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Johdanto

Yhtä vaikeaa kuin on määrittää yksiselitteisesti, mitä muisti on, 
on kertoa milloin ”Muistikuvia”-elokuvan tekeminen alkoi. Ehkä 
silloin, kun tapasimme puolisoni Oliwian kanssa ja löysimme Puolan, 
elämiemme yhteisen kosketuspinnan. Tai ehkä se omalta kohdaltani 
alkoi jo sata vuotta sitten askeleista, jotka isoisäni isä Tanchum otti 
paetessaan Puolasta Suomeen.

Joka tapauksessa muutimme seitsemäksi kuukaudeksi Puolaan, 
tarkemmin sanottuna Varsovaan Siennakadulle, kuvataksemme 
elämäämme ja kohdataksemme juuriamme. Mukana tulivat 
lapsemme Jakub ja Joanna. Dokumenttielokuvan luonteelle 
ominaisesti emme tienneet tarkasti, mitä olimme oikeastaan 
kuvaamassa - jotain meitä yhdistävästä Puolasta.

Talo jossa asuimme Siennakadulla.
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Muisti kehittyi elokuvan teemaksi vasta leikkauspöydällä. Meillä 
oli 170 tuntia materiaalia, emmekä olleet varmoja, mitä tehdä 
sillä. Siitä olisi voinut tulla monta hyvin erilaista elokuvaa. Saimme 
ihmisiltä erilaista palautetta ja pohdimme pitkään, kertooko elokuva 
muistista vai Puolaan matkustavan perheen identiteetistä. Ehkä 
se loppujen lopuksi kertoo hieman kummastakin, vaikka muisti 
nousikin pääteemaksi, jolla yritetään sitoa elokuvan eri osa-alueet 
yhteen. Elokuva kuvattiin väreissä, mutta leikkaamossa siitä tuli 
mustavalkoinen. Sitä kautta materiaalista saatin ajattoman tuntuinen. 
Koska kuvasimme itse, kameran katse ei ole ulkopuolisen, joka 
seuraisi perhettämme, vaan pikemminkin se havainnoi ympäröivää 
todellisuutta. Näin ollen visuaalinen kieli on enemmän muistin 
kaltainen kuin kohdettaan seuraava.

Elokuvaa leikattiin kolmessa eri osassa. Ensimmäinen vaihe 
aloitettiin vasta reilu vuosi kuvausten jälkeen. Materiaali oli 
yksinkertaisesti liian lähellä. Siihen oli saatava etäisyyttä. Vaihe 
kesti noin puoli vuotta. Ensimmäiset versiot olivat nelituntisia ja 
sitten kaksituntisia, kunnes lopulta saimme puristettua kasaan 70-80 
minuuttisen version. Ensimmäisen ja toisen vaiheen välillä kului 
kymmenen kuukautta. Toisessa vaiheessa leikkasimme elokuvaa 
muiden töiden ohessa, joten työ eteni hitaasti. Kolmas vaihe eli 
lopullinen versio tiivistyi vielä 47 minuuttiin.

Käyn tässä esseessä läpi muistia sekä elokuvan kuvausten 
(materiaalin) että henkilöhistoriani kautta. Olen ottanut avukseni 
joitakin teoksia, sekä kaunokirjallisia että tieteellisiä; sellaisia, jotka 
resonoivat ajatteluani. Lähinnä olen pidättäytynyt fiktiivisessä 
kerronnassa, koska sitä kautta on ollut helpompi käsitellä jotain 
mille on vaikeaa löytää sanoja tai ylipäätään muotoa, olkoon se tässä 
yhteydessä vaikka sitten sielu. Subjektiivista essee-elokuvaa tehdessä 
on ollut erityisen vaikeaa löytää itsestään analyyttinen minä, joka 
pureksisi ja kirjoittaisi asiat jäsennellysti. Se on ollut mahdollista, 
mutta vaatinut aikaa.
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Henkilökohtainen muisti 

“Olen matkannut ajatusta pitkin taaksepäin – ajatusta joka matkan 
edistyessä on koko ajan toivottomasti ohentunut – kaukaisille seuduille, 
missä olen haparoiden etsinyt jotakin salaista ulospääsytietä ja saanut 
selville vain sen, että ajan vankila on pallonmuotoinen ja aukoton.” 
Vladimir Nabokov: Puhu, muisti, sivu 16

Minä ja Puola kadotimme juutalaisen muistin. Minun suvussani 
muisti vain hiipui, mutta Puolassa sen särki holokausti. Voisi 
luulla, että Puolassa se katkesi kuin seinään, mutta aivan niin ei 
käynyt. Maassa oli vielä toisen maailmansodan jälkeen paljon 
juutalaisia, mutta vuonna 1946 tapahtuneen Kielcen pogromin 
seurauksena jopa 200 000 lähti pois. Maahan jäi vielä senkin 
jälkeen noin 25 000 juutalaista, mutta vuonna 1968 antisemitistinen 
aalto karkotti loputkin pois. Myös viimeinen rabbi lopetti samana 
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vuonna. Toiminta jatkui hyvin pienimuotoisena ja näkymättömänä 
lähinnä vanhempien ihmisten varassa. Sosialismin kaatumisen 
jälkeen juutalaista elämää alettiin uudelleen elvyttämään osin 
amerikkalaisen rahan voimin, synagogia kunnostettiin ja kouluja 
avattiin. Ihmiset löysivät salatut juutalaiset juurensa ja juutalaiseen 
uskontoon kääntymällä liityivät takaisin sukunsa jatkumoon. Kahden 
sukupolven jälkeen Puolassa on yritetty löytää tietä takaisin aivan 
niin kuin minäkin olen tehnyt.

Säikeeni Puolaan on seitinohut. Toisinaan mietin, onko sitä todella 
edes olemassa, vai olenko vain luonut sen hataran tarinan pohjalta. 
Edesmenneen Suomen tasavallan presidentin Mauno Koiviston 
kerrotaan kirjoittaneen sodan aikana jotenkin tähän tapaan 

”Jumalani, loitko sinä minut vai loinko minä tuskissani sinut?” 

En luonut tuskissani Puolaa, se luotiin minulle, kun olin lapsi, 
isoäitini kertoman tarinan pohjalta. Muistiini aukeni tila, jossa 
jokin asia elettiin uudelleen läpi. Se ei tietenkään ollut sama kuin 
alkuperäinen kokemus, koska en ollut kokenut sitä. Alkuperäisen 
kokemuksen oli kokenut joku muu ja siitä tuli osa minua 
mielikuvituksen kautta. Vahva tarina muokkasi pikkuhiljaa 
identiteettiäni. Se ryhtyi kertomaan itselleni kertomusta minusta.

Tarinassa, jonka isoäitini kertoi, rajat menevät kiinni. Isoisäni isä 
Tanchum pakenee juutalaisvainoja Puolasta Suomeen noin vuoden 
1920 paikkeilla. Hän ja kaksisataa muuta nuorta miestä hiihtävät 
ja rämpivät Baltian pimeiden metsien kautta Suomeen. Matka 
kestää seitsemän kuukautta. Vain osa - tarinan mukaan luku oli 
seitsemän - selviää hengissä. Tanchum päätyy Viipuriin ja löytää 
sieltä juutalaisen vaimon. He saavat lapsen, isoisäni, ja muuttavat 
myöhemmin Turkuun. 

Tanchum kävelee poikansa kanssa.
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Näin isoäitini kertoi appensa tarinan. Lapsena kuultu tarina 
jäi elämään mielessäni, enkä koskaan miettinyt, pitivätkö sen 
yksityiskohdat paikkaansa. Sitten vuosikymmeniä myöhemmin 
muutimme Puolaan ja ryhdyimme tekemään juuristamme elokuvaa.

En siis koskaan tavannut Tanchumia, koska hän kuoli kolmetoista 
vuotta ennen kuin minä synnyin. Näin hänestä joitakin vanhoja, 
mustavalkoisia valokuvia. Niistä piirtyy kuva tummasta (olin itsekin 
perinyt tuon tumman ulkokuoren, joka 80-luvun itähelsinkiläisessä 
maailmassa edusti jonkinlaista toiseutta, jotakin mikä oli ikään kuin 
tarkoituksella jätetty muistuttamaan minua jostain, mitä en millään 
tasolla kuitenkaan koskaan elänyt todeksi), pukuun pukeutuneesta 
miehestä, joka tuntui tulevan kuin jostain toisesta maailmasta, 
kokonaan toisesta ajasta. 

En myöskään koskaan tavannut Tanchumin puolisoa, joka kuoli vain 
kaksi vuotta hänen jälkeensä. Heidän poikansakin, isoisäni, tapasin 
vain kerran aikuisena. Kasvoin ilman juutalaisuutta (äitini oli käynyt 
lapsena hederiä, juutalaista pyhäkoulua, mutta se oli jäänyt kesken 
isovanhempieni erottua)kantaen mukanani tuota toiseutta. Olin 
kiinnittynyt johonkin, mistä en oikeastaan tiennyt juuri mitään, ja 
ainoaksi linkiksi juutalaiseen maailmaan jäi suomalainen isoäitini, 
joka ei koskaan ollut harjoittanut sitä. 

Epätoivoinen yritykseni on ollut tavoittaa jotain tuosta toiseudesta. 
Olen aina liittänyt sen luultavasti vähintäänkin alitajuisesti tuohon 
outoon maailmaan, josta mustavalkokuvien Tanchum tuli. Minussa 
on ollut jotain, mihin ei ole ollut vastausta. Ehkä Tanchumista 
on tullut keino käsitellä puuttuvaa osaa minusta, koska tuolle 
puuttuvalle osalle ei ole ollut mitään muutakaan välinettä. Hänen 
kauttaan olen yrittänyt rakentaa itselleni muistia.
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Yksi matka, kaksi muistia

Elokuvan maailmassa Puolaa lähestytään kahden eri päähenkilön 
kautta. Siinä Puola edustaa kahdenlaista muistia. On olemassa 
Oliwian konkreettinen muisti ja minun abstrakti muistini.
Sen lisäksi Puolalla itsellään ja etenkin Varsovalla on myös omat 
muistinsa, jotka ovat keskeinen osa elokuvaa, mutta siihen palaan 
vielä myöhemmin. 

Vaikka Oliwian Puola on ajan saatossa muuttunut hiljalleen yhä 
abtraktimmaksi, jonkinlaiseksi hauraaksi ulkoilmamuseoksi, sillä 
on konkreettinen pohja. Hän syntyi siellä, otti sen maankamaralla 
ensimmäiset askeleensa ja asui siellä kahdeksanvuotiaaksi 
asti. Maan todellisuus, sen kieli ja kulttuuri ovat imeytyneet 
hänen muistiinsa. Siellä ovat leipäjonot, vanhojen junien verhot, 
lihakupongit sekä se, kuinka Paavi Johannes Paavali II Puolaan 
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saapuessaan astui lentokoneesta ja suuteli maankamaraa. Vaikka 
sitä sosialistista Puolaa, josta hän muutti Suomeen, ei enää ole, 
hänen minuutensa peruskivet valettiin siellä. Hänen identitettinsä, 
joka on Suomessa asuttujen vuosikymmenien aikana saanut myös 
muita ulottuvuuksia, on pohjimmiltaan puolalainen.

“Menneisyyden muisteleminen ja säilyttäminen on ehkä välttämätön 
ehto, jotta ihmisen minuus pysyy kokonaisena. Jotta minuus ei 
kutistu, jotta se pysyy entisen kokoisena, sitä pitää kastella muistoilla 
kuin ruukkukasveja, ja kasteleminen vaatii säännöllistä yhteyttä 
menneisyyden todistajiin eli ystäviin. He ovat meidän peilimme, meidän 
muistimme ja me vaadimme heiltä vain, että he kiillottavat silloin 
tällöin peiliä, jotta me voimme katsella siitä itseämme.”
Milan Kundera: Identiteetti, sivut 42.-43.

Oliwialla on Puolassa joukko sukulaisia ja lapsuudenystäviä, joiden 
kanssa hänellä on yhteisiä kokemuksia. He ovat peili, joka ei päästä 
Oliwian minuutta kutistumaan, vaan Kunderan sanoin kastelee 
muistoillaan sitä kuin ruukkukasvia. Yksi tällainen henkilö on 
lapsuudenkaveri Asia, jonka Oliwia tapaa elokuvassa. Hän kysyy 
Oliwialta, muistaako tämä salaisuuden, sen miten heillä lapsena 
oli tapana kaivaa maahan kuoppia, panna niiden pohjalle kukkia, 
peittää ne lasinpalasella ja vetää maata päälle peitoksi. Sitten siitä 
kerrottiin ystävälle. Ystävä kävi katsomassa sitä. Lopulta joku muu 
löysi sen ja rikkoi. Oliwia ei muistanut leikkineensä salaisuusleikkiä, 
hän oli unohtanut sen.

Minun Puolani on lähtökohtaisesti aina ollut tarinoiden ja 
mustavalkokuvien mielikuvitusmaa. Minulla ei ole yhtään ihmistä 
siellä, ei peiliä, josta peilaisin minuuttani. Olen kyllä käynyt siellä, 
ensimmäisen kerran jo sosialismin aikaan, mutta paikka, johon 
olen Tanchumin tarinan kautta kiinnittynyt, on abstrakti. Vaikka 
jalkani eivät olekaan olleet tukevasti sen maankamaralla, niin sieltä 



10

ovat lähteneet askeleet, jotka ovat tuoneet minut tänne pohjoiseen, 
sellaisena kuin täällä olen.

Viimeistään lasteni syntymän jälkeen juutalaisuus aktivoitui 
mielessäni. Keitä olivat esi-isäni ennen minua ja miten he elivät? 
Keitä olivat nämä oudot ihmiset, joihin tunsin jonkinlaista 
yhteenkuuluvaisuutta, mutta joiden elintavoista ja kulttuurista 
tiesin vain hyvin vähän? He pitivät uskonsa vuosisatojen ajan 
vaikeuksista huolimatta. Pitäisikö minun aktivoitua ja siirtää tuo 
itseltäni kadonnut kulttuuri jälkeläisilleni, yhdistää katkennut 
ketju? 

Paul Auster kirjoittaa esseekokoelmassaan “Baabelin perilliset” 
amerikanjuutalaisesta runoilijasta Charles Reznikoffista (s. 1894), 
ettei tämä ollut ulkopuolinen vain mielenlaadultaan vaan 
juutalaissiirtolaisten poikana hän syntyi toiseuden tilaan. “Häntä 
ei ole vain ajettu maanpakoon, hänet on ajettu maanpakoon kahdesti 
juutalaisena ja judaismista myös.” Reznikoff elää kahden maailman 
välillä pystymättä koskaan ottamaan niistä kumpaakaan omakseen. 
Hänen vanhempansa olivat paenneet 1800-luvun lopussa Venäjän 
juutalaisvainoja (aivan kuin Tanchum kaksikymmentä vuotta 
myöhemmin). Reznikoff oli moderni amerikkalainen, havainnoi 
New Yorkin katuja kaukana vanhempiensa vanhasta maailmasta 
ja yhtä kaukana juutalaisesta uskonnosta, traditionaalisista 
juutalaisista teksteistä. Silti hän kantoi mennyttä sisässään ja 
runoissaan koko ajan viittasi Tooraan ja muihin juutalaisiin pyhiin 
teksteihin, vaikka käytännössä olikin vieraantunut niistä.

En kasvanut juutalaiseen kulttuuriin. Olen siitä vielä 
vieraantuneempi kuin Reznikoff, joka hallitsi sen traditiot, mutta 
ei varsinaisesti elänyt sitä käytännössä. Minut on ”karkotettu” 
kolmasti: juutalaisesta identiteetistä, juutalaisesta uskonnosta ja 
myös juutalaisesta yhteisöstä, jonka sisällä en ole koskaan elänyt. 
Tanchum ja hänen puolisonsa olivat sukuhaarani viimeinen 
juutalainen pariskunta. Isoisäni isä - mielikuva hänestä, aineeton 
hahmo, tarina - on minulle metafora juutalaisesta kansasta, 
maattomasta hengen heimosta, joka vaeltaa paikasta toiseen 
kantaen mukanaan kulttuuria ja tapoja, toisin sanoen juutalaista 
muistia.
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Juutalainen muisti

“Nyt on mielenkiintoinen Suomi-neidon syntymäpäivän aika. Meillä elää 
yhä ihmisiä, joiden muisti kattaa raamatullisesti sanottuna kolmanteen 
neljänteen polveen asti. […] Se on se suullisen muistin aika, kun tietää 
vanhempiensa ja isovanhempiensa tarinat suullisena perintönä ja voi 
vielä levittää niitä seuraavalle polvelle.”
Tarja Halonen haastattelussa 30.12.2016.

Suomen valtion siirtyessä sadannelle vuodelle presidentti Tarja 
Halonen muistutti, että kansakuntamme itsenäisyyden tarina elää 
yhä meidän suomalaisten suullisessa välittyvässä muistitiedossa. 
Isovanhempiemme ja heidän vanhempiensa tarina on edelleen 
kerrottavissa suullisena perintönä seuravalle polvelle. Minäkin 
tunnen Tanchumin tarinan, joskin hatarasti. Se on yhtä vanha 
kuin Suomen tarina, sillä hänen lähdöstään kotiseudultaan tulee 
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niin ikään kohta kuluneeksi sata vuotta. Hän kantoi mukanaan 
juutalaista muistia, sen kirjallista ja suullista perintöä.

Miten juutalaisen muistin voisi määritellä? Mitä se on? Se on 
tietysti omalta osaltaan Toora, oppi sielusta, tarina ihmiskunnan 
ja juutalaisen kansan synnystä sekä lukuisat siihen liittyvät 
kommentaarit. Ennemminkin kuin mitä se on, voisi kysyä 
tarkemmin, miten se on? Ehkä parhaiten tuohon kysymykseen voisi 
vastata pesah, juutalainen pääsiäinen.

Pesah on kertomus Egyptistä pakenemisesta, orjuudesta 
vapautumisesta ja juutalaisen kansan synnystä. Silloin 
kokoonnutaan yhteisen seder-illallisen ympärille. Aterialla syödään 
matsan eli happamattoman leivän kanssa seitsemää erilaista ruoka-
ainetta, kuten esimerkiksi katkeria yrttejä. Illallisen aikana luetaan 
haggadaa, tarinaa Egyptistä paosta, ja juodaan neljä lasillista viiniä 
ylävartalo vasemmalle päin kallistuneena. Viinilasilliset juodaan 
mahdollisimman nopeasti. Tämä kaikki siksi, että muistettaisiin 
pakomatka ja oikeastaan elettäisiin se uudelleen. Aivan kuin 
oltaisiin itse oltu mukana.

“Tämä on orjuuden leipä, Allahma Ania, jonka esi-isämme söivät 
Egyptissä, kun lähtivät pois orjuudesta. Hashem veti ihmiset pois 
Egyptistä ja jos ei olisi tehnyt sitä, niin todennäköisesti olisimme 
edelleen orjia Egyptissä. Ja siksi, vaikka olisimme kuinka viisaita 
ja osaisimme havdalan ulkoa, niin joka vuosi kerromme Egyptistä 
lähdöstä, jotta muistuttaisimme itsellemme kuinka Jumala pelasti 
juutalaiset Egyptistä.”
Opettaja Varsovan juutalaisessa päiväkodissa.

Lapsemme kävivät Varsovassa juutalaista päiväkotia ja ylläoleva 
teksti on elokuvassa olevasta kohtauksessa. Käynnissä on 
pesah-juhla, ja opettaja kertoo lapsille, ettei tärkeintä ole osata 
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rukouskirjoja ulkoa vaan muistaa, kuinka Jumalan käsi auttoi 
juutalaisia pakenemaan Egyptistä. Jälleen muistiin avataan 
tila, jossa jokin asia, tässä tapauksessa pakomatka ja orjuudesta 
vapautuminen, eletään joka vuosi uudelleen, jotta voitaisiin tänään 
nauttia ja arvostaa vapautta.

“Muisti on täynnä paradokseja. Yksi niistä on muistamisen korostunut 
tämänhetkisyys. Muistellessa ei niinkään palata menneeseen kuin 
annetaan menneelle tilaa nykyhetkessä.” 
Marja Saarenheimo: Muistamisen vimma, sivut 93-94

Olemme olemassa tässä hetkessä, mutta myös menneisyys vaikuttaa 
meihin. Toisaalta emme ole olemassa menneisyydessä ilman 
nykyhetkeä. Marja Saarenheimon mukaan menneeseen ei palata, 
vaan annetaan tilaa tässä ja nyt. Menneisyys ei ole itsenäinen 
saareke jossain kaukaisuudessa, vaan tarvitsee nykyhetken.

Koska minulla ei ole ollut ketään, jolta olisin voinut kysyä 
menneisyydestä tai jonka kanssa olisin voinut palata siihen, minun 
on täytynyt turvautua kirjoihin. Niiden kautta olen löytänyt 
Itä-Euroopan juutalaisten vanhan maailman. Maailman, jossa 
Tanchum eli. Yksi minulle keskeisiä kirjailijoita on ollut Varsovassa 
ennen toista maailmansotaa asunut Isaac Bashevis Singer. Hän 
on tallentanut, joskin pääosin fiktiivisessä muodossa, Varsovan ja 
koko Puolan juutalaista elämää ennen sen tuhoutumista. Muistan 
hänen sanoneen, ettei se tosin ole tuhoutunut niin kauan kuin 
kuin se elää hänen muistissaan - en vain muista, mistä olen hänen 
sanansa lukenut. Mutta ehkä se on totta vaikka hän ei olisi niin 
sanonutkaan. Onhan Varsovan mennyt juutalainen maailma 
luettavissa ja elettävissä hänen kirjoistaan.

Singer kuvailee omaelämäkerrallisessa teoksessaan Isäni 
seurakunta, kuinka Varsovassa asuva päähenkilö palaa sukunsa 
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syntysijoille Biłgorajhin, maaseudulle, vuonna 1919. Köyhistä 
ja ahtaista juutalaiskortteleista, varkaiden, prostituoitujen ja 
ortodoksijuutalaisten sekamelskasta muuttanut nuorukainen löytää 
Biłgorajsta yhtenäiskulttuurin, joka Varsovassa oli jo hajonnut mm. 
maallistumisen seurauksena. Hän kuvailee elävänsä juutalaista 
historiaa, menevänsä ajassa taaksepäin ikiaikaiseen juutalaiseen 
maailmaan. 

“Synagogan lattia oli peitetty heinillä. Synagoga oli vanha, arkin 
oli veistänyt italialainen mestari. Yhdellä seinällä riippui matso-
leipää jota syötäisiin pääsiäiskokoontumisen lopulla, Afikomanina. 
Hiekalla täytetty metallimalja sisälsi ympärileikattujen poikavauvojen 
esinahkoja. Lukupulpetilla oli ikivanha pyhä kirja jonkalaisia ei enää 
paineta, kokoelma katumusrukouksia. Tämä ikiaikaisen juutalaisuuden 
maailma oli minulle kuin aarrekätkö. Sain mahdollisuuden nähdä 
meidän menneisyyteemme. Aika tuntui virtaavan taaksepäin. Minä elin 
juutalaista historiaa.”
Isaac Singer: Isäni Seurakuntaa, sivu 310

Minäkin olen oikeastaan etsinyt tuota maailmaa osaamatta 
kuitenkaan määritellä tarkasti, mitä se voisi olla. Olen halunnut 
nähdä menneisyyteen(i), siihen Tanchumin mustavalkokuvien 
maailmaan, joka kummitteli mielessäni. 

Ensimmäinen kosketus siihen olivat siinä eläneiden ihmisten 
muistomerkit, heidän hautakivensä. Ollessamme Łódźissa, 
Puolassa, Camerimage–festivaalilla, kävimme kaupungin 
juutalaisella hautausmaalla, joka on Euroopan suurin. Elettiin 
vuotta 2004, mutta tuntui kuin siellä olisi aika pysähtynyt. Haudat 
olivat seisseet toisen maailmansodan jälkeen koskemattomina. 
Osa kivistä oli kaatunut ja kasvillisuus peitti ne. Oli kuin olisi 

Hautakivi Varsovan juutalaisella hautausmaalla.
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ollut aavekaupungissa, vaikka oltiin keskellä arkeaan elävää 
suurkaupunkia. Muurien ulkopuolelta kuului elämän ääniä, 
mutta hautausmaalla oli hiljaista. Muistan ajatelleeni Tanchumia, 
haudoissa lepääviä sieluja ja juutalaisen kansan vaellusta. Itä-
Euroopan juutalaiset olivat vuosisatoja jatkuneen vaelluksensa ajan 
säilyttäneet uskonsa, vaikka olivatkin eläneet vuorovaikutuksessa 
ympäröivien kansojen kanssa. Lopulta liike oli pysähtynyt tänne.

Ennen Tanchumia eläneet esi-isäni - joita en tunne, mutta joita 
jollakin tapaa kannan sisälläni -ovat vaeltaneet tällä tavoin, 
vuosisadasta ja maasta toiseen, vähän kuin taskusta taskuun, kun 
historialliset olosuhteet ovat pakottaneet heidät liikkeelle.
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Varsova

”Muistatteko miltä näytti täällä ennen sotaa? Tässä, jossa istutte penkillä, 
ovatko nämä talot jotenkin uusittuja sodan jälkeen? Näyttikö ennen 
tällaiselta?” “Rouva hyvä, nämä kaikki alueet, jotka oli gettoa olivat 
tuhottu täysin maan tasalle. Poltettu, tuhottu täysin, silkkaa rauniomerta, 
ei yhtäkään taloa, ei puita, ei mitään! Tämä kaikki on uutta. Tämä ei 
näyttänyt tältä ennen sotaa. Eivätkä talot edes ole samoilla perustuksilla, 
ne ovat ihan uusia, ei mitään tekemistä niiden vanhojen kanssa.”
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Varsovaan muuttaessamme toimme mukanamme henkilökohtaisen 
historiamme ja muistimme. Meillä kummallakaan ei ollut 
varsinaista yhteyttä koko kaupunkiin. Oliwia oli kyllä käynyt siellä 
pienenä tätinsä Bozenkan perheen luona. Tanchum ei ollut kotoisin 
sieltä, luultavasti hän ei ollut koskaan käynytkään siellä. Paikka on 
niin vahva, että siitä tuli elokuvan kolmas muisti. 

“Mikä on kaupungin sydän? Kaupungin sielu? Miksi sanotaan että 
kaupunki on kaunis tai että kaupunki on ruma? Mikä kaupungissa on 
kaunista tai rumaa? Miten kaupungin voi tuntea? Miten voi tuntea 
kaupunkinsa?”
Georges Perec: Tiloja/Avaruuksia, sivu 74

En tiedä, miten Varsovan sielun voisi pukea sanoiksi. Tiedän, että 
kaupungilla on sellainen. Se on voimakas ja samalla traaginen. 

Kävimme yllä olevan keskustelun vanhan pariskunnan kanssa, jotka istuivat puistonpenkillä 
Varsovan Muranówin kaupunginosassa. Kohtaus ei päätynyt lopulliseen elokuvaan. 

Varsovan sodanaikaiset asukkaat ovat kaupungin katoamassa olevaa muistia. 
Tämä rouva, joka ei päätynyt elokuvaan, pakeni lapsena Veikseljoen ali viemäreitä 
pitkin ja joutui hyppimään ruumiiden yli. Sittemmin saksalaiset alkoivat laskea 
viemäritunneleihin myrkkykaasua estääkseen vastaavanlaiset paot.

.
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Varsovan sielu, se mikä siitä tekee sen, mikä se on, tai mikä 
vaikkapa on syynä siihen, että jotkut pitävät sitä rumana tai 
kauniina, liittyy vahvasti juutalaisuuteen, holokaustiin ja toiseen 
maailmansotaan. Ei voi sanoa, että Varsovan peittää suruverho, 
koska niin sanoessaan ei tekisi oikeutta kaupungin sielulle. 
Suruverho ei pelkästään peitä kaupunkia, vaan tunkee sen läpi, 
koskettaa jokaista solua. Sitä ei voi olla hengittämättä.

“Joka kolmas asukas Varsovassa oli juutalainen ennen sotaa. Oli samalla 
juutalainen ja puolalainen. Täällä oli ihmisiä jotka olivat vuosikausia 
Puolassa muokkaamassa ja luomassa tätä paikkaa - kulttuuria, kaikkea. 
Sitä kaikkea ei voinut sodan aikana tappaa. Se on olemassa. Kaikilla 
ei ole tietoisuutta siitä, mutta tämä kulttuuri, koko Puola oli muokattu 
juutalaisen yhteisön ja myös muidenkin kulttuurien toimesta. Juutalaisia 
oli kuitenkin hyvin paljon Puolassa.”
Iwona Lewandowska, juutalaisen Lauder-Morasha-päiväkodin työntekijä

Koulun seinällä olevaan karttaan on merkitty Varsovan 
juutalaiset koulut mustilla pisteillä vuosina 1930/31. 
Kartasta erottuu selvästi kaupungin juutalaisten perinteiset asuinalueet.
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Lapsemme kävivät juutalaisen Lauder-Morasha-koulun yhteydessä 
olevaa päiväkotia. Se oli perustettu taloon, jossa ennen sotaa 
oli toiminut juutalainen vanhainkoti. Sodan jälkeen talo oli 
ollut muussa käytössä ja pahasti ränsistynyt, kunnes sosialismin 
romahdettua sitä alettiin kunnostaa amerikkalaisella rahalla. Näin 
juutalainen elämä jatkuu talossa, jossa sitä oli ollut ennen toista 
maailmansotaa.
 

“Kun kohtalonomaiset koneet leijailevat Varsovan ylle ja jossain alhaalla 
nähdään ensimmäiset kuvat kaupungille tungetuista ihmismassoista, 
mittakaava on sadunomainen, kaikki on kuin outoa unta. Tulevan 
ghettojen kaupungin inhimillinen fysionomia alkaa muodostua.” 
[…] Palava kaupunki on valkokankaalla kylmäävän lyyrinen näky: 
vuosisatojen ajan inhimillistä elämää ja kulttuuria kerännyt talojen 
keskittymä, monien elämäntyö ja usein myös elämä katoavat silmien 
edessä, joskin sillä tavalla sopivasti ettei katsojan silmä voi erottaa mitä 
todella tapahtuu.”
Peter von Bagh, Peili, jolla oli muisti, sivut 164, 165 

Varsovan Vanhakaupunki tuhoutui kokonaan Varsovan 
kansannousun katutaisteluissa 1944. Sodan jälkeen se rakennettin 
uudelleen jokaista virhettä myöden. Jos talo oli ollut vinossa, niin 
se rakennettiin vinoon. Muualla kaupungissa on edelleen sodassa 
osittain tuhoutuneita taloja. Ne ovat osa Varsovan sielua. Niistä 
saattaa nähdä, minkä värisiä seinät ovat kussakin kerroksessa olleet. 
Sieltä täältä törröttää vielä välipohjien metallisia tukipalkkeja. Osa 
näistä taloista on täysin tyhjillään, toiset taas osittain asuttuja. Yksi 
tällainen talo on nimeltään Pekin. Ennen toista maailmansotaa se 
oli juutalaisessa omistuksessa, mutta jossain vaiheessa se oli jäänyt 
tyhjilleen ja päässyt ränsistymään pahaan kuntoon. Talo sijaitsee 
vain kivenheiton päästä rautatieasemalta. Suomessa tällainen talo 
olisi jossain vaiheessa joko kunnostettu tai purettu. Sitä ei olisi 
jätetty tyhjilleen. Nämä aavetalot ovat osa Varsovan muistia. Niiden 

Talo nimeltä Pekin on jäänyt tyhjilleen.
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sisällä on joskus eletty elämää, joissakin juutalaista, joissakin jotain 
muuta. Sitten muut talot niiden ympäriltä tuhoutuivat sodassa. Ne 
jäivät jäljelle muistuttamaan menneestä. Aikojen saatossa niiden 
ympärille on kohonnut sosialismin aikaisia taloja ja myöhemmin 
keskustassa myös pilvenpiirtäjiä.

Lapset saivat päiväkodissa vanhan valokuvan paikasta, jossa oli ollut 
juutalaista elämää. Tehtävänä oli selvittää, mitä paikkaa kuva esitti, 
etsiä se ja ottaa siitä uusi, nykyhetkessä oleva kuva. Yllä olevassa 
kuvassa on Nalewkikadun varrella sijainnut juutalaisomistuksessa 
ollut rakennus. Nykyään siinä on parkkipaikka.

“Melkein pakonomaisesti, sanoi Austerlitz, minä aina asemalla ollessani 
yritin kuvitella, missä mielisairaalan sellit oikein olivat sijainneet siinä 
rakennuksessa, johon oli myöhemmin rakennettu lisää seiniä ja jota jo 
taas korjattiin uuteen uskoon, ja usein myös ihmettelin mielessäni, oliko 
vuosisatojen mittaan kasautunut tuska ja kärsimys koskaan todella 
kadonnut minnekään, kenties me yhä kohtaamme saman tuskan 
kulkiessamme halleissa ja portailla, vaikkapa kylmänä viimana otsalla 
kuten minä joskus uskoin tuntevani.” 
W.G. Sebald: Austerlitz, sivu 151

Näin W. G. Sebaldin romaanissa päähenkilö Jacques Austerlitz 
kuvailee Liverpool Streetin metroasemaa Lontoossa. Aseman 
alle ja osittain sisään on jäänyt vanha mielisairaala. Hän pohtii, 
onko vuosisatojen mittaan kasautunut tuska ja kärsimys todella 
kadonnut minnekään. Voiko se edes kadota? 
Eikö Varsovassa olekin vielä jäljellä jotain getosta ja holokaustista? 
Jos kaupungin väestöstä kolmasosa oli juutalaisia, voiko heidät 
hävittää ilman, että johonkin jäisi jonkinlainen jälki?
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Ehkä tuollainen jälki oli painajaiset, joita näimme lastenhuoneessa 
Joannan sängyssä. Oliwia ja Joanna näkivät hyvin samankaltaiset 
unet koirasta, joka tuli katosta ja yritti purra. Minä näin jonkin 
muun painajaisen nukahtaessani Joannan sänkyyn. Oliwia 
soitti tädilleen Bozenkalle, pyysi tätä käymään ja aistimaan 
asunnossamme olevia energioita. Elokuvassa on kohtaus, 
jossa Bozenka kävelee meillä ja kokee lastenhuoneessa 
voimakkaita kehon läpi kulkevia väristyksiä. Bozenka selittää 
meille näkymättömästä tilasta, vähän niin kuin Nabokovin 
pallonmuotoisesta aukottomasta aikakäsityksestä jossa kaikki on 
jollakin tavalla olemassa.

“On olemassa näkymätön tila, joka koostuu erilaisista ajatuksista 
ja peloista, jotka ovat saattaneet jäädä jäljelle. Eli tila meidän 
ympärillämme on hyvin tiivis sellaisessa henkisessä, näkymättömässä 
mielessä. Ei ole tyhjiötä. On historia, joka jäi. En tiedä, joka tapauksessa 
otamme asioita kosmisesta tilasta. Tilasta, joka ympäröi meitä. Ja silloin 
ajatellaan... inspiraatio, luovuus, silloin voi luoda eikö vain, koska sinä 
kytket itsesi kosmokseen ja otat sieltä asioita. Se mihin ihminen silloin 
kytkeytyy, virtaa hänen kauttaan. Niin minä sen näen.”
Bozenka, lainaus elokuvasta

.

.
.
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Puolan Israelin-suurlähettiläs sanoi hanukkajuhlan yhteydessä, 
että juutalainen sielu vaeltaa yhä Puolassa, että se ei ole kadonnut 
minnekään. Hanna Krallin kertomus ”Läsnäolo” antaa siihen 
yhdenlaisen selityksen. Outoja asioita alkaa tapahtumaan 
Andersinkadun asukkaille vanhalla juutalaisalueella. Ikkunoihin 
koputetaan, lattioita tömistellään, kattilankannet liikkuvat, 
asukkaat aistivat jonkun tai joidenkin läsnäolon. He päättelevät 
henkien riivaavan seutua ja kutsuvat paikalle papin sekä 
henkien manaajan. Nämä eivät kuitenkaan onnistu tehtävässään. 
Seuraavaksi alkaa tapahtua ikäviä asioita, pieniä ja suuria 
onnettomuuksia sekä vastoinkäymisiä. Asukkaat päättelevät 
epäonnen liittyvän juutalaisiin henkiin ja kutsuvat paikalle rabbin. 

“Niin mitä ne juutalaiset henget haluavat meistä? ‘En tiedä’, tunnusti 
rabbi. ‘Tavallisina aikoina sielu pyrkii taivaaseen, mutta sota ei 
ollut tavallista aikaa.’ Täällä käytiin taisteluja. Vainajia ei haudattu. 
Pyrkivätkö myös hautaamatta jääneiden ihmisten sielut taivaaseen?’ ‘En 
tiedä’, sanoi rabbi. ‘Entä jos hautaamatta jääneiden sielut harhailevat 
maan päällä….’ ‘En tiedä.’ ‘Mutta te voitte auttaa meitä?’ ‘Voin rukoilla. 
Muuta en voi…’
Rabbi otti esiin rukouskirjan ja luki hepreaksi psalmin. Sen joka kertoo 
paimenesta, jonka luona ei mitään puutu. Joka vie meidät vihreälle 
niitylle ja antaa meidän levätä vetten ääressä. Jonka kanssa emme 
pelkää kuolemaa pimeässä laaksossa. Jonka paimensauva johdattaa 
meitä. Jonka huoneessa saamme asua.”
Hanna Krall: Aavesärkyä ja muita tosia tarinoita, sivu 346

Novellissa käydään läpi paikalla asuneita ihmisiä ja millaista 
elämää he elivät. Kerrotaan Szlojme- ja Chaim-enoista sekä Hinda-, 
Rajzł- ja Pesa-tädeistä. Kerrotaan myös kuinka Fela meni Lajbłin 
kanssa naimisiin, asui bunkkerissa, eikä jaksanut enää ja meni 
menojaan. Kysytään ”Minne hän meni? Mihin he kaikki menivät?”

“He kokevat olonsa turvalliseksi vain muistissa. Vapautettuina 
bunkkereista, pimeydestä ja pelosta. Huolettomina. Puheliaina. Jaloina 
ja pitkinä. Heille kuolemasta tuli etuoikeus. Minkään muunlaisen 
kuoleman jälkeen he eivät olisi yhtä jaloja, pitkiä, rikkaita ja kauniita.
Rabbi lauloi El malei rakhamin. ‘Oi Jumala, ylen laupias, suo että Sinun 
siipiesi suojassa huojennuksen löytäisivät…’ Hän keskeytti, sillä siinä 
kohdassa kuului mainita vainajien nimet. ‘Luettelen katujen nimet’, hän 
ehdotti. ‘Sanokaa te ne minulle.’ ‘…että Sinun suojassa huojennuksen 
löytäisivät…’ ‘…Franciszkanska-, Wałowa- ja Nalewkikatujen 
asukkaat…’, sanoivat talon isäntä ja emäntä aivan kuin olisivat olleet 
rabbin apulaisia.”
Hanna Krall: Aavesärkyä ja muita tosia tarinoita, sivut 348-349
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Juutalaisessa perinteessä vainajat siunataan ja haudataan 
mahdollisimman nopeasti, yleensä seuraavana päivänä. Tavallisina 
aikoina sielut menevät taivaaseen ja hautakivistä tulee niiden 
muistomerkkejä, mutta kuten rabbi sanoi, sota ei ole tavallista 
aikaa. Tämä on kuvatttu osuvasti László Nemesin elokuvassa 

“Son of Saul”. Juutalaisen miehen työnä on työntää ruumiita 
polttouuniin keskitysleirissä. Yhtäkkiä poltettavaksi tulee hänen 
oma poikansa. Mies piilottaa ruumiin, koska juutalaista ei voi 
polttohaudata. Koko elokuva kertoo oikeastaan siitä, kuinka 
hän yrittää salakuljettaa ruumiin ulos leiristä ja löytää vankien 
joukosta rabbin, joka voisi siunata sen. Mies sanoo, ettei ole 
uskovainen, muttei silti voi haudata ruumista ilman siunausta. 
Hän vaarantaa oman turvallisuutensa haudatakseen poikansa, 
niin tärkeästä asiasta on kyse. 

Varsovaan jäi paljon hautaamattomia ja siunaamattomia ruumiita. 
Ehkä heidän sielunsa yhä vaeltavat siellä? Kaupungissa ei voi olla 
tuntematta tietynlaista painostavaa, ahdistavaa tunnelmaa, joka 
on läsnä kaikkialla. En tiedä johtuuko se enemmän siitä, että 
kaupungin perustukset ovat täynnä ruumiita, vai siitä, ettei niitä 
ole siunattu. Kaupunki sykkii 2000-luvun urbaania kaupunkielämää. 
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Siellä voi ostaa vaikka jääkaapin keskellä yötä. Metrot, bussit ja 
raitiovaunut kulkevat tiheään tahtiin ja sylkevät ihmisiä sisään ja 
ulos. Talot ovat täynnä seinien kokoisia mainoksia. Silti ne eivät 
pysty peittämään menneistä tapahtumista. Vaikka Singerin kotikatu 
Krochmalna on kadonnut sellaisena kuin se oli ennen sotaa, niin se 
on edelleen läsnä.

“Krochmalnan jäänteillä seisoessa tajusin, että Varsovassa mikään 
ei taida olla sitä, miltä vaikuttaa. Että ei taida olla olemassa yhtä 
Varsovaa, vaan on useita päällekkäisiä. Varsova ei olekaan tavallinen 
kaupunki, vaan vertikaalinen, ajassa elävä labyrintti jossa Krochmalna 
on yksi, ajasta toiseen johtava uloke. 
On siis käynyt niin, että vanha Varsova ei tuhoutunutkaan sodassa 
kokonaan, vaan kummittelee yhä nyky-Varsovan kaduilla ja niiden alla, 
kirjoissa ja ihmisten muistoissa. Se pilkistelee esiin siellä täällä ja saa 
ajattelemaan toisaalta kaiken traagista katoavaisuutta ja toisaalta sitä, 
miten sitkeässä kadonneet maailmat sittenkin ovat.”
Tapani Kärkkäinen: Särö, Varsova aavekaupunki juoksuhiekalla, sivu 62
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Varsova ei kuitenkaan ole Jacques Austerlitzin sanoin pelkästään 
tuskaa, kylmää viimaa otsalla. Kukoistihan Varsovassa vuosisatojen 
ajan myös vilkas juutalainen elämä. Singer on vanginnut 
sen tarkasti teksteihinsä. Romaanissaan “Moskatin suku” hän 
kuvaa, miten Metusalem-niminen vanha juutalaismies saapuu 
kesän lopulla Varsovaan joskus 1900-luvun alussa. Mies ajaa 
hevosvaunuilla läpi kaupungin ja saapuu sen juutalaiselle puolelle.

“Vaunut kääntyivät Gzhybovin torille [Grzybowskiaukio], ja äkisti kaikki 
muuttui toiseksi. Jalkakäytävät olivat täynnä juutalaisia kauhtanoineen 
ja pienine kangaslakkeineen sekä peruukkipäisiä naisia huivi päässä. 
Hajutkin olivat täällä toiset. Ilmassa oli aavistus toria - pilaantuneita 
hedelmiä, sitruunoita ja sekoitus jotain makeaa ja tervaista, jolle 
ei tiennyt nimeä ja joka vaikutti aisteihin vain silloin kun tänne 
palasi pitkän poissaolon jälkeen. Kadulla vallitsi hullaannuttava 
toimeliaisuus ja meteli. Katukaupustelijat tarjosivat tavaroitaan 
korvia vihlovasti huutaen - perunapaistoksia, kuumia kahviherneitä, 
omenoita, päärynöitä, Unkarin luumuja, mustia ja valkoisia rypäleitä, 
vesimeloneja kokonaisina ja lohkoina.[…] Nuorukaisia, pienet 
hurmauskiharat liehuen kahdeksankulmaisten lakkien alla, juoksi 
hepreakoulujen ovista paikatut pöksyt vilkkuen pitkien takkien liepeitten 
alta. Lakkinsa syvälle silmiinsä vetänyt poika myi uudenvuoden 
kalenteria huutaen täyttä kurkkua. Rääsyinen nuorukainen, jolla oli 
pelästyneet silmät ja ohimokiharat, seisoi lähellä laatikkoa, jossa oli 
rukousliinoja, rukouskoteloita, rukouskirjoja, tinasta tehtyjä hanukka-
kynttilänjalkoja ja amuletteja raskaana oleville naisille.”
Isaac Singer: Moskatin suku, sivut 11-12

Me kaikki muistamme geton ja holokaustin, mutta oikeastaan tämä 
on se maailma, joka meidän pitäisi muistaa. Mutta se katosi. Sitä 
ei enää ole vaikka se onkin osittain elvytetty. En tiedä millaiseksi 
se olisi kehittynyt, jos toista maailmansotaa ei olisi ollut. Olisiko se 
modernisoitunut ympäröivän maailman mukana? Todennäköisesti 
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ainakin osittain olisi käynyt niin kuin minun suvussani, eli 
juutalaiset olisivat assimiloituneet muun väestön kanssa. 

Yhtä kaikki, tuota maailmaa, joka mielessäni on yhtä kuin 
Tanchumin maailma, tulin etsimään Puolasta. Tai yritin ainakin 
löytää siitä edes jonkinlaisia viitteitä, koskettaa sitä. Sitä ei 
tietenkään löytynyt sellaisena kuin se oli ollut.
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Kieli

“Jossakin Grodnossa, aivan kuten Varsovassakin, puolet asukkaista 
saattoi puhua vain jiddišiä. Mutta luonnollisesti, jos halusi ostaa tai 
myydä jotakin, niin oli osattava muidenkin kieltä. Grodnossa piti osata 
puhua sekä valkovenäjää että jiddišiä. Jos oli juutalainen, niin piti osata 
puhua kolmea, neljää kieltä. Seitsemänteen ikävuoteen oli osattava 
kolmea kieltä. Kun lapsi syntyi, hän oppi tuutulauluissa äitinsä kielen eli 
jiddisin. Myöhemmin, kun hän halusi ostaa jotakin, hänen oli osattava 
puolaa. Lisäksi oli hallittava viranomaisten kieli eli venäjä, jos piti 
hoitaa jokin asia. Ja se oli luonnollista.”
Jan Jagielski, lainaus kohtauksesta, joka ei päätynyt elokuvaan.

Yksi keskeinen osa muistia ja sen kehittymistä on kieli. Kielen avulla 
ihminen on pystynyt tallentamaan muistoja mieleen, ja varsinkin 
kirjoitustaidon myötä kulttuureita on pystytty pitämään paremmin yllä. 
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Elokuvassa sivutaan kielen menettämistä usealla tavalla. Oliwia 
menetti kielen kahdeksanvuotiaana muuttaessaan Suomeen. Hän 
joutui uuteen maahan osaamatta sanaakaan sen kieltä. Koska 
hän oli vielä lapsi, hän kuitenkin oppi uuden kielen muutamassa 
kuukaudessa. Samalla hänen puolansa pysähtyi monilta osin 
tuohon ikään. Puolassa hän oli koulussa oppinut kuukaudet 
elokuuhun asti eikä vielä aikuisenakaan muista niitä kunnolla siitä 
eteenpäin. 

Luultavasti Tanchum menetti myös kielen, paetessaan Puolasta 
Suomeen. Hänen kohdallaan kysymys ei ehkä kuitenkaan ollut niin 
totaalisesta menetyksestä, koska hän jatkoi elämäänsä juutalaisessa 
yhteisössä, jonka yhteinen kieli oli jiddiš, jolla Itä-Euroopan 
juutalaiset kaikkialla ymmärsivät toisiaan. 

Puolassa asuessamme lapsemme ymmärsivät puolaa, mutta eivät 
puhuneet sitä. Jo kuukauden Puolassa-olon jälkeen he vastasivat 
puolaksi ja puhuivat sitä keskenään vielä vuoden sen jälkeenkin, 
kun olimme muuttaneet takaisin Suomeen. Minä menettäisin 
kieleni, jos muuttaisimme pysyvästi Puolaan. Tästä saatiin viitteitä, 
kun kuvasin kadulla ja ihmiset tulivat juttelemaan minulle. Luulin 
ymmärtäväni jotain, mutta aika vähäiseksi se jäi. Mitä tapahtuu 
kun ihminen menettää kielen? Katoaako minuus, osa muistista?

“Sanon teille yhden asian. Totta kai se oli eri maailma. Aloin menettää 
jiddišin. Niin kauan kuin isä eli, keskustelimme jiddišiksi. Mieheni 
puhui enemmän puolaa. Vaikka hänen perheensä oli ollut uskovaisempi, 
ortodoksisempi kuin minun, he kuitenkin olivat puhuneet puolaa, koska 
olivat asuneet Varsovassa. Kun lopetin jiddišin puhumisen, menetin 
kielen. Toisin sanoen luen sekä kirjoitettua että painettua jiddišiä, mutta 
en osaa enää puhua. Jos minun pitää puhua jiddišiksi, niin minulta 
puuttuu sanoja, enkä puhu niin oikein, kieliopillisesti. Jos ei puhu, jos ei 
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ole kenen kanssa puhua, kielitaito hiipuu. Ja nyt ei enää edes ole ketään, 
kenen kanssa puhua jiddišiä.”
Anna Mas, lainaus elokuvasta.

Tapasimme kuvausten yhteydessä Anna Masin, nyt jo edesmenneen 
yli 90-vuotiaan rouvan, joka toisen maailmansodan aikaan oli ollut 
lapsi ja asunut Puolassa. He olivat paenneet Neuvostoliittoon. Mas 
kertoi haastatellessa jiddišistä, juutalaisten kielestä, jota hän puhui 
isänsä kanssa. Kun isä oli kuollut, niin kieli oli pikku hiljaa hävinnyt 
hänen muististaan. Hän luki, mutta ei osannut enää puhua. Hän 
ymmärsi, mutta ei enää tuottanut. Myös Tanchumin poika, isoisäni, 
puhui jiddišiä, tai ainakin hän ymmärsi sitä. Hänen lapsensa, äitini, 
ei enää oppinut kieltä eikä kulttuuri siirtynyt eteenpäin.

“Miksi kirjoitat kuolevalla kielellä? Kirjoitan mielelläni 
kummitustarinoita. Ja mikään ei sovi kummituksiin paremmin kuin 
kuoleva kieli. Mitä kuolleempi kieli, sitä enemmän kummitus elää. 
Kummitukset rakastavat jiddišiä - he kaikki puhuvat sitä” 
Isaac Singer Nobelin rauhanpalkinnon puheessa vuonna 1978



30

Muuri

“Minusta tuntuu, että, että kyse on ehkä muistista, siitä että jotakin 
tapahtui täällä. Meillä on tämä muisto juutalaisesta kulttuurista. En 
ollut elossa silloin, mutta luulen, että kannan sisälläni sukupolvelta 
toiselle siirtynyttä muistoa siitä, että maamme... Maamme on 
rakennettu kuin Tuwim, Brzechwa, ihmiset, lakimiehet, lääkärit, 
teollisuus jne. Se on täällä, se on yhä täällä, meissä. Luulenpa, että juuri 
sitä ihmiset kaipaavat. Tässä kulttuurissa, tässä maassa, yhteiskunnassa, 
kaikessa on jokin aukko, suuri sellainen. On totta, että sodan jälkeen 
Puolassa oli edelleen jonkin verran aktiivisia juutalaisia. Tarkoitan, 
että kun joskus otin selvää lastenkirjojen tekijöistä, kävi ilmi, että he 
olivatkin kaikki juutalaisia. Eivät ehkä ihan kaikki, mutta hyvin monet. 
He ovat tunnettuja nimiä, minäkin muistan heidät lapsuudestani. 
Sodanjälkeisenä aikana he kirjoittivat monia kauniita lastenkirjoja, 
jotka ovat olleet tärkeitä minullekin.”
Anna Przybyszewska, lainaus elokuvasta.
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Talo, jossa asuimme, sijaitsi Siennakadulla Mirówin 
kaupunginosassa. Seudulla oli toiseen maailmansotaan asti 
asunut paljon juutalaisia, ja korttelit olivat kuuluneet gettoon 
vuoteen 1941 asti. Geton raja oli kulkenut talomme vierestä. 
Todennäköisesti muuri oli näkynyt ikkunastamme. Tästä 
muistutuksena viereisellä sisäpihalla oli vielä jäljellä pala geton 
muuria. 

Sana monumentti tulee latinan sanoista monumentum -monere ’ 
muistaa’ ja mens ´mielessä. Geton muuria ei aikoinaan rakennettu 
siksi, että sen avulla haluttaisiin muistaa tai kunnioittaa jotakin 
merkittävää tai suurta. Se rakennettiin erottamaan ihmiset 
toisistaan. Sen sisään rajattiin alue, johon juutalaiset suljettiin. 
Sodan lopulla ja sen jälkeen muuri purettiin melkein kokonaan. 
Jäljelle jääneistä muurin pätkistä on tullut lähinnä ikävä muisto, 
voisi jopa sanoa arjen keskelle tunkeutuva kiusallinen muistutus 

Talo, jossa Varsovassa asuimme, oli osoitteessa Sienna 61. Talon viereinen 
sisäpiha näkyy näkyy syvennyksenä, mutkana geton muurissa, joka lävistää 
Siennakadun eteläpuoleisia kortteleita. Näillä pihoilla on edelleenkin 
olemassa kaksi muurinpätkää, ja olen kertonut niistä elokuvassa. Vähän 
matkan päässä muurin mutkasta itään kulkee nykyään etelä-pohjoissuun-
tainen Jana Pawła II -katu, yksi Varsovan isoista pääkaduista.
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menneistä tapahtumista. Siitä on tullut puolikkaiden talojen 
ohella osa kaupungin auraa. Muurista jääneet osat sitovat menneet 
tapahtumat nykyaikaan.

Turistien lisäksi muuria, joka seisoo unohduksissa sisäpihalla, 
katseilta suojassa Jana Pawłan varrella,
saapuu bussilasteittain katsomaan israelilaisia koululaisia. 
Haastattelimme yhden koululaisryhmän opettajaa, ja hän kertoi, 
että kaikki israelilaiskoululaiset tekevät noin 17-vuotiaina matkan 
Puolaan. He tulevat nähdäkseen Varsovan, kaupungin, jossa 
juutalainen elämä kukoisti ja tuhoutui. He käyvät Varsovassa 
pitääkseen tapahtuneen muistissaan, siirtääkseen sen muiston 
sukupolvelta toiselle, jotta se ei koskaan unohtuisi.

Kuvatessamme israelilaista ryhmää ohi kulki puolalainen nainen, 
joka tokaisi närkästyneesti ”Mitä he tänne tulevat, ei se ole heidän 
historiaa, se on meidän historiaa”.

Ei-juutalaisena olen miettinyt paljon, kuuluuko juutalaisten historia 
minulle. Kuuluuko Varsovan historia minulle, kuuluuko holokausti 
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minulle? Mitä voin sanoa ja ajatella niistä? Toisaalta ne ovat jollain 
tavalla, halusimmepa tai ei, yhteistä historiaa.

“Mielestäni emme loukkaa emmekä vähättele juutalaisten tragediaa, jos 
pidämme holokaustia tänään, yli viidenkymmenen vuoden jälkeen, koko 
maailman kokemuksena ja eurooppalaisena traumana.”
Imre Kertész: Kieli maanpaossa, sivu 19

Ohitsemme kulkenut nainen tavallaan esitti - ehkä tajuamattaan 
- erään oleellisen, mutta hankalan kysymyksen, johon ei ole 
yksiselitteistä vastausta. Geton muuri on yhtälailla puolalaisten, 
juutalaisten kuin israelilaistenkin historiaa. Se on osa suurempaa 
eurooppalaista traumaa, koko maailman kokemusta. On vaikeaa, 
lähes mahdotonta sanoa, kuka omistaa Varsovan historian, sen 
muistin. Yhteistä sille on kuitenkin tuo Anna Przybyszewskan 
kuvaama aukko. Jotakin hyvin ikävää tapahtui, ja se on tatuoitu 
kaupungin sieluun. Juutalaiset ja puolalaiset elivät yhdessä 
vuosisatoja, olivat erottamattomasti yhtä, mutta eivät ole enää, 
koska ensin mainitut katosivat lähes kokonaan.

Geton muuri on konkreettinen, aineellinen muistutus menneistä 
tapahtumista, juutalaisen elämän loppumisesta Varsovassa 
ja laajemmin koko Itä-Euroopassa. Juutalaisessa muistissa 
on toinenkin muuri, jota ei myöskään alunperin rakennettu 
muistomerkiksi. Länsimuuri eli itkumuuri Jerusalemissa on osa 
tuhoutuneen ns. Toisen temppelin länsiseinää. Myös siihen liitty 
vahvasti muisti tuhosta ja juutalaisten karkotuksesta. Itkumuuri 
voidaankin nähdä muistutukseksi perustavanlaatuisesta erosta.

“Maanpako, poissaolo, on juutalaisuudessa kehitetty ihmisen kohtalon, 
conditio humanan ja kabbalassa jopa koko olemassaolon mahtavaksi 
vertauskuvaksi. Olemme erossa Nimeltä kutsumattomasta luomakunta 
on erossa luojasta, mutta myös luoja luomakunnastaan, lopulta kaikki 
kaikesta. Ihminen ihmisestä, ihminen muista olennoista, luonnosta, 
omasta itsestään. Itkumuuri on paikka, missä se kaikki tulee mieleen, 
musertavana ymmärryksenä, muistutuksena.” 
Jaan Kaplinski, Johannes Salminen: Valkeat yöt ja mustat, sivut 75-76
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Huokailevat valokuvat

Hetkittäin olen miettinyt, oliko koko Tanchumia olemassakaan. 
Ihmiseen, jota ei ole koskaan tavannut, on omituinen suhde. 
Ehkä hän todella on vain pelkkä tarina, mielikuvituksen tuotetta. 
Tarinankertojallahan, tässä tapauksessa isoäidilläni, on valta kertoa 
tai olla kertomatta. Hän voi rajata todellisuuden sellaiseksi kuin 
haluaa tai jopa keksiä kaiken omasta päästään. 

Tanchumin olemassaolosta on kuitenkin olemassa kiistatonta 
todistusaineistoa. Hänen sielunsa on, pohjoisamerikan intiaaneja 
lainaten, varastettu valokuvaan.

Grzybowskiaukion laidalla tyhjillään seisovaan entiseen juutalaistaloon on 
kiinnitetty vanhoja kuvia siinä asuneista ihmisistä.



35

”Valokuvassa on ominaisuus jota yksikään maalaus, realistisinkaan 
ei kykene antamaan: ‘että he olivat siellä; se mitä näen ei ole muisto, 
kuvitelma, jäljitelmä, kappale Majaa, jota taide meille niin tuhlailevasti 
tarjoilee, vaan todellisuus menneessä tilassa; yhdellä kertaa menneenä 
ja todellisena”.
Peter von Bagh: Peili, jolla oli muisti, sivu 84

Tanchum on yhtä aikaa mennyt ja todellinen. Poissa ja läsnä. Aivan 
kuin ihmiset Grzybowskiaukion laidalla olevan talon valokuvissa 
hän katsoo maailmasta, jota ei enää ole. Mutta ennen aikaa, jota 
valokuvat esittävät, oli olemassa vielä toinenkin aika. Siitä ajasta 
ei ole muita visuaalisia todisteita kuin maalaukset ja piirustukset. 
Muilla keinoilla ihmiskunta ei osannut tallentaa todellisuutta 
ennen valokuvan keksimistä.

“Isoäideistä ei ole valokuvia. Vaikka etsisitte koko maailman läpi, ei 
sellaisia löydy. Valokuvien puuttumisesta tulee ongelma heti kun asiaa 
tulee ajatelleeksi? Kuoleman jälkeen ei jää jäljelle mitään ruumiista 
tai kasvoista. Ei mitään jälkeä hymystä. Jos ihmisille olisi kerrottu 
valokuvan ilmestymisestä, he olisivat olleet järkyttyneitä, kauhuissaan.” 
Marquerite Duras: Jokapäiväinen elämä, sivut 94-95

Marquerite Duras kirjoittaa kuinka 1800-luvun lopulla ihmiset 
kävivät kylävalokuvaajalla ikuistamassa itsensä, jotta olisivat 
tunteneet olevansa vähän enemmän olemassa. Tottahan se on, että 
ihminen valokuvassa on hieman enemmän olemassa kuin ihminen, 
josta ei ole valokuvaa. Ennen valokuvan keksimistä eläneistä 
sukupolvista ei ole olemassa minkäänlaista kuvallista jälkeä. 
Näiden sukupolvien kasvot ja hymyt ovat haihtuneet tarinoiden 
mukana, joita suullinen muisti ei enää osaa kertoa. He ovat enää 
vain jonkinlainen aavistus meissä.

Miten muisti, menneisyys aukeaa nykyhetkestä käsin Yksi 
tajuntaa avaava elokuva on Péter Forgácsin ”The Maelstrom - A 
Family Chronicle”. Siinä juutalaisperhe on kuvannut kaitafilmille 
arkeaan Alankomaissa vuosina 1938-1942. Perhe viettää aivan 
tavallista amsterdamilaista elämää, käy rannalla ja puistoissa, 
mutta pikkuhiljaa maailma sen ympärillä muuttuu. Katukuvaan 
ilmestyy hakaristejä. Tunnelma muuttuu päivä päivältä 
ahdistavammaksi. Sitten koittaa viimeinen ilta ennen kuljetusta 
työleirille. Kuvamateriaali loppuu siihen. Elokuvaa katsoessa on 
outo tunne. Katsoja tietää enemmän kuin päähenkilöt, tuntee 
karmean historian, jota vasta silloin kirjoitetaan. Tämä Péter 
Forgácsin elokuvaksi koostama amaatöörikuvaajan materiaali avaa 
jälleen tilan, jossa jokin tapahtuu uudelleen. Kirjassa Austerlitz 
päähenkilö Jacques Austerlitz etsii keskitysleirillä kuolleesta 
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äidistään kuvaa. Hänet on lapsena, ennen toista maailmansotaa, 
adoptoitu Britanniaan. Hän palaa kotimaahansa ja löytää entisen 
lastenhoitajansa Veran. 

“…Kuulin Veran puhuvan salaperäisyydestä joka on ominaista 
unohdukselta pelastuneille valokuville. 
Tuntuu kuin jokin liikkuisi niissä, ikään kuin kuuluisi pieniä epätoivon 
huokauksia, gémissements de désespoir, kuten hän sanoi, sanoi Austerlitz, 
ikään kuin valokuvilla itsessään olisi muisti, kuin ne muistaisivat meidät, 
muistaisivat sen millaisia me eloonjääneet ennen vanhaan olimme ja 
millaisia olivat ne, jotka eivät enää ole meidän joukossamme.”
W.G. Sebald: Austerlitz, sivut 212-213

Nykyhetkestä katsottuna menneen ajan valokuvien ja elokuvien 
maailma avautuu eri tietoisuudesta käsin. Niissä on muisti, josta 
ne eivät itse ole tietoisia. Ne muistavat ja muistuttavat ihmisistä, 
jotka kuvaushetkellä elivät. Ne avaavat mielikuvitukseen tilan, ja 
niiden kautta voidaan kuvitella myös se, mikä aukenee kuvarajojen 
ulkopuolella. Jälkeenpäin muistia on mahdollisuus muokata, 
asioita voidaan kertoa tai jättää kertomatta, tapahtumista voidaan 
luoda yhtenäinen tarina. Elämää reaaliaikaisesti elettäessä ollaan 
kuitenkin kuin päiväkirjan sivuilla, todellisuudessa, jota vasta 
yritetään jäsennellä.

”Muistelmilla ja päiväkirjoilla on iso ero. Muistelmat kirjoitetaan vuosien 
tai vuosikymmenten päästä, jolloin muistot ovat jo vääristyneet eikä 
hatarista muistiinpanoista ota selvää. Muistelmissa kirjoittaja pääsee 
rakentamaan draamaa jälkikäteen. Asioiden merkityksiä tai ihmisten 
roolia voi kasvattaa ja kutistaa. Elämäkerroissa päähenkilön elämä 
näyttäytyy usein määrätietoisena ja loogisena.

Päiväkirjat ovat toista maata. Ne on laadittu ilman jälkiviisauden apua. 
Päiväkirjat ovat kuin ihmisen elämä: haparointia ja tapailua. Joskus 
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kaoottista ja raivokasta, hyvin usein puuduttavaa ja pitkäveteistä.”
Esa Lilja, Päättäjä, pidä päiväkirjaa!, Helsingin Sanomat 12.12.2016

Elokuvan ”The Maelstrom - A Family Chronicle” materiaali 
on päiväkirjan tapainen todiste aikakaudesta, sen yhteisestä 
muistista. Forgács on leikannut arkistomateriaalista vuosilta 1938-
42 kokonaisuuden, joka sijoittuu ajan jatkumoon. Nuo vuodet itse 
eivät osaa asemoida itseään siihen. Sen tekee katsoja, joka katsoo 
niitä nykyhetkestä käsin. Peter von Bagh teki arkistomateriaaleihin 
ja haastatteluihin pohjautuvan elokuvan Helsingin 
olympiavuodesta 1952. Hän kirjoittaa: “Muisteltu vuosi ei ole vain 
se itse. Jokainen vuosi on matkalla jostakin jonnekin, tärkeä aika siksi 
että se on elettyä elämää, mutta samalla myös välitila.” Von Bagh 
haastatteli elokuvaansa varten ihmisiä, jotka olivat eläneet vuonna 
1952. Haastattelut tehtiin vuosina 1978-1980. Fyysiset ihmiset, 
suullinen muisti, oli edelleen olemassa, mutta päiväkirjan kaltainen 
autenttisuus oli kadonnut. Haastateltavat loivat muistelmien 
kaltaisen todellisuuden eletystä vuodesta 1952. 

“Omalta kohdaltani on ilmeistä, että ehkä ei ole olemassa ‘oikeaa’ vuotta 
1952, on vain sen kuvitelma. Alkuperäiset kokemukset, tuntemukset 
ja ajatukset ovat etääntyneet, aika on peruuttamattomasti kadonnut: 
ovat nuo liikkuvat kuvat, ”jotka ovat vieneet ajatuksien paikan”. Jopa 
aikalaistodistajien lausunnot, yritys heidän pienistä vihjeistään käsin 
tavoittaa kadonneen ajan ydin, ovat kovin hauras johtolanka”.
Peter von Bagh, Peili, jolla oli muisti, sivu 319
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Ääni pimeydestä

Kun katson valokuvaa Tanchumista, minulla on käsissäni todiste 
hänen olemassaolostaan. Hän katsoo minua, vaikka ei olekaan 
tietoinen siitä. Kun oikein kuvittelen, voin nähdä pienen 
häivähdyksen itseäni hänen katseessaan, ja kuvittelemalla hieman 
lisää voin nähdä tulevat sukupolvet, yhtä lailla menneet.

Israeliin on nykyään mahdollista lentää halpalennolla muutamassa 
tunnissa. Tanchum ei luultavasti koskaan käynyt siellä, eivät 
myöskään häntä ennen eläneet sukupolvet. Yksinkertaisesti jo 
pelkkä tietoisuus siitä, että Israelissa käyminen oli mahdollista, 
pakotti minut lähtemään.

“Oma matkani sinne oli osittain pyhiinvaellus: minäkin jätin 
Länsimuurin rakoon viestini Nimeltä kutsumattomalle, kuten toinen ja 

Tanchum katsoo kaukaisuudesta.
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paljon tunnetumpi puolalaisen isän poika viime vuonna. Seisoin siellä 
muurin vieressä, paikassa jonne pääsee täysin vapaasti ja jossa on 
riittävästi tilaa, painoin otsani kulunutta sileää kiveä vasten ja tunsin 
yhtäkkiä, miten kyyneleet valuivat silmistäni.” 
Jaan Kaplinski, Johannes Salminen: Valkeat yöt ja mustat, sivu 74

Vuotta ennen kuvausmatkaamme Puolaan tein pyhiinvaelluksen 
Israeliin. Vaellukseni alkoi ehkä jo Łódźin hautausmaalta, jatkui 
sieltä Singerin kirjojen kautta juutalaisuuden perusteiden 
opiskeluun ja taas sinne, mistä kaikki alkoi. Itkumuurilla koin hyvin 
samanlaisen kokemuksen kuin Jaan Kaplinski, oman matkansa 
takaisin kohti juutalaisuutta tehnyt virolaiskirjailija. Seisoin 
tuntikausia otsa kiinni muurin kivetyksessä. Kyyneleet valuivat 
silmistäni. Tunsin vieväni perille Tanchumin ja koko menneiden 
sukupolvien viestin perille. Tuo viesti tuli jostain kaukaa, 
vuosisatojen liikkeestä, maasta maahan muuttaneilta ihmisiltä, 
pogromeista kärsineistä juutalaiskylistä. Viesti ei ollut vain siinä 
pienessä paperilapussa, jonka jätin muurin rakoon. Se oli sanojen 
tuolla puolen, hiljaisuudessa. Kun pitkän ajan kuluttua nostin 
pääni irti muurista, joku vaikuttunut ortodoksijuutalainen pyysi 
minua rukoilemaan hänen ja ystäviensä kanssa. Sanoin, etten osaa 
hepreaa, minulla ei ole kieltä. Olin kadottanut kielen. En ollut sitä 
koskaan osannutkaan, vaikka heprean aakkosia tavailinkin.

Käytyäni itkumuurilla suuntasin askeleeni Mea Sherimin 
kaupunginosaan. Ympärilläni oli vain mustiin pukeutuneita 
hasideja. Tunsin jotain outoa enkä heti ymmärtänyt, mitä se 
oli. Sitten kiinnitin huomiota paikan äänimaailmaan. Kuului 
pelkästään kenkien kopsetta ja vaimeaa puheensorinaa. Koska oli 
sapatti, missään ei ollut yhtään autoa. Olin keskellä Jerusalemia 
enkä kuullut mistään auton hurinaa. Ympärilläni oli vain mustiin 
kauhtanoihin pukeutuneita juutalaisia ohimokiharoineen. Yhtäkkiä 
minusta tuntui kuin olisin ollut 1800-luvulla. Tämä oli luultavasti se 
maailma, josta Tanchum lähti. Silloin en asiaa ajatellut, mutta sitä 
lähemmäs sitä en ehkä koskaan pääsisi.

“Muisti on elämistä, prosessi, joka on jatkuvasti muuttuva, mutta 
tietämätön muuttumisestaan, haavoittuva, altis vaikutteille, usein 
lepotilassa ja vain hetkittäin hereillä.”
Nora Pierre, Between Memory and History, 1989.

Lähtiessämme kuvaamaan elokuvaa minulle heräsi kysymys, oliko 
Tanchum ylipäätään Puolasta. Tiedot hänen elämästään olivat ja 
ovat tippuneet minulle pikku hiljaa, vähitellen. En ollut koskaan 
mieltänyt häntä historialliselta pohjalta, hän oli ollut enemmänkin 
tarina, muistini rakennusainetta. Isoäitini oli sanonut hänen 
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puhuneen puolaa ja jiddišiä. Ei ollut tarkkaa tietoa, mistäpäin 
Puolaa hän oli kotoisin, kunnes isoisäni kuolinvuoteellaan kertoi 
hänen olleet Grodnosta - tai Hrodnesta, kuten hän jiddišiksi sanoi. 
Sitä ennen Tanchum oli ollut kotoisin vain Puolasta ylipäätään. 

Puola yhdisti Oliwiaa ja minua jo suhteemme alkuhetkestä alkaen: 
hänen juurensa siellä ja minun tarinani sieltä. Sitten yhtäkkiä 
rupesin miettimään, oliko Tanchum edes Puolasta. Ehkä hän olikin 
Venäjältä? Palvelihan hän satulaseppänä sen armeijassa. Isoäitini 
ei kertonut tarinaa historialliselta pohjalta eikä hän luultavasti 
erottanut puolaa ja venäjää toisistaan tai ehkei hän edes pyrkinyt 
erottamaan. Ehkä Tanchumin sanottiin olevan Puolasta, koska 
se saattoi sotien jälkeen kuulostaa paremmalta kuin Venäjältä 
tuleminen. Ehkä Tanchum todellisuudessa oli Venäjältä ja puhui 
puolan sijasta venäjää?

Ei ole aivan varmaa tietoa siitäkään, milloin Tanchum jätti 
kotiseutunsa. Ehkä vuonna 1917, ehkä hieman myöhemmin. Noina 
vuosina elettiin sekavia aikoja. Käytiin sotia, ja rajat liikkuivat 
useaan otteeseen. En ole myöskään aivan varma, mistä hän lähti. 
Tai mistä hän ylipäätään oli kotoisin. Myöhemmin olen kuullut, 
erään perhetutun kautta, että hän olisi ollutkin Polotskista tai 
Vitebskistä eli paljon idempää nykyisen Valko-Venäjän alueelta 
kuin Grodno. Tai ehkäpä pakomatka olikin alkanut Kronstadtista, 
varuskuntasaarelta Pietarin edustalla. Mielikuvissani hän on aina 
kulkenut Baltian läpi. Ehkä niin ei ollutkaan.

Vaikka minulla on valokuvassa todiste Tanchumin olemassaolosta, 
niin en silti tiedä, millainen ihminen hän oli tai mitä hän ajatteli. 
Kuulenko minä valokuvassa hänen huokauksensa vai luulenko 
vain kuulevani? Onko tällä kaikella lopultakaan suurta merkitystä? 
Tarina vei minua eteenpäin. Se muokkasi identiteettiäni.
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“Oma identiteetti lähtee muistin rakentamisesta, ei muistamisesta. 
Minuutemme rakentuu muistin pätkistä, jotka asemoidaan aina 
kulloisesta ajasta riippuen. Aivan kuin aurinko kiertää vai maapallo 
kiertää ja valo muuttuu päivän mittaan samalla tavoin minuutemme 
rakentuu muistista, yksittäisistä kohtauksista, jotka näyttäytyvät eri 
valossa.” 
Siltala Juha, Kollektiivinen muisti - kuka on se, joka muistaa? Duodecim nro 24, 2014.

Sillä, oliko Tanchum puolan- tai venäjänjuutalainen, ei ehkä ole 
kovin suurta merkitystä. Hänen pakomatkallaan, sillä, että hän 
kuului tiettyyn yhteisöön tai piiriin ja lähti juutalaisvainoja pakoon, 
on ehkä suurempi merkitys. Milan Kunderan mukaan piiritanssi 
on maagista, se puhuu meille ihmismuistin vuosituhantisesta 
syvyydestä… Ihminen pitää toisia ihmisiä kädestä ja sulautuu 
tanssimalla kuin yhdeksi ruumiiksi, yhdeksi sieluksi.

“Silloin tajusin piirin maagisen merkityksen. Jos etäännymme rivistä, 
voimme jälleen palata siihen. Rivi on avoin muodostelma, mutta piiri 
sulkeutuu eikä siihen ole paluuta. Ei ole sattuma että planeetat kiertävät 
kehää. Kun niistä irtoaa kivi, keskipakoisvoima vetää sen vääjäämättä 
ainiaaksi pois. Irronneen meteoriitin lailla lensin ja lennän yhä 
tänäkin päivänä. On ihmisiä joiden suodaan kuolla pyöriessä, toiset 
taas murskaantuvat putoamisen päättyessä. Nuo toiset (joihin kuulun) 
tuntevat jatkuvaa hiljaista kaipuuta kadottamaansa piiriin, olemmehan 
maailmankaikkeuden asukkeja missä kaikki kiertää kehää.”
Milan Kundera: Naurun ja unohduksen kirja, sivu 83

Piiriin kuulumista kohtaan kokemani kaipuu ajoi minut tälle 
matkalle. En voi muistaa, voin vain rakentaa kokonaisuutta 
tiedon palasista, jotka ovat kulkeutuneet jonkun toisen ihmisen 
suodattimien läpi. Voin jatkaa tarinaa omalla tavallani, niin kuin 
Aurinko kiertää Maata tietyssä valossa. 
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”Kerro tarina, lapsi pyytää. Kerro minulle tarina. Kerro tarina, ole niin 
kiltti isä. Niin isä istuutuu kertomaan. Tai käy pimeässä pitkälleen 
poikansa viereen, lapsen vuoteeseen, ja ryhtyy puhumaan, ja koko 
maailma tuntuu pelkistyvän tuohon pimeästä kuuluvaan ääneen…
Aivan vastaavasti A. tajuaa, istuessaan huoneessaan kirjoittamassa 
Muistin kirjaa, että voidakseen kertoa oman tarinansa hän puhuu 
itsestään kuin jostakusta toisesta. Hänen on hävitettävä itsensä 
voidakseen löytää itsensä. Ja niin hän sanoo A. vaikka tarkoittaa minä. 
Muistin tarina on nimittäin näkemisen tarina. Vaikka silmin nähtävät 
asiat ovat kadonneet, se on näkemisen tarina. Niin ääni jatkaa. Ja 
vaikka poika sulkee silmät ja nukahtaa, isän ääni jatkaa puhumista 
pimeydessä.”
Paul Auster: Yksinäisyyden äärellä, sivu 233

Ja niin minä jatkan tarinaa lapsilleni, jotka ehkä jatkavat sitä 
eteenpäin. Tanchumin ääni, joka minut kutsui, jatkaa puhettaan 
pimeydestä. Siinä kaikuvat štetlit, Itä-Euroopan juutalaisuus, 
juutalainen muisti, ja ehkä sillä on enää hyvin vähän tekemistä 
todellisen Tanchumin kanssa. Ehkä se on ikiaikaisen juutalaisen 
ääni aivan kuten Dovid Bergelsonin fantasianovellissa ”At Night”, 
jossa jossain syvällä Venäjällä kertojamies matkustaa kauan sitten 
yöjunalla. Tarinassa kohtaavat symbolisella tasolla moderni ja 
mennyt maailma. Yhtäkkiä kesken matkaa kertoja havahtuu ja 
huomaa vastapäätään istuvan yöjuutalaisen, ikiaikaisen juutalaisen 
arkkityypin, joka tuijottaa häntä partansa takaa. Heidän lisäkseen 
junassa on nuori juutalaispoika, joka valittaa epäonneaan ja 
sitä, ettei saa nukutuksi. Poika ei tiedä, mitä tekisi. Vanha mies 
ihmettelee, miten niin poika ei tiedä, mitä tekisi, jos kerran on 
hereillä. Hän jatkaa, että jos ei saa nukuttua, niin pitää kaivaa 
pyhät kirjat esille ja rukoilla. Poika sanoo, ettei osaa. Vanha mies 
hölmistyy. Hän ihmettelee, miten poika voi olla osaamatta, ja 
kehottaa tätä toistamaan sana sanalta perässä. Ja niin hän alkaa 
kertoa, miten alussa Jumala loi maan ja taivaan. Ja poika toistaa 
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sana sanalta perässä, kuinka alussa Jumala loi maan ja taivaan. 
Näin tarina siirtyy sukupolvelta toiselle. Se ehkä muokkautuu 
matkalla ja sitä ehkä tulkitaan eri aikakausina eri valossa, mutta 
mikä tärkeintä, se tapahtuu uudestaan yhteisessä muistissa.
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