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Aluksi mieleeni tulee kaksi erilaista tapahtumien synnyttämää jälkeä ja 

niistä esiin työntyvää muistamista ja muistamattomuutta.     

 

Nelivuotiaana putosin mummolan aitan sängystä teräväreunaisen lasten 

kahvimyllyn päälle. Taivaansininen teräsreuna iskeytyi sääreeni ja leikkasi 

palan pois. Verta tuli runsaasti, ja äiti ja mummo miettivät pitäisikö lapsi 

viedä lääkäriin. Ei viety. Tänään tunnustelen salmiakin muotoisen arven 

ohueksi kiillottunutta ihoa ja sen alla olevaa lihan puutoksen lovimaista 

painaumaa. Sileää ihoa ja puuttuvaa lihaa koskettaessani aistin taas 

iltapäivän auringon lämmön ja aitan pienen ikkunan läpi tulevan varjoisan 

valon, oman fyysisen pienuuteni ja räsymatolla kellallaan makaavaan 

sinisen kahvimyllyn. Hetken joka on mennyt, mutta joka tulee taas 

lähelleni jättämänsä jäljen kautta, ja minä muistan ja tai ainakin kuvittelen 

muistavani - ei niin kuin se oli - vaan niin kuin sen kuvittelen ja tulkitsen.    

 

Törmään pöydän kulmaan. En tiedä milloin. Minuun sattuu ja veri 

purkautuu ihon alla reidelläni havaittavaksi sinertäväksi mustelmaksi. Se 

muuntuu ja haihtuu violetin ja keltaisten sävyjen kautta jälleen terveeksi 

lihaksi ja ihoksi. Mustelman jäljen kadotessa, törmäys unohtuu, liukenee. 

Sitten törmäys tapahtuu uudestaan, uudestaan ja taas uudestaan ja jälki 

toistuu ihollani. Toistuminen ei kuitenkaan tee tapahtumaa läheiseksi, 

paremminkin toisto syö läheisyyttä.  Kaikki eri aikoina, tiloissa ja paikoissa 

tapahtuneet törmäykset ovat kaukaisia.  Yksikään törmäyksistä tai niiden 

katoavista jäljistä ei kiteydy ensimmäisen esimerkin tapaan minulle 

merkitykselliseksi historialliseksi tapahtumaksi, joka varioisi ja kutsuisi 

esiin uusia muistoja ja kuviteltuja muistoja.    

 

Miellän ensimmäisen esimerkin itsestäni aukeavaksi historialliseksi 

läheisyydeksi ja toisen historialliseksi etäisyydeksi.    



Historiallisuus on eri aikoina ja jatkuvasti paakkuuntuvaa ja kerrostuvaa 

mennyttä – jatkuvaa sidosta ja suhdetta aikaan, tilaan ja paikkaan. 

Historiallisuus on olevan ja siinä olleitten tapahtumien kertymää, jotka 

mentyään jättävät jälkeensä yhteiskuntaan, kulttuuriin, taiteeseen, 

ihmisiin, minuun. Materiaalisten jälkien ja ei-materiaalisten jälkien eli 

muistojen ympärillä ja väleissä on poissaoloja ja katkoja - aikaa, tilaa ja 

paikkoja elettäväksi tarjoutuvalle nykyisyydelle, joka generoi kokoajan lisää 

historiallisuutta.    

 

Historiallisuuden jäljet ovat ilmeisiä, ilmeneviä, vaikuttavia, muistettavia, 

toistuvia, merkityksellisiä, mutta myös vetäytyneitä, kätkeytyviä tai 

kadonneita, havaitsemattomia ja ehkä jopa kokonaan poissaolevia 

mahdollisuuksia. Historiallisuus on jälkien tai jälkien poissaoloon liittyvä 

kokemus menneestä, historiallisuuden kokemus.  Se ei ole vielä 

artikuloitua ja representoitua, sillä vasta historia on tulkinnallinen, 

artikuloitu ja tiedostettu kertomus tai performatiivi jälkien ja poissaolevien 

jälkien pohjalta.  Ihminen ja kulttuuri yhdessä valitsevat, päättävät ja 

määrittävät miten aina ja kaikkialla oleva ja alati syntyvä historiallisuus 

muuttuu historioiksi ja millaisiksi historioiksi.  Sotaveteraanin jalattomuus 

on sodan jättämä jälki siinä missä paperille kirjoitettu sodan päättänyt 

rauhansopimus.  Ne molemmat ovat historiallisia tapahtumia ja hetkiä, 

jotka voivat rakentaa kuvaa sodan historioista.  

 

Historian tutkimuksessa ajatellaan usein, että ajallinen historiallinen 

etäisyys on historian tutkimuksen etu, sillä liika ajallinen läheisyys estää 

näkemistä ja ymmärtämistä.  Historiallinen läheisyys ja etäisyys eivät ole 

vain ajallista läheisyyttä tai etäisyyttä. Enemminkin on kysymys jälkien 

läheiseksi tai kaukaiseksi tulemisesta, hetkestä ennen merkittävän tai ei 

merkittävän merkityksellisyyden syntymisestä.     

 

 

 


