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Menneisyys on pelkkä tarina, jonka kerromme itsellemme. Näil-
lä sanoilla Spike Jonzen elokuvan Her päähenkilö Samantha, 
käyttöjärjestelmä OS K, lohduttaa Leodore Twomblya, sillä 
mies kuvittelee koko ajan puhuvansa ex-vaimonsa Catherinen 
kanssa. Hän palaa vanhoihin keskusteluihin, joita hän ei ole kos-
kaan unohtanut, ja rakentelee mielessään – jälkikäteen – perus-
telut, joita hän ei osannut esittää, kun nainen korosti hänen tois-
tuvia puutteitaan ennen kuin jätti hänet. Menneisyyttä ei ole 
todella olemessa. Jonathan Gottschall korostaa seikkaa voimak-
kaasti kirjassa !e Storytelling Animal: todella tapahtuneesta jää 
vain se, miten sen representoimme, pelkkä ”mielen tuottama si-
mulaatio”. Muistomme ovat pelkkiä rekonstruktioita, eivät taa-
tusti täsmällisiä tallenteita siitä, mikä todella on tapahtunut, ei-
vätkä useimmat niiden yksityiskohdatkaan ole luotettavia<. Ehkä 
juuri tämän vuoksi Desmond Morris teki radikaalin ratkaisun 
seuraavana päivänä sen jälkeen, kun nainen, jonka kanssa hän oli 
elänyt kuusikymmentäkuusi vuotta, kuoli: hän päätti pyyhkiä 
pois aineelliset muistot, jotka tekivät juuri saapuneen surun sie-
tämättömäksi. ”Jälkien poistamisen myötä”, havaitsee Aleida 
Assmann, ”persoonan tai tapahtuman säilymisestä eloon jäänei-
den muistissa tulee yhtä mahdotonta kuin rikoksen selvittämi-
sestä”>. Brittiläinen eläintieteilijä kysyykin itseltään: miksei 
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pyyhkiä pois kaikkia jälkiä puolisosta? Tuhansia kirjoja, maa-
lauksia ja antiikkiesineitä, jotka ostettiin yhdessä puolison kanssa 
yli puolen vuosisadan avioliiton aikana. Mutta myös tavallisia 
esineitä – esimerkiksi kuppeja – jotka symbolisesti säilyttävät yh-
teisen elämän luonnollisimmatkin arkiset eleet. Valokuvia. Jopa 
kokoa taloa. ”Aineellinen ja samalla sisäinen vielä jaettujen muis-
tojen säilytyspaikka” talo merkitsee itse asiassa ”viimeistä suoja-
vallia ajalle, joka on erotettu vaivalloisesti […] menetyksen pai-
nostavalta rytmiltä, elinvoimaisten maailmojen tuskaiselta 
katoamiselta”F. Morrisille pätee seuraava sääntö: jos jätät minut, 
pyyhin sinut pois.

Leodore Twombly ja Desmond Morris jakavat saman kohta-
lon, ensimmäinen /ktiivisessä elokuvassa ja toinen arkitodelli-
suudessa: maailmanlopun kokonaisuudessaan, Jacques Derri-
dan tunnettua ilmaisua käyttääkseni. Sekä tunnesuhteen 
päättyminen että rakastetun todellinen kuolema pyyhkivät 
yhtäk kiä pois rakastetun fyysisen läsnäolon ja samalla kaiken 
sen, mikä vielä edelliseen hetkeen saakka oli jaettu aineellisesti 
ja emotionaalisesti. Twombly ja Morris huomaavat yhtäkkiä ole-
vansa oman elämänsä lähtöpisteessä aivan kuin jokainen koke-
mus olisi nollattu. Koko maailman loppua kokonaisuudessaan 
asettuu vastustamaan ainoastaan paikalta fyysisesti poistuneen 
aavemainen läsnäolo, joka moninkertaistuu aineellisiksi ja men-
taalisiksi muistoiksi, pysyy elävänä ja aktiivisena hajanaisissa 
jäännöksissä. Umberto Econ mukaan jokainen ihmisolento tu-
keutuukin näihin kopioihin tietoisena siitä, että hän on sekä 
fyysisesti heikko (”kuolen ennemmin tai myöhemmin”) että 
psyykkisesti heikko (”en pidä siitä, että minun täytyy kuolla”) ja 
niin hän samastaa sielun hengissä selviytymisen ruumiista jää-
vään muistoonH. Sekä rakastetun kuolema että tunnesuhteen 
päättyminen pakottavat toisin sanoen siirtymään identiteetistä 
kuvien identiteettiin. Nuo kuvat muuttavat poissaolevan keräi-
lyesineeksi, muistin heikkoutta vastaan pystytetyksi suojamuu-
riksi, johon oman pysyvän surunsa voi kohdistaa.

Fyysisen läsnäolon katoamisen ja haamun läsnäolon aiheutta-
ma väistämätön oikosulku tuottaa henkiin jääneessä yhtäkkiä 
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syvää hämmennystä: katkera tietoisuus koko maailman lopusta 
pannaan alituisesti keskustelemaan edesmenneen varjojen ja ku-
vien iankaikkisen ylenpalttisuuden kanssa. Ne tekevät kerran 
jaetuista ajatuksista ja objekteista kärsijän yksinoikeudellista pe-
rintöä. Silloin, kun tuska on erityisen sietämätöntä, voikin tä-
män vuoksi olla hyödyllistä muistaa Samanthan ehdotus, siis 
pitää menneisyyttä itselle kerrottuna tarinana, katkaista tukah-
duttava kytkös nykyhetkeen. Haamut pidetään asianmukaisen 
matkan päässä, kuten Desmond Morris tekee, jotta ei jäätäisi 
niiden vangiksi kuten Leodore Twombly joskus. Toisaalta, ku-
ten Lomas Hobbes opettaa, jos emme ota huomioon ajan kul-
kua, meillä ei ole mitään keinoa erottaa muistamista kuvittele-
misestaD. Ja, kuten Bertolt Brecht lopulta vahvistaa, ”ilman yön 
unohdusta, joka pyyhkii jäljet pois”, ihmisellä ei koskaan olisi 
aamulla voimaa nousta vuoteestaG.

Yhtä ongelmaa Morrisin täytyy kuitenkin käsitellä enemmän 
kuin Twomblyn: hänellä on velvollisuus saattaa oma pyhä ja 
loukkaamaton unohtamisen tarpeensa oikeaan tasapainoon 
kuolleen puolisonsa yhtä perustellun muistetuksi tulemisen ha-
lun kanssa.

Mitä sitten tapahtuu, kun menneisyydestä tulee tarina, jota 
emme kerro vain itsellemme vaan myös seuraajillemme tallen-
tamalla sen sosiaalisen median pro/ileihin ja verkkoon yli-
päänsä?

Jos koti perinteisesti on hybridisen muistin arkkityyppi, kos-
ka se ahtaa eri paikoissa koetun menneisyyden kodin tilaan ja 
muodostaa siten viimeisen suojamuurin menetyksen painosta-
vasta rytmistä irrotetulle ajalle, online-ulottuvuus on nykyisin 
toinen asuntomme. Asuminen, selittää Walter Benjamin, mer-
kitsee ”jälkien jättämistä”; asian vahvistaa sekin, että on keksitty 

”peitteet ja peitot, lukemattomat laatikot ja lootat, joihin päivit-
täin käytettyjen esineiden jäljet jäävät”M. Epälukuisten online-
huoneiden sisällä emme muuta teekään kuin tallennamme, ko-
koamme ja säilytämme mitattomissa määrin, luomme 
muistoille todellisia digitaalisia säilytyspaikkoja ja delegoimme 
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ontuvan muistimme tehtävät keinotekoisille välineille. Ensim-
mäiseen kotiin verrattuna internetin ovi on aina avoinna ellei 
peräti sepposen selällään: jakamisesta on tullut yksi sille ominai-
sista imperatiiveista. Sitä paitsi, kuten Kevin Kelly kirjoittaa, se 
on ”maailman suurin valokopiokone”: koska sitä päivitetään ali-
tuisesti, ”se kopioi jokaisen teon, jokaisen näppäimien näppäi-
lyn, jokaisen ajatuksen, joka meillä surNatessamme on”E. Se siis 
kopioi jopa psykofyysisen läsnäolomme immaterialisoimalla 
sen: se erottaa toisistaan biologisen minuuden, joka on fyysises-
ti läsnä yhdessä ainoassa paikassa o"ine-maailmassa, ja digitaa-
liset minuudet, jotka harhailevat – harvoin huolettomina, 
useimmiten neuroottisina – verkon kaikissa mahdollisissa pai-
koissa ja jättävät lähtemättömiä jälkiä persoonallisten ja sosiaa-
listen identiteettiensä hallitsemattoman moninkertaistumisen 
avulla. Ihmisolennot, historialliset rakennelmat, joiden kontin-
genssi on riippuvaista alituisesta teknologisesta edistyksestä, 
ovat jo – kaikki – yrittäneet kehittää itselleen lisää ”informaatio-
sieluja”. Infosfäärissä vastavuoroisesti verkottuneet sielut ovat-
kin tilassa, jossa luonnollisten yksilöiden ja keinotekoisten toi-
mijoiden erottelua ei ole. Niillä onkin ennennäkemätön etu 
verrattuna ”hengellisiin” sieluihin, se, että ne miellyttävät yhtä 
lailla kumpaakin ”kahdesta kuolemattomuuden hengestä”, jois-
ta Elias Canetti puhuu: sekä sitä, joka tahtoo loputonta ajallista 
jatkuvuutta, että sitä, joka sen sijaan tahtoo palata takaisin tasai-
sin väliajoin;. Tämä ilmeneekin Digital Deathia käsittelevistä 
monitieteisistä tutkimuksista<I: teknologisina haamuina digitaa-
liset minuutemme saavuttavat tuon ikuisen elämän, joka niiden 
biologiselta kaksoselta kielletään, jälkimmäinen kun on edelleen 
viikatemiehen oikkujen armoilla.

Tästä seuraa, että toisin kuin kodin seinien sisällä säilytettyjä 
esineitä – säilytyspaikka helpottaa Desmond Morrisin ratkaisua 
– jotka ovat kaikkein yksityisimpiä, ainutkertaisimpia ja harvi-
naisimpia (ja laajassa mielessä fyysisiä), digitaalisiin säilytyspaik-
koihin kasaantunutta dataa – kirjoitettuja viestejä, valokuvia, 
audiovisuaalisia tallenteita ja niin edelleen – on vaikea pyyhkiä 
pois: sikäli kuin ne on jaettu, ne eivät selvästikään ole yksityisiä, 
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ja lisäksi ne ovat läsnä kaikkialla, mikä johtaa loputtomaan ko-
pioitavuuteen. Jotkin jaetaan vapaaehtoisesti (postaukset sosiaa-
lisen median pro/ilissa), jotkin tietämättä (jokainen informaa-
tiojälki, jonka käyttäjä surNatessaan jättää jälkeensä), jotkin taas 
jakaa kolmas osapuoli (vanhempien tavanomainen ongelma: 
julkaistako – tavallisesti Facebookissa – kuvia alaikäisistä lapsis-
ta). Kaikki niistä voivat elää autonomisesti ja lukemattomana 
määränä kopioita yhtä loputtomassa joukossa sähköisiä meka-
nismeja ja online-paikkoja. Jokainen näistä mekanismeista ja 
paikoista puolestaan merkitsee etuoikeutettua mahdollisuutta 
päästä – ympäri vuorokauden – digitaalisiin muistoihin. Sisäi-
sen ja ulkoisen erottelu onkin muuttunut pinnalliseksi verrattu-
na niihin historiallisiin aikakausiin, jolloin, kun digiteknologiaa 
ei ollut, koti, tuo yksityisten muistojen suojelija, rajasi ulko- ja 
sisäpuolen konkreettisesti erilleen.

Vaikka aineelliset säilytyspaikat onkin suhteellisen helppo 
”tyhjentää”, kun surutyö on alkanut, pystyttää suojaava raja ää-
rellisen maailman ja vielä rakentamattoman maailman välille, 
on paljon vaikeampi – ellei mahdoton – tehdä sama digitaalisil-
le säilytyspaikoille. Kuten ”ihosolujen näkymätön putous”<<, 
jonka jätämme kaupunkiemme kaduille, kaikki data, jäljet ja 
verkkoon tallennettu informaatio levittävät loputtomiin kaik-
kialle haamuja, jotka riivaavat Twomblyn mieltä ja tekevät tur-
hiksi Morrisin yritykset päästä niistä eroon, sillä niitä ko-
pioidaan alituisesti ja delegoimme muistomme niille yhä 
suuremmassa määrin.

Nykymaailmaan tuntuu iskeneen todellinen muistojen epi-
demia, joka antaa menneisyydelle mahdollisuuden vapautua 
nykyhetken valvonnasta. Menneisyys muuttuu asteittain itse-
näiseksi objektiivisena ja itseriittoisena todellisuutena, asettuu 
nykyhetken päälle ja työntyy kahden hetken väliin. Niin se siis 
vapautuu haamuudelta, joka sille on annettu. Tähän päivään 
saakka menneisyys on ajateltu joko vain itselle kerrotuksi tari-
naksi tai pelkäksi mielen tuottamaksi simulaatioksi, mutta lo-
pulta se mullistaakin muistamisen ja unohtamisen tapamme 
perusteita myöten.
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