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Kellä on korva, se kuulee

Tiina MahlaMäki

Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
toksen tutkimusprofessori Tom 
Erik Arnkilin pitkään työstämän 
historiallisen romaanisarjan en-
simmäinen osa, Kyyroksen kirja, 
on seurausta syvällisestä pereh-
tymisestä ja kiinnostuksesta Lä-
hi-idän ja Keski-Aasian uskon-
toihin ja filosofioihin. Historial-
lisen romaanin genreen teos si-
joittuu paitsi kuvaamansa aika-
kauden (n. 500 eaa.) myös nä-
kökulmiensa vuoksi: teoksen ke-
hyksenä ovat historiallinen aika-
kausi ja historialliset henkilöt, 
mutta varsinainen päähenkilö, 
tapahtumien virrassa heitteleh-
tivä juutalainen Benjamin Aa-
moksenpoika, on keksitty. Teos 
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noudattaa historiallisen romaa-
nin perinteitä myös siinä mieles-
sä, että henkilöhahmot ovat pää-
osin miespuolisia ja tapahtumien 
kehys muodostuu elämän mies-
tapaisuuksista: sodista, valtatais-
teluista, kaupankäynnistä ja eri-
laisista taistelutaidoista. Naiset 
eivät juuri saa ääntään kuuluviin.

Teos paikantuu (uskonto)his-
toriallisesti äärimmäisen mielen-
kiintoiseen aikakauteen, jonka 
filosofi Karl Jaspers on nimen-
nyt akseliajaksi. Tällä hän viittaa 
noin puoli vuosituhatta ennen 
ajanlaskumme alkua sijoittunee-
seen ajanjaksoon, kulttuuriseen 
käänteeseen, joka johti siihen, 
että ihminen ja hänen histori-

ansa irtautuivat luonnon maa-
ilmasta ja sen historiasta, mi-
kä loi perustan nykyisten suur-
ten pelastus- ja kirjauskontojen 
synnylle. Akseliajan vaikuttajiin 
sisällytetään yleensä osapuilleen 
samoihin aikoihin eläneitä suu-
ria ajattelijoita ja uskontotraditi-
oiden perustajahahmoja: budd-
halaisuuden perustaja Siddartha 
Gautama, jainalaisuuden perus-
taja Mahavira, joka Siddarthan 
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tavoin irtautui hindulaisuudes-
ta, kiinalaisen filosofian ja vir-
kavallan perustan luonut Kung-
futse sekä kreikkalaiset filosofit 
ja myös teoksessa mainittu pro-
feetta Jesaja.

Kaatuvat ja kannettavat  
jumalat
Kysymykset oikeista ja vääris-
tä jumalista, meidän ja mui-
den uskonnoista sekä jumal-
ten ja myyttien kulkeutumises-
ta kansalta toiselle lävistävätkin 
teoksen juonirakenteen. Romaa-
nin kuvaamana aikana juutalai-
set elävät pakkosiirtolaisuudessa 
Babyloniassa, Baabelin kaupun-
gissa. Tuolloin jumalat olivat tie-
tyn kansan jumalia, joita palvot-
tiin tietyssä paikassa. Se oli myös 
aikakausi, jona juutalaisuudesta 
rakentui ”kannettava” uskonto, 
se irtautui Salomonin temppelis-
tä ja siellä suoritettavista uhreis-
ta ja kiinnittyi lakiin, oikein elä-
miseen: ”Saamme harjoittaa am-
matteja ja saamme kokoontua 
yhteen, se on totta, mutta Her-
ran temppeliä meillä ei ole lu-
pa kohottaa. Niinpä me teem-
me temppelin niistä tavoista, joi-
ta Herra meiltä vaatii (s. 77).” 
Erityisesti Herra vaatii kansaansa 
valikoimaan, mitä se laittaa suu-
hunsa. Saastaiseksi määriteltyjen 
ruokien välttäminen muodostaa-
kin näkyvän ja merkittävän osan 
juutalaiseksi identifioitumista.

Muitakin kannettavia uskon-
toperinteitä teoksesta löytyy: 
satulalaukussa tai kaulapussis-
sa kuljetettava jumalan pienois-
patsas tai ruukkuun suljettu py-
hä tuli, jota palvotaan ja jota on 
varjeltava sammumiselta. Ju-
malpatsaat voivat olla myös jät-
timäisiä hahmoja, joita kuljete-
taan kulkueissa, siirretään kau-
pungista toiseen tai jopa vangi-
taan. Jumalat ovat ihmisenkal-
taisia: ne vaativat huomiota ja 

huolenpitoa, ne janoavat uhre-
ja ja lepyttelyä ja ne ilmaisevat 
itsensä ihmisille unissa ja enteis-
sä. Siirtyessään kansalta toisel-
le jumalat säilyttävät ominais-
laatunsa, mutta vaihtavat nime-
ään. Myös myyttiset kertomuk-
set esimerkiksi vedenpaisumuk-
sesta kulkevat kansalta toisel-
le, ja jokainen kokee, että juu-
ri heillä on hallussaan ainoa oi-
kea totuus.

Juutalaisyhteisö palvoo aino-
aa oikeaa jumalaa ja seuraa tä-
män oppeja. Yhteisön johtaja 
on ankara, lakiuskollinen Sheal-
tiel, mutta teoksen päähenkilön 
Benjaminin isä Aamos on lem-
peämpi, viisas mies, joka opet-
taa pojalleen suhteellisuudenta-
jua: väärää todistusta ei saa an-
taa, mutta ei Herra pienestä val-
heesta pahastu tai ihmisiä ei saa 
nöyryyttää ja asettaa heitä sel-
kä seinää vasten, sillä heidät on 
kohdattava toisenkin kerran. 
Joutuessaan pinteeseen Benja-
min odottaakin aina löytävän-
sä väylän, jonka myötä poistua 
pää pystyssä. Kuningas täyden-
tää isän opetusta teoksen lopussa: 
”Voit nähdä aukon, josta kulkea, 
mutta älä koskaan työnny niin 
kapeaan solaan, ettei hevonen 
mahdu kääntymään (s. 516)!”

Ajatus juutalaisuudesta jär-
kähtämättömänä lakiuskonto-
na horjuu, kun seuraa Benin 
neuvotteluja jumalansa kanssa. 
Hän turvautuu isänsä opetuk-
siin seikkailujensa aikana useas-
ti ja muistaa erityisesti neuvon 
pienten valheiden anteeksian-
nettavuudesta. Uskonnollisuu-
den muotojen ylläpitäminen käy 
kuitenkin vaikeaksi ilman yhtei-
sön tukea: matkatessaan yksin, 
vääräuskoisten joukossa puhta-
ussäännöt unohtuvat, sapatti jää 
pitämättä ja uskonnon opetuk-
setkin asetetaan kyseenalaisiksi. 
Benin on vaikea hyväksyä tosi-

seikkaa, että monet hänen kan-
sansa (ja samalla myös tulevai-
suudessa häämöttävän kristinus-
kon) myytit osoittautuvat laina-
tavaraksi. Erityisesti keskustelut 
zarathustralaisen vanginvarti-
jan kanssa pahuuden ongelmas-
ta ovat käydä yli Benin ymmär-
ryksen. Zarathustran ajatukset 
muistuttavat monin tavoin juu-
talaisia kirjoituksia, ja keskeinen 
opetus on: ihminen on vapaa va-
litsemaan hyvän ja pahan välillä. 
Mutta jokaisen on myös tehtä-
vä se valinta (s. 473). Mutta voi-
ko vääräuskoinen milloinkaan 
valita oikein? Ja jos valitseekin, 
syy valinnalle on väärä. Uskon-
kamppailut ovat vaikeita, ja Ben 
kiivailee oman jumalansa ja to-
tuutensa puolesta muistaen vas-
ta jälkeenpäin opettajansa sanat: 
”Puolusta jumalaasi, mutta salli 
sama toisillekin (s. 480).”

Isän korvasta kuninkaan 
korvaksi
Juutalaisyhteisö, ja myös Ben, 
arvostaa kuningas Kyyrosta, sil-
lä hänen tulkitaan olevan Her-
ran voideltu, juutalaisten vapa-
uttaja, josta profeetat ovat kir-
joittaneet. Kyyros oli Persian ku-
ningas, joka otti haltuunsa suu-
ren osan Vähä-Aasiaa, mutta 
suhtautui melko suopeasti val-
loittamiinsa kansoihin ja näiden 
jumaliin – eräänlainen uskon-
nonvapauden edelläkävijä. Kyy-
ros kutsuu teoksen alussa juuta-
laisyhteisön edustajat luokseen 
ja tarjoaa heille mahdollisuuden 
palata takaisin isiensä maahan 
ja antaapa vielä varojakin tuho-
tun temppelin uudelleenraken-
tamiseen. Lähetystössä on mu-
kana myös Benjamin, sillä hän 
on lapsesta asti toiminut huono-
kuuloisen isänsä korvana, toista-
en tälle sanatarkasti kuuleman-
sa. Kyyros ihastuu tähän pojan 
kykyyn ja riistää Benjaminin 
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isältään ottaen tämän omaksi 
korvakseen. Koulutus korvak-
si tapahtuu opiskelemalla hevo-
sen hallintaa ja perinteisiä tais-
telutaitoja, mutta myös opiske-
lemalla lainkäyttöä, lukemal-
la ja kirjoittamalla erilaisia kir-
joituksia ja opiskelemalla eri us-
kontojen tekstejä sekä tutustu-
malla naisiin. Lisäksi Benin on 
opeteltava valehtelemaan ja sel-
viytymään vaikeistakin paikois-
ta omalla viekkaudellaan.

Kuuluuko mitään?
Pitkään kestäneen koulutuksen 
jälkeen Kyyros lähettää vihdoin 
korvansa tositoimiin. Matka 
suuntautuu rajaseuduille, jotka 
kuningas aikoo valloittaa. Benin 
tehtävänä on kuunnella asukkai-
den toiveita ja valituksia, kuis-
kutteluja ja supinoita: ottavatko 
he kuninkaan vastaan valloitta-
jana vai vapauttajana? Ben pyr-
kii innokkaasti täyttämään ku-
ninkaan antamaa tehtävää, mut-
ta pitkän ja vaivalloisen matkan 
aikana hänellä ei ole juuri mi-
tään kuunneltavaa. Kun hän lo-
pulta tapaa syrjäseutujen eristy-
neitä asukkaita, eivät nämä ky-
kene tarjoamaan Benille hänen 
toivomiaan tietoja. Ben kohtaa 
matkallaan monenlaisia vaike-
uksia ja vastuksia, kiinnijäämi-
siä ja on jopa joutua teloitetuk-
si – mutta niin kuin moniosai-
sen teoksen päähenkilöltä so-
pii odottaa, hän selviää tästäkin 
kuin ihmeen kaupalla. Benja-

min kohtaa aina henkilöitä, jot-
ka auttavat häntä ja päästävät 
pälkähästä.

Myös kuningas on loppu-
jen lopuksi tyytyväinen kor-
vansa tuomiin tietoihin ja teke-
miin tekoihin – mitä on vaikea 
ymmärtää, niin tohelolta tämä 
seikkailija välillä tuntuu. Ben 
tavallaan ajelehtii tapahtumien 
heittelemänä, hänelle ei avau-
du mahdollisuuksia tehdä itse-
näisiä päätöksiä tai jos avautuu-
kin, hän pääosin alistaa tahton-
sa joko kuninkaalleen tai juma-
lalleen. Ben toimii nimenomaan 
korvana: hän toistaa sanatarkas-
ti kaiken kuulemansa, on ikään 
kuin elävä nauhuri. Hän ei kui-
tenkaan ymmärrä, mikä hänen 
kuulemassaan on merkityksel-
listä, mikä ei. Kuninkaalla sen 
sijaan on ymmärrystä poimia 
esiin nauhuristaan valtakunnan 
kannalta merkitykselliset sei-
kat ja toimia niiden mukaisesti. 
Ben saa seikkailuistaan selvitty-
ään pelkäämiensä torujen sijaan 
kuninkaaltaan kiitosta, vaikkei 
pohjimmiltaan ymmärrä miksi. 
Ben onkin sukua muille histo-
riallisen romaanin antisankareil-
le ja selviytyjille, uskomattomia 
seikkailuja kokeville Mika Wal-
tarin Mikael Karvajalalle tai Jo-
hannes Angelokselle, ehkä jopa 
Umberto Econ Baudolinolle.

Jatkoa seuraa
Teos jättää avoimiksi joitain lan-
ganpäitä, jotka toivottavasti sol-

miutuvat jatko-osissa. Teoksen 
loppukaan ei tarjoa sulkeumaa, 
vaan silloittaa tietä seuraavalle 
osalle, joka vienee Benjaminin 
Susaan ja Egyptiin. Lukija odot-
taa jatkoa mielenkiinnolla, sillä 
Arnkil kirjoittaa sujuvaa, elävää 
ja mukaansatempaavaa tekstiä. 
Kuvaus on hyvin aistimellista 
ja ruumiillista. Lukija pääsee si-
sään kuvatun maailman makui-
hin, tuoksuihin ja hajuihin sekä 
kuuman, pölyisen ja hitaan mat-
kanteon vaivoihin. Kuvatusta ai-
kakaudesta ei anneta ihannoitua 
kuvaa, vaan ruhjeet, hiertymät 
ja syöpäläiset (jotka eivät tunnu 
vaivaavan muita kuin Beniä) tu-
levat hyvin konkreettisella taval-
la ilmaistuiksi.

 Jatko-osaa odotellessa voi tu-
tustua teokselle perustettuihin 
Internet-sivuihin. Sieltä löytyvät 
paitsi tiedot teoksesta ja sen kir-
joittajasta myös lisätietoa teok-
sen kuvaamasta aikakaudesta, 
kuningas Kyyroksesta ja hänen 
hallintokaudestaan sekä saman-
aikaisista tapahtumista muis-
sa maissa ja maanosissa. Koska 
teoksessa on paljon historian-
vastaavuuksia, tämä on perustel-
tua ja toivottavaakin. Kiinnosta-
vaa olisi myös lukea lisää teok-
sen historiallisista henkilöhah-
moista sekä kuvatuista uskonto-
perinteistä. Myös viitteet suosi-
teltavaan kirjallisuuteen aiheesta 
enemmän kiinnostuneelle voisi-
vat olla hyödyksi ja huviksi.


