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1. JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen lähtökohdat 

Tämä pro gradu-tutkielma tarkastelee A.W. Yrjänän Angelus -teoksen maailmankuvan, 

maailmanmetaforan ja individuaatioprosessin muodostumista sekä näiden välisiä 

suhteita. Teoksen maailmankuvista muodostuu erilaisia maailmanmetaforia, joissa koko 

maailma, elämä ja todellisuus, kuvastetaan yhteen sanaan tai lauseeseen. 

Maailmanmetaforissa yritän kiteyttää teoksen keskeiset käsitykset siitä miten maailman 

voi nähdä ja kokea. Sinällään teos sisältää vähän suoria maailmanmetaforisia lauseita, 

mutta käsite onkin enemmän taustalle tulkittava ajatusten kokonaisuus, kuin 

varsinaisesti suora tutkimusongelma. Teoksessa tärkeimmät maailmanmetaforiset 

painotukset löytyvät unen ja individuaation kautta. Individuaatioprosessin voi itsessään 

jo ymmärtää metaforiseksi, koska se edellyttää suhdetta omaan tiedostumattomaan.  

Angelus -teoksessa maailma jakaantuu kahtaalle. Maailma ja todellisuus hahmottuvat 

maailmankuvallisilla vastakohtapareilla kuten biologia-kultuuri, uni-valve, ideaali-

epäily, arkaainen-nykyinen, yksilö-yhteiskunta, ylevä-alhainen sekä tietoisuus-

tiedostumaton. Puhujan maailmankatsomus pilkahtelee näiden keskellä; näkee 

ylevämpää, alleviivaa alhaista ja on vain keskellä arkista. Runoteoksen puhuja kuitenkin 

myös suuntautuu poispäin subjektiivisesta maailmankuvan muodostamisesta, sen 

linssimäisestä ominaisuudesta yksilön ja maailman välillä. Puhuja tavoittelee oman 

psyykensä syvintä keskusta, C. G. Jungin mukaan itseä, ja tämä dynamiikka on yksi 

keskeinen teoksen teema. Ihmisen kehittymisprosessi vertautuu myös ympäröivään 

maailmaan, yhteiskunnan tilaan sekä osittain ihmiskunnan historiaan.  

Teoksen keskeisiä maailmankuvia, tieteellisrationaalisen ja uskonnollisfilosofisen 

lähestymistavan lisäksi, ovat kansanomainen maailmankuva, unen maailmankuva ja 

individuaatioon yhdistettävissä oleva transsendenttinen maailmankuva. Myös näissä 

maailmankuvissa käsitykset jakaantuvat. Uni voi olla pelkkää fyysistä reaktiota tai 

tärkeä henkisen dialogin kannalta. Pyrkimys johonkin transsendenttiseen voi olla 

aivojen luomaa illuusiota vaikka se kokijalleen olisikin voimakkaasti todellista. 

Kansanomaisessa maailmankuvassa maailma voidaan nähdä myyttinä johon meistä 

jokainen osallistuu puhuessaan tai yleensäkin käyttäessään kieltä. Maailmankuvat 
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jakaantuvat siis myös tietynlaiselle positiivisen ja negatiivisen väliselle akselille, 

sisältäen tiedollisia, metaforisia ja katsomuksellisia näkemyksiä.  

Teoksen yksi keskeinen tulkittava teema liittyy naiseen, symbolisiin naishahmoihin ja 

puhujaan miehenä. Nämä eri hahmot, kuten enkeli, portto, nainen patsaan hahmossa, tai 

”nuori, epäilevä nainen”, edustavat yhtäaikaa kaikkea hyvää ja sen puutetta: vapautta, 

oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa, mutta tärkeämmin ne ovat vaiheita puhujan 

individuaatiossa. Uneen sidottu puhuja (mies) ”liikkuu” kohti naista, naista itsessään 

(animan arkkityyppi). Aluksi puhuja vertautuu lapseen, silpomisriitin kautta etenee 

mieheksi, sisäistää naiseen sidotun ihanteen, ja lopulta ”pyhän yhtymisen” kautta tulee 

”raskaaksi” (luku 5). Nämä lapset, kaksoset, ovat myös vertauskuva uuden ajan 

alkamiselle. On syntynyt uusi kokonainen ihminen, joka on palannut takaisin omaan 

synnynnäiseen jumalolemukseensa ja sijoittanut vastakkaiset puolet itseensä. 

Tarkastelen tätä liikettä Jungin käsitteiden kautta. Individuaatioprosessin kautta ihminen 

pyrkii eroon näennäisyyksistä, maailman harhaisuudesta, itselle asetetusta 

yhteiskunnallisesta asemasta ja maailmaa määrittävistä vastakkaisuuksista kohti jotain 

pysyvämpää.  

Tutkielman luvuissa olen yrittänyt säilyttää keskeisen tutkimusmetodin: teoksesta 

löytyvistä maailmankuvista (1), muodostuu maailmaa koskevia metaforisia näkemyksiä 

(2), ja näitä molempia vasten vaikuttaa Jungin individuaatioprosessi (3). Tutkimus ei 

kuitenkaan etene välttämättä suoraan tässä järjestyksessä, mutta keskittyy kuitenkin 

näiden kolmen päälinjan ympärille. Neljänneksi muodostuu jo mainittu ajatus 

maailmankuvan subjektiivisestä polaarisesta merkityksestä. Tutkimusote on ajoittain 

mietiskelevä ja laajenee käsittelemään suuria temaattisia linjoja mutta tämänkin voi 

osittain johtaa kohdeteoksen fragmentaarisesta aiheiden käsittelystä ja sen taustalla 

vaikuttavasta tekijän lukeneisuudesta. Koska maailmankuva, sen eri muodot ja eritoten 

individuaatio sisältävät usein filosofisia näkemyksiä, uskon myös että tietty 

pohdiskelevuus toimii hyvin temaattisena metodina tutkielmalle. Mielestäni tämä sopii 

myös runoteoksen analyysiin joka usein on kaikenlaista dogmaattisuutta kaihtavaa. 

Käytän teoksen subjektista nimitystä puhuja, vaikka teoksesta löytyy myös suoria 

omaelämäkerrallisia viittauksia, kuten tekijän iän kautta (alaluku 4.1). Vain tietyissä 

tapauksissa olen katsonut tarpeen eritellä teoksen puhujaa suhteessa Yrjänään.  
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1.2 Ensisijainen tutkimuskirjallisuus 

Yrjänän runouden olemuksen ja sen syntyprosessin selvittämisessä tukeudun 

ensisijaisesti tekijän omiin kirjoituksiin, Elävien runoilijoiden klubin vuosikirjaan 

vuodelta 2000 sekä Päiväkirjaan (Taiteesta ja elämästä 1995–2008) joka ilmestyi 

vuonna 2009. Vuosikirjan kirjoitelma on lyhyt, vain kolme sivua, mutta merkitykseltään 

paljon laajempi. Yrjänä puhuu monitahoisista käsitteistä, kuten pyrkimyksestä totuuteen 

ja runouden tehtävästä joka laajenee kauaksi henkilökohtaisesta perspektiivistä. Myös 

juuri ilmestynyt suomalaista rocklyriikkaa käsittelevä teos Kirosäkeet (toim. Tuukka 

Hämäläinen) tarjoaa valaistusta Yrjänän kirjoittamisprosessiin vaikka on ensisijaisesti 

sanoituksia käsittelevä. Käytän Yrjänän Päiväkirjaa  taustalla, apuna tutkimusongelman 

tarkastelussa.  

Maailmankuvan tutkimisessa tukeudun useasti käsiteltyihin ja lainattuihin teoksiin. 

Matti Kuusen, Risto Alapuron ja Matti Klingen toimittama Maailmankuvan muutos 

tutkimuskohteena (näkökulmia teollistumisajan Suomeen) näyttääkin olevan 

jonkinlainen yleisteos pro gradu-töissä, jotka käsittelevät maailmankuvaa, tässä 

varsinkin Juha Mannisen ja Kaisa Puhakan kirjoitukset. Käytän myös teosta 

Maailmankuva kulttuurin kokonaisuudessa, missä Markku Envall tarkastelee fiktiivistä 

maailmankuvaa ja maailmanmetaforia, ja Seppo Knuuttila kansanomaista 

maailmankuvaa. Myös filosofi Ilkka Niiniluodon kirjoittama Tiede, filosofia ja 

maailmankatsomus valottaa maailman käsittämistä tieteellisesti pohdiskelevin 

menetelmin sekä esittelee erilaisia maailmankuvia. Koska teokset on kirjoitettu lähinnä 

1970 ja 1980 luvuilla, on hyödyllistä ottaa mukaan uudempikin teos, joka myös 

tukeutuu spesifimmin erilaisten tieteen alojen ja maailmankuvan yhteyksiin. Tämä teos 

on Tom Holmenin ja Iiro Viljan toimittama Tiede ja maailmantulkinta (kaksitoista 

selvitettyä tapausta) joka käsittelee niin kognitiivista neurotiedettä, matematiikkaa kuin 

mikrobiologiaakin.  

Carl G. Jungin (ja postuumisti M.-L. Von Franz) Symbolit – piilotajunnan kieli esittelee 

unen symboliikkaa ja individuaatioprosessia. Tätä tukemaan käytän myös Jari 

Petterssonin teosta Shamaaneja, Sankareita ja Arkkityyppejä (Myyteistä C.G. Jungiin ja 

poikkeaviin tajunnantiloihin) sekä teosta Carl Gustav Jung (Elämä ja psykologia) jossa 

Kaj Noschis käy läpi Jungin elämän ja psykologian kehittymistä ja kietoutumista 

yhteen, sekä Jungin keskeisiä käsitteitä. Myös Jungin haastatteluihin perustuva 
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omaelämäkerta Unia, ajatuksia ja muistikuvia toimii täydentävänä teoksena sekä Jungin 

kirjoituksista koottu Kohti totuutta (poleemisia esseitä). Primitiivisen ja yleensä tietyn 

myyttisen maailmankuvan merkityksiä sekä metaforista maailmassaolemista selventävät 

Karen Armstrongin Myyttien lyhyt historia sekä Mircea Eliaden teokset Pyhä ja 

Profaani ja Ikuisen paluun myytti (kosmos ja historia). Primitiivinen maailmankuva ja 

erityisesti sankarimyytti ovat olennaisesti individuaation taustalla. Myyttisen ajattelun 

mukaan myyteissä tai unissa esiintyvät arkkityyppiset kohtaamiset vievät ihmistä 

eteenpäin henkisellä tiellä. Näin ihmisestä itsestään tulee ”sankari” tai ”kuningas”, 

jumalaan vertautuva. Aihetta taustoittaa Joseph Campbellin Sankarin tuhannet kasvot.   

Kansanomaisessa maailmankuvassa maailma on muuttumaton ja mustavalkoinen. 

Käsittelen kuvaa Angeluksen kansasta Roland Barthesin Mytologioita teoksen kautta. 

Teoksessa Barthes murtaa jokapäiväisiä (porvarillisia) myyttejä esittäen että alkujaan 

luonnolliset asiat muuttuvat myyteiksi historian myötä. Barthesille myytti on puhetta 

joka tulee objektiivisen kielen jälkeen, näin myös maailmanmetaforana voisi toimia 

ajatus maailmasta myyttinä, joka toimii kielen ehtojen kautta. Tukeutuen Ferdinand 

Saussuren semiotiikkaan, eli merkkien järjestelmään, Barthes toistaa kielen 

merkityksen, sen viittaamattomuuden. Kielen ja objektien välillä ei ole luonnollista, tai 

”luonnollistettua” yhteyttä. Myytillä yritetään vaikuttaa, mutta se purkamisen jälkeen 

kutistuu omaan mahdottomuuteensa. Myytti on kautta historian muuttunut 

alkuperäisestä tarkoituksestaan – ulkoisen ja sisäisen maailman yhdistämisestä – 

pelkäksi puheeksi. Myös Angeluksessa kansa, joka on ”verensä perintöä, veren pelkoa”, 

tuottaa puhetta, ”ja sen puhe on väkivaltaa ja nurinaa” (ANG 31–32). Niin kuin ihmisen 

tietoisuudella ei ole enää yhteyttä tiedostumattomaan, niin puhekin tai sen kirjoitettu 

muoto, teksti, ei palaudu mihinkään. Maailma ja sijoittuminen siihen, on näin 

yksiulotteista.  

Yrjänään liitetty tutkimus on keskittynyt rocklyriikkaan, joten siinäkin mielessä on hyvä 

että Yrjänää runoilijana selvennetään lisää. Tästä syystä myös käytän kokonaisen luvun 

Yrjänän runouden olemuksen käsittelemiseen. Käytän kohdeteoksesta lyhennettä 

(ANG), Päiväkirjasta (PK) ja Yrjänän muista runokokoelmista Arcana (ARC), Rota 

(ROT), Somnia (SOM) ja Mechanema (MCH). Psyyken ja ihmisen syvin olemus, itse, 

merkitään aina kursiivissa, joten se saa näin oman paikkansa ja erottuu muista 
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samanlaisista sanoista. Käytän vinoviivaa (/) runon esimerkkien yhteydessä 

merkitsemässä rivin vaihtoa.  

 

1.3 Kohdeteoksen esittely 

Yrjänän Ars Magna, suuri työ, on päässyt kirjaimeen a niin kuin Angelus (lat. enkeli). 

Sanat viittaavat myös alkemiaan, viisasten kiven eli kuolemattomuuden etsintään 

(Hämäläinen 2011, 144). Ars Magnan kirjaimista muodostuvassa ketjussa on ilmestynyt 

myös Arcana (1997), Rota (2000), Somnia (2003) ja Mechanema (2006).  Angelus (ilm. 

2010) kuvaa pyhyyden, sisäisyyden ja mystisyyden katoamista. Teos kritisoi 

nykypäivän viihteellistymistä, yhteisöllisyyden katoamista, egosentrismin lisääntymistä 

sekä kansan että valtiovallan lyhytnäköisyyttä. Kuva kansasta ei ole mairitteleva: ”ja me 

olemme kansa/ eikä meistä ole mihinkään/ ei muiluttamaan kelvotonta hallitusta rajalle/ 

ei repimään rumaa päätämme irti” (ANG 32). Angeluksessa ihminen ei tunne 

kuuluvansa maailmaan jossa ei ole enää mitään pysyvää. Maailman äärettömyys on 

saanut negatiivisen merkityksen ja vertautuu ihmisen näköalattomuuteen. Eliaden 

mukaan modernissa maailmassa aika ja paikka ovat menettäneet entiset, primitiiviset 

merkityksensä ja ihminen on liikaa sidottu historialliseen ja yhteisön määrittämään 

olemiseen. Ihmiseltä puuttuu näin sisäinen ja autenttinen, pyhä suhde elämään. Niin 

sanotulle primitiiville elämän uusiutuminen ja tapahtumien syklisyys, sekä ihmisen 

sijoittuminen maailman keskukseen, tarjosivat aikoinaan symbolisen ja turvallisen 

suhteen maailmassaolemiseen. (Eliade 2010.)  

Angelus -teos alleviivaa nykyajan ihmisen olemassaoloa pelkästään yksiulotteisin 

käsittein. Tämä näyttäytyy subjektiivisin arvoin kuten egoismin, kilpailuhenkisyyden ja 

negativismin kautta. Voidaan myös tulkita niin että keskuksessa oleminen on muuttunut 

keskipisteessä olemiseksi. Angelus on nyky-kulttuurin ja nyky-yhteiskunnan tila jossa 

”Me olemme tämän panoptikonin ryysyköyhälistö” (ANG 32). Panoptikonin käsite 

viittaa Jeremy Penthamin 1700-luvulla kehittämään puoliympyrän muotoiseen 

vankilaan, missä vangit joutuvat olemaan koko ajan tarkkailun alaisena. Panoptikon on 

siis totaalisen valvonnan vertauskuva. (Heinonen 2008, 177.) Päivikki Karhula  yhdistää 

panoptikon-käsitteen niin sanottuun ubiikkiyhteiskuntaan, jossa tietoteknologia 

levittäytyy hallitsemaan ja valvomaan ihmisen eri ympäristöjä. Teknologian leviäminen 
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sisältää sekä huonoja että hyviä puolia, mutta yksi ongelma on ainakin se, kuinka paljon 

ihminen on eri teknologioista tietoinen. (Karhula 2008, 11–68.) Angeluksessa myös  

media on läsnä kaikkialla. Teoksessa mediaa verrataan antiikin myyttisiin hirviöihin 

Kerberokseen, Medusaan ja Hydraan (ANG 18). Hirviöiden olemusten kautta media 

voidaan tulkita niin, että se on vahtikoira, ja että ihminen nauliutuu sen ääreen, sekä se 

tuottaa uusia muotoja aina päiden katkaisemisenkin jälkeen (Henrikson 1991, 286–301).  

Angeluksessa kansa yrittää saavuttaa vain uusia kokemuksia: ”Kun ei ole muuta kuin 

kokemusta/ ja kokemusta kokemuksesta/ eikä mikään ole olemusta” (ANG 34). Kun 

suunta on hukassa, ovat ylilyönnit myös enemmän kuin mahdollisia: ”onko lesbous 

kapinaa/ onko spurguus kapinaa/ vai sosiaalisia vaihtoehtoja” (ANG 13; kursiivit 

teoksessa). Huolimatta hieman kärjistetystä kommentoinnista, joka toki myös alleviivaa 

ahdasta maailmankuvaa ja toimii kansan äänenä, teoksessa tuodaan myös esille aivan 

osuvia huomioita nyky-yhteiskunnan tilasta (ANG 13): palveluita vähennetään 

(paloauto ei tule), suhde luontoon on hävinnyt tai kätketty (lehmä on villipeto), 

sukupuoliset roolit kärjistyvät (tytön keho on maailmankaikkeus, pojan vartalo 

universumi). Maailmankatsomuskin vertautuu enemmän rooliin ja ulkoisesti 

määritettävään, eikä syvälliseen tarkasteluun ja kokemukseen maailmasta: ”Oletko 

kuullut, että kukaan olisi vaihtanut maailmankatsomusta/ keskustelun seurauksena/ ai 

niin, eihän kenelläkään enää ole mitä vaihtaa” (ANG 67). Angelus on kuvaus 

kollektiivisesta pahoinvoinnista. 

Teoksen kritiikki osuu myös kansan yläpuolelle. Vallanpitäjien ajattelua hallitsee kylmä 

rationaalislooginen tieteen korostaminen: ”joita hullut ja runoilijat näkevät/ yhdeksän 

kirjaa hämärän olennoista,/ joiden salaisuus pysyy niin kauan kun/ maailman ideologia 

on tiede/ hallituksen ideologia taloustiede - -” (ANG 16). Kaiken voi näin olettaa 

perustuvan jatkuvalle kasvulle jossa kaikki ihmisestä löytyvät henkiset ulottuvuudet on 

unohdettu. Teoksessa vihjataan myös Jean-Jacques Rousseau:n yhteiskuntamalliin:  

”Yhteiskuntasopimus, anteeksi, menen tuonne taaemmas nauramaan” (ANG 12). Esa 

Saarinen tuo esille näkökulmia Rousseaun yhteiskuntajärjestyksestä. Tässä mallissa 

kaikki kansalaiset itse osallistuvat valtion muodostamiseen, ja sijoittavat itsensä 

yleistahdon (suvereniteetin) alle. Jokaisen osallistuminen on siis tärkeää päätöksenteolle 

ja periaatteessa kansa tekee itse omat lakinsa. Tämä aiheuttaa politiikan toteuttajien, eli 

politiikkojen, puuttumisen tai hylkäämisen. Rousseaun mielestä ihmisten tuli palata 
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luonnolliseen tilaan, koskien niin olemista kuin yhteisöllistä vaikuttamista. 

Ristiriitaisesti kulttuuri, tieteellinen kehitys sekä ihmisen kyky täydellistyä ihmisenä 

ovat vieneet ihmiskuntaa pois alkuperäisestä viattomuudesta. (Saarinen 1994, 122–130.) 

Yleistahtoon voi sujuvasti liittää yhtäläisyyden periaatteen, eikä näin ollen vallan tai 

rahan eriarvoisuutta pitäisi esiintyä. Kuitenkin kysymys on varmasti yhtä paljon myös 

yksilön vapauden ja rajoitusten tasapainosta. Nykypäivän vapautta ja vastuuta ruoditaan 

myös Angeluksessa: ”holhoamisen ja heitteillejätön suhde on vino” (ANG 69). Tämä 

voitaisiin tulkita niin, että holhoaminen johtaa avuttomuuteen ja elämän aloitekyvyn 

puuttumiseen, mutta sitten kun ihminen voi todella pahoin, hän kuitenkin jää 

hyvinvointiyhteiskunnan palvelujen ulkopuolelle.  

Kuolema, kaiken loppuminen ja elämän vääjäämättömyys, vaikuttaa teoksen taustalla. 

Myyttisen maailmankuvan mukaan kuolema kuitenkin katsotaan osaksi initaatiota ja 

siitä seuraa aina uutta elämää. Usein kuolemaa edeltää jonkinlainen kärsimys tai kaaos. 

(Eliade 2003, 215–216.) Tämä elämän kiertokulun, syntymän ja kuoleman vuorottelun 

jatkuvuus on toki tunnettu monien kansojen mytologioista mutta Angeluksessa syklisyys 

ymmärretään myös pysähtyneeksi kehitykseksi ja päämäärän puutteeksi: ”Jos löytäisi 

ohjaamon/ se olisi tyhjä/ nurkassa ehkä lojuisi joku kuolaava imbesilli/ jyrsimässä 

viimeistä kädentynkäänsä” (ANG 32). Teos tuntuu sanovan että ihmiskunta, ja sen 

vertauskuvana yksi ihminen, on tullut päätökseensä. Tässä mielessä kuolema 

näyttäytyykin puhujan ja maailman kehittymistä vasten, ja on siis vertauskuvallinen. 

Eteneminen individuaatiossa vaatii aina vanhan kuolemisen uuden tieltä.  

Ihmiskunnan päätöksestä kertoo myös viittaus (ANG 63) Francis Fukuyaman teokseen 

Historian loppu ja viimeinen ihminen (ilm. 1992), jonka keskeinen ajatus on että 

ihmiskunta on astunut ”vanhuuden” aikaan, ideologisen kehityksensä loppuun. 

Uusliberaalilla aikakaudella ihmisen tehtäväksi jää ainoastaan omien pikkumaisten 

halujen tyydyttäminen, eikä kukaan enää – toisin kuin Nietzschen yli-ihminen – 

kamppaile tullakseen toista paremmaksi, saadakseen tunnustusta osakseen. Näin 

ihminen menettää inhimilliset piirteensä, eikä mitään pelkäämättä tavoittele itseään 

suurempien aatteiden ja lähtökohtien puolesta. Fukuyama toistaa Hegelin historia 

käsityksen, sen että alkutilanteessa ihminen pyrkii vapauteen, pois biologisesta 

ehdottomuudesta, ja saadakseen tunnustusta toiselta ihmiseltä syntyy taistelu ja 

ensimmäistä kertaa orjan ja herran suhde toisen antauduttua. Taistelu tunnustuksen 
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saamisesta laittaa historian ja kehityksen alulle. Tunnustuksen tarve, thymos, on siis 

aatteita ja kehitystä eteenpäin vievä, mutta myös sotien, kansallisuusaatteiden ja 

eriarvoisuuden taustalla. (Fukuyama 1992.) On tietenkin myös kyseenalaista, tuleeko 

historiaa edes mieltää teleologiseksi ja miten edes tietyt päämäärät voidaan arvottaa 

toisia paremmaksi, esimerkiksi akselilla mennyt-nykyinen.  

Teoksesta voi lukea useita maailmanmetaforisia ajatuksia. Yksi tärkeimpiä on ihmisen 

olemassaoloon liittyvän subjektiivisuuden kyseenalaistaminen. Kun ajatellaan että 

subjektiivisuus on aina ihmisestä itsestään lähtöisin ja koska ihminen toimii ja ajattelee 

tietystä tajunnallisesta ”pisteestä” käsin, maailmasta tulee monikerroksinen. Oikeasti 

maailman ulottuvuudet saattavat olla kuitenkin vain, metaforisesti ilmaistuna, maailmaa 

maailmojen sisällä ja eivät palaudu henkeen tai vapaaseen tahtoon, saati jumalaan. 

Myös Angeluksessa puhuja kertaa ihmisen sijoittumisen maailmaan sivuten samalla 

Prometheus-myyttiä: ”muistetaan, kuinka maailma asuu ihmisen sisällä,/ ihmisen 

vartalossa, joka on havainto vartalosta ihmisen mielessä,/ joka on kahlittu kallioon, 

missä kotka sen maksaa syö” (ANG 63). Näin myös ajattelun ”päätepiste” on sekin vain 

jotain ihmisen mielessä. Kun ihmisen mieli on kahlittu kallioon, on ihmisen käsityskyky 

toki ehkä vajavainen, mutta lohduttavasti voidaan ajatella että ihmisen ei tulekaan 

kurkoittaa itsensä ja mielensä ulkopuolelle, vaan kaikki vastaukset löytyvät hänestä 

itsestään. Kommentin voi ymmärtää myös niin että perinteisessä mielessä jumalaa ei ole 

olemassa. Prometheus-myytistä löytyy lukuisia tulkintalinjoja, mutta yhtenä 

tärkeimpänä voidaan varmaan pitää Prometheuksen ihmiskunnalle tuomaa tulta 

kehityksen ja kultuurin lähtökohtana. Tämä erkaantuminen eläinkunnasta tekee 

ihmisestä samalla sekä kuolevaisen että aloittaa kumuloituvuuden jossa Pandoran lipas 

vertautuu niiksi rajoiksi joita ihmisen ei tulisi ylittää. Prometheus sisältää ihmisen ja 

tämän kehittymisen ja olemuksen kaksijakoisuuden ja ristiriitaisuuden, jossa kehitys ja 

teot aiheuttavat sekä hyvää että pahaa. (Bellingham 1990, 20–21.)  

Nykyään neurotutkimus näyttää ajattelevan että aivot ovat ensisijaisesti fyysinen 

kokonaisuus. Näin kaikki minkä ajatellaan olevan lähtöisin mielestä, kuten tunteminen, 

ajatteleminen ja päätteleminen, ovat aivojen tuotosta. Vaikka ihminen rakastuu, ei ole 

sielua joka rakastuisi. Ihmisen subjektiivisuus on aivojen tapa ymmärtää hermoston 

tapahtumia, jopa niin että aivot ovat siitä tietoisia. Ihmisen tahto tai sen muodot kuten 

itsehillintä, perustuvat ”hermoratoihin ja neurokemiaan”, mieli on tiettyjä aivojen 
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”hahmoja”. Jopa itse on vain rakennetta joka on muuntumiselle altis ja lopulta katoaa 

kuolemassa. (Churchland 2004, 17–18.) Keskeinen ajatus on siis että aivot esittävät, 

representoivat (Churchland 2004, 318). Ihmisen mielellä on siis suhde ympäristönsä 

kanssa, eikä välttämättä paljon jää sattuman tai uskonnollismetafyysisten 

mahdollisuuksien varaan. Myös ihmisten muodostamien paratiisikuvausten ja 

ympäristön välillä on selkeä johdettavuus, kuten niin että se mikä puuttuu maan päältä, 

se löytyy myöhemmin paratiisista (Närhi 2008, 133–140). 

Vielä jyrkempi – ja filosofisempi – subjektiivisuutta horjuttava todellisuuden 

selitysmalli liittyy solipsismiin, joka teoksessa rinnastetaankin itse runouteen: ”ja 

runous, mielen tieto,/ epäkesko, hallusinoiva, solipsistinen maailma” (ANG 23). 

Solipsismi asettaa kuitenkin aineellisen ja fyysisen maailman kyseenalaiseksi, sillä 

periaatteessa kaikki mitä henkilö havaitsee on hänen oman ajattelunsa tuotosta ja 

kuvitelmaa (Valtaoja 2012, 8). Metaforisesti ilmaistuna: ”maailma asuu ihmisen sisällä” 

(ANG 63). Solipsismin voi kuitenkin ymmärtää myös tuottavan jakautuvan 

maailmankuvan: toisaalta äärettömän vapauden ja ainakin teoreettiset mahdollisuudet 

oman todellisuuden muodostamiseen mutta myös yksinäisyyden, eristäytyneisyyden ja 

havahtumisen siihen ettei mitään ihmisen käsityskyvyn suurempaa ole olemassa. 

”Epäkesko” ehkä viittaakin ihmisen luovaan ja vapaaseen sijoittumiseen maailmassa, 

omiin mahdollisuuksiin, mutta toisaalta hallusinaation painottaminen kertoisi myös 

enemmän näkemisestä mikä on yhdelle erittäin totta, mutta ei millään tavalla näkyvää 

muille ihmisille.  

Toinen keskeinen maailmaa metaforisesti määrittävä teema on yksilön ja luonnon 

välinen kahtiajako. Biologinen ja kulttuurinen erottelu tulee ilmi jo teoksen omassa 

jaottelussa. Angelus jakaantuu kahteen invokaatioon, angelukseen ja anagenesikseen. 

Invokaatio tarkoittaa kutsumista (lat. avuksi huutaminen) että messun alkusiunausta. 

Tässä yhteydessä se voidaan myös ymmärtää maailmankuvan rakentamiseksi sekä 

tieteellisen (ehdoton) että uskomuksiin (mahdollinen) peustuvan välillä. ’Angelus’, 

sekin latinaa, tarkoittaa enkeliä sekä katolilaista rukousta. Kulttuurisesti se siis 

merkitsee esimerkiksi lohtua, katumusta että anteeksiantoa ja yksilön pelastumista. 

Anagenesis on evoluutioon liittyvä termi joka tarkoittaa lajiutumisen toista 

pääperiaatetta, lajiutuminen itsessään tarkoittaa lajissa tapahtuvaa muutosta. Prosessi 

tapahtuu pääsääntöisesti anagenesiksen tai kladogenesiksen myötä. Ensimmäisessä laji 



13 

 

muuttuu vähitellen, ja kun geneettinen muuntelu on esimerkiksi vaikuttanut 

ulkomuotoon niin että osa populaatiosta eroaa suuremmasta populaatiosta, se saa uuden 

lajimäärityksen. Kladogenesis toimii käytännössä samalla tavalla, mutta painottaa eron 

syntymistä populaation jakautumisessa eri osapopulaatioiksi, kuten maantieteellisten 

erojen kautta. (Ylikoski & Kokkonen 2009, 64–65.) Yleisenä ”nyrkkisääntönä” on ollut 

se, että puhutaan eri lajeista jos nämä eivät ole kykeneviä saamaan jälkeläisiä 

keskenään. Ihmiskunnan kohtaloon liittyen voisi siis kysyä: muuttaako kulttuurinen 

kehitys jotain ihmisen vaistomaisesta, evolutiivisestä puolesta, jolloin ihmisestä tulee 

pelkästään kulttuurisesta oppimisesta riippuvainen olento.  

Angelus toimii myös yhteiskunnallisena vertauskuvana muinaisen Sumerin aikakauden 

kautta. Käsittely tuntuu olevan tuttu Yrjänän teksteissä: ”Olen käyttänyt kaukaisia 

historiallisia kausia nykyajan symboleina usein.” (Karkiainen 2010). Lisää Sumerin 

ajasta ja historiallisista näkökulmista luvussa 7. 
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2. A.W. YRJÄNÄ 

A.W. Yrjänä, koko nimeltään Aki Ville Yrjänä, on syntynyt Torniossa vuonna 1967. 

Hän on suomalainen runoilija ja muusikko, osittain myös yhteiskunnallinen 

kommentoija. Yrjänä on esimerkiksi kommentoinut ruokaan liittyviä teemoja, kuten 

tuottamisen eettisyyttä, Helsingin Sanomien ruokasivuilla ”Ruokaräyhä” nimisessä 

kolumnissa. Vaikka Yrjänä on ensisijaisesti tuonut itseään julkisuudessa esille lähinnä 

musiikin ja runouden kautta, on Päiväkirja kattava luotsaus Yrjänän lukeneisuuteen, 

ajatuksiin omasta tekijyydestään ja itsestään. Päiväkirja on kuvaus myös 

henkilökohtaisesta elämästä yhtyeen, tuttavien ja vaimon seurassa sekä tasapainoilusta 

taiteen tekemisen vaatimusten kanssa. Päiväkirja sisältää myös paljon Yrjänän näkemiä 

unia.  

Laulamisen lisäksi Yrjänä soittaa CMX yhtyeessä myös bassoa, sekä on tehnyt yhtyeen 

kappaleiden sanoitukset. CMX yhtye aloitti jo vuonna 1985, ja on pitkän 

musiikkiuransa aikana kokeillut monenlaisia erityyppisiä musikaalisia ratkaisuja. Skaala 

on laaja, aina balladeista punkmusiikiin ja vaikeaselkoisemman progressiivisen 

musiikin vaikutteisiin. Yhtyeen soitannollinen ”soundi” on muuttunut melodisemmaksi 

vuosien myötä. Yrjänä on myös kautta aikojen kaihtanut perinteisiä sanoituksellisia 

ratkaisuja ja on ottanut vaikutteita myös rock- ja poplyriikan ulkopuolelta. (Hämäläinen 

2011, 129.)  

Yrjänä on opiskellut Helsingin Yliopistossa teologiaa ja filosofiaa, mutta jätti opintonsa 

ensimmäisen vuoden jälkeen kesken. Yrjänä on hakenut aikoinaan neljä kertaa 

teatterikorkeakouluun ja on saanut vapautuksen asepalveluksesta. ”Päivätyössä” Yrjänä 

toimii Osuuskunta Lilithin perustajajäsenenä sekä tuotantoyhtiö Inkfishin osakkaana. 

Yrjänä on myös itse tuottanut joitain albumeita. Yrjänän lyriikoista, ensisijaisesti 

sanoituksista, on tehty lukuisia tutkielmia. Tällä hetkellä Yrjänä opiskelee 

hypnoterapeutiksi. Yrjänä asuu Porvoossa vaimonsa Kikke Heikkisen kanssa.  

 

2.1 Tekijyyden problematiikka 

Yrjänän omat ilmaisut itsestään ja runoutensa olemuksesta keskittyvät olemassaolon ja 

todellisuuden välisille suhteille: ”Olen keskittynyt siihen, ettei minua ole. Eikä se 
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mikään valinta ole, minua ei todellakaan ole.” (PK 224). Yrjänä on apofaattinen 

runoilija, hän keskittyy kuvaamaan sitä mitä on mahdotonta kuvata. Eeva-Liisa 

Mannerin ”Kromaattiset tasot” -runon lause ”Tyhjä on kenties niin läpäisevä että en näe 

mitään” on hyvä esimerkki tällaisesta paradoksaalisesta ilmaisusta, missä jokin on yhtä 

aikaa kaikki eikä mitään. (Hosiaisluoma 2003, 59–60.) Tietyssä mielessä Yrjänän 

runoudesta yleensä puuttuu kuitenkin puhujan kokema haltioituminen, eikä tätä 

korosteta ainakaan tekstuaalisten muotokeinojen kautta. Erilaiset näyt ja ideaalit 

peilautuvat usein myös arkisia havaintoja vasten. Yrjänä pohtii runouden keinoin 

filosofisia kysymyksiä, mutta painottaa enemmän jälkimmäistä. Ajoittain aforistiset 

lauseet liikkuvat vastaanotollisesti myös suuren ja pienen akselilla, mutta tulevat 

paremmin ymmärretyksi esimerkiksi individuaatioon liittyvien käsitteiden kautta. Kuten 

Somnia -kokoelmassa: ”Oppaan pyytäessään ei voi koskaan tietää minne se vie, neuvoa 

hakiessa ei saa mitä luuli tilanneensa” (SOM 13).  

Rockmuusikkona Yrjänään on yhdistetty shamanistisia ja mystikkomaisia piirteitä, 

totuudenpuhujan ja suunnannäyttäjän ominaisuuksia. Tämä osittain heijastuu myös 

Yrjänään runoilijana ja myös tiettyyn henkilökuvaan. Osittain shamaaniyhteydet ovat 

perua musiikin kautta. Yrjänän lauluääntä ei yleensä pidetä kovin melodisena ja 

ensimmäisillä albumeilla on kappaleita joiden laulua voisi luonnehtia manaavaksi ja 

monet sanoitukset liikkuvat luonto- ja eläinmystiikan parissa.  

Runouden tekemisessä myös Yrjänä puhuu totuudesta: ”Runous on ehkä yksinkertaisin 

kaikista taiteen totuuteen pyrkivistä menetelmistä, koska se ei tarvitse muita ’välineitä’ 

kuin kieltä.” (Yrjänä 2000, 23; lainausmerkit teoksessa). Arkiseen heijastettuna tämä 

totuudellisuus on kaukana, sillä se näyttäisi löytyvän ihmismielen kollektiivisesta 

perustasta. ”Runous - - kaipaa kauas hyvän ja pahan tuolle puolen sinne, missä 

mielemme kokonaisuus asuu.” (Yrjänä 2000, 23). Yrjänälle runouden luomiseen ei tule 

liittyä mitään henkilökohtaista. ”En puhu inspiraatiosta, enkä tarkoita, että kirjoittaja 

olisi jokin Jumalan nöyrä kirjuri” (Yrjänä 2000, 25). Toisaalta ainakin Päiväkirjan yksi 

punainen lanka on taistelu luomisen voimien, oman itsensä ja ulkopuolisten vaatimusten 

kanssa. Yrjänän runoilijakäsitys edustaa tässä mielessä jo ehkä hieman vanhentunutta 

tekijäkuvaa, jossa runoudella on erittäin kokonaisvaltainen tehtävä. Osittain se jopa 

etenee tiettyihin valittuna olemisen teemoihin ja tuntuu tällöin yhtäaikaiselta taakalta 

että siunaukselta. Mielenkiintoisesti runoilijan rooli näyttäytyy kahteen suuntaan 



16 

 

revityltä niin kuin shamaaninkin kutsumus. Shamaaniyhteisöissä henkilö jolla oli 

luontaisesti kykyjä saavuttaa yhteys luonnon voimiin ja henkiin, valikoitui shamaaniksi 

mutta tehtävä myös koettiin taakaksi  (Taksami 1998, 17). Kyvyt voidaan varmasti 

ymmärtää voimien ohella myös eräänlaiseksi herkkyydeksi, erityiseksi kyvyksi 

kuunnella itseään ja ympäristöään.   

Yrjänän runous kuvastaa olemisen ja siitä saatavan tiedon ongelmaa. Epäily ja pettymys 

ovat aina olemassa. Ihmisellä on kuitenkin mahdollisuus ”herätä” oikeaan 

todellisuuteen – ajatus joka ei ole ihan helposti ymmärrettävissä. Yrjänälle runous on 

siis jotain mikä sijaitsee itse tekstin takana, ja tässä prosessissa yksilön täytyy väistyä 

suuremman tieltä. Kuuntelu ei ole mahdollista vajavaisista lähtökohdista. 

Paradoksaalisesti kielen avulla yritetään päästä sen itsensä taakse ja kielen avulla 

yritetään kuvata jotain mitä ei voi täydellisesti sanoin selittää.  

Runous on tie totuuteen ja sen etsiminen on suuri teema. Angeluksessa puhuja puhuu 

Kirjasta: ”ja himoan Kirjaa, sanaa, esinettä/ esineen väitettä selkeydestä/ sanan väitettä 

totuudesta” (ANG 33) sekä Mechanemassa: ”Etsivät Kirjaa/ joka on unissa nähty - - 

/seikkailun lupaus, aarrekartta” (MCH 53). Mechanemassa Kirja koostuu lukuisista 

todellisuuden kategorioista; rakkaudesta, biologiasta, vihasta, antropologiasta, 

gastronomiasta, uskonnosta, väkivallasta, satiirista ja monesta muusta. Yleisesti käsite 

’Kirja’, ilmaistuna siis suurella alkukirjaimella, yhdistyy elämäntyöhön, esimerkiksi 

vielä suureen kirjoittamattomaan teokseen tai teossaagaan, jotain mikä sisältää kaiken ja 

toimii runoilijalle myös sisäisenä suunnannäyttäjänä. Tällaisesta haaveili ainakin 

ranskalainen symbolistirunoilija Stéphane Mallarmé, jonka tarkoituksena oli häivyttää 

itse tekijä pois tekstistä niin että tekstistä itsestään tulisi koko taideteos, jopa itse 

Jumalaan verrattava. (Sinervo 2006, 10–18). Kuitenkin näyttäisi että Mallarmén 

luomisprosessi olisi ollut käänteinen Yrjänään verrattuna, koska Mallarmélla ennen 

kaikkea pelkästään sanat synnyttivät ideoita, eikä niin että ideoita kuuntelemalla 

hahmotetaan sanottava.   

Yrjänään on usein liitetty gnostilaisia ja platonistisia merkityksiä. Näissä keskeinen 

ajatus on se, että maailma minkä havaitsemme ja koemme, on toisarvoinen. Kantola tuo 

myös esille että gnostilaisuus perustuu uskolle juuri pelastuksesta ihmisestä itsestään 

lähtien: ”Ajatus pelastuksesta maailmasta ja pahasta gnosiksen kautta on kuitenkin 

gnostilaisten tekstien yhteisistä piirteistä merkittävin” (Kantola 1998, 18). Yleisesti 
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’gnosis’ (kreikk.) kääntyy tiedoksi. Kantola määrittelee gnostilaisille teksteille ja 

kirjoittajille tiettyjä määreitä, jotka sopivat täysin myös Yrjänän ja tämän runouden 

kohdalle. Näitä piirteitä ovat muun muassa dualistinen maailmankuva, ihmisen 

maailmaan kuulumattomuus, kaipaus toisaalle, ajatus maailman materiaalisuudesta ja 

pahuudesta, Jumala absoluuttina ja vapautuminen ajasta ja tietoisuuden luonteesta 

(Kantola 1998, 23–24). Myös Angeluksen teemat sijoittuvat Kantolan määrittämään 

gnosiksen käsitteeseen, joka ilmaisee kysymystä; ”Mistä tulen” Missä olen” Mihin olen 

menossa?”.  

 

2.2 Runousoppi 

Yrjänä rinnastaa runouden ja oman runousoppinsa vahvasti dualistiseksi 

kokonaisuudeksi. Angeluksessa tuodaan runousopin illuminaatiomainen olemus esille: 

”enkä osaa kirjoittaa runousoppiani koskaan kun näen sen niin selvänä edessäni” (ANG 

25). Runousopin pääkohdat Yrjänä on kuitenkin jo tuonut ilmi: ”Runous tieteistä 

vanhin, unen ja matematiikan liitto. Oikean ja vasemman liitto, pyhät häät, kehä ja 

keskus, sefirothien puu. Siinä on minun runousoppini” (PK 241). Lähtökohdiltaan 

runousoppi näyttäisi kuvastavan todellisuutta jossa kukin vastakohta tarvitsee aina oman 

vastakohtaparinsa ja nämä synnyttävät kolmannen täydellisemmän ulottuvuuden. 

Metaforisesti voisi siis ilmaista, että ”ilman kahta ei ole kolmatta”. Karkeasti tulkittuna 

unen ja matematiikan liitto yhdistää siis ihmismielen mahdollisuuden ja luonnon 

objektiivisuuden. Oikea ja vasen yhdistää tunteen ja järjen, pyhät häät yhdistävät 

miehen ja naisen, kehässä ja keskuksessa yhdistyvät maailman keskus ihmisenä ja 

maailman liike tämän ympärillä ja sefirothien puu kuvastaa maailmanpuuta joka 

symboloi ihmisen kehitystä, liikettä maasta taivaaseen eli fyysisestä henkiseen. Tällöin 

todellisuuden perimmäinen olemus määrittyisi myös liikkeen kautta, jonka voisi ajatella 

olevan ainoa ”totuus”, aino pysyvä asia maailmassa.   

Jos matematiikka tulkitaan kaikille ihmisille samaksi objektiiviseksi totuudeksi ja 

luonnon mittasuhteiden ja ”salaisuuksien” paljastajaksi, on sen kuvaus myös osittain 

vanhentunut tai ainakin ristiriitainen. Matematiikkakin on tieteenä mennyt yhä 

abstrahoidumpaan suuntaan ja onkin kyseenalaista paljonko todellisuuden luonteesta 

oikeasti kertovat esimerkiksi suhteellisuusteoria ja kvanttimekaniikka. Näin 
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matematiikkakin yhä ”tarkemmaksi” kehityttyään toimii ensisijaisesti 

todennäköisyyksien kautta. (Ylinen 2006, 197–206.) Suhteellisuusteoria ja 

kvanttifysiikka kuvaavat maailmaa pienen ja suuren mittakaavan kautta. 

Suhteellisuusteoria selittää avaruuden kappaleiden gravitaatiota eli painovoiman lakeja 

ja kvanttifysiikan mukaan kaikki koostuu mikroskooppisen pienistä alkeishiukkasista ja 

niiden välisestä liikkeestä. (Valtaoja 2012, 38–41.) Matematiikka onkin ehkä helpoin 

mieltää yhdeksi tietoisuutta kuvaavaksi ominaisuudeksi, joka näin toimii unen 

vastavoimana. Kyse on myös tietoisuuden ja tiedostumattoman suhteesta, sillä jos olisi 

vain tietoisuutta, me ihmisetkin olisimme pelkästään robotteihin verrattavia, ja jos olisi 

vain tiedostumatonta, esiintyisi vain hulluutta ja kaaosta.    

Oikean ja vasemman liitto voidaan käsittää luonnollisesti myös ihmisen tietoisuuteen, 

eli aivoihin ja aivojen kahteen aivopuoliskoon. Aivopuoliskojen yhteistyössä aivojen 

vasen puoli ohjaa kehon oikeaa puolta ja toisinpäin. Yleisesti aivopuoliskot voidaan 

jakaa akselilla järki-tunne, jolloin oikea kontrolloi laajempia kokonaisuuksia ja 

abstraktimpaa ajattelua (tunne) ja vasen pienempiä ja analyyttisempia rakenteita, kuten 

kielen oppimista. Näin vasen on myös rationaalisempi puolisko. (Portti vapauteen 

2014.) Yksi aivojen toimintaan liittyvä vedenjakaja on niiden luonne joko holistisena tai 

modulaarisena. Ensimmäinen suunta ajattelee aivojen olevan yhtenäinen järjestelmä, 

jälkimmäinen painottaa eri aivojen alueita (moduuleja) eri prosessien tuottamisessa. 

Näin ihmisen tietynlainen oppimisen kyky sijoitetaan sitä vastaavaan aivoissa 

sijaitsevaan alueeseen. (Ylikoski & Kokkonen 2009, 188–197.) Kuitenkin, molemmat 

aivopuoliskot voidaan käsittää tärkeiksi kaikissa erilaisissa aivoihin liittyvissä 

prosesseissa. Myös ihmisen olisi hyvä saada tasapaino aikaiseksi itsessään, muuten 

toiminnasta tulee liian yksipuolista. Näin elämässä olisi hyvä saada järjen ja tunteen 

tasapaino. Tämä vaatii syvemmän kokemuksen olemisesta, ja suuntautuu käsitykseen 

ihmisestä kokonaisena, kokonaisuutena. (Pettersson 1996, 205.)    

Myös pyhät häät -myytti (hieros gamos, kreikk.) jatkaa kahden vastakkaisen prinsiipin 

yhdistymistä, feminiinisen ja maskuliinisen. Myytti symboloi äiti maan ja 

taivaanjumalan liittoa sekä kosmogonisen luomisen loppuun saattamista, ja toki 

arkisemmalla tasolla häitä hierogamian jäljittelynä (Eliade 2003, 166–167). Orgastisilla 

riiteillä oli tarkoitus edistää myös maan hedelmällisyyttä (Eliade 2010, 28). Miehisen ja 

naisellisen yhdistyminen sisältää myös ajatuksen tasapainosta ihmisen vastakkaisten 
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olemusten välillä: niin miehessä kuin naisessakin tulee olla yhtä paljon myös 

vastakkaista sukupuolta. Pyhät häät on verrattavissa myös henkiseen kasvuun. 

Gnostilaisuudessa ja juutalaisessa mystiikassa pyhä yhtyminen saa enemmän 

ekstaattisen ja seksuaalisen painotuksen, ja kuvastaa mystikon sielun yhtymistä 

Jumalaan (Lapinkivi 2001, 85).  

Kehän ja keskuksen voi tulkita ihmisen sijoittumiseksi maailmaan. Eliaden mukaan 

uskonnollinen ihminen, ja yleensäkin ihminen joka hakee pyhää olemassaoloa, pyrkii 

olemaan aina maailman keskuksessa. Maailman keskus on kaikista pyhin paikka ja 

toimii esikuvana koko maailmankaikkeudelle. Kaiken keskukseen sijoittuu myös 

maailmanpylväs, tai yleensäkin jokin mikä yhdistää eri maailmat (maa, taivas, manala) 

ja näin myös ihmisen transsendenttiseen mahdollisuuteen. Näin ihmisen olemassaolosta 

tulee ”avointa”. (Eliade 2003, 58–67.) Symbolisesti keskus voisi olla ihmiselle myös 

jotain mikä pysyy alati muuttumattomana: ihminen sijoittaa itsensä keskukseen ja 

vaikka mitkä tahansa asiat muuttuisivat maailmassa, ihminen kantaa mukanaan omaa 

keskustaan, eli täydellistä olemustaan. Tässä mielessä keskuksen järkähtämättömyys saa 

valaistumisen piirteitä.  

Kehän voi ymmärtää symboloivan liikettä. Eliaden mukaan primitiivisen ihmisen 

käsitykset maailmasta perustuvat syklisyyteen ja ilmentävät luonnon ja esikuvien 

jäljittelyä ja asioiden uudelleen elämistä myyttien ja riittien kautta. Eliadelle elämässä 

tärkeintä on historiaton merkitystodellisuus. Moderni ihminen taasen luottaa enemmän 

lineaariseen todellisuuskäsitykseen ja tapahtumien ainutlaatuisuuteen. (Eliade 2010, 

xxviii–xxxi.) Ihminen kehän keskellä voisi symboloida juuri myös ihmistä joka pyrkii 

kohti historiatonta olemista. Sefirothin puu taasen on juutalaisessa mystiikassa, 

kabbalassa, elämänpuu jossa on kymmenen tasoa, sefirothia. Korkein taso on Keter, 

joka tarkoittaa kruunua (Cmx.fi 2014). Runouden rinnastaminen ”ensimmäiseksi 

tieteeksi” on esillä myös Angeluksessa, jossa se sijoittuu ennen yhteiskunnallista 

maailmassaoloa. Näin runous on jotain joka vertautuu primitiiviseen myyttiin, toimii 

maailman ja itsensä kuuntelun välineenä.  
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2.3 Runokielen aiheet ja vaikutteet  

Uuden runouden antolologian mukaan Yrjänä käyttää runoudessaan hyväksi myyttejä ja 

mystisiä aiheita kuten ennusmerkkejä ja salattua tietoa. Yrjänän runouden metatasolla 

tutkitaan historiaa, kirjallisuutta ja filosofiaa. Runous usein myös suuntautuu pois 

arkitodellisuudesta. Puhujan metafyysiset pohdiskelut liikkuvat unen ja uskonnollisten 

kysymysten parissa (Santanen et al. [toim.] 2006, 67.) Myös Yrjänä itse Päiväkirjassa 

allekirjoittaa esittelyn ja on tyytyväinen ettei häneen yhdistetty mitään tyylisuuntaa 

erityisesti (PK 367). Yrjänän runoudessa pääpaino on enemmän tekstin sisällössä kuin 

typografiassa tai rytmissä, tai yleensäkin runollisuudessa itsessään. Useimmiten väli- ja 

huomiomerkit puuttuvat ja selkeän kuvallisuuden hyödyntäminen pirstaloituu aiheiden 

fragmentaarisuudeksi. Päiväkirjassaan Yrjänä ilmoittaa ettei häntä abstrakti runous 

lukijana kiinnosta ja suomalaisesta perinteestä hän listaa muun muassa Pentti 

Saarikosken, Paavo Haavikon, Eeva-Liisa Mannerin ja Sirkka Turkan (PK 371). 

Näyttää siltä että Yrjänälle runouden takaa tulee löytyä tekijä joka myös ottaa osaa 

suureen traditioon, ja näin tekijä on toki myös vahvasti lähestyttävissä persoonansa 

kautta. Päiväkirjassa Yrjänä kritisoikin erityisesti nykytaiteen merkityksettömyyttä, 

persoonallisten visioiden puutetta ja halua pelkästään kohahduttaa.  

Yrjänän runokieli on proosallistunut ja arkipäiväistynyt kahdella viimeisellä 

runoalbumilla. Kuisma Korhosen mukaan Yrjänä onkin pikemminkin profeetta kuin 

poeetta (Korhonen 2006). Yrjänällä runoteosten kieli ei yleensä leikittele ja varsinkin 

Arcanassa ja Rotassa runo usein koostuu muutaman sanan riveistä. Näin myös 

kerrottava mahtuu helposti omalle sivulleen. Tämä osittain luo tietynlaisen 

symbolismin, joka ei niinkään perustu puhujan kokemalle haltioitumiselle vaan jossa 

lukijan on tarkoitus luovia syvemmät merkitykset ulospäin yksinkertaiselta näyttävältä 

tekstistä. Kolmella ensimmäisellä runoteoksella verbien osittainen puuttuminen tekee 

myös tekstiin oman rytminsä, kuten runoissa: ”ihmisten naamat kiveä” (ROT 135), tai 

”kasvot irvistyksiä” (ROT 109).  

Yrjänällä on luonnon elementtien (kivi, metsä, tuuli, veden muodot), tilojen (temppeli, 

luola, huone, kaupunki) tai ilmestyksen symboliikkaa, kuten: ”kirkkaissa väreissä 

hehkuu korppi, sen silmät käsikirjoituksia” (ARC 20), tai ”puiden levottomat liekit, 

hahmot joita ei koskaan näe” (ARC 33) ja ” - - huvipuiston ovelle/ ilmestyi lipunmyyjä 

liekehtivä miekka sirosti kädessä” (SOM 33). Myös vaikeasti kuvailtavan, 
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”hämäryyden” symbolit ja teemat toistuvat: ihmisten ja hahmojen kasvottomuus ja 

pimeässä (kuten metsässä ja vertauksellisessa muodossa, mielessä ja alitajunnassa) 

piilevät oudot voimat: ”Kasvot kääntyvät loputtomasti kohti” - - ”Niiden kauneus on 

niiden kauheuden mittainen” (MCH 60). Etsimisen vertaukset esiintyvät kartoissa, 

poluissa, kirjoituksissa, veden ja sen ylityksen teemoissa, pettymyksen kuvat taasen 

vastakohtana kirkkaudelle, luonnolle, ja arkeen ja sen tylsyyteen yhdistyen. Toki 

Angeluksestakin tuttu naishahmo, kaikkine valkoisine aspekteineen, esiintyy kautta 

tuotannon: ”Kun kultahiuksinen neito/ tulee kaukaa/ valkoisia kukkia käsinään” (ARC 

51). Luonnon ja ihmisyyden, tiedon ja maailman suhteita kysellään runoissa ”Ihmisen 

luonteesta”: ”kipu/ tajunnan hinta” (ARC 28), ja ”Paratiisi”: ”Mieli on kasvain eläimen 

päässä” (ARC 47). Myös solipsistiset ajatukset ovat kyteneet jo aiemmin: ”Matkaksi 

minä tätä kerron/ huoneessa jossa olen aina ollut” (ARC 94). Esitän kirjoituksen ja unen 

merkitysten esimerkkejä lisää myöhemmin teoksen analyysin yhteydessä.  
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3. TEOREETTINEN KEHYS JA KESKEISET KÄSITTEET 

3.1 Maailmankuva 

Juha Mannisen useasti viitattu käsitys maailmankuvasta, joka koostuu viidestä kohdasta, 

on hyvä lähtökohta hahmottaa mistä maailmankuva voi muodostua. Mannisen mukaan 

”maailmankuvassa saa ilmauksensa ihmisten suhde menneisyyteensä, tulevaisuuteensa, 

mahdollisuuksiinsa, henkilökohtaiseen ja yhteiskunnalliseen elämään, 

luonnonedellytyksiin ja absoluuttiin” (Manninen 1977, 16). Vaikka luettelo tuntuu 

laajalta, se tulee ymmärrettävämmäksi kun siihen yhdistetään yksilö ja tietty 

maailmankuva, kuten vaikkapa uskonnollinen, rasistinen, länsimaalainen tai tieteellinen. 

Uskonnollisuuden tai länsimaalaisuuden kautta tarkasteltuna maailmankuva onkin 

ennen kaikkea yleistävä, suurempaa joukkoa koskeva. Mitä alemmas luokittelussa  ja 

erottelussa mennään, tullaan henkilökohtaisemmalle alueelle, ja näin tiettyyn 

ongelmaan, koska kyse saattaa olla myös enemmän persoonallisuuteen, asemaan tai 

esimerkiksi harrastuksiin liittyvää.  

Maailmankuvasta käytetään toisinaan useita eri käsitteitä. Puhutaan niin 

maailmankuvasta kuin maailmankatsomuksesta, ideologiasta, maailmankäsityksestä ja 

maailman tulkinnasta. Tietyssä mielessä laajin ja tarkin käsitys maailmasta saadaan 

silloin kun se hyväksytään kokonaisuudeksi, joka syntyy maailmaa koskevasta 

tieteellisestä tiedosta. (Envall 1989, 113.) Tällöin luonnollisesti hyväksytään myös 

tiedon objektiivisuus. Vaikka emme olisi korkeasti koulutettuja, tämä tieteellinen ja 

rationaalinen maailmankuva voidaan laittaa kattamaan suuren joukon ihmisiä, ainakin 

väitteillä kuten ”yksisarvisia ei ole olemassa” (ANG 34). Näin tieteellinen 

maailmankuva toimii jonkinlaisena kaiken kattavana alakategoriana, sen ylempänä 

olevan henkilökohtaisen näkemyksen alla. Voidaan siis ajatella että tieteellinen 

maailmankuva tarjoaa suunnan ja välineitä oman maailmankuvan pohjalle.   

Maailmankuva voidaan siis käsittää myös taustalla vaikuttavaksi. Silloin sen luonne on 

tiedollisesti ja toiminnallisesti ohjaava (Manninen 1977, 16). Maailmankuvan voi 

mieltää opituksi ja kulttuuriin pohjautuvaksi. Tässä mielessä maailmankuvasta voidaan 

puhua ”kulttuurin perittynä taustana” ja kulttuurista yleensäkin tiettynä ”linssinä” 

(Manninen 1977, 14, 20). Toisaalta kulttuurit myös törmäävät. Opittu maailmankuva 

saattaa siis ”uinua” kunnes jokin uusi ärsyke, ympäristö, tapahtuma tai vaikka henkilö, 
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saattaa sen alttiiksi ja tuo sen esille. On myös huomattava että ”osallistuminen” 

kulttuuriseen perinteeseen ei välttämättä vaadi sen määrittelyä.  

Maailmankuva tulee helpommin ymmärrettäväksi ja yksityiskohtaisemmaksi jos se 

ajatellaan tietynlaiseksi arvojen ja väitteiden ”noutopöydäksi”. Kukin voi näin kerätä 

lautaselleen tietyn suuruisia palasia, joista leveimmät löytyvät luultavasti muidenkin 

lautasilta, kapeimmat taasen sitovat yhteen tiettyjä määrättyjä yksilöitä. Tässä mielessä 

on totta mitä Kaisa Puhakka sanoo, että mitä yksityiskohtaisempaan suuntaan mennään, 

sitä vaikeampaa on säilyttää maailmankuvan yleispätevyys. Myös yhteisön jäsenet eivät 

välttämättä ole useinkaan tietoisia maailmankuvastaan. (Puhakka 1977, 50.) Kuitenkin 

voidaan todeta, että jokainen elää ainakin jonkinlaisen maailmankuvan kautta. Vaikka 

maailmankuva voi muodostua yksilölle oman erityisalan kautta, näkemyksellisesti sen 

tulisi pyrkiä laajempaan, kosmologiseen kokonaisuuteen (Manninen 1977, 15–16). Ja 

vaikka ihmisen maailmankuvassa painottaisikin yksilöllisiä eroja, voidaan ajatella 

pohjan muodostuvan aika samalla tavalla, eli tässä mielessä omaamme käsityskyvyn 

joka sisältää tietyt minimiulottuvuudet, kuten ”itse, toinen, suhde, aika ja syy” 

(Manninen 1977, 17).  

Miten maailmankuva sitten eroaa maailmankatsomuksesta, vai voidaanko niitä edes 

kovinkaan tarkasti erotella? Envall korostaa maailmankatsomuksen subjektiivista 

näkökulmaa, jolloin maailmankuvaan on lisätty yksilön arvoja ja asenteita (Envall 1989, 

115). Esimerkiksi naailmankatsomukseen liitettävä saksalaisen romantiikan käsite 

”weltanschauung” kertoo erittäin kattavasta näkemyksestä maailmaa kohtaa. Tällaisen 

katsomuksen omaavia olisivat olleet juuri filosofit, mutta varmasti on olemassa myös 

kansanomaisempaa maailmankatsomusta, joka ilmenee vaikka tiettynä huolettomana 

näkemyksenä maailmasta. Ilkka Niiniluoto määrittää kolme pääkohtaa 

kokonaisvaltaisesta maailmankatsomuksesta: a) tietoteoria, joka toimii teoreettisena 

metodina tiedon hankintaan, b) maailmankuva johon nämä tiedot liitetään ja, c) 

arvoteoria, joka pohtii oikean ja väärän sekä ihmisen tehtävän merkitystä (Niiniluoto 

1984, 87). Määritelmässä tulee hyvin esille yksilön osallistuva rooli, jos ajatellaan että 

maailmankuva pelkästään voi olla annettu tai osittain ohjaava. Näin maailmankatsomus 

vaatii aluksi loogisuuteen ja erottelevuuteen kykenevän yksilön, yksilön joka on 

tietoinen maailmankuvastaan sekä yksilön joka pyrkii asettamaan tietonsa itsensä 

ulkopuolelle.  
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Maailmankuvan ja maailmankatsomuksen rinnalle nostetaan ajoittain myös ideologia. 

Sillä on maailmankatsomuksen kanssa yhteistä toki ”normittava laatu” mutta ideologia 

myös ohittaa yksilön ja ajaa ennemminkin ryhmien asiaa (Manninen 1977, 23). 

Ideologia voi toki käyttää yksilön maailmankatsomuksellisia näkemyksiä (Nietzsche) 

markkinoidessaan ideologiaansa kohti suurempia joukkoja (natsit, yli-ihminen). 

Manninen esittää että ideologia on ”ensisijassa yhteiskuntatieteellinen, ei psykologinen” 

(Manninen 1977, 23), mutta voidaan kuitenkin kysyä kuinka järkiperäistä niihin 

osallistuminen on.  

Yleisesti maailmankuva ja maailmankatsomus pohjautuvat enemmän eettisesti 

positiivisille arvoille, mutta toisaalta on mahdollista että maailmankatsomuskin voisi 

perustua pelkästään vaikkapa henkilöä itseään suosiville periaatteille, kuten ahneudelle 

tai väkivallan käytölle. Tiede on yleispätevä väline jolla saavutetaan tietynlainen 

yhteisymmärrys maailmasta, mutta moraalia ja oikeutta koskevat asiat ovatkin 

hankalampia sillä niitä värittää subjektiivinen arvotus. Yksilö myös saattaa olla jäävi 

omien moraalisten sääntöjen suhteen. On totta kuten Envall tiivistää: ”tieto luonnosta ei 

auta ratkaisemaan, onko ja milloin oikein surmata toinen ihminen, jatkuuko elämä 

kuoleman jälkeen ja muita tämän tapaisia kysymyksiä.” (Envall 1989, 114). Vaikka 

maailmassa ei voida ehkä ajatella olevan yhtä monta erilaista maailmankuvaa kuin 

niiden kantajaakin, olisi suotavaa että maailmankuva toimisi enemmän yhdistävänä kuin 

erottavana. ”Yksilön itsekeskeisyys tuottaa narsismia ja individualismia, luokan 

itsekeskeisyys oppeja luokkatietoisuudesta ja – taistelusta, kansan itsekeskeisyys 

nationalismia ja sovinismia, rodun itsekeskeisyys rasismia - - ” toteaa Envall vielä 

(Envall 1989, 118). Toisaalta maailmoja ja yksilöitä yhdistävät arvot löytyvätkin ehkä 

vasta syvällisen maailmankatsomuksen kautta.  

 

3.2 Maailmanmetafora 

Maailmankuva voi myös tiivistyä yhteen ainoaan käsitteeseen, jolloin puhutaan koko 

maailmasta metaforana ja näin yksi ainoa kuva edustaa todellisuudesta muodostettua 

käsitystä. Näin maailmalle annetaan myös oma subjektiivinen arvonsa. Tämä on tuttua 

kaunokirjallisuudessa, jolloin voidaan koko teoksen keskeinen aihe ja ympäristö 

yhdistää päähenkilön maailmankuvan heijastumaksi. Näin esimerkiksi Franz Kafkan 
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romaanissa Oikeusjuttu, jossa oikeuslaitoksen ulkopuolinenkin maailma voidaan 

symboloida ”suureksi oikeusistuimeksi”. Kuva on tietyllä tapaa ehdoton, se onkin 

äärimmäinen, viimeinen symboli. Kirjallisessa teoksessa usein käytettyjä maailman 

metaforia ovat myös elämä unena ja maailma teatterina. (Envall 1989, 128–143). Erich 

Frommin tulkinnan mukaan Oikeusjutun maailmassa voi nähdä kaksi vastakkaista 

todellisuutta, jossa ihmihimillinen omatunto on vaarassa jäädä auktoriteettisen alle. 

Omatunto vaatii jomman kumman kuuntelemista, ja koska Josef K. pelkästään alistuu 

auktoriteettiä tottelemaan, ja käsittelemään maailmaa sen vaatimusten kautta, hän 

tuhoutuu. (Fromm 2007, 225–237). Esimerkin mukaan maailma koostuu siis 

omantunnon kuuntelemisesta ja noudattamisesta. Maailmanmetaforan voi katsoa myös 

noudattavan keskeistä metaforan olemusta, abstraktin ja konkreettisen tai pienen ja 

suuren yhdistymistä, kuten lauseessa ”maailma on unta”. Tässä esimerkissä on tietenkin 

yksilöllistä se kumpi on vaikeammin tai helpommin hahmotettavissa.  

Maailmanmetafora jakaantuu myös kahtaalle. Tällöin maailma voidaan kokea oman 

subjektiivisuuden kautta ehdottoman yksiulotteiseksi. Näin maailma luonnollisesti 

asettuu kokijan mukaan, joksikin ”hyväksi” tai joksikin ”pahaksi”. Maailma (elämä, 

todellisyys) voi olla kuolemista, tragediaa, eloonjäämistaistelua, yleensäkin jotain jonka 

kanssa yksilö joutuu päivittäin taistelemaan. Elämä voi toki olla myös kyllästymistä, 

päämäärätöntä ja vailla yleviä ja yksilöä puhuttelevia arvoja: elämä on pinnallista, 

mekaanista, valmiiksi annettu. Joillekin maailmanmetafora saa enemmän positiivisia 

arvoja, jolloin elämä vertautuu komediaan, huolettomuuteen ja luovuuden inspiraatioon. 

Kuitenkin, näiden kahden suunnan yläpuolelle nousevat transsendenttismetaforiset 

näkemykset todellisuudesta. Näin voidaan ajatella että maailma muuttuu 

kokemuksellisesti metaforiseksi, ja ylittää näin pelkästään lausetason kuvailun. 

Maailmasta tulee abstrakti, joten on myös kyseenalaista, kuinka paljon sanoja tarvitaan 

sen määrittämiseen.   

 

3.3 C.G Jung ja individuaatio 

Carl Gustav Jung (1875-1961) oli analyyttisen psykologian alullepanija. Jung jatkoi 

Sigmund Freudin kehittämän psykoanalyysin periaatteita, eli tukeutui 

tiedostomattomaan ihmisten erilaisten kompleksien hoidossa. Jung kuitenkin alkoi 
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kutsua omaa terapiaansa analyyttiseksi psykologiaksi koska halusi tehdä eron Freudin 

ajatteluun (Noschis 2011, 120). Jung oli Freudin oppilas ja kollega, mutta jatkoi 

ajatteluaan mystisempään suuntaan. Freudille ihmisen tiedostamattomasta nousevat 

neuroosit syntyvät piilotetuista toiveista jotka ovat lähtöisin usein lapsuuden 

kokemuksista. Ensisijaisesti toiveet liittyvät tukahdutettuun seksuaalisuuteen. Freudille 

unet ja alitajunta sisältävät toteutumattomia toiveita ja näitä yllykkeitä ihmisen yliminä, 

”sensuuri”, pyrkii kätkemään symbolein. Toisaalta Freudille unien tehtävä on kuitenkin 

osittain myös fyysinen, sen motiivina on suojella unitilaa joka on ihmisen 

hyvinvoinnille olennainen. Koska sensuuri kätkee toiveemme, luulemme niiden tulleen 

(unessa) toteutuneeksi. Erilaiset epämiellyttävät lipsahdukset voivat toisaalta ilmetä 

myös valveilla. (Fromm 2007, 53–58.) Freudin yksiulotteista suhtautumista 

seksuaalisuuteen neuroosien aiheuttajina kritisoitiin jo omana aikanaan, mutta se toki 

voidaan nähdä laajemmin niin että kyseessä on lapsuuden turvan ja hoivan menetys 

ihmisen aikuistuessa. Yleisesti ottaen Jungilla hoitotyö jatkui moniulotteisemmin 

keskeisten symbolien ja niiden merkitysten selvittämisen jälkeen, kun taas Freudilla 

tärkeämpää oli nähdä kahden vaikuttavan motiivin (lapsuus – aikuisikä) yhdistyminen 

ja näin kumoutuminen.  

Tunnetuimpia jungilaiseen psykologiaan liitettyjä termejä ovat affekti, aktiivinen 

mielikuvitus, amplifikaatio, kompensaatio, projektio, synkroniteetti, introversio ja 

ekstraversio sekä transferenssi että vastatransferenssi. Affekti tarkoittaa emootiota, jossa 

on psyykkistä energiaa latautuneena. Tämä tulee ilmi henkilön käyttäytymisessä, 

esimerkiksi assosiaatiokokeiden kautta. Affektiivisessa mielikuvituksessa yritetään 

vapaasti saavuttaa mielikuvia, pyörien tietyn aiheen ympärillä. Kompensaatio merkitsee 

mielen ja kehon tasapainotilaa. Näin tiedostamatonkin toimii osittain säätelevänä, koska 

kaikkea sieltä nousevaa ei ihminen voi yhtäaikaa käsitellä. Projektiossa ihminen 

projisoi, eli heijastaa, omia tuntemuksia ja olettamuksia toisen henkilön piirteisiin 

kuuluvaksi. Synkroniteetissä kaksi ilmiötä muodostaa yhteyden, vaikka ne aluksi 

tuntuisivatkin täysin satunnaisilta. Introversio ja ekstraversio ovat persoonallisuuden 

tyyppejä, joista ensimmäinen suuntautuu enemmän sisään ja jälkimmäinen ulos. 

Kuitenkin elämän jälkipuoliskolla nämä voivat kääntyä vastakohdikseen (Noschis 2011, 

111–133). Synkroneetissa tapahtumat usein siis linkittyvät alitajunnan ja ulkomaailman 

tapahtumien välille.  
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Individuaatiolla tarkoitetaan psyykkistä kehittymisprosessia jonka päämääränä on 

täydellistyä ainutlaatuiseksi yksilöksi, siksi kuka todella on. Noschis ilmaisee tämän 

niin että: ”Kokiessaan individuaation ihminen löytää itsensä ja kehittää itseään ottaen 

huomioon erilaiset piirteensä ja tuntee lopulta, että hänen valintansa ovat ”oikeita” 

(Noschis 2011, 119). Yksilöityminen ei siis kuitenkaan tarkoita ulospäin suunnattua – 

paitsi ehkä niin että ihminen on aluksi ulkoisten oletusten vanki ja lopputulos. 

Individuaation lopputuloksena on kosketus omaan itseen, ihmisen sisäiseen psyykkiseen 

keskukseen, jossa tietoisuus ja tiedostumaton ovat yhdistyneet. Itse koostuu osin 

yksilöllisestä ja osin kollektiivisesta tiedostumattomasta. Itsen keskus alkaa tulla esille 

sitten kun ihminen on eriytynyt tarpeeksi eli alkanut tiedostamaan paremmin oman 

tiedostamattoman toimintaa. Jos minä on pelkästään tietoisuuden keskus, niin voidaan 

ajatella että täydellisemmillään itse läpäisee kaikki tajunnan tasot. (Noschis 2011, 117–

120.) 

Jung korostaa unien tarkkailemista individuaation aikana. Unet seuraavat 

kokonaisuutena tiettyä jäsennystä, ja tätä Jung kutsui individuaatioprosessiksi. Ihmisen 

elämän aikana usein tietty unen sisältö tulee aina uudestaan esiin. (von Franz 1964, 

160.) Unissa tätä prosessia saattaa esimerkiksi symboloida puu, joka vertautuu hitaaseen 

ja voimakkaaseen kasvuun. Yksilöityminen suuntautuu kohti itseä, joka säätelee 

persoonallisuuden laajentumisen ja kypsymisen, ihmisen toteutumisen kohti 

kokonaisuutta. Kuitenkin ihmisen täytyy olla myös itse vastaanottavainen muutokselle. 

Piilotajunnan kuunteleminen ja sen kautta eläminen ei kuitenkaan ole sinällään 

rationaalista (kuten ”minä haluan”), päätökseen viittaavaa, vaan ”ylipersoonallisen 

voiman” kuuntelua.  (von Franz 1964, 162.)  

Lapsuudessa ihminen saa ensikosketuksen omaan piilotajuntaan. Kasvaessaan lapsi 

tulee tietoiseksi itsestään suhteessa maailmaan. Usein nuo kokemukset saattavat olla 

kuitenkin negatiivisia: kuoleman tajuaminen, kouluun meneminen, lapsena olemisen 

vapauden menettäminen. Nämä psyykeä järkyttävät kokemukset kuitenkin aloittavat 

varsinaisen individuaatioprosessin ja näin alkaa takaisin sopusointuun pääseminen 

oman sisäisen keskuksen kanssa. (von Franz 1964, 165–167.) Ihmisen minä on siis 

myös tarpeellinen ja osa luonnollista kehitystä, sen kautta ihminen käyttää järkeä ja 

tarkkailee toimintojansa. Lapsuudessa minän ja itsen katsotaan olevan erottamattomat, 

mutta kasvamisen myötä ihminen tulee tietoisemmaksi omista ajatuksistaan, 
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tuntemuksistaan ja ruumiistaan. Tasapainon saavuttamiseksi olisi kuitenkin oleellista 

nähdä minän ja itsen vastakohtaisuus. (Noschis 2011, 124.)  

Se minkä ihminen suuntaa ulospäin on persoona. Se on osa egoa, julkisivu muille 

ihmisille. Ihmisellä kuitenkin täytyy olla jotkut ”kasvot”, ja siksi persoona on myös 

tärkeä kehityksen ja kasvun kannalta, näin ihminen ainakin osittain joutuu tutkimaan 

itseään. Persoonan kääntöpuoli, varjo, on taasen alitajunnassa kuten unissa ilmenevä 

vastakkaisuuden arkkityyppi. Varjo on tavallaan se joka antaa kritiikiä ihmiselle, mutta 

useinkaan emme halua ottaa sitä vastaan. Varjon kautta ihminen tuntee häpeää ja 

mieluumminkin näkee varjopuolensa jossakin toisessa, vaikka se on syntynyt omasta 

henkilöhistoriasta. Symbolisessa hahmossa varjo on usein samaa sukupuolta, 

primitiivinen, tumma ja vastenmielinen hahmo. Varjon merkitys on toisaalta myös 

positiivinen, ainakin siinä mielessä että se täytyy hyväksyä ja kohdata. Koska varjoon 

liittyy salattu puoli, se on myös intohimoinen, yllykkeenomainen ja voi olla vaikea 

tunnistaa. Tässä mielessä se voi myös suoraan heijastua itsestä. (von Franz 1964, 168–

176.) Yleisimmin luultavasti ylpeys on ainakin yksi suuri este oman varjonsa 

käsittelemiseen.  

Varjoa syvemmältä alkavat ilmestyä vastakkaisen sukupuolen tyypit, anima ja animus. 

Nämä sisältävät neljä erilaista kehitysvaihetta joiden piirteet ulottuvat fyysisemmältä 

tasolta korkealle henkiseen. Naisen hahmo miehelle (anima) voi olla prostituoidusta ja 

noidasta äiti- tai naisjumalattareen ja miehen hahmo (animus) naisella voi ilmaantua 

kujeilevana pikkupoikana (myös naisen varjossa) tai vanhempana rakastajana. 

Sukupuolen vastineet kuvastavat siis positiivista ja negatiivista kehitystä, ja sen suuntaa 

ihmisessä. Miehellä anima saa usein myös seksuaalisen fantasian muodon. Anima ja 

animus voivat myös näyttäytyä oppaana tai välittäjänä kohti itseä. Anima- ja animus- 

suhteissa on usein myös kyse miehen äitisuhteesta ja naisen isäsuhteesta. Näin ihminen 

projisoi vanhempiensa ominaisuuksia itseensä tai puolisoonsa. Jungin mukaan 

esimerkiksi miehen täytyy tunnistaa animan hahmo ja sen jälkeen työstää sitä, vaikkapa 

taiteen kautta. Naisen miehinen puoli näyttäytyy usein kylmänä, kehitystä ja yleensä 

elämää haittaavana. Tällöin naisen luonnetta hallitsee negatiivisuus, 

luoksepääsemättömyys ja tuhoisat tunteet itseä ja muita kohtaan. Nainen ei tunne 

olevansa minkään arvoinen. Jung yhdisti näitä tyyppejä myös evoluutioon, niin että ne 

voisivat olla sukupuolten geenien henkinen vastine. (von Franz 1964, 177–195.) 
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Näitä arkkityyppejä syvemmällä tasolla vaikuttavat mana-persoonallisuudet. Mana on 

kaiken aikaan saava luova voima, energiaa johon liittyy tietoisuus. Ne ilmenevät 

samana sukupuolena, kuten vanhan viisaan miehen tai suuren äidin hahmossa. Mana-

hahmoja voi myös verrata henkiseen opettajaan, guruun. Mana johdattaa kohti itseä, 

kohti ”vastakohtien ykseyttä”. (Pettersson 1996, 123–125.) Vaikka ihmisellä on 

vaikeuksia käsitellä olemuksellisia ääripäitä samaan aikaan, koostuvat myös arkkityypit 

tietyn symbolisen hahmon molemmista puolista. Hyvä ja paha, valo ja pimeys,  

vaihtelevat arkkityyppien ilmiasussa, mutta syvimmässä perustassaan arkkityypit 

ylittävät tämän vastakohtaisuuden liittämällä positiivisen ja negatiivisen puolen yhteen 

ja samaan olemukseen. (Pettersson 1964, 51.)  

Arkkityypit ja kollektiivinen tiedostumaton ovat keskeisempiä Jungin teorioihin liittyviä 

käsitteitä. Varjo, anima, animus ja itse ovat siis tunnetuimmat tiedostamattoman 

arkkityypeistä. Nämä arkkityypit vaikuttavat eritoten yksilöitymisen eri vaiheissa, kuten 

elämän käännekohdissa: lapsuudessa, aikuistumisen kynnyksellä, keski-iässä, kuoleman 

lähestyessä. Arkkityypit ovat ”Niitä ilmiöitä, jotka esiintyivät eri kulttuurien 

uskonnoissa ja mytologioissa sekä potilaiden kokemuksissa (lähinnä unissa) aiheiltaan 

samankaltaisina”, summaa Pettersson (Pettersson 1996, 47). Arkkityyppi on ihmisen ja 

ihmiskunnan henkinen perusta, sisin olemus, uskontojen ja mytologioiden lähde. Jung 

on käsitellyt arkkityyppejä eri yhteyksissä, kuten maalaustaiteessa, kirjallisuudessa ja 

unissa. Jung uskoi arkkityyppien voimaan myös käsitellä tulevaa.  

Arkkityyppi ei ole helposti ymmärrettävissä, sillä on oma energiansa ja muuttuva 

muotonsa. Jung itse tähdentääkin, ettei mitään valmiita merkityksiä voida muodostaa, 

koska kyse on ennen kaikkea tietoisuuden ulkopuolella olevasta. Arkkityyppi on siis 

toisaalta kuva mutta sisältää myös vahvan emootion. Jung puhuukin taipumuksesta ja 

vertaa niitä eläinten vaistoon: ”joka on yhtä vahva kuin lintujen yllyke pesän 

rakentamiseen tai muurahaisten yllyke järjestyneiden yhdyskuntien muodostamiseen” 

(Jung 1964, 69). Tässä mielessä arkkityypin voi käsittää joksikin joka eläimen vaiston 

lailla toimii aina sen kantajansa parhaaksi. Vaikka ihmisen kehitys nykyään perustuu 

kulttuuriselle oppimiselle, ihminen ei syntyessään ole pelkästään niin sanottu ”tabula 

rasa” (”tyhjä taulu”) vaan kantaa mukanaan myös fyysisten jäänteiden 

(viisaudenhampaat, häntäluu) lisäksi myös henkisiä, psyykkisiä valmiuksia. Nämä 

vaistomaiset tavat ovat jääneet pimentöön ajan kuluessa, niinkuin lapsikin unohtaa 
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oman myyttisen maailmansa kasvaessaan aikuiseksi. Jung jatkaa vielä arkkityyppien 

sidoksesta ihmisen menneisyyteen: ”Tarkoitan mielen biologista, esihistoriallista ja 

piilotajuista kehitystä arkaaisella ihmisellä, jonka psyyke oli vielä lähellä eläimen 

psyykettä” (Jung 1964, 67). Nykyään esimerkiksi evoluutiopsykologia ajattelee 

ihmismielen olevan ”joukko sopeumia” kivikaudelle (Ylikoski & Kokkonen 2009, 53), 

toisaalta ihmisen suurin ominaisuus onkin ehkä oppimiskyky, joka siirtyy ihmisen 

mukana eri ympäristöistä huolimatta. Tämäkään ei tosin kumoa ajatusta syvemmästä 

vaistosta, joka ilmenee erityisesti intuition eri muotoina. Voi myös olla että ihminen on 

liiankin riippuvainen kulttuurisista olosuhteista, varsinkin jos siihen liittyy kaiken 

käsittäminen lähinnä oman tietoisuuden kautta. Helposti voidaan päätellä, että 

huolimatta kulttuurisesta kumulatiivisuudesta, ihminen tarvitsee myös ”omantuntonsa” 

ääntä.           
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4. INDIVIDUAATIO JA ELÄMÄNKAARI  

Yksilöityminen eli individuaatio etenee ihmisen tietoisemman puolen 

vastakkaisuuksista, minän ja personan suhteesta varjoon, aina ihmisen 

tiedostamattoman puolen vastakkaisuuksiin, animaan ja animukseen, joiden 

eriyttäminen johdattaa ihmistä kohti itseä. Eriytyminen tarkoittaa alitajunnan osien ja 

mekanismien parempaa ymmärtämistä. Näitä mekanismeja joita ihminen käyttää, 

vaikka ei kovin tietoisesti, ovat jo maininut kompensaatio ja erilaiset projektiot 

(Noschis 2004, 117). Individuaatiossa elämä jakaantuu kahtaalle. Alkupuoli on 

eteenpäin menemistä, asioiden ja yhteiskunnallisen aseman saavuttamista, jälkipuolisko 

taasen asioista luopumista ja sisäänpäin kääntymistä. Jungin mukaan elämän keskivaihe 

osuu 35-40 ikävuoden tienoille (Jung 1991, 118). Tällöin usein myös ensimmäiset 

fyysiset merkit ilmoittavat ajan kulumisesta. 

Individuaatio toimii henkisellä pohjalla initaatioiden kautta jotka liittyvät keskeisesti 

tärkeisiin ihmiselämän tapahtumiin. Kuitenkin jos ihminen kokee nämä tapahtumat vain 

tietoisuuden kautta, eikä initoidu henkiseltä kannalta, jää ihminen toistamaan vanhoja 

ajatusmalleja, kuten haikailemaan nuoruutensa perään. Usein myös ihminen elää 

ristipaineessa, omien haaveiden ja käsitysten kautta suhteessa ulkoisiin oletuksiin. 

Ihminen aikuisenakin on pysynyt yhä jollain tavalla lapsen tasolla. Kuten Jung 

tähdentää: ”Jokin meissä haluaisi pysyä lapsena, täysin tiedostamattomana, tai olla 

enintään tietoinen minästään, torjua kaiken vieraan tai ainakin alistaa sen omalle 

tahdolleen, olla tekemättä mitään tai ainakin toimia oman halunsa mukaan” (Jung 1991, 

119). Vanhenemiseen usein valitettavasti liittyy myös negatiivisuus ja taantuminen 

tunnetasolla.  

Jungin käsitykset elämän ehtoopuolesta ovat sinänsä armottomia, sillä ihmisen tulisi 

ehdottomasti hyväksyä kuoleman lähestyminen ja valmistua siihen. Usein ihmiset 

kuitenkin turvautuvat esimerkiksi uskonnollisiin ajatuksiin, eivätkä halua hyväksyä 

kuolemaa osana ihmisen elämänkaarta. Kuitenkin Jung näkee myös kuolemalla 

merkityksen, jo siinä että ihminen elää pitkäikäiseksi, ja myös siksi että muinaisissa 

kulttuureissa vanhemmat ihmiset ovat aina olleet vanhan kulttuuriperimän opettajia ja 

vaalijoita. (Jung 1991, 123–126.)  



32 

 

Individuaatio on yhdistettävissä shamaanin tekemään matkaan ja sankarimyytin 

sankarin toimittamiin urotekoihin. Niin shamaani kuin myyttinen sankarikin tekevät 

matkaa kohti tuntematonta, tässä mielessä myös alitajuista. Campbellin mukaan 

myyttien ja mytologioiden taustalla vaikuttaa niin sanottu monomyytti, eli myytit 

perimmäiseltä tasoltaan kertovat ihmisestä ja tämän kamppailusta oman sisimpänsä 

kanssa. Myyttien tarkoituksena on näin viedä ihmistä eteenpäin sekä sisäisessä että 

ulkoisessa elämässä. (Campbell 1990, 21–36.) Näin voidaan myös olettaa että 

individuaation lähtökohdat ovat valmiiksi ihmisessä itsessään. Toisaalta, vaikka 

yleensäkin ekstaattiset kokemukset olisivat synnynnäisiä, niitä tapahtuu ihmisessä 

harvoin (Pettersson 1996, 199). Kuitenkin ihmisen elämään on kautta esihistorian 

kuulunut hakea ymmärrystä ja etsiä käsitteitä jotka toimisivat välittäjinä ihmisen 

käsityskyvyn ja maailman välillä. Karen Armstrong ehdottaa myyttien syntyyn tiettyjä 

kokemuksia, kuten metsästykseen liittyviä aggressiivisuuden tunteita ja niiden 

käsittelemistä (Armstrong 2005, 31). Vaikka nykyaikana ihminen toki elää 

rauhallisemmassa ympäristössä, saattaa individuaation prosessi olla yhä tärkeämpi, 

koska ihminen ei tarpeeksi initoidu psyykkisesti tiettyjen elämän tapahtumien ja 

sattumien kohdalla.   

 

4.1 Matka elämän vertauskuvana 

Angeluksessa individuaatio, matka ja elämä kietoutuvat yhteen monella tavalla. 

Yksilöityminen on matka sisäänpäin sekä matka meren yli, joka myyteissä myös kuvaa 

uutta suuntaa kohti tuntematonta. Matkan tekeminen, eli eteenpäin meneminen, onkin 

paradoksaalinen että metaforinen, koska individuaation päätepisteenä on juuri päästä 

eroon kaksijakoisesta olemisen ajatuksesta, jossa jokin on nyt tietyssä paikassa vain 

ollakseen kohta muualla. Toisaalta individuaatio on myös matka kuolemaa kohti, 

luopumisen aikaa.  

Koska individuaatio tapahtuu ihmisessä itsessään, on sen suunta luonnollisesti poispäin 

ulkopuolisesta - yhteisöstä, yhteiskunnasta ja koko ympäröivästä maailmasta: ”ja tästä 

pitää matkata eteenpäin, poispäin/ maahan, kotiin, keneksi” (ANG 15). Ja kuten jo 

todettua, elämänkaaren jälkipuoliskolla ihmisen ei tulisi enää tavoitella materiaalista tai 

omaan asemaan liittyvää menestystä. Tästä muistuttaa myös puhuja jolloin matka eli 
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elämä vertautuu kilpailuun tai sotaretkeen: ”muista, että urheilijat ja soturit palaavat 

aina voitokkaina/ palaavat/ vaan mihin kotiin, kenen maahan, keneksi palaavat?” (ANG 

27). Näin ihminenkin voidaan nähdä sankariksi jonka tulisi tiedostamattoman 

”voitettuaan” palata takaisin itseksi omaan kotiin, oman ”maansa” keskukseen. 

Kuitenkin nykypäivän sankareiden, urheilijoiden, voidaan ymmärtää ensisijaisesti 

tavoittelevan pelkästään rahaa, mainetta ja menestystä. Elämän alkupuolta voisikin 

osittain verrata myös kilpailuun ja oman edun tavoitteluun, kulttuuriseen 

eloonjäämiseen jossa kaikki taistelevat kaikkia vastaan.  

Elämän mittainen matka näyttäytyy myös tekstinä, kirjoituksena ja sen tekemisenä. 

Tässäkin tulee esille yksilön ja maailman erot, sillä elämässä tarkoitus on luoda omaa, 

”vapaata” kirjoitusta, erotuksena siitä tekstistä millä yksilö muuten määritetään ja 

liitetään osaksi yhteiskuntaa ja sen valtarakenteita: ”Itselleen jokainen on tarina, 

kirjoitusta/ perustuu kirjoitukseen” (ANG 15). Kuitenkin tässä on tehtävä ero 

kirjoituksen ja puheen välille, sillä kirjoituksella ihminen luo itseään ja puheella, joka 

Barthesinkin tavoin on pelkkä myytti, ihminen toistaa muiden käsityksiä maailmasta. 

Näin matka onkin jotain minkä ihminen tekee oman itsensä sisällä, eikä se ole 

riippuvainen ympäristöstä.  

Mielenkiintoisesti kirjoitus, teksti ja puhe myös yhdistyvät tietoisuuden tasoihin. 

Kirjoitus, jota ilmaistaan runouden keinoin ja joka on jokaisen oma, jopa solipsistinen 

ulottuvuus, on luonnollisesti osa tiedostumatonta, niin yksilöllistä kuin kollektiivista. 

Teksti on se mihin ihminen syntyy ja mukautuu, kuten vaikkapa henkilötunnus tai 

internetin käyttäjätunnus. Teksti on pelkästään luku ja ihminen vertautuu sen 

mukaiseksi: ”Sota on paikka jossa teksti tapahtuu/ mätänee, syntyy uudelleen/ 

liittyäkseen taivaan suureen kuoroon” (ANG 47). Angeluksessa myös painotetaan sitä 

kuka on kaiken takana, hallitsemassa muita ihmisiä: ”palvomaan kaljua apinaa/ joka 

puhuu puhumasta päästyään,/ jonka ruumiinaukoista valuu koskena lapsia/ valmiina 

liittymään taivaan suureen kuoroon” (ANG 43). Kalju apina on tietenkin ihminen, eikä 

syntyvä ihminen voi vaikuttaa siihen kuinka paljon omaa hallintaa elämänsä suhteen. 

Lauseen voi lukea yleisesti sodan, alistamisen ja yhden yksittäisen ihmisen 

vaikuttamisen kannanotoksi.  

Kirjoittaminen ja matka yhdistyvät siis metaforaksi, jossa elämä perustuu uusiutuvalle 

dialogille oman itsensä kanssa. Myös tietty ympäristö kuvaannollistuu tähän ideaan 
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vapaudesta: ”Se ei anna enää kirjoittaa/ niinkuin ihminen kirjoittaa/ puutarhan viileässä 

rauhassa/ kuin mittailisi tiluksiaan/ iltapäivän raukeudessa” (ANG 21). Jälleen kerran 

iltapäivä viittaamassa elämän kääntymiseen kohti ehtoopuolta. Yksilöitymisen alku- ja 

päätepiste, ilmaistaan metaforisesti myös kaupungin ja puutarhan kautta: ” - - joka 

kuvaa puutarhaa/ josta meidät on karkoitettu/ tai pyhää Jerusalemia, minne olemme 

matkalla” (ANG 43). Puutarha kuvaa paratiisia missä ihminen on elänyt 

kokonaisuudessa, kuten lapsuudessa, ihmisen esihistoriassa tai primitiivisissä 

yhteisöissä. Jerusalemia pidettiin aikoinaan maailman keskuksena myöskin, tässä se 

vertautuu luonnollisesti itseen, johon vastakkaiset käsitykset maailmasta ovat lopulta 

hakeutuneet (von Franz 1964, 208). Tässä mielessä ihminen juuri tekee saman matkan 

takaisin, palaa alkupisteeseen.  

Angelus sisältää myös lyhyen viittauksen merimatkaan. Tässä matka yhdistyy myös 

kirjoittamiseen ja vaistomaiseen elämän ohjaamiseen, sekä jälleen kerran 

paradoksaalisesti kyseenalaistaen kokonaan liikkeen ja päämäärän merkityksen: 

Se joka kirjoittaa ei lapioi hiiliä  

ei ohjaa alusta  

se roikkuu mastonnokassa myrskyn silmissä  

ja huutelee mitä edessä näkyy  

jos vaikka joku sattuisi kuulemaan  

ilman kirjoittajaa olisi vaarassa koko laiva  

matkustajat ja rahti (ANG 63.)  

 

Laiva, matkustajat ja rahti kertovat ihmiskunnan rappiosta ja uuden ajan syntymisestä. 

Jos vertausta lukee vanhan testamentin kautta (1. Moos: 6–9; 12–16), on Nooa 

hyveellinen ihminen ja Jumalan valittu. Nooan vaimo (sekä Nooan kolme poikaa ja 

heidän vaimot) symboloivat ihmisen vastakkaisia puolia. Suurempana merkityksenä 

voisi olla siis tasapaino näiden vastakkaisuuksien välillä joka takaisi tasaarvoisen ja 

ihmisarvoa kunnioittavan uuden aikakauden. Vedenpaisumus-myytin voi toki tulkita 

esoteerisesti niin että ihmisellä (kuten Nooa) täytyy olla sisällään halu ja pyrkimys 

parempaan, etsiminen ja kaipuu on ensimmäinen lähtökohta omaan pelastukseen. 

Vedenpaisumus-myytistä kertoo myös sumerilainen jumaleepos Gilgamesh, joka onkin 

toiminut esikuvana Raamatun kertomukselle. Tässäkin myyttisessä kehyskertomuksessa 

on kyse maailmankuvan muutoksesta ja maailman metaforisuuden ymmärtämisestä: 

Gilgamesh nöyrtyy oman kunniansa edessä ja saavuttaa vastauksen kuolemattomuuden 



35 

 

etsintään. Noaan arkkiin vertautuvan matkan suorittaa itse asiassa Utnapishtin, joka 

jumalten joukkoon päästyään (tai löydettyään oman sisäisen jumaluutensa) ei voi enää 

palata ihmisten pariin. Tämän voi käsittää myös entisen elämän tuhoutumiseksi uuden 

tieltä. On mahdollista että eeposta on käytetty jo aikanaan osana esoteerisiä opetuksia, 

lukemalla sen ihmisen täydellistymiseen liittyviä merkityksiä allegorisesti tekstin alta 

(Hämeen-Anttila 2000, 25–29). Myös teoksen kahdennentoista taulun manalakuvauksen 

voi lukea niin että ihmisen rooli on elää kunniallisesti ja uutta elämää luoden, eivätkä 

monilapsiset miehet viittaa vain uusien jälkeläisten tekemiseen tai herooiseen 

kuolemaan taistelukentällä (Hämeen-Anttila 2000, 185–187).  

Matkan, liikkeen ja yleensäkin etenemisen kuvaukset ovat Angeluksessa kuvaannollisia. 

Koska ihminen on alkujaan jumalallinen, ”matka” on periaatteessa myös pelkästään 

oivalluksen varassa. Angeluksen viimeisellä sivulla Jumala lähtee ”aamunkoitossa 

matkaan päin kaupungin avointa/ porttia” (ANG 70), jolloin ihmisestä tulee itsestään 

Jumalan kaltainen. Vertauskuvallisesti ”aamunkoitto” on ihmisen sisäisen matkan alku 

ja ”kaupunki” on ihminen joka kokonaisuudessaan heijastaa ihmisen ja maailman, 

mikrokosmoksen ja makrokosmoksen suhdetta. Näin myös se, mikä oli sijoitettu 

ihmisen ulkopuolelle (Jumala), palaa  takaisin ihmisen sisälle.     

Individuaatio on myös matka ilman päämäärää, kutsu seikkailuun josta ei tiedä minne se 

vie: ”Elämä olisi ihmeellinen kartta/ ja säkenöivä diagrammi/ ihminen sekopäiden 

ritarikunnan syntymäjäsen” (ANG 69). Myös laulu, tuo kirjoitukseen ja runoon 

verrattava, sisältää samanlaisen yllättävyyden funktion: ”laulut pitää tehdä sellaisia/ että 

vievät lähemmäs sitä, mistä ei/ tiedä mitä se on” (ANG 64). Niin kuin ihminenkin on 

vieras itselleen, koska ei omaa syvempää suhdetta tiedostamattomaan, niin suunta tai 

matkanpääkin ovat tavallaan vierautta mikä ihmisen täytyy pelkäämättä ottaa vastaan.  

 

4.2 Elämän toisella puoliskolla 

Tietyllä tavalla elämän ensimmäisen ja toisen vaiheen tulisi olla toistensa vastakohtia. 

Se mikä tapahtuu ensimmäisessä ulkoisella tasolla, tapahtuu jälkimmäisessä enemmän 

ihmisen sisällä. Kuitenkin, kuten Pettersson huomauttaa, kyseessä on vain korostusero, 

sillä molemmat esiintyvät samalla henkisellä jatkumolla ja perustalla (Pettersson 1996, 
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105). Tämän voi ymmärtää ainakin niin, että ihminen itsessään pysyy samana, mutta 

tulee ehtoopuolella enemmän tietoiseksi siitä, mitä on tehnyt myös aineellisen 

menestymisen suhteen. Aina ei suinkaan ole kysymys täydellisestä näkökulman 

muutoksesta. On myös hyvä muistaa että tiedostumattoman viestit toimivat aina 

tietoisuutta vasten, joten tämänkin kautta ihminen tarvitsee itsetuntoa vahvistavan 

elämänvaiheen (Pettersson 1996, 104).  

Individuaation myyttinen tie näyttäisi myös tietyssä mielessä olevan ”sisäänrakennettu”, 

koska ihminen mahdollisesti alkaa saamaan arkkityyppisiä viestejä, kuten unia, tietyssä 

vaiheessa elämää. 40-50 ikävuoden tienoilla, kun ihminen on saavuttanut vakiintuneen 

aseman, viestit alkavat usein keskittyä vastakkaiseen sukupuoleen, animaan ja 

animukseen. Ne kuitenkin tulisi kokea niin että ne tosiaan ovat lähtöisin ihmisestä 

itsestään ja tämän suljetuista puolista, eivätkä liity elämän uudelleen järjestämiseen 

esimerkiksi kiinnostumalla paljon nuoremmasta puolisosta. Jungin mukaan ihminen 

kerää naisellisuutta ja miehisyyttä ”ainevarastoon”, jolloin esimerkiksi mies joka 

käyttänyt sitä ensisijaisesti elämänsä ensimmäisellä puoliskolla, tarvitsee luonnollisesti 

vastakkaista täydennystä myöhemmin (Jung 1991, 124).  

Runoteoksen puhuja kommentoi näin: ”Olen neljäkymmentä ja kolme vuotta/ luen 

liikaa, juon liikaa/ uneksin” (ANG 67). Tässä puhuja toki lähenee eniten itse Yrjänää, 

sillä Yrjänä oli juuri tuon ikäinen kun Angelus teos ilmestyi. Kommentissa on samaa 

pettymyksen ääntä kuin Päiväkirjassa, elämän tarkoituksettomuuden ja alkoholin 

käytön ruodintaa. Runossa VII (toinen invokaatio) puhuja on elämän toisella 

puoliskolla, jolloin ihmisen on siis tarkoitus kääntyä enemmän sisäänpäin. Eletty elämä 

tuntuu automatisoituneen, pelkästään ulkoisiin asioihin keskittyneen. Myös tieto ja sen 

hankinta saa uudenlaisen funktionsa, elämän edetessä tilalle tulee enemmän 

kokemuksellinen puoli. Puhuja kommentoi pettyneenä: ”Minä tiedän jo kaiken, eikä se 

riitä mihinkään” (ANG 25) sekä: ”sain taas yhden kirjan loppuun/ sotaa, taloushistoriaa, 

taivaanmekaniikkaa/ opin enemmän kuin halusin/ mutta en tarpeeksi vielä” (ANG 33). 

Maailmassaolemisen kannalta tieto onkin tavallaan ongelmallinen, koska se – 

maailmankuvan tavoin – tulee subjektin ja maailman välille. Ihminen tuleekin mieltää 

enemmän kokonaisuuden kautta, johon ei auta pelkästään rationaalinen tieto ja sen 

hankkiminen, eikä myöskään pelkästään intuitiivinen mielikuvitus.  
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Elämän jälkipuoliskolla elämä saattaa tuntua myös, jälleen kerran ristiriitaisesti, yhtä 

aikaa eletyltä että sen vastakohdalta. Se mikä ”olisi voinut tapahtua” tai mikä olisi 

”mahdollista”, viitaten henkisen kehittymisen ideaaliin, on kuitenkin jäänyt häilymään 

mahdollisuuksien välähdyksiksi: ”Ja aamut on yhä kaihon saartamat/ kun muistaa vain 

kaiken, mistä tietää,/ ettei se ole tapahtunut/ ja kammoaa elämäänsä kuin hidasta 

tukehtumista” (ANG 29).  

 

4.3 Itse  

Myös itse esiintyy usein saman sukupuolen hahmoina. Unissa itse saattaa olla papitar, 

noita, maaäiti, vanha viisas mies tai luonnon henki (von Franz 1996, 196). Itse viittaa 

usein myös kokonaisuuteen ja ikuiseen, ja näin saattaa saada symbolisen jättiläisen, 

”Kosmisen miehen”, tai kiven, patsaan tai puun muodon. Itse vertautuu myös 

mandalaan (säännönmukainen kuvio) ja tiettyihin lukusuhteisiin, kuten nelilukuun. Itse 

saattaa olla myös eläimen hahmossa, joka luonnollisesti kertoo ihmisen 

vaistomaisuudesta. Jungin mukaan niin sanottu ”Kosminen mies” on useissa 

mytologioissa ensimmäinen ihminen mutta symboliselta merkitykseltä korostaa ihmisen 

ainutlaatuisuutta, juuri kykya olla ihminen. (von. Franz 1964, 196–211.) Jungin mukaan 

itse myös yhdistää sisäisen ja ulkoisen todellisuuden. Se mikä ei myöskään ole ihan 

helposti ymmärrettävissä on itsen luonne osana universaalia, ajan ja tilan kumoavaa 

arkkityyppistä psyykettä. Näin itse ja psyyke ovat kuin kaikkialla vaikuttava henki, 

energia, ja ihmisessä vaikuttavana se pyrkii kaiken elollisen tavoin tulemaan 

täydelliseksi.  

Petterssonin mukaan Jung ei nähnyt henkistä kehitystä suoraviivaisena, vaan enemmän 

niin että ihmisen henkinen kehitys kiertää itsen ympärillä ja tuo esille uusia näkökulmia. 

Suunta ei myöskään ole koko ajan kohti ”valoa”, vaan pimeyden ja valon vuorottelua. 

(Pettersson 1991, 126.) Toisaalta voidaan myös katsoa niin että itse ei ole pelkästään 

elämän viimeinen kehitysaste, päätepiste, vaan muodostaa sekä alun että lopun. Ihminen 

on synnyttyään vielä tiedostumattomassa kiinni, täysin omassa minättömässä 

maailmassaan ja tämän täytyy myös tapahtua viimeisenä hetkenä. 

Maailmanmetaforisesti voisi siis ilmaista että ”ihminen syntyy yksin ja kuolee yksin”. 

Angelus -teoksen runossa IV, toisesta invokaatiosta, kehotetaan näin: 
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Ota käteesi valkoinen kivi kreetalaiselta rannalta 

missä oliivipuut ovat kahisseet jo silloin  

kun miekat oli pronssia  

naiset lihaa ja hikeä, jännettä, kangaspuuta  

 

Tuijottele merelle  

se johtaa rannoille, joita ei muka enää ole  

hämäriin savitiilimajoihin, joissa sankarit  

nukkuvat känniä pois tytön kainalossa  

uivat koiriensa kanssa turkoosissa meressä (ANG 61.)   

 

Kivi toimii tässä itsen symbolina, jonka yksi merkitys on ihmisen muuntumisessa 

itsessään jumalalliseksi, tietyssä mielessä siis kuolemattomaksi. Ja koska ihminen on 

tietoinen, on hän myös tietoinen omasta katoavuudestaan, kuolevaisuudestaan. Tämä 

toteutuu myös kehän ja keskuksen symboliikkana, ihmisen sisin (kivi) pysyy alati 

liikkumattomana maailman myllerrysten ja subjektiivisten näkemysten keskellä. Näin 

kiveen liittyvän symboliikan voi myös katsoa lohduttavaksi kuoleman lähestyessä, se on 

lupaus jostakin ikuisesta.  

Runo kuvaa sekä nykyaikaa että aikaa jota ei enää ole. Mennyt aika on myyttistä aikaa, 

joka toimii myös metaforisesti individuaation alku- ja päätepisteenä. Jälleen kerran 

ihminen vertautuu sankariin (mieheen) joka esitetään yhdeksi naisellisen puoliskon 

kanssa (tytön kainalossa). Koirat symboloivat vaistomaisuutta ja animaalisuutta. Myös 

veden elementti tulee esille, se kuvastuu alkukodin kautta, jota ”ei muka enää ole”, 

tarkoittaen että ihminen on unohtanut henkisen perustansa. Nykyaika kuvataan taasen 

turvallisen porvarilliseksi. Koska kaikki on tuttua ja turvallista, ei elämän suurempia 

salaisuuksia tarvitse tiedostaa. Jung näkee elämän ongelmien piilottamisessa ongelman 

itsessään, koska silloin vaistot unohtuvat ja tilalle tulee pelkästään tietoisuus, joka 

kuitenkin johtaa ihmisen yksinäisyyteen ja pois kaikesta luonnollisesta: ”Me toivomme 

elämän olevan yksinkertaista, turvallista ja tasaista, ja sen vuoksi ongelmat ovat tabuja. 

Me haluamme varmuutta emmekä epäilyksiä, tuloksia emmekä kokeiluja, koska me 

emme ymmärrä, että vain epäilysten kautta voi syntyä varmuutta ja vain kokeilujen 

kautta tuloksia” (Jung 1991, 115). Vaikka epäilykset välillä tunkeutuisivat tietoisuuteen, 

ihminen sivuuttaa ne epämiellyttävinä tuntemuksina.  

Kreetalaisen rannan voi tulkita merkitsevän yhteiskunnan tasa-arvoa jonka on arveltu 

olleen vallalla kreikkalaisessa kulttuurissa ennen patriarkaalista järjestystä (Fromm 
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2007, 190). Tämä tasa-arvo alleviivaa naisen ja miehen liittoa, tai jopa korostaa 

naisellisen vallan merkitystä. Erich Frommin tuo esille näiden kahden järjestyksen 

eroja. Patriarkaalisuuteen kuuluu isän auktoriteetti ja miesten hallitseva asema 

yhteiskunnassa. Ensijaisesti poika kunnioittaa aina isäänsä. Toisaalta patriarkaaliseen 

kulttuuriin sisältyy tieteellisyyden ajatus, eli lait, järjestys, rationaalisuus ja 

luonnonilmiöiden muokkaaminen, jotka osittain vievät myös kulttuuria ja yhteiskuntaa 

eteenpäin. Toisaalta tasa-arvoisuus syrjäytyy totaalisella tottelevaisuudella ja 

hierarkkisuudella, myös sukulaisten suosimisella. Matriarkaalisuus perustuu enemmän 

tasa-arvolle, ja tärkein suhde on lapsen suhde äitiinsä. Jyrkästi tulkittuna isän roolilla ei 

näin olekaan suurta, tunnustettua merkitystä. Matriarkaalisuus painottaa enemmän niin 

sanottuja pehmeitä arvoja: onnellisuutta, ihmiselämän arvokkuutta ja elämän 

luonnollisuutta. (Fromm 2007, 186–189.) Matriarkaalisuuden on helppo nähdä 

jäänteeksi luontoon sidotusta elämäntavasta siirryttäessa yhteiskunnalliseen 

järjestykseen. Tällöin myös luontoon liittyvät myytit ja jumaluudet, sekä naisen ja maan 

hedellimällisyyden yhdistäminen, korvaantuivat miehisillä jumalhahmoilla. 

Vastakohtana länsimaisen elämän helppoudelle ja mukavuudenhaluisuudelle, on 

kuitenkin matkan saapuminen päätepisteeseen:    

Kunnes eräänä yönä kalliomaalaukset nousevat,  

musta koira riuhtoo ketjuaan, sen silmät kaksi kekälettä,  

nainen valkoisissa leijuu kiviportaat ylös,  

tulee vuoteesi ääreen katsomaan kun sinä kuolet 

Hänelle ei esitetä valituksia  

asiakaspalautuksia  

hänellä ei ole kasvoja  

Juuri tätä hetkeä varten piti  

olla kädessä valkoinen kivi kreetalaiselta rannalta (ANG 62.)  

 

Kuolema kuvataan persoonattomaksi, kasvottomaksi, eikä enää ole mahdollista ”esittää 

asiakaspalautuksia”, viitaten elämän ajattelemiseen esineenä, kertakäyttöisenä, 

materialistisena. Ilmaus myös kertoo yleisesti ihmisen ajattelusta, eli ”kaikkihan me 

kuolemme”, vaikka lauseen pitäisi olla ”minäkin kuolen jonain päivänä”. Koska runon 

puhuja on mies, on kuolema luonnollisesti vastavoima, eli nainen, tai kuvaus naisesta 

ainakin. Kuolema nousee kiviportaat ylös, tämä kertoo tehdystä individuaatiosta. 

Osittain tämän voi tulkita myös niin, että kukin viimeistään kuoleman hetkellä saavuttaa 

tietoisuuden omasta olemuksestaan. Vaikka kivi viittaa toki oman itsen löytämiseen, sen 
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poimiminen on myös tekona metaforinen, enemmän hetkeen ja tunteeseen perustuva 

kuin rationaalinen tai suunniteltu.  

Itsen kuuntelu ja sen mukaan eläminen aiheuttaa särön yksilön ja maailman välille. 

Metaforisesti ihminen vertautuu koko maailmaan, sisältää kaiken olemassaolevan, kuten 

primitiivisissä kulttuureissa ajeltiin olevan mikrokosmoksen ja makromosmoksen 

välillä, tai ”kuten alhaalla niin myös ylhäällä”. Tässä mielessä, kuten kuolemakin sen 

osoittaa, ihminen joutuu lopulta vain ja ainoastaan turvautumaan omaan itseensä. Myös 

sosiaalisesti, arkisemmalta kannalta, maailma ei noin vain hyväksy yritystä erota 

vakiintuneista käytännöistä ja mielikuvista. Herkemmät yksilöt joutuvat tulilinjalle 

yhteiskunnan rakenteiden ja vaatimusten kanssa. Ihmisen joka vertautuu sankariin, tai 

haluaa elämänsä kuninkaaksi, tie on lukuisia ylitettäviä esteitä täynnä. Kuten Ståhl asian 

ilmaisee Jungin huomautuksen kautta: ”- - se, joka seuraa sisäistä tarkoitustaan ja 

toteuttaa omaa erityistä laatuaan, on aina moraalisessa velassa ympäröivälle maailmalle, 

velassa, joka hänen on pyrittävä maksamaan.” (Ståhl 1997, 102).  

Kun ihmisen sisäinen puoli tulee enemmän hallitsevaksi, se aiheuttaa omat sosiaaliset 

ongelmansa. Itsen kuuntelu saattaa muista vaikuttaa epäsosiaaliselta, koska se 

luonnollisesti toimii niiden suhteiden kautta jotka ihminen on elämänsä aikana 

muodostanut (von Franz 1964, 198–224). Tällöin ihminen joutuu uudelleen luomaan 

läheiset suhteensa. Tämä johtuu varmasti myös siitä että yksilöstä muodostetaan kuva 

usein vain ”näkyvän” osan kautta, ihmisen egon ja minän perusteella.  

 

4.4 Transkendenssi: maailmasta vapautuminen 

Kautta historian ihmisellä on ollut tavoitteena päästä havainnoimisen ja 

rationalisoimisen toiselle puolelle, kohti absoluuttia, pelkkää olemista. Jung käyttää 

käsitettä transkendenssi kuvaamaan ihmisen vapautumista maailman ehdottomuudesta 

ja kaksijakoisuudesta:  

Ne [transkendenssin symbolit] päinvastoin ilmaisevat ihmisen tarvetta vapautua 

jokaisesta sellaisesta olemisen tasosta, joka on liian kypsymätön, liian kiinteä tai 

lopullinen. Toisin sanoen ne koskevat ihmisen vapautumista – tai transkendenssia – 

kaikista olemassaolon rajoittavista muodoista hänen siirtyessään kehityksessään 

kohti ylempää tai kypsempää vaihetta. (Jung – Henderson 1964, 149.)  
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Jungin mukaan maa on symboli piilotajunnalle, ja sen sisältä tai alta tulevat eläimet 

toimivat trankendenssisymboleina ilmestyessään Äiti-maasta tietoisuuteen. Näitä 

syvyyksien eläimiä ovat jyrsijät, liskot, käärmeet ja osittain kalat. Myös eläimet joissa 

yhdistyy maa ja taivas, kuten lohikäärmeet (käärme ja lintu) tai muuten yhdistyneet 

eläimet, kuten Hermeksen sauvan toisiinsa kietoutuneet käärmeet ovat transkendenssin 

symboleja. Tietenkin myös lintu, vapauteen johdattavana ja sitä kuvaavana, on 

klassinen äärettömyyden vertauskuva. (L. Henderson 1964, 149–164.) Myös 

Angeluksessa esiintyy tällainen syvyyksistä nouseva eläin: ”Aamulla herään näkyyn, 

jossa/ kädet hierovat kiivaasti/ trooppisessa turkoosissa meressä uivaa raidallista kalaa/ 

kuin tahtoisivat pyyhkiä sen pois” (ANG 51). Vaikuttaa niin kuin puhujakin haluaisi 

pyyhkiä elämän lineaarisuuden (raidallista kalaa) pois, sillä se mikä nousee syvyyksistä 

ei perustu loogisille ajan käsityksille. Raidat kuvastavat myös ihmisen elämän eri 

jaksoja. ”Trooppinen meri” on myös jonkinlainenmetatrooppi, ilmaisu joka viittaa sekä 

trooppeihin, eli toisinsanomisen kuvakieleen että paratiisimaisuuteen   

Unissa yksinäinen matka usein symboloi transkendenssiä. Tämän eristäytymisen yksi 

tarkoitus on tutustuttaa yksilö kuoleman luonteeseen mutta ei kuitenkaan initaatio riitin 

tavoin, vaan matka edustaa täysin henkilökohtaista itsetutkiskelua. Kulkijalla on usein 

myös mukanaan myötätuntoinen henki, kuten Sofia kristillisessä gnostilaisuudessa. 

(Henderson 1964, 151–152.)  

Angelus ja Pentti Saarikosken Tiarnia –sarjan viimeinen osa, Hämärän tanssit, 

sisältävät lukuisia intertekstuaalisia yhteyksiä. Laajimmillaan intertekstuaalisuus 

voidaan ulottaa useiden erilaisten tekstien välille, jolloin joudutaan myös hylkäämään 

ajatus tekijään yhdistettävissä olevasta itsenäisestä teoksesta (Keskinen 2008, 91–116). 

Molemmat, niin Angelus kuin Hämärän tanssit, ovat täynnä tekstuaalisia viittauksia, 

mutta Angelus sisältää myös melkein täysin suoria viittauksia Saarikosken teokseen. 

Saarikosken ”tyttö, kaunis kuin voikukka” ja ”minä olen valo joka johdatan sinut 

pimeään”, on Angeluksessa muuttunut muotoon; ”tyttö, nätti kuin puolukka” ja ”minä 

vien sinut pimeään”. Niin Angeluksessakin kuin Hämärän tansseissa puhujan vie 

matkalle nuori tyttö, joka auttaa näkemään maailman lapsenomaisemmin ja vapaammin.  

Hämärän tansseissa tytön voi ymmärtää merkitsevän kuolemaa aivan 

konkreettisestikin, kuten teoksen lopussa kun puhuja kommentoi: ”hän päättää tappaa 

tytön koska pelkää kuolemaa” (Saarikoski 1983, 37), mutta Angeluksessa merkitys 
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suuntautuu enemmän altruismia kohti, luopumiseen omasta itsestä, asettautumalla 

muiden kohtaloihin: ”on niin monta kerrosta raakaa hulluutta/ ne pitää selata läpi/ 

jonottaa kaasukammioihin ja pankkiholveihin” (ANG 17). Raaka hulluus myös 

rinnastuu tietoisuuden alimpiin kerroksiin, kuten vietteihin ja yleensä alitajuntaan, ilman 

niiden läpikäymistä eivät ylemmätkään tasot ole mahdollisia. Tässä mielessä 

Angeluksen puhuja kokee ensisijaisesti oman egonsa kuoleman, jota yksiulotteinen 

tietoisuus pitää vankinaan. Ihminen myös etenee tietoisuuden tasojen läpi osittain kohti 

tuntematonta: 

 seitsemässä, ja vielä seitsemässä ulottuvuudessa  

 häärii varjoissa olennot, jotka ei ole ihmisiä  

 ja me kaikki kuolemme pian, pian, pian, pian  

  eikä mikään katoa  

  

 Otetaan vieras vastaan  

 alasti syöksytään märkään yöhon (ANG 14.)  

 

Sumerilaista pyhää avioliittoa kuvaava myytti kertoo Inannan ja Dumuzin 

rakkaustarinan. Inanna laskeutuu manalaan riistääkseen vallan sisareltaan. Mukaan 

Inanna ottaa mukaansa seitsemän vaatetta (tai seitsemän jumalvoimaa), mutta manalan 

jokaisella portilla häneltä riistetään yksi, kunnes hän on täysin alasti. Gnostilaisittain 

tulkittuna tarina kertoo myös kuolemasta ja ylösnousemuksesta, sekä sielun 

lankeemuksesta että jälleen pelastautumisesta. (Lapinkivi 2001, 88.) Angelukseen 

suhteutettuna teema on yhtälainen. Individuaation ”päätepisteen” voi katsoa olevan 

jotain ei-ihmismäistä, johon päästään menemällä tietoisuuden kerroksien lävitse. Vaikka 

ihminen ruumiillisesti ja egollisesti kuolee, on jäljelle jäänyt jotain ikuista, mikä on 

tosin ehkä näyttäytynyt vain vähän aikaa. ”Märkä yö” kuvaa myös uudelleensyntymistä.  

Angelus ja Hämärän tanssit sisältävät paljon samaa tematiikkaa. Molemmat teokset 

käsittelevät myös valon ja pimeyden teemoja. Hämärän tansseissa tyttö tulee hakemaan 

runon puhujaa pois hämärästä, ja teos loppuukin valoon: ”ja näkevät jälleen tähdet, 

taivaan kappaleet” (Saarikoski 1983, 37). Myös Angeluksessa matka loppuu 

jonkinlaiseen selkeyteen: ”Silloin voin seisoa autiomaassa rinnatusten/ ja rukoilla 

oikeaa Jumalaa, jonka nimeä ei kukaan tiedä” (ANG 19). Niin Hämärän tansseissa kuin 

Angeluksessakin matka metsässä ja autiomaassa on transkendenssi, yritys vapautua 

elämän rajoituksista. Saarikosken hämärän voi myös kokea ihmisen luomaksi 
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melankoliaksi: ”Hämärä tanssii/ yksinään, puut eivät puhu hänen kanssaan/ lintu/ ei 

katso” (Saarikoski 1983, 8). Mielenkiintoisesti ”hämärä” on myös tila jossa ollaan 

kahden olomuodon rajamailla, toki valon ja pimeän, mutta myös ihmisen itsensä ja 

maailman välillä. Tässä mielessä se myös lähenee jo mainittuja runouden olemuksia, 

solipsismia ja epäkeskoa, painottaen näin ihmisen maailmaankuulumattomuutta. Vaikka 

kyse on totuuden ja itsensä etsimisestä, kuitenkin se mikä jää jäljelle, ei ole mitään 

kiinteää eikä pysyvää. Myös Hämärän tansseissa tuodaan esille tietoisuuden olemus 

etäännyttäjänä todellisuudesta: ”Maailman/ katsomuksesta/ on päästävä irti/ että voisi 

nähdä maailman” (Saarikoski 1983, 14). Myös Hämärän tansseissa korostetaan 

todellisuuden unenomaisuutta ja esitetään ihanne siitä ”tilasta” jossa ihminen voi 

vapaasti ajatella ja filosofoida: ”hän ajatteli/ unen maailman kaikkeuden perustaksi/ hän 

meni vilpoiseen lehtoon/ missä ajattelijat kokoontuivat” (Saarikoski 1983, 9). 

Saarikoskellakin puhuja tuntuu yhtäaikaa kaipaavan omaa rauhaa mutta myös 

kääntyvän yhä enemmän sisäänpäin. Elämän sattuman keskelläkin puhuja tunnustaa 

samoja solipsistisia teemoja kuin Angeluksessa: ”Sinua ei ole tänne kutsuttu etkä sinä 

täällä ole/ kaupungit, iltoja/ minun on ikävä ja yksinäisyyttä joka on ainoa elämys” 

(Saarikoski 1983, 7).  

Hämärän tansseissa metsän ja siellä vallitsevan hämärän voi tulkita myös maailmaksi 

jossa on tarkoitus päästä eroon ajan ja paikan kahleista, kohti olemista itseään. Niinpä 

tyttökin, ”kaunis kuin katajapuska”, on yhtäaikaa eksynyt mutta myös epätietoinen siitä 

mitä koko käsite eksyminen edes tarkoittaa: ”tyttö istui kannolla/ komensin häntä kotiin, 

hän sanoi/ että en minä voi mennä kotiin, minä olen eksynyt/ sinähän sanoit että minä 

eksyisin/ Miksi sinä sitten tulit tähän metsään vaikka minä kielsin/ Kun en minä tiennyt 

mitä eksyminen tarkoittaa” (Saarikoski 1983, 21). Metsän ja siellä kuljeskelun voi 

ymmärtää symboloivan luontoa ja sen ehdottomuutta, elämän ja kuoleman kiertokulkua 

jota ihminen turhaan yrittää järkeistää. Hämärän tansseissa katsotaan sisiliskon 

elottomaan silmään: ”Et tiedä tästä maailmasta mitään ellet ole katsonut/ sisiliskoa 

silmästä silmään” (Saarikoski 1983, 24). Angeluksessa vertaus toimii peuran ja leijonan 

kautta: ”Jotenkin kun katsoo peuran ilmettä/ kun leijona roikkuu hampailla sen 

kurkussa,/ näyttää kaikki itsestään selvältä” (ANG 47).   

Luonto tuntuu tarjoavan hetkellisen kokemuksen kaiken ymmärtämisestä, mutta 

toisaalta luonto on myös jotain jota ihminen ei tule ikinä ymmärtämään täysin, osittain 
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koska on kadottanut suhteensa siihen. Myös Hämärän tansseissa puhuja ihastelee 

luontoa, sen yksinkertaisuutta, sitä miten karhun uni on karhun työ ja miten hämähäkki 

joka päivä luo verkkonsa, itsensä, uudestaan (Saarikoski 1983, 8–9). Saarikosken 

kuljeskelu, matka, ei ole kuitenkaan niin kiirastulimainen kuin Angeluksessa. Puhuja 

kysyykin: ”vai mitä odotat; lyyristä hienostelua/ Carl Larssonia, joogahengitystä ja/ 

Suurmestarin kaapua?” (ANG 17). Se ei siis ole korulauseita tai aforismeja, ruotsalaisen 

taidemaalarin idyllisiä koti- ja arkikuvauksia, ei uusinta ja trendikästä liikuntamuotoa. 

Se ei voi olla mitään mikä tulee itse kokemuksen eteen, ei mitään mikä etäännyttää siitä 

itsestään.  

Kyseessä onkin nöyrtyminen, luopuminen asemasta ja statuksesta, siitä mitä on luullut 

olevansa: ”Minä vien sinut pimeään/ minä lyön ja silvon sinua/ syötän sinulle kuset 

paskat yhä uudestaan” (ANG 17). Koska ihminen on usein kuitenkin ensisijaisesti 

fyysinen kokonaisuus, alkaa matka fyysisellä kurituksella. Näin esimerkiksi autiomaan 

kuumat päivät ja kylmät yöt ja ympärillä oleva yksityiskohtien puute lopulta kääntävät 

ihmisen mielen ja aistit kohti itseä, sisäänpäin. Tietoisuuden nousun voidaan katsoa 

lähtevän aina kehon fyysisimmistä keskuksista ylöspäin, näihin liittyvät tavat ja 

ajatukset on ihmisen kuoletettava, jotta tietoisuus pääsee nousemaan kohti kehon 

herkimpiä keskuksia. Esimerkiksi käsitykset kundaliinista, elämänvoimasta, pohjaavat 

ajatukseen sen herättämisestä ja noususta selkärankaa pitkin (Pettersson 1996, 190–

198). Tähän täydellisimmällä tasolla perustuu myös kundaliinijooga. Toisaalta, ennen 

kuin ihminen on edes ”matkansa” alussa, hän joutuu kokemaan jotain mikä järkyttää 

hänen päivätietoisuuttaan. Myös Angeluksen initaatio alkaa animaalisella, primitiivisellä 

ja väkivaltaisella tasolla. Jotta henkinen kehitys voisi tapahtua, ihmisen täytyy ensin 

taantua, kokea myös elämän aiemmat, alkeellisemmat muodot (Pettersson 1996, 147).   

Koska ihminen ensisijaisesti hyväksyy vain tietoisen kuvan maailmasta, ovat tässä 

mielessä transsendenttiset kokemukset mielensairauksiin verrattavia. Kokemukset 

saattavat olla niin rajuja, sekä henkisesti että fyysisesti, ja koska niiden ymmärtäminen 

on hankalaa ulkopuolisille, ne helposti näyttäytyvät totaalisen kontrollin menetyksenä. 

(Pettersson 1996, 137–144.) Myös Angeluksessa matka alkaa aistien hämärtymisellä, ja 

usein kokemukseen liittyy myös selvänäköisyyden kokemus, sekä erittäin kirkastunut 

kuva maailmasta, tosin rajoiltaan ääretön. Henkilö saattaa myös kokea yhtäaikaa sekä 

oman että koko ihmiskunnan ajallisen kehityksen. Angeluksessa aistit kokevat 
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synesteettisen läsnäolon: ”valo on sellaista että värit höyrystyy/ pimeys kylmää kuin 

nahka” (ANG 16).  

Ihmisen heräämiseen liittyy usein transsendenttisten kokemusten dualismi. Kuten 

Pettersson asian ilmaisee: ”Ihmisen laskeutuessa syvälle itseensä vastakohtien voima 

kasvaa: mitä enemmän valoa, sitä enemmän pimeyttä” (Pettersson 1996, 140). Myös 

Jung painottaa että initaatio esiintyy kahden vastakkaisen teeman kautta:  

Joitakin ihmisiä on kiihotettava, ja he kokevat initaationsa dionyysisen 

>>ukkosriitin>> rajuudessa. Toisia taas on hillittävä, ja heidät saattaa nöyrtymään 

temppelialueen tai pyhän luolan järjestynyt muoto, joka viittaa Kreikan 

myöhemmän ajan apolloniseen uskontoon. (Henderson 1964, 149; lainausmerkit 

teoksessa) 

  

Tässä initaatio, vanhasta luopuminen ja uuden tiedon saavuttaminen, siirtyminen tietyn 

rajan yli, tapahtuu kuitenkin myös opitun tiedon kautta: ”sillä minä aion lyödä sinua 

tällä kirjalla/ kunnes irrotat otteesi siitä reunasta” (ANG 16). Angeluksessa 

todellisuuden luonteen ymmärtämisessä oppineisuus onkin vain kartta, välivaihe eikä 

päätepiste: ”Enkä kysy mitään ennen kuin olen itse syönyt Hesekielin ja Mormonin 

kirjat/ enkä sano enää mitään ennen kuin olen lukenut/ Descartes’t ja Newtonit, Ficinot 

ja Fluddit” (ANG 18–19). Paradoksien kautta päästään taas ”totuuteen”, eli 

aavistukseen kaikkeudesta joka on yhtä aikaa kaikki ja ei yhtään mitään. Tieto on myös 

etsijälleen huumetta: ”kuin kookapuun lehti, kuin Libanonin mahorkka, kuin Mimosa 

Hostiliksen juurikaarna”. Näin tieto tuntuisi olevan jotain mikä addiktoi etsimään vain 

lisää tietoa, mutta ongelmaksi ehkä muodostuu se kuinka paljon ihminen pystyy 

käyttämään tuosta tiedosta oman kehityksensä hyväksi.  
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5. UNEN MAAILMANKUVA 

Uni sijoittuu hyvin Angeluksen keskeiseen tematiikkaan. Joko unella, ja siihen 

perustuvalla maailmankuvalla, todella on henkilökohtaista merkitystä, tai sitten 

kyseessä on pelkästään fysiologinen reaktio päivällä nähtyihin ja koettuihin 

vaikutelmiin. Myös Freud havaitsi että unia saattoivat aiheuttaa monet erilaiset syyt, 

kuten nukkujan ympäristö ja häiriötekijät jotka siirtyivät uneen, sekä kehon ärsytystilat 

kuten sairaudet (Freud 2001, 25–42). Unien merkitys ihmiselle on muuttunut 

maallisemmaksi, eikä unilla nähdä enää olevan niin paljon merkitystä yksilön ja 

yhteisön elämässä.  

Kirjoitustaidon syntymisen myötä on saatu myös ensimmäiset todisteet muinaisten 

kulttuurien unennäöstä ja niiden merkityksistä. Osuvaa onkin että ensimmäiset 

kuvaukset olivat juuri sumerilaisten savitauluista 4000-3000 eKr. Jo tuolloin unet 

jaettiin niihin joilla oli merkitystä ja niihin joilla ei. Ei tietenkään ollut sattumaa että 

hallitsijat ja ylhäisö näkivät jumalallisia unia, niitä joilla oli arvoa tulevaisuuden 

kannalta. Unien päätehtävä olikin alkujaan niiden käyttämisessä ennustamisen 

välineenä. Tavallisen kansalaisen unet eivät useinkaan päätyneet seuraaville 

sukupolville. (Vuohelainen 2007, 238.) Ihminen joka pystyi tulkitsemaan unia, oli 

erittäin arvostettu yhteisössä, koska unet käsitettiin viesteiksi jumalilta. Tämä asema on 

ollut myös keskeinen primitiivisten heimojen keskuudessa. (Vuohelainen 2007, 247–

248.) 

Unen merkitystä korostaa se että jokainen näkee unia, vaikka itse ei niin uskoisikaan 

(Vuohelainen1997, 130–132). Uni rakentuu kahteen eri tyyppiin: REM-uneen (Rapid 

Eye Movement) jolloin mieleenpainuva unien näkeminen tapahtuu, ja niin sanotttuun 

ortouneen joka vielä itsessään jaetaan neljään luokkaan. Näistä kaksi viimeistä ovat 

syvää unta eli NREM-unta. Tässä vaiheessa ihmisen on vaikea herätä. REM-unessa 

aivot vilkastuvat ja verenpaine ja hengitys kiihtyvät. Näitä unen syklejä on yön aikana 

neljästä kuuteen. (Vuohelainen 1997, 110.) 

Tarja Stenberg on jakanut unen ja levon syyt kolmeen: energianpuuteteoriaan, 

synapsien (hermoverkoston yhteyskohtien) korvautumiseen ja oppimiseen. 

Ensimmäinen tarkoittaa yksinkertaisesti sitä että aivot kuluttavat energiaa ja jossain 

vaiheessa tuo energiavaje täytyy korvata. Synapsiteoria pohjautuu neuronien 
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uusiutumiseen. Kaikki toiminta vaatii aivojen hermosolujen toimintaa: yöllä uusia 

hermoyhteyksiä syntyy jatkuvasti, ja vanhoja häviää. Näin ihminen muokkaa päivän 

aikana saatua informaatiota yöllä kun aivokuoren ei tarvitse reagoida aistiärsykkeisiin. 

Oppimisessa ihminen tarvitsee unta jotta muistiin painetusta tiedosta tulisi pysyvää. 

Tämä ei kuitenkaan vaadi aina yöunta vaan jopa lyhyet päiväunet tehostavat opitun 

jäämistä pysyväismuistiin. (Stenberg 2007, 42–48.)  

Unen merkitys voi löytyä myös mystisen ja pelkästään fyysisten toimintojen väliltä. 

Antti Revonsuo on evoluutiopsykologiaan tukeutuen kehittänyt niin sanottua 

uhkasimulaatioteoriaa, jonka mukaan ihmisen selviytymistä on edesauttanut se, että 

aivot ovat yöllä käsitelleet päivän aikana koettuja tilanteita. Aivot luovat erilaisia 

tulevia toimintoja helpottavia simulaatioita ja ovat näin antaneet valintaetuja selvitä 

uhkaavista tilanteista. Revonsuo pohjaa teoriansa ainakin osittain siihen että yleensäkin 

negatiiviset tunteet ovat unissa enemmistönä, kuten takaa-ajetuksi joutuminen ja 

aggression mahdollisuus. Myös yhä nykyään pelottavat muistot, kuten sodassa olleille, 

palaavat usein painajaisten muodossa. (Revonsuo 2006, 56–57.) Ehkä nykyäänkin 

ihmisen tulisi mieltää yölliset mielen liikkeensä ongelmanratkaisun kautta ja miettiä 

esimerkiksi mitä toistuvia teemoja unet sisältävät.   

 

5.1 Unennäön kuvasto ja individuaation eteneminen  

Angelus -teoksesta voidaan erottaa kuusi unta, jotka kietoutuvat sanan uni ympärille 

kuten ”näen unia”, ”katselen unia”, ”unessa olen”. Muutenkin sana uni mainitaan 

useasti. Angeluksen kansalle ”unet on turhia” (ANG 11) kun taas teoksen puhuja 

korostaa niiden merkitystä. ”Vuosi 2009 oli minulle suuri nukkumisen vuosi”, 

kommentoi myös Yrjänä Suomen Kuvalehden haastattelussa ja jatkaa; ”Tuntui, että 

uniennäkeminen alkoi jo karata käsistä. Yöllisten tapahtumien kirjaamiseen olisi 

mennyt koko päivä.” (Karkiainen 2010.) Lukija havaitsee itsekin Angelus -runoteosta ja 

Päiväkirjaa  lukiessa, että unella on suuri merkitys A.W. Yrjänälle. Näyttää siis siltä 

että Yrjänän unimaisesta elämänjaksosta on paljon siirtynyt myös teksteihin. Tosin 

Päiväkirja, kuten muistelmatkin, ovat jälkikäteen koottuja, eikä Angeluksen unistakaan 

voi lukija tietää missä määrin niitä on muokattu jälkikäteen. Kuitenkin Yrjänän 

kommentti samaisesta haastattelusta kertoisi niiden rehellisyydestä alkuperäistä ideaa, 
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unennäkemistä kohtaan. Yrjänä toteaa vielä: ”Olen aina inhonnut tekstiä, jonka kanssa 

ei voi neuvotella. Näin kuitenkin kävi, ja kirjan alaotsikoksi piti 

laittaa Hallusinaatioita”.  

Kohdeteoksen unet ovat tärkeitä kahdesta syystä. Ne kuvastavat miehen ja naisen 

kohtaamista, ja käyvät läpi keskeisiä individuaatioon liittyviä periaatteita. Kuten 

esimerkiksi sotilas joka kuolee (kokee fyysisen kuoleman edellytyksenä eteenpäin 

menemiselle) ja saavuttaa jotain jossa mehiläinen (symboli naiselle ja 

feminiinisyydelle) voidaan kesyttää. Niin kuin Yrjänän runousopissakin, Angeluksen 

unissa on siis kyse kahden vastakohdan yhteenliittymisestä: feminiinisen ja 

maskuliinisen yhdistymisestä. Tämän voi tulkita myös maailman kylmyyden ja 

välinpitämättömyyden (miehisen) ja yksilön herkkyyden ja toiveiden (naisellisen) 

ristiriidaksi ja yhteentörmäykseksi. Osittain kyse on siis myös sukupuoliroolien 

häilyvästä luonteesta ja uudelleen asettamisesta. Kyseessä ei ole seksuaalinen 

kanssakäyminen, vaan se suuntautuu fyysisestä (sen syrjäyttämisestä) kohti henkistä. 

Toki seksuaalisuus on ollut myös osa Inannaan ja Dumuziin liittyvää pyhät häät -

myytistöä - osa teksteistä on suorasukaisen metaforista rakastelun kuvausta (Lapinkivi 

2001, 93–95). Tällä oli kuitenkin muutakin merkitystä, sillä Inannan tyytyväisyys tiesi 

hallitsijalle hyvää kohtaloa.  

 

5.1.1 ”Lapsi” 

On viimein iltapäivä  

verho lepattaa  

joku jätkä yrittää ulkona kadunpätkällä ennätystään 

Istun mieleni sisässä 

ajattelen maailmalle loppua, maailmanlopulle hautajaisia 

unessa, joka on todellisuuden äidinkieli  

uin koirien kanssa  

turkoosissa meressä  

rannalla rakastelen tuntematonta  

hän toruu minua  

hän on norsunluuta  

hänen rintansa rapisevat kuin sellofaani  

hän on olemassa vain tässä unessa (ANG 7.)  
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Runo etenee nukahtamisesta unennäkemisen kautta heräämiseen, epäilyksen ja 

pettymyksen tunteisiin. Unennäkemisen voi tässä käsittää myös vaipumiseksi ajatuksiin 

tai nähdyn unen muistelemiseen. Lukija voi nähdä puhujan istuvan työpöytänsä ääressä, 

kadun hälinän (joku jätkä yrittää kadunpätkällä ennätystään) tunkeutuessa huoneeseen. 

Seuraavassa kappaleessa ollaan unessa jossa puhuja ui koirien kanssa paratiisimaisessa 

ympäristössä. Unennäkemisen jälkeen palataan eli herätään takaisin iltapäivään, jossa 

puhuja kokee unen jälkikuvina ihanteensa voiman ja näkee ”puissa tulta hohkaavia 

lintuja”. Unen jälkeiset ajatukset, muistot, toistuvat kuin kertosäkeet. Hohkaavat linnut 

ovat nyt muuttuneet hiiltyneiksi ja nainenkin kävelee meressä puhujan (miehen) ollessa 

rannalla. Kuten aiemmin todettua, Yrjänä on ennenkin käyttänyt valoon ja kuumuuteen 

liittyvää ilmestyksen symboliikkaa, jossa näyt liittyvät mystisen tiedon ilmestymiseen 

puhujalle. Angeluksen paratiisikuvauksessa kyse on kuitenkin kuolemasta, jonka Yrjänä 

itsekin usein liittää lintujen symboliikkaan, erityisesti sanoituksissa (Hämäläinen 2011, 

143). Runossa kyse on unelman kuolemisesta ja niinpä puhuja herää takaisin arkeen, 

aineelliseen maailmaan. Lopuksi on jälleen iltapäivä ja kierto on arkisista lähtökohdista 

palannut takaisin lähtötilanteeseen: 

Istun mieleni sisällä kyyryssä/ asennot ovat ajatuksia/ asennot norsunluuta/ 

kertosäkeitä/ turkoosissa meressä/ tuntematon nainen/ hiiltyviä lintuja puissa 

On iltapäivä/ vuodet lepattavat/ joku yrittää kadunpätkällä ennätystään (ANG 7.) 

 

Iltapäivä vertautuu helposti päivän ja elämän kiertoon. Kuten runon lopussa puhujakin 

tunnustaa: ”On iltapäivä, vuodet lepattavat”. Se että vuosia ”alkaa olla enemmän takana 

kuin edessä” (ANG 15) myös alleviivaa puhujan tuntoja. Puhujakin on elämänsä 

jälkimmäisellä puoliskolla, vastakohtana muuta yhteiskuntaa tai koko maailman 

kehitystä. Runon sanoman voi tulkita niin että maailma, muut ihmiset ja kehitys 

menevät eteenpäin, mutta puhuja on jäänyt omaan yksinäisyyteensä. Puhuja on 

vanhentunut, kypsynyt ja viisastunut, mutta kaikki muu ympärillä ei.   

Runokieleltään varsin arkinen lause: ”joku jätkä yrittää kadunpätkällä ennätystään”, 

kuvaa yhteiskunnan miehistä, kilpailuun keskittyvää asennoitumista. Miestä palkitaan 

auktoriteettien myötä ennätyksistään, jotka eritoten liittyvät fyysisiin piirteisiin. Tätä 

kautta vertautuu myös puhuja sillä miehenä ja liikaa aineelliseen maailmaan vielä 
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sidottuna hän ei ole valmis astumaan eteenpäin. Runon tuntematon nainen toruu 

puhujaa kuin lasta, myös rinnat jotka rapisevat kuin sellofaani (kiiltävä lahjapaperi) 

kertoo ”lahjan” avaamisesta ja lapsellisesti näpertelystä. Runon tapahtumapaikka on 

toki aluksi tarkasteltuna hieman lapsellinen sekin. Mukana on ihmisen paras kaveri, 

koira, ja myös ympäristö on neitseellinen. Kuitenkin tämä asettelu alleviivaa tai jopa 

ylikorostaa tätä vapauden ja henkisyyden ideaalia, se tekee selväksi että puhujalla on 

vielä pitkä matka edessään, eikä suunta kohti tuntematonta (omaa animaa) onnistu jos 

puhuja asenteissaan ja teoissaan vertautuu lapseen. Lapsi voidaan myös tulkita niin että 

vain lapsi unelmoi eikä ole valmis kohtaamaan maailmaa.    

Puhuja kommentoi omaa sisäistä maailmaansa: ”istun mieleni sisällä kyyryssä/ asennot 

ovat ajatuksia/ asennot norsunluuta”. Norsunluu tarkoittaa tässä vain yhteen asiaan, 

statukseen, keskittynyttä voitonmerkkiä. Sillä on sekä patriarkaattinen että seksuaalinen 

merkitys. Norsunluu on näin fallossymboli ja se symboloi luonnon ja luonnollisuuden 

syrjäyttämistä, pienen osan huomioon ottamista kokonaisuudesta. Kuten norsujen 

salametsästyksessä, jossa sarvi saa vielä omat myyttislääkinnälliset merkitykset. 

”Asennot ovat ajatuksia” eivät kuitenkaan kerro pelkästään mielessä liikkuvista 

seksuaalisista asennoista (jotka pyörivät yhä uudelleen, kertosäkeiden lailla) vaan 

jälleen kerran vertauskuvana materiaalisesta ja mekaanisesta maailmasta. Se on 

maailma jossa mahdollisuudet ovat vähässä, koska ihmiset eivät osaa niitä etsiä 

itsestään. Ja koska sisäinen ja ulkoinen on vuorovaikutussuhteessa, myös maailma 

toistaa loppumattomasti itseään. Näin miehenkin rooliksi jää ensisijaisesti suuntautua 

naiseen seksuaalisten ajatusten kautta. Myös ”istuminen oman mielen sisällä” kertoo 

ajattelun ahdasmielisyydestä. ”Hän on olemassa vain tässä unessa”, toimii siis kahdella 

eri teemalla. Se on miehistä (osittain seksuaalista) toteutumatonta halua, josta seuraa 

pettymys, niin kuin kaikesta haluamisesta seuraa esimerkiksi buddhalaisten opetusten 

kautta. Se mikä on olemassa vain unessa, on myös pettymystä runon puhujan haaveista, 

sillä se on jotain saavuttamatonta.  

Runo loppuu alkutilanteeseen jossa ”joku jätkä”, testosteronin kyllästämä nuorukainen, 

jatkaa ennätysten rikkomista. Tuntematon nainen jää omaan feminiiniseen 

elementtiinsä, veteen. Tuntematon on myös yleinen tiedostamattoman symboli, joten 

tässä mielessä puhujan (miehen) matka kohti ylempiä kehitystasoja toimii teoksen 

alustuspuheenvuorona. Tarkemmin tarkasteltuna koirakin sisältää 
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kaksinaismerkityksen: ollessaan puolittain eläin, puolittain ihmismäinen (kesytetty), se 

onkin oivallinen välittäjä symboli, ”puolimatkassa” individuaatiota.  

 

5.1.2 ”Mies”  

Runo V ensimmäisestä invokaatiosta alkaa pohdiskelulla elämän suunnasta ja sen 

ehdottomuudesta. Entropia kansantajuisesti voidaan mieltää muutokseksi jossa asiat 

lakkaamatta pyrkivät kokonaisuudesta epäjärjestykseen, niinpä kaikki maailmassa on 

myös ikuisesti muutoksen tilassa. Näin ihminenkin, joka on ollut aikoinaan nuori ja 

terve, rappeutuu ja muuttuu iän myötä. Enantiodromian käsitettä Jung käytti kuvaamaan 

sitä prosessia jossa ihminen keski-iän kynnyksellä alkaa muuttua vastakohdakseen. 

Näin esimerkiksi ulospäin suuntaunut ihminen (ekstrovertti), alkaa kuunnella enemmän 

sisäistä maailmaansa: 

Pian kaikki hajoaa  

sitä sanotaan entropiaksi  

en muista mitä on entelekia  

mille se muotoa antaa  

enantiodromian muistan  

että kaikki muuttuu päinvastaiseksi kuin oli tarkoitus (ANG 25.)   

 

Yksi keskeinen teema Angeluksen unien kuvastossa ja suhteessa individuaatioon, on 

puhujan kokema epäily oman itsensä ja yksilöitymisen ideaalin välillä. Arkisten 

askareitten keskellä puhuja ylittää normaalin havaintokyvyn ja luo kuvia 

maailmanlopusta (uudesta alusta, kaiken vanhan kuolemasta) ja paljastaa samalla että 

myös tässä ääripäät, subjekti ja kohde, ovat ehkä kuitenkin vain yhtä ja samaa. Puhuja 

on yhtä aikaa oma itsensä että Jumala, ja hänestä löytyy myös toiseus (Sinä) joka on 

tietenkin jo edellytys sille että maailmasta tulee monikerroksisempi. ”Rakastettu” saa 

vangitun naisen hahmon, jolle puhuja lähettää viestejään ja toivoo näin ymmärtävänsä 

paremmin animaansa ja yleensäkin tiedostamatontaan:   

Nyt tehdään käsin töitä ja kuuluu hyvää, valehtelen/ immanentoin sitä eskatonia ja/ 

kirjoitan Sinulle, rakastetulle, jumalalle ja itselleni/ Urukin muurien takaa lähetän 

sylinterisinettikirjeitä/ vankeuteesi ja kuvittelen, että sinä ne saat, ja osaat tulkita 

(ANG 25; kursiivit teoksessa)  
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Epäily jatkuu myös seuraavassa kappaleessa, jossa puhuja tuottaa itsestään kaksi 

erilaista naishahmoa, rationaalisen ja puhujan herkkyyttä epäilevän sekä naishahmon 

joka saa harteilleen kaiken maailmaan liittyvän, ja liitettävissä olevan, pahuuden. On 

kuitenkin täysin selvää että maailmasta löytyvät negatiiviset arvot ovat toki olemassa, 

mutta ennen kaikkea ne ovat heijastusta myös puhujan omasta negatiivisesta, jopa 

lapsenomaisesta asenteesta. Tässä mielessä puhuja on myös lapsi, lapsi joka 

aikuisenakin kutsuu jotain ulkopuolista (kuten enkeliä) avukseen, vaikka periaatteessa 

tietää että lohdutusta ei ole tulossa. Termi ”squirtbukkakelepakko” liittyy 

pornoteollisuuden käsitteisiin ja korostaa sekä visualisoi miehen ja naisen ejakuloimista: 

Joskus kuvittelen, että peilistä minuun katsoo/ ikäänkuin nuori, epäilevä nainen/ 

eikä mikään squirtbukkakelepakko Nippurin murheen luolista/ jonka kieli hylkää 

rakastajansa, irtoaa ja kuin etana ryömii/ nuolemaan vääriä korvia (ANG 25; 

kursiivi teoksessa)  

 

Myös tässä runossa puhuja kertaa sen keskeisen individuaation periaatteen, että niin 

nainen kuin mieskin syntyvät omiin sukupuolisiin rooleihinsa, joka kuitenkin saattaa 

aiheuttaa yksipuolisen näkökulman suhteessa elämiseen. Kosteat vankisellit 

symboloivat kohtua, syntymää, ja väkivallan initaation kautta mies kasvaa 

yhteiskunnalliseen rooliinsa. Kuitenkin, primitiiviseen initaatioon verrattuna, tämän 

väkivallan voi nähdä pysyvästi jäävän miehiseen käyttäytymiseen: 

Minä tiedän jo kaiken, eikä se riitä mihinkään  

roikun maailmassa näen unta  

kosteista vankiselleistä  

joissa vankia hakataan leikellään  

kunnes siitä tulee kelpo mies (ANG 25.) 

 

Runon lopussa talo ja vankila symboloivat ihmistä ja sitä minkä eteen ihminen on 

tehnyt töitä elämänsä aikana. Lauseen voi lukea uudistumisen vaatimuksena, jossa 

ihminen sulkee itsensä lopulta oman ”vankilansa”, egonsa, vangiksi ja joutuu sen takia 

murtautumaan ulos: ”Teen taloa, muuraan kuin vankilaa, ja kun se on valmis/ hajotan 

koko pytingin/ jätän rakennustelineet yksin seisomaan” (ANG 25). Lauseen voi lukea 

myös niin että ideaali (rakennustelineet) jää yhä olemaan ja odottamaan.  
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5.1.3 ”Musta nainen”  

Myös unessa XII (ensimm. invok.) puhuja joutuu jälleen epäilemään matkansa 

edistymistä: ”Unessa olen musta nainen/ graniittipatsas, luoksepääsemätön/ hieraattinen 

tumma valonsäde kirkon keskilaivassa/ aineeton rakkaus, läpitunkematon” (ANG 39). 

Jälleen kerran puhuja on kahden vaiheilla. Vaikka kirkon keskilaiva johdattaa Jumalan 

tai oman jumalallisen olemuksen luokse, kertoo musta nainen unelman hilltymisestä ja 

patsas kivettymisestä eli individuaation pysähtymisestä. Kuitenkin päätepiste jää 

häilymään jonnekin nimenomaan henkisenä ulottuvuutena, ihanne on ”läpitunkematon” 

(tunkeutua, penetroitua).  

Puhuja joutuu unen tulkitsemisen seurauksena myös kyseenalaistamaan omat ylevät 

tarkoitusperänsä. Valon ja kirkkauden näyt ehkä ovatkin vain lähtöisin puhujasta 

itsestään (olen itseni tehnyt), eikä niiden taustalla ole rationaalista tai miehistä 

arvostuksen tavoittelua, oman egon ”pönkittämistä” (toteemi ympärillään tanssivia 

jätkiä). Tässä mielessä uni toimii totuuden näyttäjänä, puhuja on toiminut enemmän 

oman naisellisen puolen kautta:   

Kun herään, luulen hetken, että olen nukkuessa  

repinyt munani irti  

ja olen oma äitini nyt, itseni tehnyt  

siivonnut mulkun pois tuijottelemasta  

kuin toteemi ympärillään tanssivia jätkiä (ANG 39.)   

 

Vaikka ihanteet ovat eettisesti ja henkisesti arvokkaita, voivat ne olla pelkästään 

muodostuneet tietyn persoonallisuustyypin ympärille, taustanaan mennyt 

henkilöhistoria. Jungin niin sanotun psyyken kompanssin mukaan ihminen toimii neljän 

eri suunnan kautta. Vastakkain ovat havaitseminen ja intuitio, sekä tunteminen ja 

ajatteleminen. Yleisesti ottaen kompassin kallistuminen liikaa yhteen laitaan, vähentää 

vastakkaista toimintaa. Näin esimerkiksi ajattelu vähentää tuntemista. (Jung 1964, 60.) 

Unessa puhuja on joutunut riisumaan rationaalisen puolensa (repinyt munani irti) ja 

joutuu ehkä näkemään todelliset mielenliikkeidensä alkuperät (olen oma äitini nyt). Äiti 

sekä itsensä silpominen androgyyniksi viittaavat lapsuuteen ja viattomuuteen. 

Mielenkiintoinen kysymys olisikin persoonallisuustyyppien ja maailmankuvan sekä 

maailmankatsomuksen yhteyksistä. Voisi olettaa että ihmisen keskeinen tapa nähdä ja 
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kokea maailma on juuri erittäin paljon lähtöisin hänestä itsestään, ja että on 

harvinaisempaa että maailmankuva murtuu kuin vain lujittuu entisestään.  

Mielenkiintoisesti niin Yrjänän kuin Junginkin lapsuudesta löytyy samankaltainen 

kasvualusta tälle lohdutuksen ja pelastuksen symboliikalle, liikkeelle mustasta 

valkoiseen, pimeästä valoon. Yleisesti ottaen juuri lapsuudessa ihminen on 

herkimmillään, omaa vilkkaan mielikuvituksen ja näkee esimerkiksi painajaisia. On 

hyvä huomata että myös painajaisissa valo ja pimeä vuorottelevat: yön mustuuden 

jälkeen tulee aamun valkeus. Näin Yrjänä kommentoi omia lapsuuden kokemuksiaan:  

Pelko oli lapsuudessa kaikkialla. Piiloutuminen oli välttämätöntä. Pelko oli kauhua 

tuntemattomien edessä, maagisten voimien, jotka odottivat joka puolella. Pienenä 

minulla oli lukuisia rituaaleja pahan torjumiseksi. Oli nukuttava tietyssä asennossa, 

peitto oli käärittävä tiukasti kaikkien ruumiinosien ympärille ettei mikään paikka 

olisi alttiina hyökkäykselle. Tästä oli seurauksena ankara hikoilu. - - Kauhu oli 

ruumiillista lamaantumista, ruumiin kauhua, hikoilua, halua paeta turvaan, jota ei 

ollut (PK 42–43.) 

 

Vilkas mielikuvitusmaailma sisältyi myös Jungin lapsuuteen. Omaelämäkerrallisessa 

Unia, ajatuksia, muistikuvia -teoksessa Jung muistelee varhaisia onnellisia muistoja 

äidin ja lastenvaunujen turvasta: osuvasti ensimmäinen muisto sisältääkin onnen ja 

täyttymyksen tunteita. Sen jälkeen Jungin lapsuus näyttää normaalilta pienen pojan 

elämältä mutta sisältää myös aineksia jotka ovat varmasti vaikuttaneet myöhemmin, 

esimerkiksi kuolleen miehen ruumiin löytäminen. Jung myös tunnustaa kärsineensä 

epämääräisitä pelkotiloista. Herkkyydestä kertoo myös se että Jung kuvailee 

ensimmäistä näkemäänsä unta, ja arvelee olleen tuolloin kolme tai neljä vuotias. (Jung 

1990, 22–39.) Lapsi on toki kiinnostunut elämän varjopuolista, kuten kuolemasta ja sen 

eri muotojen näkemisestä mutta varmasti myös, kuten Jungin 

persoonallisuustyyppienkin kohdalla, ihmisten lapsuusajoissa on suurta eroavuutta. 

Näin Jung itse kommentoi lapsuuttaan: ”Tämä epälapsenomainen käyttäytyminen liittyi 

toisaalta suureen herkkyyteen ja haavoittuvaisuuteen, toisaalta aivan erityisesti 

varhaislapsuuteni yksinäisyyteen” (Jung 1990, 33). Onhan myös tunnettua, että lapset 

usein sisällyttävät itseensä erittäin vastakohtaisia piirteitä, ovat näin ikään kuin 

yhtäaikaa aikuinen ja lapsi. Maailma on tällöin täynnä ehdottomuuksia (pelkoja, 

rutiineja) sekä mahdollisuuksia, kuten mielikuvituksen kautta.  
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Runon kolmannen ja viimeisen kappaleen voi purkaa kolmeen temaattiseen linjaan. 

Yhtenä ajatuksena on naisten kokema, ja sen kautta maailmassa käsitettävissä oleva, 

sorto ja ihmisarvon alistaminen (kaiken takana on nainen). Tämän toki voi käsittää 

myös miehessä naisellisen puolen puuttumisena, ja että sen lisääntyminen veisi 

ihmiskuntaa kohti rauhallisempaa ja tasa-arvoisempaa aikakautta. Toiseksi 

merkitykseksi muodostuu elämän ehdottomuus ja kiertokulku. Vaikka jumaliin 

liitettäisiin antropomorfisia arvoja ja merkityksiä, niiden taustalta kuitenkin löytyvät 

luonnon omat lait. Tässä mielessä Kali-jumalattaren yksi keskeinen merkitys on juuri 

ajatus yhtäaikaisesta luomisesta ja tuhoutumisesta. Näin kaikki mikä on syntyvä on 

myös aikanaan katoava. Armstrong esittää myös että paleoliittisella ajalla naista ja 

naisjumaluutta pidettiin pelottavana ja kostonhimoisena ja että tämä siirtyi myöhemmin 

myös maanviljelyskulttuureihin. Pelkoon saattoi syynä olla myös olosuhteista, kuten 

rituaalisesta selibaatista, johtuva kauna naista kohtaan. (Armstrong 2005, 38–39.)  

Kolmantena ajatuksena on kansanomaisen maailmankuvan lapsellisuus ja 

sukupuoliroolien yksipuolisuus, jota voi käsitellä Matti ja Teppo Ruohosen ”kaiken 

takana on nainen” kappaleen sanoitusten kautta:  

Kun Teppo ja Matti laulavat/ naisesta kaiken takana/ on se verinen laulu, Kalin 

laulu/ laulu, joka silpoo ja raatelee/ polkee jalkaa ruumiskasaan, ja irtopäät 

kaulalla/ osallistuvat tarmokkaasti kertosäkeeseen (ANG 39.)  

 

5.1.4 ”Sotilas” ja ”Kaksoset” 

Runossa III (toinen invok.) puhuja kokee sankarimyytin tapaisen kuoleman ja on näin 

valmis etenemään individuaationsa kanssa. Kuolema tulee kohdalle ”maan alta” (miina) 

ja näin viittaa enemmän henkilöön itseensä kuin vain sattumanvaraiseen tapahtumaan. 

Kuoleman voi toki tässä ymmärtää myös palaamiseksi luonnon kiertokulkuun, jolloin 

kaikki yksilöllisyys häviää ja ihminen muuttuu pelkästään tietyksi rakenteeksi, 

erilaisiksi alkukantaisiksi muodoiksi (graffiti). Ennen muutosta puhuja on edelleen 

menneisyytensä tuotos ja näin kantaa kaikkea opittua ja ulkopuolelta opetettua 

mukanaan (lapsena opittua rukousta). Puhuja rinnastuu Platonin luolavertaukseen 

aistien pettävyydestä (korsun savussa) ja on varustautunut ulkomaailmaa vastaan oman 

minänsä ja egonsa kautta (nuttu, luotiliivi): 
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Unessa, joka on todellisuuden äidinkieli/ olen sotilas, joka tänään kuolee/ astuu 

miinaan ja muuttuu/ karmiininpunaiseksi graffitiksi/ mutta nyt vielä asettaa korsun 

savussa nuttua ylleen/ parakin pimeydessä luotiliiviä/ hyräilee lapsena opittua 

rukousta (ANG 59.)    

 

Puhuja muistuttaa myös maailman yksiulotteisuudesta: ”parakin pimeys” symboloi 

maailmaa joka ihmisen on tarkoitus valaista, nousta sieltä ylös. Henkinen kehitys ei 

kuitenkaan välttämättä tarkoita ymmärrystä ihmisten välillä, vaan jälleen kerran 

ainoaksi totuudeksi jää solipsistinen ulottuvuus ja ajatus siitä että yhdessä ihmisessä on 

koko maailma: ”Ei sinua ole/ on vain minä/ Ja näiden välissä surkea erehdys, sillä 

kirjoitus on/ magiaa, joka yksin luo maailman parakin pimeydessä” (ANG 59). 

”Kuolemansa” jälkeen puhuja kohtaa vihdoin animansa, omat feminiiniset ja 

täydentävät piirteensä. Naiseus miehessä on myös toiseutta, salainen voimavara, jotain 

tuntematonta: 

Unessa olen sotilas, joka tänään kuolee/ ja minulle näytetään, miten mehiläinen 

kesytetään/ kun se on tehty oikein, tapaa olennon/ joka voi tehdä mitä tahansa/ 

aivan mitä tahansa (ANG 60; kursiivi teoksessa) 

 

Mehiläisen voi tulkita monella tavalla. Se on feminiinisyyden, naiseuden symboli. Kun 

naiseus on kesytetty (sisäistetty miehessä), ja tähän tehtävään asetetaan mies (sotilas), 

päästään lähemmäksi tuota tasa-arvon ja vapauden ihannetta, ja silloin tämän kehityksen 

myötä avautuu uusia mahdollisuuksia. Sotilas symboloi tottelemista, anonyymisyyttä ja 

tahdon menettämistä yhteiskunnassa, mutta tässä se vertautuu myös sankariin ja 

sankarin suorittamaan sankaritekoon. Jos mehiläinen käsitetään kuningatarmehiläiseksi, 

tämä ”naisen kesyttäminen” voi tapahtua myös toiseen suuntaan – ja on ehkä jo 

tapahtunut vuosisatoja. Näin ajatellen nainen on synnytyskone, ja tämän myötä naisen 

tehtävänä on vain synnyttää jälkeläisiä jotka asetetaan valtiovallan tahdon alle. Väestön 

paljouden takia monissa maissa valitettavasti myös suositaan pelkästään poikalapsia. 

Näin ajateltuna ihmiskunta ”kesytetään” ja mehiläinen on myös massan symboli. Ja kun 

maailma perustuu pelkästään sokealle kasvulle, tapaamme olennon, joka luulee 

voivansa tehdä mitä tahansa, luonnosta ja rajoista piittaamatta. Vaikka Angeluksessa 

”rajattoman kasvamisen vaatimus” (ANG 66) yhdistetään ensisijaisesti taloustieteeseen, 
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voi sen yhdistää myös esimerkiksi teknologiaan tai asevarusteluun, metaforisesti 

maailman rappiolliseen tilaan.   

Evolutiivisesti ajateltuna mehiläinen on toisaalta myös epäitsekkyyden symboli. 

Tiettävästi jo Charles Darwinille mehiläisyhteiskunnista muodostui eräänlainen 

ongelma, tämä kun soti evoluution tiettyä periaatetta vastaan – sitä että kukin olio pyrkii 

itsekkäästi edistämään omaa selviytymistään. Kuitenkin Darwin ajatteli että tietyllä 

tavalla koko mehiläisyhteiskuntaa voi verrata yhteen yksilöön. Näin yhteiskunta 

perustui kaikkien osallistumisen periaatteelle. Kun puhujan ja naisen välinen 

kohtaaminen on tapahtunut, ollaan yhä lähempänä individuaatioprosessin päätöstä: 

Näin unta, (joka on todellisuuden äidinkieli)/ jossa odotin kaksosia/ tyttöä ja 

poikaa/ ne olivat mahassani/ ajattelin, että on rajattoman hävytöntä/ päättää jonkun 

olemassaolosta sillä tavoin/ että synnyttää ihmisiä tähän maailmaan/ sehän on 

murha (ANG 68; sulkeet teoksessa) 

 

Mahassa olevat kaksoset tulee nähdä uuden alun symbolina, uuden ihmisen syntymänä, 

joka tasapuolisesti sisältää molemmat sukupuolet. Näin voidaan ajatella että syntymässä 

ihmisellä on sekä tietoisuus että tiedostumaton puoli itsessään ja että tämän vaaliminen 

elämän aikana olisi tärkeää. Kaksonen viittaa ihmisen molempiin puoliin sekä 

käänteisen metaforisesti ihmisen eriytymättömään jumalalliseen olemukseen. Kuitenkin 

puhuja tuntuu ajattelevan että aika ei ole vielä kypsä individuaatioon liittyville 

ajatuksille ja vertaa näiden hylkäämistä murhaamiseen. Helposti voidaan ymmärtää että 

”murhaaminen” tapahtuu kansan toimesta.  

Puhuja tuntuu myös ajattelevan että todellisuutta oikeastaan kuvastaa paremmin uni 

(todellisuuden äidinkieli), eli tietyllä tavalla unen ja valveen roolit ovat kääntyneet 

ympäri. Näin todellisuutta eivät selitä ihmisen rationaaliset päätelmät siitä vaan unen 

symbolinen ja alitajunnainen kieli. Unessa myös vaistomaisuus saa enemmän valtaa. 

Päiväkirjassaan Yrjänä tuo esille kiinnostuksensa mystikko G.I. Gurdjieffiä kohtaan 

(PK 220), jonka opetuksista ja elämästä vasta nykypäivänä on alkanut ilmestyä 

suomenkielisiä teoksia. Yksi Gurdjieffin teemoista oli ajatus ihmisen mekaanisesta 

eksistenssistä. (Häkkinen 2013.) Gurdjieffin mukaan ihmisen täytyy ymmärtää 

ensimmäiseksi elävänsä unessa, jossa ei ole todellista läsnäoloa. Ihmisen myös täytyy 

haluta herätä, haluta tutkia itseään. Ihminen vastaanottaa passiivisesti vaikutelmia 
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todellisuudesta eikä tunnista todellista minäänsä joka itseasiassa on pyhää 

olemassaoloa. Vanhan minän, joka tavallaan onkin ollut vain todellisen minän 

poissaoloa, täytyy hävitä tyhjyyteen ja oivalluksen kautta ihminen löytää oikean 

vaikutelman siitä kuka on. Ihmisen täytyy alati tarkkailla sitä mihin hän suuntaa 

huomionsa ja pyrkiä olemaan samaistumatta ulkoisiin kohteisiin. (de Salzmann 2013, 

33–59.) Näyttäisi että Gurdjieff ei itseasiassa annakaan unelle sen ominaista mystista 

arvoa, vaan valve-elämän ”unesta” herättyään, ihminen kokee todellisuuden 

järkähtämättömän selkeästi. Näin unikin voidaan nähdä vääränä samaistumisen 

kohteena, joka vain sekoittaa ihmisen tunteet, järjen ja keholliset viestit.  

   

5.1.5 ”Lapsivesi” 

Oksentelen vähemmän kuin vielä kuukausi sitten  

katselen unia, joissa pääni ympärillä on  

lyijyllä kantattu akvaario täynnä lapsivettä  

minulla on lehmän leuka ja silmät on sialta  

olen ilkeä pirulainen, olemattoman seudun  

kunnanlääkäri  

amputaatiot hoidan rautasahalla, komputaatiot Leibnizin  

koneella (ANG 69.)  

 

Puhuja itse vertautuu tässä ei niin imartelevasti: lehmän leuka kertoo 

tyhjänjauhamisesta, eivätkä sian silmätkään ole ansioksi. Amputaatio kertoo itsensä 

silpomisesta, oman ”osan” pois leikkaamisesta, lapseen viittaa selkeästi myös lapsivesi. 

Jälleen kerran on palattu ensimmäisen runon ja unen alkutilanteeseen. Puhujan epäily 

jatkuu, nyt ”synnyttäminen” tapahtuu pään kohdalla, ajatuksissa, kuin väkisin laitettuna, 

ahdasmielisenä laatikkona pään ympärillä. Kokemuksen rajuus (oksentelen vähemmän) 

ja ideaalin kirkkaus ovat vaihtuneet tylsyyden ja itsensä syyttelemisen tunteisiin.  

Puhuja tuntuu jälleen myös epäilevän ihanteensa arvoa, suhteessa elämän ja luonnon 

lakeihin. Ehkä ihmisenkin ainoa tehtävä on vain olla fyysisten reaktioiden ja viettien 

vietävänä: ”Elämä on sarja nykiviä liikkeitä/ mitään ei voi säästää/ kaikki on kulutettava 

pois” (ANG 69.) Myös unelmat ja tavoitteet kehittymisen ihannetta kohti tuntuvat nyt 

hukkuneelta ajan virtaan. Puhuja ulottaa ideaalin kääntöpuolen kaikkialla maailmassa 

olevaksi voimaksi, joka jatkuu ainiaan: ”Hiippailen kosmisten Stalingradien raunioissa/ 
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joissa pahuus jatkaa keskeytymättä lausettaan, vaikka/ puhujat vaihtuvat” (ANG 69). 

Koska ihmisillä ei ole kosketusta omaan kirjoitukseen, uutta luovaan runouteen, on 

maailmassa vain puhetta jota pahuuden ylläpitäjät ja lähettiläät tuottavat yhä uudestaan. 

Puhujan käsitykset kirjoituksesta ovat toki vertauskuvannollisia nekin, sillä kirjoituksen 

tekstuaalista muotoa aina tärkeämpi on sen takaa löytyvä idea. Eikä ideoita voi 

pakottaa, ne syntyvät vapaasti.  

Viimeistään nyt puhuja näkyy luopuneen ulkopuolisen vaikuttajan olemassaolosta, tai 

jos tällainen edes hyväksytään, niin sen toimimattomuus joudutaan kuitenkin laittamaan 

kyseenalaiseksi. Tai sitten voi olla vain niin että ihmisen käsityskyvyt ovat vajavaiset, 

eikä ihminen pysty tulkitsemaan Jumalan lähettämiä viestejä. Yhä kuitenkin maailmasta 

muodostettu rationaalisuus tulisi korvata sen kokemuksellisella suhteella ja ihmisellä 

tulisi olla suhde omaan tiedostumattomaan (painimatsi). Myös tasa-arvon ja vapauden 

ihanne nousee vielä esiin: Leda kirmaa paksulla nurmella ilman että Zeus joutsenen 

hahmossa ahdistelee tätä (Henrikson 1991, 284). Näin nainen ja siihen liitettävät 

hyvyyden käsitteet ”juoksevat vapaasti”. Ja lopulta, kun ihmisestä tulee Jumalan 

kaltainen, ei itse Jumalaa enää tarvita, vaan tämä laskeutuu taivaasta: 

 Katkelmia ja väläyksiä kaikki  

eikä Jumala lähetä ohjeita  

hän lähettää profetian, mysteerin, kaaoksen siemenet  

ei hän piittaa, kuinka paljon tiedämme niveljalkaisten  

taksonomiasta  

  hän tahtoo nähdä  

Apollon ja Dionysoksen painimatsin,  

hän tahtoo nähdä Ledan kirmaavan tähtien alla  

paksulla nurmella,  

haistaa meidän neniemme kautta kuinka maa on väkevä,  

laskea jalkansa hiekkaan meren rannassa,  

lähteä aamunkoitossa matkaan päin kaupungin avointa  

porttia (ANG 70.)  

 

Katkelmaan liittyy myös lupaus uuden ajan alkamisesta, sillä Jumalakin on vasta 

elämän alkupuolella (aamunkoitto) ja myös Jumalastakin tulee ihmismäinen (haistaa 

neniemme kautta). Uuden ajan voisi tulkita niin sanotuksi Vesimiehen ajaksi joka 

astronomisesti liittyy taivaan tähtikuvioiden vaihtumiseen mutta mystisemmalla tasolla 

aikaan jolloin ihminen tulee viimein löytämään tajuntansa salat ja mahdollisuudet. 

(Lachman 2001, 31–32.) Tietyssä mielessä kehityksen voi nähdäkin loogisena 
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jatkumona sillä ihminen on koko olemassaolon ajan kehittynyt yhä älykkäämmäksi ja 

oppivaisemmaksi. Silloin voidaan toki janan toiseen laitaan sijoittaa ihminen joka 

ratkaisee maailman ja mielensä ongelmat huippuunsa asti kehittyneellä tietoisuudellaan. 

Ainakin Tajunnan alkemistit -teoksen mukaan vielä 60 ja 70-luvuilla ihminen ei ollut 

läheskään valmis ja varsinkin erilaiset psykedeeliset menetelmät tarjosivat liian suoran 

ja nopean ”matkan” ihmisen tajuntaan.  
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6. MAAILMA ON KANSAN PUHETTA 

6.1 Kansanomainen maailmankuva 

Yhtenä kansaa kuvaavana ominaisuutena voisi olla, kuten maailmankuvaankin sisältyy, 

itsensä sijoittaminen arvojen keskelle ja toisaalta myös arvojen puolustaminen. Kansa 

on siis jotain joka on näkyvillä ja näkymätön samaan aikaan. Toisaalta, kun kansa 

osallistuu johonkin, on sen ominaispiirteenä myös ääripäiden välttely. Tällöin 

esimerkiksi uskonnollisissa näkemyksissä ei olla täysin ateisteja mutta ei myöskään 

haluta olla osana jotain tiettyä (kristinuskon) pienempää uskontokuntaa. Angeluksessa 

kärjistetysti kansa on jotain joka ”typeryydessään” ja ”mauttomuudessaan” tulee esille, 

mutta positiivisten arvojen ja ihanteiden ilmestyessä katoaa nimettomäksi ja 

haluttomaksi osallistua. Yleisesti tulkittuna kansa suosii vanhaa eli tuttua, ja pelkää 

uutta eli muutosta. Kansa saattaa myös ”orjallisesti” noudattaa sille markkinoituja 

vaikutteita, kuten muodin trendejä, mutta osallistuminen on enemmän tai vähemmän 

vain tapa olla mukana maailmassa, eikä niinkään omakohtainen tai persoonallinen 

valinta.  

Tietyllä tavalla kansa ja primitiivisyys yhdistyvät, vaikka yleensä konreettista ajattelua 

ei tule täysin yhdistäkään primitiivin ajatusmalleihin. Kuitenkin kyseessä on aina uuden 

näkeminen vanhan kautta. Tässä mielessä esimerkiksi kansa analogioi luonnon 

kulttuuriin yhdistyväksi. Esimerkiksi tietty luonnossa (tai ihmisen luonnollisessa 

elämässä) esiintyvä asia voi muuttua sanonnaksi tai jopa käyttäytymistä ohjaavaksi. Se 

voidaan myös käsittää yksinkertaiseksi analogiaksi, jolloin se mikä on aina ollut tai 

koettu joskus, tulee myös pysymään sellaisena. Kansa pyrkii myös sopeuttamaan, 

tutunomaistamaan ja paikallistamaan. Tällöin tälle vanhalle ja tutulle pohjalle tuodaan 

uusia vaikutteita ja kokemuksia, arvomaailmoja joista tehdään myös valintoja – joko 

hyväksytään tai hylätään. (Knuuttila 1989, 209–216.) Voidaan siis todeta että 

individuaatiostakin luultavasti muodostuu suurelle osaa ihmisistä mahdottomuus, koska 

se vaatii niin paljon vanhan kyseenalaistamista ja hylkäämistä. Ja vaikka maailma 

muuttuisikin radikaalisti, kuten tiede on muuttanut ihmisten maailmankuvaa, niin on 

varmaan totta kuten Knuuttilakin tähdentää että muutokset eivät muuta 

perustuvanlaatuisesti ihmisen suhtautumista olemiseensa, korkeintaan opettavat 

suhtautumaan uusiin muutoksiin (Knuuttila 1989, 196). Yksi käsitys onkin sijoittaa 
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kansa historian muutosten alarakenteeksi, jolloin se mukautuu, selviytyy ja luultavasti 

alistuukin.  

Kansanomainen voidaan asettaa tieteellisen vastakohdaksi, jolloin tieteellistä totuutta 

vastaa kansan oma ”totuus”, kansantarut, uskomukset ja ennustukset. Kansanomaisesta 

maailmankuvasta muodostuu helposti myös käsitys kansasta kaikkea kehitystä 

vastustavana,  kuten vaikka Aleksis Kiven Seitsemän veljestä -teoksesssa. Näin kansa ei 

näyttäydy ikinä positiivisena, vaan enemminkin joko negatiivisena tai passiivisena. 

Kuitenkin, kansan määrittely yhteiskunnallisen aseman kautta on problemaattista. 

Vaikka on varmaankin totta että nyky-yhteiskunnassa ovat tuloerot kasvaneet, niin 

tarkoittaako tämä automaattisesti sitä että näiden erojen väliin jäävä ryhmä 

(jonkinlainen keskiluokka siis) on automaattisesti itse kansa? Jos taasen kansan 

käsitteessä painotetaan oppimattomuutta, jopa tiettyä ”vulgaariutta”, kansaksi voi silloin 

mieltää yhteiskunnan alimmat tasot, köyhät, työttömät ja pienituloiset, mutta toisaalta 

tämäkin jaottelu on liian epämääräinen.   

Knuuttila tuo esille Richard Weissin esittämän kompromissinäkemyksen jossa voidaan 

liittää jokainen ihminen enemmän tai vähemmän osaksi kansaa. Tällöin kansa ei 

muodostu sosiaalisen ryhmän kautta, vaan on enemmän suhtautumistapa. (Knuuttila 

1989, 199.) Näin ihminen ei kuulu tiettyyn ryhmään esimerkiksi maun tai tapojen 

kautta, tai ainakaan se ei välttämättä tule ilmi ensinäkemältä. Hieman ironista onkin että 

kansaa yritetään usein yhtä aikaa laittaa hahmottomaksi massaksi, mutta kuitenkin siitä 

voidaan tuoda (tai alleviivata) esille sitä edustavia henkilöitä. Kansan käsite voi siis 

myös muodostua osittain tyypin (urheilusankari) tai tapahtuman (historia) kautta. Tämä 

voi tapahtua molempiin suuntiin, on esimerkkinä tyyppi jota kansa ihailee ja jota ylempi 

luokka halveksii. Knuuttila tuo myös esille Luigi Lombardi-Satrianin käsitteen 

kiistämisen kultuuri, jolla kansa puolustaa itseään ja myös luo yhteenkuuluvuuden 

tunnetta (Knuuttila 1989, 206–207). Yleensä ottaen on myös tunnettua että kansa 

mielellään kapinoi yhteiskunnan ylempiä luokkia vastaan. Esimerkiksi lause ”työ 

tekijäänsä kiittää” varmasti saa työntekijän ja työnjohtajan silmissä täysin vastakkaisen 

merkityksen. Toisaalta, jos ja kun ihmisen keskeinen tapa nähdä maailmaa on itsensä 

kautta, niin sanottu egosentrisyys ei varmasti ole vain pelkän tietyn sosiaalisen ryhmän 

ominaisuus. Näin ollen kansan käsitteleminen kokonaisena ryhmänä tuntuu liian 

suurelta, tiettyyn luokkaan sidottuna taasen liian typistävältä.  
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Mikä voisi olla kuva Suomen kansasta? Suomalaisiin liitetään yleensä tiettyjä 

luonteenpiirteitä kuten rauhallisuus, hiljaisuus, varauksellisuus. Kun näitä piirteitä 

kärjistetään, saadaan niistä helposti myös passiivisuus, ujous ja tylyys. Me (suomalaiset) 

emme ehkä ensimmäisinä ole mieltämme julkisesti osoittamassa, vaan tyydymme 

jättäytymään taustalle. Samaa tuntuisi kertovan myös kommentti: ”pienessä, ovelaksi 

itseään luulevassa maassa/ joka aina kumartaa taipuisasti tuulen mukaan/ missä 

paradigma ja syntagma ovat tarpeettomia” (ANG 67). Paradigman ja syntagman 

käsittelyn voi katsoa vaativan kykyä käsitellä monipuolisesti tekstiä ja sitä miten tuoda 

itse esille omia mielipiteitään, näin vältetään pelkästään yhden totuuden esiintyminen – 

tai sen kokonaan puuttuminen.   

 

6.2 Barthes ja myytti 

Teoksessaan Mytologioita (ilm. 1957) Roland Barthes esittää myytistä ensimmäisen 

alustavan määritelmän: se on puhetta. Myytti on viestintäjärjestelmä, mutta ei viaton, 

vaan sillä pyritään vaikuttamaan vastaanottajaan. Muuten jokin tietty sana (kuten kansa) 

on vain mykkä objekti, kasa merkkejä, mutta myytti muuttaa sen ”suulliseen tilaan”. 

Myytti vihjailee ja Barthesin mukaan melkeinpä mikä vaan voi muodostua myytiksi tai 

voidaan tehdä sellaiseksi. Ei ole merkitystä mistä ”tekstistä” puhutaan; kirjoituksesta, 

kuvasta, mainoksesta, vaikka tietenkin suorin viesti saadaan kuvallisen tehon kautta. 

Myytti onkin käsitettävä osana semiologiaa, merkkien järjestelmää. Barthes tähdentää 

ettei ikuisia myyttejä ole ja Barthesille myytti onkin ”historian valitsemaa puhetta” eikä 

synny luonnollisesti itsestään. (Barthes 1994, 173–174.) Voidaan siis päätellä että 

ihminen liittää luonnollisiin ilmiöihin vaikutteita oman käsityskyvyn rajoissa ja nämä 

vaikutteet vaihtelevat historiallisen kontekstin mukaan.  

Semiologiassa on kyse kahden termin, merkitsijän ja merkityn välisestä suhteesta ja 

näiden yhdistymisestä merkiksi. Kyseessä ei ole kuitenkaan looginen vastaavuus, vaan 

samanarvoisuus. Myytti ottaa osaa semiologiaan pelkästään muodollisesti, mutta 

historian merkityksen kautta se on silti ideologista. Ennen kuin päästään myytin 

tarkasteluun, lähdetään liikkeelle kielestä. Kieli, jota Barthes kutsuu myös 

objektikieleksi, sisältää merkitsijän ja merkityn. Näistä kahdesta muodostuu merkki 

kielen järjestelmään tai merkitsijä myytin järjestelmään, jota voidaan kutsua myös 
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metakieleksi koska se viittaa edelliseen. On siis hyvä huomata että myytti itsessään 

sisältää jo merkityksenannon. Myytin tasolla merkitsijästä tulee muoto, merkitystä 

käsite ja merkistä, näiden yhdistymisestä merkityksenanto. Viimeisellä tasolla myytillä 

on kahdenlainen tehtävä, sekä osoittaa että selittää. Myytin muoto sisältää aina jonkin 

merkityksen, jotain joka edellyttää ainakin jossain määrin lukutaitoa, se viittaa 

johonkin. (Barthes 1994, 176–179.) Jokaiselle asialle, käsitteelle, voidaan näin antaa 

kaksi ominaisuutta jotka mielessä yhdistyvät objektiksi (merkiksi): fyysinen (merkitsijä) 

ja käsitettävä (merkitty) muoto.  

Myytissä merkitsijässä on siis jo valmiina kaksi puolta, muoto (luonto) ja merkitys 

(historia), mutta myyttiin liitetyt käsitteet vääristävät pelkästään merkityksen. Myytille 

on ominaista muodon ja merkityksen vuorottelu ja se että muoto joutuu yhä uudelleen 

määrittelemään itsensä. Myytissä ”muodollinen” puoli pysyy tavallaan olemassa, mutta 

tietyllä tapaa se onkin pelkästään objektiivinen, kuten vaikka käsite kansakin. Kun 

myytti sitten etenee, sen merkitys korostuu käsitteeksi. Käsite vie merkityksen vielä 

pidemmälle, mutta se sisältää aina vain tietyn osan totuudesta: sen avulla myyttiin 

istutetaan aivan uusi ”historia”. Käsite on siis aina köyhempi kuin merkitys, koska se 

esittää itsensä vain uudessa muodossaan. Käsite koostuu usein sekavista ja 

rajoittumattomista mielleyhtymistä ja näin vääristää ja vieraannuttaa alkuperäisen 

merkityksen. (Barthes 1994, 180–184.)  

Viimeisellä tasolla, myytin merkityksenannossa huomataan että suhde merkityksen ja 

käsitteen välillä on vääristynyt. Myytti ei siis yritäkään kätkeä mitään, vaan näyttää 

itsensä luonnollisena. Merkityksenannon ja myytin purkamisen voi tulkita niin että 

jokaisella asialla on oma luonnollinen ja historiallinen puolensa. Myytissä taasen 

historiallista puolta on korostettu ja ”luonnollistettu” ja asian oikea luonnollisuus, joka 

on myös täysin objektiivista, on jäänyt vain sitomaan ja tukemaan myyttistä viestiä. 

Myytti pyrkiikin tuottamaan tiettyyn motiiviin tai analogiaan perustuvan 

merkityksenannon. Barthesille myytti on:  ”varastettua ja palautettua puhetta”. (Barthes 

1994, 185–188; kursiivit teoksessa) Tässä mielessä on helppo ymmärtää modernien 

myyttien, tai vaikka kuulopuheiden vaarat, sillä tämän uuden merkityksenannon jälkeen 

mikään luonnollinen asia ei enää palaa ennalleen vaan sisältää aina uusia, ja osin 

piilotettujakin, arvostelmia.  
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Barthes esittelee myös myytin ”oikealla” ja ”vasemmalla”, jossa porvarillinen sijoittuu 

luonnollisesti oikealle. Porvarillisen maailman unelma rakentuu tietyille kielikuville, 

jotka mielenkiintoisesti liittyvät kansanomaiseen maailmankuvaan. Näin voidaan 

Barthesin esittämät käsitteet myös siirtää ainakin osittain Angeluksen kansaa, sen 

ihmisiä ja yhteiskuntaa koskevaksi. Barthes luettelee seitsemän eri kielikuvaa: ”rokote”, 

”historiattomuus”, ”samastuminen”, ”tautologia”, ”ei-eittely”, ”laadun muuttaminen 

määräksi” ja ”toteamus”. Käsittelen niistä muutamaa. Samastumisessa ihminen on 

kykenemätön kuvittelemaan toista ihmistä. Niinpä ihminen kieltää toisen erilaisuuden, 

yrittää muuttaa tämän kaltaisekseen. Kuten Barthes esittää, tähän sopii hyvin eksotiikka, 

jossa ihmisen luontaisuus, se kuka hän vain ja ainoastaan on, muutetaan osaksi tiettyä 

lokeroa, jotain joka on valmiiksi raamitettu. Tautologia on myös samanlaistamista, se 

on maailmankuva joka ei salli eroja. Barthesin esimerkkinä toimii vanhemman toteamus 

lapselle: ”näin on koska näin on”. Tällä tavalla petetään sekä objekti (kysymys) sekä 

sitä kuvaava kieli. Laadun muuttamisessa määräksi luonnollisesti yritetään antaa lisää 

”arvokkuutta” jollekin kohteelle. Barthes käyttää esimerkkinä teatteria, jossa esteettiset 

arvot heijastuvat kokonaisuuden päälle. Tämä toimii myös toisinpäin, ja enemmän 

oikeastaan liittyisi kansanomaiseen maailmankuvaa, eli määrä korvaa laadun. 

Toteamuksessa sananparret kuluvat käytössä ja niinpä esimerkiksi ”kaunis ilma tänään” 

muuttuu luontoon viittavasta ja siis osittaisesta hyödyllisyydestä pelkäksi lauseeksi. 

(Barthes 1994, 206–211.) 

 

6.3 ”Marinoitu, valmis kansa” – myytin purkaminen 

Angelus -teoksessa kansaa luonnehditaan seuraavilla lauseilla: ”Sitä kansa haluaa ja sitä 

se saa/ marinoitu, valmis kansa” (ANG 13), ”ja kansa kirkuu maaliviivan kohdalla/ 

verta, auringon kaltaista, heleää ambrosiaa ja kuumaa nektaria/ aina verta huutaa kansa, 

joka itse on verta ja verensä perintöä” (ANG 31), ”ja me olemme kansa/ eikä meistä ole 

mihinkään/ ei muiluttamaan kelvotonta hallitusta rajalle/ ei repimään rumaa päätämme 

irti” (ANG 32) sekä: ”kansa osoittautuu joukoksi kuivettuneita byrokraatteja/ 

kissankuristajia” (ANG 55). Käsittelen ensimmäistä lausetta (marinoitu, valmis kansa) 

suhteessa sen omaan kontekstiin eli runoon (ANG 11–14) mihin se sijoittuu. Näin kansa 

toimii myyttisenä objektina, joka sisältää tyypittäviä ominaisuuksia, että yleistävänä 

kokonaisuutena.  
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Kielen tasolla kansa on luonnollinen, fyysinen käsite johon liittyy tietynlainen merkitys. 

Näistä muodostuu tuntemamme merkki, kansan käsite. Merkki on laaja käsitteellisesti, 

ja voidaan ymmärtää että se on jokaiselle ihmiselle aika kiistaton ja samanlainen. Kansa 

omaa toki myös historiallisen taustansa. Sillä on sekä maailmanhistoriallinen että 

kansallinen tausta. Myytin tasolla muoto sisältää jo valmiiksi muodostettuja käsityksiä 

kansasta, kuten vaikka kansanomaisen maailmankuvan kautta, sekä toki kuvitelmat siitä 

tiettynä objektina. Myytti lisää tähän jo valmiiksi arvosteltuun käsitteeseen lisää 

ominaisuuksia eli sanat: ”marinoitu, valmis”. Kuitenkaan ei ole mitään oikeata, tai 

loogista, yhteyttä näiden käsitteiden välillä. Kun edetään myytin ensimmäiseen tasoon 

(merkitsijä: merkitys-muoto), huomataan jälleen että käsite joka on tavallaan selkeä, 

sisältää kuitenkin jo yhteen liitettyjä asetelmia. Tässä mielessä aina kun astumme 

puheen tai kielen maailmaan, on kyse myytistä. Tämä johtuu luonnollisesti kielen 

viittaussuhteesta joka on konventionaalinen ja joka näin jättää luonnollisesta objektista 

huolimatta paljon varaa subjektiivisille tulkinnoille. Me kaikki tiedämme mitä kansa on 

sinällään, mutta arvotukset voivat olla suuresti erilaisia eri yksilöiden kesken.  

Kun Angeluksen kansaa käsitellään myyttinä, huomataan että kaksi viatonta sanaa 

(marinoitu, valmis) on heijastettu koko kansan historiallisen ja luonnollisen olemistavan 

päälle. Koska kansa on muodostunut osana ihmisten elämää, se on yhtä aikaa olemassa 

ja olematon. Siinä mielessä sekin on myytti, koska tunnustetusta olemassaolosta 

huolimatta pystytään kyseenalaistamaan sen olemassaolo ja kaikki siihen liitetyt 

ominaisuudet. Kuitenkin, kaikista eri merkityksistä ja vaihtoehdoista, myytti on valinnut 

kaksi sanaa jotka vihjaavat elämän helppouteen ja aloitekyvyn puuttumiseen. Marinoitu 

suuntautuu ainakin kahtaalle, runsaaseen alkoholin kulutukseen ja ruokailutottumuksiin, 

jossa tyydymme prosessoituun ruokaan, niin sanottuun ”einesruokaan”. Valmis 

yhdistyy aloitekyvyn puuttumiseen, valmiseen maailmaan jossa kaikki on lukkoon 

lyöty. Voidaan myös päätellä että kenelläkään ei ole halua murtaa oman 

maailmankuvansa rajoja, kehittyä ihmisenä. Näin kansasta muutaman sanan avulla 

luodaan negatiivinen ja passiivinen kuva. Runon samassa kappaleessa puhutaan myös 

toimittajien kirjoittamista turhuuksista (hiihtokilpailuista, keekoilusta) ja niitä ostavasta 

yleisöstä ja aiheista (joku raukkaparka revittelee petrokemialla täytettyjä tissejään).  

Mitkä ovat kansaan liitetyt muut merkitykset? Ristiriitaisesti puhuja yhdistää kansaan 

pelkästään siitä erottavia ryhmiä, ja tavallaan astuu omaan ansaan, jos ja kun kansa 
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sinällään on yhtenä käsitettävä kokonaisuus. Muutenkin pahoinvoinnin korostaminen 

näkyy ryhmäkuvassa: puhuja luettelee muun muassa työttömät, sosiaalipummit, 

alkoholistit ja vaimonpieksäjät. Toisaalta puhuja myös tunnustaa ettei ehkä olekaan 

täysin yläpuolella: ”ikäänkuin mulla ois jonkinlaiset siivet”. Mielenkiintoista on myös 

että kansa käy keskenään taistelua, ikään kuin alakategoriat toisaan vastaan, niinpä 

”homot ja ulkomaalaiset pitää tappaa”. On myös kyseenalaista onko kansa trendien ja 

persoonallisuuksien perässä juoksevaa (onko kasvissyönti kapinaa, onko lesbous 

kapinaa, onko spurguus kapinaa) vai niin sanottua ”harmaata massaa”, tai ehkäpä nämä 

yhdistyvät kokonaisuudeksi jossa kaikki ovat erilaisia mutta silti samanlaisia.  

Loppujen lopuksi puhuja jää tautologiseen päättelyyn, mikä valitettavasti osittain näkyy 

myös median hallitsemassa uutisoinnissa; kun suuntaa katseensa traagisuuteen, 

maailmasta näkyy pelkästään traagisuutta. Lopuksi kyse on siitä että myytin muotoon 

voidaan liittää lukuisia merkityksiä, jotka ovat kaikkien saatavilla, eivätkä niiden 

tarvitse olla toisiaan poissulkevia, mutta silti myytin käsite valitsee niistä vain 

muutaman, unohtaa loput, ja saa lopputuloksen näyttämään ainoalta ehdottomalta 

totuudelta. Merkityksenannossa myytti näin palautuu merkkimäiseen tilaansa, mutta ei 

ikinä täysin objektiiviseksi. Kansa on siis edelleen ”kansa”.  
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7. NÄKÖKULMIA HISTORIAAN 

7.1 Sumerin aika ja sen kääntöpuoli 

Teoksessa mainitaan paljon sumerilaista nimistöä ja käsitteistöä kuten Uruk, Nippur, 

kaksoisvirranmaa (eli Mesopotamia), Sumerinmaa, Marduk ja zikkurat. Sumerilaiset 

olivat heimo, jotka paimensivat ja viljelivät maata alkujaan Mesopotamian tasangolla ja 

vähitellen loivat pysyvämpää asutusta. Kaksoisvirranmaalle eli Tigris ja Eufrat jokien 

väliselle ja vuorten ympäröivälle alueelle sumerilaisten on arveltu asettuneen noin 7500 

vuotta sitten. Tasanko oli otollista maanviljelykselle ja myös sääolojen suhteen 

epävarmempia alueita pystyttiin keinokastelun avulla viljelemään. Keinokastelun 

järjestämistä onkin esitetty yhdeksi syyksi kaupungistuvan yhteiskunnan taustalle, ja se 

onkin voinut olla lähtölaukaus siihen että ihmiset ovat alkaneet erikoistua erilaisiin 

työtehtäviin. Toisaalta on myös mahdollista että suurempien ihmismäärien 

kokoontuminen yhteen ja erikoistuminen työn suorittamiseen tai organisointiin on 

tapahtunut yhtä aikaa, eikä niin että toinen olisi ollut ennen toista. Erikoistuminen johti 

kuitenkin tietynlaisten ammattiryhmien syntyyn ja kaupankäyntiin tuotteiden avulla 

läheisten asumiskeskittymien kanssa. Sumerilaisten keksinnöiksi luetaan muun muassa 

kirjoitustaidon kehittäminen, teknisiä innovaatioita kuten pyörän ja auran keksiminen 

sekä yhteiskunnallisia uudistuksia kuten matematiikan, lääketieteen ja rakennustaitojen 

tallentaminen ja eteenpäin vienti. Toisaalta tietyt keksinnöt kuten metallurgian 

kehittyminen ja pyörän käyttöönotto mahdollistivat myös sotalaitoksen synnyn, 

pitemmälle ulottuvat sotaretket sekä puolustussodat. (Redman 1994, 17–22.) 

Sumerin aikakauden kehityksellä oli myös kääntöpuolensa. Urbaanin 

kaupunkikulttuurin synty esimerkiksi ei taannut tasa-arvoisuutta jokaiselle yksilölle. 

Ensimmäistä kertaa ihmiskunta, tai ihmisyhteisöt, astuivat luokkajaon aikakaudelle. 

Luultavasti myös miehen ja naisen roolit korostuivat, jolloin naisten mahdollisuudet 

vaikuttaa omaan elämäänsä pienenivät. On siis mahdollista että yhteiskuntaluokkien 

eriytyminen ei ollutkaan vapaaehtoista vaan esimerkiksi viljelyspinta-alan 

kutistumisesta johtunutta taistelua ja alistamista. Myös sotaretket saattoivat perustua 

pelkästään rosvoamisen periaatteelle, joka sai luonnollisesti myös kaupungit 

varustautumaan yhä suuremmilla muureilla, eli eristämään itsensä. Ensimmäistä kertaa 

historian aikana alkoi myös ilmiö, joka on jatkunut tähänkin päivään saakka - 

ympäristöongelmat. (Redman 1994, 36.)   
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Syitä viljelytuotannon vähenemiseen ovat olleet ainakin keskushallinnon päätökset ja 

keinokastelun aiheuttama maaperän suolaantuminen. Keinokastelussa ylempää vuorten 

rinteiltä johdettiin vettä tasangolle jolloin myös kallioperän suolat kulkeutuvat pelloille. 

Keskitetty hallitseminen pienten kaupunkivaltioiden itsenäisyyden sijasta, tarjosi 

keskushallinnolle enemmän resursseja jonka seurauksena myös tuotanto pyrittiin 

nostamaan mahdollisimman suureksi. (Redman 1994, 21.) Samanlainen ajattelu tuntuu 

hallitsevan vielä nykyäänkin, jolloin aina suuremmat kokonaisuudet, kuten 

kansainväliset yritysketjut, näyttävät ainoalta oikealta vaihtoehdolta.    

Vaikka kirjoitustaidon syntyminen lasketaan sumerilaisten ansioksi, ensisijaisesti taitoa 

painaa kiilamaisia merkkejä savitauluihin käytettiin kaupankäynnin ja poliittisen 

järjestyksen valvonnassa (Redman 1994, 26). Kirjoittamisen myötä pyhät totuudet 

voitiin vakiinnuttaa tiettyjen luokkien asettamaksi, eikä kirjoitustaito – kuten ei vielä 

tänäkään päivänä – koskenut kaikkia ihmisryhmiä. Myös Angeluksen puhuja 

kommentoi tätä kirjoituksen muotoa joka vakiinnuttaa yhteiskunnallisen valtarakenteen: 

”Itselleen jokainen on tarina/ kirjoitusta/ perustuu kirjoitukseen/ ja kirjoittaja on 

kaksoisvirranmaan kirjuri/ Sana pyhä kun se on kirjoitettu/ Sana Jumalan puhetta” 

(ANG 15). Sumerilaisten uskomukset ja jumalkäsitykset toisaalta olivatkin fatalistisia, 

ja yksittäisen ihmisen tahto oli jumalien tai jumalhallitsijoiden päätösten alla. Aluksi 

jumalaan vertautuva valta oli temppelien papeilla mutta myöhemmin myös kuninkaat 

saivat jumalallisia piirteitä. (Redman 1994, 36.)   

Valtaoja kärjistää historian ”simpanssiurosten rehvasteluksi”, ja kiteyttää historian 

osuvasti valtakuntien ja johtajien vallanpitämiseen, sotimiseen ja aina lopulta 

luhistumiseen (Valtaoja 2012, 127). Myös Sumerin valtakunnan aika toteuttaa 

valtakuntiin yhdistettävää kehityskulkua, jossa alueen uudisraavaajien eli asuttajien 

jälkeen valtakunnan vauraus kasvaa valloitusten ja kaupankäynnin ansioista, sekä 

erilaiset tekniset ja älylliset innovaatiot lisääntyvät kunnes valtakunta tuhoutuu. Tämä 

tuhoutuminen tapahtuu enemmän tai vähemmän resurssien ylikulutuksen, ulkoisen 

valloituksen tai sisäisen rappion vaikutuksesta. Sumerin aika jaetaan pääpiirteisesti 

viiteen kauteen. Ubaidin kaudella (5500-3500 eKr) oli jo olemassa pienempää 

kyläasutusta ja keinokastelua, Urukin ja Dzemdet Nasrin kaudella (3500-2900 eKr) 

ilmestyivät varhaisimmat kirjoitukset, taide-esineet ja temppelit ja Varhaisdynastisella 

kaupunkivaltioiden kaudella (2900- 2350 ekr) vallasta kamppailtiin eri 
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kaupunkivaltioiden kesken. Akkadien valtakunta (2350-2150 eKr) tunnetaan 

kansallisvaltion aikakautena jolloin seemiläinen Sargon yhdisti Mesopotamian 

kaupungit valtakunnaksi jonka pääkaupunkina toimi Akkad. Sumer koki vielä oman 

renessanssinsa Urin 3. dynastian (2111-2005 eKr) muodossa. (Redman 1994, 23.)        

Sumerin kuningaskunta tuhoutui lopulta noin 1800 eKr ja antoi tilaa Babylonian ja 

Assyrian valtakunnan vallankamppailulle (Redman 1994, 37).   

Voidaankin kysyä, onko historia vain muutosta joka vaikuttaa ihmisten taustalla, 

esimerkiksi aineellisten olosuhteiden ja aatteiden muutoksena joihin täytyy mukautua. 

Näin tavallinen ihminen harvoin pääsee millään tavalla vaikuttamaan asioiden kulkuun. 

Aineelliset olosuhteet luultavasti vaikuttivat myös orjuuden syntymiseen. Ainakin 

Valtaoja liittää orjuuden myös rerurssien kannattavuuteen, eli siihen että 

kaupungistumisen myötä oli ensimmäistä kertaa kannattavaa pitää orjia (Valtaoja 2012, 

132). Toisaalta orjuutta voidaan pitää aina ”kannattavana” silloin kun omat resurssit 

eivät ole riittäviä, kuten vaikka rakennushankkeiden myötä.  

Sodat ja valloitukset runoteoksen puhuja liittää enemmän miehisiin piirteisiin: ”kun 

täällä Sumerinmaan yössä huohottaa/ keskeneräinen ziggurat/ jota me päivä vielä 

rakennamme” (ANG 22). Ziggurat eli porraspyramidi toimii myös tässä 

fallossymbolina, toki myös patriarkaattisena vallan merkkinä jossa tärkeintä on ihmisten 

eriarvoiset suhteet eli hallitseminen ja totteleminen. Talouden ja teknologian kautta se 

on myös esimerkki rajattomasta kasvusta. Myös zigguratit, jossa temppeli sijoitettiin 

suuren tasanteen päälle, kasvoivat kokoa Sumerin valtakunnan kasvamisen myötä 

(Redman 1994, 25). Yhteiskunnan eriarvoisuus ja hallitsijan sekä ylhäisön vallan ja 

merkityksen korostaminen näkyi myös taide-esineistössä. Niin sanotusta Urin 

kuninkaallisten hautakalmistosta on löydetty paljon kulta- ja hopea-esineitä ja 

surullisesti myös ihmisuhreja. Toisaalta tapaa haudata ihmisuhreja ei tiettävästi ollut 

muualla Mesopotamissa ja sekin hävisi ajan myötä. (Redman 1994, 34–35.)  Vaikka 

sumerilaiset taideaarteet ovat osa suurempaa kulttuuriperintöä, voidaan ne ainakin 

osittain mieltää ylimistön turhamaisuuden osoitukseksi.   

Yksi tapa nähdä Sumerin aika ja ensimmäisten kaupunkiyhteisöjen kehitys on niin että 

keräilijä- ja maanviljelysyhteisöjen jälkeen on päädytty tilanteeseen missä ihmisten 

liikkuvuus ja luontoon sidottu rytmi on pysähtynyt. Myös yhteiskunta ja hallitsijat 

tarvitsevat yhä enemmän rahallista ja sotilaallista resursseja suojellakseen ja 



71 

 

varmistaakseen valtansa olemassaolon. Muutos kehityksessä ei kuitenkaan aina ole 

välttämättä muutos kohti jotain parempaa. Metaforisesti voisi ilmaista että evoluutio ei 

ole insinööri, vaan enemminkin opportunisti, yhdistelijä. Petri Ylikosken ja Tomi 

Kokkosen mukaan se että keräilijäkulttuurin rinnalle muodostui maanviljely- ja 

paimentolaiskulttuureja, ei tarkoittanut yhden ihmisen elämänlaadulle parempaa. Se 

tarkoitti myös eläimistä tarttuvia tartuntatauteja, yhteisöasumisen epähygieenisyyttä, 

yksipuolisempaa ravintoa, sosiaalista hierarkkisuutta – yksipuolisempaa elämää 

(Ylikoski & Kokkonen 2009, 82). Nykyään myös uskotaan tiettyjen virusten ja 

bakteerien alkuperän ajoittuvan noin 10 000 – 12 000 vuoden päähän. Niinpä 

tuhkarokkovirus ja tuberkuloosibakteeri periytyvät luultavasti lehmistä ja 

influenssavirus ja hinkuyskäbakteeri linnuista ja sioista (Huovinen 2006, 293). Myös 

suurissa asutuskeskuksissa tartuntataudit leviävät helposti ja nopeasti. Esimerkiksi 

Mesopotamien alueella vaikuttanutta Sassanidien valtakuntaa, johon kuului suurin osa 

Irakin ja Iranin alueesta, koetteli rutto useaan otteeseen 500- ja 600-luvulla jKr. 

(Redman 1994, 21).  

Eikä ”joutilaisuus” ole vain tämän vuosituhannen ilmiö. Vaikka paikallaan pysyminen 

ja yhtäaikainen väestön kasvu mahdollisti tehokkaamman työnjaon, joka edesautti 

kulttuurista evoluutiota ja keksintöjä, se myös vapautti osan ihmisistä pelkästään 

hengissä pysymiseen vaadittavista tehtävistä. Näin se tarkoitti yhteisön hierarkisuuden 

lisääntymistä, kun taas aiemmin metsästäjä-keräilijä kulttuurien on arveltu olleen tasa-

arvoisempia. (Ylikoski & Kokkonen 2009, 83.)  

Pirjo Lapinkiven mukaan niin temppeliprostituutio kuin tavallinenkin prostituutio oli 

yleistä Mesopotamiassa (Lapinkivi 2001, 97). Tämä ei toki suoraan kerro naisen 

alistetusta asemasta, sillä osittain myös itse sukupuoliyhteys koettiin pyhäksi (kuten 

palvomalla jumalia temppeleissä) ja monet palvottavat jumaluudet liittyivät 

siitoskykyyn ja sen parantamiseen, yleensäkin hedelmällisyyteen. Prostituutio on esillä 

myös Angeluksessa, jossa enkeli ilmestyy Nippurin kelvottomalle portolle: 

Syököön Marduk maksani/ jotta en sinua kaipaa ja ikävöi/ täällä ihmisen 

kauneimman kaupungin/ savujen alla/ kun ovesi käy yhä uudelleen/ ja jokainen 

palaaja on jotenkin nyrpeä/ kuin heidän taatelinsa olisi tallattu/ mehu syljetty 

ympäri seiniä/ Lue Jungisi ja Freudisi ennen kuin avaat suusi/ lue profeetat ja 

valitusvirret ennen kuin kyselet typeriä/ näe kuilu ja kuilun ympärillä tuijottavat/ 

kivettyneet Äidit ennen kuin esität mitään (ANG 21; kursiivit teoksessa.)  
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Mielenkiintoista on lukea lauseet jatkumona, jolloin Jung vertautuu profeettaan ja Freud 

valitusvirsiin. Tällöin Jung katsoo eteenpäin ja Freud menneisyyteen. Lauseen ”älä 

kysele typeriä” voi ymmärtää tarkoittavan sekä aikaa Sumerin historiassa että nykyistä 

maailman tilaa. Jotta ymmärrettäisiin miksi on päädytty tähän tilanteeseen, jota 

symboloi mies ja nainen ja prostituutio, tulee katse suunnata sekä menneisyyteen (kuten 

lapsuuteen) että tulevaisuuteen. Kohtaus toimii siis vedenjakajana ja symboloi myös 

ihmisen elämää, sillä individuaatioon kuuluu ymmärtää sekä mistä on tullut että mihin 

on menossa. Yhteiskuntaan vertautuen kohtaus tuntuu sanovan myös että elämme yhä 

patriarkaattisen yhteiskunnan jäänteiden ja sääntöjen mukaan.  

Paluu porton luokse ja siitä johtuva pettymys on siis ikuista paluuta aikaan jolloin 

ihminen ei ollut vielä kokenut eriytymistä kokonaisuuden tunteestaan ja olemuksestaan. 

Siispä jokainen mies, ihminen, tahtoo palata naiseen, turvaan ja lohtuun (”kohtuun”). 

Keskeisenä ajatuksena on että ihminen yhä haluaa jotakin jonka on aikoinaan 

menettänyt ja etsii sitä vääristä asioista. Seksuaalisuuden luonnollinen käyttötarkoitus 

on näin muuttunut joksikin mikä ei enää liity pyhyyteen tai symboliseen merkitykseen. 

Tässäkin runossa patsaat symboloivat individuaation pysähtymistä, ja runon 

yksiulotteinen seksuaalisuuskin kertoo enemmän negatiivisesta individuaatiosta. Mies 

suorittaa miehistä rooliaan halun ja pettymyksen kautta (ja jokainen palaaja on jotenkin 

nyrpeä), naisen rooli jää passiiviseksi. Kuitenkin nainen tuottaa jo ruumiillaan 

matriarkaattiseen järjestykseen liitettäviä tärkeitä ominaisuuksia: naisen kohtu symboloi 

tiedostamatonta, koska nainen kuuntelee lastaan raskauden aikana ja myös itse raskaus 

symboloi hidasta muutos, kasvua. Yleensäkin naisen seksuaalisuuden voi katsoa olevan 

monitahoisempaa kuin miehen. Matriarkaattisen periaatteiden mukaan rakennettu 

yhteiskunta olisikin enemmän kokonaisvaltaiseen katsomukseen perustuvaa, kun taasen 

patriarkaattisessa muodossa valtaa saavat enemmän erittelevä ja käsitteellinen 

lähestymistapa. Näin asioiden suurimmaksi arvoksi saattaa muodostua tietyn yksittäisen 

käsitteen korostaminen. Tällöin esimerkiksi orjakaupassa ei huomioida ihmisarvoa vaan 

keskitytään sen tuotannollisiin lukuihin.    
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8. PÄÄTÄNTÖ 

Tutkielman tarkoituksena oli tarkastella A.W. Yrjänän Angelus -teoksen 

maailmankuvan, maailmanmetaforan ja C.G. Jungin individuaatioprosessin 

muodostumista. Yhtenä keskeisenä tutkimusongelmana oli tutkia merkityksiä ja 

siirtymää maailmankuvallisesta hahmottamisesta, ja sen yksipuolisestakin 

näkemyksestä maailmaa kohtaan, kohti yksilöitymistä jossa ihminen kokee syvemmän 

ja kokemuksellisemman tavan maailmassaolemiseen. Näin metaforiset käsitykset 

maailmasta toimivat sitovana teoriana, koska siirtymä kohti itseä, ja yksilöitymistä, on 

itsessään jo erittäin metaforinen. Mielenkiintoisesti maailmankuva ja individuaatio 

ovatkin näin metaforan lailla toistensa vastakohtia, jotain missä yhdistyvät konkreettiset 

ja abstraktit käsitykset. Teoksen maailmankuva on näin vahvasti dualistinen, jossa 

puhuja ja kuva maailmasta käyvät jatkuvaa kamppailua mahdollisen ja ehdottoman 

välillä.  

Olen käyttänyt tutkimusmetodina teoriapohjaa jossa merkityksiä luovat niin 

maailmankuva, maailmanmetafora kuin individuaatioprosessi. On totta että kukin näistä 

käsitteistä yksinäänkin toimisi jo kattavana pääkysymyksenä. Kuitenkin, mielestäni on 

myös mielenkiintoista ja filosofisesti hedelmällistä yhdistää nämä käsitteet, koska ne 

osittain myös ovat vain näkemysten eri puolia ja näin riippuvat paljon siitä miten yksilö 

näkee ja kokee maailman. Tässä mielessä onkin huomionarvoista että kun tullaan 

lähemmäksi individuaatiota, mennään koko ajan kauemmaksi maailmankuvasta. On 

toki totta että maailmanmetaforakin voi olla maailmankuvan tavoin yksiulotteinen kuva 

maailmasta, mutta voidaan myös ymmärtää niin että juuri metaforisuuden kautta 

ihminen pystyy laajentamaan kuvaa maailmasta ja näin myös itsestään. Mainitsemani 

tieteelliset näkökulmat, kuten neurotieteiden määritykset ihmisestä ja mielestä, ovat 

nekin paradoksaalisia eivätkä välttämättä tarjoa ihmiselle muuta kuin älyllisen haasteen. 

Näin tiede ei voi pelkästään olla se minkä kautta ihminen tarkastelee todellisuutta.  

Miten sitten nämä keskeiset käsitteet tulevat ilmi kohdeteoksessa ja minkälaisia 

painotuksia ne saavat? Angelus -teos toistaa individuaation keskeisiä käsityksiä. Tämä 

näkyy esimerkiksi jo siinä että runoteoksen puhuja sijoittaa itsensä elämänkaaren 

jälkimmäiselle puoliskolle sekä myös keskeisenä naisen ja miehen välisenä kohtaamisen 

symboliikkana. Teos painottaa myös unen merkitystä ja sisältää unia jotka ovat vahvasti 

arkkityyppisiä. Unet kietoutuvat miehen ja naisen olemusten ja roolien ympärille. 
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Individuaatio voidaan nähdä myös kaipuuna ja vaatimuksena oman sisäisyyden 

löytämiseen, ja tämä painotus tuodaan hyvin esille luomalla mielikuvia ja merkityksiä 

kansasta, yhteiskunnasta ja maailmasta jotka ovat pysähtyneet tietyn kehityksen jälkeen 

ja kaipaavat henkisempää ja arvokkaampaa suunnannäyttäjää. Keskeiset ajatukset ovat 

luontevasti liitettävissä myös Yrjänään tekijänä ja jo pelkästään Päiväkirja tarjoaa 

erinomaisen maailmankatsomuksellisen näkemyksen taiteen ja elämisen arvoista ja 

tehtävästä. Individuaatio yhdistyy Angeluksessa käsitykseen ihmisestä joka hakee 

paikkaansa maailmassa. Tämä sijoittuminen näkyy elämän ja matkan metaforisessa 

yhteydessä ja siinä miten ihminen osallistuu maailmaan erilaisten tekstien kuten 

runouden keinoin. Individuaatio on tavallaan äärimmäinen tai ääreton maailmankuva ja 

osittain pohjaa siihen, jopa hieman surulliseenkin näkemykseen, että ainoa mitä on 

olemassa on pelkästään ihminen itse. Toisaalta vaikuttaa myös siltä, että se on joko 

hetkellisen havahtumisen tai kuten Angeluksen tapauksessa, pitkän ja raskaan tien 

päässä, että ihminen pääsee henkisen kehittymisensä huipulle, ”päätepisteeseen”.   

Vaikka Angeluksen unet ovat ehkä tietyllä tapaa ”esimerkkitapauksia” suhteessa 

individuaatioteoriaan, mielenkiintoisesti niiden selkeys aiheuttaa epäilyjä runoteoksen 

puhujassa. Uni on kuitenkin ehdoton maailmankuvan murtumiselle, sillä se murtaa 

ymmärryksemme rajat: voimme yhtäaikaa olla lapsia, aikuisia, miehiä tai naisia 

emmekä ole sidoksissa meille asetettuihin rooleihin jotka kaventavat näkemystämme. 

Koska uni korostaa ihmisen ja ympäristön toimintoja, se samalla alleviivaa valveen 

mekaanisuutta ja sitä mitä luulemme rationaalisuudeksi. Unessa saamme olla vapaita ja 

siirrymme hetkestä toiseen, ilman ajan ja paikan rajoituksia. Toisaalta näen myös niin 

että unen lisäksi mikä tahansa asia (muisto, kohtaaminen, sattuma) tai mikä tahansa 

teksti (runo, mainos, puhe), voisi toimia rakenteena jota purkaessa ihminen voisi myös 

tarkkailla itseään, ”purkaa oman itsensä vakiintuneita kerroksia”.  

Angelus -teos kuvastaa tätä päivää ja yksi suuri teema on maailman pirstaloituminen 

kokonaisuudeksi jossa lukuisat subjektiiviset näkemykset ja toisaalta yhä eriytyneempi 

ja tarkempi tieteellinen kuva ottavaa mittaa toisistaan. Voidaan varmaankin todeta että 

nykyään on yhä hankalampaa uskoa mihinkään yhteen ainoaan totuuteen. Kuitenkin, 

Barthesin myyttiteorian avulla voidaan periaatteessa käsitellä mitä tahansa elämän osa-

aluetta ja nähdä se että melkeinpä jokainen asia saattaa jo valmiiksi sisältää 

arvoasetelmia, jotka pitäisi purkaa jos halutaan asioita käsitellä ”vapaasti”.  
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Kun maailmankuvaa tarkastellaan historian kautta, muodostuu siitäkin 

vastakohtaisuuksien näkemys. Tuntuu että yhä enemmän historiantutkimuskin käsittelee 

asioita ihmisen ja yhteiskuntien rakenteiden välisenä vaikutuksena. Esimerkiksi 

käyttämäni yleisteos sisältää sekä Sumerin ajan historiallisesti tutut tarkastelukohteet, 

kuten hallitsijat ja aikakaudet, mutta myös yksittäisen ihmisen elämään liittyviä 

ongelmia. Angelus -teoksen kautta olen tuonut niistä tärkeimpiä esille, muun muassa 

ihmisten välistä eriarvoisuutta ja ympäristöongelmia. Sumerin aikakautta ja 

nykyaikaakin voidaan laveasti tulkita patriarkaalisuuden kautta: ihminen tekee ja tuottaa 

asioita pelkästään niihin liittyvän käsitteellisen tiedon ja mielikuvien varassa eikä 

tarkastele asioita kokonaisvaltaisesti. Maailmankuvankin tavoin historia näyttäytyy siis 

yhtäaikaa sekä ”hyvänä” että ”pahana” ja kehitykseen yleensäkin liittyy aina oma 

vastavoimansa.  

Näin jälkikäteen todettuna, tutkielma olisi varmasti toiminut paremmin jos osa teoria 

osiosta olisi nivoutunut sulavammin tutkielman analyysiin yhdistyväksi. Tutkielma on 

ainakin osittain liian etu- ja teoriapainotteinen. Toisaalta olen tuonut esille vain 

keskeiset asiat Jungin individuaatioon, maailmankuvaan ja maailmanmetaforaan 

liittyvistä teorioista ja käsitteistä. Sinällään Jungiin liittyvät käsitteet sisältävät aina 

oman tulkittavan, mystisen ulottuvuudeen, joten Jungin käsitteistön liittäminen osaksi 

tutkielmaa vaatii tiettyä rajausta. Tuntuu että jo pelkästään arkkityyppien selittäminen 

vaatisi oman tutkielmansa. Ehkä yksi ongelmanasettelu näinkin fragmentaarisessa 

teoksessa kuten Angelus on se, että valittuaan yhden keskeisen teorian 

tutkimusongelmaksi, ei voi olla täysin varma ”kuinka pitkälle se vie”. Näin se saattaa 

tarvita apua muista teoksen aiheista ja tutkielmasta helposti tulee monitieteellisempi ja 

rönsyilevämpi kuin vaikkapa romaanin kohdalla. Täytyy myös muistaa että 

runoteoksessa tutkielmaan koottava materiaali on jo itsessään vaikeammin 

avautuvassamuodossa: vihjeiden, viitteidenja metaforien muodossa.  

Maailmankuva näyttää olevan monitahoinen käsite, sillä se yhtäältä rakentaa kaikille 

objektiivisen pohjan havainnoida maailmaa mutta toisaalta saattaa nojata vahvasti 

yksilön omiin näkemyksiin, jopa niin ettei yksilö ole niistä itsekään tietoinen.   
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