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Kriisin painopistettä on siirret-
ty myös tältä osin lännen ja or-
todoksisen kulttuurin väliseen 
kohtaamiseen. 

Maailman kriisipesäkkeet, nii-
den luonne ja sijainti voidaan 
tulkita monin tavoin. Vääjää-
mättä näyttää todelta, että Hun-
tingtonin ajatus kulttuurien ra-
japinnoista on vakavasti otettava 
haaste, ja nämä rajapinnat ovat 
jo osoittautuneet räjähdysher-
kiksi. Arvot ovat nousseet kult-
tuurien kohtaamisen ytimeen. 
Useammat haastavat jo YK:n pe-
ruskirjan ja sen arvopohjan, jo-
ta pidetään lännen toisen maail-
mansodan voittajavaltioiden sa-

nelemana. Yksilökeskeisyys, de-
mokratia ja sananvapaus ovat 
koetteilla. Tekninen kehitys ja 
informaatiovallankumous ovat 
lähentäneet kulttuureja ja pois-
taneet maantieteellisen etäisyy-
den, mutta ne eivät välttämättä 
ole yhtenäistäneet arvopohjaa, 
ehkä paremminkin lujittaneet 
niiden perustaa. Länsi on luot-
tanut globalisaation yhtenäis-
tävän maailmaa, edistävän län-
nen liberalismia ja sen arvopoh-
jaa, mutta se on saattanut juu-
ri tässä olettamuksessaan olla pa-
hastikin väärässä. Tässä Samuel 
P. Huntington on ollut eturivin 
näkijänä.

Tämän vuosisadan etenemi-
nen asettaa kulttuurien johto-
valtiot kovien haasteiden eteen, 
kun ne koettavat tasapainoilla 
globaalisten talous-, ympäristö- 
ja poliittisten ongelmien kanssa 
pyrkien monikulttuurisuuden 
hyväksyntään ja sen toteuttami-
seen globaalipolitiikassaan. 

Terra Cognita ja Kimmo Pie-
tiläinen ovat tehneet ansiokkaan 
työn saattaessaan Huntingtonin 
kirjan suomen kielelle ja mah-
dollistaessaan sen saatavuuden. 
Nyt on oikea aika jälleen tarttua 
tähän nykyhetkemme ja tule-
vaisuutemme kannalta erityisen 
ajankohtaiseen teokseen. 
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Jotkut voisivat luulla, että maa-
ilmanhistorian kukoistavimmat 
kaupungit olisivat vahvasti hal-
littuja ja keskitettyjä ja kaikkial-
la vallitsisi ankara kuri ja järjes-
tys. Johtaahan valmiiden sääntö-
jen ja päämäärien puute yhtei-
sön rapautumiseen ja hajoami-
seen – pahimmassa tapauksessa 
kaikkien sotaan kaikkia vastaan.  
Ari Turunen osoittaa kirjassaan, 
että asia aivan päinvastoin: ih-
misten, uskontojen, ajatteluta-
pojen erilaisuus ja moninaisuus 
on kukoistuksen ehto numero 
yksi. 

Turunen perustelee ja havain-
nollistaa väitteensä yhdeksän 
kaupungin avulla, joista jokai-
nen on eri maankolkasta ja aika-
kaudelta. Antiikin 600 eaa. Mi-
letosta, hellenistisen ajan Alek-

sandriaa, 300-luvun Intian Pa-
taliputraa, 800-luvun Bagdadia, 
1000-luvun Kiinan Hangzhou-
ta, renessanssin Firenzeä, per-
sialaista Isfahania, uuden ajan 
Amsterdamia ja San Franciscoa 
1950-luvun lopulta meidän päi-
viimme yhdistää se, että ne ovat 
olleet suvaitsevia ja avoimia se-
kä ihmisten että heidän toimin-
tansa erilaisuudelle ja moninai-
suudelle. 

Kaupungit olivat myös poik-
keuksellisen vauraita, ja kauppi-
aiden ja kaupan merkitys erilais-
ten ihmisten ja ajatusten koh-
taamiselle on ollut mitä suurin. 
Kauppa ja sen synnyttämät yhte-
ydet ylittävät maiden ja kaupun-
kien rajat ja houkuttavat erilaisia 
osaajia paikalle. Talous on aina 
muodostanut perustan luovalle 

toiminnalle myös mesenaattien 
ja muiden vastaavien tuen tur-
vin – mistä renessanssin Firenze 
on malliesimerkki. 

Kukoistavimmat kaupungit 
ovat siinäkin mielessä olleet li-
beraaleja, että sääty-yhteiskun-
nan ennalta määrätyt jäykät ase-
mat ovat niissä olleet hölliä tai 
olemattomia. Kyvykkyys ja osaa-
minen ovat sanelleet yksilön ase-
man, mikä on taannut luovim-
man aineksen pääsyn yhteiskun-
nan huipulle. 

Monet kaupungit ovatkin ol-
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leet edellä aikaansa ja monet 
myöhempien aikojen keksinnöt 
on tehty niissä jo vuosisatoja ai-
emmin. Evoluutio-oppi ja ih-
misen syntyminen eläimen mu-
taatiosta oivallettiin jo 300–200 
eaa. Miletoksessa, shekit, va-
luuttakurssit ja kaksoiskirjanpi-
to tunnettiin Bagdadissa, ja irto-
kirjasimiin perustuva kirjapaino, 
kompassi ja ruuti keksittiin Kii-
nan Hangzhoussa, jo paljon en-
nen Eurooppaa. Meidän aikam-
me ylpeys hyvinvointiyhteiskun-
ta taas on kotoisin 300 eaa. Pata-
liputrasta, jonka lempeä hallitsi-
ja piti kaikkia ihmisiä lapsinaan 
ja halusi luoda puitteet kaikkien 
onnellisuudelle 

Turunen myös tarkastelee 
kaupunkien rappeutumista ja 
romahtamista ja analysoi sen 
syitä. Sulkeutuminen, jäykät 
hierarkiat, vallanhimoiset hal-
litsijat ja uskonnolliset kiihkoi-
lijat ja muut vastaavat luovuut-
ta tukahduttavat asiat kuihdutti-
vat kaupunkien elävyyden ja ku-
koistuksen. 

Turunen ei pohdi, miksi kaik-
ki kaupungit ovat kuihtuneet 
kukoistuksen jälkeen kuin ky-
seessä olisi jonkinlainen luon-
nonlaki. Onko prosessi väistä-
mätön? – Ainahan elämän ku-
koistus niin luonnossa kuin ih-
misen elämässäkin päättyy van-
huuden jäykistymiseen ja voimi-
en ehtymiseen. 

Voisiko asiaa ennakoida ja jo-
tenkin synnyttää uutta kukois-
tusta tarun Fenix-linnun tavoin? 
Ihmisethän yleensä uskovat, et-
tä kulloinkin vallitseva tila jat-
kuu ikuisesti, ja romahdus tai 
muut muutokset tulevat yllätyk-
sinä. Kaatuihan Nokiakin, mitä 
kukaan ei osannut edes unissaan 
ennustaa. 

Tätä tulisi pohtia, etenkin, 
kun oma yhteiskuntamme on 
siirtymässä luovuuden ja vapau-
den kukoistuksen ajasta hierar-
kioiden ja erilaisuuden vierasta-
miseen. 

Kirja paneutuukin myös 
lähihistoriaan, ja viimeinen San 
Franciscoa käsittelevä luku nä-

kee jatkumon beatnikkien ja 
hippien luovuuden ja Piilaak-
son ja uuden teknologian välillä. 
Esimerkiksi Steve Jobs oli zen-
buddhismiin perehtynyt hippi, 
ja hän piti itseään taiteilijana ja 
oli erityisen kiinnostunut desig-
nista, mikä näkyi etenkin iPho-
nessa. Myös vapaa lähdekoodi 
ja muut vastaavat versoivat San 
Franciscon vapaasta ja bohee-
mista ilmapiiristä. 

Mutta nyt ovat hipit vaihtu-
neet skinheadeiksi, ja yhteiskun-
ta on vaipumassa talouden lisäk-
si myös henkiseen lamaan. Maa-
ilmanhistorian kukoistavimmat 
kaupungit -kirjan rivien välistä ja 
myös muutamista suorista viit-
tauksista meidän aikaamme voi 
lukea kirjoittajan tietoisen pyr-
kimyksen arvostella ja varoittaa 
aikaamme vertaamalla sitä his-
toriaan. Siinä kiehtovasti ja va-
kuuttavasti kirjoitettu onnistuu-
kin varsin hyvin – historiasta voi 
sittenkin oppia, vaikka vanha sa-
nonta toista väittääkin.

Raija Oranen on todella tuot-
telias kirjailija, jo 1970-luvulta 
lähtien. Vuosien vieriessä Ora-
sen omimmaksi lajiksi näyttää 
kehkeytyneen Suomen histori-
an keskeisten merkkihenkilöi-
den, niin miesten kuin naisten, 
elämänkulut. 

Niiden pohjaksi Oranen tekee 
perusteellista taustatyötä, raamit-
taa tarinansa historiantutkimuk-
sen tuottamien faktojen varaan, 
ja vasta näiden raamien sisällä 
käyttää kirjailijan mielikuvitus-

taan täyttämällä henkilöidensä 
persoonaan ja suhteisiin liittyviä 
aukkopaikkoja. Tuloksena on 
elävää, dramatisoitua menoa, 
jossa uran käännekohtiin men-
nään ja niistä tullaan päähenki-
lön mielenliikkeiden ja lähisuh-
teiden kehityksen mukana. Ja 
ennen kaikkea: Oranen osaa kir-
joittaa historiaa ”eteenpäin” ei-
kä ”taaksepäin” – siis sen aika-
laistajunnan näkökulmasta, jossa 
romaani tapahtuu eikä siitä lop-
putuloksesta käsin, jonka me jo 

tiedämme. Toteutunut historia 
tapahtuu juuri sillä tavalla kuin 
se tapahtuu – mutta se olisi voi-
nut tapahtua myös toisin. Meille 
myöhemmille sukupolville his-
toria on suljettu, mutta aikalai-
sille se oli täysin avoin.

Tällä katseen suunnalla Ora-
nen on tehnyt viime vuosina 


