta maisemasta, ja
työstään pellolla hevosten kanssa. Toisaalta hän ei kuitenkaan pysty sopeutu-
maan yhteisössä vallitseviin pelisääntöihin: hän sortuu jatkettuun aviorikokseen
erään toisen asukkaan vaimon kanssa.

Eräänä syysyönä Rantala, petetty aviomies, ampuu häntä kostoksi reiteen.
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Verenhukan vuoksi Johannes on vähällä menettää henkensä. Välikohtaus häm-
mentää yhteisön jäseniä, ja käykin niin, että ampujan sijasta Johannes joutuu
yhteisön hylkäämäksi. Hänen katsotaan itse aiheuttaneen kovan kohtalonsa.
Lopulta hän katsoo parhaaksi lähteä kokonaan pois Uudesta Jerusalemista.

Johannes palaa juuri ennen talven tuloa takaisin Sudburyyn köyhänä ja henki-
sesti lyötynä miehenä. Isäntämiehen ylpeys on saanut kovia kolhuja, ja Johannes
on valmis pyytämään apua maanmiehiltään selvitäkseen hengissä vallitsevan
pahan ajan ylitse. Vanha metsästyskaveri Siltala onnistuukin hankkimaan hänel-
le työtä nikkelikaivoksesta. Johanneksesta tulee tukkeutuneiden käytävien
aukaisija ja räjähtämättä jääneiden panosten laukaisija. Hänen työnsä on vaaral-
lisin ja samalla vähiten arvostettu tehtävä koko kaivoksessa. Sen tekijät eivät
yleensä jääneet eläkkeelle vaan kuolivat onnettomuuksissa. Johanneksenkin
onnistuu päästä tähän työhön juuri siksi, että juuri samana aamuna on sen tekijä
menettänyt tapaturmaisesti henkensä.

Johannes tekee vaarallista työtään loppujen lopuksi monta vuotta ja eräässä
mielessä tottuu jatkuvaan kuolemanvaarassa olemiseen. Seuraavana keväänä
hän menee naimisiin tytön kanssa, johon hän törmää samana iltana, kun palaa
Sudburyyn. Tosin hän ehti nähdä tytön jo noin vuotta aiemmin Blombergin
saarnatilaisuudessa, samassa, jossa hän sai kutsun Uuteen Jerusalemiin. Naimi-
siin menemisen hän kuittaa ohimennen yhdellä lauseella: ”Keväällä kävimme
vihillä.”

Lopussa Johannes kuvailee muutamalla lauseella Uuden Jerusalemin loppu-
vaiheet ja reverend Blombergin muuton Australiaan. Ikään kuin yhteenvetona
koko tarinalle hän kertoo ikävöineensä Vanhasta maailmasta ainoastaan keväällä
kukkivia suuria puita. Niitä hänen tielleen ei Uudessa maailmassa enää ollut
osunut, eikä hän ollut viitsinyt lähteä niitä varta vasten minnekään katsomaankaan.

3. Pidättyvä kertoja, toteava kerronta

3.1. Ei vuorosanoja — silti murrekirja

Kaikille Hakala-sarjan teoksille on ominaista pidättyväinen, konkreettisissa ja
aineellisissa asioissa pysyttelevä minä-kertoja, joka ei paljon uhraa laatusanoja
omien tunnereaktioidensa kuvaamiseen. Pohjanmaassa tämä kerrontaratkaisu
on viety äärimmilleen. Pirjo Lyytikäinen onkin huomauttanut, että minä-kertojana
ja fokalisoijana oleva Erkki jää koko veljessarjan ääriviivattomimmaksi henki-
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löksi — hän on ”läpinäkyvä reflektoija, joka rekisteröi tekoja ja puheita
behavioristisesti silloinkin, kun kysymyksessä ovat hänen omat tekonsa tai
puheensa. Persoonallinen diskurssin muoto kätkee persoonattoman kerronnan”
(Lyytikäinen 1991b: 64).9

Yhteistä koko Pohjanmaa-sarjan kerronnalle on se, että repliikkejä on tavatto-
man vähän.10 Esimerkiksi Pohjanmaassa niitä on vain yksi. Sekin tuhlataan heti
alussa, sillä koko romaani alkaa juuri sillä ainoalla: ”— Ja Jesus mä pänttään ne
kummakkin.” Tuuri kommentoi tätä erikoislaatuista epäsuoran kerronnan käyt-
töä näin:

Olin myös ajatellut, että Pohjanmaasta kertovassa kirjassa repliikit täytyisi kirjoit-
taa Etelä-Pohjanmaan murteella, mutta kun kirjoitin repliikkejä sillä murteella,
jonka kyllä osaan, niihin tuli jokin väärällä tavalla koominen sävy, jota en kirjaan
halunnut. Minun oli luovuttava repliikeistä kokonaan, koska en halunnut niitä
myöskään kirjakielellä tai yleiskielellä kirjoittaa. Vain muutaman repliikin panin
kirjaan ja ne murteella, että ihmiset näkisivät murretta kirjassa puhuttavan, vaikka
sitä ei siihen kirjoitettu olekaan. (Tuuri 1991b: 302.)

Kysymyksessä on siis murrekirja, vaikkei sitä ehkä heti huomaakaan.
Talvisodassa repliikkejä on sentään kymmenkunta, mutta Ameriikan raitissa

jälleen säästeliäämmin: vain kaksi joista toinen on murteellinen, ns. fingliskaa
(AR: 270). Uudessa Jerusalemissa ja Maan avaruudessa kerronta noudattelee
samaa kaavaa: repliikit ovat todella harvinaisia. Näillä vähillä vuorosanoilla
täytyy kuitenkin olla erityinen painoarvo, koska tasaisen minä-kerronnan lomas-

9 Tuuri tyyli on jossain vaiheessa leimattu ”behavioristiseksi”,  ja tätä sanaa kerrataan sitten
jatkuvasti — sitä tarkemmin määrittelemättä: ”Kertojana Tuuri on Suomen ’kovimpia’
behavioristeja”, Markku Envall väittää, mutta ei osaa kuitenkaan sanoa, onko Tuurin behaviorismi
”filosofinen katsomus vai kirjallinen tyyli” (1980). Juhani Niemi yltyy puhumaan peräti
”yltiöbehavioristisesta” kerronnasta (1983: 147). Matti Mäkelä on maltillisempi: ”Modernin
yhteiskunnan merkkikielen tarkkailija, behavioristi Tuuri”, (1983). ”Tuurin behavioristinen
kertoja ei selittele eikä kommentoi vaan havainnoi ja näyttää”, luonnehtii Lasse Koskela Tuurin
varhaistuotantoa (1990: 421). ”Hänen kerrontaansa moitittiin behaviorismista”, muistelee
myös Pekka Tarkka (1989a: 210).

10 Repliikeillä tarkoitan henkilöiden vuorosanoja, jotka on merkitty ns. repliikkiviivalla
(—). Joitain rajatapauksia, jotka voisi tulkita vuorosanojen käytöksi mutta jotka on merkitty
muulla tavoin, teoksista kyllä löytyy. Esimerkki Pohjamaasta: ”Veikko - - lauloi kovalla
hyvällä äänellä: ’On Pohjan poikakin täällä / hän nauttii niin joka säällä / ja on myös hauskalla
päällä …’ ” (PM: 191). Kysymyksessä on sitaatti (iskelmästä), ja se on merkitty lainausmerkein.
Joskus kaksoispistettä seuraa suora esitys, jota ei ole merkitty repliikkiviivalla eikä lainausmer-
kein, esim. ”Äiti korjasi sitä: huutavan äänen korvesta.” (PM: 139). Tässäkin on sitaatti
(Raamatusta). Pohjanmaan osalta suorasta ja epäsuorasta esityksestä ks. Nielsen 1989: 67—
70.
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sa äkkinäinen repliikki kajahtaa kuin odottamaton laukaus yöllisellä preerialla.
Uuden Jerusalemin ensimmäinen repliikki liittyy Johanneksen ja tämän enti-

sen renkipojan, Erkintuvan Yllin, tapaamiseen Kirkland Lakella. Ylli juoksee
lakkolaisten joukosta rikkureiden rinnalle ja huutaa: ”— Jussi, Jussi” (UJ: 128).
Johannes harmistuu entisen renkinsä tuttavallisesta jussittelusta — onhan hän
sentään ison talon isäntä. Repliikki ja sen aiheuttama reaktio liittyvät kiinteästi
romaanin teemaan: siirtolaiseksi lähteneiden keskuudessa Vanhan maan
arvojärjestykset menettävät merkityksensä ja kääntyvät joskus jopa päinvastai-
siksi, kuten myöhemmin Johanneksen ja Yllin kohdalla: entinen renki esiintyykin
nyt isäntänä, antaa Johannes-raukalle ruokaa ja lainaa tälle oman puhtaan
paitansa sekä huolehtii tämän turvallisuudesta lakkolaisten vihanpurkauksia
vastaan (UJ: 140—141). Yllin sosiaalinen nousu ja ”Jussin” lasku ilmenevät
myös siinä, että Ylli osaa englantia (on onnistunut saamaan jopa kielisen vaimon)
ja entinen isäntä ei.

Toinen repliikki liittyy tilanteeseen, jossa Johannes saapuu Mäen Kallen
kanssa Rinteen poorttihausiin (poikamiesten asuntola) ja törmää yllättäen tuttuun
kotipuolen tyttöön, joka on siellä piikana. Tyttö säikähtää heidän yllättävää
ilmestymistään ja huudahtaa: ”— Herra isä siunaa” (UJ: 184). Repliikki ilmaisee
paitsi tilanteen yllätyksellisyyttä myös tytön välittömyyttä ja herkkyyttä —
tietynlaista lapsenomaisuutta, joka saa aikaan myös sen, että Johanneksestakin
pitkästä aikaa tuntuu hyvältä: ”Jotenkin se siinä lapsellisuudessaan oli niin
vilpitön, ja tienestejä selittäessään, että minulle tuli sen puheita kuunnellessani
hyvä ja raikas olo” (UJ: 186). Samaan tyttöön, Lauraan, liittyy myös kirjan ainoa
selvästi murteellinen repliikki. Rinteen poorttihausissa asuvat miehet olivat
luvanneet järjestää Lauralle mieheksi neekerin, joka työskenteli kaivoksessa.
Laura ei ollut piitannut heidän puheistaan mutta pelästynyt sitten pahanpäiväises-
ti, kun Rinteelle oli kerran ilmestynyt musta neekeri, ”kuninkaanpoika Afrikas-
ta”.

Se oli ottanut Lauraa kädestä kiinni ja ruvennut puhumaan sille selvällä Suomen
kielellä ja Härmän murteella vakuuttanut, ettei Lauran ollenkaan tarvinnut sitä
pelätä ja säikähtää, vaikka se olikin niin musta. Se oli näyttänyt käsiensä
kämmenpuolta, jotka olivat valkoiset ja nauranut niillä valkoisilla hampaillaan ja
sanonut Härmän murteella: — Syrän mullakin on punaanen ja veri. (UJ: 210.)

 Tilanne ja siihen liittyvä repliikki kuvavat sitä jyrkkää kontrastia, mikä vanhan
ja uuden maan välillä vallitsee: Kanadassa voi törmätä jopa Härmän murretta
puhuvaan neekeriin. Ollaan eri kulttuureiden törmäyspisteessä, jossa vuosisatai-
set perinteet ja totutut ajatusmallit eivät enää pädekään. Asiat kääntyvät merkil-



33

lisesti nurin.
Pari seuraavaa Uuden Jerusalemin vuorosanaa liittyvät tarinan kannalta tärkei-

den henkilöiden esittelyihin. Kirjan viimeinen repliikki puolestaan liittyy Johan-
neksen englannin kielen oppimiseen ja kertoo siitä, mistä päästä kieliopinnot oli
alettava, jos aikoi pärjätä kielisten kyydissä:

Saari huusi niille jotakin englanniksi, toinen kirvesmiehistä suutahti ja siinä opin
tämän amerikkalaisen sanonnan, jota sen jälkeen olen paljon tarvinnut. Kielinen
karjui Saarelle ja minulle: — Fuck you, ja Saari selitti minulle mitä se tarkoitti ja
koska sellaista sanontaa piti käyttää. Se jäi mieleeni. (UJ: 332.)

Saamaansa kielenopetusta Johannes kertoo siis soveltaneensa käytäntöön, ja
hän antaa siitä myös yhden esimerkin. Seuraavana talvena English Riverin
asemalla hän joutuu sanaharkkaan epäystävällisen asemamiehen kanssa, joka
käskee Johannesta ”painua helvettiin asemalta”. Johannes hallitsee jo diskurssin:
”Käskin sen nussia äitiään kotiin päästyään” (MA: 45).

Maan avaruuden molemmat repliikit ovat heti ensimmäisen osan ensimmäi-
sessä luvussa. Johannes on työssä tukkikämpällä ja herää yöllä siihen, että
Canadan Suomalaisen Järjestön jäsenet pitävät oikeudenkäyntiä erästä työnteki-
jää vastaan. Korri-nimisen miehen tiedetään olleen Suomen armeijassa kesä-
kersanttina asepalveluksensa päätyttyä. Lisäksi häntä syytetään siitä, että hän oli
liikkunut Kanadassa lahtareitten seurassa ja puhunut pahaa tovereistaan Suomes-
sa. Kun toverituomioistuimen puheenjohtaja Honkola kysyy, onko Korria pidet-
tävä syyllisenä työväenluokan vastaisiin tekoihin, muut jäsenet vastaavat miltei
kuorossa: ”— On pidettävä syyllisenä.” Ja asian varmentaa vielä Johannesta
erityisesti ärsyttänyt mies, jota sanotaan Norpaksi ja joka ”puhui niin pahan
kuuloisesti savoa”: ”— Kyllä mie piän että syyllinen.” (MA: 8.)

Repliikkien sanatarkka toistaminen kertoo enemmänkin Johanneksen mielen-
tilasta tuossa tilanteessa kuin vuorosanojen sisällöstä: tilanne saa hänet kuohah-
tamaan ja samalla puuttumaan asioiden kulkuun, vaikka tällainen ei ole hänelle
mitenkään tyypillistä. Vanha, jo vapaussodan ajoilta peräisin oleva vastenmieli-
syys kommunisteja kohtaan saa Johanneksen puolustamaan miestä, jota hän ei
edes tunne. Myös Norpan savolaisuus ärsyttää häntä suunnattomasti; myöhem-
min hän myös ilmaisee vastenmielisyytensä tämän puhetapaa kohtaan (MA: 17).
Ja ainakin jälkimmäinen repliikki osoittaa myös sen, että myös siinä — kuten
muissakin Hakala-romaaneissa — puhutaan murretta (Tuuri 1991b: 302).

Tekstissä vilahtelee myös paljon ns. fingliskaa, mm. kaivostyöhön liittyvää
termistöä (maini, säftihausi, paasi, oori, leveli, sifti jne.) sekä sellaisia käsitteitä,
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joita koti-Suomessa ei tunneta (koiratorppa, kissatalo, hobo, jungelikängi, haali,
huorahaussi, kielinen jne.).11 Tämä kielten sekasotku, jota fingliskan toistuva
käyttö kerronnassa ilmentää, liittyy elimellisesti tarinan yhteen keskeisteemaan:
uusien siirtolaisten integroitumiseen yhteiskuntaan ja samalla siihen orjatyöhön,
jota kanadalainen markkinatalous tarvitsee ”Baabelin torninsa” rakentamisessa.
Tähän liittyy olennaisesti kielellinen ja kulttuurinen uudelleenorientoituminen,
jota tulijalta edellytetään ja joka saa joskus yllättäviä, jopa koomisia muotoja:
englantia opetteleva kauhavalainen voi kohdata Härmän murretta maistelevan
afrikkalaisen. Baabelin kieltensekoitus on siirtolaisuuden todellisuutta.

3.2. Sisäkertomukset laventavat ja syventävät tarinaa

Pohjanmaassa ja Ameriikan raitissa on huomattava määrä sisäkertomuksia.
Niiden yksi tärkeä tehtävä on näkökulmien vaihtaminen ja laajentaminen. Ne
antavat myös mahdollisuuden tarinan ajan ja tapahtumispaikan ulkopuolelle
siirtymiseen. Samalla ne tuovat kertomukseen uusia temaattisia ulottuvuuksia ja
syventävät tarinan historiallisia kytkentöjä. Uudessa Jerusalemissa ja Maan
avaruudessa sisäkertomuksia on vähemmän, mutta ne ovat silti tärkeitä kokonai-
suuden kannalta.

Uuden Jerusalemin laajin sisäkertomus on viisi lukua käsittävä ylistarolaisen
miehen tarina oman Suomesta-lähtönsä syistä (UJ: 64—86). Koko pitkän kerto-
muksen merkitys on yhtäältä sen välittämässä informaatiossa 1920-luvun lopun
laman syistä ja sen aiheuttamasta siirtolaisaallosta. Toisaalta se on tulkittavissa
osaksi teosten erästä keskeistä temaattista ulottuvuutta, onnen etsintää: ihmiset
pyrkivät onneen ja menestykseen nopeasti mutta erittäin lyhytnäköisesti. Kerto-
muksen voi tulkinta myös analogiaksi sen maailmanlaajuisen laman syntymisel-
le (velkaantuminen ilman tuotannollisia päämääriä), joka vaikuttaa monin tavoin
kaikkiin tarinan ihmisiin ja tapahtumiin.

Toinen laaja (neljän sivun mittainen) sisäkertomus kuvaa, millaisiin vaikeuk-
siin paluumuuttaja saattaa joutua tarpeeksi pitkään Amerikassa asuttuaan: Talo

11 Pertti Virtaranta valittelee sitä, että Tuuri viljelee ”hyvin säästeliäästi” englantilaisia
lainasanoja siirtolaisromaaneissaan. Fiktion henkilöistä Virtaranta sanoo: ”Heidän kielessään
ei ’fingliskaa’ juuri ole eikä Tuuri ole sitä paljoakaan henkilöidensä repliikkeihin sujuttanut”
(1993: 177). Repliikeissä sitä ei juuri ole, koska repliikkejä ei juuri ole. ”Fingliskaa” kerronnassa
on kuitenkin sen verran, että tekstistä välittyy amerikansuomalainen sosiolekti. Kielen tehtävä-
hän on fiktiossa paremminkin simuloida kuin raportoida (ks. Leech—Short 1981: 150—186).
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on mennyt vaimon veljelle, lapset kasvaneet aikuisiksi ja elämä muutenkin
mennyt siihen malliin, ettei palaajalla ole siihen enää mitään sanan sijaa.
Kertomuksen opetus — sellaiseksi sen ainakin Rinteen emäntä, joka kertomuk-
sen kirjeestä lukee, tulkitsee — on, ettei Suomeen kannata enää palata, ”koska
siellä voitiin ihminen ampua kiväärillä perintötalon pihaan” (UJ: 224).12 Kirjees-
sä kerrotun tarinan tärkeämpi merkitys on kuitenkin sen osoittamisessa, että
siirtolaiseksi lähteneelle kotimaan aika pysähtyy: sinne jääneet ihmiset ja paikat
näyttäytyvät lähtijän muistoissa aina samanlaisina ja siinä tilanteessa, mikä
vallitsi lähdön hetkellä. Kirjeetkään eivät pysty välittämään siirtolaiselle sitä
tosiasiaa, että kotimaassakin aika juoksee ja elämä menee omaa latuaan.

Tämä muistojen ja nykytodellisuuden ristiriita tulee hyvin esiin myös muuta-
missa Ameriikan raitin episodeissa: Amerikassa ja Kanadassa pitkään asuneet
suomalaiset eivät usko, että Suomessakaan lapset eivät enää synny saunoissa tai
että sielläkin useimmissa taloissa on jo keskuslämmitys (AR: 271). Tai että
vapaussodan rintamalinjat eivät enää jaa suomalaisia lahtareihin ja punikkeihin
(AR: 105). Paluu voi olla shokki sekä palaajalle että tämän kotiväelle.

Maan avaruuden laajin sisäkertomus sijoittuu aivan teoksen loppuosaan (MA:
280—287). Se on hieman poikkeava muihin Pohjanmaa-sarjan vastaaviin kerto-
muksiin nähden, sillä siinä kertoja siirtyy tapahtumien perustasosta tulevaisuu-
teen eli kyseessä on prolepsis:13 ”Myöhemmin yhtenä vappuna kolmekymmen-
täluvun alkupuolella - -.” Hän kertoo kesken kapakkakuvauksen episodin
Sudburyssä pidetystä kommunistien vappumarssista, joka päättyy ankaraan
tappeluun pormestarin ja poliisien kanssa. Tosin Johannes ei ole marssin järjes-
tämisessä ja siihen liittyvissä neuvotteluissa itse mukana, hän on ainoastaan
katsojana kadun varressa. Silti hän kertoo kaikki taustatkin yllättävän perusteel-
lisesti.

Vappumarssista kertova upotus tarkkoine yksityiskohtineen tuntuu varsin
irralliselta tässä yhteydessä. Yksi tulkinta tälle oudossa paikassa olevalle pitkälle
kertomukselle on se, että koska Maan avaruus alkoi Canadan Suomalaisen
Järjestön jäsenten pitämästä ”oikeudenkäynnistä”, mistä aiheutui myös Johan-
neksen lähtö Uuteen Jerusalemiin, hän haluaa vielä lopuksi palata samaan
järjestöön ja sen ajamaan aatteeseen. Tarinan lopussa järjestön voima tavallaan
taltutetaan ja kommunistit pannaan aisoihin.

12 Novelli ”Perintö” (1987) on muunnelma samasta teemasta. Siinäkin kotiin palaava ja
perintöään kyselevä mies pääsee hengestään. Aseena vain on puukko ja lyöjänä oma veli.

13 Muitakin vaikkakin laajuudeltaan suppeampia prolepsiksia (Rimmon-Kenan 1983/
1991: 61—67) löytyy molemmista tutkittavista teoksista, Talvisodasta ja myös Ameriikan
raitista (s. 24), mutta Pohjanmaasta ei.



36

Mutta upotukseen kätkeytyy ehkä muutakin. Kyseistä kertomusta voisi nimit-
täin lähestyä intertekstuaalisesta näkökulmasta: Koska tämä irralliselta tuntuva
ankara tappelukohtaus sijoittuu aivan tarinan loppuosaan, sen voisi ajatella
viittaavan Ilmestyskirjan loppuhuipentumiin; onhan Ilmestyskirja koko romaa-
niparin keskeinen subteksti. Ilmestyskirjan loppupuolella kerrotaan Harmagedonin
taistelusta (Ilm 16: 13—16; 17: 12—14; 19: 11—21), jossa maailman kuninkaat
sotajoukkoineen kokoontuvat sotaan ”Jumalan, Kaikkivaltiaan, suurena päivä-
nä” ja jossa Kristus sotajoukkoineen kukistaa nämä vihamieliset massat.
Harmagedonin taistelu on koko Ilmestyskirjan käännekohta: siinä koko maail-
man hallinta siirtyy lopullisesti Kristuksen käsiin.

Samalla tavalla Sudburyn historiallisesta vappumarssista muodostuu kommu-
nistien harmagedon. Vaikka he lyövätkin sairaalakuntoon kuusikymmentä polii-
sia, kärsivät he kuitenkin tappion, joka on lopullinen: kommunistit eivät enää saa
järjestää Sudburyssa marsseja. Vallankumous ei toteudu, sillä sen etsikkoaika on
vääjäämättömästi ohitse — yhteiskunnallinen elämä on rauhoittumassa suuren
depression taituttua. Kriisi, jota koko tarina yhdellä tasollaan kuvaa, on laukea-
massa. Johannes on tämän todistajana kadun varressa.

Johannes — samoin kuin Ilmestyskirjan Johannes — on voittajan puolella.
Mutta on muistettava, että tässä tarinassa voittajaksi selviytyy nimenomaan
Baabel eli kapitalistinen järjestelmä, joka tarinassa on paitsi kommunistien
arkkivihollinen myös Blombergin Uuden Jerusalemin vastavoima ja vastakohta.
Johannes on nyt siirtynyt Baabelin leiriin, jossa hän pääsee todistamaan, miten
hänen perivihollisensa kommunistit kärsivät tappion. Samalla voi kuitenkin
kysyä, onko Johanneksen ja siirtolaisten kannalta onnellinen asia, että Baabel
kukistaa sorretun työväen.

Tähän sisäkertomukseen kätkeytyy toinenkin viittaus Raamattuun. Se on
edellä mainittua vielä ilmeisempi. Voisi puhua jopa ”obligatorisesta intertekstuaali-
suudesta”,14 sillä kertoja viittaa subtekstiin suoraan. Kun kymmentuhatpäinen
punaisin lipuin ja banderollein varustautunut joukko vyöryy ”niin kuin tulviva

14 Michael Riffaterre (1980) erottaa toisistaan aleatorisen ja obligatorisen intertekstuaali-
suuden. Ensiksi mainittu on satunnaista: lukija luo tekstin ja minkä tahansa tekstin (kirjallisen
tai ei-kirjallisen, katkelman tai kokonaisen teoksen) välille yhteyden omasta yksilöllisestä
lähtökohdastaan käsin. Obligatorisessa intertekstuaalisuudessa kysymys on sen sijaan
rajoitetummasta valinnasta. Lukija joutuu tekstissä jonkin tulkinnallisen ongelman eteen.
Hänen huomionsa kiinnittyy ”intertekstuaalisiin anomalioihin” — outoihin ilmaisuihin, sa-
nontoihin, normipoikkeamiin, joihin konteksti ei anna selitystä. Lukija joutuu etsimään
subtekstiä, joka tarjoaisi vastauksen tulkinnalliseen ongelmaan. Etsintä on tässä tapauksessa
tekstistä eikä lukijasta ohjautuvaa.
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joki” katua pitkin, pormestari juoksee marssijoiden eteen keskelle katua ja nostaa
kätensä ”niin kuin Mooses Punaisen meren rannalla” (MA: 285) yrittäen pysäyt-
tää kulkueen. Kertoja viittaa tässä Israelin kansan meren ylitykseen, jolloin
Mooses kättään nostamalla kuivasi meren pohjan ja myöhemmin samalla tavalla
palautti vedet takaisin. Tällöin israelilaisia takaa-ajava egyptiläisten sotajoukko,
joka oli ehtinyt keskelle meren pohjaa, tuhoutui (2. Moos 14: 21—31).15

Sudburyn pormestari ei kuitenkaan onnistu siinä missä Mooses: ”vesimassat”
eivät tottele häntä, ja hän jää ”tulvivan joen” ruhjomaksi. Itse asiassa pormestari
edustaakin tässä egyptiläistä sotajoukkoa ja marssivat työläiset sorrettuja israe-
lilaisia, joten on johdonmukaista, että pormestari jää massojen alle. Tosin sorrettu
massakin pannaan myöhemmin aisoihin, joten tässä tapauksessa ”faaraon mahti”
eli vallitseva järjestelmä osoittautuu vahvemmaksi kuin kapinallisten työläisten
joukkovoima.

Tässä sisäkertomuksessa viitteet  Raamattuun ovat selvästikin ironisia. Harma-
gedonin taistelu ja Punaisen meren tapahtumat ovat  Raamatun maailmassa
suuria maailmanhistoriaa mullistavia tapahtumia. Kommunistien vappumarssi ja
sitä seurannut tappelu ovat niiden rinnalla pieniä, vähäpätöisiä ja naurettavia
sattumuksia. Vanhan ja Uuden testamentin keskushahmojen Mooseksen ja
Kristuksen rinnalla kommunistit ja Sudburyn pormestari näyttäytyvät kovin
arkisilta ja mitättömiltä. Alluusiot ja viittaukset Raamattuun luovatkin koomista
ja satiirista valoa kuvattuihin tapahtumiin. Näin tämä sisäkertomus kääntää nurin
Raamatun apokalyptista kuvastoa.

Laajat sisäkertomukset myös hidastavat tarinaa ja jaksottavat sitä pienempiin
kokonaisuuksiin. Ylistarolaisen miehen kertomus sijoittuu pitkän junamatkan
päättymisen ja kaivokseen menemisen väliin. Sen kautta siirrytään seuraavaan
toiminnan muotoon, joka avaa jälleen uuden näköalan siirtolaisuuteen. Härmästä
tulleen kirjeen lukeminen tapahtuu juuri kun miehet ovat tulleet Sudburyyn,
paikkaan, johon Johannes myöhemmin lopullisesti asettuu. Mielenosoituskerto-
mus puolestaan sijoittuu Johanneksen kiertomatkan päättymisen ja kaivokseen
paluun taitekohtaan. Tässä on rakenteellinen ja temaattinenkin analogia; juonen
käänteet eivät ole itsetarkoituksellisia — kysymyksessä on useinkin uuden
teeman, uuden näköalan avaaminen. Ylistarolaisen miehen kertomus avaa ”ikku-
nan” ajankohdan sosiaaliseen tilanteeseen ja lähtömotiiveihin, Yllin kertomus
omasta Kanadaan-saapumisestaan tuo tarinaan mukaan mustat listat ja nimen
vaihtamisen merkityksellisyyden, kirje Härmästä vihjaa lähdön peruuttamatto-

15 Egyptin armeijan tuho Jumalan yliluonnollisen väliintulon seurauksena on aivan
ilmeisesti yksi Ilmestyskirjan Harmagedon-jakson subteksteistä.



38

muuteen ja myös väkivaltaisiin ratkaisuihin jne. Lisäksi sisäkertomukset toimi-
vat myös ”homeerisina hidasteluina” (Tarkka 1989b), eeppisenä tehokeinona.
Samalla kertomussekvenssillä voi näin olla moniakin tehtäviä ja eri merkityksiä.

Joissain kohdin sisäkertomukset ennakoivat myös myöhempiä tapahtumia.
Tällainen on mm. Johanneksen entisen rengin, Erkintuvan Yllin kertomus
omasta Kanadaan-tulostaan. Ylli kertoo, miten hän aluksi kaivokseen menemi-
sen sijasta ajautui murtamaan puolalaisten metsätyömiesten lakkoa Timminsiin
ja miten hän siitä syystä joutui kommunistien mustalle listalle. Tämä johti siihen,
että hänen piti vaihtaa suomalainen nimensä englanninkieliseen muotoon (Geor-
ge Ericson), jotta pääsi työhön Kirkland Laken kultakaivokseen (UJ: 143—146).
Yllin tarina kertautuu hieman toisessa muodossa Johanneksen kohdalla. Hänkin
ajautuu ensin lakonmurtajaksi, sitten mustalle listalle (ei kuitenkaan kommunis-
tien vaan kaivosyhtiön, jolle hänet ilmiannetaan kommunistina), ja vasta nimen
vaihtamisen jälkeen hän pääsee uudelleen työhön.

Yllin tarina ennakoi Johanneksen tarinan käänteitä. Tässä onkin nähtävissä
kerronnan konventio, jota tutkimuksessa on kuvattu termillä mise en abyme.
Tämänkaltaiset upotusrakenteet toimivat teoksen sisäisenä ”peilinä”, joka hei-
jastaa kertomuksen kokonaisuutta yksinkertaisen, toistuvan tai aporistisen
kahdentuman kautta.16 Usein tällaiset peilirakenteet ovat upotettuja, suullisia tai
kirjallisia, kertomuksia. Mise en abyme mahdollistaa sen, että teos voi käydä
dialogia itsensä kanssa. Tällöin upotus toimii hermeneuttisena avaimena, erään-
laisena käyttöohjeena. Upotus voi olla yksinkertaistettu pienoismalli itse tarinas-
ta, jolloin lukijalle tarjoutuu tilaisuus teoksen vastaanottoon tiivistetyssä muo-
dossa (Dällenbach 1977/1989: 41—54; Makkonen 1991b: 17—21). Liisa Saari-
luoman mukaan mise en abyme on yksi kertomuksen itsereflektion muoto ja
sellaisenaan sukua metafiktiolle. Metafiktiosta se eroaa kuitenkin siinä, ettei se
riko fiktiivisen maailman eheyden illuusiota (1992: 278).

Lucien Dällenbachin mukaan osassa ei välttämättä tarvitse heijastua kokonai-
suus, vaan upotus voi olla tietynlainen ennakointikin. Sen on kuitenkin oltava
kokonaisuutta ajatellen merkityksellinen yksityiskohta. Ann Jeffersonin mukaan
upotus on narratiivisessa rakenteessa tavoitteiltaan samankaltainen kuin enna-
kointi (prolepsis), mutta sillä on lisäksi ei-kronologinen tehtävä kokonaisteeman
ja sommitelman valaisijana (1983: 206). Yllin kertomus ennakoi Johanneksen
tarinan kehkeytymistä. Tässä mielessä se on prospektiivinen peilirakenne (ero-

16 Mieke Balin mukaan upotettu kertomus, jonka parafraasi muistuttaa huomattavasti
kertojan oman kertomuksen parafraasia, on teoksen rakenteessa mise en abyme (Bal 1985:
138—146). Tässä tapauksessa Yllin tarinan parafraasi on analoginen Johanneksen tarinan
parafraasille.
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tuksena retrospektiivisestä ja retro-prospektiivisestä, ks. Dällenbach 1977/1989:
83). Tarinan temaattista kokonaisuutta puolestaan heijastaa Johanneksen Long
Lakella tekemä havainto:

Oli aivan tyyntä. Järven pinnassa heijastuivat rannan vitikot ja vastapäisten kukku-
loiden monenlaiset puut ja täysi metsä tarkkana peilikuvana, niin kuin järven
pohjassa olisi ollut täsmälleen samanalainen maailma kuin meidän maailmamme
oli, mutta nurinpäin käännettynä. (UJ: 286.)

Kyseessä on kuvauksellinen mise en abyme. Kokonaisuutta heijastavana
peilinä toimii tässä kohdin kuva, jonka tyyni järvenpinta saa aikaan: ”meidän
maailmamme” mutta ylösalaisin, nurin käännettynä. Itse asiassa koko teksti
kuvaa nurinkäännettyä maailmaa. Suuresti odotettu vapaus ja onni onkin orjuutta
ja piinaa pimeissä kaivoksissa tai sulattamojen kitkerien kaasujen keskellä.
Siirtolaisten on myytävä joko työvoimaansa kasvottomille mutta ahneille yhtiöil-
le tai sitten ruumistaan näiden yhtiöiden väsyneille ja kiusatuille työläisille,
joiden ainoina vapaa-ajan harrastuksina ovat viina ja maksettu rakkaus. Odotettu
Uusi maailma, Uusi Jerusalem, onkin kaivoshelvetti happojenpolttamien kukku-
loiden keskellä.

Kaivosyhtiön miehet eivät hekään ole enkeleitä, mutta kaikkein pirullisimmilta
tuntuvat ne omat maanmiehet, joita aikaisemmin luuli parhaiksi ystävikseen;
Huhtalan Paavokin tekee väärän ilmiannon. Nurin kääntyvät myös yhteiskunnal-
liset kategoriat. Ison talon isäntääkin nöyryytetään olemaan apumiehenä ja
muiden juoksutettavana: ”- - otin hatun päästäni kun käskettiin ja seisoin työn-
johtajan edessä kuin rippikoulupoika” (UJ: 328).

3.3. Ajatuksista ja tunteista ei puhuta

Tuurin muiden Hakala-romaanien tapaan Uusi Jerusalem ja Maan avaruus
sisältävät runsaasti keskustelun kuvausta, vaikka repliikkejä on tuskin nimeksi-
kään. Epäsuoran kerronnan käyttö keskustelun kuvaamisessa tuottaa varsin
omalaatuista tekstiä, joka tosin on merkillisen sujuvaa. Tyypillistä tälle kerronta-
ratkaisulle on se, että puhetta ilmaiseva verbi heijastaa puhujan asennetta tai
mielentilaa, hänen puheensa sävyä (esim. torjuntaa, maanittelua, puhetta puheen
vuoksi jne.): ”Lupasin puhua sille muista asioista. Sanoin, etten ollut koskaan
kuullut sen etunimeä. Se väitti sanoneensa sen minulle monta kertaa. Pyysin sitä
sanomaan sen vielä kerran ja maistelin sitä suussani ja sanoin sen sille monella
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eri tavalla - -” (MA: 138). Virkkeiden pituudet varioivat melkoisesti. Välillä ne
ovat lyhyen ytimekkäitä, jopa yksisanaisia: ”Tuuli.” (MA: 57); ”Kävelin.” (MA:
260); ”Kerroin.” (MA: 289). Välillä yhteen virkkeeseen mahtuu kokonainen
elämäkerta tarkkoine tapahtumineen, paikannimineen ja proosallisine yksityis-
kohtineen:

Korri sanoi tuntevansa myös Port Arthurissa suomalaisen jääkärin, joka voisi taata
papille Korrin aatteen ja uskon; jääkäri oli entinen kortesjärveläinen renkimies, joka
oli kyllä huolittu juoksemaan Lockstedtin leirillä muiden jääkärien joukossa ja
seisomaan sateessa Misse-joen rintamalla ja rakentamaan korsuja savivelliin Aa-
joen juoksuhautojen päihin, juoksemaan vihreässä uniformussaan miestensä edellä
punaisten kuulasateessa Vilppulassa ja Länkipohjassa ja Tampereen valtauksessa
ja Viipurissa asti, ja huolittu vielä Viroa ja Aunusta vapauttamaan, mutta sitten
rauhan tultua sille ei ollutkaan isänmaalla muuta virkaa antaa kuin sama renkimie-
hen paikka josta se oli retkilleen lähtenyt, eikä muuta työkalua kuin sama sontatalikko,
jonka se lähtiessään oli tunkion viereen Kortesjärvellä pistänyt. (MA: 24—25.)

Jotkut virkkeet taas ovat tiukkoja sanakimppuja, täynnä latautunutta aggressiota:
”Kysyin, tiesikö se jonkun muuta väittäneen.” (UJ: 290)

Kertojan luonteenominaisuuksiin kuuluu pidättyväisyys, mikä näkyy myös
kerronnassa. Tämä ilmenee usein toistuvana tapana aloittaa virke kieltosanalla:
”En halunnut - -”, ”En juonut - -” ”En vastannut - -”; ”En tiennyt - -”, ”En
katsonut - -”, ”En kysynyt - -”, ”En jaksanut - -” (MA: 51—52.) Tyypillinen ja
luonteenomainen on Johanneksen lause: ”En ruvennut niille selittämään” (MA:
68). Kuvaavaa on, että myös Maan avaruuden viimeinen lause alkaa kieltosanal-
la: ”Ei ollut muuta asiaa.”

Johanneksen pidättyvyys, tunteiden paljastamisen varominen ja aika ajoin
esiin nouseva kyynisyys ilmentävät hänen yksinäisyyttään, varautuneisuuttaan ja
pessimismiään. Toisaalta ne kertovat hänen illuusiottomasta elämänasenteestaan
sekä pyrkimyksestään pärjätä omillaan, ilman aatteen tai uskonnon tukipuita.

Mutta Tuurin tässä romaanisarjassa käyttämä ”50-lukulainen, pelkistetyn
modernistinen ja behavioristinen” (Lyytikäinen 1991b) kerrontatekniikka on
kiinnostava myös laajempana kysymyksenä. Sinikka Nielsen (1989: 64, 84)
viittaa Pohjanmaan kerronnan fokalisoitumista tarkastellessaan Shlomith
Rimmon-Kenanin huomioon siitä, että nimenomaan Raamatun kertomuksille on
tyypillistä fokalisoidun (henkilön tai asian) esitteleminen vain ulkonaisilta
piirteiltään (1983/1991: 98). Rimmon-Kenanin esimerkkinä on kertomus
Aabrahamin uhrista (1. Moos 22:1—19). Hän viittaa siihen, miten kertoja esittää
vain Aabrahamin ulkoiset teot mutta jättää näkymättömiin tämän tunteet ja
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ajatukset, vaikka mies on juuri saanut käskyn uhrata ainoan poikansa polttouhrina
Jumalalle — käskyn antajalle.

Nielsenin mukaan Pohjanmaassa emotionaalinen fokalisointi on ”ohjelmalli-
sesti objektiivista” eli ulkoista. Kertoja-Erkin kuvausote ei salli pinnanalaisten
asioiden kuvausta; hän ei kajoa ajatuksiinsa ja tunteisiinsa — ilmoittaa vain, mitä
näkee ja havaitsee tai mitä itse sanoo. Nielsenin mielestä Pohjanmaan kerrontaa
”olisi houkuttelevaa” verrata Raamatun kerrontaan (1989: 64), mutta hän ei ikävä
kyllä lankea tähän houkutukseen.

Rimmon-Kenanin esimerkki Raamatun kertomuksille tyypillisestä fokalisoitu-
misesta ja kerronnasta on sama, jota Erich Auerbach käyttää Mimesis-teokses-
saan verratessaan Homeroksen runoja ja Raamatun kertomuksia toisiinsa. Auer-
bachin mukaan kertomuksessa Aabrahamin koettelemuksesta keskeistä on se,
että ”ajatuksista ja tunteista ei puhuta, niihin viittaa vain vaitiolo ja muutama
katkelmallinen repliikki” (1946/1992: 29). Suora esityskin pyrkii viittamaan
johonkin sellaiseen, mitä ei lausuta julki — päinvastoin kuin Homeroksen
runoissa, joissa vuorosanojen tarkoitus on antaa muoto ja ilmaus ajatuksille:
”Jumala antaa käskynsä suorassa kerronnassa, mutta ei koskaan paljasta motii-
vejaan ja tarkoituksiaan; Aabraham pysyy vaiti käskyn saatuaan ja toimii niin
kuin on käsketty toimia - - Mitään ei lausuta julki.” (mp.)

Auerbachin mukaan Raamatun kertomukset ”eivät pyri aistien lumoamiseen,
ja jos niiden antamat aistivaikutelmat siitä huolimatta ovat eläviä ja voimakkaita,
syynä on se että niissä kuvatut eettiset, uskonnolliset, sisäiset tapahtumat konkreti-
soituvat elämän todellisuudessa” (mt: 31). Auerbach sanoo, että Pyhän Kirjan
kertomukset eivät Homeroksen tavoin tavoittele vastaanottajien suosiota:

Raamatun kertomuksissa ruumiillistuu oppi ja lupaus, jotka ovat erottamaton osa
niitä; juuri siksi ne ovat syvätaustaisia ja hämäriä, niissä on jokin salattu mieli ja
merkitys. Iisakin tarinassa hämärää, viittauksenomaista ja vaikeaselkoisen syvä-
taustaista ei ole vain Jumalan puuttuminen asioihin tarinan alussa ja lopussa, vaan
myös koko reaalinen ja psykologinen todellisuus; ja siksi se vaatii ja edellyttää
pohdintaa, syventymistä ja tulkintaa. (mt: 33.)

Myös Raamatun henkilöt ovat Auerbachin mukaan ”mutkikkaita ja moniker-
roksisia”; juutalaiset kirjoittajat pystyivät ”ilmaisemaan tietoisuuden samanai-
kaiset, päällekkäiset kerrokset ja niiden ristiriidan” (mt: 30). Kaikki tämä liittyy
Raamatun ehdottomaan ”totuudellisuusvaatimukseen” ja siihen, että sen henki-
löt erehtyväisinä, nöyryytettyinä, onnettomuuksiin ja ääritilanteisiin joutuvina
esiintyvät Jumalan tahdon ilmentäjinä (mt: 36—37). Ylevä ja arkinen esiintyvät
yhdessä — niitä on itse asiassa mahdotonta erottaa toisistaan (mt: 42).
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Tuurin kertomuksiin tässä on selviä yhtymäkohtia. Erityisesti tämä näkyy
siinä, että kertoja ei anna teoilleen välttämättä mitään selitystä — motiivit on joko
johdettava edeltävästä tapahtumasarjasta tai sitten vain arvattava. Henkilöiden
tunteet ilmenevät kyllä sanoina ja tekoina, mutta usein nekin ovat viittauksen-
omaisia ja edellyttävät lukijan aktiivista panosta merkitysten muodostamisessa.
Tarinat itsessään — syvätaustaisina ja moniselitteisinä — edellyttävät syventy-
mistä ja tulkintaa aivan niin kuin Raamatun kertomuksetkin.

Kertojan pidättyväisyys tuo jännitteen tekstiin. Henkilökohtaiset katastrofit
kuten työstä erottamiset ja murhayrityksen kohteeksi joutuminen eivät irrota
Johannes Hakalastakaan juuri minkäänlaisia omia tunteita kuvaavia ilmaisuja.
Hän kertoo vain sen, mitä sanoi, mutta ei sitä, miltä isku tuntui; lukijan on tämä
tunne pääteltävä miehen sanoista ja teoista. Eri tulkintavaihtoehdoille jää näin
tilaa.

Kun Johannes ampumisvälikohtauksen jälkeen kysyy Rantalan vaimolta,
jättäisikö tämä Rantalan ja tulisiko yhteen hänen kanssaan, ja saa kieltävän
vastauksen, hän toteaa ainoastaan: ”En puhunut siitä asiasta sitten enempää”
(MA: 245). Ilmaisu kätkee sisälleen paljon enemmän kuin jos hän olisi sanonut:
”Olin pettynyt, tyrmistynyt, salaa tyytyväinen” tms. tai ”Minua suututti, suretti,
harmitti, helpotti, itketti tai huvitti…” Lakonisuus ja koruttomuus, jopa kovuus
ja tylyys, jolla kertoja vaikeat ja kipeät asiat ilmaisee, on ristiriidassa tapahtumien
substanssin kanssa. Tämä jännite pakottaa lukijan lukemaan rivien välistä,
tulkitsemaan sanoihin ja reaktioihin kätkeytyviä tunteita.

Erityisen selvänä tämä jännite näkyy Talvisodan kerronnassa; kaikki
järkyttävätkin yksityiskohdat ilmaistaan siinä yksinkertaisin lakonisin vedoin:

Vedin velipojan yläruumista ja alaruumista erikseen vartiopoterolle päin. - - Minä
yritin koota sen keskikohdan palasia juoksuhaudan seinustalta, isompia, että ne
tulisivat mukaan kun ruumis lähetettäisiin kotipitäjän multiin. Ettei Paavon lihaa
jäisi sinne Taipaleenjoelle mätänemään. Kaikkea sitä en tietysti saanut kootuksi ja
vertahan oli joka paikassa, tietäähän sen kun ihminen saa päälleen heittimen
kranaatin täysosuman. (TS: 104—105.)

Pieniä vihjeitä pinnan alla kuplivista tunteista kuitenkin annetaan: ”Siinä
Paavon laverin reunalla istuessani minä kuitenkin ajattelin, että tämä sota oli
vähän muuttunut minulle nyt henkilökohtaiseksi asiaksi - - ” (TS: 106—107).
Kertoja vihjaa vihan ja koston tunteisiin, mutta ei kuitenkaan pue niitä sanoiksi
— tulkinta on jälleen lukijan vastuulla. Raamatullisen jylhä lakonisuus yhdessä
lähes repliikittömän minä-kerronnan kanssa läpäisee koko Pohjanmaa-sarjan
antaen sille omalaatuisen persoonallisen ja samalla monitulkintaisen sävynsä.
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3.4. ”Kyllä sen jo sanoo miehen nimikin”

Nimi on enne, väittää kansanviisaus. En tiedä, onko asia aina näin, mutta moneen
fiktioon tämä sääntö näyttää soveltuvan — ainakin moniin Tuurin teksteihin.
Esimerkiksi Joki virtaa läpi kaupungin -teoksessa (1977) päähenkilöiden etuni-
met ovat peräisin Kalevalasta, mihin myös itse teoksessa viitataan; nimien
intertekstuaalisten kytkentöjen analysointi tuokin teoksen tulkintaan uusia mie-
lenkiintoisia aspekteja. Tämän jakson väliotsikko on peräisin samasta romaanis-
ta. Yksi tarinan henkilöistä tokaisee: ”Kyllä sen jo sanoo miehen nimikin,
Aitamurto se on menoa eikä meininkiä” (1977: 130). Miehen nimi kertoo siis
jotain miehen luoneesta ja toimintatavoista.

Myös Uuden Jerusalemin ja Maan avaruuden henkilöiden nimistä monet ovat
selvästi emblemaattisia; nämä nimet ovat omiaan joko ennakoimaan tai
generoimaan kantajiensa toimintaa ja suhtautumistapaa kanssaihmisiin, ristirii-
tatilanteisiin ja elämään yleensä (ks. Riffaterre 1990: 33—36, 127).

Päähenkilön, Johannes Hakalan, nimi on luonnollisestikin keskeinen, mones-
sakin suhteessa, vaikka sukunimi mainitaankin Uudessa Jerusalemissa ensim-
mäisen kerrran vasta sivulla 185 ja alkuperäistä etunimeä ei lainkaan — siihen
kyllä viitataan ja vihjataan (UJ 128, 327).17 Tuuri itse viittaa Hakala-nimen
yhteen tärkeään merkitykseen:

Rakensin kirjaa [Pohjanmaa] varten Hakalan suvun. Otin nimen Hakala siksi, että
se on aika tyypillinen pohjalainen nimi, ei erikoinen, mutta jollakin tavalla hyvin
komea niin kuin pohjalaisista kertovassa kirjassa päähenkilöiden nimen tulee
ollakin: se ei tule siitä haka-sanasta, joka tarkoittaa vasikoiden laidunta vaan siitä,
jolla ovi pannaan tarvittaessa kiinni. (Tuuri 1991b: 301.)

Nimi on siis tyypillisesti pohjalainen eli Hakalan suku saa edustaa fiktion
maailmassa ”tyypillistä” ja ”komeaa” pohjalaisuutta; Hakala-nimi määrittää tai
velvoittaa kantajaansa. Kuten jo edellisessä luvussa totesin, Johannes Hakala on
pidättyväinen ja varoo paljastamasta tunteitaan. Hän on valmis vetämään sielun-
sa ovet ja ikkunat tiukasti kiinni ja iskemään ne vielä hakaankin, jos tilanne sitä
vaatii.18 Myös Johanneksen kanadalainen sukunimi Hawk (haukka) kantaa

17 Muissakin Pohjanmaa-romaaneissa kertojan nimi tulee esiin kuin ohimennen eikä
yleensä vielä alkusivuilla.

18 ”Tuu tuphan ja vedä ovi hakhan” on Pohjanmaalla käytetty kehotus ovelle ilmestyneelle
kävijälle. (Sitä käytetään myös tiettyjen pitäjien — esimerkiksi Laihian — omalaatuisen
”lyhyen” murteen kuvaamiseen, vrt. ”tupahan” ja ”hakahan”).
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mukanaan merkitystä, joka liittyy koko tarinan keskeiseen teemaan, onnen ja
vapauden etsintään (nimenmuutoksesta ja uuden nimen emblemaattisuudesta ks.
luvut IV 1.3. ja IV 3.5.).

Mutta Hakala-nimessä on myös intertekstuaalinen kytkentä koko Suomen
kirjallisuuden traditioon, jonka voi katsoa ulottuvan aina Kiven Seitsemään
veljekseen saakka. Arvatenkin Jukola-nimi on toiminut mallina niin Uutelalle
(Linnankosken Pakolaiset), Karhulalle (Ahon Juha), Toivolalle (Sillanpään
Hurskas kurjuus), Koskelalle (Linnan pääteokset) kuin monille muillekin kirjal-
lisuudessamme esiintyneille kolmitavuisille la-päätteisille sukunimille. Hakala
viittaa tähän samaan traditioon ja asettuu samalla jatkamaan sitä. Ylipäätään
Uudessa Jerusalemissa ja Maan avaruudessa esiintyvät sukunimet ovat varsin
samantapaisia: Erkkilä, Perttula, Siltala, Fräntilä, Rantala, Honkola, Huhtala,
Junnila, jne.19

Suomalaisten romaanien sankareissa (lainausmerkeissä tai ilman) on paljon
Juhaneja, Jusseja, Juhia tai Johanneksia. Tässäkin suhteessa Uusi Jerusalem ja
Maan avaruus jatkavat samaa traditiota; päähenkilön nimi eri muodoissaan
(Johannes, Jussi, Jukka, Juho, John) kytkee hänet kotimaisen kirjallisuuden
Jussi-hahmoihin. Tässä yhteydessä tyydyn vain viittamaan pariin juurevaan
uudisraivaajan arkkityyppiin, joiden kanssa Hakalan Johanneksen voisi ajatella
olevan dialogisessa suhteessa, nimittäin Jukolan Juhaniin ja Koskelan Jussiin
(hänkin oikealta nimeltään Johannes). Jos taas ajatellaan Hurskaan kurjuuden
Toivolan Juhaa, Hakalan Johannes näyttäytyy monessakin suhteessa tämän
vastakkaishahmona, jos kohta yhtymäkohtiakin löytyy: osallistuminen kansa-
laissotaan, vastapuolen vaino, väkivallan kohteeksi joutuminen. Toivolan Juha/
Janne/Johan/Jussi20 on mielenkiintoinen kytkentä siinäkin mielessä, että tämän

19 Tuurin teoksissa naisista puhutaan usein etunimillä tilanteissa, joissa miehistä käytetään
sukunimeä. Esim. Asioiden suhteissa päähenkilöistä (kolmiodraaman osapuolista) kertoja
puhuu ”Renkosena”, ”Eerolaisena” ja ”Tuulana”, vaikka miestenkin etunimet tulevat dialogis-
sa esiin (1971a: 25, 53). Tämä toistuu monissa novelleissa. Esim. ”Mäen tapauksessa” kertoja
käyttää sotamiehistä näiden sukunimiä ja heidän tapaamistaan tytöistä etunimiä. Miestenkin
etunimet kyllä tulevat esiin, mutta vain repliikeissä. ”Alakuloisessa kertomuksessa” kertoja
puhuu ”Miettisestä” ja ”Riitasta” (1983a: 17—38). ”Ihmisläheinen saneeraaminen on mahdol-
lista” -novellissa kertoja puhuu ”Perälästä”, ”Halmeesta”, ”Harkelasta” ja ”Tarjasta” (1987:
111—175). Myös ”Muisto”-novellissa (1993b) sama kuvio toistuu: kertojan työyhteisöön
kuuluvat ”Paloniemi” ja ”Kaija”. Käytäntö kuvaa osuvasti ja osoittelematta sitä sosiolektiä,
jonka piirissä fiktion henkilöt elävät.

20 Jyrki Nummen mukaan Toivolan Jussin kohdalla etunimien runsaus (Johan Abraham
Benjamininpoika) vihjaa identiteetin monimerkityksisyyteen; Nummen mukaan kaikki Toivo-
lan Jussin viralliset etunimet sisältävät lisäksi intertekstuaalisen kytkennän Raamatun henkilöi-
hin: ”Modernistiselle kerronnalle on luonteenomaista myyttisten tekstien monimerkityksisyys
ja fragmentaarisuus. Alluusiot jäsentyvät teoskokonaisuudesta käsin” (1990: 170—171).
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nimi vaihtuu iän ja yhteiskunnallisen aseman myötä. Samoin käy Johannes
Hakalallekin. Kun Saari hankkii hänet töihin kaivokseen, hän samalla omaval-
taisesti muuttaa Johanneksen nimen Johniksi. Johannes ei itse pidä nimenmuu-
toksistaan:

Sanoin, että pikkupoikana minua oli aina sanottu Jukaksi ja kun olin kasvanut
mieheksi, minua oli sanottu Jussiksi, mutta olin toivonut, että vanhana miehenä
minua ruvettaisiin sanomaan Juhoksi tai oikealla nimelläni, mutta nyt näytti, että
minua ruvettiin kutsumaan nimellä, jota en ollut itselleni osannut ajatella. (UJ: 328.)

Johanneksen etunimi on koko tarinan kannalta varsin keskeinen, vaikkakin sen
toisaalta voi katsoa olevan ajankohdalle aika tyypillinen ja siinä mielessä
neutraalikin. Pohjanmaassa kerrotaan, että nimi on ainakin Johanneksen omasta
mielestä ”komea ja raamatullinen”; tästä muistuttaa hänen Sylvi-tyttärensä (PM:
145). Raamatullisuuden mainitseminen nimen yhteydessä asettaa Johannes
Hakalan dialogiseen suhteeseen myös Raamatun Johannesten kanssa.

Raamatussa on kaksikin merkittävää Johannesta, Johannes Kastaja ja apostoli
Johannes. Joitakin yhtymäkohtia ensiksi mainitun elämänuraan ja persoonalli-
suuteen voi Johannes Hakalastakin osoittaa. Hän on Johannes Kastajan tapaan
yksinäinen mies, hän vaeltaa aikansa erämaassa ja joutuu loppuelämäkseen
”kiven sisään” (Johannes Kastaja joutuu vankityrmään, Johannes Hakala
kaivokseen).21 Muita yhtymäkohtia miesten tarinoissa ei näyttäisi olevan, eroja
sen sijaan on paljonkin. Johannes Kastaja on tien aukaisija Kristukselle; hän on
profeetta ”Elian hengessä” (Matt 17: 10—13). Hänen tehtävänään on ”todistaa
valkeudesta” (Joh 1: 7—8) sekä kastaa Jeesus ja tällä tavoin asettaa hänet
palvelustehtäväänsä. Johannes Hakala ei ole mikään Blombergin tien aukaisija
tai edelläjuoksija, pikemminkin päinvastoin. Johanneksen omaehtoinen toiminta
Uudessa Jerusalemissa on katsottava niin ikään Blombergin ajatusten vastusta-
miseksi ja hänen työnsä vaikeuttamiseksi.22

Mutta jos koko tarina tulkitaan käänteiseksi Uuden testamentin muodostamalle
tarinalle, Johannes Hakalan kytkentä Johannes Kastajaan saa uutta syvyyttä:
tässä tarinassa Blombergin epäonnistuminen nimittäin rinnastuu Kristuksen
voittoon ja Uuden Jerusalemin häviäminen taivaan tuuliin rinnastuu taivaallisen

21 Pohjanmaassa Johannes Kastajan ”virkanimike” esiintyy, tosin ilman mainittavaa
temaattista merkitystä ja vailla yhteyttä Johannes-vaariin: ”Laina kailotti korkealla äänellä, että
- - Elisabet [synnyttänyt] Sakariaalle Johannes Kastajan, huutavan äänen yksinäisyydestä. Äiti
korjasi sitä: huutavan äänen korvesta” (PA: 139).

22 Jos palataan vielä tarinan kytkentään Sillanpään Hurskaaseen kurjuuteen, Toivolan
Jussin yksi lisänimi on Johannes Kastajan mukaan ”Kastaja” .
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Jerusalemin laskeutumiseen maan päälle.
Apostoli Johannes tarjoaa kuitenkin mielenkiintoisemman vertauskohdan: hän

oli yksi Jeesuksen kutsumista opetuslapsista ja lähimmistä miehistä. Samalla
tavalla Johannes Hakalastakin tulee ”messias” Blombergin seuraaja ja opetuslap-
si — tosin vain vajaaksi vuodeksi. Ja samalla tavalla kuin apostoli Johannes
kertoo Jeesuksen tarinan (Johanneksen evankeliumi) ja kirjoittaa muistiin opet-
tajansa välittämän näyn taivaallisesta Jerusalemista (Ilmestyskirja), samoin
Johannes Hakalakin kertoo Blombergin ja hänen Uuden Jerusaleminsa tarinan.

Poul Madsen kuvaa apostoli Johanneksen persoonaa näin:

Johannes oli luonteeltaan intomielinen ja kiivas sekä samalla sisäänpäin kääntynyt
ja mystiikkaan taipuva, mutta seurustelu Jeesuksen kanssa teki hänestä rakkauden
apostolin. Hän kuului apostolien sisärenkaaseen ja eräässä mielessä hän oli se, joka
parhaiten ymmärsi Jeesusta ja oli häntä lähinnä. (Madsen 1955/1976: 134.)

Myös Johannes Hakala nousee Uuden Jerusalemin sisärenkaaseen, Blombergin
luottomieheksi, vaikkei myöhemmin tämän luottamusta säilytäkään. Mielen-
kiintoisen ja huvittavankin ulottuvuuden avaa kytkentä apostoli Johanneksen
lisänimeen: jälkipolvet ovat nimittäneet tätä ”rakkauden apostoliksi”. Johannes
Hakala on kaimansa tavoin kiinnostunut rakkaudesta, mutta paremminkin sen
maallisesta puolesta. Kun Blomberg pääsee selville Johanneksen ja Rantalan
vaimon suhteesta, hän alkaa pitää puheita ”rakkauden eri olemuspuolista ja siitä,
kuinka tärkeää oli, että ihminen oppi tekemään eron niiden kahden rakkauden
lajin välillä, taivaallisen ja maallisen” (MA: 166). Johanneksen käsitys on, että
Blomberg ei ollut oikea mies puhumaan aiheesta; hän toteaa sarkastisesti, että
”Blombergin tiedot olivat aika teoreettisella pohjalla” (MA: 167). Johannes itse
on rakkauden — nimenomaan maallisen — asiantuntija: rakkausseikkailut ovat
tuoneet hänet Uuteen maailmaan ja niihin hän joutuu sielläkin. ”Maallisen
rakkauden apostolina” hän joutuu ”vainotuksi”, saa kuulan reiteensä (on kärsiä
”marttyyrikuoleman”) ja joutuu jättämään paikkakunnan — apostolinkyydillä,
samalla, millä on sinne tullutkin.

Myös Johanneksen Uudessa Jerusalemissa valloittaman naisen, Rantalan
Sallin, nimi on emblemaattinen. Johannes tarttuu tähän nimeen kätkeytyvään
viestiin saadakseen tahtonsa läpi ja päästäkseen Sallin kanssa saman peiton alle:

Kysyin, mistä sellainen Salli oli kotoisin ja mitä se minulle salli ja mitä se salli
muille. Se ei luvannut sallia minulle mitään sellaista mitä se ei sallisi muille. Sanoin
sen riittävän minulle oikein hyvin. Se rupesi olemaan jo aika suoraa puhetta
molemmin puolin. (MA: 138.)
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 Kielletyn hedelmän nauttimisen salliminen Johannekselle on Sallin nimen
(jota tämä itse väittää aina hävenneensä ja siksi käyttäneensä nimeä Sally)
generoima tapahtuma; nainen ei lopultakaan vastusta Johannesta, vaikka ensin
hurskasteleekin niin, että Johannes on jo aikeissa luopua koko leikistä (167).
Johanneksen yllätykseksi Salli osoittautuukin varsin sallivaksi; hän sallii
Johannekselle saman kuin miehelleenkin, mitä mies taas ei salli alkuunkaan.
Loppujen lopuksi Sallimus on kuitenkin Johannekselle armollinen — hän jää
Sallista käytävässä taistelussa henkiin, vaikka menettääkin tämän ja käy lähellä
kuolemaa.

On merkillepantavaa, että Johannes ei puhu Sallista etunimellä kovinkaan
monta kertaa — oikeastaan vain valloitustilanteen kuvauksessa. Hän käyttää
useimmiten nimitystä ”Rantalan vaimo” tai ”Rantalan emäntä”. Tämä on tulkit-
tavissa niin, että  Johannekselle  Salli on ennen kaikkea objekti, valloitettu nainen,
aivan samalla tavalla kuin hotellin omistajan vaimo English Riverin kylässä.
Toisaalta: Salli on edelleen Rantalan ”omaisuutta”. Karppisen Lauraan ja myö-
hemmin Marttaan, joista Johannes käyttää heti esittelyn jälkeen etunimiä, hänellä
on selvästi lämpimämpi suhde. Kaiken kaikkiaan naiset jäävät tässä tarinassa
hyvin marginaalisiksi hahmoiksi: kaiketi se kertoo Johannes Hakalan asenteista
ja hänen suhteestaan naisväkeen yleensä.

Martan, jonka Johannes loppujen lopuksi saa omakseen, nimellä on myös
vahvasti emblemaattinen merkitys. Nimen voi tulkita viittaavan Raamatun
Marttaan, Marian ja Lasaruksen sisareen, jonka pelkästään käytännön asioihin
keskittyvää toimeliaisuutta Jeesus kerran hienovaraisesti arvostelee — kun
Martta ensin on moittinut sisarensa liian hengellistä (ja ehkä henkistäkin)
suuntautuneisuutta (Luuk 10: 38—42). Jeesuksen Marian asennetta kiittäneestä
lausunnosta huolimatta Martta on jäänyt elämään palvelemisen (ja passaamisen)
myönteisenä esimerkkihahmona. On kuitenkin muistettava myös Martan toinen
keskeinen luonteenpiirre, tämän vahva usko, joka kesti silloinkin kun hänen
veljensä Lasarus oli kuollut. Tämä usko myös palkittiin: Lasarus herätettiin
henkiin (Joh 11: 21—22).23

23 Kertomus Lasaruksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta (Joh 11) on prospektiivinen
mise en abyme -tapaus (Dällenbach 1977/1989: 83); se ennakoi Jeesuksen omaa kuolemaa ja
ylösnousemusta. Frank Kermode (1990b: 43—45) on analysoinut mielenkiintoisella tavalla
niitä kahta eri tapaa, joilla Jeesus vastaa sekä Martan että Marian täsmälleen samanlaiseen
”hiljaiseen moitteeseen”: ”Herra, jos sinä olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut.” Martalle
Jeesus näyttää jumalallisen puolensa ja sanoo: ”Sinun veljesi on nouseva kuolleista - - Minä
olen ylösnousemus ja elämä.” Marialle hän sen sijaan näyttää inhimillisen puolensa: hän joutuu
liikutuksen valtaan ja itkee.
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Nimeen sisältyvä koodi ohjaa Marttaa: hän ottaa Johanneksen kotiinsa (jopa
viereensä yöksi) ja jaksaa kestää miestä tämän kuolemaan saakka, vaikka välillä
koville ottaakin. Hän näyttää uskoneen Johanneksesta hyvää, ja myöhemmin
tämä usko myös palkitaan, niin että viisikymmentä- ja kuusikymmentäluku ovat
Martalle ja Johannekselle varsinaista ”onnen aikaa” (AR: 270). Martan pojanpoi-
ka Tim toteaakin mummonsa pitkämielisyyteen viitaten, että Kortesjärven
Pahkajärveltä tulleissa naisissa oli ”mongolirodulle tyypillistä apaattista sitkeyt-
tä” (AR: 276).

Martan ja Johanneksen liitto on siten tietyssä mielessä (epätoivoisen) uskon ja
(omalaatuisen) rakkauden liitto, jonka todellinen merkitys näkyy vasta vuosia ja
vuosikymmeniä myöhemmin.  Ameriikan raitissa Martta kertoo Erkille Johninsa
rakkaudesta, joka ilmeni vähän omituisella tavalla, mutta joka kai pohjimmiltaan
oli aitoa, ja toteaa sitten: ”— Se oli fani lov se Johnin lov” (AR: 270). Tämä on
toinen Ameriikan raitin kahdesta repliikistä, ja siksi sillä on myös erityistä
painoa.

Myös Johanneksen matkakumppanin, Mäen Kallen (tai Heikin), sukunimi on
merkitsevä. Tuuri kertoo, että esikoisteoksensa (Tuuri 1971b) novelleja kirjoit-
taessaan hän käytti ”häikäilemättä” minä-kertojaa tai ”kolmatta persoonaa
käyttäessäni päähenkilöä Mäki, jota pidin vain toiseen muotoon kirjoitettuna
murresanana persoonapronominista minä, mäkin” (Tuuri 1991b: 291). Uuden
Jerusalemin ensimmäisessä luvussa kertoja tavallaan alleviivaa Mäki-nimeä
sijoittamalla samaan virkeeseen nimen perusmuodon, ”kielisen” muodon McKay,
taivutusmuodon Mäen (”mä en”) ja kaksi ”minäkin”-sanaa (”mäkin”):

- - Mäki, jonka myöhemmin kuulin ottaneen nimekseen Mc Kay, tämä Mäen Kalle,
joka oli siinä laivassa mukana, jolla minäkin Halifaxiin tulin ja joka samaan aikaan
nousi maihin Kanadan rannalla kuin minäkin. Se otti nimekseen Charles McKay ja
piti sen nimen kuolemaan saakka. (UJ: 10.)

Nimen ”häiritsevä” toistaminen yhdessä ”minäkin”-sanan kanssa yhdistettynä
tekijän antamaan vihjeeseen (samoin nimen toistuva esiintyminen muussakin
tuotannossa)24 oikeuttavat mielestäni sellaiseen tulkintaan, että Mäki edustaa
tässä minä-kertojan rinnakkaishahmoa (kaksoisolento tai ”toinen minä” on ehkä

24 Mäki-niminen päähenkilö esiintyy myös muissa novellikokoelmissa: novellissa ”Alku
pitkään kertomukseen” (Tuuri 1972: 33—35) ja ”Mäen tapaus” (Tuuri 1975: 53—66) sekä
”Maailman kivisin paikka” -novellin yhdessä sisäkertomuksessa (Tuuri 1980: 125-130). Mäki-
nimisiä sivuhenkilöitä vilahtaa myös joissain teoksissa. Nimen diminutiivimuoto Mäkinen on
lisäksi Vuodenajat maaseutukaupungissa -romaanin (Tuuri 1979) toisen päähenkilön nimi.
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liian voimakas ilmaus), joka toisin kuin Johannes taipuu ja taittuu siirtolaiselämän
raskauden alle; hän päätyy itsemurhaan pettymyksensä ja yksinäisyytensä takia.
Johannes tuntee surua ja syyllisyyttäkin Mäen kovan kohtalon vuoksi (MA: 26).
Tarinan ”minä” selviää, mutta Mäki ei (”mä en”).25

Saarnaaja Blombergin nimen voisi katsoa kytkeytyvän teoksen yleiseen
tematiikkaan: Blomberg kaavailee maan päälle sitä ”suurella ja korkealla vuorel-
la olevaa pyhää kaupunkia” (Ilm 21: 10), jossa elämänpuu kukoistaisi ja jossa
suomalaiset voisivat elää rauhassa tosiaan repimättä. Nimen voi tulkita viittaa-
vaan tuttuun virteen ”Taas kukkasilla kukkulat, sä Herra kaikki vyötät - -”.26 Uusi
Jerusalem hajoaa taivaan tuuliin, Blomberg häipyy Australiaan, ja kukkakukku-
lat jäävät ainakin Johannekselta Kanadassa näkemättä; hänen asuinpaikakseen
jää Sudbury, ”jossa kalliot olivat mustia hapoista ja sulattamojen kaasuista” ja
jossa ei kasvanut ”kuin jokunen heinätuppo” (MA: 301).

Porari Jim Siltalan nimi niin ikään on merkitsevä: Siltala toimii Johannekselle
siltana Uudesta Jerusalemista takaisin Baabeliin; hänhän ottaa Johanneksen
hoteisiinsa Sudburyssä ja hankkii tälle työpaikan maan alta.

Myös Pohjanmaa-sarjan muiden tekstien henkilönimien emblemaattisuus ja
niiden intertekstuaaliset kytkennät ovat samalla tavalla mielenkiintoisia ja tutki-
misen arvoisia. Tässä yhteydessä tyydyn kuitenkin vain viittaamaan Pohjan-
maan neljään veljekseen, joiden kunkin nimi selvästi määrittää heidän ominais-
laatuaan. Hakalan Paavo on perintötilaa viljelevä, vakaa, ”maahenkinen” (Tuuri
1983a: 152—153) ja ahkera puurtaja, jollaisia löytyy monista Tuurin muistakin
teoksista.27 Paavon nimen voi tulkita viittaukseksi Saarijärven Paavoon, suoma-
laiskansallisen raivaajan arkkityyppiin. Pohjanmaassa Paavo edustaa turvallista
ja myönteisellä tavalla vanhanaikaista elämäntapaa, itsenäistä talonpoikaiskult-
tuuria, vaikka onkin juuri tarinan tapahtumahetkellä kettutarhurina ja mallasohran
sopimusviljelijänä, mistä suvun vanhempi naisväki häntä toistuvasti moittii.

25 Nimeen kätkeytyvän sanaleikin tulkinnassa viittaan Anna Makkosen esimerkkiin: hän
muuntelee Mannerkorven Avaimen Pontto-nimeä eri muotoihin (ontto, pönttö, ponttooni) ja
löytää tarinasta tällä tavalla uusia merkityksiä (Makkonen 1986). Myös Marko Tapion Aapo
Heiskasen viikatetanssin tapahtumapaikka, Rasvanki, näyttäytyy hänelle ”intertekstin merkki-
nä tai signaalina”: Makkonen tulkitsee sen Raskolnikovin ja vanki-sanan kombinaatioksi
(Makkonen 1991b: 118).

26 Tähän subtekstiin on viitannut Auli Viikari eräässä keskustelussamme.
27 Usein sellainen on romaanin tai novellin päähenkilön velipoika (Asioiden suhteet, ”14

vuotta” kokoelmassa Vuosi elämästä, ”Maakunnan miehiä” kokoelmassa Sammuttajat, ”Perin-
tö” kokoelmassa Vääpeli Matala lentää) tai vaimon veli (Marraskuun loppu). Yhdessä
romaanissa, Talvisodassa, sellainen on päähenkilö itse, mutta tarina sinänsä kertoo aivan
muusta kuin maanviljelystä ja talonpidosta.
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Paavo kuitenkin tulee jo miettineeksi paluuta vanhaan elämäntapaan.
Veikko puolestaan on äänekäs uhoaja ja reuhtoja mutta toisaalta myös ekstrovertti

ilonpitäjä. Veikon nimi allusoi paitsi veljeen (pikku- tai isoveikko [-veikka])
myös tietynlaisiin kavereihin: ase-, erä-, juoma-, kilpa-, kisa-, laulu- ynnä muihin
suoraviivaisiin ja iloisiin veikkoihin, joiden seurassa aika ei tule pitkäksi mutta
jotka joutuvat toistuvasti hankaluuksiin virkavallan ja pikkusieluisten tosikoiden
kanssa.28

Hakalan Seppo taas on insinööri, ja insinöörejä Tuurin teksteissä, erityisesti
varhaistuotannossa, on lukuisia.29 Samalla tavalla kuin Seppo monet muutkin
Tuurin insinöörit kokevat elämänsä epäviihtyisäksi ja tukalaksi esimiestensä ja
alaistensa välissä. Sepon nimi ja ammatti viittaavat Kalevalan ja kansanrunouden
Seppo Ilmariseen, Sammon takojaan, rikkautta ja hyvinvointia tuottavan ihme-
vempeleen luojaan. Samaan seppään viittaa myös insinööri Ilmari Aution etuni-
mi (Tuuri 1977).

Hakalan Erkin, Pohjanmaan ja Ameriikan raitin minä-kertojan nimessä ei
sinänsä ole havaittavissa selvää kytkentää mihinkään mytologiseen tai arkkityyp-
piseen hahmoon. Erkki-nimi on kuitenkin sikäli mielenkiintoinen, että se on
paitsi esikoisromaanin Asioiden suhteet päähenkilön myös useiden novellihenki-
löiden (usein minä-kertojan) etunimi. Se on myös Pitti-Poika-näytelmän nimi-
henkilön oikea nimi (Erkki Lahti tai Erkki Surma-å; miehellä on monta nimeä
[1983c: 4], ehkä monta identiteettiäkin). Erkki / Pitti-Poika on taiteilija, joka on
veistänyt puusta laivoihin keulakuvia ja muita koristeita sekä kirkkoihin
vaivaisukkoja, ja nyt hän veistää kirkkoon ristiinnaulitun kuvaa, jolla on hänen
omat kasvonsa. Mies näkee maailman muista poikkeavalla tavalla:

- - minä pystyn vielä löytämään tämän kaiken näiden puiden sisästä - - ihmiset,
eläimet, kasvit, kaikki maailman tapahtumat ja kun minä avaan silmäni niin minä
näen ne näiden puiden sisässä: tavallisten pöllien, koivutukkien ja honkien, ja
minun tarvitsee ottaa vain puukkoni ja talttani ja kaivertaa puu pois kaiken sen
päältä, minkä minä näen ja siinä ne ovat. (1983c: 16.)

28 Hakalan Veikon tapaisia tyyppejä ovat mm. toimittaja Mäkinen Vuodenajat maaseutu-
kaupungissa –romaanissa, Sammuttajien niminovellin painija Siponen, Ameriikan raitin Taisto
ja Suutari, joista edellinen on yrittäjänä samanlainen sählääjä kuin Veikkokin, sekä Uuden
Jerusalemin ja Maan avaruuden porari Siltala. Viisitoista metriä vasempaan -romaanin
kuusamolaiset metsurit Rauno, Pertsa ja Mauri Rönkkö (samasta sukunimestään huolimatta
eivät veljeksiä) kuuluvat myös samaan kategoriaan: hyviä ryyppymiehiä, ”kaveria ei pulaan
jätetä” -asenteen sisäistäneitä (mt: 199) aitoja Suomi-poikia, jotka eivät hukkaa tyyliään ja
identiteettiään ulkomaillakaan.

29 Esim. Asioiden suhteet, Marraskuun loppu, Joki virtaa läpi kaupungin sekä monet
novellit.
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Hakalan Erkki, jolla ei ole ”mitään suurempia suunnitelmia elämässään” (PM:
249) ja joka siksi ajautunut Pietarsaareen paperisäkkikoneen hoitajaksi, on
kertojana samanlainen kuin Pitti-Poika/Erkki kuvanveistäjänä: hän näkee ”maa-
ilman tapahtumat” ympärillään tarkasti ja ”veistää” ne sanoilla erilleen kerto-
mukseksi, jolla on selkeä muoto, hahmo ja merkitys.30 Voisi ajatella, että Erkki-
nimi Tuurin teksteissä yleensäkin symbolisoi etsijää, epäilijää, erittelijää, (kerto-
muksen) esittäjää — siis eräänlaista (elämän)taiteilijaa.

Mutta myös Uuden Jerusalemin ja Maan avaruuden päähenkilö Johannes
Hakala on samanlainen erkki-hahmo: apostoli Johanneksen tavoin hän esittää
kertomuksen siitä, mitä on nähnyt ja kokenut, etsinyt ja löytänyt.31

30 Eräässä haastattelussa Tuuri vertaa järkeä puukkoon: ”Ei ole yllättävää, että Tuuri sanoo
järjen olevan se puukko, jolla hän yrittää Jumalan kuvaa puusta vuolla” (Hämäläinen 1989).
Toisessa yhteydessä Tuuri vertaa kieltä puukkoon: ”Kirjailijan käyttämä kieli, romaanin kieli,
on instrumenteista ehkä se, jonka toimivuuden tai toimimattomuuden lukija ensimmäisenä
havaitsee. Siksi kieli on perusinstrumentti, puukko jolla jumalankuva vuollaan” (Tuuri 1988b:
108—109).

31 Erkki ja Johannes muistuttvat toisiaan myös ulkonäkönsä puolesta, kuten Erkki
Amerikan raitissa kertoo: ”Se [Martta] väitti minun olevan saman näköinen kuin vaarini silloin,
kun se ensimmäistä kertaa tuli suomalaisten haalilla häntä valsiin hakemaan vuonna 1929.
Mummo väitti, että vaarillakin silloin oli ollut olutta hiukan verran hiusten alla. Kerroin
nähneeni vaarin nuoruudenkuvia kotona ja tietäväni, että olin vaarin näköinen mies” (AR: 265).
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III Taivas maan päälle

1. Luvattu maa paljastaa todelliset kasvonsa

1.1. ”Jotakin parempaa etsimään
ja jonkin paremman toivossa”

usi Jerusalem ja Maan avaruus ovat tarina suomalaisista siirtolaisista Kana-
dassa. Kertomus on kuvitteellinen, mutta se viittaa todelliseen historialliseen
tilanteeseen — 1920- ja 1930-lukujen yhteiskunnallisiin prosesseihin, jännitteisiin
ja tapahtumiin. Teosten aiheena on siirtolaisuus, ennen muuta pohjalaisten
laajamittainen muutto Uudelle mantereelle. Siirtolaisaiheeseen nivoutuu monia
tärkeitä teemoja: markkinatalous ja sen rautaiset lait, poliittiset ristiriidat ja
vanhat kaunat, ihanneyhteisön idea, ekologiset ongelmat, kansallisuuskysymys,
onnen etsintä, koti-ikävä jne. Kaikki kiertyy ja punoutuu yhteen siirtolaisuuden
kanssa. Ajankohdan yhteiskunnalliset rakenteet ja ilmiöt näytetään suomalaisen
siirtolaisen näkökulmasta. Minä-kertojan ”sammakkoperspektiivistä” huolimat-
ta romaaniparin näköala ei jää ahtaaksi: kertoja ei kuvaa pelkästään omia
kokemuksiaan ja havaintojaan; hän kuuntelee tarkasti muiden puheita ja lomittaa
niitä oman tarinansa väliin. Näin syntyy kokonaiskuva vuosisadan alun siirtolais-
ten kokemuksista ja tuntemuksista ”Luvatussa maassa”, Kanadassa.

Siirtolaisuus ilmiönä selittyy pitkälti taloudellisin ja poliittisin syin. Lähtömo-
tiivit voivat olla myös yksilöpsykologisia tai perhetilanteesta johtuvia — kuten
Johannes Hakalalla — ja jopa täysin irrationaaleja. Pienin yhteinen nimittäjä
siirtolaisuuden syille kiteytyy Uuden Jerusalemin asukkaiden kollektiivisessa
toteamuksessa: ”- - jotakin parempaa etsimään ja jonkin paremman toivossa
meistä jokainen kai oli aikoinaan vanhan maan jättänyt” (MA: 141).

Parempi elämä uudessa maassa on yhteinen toive. Joku saattaa nimittää sitä
onnen etsinnäksi, toinen puhuu leveämmän leivän mahdollisuudesta, kolmas
korostaa vapauden kaipuuta jne. Avainsana on kuitenkin ”parempi”. Uusi on
toiveissa aina vanhaa parempi — siinä on myönteisen muutoksen, onnellisemman
elämän mahdollisuus. Tuuri itse on viitannut erääseen lukemaansa tutkimukseen,
jonka mukaan kahdeksan prosenttia haastatelluista siirtolaisista ilmoitti lähtönsä

U



53

syyksi onnen etsinnän: ”Minusta rupesi tuntumaan, että onnen etsintä oli jokaisen
siirtolaiseksi ryhtyneen perimmäinen syy lähteä, ja tätä onnea he pyrkivät
löytämään monella tavalla - -” (1991b: 307).

Yhteistä kaikille valtameren taakse lähteneille suomalaisille on ollut se, että
elämä on pitänyt aloittaa tavallaan kokonaan uudestaan. Varsinkin varhaisen
siirtolaisuuden kaudella lähteneiden siteet kotimaahan joko katkesivat kokonaan
tai jäivät joidenkin kirjeiden ja pakettien varaan. Näin tapahtui ainakin tämän
vuosisadan alkupuoliskolle saakka. Moni koki silloin olevansa ”yksin maailmas-
sa”, kuten Karppisen Laura asian Johannekselle ilmaisee (UJ: 211). Kaikki oli
siirtolaiselle uutta: ympäristö, kieli, kulttuuri, tavat, monille myös työ ja yhteis-
kunnallinen asema. Usein jopa oma nimikin muuttui uudeksi.

Ei siis ihme, että siirtolaiset käyttivät uudesta kotimaastaan termiä ”uusi maa”
tai ”uusi maailma” (UJ: 12, 19 ym.) ja Suomesta ”vanha maa” (UJ: 63; MA: 141
ym.). Nämä termit ovat jo niin vakiintuneita ja käytössä kuluneitakin, ettei niihin
kätkeytyvää allusiivista juonnetta enää pysähdy ajattelemaan. Niiden yhdeksi
subtekstiksi voi kuitenkin katsoa  Raamatun kertomuksen Israelin kansan siirty-
misestä Egyptistä ”luvattuun maahan”. Toisaalta ne viittaavat myös Ilmestyskir-
jan kuvaamaan ”uuteen maahan”, jossa kaikki vanha on kadonnut (Ilm 21—22).
Nämä kaksi Raamatun kohtaa ovat tietenkin intertekstuaalisessa suhteessa
toisiinsa: Ilmestyskirjan ”uuden taivaan ja uuden maan” kuvauksen subteksteinä
on sekä kertomus Eedenin paratiisista että Israelin kansan luvatusta maasta.

Pekka Tarkan mukaan Uuden Jerusalemin nimi lupasi Uutta Jerusalemia
”ennen aikojaan”, koska vasta  Maan avaruudessa päästään varsinaisesti käsiksi
Uuden Jerusalemin yhteisöön (1989b). Tarkka lukee teosta kuitenkin turhan
ahtaasta näkökulmasta. On totta, ettei teoksessa vielä ehditä Uuteen Jerusalemiin
muuten kuin keskustelun tasolla. Mutta kirjan nimi ei viittaa pelkästään yhtei-
söön: se kytkeytyy myös suoraan sille nimensä antaneeseen Ilmestyskirjan
taivaalliseen Jerusalemiin. Aivan loppupuolella on teoksen yleistä tematiikkaa
heijastava episodi:

Sinne tuli pian tämän toisen sängyn toinen vuokralainen, kielinen mies, joka puhui
minulle englantia. Levittelin käsiäni. Se taputti minua päähän niin kuin koiraa. Otin
lautaseni ja vein sen alakerran keittiöön. Laura kysyi, aioinko minä lähteä haalille
kuuntelemaan mitä asiaa Blombergilla oli Supperin suomalaisille mainareille,
koska olin kuulemma jo Long Lakella saanut Blombergilta kappaleen Uuden
Jerusalemin muuria ja sillä tavalla tullut kutsutuksi niiden pyhien joukkoon, jotka
saivat käydä sen pyhän kaupungin porteista sisään silloin, jos minulla olisi pestyt
vaatteet, kun ulkopuolelle joutuivat jäämään koirat ja velhot, ja huorintekijät ja
murhaajat, ja epäjumalanpalvelijat, ja kaikki ne, jotka valhetta rakastavat ja tekevät,
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niin kuin sanassa sanotaan. Sanoin sen kirjansa lukeneen. (UJ: 340.)

Lauran siteeraama raamatunkohta on aivan Ilmestyskirjan lopusta:

Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta ja
he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin! Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja
huorintekijät ja murhaajat ja epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakasta-
vat ja tekevät. (Ilm 22: 14—15.)

On tietenkin otettava huomioon Johanneksen ironinen ”aksentti”, kun hän
toistaa Lauran Raamattu-sitaattia, mutta se ei tee tyhjäksi sitä, että Johanneksen
esittämä kertomus, Uusi Jerusalem kokonaisuudessaan, on fresko juuri tästä
taivaallisen Jerusalemin ulkopuolelle jäävästä todellisuudesta: koirien, huorinte-
kijäin, epäjumalanpalvelijoiden (mammonan kumartajien) ja valehtelijoiden
maailmasta.

Vain vähän ennen kuin Laura siteeraa Ilmestyskirjaa Johannekselle tämä
joutuu nöyryyttävään tilanteeseen: ”kielinen” mies yrittää keskustella Johannek-
sen kanssa, mutta tämä joutuu kielitaidottomana vain levittelemään käsiään.
Tällöin mies taputtaa Johannesta päähän ”niin kuin koiraa”. Koiraksi hän — ison
talon ylpeä isäntä — tuntee  itsensä kaikkien kokemiensa nöyryytysten jälkeen:
”- - minulla ei tässä poorttihausissa ollut mitään tekemistä eikä ainoatakaan
ystävää ja kieliset taputtelivat minua täällä päähän niin kuin koiranpenikkaa ja
Rinteen emäntä haukkui vanhaksi ukoksi - -” (UJ: 341—342). Kulkukoiraksi hän
myös joutuu, kun saa potkut kaivoksesta. Myöhemmin, Maan avaruuden lopus-
sa, jolloin hänet huorintekijänä suljetaan Uuden Jerusalemin yhteisön ulkopuo-
lelle, hän lähtee jälleen kulkukoiran vaellukselleen tietämättä minne päänsä
kallistaisi.

Raamatun ajan kulttuurissa koira oli ylenkatsottu ja halveksittu eläin. ”Koira”
oli juutalaisten suussa pilkkanimitys pakanoista (IRT II: 2587—2588). Myös
Jeesus viittasi tähän (Matt 15: 6) sanoessaan, ettei ole soveliasta ottaa lasten
(juutalaisten) leipää ja heittää sitä penikoille (pakanoille). Ison Raamatun tie-
tosanakirjan mukaan Ilmestyskirjassa koirien asettaminen murhaajien ja
epäjumalanpalvelijoiden rinnalle viittaa ”paheellisiin ja saastaisiin” ihmisiin,
joilla ei ole osaa Uudesta Jerusalemista ja elämän puusta (IRT II: 2587—2588).
Koiran osa on Johanneksenkin kohtalona, vaikka hän onkin saanut Blombergilta
kutsun ”pyhien joukkoon”.

Uuden Jerusalemin otsikko on tulkittava symboliseksi ja samalla ironiseksi.
Kanadalainen todellisuus, ainakin se, johon tarinan siirtolaiset törmäävät, muis-
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tuttaa enemmän helvettiä kuin taivasta: se on  Ilmestyskirjan Uusi Jerusalem
nurin käännettynä.1

1.2. Ei ainoatakaan viheriöivää puuta

Luvattu maa -motiivi nousee etualalle yhdessä Uuden Jerusalemin tärkeässä
käännekohdassa. Johannes ja Mäen Kalle silmäilevät Sudburyn nikkelikaupunkia
kukkulan rinteeltä. Kuljettuaan ensin nikkelisulattamolta tulevien savujen ja
väkevien happojen aiheuttamien hajujen keskellä heidät on vallannut alakulo,
miltei toivottomuus. Silloin savuun repeytyy aukko, niin kuin joku olisi ”avannut
esiripun”:

Siinä kävellessämme tuuli muutti taas suuntaa ja savuun repesi aukko, niin kuin
Punaiseen mereen Israelin kansan edessä kun Mooses nosti kätensä ja Jumala jakoi
meren vedet; vanha tuuli vei savua rinnettä alas ja uuteen suuntaan kulkeva tuuli vei
savua rinnettä ylös, niin että hetken seisoin aivan kirkkaassa ja hyväntuoksuisessa
ilmassa. Aurinko paistoi siihen missä seisoin ja valaisi kaiken, minkä voin nähdä
savuun revenneessä railossa, luvatun maan.

Mikään kaunis näky se ei kuitenkaan ollut. Näin happojen mustaksi polttamat
maat, kaivokset kaupungin laidassa, puuttoman maiseman, jossa pienet puutalot
suorissa riveissä katujen varsilla. En nähnyt ainoatakaan viheriöivää puuta, en
ruohoa enkä pensasta. (UJ: 227.)

Miehet ovat niin kuin Mooses Nebon vuorella, kun tämä katseli Luvattua
maata, jonne hän oli kansaansa johdattanut 40 vuoden ajan mutta jonne hän ei itse
koskaan päässyt (5. Moos 34). Tässä kertomussekvenssissä on alluusioita paitsi
Moosekseen, Israelin kansan Egyptistä-lähtöön (Punaisenmeren ylitykseen) ja
Luvattuun maahan (2. Moos 12, 14) myös Egyptin seitsemänteen ja kahdeksan-
teen vitsaukseen, jotka hävittivät maasta kaiken vihannan (2. Moos 10: 15).
Ilmestyskirjasta löytyy alluusio näihin vitsauksiin: ensimmäisen pasuunan-
puhalluksen seurauksena ”kolmas osa maata paloi, ja kolmas osa puita paloi, ja
kaikki vihanta ruoho paloi” (Ilm 8: 7).

Israelin kansan luvattu maa ”vuosi maitoa ja mettä” (2. Moos 3: 8; 4. Moos 13:
28 ym.); rypäletertutkin olivat niin suuria, että sellaisen kantamiseen tarvittiin
kaksi miestä (4. Moos 13: 24). Johanneksen ja Mäen Kallen luvattu maa on sen

1 Vrt. Johanneksen havainto Long Lakella: ”- - täsmälleen samanlainen maailma kuin
meidän maailmamme mutta nurinpäin käännettynä” (ks. s. 39).
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irvikuva; se muistuttaa pikemminkin Egyptiä kaikkien vitsausten jälkeen tai
koko maailmaa Ilmestyskirjan pasuunatuomioiden tapahduttua. Luvatun maan
todellisuus ei vastaa asetettuja odotuksia eikä kirjeissä maalailtuja lupauksia.

Herääminen todellisuuteen oli alkanut Johanneksella ja Kallella jo Kirkland
Lakella, kun he hikoilivat kultakaivoksen alimmalla levelillä. Nyt Copper
Cliffiin Sudburystä ajaessaan he joutuvat toteamaan sen olleen vielä kevyttä
alkulämmittelyä tulevien koitosten rinnalla:

Kaupungin jälkeen tulimme mustiksi palaneille kukkuloille, joilla ei kasvanut puita
eikä ruohoa, kaikki mustaa niin kuin sepän pajassa. Hengityksessämme me tunsim-
me sulattamon kaasut ja hapot. Me rupesimme siinä taksissa ajaessamme katso-
maan toisiimme, että olimmeko me vasta nyt tulleet siihen pahimpaan paikkaan;
että oliko Kirkland Laken kaivoskaupunki meille ollutkin vasta helvetin esikartano.
(UJ: 179.)

Raamatussa ”esikartano” tarkoittaa temppelin esipihaa, jonka kautta kuljetaan
”pyhään” ja ”kaikkein pyhimpään” (IRT I: 870). Uskonnollisessa lyriikassa ja
fraseologiassa esiintyy yleisenä termi ”taivaan esikartano” (usein jonkin hengel-
lisen kokemuksen yhteydessä). Johanneksen ja Kallen toteamus viittaa tähän
motiiviin mutta negatiivisin etumerkein. Helvetin esikartano -ilmauksen voi
tietenkin tulkita viittaavaan moniin muihinkin teksteihin — esimerkiksi Danten
Jumalaiseen näytelmään. Joka tapauksessa termillä ilmaistaan tässä syvää petty-
mystä: odotettu taivas osoittautuu helvetiksi.

Johannes sanookin Long Laken reissulla koiratorpan (koiratorppa-sanaankin
sisältyy ilmestyskirjamainen koira-motiivi) emännälle seuratessaan ystäviensä
touhuja viinan ja naisten kanssa, että Amerikasta tulleet miehet olivat kyllä
kertoneet siellä vietettävästä elämästä, mutta hän ei ollut uskonut niiden puheista
puoliakaan: ”Nyt minusta rupesi näyttämään siltä, etteivät ne miehet olleet
Suomessa viitsineet puoliakaan tästä elämästä kertoa” (UJ: 315). Toteamus
huokuu syvää pessimististä ironiaa.

Kertomus Israelin kansan luvatusta maasta kaikkine ihanuuksineen toistuu
subtekstinä myös Maan avaruudessa. Kun Johannes ja Korri saavat lähtöpassit
Marmon Laken tukkikämpältä ja joutuvat hirvittävän pakkasen kourissa
rämpimään kymmeniä kilometrejä päästäkseen ihmisten ilmoille, Johannes
kysyy Korrilta, miksi tämä ei jäänyt Suomeen ja armeijan leipiin, kun hänellä
kerran siihen oli tilaisuus. Korri selittää halunneensa leipänsä päälle myös voita
ja naudanlihaa. Siihen Johannes toteaa sarkastisesti, että Korrin ”vaatimukset
olivat niin suuret, että ne voitiin tyydyttää vain täällä Kanadan maassa, jossa
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hunaja ja mahla pursui maan rakosistakin” (MA: 20).2

Saman pakkaspäivän kuvaukseen sisältyy proleptinen upotus: Johannes kertoo
Porth Arthurin kaupungin lähistöllä olevasta tammesta, jonka oksiin moni
suomalainen oli hirttänyt itsensä ”kyllästyttyään Kanadan maan ihanuuksiin ja
siihen paratiisin elämään, jonka meille Kanada antoi satamiensa loukoissa ja
metsätyömaiden pakkasissa ja kaivosten melussa ja kuumuudessa” (MA: 26).
Tässä Johannes viittaa ironisessa tarkoituksessa paratiisiin, joka Raamatun
typologisen tulkintatradition mukaan on hengellisesti identtinen Israelin kansan
Luvatun maan kanssa (Frye 1982: 169—171). Kanada näyttäytyy Johannekselle
paratiisin vastakohtana. Siksi hän ymmärtää täysin maanmiehiään, jotka eivät ole
kestäneet pettymystään vaan ovat päättäneet päivänsä vapaaehtoisesti.

Sudburyn kukkulalla Johanneksen mielessä kytee kuitenkin jonkinlainen toi-
vonkipinä, jonka saa hehkumaan se hyväntuoksuinen ja raikas tuulenhenkäys,
jota hän hetken ehtii hengittää, ennen kuin savuverho jälleen peittää maiseman ja
miehet: ”- - tuuli taas kokosi savun yhtenäiseksi seinämäksi ja se seinämä lähestyi
minua ja ympäröi minut joka puolelta. Mäki sanoi, että joku oli avannut esiripun,
mutta ei ollut kauan pitänyt sitä meille auki.” (UJ: 227.)

Tässä on alluusio muinaisen Egyptin sotajoukon kohtaloon: kun Mooses nosti
Punaisen meren ylityksen jälkeen toisen kerran kätensä, tuulen pois puhaltamat
vedet syöksyivät voimalla takaisin ja peittivät Egyptin miehet (2. Moos 14: 26—
28). Tapahtuma ennakoi symbolisesti sitä, mikä on Johanneksen matkatoverin,
Mäen Kallen (Maan avaruudessa Mäen Heikki) kohtalo luvatussa maassa:
”savuverho” (pettymys, yksinäisyys ja toivottomuus) lannistaa ja kaataa hänet
alleen, ja hän päätyy itsemurhaan (MA: 26).

1.3. ”Niin kuin Baabelin torni juuri olisi kaatunut”

Niin Johannekselle kuin muillekin siirtolaisille Kanada näyttäytyy valtavana eri
kansojen ja kulttuurien sulatusuunina. Halifaxin asemalla Johannes katselee
maahan saapuneita ihmisiä ja kuuntelee ympärillään pauhaavaa ”kovaa hälinää
- - ja naisten huutelua ja - - kalkatusta”. Hän miettii, että asemalaiturilla puhutaan

2 Sanaparia ”hunaja ja mahla” ei esiinny Raamatussa (jälkimmäinen esiintyy siellä
ainoastaan Mahlana eli henkilön nimenä), mutta hunaja (ja sen synonyymina käytetty mesi) ja
maito sekä hunaja ja öljy(-puu) (5. Moos 8: 8) toistuvat Mooseksen kirjoissa kuvaamassa
Luvatun maan ihanuutta ja hedelmällisyyttä vastakohtana Siinain erämaan ankeudelle ja
karuudelle (2. Moos 3: 8, 17; 3. Moos 20: 24; 4. Moos 14: 8; 5. Moos 6: 3 ym.). Myös muutamat
Vanhan testamentin profeetat viitattavat samaan asiaan (esim. Jer 11: 5; Hes 20: 6; 16: 3, 19).
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”kai kaikkia maailman kieliä” (UJ: 16). Asemalaiturin kielten paljous ja kansojen
kirjo on sellainen näytelmä, ettei Johanneksen kokemuspiiristä löydy sille
vastinetta. Niinpä hän kuvaa sitä liioitellen Ison kirjan ilmaisulla, mikä antaa
asialle oman painokkaan vivahteensa. Sanonnalla on kuitenkin myös syvempi
temaattinen ulottuvuus. Kyseessä on nimittäin alluusio useampaankin Raamatun
kohtaan, jotka puolestaan ovat allusiivisessa suhteessa toisiinsa.

Eräässä Ilmestyskirjan näyssä Jumalan valtaistuimen edessä on ”suuri joukko,
jota ei kukaan voinut lukea, kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansois-
ta ja kielistä” (Ilm 7: 9). Tämä joukko on tulossa ”suuresta ahdistuksesta”. Myös
muutamissa muissa Ilmestyskirjan kohdissa viitataan kaikkiin maailman kansoi-
hin ja kieliin (Ilm 5: 9; 10: 11; 11: 9; 13: 7), jotka ovat apokalyptisen ahdistuksen
puristuksessa.

Toisaalta ”kaikki maailman kielet” voidaan katsoa alluusioksi myös  Apostolien
tekojen 2. lukuun, jossa kerrotaan helluntaipäivän kielilläpuhumisihmeestä:

Ja Jerusalemissa asui juutalaisia - - kaikkinaisista kansoista, mitä taivaan alla on - -
ja he tulivat ymmälleen, sillä kukin kuuli heidän puhuvan hänen omaa kieltänsä. Ja
he hämmästyivät ja ihmettelivät sanoen: ”Katso, eivätkö nämä kaikki ole galilealaisia?
Kuinka me sitten kuulemme kukin sen maan kieltä, jossa olemme syntyneet?” (Apt
2: 5—8.)

Sekä helluntain kielilläpuhuminen että Ilmestyskirjan näyt kaikkia maailman
kieliä puhuvista kansanheimoista ja sukukunnista liittyvät yhteen: Kristuksen
antaman ”lähetyskäskyn” mukaan evankeliumin lahja kuuluu kaikille — sitä on
saarnattava ”kaikille kansoille” (Luuk 24: 47) sillä kielellä, jota kukin kuulija
ymmärtää (kuten helluntaina Jerusalemissa), kunnes ”pakanain täysi luku on
sisälle tullut” (Room 11: 25). Tähän samaan päämäärään viittaa em. Ilmestyskir-
jan näky siitä, että Jumalan valtaistuimen edessä on edustajia kaikista kansoista
ja siellä kuullaan kaikkia maailman kieliä (Ilm 7: 9).

Helluntain kielilläpuhuminen ja  Ilmestyskirjan kaikkia maailman kieliä kos-
kevat kohdat viittaavat puolestaan erääseen Vanhan testamentin tuttuun ja paljon
siteerattuun kertomukseen, Baabelin kieltensekoitukseen. 1. Mooseksen kirja
kertoo, että Baabelia edeltävänä aikana maan päällä vallitsi kielellinen homogeeni-
suus ja yhteisymmärrys: ”Kaikessa maassa oli yksi kieli ja yksi puheenparsi” (1.
Moos 11: 1). Tuolloin ihmiset saivat päähänsä rakentaa Sinearin lakeudelle
kaikkien kaupunkien äidin ja siihen tornin, jonka oli määrä ulottua aina taivaa-
seen saakka.

Tornin rakentamisen piti olla voiman ja yhtenäisyyden manifestaatio:
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”Tehkäämme itsellemme nimi, ettemme hajaantuisi yli kaiken maan” (mp).
Jumalan näkökulmasta hankkeessa oli kysymys ennen kaikkea kapinallisesta
hybriksestä, ihmisen pyrkimyksestä kaikkivaltiaaksi. Hän päätti puuttua peliin:3

Herra astui alas katsomaan kaupunkia ja tornia - - Ja Herra sanoi: ”Katso, he ovat
yksi kansa, ja heillä on yksi kieli, ja tämä on heidän ensimmäinen yrityksensä. - -
Tulkaa, astukaamme alas ja sekoittakaamme siellä heidän kielensä, niin ettei toinen
ymmärrä toistensa kieltä.” Ja niin Herra hajotti heidät sieltä yli kaiken maan, niin
että he lakkasivat kaupunkia rakentamasta. (1. Moos 11: 5—8.)

Baabelin torni -motiivissa on nähtävissä siis laaja-alaisempikin kuin pelkäs-
tään kieltensekoitukseen ja kansojen pirstoutumiseen liittyvä kysymys. Raama-
tun kokonaisuudessa Baabelin tornin rakentaminen on ihmisten ensimmäinen
utopia. Kyseessä on eräänlainen ”Baabelin unioni”,  jonka päämääränä on
valtiollinen, taloudellinen, uskonnollinen ja koko kulttuuria koskeva yhdentymi-
nen. Tätä pyrkimystä symbolisoi taivaaseen saakka ulottuva torni. Jumalan
vastaus tähän ihmisten kapinalliseen hybrikseen on kielen sekoittaminen, jonka
seurauksena syntyvät eri kansat. Nämä hajaantuvat keskinäisen ymmärtämättö-
myytensä vuoksi ”yli kaiken maan”.

Kertomuksen Baabelin tornista tekee ajattomaksi se, että juuri kieli on kansal-
lisen identiteetin tärkein tunnusmerkki; kansallisvaltioiden syntymiselle on ollut
tyypillistä pyrkimys kielelliseen homogeenisuuteen, halu saada saman lipun alle
samaa kieltä puhuvat ihmiset. Samaan aikaan on nähtävissä myös voimakas
pyrkimys yhdistää eri kansat jälleen yhdeksi suureksi kokonaisuudeksi. Raama-
tun eri kertomuksissa nämä keskipakois- ja keskihakuisvoimat ovat merkittäväl-
lä sijalla. Baabelista alkanutta hajaannusta seuraavat uudet pakanallisten maail-
manvaltojen nousut ja tuhot (Egypti, Assyria, Babylon, Persia, Makedonia,
Syyria, Rooma). Niiden hengellisenä vastavoimana toimii itsenäisyyteen pyrki-
vä Israelin kansa, jonka kohdalla vuorottelevat kukoistus- ja rappioperiodit.
Northrop Frye on kuvannut tätä kehitystä ”jumalaiseksi näytelmäksi”, U-muotoi-
seksi aaltoliikkeeksi, jossa hengelliset voitot vuorottelevat katastrofien kanssa
(Frye 1982: 171—176).

Tämä näytelmä huipentuu Ilmestyskirjassa, jossa pakanallinen Baabel/Baby-
lon kukistuu ja Uusi Jerusalem saavuttaa lopullisen voiton. Erich Sauer tiivistää

3 ”Raamatussa Baabelin tornin rakentaminen on vertauskuva hybriksestä, ihmisen
mielettömästä itsensä korottamisesta - - , kun hän haluaa inhimillisin keinoin nousta taivaaseen
ja siten palauttaa syntiinlankeemuksessa särkyneen yhteyden taivaan ja maan välille” (Bieder-
mann 1989/1993: 34).
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nämä lopputapahtumat vastakkaisten vertikaalisten voimien väliseksi yhteen-
otoksi:

Sillä antikristuksen jälkeen on Kristus ilmestyvä ja saava voiton (Ilm 19: 11—21),
ja ”morsian’” (Ilm 21: 9), taivaasta laskeutuva Jumalan kaupunki (Ilm 21: 10), uusi
Jerusalem on riemuitseva ”portosta’”(Ilm 14: 8; 17: 1—18), kohti taivasta hyökäten
nousevasta Babyloniasta, saadusta voitosta. (Sauer 1949/1968: 130.)

Apostolien tekojen kertomus kielilläpuhumisesta ja  Ilmestyskirjan näyt viittaa-
vat Baabelissa alkaneen hajaannuksen päättymiseen, mutta eivät kuitenkaan
kielten ja kansojen sulautumiseen uudestaan toisiinsa. Koheesio koskee nimen-
omaan kristillistä seurakuntaa. Paavali vertaa toistuvasti kristittyjen muodosta-
maa yhteisöä, seurakuntaa, ruumiiseen, jonka pää on Kristus ja jossa jäsenet
toimivat toistensa hyväksi.4 Kristillisessä diskurssissa esiintyvät käsitteet ”paikal-
lisseurakunta” ja ”universaali seurakunta”. Jälkimmäinen koskee kaikkia maail-
man kristittyjä, joiden katsotaan kokoontuvan lopulta yhteen Uudessa Jerusale-
missa. Ytimenä tässä koheesiossa on ihmisten keskinäinen ymmärtämys, joka ei
toteudu niinkään kielen ja kansallisuuden kuin yhteisen uskon ja samankaltaisen
kokemuksen tasolla. Tämän yhteisön peruskivi muurattiin helluntaipäivänä ja
sen odotetaan kohoavan täyteen mittaansa ”aikojen lopussa”, taivaallisen Jerusa-
lemin laskeutuessa alas maan päälle, kuten Johanneksen ilmestys loppusivuillaan
lupaa.

Johannes Hakala viittaa Kirkland Lakella paitsi maailman kaikkiin kieliin
myös Baabelin kielten sekoitukseen:

Lakkolaiset huusivat meille kaikilla maailman kielillä ja niitä kieliä tuntui olevan
niin paljon kuin Baabelin torni juuri olisi kaatunut, ja tämä kielten paljous tullut
tänne Kirkland Lakelle täksi aamuksi; mutta minä ymmärsin vain suomen kielen,
jota monet huusivat meille myös. (UJ: 89—90.)

Se Uusi Jerusalem (Luvattu maa, Uusi maailma), jota Johannes ja muut hänen
matkatoverinsa olivat lähteneet tavoittamaan ja valloittamaan, osoittautuukin
Baabeliksi, jossa siirtolaiset ovat kuin orjia tai vankeja, jotka joutuvat rakenta-
maan kapitalistista utopiaa. Tähän tornin rakentamiseen on valjastettu ihmisiä
”kaikista maailman kansoista”. Kanadalaisen markkinatalouden päämääränä on

4 1. Korinttolaiskirjeessä seurakuntaa nimitetään toistuvasti ”Kristuksen ruumiiksi” (mm.
luvuissa 6, 10 ja 12). Myös Efesolaiskirjeessä (jokaisessa luvussa) ja Kolossalaiskirjeessä
(luvuissa 1—3) Paavali kirjoittaa samasta asiasta.
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tietysti sulattaa eri kansoista ja kansallisuuksista koottu työväestö yhdeksi ja
samaksi ”kieliseksi” massaksi, jolla on yhteinen nimi — kanadalaiset — ja sama
kieli — englanti.

Tältä pohjalta, oman alistetun ja orjuutetun aseman tajuamisesta, kasvaa se
omaan suomalaiskansalliseen yhteisöön (eräänlaiseen omaan valtioon) tähtäävä
pyrkimys, jolle saarnaaja Blomberg antaa muodon ja jonka symbolina on Uusi
Jerusalem — Baabelin vastakohta ja vastavoima.

1.4. Kieliset ja muunkieliset

Johanneksen kokemus kielten sekamelskasta ja omasta ulkopuolisuuden tuntees-
ta on tuttu nimenomaan maahan tulijoille eli ensimmäiselle siirtolaissukupolvelle.
Maassa syntyneet kasvavat jo lapsesta saakka kiinni valtakulttuuriin. Heillä ei
näytä olevan muuta mahdollisuutta (ks. esim. Kainulainen 1993; Kero 1976:
203—209). Kun Johannes tapaa Long Lakella Perttulan lapsia, jotka ovat
Kanadassa syntyneitä, hän saa kuulla, että näitä on kiusattu koulussa syntyperänsä
takia:

Lapset sanoivat, että Kanada oli niiden kotimaa ja koulussa ne olivat lukeneet, että
Suomi oli Venäjää ja suomalaiset mongoliheimo, joka paimensi poroja tuntureilla.
Niitä oli kiusattu siitä koulussa ja Perttulan poika oli saanut tapella kielisten kanssa
tästä asiasta - - (UJ: 300).

Johanneksellekin tulee hyvin pian selväksi se, ettei suomen kielellä tässä
maassa kannata yrittää tulla toimeen, vaan on ryhdyttävä puhumaan ”ihmisten
kieltä”. Kun Johannes saa työpaikan kirvesmiesten apulaisena, hänen ystävänsä
Saari neuvoo opettelemaan heti alusta lähtien englantia, koska edellinen apupoi-
ka, ukrainalainen, oli saanut potkut juuri sen vuoksi, ettei ollut ymmärtänyt
englanninkielisiä käskyjä. ”Saari sanoi minulle, ettei minun kannattaisi kuvitella
voivani elää ihmisen elämää Kanadassa, ellen osaisi puhua ihmisten kieltä” (UJ:
326).

Kanadalaisessa kielten ja kulttuurien sulatusuunissa suomalaiset ovat pienen
lukumääränsä vuoksi heikoilla. Lisäksi he ovat huonossa maineessa huomiotahe-
rättävän viinankäyttönsä ja lakkoiluhalukkuutensa vuoksi; siksi kaikkiin kaivoksiin
ei suomalaisia haluta ottaa työhön lainkaan. Niinpä moni joutuu vaihtamaan
nimensä ensin ”kieliseksi” saadakseen työtä. Nimen vaihtamiseen täytyy
Johanneksenkin myöhemmin turvautua.
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Erkintuvan Ylli, joka puhuu englantia omille lapsilleenkin, esittää hämmen-
tyneelle Johannekselle tylyn arvion suomen kielen tarpeellisuudesta: ”Suomen
kielen osaaminen ei tässä maassa ollut mikään ansio koskaan ollutkaan, vaan
haitta, paitsi silloin, kun tarvittiin miehiä raskaisiin, likaisiin ja vaarallisiin
töihin” (UJ: 140). Myös Copper Cliffissä aiemmin maahan tulleet valistavat
Johannesta siitä, millainen kohtalo suomalaisilla on Uudessa maailmassa ollut ja
mihin hänenkin on syytä varautua:

- - suomalaiset tässä maassa aina olivat joutuneet ikävimpiin töihin ja huonommille
paikoille, koska siirtolaista ei monikaan oikein ihmisenä pitänyt; suomalaiset
joutuivat kaivoksissa likaisimpiin ja raskaimpiin ja vaarallisimpiin töihin, ja
maapaloikseen ne saivat tilat, joilta metsät oli jo kaadettu ja kannot vain jäljellä,
mutta peltoa ei niillä maapaloilla ollut lainkaan. (UJ: 225.)

Pohjasakkana oleminen ei silti estä muiden kansallisuuksien halveksumista.
Hamina varoittelee juuri maahan tulleita miehiä ranskalaisista, ”jotka olivat
kaikkein innokkaimpia pettämään uusia siirtolaisia, koska ranskalaiset pitivät
itseään Kanadan ensimmäisinä asukkaina, ainoina oikeina kanadalaisina”. Ha-
mina kuvaa värikkääseen tapaansa myös sitä, millaisia ranskalaiset miehet olivat
suvunjatkamispuuhissaan ja ranskalaiset naiset petikavereina (UJ: 20). Myös
intiaaneista Hamina puhuu, vaikkei hän niitä oikein ihmisiksi laskekaan, ja
väittää, ettei siirtolainen saanut Kanadan kansalaisoikeuksia, ennen kuin oli
nainut intiaania (UJ: 21).

Kaikkein villeintä Haminan teksti on kuitenkin ”ukrainalaisista ja kaiken
maailman galitsialaisista” puhuessaan, kun hän sanoo, että suomalaiset oppisivat
helposti sen ”minkä galitsialaisetkin, joilla nyt kerta kaikkiaan oli vielä toinen
käsi puun oksassa, ja saattoi olla, että galitsialaiset vielä todistettaisiin siksi
puuttuvaksi renkaaksi ihmisten ja apinain välillä, jota tiedemiehet etsivät” (UJ:
22).

Onko syynä Haminan kylvötyö vai vanhat asenteet, joka tapauksessa
Johanneskin suhtautuu halveksivasti mm. ”intteihin” (intiaaneihin) ja ”taliman-
neihin” (italialaisiin). Intiaanien maanviljely-yrityksistä puhuessaan hän vertaa
heitä mustalaisiin ja käyttää vielä Jeesuksen sanojakin (Luuk 12: 22—34) —
ironisessa sävyssä, hänelle tyypilliseen tapaan:

Valtio oli joutunut ottamaan ne maat pois intiltä ja antamaan valkoiselle miehelle,
jolta maan muokkaaminen ja hedelmälliseksi tekeminen tapahtui. Kyllä intit
maanviljelijöinä olivat yhtä varmoja kuin meillä päin mustalaiset, jos niille joku
olisi antanut maata viljeltäväksi: kyllä ne olisivat vähiin jääneet nekin viljalehdot,
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joita mustalaispoika Suomen pelloista olisi saanut puserretuksi.5

Kyllä minulle jäi sellainen mieli niitä tasankojen intiaaneista silloin, että ne
toteuttivat käytännössä meidän Herramme kehoitusta katsella taivaan lintuja ja
kedon kukkia ja luottivat niiden tavoin korkeampiin voimiin ruokapuolen ja
vaatepuolen hankkimisessa. Siinäkin ne minun mielestäni muistuttivat mustalaisia.
(MA: 163.)

Uuden Jerusalemin ja Maan avaruuden kertomaan tarinaan ei mahdu juuri
muuta kuin yhden siirtolaissukupolven kokemukset, sen ensimmäisen.6 Ensim-
mäisen sukupolven siirtolaiset, varsinkin kieltä osaamattomat eli lähes kaikki
suomalaiset, aloittavat pohjalta päästäkseen osalliseksi niistä etuuksista, joita
”kieliset” jo nauttivat ja joiden vuoksi siirtolaisiksi on lähdetty. Se merkitsee
omasta kansallisesta identiteetistä tinkimistä, jopa luopumista — kääntymistä
kohti Baabelia, joka pyrkii sulattamaan itseensä kaikki kansat, kielet ja kulttuurit.

2. Uuden Jerusalemin messias

2.1. Vapaus, veljeys ja tasa-arvo

Uuden Jerusalemin perustaja, isähahmo ja auktoriteetti on saarnaaja (pastori,
reverend) Blomberg. Johannes tapaa hänet ensimmäisen kerran muutama päivä
Kanadaan-tulonsa jälkeen Long Lakella ollessaan kavereidensa kanssa hirvimet-
sällä. Hän herää kovassa krapulassa ja näkee pirtissä oudon miehen, jonka talon
emäntä esittelee saarnamies Blombergiksi, mieheksi, joka on perustamassa
preerialle suomalaisille ”omaa valtiota”. Blomberg tosin oikaisee tätä sanomalla,
ettei hän valtiota ole perustamassa vaan ”paikkaa, jossa heimolaiset voisivat elää
omien kättensä töistä nauttien, veljeydessä ja rauhassa kaikkien kanssa”. Paikan
nimi tulisi olemaan Uusi Jerusalem. (UJ: 271—272.)

Blombergin iskusanat juontuvat kaikki Raamatusta. ”Omien kätten töistä
nauttimiseen” viitataan Sananlaskuissa (31: 31) ja Psalmeissa (128: 2), ja Jumala
lupaa useaan otteeseen siunata Israelin kansan ”kätten työt” (5. Moos 16: 15; 28:
12; 30: 9 ym.).

”Veljeydestä” Raamatussa puhutaan toistuvasti muussakin kuin fyysistä suku-

5 Tässä virkkeessä lienee painovirhe: ”viljalehdot” sijalle kontekstiin sopisi paremmin
mittayksikköä tarkoittava sana ”viljahehdot”.

6 Ameriikan raitti sen sijaan kertoo (uussiirtolaisten lisäksi) toisen ja kolmannen polven
siirtolaisista, jotka ovat ehtineet integroitua kanadalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan.
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laisuutta koskevassa merkityksessä, ennen kaikkea samaa kansallisuutta ja
uskontoa edustavista puhuttaessa. Jo Mooseksen laeissa veli-sanalla on
lähimmäistä tarkoittava merkitys: ”Älä kovenna sydäntäsi äläkä sulje kättäsi
köyhältä veljeltäsi” (5. Moos 15: 7), ”Älä vihaa veljeäsi sydämessäsi” (3. Moos
19: 17). Uudessa testamentissa veli-sanaa käytetään samalla tavalla, mutta siellä
siihen liitetään usein myös hengellinen sisältö. Jeesus kutsuu opetuslapsiaan
veljikseen (Matt 28: 10, Joh 20: 17), ja varsinkin kristillisen seurakunnan
keskuudessa tämä nimitys on jo aivan kategorinen: Apostolien teoissa se esiintyy
60 kertaa ja Paavalin kirjeissä n. 130 kertaa (IRT III: 6340).

”Rauhassa kaikkien kanssa” on niin ikään hyvin raamatullinen ilmaus. Jo
jouluyönä enkelit toivottivat maahan rauhaa ihmisten keskelle (Luuk 2: 14).
Jeesuksen toivotus ylösnousemuksensa jälkeen pelokkaille opetuslapsille kuu-
lui: ”Rauha teille!” (Luuk 24: 36; Joh 20: 19, 21, 26). Paavali liitti aina kirjeisiinsä
toivotuksen ”Armo teille ja rauha” sekä kehotti kristittyjä elämään ”rauhassa
kaikkien kanssa” (Room 12: 18). Tätä viimeksi mainittua ilmausta myös Blom-
berg käyttää.

Aluksi Johannes ei jaksa kiinnostua Blombergin merkillisestä suunnitelmasta,
mutta menee kuitenkin Blombergin puhetilaisuuteen. Siellä hän pääsee asiasta
jollain lailla jyvälle, vaikka häntä häiritsevätkin puheet Ilmestyskirjan Uudesta
Jerusalemista, jonka on määrä laskeutua samalle preerialle, jonne suomalais-
yhteisöä rakennetaan. Itse asiassa nämä kaksi Uutta Jerusalemia — esikuva ja sen
maallinen vastine — sekoittuvatkin merkillisellä tavalla toisiinsa, niin ettei
Johannes aina tiedä, kummasta Blomberg puhuu (UJ: 293). Ei siitä ole selvillä
myöskään Perttula, jolta Johannes asiaa kysäisee. Perttula uskoo kuitenkin
”taivaallisen puolen - - vetoavan naisväkeen, koska naiset halusivat uskoa ja
toivoa maailmaan jotakin parempaakin kuin iänikuista lehmien lypsämistä,
sonnanluontia, lasten hoitamista ja pyykkien pesua” (mp.). Johannes ihmettelee,
”minnekä juuri nämä työt maan päältä äkkiä katoaisivat”, mutta puhe Uudesta
Jerusalemista jää sen verran häntä askarruttamaan, että hän menee Sudburyssä
uudestaan Blombergiä kuuntelemaan.

Blombergin ajatuksena on koota Uuteen Jerusalemiin kaikki ne suomalaiset,
jotka eivät halua myydä työvoimaansa Kanadan kapitalisteille ”niin kuin jotakin
tavaraa”. Johanneksesta tämä kuulostaa kommunistien puheelta, mutta toisaalta
hän epäilee, mahtavatko kommunistit kuitenkaan Blombergin tavoin siteerata
Raamattua. Ja kun Blomberg väittelee kommunistien kanssa Leninistä ja Stali-
nista, Johannes huomaa kallistuvansa Blombergin puolelle, jonka argumenttina
on, että ihmisten pitäisi itse saada päättää asioistaan ja että siinä ei tarvittaisi
”lenineitä eikä stalineita vaan tasa-arvoa”. (UJ: 350—351.)
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Blombergin puheissa Kanada näyttäytyy samanlaisena ”orjuuden pesänä” (2.
Moos 20: 2) suomalaisille kuin Egypti oli Israelin kansalle. Blombergillä on itse
asiassa samankaltainen päämäärä kuin Mooseksella: hänkin haluaa johdattaa
oman kansansa, maanmiehensä, pois ”kaivosten pölystä ja kuumuudesta ja
hengenvaarallisista töistä metsissä pakkasten kourissa” paikkaan, jossa he voisi-
vat ”elää ihmisarvoista elämää” (MA: 115).

Blombergilla on kuitenkin samanlaisia vaikeuksia kuin esikuvallaan: omat
maanmiehet eivät tahdo uskoa julistettua sanomaa vapautuksesta (2. Moos 4: 1).
Blomberg on kiistelty hahmo; monet suomalaiset, erityisesti kommunistit ja
myös Siltala hyökkäävät voimakkaasti hänen pyrkimystään vastaan. Kommunis-
tit eivät ideologisista syistä tunnusta häntä, ja Siltala ja monet muut eivät taas
halua luopua saavuttamistaan eduista. He ovat päässeet nousemaan pohjalta jo
muutaman pykälän ylöspäin. Tasa-arvo ei tunnu heistä enää tavoittelemisen
arvoiselta asialta.

2.2. Blomberg kutsuu seuraamaan itseään

Blomberg kutsuu Johanneksen rakentamaan Uutta Jerusalemia kuultuaan tämän
tottuneen maatöihin Suomessa. Hän kehottaa kuitenkin Johannesta ensin mene-
mään nikkelikaivokseen, jotta tämä huomaisi, ”kuinka kovaa nikkelikivi on
ihmisen nikertää”, ja tulevan vasta sen jälkeen preerialle (UJ: 274). Samana
päivänä, puhetilaisuutensa jälkeen, Blomberg tekee yllättävän liikkeen:

Se otti taskustaan violetinvärisen kiven, kauniin ja kirkkaan ja läpinäkyvän niin
kuin lasi, mutta retliininväriltä vivahtavan ja pani kiven minun käteeni. Katselin sitä
valoa vasten ja kysyin, minkä takia Blomberg sen kiven minulle antoi ja mitä minä
sillä kivellä tein.

Blomberg käski minun säilyttää kiven hyvin ja katsella sitä usein ja tarkasti koska
se kivi oli yksi niistä kahdestatoista kalliista kivestä, joilla Uuden Jerusalemin
muurit olivat kaunistetut ja sen kiven nimi oli ametisti. (UJ: 295.)

 Johannes on ihmeissään, naureskelee ja kysyy, olivatko Uuden Jerusalemin
muurit niin huonolla laastilla muuratut, että niistä tippui kiviä maan päälle.
Blomberg sanoo silloin, että ametisti on myös hyvä taikakivi juopottelua vastaan
ja että sen on jo vuosituhansien ajan tiedetty varjelevan ihmisiä viinan viettelyksiltä.

Kivi on Blombergille selvästikin väline, jolla hän kiinnittää Johanneksen
mielenkiinnon Uuteen Jerusalemiin. Samalla se edustaa häntä itseään henkilö-
kohtaisesti. Hän toimii kuten profeetta Elia, joka kutsui oppilaakseen Elisan
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heittämällä vaippansa tämän päälle; Elisa jätti tällöin koko entisen elämänpiirin-
sä ja lähti seuraamaan Eliaa (1. Kun 19: 19—21). Uudessa Jerusalemissa
Johannes kutsuukin Blombergiä toisinaan profeetaksi, vaikka tämä ei nimityksestä
erityisemmin pidäkään (MA: 83). Aivan tarinan lopussa puhuessaan Uuden
Jerusalemin loppuvaiheista Johannes viittaa Blombergin kohdalla juuri profeetta
Eliaan. Hän muistelee sanomalehdessä näkemäänsä kuvaa, joka oli otettu jossain
preerialla ja jossa pyörremyrskyn nostattama pölyrintama ulottui mustana pilvenä
maasta taivaaseen:

Silloin minä rupesin ajattelemaan, että Uusi Jerusalem oli ehkä noussut takaisin
taivaaseen, koska aika sille ei vielä ollut oikea ja Blomberg oli noussut sen
pölypilven mukana niin kuin Elia tulisilla vaunuillaan (MA: 300).

Blombergin persoonassa ja toiminnassa on mielenkiintoinen yksityiskohta,
joka myös liittää hänet profeetta Eliaan. Keväällä preeriaa koettelee kuivuus;
pelätään, että vehnä ei rupea itämään lainkaan. Blomberg katsoo kuitenkin
tähtikalenteristaan, että sadetta on tulossa (MA: 84, 98). Ja hänen ennustuksensa
myös toteutuu, mikä hämmästyttää Johannesta: ”Sanoin haluavani opetella
lukemaan sitä tähtikalenteria, joka Blombergille sateet ennusti.” Blomberg itse
kuitenkin vähättelee ennustajanlahjojaan ja väittää onnistuvansa siinä joskus
vain sen tähden, että ennusti sadetta tarpeeksi usein (MA: 103). Episodissa on
alluusio Eliaan, joka ensin ennustaa Israelille kuivuutta (mitä kestääkin kolme
vuotta ja kuusi kuukautta) ja sitten profetoi myös sateen tulon: ”- - sateen kohina
kuuluu jo” (1. Kun 17—19).7 Blomberg ei kuitenkaan myöhemmin onnistu
tekemään tai ennustamaan preerialle riittävästi sateita, sillä muutamaa vuotta
myöhemmin suuri kuivuus kohtaa aluetta, ja ruokamulta nousee tuulen mukana
taivaalle (MA: 299).

Jotkut Elian ja Elisan kertomukseen liittyvät motiivit kertautuvat Uudessa
testamentissa hieman muuntuneessa muodossa. Yksi niistä on seuraajan valinta:

7 Vrt. Jaakobin kirje 5: 17—18: ”Elias oli ihminen, yhtä vajavainen kuin mekin, ja hän
rukoili rukoilemalla, ettei sataisi; eikä satanut maan päälle kolmeen vuoteen ja kuuteen
kuukauteen. Ja hän rukoili uudestaan, ja taivas antoi sateen, ja maa kasvoi hedelmänsä.”
Ilmestyskirjassa kerrotaan myös kahdesta ”säkkipukuisesta todistajasta”, joilla on ”valta sulkea
taivas, niin ettei sadetta tule heidän profetoimisensa päivinä”. Tätä profetoimista kestää ”tuhat
kaksisataa kuusikymmentä päivää” eli kolme ja puoli vuotta. Todistajat tapetaan, ja heidän
”ruumiinsa viruvat kadulla - - kolme ja puoli päivää”, kunnes heräävät henkiin ja nousevat
kaikkien nähden ylös taivaaseen (Ilm 11: 3—14). Monissa Ilmestyskirjan kommentaareissa
arvellaan, että toinen näistä todistajista olisi Elia, joka ei kokenut aikanaan fyysistä kuolemaa
niin kuin kaikki muut Raamatun henkilöt (lukuun ottamatta Hanokia, jonka Jumala ”otti pois”
365 vuoden ikäisenä [1. Moos 5]).
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Jeesus kutsuu itselleen 12 opetuslasta. Nämä jättävät kaiken taakseen ja lähtevät
Jeesuksen mukaan (Mark 1:16—20). Blomberg toimii samaan tapaan: hän
kiertää ympäri Kanadaa kutsuen ihmisiä Uuteen Jerusalemiin elämään uutta,
puhtaampaa ja epäitsekkäämpää elämää. Samalla hän tietysti hankkii uusia
lampaita laumaansa, seuraamaan omia opetuksiaan.

Johanneskin vastaa Blombergin kutsuun myöntävästi (kuten kaimansa aika-
naan Jeesuksen kutsuun), joskaan ei aivan heti, vaan vasta ankarien vastoin-
käymisten jälkeen (Johanneksen kuunnellessa Blombergia ensimmäisen kerran
hänen mieleensä tulee lähinnä ”pilkallisia ajatuksia”). Hän säilyttää saamansa
ametistin, näyttää sitä välillä muillekin ja kehuu, että se on tosiaan varjellut häntä
juopottelun synniltä (MA: 38). Hän ei kuitenkaan kerro, miten ametistille
loppujen lopuksi käy.

Blomberg rinnastuu siis sekä Moosekseen (kansanjohtaja) että Eliaan (profeet-
ta). Nämä molemmat Vanhan testamentin keskeiset hahmot viittaavat sekä
erikseen että yhdessä Kristukseen, joka on sekä Mooseksen että Elian antityyppi.
Hänestähän todistivat sekä laki että profeetat (Mooses ja Elia [Joh 1: 45]). Kuin
sinettinä tälle ennustusten täyttymiselle ns. kirkastusvuori-kohtauksessa sekä
Mooses että Elia keskustelevat opetuslapsien silmien edessä Jeesuksen kanssa
tämän tulevasta kärsimyksestä (Mark 9: 2—13 ; ks. Frye 1982: 179).8

Tohtori viittaa Blombergistä puhuessaan myös paimen-motiiviin todetessaan
Johannekselle, että ”Blombergin maine Uuden Jerusalemin paimenena esti meitä
ottamasta iloa irti elämästä” (MA: 173). Tässä on alluusio Jeesukseen, jonka yksi
keskeinen nimitys on ”hyvä paimen” ja jota hän myös käyttää itsestään: ”Minä
olen se hyvä paimen, ja minä tunnen omani, ja minun omani tuntevat minut” (Joh.
10: 14). Blombergkin paimentaa suomalaisista koottua laumaansa isällisen

8 Kristuksen hahmossa yhdistyvät myös muut Vanhan testamentin kansanjohtaja-tyypit.
Joosefista tuli koko Egyptin valtias, vaikka omat veljet ensin halusivat tappaa hänet ja
luovuttivat sitten muukalaisille. Kuitenkin hän ikään kuin kuolleista heränneenä (Jaakobin
näkökulmasta) hankkii pelastuksen omalle suvulleen. Pelastushistoriallisesti tulkittuna Joose-
fin tarina viittaa Kristuksen hylkäämiseen (Joosef myydään orjaksi Egyptiin), laskeutumiseen
alas tuonelaan (Joosefin joutuu vankityrmään) sekä ylösnousemukseen (Joosef rehabilitoidaan)
ja kuninkaalliseen asemaan asettamiseen Isän rinnalle (Joosef nousee faaraon lähimmäksi
mieheksi). Tarinan loppu viittaa näin Kristuksen paruusiaan, jolloin hänestä Raamatun
ennustusten mukaan tulee paitsi Israelin pelastaja myös koko maailman hallitsija. Myös Joosua,
jolla on sama nimi kuin Jeesuksella (Joosua on kreikaksi Jeesus [Frye 1982: 172; Sauer 1946/
1974: 258]), on Kristuksen tyyppi kansanjohtajana, samoin Daavid ja Salomo (joihin hän myös
itse viittaa, mm. Matt 12: 42). Profeetat puolestaan ennustivat toistuvasti Messiaasta ja jotkut
heistä (esim. Jeremia) joutuivat kärsimään parannussaarnojensa vuoksi. Jeesus itse viittaa mm.
profeetta Joonan kalanvatsa-kokemukseen puhuessaan kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan
(Matt 12: 39—40).
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maltillisesti ryhtymättä koskaan väittelyyn kenenkään kanssa — seikka joka
Johannesta kummastuttaa toistuvasti (UJ: 277; MA: 105). Hän ymmärtää myös
huumoria ja osallistuu itsekin leikinlaskuun — joskus Raamattuakin siteeraten
(MA: 83).

Silti Blomberg on tiukka susia eli yhteisön ulkopuolisia kohtaan; hän ei anna
esimerkiksi vehnäpoolin miehille tuumaakaan periksi, kun nämä uhkailevat
väkivallalla hänen laumaansa (MA: 219—227). Tässä hän vertautuu Jeesukseen,
joka tarpeen tullen kiivastui varsin suorasukaiseen toimintaan (ks. esim. Joh 2:
14—17).

2.3. Blomberg — Kristus-hahmo?

Onko Blombergiä näiden subtekstien valossa sitten pidettävä Kristus-hahmona?
Markku Envall on tutkinut ja tulkinnut maailmankirjallisuudessa esiintyvää
Kristus-arkkityyppiä eli Kristus-hahmoa, jonka olemassaolo fiktiossa toteutuu
tulkinnan tasolla.9 Hän erottaa kaksitoista erilaista kirjallisuudessa esiintynyttä
Kristus-tyyppiä (tosin hän samalla kyseenalaistaa tällaisen alalajien numeroinnin).
Tyypit ovat (1.) uhrieläin, (2.) uhrautuja, (3.) samastuja, (4.) seuraaja, (5.)
täydellinen ihminen, (6.) kärsijä, (7.) ”Kristuksen tähden houkka”, (8.)
kontrapunktinen Kristus, (9.) väärä Kristus, (10.) travestian Kristus, (11.) groteski
Kristus ja (12.) hylätty Kristus. Kärsimys on Kristus-viitteistä käytetyimpiä ja
useimpien Kristus-hahmojen keskeinen tunnusmerkki. (Envall 1985: 95—98.)

Yksikään tyyppi Envallin luokituksessa ei luonnehdi kovin hyvin Blombergiä.
Ehkä kaikkein lähimmäksi osuu kategoria ”täydellinen ihminen”, sillä Johannek-
sen kertomuksen rivien välistä voi lukea, että Blomberg toimii varsin epäitsekkäistä
vaikuttimista ja ettei hän itse elä periaatteittensa ja oppiensa vastaisesti. Vaikka
kaikki Uudessa Jerusalemissa ei menekään aivan nuottien mukaan, syy ei ole
ainakaan Blombergin itsekkyydessä — ennemminkin hänen idealismissaan ja
naiivissa uskossa ihmisen epäitsekkyyteen.

Envall erottaa varsinaisesta Kristus-hahmoisuudesta messias-hahmoisuuden,
joka elää myös juutalais-kristillisen messias-käsitteen ulkopuolella: ”Messianismi
on uskoa kansalliseen poliittiseen johtajaan, joka tuo tullessaan paremman

9 Envall erottaa toisistaan Kristus-symboliikan ja Kristus-hahmoisuuden; henkilökuvauk-
seen voi liittyä satunnaista aineistoa, joka vertautuu Jeesuksen elämään, tai henkilö voi
tilapäisesti saada Kristus-hahmon. On tietysti jossain määrin makuasia, miten monta yhtymä-
kohtaa Kristukseen tarvitaan, jotta voidaan puhua Kristus-hahmosta. (Envall 1985: 95—96.)
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aikakauden” (mt: 95).10 Kyseessä on myyttinen, normaalin ihmisen mitat ylittävä
hahmo, johon ei liity Kristus-hahmoon kytkeytyvää kärsimystä ja uhrautumista.
Blombergin persoonastakaan ei ole helppo osoittaa kärsimystä tai uhrautumista.
Hän viittaa kylläkin kärsimykseen puhuessaan yhteisönsä väelle Ilmestyskirjan
Uuden Jerusalemin porttien helmistä ”jotka olivat kärsimyksistä syntyneet”
(MA: 248),11 mutta tämä puhe kytkeytyy ennemminkin yhteisön sisäisiin kipuihin
(aviorikokseen ja väkivaltaan) kuin puhujan omaan tilanteeseen.

Tietynlainen selkeä kansanjohtaja-profeetta hän kuitenkin on. Hänellä on
auktoriteettia jopa kansanvillitsijäksi saakka (mm. UJ 349—351), ja kansan-
villitsijänä pidettiin aikoinaan Kristustakin (Matt 27: 63), samoin hänen apostole-
jaan (Apt 17: 6; 2. Kor 6: 8). Blomberg herättää samalla tavalla intohimoja
puolesta ja vastaan.12 Hänellä on erinomainen puhetaito: hän pystyy puheellaan
pitämään uskolliset kuulijat otteessaan ja säikäyttämään epäuskoisempiakin.
Kylmäksi hän ei jätä ketään — niin kuin ei Kristuskaan.

Keskeisyydestään huolimatta Blomberg jää kuitenkin varsin arvoitukselliseksi
hahmoksi. Johannes ei mainitse hänen etunimeään lainkaan (nimien merkityk-
sestä ks. s. 41—49). Johannes ei myöskään kerro, mistä Blomberg on kotoisin —
toisin kuin useimpien muiden tarinan kannalta keskeisten miesten kohdalla
(esim. Hamina, Erkintuvan Ylli, Huhtalan Paavo, Mäen Kalle, Erkkilä, Saari
jne.). Vaimo hänellä on, mutta lapsista ei mainita mitään.

Blombergilla tuntuu olevan yliluonnollisia kykyjäkin — muitakin kuin taito
ennustaa sadetta. Kesällä tohtori kertoo Johannekselle, että Blomberg oli jo
edellisenä syksynä kertonut tavanneensa Johanneksen ja että tämä tulisi
Saskatchewaniin heti kun saisi asian itselleen selväksi. Samalla Blomberg oli
kertonut antamastaan ametistista, jonka oli tarkoitus olla muistuttamassa, minne
Johannes oli matkalla. Tähän Johannes sanoo, että ”Blomberg oli siinä tapauk-
sessa tiennyt minun tänne tulemiseni jo paljon ennemmin kuin itse siitä tiesin.
Tohtorin mielestä se ei ollut Blombergille mahdotonta” (MA: 185).

10 Messias on hepreankielinen sana ja merkitsee ”voideltua” (so. kuninkaaksi). Kristus on
kreikkaa ja tarkoittaa samaa asiaa (Saarisalo 1975: 724). Jeesus Kristus -nimessä jälkiosa
tarkoittaa siis arvoa, asemaa ja tehtävää (vrt. Ilmestyskirjan ”Kuningasten kuningas ja Herrain
herra”).

11 Viittaus Ilm 21: 21: ”Ja ne kaksitoista porttia olivat kaksitoista helmeä; kukin portti
yhdestä helmestä - -”.

12 Lintujen kesyttäjä -kuunnelman (Tuuri 1978/1982: 15—39) päähenkilö on, selkeämmin
kuin Blomberg, tulkittavissa Kristus-hahmoksi: hänkin on ”hiljainen ja nöyrä sydämeltään”,
hallitsee luonnonvoimia, löytää itselleen puhdassydämisen opetuslapsen ja lähtee tämän kanssa
jatkamaan vaellustaan. Ja Kristuksen tavoin myös hän joutuu uskonnollisen oikeaoppisuuden
kaapuun pukeutuneiden kansanjohtajien (pappien) kiroamaksi (ks. s. 160—163).
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Hänen tietynlainen arkielämän kahleista irrottautunut messianisminsa saa
kuitenkin kolauksen, kun hän Uuden Jerusalemin ihanneyhteisön hajoamisen
jälkeen joutuu lähtemään maasta pois — Australiaan (MA: 300). Tässä on
alluusio Jeesukseen, taivaaseenastumiseen, jonka tyyppi Vanhassa testamentis-
sa on Elian nousu tuulispäässä taivaaseen. Rinnastus on kuitenkin käänteinen:
Blomberg siirtyy opetuslastensa keskeltä kylläkin uuteen maahan, mutta hän ei
kuitenkaan anna mitään lupausta takaisintulostaan tai Uuden Jerusalemin tule-
vasta voitosta.

Pelastushistoriallisesti orientoituneen kristillisen uskon peruspilarina on lupa-
us Kristuksen paluusta, paruusiasta, (Joh 14: 3 ja 21: 22; Apt 1: 11; Ilm 22: 20
ym.) ja Jumalan valtakunnan lopullisesta voitosta (Ilm 21—22).13 Johannes
Hakalan tarinasta tällainen tuonpuoleiseen ulottuva aspekti jää puuttumaan,
mutta tarinan loppu viittaa pessimismiin myös tämänpuoleisessa. Se, että Uusi
Jerusalem hajoaa ja Blomberg poistuu lopullisesti maasta, on tulkittavissa
niinkin, että tarinan maailmasta utopian ulottuvuus katoaa. Ihmiset jäävät teke-
mään työtä Baabelin renkeinä ilman toivoa inhimillisemmästä elin- ja työympä-
ristöstä, tasa-arvosta ja vapaudesta.

3. Kadotetun paratiisin palauttaminen

3.1. Ihanneyhteisön juuret antiikissa ja Raamatussa

Blombergin perustama ja johtama Uusi Jerusalem on ns. ihanneyhteisö, jollaisia
on noussut aika ajoin eri puolille maailmaa. Jo edellä Baabelin torni -subtekstin
yhteydessä viittasin utopiaan, jollaisen rakentamisesta ihanneyhteisöiden toi-
minnassa on tavalla tai toisella aina kyse.

Ihanneyhteisön idea on samaa sukua kuin Platonin Valtio-teoksessaan kehitte-
lemä suunnitelma ihannevaltiosta. Myös Euhemeros esitteli Pyhässä kronikassaan
ihanneyhteiskunnan, joka Platonin kuvitelman tavoin perustui yhteisomistukseen.
Nämä antiikin klassikot olivat subteksteinä uuden ajan ensimmäisinä vuosisatoi-
na kukoistukseensa nousseille ihannevaltio-romaaneille. Näistä tunnetuin on

13 Juha Pihkalan mukaan ”eskatologia on kristillisen uskon ja maailmantulkinnan kannalta
- - avainasemassa. Siinä ratkeaa näet lopullisesti, onko kristillinen usko vain yleisen uskonnol-
lisuuden tietyssä ympäristössä synnyttämä maailman hahmottamisen muoto vai sisältyykö
siihen totuus koko kosmoksesta ja historiasta.” (Pihkala 1992: 249.)
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Thomas Moren Utopia (1516).14

Thomas Moren Utopia-romaani on antanut nimen koko utopiaromaanin
arkkityypille. Lajinimi perustuu kreikankielisiin sanoihin u topos (= ei paikka),
eli kyseessä on paikka, jota ei ole. Utopia-sanalla on käytännössä kaksinainen
merkitys. Se merkitsee sekä ihannevaltiota että paikkaa jota ei ole, mutta johon
pyritään — ellei aivan konkreettisesti niin ainakin haavekuvissa tai idean tasolla.
Thomas Moren romaanin taustalla on nähty ennen kaikkea Platonin Valtio mutta
myös Raamattu, nimenomaan evankeliumien opetukset (Itkonen-Kaila 1971/
1991: 15).

Raoul Palmgren on teoksessaan Pelon ja toivon utopiat (1963) tarkastellut
utopia-kirjallisuuden lajityyppiä ja sen kehityslinjoja. Palmgrenin mukaan
ohjelmallisten ihannevaltio-kuvitelmien ohella lajityypin teoksiin liittyy usein
myös oman ajan valtio- ja yhteiskuntaoloihin kohdistuvaa kritiikkiä, jopa satiiria
(joissain tapauksissa tämä voi olla jopa hallitsevana aineksena): ”Vaikka utopia
alunperin tarkoittikin ihanneolotilan esittämistä, sen ei välttämättä tarvitse hah-
motella sitä, minkä toteuttamista toivotaan, se voi kuvata myös olotilaa, jonka
toteutumista pelätään” (1963: 7). Utopia-kirjallisuudessa alkoikin jo 1800-luvun
lopulla ja tämän vuosisadan alussa, erityisesti ensimmäisen maailmansodan
jälkeen, näkyä varsin kriittisiä sävyjä. Tällöin syntyi myös utopiakirjallisuuden
uusi alalaji, pessimistinen utopia, jossa ihmiskunnan tulevaisuus nähdään entistä
täydellisempänä ihmisorjuutuksena. Esimerkkejä tästä lajista ovat mm. Eugen
Samjatinin [Jevgeni Zamjatinin] Me (1920/1925), Aldous Huxleyn Uljas uusi
maailma (1932) ja George Orwellin Vuonna 1984. (Palmgren 1963: 6—7.)15

Utopia-ajatus ei ole jäänyt pelkästään kirjallisuuteen; utopioita on rakennettu
ja testattu käytännössä vaihtelevin tuloksin. Teuvo Peltoniemi, joka on tutkinut
suomalaisten eri puolille maailmaa perustamia ihanneyhteisöjä, väittää, että
kaikki siirtolaisuus on jo sinällään utopian etsimistä. Se, että siirtolaiset, jotka jo
kerran ovat lähteneet tavoittamaan utopiaa, ”maata jota ei ole”, ovat valmiit
perustamaan kokeilumielessä ihanneyhteisön, kertoo ennen kaikkea innosta,
uskosta ja pyrkimyksestä, ei niinkään kunkin idean varsinaisesta substanssista.

14 Muita alan klassikkoja ovat mm. Tommaso Campanellan Aurinkovaltio (1620—23),
James Harringtonin Oceana (1656), Denis Vairassen Severambien historia (1675—79),
Sadeurin Australian maa (1676) ja Morellyn Basileade (1753)

15 Palmgrenin mukaan utopia-lajityyppiin lasketaan usein kuuluvaksi myös ns. robinsonadit
ja tieteiskertomukset (science fiction), vaikka niissä ei välttämättä (ainakaan ensi sijassa)
käsitellä valtiollisia ja sosiaalisia teemoja ja tendenssejä (mt: 7—9.)
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”Utopian takana on aina uusi utopia”, Peltoniemikin toteaa (1985: 224).16

Uuden Jerusalemin asukkaat ovat ensimmäisen tai toisen polven siirtolaisia.
Heidän ”ensimmäinen utopiansa” on väljähtynyt arkiseksi tai osoittautunut
pettymykseksi. Heitä elähdyttää Blombergin valama usko siihen, että ”ihmiset
voivat elää keskenään muullakin tavoin kuin sudet, toisiaan repimättä”, kuten
Johannes idean Korrille formuloi (MA: 38).

Blombergin idean taustalla ovat vuosisadan alussa Brittiläiseen Kolumbiaan
perustettu Sointula (1901—05) ja sen hajoamisen jälkeen perustettu Sammon
Takojat (1905—12). Niiden pääideologina ja johtajana toimi karismaattinen
puhuja Matti Kurikka, joka oli sekä sosialisti että teosofi (Peltoniemi 1985: 31—
62; Korkiasaari 1989: 58—61; Kero 1976: 125—128). Blombergissä on mielen-
kiintoisia yhtymäkohtia Kurikkaan, Sointulan ”messiaaseen”. Kurikan tapaan
hänkin on kiistelty hahmo, joko vihattu tai ihailtu, mutta ei ketään välipitämättö-
mäksi jättävä. Heidän opeissaan on samankaltaisia piirteitä — yhdistelmä
jonkinlaista sosialismia ja eräänlaista uskontoa. Kurikka mainitaan myös itse
tarinassa (UJ: 276—277) ja hänestä puhutaan myös  Ameriikan raitissa (AR: 185,
201—203).17 Viittaukset Kurikkaan ja Sointulaan ovat merkitseviä: teksti käy
dialogia ihanneyhdyskunta-idean kanssa. Siinä testataan yhtä sellaista utopia-
vaihtoehtoa, jollaista reaalimaailmassa ei vielä ole kokeiltu.18

Sointula on ollut suomalaisten utopiayrityksistä selväpiirteisimmin ihanneyh-
teiskunta; sen piti olla mallina myös muulle maailmalle. Perusideologiaan
sisältyi sosialismin ja teosofian lisäksi myös suomalaisnationalismia — kaleva-
laisessa muodossa. Sointulassa vaikeuksia tuottivat paitsi taloudelliset ongelmat
ja johtajien väliset ideologiset erimielisyydet myös ns. naiskysymys. Naisia oli

16 Yhteistä kaikille ihanneyhteisöille on ollut pyrkimys täydellisyyteen. Peltoniemi kiteyt-
tää ihanneyhteisöjen perusidean täydellisyys-sanaan: ”Utopia-ajattelun punainen lanka on
inhimillisen täydellisyyden tavoittelu. Utopioiden rakentajat eivät pyri kohtuulliseen elinta-
soon, demokratiaan tai tulonjakoon: he haluavat täydellistä” (Peltoniemi 1985: 9).

17 Tuuri viittaa Kurikkaan ja Sointulaan myös selostaessaan kirjojensa syntyä ja käyttämi-
ään lähteitä (1991b: 307).

18 Antti Tuuri sanoo artikkelissaan ”Romaani tutkimusvälineenä” näin: ”Kirjailija etsii
vastausta kysymykseen, mikä maailma on ja mikä on ihmisen tarkoitus maailmassa. - - Romaa-
nin eri tasot, romaanin muoto, kirjailijan käyttämä kieli ovat niitä laboratoriovälineitä, joiden
avulla kirjailijan on pyrittävä etsimään vastausta kysymykseensä - - Sanotaan, että hyvässä
romaanissa on viisi tasoa - - [1] kertomus, tarina joka tapahtuu - - [2] ihmissuhteiden taso - - [3]
yhteiskunnallinen, yhteisön sisäiset suhteet kuvaava taso. Tämä yhteisö tai yhteiskunta voi olla
olemassa oleva tai utopia, mutta sen on toimittava joidenkin olemassa olevien tai omien
lakiensa mukaan, ja nämä lait romaani kuvaa. - - [4] moraalinen tai oikeudenmukainen taso
- - [5] myyttinen taso” (joka ”etsii vastausta peruskysymykseen, mikä maailma on ja mikä on
ihmisen tarkoitus siinä” ja johon sisältyy kaikki muut neljä tasoa ”instrumentteina”). (1988b:
106—108, kurs. JS.)
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vähemmän kuin miehiä, ja kiistat vapaasta rakkaudesta rikkoivat ihmisten välejä.
(Peltoniemi 1985: 53—55.)

Naiskysymykseen Siltalakin tarttuu kiusatessaan Blombergiä siitä, että suo-
malaiset olivat yrittäneet ”kurkottaa onneaan liian korkealla olevalta onnen puun
oksalta”:19

Siltala sanoi, että Sointulasta oli tullut lähtö sen vuoksi, että Kurikka oli ollut
sosialisti, joka oli vaatinut, että Sointulassa kaiken piti olla yhteistä, naistenkin, ja
vaikka naisten jakaminen poikamiesten mielestä olikin ollut hyvä ja kannatettava
sosialismin muoto, siitä eivät olleet pitäneet ukkomiehet, jotka olivat aina olleet
akkojensa tavarasta nuukia. (UJ: 276—277.)

Blomberg puolustaa Kurikkaa väittäen naiskiistaa pahantahtoiseksi huhuksi,
jolla Sointula saatiinkin huonoon valoon. Blomberg joutuu kuitenkin omassa
yhteisössään saman asian eli naisten vähyyden aiheuttaman ongelman kanssa
tekemisiin. Nyt ei kuitenkaan ole kysymys aatteesta (vapaa rakkaus ja yhteiset
naiset olivat Kurikalle paitsi ideologinen kysymys, myös henkilökohtainen
ongelma) vaan ”opetuslasten”, Johanneksen ja Rantalan välisestä kiistasta —
vanhan ajan kolmiodraamasta.

Blomberg haluaa kuitenkin ottaa oppia Sointulan kokemuksista: yhteisön
säännöistä tehdään yksinkertaiset, etteivät viranomaiset pitäisi sitä uuden valtion
perustamisena kuten Sointulan kohdalla: ”Blomberg sanoi myös, ettei se ollut
ajatellut Uutta Jerusalemia miksikään maailmasta erillään olevaksi valtiokseen,
jollaiseksi Kurikka ja muut sointulalaiset olivat aikoinaan Malkosaarta yrittäneet
rakentaa” (MA: 11).

Uusi Jerusalem viittaa nimellään — paitsi  Ilmestyskirjaan — myös ensimmäi-
seen aikakirjoihin merkittyyn suomalaiseen utopiakokeiluun.  Tämä Sierra
Leoneen kaavaillun Uuden Jerusalemin toteutuminen kaatui suunnittelijansa
August Nordenskiöldin (1754—92) äkilliseen kuolemaan (Peltoniemi 1985: 16).
Nimellä ja yhteisön sijaintipaikalla on yhtymäkohtia myös suomalaisten
Saskatchewanin preerialle Qu’Apelle-joen laaksoon viime vuosisadan lopulla
perustamaan Uusi Suomi -nimisen kylään, josta tuli menestyvä maatalousyhdys-
kunta (Lindström-Best—Sutyla 1984: 17).

Samasta kylästä puhutaan myös Ameriikan raitissa siinä yhteydessä, jossa
Matsompin Taisto maalailee itselleen, Erkille ja tämän vaimolle Kaisulle ruusuista
tulevaisuutta:

19 ”Onnen puun” voi tulkita viittaavan kadotetun paratiisin ja Jumalan paratiisin ”elämän
puuhun”. (Ks. luku IV 3.3.)
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Taisto haaveili, että ostaisimme jostakin preeriavaltiosta muutaman vierekkäisen
maatilan - - voisimme elää maatiloillamme onnellisina elämämme loppuun saakka.
Voisin tuoda Kaisun tänne. Kaisu olisi hyvä emäntä, ja meille syntyisi paljon lapsia,
jotka saisivat kasvaa turvallisessa maalaisympäristössä ja lapsuudestaan saakka
saisivat kosketuksen luontoon. Ostaisimme talot keskeltä suurta preeriaa, niin
tasaiselta maalta, ettei laitoja voisi nähdä, kaukaisuudessa maat katoaisivat
kangastuksiin ja ilman väreilyyn, joka nousisi maasta. Maa olisi hedelmällistä ja
tuottaisi suuria satoja - - muitakin suomalaisia saataisiin seudulle, kun sen maine
rauhan tyyssijana leviäisi. Voisimme laatia kirjallisen sopimuksen siitä, kuinka työt
jaettaisiin ja koneet maksettaisiin, kuinka omistaisimme rakennukset ja maat. Sillä
sopimuksella määrättäisiin myös, kuinka tulot oikeudenmukaisesti olisi jaettavissa.
Eläisimme sovussa, hyvää elämää. - -

Ilmari kertoi, että Saskatchewanin osavaltiossa oli olemassa Uusi Suomi niminen
kylä, jossa asui satakunta suomalaista, kylä oli preerialla, me voisimme ostaa
talomme sieltä. Taisto ei uskonut, että Uudessa Suomessa pitkään jo asuneiden
ihmisten kanssa helposti päästäisiin sopimukseen yhteiselämän muodoista. Kaikki
oli parasta aloittaa aivan alusta - -. (AR: 316.)

Itse asiassa Blombergin yhteisössä rakennetaan juuri sellaista yhteisöä, josta
Taisto haaveilee. Ilmari (Johanneksen ja Martan poika) viittaa siihen, että Uusi
Suomi -kylä on samanlainen projekti. Taiston maalailema suomalaiskansallinen
utopia on tietysti tulkittavissa krapulaisen miehen puolileikillisiksi haaveiksi,
mutta kun Ameriikan raitissa viitataan muuallakin ihanneyhteisöihin (erityisesti
Sointulaan), niin aivan irralliseksi kuriositeetiksi ei tätäkään keskustelua voi
leimata.

Kristillisestä näkökulmasta utopiayhteisöjen rakentamisessa on kysymys
kadotetun paratiisin palauttamisesta,20 siihen Uuteen Jerusalemiin pyrkimisestä,
josta Ilmestyskirja kertoo, mutta sillä erotuksella, että taivas luodaankin maan
päälle itse, omin ponnistuksin, tässä ja nyt, odottamatta, että luvattu taivaallinen
kaupunki laskeutuisi alas ihmisten keskelle — sitten ”kun aika on täyttynyt”
(Mark 1: 15).

Toisaalta Uusi Jerusalem -motiivi ei tekstissä kytkeydy pelkästään ihanneyh-
teisöideaan. Se ilmentää yhtä hyvin onnen etsintää — ”onnen puun oksalle
kurkottamista” — myös yksilötasolla.

20 ”Eräänlainen ’kadotetun paratiisin kompleksi’ näyttää kuuluvan ihmiskunnan kollektii-
viseen alitajuntaan”, väittää Juha Pihkala (1992: 42).
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3.2. Elämän tarkoitusta etsimässä

Blombergin oppi ja samalla yhteisön perusideologia on erikoislaatuinen yhdis-
telmä yleistä humanismia, sosialismia, ja uskontoa.21 Lähtökohtana on kuitenkin
vakaumus siitä, kuten jo Johanneksen ja Blombergin ensimmäisessä tapaamises-
sa ilmenee, että ihmisille täytyy rakentaa paikka, jossa he voivat elää omien
kättensä töistä nauttien, veljeydessä ja rauhassa kaikkien kanssa (UJ: 27). Vaikka
Blomberg on saarnaaja, pastori, ja vaikka hän viittaa ja vetoaa toistuvasti
Raamattuun, tuonpuoleisista asioista hän ei puhu paljoakaan. Hänen mielenkiin-
tonsa kohdistuu ensisijaisesti tämänpuoleiseen, ajallisten asioiden ajamiseen
(tässä kohdin hän ja Johannes Hakala ovat sukulaissieluja). Se, mikä Blombergin
puheissa sivuaa uskontoa, muistuttaa enemmän jotain teosofian sukuista salaop-
pia kuin kristinuskoa.

Kanadan viranomaisten kanssa neuvotellessaan hän väistelee näiden kysy-
myksiä taivaallisen Jerusalemin laskeutumisreitistä ja niistä tähtikalentereista,
joiden perusteella Blomberg heidän kuulemansa mukaan on yhteisön sijainnin
määritellyt. Viranomaisten korviin oli nimittäin tullut huhu, että Uuden Jerusa-
lemin väki on ”jokin erikoinen uskonlahko, jolla oli oma jumalansakin”, ja niinpä
he kysyvät Blombergilta, uhrattiinko tälle jumalalle myös ihmisiä. ”Blomberg oli
pannut sen asian leikiksi sanoen, että ihmisuhreja käytettiin vain sen verran, mitä
jaksoimme ihmisten lihaa itse syödä” (MA: 113).22 Blomberg selvittää jälkeen-
päin yhteisölleen, että hän puhui viranomaisten kanssa vain käytännön asioista ja
siitä, että heidän tarkoituksensa oli yksinkertaisesti ottaa leipänsä Kanadan
preerioilta ja elää ihmisarvoista elämää:

Kyllä me sen arvasimme, ettei Blomberg ollut kaikkia niitä periaatteita virkamie-
hille Reginassa ruvennut selittämään, veljeyttä ja vapautta ja ihmisten välistä tasa-
arvoa, koska sellaisten asioitten puhuminen virkamiehille ei koskaan ollut mitään
eteenpäin vienyt - - (MA: 112.)

21 Pekka Tarkka nimittää Blombergin uskonnollista sanomaa ”ilmestyskirjamaiseksi
abrakadabraksi” (Tarkka 1989b). Onko Ilmestyskirja kokonaisuudessaan ”abrakadabraa” vai
onko sellaista nimenomaisesti Blombergin Ilmestyskirjan selitykset, jää epäselväksi; tarkka-
mainen abrakadabra leimaa kuitenkin Blombergin pelastussanoman ”kummalliseksi” (mp.).

22 Blombergin lohkaisu on sitaatti Halldór Laxnessilta. Tuuri on tallentanut Suuri pieni
maa -kirjaansa Njördur P. Njardvíkin kertoman kaskun eräästä rauhankonferenssista, jossa oli
pidetty sodanvastaisia puheita päiväkausia. Konferenssin viimeisenä päivänä nobelkirjailija
Laxnessia oli pyydetty kertomaan käsityksensä sodasta ja ihmisten tappamisesta. ”Laxness oli
noussut ja sanonut: ’Minä olen aina ollut sitä mieltä, ettei kenenkään pitäisi tappaa enemmän
ihmisiä kuin itse pystyy syömään’” (Tuuri 1993a: 20).
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Vapaus, veljeys ja tasa-arvoisuus ovat Blombergin opin keskeiset tukipilarit.
Muutkin hänen opetuksensa liittyvät kiinteästi näihin Ranskan vallankumouksen
kolmeen iskusanaan. Ilmestyskirjan Uusi Jerusalem on Blombergille tämän
idean symboli ja kertomus sen laskeutumisesta maan päälle allegoria uudenlaisen
yhteisömuodon syntymisestä. Ilmestyskirjan Uudessa Jerusalemissa kaikki ih-
misten kärsimykset lakkaavat, ”sillä kaikki entinen on mennyt” (Ilm 21: 4). Myös
ihmisten välinen tasa-arvo toteutuu siellä, sillä kaikki ovat veljiä keskenään (Ilm
22: 9). Tämän Blomberg haluaa toteuttaa ”laboratoriossaan”, tässä ja nyt.

Merkille on pantava Blombergin viittaus Jeesuksen opetukseen muiden
palvelemisesta (Joh 13: 1—17):

Blomberg sanoi, että ihmiset olivat oppimassa sen, ettei mikään sellainen elämän-
tapa joka perustui itsekkyyteen ja oman voiton pyytämiseen voinut saada mitään
kestävää aikaan maan päällä: me kaikki olimme syntyneet tänne toisiamme
palvellaksemme ja pestäksemme toistemme jalat niin kuin meidän Herramme oli
tehnyt opetuslapsilleen, tehdäksemme työtä toistemme hyväksi ja saavuttaaksemme
niin eläen myös oman elämämme tarkoituksen. (MA: 208.)

Kysymys ei siis ole enemmästä eikä vähemmästä kuin elämän tarkoituksesta.23

Blombergin vastaus tähän ikuisuuskysymykseen perustuu Jeesuksen jalkojenpe-
su-esimerkkiin: Kun Jeesus pääsiäisaterialla pesee opetuslastensa jalat näiden
vastusteluista huolimatta, hän asettaa perinteisen herra—palvelija-arvojärjes-
tyksen kyseenalaiseksi. Itse asiassa Jeesus kääntää sen kokonaan ylösalaisin:

Ymmärrättekö, mitä minä olen teille tehnyt? Te puhuttelette minua opettajaksi ja
Herraksi, ja oikein te sanotte, sillä se minä olen. Jos siis minä, teidän Herranne ja
opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, olette tekin velvolliset pesemään toistenne

23 Elämän tarkoitusta ovat pohtineet muutkin Tuurin teosten henkilöt — esimerkiksi
Johannes Hakalan pojanpoika Seppo Pohjanmaassa: ”Pahinta Sepon mielestä oli kuitenkin se,
että hän tiesi koko ajan, aamulla herätessään, koko pitkän päivän työtä tehdessään ja koko illan,
missä sen sitten kuluttikaan, kotona tai kapakassa, että elämään oli tehtävä joku muutos, mutta
mikä se tulisi olemaan, sitä hän ei ymmärtänyt ja mietti sitä herkeämättä: pitikö elämälle löytää
joku tarkoitus” (PM: 341). Tämä on yksi koko Pohjanmaan ydinkohdista, tihentymistä: mitä
mieltä nykyisenkaltaisessa elämänmenossa on ja pitäisikö elämällä olla jokin tarkoitus?

Myös Tuurin ”Maakunnan miehiä” -novellissa sivutaan samoja kysymyksiä. Toisen
päähenkilön, Aimon, äiti säikähtää poikansa (puolittain leikillistä) viittausta itsemurhaan ja
selittää, miten jumalatonta itsensä tappaminen on ja kuinka Raamattukin sen kielsi: ”Elämä oli
annettu elettäväksi ja Aimokin, isäänsä koskaan näkemätön mies, lujasta saatu kasvattaa
aikuiseksi ihmiseksi ja ylioppilaaksi. Ei sellaista elämää voinut heittää pois niin kuin vanhaa
vaatetta tai sopimattomia kumipesäsaappaita. Joku tarkoitus elämällä aina oli, Aimonkin
elämällä, ja loppuun saakka se jokaisen olisi katsottava” (1983a: 187).
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jalat. Sillä minä annoin teille esikuvan, että myös te niin tekisitte, kuin minä olen
teille tehnyt. Totisesti, totisesti minä sanon teille: ei ole palvelija herraansa suurem-
pi eikä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi. Jos te tämän tiedätte, niin olette autuaat,
jos te sen teette. (Joh 13: 12—17.)

Kysymys on koko ajattelutavan vallankumouksellisesta muutoksesta: lähim-
mäistä tulee rakastaa niin kuin itseään (Matt 22: 39). Koska opettajakin palvelee
oppilastaan, kukaan ei voi pitää itseään veljeään arvokkaampana. Jalkojenpesu
on tämän elämänasenteen vertauskuva. Blomberg näkee tähän kätkeytyvän
syvän viisauden: elämän tarkoitus on epäitsekäs työ muiden ihmisten hyväksi.
Juuri tätä on todellinen veljeys käytännössä.24

Tämä on nähdäkseni koko Blombergin opin ydin: siihen viittaa se johdonmu-
kaisuus, jolla hän epäitsekkyyttä korostaa — esimerkiksi puhuessaan kullan
raskauteen kätkeytyvästä itsekkyydestä (josta tarkemmin seuraavassa luvussa)
tai muistuttaessaan esimerkiksi Johannestä siitä, että tämä voisi ”tehdä jotakin
ilman kiitoksen toivoa”. (”En nähnyt siihen mitään syytä”, on puolestaan Johan-
neksen johdonmukainen asenne[MA: 158]).25

3.3. Uuden Jerusalemin jalokivet ja läpikuultava kulta

Blombergilaisuuteen liittyy muutakin kuin Ranskan vallankumouksen suuria
aatteita, epäitsekkyyden korostamista ja pyrkimystä maanpäällisen paratiisin
aikaansaamiseen. Jotkut opin värikkäät elementit peittävät kuitenkin alleen
blombergilaisuuden ”kovan” ytimen — lähimmäisten pyyteettömän auttamisen

24 Tuuri itse viittaa sanaan ”veljeys” puhuessaan Joki virtaa läpi kaupungin -romaaninsa
(1977) merkitystasoista. Romaanissa hän kuvaa mm. kirjapainon ihmissuhteita ja työilmapii-
riä: ”- - yritin kuvata kirjapainon kautta työyhteisöä sellaisena kuin se silloin oli ja sitä
minkälainen sen mielestäni tulisi olla, selvittää romaanin keinoin, miksi ihmisillä oikeastaan oli
työssä niin ikävää. - - Uskoin, että yrityksissä olisi saatava ihmisten välille, työpaikan ihmis-
suhteisiin jotakin sellaista, jota Ranskan suuren vallankumouksen ajoista asti on sanottu
veljeydeksi. Yritin kuvata tätä romaanissa.” (1991b: 295.) Tässäkin valossa Blombergin
ajatukset ovat tulkittavissa ”vakaviksi”.

25 Kirjailijaa tuntuu ärsyttäneen romaaniensa vastaanotossa se, etteivät kriitikot ole
löytäneet Blombergin katsomuksen ydintä tai ottaneet sitä todesta: ”Ja minua itseäni rupesi
kiinnostamaan, minkälainen olisi sellainen yhteisö, jossa ihmiset voisivat elää niin kuin veljet
keskenään eivätkä niin kuin sudet. Rakensin oman ihanneyhteisöni Saskatchewanin preerioille.
Uudessa Jerusalemissa ja Maan avaruudessa tämän yhteisön kokoaa pastori Blomberg, mutta
minun ajatusteni ja ohjeitteni perusteella. Lehtiarvosteluissa niitä sanottiin Blombergin
haihatteluiksi.” (1991b: 308.)
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ja omasta itsekkyydestä luopumisen. Blombergin puheissa vilahtelevat lukujen
todistusvoimat, tähtikalenterit, Nostradamuksen ennustukset, Perkeleen ja
Ahrimanin vaikutukset, taivaallisen ja maallisen rakkauden erot sekä ennen
kaikkea Uuden Jerusalemin muurikivien ja kultakatujen symboliset merkitykset.

Kivet näyttelevätkin keskeistä osaa hänen puheissaan — ainakin niissä, jotka
Johannes välittää yleisölleen. Sudburyn haalilla Johannes kertoo Blombergille,
että ametisti, jonka hän tältä sai Long Lakella, oli auttanut häntä pysymään erossa
viinasta, mikä taas oli auttanut työpaikan saamisessa: hän oli ollut selvä, kun työtä
oli tultu tarjoamaan. Blombergia asia naurattaa ja hän sanoo sen olevan osoitus
Uuden Jerusalemin muurikivien ”ankarasta voimasta”. Johannes ihmettelee,
miksi Blomberg näistä kivistä niin paljon puhuu, mutta saa monimielisen
vastauksen:

Blomberg sanoi minulle, että jos tulisin jonain päivänä Saskatchewaniin ja Uuteen
Jerusalemiin siellä, hän näyttäisi minulle myös ne muut rakennuskivet, joista Uuden
Jerusalemin muurit on rakennettu. Blomberg lupasi myös kertoa, mistä syystä juuri
nämä mineraalit olivat niin tärkeitä ja mikä jokaisen kiven merkitys oli. Niiden
kivien nimetkin se siinä haalin pihassa luetteli: ”Jaspis, saphiri, kalkedoni, smaragdi,
sardoniks, sardius, krysoliti, berilli, topasis, krysoprasis, hyakinti ja ametysti”,
kaksitoista kiveä, jotka olivat sen Uuden Jerusalemin perusta.

Kysyin, mitä se minulle niitä kiviä luetteli. Se sanoi uskovansa, että kivet
kiinnostivat minua, koska olin työssä kaivosalalla. Sanoin kantavani lautoja,
Blomberg uskoi minun joskus maan allekin vielä pääsevän. (UJ: 352—353.)

Aapeli Saarisalon (1975: 394—395) mukaan Raamatun kuvakielessä jaloki-
vistä puhutaan silloin, kun tahdotaan kuvata viisauden suurta arvoa (Job 28: 16),
tulevan Jumalan valtakunnan ihanuutta (Jes 54: 11—12; Ilm 21: 19—20) ja
Jumalan omaa majesteettisuutta (Hes 1: 26; Dan 10: 6; Ilm 4: 3; 21: 11).
Blombergin Ilmestyskirja-sitaatti on kohdasta, jossa kuvataan juuri Jumalan
valtakunnan loistoa ja suurenmoisuutta, jota symboloi Uuden Jerusalemin jalo-
kiviperusta. Henkilö, jolle hän Sanaa siteeraa, ei kuitenkaan ole kovin vastaan-
ottavainen. Blomberg vetääkin hieman takaisin; hän ei halua ”antaa pyhää
koirille” eikä ”heittää helmiä sikojen eteen” (Matt 7: 6). Siksi hän vaihtaa sävyä
ja lyö asian leikiksi.

Blombergin puheet ovat Johanneksesta kovin arvoituksellisia, ja ne jäävät
askarruttamaan häntä. Saamastaan ametistista hän sanoo: ”En kehdannut ottaa
sitä kiveä vakavasti” (UJ: 354). Karppisen Laura puolestaan kokee Blombergin
teon merkityksellisenä:
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Jokin merkitystä täytyi olla siinä, että Blomberg oli Long Lakella juuri minulle sen
kiven antanut. Laura ei uskonut, että Blomberg olisi tullut Saskatchewanista tänne
mukanaan junakuormallinen ametisteja. - - Blombergin oli täytynyt nähdä minussa
jotakin, joka oli tärkeää Uuden Jerusalemin rakentamisessa. (UJ: 355.)

Johannes lyö kuitenkin sielunsa ovet ja ikkunat hakaan; hän ei halua antautua
liian syvälliseen pohdintaan Lauran kanssa: ”Käskin sen olla horisematta, kivet
olivat kiviä ja kun niiden alle pantiin pala dynamiittia, ne lensivät takaisin
taivaaseen” (mp.).

Blomberg käyttää ametistia eräänlaisena syöttinä: kivi muistuttaa sekä
Blombergista itsestään että kohteesta, johon Johannesta kutsutaan. Samalla se
näyttää kuin näyttääkin toimivan Blombergin haluamalla tavalla amulettina,
taikakivenä, joka saa Johanneksen muuttamaan vaelluksensa suunnan. Tosipai-
kan tullen (Marmon Laken korpivaelluksen jälkeen) Johannes ottaa siihen
kätkeytyvän kutsun vakavasti. Hans Biedermannin mukaan ametistia on käytet-
ty, paitsi juopumiselta varjelevana amulettina, myös ”vaatimattomuuden, sielun-
rauhan ja hurskauden vertauskuvana”; sen ”violetti katumuksen väri” on tehnyt
siitä myös suositun rukousnauhojen materiaalin (1989/1993: 17).26 Ehkä Blom-
berg jalokivien asiantuntijana näkee, että juuri Johannes Hakala tarvitsee avuk-
seen vaatimattomuuden, sielunrauhan ja hurskauden symbolia, josta kaiken
lisäksi heijastuu katumuksen väri.27

Myöhemmin Uudessa Jerusalemissa Blomberg pitää esitelmiä muistakin Jeru-
salemin muurikivistä. Hänellä on laatikko, jossa on mallikappale kivistä, helmistä
ja kultamalmista. Puheen aiheena oleva kivi kiertää kuulijoiden joukossa.
Blombergin tulkinnoissa kivien merkityksestä on vaikea löytää yhtymäkohtia
kristilliseen uskonkäsitykseen. Hyasintin väristä puhuessaan hän sanoo, että
siinä punainen ja keltainen ovat tasapainossa toistensa rinnalla ja toistensa
kanssa:28

26 Vanhassa testamentissa ametisti esiintyy yhtenä ylipapin rintakilven kivenä (2. Moos
28:19); Uudessa testamentissa se mainitaan vain Uuden Jerusalemin muurin yhtenä peruskivenä.
IRT kertoo myös, että ametistiin liittyy vanhastaan uskomus, että kiven kantaminen amulettina
suojelisi juopumukselta (IRT I: 320).

27 On myös muistettava, että violetti väri liturgisessa käytössä liittyy paastonaikoihin ja
Kristuksen kärsimykseen (Biedermann 1989/1993: 416; värisymboliikasta s. 421—423).

28 Ametistin tapaan myös hyasintti on Vanhassa testamentissa ylimmäisen papin rintakil-
ven jalokivi. Uudessa testamentissa se mainitaan vain Ilm 21: 20:ssa. Myöhemmässä
symboliikassa hyasinttia on pidetty oppineiden korkean oppineisuuden ja järjen vertauskuvana
(Biedermann 1989/1993: 79).



80

- - tahtova, kaikkea sielullista kantava punainen yhdessä ja tasapainossa henkisen,
tietoisen keltaisen kanssa; ja kuinka ihmisen sisällä tasapaino voi olla samanlainen
sielunvoima kuin hyasintin väri ja kuinka tässä sielullisessa tasapainossa oli alku
ihmisen sisäiseen vapauteen. Katselin kiveä ja ajattelin, että minua vetivät moneen
suuntaan monet asiat ja tasapainoon minulla saattoi olla vielä matkaa. (MA: 145—
146.)29

 Tässä selityksessä kiteytyy Blombergin ihmiskäsitys: ihmisen täytyy ja hänen
on myös mahdollista itse päästä henkiseen tasapainoon ja sisäiseen vapauteen.
Samankaltainen näkemys ihmisen sisässä kamppailevista voimista toistuu myös
peto-keskustelussa (ks. s. 87—89). Vaikka Blomberg käyttääkin lähtökohtanaan
Ilmestyskirjan tekstiä, hänen esittämänsä tulkinta ei käy yksiin Raamatun sovi-
tus- ja lunastusopin kanssa. Kristuksen ja apostolien opetusten mukaan ihminen
on itsessään kykenemätön ”sielullisen tasapainon” ja ”sisäisen vapauden” saa-
vuttamiseen, koska hän on syntiinlankeemuksen seurauksena ”synnin orja” (Joh
8: 34). Tämän vuoksi Jumala itse tuli ihmiseksi ja Kristuksessa sovitti maailman
itsensä kanssa (2. Kor 5: 19), jotta ihminen Kristuksen yhteydessä (sovituksen
perusteella) saavuttaisi vapauden ja sisäisen tasapainon.

Blombergin puheita kuunnellessaan Johannes huomaa, että häntä itseään
vievät ”moneen suuntaan monet asiat” (itsekkäät himot ja tarpeet) ja että
”sielullisen tasapainon” löytämiseen hänellä ei siinä tilanteessa ole erityistä
haluakaan.

Blomberg puhuu myös muista jalokivistä, ja siitä, ”mitä kivet olivat merkin-
neet entisille ihmisille joilla vielä oli ollut tallella se kyky, että pystyivät

29 Steinerilaisuudessa väreillä ja niiden keskinäisillä suhteilla on keskeinen merkitys.
Rudolf Steinerin mukaan keltainen väri on ”hengen loiste”, sininen ”sielun loiste” ja punainen
”elämän loiste” (Steiner 1921/1985: 31) Toisessa yhteydessä hän sanoo: ”Ihmisajatus, joka
muuten elää vain käsitteenä kuulijan tietoisuudessa, ilmenee henkisesti havaittavana väri-
ilmiönä. Sen väri vastaa ajatuksen luonnetta. Ajatus, joka on lähtöisin ihmisen aistillisesta
vietistä, on henkisesti toisenvärinen kuin totuuden tai eettisen hyvän tavoittamisen tarkoituk-
sessa muodostettu ajatus. Viettielämästä lähteneet ajatukset ilmenevät sielullisessa maailmas-
sa punaisin värivivahtein. Kirkkaan keltaisena ilmenee ajatus, jolla ajattelija kohoaa korkeam-
paan tietoon. Ajatus, joka lähtee antautuvasta rakkaudesta, säteilee ruusunpunaisena” (Steiner
1948/1984: 131; kurs JS). Blombergilaisuudella näyttää olevan useita yhtymäkohtia steineri-
laisuuteen.
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näkemään kivistä niiden voimat, ja käyttämään niitä” (MA: 170).30

Johannes ei jaksa kuitenkaan kuunnella kovin tarkasti kaikkia Blombergin
kivisaarnoja ja selityksiä, sillä hänestä Rantalan vaimo alkaa näyttää mielenkiintoi-
semmalta kuin Blombergin kivikokoelma ja siihen kätkeytyvä elämänfilosofia:
”Silloin keväällä minusta tuntui, että Rantalan vaimokin oli kahdestatoista
jalokivestä rakennettu niin kuin Uuden Jerusalemin muurit” (MA: 171). Johan-
neksen onnen ja luvatun maan etsintä on suuntautunut nyt aivan toisaalle kuin
keväällä, jolloin Uusi Jerusalem näytti hänestä sopivalta paikalta paratiisiksi, tai
mihin Blomberg sen nyt haluaisi suuntautuvan. Henkisen tasapainon saavuttami-
sen sijasta Johannes haluaa valloittaa omakseen ”verevän näköisen” (MA: 123)
Rantalan Sallin.

Blomberg puhuu myös kullasta ”ja siitä itsekkyyden ominaisuudesta, joka
kullan raskaudessa piilee” (MA: 171, 231). Blombergin mukaan tämän itsekkyy-
den pitää muuttua epäitsekkyydeksi ”niin kuin Johanneksen Ilmestyksessä kulta
muuttui läpikuultavaksi ja kirkkaaksi” (MA: 231). Tässä hän viittaa Ilmestyskir-
jassa useasti toistuvaan kulta-motiiviin ja erityisesti kohtaan, jossa kerrotaan
Uuden Jerusalemin rakenteesta: ”- - ja kaupungin katu oli puhdasta kultaa,
ikäänkuin läpikuultavaa lasia” (Ilm 21: 21).

Raamatun symboliikassa kulta merkitsee valoa, puhtautta, kirkkautta ja
majesteettisuutta.31 Ihmisten kokemia kärsimyksiä verrataan kullan kirkastami-
seen sulattamalla (1. Piet 1: 7). Ilmestyskirjassa Laodikean seurakuntaa neuvo-
taan ostamaan Kristukselta kultaa, ”tulessa puhdistettua”, maallisen rikkauden
sijasta, jota Laodikealla on yllin kyllin (Ilm 3: 17—18). Ostaminen merkitsee
luopumista ”itsekkyyden kullasta”; taivaallisen Jerusalemin rakennusaineeksi
kelpaa vain jumalallinen, läpikuultava, ”tulessa puhdistettu” epäitsekkyyden
kulta.

Epäitsekäs työ muiden hyväksi toistuu siis tässäkin kohdin Blombergin ope-

30 Hans Biedermannin mukaan jalokiviä on käytetty — varsinkin Aasian uskonnoissa —
peilin tavoin mietiskelyn apuvälineinä ja niillä on uskottu olevan parantava vaikutus sairaisiin
”Entisaikojen ’kivikirjoissa’ etsittiin maagisia vastaavuuksia jalokivien sekä planeettojen ja
ihmisen luonteenpiirteiden välillä ja näiden vastaavuuksien katsottiin eri tavoin vaikuttavan
elämän kulkuun” (1989/1993: 87). Keskiajalla syntyneeseen salatieteeseen, rosenkreutzi-
laisuuteen, joka puolestaan on vaikuttanut teosofiaan ja steinerilaisuuteen, liittyi usko jalokiviin
kätkeytyneestä viisaudesta. Rosenkreuzilaisuuden 12 jalokiveä ovat samat kuin Ilmestyskirjan
taivaallisen Jerusalemin muurikivet. Opin mukaan hyasintti kuvaa rakkautta ja sen voima
hallitsee vihan ja kiivauden henkeä. Ametisti puolestaan kuvaa puolueettomuutta, oikeuden ja
tuomitsemisen tasapuolisuutta ja vastustaa petosta, julmuutta ja tyranniutta. (Artemajos 1987:
7—10, 48—50.)

31 ”Kulta on - - jumalallinen, taivaallinen metalli” (Kargel 1969: 78; ks. myös Biedermann
1989/1993: 158—159).
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tuksessa. Johanneksella on mielessään itsekäs yritys varastaa muiden mainareiden
tavoin kultamalmia Kirkland Laken kaivoksesta (UJ: 136), mutta mitään
omantunnonpistoksia hän ei myönnä kuitenkaan tuntevansa. Tosin asia jää häntä
vaivaamaan, koska hän korostaa muistavansa hyvin Blombergin puheen siitä
syystä, että tämä puhui samaan aikaan itsekkyydestä (MA: 171). Ja se, että hän
palaa vielä toistamiseen kullan raskaudessa piilevään itsekkyyteen ja kullan
varastamisen aiheuttamaan ongelmaan (MA: 230—231), kertoo Blombergin
saarnan jääneen askarruttamaan Johannesta.

Puhe kullasta kytkee tarinan myös teoksen yleisempään teemaan, Amerikan
myyttiseen maineeseen kultamaana; monet siirtolaiset ovat lähteneet sinne
”kultaa vuolemaan”, onneaan etsimään. Samaan asiaan viittaa myös Ameriikan
raitin nimi. Sen subtekstinä on vanha viisu, jonka mukaan ”kultasannalla
sannoitettu on Ameriikan raitti”.

4. Ilmestyskirjan peto ja vitsaukset
iskevät Uuteen Jerusalemiin

4.1. Aita pahaa ja maailmanlapsia vastaan

Reaalimaailman ihanneyhteisöt ovat usein eristäytyneet ympäröivästä maail-
masta, usein myös menneisyydestä. Yhteisöjä onkin yleensä perustettu ulkomail-
le ja sielläkin mielellään saarille tai viidakkoihin. Monien suomalaisten ihanne-
yhteisöjen jäsenet ovat olleet tekemisissä ulkopuolisen maailman kanssa vain
aivan konkreettisissa asioissa. Eristäytyminen oli usein myös eristetyksi tulemis-
ta, sillä ulkomaailma suhtautuu ihanneyhteisöihin usein torjuvasti. (Peltoniemi
1985: 217—218.)

Myös fiktiivisen Uuden Jerusalemin yhdeksi kiperäksi ongelmaksi muodostuu
juuri suhde ulkopuolisiin eli ”maailmaan”, kuten yhteisön uskovaiset asian
ilmaisevat. Monet heistä haluaisivat tehdä Uudesta Jerusalemista paikan, jossa
sen asukkaat voisivat pelastua ja antaa ”muun maailman mennä kohti kadotusta,
jota se etsi”. Ongelma käy polttavaksi, kun asukkaat alkavat pelätä hobojen
(kulkumiesten) käyvän varastamassa heidän omaisuuttaan ja heidän kättensä
hedelmiä. Aletaan ehdottaa aidan rakentamista yhteisön maiden ympärille. Sitä
vartioitaisiin ja sen sisällä odotettaisiin parempaa aikaa pahan maailman ulottu-
mattomissa eläen ”hyvää, puhdasta ja otollista elämää” toinen toisensa hyväksi
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työskennellen. (MA: 130.)
Tälle ajatuskululle voi kyllä löytää tukea Ilmestyskirjan 22. luvusta (ja Ilmes-

tyskirjan kuvaamaa aikaa monet yhteisön jäsenet kokevat juuri elävänsä):

Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen, saastukoon
edelleen, ja joka on vanhurskas, tehköön edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhä,
pyhittyköön edelleen. Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani,
antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan. (Ilm 22: 11—12.)

Tämä voimakas kahtiajaon korostus, joka käy läpi koko  Ilmestyskirjan ja koko
Uuden testamentin, huipentuu juuri näissä jakeissa.32 Kun ne lukee irrallaan
kontekstistaan eli Uuden testamentin kaanonista, ne ovat omiaan johtamaan juuri
sellaiseen eristäytymiseen, jota yhteisössä voimakkaasti ajetaan ja jollainen on
ollut tyypillistä joillekin kristillisille yhteisöille ja uskonlahkoille, jotka ovat
unohtaneet Kristuksen antaman käskyn evankeliumin levittämisestä,”kaikkien
kansojen” tekemisestä hänen opetuslapsikseen (Matt 28: 19).

Blomberg onkin tällaista luostari-ajattelua vastaan. Hän torjuu jyrkästi aita-
ajatuksen ja sen edustaman eristäytymisen. Hänen mielestään on tärkeää, että
yhteisö on mahdollisimman paljon yhteydessä ulkomaailman kanssa. Blomberg
sanoo, että

aitaamalla kaikki paha ja maailmanlapset Uuden Jerusalemin ulkopuolelle, me sillä
teolla antaisimme sielunvihollisen meidän puolestamme vapaasti riehua niiden
ihmisten parissa, jotka eivät olleet päässeet Uuden Jerusalemin sähköaitojen
sisäpuolelle (MA: 133).

Hänen kannanotossaan on vahva side Jeesuksen vuorisaarnan opetukseen: ”Te
olette maan suola - - te olette maailman valkeus” (Matt 5: 13, 14). Myös
Jeesuksen ”ylimmäispapillinen rukous” puhuu samasta asiasta: ”En minä rukoile,
että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että sinä varjelisit heidät pahasta” (Joh
17: 15). Kristityt ovat perinteisesti ilmaisseetkin asian niin, että ”kristitty elää
maailmassa vaikka hän ei olekaan maailmasta”. Myös Blombergille on tärkeää
jerusalemilaisten vuorovaikutus ulkopuolisten eli ”maailman” kanssa ja esimer-
kin kautta tapahtuva asioiden muuttaminen ja ”maailmaan” vaikuttaminen.

32 Sama kahtiajako näkyy myös Vanhan testamentin teksteissä, joissa vastapooleina ovat
Israelin kansa ja pakanat.
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4.2. Pahuuden voimia vastaan

Yhteisössä kuumana käyvä aita-keskustelu johtaa Blombergin puhumaan myös
sielunvihollisesta, jota hän kutsuu Ahrimaniksi ja jonka hän sanoo väijyvän
”sellaisten pyhiksi pyrkivien ja pyhitettyjen paikkojen porteilla” kuin Uusi
Jerusalem (MA: 133). Rantalan vaimo selvittää tätä ajatuskulkua Johannekselle,
joka ei itse viitsi mennä mukaan kaikkiin isossa tuvassa pidettäviin istuntoihin:

Blomberg oli selittänyt niille, kuinka nyt oli odotettavissa Ahrimanin syntyminen
ihmisen ruumiiseen maan päälle. Se oli tapahtuva joskus ensi vuosituhannen alussa
ja Blomberg oli selittänyt niille sanaa ja sitä maailman kehitystä, jota tämä suuri
henkinen olento jo nyt oli valmistelemassa henkisissä maailmoissa, jotta sen
syntyminen maan päälle ihmisen hahmossa oli mahdollista.

Blomberg oli kertonut niille myös, että Ahriman tulisi saamaan sitä suuremman
vallan maan päällä, mitä enemmän se oli voinut houkutella ihmisiä kieltämään
kaiken muun mahdin ja muut voimat maailmassa kuin rahan vallan ja lukujen
todistusvoiman. (MA: 135.)

Ahriman, joka on zarathustralaisuudessa pahan vallan edustaja ja jota ei
Raamatussa lainkaan mainita, on Blombergin mukaan sama Perkele, jota monet
yhteisön jäsenet kovin mielellään huutavat avukseen.33 Mutta hänen mukaansa
Perkeleen valta maan päällä voisi jäädä pienemmäksi, ”jos löytyisi ihmisiä, jotka
eivät haluaisi mukaan materian voittokulkuun ja rahan mahdin tunnistamiseen34

ja jotka eivät uskoisi pelkästään lukujen todistusvoimaan vaan muokkaisivat
maata otolliseksi sille työlle, jota Kristus teki” (MA: 135—136).

Yhteisön tarkoituksena on siis vastustaa perkeleellistä materian voittokulkua
(johon myös ”lukujen todistusvoima” näyttää kytkeytyvän) ja muokata maata
Uuden Jerusalemin tulolle, joka ”oli yhä hitaasti laskeutumassa taivaasta maan
päälle”. Blomberg viittaa puheissaan Nostradamuksen ennustuksiin mutta myös
Ilmestyskirjaan, joskaan teksti ei kerro, mitä kohtaa hän Ilmestyskirjassa tarkoit-
taa. Oletettavasti hän tarkoittaa 13. lukua, jossa puhutaan pedosta, joka saa

33 Ahrimanin ja Lusiferin vaikutus ihmiskunnan kehitykseen on keskeisellä sijalla steineri-
laisessa maailmanselityksessä. Blombergin opissa on selviä viitteitä siihen. Ks. esim. Steinerin
esitelmä ”Mefistofeles ja maanjäristykset”, jossa luonnonkatastrofien (esim. maanjäristysten)
ilmeneminen kytketään ”Ahrimanin karmaan” (Steiner 1909/1991: 49—71). Myös Antropo-
sofisessa hengentieteessä, joka on yksi Steinerin pääteoksista, käsitellään toistuvasti Ahrimanin
roolia (Steiner 1909/1981: 85—201).

34 Tässä kohdin herää epäilys painovirheen mahdollisuudesta: rahan mahdin tunnistamisen
sijaan kohtaan sopisi paremmin rahan mahdin tunnustaminen.
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lohikäärmeeltä (eli Perkeleeltä) suuren voiman ja vallan. Siitä sanotaan:

Se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat,
panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa tai
myydä kuin se, jossa on merkki; pedon nimi tai sen nimen luku. Tässä on viisaus.
Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku
on kuusisataa kuusikymmentä kuusi. (Ilm 13: 16—18.)

Blombergin ajatus on tulkittavissa niin, että heitä ympäröivässä yhteiskunnas-
sa vallitsee Ilmestyskirjan kuvaama tilanne, jossa pedon nimellä, merkillä ja
ennen kaikkea sen luvulla on suuri valta, ”todistusvoima”, jota hänen yhteisönsä
tulee vastustaa. Hän sanoo eräältä puhujakierrokseltaan palatessaan, että

ihmisten välille oli pantu sota, niin kuin Johanneksen Ilmestys olisi jo toteutumassa
ja Karitsa avannut neljännen sinetin ja maan päälle olisi tullut Kuolema hallavan
hevosen selässä ja Tuonela seurannut sitä ja niille olisi annettu valta tappaa miekalla
ja nälällä ja maan petojen kautta, ja ihmiset itse olisivat jo muuttuneet näiksi
pedoiksi (MA: 209).35

Uudessa Jerusalemissa sen sijaan vallitsee Blombergin mielestä ”hyvyys ja
ihmisten kesken kunnioitus ja arvonanto” (mp.).

Laman myötä kärjistynyt kurjuus, riisto ja ihmisarvon polkeminen näyttäyty-
vät Blombergille apokalyptisinä merkkeinä, jotka ennustavat uuden ajan koittoa
maan päälle. ”Suuri Babylon”, jonka tuomio pannaan täytäntöön Ilmestyskirjan
17—18. luvuissa, ulottaa valtansa yhä laajemmalle; ”valittujen” joukon tulee
kuitenkin vastustaa sitä. Tähän liittyy kysymys pedon merkin ottamisesta eli
pedon ylivallan tunnustamisesta.

Tämä paljon Ilmestyskirjan lukijoita kiinnostanut pedon merkki ja nimen luku
sekä niiden merkitys tulevat tarinassa esiin mielenkiintoisella tavalla.36 Kun
Uuden Jerusalemin väki syksyllä saa vehnäsatonsa korjatuksi, Moose Jawista

35Blombergin siteeraamat jakeet ovat Ilm 6: 7—8.
36 Ilmestyskirjassa luvulla kuusi, ennen kaikkea sen monikerralla eli luvulla 666, on tärkeä

sijansa. Lukua 666, joka on Ilmestyskirjan pedon tunnus tai tuntomerkki, on sovitettu milloin
minkin historian henkilön, järjestön tai järjestelmän nimeen sopivaksi. Kuusi on Raamatun
typologiassa ihmisen luku — epätäydellisyyden ja heikkouden luku; se on yhtä vaille täydel-
linen, jonka luku on seitsemän (ihminen luotiin kuudentena päivänä; kuusi päivää piti hänen
tehdä työtä; juutalaisen viikon kuudentena päivänä — pitkäperjantaina — hänet myös
lunastettiin [Sauer 1946/1974: 291]). Kolminkertainen epätäydellisyyden luku on vastakohta
Jumalan täydellisyydelle (vrt. kolminaisuusoppi). Ilmestyskirjan näyt kuvaavat, miten pahan
kolminaisuus eli saatana, peto (antikristus eli vasta- tai väärä kristus) ja väärä profeetta saavat
lyhyeksi hetkeksi vallan maan päällä, ennen kuin ne syöstään tuliseen järveen.



86

tulee saattue vehnäpoolin miehiä. He sanovat, että jokaisen preerialla vehnää
kasvattavan tulee olla vehnäpoolin jäsen ja että kukaan ei saa myydä sitä poolin
ohitse. Pooli ostaa kaiken viljan syksyllä ja myy keväällä tuottajille uuden
siemenviljan. Tästä ei sallittaisi poikkeusta Uudelle Jerusalemillekaan (MA:
219—227.) Blomberg ei suostu liittämään yhteisöään viljapoolin jäseneksi. Hän
vetoaa yhteisön sääntöihin eli Uuden Jerusalemin perustuslakiin ja siihen, että he
haluavat itse päättää viljelymääristään ja sopimuskumppaneistaan. Tilanne on
varsin kärjistynyt, viljapoolin miehet ja yhteisön asukkaat ovat lähellä käsirysyä,
mutta lopulta poolin miehet lähtevät sekä tulipalolla uhkaillen että ilmaan
ampuen. Tämä puolestaan johtaa siihen, että Uuden Jerusalemin miesten on
vartioitava kyläänsä vuorokaudet ympäri. Blombergille viljapoolin jäsenyys
merkitsee ”pedon merkkiä”, rahan mahdin ja lukujen todistusvoiman tunnusta-
mista.

Tätä eristäytymistä ”Baabelista” ja sen talousjärjestelmästä korostaa sekin, että
Uudessa Jerusalemissa on oma pankki ja oma sisäinen rahajärjestelmänsä.
Kanadan taaloja käytetään vain ulkopuolisten kanssa ja ainoastaan hevosten,
koneiden, rakennustarpeiden yms. hankkimiseen (MA: 81). Keisarille annetaan
siis, mikä keisarin on (Luuk 20: 25), mutta ei yhtään enempää. Keisari ei määrää,
miten Uusi Jerusalem talouttaan hoitaa eikä sitä, mitä sen sisällä tapahtuu.
Blomberg ei halua myöskään luovuttaa tuomiovaltaa Uuden Jerusalemin asioissa
ulkopuolisille tuomioistuimille. Kun Rantala ampuu Johannesta, Blomberg ottaa
itse tuomarin roolin, värvää yhteisöstä valamiehistön ja aikoo soveltaa tapauk-
seen Suomen lakia, mikä tosin jää tekemättä, koska toinen osapuoli livistää (MA:
249—252).

Kun Johannes talven tullen lähtee pois Uudesta Jerusalemista ja palaa Sudburyyn,
hän saa konkreettisesti kokea, millainen voima rahalla on Baabelissa, Uuden
Jerusalemin ulkopuolella. Väsyneenä ja kylmissään, haisevana ja likaisissa
vaatteissaan hän yrittää päästä kahvilaan sisälle, mutta ovella seisova ”italiaano”
ei päästä häntä sisään, koska pitää Johannesta rahattomana. Johanneksen ei auta
muuta kuin kaivaa lompakkonsa esiin ja näyttää ”taalan seteliä”, jolloin ovi
”lämpimään ja hyvältätuoksuvaan kahvilaan” aukeaa. Yhden dollarin ”todistus-
voima” ei kuitenkaan oikeuta istumaan häntä sisällä muuta kuin sen ajan, että hän
saa kahvinsa juotua ja leipänsä syötyä. (MA: 268—269.)

Ulkopuoliset näyttäytyvät Blombergille ja valtaosalle jerusalemilaisista petoina,
jotka uhkaavat aivan konkreettisestikin ”pyhien yhteisöä”. Vehnäpoolin jäsenten
ammuskelussa ja tulipalolla uhkailemisessa on yhtymäkohta Ilmestyskirjan ns.
viimeiseen taisteluun, jolloin tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen
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saatana päästetään vankeudestaan ja hän lähtee villitsemään maan neljällä kulmalla
olevia kansoja - - kootakseen heidät sotaan. - - Ja he nousevat yli maan avaruuden
ja piirittävät pyhien leirin ja sen rakastetun kaupungin (Ilm 20: 7—9; kurs. JS).

Kirjan nimi, Maan avaruus, viittaa juuri tähän jakeeseen. Kyseisessä jakeessa
tarkoitetaan avaraa maata, tasankoa (vuoden 1992 raamatunkäännöksessä
puhutaankin ”maan tasangosta”), jonka keskellä tuhatvuotisen valtakunnan
pääkaupunki Jerusalem sijaitsee (Nikolainen 1988: 169) ja jonka ylitse saatanal-
linen sotajoukko nousee piirittääkseen pyhät.

Blombergin yhteisö kokee Saskatchewanin tasangolla tulleensa samalla taval-
la piiritetyksi ja uhatuksi. Tähän samaan uhkaan liittyy myös pelko kulkumiesten
eli hobojen aiheuttamista tihutöistä ja varastamisesta. Tämä johtaa jatkuvaan
yölliseen vahdinpitoon, ja tällaisen yövartion aikana tapahtuu myös Rantalan
hyökkäys Johannesta vastaan. Koska Johannes ei heti kerro totuutta ampujan
henkilöllisyydestä, yhteisö luulee, että viljapoolin miehet ovat olleet asialla (MA:
241—243). Tämä johtaa entistä suurempaan vastakkainasetteluun ulkopuolisten
kanssa — tosin syyttä.

Blombergin pyrkimykset ovat siis jossain määrin ristiriitaiset. Yhtäältä hän
korostaa vuorovaikutusta ulkomaailman kanssa ja saarnaa eristäytymistä vas-
taan. Toisaalta hän kuitenkin näkee maailman petojen valtakuntana, jonka
vaikutusta (varsinkaan taloudellista ja juridista) ei saa päästää Uuden Jerusale-
min sisään.

4.3. Uusi ihminen vai nukkuva peto?

Aitaa ei Uudelle Jerusalemille siis rakenneta, koska Blomberg luottaa ihmiseen,
vaikkakaan ei ihmisten luomaan ”babylonistiseen” järjestelmään, joka näyttää
tekevän ihmisistä petoja. Vähitellen käy myös ilmeiseksi, ettei aidasta olisi
ollutkaan mitään hyötyä, sillä se peto, joka yhteisöä todella uhkaa, pesiikin jo sen
sisäpuolella.

Kysymys tästä pedosta ja sen pesäpaikasta nousee ensi kerran esiin, kun
Blomberg, tohtori ja Johannes tekevät automatkan Moose Jawiin. Tohtori alkaa
valitella, että Uuden Jerusalemin ilmapiiri on joskus ”kuristavan hurskas”. Hän
ehdottaakin Johannekselle, että he etsisivät jotain vaihtelua Moose Jawista,
ryhtyisivät ”synnin töihin” (MA: 173) heti kun saisivat Blombergin saatetuksi
junaan. Blomberg on sitä mieltä, että tohtoria vaivaa viidenkymmenen villitys,
”halu muuttaa elämänsä”. Muutoksen pitäisi Blombergin mukaan kuitenkin
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tapahtuu tohtorin sisällä. Blombergin mielestä Uudessa Jerusalemissa oli jo
paljon idullaan ja siellä tohtorikin ”voisi löytää kokonaan uuden ihmisen itses-
tään, joka oli heräämässä”.37 Siihen tohtori epäilee, että hänen sisässään on
”nukkuva peto, jota ei ehkä kannattanut herättää”. (MA: 179.)

Onko sitten syynä tohtorin sarkasmi vai Blombergin omat havainnot asioiden
kulusta, joka tapauksessa myöhemmin Blomberg itse esittää samansuuntaisia
ajatuksia. Hän pitää Uudessa Jerusalemissa esitelmää Ilmestyskirjan lasisesta
merestä, tulella sekoitetusta, ja niistä, jotka olivat saaneet voiton pedosta ja sen
kuvasta ja sen nimen luvusta ja jotka nyt seisoivat sillä lasisella merellä kantelei-
den kanssa (Ilm 15: 2). Tähän jakeeseen vedoten Blomberg puhuu siitä, miten
jokaisen ”olisi saavutettava voitto pedosta” ennen kuin voisi päästä lasiselle
merelle. Johanneksesta tuntuu, että Blomberg katsoo häneen koko ajan kun
puhuu pedosta: ”Minä istuin vintin portailla ja mietin mitä sanoisin, jos Blomberg
rupeaisi minua moittimaan Uuden Jerusalemin asioiden sekaannukseen saatta-
misesta, että täällä oli peto päässyt irti ja kulki nyt vapaana maan päällä” (MA:
213—214).

Johannes tajuaa siis asian ytimen, vaikka suhtautuukin pilkallisesti Blombergin
saarnaan (”Muistan miettineeni sitäkin, kuinka viisasta sellaiselle lasimerelle oli
seisomaan yrittääkään, vaikka kuinka olisi kantele kädessä; sanotaanhan sitä
niinkin, että sen joka lasitalossa asuu, ei pidä ruveta kiviä viskelemään”). Peto oli
jo siis irti Uudessa Jerusalemissa; se ei ollut tullut sinne ulkoapäin, vaan se asui
siellä olevissa ihmisissä, myös Johanneksessa itsessään.

Jo aiemmin, aloitellessaan omaa peliään Rantalan vaimon kanssa, Johannes
ilmaisee käsityksensä pahan sijaintipaikasta. Tämä kieltää häntä puhumasta
sellaisista asioista, joiden mukana sielunvihollinen pääsee ihmisen sisälle. Jo-
hannes kysyy häneltä, oliko tämä aivan varma, ”ettei sielunvihollinen jo ollut
valmiiksi sisällämme eikä sen enää tarvinnut odottaa mitään erikoisia puheita
meidän suustamme päästäkseen sisuskaluihimme muhimaan” (MA: 123). Tämä
käsitys pitää yhtä sen kanssa, mitä Jeesus asiasta sanoo:

Sillä sisästä, ihmisen sydämestä, lähtevät pahat ajatukset, haureudet, varkaudet,
murhat, aviorikokset, ahneus, häijyys, petollisuus, irstaus, pahansuonti, jumalan-

37 Blombergin puhe uuden ihmisen löytämisestä ihmisen omasta sisimmästä muistuttaa
suuresti Steinerin mm. Antroposofisessa hengentieteessä kaavailemaa ihmisen erästä ”henki-
sen maailman tiedostamisen” kehitysvaihetta: ”Tällöin ihmissielulla on tunne, että se on
synnyttänyt itsessään uuden olennon, olemuksen ytimen. Tässä olemuksessa on toisia ominai-
suuksia kuin sielussa ennen oli. — Toinen kokemus on se että sielun tähänastinen olemus on
ikäänkuin toinen olemus uuden rinnalla” (Steiner 1909/1981: 219—220). Steiner puhuu
ihmisessä olevasta kahdesta ”minästä” ja myös ”kaksoisolennosta” (Doppelgänger) (mt: 257).
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pilkka, ylpeys, mielettömyys. Kaikki tämä paha lähtee ihmisen sisästä ja saastuttaa
ihmisen. (Mark 7: 21—23.)

Johannekselle on selvää, että petoja ei tarvitse etsiä Uuden Jerusalemin
ulkopuolelta. Hän on tässä kohdin realisti: omia vaarallisia yllykkeitä ei kannata
heijastaa ympäristöön ja etsiä sieltä syyllisiä. Johannes tavallaan repii rikki sen
arkiajattelussa sitkeänä elävän ja epäilemättä myös uskonnolliseen opinmuodos-
tukseenkin pesiytyneen ajattelumallin, että jostain arasta (kielletystä) asiasta
puhuminen saa aikaan sen käsistä ryöstäytymisen.38

Toisaalta Johannes ei itsekään ole vapaa tästä ajattelumallista, kuten myöhem-
min käy ilmi. Kun he tohtorin kanssa automatkalla keskustelevat leikillään
sairauksista, joihin Johanneksen sopisi sairastua, jotta ne sopisivat tohtorin
saamiin uusiin (homeopaattisiin) lääkkeisiin, Johannesta alkaa jo vähän pelottaa,
ja niinpä hän koputtaa salaa maalamatonta puuta auton oven sivupaneelissa.
Taikauskoisesti hänkin pelkää puheen sairauksista aiheuttavan sairauksia! Kes-
kustelu ennakoi myös myöhempää tilannetta, jossa tohtorin lääkärintaidot todel-
lakin pelastavat Johanneksen hengen (MA: 241).

Samalla kun Johannes teologisia perusteluja ja henkilökohtaista viehätysvoi-
maansa hyväksi käyttäen saa Rantalan vaimon valtoihinsa, hän pelkää, että myös
Blomberg on hänen tulenaroista puuhistaan selvillä. Hänen ylpeytensä ei kuiten-
kaan anna periksi myöntää ääneen omien puuhiensa vahingollisuutta yhteisölle.
Hän miettii ainoastaan sitä, miten puolustaisi itseään, jos joutuisi syytetyn
paikalle. Blombergillä ei sen sijaan tunnu olevan halua puuttua havaitsemaansa
epäkohtaan julkisesti. Ilmestyskirjan symboliikkaan tukeutuen hän vetoaa ihmi-
siin vain yleisellä tasolla epäitsekkään elämäntavan puolesta.

Myöhemmin, juuri ennen ampumavälikohtausta, Blomberg kylläkin keskuste-
lee Johanneksen kanssa kahden kesken ja kysyy, eikö tämä voisi tulla toimeen
ilman Rantalan vaimoa, ja kuultuaan ”ettei se ollut kiinni nimenomaisesta
ihmisestä”, eikö Johannes voisi pyytää omaa vaimoaan Uuteen Jerusalemiin.
Johannes ei kuitenkaan halua puhua asiasta, jolloin Blomberg sanoo haluavansa
auttaa häntä kaikin tavoin, mutta ”ei sellaisissa asioissa, jotka kylvivät riidan
siemeniä Jerusalemin asukkaiden joukkoon” (MA: 234). Blombergin keinot
loppuvat tähän; periaatteistaan tinkimättä hän pyrkii estämään riidankylvön
vetoamalla siihen hyvyyteen, siihen ”uuteen ihmiseen”, jonka hän uskoo asuvan
jokaisessa ihmisessä.

38 Kuten tunnettua, Raamatun ”päälle” on kerrostunut loputtomasti teologisia tulkintoja ja
arkiajattelussa eläviä uskomuksia, joilla kaikilla ei ole välttämättä enää paljoakaan tekemistä
alkuperäisen tekstin kanssa.
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4.4. Ihanneyhteisö hajoaa taivaan tuuliin

Uusi Jerusalem perustuu saarnaaja Blombergin visioon siitä, että ihmiset voivat
elää ihmisarvoista elämää toisiaan arvostaen ja toisistaan huolehtien, kunhan
heille järjestetään otolliset olosuhteet ja kun heitä ohjataan ja opetetaan oikealla
tavalla. Käyttövoimana on ihmisissä piilevä halu tehdä elämästään jotain parem-
paa ja ponnistella kohti ”uutta, parempaa ja puhtaampaa elämää” (UJ: 354).

Blombergin opin heikkous on ennen muuta sen naiivissa uskossa ihmisen
haluun toimia epäitsekkäästi ja rationaalisti. Se ei tunnusta ihmisen sielun
pimeää, destruktiivista puolta — sitä, joka saa käyttövoimansa ylpeydestä,
himosta, kateudesta ja katkeruudesta. Niin pastori kuin onkin Blomberg sivuuttaa
yhden kristinuskon tärkeimmistä näkökohdista, nimittäin kysymyksen synnin
olemuksesta. Apostoli Paavali käsittelee sitä monessa kirjeessään, mutta erityi-
sesti Roomalaiskirjeessä: ”Sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä
pahaa, mitä en tahdo, minä teen” (Room 7: 19). Paavalin opetuksen ytimenä on
”synnin valta”, se, että ”paha riippuu minussa kiinni” (Room 7: 21), ja se, että
ainoastaan ”Kristuksessa” ihminen vapautuu synnin otteesta: ”Sillä elämän
hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman
laista” (Room 8: 2). Blomberg ei puhu paljoakaan Jumalasta ja Jeesuksesta — ei
myöskään uskosta eikä armosta. Hänen ajatuksensa siitä, että ihmisen on löydet-
tävä ”kokonaan uusi ihminen itsestään” (MA: 179), vie hänet lähemmäksi
teosofiaa, steinerilaisuutta ja idän kultteja kuin kristinuskoa.

Blombergin ongelmat ovat siis metafyysisiä: miten saada ihmisestä esiin
kokonaan uusi ihminen. Uuteen Jerusalemiin tulevilla ei ole yhteistä aatepohjaa
tai uskonnollista vakaumusta, mikä sekin aiheuttaa ristivetoa. Johannes esimer-
kiksi pitää pahana sitä, että Blomberg huolii mukaan ”selviä sosialisteja” (MA:
133). Mukana on myös tiukkoja uskovaisia, joista jotkut pitävät Blombergia liian
laiskana hartaustilaisuuksien pitäjänä (MA: 119). Joidenkin mielestä taas aatteella
ja uskolla ei ole mitään sijaa koko yhteisön elämässä: ”Joku sanoi tuvan perältä,
ettei tänne ollut tultu siksi, että ruvettaisiin Blombergin uskovaisiksi vaan
jokaisen piti saada täällä elää vakaumuksensa mukaisesti” (MA: 141). Epäile-
mättä mukana on, kuten aina kaikissa ihanneyhteisöissä, seikkailijoita ja onnen-
onkijoita, jotka eivät jaa pääideologi Blombergin periaatteita eivätkä ole
aikoneetkaan toimia epäitsekkäistä vaikuttimista.39

39 Sointulassakin yhteisen sävelen löytäminen oli vaikeaa: ”Mukana oli seikkailijoita ja
’mustia lampaita’, jotka hakivat ihanneyhteiskunnista vain äkillistä rikastumisen mahdollisuut-
ta, mukavampaa elämää ja nautintoja” (Korkiasaari 1989: 72).
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Johannes Hakala on Blombergin rakennelmaan varsin huonosti sopiva palikka.
Hän on erinomainen työmies, ahkera ja taitava, mutta hän on myös omapäinen,
normeja rikkova kyynikko. Tällainen yksinäinen ratsastaja ei sovi kollektiiviin,
jossa edellytetään epäitsekkyyttä ja muiden huomioon ottamista. Toisaalta hän
soveltuu hyvin syntipukiksi — sellaiseksi henkilöksi, johon voidaan sijoittaa
kaikki se paha, mikä yhteisössä nähdään. Näin Johannekselle juuri käy: hänet
savustetaan yhteisöstä ulos, vaikka hän on ainoastaan yksi jäsen koko kolmio-
draamassa ja siinä vaiheessa jo kohtuullisen rangaistuksenkin kärsinyt. Mutta
(tämän fiktiivisen maailman) suomalaisille näyttää olevan ominaista eripurai-
suus ja toistensa kalvaminen, mikä näyttää korostuvan vieraalla maalla. English
Riverin hotellin emäntä kummastelee Johannekselle tätä puolta suomalaisissa:
”Se sanoi kaikkien muiden maiden ihmisten yrittävän auttaa toisiaan täällä
kaukana kotimaastaan, mutta suomalaiset yrittivät potkia toinen toistaan alas-
päin” (MA: 40).40

Uusi Jerusalem ei kuitenkaan kaadu vielä Johanneksen ja Rantalan väliseen
voimainmittelöön; Blombergin yhteisö joutuu kamppailemaan myös hyvin käy-
tännöllisten ja kouriintuntuvien ongelmien kanssa. Syvenevä lama ja suuri
kuivuus yhdessä muiden luonnonvoimien kanssa toimivat Uutta Jerusalemia
vastaan. Maan avaruuden loppusivuilla Johannes viittaa ”Ilmestyskirjan
vitsauksiin”, joilla hän tarkoittaa juuri luonnonvoimia, jotka iskevät ihanneyhtei-
söön:

Perttulat ja Erkkilä ja moni muukin tulivat preerialta takaisin Supperin maille sitten
kun kaikki Ilmestyskirjan vitsaukset olivat niitä koetelleet, heinäsirkatkin niin
sankkoina parvina, että junat eivät päässeet asemilta liikkeelle, koska kiskoille
litsaantuneet heinäsirkat olivat mehullaan tehneet radan niin liukkaaksi, ettei
veturin pyörällä ollut mistään kiinni pitäjää. - - Vaikka uuden Jerusalemin maita ei
ollutkaan aurattu auki suurilta aloilta vaan yritetty viljellä kaikkia kasveja ja pitää
aina isoa alaa maata heinällä, monet muut siellä olivat auranneet ja äestäneet niin
laajoja alueita, että kun suuri kuivuus tuli ja preeriatuulet, ruokamulta nousi
taivaaseen. Ja vaikka Uusi Jerusalem ei taivaaseen noussutkaan tuulten mukana, se
peittyi tuulen tuomaan tomuun ja hiekkaan, ja kaikki, mitä Uuden Jerusalemin
mailla silloin yritettiin kasvattaa, peittyi ja tukehtui. (MA: 299.)

”Kaikki Ilmestyskirjan vitsaukset” on tietenkin liioiteltu ilmaus; heinäsirkat
kyllä Ilmestyskirjassa mainitaan (Ilm 9: 1—11), mutta kovasta tuulesta ja

40 Myös Ameriikan raitissa tämä suomalaisten keskinäinen viha ja kauna on keskeisesti
esillä. Esim.: ”Sanoin jo ymmärtäneeni, että suomalainen oli suomalaisen pahin vihamies tässä
maassa” (AR: 119).
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kuivuudesta ei puhuta mitään (ellei sellaiseksi lasketa Eufrat-virran kuivumista
tieksi idästä tuleville kuninkaille [Ilm 16: 12]). Joka tapauksessa vitsaus-motiivi
viittaa hankaliin luonnonolosuhteisiin, joita vastaan jerusalemilaiset joutuvat
kaiken muun lisäksi kamppailemaan. Taloudellinen lama on myös ankara vitsaus,
joka ei voi olla heijastumatta yhteisöön, vaikka se yrittääkin toimia mahdollisim-
man itsenäisesti.41

Yhteisön hajoamisen perimmäinen syy on kuitenkin moraalisella ja meta-
fyysisellä tasolla: Blombergin oppi on hyvä, mutta toteuttajat eivät joko ota sitä
tosissaan tai eivät vain pysty elämään sen mukaisesti. ”Sitä hyvää, mitä minä
tahdon, minä en tee - -.” Johanneksen ja Rantalan välinen konflikti symbolisoi
sitä moukaria, joka murskaa utopian: oma kunnia ja henkilökohtaiset tarpeet
ajavat yhteisen hyvän ja kollektiivisen edun ohitse.

Uusi Jerusalem, ”paratiisi maan päällä” (MA: 68), voidaan tulkita myös
allegoriaksi koko yhteiskunnasta, joka pyritään rakentamaan yhden karismaatti-
sen johtajan ja hänen ajamansa aatteen varaan. Se saattaa toimia, jos olosuhteet
ovat suosiolliset — ei tule Ilmestyskirjan tai Egyptin vitsauksia — ja joukossa ei
ole kovin monia johannes hakaloita, miehiä, joilla ”ei ole uskoa” (UJ: 308)
yhteiseen asiaan.

4.5. Vanhan Jerusalemin yhteisö

Pastori Blomberg, Raamattua tunteva mies, ei viittaa sanallakaan Jerusalemin
alkuseurakuntaan, joka on suorastaan klassinen esimerkki ihanneyhteisöstä ja
jossa — jos missä — toimittiin epäitsekkäästi muita palvellen. Luukas kuvaa
Apostolien teoissa ensimmäisen kristillisen seurakunnan arkipäivää näin:

Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä, ja he myivät
maansa ja tavaransa ja jakelivat kaikille, sen mukaan kuin kukin tarvitsi. Ja he olivat
alati, joka päivä, yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat
ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken
kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat
pelastuksen. (Apt 2: 44—47.)

Ja uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu; eikä kenkään heistä
sanonut omaksensa mitään siitä, mitä hänellä oli, vaan kaikki oli heillä yhteistä. - -

41 Uuden Jerusalemin tuhoutumisessa Ilmestyskirjan vitsauksiin subtekstin kuvallinen ja
kirjaimellinen käyttö sekoittuvat toisiinsa. Tuurin tyyli ei rajaa niistä jompaa kumpaa pois, vaan
sallii ne yhtäaikaa, kuten Auli Viikari on eräässä yhteydessä huomauttanut.
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Ei myöskään ollut heidän seassaan ketään puutteenalaista; sillä kaikki, joilla oli
maatiloja tai taloja, myivät ne ja toivat myytyjen hinnan ja panivat apostolien
jalkojen juureen; ja jokaiselle jaettiin sen mukaan, kuin hän tarvitsi. (Apt 4: 32—
35.)

Alkuseurakunnan muodostama yhteisö toteuttaa käytännössä sitä, mihin Blom-
berg tähtää: oikeudenmukaiseen työn- ja tulonjakoon vapaaehtoiselta pohjalta ja
siihen, että kaikki on yhteistä; ihmiset elävät ”niin kuin veljet keskenään eivätkä
niin kuin sudet”.

Mutta itsekkäitä pyrkimyksiä näyttää esiintyvän aina ja kaikkialla:

Mutta eräs mies, nimeltä Ananias, ja hänen vaimonsa Safiira myivät maatilan, ja
mies kätki vaimonsa tieten osan hinnasta, ja osan hän toi ja pani apostolien jalkojen
eteen. Mutta Pietari sanoi: ”Ananias, miksi on saatana täyttänyt sinun sydämesi,
niin että koetit pettää Pyhää Henkeä ja kätkit osan maatilan hinnasta? Eikö se
myymätönnä ollut sinun omasi, ja eikö myynnin jälkeenkin sen hinta ollut sinun?
Miksi päätit sydämessäsi tämän tehdä? Et sinä ole valhetellut ihmisille, vaan
Jumalalle.” Kun Ananias kuuli nämä sanat, kaatui hän maahan ja heitti henkensä.
Ja suuri pelko valtasi kaikki, jotka sen kuulivat. (Apt 5: 1—5.)

Ananiaksen vaimo on petoksessa mukana, eikä hänkään kerro totuutta kauppa-
hinnasta, vaikka saa siihen tilaisuuden. Ja niin hänkin kaatuu kuolleena maahan
koko seurakunnan ja kaikkien muidenkin kauhuksi (Apt 5: 6—11).

Porari Siltala, joka muutenkin kaikin tavoin vastustaa ja mustamaalaa Blom-
bergin hanketta, ottaa esiin Ananiaksen ja Safiiran kohtalon varoittaessaan
Johannesta lähtemästä Blombergin kelkkaan:

Se sanoi, että minun pitäisi rahoja jakaessani muistaa, kuinka vanhassa Jerusalemis-
sa oli käynyt Ananiakselle ja sen vaimolle Safiirille, jotka olivat pimittäneet osan
maidensa myynnistä saamistaan rahoista ja ruvenneet vielä valehtelemaan apostoli
Pietarille, joka ei valehtelemista sietänyt. Molemmat, Ananias ja Safiiri olivat
potkaisseet tyhjää ja saatu kantaa hengettöminä siitä huoneesta, jossa alkuseurakun-
ta kokoontui ja jossa ne olivat yrittäneet Pietaria höynäyttää. (UJ: 347—348.)

Siltala ei tietenkään vakavissaan edusta alkuseurakunnan ja apostoli Pietarin
periaatteita vaan ”saarnaa sanaa” Blombergin hanketta pilkatakseen. Hän tuntuu
kuitenkin olevan hyvin selvillä yhteisomistuksen nurjista puolista, epärehel-
lisyyden ja petoksen mahdollisuudesta, jollaista ei edes vanhan Jerusalemin
seurakunnassa, joka on ollut esimerkkinä kaikille myöhemmille seurakunnille,
voitu välttää.
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Se, että Siltala viittaa Ananiaksen ja Safiiran kautta ”Vanhan Jerusalemin”
yhteisöön, aikaansaa intertekstuaalisen kytkennän antaen aiheen pohtia Uuden
Jerusalemin yhteisöä Jerusalemin alkuseurakunnan valossa, vaikkei tarinassa
tämän jälkeen siihen enää viitatakaan. Mutta kuten jotkut tutkijat (esimerkiksi
Mihail Lotman ja Kiril Taranovski) ovat huomauttanut, tekstin semanttisen
tulkinnan kannalta juuri ne subtekstin jaksot, jotka eivät eksplisiitisti ole edustet-
tuina, voivat osoittautua kaikkein tärkeimmiksi (sit. Tammi 1991: 67).42 Siltalan
hyökkäystä Blombergia ja Uutta Jerusalemia vastaan ei voi pitää irrallisena
heittona. Siksi on paikallaan miettiä, miten ”Vanha Jerusalem” (joksi Siltala
alkuseurakuntaa nimittää) eroaa Uudesta Jerusalemista.

Ratkaisevin ero nähdäkseni on transsendenttisuuden kokemuksessa. Jerusale-
min alkuseurakuntaan liitettiin vain uskon ja kasteen vastaanottaneita ihmisiä,
jotka jakoivat apostolien arvot ja pitivät heitä auktoriteettina. Kyse oli ennen
kaikkea hengellisestä kokemuksesta, ei niinkään pyrkimyksestä uudenlaiseen
elämäntapaan. Tämä uudenlainen ja vallankumouksellinen elämäntapa muotou-
tui uskonkokemuksen seurauksena. Sen käyttövoimana oli jatkuva ”apostolien
opetus, keskinäinen yhteys, leivän murtaminen [ehtoollisen vietto] ja rukous”.
(Apt 2: 41—42.) Apostolien arvovaltaa lisäsivät vielä ”tunnusteot ja ihmeet”
(Apt 5: 12), jollaiseksi on laskettava myös Ananiaksen ja Safiiran saama tuomio.
Mistään omasta kolhoosista tai yhteisasumisesta ei Luukas mainitse; seurakunta
kokoontui kodeissa ja samassa temppelissä missä muutkin juutalaiset.

Uuden Jerusalemin yhteisössä ei tällaista hengelliseen elämykseen perustuvaa
yhteistä kokemusta ole. Teksti ei kerro mistään varsinaisesta uskonnollisesta
liikehdinnästä, herätyksestä tai kääntymyksistä, jotka olivat ominaisia alkuseu-
rakunnan toiminnalle. Blombergin opetus on ankkuroitunut pääasiassa tämän-
puoleiseen; transsendentti korostus on siinä vähäistä — verrattuna juuri ”Van-
hassa Jerusalemissa” annettuun opetukseen. Niinpä on selvää, että samankaltais-
ta hengellistä auktoriteettia kuin Jerusalemissa toimivilla apostoleilla ei
Blombergilla ole. Tosin hän on selkeästi yhteisön pääideologi ja johtaja, mutta
aivan ehdoton ei hänen auktoriteettinsa kuitenkaan ole. Johanneskin kokee jo

42 Lukijan olisi siis pystyttävä suhteuttamaan toisiinsa kokonaiset tekstit tekstin osien
välisten kytkentöjen kautta. Eli jos hän tunnistaa tekstistä jonkun sitaatin tai alluusion,
periaatteessa tulkinnan tekeminen edellyttäisi koko löydetyn subtekstin huomioon ottamista.
Juuri tähän Pekka Tammi kiinnittää huomiota todetessaan, että ”viittaus Raamattuun Haavikon
teoksessa saattaa aiheuttaa sen, että on luettava koko Raamattu, ei vain yhtä jaetta” (1980: 148).
Anna Makkosen mielestä sekään ei riitä: ”Mutta miksi vain koko Raamattu? Raamattu-
viitteiden myötä tekstienväliseen vuoropuheluun liittyvät myös Raamatun tulkinta ja -tutki-
mus, sen kirjoittamisen historia, midrash-traditio, moninkertainen uudelleenkirjoittaminen ja
-selittäminen. Valtavat tekstimassat lähtevät liikkeelle viattomasta sitaatista - -” (1986: 75).
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keväällä ”maanviljelyksen asiasta” Blombergin kanssa puhuessaan olevansa
”siinä asiassa sen kanssa tasavertainen” (MA: 92). Myöhemmin hän asettaa
kyseenalaiseksi tämän pätevyyden tuomarin virkaan (MA: 250) ja väittelee
avoimesti tämän kanssa muistakin asioista. Myös jotkut muut, esimerkiksi
tohtori, suhtautuvat skeptisesti Blombergin ajatuksiin ja saarnoihin.

Hyvät olosuhteet, kansallinen homogeenisuus ja jatkuva moraaliopetus eivät
vielä takaa ihanneyhteisön toimivuutta. Ilmeisesti siihen tarvitaan syvempää,
kokemuksellisempaa ja henkilökohtaisempaa vakaumusta — sellaista, joka saa
ihmiset omasta halustaan toimimaan epäitsekkäästi ja jakamaan omastaan muille
tarpeessa oleville. Tällainen näyttää olleen ”Vanhan Jerusalemin” yhteisö mutta
Uuden Jerusalemin yhteisö ei.

Johannes ja Rantalan vaimo ovat itse asiassa Uuden Jerusalemin Ananias ja
Safiira. On mielenkiintoista, että Siltala käyttää Safiirasta nimeä ”Safiiri”.
Safiirihan on yksi taivaallisen Jerusalemin kahdestatoista muurikivestä (Ilm 21:
19). Kun Johannes keväällä ajattelee Rantalan vaimoa, tämä tuntuu hänestä
olevan ”kuin kahdestatoista jalokivestä rakennettu niin kuin Uuden Jerusalemin
muurit” (MA: 171). Johannes ja Salli pettävät yhteisöä, sen periaatteita ja sen
apostolia, Blombergia (ja tietenkin myös Rantalaa). Ananiaksen ja Safiiran
tavoin hekään eivät tunnusta petostaan, mutta yhteisössä ja sen apostolissa ei ole
moraalista (saati sitten hengellistä) voimaa ja auktoriteettia heidän taivuttami-
sekseen parannukseen. Jännitteet purkautuvat hallitsemattomasti ja väkivaltai-
sesti, mikä ennakoi koko utopian särkymistä.
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uurin teksteissä kertomus rakentuu usein matkan varaan. Matka, yleensä auto-

IV Kivinen tie ja paratiisin muistot

1. Korpivaellus idästä länteen

1.1. Tien ja tapaamisen kronotoopit

tai junamatka, toimii kehikkona, johon muut kertomuksen elementit — kuvauk-
set, dialogi, minä-kertojan esittämät takautumat ja muiden henkilöiden esittämät
sisäkertomukset — niveltyvät. Maailmankirjallisuudessa on tunnetusti lukemat-
tomia matkan tarjoaman juonikaavan varaan rakennettuja tarinoita, ja myyttikrii-
tikot ovat niistä perinteisesti olleet hyvin kiinnostuneita.1 Joissain Tuurin teoksis-
sa arkkityyppisen matkan kaava onkin selvästi nähtävissä. Esimerkiksi Ameriikan
raitissa ns. yö- ja päivämatkat limittyvät ja risteytyvät mielenkiintoisella tavalla.
Myös Uutta Jerusalemia ja Maan avaruutta kannattaa lähestyä myytintutkimuk-
sen näkökulmasta: Johannes Hakala ylittää kynnyksiä, vaihtaa nimeään, laskeu-
tuu maanalaiseen maailmaan ja palaa takaisin elämään — aivan niin kuin monet
Raamatun, antiikin tarinoiden, Kalevalan ja monen muun klassikkokertomuksen
sankarit.

Mutta Tuurin tekstien matka- ja vaelluskuvausten merkityksiä ei nähdäkseni
kannata jättää pelkästään myytintutkimuksen varaan; matkoilla ja vaelluksilla on
tärkeä tehtävä myös ajan ja tilan kuvaamisessa ja jäsentämisessä. Matkan
käänteet tuovat tarinaan jatkuvasti uusia henkilöitä ja heidän kauttaan myös uusia
näkökulmia — uusia tapoja hahmottaa ja tulkita ympäröivää todellisuutta.

Mihail Bahtin on esittänyt ajatuksen kirjallisuudessa esiintyvistä kronotoopeista
eli ”taiteellisesti haltuunotettujen ajallisten ja paikallisten suhteiden olennaisesti
keskinäisistä sidonnaisuuksista” (1975/1979: 243). Bahtin sanoo:

Kaunokirjallisuuden kronotoopissa paikan ja ajan tunnusmerkit sulautuvat yhteen
mielekkääksi ja konkreettiseksi kokonaisuudeksi. Aika tulee taiteellisesti havaitta-

T

1 Perusteellinen esitys myyttisen matkan kaavasta sisältyy mm. Joseph Campbellin
klassiseen tutkimukseen Sankarin tuhannet kasvot (1949/1990).
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vaksi; paikallisuus kietoutuu ajan, juonen ja historian kulkuun. Ajan tunnusmerkit
ilmenevät paikallisuudessa ja paikallisuus ymmärretään ja mitataan ajallisesti.
Tällainen ristiinmeno ja tunnusmerkkien sulautuminen karakterisoi taiteellista
kronotooppia. (1988: 70.)

Tien kronotoopista Bahtin sanoo toisessa yhteydessä:

Tiellä (”suurella tiellä”) risteävät samassa ajan ja paikallisuuden kohdassa mitä
erilaisimpien henkilöiden — kaikkien säätyjen, varallisuusluokkien, uskontokun-
tien, kansallisuuksien ja ikäluokkien — matkat paikallisuudessa ja ajassa. - -
Ihmiskohtaloiden ja elämäntaipaleiden paikalliset ja ajalliset jonot nivoutuvat
omalaatuisesti yhteen, ja tiellä häviävät sosiaaliset välimatkat tekevät ne moni-
mutkaisiksi ja konkreettisiksi. Tie on tapahtumien kehkeytymispiste ja toteutumis-
paikka. Tiellä aika ikään kuin juoksee paikallisuuteen ja virtaa sitä pitkin (muodos-
taen teitä), tästä johtuukin tien runsas vertauskuvallinen käyttö: ”elämäntie”, ”astua
uudelle tielle”, historiallinen taival jne. Tien vertauskuvallinen käyttö on monen-
laista ja monisuuntaista, mutta perusrunkona on ajanjuoksu. (1975/1979: 407—
408.)

Bahtinin mukaan kronotoopit ovat romaanin tärkeimpiä juonitapahtumia
organisoivia keskuksia: ”Kronotoopissa saavat alkunsa ja ratkeavat solmukoh-
dat. Voidaan sanoa, että kronotoopit esittävät pääosaa juonen muodostamisessa”
(mt: 414). Bahtin painottaa myös kronotooppien kuvaavaa merkitystä:

Romaanin kaikki abstraktiset ainekset — filosofiset ja sosiaaliset yleistykset, ideat,
syyn ja vaikutuksen analyysit yms. — pitäytyvät kronotooppiin, muuttuvat sen
kautta lihaksi ja vereksi ja saavat taiteellista kuvaannollisuutta. Sellainen on
kronotoopin kuvaava merkitys. (mt: 415.)

Uudessa Jerusalemissa ja Maan avaruudessa tie (rautatie ja maantie; matka
junalla, autolla ja jalkaisin) on koko rakenteen perusrunko. Matkan pääsuunta on
idästä länteen ja takaisin. Matkalaiset ovat tulleet laivalla idästä ja matkustavat
junalla kohti länttä. Tältä pitkittäisakselilta he (myöhemmässä vaiheessa Johan-
nes yksinään) tekevät poikkeamia sivusuunnassa, tärkeimmät niistä kohti poh-
joista (Kirkland Lake ja Uusi Jerusalem). Pääsuunta on kuitenkin selvä: aina vain
länttä kohti. Kun Korri ja Johannes karkotetaan Marmon Laken metsäkämpältä,
Korri yllyttää Johannesta lähtemään hänen kanssaan Port Arthuriin viljalaivoja
lastaamaan. Johannes kieltäytyy silloin kuitenkin jyrkästi palaamasta itään päin:
”Sanoin, ettei minulla ollut mitään hyvää odotettavana sieltä päin maailmaa,
minun oli mentävä länttä kohti” (MA: 37). Aivan tarinan lopussa tapahtuu
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käännös, ja paluumatka itää kohden alkaa.
Matkan tekeminen, paitsi että se on tulkittavissa päähenkilön sisäiseksi kehi-

tyskuluksi, toimii tekstissä myös muiden tärkeiden teemojen kehkeytymis-
kanavana. Matka länttä kohti paljastaa Johannekselle pala palalta siirtolaiselämän
todellisuuden, Uuden maailman nurjan puolen, sen josta Suomeen lähetetyissä
kirjeissä ei ollut juurikaan kerrottu. Kansalliset ristiriidat ja rotujen eriarvoisuus,
työttömyys ja työntekijöiden turvattomuus, ihmisten ja luonnonvarojen häikäi-
lemätön riisto, poliittiset ristiriidat ja väkivaltaisuudet, ensimmäisen siirtolais-
polven irrallisuus ja juurettomuus sekä monet muut ongelmat vyöryvät Johan-
neksen päälle matkan edetessä. Tällä tiellä hän törmää värikkäisiin ihmistyyp-
peihin, näkee ja kuulee traagisista kohtaloista sekä tulee myös itse aiheuttaneeksi
uusia ongelmia tapaamiensa ihmisten elämään.

 Uusi Jerusalem merkitsee Johannekselle perille pääsyä; siellä hän lopultakin
näyttää saavuttaneen sen, minkä vuoksi hän on Kanadaan lähtenyt. Mutta onni jää
valitettavan lyhyeksi — suuret toiveet, joiden kanssa hän oli Kanadaan tullut,
saavat siellä lopullisen kuoliniskun. Tätä symboloi hänen paluunsa lännestä
takaisin itään. Hän ei kuitenkaan palaa takaisin Suomeen, ei edes Kanadan
itärannikolle. Hän jää välille, Sudburyyn, jossa hänen elämänsä lopulta asettuu
uomiinsa, vaikka lopputulos ei olekaan sitä, mitä hän oli siirtolaisuudeltaan
odottanut. Paluuta karakterisoi jälleen tien kronotooppi: siinä ja sen huipentu-
massa, laskeutumisessa alas maan syvyyksiin, muuttuvat ”lihaksi ja vereksi”
koko romaanin ”filosofiset ja sosiaaliset yleistykset, ideat, syyn ja vaikutuksen
analyysit” (Bahtin 1975/1979: 415): ihminen niittää lopultakin sitä, mitä hän on
elämässään kylvänyt.

Bahtinin mukaan tien kronotooppiin kytkeytyy läheisesti myös tapaamisen
kronotooppi: ”Erikoisen tärkeä on tapaamisaihelman yhteys tien (’valtatien’)
kronotooppiin: monenmoiset tapaamiset matkan varrella” (1975/1979: 257).
Bahtinin mukaan tapaaminen kuuluu aina rakenneaineksena juonenmuodos-
tukseen, ja varsin usein se liittyy juonen kulminaatiokohtiin, mutta usein se toimii
myös alkuna ja joskus loppuratkaisunakin.

Tämä pätee myös Tuurin tekstiin. Kun Johannes tapaa laivalaiturilla Haminan,
hänen matkansa alkuperäinen suunta muuttuu. Saman Haminan tapaaminen
Sudburyssä johtaa siihen, että Johannes saa potkut työstään. Niin hänen on pakko
jatkaa matkaansa. Tämä uusi käänne sijoittuu aivan Uuden Jerusalemin loppuun.
Mutta sitä ennen Johannes on ehtinyt tavata metsästysreissullaan Blombergin.
Tämä tapaaminen aiheuttaa myös käänteen Johanneksen elämässä, vaikkakaan
ei heti, vaan vasta seuraavana talvena, kun hänet häädetään Marmon Laken
metsäkämpältä pois. Viimeinen ja samalla varsin ratkaiseva käänne Johanneksen
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kertomassa tarinassa on Martan tapaaminen Uudesta Jerusalemista -paluun
jälkeen.

Bahtinin mukaan tapaamisen kronotoopilla voi olla ”puolittain metaforinen tai
pelkästään metaforinen merkitys” ja ”se voi - - esiintyä symbolina (joskus hyvin
syvällisenä)” (mt: 257). ”Uskonnon alueella tapaamisaihelma punoutuu yhteen
muiden aihelmien kanssa, esimerkiksi ’ilmestyksen’ (epifanian) aihelman kans-
sa” (mt: 258). Tietyllä tavalla tämä pätee Johanneksen tarinaankin: Blombergin
tapaaminen Long Lakella ja myöhemmin Sudburyn haalilla vertautuu Ilmestys-
kirjan alkuun, jossa apostoli Johannes kohtaa ylösnousseen Kristuksen ja saa
häneltä kutsun nousta ylös katsomaan Jumalan valtakunnan voittoa pahan
kolmiyhteydestä. Samalla tavalla Johannes Hakalakin saa kutsun Blombergilta
Uuteen Jerusalemiin, tämän omaan ”taivaaseen” (mm. Siltala rinnastaa Blombergin
yhteisön taivaaseen: ”Siltala oli sanonut Blombergille, että minun piti päästä
taivaasta vähäksi aikaa maan päälle, etten muuttuisi aivan enkeliksi täällä
Uudessa Jerusalemissa” [MA: 207]). Kyseessä on maallinen epifania, jonka
analogia uskonnolliseen esikuvaansa on ilmeinen.2

1.2. ”Tien vaeltajat” uuden elämän alussa

Uuden Jerusalemin ensimmäisen osan alaotsikko on ”Tien vaeltajat”. Monikko
on paikallaan, sillä alussa vaeltajia on kokonainen junanvaunullinen. Tarinan
edetessä vaeltajat kuitenkin vähenevät päähenkilön ympäriltä, ja lopulta Johan-
nes Hakala tekee matkaa yksin länttä kohden. Yksin hän saapuu Uuteen Jerusa-
lemiin ja yksin hän lähtee sieltä pois. Perilläkin hän on yksinäinen, vaikka
asuukin samassa talossa muiden kanssa ja välillä viettää yöt samassa sängyssä
Rantalan vaimon kanssa. Yksinäinen vaellus päättyy vasta Maan avaruuden
viimeisillä sivuilla: Johannes kohtaa Martan, menee naimisiin ja asettuu aloilleen
Sudburyyn. Ameriikan raitti kertoo, että Sudburyssä on myös hänen hautansa.3

Gérard Genetten (1987) kehittelemän para- eli kynnystekstien luokittelun

2 Blombergin tapaaminen viittaa myös ainakin kahteen muuhun Raamatun kohtaan, kuten
jo aiemmin olen todennut: Elisan kutsumiseen profeetta Elian oppilaaksi ja opetuslasten
kutsumiseen Kristuksen seuraajiksi (Imitatio Christi). Kyseessä on Pekka Tammen mainitsema
tekstissä esiintyvä viittaus samanaikaisesti useampaan subtekstiin (1991: 86-90).

3 Ameriikan raitin yksi tärkeistä käännekohdista on se, kun Erkki Hakala löytää Johannek-
sen sekä tämän tyttären Doris Hakalan haudat Sudburyn hautausmaalta (AR: 252). Seuraa
tapaamisen kronotooppi: Erkki löytää serkkupuolensa Timothyn ja tapaa muitakin sukulaisiaan,
mm. Martan, Johanneksen Kanadan-vaimon.
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mukaan alaotsikko ”Tien vaeltajat” on katsottava temaattiseksi ja myös symbo-
liseksi (ks. Lyytikäinen 1991a: 149). Tässä tapauksessa vaeltaminen viittaa paitsi
konkreettiseen matkantekoon myös henkilöiden elämänkulkuun. ”Tien vaelta-
jat” -ilmauksen juuret ovat syvällä Raamatussa. Sekä Vanhan että Uuden
testamentin kertomuksissa tie ja siihen kytkeytyvä vaeltaminen ovat keskeisiä
kronotooppeja, mutta samalla ne saavat myös symbolisia ja allegorisia merkityk-
siä.

Raamatussa tiestä puhutaan ensi kerran ensimmäisen ihmisparin paratiisista
karkottamisen yhteydessä: ”Ja hän karkoitti ihmisen ja asetti Eedenin paratiisin
itäpuolelle kerubit ynnä välkkyvän, leimuavan miekan vartioitsemaan elämän
puun tietä” (1. Moos 3: 24). Tässä jakeessa tie-motiivi yhdistyy toiseen koko
Raamatun läpäisevään motiiviin, elämän puuhun (johon palaan luvussa IV 3.3.).
Nooa ja hänen perheensä tekivät aivan ainutlaatuisen (”arkkityyppisen”) matkan:
vanhasta maailmasta kokonaan uuteen. Tosin se ei tapahtunut tietä vaan vettä
pitkin (1. Moos 8). Israelin kantaisistä sekä Aabraham että Jaakob olivat vaeltajia.
Israelin kansan korpivaellus Egyptistä Luvattuun maahan on yksi Raamatun
keskeisimmistä motiiveista; seurakunnan vaellusta maailmassa verrataan siihen
Uudessa testamentissa toistuvasti (esim. 1. Kor 10: 1—11).4 Jeesus vaelsi
opetuslapsineen kolmen vuoden ajan ympäri Palestiinaa, ja apostolit ottivat
asiakseen mennä ”kaikkeen maailmaan” evankeliumia saarnaamaan. Lukuisia
muitakin vaeltajia löytyy Raamatun henkilögalleriasta.

Tiellä itsessään on Raamatussa vertauskuvallinen merkitys. Siellä puhutaan
mm. vanhurskauden tiestä (San 16: 31; 2 Piet 2: 21), viisauden tiestä (San 4: 11),
totuuden tiestä (2. Piet 2: 21), elämän tiestä (San 2: 19; Ps 16: 11) ja autuuden
tiestä (Apt 16: 17). Jeesus muistutti opetuslapsiaan ”Isän” luokse johtavasta tiestä
ja sanoi itse olevansa tuo tie: ”Minä olen tie, totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän
tykö muutoin kuin minun kauttani” (Joh 14: 4—5). Apostolien teoissa koko
kristinuskoa verrataan tiehen (Apt 19: 9, 23; 22: 4). ”Tien vaeltajat” -ilmaus
löytyy aivan sellaisenaankin Apostolien teoista (Apt 9: 2) ja sillä viitataan ns.
alkuseurakunnan jäseniin eli ensimmäisiin kristittyihin. Eikä sovi myöskään
unohtaa usein siteerattua Jeesuksen puhetta ”laveasta tiestä”,  joka vie kadotukseen,
ja ”kaidasta tiestä”, joka vie elämään (Matt 7: 13—14).

Tiellä on Raamatussa siis monia vivahteita. Jotkut Johannes Hakalan vaelluk-
sen piirteet allusoivat selvästi  Raamatun kertomuksiin ja kuviin. ”Tien vaeltajat”

4 Paavali kirjoittaa Israelin kansan vaelluksesta ja antaa sille typologisen tulkinnan:
”Tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista ja on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille
maailmanaikojen loppukausi on tullut” (1. Kor 10: 11).
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-ilmaus tarinan alussa viittaa uuden elämän aloittamiseen, uuden suunnan otta-
miseen sekä uudenlaisen roolin — siirtolaisidentiteetin — omaksumiseen.

1.3. Aabrahamin tavoin

Johanneksen matka vertautuu ennen muuta Israelin kansan kantaisän Aabrahamin
(ent. Abram) matkaan.5 Tämän tapaan Johanneskin lähtee ”maastansa, suvustansa
ja isänsä kodista” (1. Moos 12: 1) kohti uutta maata aikomattakaan palata takaisin
(UJ: 227). Aabraham kulki Jumalan hänelle lupaamaa maata pitkin ja poikin (1.
Moos 13: 17), ja hieman samalla tavalla tekee Johanneskin uudessa kotimaas-
saan. Hänen pääsuuntansa on idästä länteen ja takaisin, mutta joitakin poikkea-
mia myös etelä-pohjoissuunnassa siihen kyllä mahtuu. Kääntöpaikka on hieman
Uuden Jerusalemin pohjoispuolella, jonne Johannes eräänä yönä hevosellaan
ajaa, kun ei pysty levottomuudeltaan (mikä johtuu Rantalan pelosta tai omantun-
non vaivoista, ehkäpä molemmista) nukkumaan (MA: 205).

 Aabraham joutuu käymään nälänhädän vuoksi myös Egyptissä, missä hän
menettää hetkeksi vaimonsa faraolle, kun väittää tätä siskokseen (1. Moos 12:
15). Hän palaa kuitenkin takaisin Kanaanin maahan, jossa hän myöhemmin, 175
vuoden iässä ”vaipui kuolemaan - - vanhana ja elämästään kyllänsä saaneena, ja
tuli otetuksi heimonsa tykö”. Kanaanin maahan hänet myös haudataan (1. Moos
25: 7—9).

Johanneksen tarkoituksena on jo alun perin ja myöhemmin Kirkland Laken
harharetken jälkeen asettua Sudburyyn, mutta hänelle käy niin kuin Aabrahamille:
lama ja vastoinkäymiset aiheuttavat hänelle hyvin henkilökohtaisen nälänhädän:
Reginan asemalla istuessaan Johannes tekee alakuloisen havainnon: ”Vaatteitteni
sisällä tunsin laihtuneeni Kanadassa niin, etteivät vaatteet enää kovin monesta
paikasta ylettyneet minuun kiinni” (MA: 62). Nälkä saa hänet lähtemään
Sudburystä länteen, ensin Marmon Lakelle ja sitten Uuteen Jerusalemiin, jossa
ruokaa onkin riittävästi. Siellä hänkin joutuu osalliseksi kolmiodraamaan, ottaa
toisen miehen vaimon itselleen (päin vastoin kuin Aabraham), mutta menettää
tämän. Lopulta Johannes palaa Sudburyyn, jonne hänet myös haudataan 48
vuotta myöhemmin (AR: 266).

Aabrahamista, jolla oli päävaimonsa Saaran lisäksi sivuvaimoja (joista eniten

5 Aabrahamin vaellus vanhasta uuteen voidaan nähdä monenkin Raamatun kertomuksen
tyyppinä, joskin Aabrahamin vaellus voidaan tulkita myös Nooan merimatkan antityypiksi
(Jumalan kutsu, siirtyminen vanhasta maailmasta uuteen, tehtävä uusien kansojen kantaisänä).
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Aabrahamin elämään vaikutti Haagar), tuli kahden merkittävän kansan, Israelin
ja Ismaelin kantaisä. Johanneksessa on yhtymäkohta Aabrahamiin myös tässä.
Hänkin on moniavioinen (laillinen avioliitto sekä Suomessa että Kanadassa,
lisäksi satunnaisia ”sivuvaimoja”) ja hänestäkin tulee tavallaan kahden kansan
kantaisä, Hakalan suomalaisen ja kanadalaisen sukuhaaran, joiden edustajat
lyövät kättä  Ameriikan raitissa (AR: 254).

Yhtymäkohta tarinoiden välillä on myös siinä, että sekä Aabraham että
Johannes saavat uudessa kotimaassaan uuden nimen; Abramin nimi pitenee
Aabrahamiksi (1. Moos 17: 5), Johanneksen nimi sen sijaan lyhenee Johniksi
(UJ: 329).

Vanhan testamentin aikaisessa kulttuurissa nimellä oli nykyistä suurempi
merkitys:

Nimen tarkoituksena ei ollut ainoastaan henkilön erottaminen toisesta, vaan nimen
tuli ilmaista myös omistajansa ominaisuuksia, olemusta ja persoonallisuutta.

Nimeä myös vaihdettiin varsinkin, jos asianomaisen elämään tuli erikoisia
muutoksia. Näin tapahtui jumalallisen valinnan yhteydessä, kun henkilö sai uuden
aseman tai merkityksen pelastushistoriassa. Abramista tuli Aabraham, ”paljouden
isä”, 1. Moos 17: 5, Saaraista tuli Saara, ”ruhtinatar”, 17: 15, Jaakobista Israel,
”Jumala taistelee” t. ”hän taistelee Jumalan kanssa”, 32: 28. (IRT II: 3792—3793.)

Uudessa testamentissa nimen merkitys on vähäisempi (kerrotaan esimerkiksi
useista samannimisistä henkilöistä), mutta joissain kohdin viitataan edelleen
nimen merkitykseen (esimerkiksi Jeesus tarkoittaa ”Herra on vapahtaja”, Matt 1:
21), erityisesti niissä kohdin, joissa henkilö uuden elämäntehtävän saadessaan
saa myös uuden nimen (Simonista tulee Pietari eli ”kallio”, Matt 16: 17—18, ja
Sauluksesta Paavali eli ”pieni”, Apt 13: 9). Nimen vaihto ei Johanneksen
kohdalla merkitse kuitenkaan samaa kuin Raamatun uskonsankarien kohdalla,
sillä Johanneksen etunimen merkitys ei muutu, se vain vaihtuu englanninkieli-
seen muotoon työnsaannin helpottamiseksi. Sukunimi (ja myös sen merkitys)
muuttuu myöhemmin, kun Johannes joutuu kaivosyhtiöiden mustalle listalle.6

Sukunimi Hawk muistuttaa vain alkuosaltaan vanhaa Hakalaa, mutta on
suomalaisellekin helppo lausua (uuden sukunimen merkityksestä ks. s. 150).

 Myös Hakalan muista miespolvista voi löytää tietynlaista rinnasteisuutta
Israelin kantaisiin. Aabrahamin pojanpoika Jaakob teki isoisänsä tapaan pitkän

6 Sukunimen muutos on vain väliaikainen, sillä hän ottaa Sudburyssä entisen sukunimen
uudelleen käyttöön, kuten Martta Ameriikan raitissa kertoo. Etunimi säilyy Johnina elämän
loppuun saakka (AR: 266).
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vaelluksen. Hän joutui jättämään kotinsa ja kontunsa petettyään kaksoisveljeltään
Eesaulta esikoisoikeuden ja siihen liittyvän siunauksen (1. Moos 27). Hän vaelsi
kotoaan kauas sukulaistensa tykö, jossa häntä vuorostaan petettiin (1. Moos 29).
Oveluudellaan hän onnistui kuitenkin saamaan suuren omaisuuden ennen kuin
palasi vaimoineen ja lapsineen jälleen takaisin omaan maahansa (1. Moos 31).

Ameriikan raitissa Johanneksen pojanpoika Erkki tekee hieman samankaltai-
sen vaelluksen:7 hän pettää ensin Suomen valtiota (veroissa, sosiaaliturvamak-
suissa ja valuutanviennissä) ja joutuu pakenemaan vieraaseen maahan, jossa
vuorostaan häntä petetään. Pettäjinä eivät tosin ole sukulaiset, joita hänkin
vieraasta maasta löytää, mutta omat heimolaiset kuitenkin. Jaakobin tavoin
Erkkikin päättää palata takaisin isiensä maalle. Tämä tosin ei toteudu tarinan
aikana, mutta aamukamman teko ennakoi paluuta heti rikosten vanhenemisen
jälkeen (AR: 330).8

Aabrahamin poika ja Jaakobin isä Iisak saa Raamatussa vähemmän palstatilaa
kuin isänsä ja poikansa (hänet muistetaan parhaiten Aabrahamin uhrina). Hän on
ennen kaikkea suuren patriarkan poika, ennustusten mukaan syntynyt perillinen.9

Hakalan sukutarinassa Iisakin vastine on Johanneksen poika ja Erkin isä Martti,
jonka kotimaakuntaa kauemmas suuntautuneet matkat rajoittuvat Karjalaan
tehtyihin sotareissuihin. Martin elämäntarinan tärkeät käännekohdat on kerrottu
Pohjanmaassa. Talvisodassa hän kertoo itse, miltä sotatyö rivimiehen näkökul-
masta näytti. Mutta samalla tavalla kuin Iisak Raamatussa niin hänkin Hakala-
rapsodiassa jää vähemmälle huomiolle kuin isänsä ja poikansa.

7 Erkin ja Kaisun matka Amerikkaan on myös nurinkäännetty jouluevankeliumi: Erkin äiti
käskee tämän lähettämään Kaisun kotiin ”sitten kun synnyttämisen aika tulisi” (AR: 8). Erkin
mieleen tämä jää siksi, että äiti käytti jouluevankeliumin sanoja. Sama sitaatti toistuu tarinan
keskivaiheilla, nyt Oton lausumana mutta edelleen Kaisua tarkoittaen (AR: 176). Matkalle
lähtö tapahtuu — kuten hypotekstissäkin — silloin, kun raskaus on jo loppuvaiheessa.
Synnyttämisen aikakin tulee samalla tavoin kesken kaiken. Jouluevankeliumin jatkeena oleva
Jeesuksen lapsuudenkuvaus kertoo, miten ”lapsi kasvoi ja vahvistui ja täyttyi viisaudella” (jae
40) ja että ”Jeesus varttui viisaudessa ja iässä ja armossa” (jae 52). Nämä ilmaisut ovat
subtekstinä Kaisun lausumalle, että heidän lapsensa ”varttuisi voimassa ja viisaudessa” (AR:
322). Nurinkäännettyä tässä on ennen kaikkea se, että tämä pariskunta matkustaa pois ”omasta
kaupungista” eikä suinkaan verollepantavaksi vaan verollepanoa pakoon.

8 Aarne Kinnunen käyttää Ameriikan raitin loppuratkaisua esimerkkinä siitä, miten
kertomuksella on ”sellainen looginen muoto, että se viittaa voimakkaasti tulevaisuuteen, jatkuu
yli rajojensa” (Kinnunen 1989: 157—158).

9 Iisakista on sanottu, että hän on yksi merkittävimmistä Vanhan testamentin Kristus-
tyypeistä: Isä asetti pojan alttarille mutta sai hänet takaisin ikään kuin kuolleista ylösnousseena.
(Ks. esim. Veijola 1990: 138—141 ja Nee 1967/1979: 88 ).
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1.4. Avioero on vastoin Jumalan sanaa, siirtolaisuus ei

Johannes ei mielellään kerro kenellekään syytä Suomesta-lähtöönsä, vaikka se
muita kiinnostaakin — onhan hän ison talon isäntä Kauhavalta, jollaisen lähtö-
kynnys on aina korkeampi kuin maattomien ja työttömien. Kun miehet ensim-
mäisenä yönä Kirkland Lakella kertoilevat lähtönsä syistä, Johannes pysyy vaiti:

Selvän rahan perään oli tänne tullut suurin osa niistä pojistakin, jotka siinä pöydän
päässä istuivat, ja sitten oli niitä lapsenruokkojaan karkuun lähteneitä, ja sellaisia
niin kuin minä, jotka emme lähtömme syitä siinä ruvenneet kenellekään levittelemään.
(UJ: 63—64.)

Entiselle rengilleen, Erkintuvan Yllille, hän kuitenkin myöntää lähteneensä
”akkaansa pakoon” (UJ: 142).10 Ylli lohduttelee Johannesta sillä, että samasta
syystä moni muukin poika oli lännelle lähtenyt:

- - ihmisille ei kotipuolessa ollut haluttu ruveta levittelemään, että oli tullut ero, ja
niin oli sovittu, että isäntä lähtee Amerikkaan ja emäntä jää hoitamaan taloa, koska
emännän oli helpompi elää Amerikan leskenä kuin eronneena naisena kotikylässä;
Amerikkaan menivät kaikki, mutta avioero oli vastoin Jumalan sanaa. (UJ: 142.)

Tämä viittaus Jumalan sanaan ei kerro niinkään keskustelijoiden syvästä
kristillisestä vakaumuksesta kuin siitä, mistä kulttuurista he ovat lähtöisin.11

Kotona Pohjanmaalla julkisivu on pidettävä moitteettomana, tapahtui sen takana
mitä tahansa. Kristillisyys on monille pelkkä muodollisuus, mutta sillä on silti
edelleen voimakas normatiivinen vaikutus. Se vaikuttaa ihmisten ratkaisuihin ja
istuu myös heidän puheenparressaan. Ympäristön kontrolloiva ja yhdenmukaistava
paine on kova, ja siirtolaisuus onkin tässä mielessä jonkinlainen varaventtiili. Se
antaa mahdollisuuden kunnialliseen ratkaisuun. Ihmiseen ei lyödä avionrikkoja-
leimaa, vaikka käytännössä avioliitto onkin lopullisesti hajalla.

Kanadassa Johannes törmää tähän ”avioliitto on pyhä” -teemaan myöhemmin-
kin, mutta tilanteissa, jotka todistavat aivan muuta kuin Jumalan sanan mukaan
elämistä: ”Siltala sanoi, ettei se rupeaisi avio-onneaan meille esittelemään eikä

10 Martta kertoo Johanneksen lähdön yksityiskohdat Ameriikan raitissa (AR: 266—269).
11 Puhe avioeron Jumalan sanan vastaisuudesta viittaa Jeesuksen puheeseen fariseuksille:

”Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa ’loi heidät mieheksi ja naiseksi’ ja sanoi: ’Sentähden
mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi
lihaksi’? Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä
älköön ihminen erottako” (Matt 19: 4—6). Ks. myös Mark 10: 6—9.
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levittelemään aviollisia asioitaan meidän jumalattomien eteen, koska avioliitto
oli aina taivaassa asetettu etukäteen ja sen vuoksi pyhä” (UJ: 251). Siltalan
”jumalisuuden” taustalla on tietysti se, minkä kaikki läsnäolijat tietävät, että hän
on vain hetkeä aiemmin pettänyt vaimoaan ja nauttinut koiratorpassa maksullisen
naisen palveluksia. English Riverillä Johannes päätyy hotellinpitäjän vaimon
kanssa aktiin keittiön pöydällä, mutta tämä vakuuttaa heti hengityksen tasaannuttua,
että he ovat hotellinpitäjän kanssa ”aviopari Jumalan ja ihmisten edessä” (MA:
49). Tämä ei johdu pikaisesta katumuksesta, sillä hän on halukas pitämään
Johannesta luonaan pidempäänkin. Kyseessä on fraasi, jolla on lausujalleen
korkeintaan ironinen merkitys.

Uudessa Jerusalemissa Rantalan vaimo viittaa toistuvasti sielunviholliseen,
syntiin, himoon ja muihin kristinuskon käsitteisiin torjuessaan Johanneksen
tekemiä ehdotuksia, joskin unohtaa pian omat puheensa ja päästää Johanneksen
sänkyynsä. Johannes itsekin käyttelee tottuneesti uskonnollista termistöä. Hän
sanoo kotimaassa tekemiensä syntien ollen pikemminkin ”kuudetta käskyä kuin
viidettä vastaan tehtyjä” (MA: 122), puhuu Rantalan vaimolle ”lihan himon
tyydyttämisen synnillisyydestä yksinäisyydessä” (MA: 138) sekä antaa Blom-
bergille selvityksen ”himonsa kohteista” (MA: 167). Hän käyttää Raamatun
sanoja ja uskonnollisia fraaseja lähinnä huumorimielessä ja myöhemmin, kun
yhteisön normit alkavat tuntua turhan ahtailta, myös ironisessa merkityksessä —
jopa avoimen pilkallisesti. Hän hallitsee vaivatta yhteisön uskonnollisen diskurssin
omaamatta kuitenkaan minkäänlaista halua tai pyrkimystä ”Sanan mukaiseen”
elämään.

Ironia — minkä viljeleminen liittyy erityisesti rakkautta ja erotiikkaa koskeviin
puheenaiheisiin — ilmentää sitä syvää pettymystä, minkä epäonnistunut avioliit-
to ja siitä johtuva siirtolaisuus ja myöhemmin Uudessa Jerusalemissa ilmenneet
vaikeudet ovat aiheuttaneet. Toistuvasti Johannes viittaa onneen ja sen saavutta-
mattomuuteen: ”- - ja vaikka sanotaan, että jolla ei ole onnea korttipelissä, sillä
on onnea rakkaudessa, niin eipä minun onneni siinäkään lajissa ollut päässyt
kovin suureksi paisumaan” (UJ: 41). Nähdessään Long Lakella ensimmäisen
kerran Martan, josta tulee myöhemmin hänen vaimonsa, Johanneksen valtaa
suoranainen alakulo: ”Tyttö oli kalpea, mutta niin nuoren ja raikkaan näköinen,
että minun tuli paha olo siitä syystä, että olin jo aika vanha ja minulla oli tähän
ikään jo ollut maailmassa kaikenlaista, enkä oikein uskonut onnea elämässä
löytäväni” (MA: 297).

 Onni pakenee etsijäänsä, mutta kun sitä ei enää jaksa edes toivoa, voi sen
löytääkin jossain yllättävässä muodossa: se vain tulee ovesta sisään niin kuin
Martta tuli Sudburyn haalille. Onni tosin on tässä tapauksessa suhteellista ja ehkä
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yksipuolistakin: Martalla on Johanneksessaan kestämistä, kunnes tämä vähitel-
len, vasta parinkymmenen avioliittovuoden jälkeen alkaa rauhoittua ja tasaantua.
Tätä Johannes ei Maan avaruudessa kerro: hänelle Martan löytäminen on
onnellinen loppu hengenvaarallisiakin muotoja saaneessa rakkauden etsinnässä.

Ehkä Martta onkin loppujen lopuksi se Luvattu maa, jota Johannes on lähtenyt
Amerikasta etsimään.

1.5. Hyvä paimen paljastuu palkkalaiseksi

”Tien vaeltajien” oppaana on Hamina-niminen mies, joka pestaa suomalaisia
Halifaxin satamasta Kirkland Laken kultakaivosyhtiön palvelukseen. Johannes
aloittaa tarinansa juuri hänestä: ”Se tuli kai laiturilta, kun laivaa vielä värkättiin
kiinni - - Se oli siinä heti selittämässä, kuinka aika täällä nyt oli huono - -
Katselimme sitä miestä, kun se kulkea veuhotti siinä - -” (UJ: 7). Haminan
selittäminen, veuhottaminen ja tyrkyttäminen tuottavat tulosta: hän saa peräänsä
lauman uusia Kanadan-siirtolaisia.

Johannes kuvaa miesten tunnelmia uuden tuntemattoman edessä: ”Me lähdim-
me menemään Haminan perässä sitä laituria taas eteenpäin niin kuin lampaat joita
keritsijälle viedään” (UJ: 15). Ilmaisu on aika erikoinen; käänteinen sanajärjestys
saa koko lauseen kuulostamaan kovin vanhahtavan runolliselta ja samalla koo-
miselta. Siihen kätkeytyykin alluusio Raamattuun. Jesajan 53. luvussa on
profetia, joka jo varhaisen kristillisen tulkinnan mukaan viittaa Kristukseen:12

Me vaelsimme kaikki eksyksissä niinkuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle
tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Häntä
piinattiin, ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut, niinkuin karitsa, joka teuraaksi
viedään, niinkuin lammas, joka on ääneti keritsijänsä edessä, niin ei hän suutansa
avannut. (Jes 53: 6—7.)

Uudessa testamentissa on useita Kristuksen symboleita. Niistä kaksi aivan
keskeistä liittyvät yhteen: Kristus on samanaikaisesti sekä paimen että lammas.
Hän on toisaalta ”Hyvä paimen” (Joh 10) ja toisaalta ”Karitsa, ikäänkuin
teurastettu” (Ilm 5: 6). Edellinen viittaa Kristuksen ”virkaan” seuraajiensa

12 Apostolien teoissa kerrotaan, miten tämä sama kohta askarruttaa etiopialaista miestä
hänen lukiessaan Jesajaa. Hän kysyy Filippukselta: ”Kenestä profeetta puhuu näin, itsestäänkö
vai jostain toisesta?” (Apt 8: 26—39.) Jo alkuseurakunta katsoi tämän profetian toteutuneen
Kristuksen kuolemassa.
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suojelijana ja johdattajana, jälkimmäinen hänen tehtäväänsä ja osaansa sovitus-
uhrina, jonka tyyppi Vanhassa testamentissa on pääsiäislammas.13

Hamina näyttäytyy miehille paimenena, joka johdattaa laumaansa tahtonsa
mukaisesti. Johannes kokee olevansa tilanteessa avuton kuin lammas, joka on
keritsijänsä armoilla. Hamina viittaa itsekin paimenen rooliinsa: ”Se sanoi, ettei
meidän tarvinnut nähdä täällä mitään vaivaa nyt, kun olimme luottaneet asiamme
hänen käsiinsä” (UJ: 17). Myöhemmin hän vakuuttaa miehille vielä, ettei miesten
tarvinnut pelätä, ”että tämä paimen jättäisi laumansa” (UJ: 26).

Haminan paimenrooli joutuu ironiseen valoon, kun miehet havaitsevat olevan-
sa eräänlaisia vankeja, joita kuljetetaan Kirkland Lakelle rikkureiksi. Heidän
paimenensa uhkailee heitä aseella, usuttaa poliisit heidän kimppuunsa ja hauk-
kuu katraansa ”mullilaumaksi” vielä senkin jälkeen, kun poliisit ovat pamput-
taneet osan heistä ruhjeille ja ajaneet takaisin junanvaunuun niin kuin jonkun
kapinoivan joukkion. Määräasema, jossa miehet puretaan junasta, on Swastika.
Nimi merkitsee hakaristiä, ja Hamina itse kertoo nimen merkityksen miehille.
Samassa yhteydessä Hamina mainitsee myös ”Saksan Aatun”, vaikkei uskokaan,
että paikkakunnalla olisi ”Aatun” kannattajia (UJ: 54). Kohtaus viittaa näin
juutalaisten junakuljetuksiin Saksan keskitysleireille.

Swastikasta tämä paimen johdattaa laumansa salaa pimeän pusikon läpi
autiolle maantielle ja mailien mittaisen kävelymatkan päätteeksi täiden ja luteiden
terrorisoimaan majapaikkaan. Siellä hän komentaa miehet nälkäisinä nukku-
maan ja seuraavana aamuna saattelee heidät yhdessä tylyjen pyssymiesten kanssa
kaivokseen. Miehillä ei ole edes lupaa lähteä omin päin kaupungille. Kun
Johannes sellaisen virheliikkeen tekee, Hamina on valmis ajamaan hänet heti yön
selkään. Kaiken kukkuraksi Hamina antaa hänet Sudburyssä ilmi kommunistina,
vaikka Johannes on kaikkea muuta: entinen suojeluskuntalainen ja vientirauhan
turvaaja Pihkalan kaartista.

Hamina muistuttaakin paimenen sijasta sitä ”palkkalaista”, jonka Jeesus aset-
taa hyvän paimenen vastakohdaksi: ”Mutta palkkalainen, joka ei ole paimen ja
jonka omia lampaat eivät ole, kun hän näkee suden tulevan, niin hän jättää
lampaat ja pakenee; ja susi ryöstää ja hajottaa ne” (Joh 10: 12). Hamina tosin ei
pakene, mutta hän on liitossa susien kanssa lampaitaan vastaan.

Haminaa voisi luonnehtia myös teurastajaksi. Johanneshan siteeraa Jesajaa
”väärin” tai sekoittaa kaksi kuvaa toisiinsa sanoessaan, että ”lähdimme mene-
mään Haminan perässä - - niin kuin lampaat joita keritsijälle viedään” (UJ: 15).

13 Tähän viittaavat niin Johannes (1. Joh 1: 29, 36), Paavali (1. Kor 5: 7) kuin Pietarikin (1.
Piet 1: 19).
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Subtekstissä, johon hän viittaa, sanotaan: ”- - niin kuin karitsa, joka teuraaksi
viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijänsä edessä - -” (Jes 53: 7).
Teurastaja-Hamina paljastaa todellisen karvansa juuri siinä, että hän nimittää
miehiä ”mullilaumaksi”. Tässä kohdin tarinaa myös Johannekseen itseensä
liittyy Kristus-symboliikkaa — hän itse rinnastaa itsensä uhrikaritsaan.

Jos Hamina on hyvän paimenen vastakohta, niin oikeanlaista paimenta edustaa
tarinassa saarnaaja Blomberg. Johannes pettää kuitenkin Blombergin luottamuk-
sen aivan samalla tavalla kuin Hamina oli pettänyt hänen ja muiden miesten
luottamuksen. Lampaasta paljastuu petomaisia piirteitä.

Haminan rooli on mielenkiintoinen siinäkin mielessä, että hän edustaa juuri sitä
tahoa (kaivosyhtiötä ja sen kautta koko kapitalistista järjestelmää), jota Blom-
berg vastustaa. Blomberg kutsuu kaivosmiehiä omaan valtakuntaansa, pois
kaivosten pölystä ja kuumuudesta — myymästä yhtiöille omaa työvoimaansa.
Hamina palkkapaimenena toimii kaivosyhtiön laskuun; Blomberg taas ajaa
miesten omaa parasta, eikä varsinaisesti itse hyödy siitä mitään.

On kuvaavaa koko tarinalle, että Haminan edustama instituutio (suuri Baby-
lon) pysyy pystyssä, mutta Blombergin oma valtakunta (Uusi Jerusalem) hajoaa
taivaan tuuliin. Maallinen osoittautuu taivaallista vahvemmaksi — raskas kulta
ei muutu taivaallisen läpikuultavaksi — ja palkkalainen ja teurastaja vetää
paimeneen nähden pidemmän korren.

1.6. Pilkkaaja, siksi vainottu

Johannes törmää uudessa maassa vanhasta maasta tuttuihin poliittisiin ristiriitoi-
hin. Kommunistit, joita hän oli vanhassa maassa ollut painamassa maan rakoon,
ovat täällä voimissaan ja määräämässä muiden suomalaisten asioista. Nyt
Johanneksella ei ole taustatukenaan suojeluskuntaa eikä Pihkalan kaartia, ja
hänestä tulee kahteenkin otteeseen työväenliikkeen harjoittaman terrorin uhri.
Poliittinen kahtiajako on voimakas, armoa ei anneta vaikka sitä pyydettäisiinkin.

Kun Erkintuvan Ylli saattelee Johanneksen Kirkland Lakella kortteerille, eräs
suomalainen lakkovahti antaa tälle tylyt ohjeet: ”Yllin se käski olla selittämättä
minulle mitään asioita, vaikka olisimme kuinka hyviä tuttuja ja parhaita ystäviä
vanhasta maasta, koska minä olin täällä istumassa siinä joukossa, jossa rikkurit
istuivat” (UJ: 151).

Lakkovahdin kiukkuiseen tokaisuun sisältyy alluusio 1. Psalmiin: ”Autuas se
mies, joka ei vaella jumalattomien neuvossa eikä astu syntisten teitä, eikä istu
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kussa pilkkaajat istuvat” (Ps 1: 1). Mies ei ironisoi Raamattua, vaan hän lainaa
ja tulkitsee sitä omiin tarkoituksiinsa. Lakkovahti katsoo edustavansa jumalallis-
ta auktoriteettia, kaikkivaltiasta työväenluokkaa, joka on ottanut tehtäväkseen
kukistaa pahuuden vallat, panna lakon avulla kapitalismi polvilleen. Maanmie-
het, jotka tulevat lakkoa murtamaan, vertautuvat jumalattomiin: rikkurit ovat
pilkkaajia, ja autuas on se mies, joka ei petä tovereitaan. Rikkomalla yhtenäisen,
kapitalisteja vastaan suunnatun rintaman Johannes pilkkaa työväenluokan pyhää
aatetta ja sen jaloa pyrkimystä. Se, että Johannes on joutunut tähän rikkurijoukkoon
puolittain vahingossa ja kohtalon oikusta, ei merkitse mitään. Vaikka hän
kotimaassa onkin ollut lahtarikaartin miehiä, ei hänellä ole Uudessa maassa enää
halua rettelöidä vaan tehdä työtä kaikessa rauhassa (UJ: 119). Kanadassa riehuvassa
poliittisessa taistelussa ei kuitenkaan tunneta puolueettomia, vaikka rintamalin-
jojen kulku tuntuukin välillä mielivaltaiselta. Johanneskin joutuu sekä kommu-
nistien että kapitalistien mustalle listalle.

Lakkolaisten avoin viha huipentuu rikkureiden majapaikkaa kohti ammuttuun
laukaukseen. Kun luoti tulee seinästä sisään ja lentää huoneen läpi toiseen
seinään, Hamina on juuri rähisemässä Johannekselle ja heittämässä tätä kortteerista
ulos (UJ: 154). Johannekselle ja Mäen Kallelle Kirkland Laken kiihkeät tunnel-
mat ovat liikaa, joten he lähtevät pois vapaaehtoisesti. Ahdistavat tapahtumat
tuovat Johanneksen mieleen Raamatun miesten kokemukset:

Niin me päätimme lähteä Kirkland Lakelta ja karistaa sen kaupungin tomut
kengistämme niin kuin ison kirjan miehet ennen vanhaan, ja vaikka me emme
evankeliumia olleetkaan levittämässä, me olimme kohdanneet vainoa tässä kau-
pungissa (UJ: 163).

Johannes viittaa tässä Jeesuksen omille opetuslapsilleen antamiin ohjeisiin:

Ja missä teitä ei oteta vastaan eikä teidän sanojanne kuulla, lähtekää pois siitä talosta
tai siitä kaupungista ja pudistakaa tomu jaloistanne. Totisesti minä sanon teille:
Sodoman ja Gomorran maan on tuomiopäivänä oleva helpompi kuin sen kaupun-
gin. (Matt 10: 14—15.)14

Tomujen pudistaminen jaloista symbolisoi paitsi lopullista lähtemistä ko.
paikkakunnalta myös tuomion julistamista paatuneille ja vihamielisille kuulijoil-

14 Paavali ja Barnabas toteuttivat tätä ohjetta käytännössä (Apt 13: 51).



110

le, jotka torjuvat evankeliumin.15 Mielensä pohjalla Johannes ehkä toivoo
vainoajiensa niskaan tulta ja tulikiveä Sodoman ja Gomorran malliin. Joka
tapauksessa ele kertoo kumppanusten suoraviivaisesta tavasta suhtautua asioi-
hin: tehdyt päätökset ovat ehdottomia ja lopullisia. Ne sinetöidään Ison kirjan
symboleilla, mikä on tietysti koomisen juhlallista.

Kun Johannes joutuu uudestaan kommunistien vainon kohteeksi Marmon
Laken tukkikämpällä, hän ilmaisee avoimesti kostonhalunsa Honkolalle, toveri-
tuomioistuimen puheenjohtajalle:

Sanoin toivovani, että tapaisimme vielä, ja sellaisessa paikassa jossa saisin parem-
min pidetyksi puoliani kuin täällä metsäkämpässä Jumalan selän takana Honkolan
ja sen hengenheimolaisten keskellä: silloin voitaisiin katsoa, kenen vuoro on lähteä
kävelemään Kanadan korpiin. (MA: 20.)

Poliittinen vaino ajaa hänet Uuteen Jerusalemiin, joka tuntuu olevan koko
Kanadassa ainoa paikka, jossa ei kysytä, millainen menneisyys tulijalla on, kenen
joukoissa tämä on seissyt ja kenen lauluja laulanut; huolihan Blomberg valtakun-
taansa jopa ”selviä sosialisteja”, mitä Johannes vuorostaan paheksuu (MA: 133).

1.7. Jordanin ylitys

Jo aiemmin olen viitannut yhtymäkohtiin, joita Johanneksen tarinalla on Raama-
tun Luvattu maa -motiivin kanssa. Johanneksen vaelluksessa on yhtymäkohtia
paitsi Aabrahamin ja joidenkin muiden Raamatun henkilöiden matkoihin myös
koko Israelin kansan korpivaellukseen Egyptistä Luvattuun maahan. Johannes
itse siteeraa matkakumppaneittensa käyttämää sanaa ”korpivaellus” (UJ: 56),
jolla he kuvaavat ponnisteluaan pimeässä ryteikössä Swastikan asemalta Kirkland
Lakelle. Itse asiassa tämä korpivaellus on käänteinen Israelin vaellukselle:
miehethän ovat menossa Haminan johdolla alas helvetin kuiluihin, yön pimey-
destä vielä suurempaan pimeyteen.16

15 Myös Ameriikan raitissa esiintyy sama tomujen pudistamis -motiivi: ”Se [Taisto] lupasi
riisua kengät jalastaan laivan irtaannuttua Suomen rannasta, ja karistaa niistä jokaisen
tomuhiukkasenkin vanhan maan pölyistä niin kuin ison kirjan miehet aikoinaan” (AR: 10).
Lupaus myös toteutuu (AR: 30).

16 ”Korpivaellus”-sana ei esiinny ainakaan tällä vuosisadalla julkaistuissa raamatunkään-
nöksissä, mutta Israelin kansan erämaavaelluksesta puhuttaessa korpi-sana esiintyy muutaman
kerran erämaa-sanan synonyyminä. ”Korpivaellus”-termiä on kylläkin paljon käytetty
kristillisessä fraseologiassa, josta se lienee levinnyt laajempaankin käyttöön.
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Aivan kirjaimellisen erämaavaelluksen Johannes tekee seuraavana talvena.
Hän vaeltaa hirvittävän pakkasen ahdistamana ensin Marmon Laken tukkikämpältä
English Riverin kylään ja muutama päivä myöhemmin jäätävän tuulen riepottele-
mana Moose Jawin (nimessä on alluusio Moosekseen!) asemalta Uuteen Jerusa-
lemiin (matkaa on noin 30 mailia eli viitisenkymmentä kilometriä). Johanneksen
kaksiosainen vaellus (joista ensimmäisen osan hän tekee Korrin kanssa kahdes-
taan, lopussa tätä mukanaan raahaten) on melkoinen selviytymistarina.17 Lähin
vertailukohde — yksi Johanneksen vaelluksen subteksteistä — on Jukolan
veljesten jouluöinen pako Impivaarasta ihmisten ilmoille. Molemmissa tarinoissa
avonaisena helvetin kitana — pohjoisessa kun ollaan — on infernaalinen kyl-
myys, joka uhkaa nielaista väsyneet vaeltajat. Jukolan veljeksiä ahdistavat
erämaan sudet; Johanneksen tarinassa näitä susia edustavat kostonhaluiset ihmi-
set, omat maanmiehet.

Luvattu maa on käden ulottuvilla, mutta on Johanneksen oman jaksamisen
varassa, pääseekö hän perille. Yksi auto tulee matkalla vastaan, mutta sen
kuljettaja ei pysähdy yksinäisen kulkijan avuksi. Johannes toteaa alistuneen
lakonisesti: ”Se ei välittänyt ihmisestä” (MA: 69). Johannes alkaa loppumatkasta
olla jo muissa maailmoissa, maallisen ja taivaallisen ero rupeaa liukenemaan
hänen tajunnassaan niin kuin kosmoskynän muste asemamiesten piirtämässä
kartassa (MA: 68): ”Hoin itselleni, että Uusi Jerusalem voisi olla paratiisi, mutta
minä en sinne vielä enkelinä menisi” (MA: 73); ”Ajattelin, ettei tämä nyt minusta
kiinni jäisi tämä Blombergin taivastenvaltakuntaan meno, jos Blombergissa oli
ollut miestä sellainen taivastenvaltakunta maan päälle houkuttelemaan” (MA:
74). Uuteen Jerusalemiin pääseminen vertautuu taivaan portin saavuttamiseen:
perillä väsynyt matkamies toivotetaan tervetulleeksi suomen kielellä; häntä
hoivataan ja hoidetaan sekä peitellään sänkyyn nukkumaan.

Korpivaelluksensa päätteeksi Israelin kansan piti Luvattuun maahan päästäk-
seen ylittää Jordan-virta, minkä kristillisessä typologiassa on vanhastaan katsottu
symboloivan kuoleman virran ylittämistä.18 Jordanin ylitys merkitsee siirtymistä
lopullisesti vanhasta uuteen. Samalla se merkitsee lupausten täyttymistä, ”uskon
muuttumista näkemiseksi”.19

Johanneksenkin matkaan sisältyy ”Jordanin ylitys”: hän ylittää matkallaan

17 Lukuja vaikkakaan ei laatuja koskeva analogia: Israelin kansan vaellus kesti 40 vuotta,
Johanneksen ja Korrin taival English Riverille on 40 kilometriä (MA: 19).

18 John Bunyanin Kristityn vaelluksessa matkalaiset ylittävät ”kuoleman virran” ennen
kuin pääsevät ”taivaalliseen Jerusalemiin”, ”Jumalan paratiisiin”. 300 vuotta sitten ilmestynyt
Kristityn vaellus on ollut epäilemättä monien myöhempien vaellusromaanien arkkitekstinä.

19 Vrt. 2. Kor 5: 7: ”- - sillä me vaellamme uskossa emmekä näkemisessä.”
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jäätyneen Qu’Apelle-joen. Tässä yhteydessä se on tulkittavissa ns. viimeiseksi
rajaksi; sen takaa ei ole paluuta: edessä on joko Uusi Jerusalem tai paleltuminen
tiepuoleen. Sama motiivi, jäätynyt joki, tulee Johannesta vastaan myös junamat-
kan aikana, kun hän ”kulkee ajan virtaa” vastaan ja päätyy varhaisimpaan
muistikuvaansa: hän makaa ”joen mustalla jäällä” (MA: 56). Tuota jäätynyttä
jokea kauemmas menneisyyteen hän ei pääse. Sekin on viimeinen raja.

Se, että Johannes perille päästyään vaipuu syvään ja turvalliseen uneen, viittaa
myös kuolemaan, poisnukkumiseen. Tätä korostaa vielä se, että Maan avaruuden
1. osa päättyy tähän nukahtamiseen, uupuneen matkaajan lepoon pääsemiseen.
Tarinaan jää tässä kohdin myös aukko: kirjan seuraava osa alkaa suoraan
keväästä, ulkoisesti ja sisäisesti täysin erilaisista tunnelmista.

Kevät on Johannekselle kuin ylösnousemus kuolleista: lopultakin uusi elämä
uudessa maassa näyttää aurinkoisen puolensa. Tätä uutta elämää kuoleman
jälkeen korostaa ja syventää alluusio luomiskertomukseen:

- - ja vaikka se pala preeriaa jota äkeen kanssa kiersin, olikin suuri ja ensimmäinen
kierros aamulla oli tuntunut kokonaisen pitäjän ympäri ajelemiselta, ja oli tuntunut,
että tulisi vielä ilta ja yö ja kolmannenkin päivän aamu ennen kuin olisin
ensimmäistäkään kierrosta umpeen saanut, päivän mittaan kierrokset pienenivät.
(MA: 80.)

Teksti viitaa 1. Mooseksen kirjan 1. lukuun, jossa kertautuu ilmaisu ”ja tuli
ehtoo, ja tuli aamu, ja kolmas päivä” (esimerkkinä jae 13). Johannes viittaa itsekin
maailman luomiseen selostaessaan ensimmäisen kyntöpäivänsä tunnelmia ja
Blombergin vuoroviljelyaikeita: ”Olin arvellut, ettei näiden maiden tarvitsisi
ainakaan ensimmäisen sadan vuoden aikana levätä joka seitsemäs vuosi, koska
ne olivat levänneet maailman luomisesta saakka ja me olimme ensimmäiset jotka
tätä palaa preeriasta olimme ruvenneet kääntämään - -” (MA: 85).

Mircea  Eliaden mukaan  arkaaisessa  kulttuurissa  kaikki autiot  ja viljelemättömät
alueet yhdistetään kaaokseen, ”ne ovat yhä osa luomista edeltänyttä eriytymättö-
myyttä ja muodottomuutta. - - Asettuminen uudelle, tuntemattomalle, kulttuurin
piiriin kuulumattomalle alueelle on luomistapahtuma.” Eliaden mukaan kaaos
muutetaan kosmokseksi kertaamalla jumalten luomisteko (1949/1993: 14).20

Muokatessaan keväistä preeriaa viljelysmaaksi Johannes tuntee olevansa kuin

20 Johanneksen ”luomiskertomus” on rinnasteinen Linnan Pohjantähden alulle: siinäkin
Johannes-niminen mies raivaa viljelykselle palan neitseellistä maata. Pohjantähden alku
puolestaan viittaa samanaikaisesti sekä 1. Mooseksen kirjan 1. lukuun että Johanneksen
evankeliumin alkuun.
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Jumala luomispuuhassaan: pimeys ja tyhjyys ovat väistyneet syvyyden päältä ja
uusi elämä alkaa vihdoin orastaa.

2. Isäntämiehen ylpeys alkaa karista

2.1. Blombergin luottomieheksi

Johannes saavuttaa Uudessa Jerusalemissa nopeasti arvostetun aseman. Hän on
maanviljelyksen ammattimies toisin kuin monet muut yhteisön jäsenet; hän on,
kuten Erkkilä sanoo, ”jauhojulppi - - jolle pienikin pala maata oli rakkaampi asia
kuin pala Taivasten Valtakuntaa” (MA: 86). Blomberg luottaa täysin hänen
asiantuntemukseensa. He suunnittelevat kahdestaan, miten yhteisön maita par-
haiten hoidettaisiin ja millaisia satoja siitä voisi yrittää. Johannes havaitsee pian
oman arvonsa: ”Minusta tuntui, että minä olin siinä asiassa sen kanssa
tasavertainen” (MA: 92). Hän on keväällä ensimmäisenä pellolla ja puskee
maatöitä pelkästään tekemisen ilosta työtuntejaan laskematta. Muilla yhteisön
jäsenillä ei tunnu olevan samanlaista työnhimoa ja maanviljelykselle antautumis-
ta kuin Johanneksella. Tämä kuluttaa mieluummin aikansa pellolla tai tallissa
kuin tuvassa muiden loppumattomia keskusteluja ja väittelyjä kuunnellen.

Yhteisön maat saavat Johannekselta korkean arvosanan:

Näin, että maat täällä olivat hyviä ja multa mustaa ja uskoin, ettei Blomberg ollut
tehnyt huonoja kauppoja laskiessaan, että juuri tälle kohtaa preerialla Uusi Jerusa-
lem piankin laskeutuisi jalokivimuureineen, helmiportteineen, kultavirtoineen ja
ikuisen elämän puineen ja olin sanonut Blombergille jo keväällä, maaliskuussa kun
maat alkoivat paljastua lumen alta, että paratiisiksi Uuden Jerusalemin paikka oli
ihan sopiva. (MA: 82.)

Kaiken kaikkiaan Johanneksella on keväällä ”hyvä ja rehellinen olo” (MA:
89); olosuhteet ovat suosiolliset, pahojen nöyryytysten jälkeen omanarvontunto
kohoaa jälleen, ja Blombergin utopistisilta ja mystisiltä kuulostaviin Ilmestyskir-
ja-puheisiin voi suhtautua hyväntahtoisen leikillisesti. Muualla Kanadassa on
pula ja nälkä, mutta Uudessa Jerusalemissa riittää ruokaa. Työt ovat ennestään
tuttuja ja mieluisia, eikä niiden tekemistä valvo kukaan. Päinvastoin: ensimmäi-
sen kerran Kanadaan-tulonsa jälkeen Johannes pääsee neuvomaan ja opastamaan
muita.

Mutta vaikka kavala maailma onkin kaukana, Uusi Jerusalem ei ole vielä se
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oikea paratiisi. Blombergin mukaan Uudessa Jerusalemissa tehdään työtä ja
valmisteluja sen eteen, että oikea paratiisi joskus syntyisi maan päälle. Johannes
ei näitä puheita ota todesta vaan siteeraa niitä ensin huvittuneena ja myöhemmin
ironisoiden. Hän on realisti, jalat maassa pitävä mies, jolla omien sanojensa
mukaan ei ole uskoa eikä uskonveljiä (UJ: 308; MA: 68).

Epäilyksen varjon hänen lapsenuskolleen oli heittänyt rippikoulun pappi,
jonka raamatunselitys siitä, miksi Jeesuksen vanhemmat olivat jättäneet tämän
Jerusalemiin lähtiessään itse pois pääsiäisjuhlilta, ei ollut vakuuttanut Johannesta
eikä muitakaan rippikoululaisia; tämän papin epäuskottavat selittelyt olivat
nolottaneet Johannesta niin, ettei hän halunnut mennä kotiin äitinsä silmien eteen
papin ”valheesta” kertomaan. Hän oli jäänyt matkan varrelle isänsä kanssa
äestämään peltoa ja katselemaan, miten ”pöly nousi maasta pylväänä taivasta
kohti”. (UJ: 298—299.)

Tämän lapsuuteen ulottuvan takautuman voi nähdä ennakointina Uuden Jeru-
salemin nousemisesta pölynä taivaalle ja siinä tulee esiin myös vertikaaliliike,
joka luonnehtii koko tarinan sommittelua (ks. sivut 147—152).21 Samalla se on
myös kuva Johanneksen omasta suhtautumisesta uskoon ja tuonpuoleisiin:
mieluummin hän ajaa äestä pellolla kuin puhuu akkojen kanssa pirtissä uskon
asioista. Tätä linjaa hän pyrkii toteuttamaan Uudessa Jerusalemissakin, vaikka-
kaan ei aina kehtaa jäädä pois yhteisistä palavereista ja Blombergin puhetilai-
suuksista.

Blomberg uskoo Johanneksesta hyvää, vaikka huomaakin tällä olevan sellaisia
harrastuksia, jotka eivät yhteisöä rakenna. Kun Johannes yöllä palaa ensimmäi-
seltä (kylläkin turhalta) reissultaan Rantalan talolle, Blomberg kysyy tältä
pirtissä suoraan, oliko Johannes ”ruvennut katsomaan himoiten naapurin
aviopuolisoa, palvelijoita, karjaa tai muuta joka on hänen omaansa”.22 Kun
Johannes vastaa, että ”sellaista oli ilmassa”, Blomberg ei puhu mitään (MA: 152).
Myöhemmin hän kuitenkin kehuu tohtorille Johannesta siitä, että tämä hänen
laillaan uskaltaa ”ajatella uusia asioita, unelmoida ja toteuttaa unelmansa” (MA:
155). Johannes itse ei innostu tästä Blombergin vuodatuksesta; tohtorin kysyessä
hänen unelmistaan hän kieltää tietävänsä sellaisista mitään. Hänellä on mieles-

21 Israelin kansaa johdatti erämaassa ”pilvenpatsas”, joka yöllä näkyi ”tulenpatsaana”. Se
kohosi ilmestysmajan yltä aina kun kansan piti lähteä liikkeelle (2. Moos 13: 21; 2. Moos 40:
36). Taivasta kohti nouseva pölypatsas johdattaa Johannesta isän luokse pellolle.

22 Blomberg siteeraa Johannekselle 10. käskyä siinä muodossa kuin se esiintyy
Katekismuksessa, johon se on löytänyt yksinkertaistetussa muodossa tiensä 2. Mooseksen
kirjan 20. luvusta (jae 17).
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sään muut asiat — ennen kaikkea se, josta Blombergin aiemmin siteeraama
kymmenes käsky varoittaa. Se ei ole hänelle mikään uusi asia.

2.2. Voiko työn rinnastaa tavaraan?

Ensimmäinen selvä erimielisyys Johanneksen ja Blombergin välille syntyy jo
keväällä. Aiheena on työstä maksettava palkka. Blomberg haluaisi, ettei yhtei-
sössä puhuttaisi palkasta lainkaan, vaan että ”kullekin annettaisiin tarpeittensa
mukaan”. Johannes on toista mieltä, ja hän vetoaa Raamattuun: ”Kysyin, eikö
Blombergin mielestä työmies ollut palkkaansa ansainnut” (MA: 104). Tässä hän
siteeraa näppärästi sekä Jeesusta, joka evästää opetuslapsiaan apostolin tehtä-
vään (Luuk 10: 7), että Paavalia, joka kirjoittaa seurakuntapalvelijoille makset-
tavasta palkasta (1. Tim 5: 17—18). Johannes irrottaa sitaatin asiayhteydestään,
vaikka hän ei käytäkään sitä vastoin Jeesuksen ja Paavalin yleistä opetusta
oikeudenmukaisesta palkanmaksusta. Hän ei joko näe tai halua nähdä sitä
Blombergin epäitsekkyyteen tähtäävää pyrkimystä, jota esimerkiksi Jerusalemin
alkuseurakunta noudatti, että paremmin toimeentulevat vapaaehtoisesti lahjoittavat
omastaan huonompiosaisille. Tämähän ei tietenkään ole ristiriidassa oikeuden-
mukaisen palkanmaksun kanssa.

Lyömällä Raamatulla Blombergia päähän Johannes haluaa kyseenalaistaa
Uuden Jerusalemin rahajärjestelmän ja kirjanpidon. Hän haluaa joko normaalia
kaupankäyntiä taaloilla tai sitten vaihtokauppaa palveluilla. Hänen mielipiteenään
on, että jos perheelliset saavat enemmän ruokatarpeita siksi, että heillä on
enemmän suita ruokittavanaan, perheettömille pitäisi antaa rahaa sellaisiin
tarpeisiin, joita ei voi tyydyttää yhteisössä vaan jossain Reginan kokoisessa
kaupungissa (MA: 105). Blomberg ei rupea Johanneksen kanssaan tästä väitte-
lemään, vaan naureskelee koko asialle. Teologiseen kädenvääntöön hän ei
Johanneksen kanssa ryhdy, mutta ei myöskään tingi aikaisemmasta kannastaan.

Johannes puolestaan pitää viljelypalstastaan omaa kirjanpitoaan, jossa ottaa
huomioon myös työvoimatarpeen ja sen aiheuttamat kustannukset, vaikka
tietääkin, ettei Blomberg hyväksy ihmisten työn rinnastamista tavaraan; siitä
tämä on puhunut jo monta kertaa ja puhuu vielä myöhemminkin (UJ: 350; MA:
104, 176):

Laskin kaikki luvut kynällä paperille ja kirjoitin paperille omiin sarakkeisiinsa
siementen, hevosten, koneiden ja työkalujen määrät. Minun teki mieli kirjoittaa
myös ihmisten määrät omiin sarakkeisiinsa, mutta en tehnyt sitä - - Vaikka en
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kirjoittanutkaan ihmisten määrää siihen paperiin jonka tein Blombergia varten
koneista ja työkaluista ja elukoista, panin sen luvun muistiini. (MA: 142—143.)

 Johannes ei merkitse kirjanpitonsa sarakkeisiin ihmisten määrää, mutta panee
sen tarkasti muistiinsa. Tämä ihmistyövoiman rinnastaminen tavaroihin allusoi
Ilmestyskirjan kuvaukseen Babylonin tuhosta, jossa kauppiaiden pitkän tavara-
luettelon hännillä mainitaan myös ”orjat ja ihmissielut” (Ilm 18: 11—13).
Blomberg vastustaa tällaista babylonistista tapaa rinnastaa ihmiset ja tavarat,
mutta Johannes pitää sitä oikeana, koska hän ei ole sisäistänyt Blombergin
näkemystä pyyteettömästä palvelemisesta, toimimisesta muiden hyväksi ilman
toivoa tai velvoitetta vastaavansuuruisesta vastapalveluksesta. Johannes edustaa
tässä ”lopun ajan” ihmistä, jonka vastakohtana on Blombergin tavoitteena oleva
”alkuseurakunnallinen” muita palveleva lähimmäinen.

 Eugen Drewermann alleviivaa kuninkaiden ja kauppiaiden katkeraa surua
Babylonin sortumisen johdosta; hän tulkitsee kohdan niin, että suuri portto ei
ainoastaan anna valheellista vastausta olemassaolon ahdistukseen vaan lyö
ihmisen hädän rahoiksi. Drewermannin mielestä ihmiset tekevät arvonsa riippu-
vaiseksi rahasta, mutta seuraukset ovat sen mukaiset:

Rahan avulla ihmiset kykenevät antamaan olemassaololleen ainakin ulkoisesti tuon
kipeästi kaivatun suuruuden ja merkityksen maailmassa, jonka kokevat rakkaudet-
tomaksi ja kylmäksi ja itsensä siinä perimmältään tarkoituksettomiksi, turhiksi ja
alempiarvoisiksi. Tietyssä mielessä raha on ainoa ”demokraattinen” mahti tasatessaan
kaikki luonnolliset erot, ja säännöllisesti liian myöhään huomataan, että raha on
kuoleman veli juuri tehdessään kaikesta yhdenmuotoista: vain kuoleman edessä
kaikki erot katoavat yhtä perusteellisesti kuin rahan edessä, ja perimmiltään
rahanhimo ei ole muuta kuin elämän muuttamista kuolleeksi varastoksi. (1991:
586—587; käännös: Juha Siltala.)23

Johannes Hakalan ajattelutapa on sama kuin Ilmestyskirjan kuninkailla ja
kauppiailla, joille kaikille ympärillä olevalle, myös toisille ihmisille, on lasket-
tavissa markkina-arvo. Juuri tätä mallia vastaan Blombergin ihanneyhteisön on
tarkoitus taistella, mistä Johanneskin on tietoinen, koska ei pane ”ihmissieluja”
sarakkeisiinsa — ainoastaan muistiinsa. Kahden vahvan miehen näkemysten
ristiriitaan ei löydy kesän ja syksyn aikana yhteistä ratkaisua, ja Johanneksen

23 Juha Siltala on esitellyt Eugen Drewermannin Ilmestyskirja-tutkielmaa (Tiefenpsychologie
und Exegese. Band II: Wunder, Vision, Weissagung. Apokalypse, Geschichte, Gleichnis.
Walter/Olten, 1991) artikkelissaan ”Syvyyden pedot ja emansipatorinen historia” (1993).
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mielen pohjalle jää kytemään vastarinta Blombergin muitakin pyrkimyksiä
kohtaan.

Maan avaruuden loppuratkaisuun viitaten voi sanoa, että Johannes niittää
Sudburyssä sitä, mitä Uudessa Jerusalemissa kylvi. Nikkelikaivoksessa miehellä
on vain välineellistä arvoa: kun yksi tukkeutumien aukaisija kuolee, tilalle
palkataan toinen. Kun Johannes on arvioitavana tätä tointa hoitamaan, hänen
ikäänsä pidetään liian korkeana: ”- - seuraavaksi tähän työhön palkattaisiin taas
nuori mies - - minut oli otettu Siltalan takia” (MA: 291). Täällä miestä tutkitaan
kuin työhevosta tai vanhaa autoa: ikävuodet vähentävät käyttöarvoa. Kun Johan-
nes pääsisi hengestään, tilalle otettaisiin nuorempi ja ripeämpi mies, josta olisi
pidempään hyötyä yhtiölle.

Näin Babylon lyö yhden ihmisen, Johanneksen, hädän rahoiksi. Tällä ei
yksinkertaisesti ole varaa kieltäytyä henkensä kaupittelusta. Raha osoittautuu
näin kuoleman veljeksi, kuten Drewermann sanoo.

2.3. Taipumaton tahto

Johanneksen perusongelmana on ylpeä luonto, hybris, joka kohdistuu paitsi
vertaisiin myös auktoriteetteihin. Jo Suomesta-lähtö on seurausta ylpeän luonnon
kuohahtamisesta. Omien pitäjäläisten silmien edessä tapahtunut nöyryytys,
jonka vaimo oli järjestänyt Johanneksen syrjähyppyjen vuoksi, saa miehen
tekemään päätöksen karistaa kotomaan pölyt jaloista lopullisesti. Tätä hän ei
tarinassaan kerro — ainoastaan viittaa ikäviin muistoihin silloin tällöin, mutta
Martta kertoo yksityiskohdat hänen pojanpojalleen Erkille Ameriikan raitissa
(AR: 266—269).

Vaikka talo ja tavarat ovat jääneet Suomeen, Johannes ajattelee ja käyttäytyy
edelleen kuin ison talon isäntä. Hän ei sulata entisen renkinsä jussittelua eikä
oikein tämän pyyteetöntä auttamishaluakaan (UJ: 128, 129, 146). Samoin häntä
harmittaa se, että hän Saaren ja Mäen porukassa joutuu matkustamaan pummilla
tavaravaunussa, vaikka on kotimaassa tottunut ”lompsasta pinoamaan pöydän-
kulmalle” sen, mitä mistäkin asiasta pyydetään. Hän kyselee Saarelta, eikö tätä
hävettänyt, ”ison talon isäntää Jalasjärveltä”, tällainen ”metsärosvojen touhu”
(UJ: 173). Sudburyn asemalta Copper Cliffiin miehet tosin ajavat komeasti
pirssiautolla, mutta heidän harmikseen kukaan tuttu ei ole sitäkään näkemässä
(UJ: 183). Jo Kirkland Lakelle saapuminen salaa metsiä pitkin oli nolottanut
ylpeää miestä (UJ: 58), eikä matka muutu senkään jälkeen missään kohdin
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”riemumarssiksi” (mp.).
Hirvenkaatoreissulla Johannes tulee kerskuneeksi talollaan, joka sijaitsee

keskellä kirkonkylää, ja myöhemmin Huhtalan Paavo ennustaakin hänen ylpey-
tensä vielä Kanadassa karisevan:

Paavo sanoi naiselle, että minustakin ylpeys karisisi tässä maassa ja koiratorpan
vahtimestarin virkakin voisi ruveta minusta tuntumaan taivaan lahjalta, kun olin
muutaman kuukauden elänyt kerjäämällä ja varastamalla ja kaupungin soppajonoissa
ruokaani jonottamalla, niin kuin moni joutui elämään. (UJ: 311.)

Paavon ennustus ylpeyden karisemisesta käy myöhemmin toteen, vaikka aivan
koiratorpan vahtimestariksi saakka Johanneksen ei tarvitsekaan alentua. Ylpeys
alkaa rakoilla jo parin päivän päästä Sudburyssä, kun hänen on apumiehen paikan
saadakseen nöyrryttävä työnjohtajan edessä:

Otin hatun päästäni kun käskettiin ja seisoin työnjohtajan edessä kuin rippikoulupoika.
- - Paasi katseli minua pitkään ja tarkkaan, käski oikein kääntyä. Ajattelin, että
tutkikoon nyt vaikka niin kuin hevosen, katsokoon vaikka hampaatkin, työpaikka
oli nyt tähän hätään minulle sen verran tärkeä ja arvokas saatavaksi, että seisoisin
vaikka päälläni käskettäessä. (UJ: 329.)

Nöyryytykset jatkuvat, sillä palkka osoittautuu päiväpalkaksi, vaikka Johan-
nes joutuu pysymään urakkamiesten tahdissa: ”Ajattelin siinä lautoja päiväpal-
kalla taapelilta tellingeille juoksuttaessani myös, ettei tämä palkkaussysteemi
ehkä tulisi olemaan ainoa ja suurin vääryys, mikä minulle Kanadassa vielä tulisi
eteen” (UJ: 333). Potkut töistä ja karkotus metsäkämpiltä eivät nekään ole
ylpeänluontoiselle miehelle helppoja paikkoja, varsinkin kun ne tapahtuvat
omien maanmiesten silkasta kostonhimosta ja nöyryyttämisenhalusta.

Uudessa Jerusalemissa vanha ylpeä luonto nostaa kuitenkin päätään; nöyryy-
tykset eivät välttämättä tee nöyräksi. Johanneksen heikkoutena on ajautua tai
hakeutua ongelmallisiin naissuhteisiin. Naisjuttujen vuoksi hän on joutunut
jättämään vanhan maan, ja naisseikkailun vuoksi hän joutuu Uudessa Jerusalemis-
sakin melkoisiin vaikeuksiin. Jo English Riverillä hän pettää hotellinomistajaa
tämän vaimon kanssa ja vain hyvällä onnella välttyy tulemasta yllätetyksi (MA:
46—50).

Jokin merkillinen vaikutus hänellä vastakkaiseen sukupuoleen on, koska
kumppaneiden löytämisessä ei ole vaikeuksia maassa, joka vanhan sanonnan
mukaan on ”miesten helvetti ja naisten taivas” miesten ja naisten lukumäärissä
vallitsevan epäsuhdan vuoksi (Lindström-Best—Sutyla 1984: 76). Maksullisista
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naisista Johannes ei ole lainkaan niin kiinnostunut kuin hänen kaverinsa.
Koiratorpissakaan Johannes ei halua kajota samoihin naisiin kuin muut miehet.
Tämäkin liittyy ylpeyteen: hän haluaa valloittaa, käyttää viehätysvoimaansa,
päteä. Hän ei alennu menemään muiden ”jälkiä vatkaamaan” (UJ: 242).

Samalla kun Johannes tekee valloituksia naisten parissa, hän pettää näiden
aviomiehiä. Tämä tuntuukin olevan hänen toimintansa tiedostamaton motiivi.
English Riverin lihavalle ja ahneelle hotellinomistajalle hän vihjailee peitellysti
valloituksestaan sanoessaan, ettei malttanut nousta junaan tämän poissaollessa.
Erityisen selvästi petokseen liittyvä halveksunta tulee näkyviin hänen suhtees-
saan Rantalaan. Hän ei alun pitäenkään tunnu pitävän koko miehestä. Johannesta
ärsyttävät Rantalan rehvakkaat puheet omasta avioelämästään ja välinpitämätön
tapa suhtautua maatöihin ja eläimiin. Kun Johannes huomauttaa tälle huonosta
hevosten kohtelusta, Rantala kuittaa asian sillä, että niitä sai huutokaupasta
”kymmenellä taalalla kappale” (MA: 101).

Johanneksen ja Rantalan epäsopu alkaa hevosista ja kulminoituu kiistaan
naisesta. Rantalan vaimo rinnastuu muutenkin tarinassa hevoseen. Kun tohtorin
erään kerran keskustelee Johanneksen kanssa hevosista, tämän ajatukset lähtevät
laukkaamaan toiselle tasolle: ”- - kiittelin kuinka mukava voi ratsastus olla
silloin, kun sopiva tamma sattuu jalkojen väliin” (MA: 189). Tohtori ei tätä hänen
kaksimielisyyttään kuitenkaan ymmärrä. Perttula sen sijaan ajattelee juuri tällais-
ta ratsastusta, kun Johannes vuosia myöhemmin kyselee tältä hevostensa kohta-
losta: Perttula sanoo, ettei hän muista Johanneksen muilla hevosilla ratsasta-
neenkaan kuin ”Rantalan tammalla” (MA: 260).

Naistenmiehenä Johannes olisi tietenkin kiinnostunut Sallista muutenkin,
mutta yksi kiihoke valloitukselle on epäilemättä halu osoittaa, että hän on
Rantalaa parempi. Kyseessä on hybris, jonka ilmenemismuoto rasittaa koko
yhteisöä. Johannes on äärimmäisen torjuva, jopa pilkallinen, kun muut yrittävät
puhua hänelle järkeä ja pyytävät jättämään toisen miehen vaimon rauhaan (MA:
194—195). Kun Blomberg kysyy, eikö Johannes voisi tulla toimeen ilman
Rantalan vaimoa, tämä vastaa, ”ettei se ollut kiinni kyseisestä ihmisestä” (MA:
234). Johannes paljastaa Sallia halventavassa vastauksessaan piittaamatto-
muutensa Blombergia ja tämän periaatteita kohtaan. Vastaus ei ole aivan tottakaan,
sillä välienselvittelyn jälkeen Johannes pyytää Sallia jättämään Rantalan ja
tulemaan yksiin hänen kanssaan. Hän saa kuitenkin tältä rukkaset.

Piittaamattomuus muista muuttuu syksyn mittaan silkaksi uhmaksi. Kun
Rantala eräänä yönä yrittää päästä salaa kotiinsa voidakseen yllättää Johannek-
sen rysän päältä, hän saa vartiomiehet kimppuunsa. Johannes ennättää syntynees-
sä metelissä lähteä karkuun. Rantala arvaa asian oikean laidan, vaikkakin
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valehtelee nähneensä Johanneksen juoksemassa alusvaatteisillaan talosta ulos.
Johanneksen puolustus on kuitenkin kivikova: hän on valmis vannomaan käsi
Raamatulla, ettei ole koskaan juossut Rantalan talosta alusvaatteisillaan. Muiden
yrittäessä saada hänet pehmenemään ja luopumaan vahingollisista puuhistaan
hän kysyy härskisti, että ”minkä takia Rantala oli yrittänyt tulla kylään niin kuin
viekas varas, salaa ja keskellä yötä”. (MA: 234—235.)

Tässä hän käyttää Raamatusta peräisin olevaa ilmaisua: Kristuksen tulemuksen
äkkinäisyyttä ja yllättävyyttä kuvataan varkaan yölliseen käyntiin (Matt 24: 42—
43; 1. Tess 5: 2—4; Ilm 3: 3, 16: 15). Rantala on yllättää Johanneksen, mutta
tämän onneksi vartiomiehet ovat hereillä. Tätä vartiomiesten valppauttakin
Johannes kuvaa Raamatusta peräisin olevalla kuvalla: ”Hobojen takia meidän
piti olla niin kuin viisaiden neitsyiden ja katsoa, että lampuissamme oli öljyä”
(MA: 216). Kielikuva on peräisin Jeesuksen apokalyptisesta puheesta, jossa hän
kehottaa omiaan odottamaan hänen paluutaan viisaiden neitsyiden (morsius-
tyttöjen) tavoin, joiden lampuissa ja astioissa riitti öljyä koko yön valvomisen ja
odottamisen varalle (Matt 25: 1—13).

Kaikki tämä Raamatusta peräisin olevan apokalyptisen kuvaston toistuva
käyttö osoittaa Johanneksen olevan ”sanan kuulija, mutta ei sen tekijä” (Jaak 1:
22—24). Tähän myös Blomberg viittaa Johanneksen kanssa keskustelleessaan
(MA: 257). Jos Johanneksen Raamattu-sitaatit ovatkin vielä keväällä jossain
määrin hyväntahtoisen huumorin sävyttämiä, syksyllä hän käyttää Raamattua
avoimen pilkallisesti — loukatakseen uskovaisten tunteita. Hänen taipumatto-
muutensa ja ylimielinen asenteensa Rantalaa ja muita yhteisön jäseniä kohtaan,
ja aina enenevässä määrin myös Blombergin suuntaan, on perimmäisenä syynä
siihen, että hän saa kuulan reiteensä ja on päästä hengestään.

Johanneksen ampumahaavassa on mielenkiintoinen yhtymäkohta Ilmestyskir-
jan pedon ”kuolinhaavaan”. Johannes itse viittaa tähän petoon pelätessään
Blombergin rupeavan syyttämään häntä yhteisön asioiden sekaannukseen saat-
tamisesta (MA: 214). Ilmestyskirjan kertoja kuvaa petoa mm. näin: ”Ja minä näin
yhden sen päistä olevan ikäänkuin kuoliaaksi haavoitetun, mutta sen kuolinhaava
parani” (Ilm 13: 3). Ellei tohtori olisi ollut paikalla suonta kiristämässä ja haavaa
ompelemassa, Johannes olisi menehtynyt ”kuolinhaavaansa” (MA: 241). Lisäksi
haava märkii niin, että Johannes houreissaan kokee itsekin mätänevänsä (MA:
246). Tämän voi tulkita viittaukseksi ”Herran päivän” tapahtumiin, joista pro-
feetta Sakarja ennustaa: ”Ja tämä on oleva vitsaus, jolla Herra rankaisee niitä
kansoja, jotka sotivat Jerusalemia vastaan: hän mädättää siltä kansalta lihan, kun
se vielä seisoo jaloillaan, sen silmät mätänevät kuopissansa, ja sen kieli mätänee
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sen suussa” (Sak 14: 12). Lukuisissa Ilmestyskirjan kommentaareissa viitataan
Sakarjan kirjan 12—14. lukuihin; profeetta Sakarjan ennustukset yhdistetään
niissä usein Ilmestyskirjan Harmagedon-kuvauksiin (Ilm 16 ja 19).

Tässä valossa voidaankin sanoa, että Rantalan ja Johannes Hakalan kuukausia
jatkunut henkien taistelu eskaloituu yöllisellä preerialla fyysiseksi ”harma-
gedoniksi”, ”Herran päiväksi”: Uutta Jerusalemia vastaan noussut Johannes saa
rangaistuksen, johon liittyy myös ”mätänevän lihan vitsaus”. Märkivä haava
kylläkin paranee, mutta arpi jää muistuttamaan Johannesta tämän loppuelämän
ajaksi siitä, mitä yöllisellä preerialla tapahtui (MA: 254).

Vanhan testamentin pettäjä-Jaakob saa yöllisessä painissa enkelin kanssa
iskun reiteensä, niin että hän lopun ikäänsä ontuu jalkaansa (1. Moos 32: 24—32),
Vähän samalla tavalla käy pettäjä-Johanneksellekin. Tämä märkivä ampuma-
haava, ”kuolinhaava”, merkitsee itse asiassa kuoliniskua Johanneksen murtumat-
tomalta näyttäneelle hybrikselle. Nöyrtymisen merkit tosin tulevat esiin vasta
myöhemmin; Uudessa Jerusalemissa hän ei rupea mihinkään parannuksen te-
koon tai katumusharjoituksiin. Ampumisvälikohtauksen jälkeen Johannes pyy-
tää nimittäin Sallia jättämään Rantalan ja tulemaan yhteen hänen kanssaan. Salli
ei tähän suostu, koska ”Rantala oli yksinäinen ja onneton ihminen, jolla ei
maailmassa ollut muuta kuin vaimo ja Uuden Jerusalemin osakkeet” (MA: 245).
Johannes ei enää palaa asiaan, mutta halveksunta Rantalaa kohtaan kuitenkin
lisääntyy: ”Rantala oli säikähtänyt kovasti, se oli sellainen, raukka” (MA: 246).

Jos Salli olisi jättänyt Rantalan, Johannes olisi loppujen lopuksi voittanut
tämän omalaatuisen kaksintaistelun. Nyt hän kärsii nöyryyttävän tappion, mikä
saa hänet lähtemään takaisin itään, Sudburyyn, jossa hänen osanaan on laskeutua
”alas syvyyteen”.

2.4. ”Synnin palkka on kuolema”

Rantala ei taistele ainoastaan vaimostaan vaan myös omasta kunniastaan. Kuvaa-
vaa hänen ja Johanneksen välisessä kissa ja hiiri -leikissä on se, että Rantalan
vaimolta ei kysytä, mitä hän tässä tilanteessa aikoo. Hän on kuin esine tai
kotieläin (hevonen), jonka omistus- ja käyttöoikeudesta miehet käyvät vakaviin
seurauksiin johtavaa kamppailuaan. Aviomies etsii todisteita vaimonsa uskotto-
muudesta ja sanoo olevansa varma epäilyjensä paikkansapitävyydestä. Hän
uhkailee ensin hakata Johanneksen (MA: 166) ja sitten ampua sekä tämän että
oman vaimonsa (MA: 215). Oikeutuksen aikomalleen teolle hän hakee suoraan
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Raamatusta: ”Synnin palkka on kuolema” (MA: 198).24

Kohta, johon Rantala vetoaa, on osa laajempaa kokonaisuutta: ”Sillä synnin
palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa
Jeesuksessa, meidän Herrassamme” (Room 6: 23). Jae on yksi lenkki Paavalin
pitkää päättelyketjua, jolla hän hahmottelee kristinuskon perusperiaatetta, van-
hurskautusta uskon kautta ilman omia ansioita. Kysymys synnistä on siinä
keskeisellä sijalla: kaikki ovat syntiä tehneet, ja synnin palkka on kuolema. Tästä
kuolemasta ihmisen vapauttaa usko ja luottamus Kristuksen uhrikuolemaan.
Tämä armahduksen kokemus puolestaan johtaa armahtavaisuuteen kanssaihmi-
siä kohtaan.25

Rantalan suuttumus on tietysti oikeutettua: Johannes on tehnyt syntiä, rikkonut
häntä ja hänen avioliittoaan vastaan. Raamattu-sitaattinsa hän kuitenkin irrottaa
kontekstistaan (niin kuin Johanneskin yleensä tekee, kun hän ”Sanaa” siteeraa).
Synnin palkka on Raamatun mukaan kuolema, mutta tuomion langettajaksi ja
täytäntöönpanijaksi ei ainakaan Uusi testamentti ihmistä valtuuta. Samasta
Roomalaiskirjeestä, jota Rantala siteeraa, löytyy myös ohje: ”Älkää itse kostako,
rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä kirjoitettu on: ’Minun on kosto,
minä olen maksava, sanoo Herra’” (Room 12: 19). Rantala ei jää odottamaan
Jumalan kostoa vaan toimii itse. Tappaa hän ei ilmeisesti kuitenkaan aio, vaikka
niin uhkaileekin — ainoastaan ampumalla hävittää rikoksessa käytetyt ”väli-
neet”. Näin ainakin Johannes tilanteen myöhemmin tulkitsee.

Mutta ei Johannes ole sen armeliaampi kannanotossaan Rantalan tekoon. Kun
Blomberg rupeaa miettimään, miten ampumiseen pitäisi suhtautua, hän puhuu
tasa-arvosta lain edessä, minkä hän arvelee jäävän toteutumatta, jos miehet
passitetaan kanadalaisen tuomioistuimen eteen selvittelemään välejään ja saata-
viaan. Silloin Johannes sanoo voivansa toteuttaa tasa-arvoa ampumalla Rantalaa
revolverilla reiteen. Blombergista sellainen on ”liian vanhatestamentillista”.
(MA: 248.) Totta on, että Johanneksen ehdotus noudattaa Vanhan testamentin
”silmä silmästä, hammas hampaasta” -linjaa (2. Moos 21: 24) eikä Uuden
testamentin edustamaa saman kohdan uudenlaista tulkintaa. Jeesushan asetti
vuorisaarnassaan tämän Mooseksen lain kohdan kokonaan uuteen valoon: ”Te

24 ”Synnin palkka on kuolema” -raamatunlause nousee voimakkaasti esiin myös Tuurin
varhaistuotantoon kuuluvassa novellissa ”Vuosi elämästä” (Tuuri 1975: 7—24), jossa nuori
mies joutuu fanaattisen uskonlahkon (ns. Oulun profeetan kannattajien) ristituleen.

25 Paavalin Roomalaiskirjeen teoreettista osaa seuraa käytännöllinen osa, jossa annetaan
ohjeita juuri tästä armahtavaisuudesta: ”Siunatkaa vainoajianne” (jae 14), ”Älkää kenellekään
pahaa pahalla kostako” (jae 17), ”Älä anna pahan itseäsi voittaa, vaan voita sinä paha hyvällä”
(jae 21) ym.
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olette kuulleet sanotuksi: ’Silmä silmästä, hammas hampaasta’. Mutta minä
sanon teille: älkää tehkö pahalle vastarintaa; vaan jos joku lyö sinua oikealle
poskelle, käännä hänelle toinenkin” (Matt 5: 38—39).

Johanneksen ehdotus Rantalan reiteen ampumisesta ei kuitenkaan ole vakavas-
ti otettava pyrkimys kostaa omat kärsimykset; paremminkin se ilmentää
kiivastumista Blombergin tasa-arvopuheille. Johannes ei nimittäin kosta Ranta-
lalle. Hän ei saa siihen sopivaa tilaisuutta, mutta toisaalta hänellä ei tunnu olevan
enää haluakaan: Blombergin organisoiman ”toverituomioistuimen” edessä, jo-
hon Rantala ei kuitenkaan saavu, Johannekselle tulee syyllinen olo (MA: 251).
Silti hänen ylpeytensä ei anna periksi ”lyödä veljenkättä” Rantalan kanssa, eikä
hän suostu lähtemään Saskatooniin pyytämään Rantalaa takaisin Uuteen Jerusa-
lemiin, niin kuin tämä Johannesta nöyryyttääkseen nyt haluaa.

Koska yhteisön jäsenet katsovat Johanneksen syylliseksi kohtaloonsa ja pitä-
vät Rantalaa korvaamattomana miehenä, Johanneksen ainoaksi vaihtoehdoksi
jää karistaa Uuden Jerusalemin tomut jaloistaan. Myös Blomberg on tämän
vaihtoehdon kannalla; hänelle oman laboratorionsa pystyssä pysyminen on
tärkeämpi asia kuin Johanneksen kunnia tai Rantalan teon oikeudenmukainen
tuomitseminen. Miesten vuoropuhelu tämän asian tiimoilta saa kirpeitä sävyjä.
Johannes viittaa taivaallisen Jerusalemin ulkomittoihin ivatessaan Blombergia
siitä, että tämä haluaa maanhankinnoissaan hyötyä farmareiden taloudellisesta
hädästä. Tämä iva tuntuu osuvan maaliinsa, koska Blomberg alkaa vastailla
samalla mitalla: ”Blomberg sanoi olevansa iloinen siitä, että olin täällä Uudessa
Jerusalemissa asuessani oppinut tuntemaan sanaa, vaikka en aina sen mukaan
täällä ollut osannutkaan elää. Sanoin, että harvat lopulta osasivat. Se oli
Blomberginkin myönnettävä” (MA: 257). Johannes lupaa vielä ”sulkea
esirukoustensa piiriin” yhteisön väen, mutta Blomberg ei halua sitä, koska ”Uusi
Jerusalem ja kaikki sen ihmiset saattaisivat hukkua sen armon määrään”, jonka
Johannes esirukouksillaan preerialle toimittaisi. Blombergin vastaus heijastelee
kyllästymistä Johannekseen ja tämän pilkalliseen uskonnollisen sanaston käyt-
töön ja ironiseen sananselitykseen.

Pieni yksityiskohta Blombergin ja Johanneksen keskinäisessä tilinteossa pal-
jastaa, miten tuttua Johannekselle on Raamatusta peräisin oleva termistö: Kun
Johannes selvittää velkansa ja omaisuutensa, hän havaitsee jäävänsä puille
paljaille. Mitkään tinkimiset eivät auta, Blomberg ei suostu maksamaan Johan-
neksen hevosista enempää kuin sen, että tämän velat kuittaantuvat. Johannes
toteaa: ”Minä näin, että Blomberg oli tämän asian näin päättänyt, eikä minulla
ollut mitään punnusta heittää siihen vaakakuppiin, jolla se minua punnitsi” (MA:
259).
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Kielikuvassa voi ajatella olevan alluusion Danielin kertomukseen Baabelin
kuninkaan, Belsassarin pidoista. Kesken pitojen ”ihmiskäden sormet” kirjoitta-
vat seinälle sanat ”Mene, mene, tekel, ufarsin”. Daniel tulkitsee sanoman
kuninkaalle: Jumala on laskenut tämän valtakunnan luvun ja tehnyt siitä lopun,
kuningas on ”vaa’alla punnittu ja köykäiseksi havaittu” ja valtakunta on pirstottu
ja annettu meedialaisille ja persialaisille. Ennustus käy toteen: kuningas Belsassar
menettää henkensä, ja hänen valtakuntansa saa haltuunsa meedialainen Daarejaves.
(Dan 5.)

Johannes on Blombergin vaa’assa havaittu samalla tavalla köykäiseksi mie-
heksi: hänen osuutensa Uuden Jerusalemin valtakuntaan on otettu pois,  ja sen saa
joku toinen, yhteistyökykyisempi ja nöyrempi mies.

3. Ei paluuta takaisin kotiin,
ei pääsyä ylös Jerusalemiin

3.1. Ponnistelu ajan virtaa vastaan

Johannes Hakalan tarinaa hallitsee tien kronotooppi: mies tekee matkaa vanhasta
uuteen. Ulkoisen matkanteon rinnalla kehittyy koko ajan sisäisen matkan juoni.
Tien mutkat, risteykset, esteiden ylitykset samoin kuin tapaamiset tiellä vaikut-
tavat tähän toiseen, syvemmällä etenevään juoneen ja myös päinvastoin: sisäiset
ratkaisut ja valinnat kääntävät myös ulkoisen juonen uuteen suuntaan. Näitä
kahta matkaa ei voi erottaa toisistaan — niitä voi ainoastaan yrittää kuvata eri
näkökulmista. Näissä juonen kulminaatiopisteissä tapahtuu joskus moraalisia
valintoja, mutta toisinaan voidaan puhua myös psyykkisistä reaktioista, puo-
lustusmekanismeista. Aina niitä ei voi varmuudella erottaa toisistaan: Tuurin
teksti jättää tilaa eri tulkintamahdollisuuksille.

Ajassa ja tilassa tapahtuvan etenemisen ei tarvitse välttämättä olla yksisuun-
taista. Tuurin teksteille onkin ominaista se, että liikettä tapahtuu yhtäaikaa
useammalla tasolla ja joskus aivan vastakkaisiin suuntiin. Esimerkki tällaisesta
yhtä aikaa kahteen suuntaan tapahtuvasta liikkeestä on kuvaus Johanneksen
pitkästä yksinäisestä junamatkasta, jonka hän tekee talvella English Riveriltä
Reginaan. Juna menee eteenpäin kohti länttä, mutta Johannes itse pyrkii ajatuk-
sissaan taaksepäin — kohti itää, kohti Suomea:



125

Rupesin siinä maatessani ajattelemaan koko siihen astista elämääni taaksepäin,
mutta en päivä kerrallaan, vaan niin kuin aika olisi alkanut kulkea toisin päin, ja
kaikki mitä minä siihen mennessä olin ehtinyt tehdä kun makasin nyt yötäni junan
vaunussa Saskatchewanin preerialla, tapahtuisi ajan virratessa taaksepäin; juna
lähti kulkemaan taaksepäin, veturinpyörien vipuvarret, toiset huutamaan hiljaisuut-
ta vaunuun ja italialaiset taas puhumaan ja molottamaan; juna tulee Brandonin
asemalle, pysähtyy hitaasti niin kuin sen täytyy tapahtua jos vauhtiin kiihdyttämisen
ajattelee taaksepäin, italialaiset kävelevät takaperin vaunusta ulos ja viittilöivät
vaunua asemasillalla. (MA: 55.)

Johannes kuvaa yksityiskohtaisesti miltä näyttävät asiat, kun ne tapahtuvat
takaperin, kunnes toteaa, ettei enää muista asioita kyllin tarkasti. Hän kuitenkin
ajattelee läpi koko Kanadassa olemisensa ja laivamatkansa, elämisensä ja teke-
misensä Suomessa, mikä tuottaa vaikeuksia, koska: ”en halunnut kaikkea muis-
tella”. Unen ja valveilla olon rajoilla hän lipuu ”ajan virtaa vastaan” tuttujen
ihmisten ohi, jotka ”puhuivat vaatien minua tekemään asioita, joita olin luvannut
tehdä mutta jättänyt tekemättä ja toiset halusivat, että olisin jättänyt tekemättä
sellaista, jota olin tehnyt” (MA: 56).

Välillä hän palaa takaisin tarinan nykyhetkeen. Hän kuulee, miten pyörät
kolkkaavat ja vievät junaa eteenpäin. Sitten hän liukuu jälleen takaisin mennei-
syyteen:

Pääsin sen yön aikana lapsuuteeni saakka, niin pitkälle taaksepäin kuin elämästäni
muistin. Viimeisin muistikuva, johon pääsin oli, että makaan joen mustalla jäällä.
Täytyy olla syksy, jää täynnä valkoisia ilmakuplia. Makaan jäällä niitä ilmakuplia
ihmetellen. Ajattelen, että nekin ovat eläviä olentoja ja minäkin olen. Siitä kun vielä
ajattelin elämää taaksepäin, luulin muistavani vielä senkin kuinka tulen talolta
jokirantaan, ja kuinka nyt kulkiessani taaksepäin jokitörmää ylös polulla lepikkoon
hakatussa aukossa maa on mustaa ja roudassa, ja pakkaset tulleet ennen lumia, koko
avara maisema aukeaa niin, että ensin saatan nähdä vain joen törmät ja kaikki puut
törmällä ja rinteessä, ja talot jokirannassa törmän päällä ja kauempana, ja ylhäällä
peltojen rajaan päästyäni näen pellot ja niityt ja koko maailman, metsiin saakka.
(MA: 56—57.)

 ”Koko maailman metsiin saakka” -ilmaus kuvaa hyvin pienen lapsen koke-
musta ja käsitystä maailmasta: maailma on vain se, minkä näkee — tässä
tapauksessa oma koti, joki ja joen törmät, pellot ja lakeus metsiin saakka.
Johannes ei kuitenkaan ole varma, muistiko hän tämän avaran maiseman — maan
avaruuden — varhaisesta lapsuudesta saakka, sillä hän oli sen niin monta kertaa
nähnyt sen  jälkeenkin.  Joka tapauksessa hän korostaa kahteen kertaan sitä, miten
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vaikeaa oli mennä ”ajan virtaa vastaan”.26

Pekka Tarkka vertaa tätä tajunnan kelausta filmin ajamiseksi väärään suuntaan.
Hänen mielestään se on ”menneisyyden komediaa, joka kääntää hellyttävästi
hämmästellen maailmaa nurin” (Tarkka 1989b). Se ei kuitenkaan ole pelkkää
komediaa, vaikka filmin takaisinpyörittäminen aina naurattaakin. Koominen
ajatusleikki saa nimittäin myös symbolisia merkityksiä: menneen elämän
kelauksessa on aistittavissa vakava, suorastaan traaginen ulottuvuus. Tilanne on
tulkittavissa päähenkilön tietoiseksi tai tiedostamattomaksi pyrkimykseksi py-
säyttää aika ja kääntää ”ajan virta” toiseen suuntaan.

Ehkä perimmäinen syy tähän on halu päästä takaisin kotiin, takaisin lapsuu-
teen, takaisin kaiken alkuun. Johannes ei uskollisena kertojanlaadulleen sano sitä
julki, mutta aivan ilmeisesti hänellä on halu aloittaa kaikki, koko elämä, uudes-
taan alusta. Jo siirtolaiseksi lähteminen ilmentää tätä pyrkimystä: uusi maailma
on myös uusi alku. Mennyt maailma ja siellä tehdyt ratkaisut eivät kuitenkaan ole
niin vain jätettävissä. Syyllisyys vääristä ratkaisuista painaa mieltä: ”- - ihmiset
seisoivat minun edessäni ja puhuivat vaatien tekemään asioita, joita olin luvannut
tehdä mutta jättänyt tekemättä ja toiset halusivat, että olisin jättänyt tekemättä
sellaista, jota olin tehnyt” (MA: 56). Aika juoksee kuitenkin vääjäämättä samalla
tavalla niin kuin maisema vilistää junan ikkunassa, eikä todellinen paluu mennee-
seen ole mahdollista — ei ajassa eikä tilassa. Tehtyä ei saa tekemättömäksi,
rikottua ei saa korjatuksi.

Toisaalta ajan virran kääntäminen on tulkittavissa myös pyrkimykseksi suo-
jautua ahdistukselta ja kuoleman ajatukselta. Tällöin kysymys ei ole mistään
menneisyydessä tehtyjen  ratkaisujen  ja moraalisten valintojen puntaroinnista,
vaan psyykkisestä suojautumisreaktiosta ahdistavien tosiasioiden edessä.

Riitta Tähkä on lähestynyt ajan pysäyttämisen pyrkimystä psykoanalyyttisesta
näkökulmasta. Hän toteaa, että siihen liittyy myös elämän rajallisuuden käsittä-
minen, ajatus kuoleman lähestymisestä sekä pyrkimys menneen uudelleen val-
taamiseen:

26 Tuurin esikoisromaanin päähenkilö Erkki Renkonen harrastaa aika ajoin samankaltaisia
ajatusmatkoja menneeseen kuin Johannes Hakala. Hänen perusmaisemansa on täsmälleen
sama kuin Johanneksella: ”Hän ajatteli jotakin paikkaa ja yritti päästä siihen tunnelmaan, jota
siellä oli ollut. Joskus se onnistui helposti, ja saattoi olla siinä paikassa kauan ja tulla sitten pois.
Kotiin pääsi vielä helposti. Voi seisoa ikkunan edessä, pää ylettyi juuri ikkunalaudalle ja voi
katsoa pitkin loivaa rinnettä alas, joelle asti. Joki tuli oikealta, teki mutkan vasemmalle ja
oikealle ja meni jonnekin korkeiden töyräiden väliin. Korkeilta ne tuntuivat ainakin.” (1971a:
63.)
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Ihmisellä on suuri tarve manipuloida ajan kokemusta ja ymmärrettävästi sitä
enemmän, mitä häiritsevämpi tietoisuus ajasta on. Niin välttämätön kuin aika meille
onkin, meillä on suuri tarve pysäyttää aika, päästä siitä irti, koska aika on vääjäämät-
tä muutosta, joka kuljettaa meitä kohti kuolemaa. Shiffer (1978) [I. Shiffer: The
Trauma of Time, New York] puhuu ”ajan traumasta” ja halustamme häivyttää
kaikki se paha, minkä aika on tunkenut meihin, tuhota ajan eteneminen, vallata
mennyt uudelleen. (R. Tähkä 1989: 70.)

Johannes ei ole enää aivan nuori mies (37-vuotias) ja hänen elämäänsä on
ehtinyt mahtua jo yhtä ja toista. Koko tulevaisuus on täysin hämärän peitossa
kolmen epäonnistuneen työntekoyrityksen jälkeen. Hyytävä yksinäisyyden tun-
ne, jota ilmentää lähes autistinen vetäytyminen kaiken junassa ja asemilla
tapahtuvan hyörinän ulkopuolelle, on kuin kuoleman kosketus:

Junassa en ruvennut juttusille ainoankaan ihmisen kanssa. En vastannut, jos joku
kysyi minulta jotakin. - - En katsonut ihmisiä suoraan kasvoihin eikä kukaan
katsonut minua ohikulkiessaan, mutta vaikka en ihmisiä katsonutkaan, tunsin
kuinka niitä aaltoili kaiken aikaa ympärilläni asemasilloilla ja junanvaunuissa. - -
Ihmisiä kulki vaunun käytävillä. En tiennyt mihin ne olivat matkalla. En kysynyt
sitä keneltäkään. Olin aivan yksin, vaikka kaikki ne ihmiset matkustivat koko ajan
kanssani. (MA: 51—52.)

Paluu menneeseen, kotiin ja lapsuuteen, on pakenemista mahdollisimman
kauas vääjäämättä lähestyvän — todellisen tai symbolisen — kuoleman edestä.
Johanneksen vaihtoehdot ovat vähissä; oljenkortena on enää Uusi Jerusalem.
Mieli kääntyy nyt katselemaan mennyttä ja punnitsemaan sitä. Kuolevan sano-
taan näkevän elämänsä filminauhan tavoin juuri ennen viimeistä henkäystä.
Johannes alkaa pyörittää elämänsä filmiä taaksepäin itse.

Kiinnostava yksityiskohta koko Tuurin tuotantoa ajatellen on ajatusmatkan
päätepiste: Johannes makaa jäällä ja katselee jäässä olevia ilmakuplia ja esittää
oman — pienen lapsen — tulkintansa niistä: ”Ajattelen, että nekin ovat eläviä
olentoja ja minäkin olen.” Elävä ihminen rinnastuu jään sisällä oleviin ilmakupliin.
Molemmat ovat ”eläviä olentoja”. Tämä on tulkittavissa panteistiseksi näkemyk-
seksi kaiken elollisen ja elottoman ykseydestä: ilmakupla on jäänyt hetkeksi
jähmettyneen virran vangiksi; samoin on ihminenkin hetkisen ajan vanki, mutta
samalla hän on yhtä luonnon suuren kiertokulun kanssa.

 Tuuri on jo aivan varhaistuotannossaan kehitellyt tätä ajanvirtaa vastaan
kulkemisen teemaa. Lyhyessä, puolentoista sivun mittaisessa novellissa ”Takai-
sin” minä-kertoja palaa junalla Etelä-Suomesta Kauhavalle. Lause ”Tampereella
käänsivät junan toisinpäin” on merkityksellinen: junassa istuja alkaa katsoa
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matkantekoa päinvastaisesta suunnasta kuin aikaisemmin. Tämä vertautuu ”ajan
virran” kääntämiseen. Asemalta kertoja kävelee vähän matkaa ”takaisinpäin”
lapsuudenkotiinsa. Tuvassa on mummo,  joka alkaa muistella hänen syntymäänsä,
ja yhdessä he käyvät vinttikamarissa katsomassa paikkaa, jossa hän oli nukkunut
silloin, kun hänen isänsä oli sodasta tullut ensi kerran lomalle ja rynnännyt häntä
katsomaan. Novellin loppu on merkillinen:

Siitä kun lähdin tietä eteenpäin, niin vastaani tuli joku vanha akka.
— Tästä ei olekaan enää menemistä, se sanoi.
— Miten niin? minä sanoin.
— Tästä sinä et enää pääse eteenpäin, se sanoi.
— Miksen? minä kysyin.
— Sen takia kun tästä lähtien minä olen sinä, se sanoi.
Mikähän sekin mahtoi olla; joku hullu? minä silloin ajattelin. (Tuuri 1971b:

102—103.)

Paino on sanalla ”silloin”. Nyt, kertomisajankohtana, kertojalla on mielessään
selitys vanhan akan omituiselle repliikille. Sitä hän ei kuitenkaan ilmaise vaan
jättää sen yleisönsä mietittäväksi. Yksi tulkintamahdollisuus on, että ollaan
tekemisissä sielunvaelluksen kanssa: syntymää edeltävään aikaan ei ole pääsyä,
sillä silloin sieltä tulee vastaan jo joku toinen ihminen. Tätä tulkintaa vastaan ei
sodi ainakaan Tuurin oma lausunto, sillä hän sanoo, että novelli ”pitää sisällään
kertojan siihenastisen elämän ja vähän elämää sitä ennenkin” (1991b: 308).27

”Siitä kun lähdin eteenpäin” -ilmaus merkitsee novellin maailmassa paluuta
ajassa aina vain taaksepäin, ja vastasyntyneen kohdalla se tarkoittaa palaamista
syntymää edeltävään aikaan, äidin kohtuun ja ehkäpä vielä sitä kaukaisempaankin
aikaan. Maan avaruuden ajan virtaa vastaan etenemistä kuvaavassa jaksossa
kertoja käyttää samantapaista ilmaisua ”Siitä kun vielä ajattelin elämää taakse-
päin - -” (MA: 57) päästyään viimeiseen ”varmaan” lapsuusmuistoonsa. Tämän

27 Novelli on lyhin Tuurin kirjoittamista proosateksteistä. Se tuntuu kirjailijan omasta
mielestä erityisen onnistuneelta. Varhaisnovelleistaan puhuessaan Tuuri sanoo, että hän yritti
niissä ”yksinkertaisilla lauseilla kuvata havaintoa” ja uskoi, että ”havainnon hyvä, yksinkertai-
nen kuvaaminen saisi lukijassa aikaan tunteen ja ajatuksen, jonka halusin välittää. - - En
kuitenkaan uskonut, että tällä tekniikalla olisi mahdollista kuvata vain aivan konkreettisia
asioita, tavallisella järjellä käsitettäviä, enkä usko vieläkään. Kysymys on vain siitä, mitä
havaintoa kuvataan. Jonkinlaisena todistuksena tästä pidän yhä - - novellia ’Takaisin’” (1991b:
293). Toisin sanoen: ainakin ”Takaisin”-novellista on ”lupa” lukea muutakin kuin ”järjellä
käsitettävää”. Samassa artikkelissa Tuuri viittaa myös saman novellin lyhyyteen, jollaiseen hän
ei enää usko pystyvänsä. Islantilaisille koululaisillekin hän luki tämän novellinsa juuri sen
lyhyyden vuoksi (1993a: 63).
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voi tulkita näiden kahden tekstin väliseksi kytkennäksi.28

”Takaisin”-novelli on mielestäni katsottava yhdeksi Maan avaruuden sub-
tekstiksi. Molemmissa on samoja elementtejä: junamatka, paluu, Kauhava,
varhaislapsuus,  ja ennen kaikkea pyrkimys ajassa taaksepäin. Onnellinen lap-
suus kotona Pohjanmaalla on se kadotettu paratiisi, johon molempien tekstien
kertojat ajatuksissaan pyrkivät. Paluussa ei siis ole välttämättä kyse menneisyy-
den jäsentämisestä suhteessa tehtyihin ratkaisuihin ja valintoihin, vaan kyseessä
voi olla tiedostamaton pyrkimys regressioon: lapsena, vauvana, oma itse sulau-
tuu äitiin. ”Itsen kokemisen lakkaamisen myötä lakkaa myös subjektiivinen aika,
joka seuraa yksilöllistä tietoisuutta. Se on kokemusta ajan tuolla puolen” (R.
Tähkä 1989: 71). Vauvan paratiisi on äidin sylissä, jossa ajalla ei ole mitään
merkitystä.

Regressiiviset kokemukset voivat, kuten psykoanalyytikot korostavat, toimia
myös ”egon palveluksessa”:

Hyvin integroitunut ja energeettisesti vahva ego pystyy myös käyttämään regressiota
koko organismin levon, virkistyksen ja luovan toiminnan palveluksessa, kun sen
sijaan häiriintyneelle egolle jokainen regressio saattaa merkitä potentiaalista kont-
rollin menettämisen vaaraa. (V. Tähkä 1972: 61.)

Johanneksen kohdalla matka ajassa takaisin kotiin ja varhaislapsuuteen näyt-
täisi olevan juuri tällainen ”regressio egon palveluksessa”. Aamulla herättyään
hän tuntee olonsa ”virkeäksi” (MA: 57): hän kokee mielialansa jollain tavalla
paremmaksi. Myöhemmin hän viittaa implisiitisti siihen, millainen hänen sisäi-
nen tilansa junamatkan aikana oli ollut ja miten se yöllisen lapsuuteen paluun
myötä muuttuu: junan lähtiessä Reginasta eteenpäin ja lähestyessä Moose Jawia,
Uuden Jerusalemin ”omaa” asemaa hänen ”mielensä kevenee” ja hänelle tulee
nälkäkin; hän rupeaa myös puheisiin vastapäisen pariskunnan kanssa, joka
tarjoaa hänelle leipää (MA: 65). Hän pystyy myös tekemään koko tulevaisuuten-
sa kannalta merkittävän ratkaisun: viemään päätökseen vaikean matkansa,
ponnistautumaan Uuteen Jerusalemiin.

Maan avaruuden junamatkakuvauksen yhtä aikaa kahteen suuntaan etenevä
liike on uudenlainen muunnelma siitä Tuurin jo aiemmin käyttämästä kerronta-
tekniikasta, jossa samanaikaisesti mennään eteenpäin kahdessa aikatasossa.
Näin tapahtuu mm. Pohjanmaassa ja Ameriikan raitissa, joissa sisäkertomuk-

28 Auli Viikari viittasi eräässä keskustelussamme tämän Tuurin varhaisnovellin ja Maan
avaruuden junamatkajakson väliseen kytkentään.
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silla on tärkeä temaattinen merkitys. Kuvio rakentuu siten, että istutaan autossa
ja ajetaan sellaisten paikkojen ohi, jotka synnyttävät muistikuvia aiemmin
kuulluista tarinoista. Joko kertoja itse tai joku muu tarinan henkilöistä alkaa
kertoa omaansa tai jonkun toisen henkilön (yleensä lähisukulaisen) elämäntari-
naa vuosikymmenten takaa (Pohjanmaassa Mäntsälän kapina ja sodat, Ameriikan
raitissa amerikansuomalaisten lähtö 1930-luvulla Karjalaan). Itse tarinasta tulee
kehyskertomus sisäkertomukselle, ja tarinan ajassa ja paikassa tapahtuva etene-
minen kehystää sisäkertomuksessa tapahtuvaa ajallista ja paikallista etenemistä.

Tämä kahdella tasolla tapahtuva yhtaikainen liike luo rinnastusmahdollisuuk-
sia ja houkuttelee lukijaa löytämään analogioita menneen ja (tarinan) nykyisyy-
den väliltä. Tässä tullaan lähelle sitä Saarnaajasta löytyvää maksiimia, että ”mitä
on ollut, sitä vastakin on; ja mitä on tapahtunut, sitä vastakin tapahtuu. Ei ole
mitään uutta auringon alla. Jos jotakin on, josta sanotaan ’Katso, tämä on uutta’,
niin on sitä kuitenkin ollut jo ennen, ammoisina aikoina, jotka ovat olleet ennen
meitä” (Srn 1: 9—10).

Toisin sanoen: kaikki toistuu ja kiertyy jossain muodossa aina takaisin. Asiat,
joiden kanssa tarinan henkilöt kamppailevat, eivät ole uusia. Heitä edeltävät
sukupolvet ovat olleet samankaltaisissa tilanteissa: sotaa on aina käyty, mutta
viholliset vaihtuvat — väkivalta synnyttää uuden väkivallan siemeniä; siirtolai-
suutta on aina ollut — sen muodot vain vaihtuvat, mutta perimmältään se on aina
samanlaista onnen tai paremman elämän etsintää.

3.2. Aika kuluu, vuodenajat vaihtuvat, ihminen muuttuu

Johannes Hakala yrittää siis kääntää ”ajan virtaa” toiseen suuntaan voidakseen
sillä tavoin vallata menneen uudelleen tai päästä takaisin niin kauas, että on ”ajan
tuolla puolen”. Tai sitten hän vain kelaa mennyttä elämäänsä taaksepäin
miettiäkseen, mitä kaikkea on tullut tehneeksi ja mitkä kaikki asiat hänen olisi
pitänyt jättää tekemättä. Aika on ihmisen mielenrakennetta ajatellen mitä tärkein
todellisuuden ulottuvuus. Välillisyytensä, abstraktiutensa ja epämääräisyytensä
vuoksi se jää kuitenkin usein toissijaiseksi käsitteeksi. Kappaleet, joilla on
tilallinen ulottuvuus, ja toiminta, joka on välittömästi havaittavissa, ovat helpom-
min määritettävissä ja selitettävissä. ”Mitä on siis aika? Minä luulen sen tietäväni,
jos ei kukaan sitä minulta kysele. Mutta jos joku sitä kysyy ja tahtoisin sen selittää
hänelle, minä en sitä tiedä. Katson kuitenkin varmasti sen tietäväni”, tunnusti jo
Augustinus (n. 400/1981: 349) ja hänen kokemuksensa on yhä ajankohtainen.
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Tuurin teksteissä aikaproblematiikka nousee toistuvasti esiin, mitä ilmentää
temporaalistruktuurien runsaus.29 Ja kun puhutaan Tuurin tekstien kytkennöistä
Raamattuun, kannattaa panna merkille se, että luku seitsemän esiintyy
merkitsevänä useissa Tuurin teksteissä — nimenomaan ajan kulumiseen
kytkeytyneenä. Novellissaan ”14 vuotta” Tuuri soveltaa vanhaa myyttiä ihmisen
muuttumisesta seitsenlukuperiodein (Tuuri 1975: 103—122).30 Sama ajatusmalli
on löydettävissä implisiittisenä myös novellista ”Sammuttajat”, jossa kuvataan
kolmen kaveruksen elämää neljässä kertomussekvenssissä, joiden välille jäävät
noin seitsemän vuoden mittaiset aukot (Tuuri 1983a: 49—118).31 Myös Pohjan-
maa-sarjasta voi löytää seitsenlukujen tarkkaan harkittua käyttöä: Pohjanmaan
kertoja Erkki on romaanin tapahtumahetkellä 28-vuotias (4x7=28). Nimismies
toteaa Erkin iästä, että siinä iässä ”ihmisen älysielu alkaa vapautua” (PM: 251).
Ameriikan raitin tapahtumahetki on 7 vuotta myöhemmin; Erkki on silloin 35
vuotias (5x7=35). Molemmat romaanit kuvaavat Erkin elämän tärkeitä käänne-
kohtia.

Johanneksen uusi elämä Uudessa maassa kestää noin 49 vuotta eli kaikkiaan
seitsemän seitsenvuotisjaksoa.32 Tutkittavat teokset kertovat vain ensimmäisen
jakson alkuvaiheista ja valottavat ainoastaan muutamin ennakoivin upotuksin
Johanneksen myöhempää elämää. Mutta merkille pantavaa on, että Johannes
Hakalan tarina käsittää yhteensä seitsemän kirjaa; kaksi Uudessa Jerusalemissa
ja viisi  Maan avaruudessa. Koko tarina jakautuu siis seitsemään juonisekvenssiin,
joista kukin kuvaa tärkeää käännekohtaa tai valintatilannetta päähenkilön elä-
mässä. Lukumäärän voi tulkita niin, että sekin osaltaan kytkee teokset Raamat-
tuun ja  Ilmestyskirjaan. Seitsemänhän on koko Raamatun keskeisin luku,33 ja se

29Temporaalistruktuureista ks. Kinnunen 1978 ja 1989 (s. 138—144).
30Esimerkiksi juutalainen filosofi Filon näkee 7-luvun liittyvän ihmisen kehitykseen:

seitsemän ikäisenä lapsi vaihtaa hampaansa, 14:n ikäisenä hän kypsyy nuorukaiseksi, 21:n iässä
hän tulee mieheksi jne.  (IRT II: 3246). Ks. myös Biedermann 1989/1993: 328—329.

31 Myös yhden Tuurin novellikokoelman nimi on Seitsemän kertomusta (Tuuri 1972).
32 Tämä käy ilmi, kun yhdistelee tutkittavien teosten tiedot niihin tietoihin, joita Martta

Ameriikan raitin lopussa kertoo Johanneksen pojanpojalle Erkille. Martta kertoo olleensa
Johanneksen kanssa naimisissa 48 vuotta. Ennen heidän vihille menoaan Johannes on ehtinyt
olla maassa reilun vuoden, korkeintaan puolitoista. Martta kertoo elämäntarinaansa vuonna
1985. Hän kertoo tulleensa Kanadaan äitinsä kanssa kolmivuotiaana ”nälkää pakoon vuonna
1915” (AR: 274). Kertomahetkellä hän on ollut maassa 70 vuotta (10x7).

33 Luvun seitsemän symbolista merkitystä ei IRT:n mukaan johdeta luomista seuranneesta
seitsemännestä levon päivästä vaan Jumalan tunnusluvun kolme ja luomakunnan luvun neljä
yhdistämisestä.
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strukturoi monella tavalla myös koko Ilmestyskirjaa.34 Raamatun typologiassa
seitsemän symboloi pyhyyttä, täyttymystä ja jumalallista täydellisyyttä (Nikolai-
nen 1988: 20; IRT II: 3244—3246). Northrop Fryen mukaan koko Raamattu
jakaantuu seitsemään suureen kerrontasekvenssiin (luominen, maastapako, laki,
viisaus, profetia, hyvä sanoma ja ilmestys), jotka etenevät dialektisesti teoksen
alusta loppuun; jokainen vaihe on edellisen luoman perspektiivin laajentamista
ja ennakoi seuraavaa, joka on aina jälkimmäisen vastatyyppi. (1982: 169—172.)

Riitta Tähkä erottaa toisistaan kaksi perustavaa ajan kokemusta: aika kestona
ja aika perspektiivinä:

Ilman aikaa kestona tietoisuus ei ole mahdollinen. Pyrimme hallitsemaan aikaa
kestona erilaisin objektiivisin mittarein. Aika perspektiivinä on kokemus ajasta
ulottuvuutena, jolla on menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus, ja jolla ulottuvuudella
kokemuksemme voi sijaita eri tavoin. Aika perspektiivinä koetaan enemmän osana
omaa itseä kuin aika kestona, joka koetaan enemmän ulkopuolisena aikana. (R.
Tähkä 1989: 58.)

Psyykkisen ajan käsitteessä on kyse vuorovaikutuksesta ja aktiivisesta suhtees-
ta menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välillä. ”Kyse on siitä miten
kussakin nykyhetken kokemuksessa itsen kokemiseen integroidaan siihenastinen
kokemus, muistot ja tulevaisuuden ennakointi” (mt: 66—67). Kyseessä ei ole
peräkkäinen, lineaarinen toiminta, sillä sekä menneisyys että tulevaisuus koetaan
nykyhetkessä.35 Tähkän mukaan psyykkinen aika on sirkulaarista: ”- - se ei
kuljeta meitä yhä kauemmaksi, etäälle menneestä, vaan mennyt on loputtomasti
luomassa uudelleen jokaista nykyhetkeä” (mt: 67—68).

Ihmisen tapa hahmottaa kokemuksena perustuu ajan, tilan ja kausaliteetin
kolminaisuuteen: ”Kun aika, liike projisioidaan tilaan, syntyy lineaarinen aika,

34 Ilmestyskirjassa on kirjeet seitsemälle seurakunnalle (joihin liittyvät myös seitsemän
kultaista lampunjalkaa ja seitsemän enkeliä eli seitsemän tähteä), seitsemän henkeä, seitsemän
sarvea, seitsemän silmää, seitsemän sinettiä, seitsemän pasuunaa, seitsemän ukkosenjylinää,
seitsemän vihanmaljaa ja seitsemän tuomiota. Tärkeä rooli on myös seitsenpäisellä pedolla,
jossa seitsenluku esiintyy paitsi päinä myös kuninkaina ja vuorina. Mainittujen seitsenlukujen
lisäksi raamatuntutkijat ovat laskeneet, että ns. autuaaksi-julistaminen esiintyy Ilmestyskirjas-
sa seitsemässä kohtaa, samoin ”amen”-sana, johon myös koko Ilmestyskirja ja samalla koko
Raamattu loppuu (Madsen 1969: 27—36). Luku seitsemän mainitaan Ilmestyskirjassa kaikki-
aan yli 50 kertaa (Saarisalo 1975: 684).

35 Puhuessaan ajan kolminaisuudesta myös Augustinus viittaa siihen, miten kaikki koetaan
aina nykyisyydessä: ”- - on kolme aikaa: menneen nykyisyys, nykyisen nykyisyys ja tulevan
nykyisyys. Sillä nämä kolme ovat jollakin tavalla sielussa, muualla en niitä näe. Menneen
nykyisyys on muisti, nykyisen nykyisyys on havainto ja tulevan nykyisyys odotus.” (n. 400/
1981: 356.)
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liike eteenpäin, yhteen suuntaan tällä tilaan sijoittuvalla jatkumolla, peräkkäisistä
pisteistä seuraaviin” (mt: 66). Tähkän mukaan lineaarinen aika on välttämätöntä,
jotta voisimme nähdä tulevaisuuden. Syklinen aika puolestaan kieltää implisiitti-
sesti ajan kulun, koska siinä kaikki voidaan aina aloittaa alusta uudelleen: sen
perspektiivi on ajaton. Lineaarinen aika on jatkuva ja palautumaton. Se edellyttää
rajoitusten ja rajallisuuden myöntämistä, muutoksen ja muuttumisen hyväksy-
mistä. (mt: 72.)

Sirkulaarisen (syklisen) ajan kokemukset nousevat esiin Johannes Hakalankin
tarinassa. Kun Johannes saapuu Uuteen maailmaan, hänen päämääränsä on
aloittaa koko elämä ikään kuin alusta uudelleen. Hän on päättänyt, ettei ikinä
palaa takaisin kotimaahan (UJ: 63). Tarinan alussa tämän uuden alun ajatus
nousee voimakkaasti esiin Johanneksen kuvatessa, miten kaikki miehet (maa-
hantulijat) joutuvat riisuutumaan alasti maahanmuuttoviranomaisten edessä lää-
kärintarkastusta varten: ” - - meitä seisoi alasti siinä hallissa yli kaksituhatta
miestä, jotka halusivat päästä Kanadaan - -” (UJ: 12).

Tämä joukkoriisuutuminen aatamin asuun toimii samanaikaisesti sekä ”para-
tiisiin” saapumisen että uuden syntymän symbolina. Paratiisissa kirmailtiin
ilman vaatteita ja alasti tähän maailmaan aina synnytään. Sosio-historiallisesta
perspektiivistä katsoen maahantulijat ovat Kanadan valtiolle kuin karjaa; heitä
käsitellään lauman tapaan — suorastaan ihmisarvoa loukkaavasti. Viranomais-
ten näkökulmasta he ovat työjuhtia Kanadan kaivoksiin ja metsäkämpille,
raskaisiin, likaisiin ja vaarallisiin töihin, joita kieliset eivät enää suostu tekemään.
Miesten omasta perspektiivistä katsottuna tilanne on kuitenkin toinen: heille
tapahtuma on jonkinlainen riitti, erikoislaatuinen vihkimys siirtolaisen osaan.

On merkillepantavaa, että myöhemminkin tarinan käännekohtiin sijoittuu
riisuminen — yleensä saunomisen yhteydessä. Kun Johannes ja Mäen Kalle
tulevat Kirkland Lakelta Sudburyyn, Rinne passittaa heidät ensimmäiseksi
saunaan (UJ: 189). Tämä tapahtuu heti Uuden Jerusalemin jälkimmäisen jakson
alussa. Samalla tavalla Maan avaruuden toisen osan alussa on saunakohtaus
(MA: 89—90). Johannes on aloittanut maatyöt preerialla ja hänellä on kovan
työn, saunomisen ja pesemisen jälkeen ”hyvä ja rehellinen olo”. Rehellinen olo
on sisäisesti tyydyttävän ratkaisun — Uuden Jerusalemin yhteisön jäseneksi ja
rakentajaksi ryhtymisen — hyvä jälkimaku. Merkittävä riisuutuminen ja
peseytyminen sijoittuu myös Johanneksen Sudburyyn-palaamiseen. Siltala käyt-
tää hänet saunassa ja puettaa omiin puhtaisiin alusvaatteisiinsa (MA: 275—278).
Tämäkin riisuminen, peseytyminen ja pukeutuminen symboloi uuden elämän-
vaiheen aloittamista — koko elämä on jälleen rakennettava uudelle pohjalle,
vaikkakin tuo pohja merkitsee ulkoisen vaaran jatkuvaa läsnäoloa.
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 Pohjanmaa loppuu hyvin samankaltaiseen riisumiseen. Siinä päähenkilö
palaa rankkasateessa lapsuudenkotiinsa, astuu tupaan, riisuu märät vaatteensa
lattialle ja kuivaa itsensä naulassa roikkuvaan astiapyyhkeeseen. Tuvassa ei ole
muita kuin äiti, joka lukee Tuomas Kempiläisen kirjaa Kristuksen seuraamisesta.
(PM: 364). Kohtaus on voimakas kuva puhdistautumisesta (rankkasade vastaa
kastetta; astiapyyhkeellä kuivataan vain puhtaita astioita) ja uudelleen syntymi-
sestä (alastomuus, lapsuudenkoti, äiti ja poika kahdestaan). Äidin lukeman kirjan
nimi viittaa myös käännekohtaan, suunnanmuutokseen: Kristuksen seuraami-
seen.36 Tarinan loppu on samalla uuden tarinan alku.

Ameriikan raittikaan ei muodosta tässä suhteessa poikkeusta: käännekohtiin
sijoittuu riisuminen ja saunominen/peseytyminen. Kun Erkki saapuu hankalan
menomatkan jälkeen perille Floridaan, mies viedään heti saunaan ja uimaan (AR:
66—76). Matkalla pohjoiseen, Kaisun lähdettyä Suomeen, Otto vie Erkin
”saunomaan”. Tämä ”sauna” osoittautuu bordelliksi, mutta yhtä kaikki, Erkki
kylvetetään ja ”kuivataan” Oton lupauksen mukaisesti. Kanadassa, tarinan
tärkeässä käännekohdassa, kun Erkki on löytänyt sukulaisensa, saunotaan jälleen
perusteellisesti. Ja koko romaani loppuu kohtaan, jossa Erkki on päättänyt palata
Suomeen (heti kun se on mahdollista), ja kuin sinetiksi tälle eräänlaiselle
kääntymykselle kaverit tulevat hakemaan häntä saunaan. Nämä kaikki kylvetykset
merkitsevät tiettyjen ratkaisujen ja valintojen — niin hyvien kuin huonojenkin —
sinetöimistä.

Saarnaaja Blombergin ajattelussa syklisyys on varsin keskeisellä sijalla ja hän
markkinoi sitä myös Johannekselle, kun heille tulee puheeksi Johanneksen ikä:

Blomberg selitti minulle kävellessämme junalta autolle, että kolmenkymmenen
seitsemän vuoden ikä on ihmisen elämän suuria taitekohtia, solmupiste, koska tasan
kolmekymmentäseitsemän vuotta syntymäni jälkeen tähtitaivas ylläni oli taas
täsmälleen samassa asennossa kuin syntymäni hetkellä. Se päivä oli otollinen
jonkin uuden aloittamiselle. Blomberg kysyi, koska olin syntynyt. Kun kerroin
syntyneeni syksyllä, Blomberg lupasi pitää sen mielessään. (MA: 181.)

36 Pohjanmaan näytelmäversion (Tuurin oma sovitus) mukaan äidin lukema kohta kuuluu:
”On niitä, joilla itsellään on rauha ja jotka muidenkin kanssa voivat ylläpitää rauhaa. Ja on niitä,
joilla itsellään ei ole rauhaa ja jotka eivät myöskään sitä muille suo. Ne ovat vaivaksi muille,
mutta itselleen vielä enemmän. Vielä on niitäkin, jotka pitävät itsensä rauhallisina ja koettavat
muitakin tehdä rauhallisiksi. Onhan tässä viheliäisessä elämässä meidän rauhamme enemmän
vastusten nöyrää kärsimistä kuin tunteettomuutta. Ken paremmin taitaa kärsiä, omistaa suurem-
man rauhan. Hän on itsensä ja maailman voittaja, Kristuksen ystävä ja taivaan perillinen.”
(1990b: 85.)
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Tämä keskustelu käydään keskikesällä. Johannes on tullut edellisenä syksynä
Kanadaan uutta elämää aloittamaan juuri kun oli täyttämässä 37 vuotta. Hetki oli
todellakin hänen siihenastisen elämänsä merkittävin solmukohta. Tämä
Blombergin teoria ajankohdan otollisuudesta joutuu kuitenkin ironiseen valoon,
kun muistaa, millaisiin hankaluuksiin Johannes siirtolaisuutensa alkutaipaleella
joutui.

Vuodenaikojen vaihtelulla on kuitenkin selkeästi jaksottava (syklinen) ja myös
symbolinen merkitys erityisesti Maan avaruudessa (Uuden Jerusalemin tarinahan
sijoittuu kokonaisuudessaan syksyyn). Tarinan synkkä alkujakso, tukkikämppä-
kohtaus ja sitä seuraava yksinäinen matka Uuteen Jerusalemiin sijoittuvat tal-
veen, joka on äärimmäisen kylmä. Aurinkoinen ja lämmin kevät sen sijaan on
Johannekselle onnellista aikaa. Hän kyntää ja kylvää Uuden Jerusalemin peltoja,
nauttii elämästään ja suunnittelee tulevaisuuttaan.

Helteinen kesä merkitsee lankeemusta: Johannes sortuu vanhaan paheeseensa
ja rikkoo kuudetta käskyä — ja tavallaan vetää päällensä Rantalan säätämän
”kuolemantuomion” (MA: 198). Välien selvittely (sen niittäminen mitä on
kylvänyt) tapahtuu syksyllä — elonkorjuuaikana — ja syksyllä Johanneksen on
myös lähdettävä Uudesta Jerusalemista pois. Kaikki on jälleen aloitettava alusta.

Syksyn ja uuden talven taitekohdassa Johanneksen elämä löytää lopullisen
uomansa: hänen osakseen lankeaa raskas ja hengenvaarallinen työ syvällä maan
alla. Pimeät kaivoskäytävät vertautuvat yön ja talven pimeyteen: maan alla ei
tiedä, onko päivä vai yö, kesä vai talvi; kaikki vuorokauden- ja vuodenajat ovat
samanarvoisia. Seuraava kevät kuitenkin herättää uutta toivoa: Johannes menee
Martan kanssa naimisiin.

Vuodenaikojen syklit symboloivat Johanneksen tarinan käänteitä. Talvi mer-
kitsee toivottomuutta ja yksinäisyyttä, kevät toivoa ja uutta elämää, kesä kiihkeää
toimintaa mutta myös vaaralla leikittelemistä, syksy välienselvittelyä ja tilinte-
koa, talvi jälleen miltei kuolemaa ja toivottomuutta, kunnes uusi kevät koittaa ja
antaa toivoa paremmasta.37

 Tarinassa on kuitenkin selvä lineaarinen aspekti: kaikki ei palaudu takaisin
alkuun tai entiselleen. Johanneskaan ei palaa Uudesta Jerusalemista takaisin
Suomeen vaan pysähtyy ja jää Sudburyyn. Tähän liittyy myös se, että edellä

37 Johanneksen tarinassa esiintyvillä sykleillä on tiettyjä yhtymäkohtia siihen, mitä
Northrop Frye esittää vuodenaikojen symbolisista merkityksistä: ”The cyclical symbols are
usually divided into four main phases, the four seasons of the year being the type for four periods
of the day (morning, noon, evening, night), four aspects of the water-cycle (rain, fountains,
rivers, sea or snow), four periods of life (youth, maturity, age, death), and the like” (Frye 1957/
1973: 160).
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mainittujen ”vuodenaikasyklien” kautta Johannes — kaikesta huolimatta —
jollain lailla edistyy henkisessä ja moraalisessa mielessä. Tämä edistyminen on
tosin tulkittavissa ennen kaikkea resignoitumiseksi, sillä sisäinen tilinteko on
tosiasioiden hyväksymistä, niihin mukautumista ja niiden pohjalta uudenlaisen
ajattelun omaksumista: ”Minulle tuli siitä sellainen elämänkäsitys, ettei sillä
mikä maan päällä tapahtuu ollut suurtakaan merkitystä, koska jokainen vuoroni
maan alla saattoi olla se, jolloin minut määrättiin avaamaan viimeistä tukkeumaa”
(MA: 292).

Tämä Johanneksen tarinasta hahmottuva syklisen ja lineaarisen aikakäsi-
tyksen yhdistelmä muistuttaa Raamatussa esiintyvää aikakäsitystä. Yhtäältä
kaikki asiat toistuvat loputtomasti:

Sukupolvi menee, ja sukupolvi tulee, mutta maa pysyy iäti. Ja aurinko nousee, ja
aurinko laskee ja kiiruhtaa sille sijallensa, josta se jälleen nousee. Tuuli menee
etelään ja kiertää pohjoiseen, kiertää yhtä kiertämistään ja samalle kierrollensa tuuli
palajaa. Mitä on ollut, sitä vastakin on; ja mitä on tapahtunut, sitä vastakin tapahtuu.
Ei ole mitään uutta auringon alla. (Srn 1: 4—6, 9.) 38

Toisaalta ihmisen elämä on kuitenkin ainutkertainen, vain kerran elettävissä,
ja kerran maailmanaikojen lopussa tapahtuu suuri yhteenveto kaikesta tapahtu-
neesta:

Ja samoinkuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta sen
jälkeen tulee tuomio, samoin Kristuskin, kerran uhrattuna ottaakseen pois monien
synnit, on toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä
odottavat. (Hebr 9: 27—28.)

Raamatun esittämä pelastushistoria on luonteeltaan siis viime kädessä lineaa-
rinen; syklit eivät toistu täsmälleen samanlaisina vaan vievät osa osalta kehitystä
eteenpäin kohti lopullista täyttymystä, josta Ilmestyskirjan loppusivut kertovat.

38 Pohjanmaan mummon (Johanneksen ensimmäisen vaimon) elämänfilosofiassa koros-
tuu samankaltainen syklinen aikakäsitys ja siinä toistuvat Saarnaajan esittämät ajatukset
sukupolvien vaihtumisesta ja maan pysymisestä: ” - - ihmisiä tulee ja menee, tuttujakin,
tuntemattomista puhumattakaan, miehet lähtevät Amerikkaan ja kuolevat siellä kaivoksissa ja
poikia saadaan lähettää sotaan ja niitä tuodaan sieltä ruumisarkuissa, lapsia syntyy ja kuolee ja
eläimiä syntyy ja niitä tapetaan syötäväksi, viljaa kylvetään ja kun se on kypsää, se leikataan,
niin että loppujen lopuksi koko maailma on yhtä syntymistä ja kuolemista, ja jos joku rupeaisi
laskemaan kaikkia niitä kuolemisia ja syntymisiä mitä maailmassa yhden päivän aikana
tapahtuu, ihmisen ikä ei siihen laskemiseen riittäisi; vain maa pysyy, muuttuu koko ajan, mutta
pysyy. Sitä mummo kertoi miettineensä ja sen varaan paljon laskeneensa.” (PM: 330—331.)



137

Tietyt asiat tapahtuvat vain kerran, eikä aikaa voi kääntää taaksepäin.39

Johanneksen tarinan päätöksenkin voi tulkita myös niin, että mies myöntää
rajoituksensa ja rajallisuutensa sekä onnistuu integroimaan siihenastiset koke-
muksensa nykyhetkeen: ikävät tai haikeat muistot eivät pidä häntä vankinaan:
”Sanoin, ettei tapanani ollut asioita jälkeenpäin surra eikä menneitä kaivata”
(MA: 300). Tämä ei kuitenkaan ole aivan lopullinen tilinpäätös: tarkemmin
ajateltuaan Johannes tunnustaa kaivanneensa yhä jotain Vanhasta maastakin.

3.3. Ei osaa elämän puuhun

Kun Johannes junamatkallaan palaa muistoissaan takaisin lapsuuteen, varhaisin
muistikuva, jonka hän varmasti tavoittaa, on makaaminen joen mustalla jäällä
valkoisia ilmakuplia ihmettelemässä. Hän makaa oman sisäisen perusmaisemansa
keskipisteessä: kaikkea myöhemmin näkemäänsä hän tarkastelee tämän maise-
man läpi: ”Joen törmät ja kaikki puut törmällä ja rinteessä, ja talot jokirannassa
törmän päällä - - pellot ja niityt - - metsiin saakka” (MA: 57). Nämä maiseman
yksityiskohdat nivoutuvat myös lapsuuden jälkeiseen aikaan niin kiinteästi, ettei
kertoja pysty erottamaan niitä muista muistikuvistaan. Joki, rannan puut ja avara
maisema sekä kaukana siintävä metsänreuna ovat Johannekselle kadotettu para-
tiisi, joka palaa hänen mieleensä lumisella ja rannattomalla Saskatchewanin
lakeudella ja myöhemmin Sudburyn kaivoshelvetissä puuttomien happojen
syömien kallioiden keskellä.

Kuten sanottu, tarinansa lopussa Johannes ensin kieltää surreensa mennyttä tai
kaivanneensa mitään vanhan maan asioita, mutta joutuu kuitenkin tarkemmin
ajateltuaan vetämään aavistuksen verran takaisin:

- - huomasin kaivanneeni keväisin sitä, etten Suomesta lähdettyäni enää koskaan
ollut nähnyt suurten puitten kukkivan. Muistin, että vanhassa maassa olin aina ollut

39 Johdatus dogmatiikkaan -teoksessaan Juha Pihkala viittaa Raamatun kirjojen esittämän
pelastushistorian johdonmukaisuuteen: ”Vaikka Raamattu on syntynyt yli tuhatvuotisena
prosessina, sen sisältämä kuva historian kokonaislinjasta on melko yhtenäinen. Luonnon ja
ihmiskunnan vaiheet jäsentyvät tapahtumasarjaksi, jolla on alku ja loppu. Maailmassa ei
vallitse ikuinen kiertokulku, vaan kaikki on ainutkertaista ja peruuttamatonta. - - Eskatologinen
tulevaisuus on se täyttymys, jota kohti kaikki suuntautuu. Tämä tapahtumasarja, jota voidaan
kutsua myös pelastushistoriaksi, ei etene automaattisesti: sen saa aikaan Jumala, joka jatkuvasti
puuttuu luomansa maailman asioihin.” (Pihkala 1992: 240.) Ks. myös Eliaden ”Historian
hirmuvalta” (1949/1993: 119—137).
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hyvin iloinen siihen aikaan vuodesta, kun tuomet kukkivat valkoisina ja iloisina, ja
sitten tulivat pihlajien vakavat kukat, tai kun tuuli toi vanhasta omenapuusta
valkoisia terälehtiä pihaan saakka. En usko, että kukaan ihminen pystyy olemaan
surullinen keväällä, kun suuret puut kukkivat. (MA: 300—301.)

Tämä aivan tarinan loppuun sijoittuva ”tunnustus” osoittaa, että tässä ylpeydestä
ja illuusioista riisutussa miehessä sentään vielä piilee syviä tunteita: kaipausta,
joka purkautuu lyyriseen kevään ylistykseen. Mielen pohjalla on halu vielä
joskus kokea kotimaan kevät, nähdä pihlajien, tuomien ja vanhan omenapuun
kukinta, ihailla terälehtien leikkiä kotipihassa. Kukkivat keväiset puut jos mitkä
symboloivat luonnon elpymistä, elämän voittamista, kaiken uudistumista: talven
taituttua kaikki kuolleelta näyttänyt herää vihdoin eloon.

Kun muistetaan, että tarinan keskeinen subteksti on Raamattu ja erityisesti sen
viimeinen kirja, Johanneksen ilmestys, näiden kukkivien puiden sisältämä
symboliikka vain syvenee: puut viittaavat myös elämän puuhun, joka esiintyy
sekä kadotetussa Eedenin paratiisissa (1. Moos 1—3) että sen antityypissä,
Jumalan paratiisissa (Ilm 3: 7; 22: 2).40 Luomiskertomuksen mukaan syntiin-
lankeemuksessa ihmisestä tuli kuolevainen, ja kun hänet karkotettiin paratiisista,
tie elämän puulle, joka sijaitsi paratiisin keskellä, katkaistiin (1. Moos 3: 22—
24). Ilmestyskirjan alussa Efeson seurakunnalle annetaan lupaus: ”Sen, joka
voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa” (Ilm 2:
7). Kirjan lopussa kerrotaan, että elämän puu kasvaa Uudessa Jerusalemin
valtakadulla, ”elämän veden virran” (vrt. Johanneksen kotimaiseman joki)
varrella: ”Keskellä sen katua ja virran molemmilla puolilla oli elämän puu, joka
kantoi kahdettoista hedelmät, antaen joka kuukausi hedelmänsä, ja puun lehdet
ovat kansojen tervehtymiseksi. Eikä mitään kirousta ole enää oleva” (Ilm 22: 1—
3).

 Ilmestyskirjan loppukehotuksiin sisältyy viittaus samaan puuhun: ”Autuaat
ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta ja he
pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin” (Ilm 22: 14). Taivaalliseen kaupunkiin

40 Elämän puuhun viitataan myös muutaman kerran Sananlaskuissa (3: 18; 11: 30; 13: 12;
15: 4). Siellä elämän puu on abstraktimmassa merkityksessä: se toimii viisauden ja oikeanlaisen
hurskauden vertauskuvana. (Ks. Veijola 1990: 185—201.) Saarisalon mukaan elämän puu
symboloi ikuista elämää ja ikuista terveyttä (1975: 210—211).
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pääsyn ja elämän puun osallisuuden ehtona ovat kuitenkin ”pestyt vaatteet”.41

Kun Johannes Hakala suljetaan Blombergin Uuden Jerusalemin ulkopuolelle,
hän joutuu matkustamaan halki puolen mantereen tavaravaunuissa ja nukkumaan
vaunujen lattialla ja jungelien avotulien ääressä lankunpalan päällä. Sudburyyn
päästessään hän on likainen ja haiseva, reppu täynnä likaisia vaatteita. Kun Siltala
vie hänet saunaan, hänellä ei ole vaihtovaatteita. Niinpä Johanneksen on saunan
päälle pukeuduttava Siltalan lainaamiin puhtaisiin vaatteisiin (MA: 276—278).
Siltalan rahoilla he istuvat ravintolassa ja sama Siltala hankkii hänelle myös
työpaikan kaivoksesta. Johannes on itse nollapisteessä; hänen jaloilleen
pääsemisensä on Siltalan varassa. Tämän lainaamissa puhtaissa vaatteissa Johan-
nes onnistuu pääsemään Marttaa saattamaan ja tämän viereen nukkumaan. Hän
alkaa saada elämästä uudelleen kiinni. Keväällä (samaan aikaan kun suuret puut
kotona Suomessa kukkivat) hän menee Martan kanssa vihille. Elämälle löytyy
perusta, jonka kulmakivinä ovat työ ja perhe. Tämä kaikki on tavallaan Siltalan
hyväsydämisyyden seurausta. Tässä mielessä Siltala on Johanneksen pelastaja.

Uusi Jerusalem -nimisen paratiisin ulkopuolelle Johannes jää (”ulkopuolella
ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat”, Ilm 22: 15), mutta Sudburyn
kaivosyhdyskunnan sisäpuolelle hän pääsee saatuaan Siltalalta ensin lainaksi
”pestyt vaatteet”. Vaikka ratkaisu merkitseekin syöksyä syvyyden kuiluihin
katselemaan kuolemaa silmästä silmään, se on kuitenkin pelastus joutumasta
koko yhteiskunnan ulkopuoliseksi kulkukoiraksi, hoboksi, joka elää kerjäämällä
ja varastamalla. Depression kestäessä tuhansille muille miehille oli näin käynyt.

Blombergin ”taivasten valtakunta” ei sekään ole kestävää laatua, vaikka sen
symbolina onkin Ilmestyskirjan Uusi Jerusalem, ikuinen kaupunki; ihanneyhtei-
sö ei pysy pystyssä muutamaa vuotta kauempaa. Sen sijaan Siltalan edustama
”syvyyden valtakunta” kestää ja antaa Johannekselle leivän vielä vuosikym-
menienkin päästä. Johannes ei kuitenkaan ole vahingoniloinen Blombergin
utopian hajoamisesta; hän ajattelee vain, ettei ”aika sille ollut oikea” (MA: 300).
Tarinan loppu ilmentää Johanneksessa tapahtunutta resignoitumista, jossa hen-
kiseen tasapainoon sekoittuu ripaus kaipausta vanhan maailman onnellisiin
hetkiin. ”Elämän puun tie” on lopullisesti poikki, paluuta vanhaan kotipihaan

41 Vaatteiden pesemisen hengellinen merkitys paljastetaan Ilmestyskirjan 7. luvussa: ”Ja
yksi vanhimmista puhui minulle ja sanoi: ’Keitä ovat nämä pitkiin valkeihin vaatteisiin puetut,
ja mistä he ovat tulleet?’ Ja minä sanoin hänelle: ’Herrani, sinä sen tiedät’. Ja hän sanoi minulle:
’Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa Karitsan
veressä. Sentähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt - -’”
(jakeet 13—15). Vaatteiden peseminen on metafora Kristuksen uhrikuoleman varaan
jättäytymisestä.
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suurten puiden keskelle ja jokirantaan ei enää ole. Utopia onnellisemmasta
elämästä uudessa maassa on sekin jäänyt monilta osin toteutumatta. Elämä
kuitenkin jatkuu; joskus vain tuntuu hieman haikealta.

Elämän puuhun löytyy tarinasta toinenkin näkökulma, joka ei suoranaisesti
liity Johanneksen vaellukseen, mutta kuvaa sitä käsitystä, joka hänellä siirtolai-
suudesta on kaiken näkemänsä ja kokemansa jälkeen.

Maan avaruuden alkupuolella on kuvaus Johanneksen ja Korrin korpivael-
luksesta Marmon Laken metsässä. Johannes upottaa keskelle tätä kertomusta
siirtymän muutaman vuoden päähän Port Arthuriin, jonne Korri häntä Marmon
Lakelta tapahtuneen karkotuksen jälkeen houkuttelee. Ennakoinnissa Johannes
kertoo Port Arthurin ulkopuolella olevasta suuresta tammesta, johon hänen
entinen matkakumppaninsa, Mäen Heikki (tai Kalle) hirtti itsensä (MA: 25—27).
Johannes kertoo, että Mäki teki itsemurhan, koska hänellä ei ollut ”yhtään hyvää
ystävää”.

Mäki hirttäytyy samaan tammeen, johon moni muukin suomalainen oli ripus-
tanut itsensä ”kyllästyttyään Kanadan maan ihanuuksiin ja siihen paratiisin
elämään, jonka meille Kanada antoi satamiensa loukoissa ja metsätyömaiden
pakkasissa ja kaivosten pölyssä ja melussa ja kuumuudessa”. Port Arthurissa
puuta kutsutaan ”suomalaisten omaksi hirttopuuksi”, mutta suomalaiset olivat
antaneet sille myös oman nimen: ”Last stop”. Myöhemmin ”kieliset herrat”
kuitenkin kaatoivat puun, koska heillä oli sellainen käsitys, ”että tammi jotenkin
yllytti suomalaisia hirttämään itsensä ja päättämään päivänsä oman käden
kautta”. Kuitenkin vielä tammen kaatamisen jälkeenkin joku suomalainen meni
kannolle seisomaan ja ampui itsensä. (MA: 26—27. )

Port Arthurin ulkopuolella olevan suuren puun tehtävä ja merkitys on juuri
päinvastainen kuin Eedenin paratiisin ja Uuden Jerusalemin elämän puulla, jonka
tehtävänä oli (on) taata ikuinen elämä ja terveys. Port Arthurin suuri tammi on
kuoleman puu: se symbolisoi yksinäisyyttä, pettymystä, epätoivoa ja itsetuhoa.
Johannes pilkkaa sitä ”paratiisin elämää”, jota Kanada suomalaisille siirtolaisille
tarjosi ja joka sai suomalaiset turvautumaan ainoaan ulospääsykeinoon, joka
heillä tässä ahdingossa oli — ikiomaan kuoleman puuhunsa.

Raamatussa puuhun ripustaminen — hirttämällä tai naulitsemalla — merkit-
see kirotuksi tulemista. Mooseksen laki sanoo: ”- - sillä Jumalan kiroama on se,
joka on hirteen ripustettu” (5. Moos 21: 23). Paavali yhdistää tämän kirouksen
Kristuksen ristinkuolemaan:

Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän
edestämme — sillä kirjoitettu on: ”Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu”
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— että Aabrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi ja me
niin uskon kautta saisimme luvatun Hengen. (Gal 3: 13—14.)

Kristillisen tulkinnan mukaan Kristuksen risti, kirouksen ja kuoleman puu,
avaa Kristuksen seuraajille oven Jumalan paratiisissa olevalle elämän puulle:
”Risti on meidän syntimme teloituspaalu — siinä surmataan hänet, johon koko
ihmiskunnan syyllisyys on kiteytetty. Kristus tuli ’kirotuksi meidän sijastamme’
(Gal 3: 13), hän kärsi rangaistuksen, jonka me olemme ansainneet.” (Ruokanen
1990: 63.)42

Kanadalaisessa paratiisissa jokainen on oman onnensa seppä. Joka ei pärjää,
tuhoutuu. Jotkut epätoivoisimmat vielä kiirehtivät tätä tuhoaan ja päättävät
päivänsä itse. ”Last stop” on Port Arthurin Golgata, kirouksen paikka. Tähän
kirouksen puuhun ei kuitenkaan liity mitään lupausta ylösnousemuksesta tai
iankaikkisesta elämästä. Se on päätepysäkki.

Kanadalainen paratiisi on Eedenin ja Jumalan paratiisin irvikuva; elämän puun
sijasta siellä on kuoleman puu. Tuskinpa tämän pessimistisempää näkemystä
siirtolaisuudesta ja siihen liittyvästä onnen etsinnästä voi enää antaa.

Tässäkin kohden Uusi Jerusalem ja Maan avaruus nimenomaisesti kontras-
toituvat Raamattuun: raamatullinen symboliikka ja Ison kirjan kuvasto käänty-
vät tekstissä toistuvasti nurin tai ylösalaisin.

3.4. Kivikova elämä

Kivi on yksi romaaniparin toistuvista motiiveista (samoin ampuminen, ja kiviäkin
tarinassa ammutaan).43 Kivi kytkeytyy kaivosmiehen elämästä piirtyvään ku-
vaan: mainarin työ näyttäytyy tekstissä kovana kuin kivi. Tässä mielessä kivi
symboloi paitsi elämän ja elannon hankkimisen työläyttä myös jatkuvaa uhkaa,
kuoleman alituista läsnäoloa.

Raamatussa kivi esiintyy paitsi konkreettisena materiaalina myös vertausku-
vallisessa merkityksessä. Kivi oli Raamatun kulttuurissa tärkeä rakennusten ja
tarvekalujen materiaali. Kivillä merkittiin rajoja (5. Moos 19: 14) ja niitä koottiin

42 ”Varhaisen kristikunnan ajoilta peräisin oleva tulkinta, jonka mukaan Jeesus olisi
kärsinyt ristillä ihmisen helvetin, on ainakin Vanhan ja Uuden testamentin kokonaislinjan
kannalta oikea”, toteaa Juha Pihkala (1992: 188; lihavointi JP).

43 Toistuva pyssyjen heiluttelu ja ampuminen ennakoivat tarinassa Johanneksen osalle
tulevaa laukausta.
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jonkin liiton solmimisen yhteydessä röykkiöksi. Joskus kivi sai muistomerkin
arvon (1. Moos 28: 18), toisinaan taas israelilaiset sortuivat palvelemaan kiviä
epäjumalinaan (3. Moos 26: 1). Kivittäminen oli yleinen rangaistustapa (Apt 7:
59), ja rikollisten ruumis peitettiin kiviröykkiöllä. Vertauskuvana kivi ilmaisee
joskus kovuutta ja tunteettomuutta (1. Sam 25: 37), mutta usein myös myönteisiä
seikkoja. Pietari esimerkiksi kutsuu kristittyjä ”eläviksi kiviksi”, joista rakentuu
”hengellinen huone”, jonka perustuksena ja ”kulmakivenä” on Kristus (1. Piet 2:
5—6; Ef 2: 20). Jalokivet puolestaan toimivat kallisarvoisen, kauniin ja kestävän
vertauskuvina. (IRT II: 2561; Saarisalo 1975: 550.)

Johanneksen kivinen tie alkaa Kirkland Laken kultakaivoksesta, jossa hän
kiviä vaunuun kuormatessaan joutuu miettimään, oliko ollut viisasta lähteä
lainkaan koko reissulle:

Teimme työtä koko iltapäivän iltaan saakka ja saimme neljäkymmentä vaunulastillista
täyteen, mutta väsyin myös kovasti nyt ja mielessäni rupesi jauhamaan sellainenkin
ajatus, olinko minä tällaisen työn takia jättänyt taloni ja tavarani, ja jättänyt ne lopun
elämäni ajaksi, niin kuin lähtiessäni olin päättänyt. (UJ: 135—136.)

Kivet sisältävät kultaa, jota vuolemaan Johannes ja monet muut olivat Uuteen
maailmaan lähteneet. Kultamalmin käsittelyssä kontrastoituu ja tulee käsin
kosketeltavaksi toiveiden ja todellisuuden ristiriita: kulta, jonka omin käsin
kaivaa kallion sisästä, meneekin kaivosyhtiön omistajien taskuihin. Miehet
raatavat eräänlaisina orjina vailla toivoakaan nopeasta ja helposta rikastumisesta
— paitsi kultaa varastamalla, mikä kuitenkin on vaarallinen ja epävarma, joskin
usein yritetty keino (UJ: 114—115). Jotkut mainarit olivatkin sanoneet
Blombergille, ”ettei siellä kahden tuhannen jalan syvyydessä aina voinut olla
varma, kenelle se pala Äiti Maasta oikein kuului; sille joka siellä kultaa kaivoi vai
sille joka kaivoksen omisti” (MA: 231).

Johanneksen ja Mäen varastamat kultahaulit jäävät alas kaivokseen, koska he
jättävät Kirkland Laken äkkipäätöksellä. Heidän tarkoituksenaan on pyrkiä
Sudburyn maaperässä odottavan nikkelimalmin kimppuun. Blombergilta saatu
jalokivi johdattaa Johanneksen myöhemmin jalompaan tehtävään lännen
preerioille. Uuden Jerusalemin muurikivien salaisuudet — kuten ”hyasintin
kemia” (MA: 146) — eivät jaksa häntä kuitenkaan kiinnostaa tarpeeksi, eikä
hänessä piilevä itsekkyyden kulta pääse jalostumaan epäitsekkyyden läpinäky-
väksi kullaksi. Hänestä ei tule elävää kiveä Uuden Jerusalemin hengelliseen
huoneeseen, jonka kulmakivenä on reverend Blomberg (vrt. 1. Piet 2: 5—6; Ef
2: 20). Hänen osakseen koituu lopulta kovaakin kovempi nikkelimalmi; sen
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kimpussa hän puurtaa eläkeikään saakka. Tätä ennakoi jo se, että hän on yöllisellä
preerialla menehtyä ns. nikkelimyrkytykseen. Pessimististä symboliikkaa voi
nähdä myös siinä, että hänen louhimaansa nikkeliä tarvitaan etupäässä ammuk-
siin ja panssarilaivojen kylkiin (MA: 265).

Kun tarinaa lukee rinnan Ilmestyskirjan kanssa, siinä voi nähdä myös kytkennän
valkoiseen kiveen: Ilmestyskirjan 2. luvussa on lupaus: ”Sille joka voittaa, minä
annan salattua mannaa ja annan hänelle valkoisen kiven ja siihen kiveen kirjoi-
tetun uuden nimen, jota ei tiedä kukaan muu kuin sen saaja” (Ilm 2: 17).44

Blomberg ei puhu kiviesitelmissään mitään tästä valkoisesta kivestä, eikä myös-
kään Johannes itse siihen viittaa. Kuitenkin tässä voi nähdä yhtymäkohdan
Johannekseen: vaikka hän ei kuulukaan voittajiin (pikemminkin häviäjiin), hän
saa (joutuu ottamaan) kuitenkin uuden nimen ja eräänlaisen ”palkinnon”. Hänen
”palkinnoksi” saamansa kivi ei kuitenkaan ole pieni ja valkoinen, vaan kokonai-
nen vuori armottoman kovaa nikkelimalmia.

Kivi saa symbolisen merkityksen myös siinä, että Johanneksen ”loppusijoitus-
paikka” on syvällä kaivoksessa eli kirjaimellisesti kiven sisässä, minkä voi tulkita
viittaavan myös vankeustuomioon, jopa pyttytuomioon, sillä kärsittävän ”ka-
kun” suuruudesta ei miehellä itsellään ole mitään tietoa.

Raamatun ajan kulttuurissa pahantekijät ja kapinalliset usein kivitettiin ja
joskus peitettiin kiviröykkiöin (Joos 7: 26; 8: 29; 2. Sam 18: 17). Johanneksen
päällä leijuu samanlainen uhka: koska tahansa hän on vaarassa peittyä sortuvien
kivimassojen alle. Hänhän pääsee kaivokseen töihin onnettomuudessa kuolleen
miehen tilalle. Tämä oli jäänyt tukoksesta purkautuvien kivien alle (MA: 289).
Jo ensimmäisen kerran Sudburyyn tullessaan Johannes ja Mäen Kalle saavat
kortteeripaikan sen ansiosta, että kaksi kaivosmiestä juuri oli kuollut jäätyään
kivien alle, ja näin miehet saavat ”kuolleitten miesten sängyt” (UJ: 184).

Alituinen kuolemanvaarassa oleminen tuo mieleen vainoja kokeneen Paavalin
(joka kerran myös kivitettiin henkihieveriin [Apt 14: 19]) paljon puhuvan
ilmauksen: ”Joka päivä minä olen kuoleman kidassa” (1. Kor 15: 31). Jokapäi-
väinen kuolemanvaara merkitsee Johannekselle alituista varuillaan oloa. Jo
Kirkland Lakella paasi selittää Johannekselle ja Mäen Kallelle, että

- - aina kallion ääntä jollakin tavalla kuunteli, koska kallio tai se, joka kalliossa oli,
varoitti ennen kuin kaivos sortui. Kaikkia mainareita kallio ei kuitenkaan varoitta-

44 Valkoinen kivi viittaa todennäköisesti kreikkalaiseen tapaan antaa valkoinen kivi
urheilukilpailun voittajalle tai siihen valkoiseen kiveen, jonka kreikkalainen tuomari antoi
tuomioistuimen edessä vapautetulle (IRT II: 2560—2561).
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nut; jotkut sen varoituksen kuulivat, mutta eivät jälkeenpäin useinkaan osanneet
sanoa, minkälainen se oli ollut. Joku väitti kuulleensa äänen, joku oli tuntenut
kallion liikahtelevan oudosti ennen romahtamista, vaikka sortuma sitten tulikin
aivan muualle, jotkut väittivät, että kaivokseen ennen sortumaa levisi omituinen
haju. (UJ: 93.)

Myös Siltala opastaa Johannesta tähän alituiseen tarkkaavaisuuteen:

Siltala selitti, kuinka sellaiseen pimeään reisingiin oli noustava; kuunneltava
tarkasti ääniä, pysähdyttävä ja katseltava lampun valossa käytävää ja kiviä ja oltava
aivan liikkumatta ja haistettava, miltä käytävässä haisi, ja painettava kämmenpohja
usein käytävän seinää vasten ja yritettävä tuntea, oliko vuoressa tärinää. Siltala
sanoi, että reisingiin mennessä oli käytettävä kaikkia niitä välineitä, joita ihmiselle
oli annettu, jos aikoi säilyä hengissä viikonkin. (MA: 293.)

Alituinen kuolemanvaara ja siitä johtuva jatkuva vuoren äänten, tärinöiden ja
hajujen tarkkailu muokkaavat Johanneksen ”elämänkäsityksen” sellaiseksi, ettei
maan päällä tapahtuvalle elämälle kannata panna suurtakaan painoa. Maan alla
hän on koko ajan silmätysten kuolemansa kanssa; omista taidoista on hyötyä
vain, jos ”kallio varoitti” sortumisesta. ”Kaikkia se ei varoittanut”, joten viime
kädessä hän on sen ”jonkin, joka kalliossa oli” (UJ: 93) armoilla. Näin on
Johanneksenkin pakko nöyrtyä ja tyytyä epävarmaan osaansa kiven sisässä.

On mielenkiintoista, että tämä sortumis- ja hautautumismotiivi, samoin kuin
viittaus kallion kuuntelemiseen, esiintyvät sekä tarinan alkupuolella (Uudessa
Jerusalemissa) että myös aivan lopussa (Maan avaruudessa). Ne toistavat vain
hieman muuntaen Ameriikan raitissa olevan lyhyen sisäkertomuksen:

Suutari ja Valtola rupesivat muistelemaan kaivosonnettomuutta, jossa kokonainen
kaivoskäytävän katto oli romahtanut Elliot Lakella ja he ja muut siinä käytävässä
työtä tehneet miehet olivat säilyneet hengissä vain siitä syystä, että työnjohtajana oli
ollut mies, joka oli luissaan tuntenut etteivät kivimassat enää istuneet tukevasti
katossa vaan olivat tulossa alas. Mitään merkkiä romahtamisesta katto ei ollut
antanut, ääntä tai pienempää sortumaa. Työnjohtaja oli vain äkkiä ruvennut
tyhjentämään käytävää, ajanut kaikki ulos ja heti kun käytävästä oli päästy, koko
katto oli romahtanut ja kivimassat haudanneet alleen kaikki työkalut ja koneet ja
eväspoksit, mutta ainoatakaan miestä ei kivien alle ollut jäänyt. Kysyin minkä
kokoista kiveä katosta oli tullut ja Suutari ja Valtola sanoivat kivien olleen linja-
auton kokoisia.45 Ne arvelivat, etteivät mielellään olisi maanneet niiden alla. (AR:
289—280.)

 45 ”Linja-auton kokoisista” kivistä puhuvat myös Johannes ja Siltala (MA: 289).
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Myös Pohjanmaassa kaivoskuilun sortuminen nousee puheenaiheeksi: ”Mum-
mo oli arvellut sen [Johanneksen] joutuneen johonkin pahaan loukkuun kaivos-
töissään Amerikassa, suuren kiven tippuneen vaarin päähän tai kokonaisen
kaivoskuilun sortuneen ja jättäneen vaarin käytävän päähän, ilman käytävän
päässä vähitellen loppuneen, ja vaarin kuolleen tukehtumalla, hitaasti. - - ” (PM:
42). Myös Maakunnan mies -näytelmässä esiintyy sama sortumis-motiivi. Kana-
dasta tullut sukulaismies herää pihassa ammuttuun laukaukseen ja tulee selittä-
mään: ”Kauhiahan huutohon ja paukkeesehen veikkasin ap. Mä luulin, jotta mä
oon Eliot Leikillä uraanimainis ja levelistä katto romahti” (Tuuri 1986b: 57).

Toistuva motiivi on merkityksellinen; se löytyy Tuurin muistakin teoksista —
tosin toisenlaisissa työympäristöissä ja eri ammattien yhteydessä. Erityisen
voimakkaana ja selkeänä se esiintyy novellissa ”Mathias Grünewaldin ristiin-
naulittu” (Tuuri 1980: 33—57), jossa kertoja kuvaa ikkunalasin valmistusproses-
sia:46

Lasi nousi sulasta massasta telojen välissä ja puristettiin niissä muotoon ja
jäähdytettiin, se nousi neljän kerroksen matkan ja leikattiin neljännessä kerroksessa
suuriksi ruuduiksi. Joskus lasiin tuli outoja jännitteitä ja lasilevy hajosi juuri ennen
leikkausta. Ennen rikkoutumista lasista pääsi valittava ääni ja sitten metrin, puolen-
toista suuruiset lasinsäpäleet lentelivät pitkin neljännen kerroksen leikkaushuonetta
kuin miekanterät. Ne tulivat sellaisella voimalla, että saattoivat lävistää miehen.
Kun ääni kuului, oli lähdettävä; lasi varoitti, mutta vain kerran. Kerroin, millaista
oli, kun kuuma lasi vääjäämättömästi nousi lattiasta ja koko ajan odotti lasin
valittavaa ääntä, jotta voisi hypätä suojaan. Olin iloinen muistaessani englannin
kielestä sanan vääjäämättömästi, undeniably, joka niin hyvin kuvasi lasin nouse-
mista, katkaisua, ruudun leikkaamista, kaatamista ja uuden ruudun nousua, kaksi-
kymmentäneljä tuntia vuorokaudessa, yksitoista kuukautta vuodessa. (Tuuri 1980:
36.)

Hitaasti ylös nouseva lasi ja kaivoskäytävän yläpuolella olevat kivimassat ovat
kuin jännitetty jousi, joka on suunnannut nuolensa työntekijää kohti. Tämän
täytyy koko ajan kuulostella ja varoa ja yrittää väistää, kun näkymätön käsi
päästää jänteen vapaaksi. Jeesus evästi opetuslapsiaan odottamaan valppaina
hänen paluutaan: ”Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä” (Matt 25:

46 Lauantaina illalla -kokoelman novellissa ”Hihna” työntekijän kimppuun käy tehtaan
kuljetushihna, joka pääsee irti rulliltaan. Hihna ”varoittaa” äänellään miestä, joka ehtii sen
verran suojaan, että loukkaa vain kylkensä (Tuuri 1971b: 41—45). Muissakin kokoelman
novelleissa kuvataan tilanteita, joissa työprosessi karkaa tekijöidensä käsistä (s. 35, 37, 60) tai
juoksuttaa heitä (s. 97) niin kuin jokin vihamielinen eläin (kertoja vertaa kuljettimen ääntä
eläimen ääneen, s. 43).
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13 ym.). Samalla tavalla ”kuoleman kidassa” työtä tekevän pitää ”valvoa ja
rukoilla”, ettei jää äkkiä sulkeutuvien leukojen puristukseen.

Tämä sisäkertomus työstä lasitehtaassa on eräässä mielessä koko Tuurin
tuotantoa heijastava upotus, mise en abyme  -rakenne.47 Itse luomansa teknolo-
gian vangiksi jäänyt ihminen odottaa ja pelkää, koska prosessi ryöstäytyy käsistä
ja tappaa tekijänsä.48 Mutta ei siinä kyllin: sen lisäksi hän myös tekee tappavaa
orjatyötä tunnista tuntiin, päivästä päivästä, vuodesta vuoteen. Tämä on myös
Johanneksen ajatuksissa Kirkland Laken kultakaivoksessa:

- - siinä läähättäessämme ja hiotessamme niin, että hiki kengänvarsista tirskahteli,
me rupesimme epäilemään, oliko meistä lapioimaan neljääkymmentä vaunullista
malmia yhden vuoron aikana siinä kaivoksessa, ja jos yhden vuoron aikana
saisimmekin neljäkymmentä vaunullista lapioiduksi, saisimmeko ne lapioiduksi
päivästä päivään, kuukaudesta kuukauteen ja vuodesta vuoteen. (UJ: 100.)

Epätoivoinen ja loppumaton työ tuo mieleen myös Sisyfoksen toivottoman
urakan. Samalla loputon urakka ja lattiasta vääjäämättömästi nouseva lasi vertau-
tuvat ajan vääjäämättömään rientoon: ihminen on ajan vanki, aika ei ole
pysäytettävissä (ks. luku V 3.2.). Johanneksen osan voi tulkita symboloivan
yleensäkin ihmisen osaa. ”Maailman kivisin paikka” -novellin kertojan pessimis-
tinen lopputoteamus sopii Johannekseen mutta myös ihmisen osaan yleensäkin:
” - - ajattelin, että maailma nyt oli niin kivinen paikka, ettei päästäisi pois,
ennenkuin olisin jokaiseen sen minulle varaamaan kiveen itseni kolhinut” (Tuuri
1980: 140).

Samalla Johanneksen tarinan lopputulos käy yksiin Saarnaajan tunnetun
viisauden ja sananparreksi muuttuneen kivi-metaforan kanssa: ”Kaikella on
määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla. - - Aika on heitellä kiviä ja aika
kerätä kivet” (Srn 3: 1, 5). Johannes on aikansa heitellyt kiviä, ensin Suomessa,
sitten Kanadassa. Lopulta kuitenkin tulee aika kerätä kivet. Ylpeän miehen on
taivuttava. Kohtalo on hänelle kuitenkin armollinen: kivet, joita hän on kerää-
mässä, eivät sorru hänen päälleen eivätkä peitä häntä niin kuin pahantekijää.

47 Tämä tulkinta on peräisin Auli Viikarilta.
48 Eräässä haastattelussa Tuuri paljastaa pessimisminsä teknologian kaikkivaltiutta koh-

taan: ”’Atomivoimaloista olen ollut aina kiinnostunut. Miten huolettomasti sähköinsinöörit
vakuuttavatkaan poliitikot siitä, että voidaan rakentaa laite tai laitos, joka ei mene epäkuntoon.’
Tuuri on ollut käyttöinsinööri ja tietää, ettei sellaista laitetta ole olemassakaan. ’Kaikki laitteet
menevät joskus rikki. Yleensä ne menevät yöllä rikki, kun käyttöinsinööri nukkuu.’” (Rajala —
Savela 1988.)
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3.5. Ylös taivaalle, alas maan sisään

Johannes Hakalan tarinassa ei liikuta pelkästään vaakatasossa (ajassa ja paikas-
sa), vaan siinä mennään toistuvasti myös ylös ja alas. Edestakainen pystyliike on
kiinteä osa koko romaaniparin sommittelua, mutta sillä on myös temaattinen ja
symbolinen merkitys. Se käy vielä ilmeisemmäksi, kun vertaa sitä  Ilmestyskirjan
sommitteluun ja symboliikkaan.

Ilmestyskirjassa korostuu ja huipentuu koko Raamatun läpäisevä Jumalan ja
saatanan välinen vastakkainasettelu. Raamatun kuvastossa taivaalliset voimat
ovat aina ylhäällä ja demoniset vallat alhaalla.49 Näiden kahden voiman aikaan-
saama vertikaaliliike leimaa koko Ilmestyskirjan kerrontaa. Jumalan valtaistuin
on taivaassa. Hänen palvelijansa kutsutaan ylös valtaistuimen luo, mutta vastus-
tajat syöstään alas — ensin maan päälle ja lopulta vielä alemmas, syvyyteen (Ilm
20: 3). Ilmestyskirjan kertoja Johannes saa seurakunnille välitettävien viestien
jälkeen kutsun: ”Nouse ylös tänne, niin minä näytän sinulle, mitä tämän jälkeen
on tapahtuva” (Ilm 4: 1). Ja myöhemmin muillekin Jumalalle otollisille annetaan
samankaltainen kutsu: ”Nouskaa tänne! Niin he nousivat taivaaseen pilvessä - -”
(Ilm 11: 2), ”- - ja hänen lapsensa temmattiin Jumalan tykö ja hänen valtaistui-
mensa tykö” (Ilm 12: 5). Jumalan valtaistuimeen eteen (ylös) päätyy myös suuri
valkopukuisten joukko, johon kuuluu ihmisiä ”kaikista kansanheimoista ja
sukukunnista ja kansoista ja kielistä” (Ilm 7: 9).

Jumalan vastustajien tie sen sijaan kulkee aina alaspäin: ”Ja suuri lohikäärme,
se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin
villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssaan”
(Ilm 12: 9). Maan päällä riehuu taistelu, Jumala vihan maljat ja muut tuomiot
kohdistuvat alhaalla maan päällä oleviin vihamielisiin voimiin, joita peto ja väärä
profeetta johtavat. Lopulta Kristus lähtee sotajoukkoineen taivaasta, lyö ”pedon,
väärän profeetan ja maan kuninkaiden sotajoukot” sekä ottaa kiinni ”lohikäär-
meen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana” ja syöksee hänet
syvyyteen (Ilm 19: 11—20: 3).

49 Raamatun kertomuksissa Jumala ilmestyy yleensä ylhäällä vuorella. Myös Jeesus piti
tärkeimmät puheensa vuorella. Jeesus astui alas tuonelaan ja nousi kolmantena päivänä ylös.
Taivaaseenastuminen (ylöspäin) tapahtui Öljymäeltä. Paavali puhuu uskovien ylöstempaamisesta
Kristuksen tulemuksen yhteydessä (1. Tess 4: 16—17). Myös ristin pystypuun on sanottu
symboloivan Jumalan ja ihmisten välistä (vertikaalista) yhteyttä, johon liittyy poikkipuun
symboloima kristittyjen (horisontaalinen) yhteys. Hyvä asustaa yleensä ylhäällä ja paha
alhaalla muuallakin kuin  Raamatun symboliikassa — ks. esim. Lakoff ja Johnson ”Orientational
Metaphors” (1980: 14—21).
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Ilmestyskirjan lopussa Johannes kertoo, miten enkeli vei hänet ”suurelle ja
korkealle vuorelle” ja näytti sieltä ”pyhän kaupungin, Jerusalemin, joka laskeutui
alas Jumalan tyköä” (Ilm 21: 10). Nyt maan päällä on täydellinen Jumalan
hallintavalta ja hänen vastustajansa ovat ”syvyydessä” ja ”tulisessa järvessä”
(Ilm 20: 15). Ilmestyskirjan läpäisevä vertikaaliliike on pysähtynyt, tasapaino on
saavutettu. Sitä symboloi taivaallinen Jerusalem, ”Jumalan maja ihmisten kes-
kellä” (Ilm 21: 3).

Johannes Hakalan tarinan vertikaaliliike käynnistyy oikeastaan jo heti sata-
massa: ”Kello oli yhdeksän maissa aamupäivällä, kun me tulimme Gripsholmin
laskusiltaa alas Uuteen maailmaan” (UJ: 12). Tämä alaspäin suuntautuvan
liikkeen mainitseminen ei sinänsä ole kohosteinen: laivan kannelta on tultava
alas, jos aikoo astua maihin. Mutta Kirkland Lakella tapahtuvassa alasmenossa
on jo selvä temaattinenkin aspekti: maan sisään laskeutuminen vertautuu kuole-
maan. Johanneksen ensimmäinen työpaikka on syvällä maan alla. Hän kuvaa
millainen järkytys on ensimmäinen hissimatka maan uumeniin, tuhannenviiden-
sadan jalan syvyyteen: ”Me seisoimme saavissa ja yhtäkkiä se putosi alaspäin ja
monelta meistä pääsi siinä huuto, kova parkaisu, koska meistä tuntui että se hissi
syöksyi nyt ilman mitään vaijereita kaivoskuilun pohjaa kohti ja me kaikki
olisimme kuoleman omia” (UJ: 91).

Lähtötilanne työlle ei ole kovin rohkaiseva: päällimmäinen tunne on kuin
syöksyisi kuolemaan. Eikä tästä tunteesta kaikesta päätellen pääse myöhemmin-
kään eroon. Johannes viittaa tarinan lopulla Blombergin lausuntoon, että mainarit
joutuvat syvällä maan alla olemaan lähellä ”maahisia, maan elementääriolentoja,
jotka olivat todellisia, ja muutakin vuorten väkeä”, jonka vuoksi heistä monet
ovat kovia juoppoja.50 Tämän väitteen totuudellisuuteen Johannes ei ota kantaa;
omana mielipiteenään hän sanoo juomisen johtuvan myös työn vaarallisuudesta,
siitä että jokainen työvuoro maan alla saattaa olla viimeinen ja että vasta maan
pinnalle päästyä voi huokaista helpotuksesta (vrt. työ lasitehtaassa). (MA: 292.)

Johannes joutuu aloittamaan uuden elämänsä alhaalta, kirjaimellisesti aivan
pohjalta, sillä miehille kerrotaan ensimmäisenä päivänä, että ”tämän syvemmällä

50 Blombergin mainitsemat maahiset ja elementääriolennot lienevät peräisin Rudolf
Steinerin esitelmistä, jotka koskevat ihmisen suhdetta ”luonnonkuntiin ja henkisen maailman
luoviin olentoihin”. Kirjassaan Ihmisen yhteys luontoon ja kosmokseen (jonka esitelmät ovat
peräisin vuodelta 1923) Steiner hahmotellee ”elementaarihenkien vetehisten, maahisten,
keijukaisten ja tulenhenkien toimintaa luonnossa ja niiden suhdetta ihmiseen ja kosmokseen”
(Steiner 1931/1989). Sama maahis-kultti nousee esiin muissakin Steinerin esitelmissä. Tuurin
Islanti-matkakirjassa puhutaan toistuvasti maahisista eikä nähdäkseni edes missään ironisessa
sävyssä (Tuuri 1993b).
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[1500 jalkaa] ei tässä kaivoksessa kultaa kaivettu” (UJ: 92). Johannes konkretisoi
olinpaikkansa sijainnin pienellä ajatusleikillä: ”Minä laskin mielessäni, kuinka
paljon tuhatviisisataa jalkaa oli: urheilukentän koko kierros ja vielä etusuoran
puolikas suoraksi vedettynä, ja se kaikki nostettuna pystyyn ja painettuna maan
sisään” (mp.). Ylös- ja alasmenemiset askarruttavat miestä niin paljon, että
seuraavana aamunakin liikeradat ovat heti mielessä: ”Nousin sängyltä tai parem-
minkin laskeuduin alas” (UJ: 126).

 Kultakaivoksessa, maan sisässä, Johannes ei kuitenkaan tee töitä kuin kaksi
vuoroa. Hän lähtee Sudburyyn. Siellä hän ei joudukaan työhön maan alle, vaikka
onkin lyhyen ajan kaivosyhtiön leivissä. Itse asiassa hän tekee töitä maanpinnan
yläpuolella: hän on mukana rakentamassa säftihausin runkoa pystykuilun päälle.
Työ on jatkuvaa ylös ja alas juoksemista: ”- - kun oli saanut laitelluksi lautapinon
olkapäälleen - - ja puolijuoksua tullut taapelilta tellingeille ja noussut sitten sille
tasolle, jossa oma kirvesmiesporukka laudoitti, siellä huudettiin lautaa jo silloin
kun oli nousemassa luiskaa ylös. Kun oli saanut laudat olkapäältään kirvesmie-
hille, oli lähdettävä heti alas - -” (UJ: 333). Työn ”iloa” (lainausmerkeissä, sillä
työtä tehdään tappotahdilla) ei Johannes ehdi kauan kokea, sillä hänet pudotetaan
taas ylhäältä alas— kirjaimellisestikin: ”Paasi tuli kun olimme syöneet ja käski
Saaren ja minun tulla alas maan päälle sen luokse. Se sanoi nyt antavansa minulle
potkut tästä työstä” (UJ: 358). ”Alas maan päälle” -ilmaus alleviivaa vertikaalisen
liikkeen käännettä.

Potkujen saaminen merkitsee henkistä syöksyä alas, tukkikämpälle päätyminen
lyhyttä loivaa nousua, mutta karkotus sieltä jälleen jyrkkää alamäkeä, paitsi
fyysisessä myös psyykkisessä mielessä: korpivaellus pakkasen ja tuulen kynsissä
vie miehen lähelle kuolemaa.

Kun Johannes lopulta saapuu Uuteen Jerusalemiin, merkitsee se syöksyn
oikenemista, vertikaaliliikkeen kääntymistä ylöspäin. Jo matkalla sinne Johan-
nes katselee rannatonta lakeutta ja haaveilee kohoamisesta sen yläpuolelle:
”Toivoin, että voisin lentää lentokoneella preerian yläpuolella ja nähdä yhdellä
kertaa niin paljon lakeutta kuin ihmisen saattoi silmillään nähdä. Ajattelin sitä
joskus myöhemminkin, mutta lentämättä minulta on preerian yllä tässä elämässä
jäänyt” (MA: 53). Tässä kohdin ylöspäin suuntautuvaan vertikaaliliikkeeseen
(sen kaipuuseen) yhdistyy myös horisontaalinen liike: lakeutta ja maan avaruutta
pitäisi nähdä kerralla niin paljon, ettei ”silmä mihinkään pökkää”, kuten pohja-
lainen asian ilmaisee.

Uuden Jerusalemin odotetaan laskeutuvan taivaasta maan päälle (ainakin
vertauskuvallisesti, ja jotkut yhteisön jäsenet ehkä odottavat sitä aivan konkreetti-
sestikin). Vaikka Johannes ei uskokaan Blombergin saarnoihin, Uusi Jerusalem
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merkitsee hänelle Kanadassa olemisen lakipistettä. Hän on siellä kuin kotonaan:
asuu lakeudella, on työssä pellolla hevosten kanssa ja saa syödä joka päivä
mahansa täyteen. Kaikki on niin hyvin kuin ajatella sopii.

Yksi koko tarinan käännekohdista — itse asiassa koko vertikaalisen liikkeen
ylin kohta — on kuvaus kauniista kevätpäivästä, jolloin Johannes makaa oman
peltopalstansa reunassa ylös taivaalle katsellen. Hänen huomionsa kiintyy lintuihin:
”Näin myös haukkojen kaartelevan taivaan korkeudessa, syöksyvän maahan ja
lentävän jonnekin pois.” (MA: 127.) Johanneksen uusi nimi Kanadassa on John
Hawk. Hän pyrkii itsekin kohoamaan mielikuvissaan kaiken yläpuolelle —
haukan tavoin:

Näin taivasta siinä selällä maatessani, mutta maata en nähnyt ollenkaan. Olisin
voinut luulla olevani haukkojen mukana preerian taivaalla, ellen olisi tuntenut
selkäni alla maan lämpöä.

Ajattelin suurta aukeaa, sellaista kuin se preeria oli Moose Jawin ympärillä ja
Uuden Jerusalemin mailla; miltä tuntuisi nousta ylös korkealle ja nähdä koko lakeus
allaan, Uuden Jerusalemin kylä ja itsenikin makaamassa keskellä sitä suurta
lakeutta, ja ihmiset ja eläimet pellolla.

Saatoin aivan nähdä suljetuin silmin miltä preeria näyttäisi ja miltä näyttäisi kylä
ja miltä näyttäisivät ihmiset, mutta sitä minun oli vaikea ajatella, miltä minä itse
näyttäisin selälläni siinä aukealla, koska silloin minun olisi pitänyt päästä oman
itseni ulkopuolelle, olla samalla hetkellä maan päällä ja taivaalla ja se oli minulle
hyvin vaikeaa. En saanut omaa hahmoani silmiini, vaikka yritin pitkään. (MA: 128.)

Johannes pyrkii toisaalta irti maasta, mutta toisaalta myös irti itsestään.
Kumpikaan ei onnistu. Hän pysyy saman vanhan Johannes Hakalan nahoissa,
vaikka nimi onkin uusi. Ja vaikka paikan nimi viittaa taivaaseen, se tuntuu
Johannekselle selän alla edelleen samalta vanhalta maalta ja sen sisään (kaivos-
kuiluun) hänen tiensäkin lopulta vie, kun hän ei pysty (tai näe tarpeelliseksi
ryhtyä) kukistamaan petoa itsessään (MA: 213) — eikä välttämään tekojensa
seurauksia, ja niin vertikaaliliike jälleen muuttaa suuntansa alaspäin.

Tähän vertikaaliikkeen ”yläkuolokohtaan” kytkeytyvät myös Johanneksen
edessä ja käsillä olevat valinnat ja moraaliset ratkaisut: haluaako hän tehdä työtä
yhteiseksi hyväksi ja samalla rajoittaa omaa vapauttaan muiden parhaaksi? Vai
aikooko hän valvoa lähinnä omaa etuaan ja kulkea omia polkujaan? Hän tekee
valintansa, mitä symboloi sekä pysty- että vaakaliikkeiden käännökset: ennen
pitkää on edessä paluu itään ja syöksy alas maan sisään.

Ameriikan raitissa Martta kertoo, että Johannes vaihtoi myöhemmin Hawk-
nimensä takaisin Hakalaksi ”nähtyään, että Hakalakin jotenkin täällä ihmisten
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suusta ulos tuli” (AR: 266). Johannes ei tästä puhu mitään — hänen omassa
tarinassaan hän jää maan sisään vangituksi haukaksi. Intertekstuaalinen kytkentä
Ameriikan raittiin antaa mahdollisuuden tulkita Hawk-nimestä luopuminen
periksi antamiseksi, omaan osaan tyytymiseksi, resignoitumiseksi — tai sitten
ironiseksi kommentiksi aiemmalle pyrkimykselle nousta kaiken yläpuolelle.

Koko Uuden Jerusalemin ja Maan avaruuden muodostaman kokonaisuuden
tiivistymänä voisi pitää Johanneksen kuvausta siitä työstä, jonka hän Siltalan
avustuksella tarinan lopussa saa:

- - jokainen työvuoro maan alla saattaa olla viimeinen. Oikeastaan vasta sitten, kun
hissit ovat tuoneet vuoron päätyttyä takaisin maan pinnalle ja astuu hissistä ulos,
vasta silloin tietää, ettei se vuoro vielä ollut viimeinen, mutta tietää siinä myös sen,
että seuraava vuoro voi sitä taas olla. (MA: 292.)

Maan päällä on elämä, maan alla vaanii kuolema. Näitä kahta ääripäätä
yhdistää alas ja ylös kirnuava hissi, jonka sisällä oleminen on jo kuoleman
otteessa olemista, koska vasta hissistä ulos astuessa voi olla varma selviytymisestä
— mutta ainoastaan seuraavaan hissimatkaan saakka. Ylös- ja alaspäin vievän
liikkeen jaksottelu on ominaista koko romaaniparin rakenteelle ja näkyy pienis-
säkin yksityiskohdissa.

Koko romaaniparin läpi käyvä pystyliike näkyy myös siinä, että kun Uutta
Jerusalemia odotetaan — ”kiskotaan”, kuten Johannes sanoo — alas maan päälle,
käy lopulta niin, että sen laskeutumisalustaksi tarkoitetun yhteisön pellot lentävät
pyörremyrskyn voimasta taivaan tuuliin (MA: 300). Vertauskohtana kertoja
käyttää profeetta Eliaa, joka nousi tulisissa vaunuissa ylös taivaaseen (2. Kun 2:
11).

Vertikaalinen dimensio näkyy myös teosten nimissä. Uusi Jerusalem viittaa
”pyhään kaupunkiin” joka on laskeutumassa ”alas taivaasta Jumalan tyköä”
maan päälle. Maan avaruuden nimessä taas on yhdistelmä maata ja avaruutta;
tasaisen maan päällä kaareutuu korkea taivas. Nimi viittaa myös Ilmestyskirjan
20. luvun pyhien leiriin, joka sijaitsee keskellä maan avaruutta, ja jonka viholli-
nen yrittää tuhota siinä kuitenkaan onnistumatta. Otsikko viittaa siis fyysiseen
maisemaan, tasankoon — lakeuteen, kuten pohjalaiset mielellään sanovat. Se on
samankaltainen kuin Johanneksen ja monien muiden yhteisön asukkaiden lap-
suudenmaisema ja siksi mieluinen: ”- - minun silmääni tämä maisema oli sopiva,
lakeus jolla ei ollut rajaa vaan joka jatkui niin kuin iankaikkinen elämä” (MA:
190). Loppumattomalta ja rannattomalta näyttävä lakeus symboloi jatkuvuutta ja
pysyvyyttä. Se rauhoittaa ja luo turvallisen olon niin kuin ajatus iankaikkisesta
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elämästä. Toisaalta se muistuttaa myönteisellä tavalla siitä, millaista elämä oli
ollut kotona Pohjanmaalla.

Tasainen ja varma maisema sekä sen yllä kaareutuva ääretön taivas ovat jyrkkä
vastakohta sille olotilalle, joka koituu lopulta Johanneksen osaksi: elämä syvällä
maan sisässä, ahtaudessa ja pimeydessä, jatkuvassa epävarmuudessa ja kuole-
manvaarassa.

Kuitenkaan loppu ei ole täysin pimeä ja toivoton: jotain on tapahtunut Johan-
neksen sisällä. Ylpeä luonto on taipunut ja Johannes on omaksunut uudenlaisen
”elämänkäsityksen” (MA: 292). Tämän voi tulkita kuvaksi pehmenemisestä,
omaan osaansa tyytymisestä, nöyrtymisestäkin. Siinä on jotain samaa kuin
Talvisodan Martin eräänlaisessa uskontunnustuksessa, kun tämä sanoo, että
”kranaatin täysosumalle ei mahda kukaan muu mitään kuin Isä taivaassa, jos se
on sen tahto” (TS: 106). Ehkä kohdan voi tulkita myös kuvaksi armon löytämi-
sestä, vaikka Johanneksen tarinassa ei nähdäkseni olekaan mitään tunnustuksel-
lisen kristillisyyden aspektia. ”Synnin palkka on kuolema”, muistuttaa Rantala
vaimoaan ja tämän välityksellä Johannesta. ”Kuolema” ei kuitenkaan ole Johan-
neksen kohdalla lopullinen: hissi tuo hänet kuitenkin ylös kertomaan elämänta-
rinaansa.

Tämän loppukuvan voi tulkita myös laajemmin: Johannes edustaa tässä tari-
nassa ”jokamiestä”, ihmistä yleensä: kuolema kohtaa jokaista joka tapauksessa
— kuolema on ihmisen osa. Sitä voi paeta tavalla tai toisella — esimerkiksi
siirtymällä kokonaan toiselle mantereelle. Tai yrittämällä paluuta lapsuuteen —
jopa syntymää edeltävään aikaan. Tai sitten heittäytymällä epävarmoihin ja
vaarallisiin nais- ja muihin seikkailuihin, jotka tarjoavat onnen, onnistumisen ja
ehkä unohduksenkin hetkiä. Joskus ehkä tulee sellainen tilanne, että on vain
annettava periksi, siirryttävä ylpeästä elämänhallinnasta elämään sopeutumi-
seen.

Johanneksenkin on vain tyydyttävä osaansa, laskeuduttava alas maan sisään ja
nöyrryttävä sen tosiasian edessä, että elämä ja kuolema, onni ja onnettomuus,
eivät loppujen lopuksi ole hänen itsensä hallittavissa.



153

V ”– – niin kuin Johanneksen
Ilmestys olisi jo toteutumassa”

Maan avaruuden tekstienvälisiä kytkentöjä Raamattuun, lukea teoksia rinnan
Raamatun kanssa ja miettiä, mitä uusia merkityksiä tässä tekstien välisessä
dialogissa muodostuu. Lopuksi tarkastelen vielä yhteenvedonomaisesti merkit-
täviksi osoittautuneita temaattisia kokonaisuuksia. Samalla pyrin suhteuttamaan
niitä myös Antti Tuurin muuhun tuotantoon.

Teosten kokonaistematiikkaa sävyttävät monenlaiset, osin monitulkintaisetkin
Raamattu-viitteet, ja Raamattuun palautuvat myös romaaniparin myyttiset ra-
kenteet. Mutta ”Isolla kirjalla” on tärkeä sijansa myös fiktion henkilöiden
sosiolektissä. Tarinahan sijoittuu 1920- ja 1930-lukujen taitteen lama-aikaan,
yhteen tämän vuosisadan tärkeimmistä yhteiskunnallisista murroskohdista. Fik-
tion henkilöiden tausta on vanhassa maaseutu- ja talonpoikaiskulttuurissa, jossa
kristillis-siveellisillä (luterilaisilla) arvoilla on voimakas normatiivinen vaiku-
tus. Kertojan käyttämä kieli ilmentää omalla erityisellä tavallaan sitä yhtenäis-
kulttuuria, jonka piirissä hän itse ja hänen tapaamansa ihmiset ovat eläneet ja
kasvaneet — joka heitä myös kahlitsee ja jota vastaan monet heistä pyristelevät.
Heille Raamattu on koko sosiolektin tärkein kirja: juuri sieltä ovat peräisin monet
heidän käyttämänsä kielikuvat, symbolit ja metaforat. Sille, mitä ympärillä
tapahtuu, etsitään vertailukohtaa tai selitystä juuri Isosta kirjasta, sen henkilö-
hahmojen sanoista ja kokemuksista. Kysymys ei ole pelkästään tai lainkaan siitä,
että Raamattu miellettäisiin Jumalan ilmoitukseksi tai että sitä käytettäisiin
moraalikoodina ja toimintanormistona, vaan kysymys on Raamatun kokonais-
valtaisemmasta vaikutuksesta ajattelu- ja toimintatapoihin: tietyissä asioissa
tehdään ”niin kuin ison kirjan miehet ennen vanhaan” (UJ: 163) tai ”toteutetaan
meidän Herramme kehoitusta” (MA: 163). Tai sitten asioita kuvataan Isoa kirjaa
vapaasti lainaten: ”- - minä en kohta tiennyt mitä suuhuni panisin ja mihin pääni

Tämän tutkimuksen päämääränä on ollut analysoida Uuden Jerusalemin ja

1. Niin kuin ison kirjan miehet
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kallistaisin” (UJ: 359, kurs. JS).1

Jokaisen alluusion ja sitaatin kohdalla on mietittävä aina erikseen, missä
mielessä ja mitä tarkoitusta varten kertoja tai joku tarinan henkilöistä Raamat-
tuun viittaa. Sitaatti ja alluusio merkitsee aina dialogista tilannetta: sanan tai
kuvan siirtäminen kontekstista toiseen vie väistämättä dialogiseen tilanteeseen
(Bahtin 1963/1991: 263—383). ”Vieraan sanan” käyttö voi olla poleemista,
esimerkiksi parodioivaa, kuten se on usein juuri Johanneksen kohdalla hänen
keskustellessaan yhteisön muiden jäsenten kanssa. Se voi olla myös arvostavaa;
puhuja voi tavoitella tai jäljitellä Raamatun tyyliä. Tällöin puhuja pyrkii
tukeutumaan yleisesti tunnustettuun auktoriteettiin. Tässäkään tapauksessa kyse
ei ole ”vieraan sanan” monologisesta käytöstä; sana tai kuva on joka tapauksessa
siirretty ja sovellettu uuteen tilanteeseen. Tutkittavissa teoksissa uskovaiset ja
pastori Blomberg käyttävät Raamatun sanaa omiin tarkoituksiinsa, mutta he
eivät pyri asettamaan sitä ja sen auktoriteettiasemaa kyseenalaiseksi.

Joissain tilanteissa Raamattuun viittaaminen ja sen siteeraaminen ei ole sen
paremmin poleemista kuin jäljittelevääkään. Voitaisiin puhua tyylittelystä:
Raamatussa jokin asia on sanottu paikalleen samalla tavalla kuin sananlaskussa.
Tai jokin Raamatun kuva sopii antamaan muodon omalle tai yhteiselle koke-
mukselle. Tai sitten mieleen muistuu vain sellainen Raamatun kohta, jossa
puhutaan juuri käsillä olevasta asiasta. Esimerkkinä tällaisesta on tilanne, jossa
Blomberg käskee maata äestävää Johannesta katselemaan ”taivaan lintuja, jotka
eivät kylvä eivätkä kynnä” (MA: 83). Molemmat miehet ovat toukotöistä
innoissaan ja Raamattu-sitaattikin on osa hyväntahtoista leikinlaskua. (Johannes
puolestaan ”moittii” Blombergia ”hulivilikörttiläisyydestä”.) Raamattu-sitaa-
teilla on yleisemminkin tärkeä sijansa Johanneksen ja hänen kumppaneidensa
huumorissa ja leikinlaskussa.

Raamatusta kumpuavilla termeillä ja sanonnoilla ei siis välttämättä viitata
suoraan uskonnollisiin tai eettisiin arvoihin. Esimerkiksi sanaa ”synti” käytetään,
paitsi uskonnollisessa (”synnin palkka on kuolema”, ”valehtelemisen synti”,
”sanoin syntieni olevan enemmänkin kuudetta käskyä vastaan tehtyjä kuin
viidettä”) myös hyvin maallisessa merkityksessä. Sisäkertomuksessa Ylistaron
isäntien kilpailusta pitäjän komeimman talon tittelistä kertoja käyttää toistuvasti
”syntiä” ”velka”-sanan yhteydessä, välillä jopa siihen yhdistettynä: ”- - velkojen
tunnustamiseen saatiin sellaista synninpäästön makuakin mukaan - -” , ” - - millä
keinoilla voitaisiin yhteisvoimin ravistaa harteilta velkasynnin taakka” (UJ: 65).

Sanaa käytetään myös syyn ja syyllisyyden (juridisessa mielessä) metonymiana.

1 Vrt. Matt 8:20.
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Kun Johannes muistelee kommunistien toimeenpanemaa Korrin karkotusta
Marmon Laken metsäkämpiltä, hän sanoo, ettei ”sillä sen kummempaa syntiä
ollut tunnollaan kuin kesäkessuna maleksiminen Lappeenrannan kasarmeilla”
(MA: 157). Mutta kun Johannes itse joutuu Uuden Jerusalemin ”toverituomiois-
tuimen” eteen, hänelle tulee ”syyllinen olo” (MA: 251) — ei syntinen.

Ylipäätään Johannes käyttelee synti-sanaa kevyessä ja välillä pilkallisessakin
mielessä. Kun tohtori houkuttelee häntä kanssaan ”etsimään syntiä” Moose
Jawista,  Johannes sanoo: ”Ainoat synnit, joita voisimme siinä kaupungissa
tehdä, olivat ajatuksen ja sanan syntejä, ja vaikka ne Isossa Kirjassa synteihin
kuuluttiinkin laskettavan, tekomiehestä sellaiset tuntuivat kuitenkin laimeilta”
(MA: 174). Poleeminen ”Sanaan” viittaaminen on suunnattu tohtorin ohitse
tämän vieressä istuvalle Blombergille, joka on jumaluusoppinut mies, syntikysy-
mysten ja Ison kirjan asiantuntija. Tämä ei kuitenkaan tässä tilanteessa Johannek-
sen syntikäsitykseen puutu; myöhemmin hän toteaa olevansa iloinen, että Johan-
nes oli yhteisössä oppinut ”tuntemaan sanaa”, vaikkei osannutkaan sen mukaan
elää (MA: 257).

Kun tohtori houkuttelee Johannesta mukaansa ”synnin töihin”, hän muistuttaa
tätä siitä, ettei tämä ennen Uuteen Jerusalemiin tuloaankaan ollut vierastanut
”publikaanien seuraa” (MA: 173). ”Publikaani”-sanan käyttö tässä yhteydessä
osoittaa, miten laajassa ja monenkirjavassa käytössä Raamatusta peräisin oleva
terminologia on ja miten se ikään kuin valloilleen ryöstäytyneenä viittaa enää
välillisesti tai korkeintaan ironisesti aiemmin pyhinä pidettyihin asioihin.2

Johannes Hakalalla, samoin erityisesti Siltalalla, joka loppujen lopuksi osoit-
tautuu Johanneksen parhaaksi ystäväksi,  Raamattu ja koko uskonnollinen
diskurssi arvottuvat nimenomaan maalliseen suuntaan. Siltalan sananselitystä
voisi hyvällä syyllä nimittää rienaamiseksi. Esimerkiksi saarnaaja Blombergia
hän haluaa häpäistä juuri Raamatun ”kirjainta ja henkeä” parodioimalla:

Siltala sanoi, ettemme joutaisi - - Blombergin saarnaa kuuntelemaan, vaan meidän
oli otettava osuutemme hirven lihoista ja lähdettävä jakamaa saalistamme Supperin
tienvarren huorahausseihin - -. Jos Blomberg rupeaisi meiltä kyselemään, minkä
takia me emme sen saarnaa halunneet tulla kuuntelemaan, meidän pitäisi sanoa sille
toteuttavamme Vanhan Testamentin kirjainta ja henkeä: liha lihasta. (UJ: 281.)

2 Publikaanit olivat Rooman valtion virkamiehiä. Juutalaiset halveksivat heitä; evan-
keliumeista käy ilmi, että kansa ja erityisesti uskonnolliset johtajat laskivat publikaanit samaan
kategoriaan kuin ns. julkisyntiset. Jeesus ei heidän seuraansa kuitenkaan kaihtanut: ”- - tuli
monta publikaania ja syntistä, ja he aterioivat Jeesuksen - - kanssa” (Matt 9: 10); ”Miksi teidän
opettajanne syö publikaanien ja syntisten kanssa?” (Matt 9: 11); ”Katso - - publikaanien ja
syntisten ystävää!” (Matt 11: 19).
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Siltala kutsuu ryyppykavereitaan ”veljikseen synnin töissä” ja selittää Laural-
le, ettei koskaan ole pettänyt vaimoaan ”sanoissa, ajatuksissa eikä varsinkaan
teoissa”. Tosin hän myöntää joskus pettäneensä vaimoaan ”ajatuksissaan” ni-
menomaan Lauran kanssa, mutta ”sitä ei synniksi laskettu, koska Laura oli
enkeli” (UJ: 346). Siltalan ”oppi” nousee tarinassa Blombergin opin haastajaksi:
molemmat miehet käyttelevät Raamattua tottuneesti mutta toisilleen vastakkai-
sissa tarkoituksissa. Blomberg pyrkii Raamattuun vedoten istuttamaan ja raken-
tamaan, Siltala repimään ja hajoittamaan.

Blombergin saarnoista johtaa intertekstuaalisia säikeitä moneenkin suuntaan,
ei pelkästään Raamattuun. Puheet Ahrimanista, Nostradamuksesta, jalokivien
parantavista voimista ym. viittaavat kristillisen diskurssin ulkopuolelle (ks. luvut
III 3.3. ja III 4.3.). Mutta tämä viittausten ja alluusioiden moninaisuus ja
päällekkäisyys pätee myös Johannekseen: samaan tekstisekvenssiin saattaa
sisältyä viittaus kahteen tai ehkä useampaankin suuntaan.3 Esimerkki tällaisesta
on kohta, jossa Johannes kertoo kanadansuomalaisten kommunistien muuttoliik-
keestä ”Venäjänmaalle, jonne isä-Stalin kutsui kaikkien maiden työtätekeviä ja
raskautettuja ihannevaltiotaan rakentamaan” (MA: 156).

Tässä Johannes sekoittaa yhteen sekä kommunistisen internationaalin julistuk-
sen, jossa kaikkien maiden proletaareja kehotetaan liittymään yhteen, että Jee-
suksen kehotuksen: ”Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut,
niin minä annan teille levon” (Matt 11: 28). Raamattu-sitaattia hyväksi käyttäen
Johannes rinnastaa Stalinin Jeesukseen ja pilkkaa tällä tavoin Isä Aurinkoisen
messias-roolia. Hän tulee samalla myös viitanneeksi siihen, että kommunistien
vetoomus sisältää kytkennän Raamattuun: sen subtekstinä on mainittu Jeesuksen
vetoomus ja myös Raamatun muut tekstit (mm. paratiisi-kertomus ja profetia
taivaasta). Johanneksen lohkaisu on tulkittavissa ironiseksi kommentiksi ylipää-
tään ihanneyhteisöjä ja utopioiden rakentelua kohtaan, oli sitten kysymyksessä
kommunistien tai uskovaisten aikoma yritys. Vanhana suojeluskuntamiehenä ja
Kanadassa kommunistien vainoamaksikin joutuneena Johannes kokee ”isä-
Stalinin” (vrt. ”Isä-Jumala”, ”Taivaan isä”) ja tämän utopian kuitenkin erityisen
vastenmieliseksi.

Osmo Ikolan mukaan suomalaisessa Raamatussa ja Ruotsin vallan aikaisessa
hengellisessä kielessä on tavattoman yleistä rinnasteisten sanaparien käyttö

3 Pekka Tammen mukaan tekstissä esiintyvä viittaus voi kytkeytyä samanaikaisesti
useampaan subtekstiin. Tammi erottaa tällaisesta monilähteisyydestä vielä kaksi päätapausta:
samassa tekstisegmentissä voi olla viittauksia kahteen tai useampaan subtekstiin tai sitten
kysymyksessä on subteksti subtekstissä. Jälkimmäisessä on periaatteessa mahdollista osoittaa
loputon viittausten sarja. (1991: 86—90.)
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samoin kuin kahden tai useamman sanaliiton rinnastukset: ”Tässä näyttää olevan
takana puhtaasti kielellinen piirre, joka on peräisin Raamatun alkukielestä, ennen
kaikkea hepreasta” (1992: 57). Suomen kielessä ei tällainen alun perin ole ollut
kovin yleinen käytäntö.

Ikola mainitsee kolme eri pääryhmää: vastakohtarinnasteet (taivas ja maa, yö
ja päivä, elävät ja kuolleet); parit, joiden jäsenet muodostavat kokonaisuuden,
vaikka niillä on eri merkitys (orjantappurat ja ohdakkeet, liikkuu ja elää), sekä
sellaiset sanaparit (-liitot), joiden jäsenet ovat synonyymejä (tai lähes), esimer-
kiksi yhtäläinen kieli ja yhtäläinen puheenparsi, oikein ja hyvin. Ikolan mukaan
mm. Aleksis Kiven kielessä tällaisten ”raamatullisten” sanaparatagmojen käyttö
on runsasta.4

Tällaisia raamatullisia piirteitä on havaittavissa myös tutkittavissa teoksissa.
Johannes viljelee kerronnassaan mielellään vastakohtapareja (kursivoinnit seu-
raavassa JS): ”Tuntui, että ajattelemista oli tarpeeksi omissa asioissa, niin
menneissä kuin tulevissa” (UJ: 24), ”- - tiesimme lakkoihin voivan olla monen-
laista syytä: asiallista ja asiatonta” (UJ: 27), ”Kysyin - - oliko Blomberg päässyt
puheissaan helvetin kauhuihin ja paratiisin ihanuuteen - -” (UJ: 296).

Myös orjantappurat ja ohdakkeet -tyyppisiä sanapareja löytyy tämän tästä:
”- - ja heiltä jäisi jumalansana kuulematta ja armon välineet nauttimatta” (UJ:
66), ”- - en kohta tiennyt mitä suuhuni panisin ja mihin pääni kallistaisin (UJ:
359), ”- - kyllästyttyään Kanadan maan ihanuuksiin ja siihen paratiisin elä-
mään, jonka Kanada meille antoi - -” (MA: 26).

Synonyymipareja ja niihin verrattavia ilmauksia ovat mm. ”tärkeä ja arvokas”
(UJ: 329), ”hunaja ja mahla” (MA: 20), ”pyhä ja hurskastelija” (MA: 193) sekä
”kiittäminen ja ylistäminen” Johanneksen pilkallisessa sutkauksessa: ”- - siihen
jumalanpalvelukseen pitäisi nyt säästää yhtiöpapereista ja perunanistutuksesta
kiittäminen ja vehnän kylvämisen ylistäminen” (MA: 119).

Onko tämä tyylipiirre sitten pelkästään Uudelle Jerusalemille ja Maan avaruu-
delle tyypillinen vai luonnehtiiko se Tuurin tuotantoa yleisemminkin, siihen en
voi tässä yhteydessä paneutua tarkemmin.5 Mutta Raamatun sanontojen ja
termien toistuva ja runsas viljeleminen sekä kertojan harrastamat raamatulliset
tyylilainat ovat selvästikin tärkeä osa henkilöiden normaalia kielenkäyttöä,
yhteistä ja ajankohdalle ominaista sosiolektiä.

4 Sama tyyli on nähtävissä myös Mika Waltarin Sinuhessa (mt: 58).
5 Tietysti voisi spekuloida silläkin, miten paljon Tuurin tyylissä on muistumia ja kaikuja

juuri Aleksis Kiven tyylistä (vrt. Ikolan mainitsemat raamatulliset tyylilainat Kiven teksteissä);
Tuuri itse on joissain haastatteluissa kertonut, että Kiven tekstit olivat hänen kouluvuosiensa
mielilukemistoa.
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2. Vanhatestamentillinen pohjavirta

Raamattu-viitteet eivät tekstissä tietenkään rajoitu pelkästään sosiolektin
ilmentämiseen tai ajankuvan rakentamiseen. Osalla niistä on myös tärkeä
temaattinen ulottuvuus. Esimerkiksi sanat ”synti”, ”himo”, ”veljeys”, ”lähim-
mäinen”, ”usko”, ”epäusko”, ”kiusaus”, ”petos”, ”epäitsekkyys”, ”rakkaus”,
”onni” ja monet muut sekä tutkittavissa teksteissä että Raamatussa toistuvat
keskeiset termit ilmentävät sitä dialogia, jota teksti käy juutalais-kristillisen
tradition ja uskonnollisen diskurssin kanssa.

Ihmisen sielullis-henkinen ulottuvuus ja sen suhde fyysiseen ja materiaaliseen
maailmaan on ollut tavalla tai toisella Tuurin teksteissä alusta lähtien mukana.
Markku Envall sanoo, että ”Tuurin maailma näyttää olevan aineen ja jumalan
välille jännitetty kaari”, jossa ”kovaan materiaan osuu joitakin jumalallisia
säteitä”. Envall valittelee samalla sitä, että Tuuria lukeva ”perinteinen humanisti
tuntee helposti jäävänsä siltojen alle, väliinputoajaksi: se ihmismielen ja kulttuu-
riperinteen maailma, joka häntä kiinnostaa, kierretään kahdelta puolelta, materi-
an ja metafyysisen, jotka eivät häntä kiinnosta”. (Envall 1980.)

Envallin arvio — joka on esitetty Maailman kivisin paikka -kokoelman
kritiikin yhteydessä — luonnehtii kyllä Tuurin koko tuotantoa: aine ja henki ovat
siinä kautta linjan jännitteisessä suhteessa, eivätkä Uusi Jerusalem ja Maan
avaruus  tee poikkeusta tähän ”sääntöön”. Envallin mukaan joissain novelleissa
viimeiseen lauseeseen kiteytynyt teesi on samalla ”sekä fyysinen havainto, että
symbolisesti metafyysiseen viittaava ajatus” (mt). Hän viittaa niminovellin
loppuun, jossa kertoja puhuu maailmasta niin kivisenä paikkana, ”ettei päästäisi
pois, ennenkuin olisin jokaiseen sen minulle varaamaan kiveen itseni kolhinut”
(Tuuri 1980: 140). Yhtä hyvä esimerkki löytyy myös ”Insinöörin kertomukses-
ta”: ”Olin juuri joutunut seuraamaan vastaavan laista tapausta niin läheltä omassa
avioliitossani, etten jaksanut uskoa sattumaan tässä elämässä” (mt: 31). Näkyvän
ja käsin kosketeltavan maailman takana on jokin tai jotakin, joka (mikä) vaikuttaa
ihmisen elämään: kaikki ei ole pelkkää sattuman leikkiä.

Uudessa Jerusalemissa ja Maan avaruudessa Johannes Hakala edustaa ”kovaa
materiaa”, johon Blombergin edustamat ”jumalalliset säteet” osuvat. Johannes
sanoo eräässä vaiheessa Siltalalle, ettei hänellä ole uskoa eikä uskonveljiä.
Lapsuudenuskon rippeet ovat menneet rippikoulussa, eivätkä Blombergin saar-
nat ja ihmisen henkistä kasvua edistämään tarkoitetut esitelmät saavuta hänessä
vastakaikua. Johannes vetäytyy ironisen elämänasenteensa suojaan. Ensimmäis-
tä kertaa Blombergia kuunnellessaan hän jo ottaa etäisyyttä tämän saarnojen
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uskonnolliseen puoleen:

Ajattelin, että Blomberg oli samanlainen saarnamies kuin kaikki muutkin ja saisi
kahvinjuonnin jälkeen naisväen tuvassa purskahtamaan itkuun ruvetessaan puhu-
maan helvetin vaivoista ja paratiisin ihanuudesta. Niitä puheita minä en ajatellut
jäädä kuuntelemaan. (UJ: 294.)

Blombergin opin maalliset ja materialistist puolet kiinnostavat Johannesta
enemmän: hän kallistuu Blombergin kannalle tämän väitellessä kommunistien
kanssa (”vaikka en mielipiteitäni ääneen ruvennutkaan julistamaan”, UJ: 351)  ja
on valmis tekemään työtä Uudessa Jerusalemissa sekä osallistumaan sen viljely-
systeemien kehittelyyn. Tekstissä käydään koko ajan dialogia fyysisen ja
metafyysisen maailman välillä. Johannes edustaa ”näkyväisiä” ja Blomberg
”näkymättömiä”.6 On tulkinnan asia, kumpi kanta lopulta jää voitolle.

Materiaalisen maailman takana olevaa henkistä todellisuutta peilataan varsin
monissa Tuurin varhaiskauden novelleissa, erityisesti kokoelmassa Vuosi elä-
mästä. Niminovellin päähenkilö on fanaattisten uskovaisten ja kommunisti-isän
välisessä jännitekentässä. Samaan tilanteeseen osuu äidin sairastuminen ja
kuolema. Tässä kriisissä päähenkilö kuitenkin etsii oman tiensä ja tekee yksilöl-
liset ratkaisunsa. Mikä tämä hänen tiensä sitten on, sitä ei kertoja näe tarpeelli-
seksi paljastaa: ”Erkki ajatteli kaikkea mitä oli kokenut ja mitä tulisi kokemaan.
Hän tiesi jo, että teitä oli olemassa” (1975: 24).

”Irrallinen tapaus” -novellin kertoja puolestaan kuvaa, miten hän nuorena
miehenä Teknillisen Korkeakoulun luentoihin sekä kemian ja fysiikan harjoitus-
töihin nojautuen tekee elämän perusasioista varsin varmat — materialistiset —
johtopäätökset: ”Luulin tietäväni, mistä osista maailma on pantu kokoon” (1975:
50). ”Luulin tietäväni” viittaa siihen, että maailmankuvaan on iän ja elämänko-
kemuksen mukana tullut muitakin ulottuvuuksia.7 Saman kokoelman viimeises-
sä novellissa, ”14 vuotta”, sama henkilö (luultavasti, koska etunimi ja isän
ammatti ovat ainakin samat) kuvailee veljensä biodynaamista viljelytapaa. Sävyt
ja äänenpainot ovat nyt toiset: koeputkissa syntyvien kemiallisten yhdisteiden
sijasta kertojan mielenkiinnon kohteena on luonto elävänä organismina. Kertojassa
on tapahtumassa muutos: hänen mekaaninen ja tekninen maailmansa näyttää
kalpealta ja elottomalta nuoremman veljen luonnonläheisen ja henkisiin arvoihin

6 ”- - sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia” (2. Kor 4: 18).
7 Vrt. ”Takaisin”-novellin viimeinen virke: ”Mikähän sekin mahtoi olla; joku hullu? minä

silloin ajattelin” (Tuuri 1971b: 103; kurs. JS). Paino on sanalla ”silloin”: nyt, kertomisajankohtana,
kertoja ajattelee asiasta uudella tavalla (ks. s. 128).
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suuntautuneen elämäntavan rinnalla. Niinpä hän on nyt siirtymässä veljensä
leiriin. Teksti vihjaa, että ihmisen tulisi uudelleen löytää paikkansa luonnon
kiertokulussa. Tähän viittaavat novellin ja koko teoksen viimeiset sanat ”Niin
luonto toimii” (1975: 122).

Joki virtaa läpi kaupungin -romaanissa aineen ja hengen välistä suhdetta
käsitellään ehkä enemmän kuin missään muussa Tuurin teoksessa. Yksi kolmesta
kertojasta, syöpää sairastava ja siihen kuoleva orgaanisen kemian professori
Ilmari Pihlaja pohtii elämän peruskysymyksiä: materian olemusta ja luonnon
kiertokulkua sekä ihmisen sijaa siinä. Professori kiteyttää johtoajatuksensa näin:
”Tiedän, ettei mikään maailmassa tehty katoa vaan jättää jälkensä johonkin ja
muuttaa maailmaa sen teon mitan ja se lohduttaa minua” (1977: 280). Pihlajalle
kuoleva ruumis on hauta. Kuolemaa hän ei kuitenkaan pelkää, ainoastaan
jännittää, ”niinkuin matkaa tuntemattomalle paikkakunnalle” (mt: 248). Pihlaja
käy edessään olevaa matkaa läpi jo etukäteen:8

Syvennyn kuoleman ajatteluun pitkään, käyn sen läpi yksityiskohtaisesti ja kuole-
man jälkeiset asiat, kaiken minkä siitä tiedän. Ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin,
nousi kolmantena päivänä kuolleista, istuu isän Jumalan, kaikkivaltiaan oikealla
puolella. Ajattelen sitä tapahtumaa ja olen siinä ajatuksessa pitkään. Kun lopetan,
se jää minuun ja on mukana tekemisissäni. (mt: 248.)

Kuoleman jäsentämisessä Pihlaja käyttää kristillistä kuvastoa, viittaa apos-
toliseen uskontunnustukseenkin, mutta lähtökohdiltaan hänen maailmankuvan-
sa on ei-kristillinen, steinerilainen. Pihlajan mielestä totuus maailmasta ja tieto
materian todellisesta olemuksesta ei ole koskaan päässyt virallisiin asiakirjoihin:
”Historia ei ole sitä, mitä me sen luulemme olevan. Näkyvän historian pinnan alla
on toinen historia, joka tietää kaiken - -” (mt: 274). Professorin näkemykset
lataavat romaaniin metafyysisen jännitteen: lukija joutuu pohtimaan, pitäisikö
nämä epätieteelliseltä kuulostavat teoriat maailman ja luomakunnan henkisestä
kehityksestä ottaa todesta vai pitää niitä vain kuolevan miehen houreina.9

Samoihin aikoihin kantaesitetyssä Lintujen kesyttäjä -kuunnelmassa käsitel-
lään samoja teemoja (1978/1982: 15—39). Siinä merkillinen vanha mies kuohut-

8 Hän tekee ”ajatusmatkan tulevaisuuteen” (vrt. luku IV 3.1.).
9 Syöpä, jota Pihlaja sairastaa, saa symbolisen merkityksen: professori epäortodoksisine

ajatuksineen koetaan tiedeyhteisössä syöpäkasvaimeksi, joka on leikattava siitä irti leimaamalla
mies hulluksi. Tuuri itse on nähnyt hyväksi puolustaa luomansa henkilöhahmon ajatuksia:
”Uskoin silloin ja uskon vieläkin, että nykyisen tieteen voimattomuus niin monien ongelmien
edessä on juuri siinä, että tieteen sisälle rakentuneet valtarakennelmat eivät päästä läpi uusia,
teoriaan sopimattomia ajatuksia.” (1991b: 296).
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taa pienen kylän rauhaa kesyttämällä pääskysparven. Kylän uskovaiset ja pitäjän
lestadiolainen kirkkoherra katsovat tällaisen toiminnan synniksi ja jumalattom-
aksi puuhaksi. Ainoastaan yksi ihminen, vähämieliseksi leimattu poika, ymmär-
tää vanhaa miestä ja lähtee tämän mukaan. He aikovat pohjoiseen, sellaisen
meren ääreen, joka ei milloinkaan jäädy ja jonka äärellä elää miljoonia kesyttämistä
vailla olevia lintuja. Mies kesyttää lintuparven ”lentä[mällä] niiden mukana ja
kerää[mällä] ne kaikki yhteen” (mt: 35). Hänen mukaansa ”yksi lintu on vain osa
jostakin suuremmasta, ja kokonainen parvi on siitä seuraava suurempi osa” (mt:
18). Mies kokee itsenä osaksi suurta kokonaisuutta, luontoa ja maailmaa. Teksti
viittaa siihen, että oikealla tiedolla ja oikeanlaisella asenteella on mahdollista
ylittää kuilu, joka näyttää olevan aineen ja hengen välillä. Kuunnelman
perusnäkemyksen voi tulkita panteistiseksi: ihminen ja muut luontokappaleet
ovat osia ”jostakin suuremmasta”, sen ”jonkin” eri ilmenemismuotoja.10

Myös Vuodenajat maaseutukaupungissa -romaanin maapallosäteilyä ja bio-
dynaamista viljelyä tutkiva Vuostimo on samanlainen omituisena pidetty mies.
Pohjanmaan lakeudella, ”Raamattu”-nimisessä paikassa, hän erään kerran py-
säyttää autonsa ja menee pellonpientareelle istumaan ja katselemaan rannatonta
maisemaa, jonka ylle kulotettavasta heinästä nouseva savu muodostaa vaalean
hunnun. Minä-kertoja kuvailee tilanteen hänessä itsessään herättämiä erikoisia
tuntemuksia ja aistimuksia näin:

Katselin Vuostimoa ja ajattelin, mitä Ekola siitä oli kertonut ja sen hauras olemus
ja savut ja kiurujen lakkaamaton laulu saivat minut uskomaan, että Vuostimo millä
hetkellä hyvänsä saattaisi nousta ilmaan ja leijua nopeasti yli jokihaarojen - - pää
savuharsoa leikaten. (1979: 124.)

Kun kertoja käy Vuostimoa myöhemmin kyselemässä, tämän naapuri epäilee,
että Vuostimo ”aikoo nousta taivaaseen”.11 Tarinan lopussa kertoja lähtee
Vuostimon mukana kohti pohjoista — aivan niin kuin vähämielinen poika
Lintujen kesyttäjässä. Vaikka Vuodenajat maaseutukaupungissa onkin ”veijari-
tarina” ja ”satiiri” (kansitekstin mukaan), se sisältää myös metafyysisen tason,
jonka ytimenä ovat Vuostimon ekologis-filosofiset ajatukset ja ”antimoderni”

10 John Hawkin halu kaarrella lintujen mukana taivaan korkeudessa (MA: 127—129; ks.
s. 149) ja myös ajatus lentokoneella lentämisestä preerian yllä muistuttavat ”Lintujen kesyttäjän”
lentämis-motiivia.

11 Myös Viisitoista metriä vasempaan -romaanissa viitataan samantyyppiseen lentämiseen:
päähenkilön matkakumppani Eija on menossa Sveitsiin opettelemaan lentämistä ”transkenden-
tiaalisen mietiskelyn” avulla (1985: 50).
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elämäntapa.12

Pohjanmaan nimismiestä voi myös pitää eräänlaisena ”lintujen kesyttäjänä”;
hänelläkin on puuhia ja ajatuksia, joita ympäristö kummeksuu: hänen kerrotaan
nauhoittavan kuolleitten puheita ja harrastavan itämaisia uskontoja. Vaikka
nimismies Aspenström itse kieltää nämä huhut, hänen ja Erkin välisessä keskus-
telussa tulee kuitenkin esiin teosofisia painotuksia. Nimismies puhuu ”älysielun
vapautumisesta” ja ”alempien olentojen” kanssa keskustelemisen vaarallisuu-
desta. Hän myöntää tutkineensa Pekka Ervastin kirjoja ja tutustuneensa teosofiaan
— muistuttaapa myös keskustapuolueen pääideologi Santeri Alkionkin olleen
teosofi (PM: 250—252).13 Ameriikan raitissa henkimaailman tutkiminen kiin-
nostaa ennen kaikkea Ottoa, jonka kanssa Erkki matkustaa mantereen poikki.
Tämä muistuttaa Erkkiä Sointulan perustajan, Matti Kurikan, teosofisista harras-
tuksista ja pyrkimyksistä saada pitkien hiuksiensa avulla avaruudesta virtaavia
voimia (AR: 199—202).

Joissain Tuurin teksteissä henkimaailman asiat ja metafyysiset pohdinnat
tulevat esiin hieman huumorin varjolla. Esimerkiksi Maakunnan mies -näytel-
mässä on mukana täysin puhumaton laiha teerijärveläinen poika, jolla on, kuten
henkilöesittelyssä sanotaan, ”erikoinen kyky”: ”Se pystyy tekemähän ittensä niin
raskahaksi, jottei kukaan jaksa sitä nostaa” (Tuuri 1986b: 36). Myös Uuden
Jerusalemin ja Maan avaruuden Blombergilla on ”erikoisia kykyjä”, mutta häntä
ei voi pitää koomisena hahmona, vaikka Johannes aika ajoin ja Siltala aivan
johdonmukaisesti yrittävätkin saattaa hänet naurunalaiseksi.

Johannes ei ole samanlainen kuin Lintujen kesyttäjän vähämielinen mutta
puhdassydäminen poika tai Vuodenajat maaseutukaupungissa -romaanin elä-
määnsä suuntaa ja tasapainoa etsivä toimittaja Kallio: hän ei lähde Blombergin
mukaan henkiselle matkalle, vaikka tuleekin fyysisesti hänen yhteisöönsä asu-
maan. Blomberg ei pysty haukkaa (John Hawkia) kesyttämään. Tämän jalat ovat
tukevasti maan pinnalla ja ajatukset arkipäivän huolissa ja elatuksen murheissa.

Vaikka Tuurin teksteissä sivutaan tämän tästä aineen ja hengen välistä rajaa ja

12 Tuuri kirjoittaa itse teoksensa vakavammasta puolesta näin: ”Vakavampaa materiaalia
sain professori Keltikankaan tutkimuksista maapallosäteilystä, jota myös eräs Mäkisen ja
Kallion avustaja tutkii, mutta kirjan vastaanotosta päätellen tämä vakava hahmokin näyttää
lukijoita naurattaneen.” (Tuuri 1991b: 297.)

13 Pohjanmaan näytelmäversiossa Hakalan Veikko puolestaan nauhoittaa kuolleitten
puheita radiosta. Erkki sanoo nauhasta, että ”se on joku ooppera”, mutta Veikon mielestä siinä
”kuolleet puhuu ja valittaa, kuinka kauheeta niillä on helvetissä ja kuinka ihanaa taivaassa”.
Kun Erkki epäilee, että kyseessä on ”Ilmajoen Jokiooppera - - Panula johtaa”, niin Veikko
suuttuu: ”Sulle on turha puhua henkimaailman asioista - - paperisäkkikonetta ajelet kaiken
aikaa, se tappaa henkisyyden ihmisestä” (Tuuri 1990b: 17—18).
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metafyysisiä kysymyksiä, suhde nimenomaan kristinuskoon on varsin jännitteinen.
Tämä jännite näkyy etenkin varhaisemmissa teoksissa. Niissä kristillisyys näyt-
täytyy joko kovana ja armottomana tai naiivina ja koomisena. Papit ja saarnamie-
het ovat niissä hyökkääviä ja tuomitsevia. Lintujen kesyttäjän kirkkoherra
tulikivenkatkuisine tuomioineen (”Helvetin piinaan ja vaivaan!”) on ehkä
groteskein esimerkki, mutta muitakin saman hengen lapsia löytyy.

”Kesällä” -novellissa saarnamies tökkii sormilla päähenkilöä (Erkkiä) kylkeen
ja hokee: ”Tule jo uskoon, tule jo uskoon” (1972: 29). Aivan sama tilanne ja sama
repliikki toistuu kolme vuotta myöhemmin julkaistussa novellissa ”Vuosi elä-
mästä”. Siinä uskovainen opiskelutoveri tulee nyppimään Erkkiä (sama nimi —
sama henkilö?) villapaidan hihasta ja kyselee samalla: ”Kuinka on uskon laita,
kuinka on uskon laita? Vastaapa kuinka on uskon laita? - - Tee parannus tai minä
joudun tuomitsemaan sinut helvettiin.” Ja kohta sama mies pukkii sormenpäillä
pitkin kylkiluita ja hokee ”Tule jo uskoon, tule jo uskoon, tule jo uskoon” (1975:
21).

Uskovaisten usko on yleensä onttoa joskin varmaa oikeaoppisuutta; siitä
puuttuu sekä älyllinen vapaus että lämmin lähimmäisenrakkaus. Esimerkiksi
Joki virtaa läpi kaupungin -romaanissa uskovaiset kuvataan varsin vastenmieli-
siksi ja ikäviksi ihmisiksi. Ilmari Aution mukaan he ovat ”aina kurkkimassa ja
juoruamassa ja kehoittamassa laestadiolaisten kokouksiin armon perässä
hyppimään, ennenkuin viimeisen kadotuksen päivä tulisi” (1977: 56).

Tuurin teosten uskovaiset puhuvat toistuvasti synnistä ja siitä, mitä synnin
tekemisestä seuraa.14 He ovat usein ankaria kanssaihmisiään kohtaan.  Esimer-
kiksi ”kirkkoon uskova” kokelas novellissa ”Joskus marraskuussa” tuntuu ym-
märtävän paremmin lapsensa henkihieveriin hakannutta isää kuin tämän uhria
sanoessaan, että ”kohtuullinen kuritus on lapselle vain hyväksi” (1972: 48) ja
ottaessaan esimerkiksi oman perheensä, jossa oli kuusi veljestä, joista ”yksikään
ei ole tanssinut, ei kironnut eikä viinaryyppyä ottanut. - - Iltaisin koko perhe
rukoili yhdessä ja sunnuntaisin oltiin tietysti kirkossa. Se on rikasta elämää.” (mt:
48—49). Kokelaan ”rikkaaseen elämään” ei kuitenkaan mahdu toisinajattelevien
uskovaisten hyväksyminen: helluntailaisten kastekäytäntöä hän pitää ”huvittavana
väärinkäsityksenä”, jolle hänen mukaansa ei Raamatusta löydy mitään perustetta
(mt: 50). Armosta ja anteeksiannosta Tuurin teksteissä ei juuri puhuta; tuomiosta

14 Pohjanmaassa veljesten äiti toruu pojanpoikia kortinpeluusta kirkonmenojen aikana
(PM: 12). Kahdeksan vuotta myöhemmin ilmestyneessä näytelmäversiossa on samaa kohtaa
laajennettu syntikysymyksestä käytävällä sananvaihdolla: ”- - Heittäkää takkaan koko kortti-
pakka. - - Näätte, kuinka se palaa sinisellä liekillä. Tiedättekö, minkä takia? RAIMO: Kyllä
tiedetään. ÄITI: Synti siinä palaa sinisellä liekillä” (1990b: 9—10).
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ja rangaistuksesta sitäkin enemmän. Uuden testamentin armonevankeliumi ei ole
näitä ihmisiä tavoittanut. Juha Seppälä tulkitsee Tuurin ”65°, pohjoista leveyttä”
-novellin kertojaa ja tämän sielunmaisemaa näin:

Mies rekisteröi jopa omia elintoimintojaan itselleen ulkopuolisena ja tunteettomana
tarkkailijana. Kuolema näyttäytyy kuitenkin eksistenssiä rajaavana tekijänä ja
päätepisteenä myös toistuvien hautausmaakäyntien muodossa. Mies näkee symbo-
lisesti lapsen hautauksen, joskaan ”Papin puhe ei kuulunut siihen missä istuin”;
armo ei yllä häneen. (Seppälä 1993: 229).

Tämä havainto pätee laajemminkin Tuurin henkilöihin: kuoleman ajatus
vaivaa taustalla. Heidän kokemuksenaan on kuitenkin, ettei armo heihin yllä,
mutta toisaalta heillä ei tunnu olevan erityistä halua sitä myöskään etsiä. He ovat
ahdistuksensa kanssa yksin maailmassa.

Sammuttajat-kokoelman niminovellin loppu kuvaa ristiriitaa, joka vallitsee
henkiseen tietoon nojaavan ja kristillistä uskoa tunnustavan henkilön välillä.15

Novellin lopussa Iiro, syöpää sairastava lääkäri, vertaa kuolemaa toiseen huonee-
seen siirtymiseen ja manttelin riisumiseen: se ei pelota häntä, ainoastaan jännittää
niin kuin matka kaukaiseen ja tuntemattomaan maahan.16 (Tässä hänen ajatuk-
sensa muistuttavat suuresti syöpää sairastavan Ilmari Pihlajan mietteitä.)
Helluntailainen, Yli-Vainion kokouksessa uskoon tullut vahtimestari Siponen ei
ymmärrä tai hyväksy ystävänsä käsityksiä tuonpuoleisista vaan yrittää saada
tämän pyytämään syntejään anteeksi, jotta tämä saisi viimeisenä päivänä ”seistä
karitsan oikealla puolella”.17

Ensin painijana ja myöhemmin maallikkosaarnaajana kunnostautunut Siponen
näyttäytyy tekstissä koomisena vaikkakin sympaattisena koheltajana. Hänen
sananselityksensä on epä-älyllistä ja kömpelöä, kun taas kuolevan lääkärin

15 Lääkärin ajatukset enkelikunnasta ihmisten ja Jumalan välissä viittaavat Steinerin oppiin
henkiolentojen hierarkioista.

16 John Hick vertaa toisiinsa platonista uskoa sielun kuolemattomuuteen ja kristillistä
uskoa ruumiin ylösnousemukseen ja sanoo, että jälkimmäinen edellyttää erityistä jumalallista
uudestiluomisen aktia: ”Tästä syntyy täydellisen Jumalasta riippuvaisuuden tunto kuolinhet-
kellä, ja se on sopusoinnussa sen raamatullisen näkemyksen kanssa, että ihminen on ’tehty maan
tomusta’ - - Siksi kuolema on juutalaisen ja kristillisen näkemyksen mukaan jotakin todellista
ja pelottavaa. Se ei ole samanlaista kuin huoneesta toiseen siirtyminen tai vanhan takin
vaihtaminen uuteen. Se merkitsee ehdotonta häviämistä — siirtymistä elämän valopiiristä
’kuoleman ajattomaan yöhön’. Vain Jumalan kaikkea hallitsevan, luovan rakkauden voimasta
voi haudan tuolla puolen olla uutta olemassaoloa.” (Hick 1992: 66.)

17 ”Karitsan oikealla puolella” seisomisen tärkeydestä muistuttavat uskovaiset myös
Uudessa Jerusalemissa (UJ: 21).
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puheita tuonpuoleisista leimaa älyllisyys, henkevyys ja stoalainen tyyneys.
Kertoja, joka itse on yksi tilanteen osapuoli, asettuukin lääkärin kannalle. Kun
Siponen myöhemmin sanoo uskovansa, että ”kyllä Jumala saattaisi Iiron vielä
pelastaakin”, kertoja ei viitsi olla paljastamatta asennettaan: ”— Mistä ja mihin,
en malttanut olla kysymättä.” (1983a: 115—118.)

Pohjanmaa-sarjassa ei kuitenkaan esiinny yhtä huvittavia, pelottavia tai vas-
tenmielisiä uskovaisia kuin kirjailijan varhaisteoksissa.18 Talvisodan Marttiakaan
ei voi tulkita miksikään koomiseksi törmäilijäksi tai antisankariksi; hänen
kristillisyytensä on aitoa, vilpitöntä ja vakavasti otettavaa. Esimerkiksi korsuhar-
tautta ja sen herättämiä tunnelmia Martti kuvaa kunnioittavin äänenpainoin:

Veisattiin virsiä ja pappi puhui meille ja jakoi Herran Pyhän Ehtoollisen, jonka me
kaikki nautimme, monet polvillaan. Kaikki miehet eivät korsun lattialle mahtuneet,
niin että moni joutui ehtoollisen nauttimaan seisaaltaan. Virsiä me veisasimme niin,
että korsu jyrisi, tunnelma meillä oli harras ja jokaisella Herra mielessä, sellaisessa
paikassa, jossa kukaan ei voinut tietää, koska hengen meno oli edessä. (TS: 97.)

Kun Martin velipoika kuolee, saa täysosuman kranaatista, Martti on kovan
paikan edessä: hän oli luvannut äidilleen katsoa veljensä perään, ettei tälle mitään
tapahtuisi. Myöhemmin, jatkosodassa, kaatuu vielä toinenkin veli. Kun Martti
sitten kertailee mielessään molempien veljiensä kaatumista, hän päätyy esittä-
mään varsin nöyrän yhteenvedon, joka lähentelee eräänlaista uskontunnustusta:
”- - kranaatin täysosumalle ei mahda kukaan muu mitään kuin Isä taivaassa, jos
se on sen tahto” (TS: 106). Mies on maailmaa kulkiessaan oppinut sen, että kaikki
on lopultakin ”korkeimman käres”, ja miehen on siihen viisainta nöyrtyä.

Kun Uutta Jerusalemia ja Maan avaruutta lukee rinnan Talvisodan kanssa,
joka on ilmestynyt niitä aikaisemmin, yksi Johanneksen ”loppuyhteenvedon”
kohta saa uudenlaista syvyyttä. Johannes selostaa siinä keskusteluaan erään
”pätsärin” (poikamiehen) kanssa, joka oli tullut ”vasta viisikymmentä luvulla
pois Uuden Jerusalemin mailta”:

Se kysyi minulta kerran Supperissa, olinko minä iloinen siitä elämästä, jonka olin
elänyt. Väitin olevani. Se oli jo silloin kuullut, mitä minulle Supperiin tultuani oli
tapahtunut ja olin kertonut sille myös vanhan maan asioista. Se kysyi enkö surrut
mitään. Sanoin, ettei tapanani ollut asioita jälkeenpäin surra eikä menneitä kaivata.
(MA: 300.)

18 ”Henkimaailman” asiat pysyvät Tuurin teksteissä sitkeästi mukana. Vuonna 1993
ilmestyneessä romaanissa Miehiä naisten kanssa esillä on Kuuban santería-uskonto: erään
ministerin kuollut tytär esiintyy tarinassa zombina.
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Tulkitsen kohdan niin, että Johannes on ”vanhan maan asioista” kertoessaan
kertonut myös poikiensa kaatumisesta talvi- ja jatkosodassa. Lasten Suomeen
jättämisen ja kahden pojan sodassa menettämisen on täytynyt olla kova paikka.
On muistettava myös se, että Johannes ei puhu Suomeen jääneistä lapsistaan
(joita on kaikkiaan neljä) kuin yhden ainoan kerran,  ja silloinkin kuin sivumen-
nen omasta iästään puhuessaan: ”- - minulla oli vanhin poika jo rippikouluiässä
Suomessa” (UJ: 142).  Kun hän tässä ”väittää” olevansa iloinen ja kieltää
surreensa menneitä, kyseessä voi olla defenssi — kieltäminen tai torjunta. Tai
sitten mies on vuosien varrella käynyt nämä asiat jo niin perusteellisesti läpi, ettei
tunne halua niihin enää palata. Tällöinkin kysymyksessä olisi omaan osaansa
tyytyminen: mennyttä ei suremalla saa takaisin.

Kaiken aikaa, läpi koko Tuurin tuotannon pohjavireenä on varsin selkeä
”raamatullinen” moraali: tavalla tai toisella ihminen niittää sitä, mitä aiemmin on
kylvänyt (Gal 6: 7—8). Tuurin tekstien pinnan alla kulkeva pohjavirta on
selvästikin ”vanhatestamentillinen”: siihen ei sisälly sitä ”armon ulottuvuutta”,
joka Uudessa testamentissa aina kytkeytyy kiinteästi ”synnin palkka on kuole-
ma” –muistutuksiin.19 Kuitenkin Tuurin teksteihin on aikaa myöten tullut mu-
kaan on myös pehmeämpiä, monivivahteisempia ja suorastaan resignoituneita
sävyjä. ”Kuolemakaan” ei aina eikä välttämättä ole aivan lopullinen: rangaistuk-
sen kärsimisen jälkeen on mahdollisuus vielä ”palata maan pinnalle” jotakin
tärkeää oppineena, vaikka tämä oppi onkin tullut kantapään kautta.

3. Paluu takaisin ja pyrkimys menneeseen

Uudessa Jerusalemissa ja Maan avaruudessa on nähtävissä, paitsi yksittäisiä
viittauksia tiettyihin Raamatun kuviin, henkilöihin ja opetuksiin, myös laajem-
pia, myyttisiä ulottuvuuksia, jotka strukturoivat tarinaa sisältäpäin ja jotka
puolestaan kumpuavat Raamatun kertomuksista.

Frank Kermode on eräässä Raamattua käsittelevässä tutkimuksessaan viitan-
nut filosofien ja kirjallisuudentutkijoiden tekemiin erittelyihin tarinoihin sisälty-
vistä erilaisista juonityypeistä. Hänen mukaansa tarinan ”pinnalla” kulkevan
juonen lisäksi huomioon on otettava myös ”syvemmällä” kulkeva mystisempi,
salatumpi ja metaforisempi juoni (1990a: 208—235). Edellistä luonnehtii

19 ”Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä
Kristuksessa” (Room 6: 23).
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ajallisuus, ja Kermode nimittää sitä Juri M. Lotmania lainaten ”skandaaliksi”.
Jälkimmäiselle on ominaista ajattomuus, ja sille Kermode antaa nimen ”myytti”.
(mt: 208—209.)20 Kermoden mukaan esimerkiksi evankeliumit, vaikka niiden
juoni onkin aikaan sidottu, viittaavat koko ajan niiden takana olevaan koko
Raamatun muodostamaan ”suureen kertomukseen” sitä samalla täydentäen:
”Hence the double view: although the text is complete, it still calls for completion”
(mt: 216).

Romaaniparin toinen suuri pinnanalainen juoni on vaellus, toinen apokalypsi
(apokalypsiin palaan myöhemmin, ks. s. 186.). Johannes Hakala vaeltaa erä-
maassa kohti Luvattua maata, nousee maan alhoista ylös Jerusalemiin. Johannek-
sen vaiheissa on viitteitä ja yhtymäkohtia Raamatun vaeltajien, patriarkkojen,
Israelin kansan, opetuslapsien, ennen kaikkea apostoli Johanneksen vaiheisiin —
hänen, joka kirjoitti muistiin sekä kertomuksen Jeesuksen elämästä (Johannek-
sen evankeliumi) että tämän antaman ilmestyksen (Johanneksen ilmestys).

Uskonnollisissa teksteissä kietoutuvat toisiinsa kaksi erilaista kokemuksellista
tasoa, fyysinen ja metafyysinen. Kysymys on konkreettisen, käsin kosketeltavissa
olevan maailman ja näkymättömän, metafyysisen ”Toisen” välisestä suhteesta
(Leach 1987: 584; vrt. Kermode 1990a: 208—235). Nämä tasot ilmenevät myös
Raamatun initiaatiokuvauksissa. Edmund Leach on soveltanut Arnold van
Gennepin argumentteja Mooseksen ja Jeesuksen elämänvaiheiden kuvaamiseen
(1987: 579—599).21 Hän formuloi nämä initiaation kolme vaihetta seuraavasti:
(1.) Initioitu erotetaan alkuperäisestä asemastaan reaalimaailmassa (erottautumis-
riitti); (2.) initioitu eristäytyy yhteisöstään ”alamaailman” tilaan, jossa on erilai-
sia tabuja (marginaalitila); (3.) initioitu tulee tai tuodaan takaisin reaalimaailmaan
ja yhteisöön uudessa (initioidussa) asemassaan (uudelleenliittymisen riitti).

Ensimmäinen ja kolmas vaihe ovat tietyllä tavalla toisilleen identtisiä mutta
samalla käänteisiä: ensimmäinen vaihe sisältää usein symbolisen kuoleman
(esim. hautaamisen) ja kolmas vaihe taas ylösnousemuksen (haudasta nousemi-

20 Kermode sanoo: ”- - we have here two plots, one primordial and metaphoric and related
to the true design of the world, the other modern and temporal and concerned with superficial
connections experienced in time. - - there are always these two plots, and one of them is always
deeper, darker, and more primitive than the other, for it escapes time, whereas its companion
is always in time, concerned with things that happen, with the apparently unpredictable sayings
and doings of its agents, with anecdote and excess. And the value of this second plot will depend
upon its fidelty to the first.” (1990a: 209—210.)

21 Antropologit ovat laajasti käyttäneet Arnold van Gennepin kehittelemää kuvausta
initiaation kolmivaiheisesta rakenteesta — kuolemasta, ylimeno- tai välivaiheesta ja
ylösnousemuksesta (van Gennep 1909/1960: 65—113) — jotka esiintyvät toistuvasti myös
Raamatun kertomuksissa. Ks. myös Nummi 1991: 191—202.
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sen). Väliin jäävässä toisessa vaiheessa initioitu on ”pyhässä” tilassa yhteisön ja
sen elämää säätelevän sekulaarin ajan ulkopuolella.22 Kuoleman ja uudesti-
syntymän symbolit liittyvät toistuvasti tähän prosessiin.

Esimerkiksi Jeesuksen initiaatiossa toistuvat vesi (joki) ja erämaa: hän tulee
kotoaan Galileasta Johannes Kastajan luo Jordanille kastettavaksi (separaatio),
joutuu ”Hengen ajamana” erämaahan 40 päiväksi saatanan kiusattavaksi (margi-
naalitila) ja palaa sitten Galileaan aloittaakseen julkisen toimintansa ja kutsuakseen
opetuslapsensa (uudelleenliittyminen). (Mark 1: 9—20.)23

Johannes Hakala ei ole mikään messias- eikä kansanjohtajahahmo, mutta
hänen vaelluksessaan vanhasta maailmasta uuteen esiintyvät kuitenkin initiaatio-
riitin eri vaiheet. Ja Blombergin opetuslapseksi kutsuttuna ja sellaiseksi lähteneenä
hän vertautuu apostoleihin ja muihin Kristuksen seuraajiin (Imitatio Christi).
Kotoa lähteminen ja veden (Atlantin) ylittäminen merkitsevät erottautumisvaihetta;
tästä tilanteestahan koko tarina käynnistyy: ”- - laivaa vielä värkättiin kiinni ja
me seisoimme odottamassa maihin pääsyä” (UJ: 7 — teoksen ensimmäinen
virke). Tilanteen erottautumisluonnetta korostaa vielä sekin, että miehet joutuvat
riisuutumaan alasti maahantuloviranomaisten edessä (vrt. kaste).

Kun Johannes liittyy Haminan laumaan ja rikkurikaartin jäseneksi, alkaa
marginaalitilan vaihe, joka kestää siihen hetkeen saakka, jolloin Johannes ja
Mäen Kalle saapuvat Copper Cliffiin maanmiestensä ja tuttujensa pariin. Uuden
Jerusalemin I kirja, jonka nimi on väli- tai ylimenovaiheeseen viittaava ”Tien
vaeltajat”, kuvaa juuri ”pyhässä tilassa” olevia ”valittuja” eli sellaisia miehiä,
jotka ovat erossa entisestä yhteisöstään ja joutuneet ”erämaahan” koeteltavaksi
ja kiusattavaksi. Heillä ei ole mitään yhteyttä ympärillä velloviin vihamielisiin
lakkolaisiin tai kielisiin kaivosmiehiin ja vartijoihin. He ovat irti kaikesta, myös
sosiaalisesta ajasta (Leach 1987: 584) ja täysin ”paimenensa” Haminan armoilla
ja johdettavana. Merkille pantavaa on, että Hamina huolehtii myös heidän

22 ”The ordinary time and ordinary space of everyday experience are continuous; social
time and social space are discontinuous. At an initiation the initiate moves from one position
in social space/time to another by a discontinuous jump.” (Leach 1987: 584.)

23 Mooseksen kohdalla van Gennepin teesejä voidaan soveltaa ainakin kahdessa eri
elämäntilanteessa. Hän syntyy heprealaiseen perheeseen ja faraon tappomääräyksen vuoksi
hänet lasketaan arkissa Niilin virtaan (erottautuminen). Sitten arkki vie häntä virtaa pitkin
alaspäin (marginaalitila), kunnes faaraon tytär nostaa hänet vedestä (Mooses merkitsee ”vedes-
tä nostettu”), ja hänestä tulee prinssi faraon hoviin (uudelleenliittyminen). Sama kuvio toistuu
40 vuotta myöhemmin: Mooses on Egyptin prinssi, mutta tapettuaan egyptiläisen hän joutuu
pakenemaan maasta (erottautuminen). Hän viettää erämaassa 40 vuotta (marginaalitila) kunnes
palaa takaisin Egyptiin Jumalan valtuuttamana heprealaisten vapauttajana (uudelleenliittymi-
nen). (2. Moos 1—4.)
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ruokkimisestaan ja pyrkii jatkuvasti hallitsemaan heitä revolverinsa ja terävän
kielensä avulla.24

Kun miehet Uuden Jerusalemin II kirjan alussa saapuvat Rinteen poorttihausiin,
heidät passitetaan saunaan. Tämä riisuutuminen ja puhdistautuminen päättää
marginaalivaiheen, ja miehet palaavat uudelleen yhteisön pariin uuteen osaansa
— siirtolaisuuteen — vihittyinä.

Johanneksen kohdalla näitä initiaatioriittejä, vihkimyksiä on muitakin. Sellai-
seksi on katsottava erityisesti Maan avaruuden I kirja, koko tarinan varsinainen
korpivaellusjakso, joka jakaantuu vielä kahteen vaiheeseen. Johanneksen karkotus
Marmon Laken metsäkämpältä on katsottava erottautumiseksi ja joutumiseksi
”pyhään” tilaan, sosiaalisen yhteisön ulkopuolelle, erämaahan. Matkaa ihmisten
ilmoille on neljäkymmentä kilometriä (Mooses oli erämaassa ennen Egyptiin
paluutaan 40 vuotta, Israelin erämaavaellus kesti 40 vuotta, Jeesus oli erämaassa
kiusattavana 40 päivää). Tässäkin initiaatiojaksossa esiintyy erämaan lisäksi vesi
— lumena ja jäänä. Johannes jatkaa vielä matkaansa English Riveriltä länteen ja
laskeutuu ”alamaailmaan”:

Olin junassa kaksi yötä ja kolmatta päivää. - - Junassa en ruvennut juttusille
ainoankaan ihmisen kanssa. En vastannut, jos joku kysyi minulta jotain. - - En
katsonut ketään ihmistä suoraan kasvoihin eikä kukaan katsonut minua - -. Olin
aivan yksin, vaikka kaikki ihmiset matkustivat koko ajan kanssani. (MA: 51—52.)

Huomio kiintyy myös siihen, että Johannes on junassa ”kaksi yötä ja kolmatta
päivää”. Tämän voi tulkita rinnastukseksi Jeesuksen laskeutumiseen alas tuonelaan,
mikä evankeliumien todistusten ja apostolisen uskontunnustuksen mukaan kesti
tuon saman ajan: ”- - nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin
- -”. Johannes vaeltaa matkansa kolmantena päivänä Moose Jawista ”ylös”
Uuteen Jerusalemiin, ylittää matkalla jäätyneen Qu’Apelle-joen ja pääsee mää-
ränsä päähän (uudelleenliittyminen). Kuvaan sopii sekin, että matkalla houreissaan
hän miettii, ”ettei tämä nyt minusta kiinni jäisi tämä Blombergin taivastenvalta-
kuntaan meno” (MA: 74): Johanneksen perille pääsy on kuin ylösnousemus
kuolleista (ks. s. 112).

Johanneksen ollessa junassa — ”erämaassa”, ”pyhässä tilassa” — häntä
ruokkii kaksi ”kaarnetta” (1. Kun 17: 1—6): vanha mies ja tämän vaimo antavat
hänelle kuivaa leipää eivätkä suostu ottamaan siitä maksua (MA: 65). Tämäkin

24 Jumala ruokki israelilaisia mannalla ja viiriäisillä näiden erämaavaelluksen aikana ja
lähetti myös Elialle kaarneiden mukana ruokaa, kun tämä joutui erämaahan Ahabia pakoon (1.
Kun 17: 1—6; ks. myös Leach 1987: 587).
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episodi sopii marginaalitilan kaavaan (Leach 1987: 587).
Kolmas ja viimeinen initiaatioriitti sijoittuu Maan avaruuden loppuun. Johan-

nes lähtee Uudesta Jerusalemista (separaatio), matkustaa ”halki puolen mante-
reen” ja nukkuu ”rautatievaunujen lattioilla ja jungelipaikoissa lautojen päällä”
(MA: 269) (marginaalivaihe), kunnes saapuu Sudburyyn, jossa Siltala ottaa hänet
hoteisiinsa. Uudelleenliittymisriitti huipentuu siihen, että Siltala lupaa puhua
hänet mainiin työhön ja vie hänet sitten suomalaisten haalille tansseihin, jossa
Johannes tapaa tulevan vaimonsa Martan. Siltala ja Martta rinnastuvat näin
kaarneisiin, jotka ruokkivat Eliaa erämaassa, ja enkeleihin, jotka Jeesuksen oltua
erämaassa 40 vuorokautta tulivat ”hänen tykönsä ja tekivät hänelle palvelusta”
(Matt 4: 11; Mark 1: 13).

Romaaniparin (toinen) ”syvä juoni” on siis vaellus. Se on toisaalta vihkimys
siirtolaisuuteen ja toisaalta matka omaan itseen, vihkimys John Hawkiksi (ja
myöhemmin vihdoin John Hakalaksi) — astetta aiempaa nöyremmäksi vaikka-
kaan ei yhtään idealistisemmaksi mieheksi.

Tähän vaellukseen liittyy pari mielenkiintoista piirrettä, jotka ilmentävät
osaltaan Tuurin tuotannossa kautta linjan näkyvää kokonaistematiikkaa. Tuurin
henkilöhahmojen vaellukseen liittyy nimittäin melkein aina paluun aspekti.
Samoin siihen liittyy ajan kulumiseen ja ajan hahmottamiseen liittyvä problema-
tiikka (ks. luvut IV 3.1. ja IV 3.2.). Näitä Uudesta Jerusalemista ja Maan
avaruudesta tehtyjä havaintoja on syytä verrata myös muihin Tuurin teksteihin.

3.1. Paluu paratiisiin

Tuuri kuvaa miltei kaikissa teksteissään nimenomaan miehen tietä, miehen
keinoja ja yrityksiä pärjätä kovassa maailmassa, joka on joko suistunut tai juuri
suistumassa oikeilta raiteiltaan, etääntymässä luonnollisesta ja luonnonmukai-
sesta elämäntavasta ja tuotantorakenteesta. Matkaa tehdään usein arkaaisen ja
modernin elämänmuodon välimaastossa.

Tie (matka) on keskeinen rakennetta luova elementti käytännöllisesti kaikissa
Tuurin romaaneissa (ks. s. 96). Myös monissa novelleissa ollaan poissa kotoa —
tien päällä: työmatkalla (usein ulkomailla), armeijassa, sodassa tai kaveriporu-
kan kanssa liikekannalla. Matkan aikana päähenkilö yleensä kypsyy tärkeään
moraaliseen valintaan tai ajautuu elämäntapaa tai ihmissuhteita koskevaan
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ratkaisuun. Uusi Jerusalem ja Maan avaruus vahvistavat tätä ”sääntöä”25.
Matkat ja niiden aikana tehtävät ratkaisut voidaan usein tulkita paitsi juonta

konstituoiviksi elementeiksi myös kunkin henkilön sisäiseksi matkaksi — joko
psyykkiseksi, moraaliseksi tai maailmankatsomukselliseksi kehityskuluksi. Teksti
ei useinkaan kerro suoraan, mihin tämä kehitys tai tehty ratkaisu johtaa tai mitä
se tuo tullessaan. Lukijan on pääteltävä lopputulos tekstin antamia — usein
mitättömän pieniä vihjeitä — seuraten. Markku Envall viittaa Marraskuun lopun
viimeisiin sanoihin, ”Tiesi, mitä piti tehdä, mutta siitä ei voinut kertoa”(1973:
126), ja sanoo, että sen voi lukea Tuurin ”metodin esityksenä”:

Hänen kertojansa ja henkilönsä tietävät enemmän kuin sanovat, heidän tietonsa on
pääteltävä tai arvattava heidän sanoistaan ja teoistaan. Marraskuun lopun sisäisin
havainto on krapula-aamuinen aistimus: ”suussa oli tympeä maku”. (Envall 1980.)

Mielenkiintoista ja nimenomaan Tuurin teksteille ominaista tässä alituisessa
tien päällä olemisessa on se, että siihen liittyy lähes poikkeuksetta ajatus tai jo
aivan konkreettinen päätös paluusta takaisin lähtöpisteeseen, lähtötilanteeseen
(josta kaiken voisi aloittaa taas uudelleen). Matka kiertyy näin lenkiksi, jossa
lähtö ja maali ovat samassa paikassa — varsin usein kotimaisemissa tai lapsuu-
denkodissa. Joskus paluu osoittautuu käytännössä mahdottomaksi, mutta jo
paluuajatuksen esiin nostaminenkin tekee sen tärkeäksi kokonaisuuden kannalta.

Jo Tuurin esikoisromaanissa Asioiden suhteet päähenkilö Erkki Renkonen
palaa lopussa lapsuudenkotiin heinäntekoon sekavalta ja epäonnistuneelta Hel-
singin-matkaltaan. Maalla sijaitseva lapsuudenkoti, josta Renkonen on jo vuosia
aikaisemmin lähtenyt maailmalle (opiskelemaan insinööriksi ja työhön selluteh-
taaseen), merkitsee hänelle yhä edelleen varmaa kiintopistettä — pysyvyyttä ja
ajattomuutta — tarkoituksettomalta ja päämäärättömältä tuntuvan kaupunkielä-
män ja tehdastyön rinnalla:

Renkonen muisti kuinka ne olivat seisoneet portailla vastassa, mummo, äiti, veljen
vaimo ja veli, poika sylissä. - - Sunnuntai-iltana lähdettiin takaisin, taas seisoivat

25 Koko tarina rakentuu matkan (matkojen) varaan seuraavissa romaaneissa (UJ:n ja MA:n
lisäksi): Vuodenajat maaseutukaupungissa, Pohjanmaa, Talvisota, Viisitoista metriä vasem-
paan, Ameriikan raitti, Miehiä naisten kanssa. Muissakin (Asioiden suhteet, Marraskuun
loppu, Joki virtaa läpi kaupungin) on ainakin yksi päähenkilön sisäisten ratkaisujen kannalta
tärkeä matka. Myös Tuurin ei-fiktiivisissä teoksissa (Perhokalastuksen alkeissa, Rukajärvi-
trilogiassa ja Islanti-matkakirjassa) ollaan koko ajan ”reissun päällä”; Kertomus järvestä lienee
ainoa poikkeus, koska Voiman miestenkin pohjakuvio kirjailijan itsensä sanoin on ”Miehen tie”
(Tuuri 1986c: 5).
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kaikki portailla, käteltiin: tuntui kuin olisi liikkunut ilman mitään kiintopistettä,
niillä taas kaikki oli niin varmaa ja selvää, ne olivat siinä ja hän kulki edestakaisin.
(1971a: 97.)

Paluupäätös ei liene lopullinen, vaan ainoastaan kesäloman loppua koskeva
suunnitelma. Tarinan päättyminen tilanteeseen, jossa mies istuu yksin junassa
matkalla kotia kohden, viittaa kuitenkin voimakkaasti suuntaan, paluuseen
takaisin sinne, mistä liikkeelle on lähdetty.

Juhani Niemi on kiinnittänyt huomiota Tuurin esikoisnovellikokoelman Lau-
antaina illalla (1971b) avainkertomuksen ”Sellua ja puuta” liikesuuntaan, joka
näyttää olevan aivan sama kuin Asioiden suhteissakin:

Olennaisena esikoisteoksen novellissa näkisin sen liikkeen. Se lähtee puunjalostus-
teollisuuden tuotteista ja kulkee vaihe vaiheelta puun uraa takaisinpäin sen juurille
saakka. Tekstin liikesuunta piirtyy siten paluuksi teknisen kehityksen mekaanisesta
teknologiasta luonnontalouteen, konkreettisesta koneiden orjuudesta suomalaisen
miljöön elimelliseen perustaan. (Niemi 1983: 142.)

Tämä takaisinpäin tapahtuva liike on näin tulkittavissa modernin elämänmuo-
don kritiikiksi ja luonnontalouden puolustukseksi.

Joki virtaa läpi kaupungin -romaanissa sama paluun teema tulee esiin kompli-
soidummassa ja temaattisesti rikkaammassa muodossa.26 Professori Ilmari Pih-
laja miettii syödessään, minkälaisen matkan aterian ainekset ovat kulkeneet
siemenistä monien käsien kautta hänen ruokapöytäänsä ja syöpää sairastavaan
elimistöönsä. Leipää syödessään hän miettii myös sitä, miten ohranjyvien jauha-
miseen tarvittu myllynkivien liike on johdettu kosken vesivoimasta (1977: 235—
236). Tässäkin kohdassa näkyy liike taaksepäin, paluu kaiken alkuun ja lähtökoh-
taan. Modernisaation kritiikki näkyy tässäkin: kemian professorin ajatuksissa
leipäjauhotkin tehdään vielä vanhanaikaisin menetelmin, koskivoiman pyörittämin
myllynkivin.

Sama liikerata näkyy romaanin kahden muunkin päähenkilön elämäntilantees-
sa, mutta hieman eri merkityksessä. Professori Pihlajan poika Seppo tekee
matkan Pariisiin entisen tyttöystävänsä, nyt toisen miehen kanssa naimisissa
olevan naisen kanssa. Matka merkitsee pakoa ahdistavasta nykyisyydestä men-
neisyyden menetettyyn maailmaan ja tarrautumista entiseen tyttöystävään. Into-
himot roihahtavat vielä viimeiseen paloonsa sammuakseen Sepon mustasukkai-
suuskohtaukseen. Matka päättyy sekavissa mutta lopullista välirikkoa ennakoivissa

26 Myös Niemi viittaa tämän romaanin liikesuuntaan (mp.).
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tunnelmissa (aivan kuten Asioiden suhteissakin), ja Seppo Pihlaja palaa (nyt
menneisyydestä nykyisyyteen) tuhlaajapojan tavoin takaisin isänsä kotiin —
kaikki rahansa haaskanneena ja itsensä huonoon kuntoon ryypänneenä.

Kolmas päähenkilö, Ilmari Autio, tekee kaksi matkaa lapsuudenkotiinsa Etelä-
Pohjanmaalle. Nekin sisältävät paluun menneisyyteen: Ilmari Autio siirtyy
muistoissaan lapsuuteen ja erityisesti siihen talveen, jolloin hänen isänsä oli
lähtenyt kotoa pois (mutta palannut kuitenkin myöhemmin takaisin). Tästä
asiasta ei kotona koskaan oltu puhuttu hänen kuullen. Tämän muiston tuo mieleen
kodin lähellä virtaava joki ja pyörteet vedessä:

- - pyörteet muodostuivat veteen ilman näkyvää syytä ja toivat mieleen syksyn
jostakin hyvin kaukaa; minä kaksin äidin kanssa talossa maalla, talon takana joki
pellon päässä ja pyörteet kosken alla, jotka kulkivat pitkin mustaa suvantoa ja
talvella musta jää ja jäässä ilmakuplia, joita kaivoin irti puukolla. Ne hävisivät, kun
ne kaivoi irti - -. (Tuuri 1977: 83—84.)

Aivan sama motiivi toistuu Maan avaruudessa samankaltaisessa tilanteessa,
varhaisena lapsuudenmuistona (ks. s. 125—127). Kotimaisema jokirantoineen
näyttää usein olevan se perustaso, johon paluu ulottuu. Pyörteet joen virtauksessa
voi tulkita myös pyörteiksi ajan virrassa: romaanissa samoin kuin muissakin
Tuurin teksteissä problematisoidaan ajan lineaarinen kulku; paluut lapsuuteen ja
arkoihin muistoihin kääntävät hetkeksi elämän normaalin juoksun.

Ihmisen halu palata juurilleen, nykyaikaisesta elämänmuodosta ikiaikaiseen,
on yksi Pohjanmaa-romaanin tärkeistä teemoista. Kaikki Hakalan neljä veljestä
ovat kukin omalla tavallaan matkalla jonnekin, ”irti maasta” (mikä näkyy
symbolisesti siinäkin, että suuri osa tarinan ajasta ollaan autossa, pyörien päällä),
ja tapahtumahetkellä miettimässä, mitenkä viisaita heidän tekemänsä ratkaisut ja
valinnat ovat loppujen lopuksi olleet. Kukin heistä tekee omalla tavallaan
tuhlaajapojan paluuta sieltä, minne ovat tahoillaan menneet ja missä nyt huonosti
viihtyvät.

Paavo, talon isäntä, on ”langennut” pois perinteisestä maanviljelyksestä ja
talonpidosta, mutta tarinan lopussa hän rupeaa miettimään paluuta vanhaan: jos
hän olisi pitänyt kiinni entisestä elämänmuodosta, senkään päivän ikävyydet
eivät olisi päässeet tapahtumaan. Seppo, joka on insinöörinä Vaasassa, ei osaa
olla ”tyytyväinen elämäänsä missään päin maailmaa” ja uneksii paluusta
Kauhavalle, joka on hänen mielestään ”paras paikka maan päällä” (PM: 338).
Veikko on joutunut palaaman takaisin kotitilalle fyysisesti, mutta ei henkisesti —
hän ei ole kotonaan enää missään. Lopussa kuolema korjaakin hänet armeliaasti



174

pois. Hän on lenkkinsä kiertänyt. Erkki tekee myös mielessään paluuta Pietarsaa-
resta kotimaisemiin, mikä toteutuukin Pohjanmaan ja Ameriikan raitin välissä.

Pohjanmaan vanhat naiset edustavat tarinassa pysyvyyttä ja viisautta. Poikien
mummo ei sekaannu arvoissa eikä kadota elämänsä tärkeitä johtoajatuksia,
vaikka sekoittaakin eri sukupolvet — elävät ja kuolleet — keskenään. Naisväen
levollinen viisaus ilmenee tekstin tasolla siten, että miesten kulkiessa ympäri
maakuntaa tyhmyyksiä tekemässä naiset pysyttelevät talon piirissä — sairaala-
käyntejä lukuun ottamatta. Naiset eivät ole lähteneet minnekään — heidän ei
tarvitse myöskään palata takaisin.27

Talvisotakin sisältää temaattisesti tärkeän paluun. Tarina alkaa lähdöllä sotaan
ja loppuu paluumarssiin uudelle rajalle. Paluu ei sisällä mitään päähenkilön
sisäiseen kehitykseen tai ulkoiseen elämänmuotoon viittaavaa tasoa. Merkityk-
selliseksi paluun tekee kuitenkin se, että kaikilla miehillä on käsitys, että he ovat
voittaneet sodan ja että he palaavat Äyräpäästä takaisin vanhalle rajalle (TS: 242).
Valitettavasti marssi tapahtuu päinvastaiseen suuntaan: miehet joutuvat luovut-
tamaan viholliselle maa-alueen, jota tämä ei ole onnistunut valtaamaan.
Kotiinpaluussa on tässä tapauksessa katkera ja pettynyt sävy, joka peittää alleen
aselevon tuoman helpotuksen. Tämä vihjaa siihen, ettei paluu ole lopullinen:
rajaa lähdetään vielä työntämään takaisin entiselle paikalleen.

Ameriikan raitissa päähenkilön paluupäätös huipentaa koko tarinan ja taval-
laan kiteyttää sen moraalin: tyhmyydestä sakotetaan, rikoksesta rangaistaan,
pettäjä joutuu itse petetyksi, mutta ”tuomion” (jollaiseksi Floridaan jääminen
tarinassa jäsentyy) kärsiminen katkeraan loppuun saakka avaa oven paluulle
kotiin. Uudessa Jerusalemissa Johannes kieltää itseltään kotiinpaluun mahdol-
lisuuden; Maan avaruudessa paluu on kuitenkin esillä, mutta se on mahdollinen
enää pelkkänä ajatusmatkana. Siinäkin muodossa se osoittaa paluu-ajatuksen
keskeisyyden.

Viisitoistametriä vasempaan -romaanissa paluu kotimaahan päättää koko
tarinan. Kun kertoja Eino Hiekka Saksan-seikkailunsa jälkeen katselee laivan
kannelta kotikaupunkiaan, viereen tulee nainen, joka sanoo: ”Siintää onnelan
kaukomaat” (1985: 205). Eino Hiekka aikoo sanoa, että kyseessä on säe joululau-
lusta, mutta pitää kuitenkin suunsa kiinni. Joululaulun sanat merkitsevät suoma-

27 Sari Malkamäki puhuu Pohjanmaan miesten ja naisten ”reviirikäyttäytymisestä”:
miehet pyrkivät koko ajan kotoa pois, mutta naiset poistuvat sieltä ”vain miehen takia, miehen,
joka on silmäpuoli tai ruumis” (1990: 42). Hänen mukaansa ”Pohjanmaassa miesten maailmaa
leimaa toiminta ja aggressiivisuus, jotka syntyvät sen pohjalta, että vastoinkäymiset tulkitaan
menetettynä kunniana - -. Naisten maailmaa hallitsee sietokyky ja reagointi miesten toimin-
taan, koska naiset tulkitsevat vastoinkäymiset häpeä-reaktion kautta” (mt: 63).
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28 Sähkömoottorin korjaaminen ja joutuminen välittömästi sen käyttämän lihamyllyn
kitaan on samanlainen koko Tuurin tuotantoa luonnehtiva mise en abyme -rakenne kuin ”Matias
Grünewaldissa” oleva sisäkertomus lasitehtaasta: ihminen joutuu itse luomansa tai ”hallitse-
mansa” teknologian uhriksi (ks. s. 146).

laiselle voimakasta assosiaatioryöppyä lapsuuden jouluun, turvalliseen ja onnel-
liseen olotilaan kotona perheen parissa. Paluu lähtöpaikkaan, kotipesään, on
onnelan saavuttamista. ”Onnelan kaukomaat” eivät tarinan maailmassa ole
kaukaisia ja eksoottisia seutuja; muualta katsottuna koti-Suomi väikkyy onnen
tyyssijana. Tosin Eino Hiekan kohdalla viittaus onnelaan on ehkä tulkittavissa
myös ironiseksi.

Muutamat Tuurin 1980-luvun novelleista piirtävät tilanteen, jossa mies on
totaalisesti eksyksissä: hänellä ei ole enää paluun mahdollisuutta, mutta ei oikein
muutakaan suuntaa. Tällainen on esimerkiksi tarina eronneesta miehestä, joka
viettää jouluaattoiltaa syrjäisessä motellissa. Novellin nimi ”Kotiin” on jyrkässä
ristiriidassa sisällön kanssa (nimessä näkyy myös suunta: paluu). Joulu on
Suomessa korostetusti perheen juhla; kaikki muut ihmiset epäluuloista poliisi-
partiota lukuun ottamatta ovat kotona läheistensä keskellä. Mies soittaa entiseen
kotiinsa, mutta saa välinpitämättömän vastaanoton. Tarinan loppu on lohduton:
”Makasin vuoteellani ja mietin, kuinka kauan täällä olisin ja minne sitten
lähtisin” (1987: 108).

Samaan kokoelmaan sisältyy musta komedia nimeltään ”Perintö”, jossa paluu
kotiin kääntyy katastrofiksi. Mies palaa Amerikasta kotiinsa Pohjanmaalle,
mutta oma veli pistää hänet puukolla hengiltä jo tulopäivän iltana ja jauhaa
ruumiin minkinrehuksi myllyllä, jonka sähkömoottorin tapettava velipoika vii-
meiseksi työkseen korjaa (mt: 31—71).28 Uuden Jerusalemin yksi sisäkertomus,
härmäläisen talonisännän paluu Kanadasta, on asiallisesti samansisältöinen kuin
”Perintö”: paluu valtamerentakaisesta siirtolaisuudesta omaan lapsuudenkotiin
ja sukulaisten pariin päättyy katkeraan riitaan ja veritekoon (UJ: 220—224).

Tuurin tekstien ”ikuinen ja suuri paluu” on pohjimmiltaan aina palaamista
kadotettuun paratiisiin. Usein se on aivan konkreettinen paluu maailmalta kotiin
(esimerkkeinä mm. Ameriikan raitti ja Viisitoista metriä vasempaan). Usein se
on kuitenkin tulkittavissa pyrkimykseksi irtautua tarkoituksettomasta ja ahdista-
vasta nykyajasta ja palata menneeseen, arkaaiseen ja ikivanhaan elämänmuo-
toon. Tämä kuvio on nähtävissä esimerkiksi Pohjanmaassa ja Asioiden suhteis-
sa, samoin Johannes Hakalan tarinassa sekä joissain novelleissa. Joskus taas
paluu näyttäytyy psyykkisenä reaktiona: pyrkimyksenä takaisin varhaislapsuu-
teen, kuten Maan avaruuden 1. kirjan junamatkajaksossa, ja jopa sen ”taakse”,
kuten ”Takaisin”-novellissa (ks. s. 128).
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3.2. Ajan virran vankina

Ajatusmatka menneeseen, pyrkimys ajan virran kääntämiseen, menneisyyden
uudelleen jäsentäminen, muistikuvien kertaaminen ja muut aikaan ja ajankul-
kuun liittyvät pohdinnat sävyttävät tutkittavien teosten tematiikkaa ja kompositiota.
Erityisesti tämä koskee Maan avaruutta, jonka temporaalistruktuurit ovat muu-
tenkin Uutta Jerusalemia rikkaammat. Ajan luonteen miettiminen ja ajankulun
pohtiminen eivät ole Tuurin teksteissä mitään uutta: jo aiemmin ilmestyneissä
Hakala-romaaneissa samoin kuin useissa novelleissa huomio kiintyy huolellises-
ti harkittuihin aikarakenteisiin ja viittauksiin ajan merkityksestä.

Pohjanmaa-romaaneissa hakeudutaan historialliseen menneisyyteen, tiettyi-
hin eksakteihin ajankohtiin, jotka ovat tekstistä vähällä vaivalla pääteltävissä.
H.K. Riikosen mukaan kyseinen konventio on tämän vuosisadan modernisteille
tyypillinen. Hän viittaa mm. James Joycen Odysseukseen, Hermann Brochin
Unissakulkijoihin, William Faulknerin Ääneen ja vimmaan sekä Volter Kilven
Saaristosarjaan. Riikosen mukaan mitään näitä teoksia ei tule ensimmäisenä
mieleen nimittää historiallisiksi romaaneiksi, mutta niille kaikille ovat silti
”olennaisia aikaa ja historian luonnetta koskevat ongelmat” (1992: 34). Liisa
Saariluoman mukaan modernismia yleensäkin sävyttää ”sisäisen kokemisen
aika, jossa aikaa kuvataan subjektin kokemana jatkumona”:

Tässä aika ei järjesty peräkkäisiksi tapahtumisen hetkiksi, vaan mennyt, nykyinen
ja tuleva ovat läsnä samassa tajunnan nyt-hetkessä. Muisti pidättää tajunnassa
menneen samanaikaisesti, kun odotus ennakoi tulevaisuutta ja havainto tuottaa
tietoa nykyisyydestä. (1992: 51.)29

Tuurin romaanit sijoittuvat ainakin tässä suhteessa modernismin traditioon:
niillekin on ominaista aikaa, sen kulkua sekä historian luonnetta koskeva prob-
lematiikka. Aika ja sen mittaaminen, ajankulun pohtiminen samoin kuin esimer-
kiksi Johannes Hakalan pyrkimykset ”ajan virran kääntämiseen” viittaavat
tekstin tasolla juuri tähän.

Paul Ricoeurin mukaan ajallisuus on koko olemassaolon rakenteellinen ele-

29 Saariluoman mukaan postmodernia romaania luonnehtii subjektin hajoaminen, mikä
vaikuttaa myös aikakokemukseen: ”- - kun - - minä hajoaa, menettää pysyvyytensä tullessaan
erilaisten voimakenttien ja symbolijärjestelmien leikkauspisteeksi ja lakkaa olemasta koke-
musta koordinoiva lähtökohta, hajoaa myös yhtenäinen aikakokemus. - - Postmoderni aikako-
kemus muistuttaa ajan pirstoutumista merkityksettömäksi, liikkumattomaksi tilaksi eräissä
psykoottisissa sairauksissa kuten skitsofreniassa.” (1992: 52.)
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mentti, joka saa ilmaisunsa nimenomaan kertomuksessa:

- - I take temporality to be that structure of existence that reaches language in
narrativity and narrativity to be the language structure that has temporality as its
ultimate referent. Their relationship is therefore reciprocal. (1981: 165.)

Kertomus (kerronnallisuus) viittaa myös perimmältään ajallisuuteen. Ricoeurin
mukaan sekä historia että myytti ovat ilmaisuja tästä ajan olemusta kuvaavasta
kognitiivisesta universaalista, kronologiasta. Kertomus liittyy historiaan nimen-
omaan ajan ymmärtämisen muotona.30

Paul Ricoeur on Temps et Récit / Time and Narrative -trilogiassaan (1983/
1984, 1984/1985, 1985/1988) pohtinut historian ja fiktion yhtymäkohtia. Hänen
tavoitteenaan on — lyhyesti ilmaisten — kontrastoida ”kertomuksen kahta suurta
lajia”, historiallista ja fiktiivistä, muodon antajana ajan kokemukselle.31 Ricoeur
kehittelee hermeneuttisista lähtökohdista — Aristoteleen, Augustinuksen, Kan-
tin ja Heideggerin ajatusten pohjalta — historiallisen ajan käsitteen. Hänen
mukaansa historiallinen aika muodostaa sillan sen kuilun ylitse, joka erottaa
kosmisen ajan ihmisen kokemuksellisesta, arkipäivän ajasta (1985/1988: 99).
Ricoeurin mukaan historiallista kertomusta rajoittaa pyrkimys suhteuttaa eletty
aika kosmiseen, yksisuuntaiseen aikaan. Fiktiivinen kertomus sen sijaan on
vapaa kehittelemään eletyn ajan eri puolia. Ricoeurin mielestä fiktion merkittä-
vin apu filosofialle onkin siinä, että se tutkii fenomenologisen eli eletyn ajan ei-
lineaarisia muotoja, jotka historiallinen aika kätkee juuri siksi, että se on suhteu-
tettu kosmisen ajan ”suureen kronologiaan” (mt: 132).

Historiallisen ja fiktiivisen kertomuksen erilainen suhde elettyyn aikaan osoit-
taa niiden erilaista tehtävää ajan rajaamisessa. Ricoeurin mukaan eletyn ajan
välitön aikakokemus on jäsentymätön ja järjestymätön — sillä ei ole välitöntä
hahmoa tai muotoa. Kertomuksen tehtävänä on antaa muoto tälle ”mykälle”

30 Pertti Haapalan mukaan ”kronologia, aikajatkumo, on läntiselle kulttuurille ominainen,
meille helposti ymmärrettävä muoto esittää historia”. Kuitenkin kronologiakin on vain analoginen
esitys: ”Kronologinenkaan kertomus ei siten ole todella tapahtuneen jatkumo, vaan - - esitys
tapahtumien välisistä suhteista, jotka useimmin ymmärrämme käsitteellä syyt.” (1990: 80.)

31 Ricoeurin Temps et Récit / Time and Narrative -teosta pidetään ”vuosisadan merkkiteok-
sena historianfilosofian alalla” (Haapala 1990: 76). Ricoeurin käsityksiä ajan ja kertomuksen
suhteista on esitellyt suomeksi mm. Jorma Kalela artikkelissaan ”Historiantutkimus ja
narratiivisuus” (1990: 161—193). Ricoeurin oma suppea yhteenveto trilogiansa kolmannesta
osasta (”Le temps raconté” / ”Den berättade tiden”; 1984/1988) sisältyy mm. ruotsinkieliseen
antologiaan Från text till handling. En antologi om hermeneutik (1988).
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kokemukselle, jäsentää sitä ja antaa sille merkityksiä. (1984/1985: xi.)32 Histori-
oitsijan tehtävänä on rekonstruoida menneisyyttä, ”tehdä sille oikeutta”; men-
neen todellisuus on kuvattava Leopold Ranken sanoin ”wie es eigentlich gewesen
ist” eli mitä oikeastaan tai tosiasiassa tapahtui. (1985/1988: 151—156.) Histori-
ankirjoittajan on turvauduttava dokumentteihin ja lähdekritiikkiin tehdäkseen
oikeutta kuolleille, joille hän on kiitollisuudenvelassa (1984/1988: 221—222).

Ricoeur kehittelee kolme erilaista kategoriaa, ajatuksellista välinettä, joilla
historioitsija yhdistää ja suhteuttaa toisiinsa eletyn ja kosmisen ajan. Ensimmäi-
nen näistä on kalenterin aika, jossa yhdistyvät astronominen aika ja ihmisten
arkipäivän tapahtumat. Se on luonteeltaan fysikaalista, mitattavaa: kalenterin
avulla tapahtumat sijoitetaan samalle akselille (ennen—jälkeen). Tässä mielessä
kalenterin aika on kaksiulotteista. Kalenteri luo järjestystä työhön ja muuhun
toimintaan; se jaksottaa juhla-aikoja, vuodenaikoja ja vuosia. Se integroi yhtei-
sön ja sen askareet kosmiseen järjestykseen. Keskeistä kalenteri-instituutiossa on
ajan mittaaminen, päivääminen. (1985/1988: 105—109; 1984/1988: 216—
217.)33

Toinen Ricoeurin hahmottelema yhdistäjä on toisiaan seuraavat sukupolvet.
Tämän kategorian keskeinen sisältö on ajatus aikalaisista, edeltäjistä ja seuraa-
jista. Ricoeur viittaa siihen, miten Raamatussa kiroukset ja siunaukset siirtyivät
sukupolvelta toiselle, ja sanoo, että käytännössä elävät syrjäyttävät kuolleet
keskimäärin joka kolmaskymmenes vuosi. Aikalaisten ilmentämä samanaikaisuus
tekee ajasta kolmiulotteisen, koska se luo nykyisyyden — toisin kuin kalenterin
aika, jossa nyt-hetki on vain fysikaalisen ajan hetki. Sukupolvien erikoislaatui-
nen ”eriaikainen samanaikaisuus” konstituoi myös yksilön ja yhteisön välisen
muistiketjun, minkä syntymisessä vanhemmilta sukupolvilta kuulluilla kertomuk-
silla on keskeinen tehtävä. (1985/1988: 109—116; 1984/1988: 217—218.)

Kolmas yhdistäjä on jälki, jollainen voi olla esimerkiksi dokumentti (esine,
asiakirja tms.) tai monumentti (esim. raunio). Jälki edustaa menneisyyttä. Se
voidaan paikantaa kalenterin aikaan, ja sillä on kaksinainen status: fyysisessä

32 Ricoeur viittaa eräässä artikkelissaan siihen, miten ikivanha viisaus on aina huokaillut
sitä, miten lyhyt ihmisen elämä on verrattuna ajan loputtomuuteen: ”Tästä syntyy todellinen
paradoksi: kosmiseen aikaan verrattuna oma elinaikamme on merkityksetön, mutta kuitenkin
juuri sinä lyhyenä hetkenä, kun astumme maailman näyttämölle, kaikki merkitystä koskevat
kysymykset esitetään.” (1984/1988: 215.)

33 Kalenterin aika on myyttistä siinä mielessä, että aikaan sijoittamisen mahdollistava
perusluonteinen tapahtuma on kaikissa kulttuureissa luonteeltaan myyttinen (esimerkiksi
maailman luominen, Buddhan tai Kristuksen syntymä jne.). Kaikki kalenterit ovat kulttuurises-
ti ehdollistuneita. (Ricoeur 1985/1988: 106.)
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mielessä se on merkki, jonka joku on jättänyt jälkeensä, mutta samalla se on myös
käsillä oleva merkki jostain aikakaudesta tai jaksosta, jota ei enää ole. Jälki on siis
jotain läsnä olevaa, joka koskee mennyttä todellisuutta. Ricoeur korostaa jäljen
implikoimaa ajallisuutta: sitä seuraamalla yhdistyy menneen ajan ei enää ja
merkin ilmentämä yhä edelleen. (Ricoeur 1985/1988: 116—126; 1984/1988:
218—220.)34

 Mikä sitten on historian ja fiktion suhde? Ricoeurin mukaan ne antavat kaksi
erilaista mutta samalla toisiaan täydentävää vastausta eletyn ja kosmisen ajan
yhteensovittamisen vaikeuteen. Historioitsijan vastaus on kirjata eletty aika
kosmiseen aikaan kalenterin, sukupolvien vaihdosten ja dokumenttien (jälkien
ominaisuudessa) avulla. Fiktion vastaus on kehitellä kuvitteellisia muunnelmia,
jotka tematisoivat näiden kahden perusluonteisen aikaperspektiivin välillä auke-
avaa kuilua (Ricoeur 1984/1988: 229).35 Ricoeurin mukaan fiktion vapauttava
tehtävä on siinä, että se kvasihistoriallisuutensa vuoksi paljastaa niitä toteutumat-
ta jääneitä mahdollisuuksia, joita todelliseen menneisyyteen kätkeytyy. Se ei
kuitenkaan ole vapaa ”sisäisestä pakostaan”: senkin on tehtävä oikeutta mennei-
syydelle, kuolleille (mt: 234). Fiktio ja historia punoutuvat siis yhteen; ne
lainaavat toisiltaan — molempia luonnehtii inhimillisen ajan jäsentäminen
kertomuksen avulla. (1985/1988: 102—103). Aarne Kinnusen mukaan sekä
fiktioon että historiankirjoitukseen liittyvät sekä  avoin tulevaisuus että kerto-
muksen varjo: ”miten toisin olisi voinut käydä” (1989: 71).

Jo aiemmin (luku IV 3.1. ja 3.2.) käsittelin Johannes Hakalan psyykkistä
aikakokemusta ja sitä, miten tarinassa kietoutuvat yhteen syklisen ja lineaarisen
ajan käsitteet. Ricoeurin kolmea kategoriaa hyödyntäen tätä samaa kertomus-
sekvenssiä voi lähestyä toisesta näkökulmasta ja laajentaa samalla tarkastelua
muihinkin saman sarjan teoksiin ja myös varhaisempiin Tuurin teksteihin.

Maan avaruuden 1. kirjassa kuvatussa Johannes Hakalan yöllisessä ajatusmat-
kassa takaisin kotiin kiinnittyy huomio paitsi kulkemiseen ”ajan virtaa vastaan”

34 Jorma Kalelan mukaan jälki ja lähde on erotettava toisistaan: jäljestä tulee lähde vasta
kun sille annetaan tulkinta. Tutkijan on paljastettava, mitä jälki merkitsee. Kalelan mukaan
historiantutkimuksen alkuperä on siinä uteliaisuudessa tai tiedontarpeessa, jonka menneen
jäljet synnyttävät. (Kalela 1992.)

35 Kirjailija toisin kuin historioitsija on vapaa käyttämään mielikuvitustaan jäsentäessään
ajan kahden muodon välistä suhdetta. Silti kirjallisuudellakin on ”todellisuutensa”: historioit-
sijan menneisyyttä vastaa ”lukijalle todellinen maailma” (Ricoeur 1985/1988: 101). Lukemis-
tapahtumassa tekstin maailma, johon kätkeytyy fiktiivinen aikakokemus, kohtaa lukijan
todellisen maailman, ”toiminnan ja kärsimyksen konkreettisen maailman”. ”Teos saa merki-
tyksensä juuri tässä enemmän tai vähemmän ristiriitaisessa tekstin maailman ja lukijan
maailman kohtaamisessa” (Ricoeur 1984/1988: 227).
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myös pyrkimykseen saada aika kokonaan pysäytetyksi: joen jää ja ilmakuplat
siinä viittaavat juuri liikkeen — virtauksen — pysähtymiseen. Merkille pantavaa
on myös se, ettei muisti ulotu enää varhaisimpaan lapsuuteen. Sen takana on
kosminen, päättymätön ja ajatukselle käsittämätön ikuisuus. Arkipäivän aika on
kronologista, kellon ja kalenterin mukaan mitattavissa olevaa. Muisti kuitenkin
aktivoittaa menneen nykyisyyden, nykyisen nykyisyyttä rekisteröi samanaikai-
sesti havainto junan pyörien rytmikkäästä kolkkaamisesta. Se on kuin kellon
tikitystä: nykyhetki siirtää tulevaisuutta vääjäämättä menneisyyteen. Ihminen on
ajan vanki, sillä menneisyyteen ei voi paeta pysyvästi. Tulevaisuutta jäsentää yhä
jonkinlainen odotus, vaikka vaihtoehdot ovat käyneet kovin vähiin. Uusi Jerusa-
lem on vain epävarma oljenkorsi, jonka taittuminen tietää syöksymistä tyhjyy-
teen. (MA: 55—57.)

Vaikka Johanneksen onnistuukin koota itsensä ja selviytyä Uuteen Jerusale-
miin, menneisyys ja kotimaan muistot eivät jätä häntä myöhemminkään rauhaan.
Uuden Jerusalemin auringonnousua kuvaillessaan hän tunnustaa, että hänellä oli
yhä ”mielen pohjalla se haikeuden tunne, että olin joutunut omat maani jättämään
ja jättämään paljon muutakin, enkä enää näkisi kesän tulevan omille mailleni - -”
(MA: 95). Ilmaisuun ”paljon muutakin” sisältyvät hänen neljä lastaan, jotka ovat
jääneet kotimaahan ja joista ketään hän ei enää koskaan tapaa. Vuorokauden- ja
vuodenaikojen (kellon ja kalenterin) toistuva rytmi, joihin hän maanviljelijänä on
kasvanut kiinni, muistuttavat häntä jatkuvasti ajan peruuttamattomasta virtaami-
sesta ja ruokkivat sielussa asuvaa haikeutta.

Jo Uuden Jerusalemin alussa huomio kiintyy kellonaikojen ja vuodenaikojen
merkitykseen: Johannes kertoo jopa sen, mihin aikaan vuorokaudesta hän Kana-
daan saapuu: ”Kello oli yhdeksän maissa aamupäivällä, kun me tulimme
Gripsholmenin laskusiltaa alas Uuteen maailmaan - -” (UJ: 12). Myös Maan
avaruuden alussa Johannes ilmoittaa, paljonko kello on sillä hetkellä ja siinä
tilanteessa, josta hän kertomuksensa aloittaa: ”Otin kelloni tyynyn alta ja yritin
nähdä kellotaulun öljylampun heikossa valossa. Kello oli kolme” (MA: 10).

Pohjanmaassa, joka ns. yhdenpäivänromaanina tietyssä mielessä problematisoi
lineaarisen ajan, kello ja kalenteri ovat varsin tärkeässä roolissa: kertoja sijoittaa
kaikki tapahtumat huolellisesti aikajatkumolle; vuosiluvut, päivämäärät, vuoro-
kauden- ja kellonajat hän ilmoittaa aina tarkasti, joskus jopa häiritsevänkin
täsmällisesti. Myös Ameriikan raitissa kalenteri saa erityisen merkityksen: koko
tarina päättyy siihen, kun Erkki tekee itselleen aamukamman eli kalenterin siitä,
miten kauan hänen on viruttava vielä ”karkotuksessa”, ennen kuin pääsee
palaamaan takaisin Kauhavalle (AR: 330).

Talvisodan kerronnalle on niin ikään ominaista tarkkojen päivämäärien ja
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joskus myös kellonaikojen esittäminen. Jo romaanin toinen kappale alkaa tapah-
tuma-ajan määrittelyllä: ”Meidän piti olla koululla illalla yhdeksään mennessä
- -” (TS: 5). Sama käytäntö toistuu tämän tästä: ”Me olimme Unnunkoskella
kaksi viikkoa, marraskuun kuudenteen päivään saakka” (TS: 28), ”Sotahan siitä
sitten tuli. Marraskuun viimeisenä päivänä venäläiset ylittivät rajan Metsäpirtissä
ja Raudussa ” (TS: 49), ”Helmikuun kuudentena päivänä aamuyöstä rintamavas-
tuu taas otettiin pois meidän harteiltamme” (TS: 174). Romaani loppuu kuvauk-
seen sodan viimeisen päivän taistelusta ja aselevon alkamishetkestä: ”Maalis-
kuun kolmannentoista päivän aamulla venäläinen sitten aloitti taas ankaran
tykistökeskityksen - -. Venäläinen ampui kaikilla aseilla viisi tuntia. Yhdentoista
maissa tykkituli lakkasi ja tuli aivan hiljaista - -. Varttitunti katseltiin, että
rupeaako naapuri ampuman - -” (TS: 240). Kalenteri ja kello rytmittävät näin
kerrontaa alusta loppuun saakka.

Muutamissa Tuurin teksteissä erityisen keskeisellä sijalla on Ricoeurin mainit-
sema toinen kategoria, nimittäin sukupolvet. Esimerkiksi Pohjanmaa rakentuu
pitkälti kolmen neljän sukupolven vuorottaiselle, samanaikaiselle ja toisiaan
täydentävälle muistojen ja muistikuvien kertomiselle. Avainhenkilö tässä suku-
polvien välisessä vuoropuhelussa ja menneisyyden jäsentämisessä on ”vanhaisu”
eli poikien mummo, jolla ajantaju heittää ja jolle menneen nykyisyys ja nykyisen
nykyisyys ovat yhtä ja samaa. Pohjanmaassa rakennetaan koko ajan sukupolvien
välistä muistiketjua. Kertoja-Erkin tehtävänä on koota lenkit yhteen.

Ameriikan raitissa sukupolvien välistä muistiketjua rakennetaan nimenomaan
Kanadassa, jossa Erkki löytää vaarinsa Johannes Hakalan haudan, tapaa sitten
serkkupuolensa Timothy Hakalan ja tämän perheen ja myöhemmin mummopuo-
lensa Martan sekä setäpuolensa Ilmarin. Kolmen sukupolven kokemuksista,
jotka ankkuroituvat vuosilukujen kautta tiukasti kalenterin aikaan ja joita kehys-
tävät dokumentit menneisyydestä, Erkki rekonstruoi Hakalan kanadalaisen
sukuhaaran tarinan, kertomuksen siirtolaiselämän arjesta.

Ricoeurin kolmas kategoria, menneen jäljet, muodostuvat tärkeiksi niin ikään
lukuisissa Tuurin lähihistoriaa käsittelevissä teksteissä. Pohjanmaassa menneen
jälkiä ovat mm. maasta ylös kaivettu isä-Martin Suomi-konepistooli ja Ameri-
kan-vaarin (Johannes Hakalan) mitätön perintö, jota tarinassa ”jaetaan”. Ameriikan
raitissa jälkiä ovat Johannes Hakalan hautakivi, Martan ja Johanneksen vihkito-
distus, monet valokuvat ja lehtileikkeet sekä Doriksen, Martan ja Johanneksen
pienenä kuolleen tyttären nappanahkakengät, jotka Martta Erkille esittelee. Ne
ovat käsillä olevia merkkejä aikakaudesta jota ei enää ole, ja niitä seuraamalla
yhdistyy menneen ajan ei enää ja merkin ilmentämä yhä edelleen, kuten Ricoeur
asian ilmaisisi.
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Pohjanmaa-sarjan teokset ovat fiktioita, mutta ne käyttävät hyväkseen histo-
riankirjoituksen keinoja tutkiessaan ja tulkitessaan pohjalaisten menneisyyttä ja
lähihistoriaa. Ne eivät rekonstruoi menneisyyttä, vaan konstruoivat niitä toteutu-
matta jääneitä mahdollisuuksia, joita todelliseen menneisyyteen kätkeytyy.
(Ricoeur 1985/1988: 102—103).

”Maakunnan miehiä” -novellissa Ricoeurin kategoriat tulevat myös selkeästi
esiin. Tässä tarinassa menneisyyden jälkiä edustavat talon vanhan päivämiehen
Rantasen arvet, joista tulee tarinan edetessä ”lähteitä”, kun niille aletaan kysellä
selitystä — kun ne saavat merkityksensä sotamuistoina, dokumentteina kovista
ajoista:

Rantanen rupesi muistelemaan mistä mikin arpi oli tullut, kääntyi selin Aimoon ja
kuljetti kättään arpien yli ja yritti olkapäänsä yli katsella pitkin selkää. Se ei
muistanut tarkasti mistä mikin arpi oli tullut ja sekoitti sotia ja rintamia ja vuosilu-
kuja. (1983a: 126—127.)

 Novellissa kietoutuvat toisiinsa peräkkäisten sukupolvien kokemukset ja
näkemykset. Siinäkin menneisyys suhteutetaan tarkasti kalenterin aikaan. No-
velli on yhdellä tasollaan tutkimus siitä, miten eri sukupolvien edustajat suhtau-
tuvat historiallisiin tapahtumiin — millaisia merkityksiä he niille antavat riippu-
en siitä, ovatko olleet niissä itse mukana vai kuulleet niistä vain kertomuksina.
Rantasen ”selitys” lähdöilleen sotiin on yksinkertainen mutta menneen ajan
mentaliteettia valaiseva: ”Se oli sellaista silloin se aika” (mt: 154).

Tuurin varhaisemmissa novelleissa ja romaaneissa peräkkäiset sukupolvet
eivät ole niin esillä, mutta niissä tutkitaan aikakokemusta ja ajan merkitystä
muulla tavoin. ”Maailman kivisin paikka” -kokoelman niminovellissa on
temaattisesti tärkeä upotus, jossa ajankulku ja ennen kaikkea ajan pysäyttäminen
nousevat voimakkaasti esiin. Kyseessä on sisäkertomus Mäki-nimisen miehen
avioliiton hajoamisesta ja se alkaa näin: ”Kaikki [avioliiton ulkopuolinen suhde]
oli alkanut ikäänkuin salaa: mitään hetkeä, jolloin Mäki olisi voinut ottaa kellon
ranteesta, lyödä sen kiveen ja sanoa, että aika silloin oli pysähtynyt, ei ollut ollut”
(1980: 126). Pitkin matkaa kertoja viittaa ajan kulumiseen, sen mukanaan
tuomaan viisauteen (mt: 127) ja siihen, että uusi onni tuntuu päättymättömältä
niin kuin aikakin (mt: 128). Äkkiä kuitenkin kaikki kääntyy päälaelleen, Mäki
huomaa itse tulleensa petetyksi; vaimo lähteekin toisen miehen mukaan, ja Mäen
oma seikkailukin muuttuu hetkessä arkipäiväiseksi syrjähypyksi, jolla ei ole
mitään tulevaisuutta.

Esineet, joita Mäki vaimon lähdettyä olohuoneessaan katselee, ovat mennei-
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syyden jälkiä; ne edustavat menneen todellisuutta (Ricoeur 1985/1988: 116—
126). Ne ovat Mäelle dokumentteja menneestä ajasta, joka nyt, ikuisesti ja
peruuttamattomasti menetettynä, näyttäytyykin onnellisena. Aika rientää ja
elämä kulkee latuaan; mies voi vain katsella tuttuja esineitä ja koota niiden avulla
pirstaleisesta menneisyydestä mielekästä selitystä tapahtuneelle katastrofille.
Sijoittamalla esineet aikajatkumolle — kalenterin aikaan — hän yrittää hahmo-
tella menneisyydestä kertomusta, jossa kausaalisuhteet olisivat selvät. Merkilli-
sen tehokas unenomainen kuva syntyy ajatuksesta, että aika pysähtyisi sillä, että
kello lyötäisiin rikki: aika ei enää juoksisi ja kuljettaisi mennessään kohti
katastrofia, joka elävästi muistuttaa kuolemaa.

 Samanlainen ajan pysäyttämisen toive tulee esiin myös ”Alakuloisen kerto-
muksen” lopussa, jossa henkisesti täysin lukossa oleva mies istuu jossain
keskieurooppalaisessa hotellissa ja pelkää aamun koittamista: ”Katselin, että
kello Suomessa olisi yli viisi; siellä oli jo valoisaa. Mietin, mihin suuntaan minun
olisi lähdettävä, ettei aamu minua koskaan tavoittaisi, ja millä nopeudella minun
silloin olisi kuljettava.” (1983a: 31—32). Apeaan ajatusleikkiin kytkeytyy kat-
kera tietoisuus ajan vääjäämättömästä riennosta. Tässä viimeisessä virkkeessä
koko novellin painostava ahdistus (mitä korostaa sekin, ettei lukija ei saa tietää
syytä miehen käytökselle) saa kirjaimellisesti kosmiset mitat.

”Alakuloisen kertomuksen” lopun tapaan myös ”Mathias Grünewaldin
ristiinnaulitun” lopussa kello saa symbolisen merkityksen. Kertoja on käynyt
tapaamassa entistä tyttöystäväänsä ja tämän perhettä. Tarina päättyy siihen, että
hän istuu pimeässä huoneessa ”kauan” vastapäistä asemarakennuksen kelloa
katsoen: ”Kellotaulun viisarit liikkuivat. Näin niiden liikkeen kun katsoin tarkas-
ti, ja tiesin viisareiden osoittavan minulle ajan kulumisen.” (1980: 56—57)
Viisareiden liikkeen myötä rajallinen tulevaisuus valuu nykyhetken lävitse
menneisyyteen niin kuin hiekka tiimalasissa. Aiemmin päivällä mies on sanonut
entiselle tyttöystävälleen: ”— Olisihan kaikki voinut mennä toisinkin” (mt: 54).
Menneen miettiminen ei kuitenkaan tuo mennyttä aikaa takaisin; kellonviisaritkaan
eivät lähde pyörimään toiseen suuntaan.

Joskus tähtien liike taivaalla pysäyttää ajattelemaan vaikkei välttämättä vielä
ymmärtämään ajan rientoa, kuten pienen pojan kohdalla ”Joulun alla” -novellis-
sa: ”Kun seisoin pihassa, katselin tähtitaivasta ja etsin sieltä Otavaa ja Seulasia.
Ne olivat toisessa paikassa mitä muistin illasta. Jokin merkitys silläkin oli” (Tuuri
1975: 29). Lyhyessä välähdyksessä kosminen aika ja arkipäivän aika kohtaavat:
pieni poika havaitsee äkkiä oman eletyn aikansa ja kosmisen ajan välisen
jännitteen, mutta ei vielä pysty hahmottamaan havainnolleen selitystä: ”Jokin
merkitys silläkin oli.”



184

Joskus taas vuodenaikojen vaihtelut vievät ajatukset elämän rajallisuuteen,
vaikka samassa hengenvedossa sellaisten miettiminen itseltä kiellettäisiinkin,
kuten ”Lauantain huvit” -novellin lopussa. Siinä vammainen poika miettii, että
”kevään jälkeen tulee kesä ja sitten taas syksy ja talvi ja uusi kevät. Aina oli tullut.
Monia muitakin asioita ehdin elämästäni ajatella, mutta kuolemaa en siinä
kävellessäni ajatellut lainkaan” (1983a: 45). Vuodenaikojen vaihtumisen var-
muus tuo turvallisuuden tunteen: kaikki jatkuu entisellään (”aina oli tullut”).
Kuitenkin, tietoisuudesta torjuttunakin, kuoleman ajatus jäytää pohjaa tältä
varmuudelta. Kalenterin aika jaksottaa elämää, mutta siinä on myös lineaarinen
aspekti: elämä on katoavaista, jokaisen aika täyttyy kerran.36

Uudessa Jerusalemissa on mielenkiintoinen kohta ajan kulun mittaamisesta ja
sen uudenlaisesta käsittämisestä: ”Mentiin taas jonkin aikaa, mutta mahdotonta
on sanoa, kuinka kauan; pimeässä ajan kuluminen tuntui muuttuvan jotenkin
toisenlaiseksi, uudeksi, askelilla mitattavaksi” (UJ: 57). Aivan pimeässä, ilman
kiintopisteitä ja jopa eksyksissäkin ollessaan ihminen mittaa ajan kulumista —
jos ei muuten niin vaikka askelilla. Mennyttä — kuljettua matkaa — pitää
hahmottaa ja jäsentää jollakin tavalla. Ricoeurin mukaan kertomus on universaali
tapa hahmottaa eletyn, arkipäiväisen ajan kulumista ja suhteuttaa se kosmiseen
ja loputtomaan aikaan. Johanneksen askelten piirtämä jana on tämän kertomus-
jakson juoni ja askelten määrä sen kesto.

Myös Talvisota sisältää konkreettisen havainnon ajan suhteellisuudesta, vaik-
ka tämä romaani ei muuten tematisoikaan aikakokemusta samalla tavalla kuin
esimerkiksi Pohjanmaa:

Kauheassa aseiden paukkeessa ja tykistön ammusten ja lentopommien pauhussa
tunsi olevansa niinkuin huumattu eikä ollut olemassa mitään aikaa, joka jatkui, tuli
jostakin ja jäi menneisyydeksi; mitään tulevaisuutta ei tuntunut olevan vaan kaikki
oli tässä ja nyt, ja läsnä vain se työ, jota tehtiin: ampuminen, aseen lataaminen ja
käsikranaattien heittäminen. (TS: 121—122.)

Tuurin tekstien aikaproblematiikkaan liittyy monesti ajatus kuolemasta, usein
äkillisestä ja väkivaltaisesta. Väkivalta on ylipäätään tärkeä juonne Tuurin
teoksissa: tämän tästä niissä mietitään, yritetään tai toteutetaan väkivaltaisia

36 Novellin vuodenaikojen vaihtelu -teema ja siihen kätkeytyvä aika-problematiikka tuo
mieleen monet Antti Hyryn tekstit, esimerkiksi romaanin Kevättä ja syksyä, jonka nimen Auli
Viikari tulkitsee viittaavan ”maallisen ja iankaikkisen ajan vertaukseen”; lestadiolaisten
suviseuroissa muuan saarnamies huipentaa saarnansa tähän kuvaan: ”Mutta niistä seuroista ja
siitä keväästä, joka iankaikkisuuden maassa kerran alkaa, siitä ei tule, ystävät, syksyä.” (Viikari
1976/1981: 253.)
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ratkaisuja. Usein väkivalta, tai paremminkin sen uhka, on läsnä peitetysti —
esimerkiksi aseiden esillä olona tai viittauksina niiden käyttöön. Dokumentaari-
sessa Rukajärven tiellä -teoksessa on kirjattuna tapaus, jossa näyttäytyy samalla
kertaa sekä kuolemisen/tappamisen äkkinäisyys ja irrationaalisuus että se, miten
väkivallan läsnäoloonkin voi turtua:

Minä rupesin juomaan saikkaa, istuin kannon nenässä ja vanki nukkui siinä kolmen,
neljän metrin päässä. Niin siihen tuli yksi meidän alikersantti ja ampui sen vangin
siihen. Ei se niin erikoiselta tuntunut, erikoisemmalta tuntui se mihin kaikkeen voi
ihminen tottua. (1990a: 343.)

Tuuri on kertonut, että häntä kiinnostivat Rukajärven miesten kertomuksissa
erityisesti tietyt asiat:

- - kertomukset selviytymisistä uskomattomissa olosuhteissa ja tilanteissa, uskon-
non merkitys, luottamus johonkin korkeampaan voimaan elettäessä jatkuvassa
kuolemanvaarassa, pelko yleensä ja sen voittaminen, ihmisten tappamisen filoso-
fia, se mitä ihmiselle tapahtuu fyysisen kestämisen äärirajoilla (1993d).

Voisi sanoa, että nämä ovat juuri ne asiat, joita Tuuri on käsitellyt läpi
tuotantonsa ja tutkinut lähes kaikissa teoksissaan. Keskeisellä sijalla ovat juuri
ääritilanteet, ”jatkuvassa kuoleman vaarassa eläminen” ja ”tappamisen filoso-
fia”. Mutta Rukajärven tiellä -teoksen katkelma heijastaa myös Tuurin tapaa
kuvata väkivallan ilmenemismuotoja. Kaikki tapahtuu yhtäkkiä ja varoittamatta;
joku saattaa sitten jälkikäteen miettiä syitä tapahtumalle. Usein se otetaan vastaan
niin kuin salamanisku: niin vain tapahtui ja seurausten kanssa on elettävä.
Esimerkiksi Pohjanmaassa veljesten äiti sanoo,

ettei maailma mitään kohtuuta tai kohtuuttomuutta tuntenut; hän itse oli ollut
oppimaisillaan sen jo silloin, kun isä-Martin nuorempia veljiä, parikymmenvuotiaita
lapsia, oli puupalttoissa tuotu sodasta; ja luullut oppineensa sen silloin, kun löytänyt
isä-Martin traktorin alta alaruumis murskana, mutta lopullisesti oppineensa sen
vasta, kun hänen oma isänsä kahdeksankymmenen ikäisenä oli jäänyt rekka-auton
alle Lapuan keskustassa ja sellaisen asian takia jonka se hyvin olisi voinut hoitaa
yhdellä puhelinsoitolla Kauhavalta. - - elämä oli elettävä, vanhemmuuttaan Tainakin
tulisi sen oppimaan. (PM: 321.)

Tuurin henkilöt elävät usein ”kuoleman varjossa”. Kuolema on äkkinäinen
vieras, joka iskee varoittamatta ja valikoimatta kuin luoti sodassa tai rekka-auto
Lapuan keskustassa. Sukupolvien ketjussa toistuvat väkivaltaiset ja äkkinäiset
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kuolemat, jotka eivät noudata mitään järjellä hallittavaa järjestelmää. Kaivos-
kuilujen sortumiset, lasin särkyminen lasitehtaan tuotantoprosessissa, menehty-
minen sodassa, tappelussa tai vaikkapa liikenteessä — kaikki nämä äkkinäisen ja
väkivaltaisen lopun mahdollisuudet varjostavat ihmisten elämää, ahdistavat ja
panevat miettimään ”ajan ankaruutta” ja sitä, miten kosmisen ajan ja arkipäivän
ajan kuilu olisi ylitettävissä, tai miten voisi päästä oman ahdistuksensa ja
kuolemanpelkonsa voittajaksi. Näitä kysymyksiä Tuurin tekstit nostavat toistu-
vasti esiin.

Vääjäämättömästi kuluva aika, eri tavoin mitattavissa mutta ei manipuloitavissa
oleva, askarruttaa Tuurin tekstien henkilöitä alituisesti. Ajatus ajan pysäyttämi-
sestä, ajan virran kääntämisestä ja paluusta kadotettuun paratiisiin, kotiin ja
lapsuuteen — jopa sen taakse, jossa ajalla ei enää olisi samaa kronologista
merkitystä, heijastaa tätä. Voisi sanoa, että Tuurin henkilöitä vaivaa ”ajan
trauma”: ajatus elämän päättymisestä väijyy jossain taustalla, ehkä väliaikaisesti
mutta ei kuitenkaan lopullisesti torjuttuna.

4. Nurinkäännetty apokalypsi

Uusi Jerusalem -motiivi tulee esiin Tuurin tuotannossa jo ennen Uutta Jerusalemia
ja Maan avaruutta. Vääpeli Matala lentää -kokoelman niminovellin lopussa
lestadiolaispappi saarnaa kertausharjoitusten aamuhartaudessa

Ilmestyskirjan Pedosta, joka oli päästetty maan päälle ja sille oli annettu täällä
kaikki valta ja sitten Uudesta Jerusalemista, joka oli tuleva, mutta sen kaupungin
ulkopuolelle jätettäisiin kaikki jotka eivät sitä ansainneet: ”koirat ja velhot ja
huorintekijät ja murhaajat ja epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakasta-
vat ja tekevät” (1987: 100).

Koko armeija sotaharjoituksineen näyttäytyy koomisen nyrjähtäneenä ja
kaoottisena maailmana. Toinen puoli harjoituksiin osallistujista pitää kiinni
sotilaallisista muodoista ja käskysuhteista, toinen puoli nauraa koko touhulle: he
ryyppäävät, pelaavat korttia ja yrittävät lähettää humalaista vääpeliä taksilla
kotiin. Sotilaspappi kaatuneitten luetteloineen ja lopun Ilmestyskirja-puheineen
korostaa tilanteen absurdiutta. Ilmestyskirjan peto ja Uusi Jerusalem toimivat
näin tekstissä ironian ja koomisuuden efekteinä.

Tässä novellissa on jo idullaan kuvio, joka saa täyden muotonsa Uudessa
Jerusalemissa ja Maan avaruudessa: vanha, kaikkien tuntema ja pyhänä pidetty
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teksti on asetettu maalliseen ja arkiseen kontekstiin ja käännetty näin nurin.
Uuden Jerusalemin ja Maan avaruuden jälkeen julkaistussa Pohjanmaan

näytelmäversiossa (1990b) Ilmestyskirja on myös esillä, mutta ei absurdiksi tai
koomiseksi tulkittavassa tilanteessa. Siinä Hakalan mummo pyytää Erkkiä
lukemaan itselleen Raamattua ja valitsee sieltä luettavaksi Ilmestyskirjan viimei-
sen luvun. Mielenkiintoiseksi asian tekee se, että Pohjanmaa-romaanissa (sa-
moin elokuvaversiossa) mummo pyytää Erkkiä lukemaan hänelle Luukkaan
evankeliumissa olevan kertomuksen ”sadanpäämiehen palvelijasta ja hänen
paranemisestaan”. Mummo perustelee valintaansa sillä, että Luukkaan evanke-
liumi kertoi parantumisista, ”jollaista mummo siinä maatessaan odotteli” (PM:
19). Erkin lukemalle raamatunkohdalle ei Pohjanmaa-romaanissa tarjoudu mi-
tään ilmiselvää temaattista kytkentää.

Näytelmäversiossa (joka jonkin verran poikkeaa romaanista muissakin yksi-
tyiskohdissa) mummo ei puhu paranemisen odottelusta mitään; Ilmestyskirjan
viimeisen luvun valintaakaan hän ei selitä — sanoo vain, että ”se on mulle aina
ollu niin rakas” (1990b: 10). Kuten sanottu, näytelmäversio on ilmestynyt koko
Pohjanmaa-sarjan ilmestymisen jälkeen. Sen Ilmestyskirja-kytkentää voisi tul-
kita niin, että liukuessaan ajatuksissaan edestakaisin menneisyyden ja nykyisyy-
den välillä mummo palaa mielessään vuosikymmenten taakse niihin hetkiin,
jolloin välit aviomiehen, Hakalan Johanneksen, kanssa olivat kunnossa. Esiin-
tyyhän raamatunkohdassa Johannes-niminen henkilö: ”Ja minä, Johannes, olen
se joka tämän kuulin ja näin” (Ilm 22: 8).

Kohdan voi tulkita myös mummon kristillisen uskon ja ”iankaikkisuustoivon”
ilmentymäksi: hänen ajatuksensa ja odotuksensa suuntautuvat nyt tuonpuolei-
seen maailmaan, ylösnousemuksen jälkeiseen aikaan, josta Ilmestyskirjan loppu-
luvussa puhutaan. Molemmissa tulkintamalleissa tekstin suhde Ilmestyskirjan
22. lukuun on arvostava. Teksti ei ironisoi Raamatun ”kirjainta ja henkeä” (UJ:
281); kytkentä Ilmestyskirjaan pikemminkin ”tukee tekstin runollista sanomaa”
(Tammi 1991: 66).

Uuden Jerusalemin ja Maan avaruuden suhde Ilmestyskirjaan on sen sijaan
varsin komplisoitu. Teksti hyödyntää Ilmestyskirjan kuvastoa ja motiiveja varsin
monenlaisen tematiikan esille tuomisessa. Fiktion henkilöiden suhde Raamat-
tuun yleensä ja Ilmestyskirjaan erityisesti vaihtelee arvostavasta pilkalliseen,
mikä johtaa siihen, että tekstistä on luettavissa useammalla tasolla liikkuvaa
ironiaa; voivathan henkilöiden ironiset kommentit toimia tekstissä lukijaa harhaut-
tavassakin roolissa.

Olen lukenut Uutta Jerusalemia ja Maan avaruutta silmällä pitäen niiden
intertekstuaalisia kytkentöjä, analysoinut niiden yksittäisiä Raamattu-sitaatteja
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ja alluusioita sekä pyrkinyt tulkitsemaan tätä tekstien välistä dialogia mahdolli-
simman monella tasolla. Olen viitannut jo aiemmin romaaniparin ”pinnanalaisiin
juoniin”, joista toisen olen nimittänyt vaellukseksi ja toisen apokalypsiksi (ks. s.
166—167). Apokalypsiin paneudun vielä näin lopuksi erityisesti hyperteks-
tuaalisesta näkökulmasta: tämän romaaniparin voi nimittäin kokonaisuudessaan
tulkita Johanneksen ilmestyksen hypertekstiksi. Kyse on nimenomaan palimpsesti-
sesta suhteesta — transformaatiosuhteesta kahden tekstin välillä.37

Palimpsestissa tarkasteltava teksti  eli hyperteksti nähdään transformaationa
jostain edeltävästä tekstistä  eli hypotekstistä. Edellinen ei kommentoi jälkim-
mäistä vaan rakentuu sen varaan sitä samalla muunnellen. Paikallisessa interteks-
tuaalisuudessa on yleensä kysymys yksittäisten tekstikatkelmien muunnossuh-
teesta. Hyperteksti sen sijaan on kokonaisuudessaan muunnos toisesta tekstistä.
Gérard Genette erottaa toisistaan palimpsestin kaksi eri muunnostyyppiä, välil-
lisen (imitaatio) ja välittömän (transformaatio). Imitaatio liittyy nimenomaan
arkkitekstuaalisuuteen. Hypertekstuaalisuuden näkökulma on kuitenkin toinen.
Siinä etsitään ensisijaisesti yksityisten tekstien välisiä polveutumissuhteita ja
-suhdetyyppejä. Pirjo Lyytikäinen sanoo: ”Hyperteksti määrittää itse suhteensa
hypotekstiin, tulkitsee sitä ja käyttää sitä omiin tarkoitusperiinsä eikä missään
mielessä ole redusoitavissa siihen. Kysymys on myös vuorovaikutuksesta:
hypoteksti saa uusia merkityksiä hypertekstiensä kautta.” (1991a: 156.)

 Uutta Jerusalemia ja Maan avaruutta on pidettävä välittömänä muunnoksena
eli transformaationa, sillä Ilmestyskirjan näyt ja tapahtumat on niissä sovitettu
1920-luvun lopun Kanadaan. Romaanit tulkitsevat ja käyttävät omiin tarkoituk-
siinsa Ilmestyskirjaa varsin vapaasti; romaanit eivät myöskään ole redusoitavissa
siihen. Kysymys on myös vuorovaikutuksesta hypo- ja hypertekstin välillä:
tässäkin tapauksessa Ilmestyskirja saa uusia merkityksiä Tuurin romaaniparin
kautta, sen lävitse luettuna.

Hypotekstin vaikutuksen hypertekstiin pitää olla laaja-alaista, jotta ylipäätään
voidaan puhua palimpsestisesta suhteesta. Genette edellyttää, että hyperteksti
itse tai jokin sen aputeksteistä ilmaisee kiistattomalla tavalla tekstin hyper-

37 Pirjo Lyytikäinen esittelee Gérard Genetten (1982) hypertekstuaalisuus-luokitteluja
artikkelissaan ”Palimpsestit ja kynnystekstit” (1991a). Oma esitykseni noudattelee siinä
esitettyjä linjoja. Palimpsesti-termi viittaa tekstien kerrostuneisuuteen eli siihen, miten toisen
tekstin läpi näkyy siihen vaikuttanut edeltävä teksti. (Genette 1982: 8). Paleografiaan liittyvä
palimpsestin käsite on ymmärrettävissä ennen kaikkea metaforana. Palimpsestin käsite ei
alunperin merkinnyt intertekstuaalista viittaussuhdetta: alkuperäisen ja uuden tekstin välinen
suhde oli täysin satunnainen. Genetten käyttämässä mielessä palimpsestiin kuuluu yhteys
uuden ja sitä edeltävän tekstin välillä. (Pfister 1985:16.)
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tekstuaalisen luonteen (Lyytikäinen 1991a: 156). Teosten otsikot käyvät tulkin-
tani mukaan tällaisesta formaalista merkistä: molempien nimi kytkeytyy Ilmes-
tyskirjaan: Uusi Jerusalem viittaa Ilmestyskirjan 21. ja 22. luvussa (samoin Ilm
3: 12) kuvattuun taivaalliseen kaupunkiin: ”Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusa-
lemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niin-
kuin morsian, miehellensä kaunistettu” (Ilm 21: 2). Maan avaruus puolestaan
viittaa kuvaukseen ns. Googin ja Maagogin sodasta: ”Ja he nousevat yli maan
avaruuden ja piirittävät pyhien leirin ja sen rakastetun kaupungin” (Ilm 20: 9; ks.
luku III 4.2.). Lisäksi kertojan nimi (luku II 3.5.), monet Ilmestyskirja-sitaatit,
siitä peräisin olevat kuvat, luvut ja symbolit — samoin kuin vertikaaliliikkeelle
perustuva sommittelu (luku IV 3.5.) — viittaavat myös siihen, että Uusi Jerusa-
lem ja  Maan avaruus muodostavat yhdessä omalaatuisen apokalypsin,  Ilmestys-
kirjan hypertekstin.

Frank Kermoden mukaan apokalypsiin, jonka lajityypin tunnetuin edustaja
Johanneksen ilmestys juuri on, liittyy aina tietynlainen kahden maailmanajan
rajalla seisominen:

Apocalypse is always a literature of crisis; the known past is coming to a catastrophic
end, the unknown future is upon us; we are placed, as no one ever was before, at
precisely the moment in time when the past may be seen as a pattern and the future,
amply predicted in the numerals and images of the text, begins to take exact shapes.
(Kermode 1987: 385.)

Lama eli ”suuri depressio” on kriisi, jolle ei löydy vertailukohtaa aikalaisten
omasta eikä heitä edeltävien sukupolvien kokemuksesta. Kaikki ympärillä tapah-
tuva viittaa väistämättömään katastrofiin. Kaikkialla velloo työttömien ja rahatto-
mien miesten epätoivoinen armeija. Työpaikan saaminen on onnenkauppaa, sen
säilyttäminen epävarmaa, ja tehtäväksi annetut  työt lisäksi hengenvaarallisia.
Myös ideologiset ristiriidat ovat kärjistyneet äärimmilleen. Mustat listat  määrää-
vät ihmisten kohtaloista. Jäsenyydet järjestöissä — ammattiliitossa tai viljapoolissa
— vertautuvat ”pedon nimen ja luvun” valtaan alistumiseen; ilman jäsenyyksiä
ei voi käydä kauppaa tai tehdä työtä. Ihmiset eivät tunne armoa edes omia
maanmiehiään kohtaan.

Eräässä tilanteessa Blomberg sanookin Johannekselle, että Ilmestyskirjan
ennustukset toteutuvat parastaikaa yhteisöä ympäröivässä maailmassa:

- - kaikkialla missä Blomberg maailmalla nyt oli liikkunut, ihmisten välille oli pantu
sota, niin kuin Johanneksen Ilmestys olisi jo toteutumassa ja Karitsa olisi avannut
neljännen sinetin ja maan päälle olisi tullut Kuolema hallavan hevosen selässä ja
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Tuonela seurannut sitä ja niille olisi annettu valta tappaa miekalla ja rutolla ja maan
petojen kautta, ja ihmiset itse olisivat jo muuttuneet näiksi maan pedoiksi. (MA:
209.)38

Johannes tarttuu tähän vuodatukseen: hän on lyövinään lisää löylyä kiukaalle
sanomalla, että ”Uusi Jerusalem, pyhä kaupunki, oli laskeutunut kuitenkin tänne
Saskatchewanin preerialle, Moose Jawin kaupungista luoteeseen valmistettuna
niin kuin morsian, miehelleen kaunistettuna” (mp.).39 Tässä tilanteessa Johannes
käyttää samaa Ilmestyskirjan kuvastoa kuin Blombergkin, mutta hän pilkkaa
tämän näkemystä kääntämällä esiin Ilmestyskirjan loppuhuipennuksen. Hän
maallistaa ja turhentaa sen viittaamalla siihen, että se olisi jo toteutunut Blombergin
yhteisön muodossa.

Blombergin ja Johanneksen Ilmestyskirja-tulkinnat törmäävät tässä toisiinsa
synnyttäen ”toisen asteen” ironiaa. Pohjimmiltaan teksti  luo ironista valoa
kertoja-Johanneksen kivikovaan hybrikseen, joka ilmenee mm. juuri pilkalli-
suutena. Blombergin pyrkimys luoda maanmiehilleen ”uusi, parempi ja puh-
taampi” elämä näyttäytyy tekstissä arvokkaana ja vilpittömänä — Blomberg ei
tavoittele omaa etuaan, vaan maanmiestensä parasta.

Pintatasollaan teksti ironisoi toistuvasti Ilmestyskirjaa: Johannes ja muutamat
muut henkilöt kääntävät sen kuvastoa nurin mennen tullen. Näin rakentuu
miinusmerkkinen apokalypsi, jonka  loppuhuipennus on vastakkainen Ilmestys-
kirjan loppuratkaisulle: preerialle pystytetty Uusi Jerusalem nousee taivaalle —
lentää pölynä taivaan tuuliin — ja ”pyhän kaupungin” asukkaat, Johannes Hakala
ensimmäisenä, syöstään takaisin syvyyden kuiluihin. Tarinan messiasmies jättää
hänkin laumansa ja siirtyy Australiaan — niin kuin Elia tulisilla vaunuillaan
taivaaseen  (MA: 300) — vihkimättä opetuslapsiaan työnsä jatkajiksi tai jättämät-
tä jälkeensä lupausta tulevasta paluustaan.

Toisella tasolla teksti on tulkittavissa kuitenkin ei-ironiseksi apokalypsiksi;
Ilmestyskirja kääntyy siinä nurin tavallaan kahteen kertaan. Se on kuva utopia-
yhteisöstä, jonka ideologiaan liittyy vahva ”lopunajallinen” aspekti. Sen nimi
viittaa kristikunnan eskatologiseen päämäärään. Tarinan henkilöiden todistuk-
sen mukaan Blomberg istuttaa paratiisia: Uudessa Jerusalemissa on määrä vallita
veljesrakkaus, keskinäinen kunnioitus — toisin kuin ”maailman lasten” keskuu-
dessa; siellä on tarkoitus tehdä epäitsekästä työtä toisten hyväksi, palvella
lähimmäistä ja tällä tavoin saavuttaa elämän tarkoitus. Idea pohjaa Raamattuun,

38 Blombergin siteeraama kohta on Ilm 6: 7—8.
39 Johanneksen siteeraama jae on Ilm 21: 2.
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lainaa sieltä kuvastonsa ja vetoaa jumalalliseen auktoriteettiin (”- - työ jota
Kristus teki”, ”meidän Herramme opetukset” jne.). Blombergin ideat viittaavat
muuallekin kuin Raamattuun, esimerkiksi steinerilaisuuteen, mutta hänen edus-
tamansa ja ajamansa etiikkaa näyttää olevan hyvinkin raamatullista. Sille, että
Blombergin aikeet ja pyrkimykset eivät toteudu, löytyy tarinasta myös ”raama-
tullinen” selitys. Syynä on asukkaiden itsekkyys ja muista piittaamattomuus —
sanalla sanoen ylpeys, kaikkien syntien äiti. Johannes Hakala edustaa juuri tätä
horjuttavaa vastavoimaa.

Apostoli Johannes todistaa Ilmestyskirjan viimeisessä luvussa: ”Ja minä,
Johannes, olen se, joka tämän kuulin ja näin”. Johannes Hakala voidaan tulkita
apostoli Johanneksen käänteiskuvaksi: hän kyllä kuulee, näkee ja kertoo
Blombergin projektin nousun ja tuhon, mutta hän ei itse jaa tämän näkyä eikä
usko utopian mahdollisuuksiin. Tosin ei yhteisö pelkästään häneen kaadu, sillä
ilmenee muitakin hankaluuksia, kuten luonnonvoimat ja maailmanlaajuinen
lama. Keskeiseksi nousee kuitenkin ihmisluonnossa piilevä ”peto” eli ylpeys —
piittaamattomuus yhteisestä päämäärästä, välinpitämättömyys muiden tunteita
ja tarpeita kohtaan. (Blomberg tulkitsee Ilmestyskirjan pedon juuri näin.) Se, että
yhteisö pysyy muutaman vuoden pystyssä vielä Johanneksen lähdön jälkeenkin,
viittaa siihen, että syy ei ole yhdessä nimenomaisessa ihmisessä vaan ihmisessä
yleensä: Johannes Hakalassa piilevä ”peto” edustaa ihmisen potentiaalista
petollisuutta ja piittaamattomuutta, joka irralleen päästettynä kohoaa yli maan
avaruuden ja piirittää ”pyhien leirin”, jolla ei ole muureja suojanaan.

Pitäessään saarnoja taivaallisen Jerusalemin muurien jalokivistä Blomberg
korostaa sisäisen muutoksen välttämättömyyttä: jalokivimuurit symboloivat
sisäisen muurin rakentamista ulkoista kiusausta vastaan. Johannesta eivät nämä
asiat jaksa kiinnostaa; sisäinen muuri jää hänen kohdaltaan rakentamatta, ja kohta
koko utopia sortuu.

Ylpeyden, rahan vallan ja riiston vertauskuvaksi kohoaa Suuri Babylon, joka
Ilmestyskirjassa on taivaallisen Jerusalemin vastakohta ja vastavoima. Tässä
tarinassa se ilmentää sitä talous- ja yhteiskuntajärjestelmää, jolle siirtolaiset ovat
kasvotonta massaa, jota värvärit hakevat satamasta kaikkiin raskaisiin, vaaralli-
siin ja likaisiin töihin. Suurta Babylonia edustavat tarinassa mm. rikkureita
värväävä Hamina (joka on ”väärä Kristus” ja ”palkkalainen”, siinä missä Blom-
berg on messias ja ”Hyvän paimen”) sekä porari Siltala, joka tarinan lopussa
järjestää Johanneksen vapaaehtoiseksi orjaksi syvyyden valtakuntaan. Myös
viljapooli edustaa tätä perkeleellistä petovaltaa: sen edustajat käyvät aseita
heilutellen ja tulipalolla uhkaillen yrittämässä alistaa Uusi Jerusalem omaksi
rengikseen.
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Siirtolaisten kohtaama uusi maailma kaikkineen näyttäytyy tekstissä Suurena
Babylonina, jossa Uudella Jerusalemilla, unelmalla ”ihmisen arvoisesta elämäs-
tä” ei ole sijaa. Se, että Uusi Jerusalem ei pääse laskeutumaan maan päälle vaan
nousee takaisin taivaalle, viittaa siihen, että koko utopian ulottuvuus ja onnellisem-
man elämän mahdollisuus katoaa — että ”Suuri Babylon, maan kauhistusten ja
porttojen äiti”, kukistaa taivaallisen kaupungin.

Mutta tässä apokalypsissa on myös ei-ironinen taso: aivan lopussa Johannes
sanoo ruvenneensa ajattelemaan, ”että Uusi Jerusalem oli ehkä noussut takaisin
taivaaseen, koska aika sille ei vielä ollut oikea”. Teksti jättää näin oven auki sille,
ettei unelmaa ”uudesta ja paremmasta, puhtaammasta elämästä” ole lopullisesti
ja kokonaan haudattu.

Vielä vain ei ole sen aika.
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