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Eilispäivän maailmassa tämän 
päivän eväin

Y läasteen historianopettajallani oli tapana 
kertoa lakonisia kaskuja. Eräs kasku kä-
sitteli sitä, kuinka hän oli antanut oppi-
lailleen tehtäväksi kirjoittaa kuvitteellisen 
kirjeen kotiin 30-vuotisen sodan rinta-

malta. ”Rakas kotiväki! Kurjaa, kun täällä sodassa täytyy 
olla vielä 30 vuotta…” oli yksi kirjeistä alkanut. 

Kaskun oppilas piruuttaan uhmaa mahdottomuutta 
nähdä tulevaisuuteen ja hahmottaa käynnissä olevalle 
kaaokselle jokin tarkkarajainen kesto. Yksi muunnelma 
mahdottomuudesta on kirjattu itävaltalaiskirjailija 
Stefan Zweigin muistelmiin Eilispäivän maailma (1942): 
kukaan aikalainen ei pysty tunnistamaan aikakauttaan 
mullistavia tapahtumia silloin, kun ollaan niiden 
kaikkein varhaisimmassa alkupisteessä. Zweigille Hitler 
oli aluksi vain yksi monista Weimarin Saksan romah-
dusta hyväksikäyttäneistä epämääräisistä agitaattoreista.1 

Kasku johdattelee ajattelemaan konfliktien aikaa ja 
sen hahmottamista: Miten Ukrainan ”varsinaisen” sodan 
syttymisestä on kuukausi ja pieni ikuisuus. Miten sota 
on alkanut oikeastaan aivan nenämme edessä jo vuonna 
2014, silmänräpäys ja melkein vuosikymmen sitten, tai 
ehkä jo sitä aiemmin, jossain, minne emme ole huo-
manneet katsoa, kun ei Zweigkaan huomannut. Miten 
käyttäisin aikani, jos tietäisin, että sitä olisi äkisti jäljellä 
vain todella vähän?

Sosiaalisen ja perinteisen median tilannehuoneissa 
vallitseva aikakokemus on painostavan hektinen. Poh-
ditaan, onko ovi raollaan vai ikkuna sulkeutumassa. Si-
sältöä ja spekulaatioita tuotetaan kulutettavaksi vuoro-
kauden ympäri. Vaikka joukossa on paljon puppuakin, 
avoin tiedonvälitys ja mahdollisuus saattaa itsensä ajan 
tasalle useamman verrattain laadukkaan joukkovies-
timen avulla eivät ole itsestäänselvyys. Reaaliaikaiseen 
seurantaan ehdollistuminen altistaa kuitenkin myös tark-
kaavaisuuden herpaantumiselle: pitäisi olla aikaa ja kär-
sivällisyyttä tarkistaa, mistä yksittäiset vetoavat kuvat ja 
kuohuttavat kertomukset ovat peräisin, keiden tarkoitus-
periä ne palvelevat2. 

*

Zweig kuvaa muistelmissaan myös ilmapiiriä, joka val-
litsi ensimmäisen maailmansodan syttymisen kesänä 
1914. Järkevä keskustelu oli mahdotonta, kun jopa rau-
hanomaisimmat ja hyväluontoisimmat henkilöt olivat 

veren tuoksun päihdyttämiä. Shakespeare oli pannassa 
Saksassa, Mozart ja Wagner Ranskassa ja Englannissa. 
Sota ei pysy käynnissä järjen ja oikeudenmukaisuuden 
vaan kiihdytettyjen tunteiden, omasta asiasta innos-
tumisen sekä vastustajan vihaamisen voimin, kiteyttää 
Zweig. Hän jatkaa huomauttamalla, että tunteiden pi-
täminen kiihtyneessä tilassa on ihmisluonnolle vaikeaa, 
joten yliviritystä on ruokittava vaikka keinotekoisesti. 
Viharummun rummuttajiksi tarvitaan journalisteja, mie-
lipidevaikuttajia, taiteilijoita.3 

Toisin kuin ensimmäisen maailmansodan aattona, 
todellisuudesta irtautunut viharumpu raikaa lähinnä 
Kremlissä. Venäjän ”erikoisoperaatio” on helppo pel-
kistää yksiselitteiseksi pahan hyökkäykseksi hyvää 
vastaan. Yksinkertaistusten sijaan tarvitaan kuitenkin 
itsekriittistä lähihistorian ja nykytilanteen tarkastelua. 
Aloittaa voi vaikka pohtimalla, minkälaiseen energiapo-
liittiseen mottiin Eurooppa on ajautunut ja miten siitä 
on löydettävä tie ulos myös ilmastokriisin vuoksi. Tai 
miten Venäjä on rapauttanut tihutyöllään jo vuosien 
ajan myös länsimaiden demokraattista kansalaisyhteis-
kuntaa. Sekä vielä miten rasismi ja syrjintä näkyvät niin 



4   !""! # !$"! %/&'&&

pääkirjoitus

Viitteet & Kirjallisuus
1 Stefan Zweig, !e World of Yesterday. An Autobiography (Die Welt 

von Gestern: Erinnerungen eines Europäers, 1942). Käänt. Ben-
jamin W. Huebsch & Helmut Ripperger. Cassell and Company, 
London 1947, 271.

2 Ks. Henrik Rydenfelt, Kaikkien kriisiviestintää. Etiikka.fi 
7.3.2022. Verkossa: etiikka.fi/kaikkien-kriisiviestintaa

3 Zweig 1947, 181–182.
4 UN agency says it has received ”credible reports” of discrimina-

tion at Ukrainian border. CNN 4.3.2022. Verkossa: edition.cnn.
com/europe/live-news/ukraine-russia-putin-news-03-04-22/h_
0d0aa4355868a9cfeda41a1401bd4cb3

5 Tytti Rantanen, ”Volgan takapenkillä on hyvä olla”. Juho Kuos-
masen haastattelu. niin & näin 4/21, 6–12.

6 Minna Pölkki, Oppikirjassa Putin tuo Venäjälle ”kaivattua 
vakautta”. Opit Venäjästä ja turvallisuuspolitiikasta muuttuivat 
elähtäneiksi yhdessä yössä. Helsingin Sanomat 24.3.2022. Verkos-
sa: hs.fi/kotimaa/art-2000008681142.html

Ukrainan rajanylitystilanteissa kuin siinä, keitä yleinen 
mielipide on aulis auttamaan ja keitä ei4. 

Zweigin analyysi auttaa silti tunnistamaan ne tun-
teisiin vetoavat mekanismit, jotka saivat minutkin 
sodan ensimmäisinä viikkoina heräämään aamuviideltä 
selaamaan viimeisimmät käänteet ja asiantuntijaspeku-
laatiot. Tuntui väärältä olla olematta hälytystilassa, mutta 
pelkät tunnereaktiot harvoin johtavat mihinkään raken-
tavaan. Onneksi niin perinteisessä kuin sosiaalisessa me-
diassa on myös jaettu runsaasti tietoa siitä, miten yksi-
tyishenkilön toimeliaisuutta voi suunnata ripeään apuun 
heille, jotka parhaillaan ovat hädässä. 

*

Ukrainan sota ei juuri ehtinyt tämän numeron painosi-
vuille. Kriitikko-teemaa on alettu suunnitella ja laatia yli 
puoli vuotta sitten, ellei vieläkin aiemmin. Täydentävää 
ajankohtaiskulmaa julkaisemme numeron verkkosivuilla, 
ja epäilemättä konflikti näkyy asiantuntevien kirjoitta-
jiemme tutkimuksissa ja teksteissä vielä vuosien päästä. 
Nimesin kesänumeron 2020 toiseksi teemaksi ”Poik-
keustilan”, mutta koronaviruspandemiakaan ei tullut 
loppuun käsitellyksi sen numeron rajoissa, tuskin tosin 
mikään muukaan aihealue voi tulla. Demokratian rapau-
tuminen ja ilmastokriisi ovat toisella tapaa kaiken taus-
talla vaikuttavia, yhtä aikaa polttavan akuutteja ja hah-
mottoman pitkäjänteisiä ilmiöitä, joista ei ole läheskään 
kaikkea vielä sanottu. 

Haastattelin edelliseen numeroomme elokuvaoh-
jaaja Juho Kuosmasta ja avasin tekstin ennustamalla 
naiivin leikkisästi, että Hytti nro 6 (2021) saattaisi 
aloittaa tulevana kesänä jopa Venäjälle suuntautuvan 
junailubuumin5. En ole nähnyt minkään kirjoittamani 
virkkeen vanhenevan näin nopeasti. Kanorezon kal-
liopiirrokset Kuolan niemimaalla saavat odottaa, kun 
kysytty junayhteys olikin Pietarista Helsinkiin vievä 
Allegro, kunnes senkin liikennöinti lakkasi. Elokuva-
versiona 1990-luvun loppuvuosiin sijoittuva Hytti nro 
6 on katkeransuloinen muistutus ajanjaksosta, jolloin 
Venäjän suuntaa ei vielä ollut lukittu ja näytti mahdol-
liselta yrittää oppia menneisyydestä ja solmia yllättäviä 
ystävyyksiä. Toivon, että nämä mahdollisuudet avau-
tuvat taas johonkin lähitulevaisuuden aikaikkunaan, 
vaikka nyt näkymä on sumea.

1990-luvun koululaisena opin, että nykyisyyttä on 
vaikeampi pyydystää kansien väliin eivätkä kierrätet-
tyjen kirjojen kartat pysy muutoksen perässä. Myös 
tänä keväänä oppikirjojen luonnehdinnat idänsuhteista 
ja Venäjän yhteiskunnan tilasta vaativat opettajilta len-
nosta päivittämistä6. Painotuotteiden suhde ”ajankohtai-
suuteen” on monimutkainen. Lyhyellä aikavälillä se voi 
olla rasite, mutta vuosien päästä pienten tai isojen har-
halaukausten ja vanhentuneiden yksityiskohtien lisäksi 
voidaan nähdä se olennainen, mikä on kestänyt aikaa, 
ainakin jos on lukutaitoa.

*

Vielä on syytä kirjata huomio eräästä akuutista materi-
aalisesta kriisistä: Eurooppaa riivaa sodan lisäksi jo viime 
vuoden puolella alkanut paperipula, jota kauppasuh-
teiden katkeaminen Venäjän kanssa osaltaan pahentaa. 
Suomessa tilanteeseen vaikuttaa myös viime vuosina 
pienentynyt tuotantokapasiteetti sekä UPM:n ja Pape-
riliiton välinen, kuukausia kestänyt työtaistelu. Tässä 
numerossa on vähemmän painosivuja kuin yhdessäkään 
aiemmassa numerossa yhdeksänvuotisen niin & näin 
-eloni varrella. 

Samalla painettu sana tuntuu entistäkin painok-
kaammalta kaikesta viipyilyvyydestään huolimatta: 
hitaus antaa aikaa harkita ajatuksiaan sekä kirjoittajana, 
toimittajana että lukijana. Sivun kääntäminen toiseen 
maadoittaa paremmin kuin lamauttava kännykän ”kau-
hurullailu” (doomscrolling). Varmaa on joka tapauksessa, 
että niin & näin tarjoaa myös seuraavissa numeroissaan 
ajattomia ja ajankohtaisia näkökulmia filosofiaan, yh-
teiskuntaan ja kulttuuriin. Painopaperista voi vielä tulla 
ylellisyystuote, mutta ajattelutaidot kuuluvat kaikille. 


